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اسالمي  جمهوري  سفارت  سرپرست 
ايران در جمهوري تاجيكستان با ارسال لوح 
از  فراب،  شركت  مديرعامل  براي  تقديري 
گذاري،  سرمايه  در  شركت  اين  تالش هاي 
سنگ  نيروگاه  و  سد  اجراي  و  برنامه ريزي 

توده 2 در كشور تاجيكستان قدرداني كرد.
فراب،  به گزارش روابط عمومي شركت 
تقدير  لوح  اين  در  صدري«  محمود  »سيد 
نوشته  فراب،  شركت  مديرعامل  به  خطاب 
و  سد  بزرگ  طرح  موفق  »اجراي  است: 
جمهوري  كشور  در   2 توده  سنگ  نيروگاه 
ايران  برومند  فرزندان  همت  با  تاجيكستان 
آفرينش  در  آنان  شايستگي  گوياي  اسالمي، 
بوده  توانمندي  از  غرورآفريني  صحنه هاي 
و  ايران  ملت  دو  برادري  و  دوستي  نماد  و 

تاجيك است.«

»اكنون  است:  آمده  لوح  اين  ادامه  در 
برداري  بهره  مرحله  به  مهم  طرح  اين  كه 
رسيده است، از تالش هاي مجدانه مديريت 
هوشمند و كاركنان سختكوش و متخصص 
شركت فراب در سرمايه گذاري، برنامه ريزي 
و اجراي سد و نيروگاه سنگ توده 2 و خلق 
اين افتخار ماندگار، قدرداني كرده و استمرار 
از  را  ارزشمند  مجموعه  آن  موفقيت هاي 

درگاه الهي مسئلت مي نمايم.«
گفتني است بهره برداري رسمي از سد و 
نيروگاه سنگ توده 2 به عنوان »نخستين سد 
و نيروگاه ايراني در تاجيكستان«، به صورت 
نوزدهم  چهارشنبه  روز  كنفرانس  ويديو 
شهريورماه 1393 با حضور روساي جمهور 
ايران و تاجيكستان در كاخ ملت شهر دوشنبه 

پايتخت تاجيكستان آغاز شد.

اعتبار اسنادي پروژه داالهو به مبلغ 237 ميليون يوروگشايش يافت و به شركت 
مولد برق اسالم آباد ابالغ شد.  به گزارش روابط عمومي فراب، داريوش طهماسبي، 
سرپرست معاونت پروژه هاي سرمايه گذاري، با اعالم اين خبر، گفت: به ياري خداوند 
اعتبار اسنادي  متعال و تالش همكاران در معاونت هاي پروژه هاي سرمايه َگذاري، 
تسهيالت  آن  يورو  ميليون  مبلغ 220  كه  يورو  ميليون  مبلغ 237  به  داالهو  پروژه 

دريافتي از محل منابع صندوق توسعه ملي با عامليت بانك صادرات ايران است، در 
تاريخ بيست و يكم آبان ماه 1393 گشايش يافت و به شركت مولد برق اسالم آباد 
ابالغ شد. طهماسبي افزود: با ابالغ اين اعتبار اسنادي، عمليات اجراي دومين نيروگاه 
سيكل  تركيبي با سرمايه گذاري شركت فراب آغاز شده و اميدواريم با همت و تالش 

كليه همكاران در آينده نزديك شاهد راه  اندازي و بهره برداري از آن باشيم. 

اخبارداخلی

با ارسال لوح به مدير عامل شركت صورت گرفت

تقدير سرپرست سفارت ايران در تاجيكستان از شركت فراب

گشايش اعتبار اسنادي پروژه نيروگاه داالهو

ابالغ قرارداد
خط 7

مترو تهران

مراحل پاياني استقرار سيستم هاي 
مديريت كيفيت در شركت بركه

قرارداد طراحي، تامين، نصب و راه اندازي 
بين  تهران  مترو   7 خط  تجهيزات  كل 
به  شد.  امضا  سپاسد  و  فراب  شركت هاي 
گزارش روابط عمومي شركت فراب، مهندس 
)حوزه  طرح ها  توسعه  معاون  غالمي«،  »رضا 
2(، با اعالم اين خبر، گفت: قرارداد طراحي، 
تامين، نصب و راه اندازي كل تجهيزات خط 7 

مترو تهران به صورت EPC بوده و ارزش آن 
401 ميليون دالر است. وي افزود: قرارداد اين 
پروژه در تاريخ 11 آبان ماه 1393 ابالغ شد. 

به  موفقيت  اين  كسب  تبريك  با  غالمي 
بسته  اين،  از  پيش  گفت:  فراب،  همكاران 
تامين توان اين پروژه به شركت فراب واگذار 

شده بود.

بيست و پنجم آذر برگزار مي شود

مجمع عمومي عادي ساالنه  
شركت تجارت و سرمايه گروه فراب

مجمع عمومي عادي ساالنه شركت تجارت و سرمايه گروه فراب 
تاريخ  در   1393/06/31 به  منتهي  مالي  صورت هاي  بررسي  جهت 

1393/09/25 برگزار خواهد شد.
اين مجمع از   به گزارش شركت تجارت و سرمايه گروه فراب، 
ساعت 14 تا 16 روز 93/9/25 برگزار خواهد شد. الزم به ذكر است 
تجارت و  پرتال سهام شركت  در  آخرين وضعيت سهام سهامداران 

سرمايه گروه فراب قابل رويت است. 

طراحي مجدد و استقرار سيستم هاي مديريت كيفيت مبتني بر استانداردهاي ايزو 9001، 
14000 و 18000 به عنوان يكي از الزامات توسعه و ارتقاي كيفيت سازماني شركت بركه 

از ابتداي سال مورد توجه قرار گرفت. 
انتخاب مشاور، تشكيل گروه هاي كاري الزم و بررسي رويه هاي جاري  با  اين پروژه 
شركت آغاز و در ادامه به بازنگري و طراحي مجدد فرآيندها و روش هاي اجرايي شركت 
ادامه پيدا كرده است و طبق برنامه ظرف 2 ماه آتي اين مرحله از اصالح سيستمي شركت 
به انجام خواهد رسيد. گفتني است در همين مرحله نتايج قابل توجهي همچون كاهش 70 
درصدي تاخير در اجراي پروژه ها، استقرار كنترل كيفيت در ايستگاه هاي كاري و بهبود 

كيفيت زنجيره توليد حاصل شده است. 



اخبار گروه فراب

از لحاظ عملكرد در كشور معرفي شد

گتوند عليا ؛ برترين واحد نيروگاه برق آبي

بر اساس طرح توسعه شركت بركه، گام اول اجراي اين 
اين زمين كه در شهرك  برداشته شد.  زمين  با خريد  طرح 
صنعتي آبيك و در جوار اتوبان كرج-قزوين واقع شده است 
و  بركه  توسعه  طرح  اساس  بر  دارد.  مساحت  هكتار   2/5
تصويب هيئت مديره اين شركت، برنامه ريزي براي احداث 

كارخانه جديد با در نظر گرفتن فضاي مناسب براي ايجاد 
توليدي  خطوط  احداث  و  تست  خط  ريخته گري،  كارگاه 
مختلف در حال انجام است و پيش بيني مي شود ظرف 2 
سال آينده كارخانه به طور كامل در محل جديد خود مستقر 

شود. 

گزارش تصویري- نوتاش

خريد زمين احداث كارخانه جديد بركه 

در چهاردهمين همايش مديران ارشد صنعت آب و برق، 
نيروگاه گتوند عليا به عنوان "برترين واحد نيروگاه برق آبي از 

لحاظ عملكرد در كشور در سال 1392" معرفي شد.
در چهاردهمين  فراب،  روابط عمومي شركت  به گزارش 
همايش مديران ارشد صنعت آب و برق و براساس ارزيابي 
عملكرد نيروگاه هاي برق آبي در سال 1392، نيروگاه گتوند 
برتر"  داراي عملكرد  آبي  برق  نيروگاه  "واحد  به عنوان  عليا 

مورد تقدير قرار گرفت.
برداري  بهره  تحت  نيروگاه  نخستين  عليا،  گتوند  نيروگاه 

شركت فراب است.
نيروگاه از زمان راه اندازي چهار واحد  اين  مجموع توليد 
بوده  ساعت  گيگاوات   600 و  هزار  چهار  ميزان  به  تاكنون، 
و ارزش ريالي برق توليدي آن سه هزار ميليارد ريال برآورد 
مي شود.  نيروگاه گتوند عليا در مجموع داراي هشت واحد 

شامل چهار واحد 250 مگاواتي فاز اول و چهار واحد160 
نيروگاه  اين  است.  ساخت(  دست  )در  توسعه  فاز  مگاواتي 
بيشترين ميزان توليد انرژي ساالنه را در ميان تمام نيروگاه هاي 
ساختن  برطرف  با  مي تواند  و  داراست  كشور  برق آبي 
شبكه  نياز  زمان  در  باالدست  نيروگاه هاي  توليد  محدوديت 
سراسري، امنيت شبكه برق كشور را تضمين كرده و در كنترل 
منحصربه فردي  نقش  سراسري  شبكه  پايداري  و  فركانس 
ايفا كند. اين گزارش مي افزايد: چهاردهمين همايش مديران 
ارشد صنعت آب و برق، روز سوم آبان ماه 1393 با حضور 
دكتر »اسحاق جهانگيري«، معاون اول رئيس جمهوري، دكتر 
»محمد باقر نوبخت«، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي 
و  نيرو،  وزير  چيت چيان«،  »حميد  مهندس  رئيس جمهوري، 
نيرو  پژوهشگاه  در  كشور  برق  و  آب  صنعت  ارشد  مديران 

برگزار شد.

 3-R-1004&1005 -High نصب  تجهيز
 Temperature Shift Converter

پتروشيمي پرديس

 Primary Reformer  ادامه عمليات نصب 
Package پتروشيمي پرديس

 ورود تجهيزTower-2002  جهت نصب 
در پتروشيمي پرديس. طول: 56.430 متر، وزن: 

328 تن

نصب اير كولر های يونيت 132 در فاز 22 -24 
پارس جنوبي

بتن ريزی ديواره storm basin عمليات پيوينگ 
يونيت 132 در فاز 22 -24 پارس جنوبي



 

اخبارداخلی

گزارش تصویري- نوتاش

اخبار شركت توبا

اصلی  ترانس های  اطراف  فنس  نصب 
نيروگاه گازي پااليشگاه پارسيان

تكميل روشنايی – ارتفاع 20 متری نيروگاه 
گازي پااليشگاه پارسيان

نيروگاه  پاركينگ  اتمام ساخت و نصب 
گازي پااليشگاه پارسيان

 Vertical Vesselنصب عمليات  انجام 
نفت  پااليشگاه   22 يونيت  در   VV-2225

ستاره خليج فارس

مديريت  گواهينامه  تمديد  به منظور  ماه سال 93  نيمه شهريور  در  توبا  شركت 
كيفيت ISO 9001:2008  تحت مميزي مراقبتي شركت توف نوردايران قرارگرفت 
و همانند سالهاي گذشته بدون هيچ گونه مغايرتي و تنها با چند توصية بهبود موفق 
به تمديد گواهينامه مذكور شد.  بدين ترتيب گواهينامه مديريت كيفيت ايزو 9001 

بازبيني 2008 شركت توبا براي مدت يكسال ديگر تمديد شد.

محدوده  در  داريان،  پروژه  قطعات  ساخت  عمليات 
روابط  گزارش  به  است.  انجام  حال  در  داخل،  ساخت 
آماده  توربين،  دوم  واحد  قطعات  توبا،  شركت  عمومي 
انجام پيش مونتاژ Distributor است كه پس از ترخيص 
قطعات چيني اين مجموعه از گمرك، عمليات پيش مونتاژ 

آن، آغاز خواهد شد.
Head Coverو  ماشينكاري  ديگر  بخشي  در   
Bottom Ring واحد سوم در شركت هپكو در جريان 
است و پس از خاتمه عمليات مذكور بازرسي خواهد شد.
 2000 از  بيش  تاكنون  نيز  ژنراتور  تجهيزات  بخش  در 

در   3 و   2 واحدهاي    Rotor هسته  ورق هاي  از  شيت 
برشكاري شده اند. حدود 3000 ورق  ليزر  پارس  شركت 

ديگر نيز طي دو ماه آينده برشكاري خواهند شد.
اين پروژه در بخش هيدرومكانيك نيز پيشرفت مناسبي 
واحد  مدفون هر سه  قطعات  به طوري كه هم اكنون  داشته، 
به سايت ارسال و نصب گرديد. جوشكاري دريچه ها نيز 
در شركت هپكو خاتمه يافته و ماشينكاري در حال انجام 
 Lifting است. تست شاقولي دريچه ها و همچنين عملكرد
Beam نيز در مراحل پاياني در شركت هپكو انجام خواهد 

شد.

هم زمان با آغاز عمليات نصب ژنراتور نيروگاه آزاد در 
سايت عمليات Alignment  و Coupling توربين نيز 
توسط شركت توبا آغاز گرديده و در حال پيگيري است. 
عمليات نصب توربين نيروگاه آزاد به دليل ابعاد كوچك 
پيچيدگي هاي  داراي  آن  شفت  بودن  افقي  همچنين  و 
تجربه  فراب  مجموعه  در  تاكنون  كه  بوده  خود  خاص 
همكاران،  پيگيري  و  تالش  با  است  اميد  است.  نشده 
با استفاده از تجربيات  اين پروژه به زودي خاتمه يافته و 
حاصله، عمليات نصب دو واحد ديگر توربين، با سرعت 

مناسب تري انجام گيرد.

تجديد گواهينامه سيستم مديريت كيفيت
 ISO 9001:2008 در شركت توبا

عمليات ساخت قطعات پروژه داريان

آغاز عمليات نصب ژنراتور نيروگاه آزاد



گزارش تصویري- نوتاش اخبار گروه فراب

 Pipe نمايي از عمليات انتقال لوله ها روي
ستاره  نفت  پااليشگاه   21 يونيت   Rack

خليج فارس

 Pipe روي Field عمليات جوشكاري در
ستاره  نفت  پااليشگاه   24 يونيت   Rack

خليج فارس

فلزي اسكلت  نصب  عمليات   انجام 
STR-23-001  در يونيت 23 پااليشگاه 

نفت ستاره خليج فارس

شروع عمليات راه اندازي سيستم هاي كمكي 
آبي  1393/07/15نيروگاه  تاريخ  از  نيروگاه 

سيمره

نمايشگاه  سومين  در  فراب  غرفه 
ايران،  معدني  صنايع  و  معدن  ساالنه 
ميزبان بازديد كنندگان داخلي و خارجي 

بود.
شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
فراب، مهندس »سيد ابوطالب هاشمي«، 
)حوزه  توسعه طرح ها  معاونت  مشاور 
اين خبر گفت: سومين  اعالم  با  يك(، 
نمايشگاه ساالنه معدن و صنايع معدني 
فرصت هاي  همايش  با  هم زمان  ايران، 
سرمايه گذاري در معدن و صنايع معدني 
مهندسي  كنفرانس  پنجمين  و  ايران 
مهرماه   24 تا   22 روزهاي  در  معدن، 
امام  مصالي  جنوبي  ضلع  در   1393

خميني )ره( برگزار شد.

هاشمي افزود: غرفه 42 متري فراب 
و  معدن  ساالنه  نمايشگاه  سومين  در 
از  جمعي  ميزبان  ايران،  معدني  صنايع 
و  خارجي  و  داخلي  بازديد كنندگان 
فعاالن و دست اندركاران صنايع معدني 
بود و از جمله بازديد كنندگان شاخص 
سفير  زاده«،  امام  »نعمت اهلل  به  مي توان 
فوق العاده و مختار جمهوري تاجيكستان 
در ايران، و »علي يزداني«، معاون توسعه 
استان هاي  امور  و  منابع  مديريت، 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت 
نكات  از  يكي  افزود:  وي  كرد.  اشاره 
بود  اين  بازديدها  اين  در  توجه  جالب 
كه سفير فوق العاده و مختار جمهوري 
تاجيكستان در ايران در بازديد از غرفه 

ابراز خرسندي و قدرداني از  با  فراب، 
در  فراب  سازنده  و  موثر  فعاليت هاي 
كشورش، خواستار ابالغ سالم هاي گرم 
دولت و ملت تاجيكستان به مديرعامل 

و كاركنان شركت فراب شد.
هاشمي در ادامه از ديدارهاي كاري 
و مذاكره معاون توسعه طرح ها )حوزه 
يك( و مشاوران اين معاونت با مديران 
توليد  و  تهيه  شركت هاي  مسووالن  و 
توسعه  هولدينگ  ايران،  معدني  مواد 
معادن و صنايع معدني خاورميانه، فوالد 
زرند ايرانيان و FLsmidth فنالند در 
اين  در  گفت:  و  داد  خبر  فراب  غرفه 
ديدارها، مسائل مورد عالقه طرفين به 

بحث و بررسي گذاشته شد.

غرفه فراب ؛ ميزبان ميهمانان داخلي و خارجي
حضور فراب در سومين نمايشگاه ساالنه معدن و صنايع معدني ايران



ابالغ قرارداد پروژه هاي برق آبي Gulpur و 
Diamer-bhasha )پاكستان( 

قرارداد اجراي پروژه نيروگاه آبي Gulpur به ظرفيت 102 مگاوات 
 MWH Global به شركت .Mira Power Ltd از سوي شركت
ابالغ گرديد. ارزش اين قرارداد 350 ميليون دالر است. الزم به ذكر 
است اين نيروگاه بر روي رودخانه Poonch احداث مي گردد و 
مراحل ساخت آن تا سال 2018 به طول خواهد انجاميد. همچنين 
دومين قرارداد ابالغ شده به اين شركت نيز از سوي USAID براي 
 Diamer-bhasha بررسي تاثيرات محيطي و اجتماعي پروژه سد
واگذار و ارزش اين قرارداد نيز 17.9 ميليون دالر تخمين زده شده 

است.

سرمايه گذاري هلند
 روي نيروگاه هاي كوچك آبي )اندونزي( 

در راستاي كمك به توسعه استفاده از انرژي هاي نو در كشور اندونزي، 
كه  كرد  اعالم   Royal Haskoning DHV هلندي  شركت 
پروژه هاي  اجراي  براي  دالر  ميليون   30 ارزش  به  سرمايه گذاري 
برق آبي كوچك انجام خواهد داد. بر اساس توافق صورت  گرفته، 
مجموعاً در حدود 100 مگاوات نيروگاه برق آبي كوچك در پنج سال 
آينده در كشور اندونزي اجرا خواهند شد كه تامين برق مصرفي بيش 
از 400 هزار خانوار را در پي خواهد داشت. در فاز اول اين طرح، 
 Pandensari ،با ظرفيت 6 مگاوات Kerekan پروژه هاي برق آبي
به ظرفيت 6 مگاوات، Watupayang به ظرفيت 2.4 مگاوات و 
Tempuran به ظرفيت 1.2 مگاوات به مرحله اجرا خواهند رسيد. 

*کارشناسبرنامهریزيوکنترلپروژهمعاونتتوسعهطرحها

انرژي هاي نو 

آب و برق
اخبار صنعتحرارتي

محمدرضا 
نازآبادي *

ساخت نيروگاه حرارتي 1320 مگاواتي
 توسط شركت BHEL )هند( 

قرارداد EPC اجراي نيروگاه حرارتي به ظرفيت 1320 مگاوات 
واگذار   BHEL شركت  به   TANGEDCO شركت  سوي  از 
گرديد. بر اساس اين قرارداد، شركت BHEL مسووليت طراحي، 
خواهد  عهده  بر  را  واحد ها  راه-اندازي  و  نصب  تامين،  ساخت، 
داشت. اين نيروگاه توسط دو واحد به ظرفيت 660 مگاوات تجهيز 
خواهد شد و بر اساس برآورد صورت گرفته، هزينه اجراي آن در 

حدود 1.2 ميليارد دالر هزينه دارد.

Voith بازسازي دو نيروگاه آبي توسط شركت
 )نپال و هند( 

واحد  سه  الكترومكانيكال  تجهيزات  كليه  تامين  قرارداد 
فرانسيس نيروگاه آبي Rasuwaghadi در كشور نپال به همراه 
سفارش جايگزيني رانر شش واحد نيروگاه Sala1 در كشور هند 
قرارداد  اين دو  ارزش مجموع  ابالغ گرديد.   Voith به شركت 
است  ذكر  به  الزم  است.  شده  برآورد  دالر  ميليون   23 از  بيش 
تجهيزات مورد استفاده توسط كارخانه شركت Voith در كشور 

هند ساخته خواهد شد. 

اتمام ساخت نيروگاه بادي Snowtown )استراليا( 
شركت نيوزلندي Trustpower اعالم كرد كه مراحل ساخت 
پايان رسانده است.  به  با موفقيت  را   Snowtown بادي نيروگاه 
ظرفيت اين نيروگاه 270 مگاوات بوده و ساخت آن 659 ميليون 
دالر هزينه داشته است. الزم به ذكر است كه تعداد توربين هاي بادي 
اين نيروگاه 90 واحد 3 مگاواتي است كه توسط شركت زيمنس 
تامين شده اند. اين نيروگاه توانايي توليد ساالنه 989 گيگاوات ساعت 

برق را دارد. 

پشتيباني بانك EBRD از پروژه برق آبي 
Qairokkum )تاجيكستان( 

 ،Qairokkum اعالم كرد كه براي بازسازي نيروگاه EBRD بانك
مبلغ 71 ميليون دالر اختصاص داده است. برآورد شده است فاز اول 
بازسازي اين نيروگاه 75 ميليون دالر هزينه داشته باشد. اين نيروگاه 126 
مگاواتي داراي شش واحد است كه در فاز اول مراحل بازسازي دو واحد 
آن انجام خواهد شد. همچنين نصب دو واحد جديد نيز در اسكوپ 
كاري فاز اول قرار دارد و ظرفيت اين نيروگاه را به 142 مگاوات افزايش 
خواهد داد. مقرر گرديده است مراحل بازسازي اين نيروگاه اواخر سال 
2015 آغاز و اواسط سال 2018 به پايان برسد. الزم به ذكر است فاز دوم 
بازسازي اين نيروگاه 152 ميليون يورو هزينه خواهد داشت كه پس از 

اجراي آن، ظرفيت نيروگاه به 174 مگاوات افزايش مي يابد. 
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شروع به ساخت نيروگاه بادي
 Lake Turkana )كنيا( 

مراحل ساخت نيروگاه بادي به ظرفيت 310 مگاوات در 
كشور كنيا آغاز گرديد. اجراي اين پروژه، 625 ميليون يورو 
كه  است  بادي  نيروگاه  بزرگ ترين  و  داشت  خواهد  هزينه 
توسط  نيروگاه  اين  است.  اجرا شده  آفريقا  قاره  در  تاكنون 
365 توربين بادي از نوع V52-850kW تجهيز خواهد شد. 
شركت Ketraco نيز مسووليت اجراي خط انتقال به طول 
450 كيلومتر براي انتقال برق اين نيروگاه را بر عهده خواهد 
داشت. پس از طي مراحل ساخت و شروع به بهره برداري، 
نيروگاه بادي Lake Turkana توانايي تامين 15 درصد از 

كل برق مورد نياز كشور كنيا را خواهد داشت.

امضاي قرارداد ساخت 2 نيروگاه آبي )موزامبيك( 
 Zambezi قرارداد ساخت دو نيروگاه آبي بر روي رودخانه
توسط دولت موزامبيك امضا شد. پروژه اول Lupata نام دارد 
كه قرار است يك سد و نيروگاه 210 مگاواتي آن به كنسرسيوم 
نيز  دوم  پروژه  واگذار شود.   Hydroelectrica de Laputa
Boroma نام دارد كه توسط كنسرسيومي متشكل از شركت هاي 
Rutland، EDM و Sonipal اجرا خواهد گرديد. بر اساس 
اين قرارداد، مسووليت اجراي يك سد و نيروگاه آبي به ظرفيت 
مراحل  است.  شده  واگذار  كنسرسيوم  اين  به  مگاوات   612
ساخت سد اين دو پروژه در سال 2015 آغاز شد و به مدت 5 

سال به طول خواهد انجاميد. 

ابالغ قرارداد تونل Tirolean )اتريش( 
آلماني  شركت  به  تونل  احداث  دالري  ميليون   179 قرارداد 
Hochtief ابالغ گرديد. طول اين تونل 22.6 كيلومتر و قطر آن 6.5 
متر است و بر اساس برنامه زمانبندي، اجراي اين پروژه در اواسط 
سال 2018 به پايان مي رسد. الزم به ذكر است احداث اين تونل، 
جهت تكميل پروژه ساخت نيروگاه آبي به ظرفيت 88 مگاوات بوده 
كه بر روي رودخانه Inn قرار دارد. اين نيروگاه به دو واحد 44 

مگاواتي از نوع فرانسيس تجهيز شده است. 

ابالغ قرارداد اجراي پروژه برق آبي
 Jimmie Creek )كانادا( 

قرارداد اجراي پروژه 62 مگاواتي Jimmie Creek به شركت 
SNC-Lavalin ابالغ گرديد. ارزش اين قرارداد 28.4 ميليون دالر 
است. الزم به ذكر است اين نيروگاه توسط دو واحد 32.5 مگاواتي 
تجهيز خواهد شد. ساخت اين نيروگاه در جوالي 2014 به پايان 
مي رسد و توانايي توليد ساالنه 170 گيگاوات ساعت برق را خواهد 

داشت. 

تحويل 20 توربين بادي توسط شركت Vestas )تركيه( 
شركت Vestas اعالم كرد كه سفارشي براي ساخت 20 توربين 
مگاواتي   66 بادي  نيروگاه  ساخت  براي   Steag شركت  از  بادي 
Suloglu دريافت كرده  است. اين شركت مسووليت تامين، نصب 
و راه اندازي 20 توربين بادي از نوع V126-3.3MW را برعهده 
خواهد داشت. همچنين انجام فرآيند نگهداري و تعميرات نيروگاه 
نيز براي مدت 10 سال بر عهده اين شركت خواهد بود. شركت 
Vestas اعالم كرده است كه در نيمه دوم سال 2015 توربين هاي 
اين  توليدي  برق  است  ذكر  به  الزم  داد.  خواهد  تحويل  را  بادي 
قرار  استفاده  مورد  هزار خانوار  از 40  بيش  براي مصرف  نيروگاه 

خواهد گرفت.

 Kelar تامين واحدهاي نيروگاه سيكل تركيبي
توسط شركت آلستوم )شيلي( 

قرارداد تامين واحدهاي گاز نيروگاه سيكل تركيبي Kelar به 
شركت آلستوم واگذار شد. بر اساس اين قرارداد، شركت آلستوم 
مسووليت تامين دو واحد گاز از نوع GT13E2 و خدمات آن 
 Samsung را بر عهده خواهد داشت. الزم به ذكر است شركت
اين  ساخت  مسووليت   EPC قرارداد  قالب  در   Engineering
نيروگاه سيكل تركيبي را بر عهده دارد و قرار است تا پايان سال 2016 
بهره برداري از آن آغاز شود. ظرفيت اين نيروگاه 517 مگاوات بوده و 
برق توليدي اين نيروگاه براي تامين انرژي مورد نياز در صنايع معدني 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
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اخبار صنعت نفت، گاز  و انرژي

1در امان ماندن ميدان رميله عراق از ناآراميها
 مقام هاي بي پي اعالم كردند كه توليد نفت بزرگ ترين ميدان نفتي عراق در 
جريان است و قيمت نفت و ناامني بر روي توليد آن تاثير نگذاشته است. به 
گزارش پايگاه اينترنتي ريگ زون، يكي از مديران ارشد شركت بي پي اعالم كرد 
كه فعاليت هاي ميدان نفتي الرميله تحت تاثير كاهش قيمت نفت قرار نگرفته و 
مبارزه دولت مركزي عراق با شورشيان داعش نيز به روند توليد نفت اين ميدان 
لطمه اي نزده است. شركت انگليسي بي پي توسعه دهنده ميدان نفتي الرميله عراق 
است. ميدان نفتي الرميله بزرگ ترين ميدان نفتي عراق به حساب مي آيد و هم 
اكنون يك ميليون و 300 هزار بشكه در روز نفت توليد مي كند. بر اساس قرارداد 
دولت عراق با شركت بي پي و سي آن پي سي چين، شركت همكار در پروژه 
توسعه ميدان نفتي الرميله، توليد نفت اين ميدان بايد تا سال 2024 ميالدي به 
روزانه دو ميليون و 100 هزار بشكه برسد. بر همين اساس، سرمايه گذاري در اين 
ميدان به وسيله شركت هاي خارجي انجام مي شود كه سپس مبلغي را به عنوان 
پاداش به ازاي هر بشكه نفت توليد شده دريافت خواهند كرد. وزير اقتصاد عراق 
پيش از اين گفته بود كه هزينه مبارزه با داعش، تالش بي وقفه اي است كه براي 

فعاليت كشور انجام مي شود و نيز اينكه به اين دليل دولت هنوز نتوانسته بودجه 
سال آينده را به مجلس ارائه دهد. در همين حال، قيمت جهاني نفت از ابتداي ماه 
ژوئن امسال از بشكه اي 115 دالر به نزديك 83 دالر براي هر بشكه سقوط كرد. 
اين در حاليست كه بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول، قيمت سر به سري 
نفت عراق 109 دالر و 40 سنت براي هر بشكه در سال 2014 برآورد شده است. 
اين قرارداد يكي از چندين قراردادي است كه عراق با شركت هاي بين المللي 
امضا كرده تا بتواند توليد نفت خود را تا سال 2020 ميالدي به روزانه هشت 
ميليون و 500 هزار بشكه برساند. با وجود اين، مايكل تونشد، مدير بي پي در 
عراق، اعالم كرد كه كاهش قيمت نفت و خشونت ها نتوانسته به توليد نفت ميدان 
الرميله صدمه بزند. وي در باره دريافت پاداش مورد توافق با دولت عراق گفت: ما 
تاخيري نداشته ايم. اين در حاليست كه برخي از منابع صنعتي اعالم كردند بغداد 
در پرداخت پاداشها  اندكي تاخير دارد. اين مقام بي پي گفت: كارها در الرميله در 
جريان است، ما امسال فعاليت را در اين ميدان نفتي تعطيل نكرديم، همچنان به 

كار ادامه مي دهيم و فعاليت مان دستخوش شرايط امنيتي عراق نبوده است.

 کشف یک ميدان جدید نفتي در غرب ترکمنستان

همكاري مشترك ایران و آذربایجان در دریاي خزر
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پژوهشگاه صنعت نفت و مركز تحقيقات نفت آذربايجان )موسسه سوكار(، 
فعاليت هاي  و  ذخاير  از  برداشت  بهبود  نفتي،  ميدان هاي  توسعه  هدف  با 

زيست محيطي، تفاهم نامه همكاري امضا كردند. 
 اميرعباس حسيني، معاون فناوري و روابط بين الملل پژوهشگاه صنعت نفت 
با 80 سال تجربه در  آذربايجان  نفت  افزود: مركز تحقيقات  اين خبر  اعالم  با 
موضوع  مي كند. وي  فعاليت  درياي خزر  بر  تمركز  با  دريايي  استخراج  حوزه 
دانست و  درياچه خزر  بر مخازن  تمركز  باالدستي  را در حوزه  تفاهم نامه  اين 
افزود: البته به دليل دغدغه مشترك طرفين نسبت به حفظ محيط زيست و به ويژه 
آلودگي هاي درياچه خزر، انجام فعاليت هاي زيست محيطي نيز از اهم موضوعات 

مورد توافق است. 
بودن  محصور  نفت،  صنعت  پژوهشگاه  بين الملل  روابط  و  فناوري  معاون 

از جمله عواملي دانست كه  با آب هاي آزاد را  ارتباط  درياچه خزر و نداشتن 
ارايه  ضرورت توجه به مسائل زيست محيطي را دوچندان مي كند؛ از اين رو 
آذربايجاني  به  پژوهشگاه  سوي  از  آلوده  خاك هاي  زيستي  پاك سازي  فناوري 

بسيار مثمر ثمر است. 
وي افزود موسسه سوكار در سال هاي اخير با شتاب دهي فعاليت ها در حوزه 
نانو سعي در صنعتي سازي محصوالت دارد و در اين راستا بسيار عالقه مند است 
از تجربيات گروه توسعه فناوري نانو پژوهشگاه صنعت نفت در تجاري سازي 
براي  ايران  همسايگان  اينكه  توضيح  با  حسيني  گيرد.  بهره  خود  محصوالت 
تامين انرژي در حوزه درياچه خزر برنامه هاي زيادي دارند گفت: اين تفاهم نامه 
مي تواند به مثابه آغازي براي فعاليت هاي ايران در درياي خزر تلقي شود و زمينه 

تبادل اطالعات و دانش ها را بين همسايگان فراهم كند.

 شركت حفاري تركمن نفت از كشف يك ميدان جديد نفتي در غرب تركمنستان 
خبر داد. به گزارش پايگاه خبري »سنترال آسيا آنالين«، سقت اوغلي تيليف، مدير 
شركت حفاري تركمن نفت از كشف يك ميدان نفتي جديد در منطقه »التيكوي« 
كه ششم  نفتي  ميدان  اين  تيليف،  گفته  به  داد.  خبر  تركمنستان  در غرب  واقع 
نوامبر )15 آبانماه 93( به طور غيرمنتظره اي كشف شده، قادر به توليد روزانه صد 
تن نفت با كيفيت باالست. قربانقلي بردي محمداف، رئيس جمهوري تركمنستان 

چندي پيش به شركت تركمن نفت دستور داده بود تا فعاليت هاي اكتشاف نفت 
خود را گسترش دهد. تركمنستان ساالنه حدود 10 ميليون تن نفت توليد مي كند 
كه 6.5 ميليون تن آن به خارج از كشور صادر مي شود. اين كشور همچنين هر 
سال 70 ميليارد متر مكعب گاز توليد مي كند و طبق برنامه توسعه نفت و گاز خود 
در نظر دارد اين ميزان را تا سال 2030 ميالدي به 230 ميليارد متر مكعب برساند. 

بخش عمده گاز توليدي تركمنستان به ديگر كشورها صادر مي شود.
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تالش کویت و عربستان براي ازسرگيري توليد ميدان الخفجي

صادرات 149 هزار تن نفت ایران به ایتاليا

6۷طرح زخمي در حوزه پتروشيمي
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5
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 كويت و عربستان براي حل مشكل توقف توليد در ميدان نفتي الخفجي، 
كميته وزارتي تشكيل دادند. به گزارش پايگاه خبري المباشر، نخستين نشست 
الخفجي را  نفتي  اين كميته وزارتي كه وظيفه حل مشكل توقف توليد ميدان 
بر عهده دارد، هفته گذشته به رياست علي سبت بن سبت، معاون وزير نفت 
عربستان برگزار شد. منابع آگاه صنعت نفت اعالم كردند كه حل و فصل مشكل 
توقف توليد در ميدان الخفجي در بلندمدت صورت مي گيرد. بر اساس توافقنامه 
به امضاي عبداهلل هالل، مديرعامل خفجي جوينت آپريشن رسيده  داخلي كه 
است، تصميم به تعطيلي ميدان نفتي خفجي در حالي در درون شركت گرفته 
شد كه مجادله طوالني مدت ميان عربستان و كويت بر سر اين مساله نتيجه اي 
خفجي  نفتي  ميدان  كه  است  داده  پيشنهاد  شده  ياد  داخلي  توافقنامه  نداشت. 
زماني كه بتواند استانداردهاي زيست محيطي تعيين شده به وسيله اداره محيط 

زيست و زمين شناسي عربستان را رعايت كند، فعاليت خود را ازسر مي گيرد. 
پروژه مشترك عربستان و كويت )خفجي جوينت اوپريشن( كه بوسيله شركت 
آرامكو گلف اوپريشين، يكي از شركت هاي تابعه شركت دولتي نفت سعودي 
آرامكوي عربستان و شركت نفت كويت گلف )كي.جي.او.سي( آغاز شد، برنامه 
دارد تا سال 2019 ظرفيت توليد نفت اين پروژه را تا 400 هزار بشكه در روز 
افزايش دهد. همچنين شركت آمريكايي شورون در بخش متعلق به عربستان 
سعودي فعاليت مي كند. شركت كي جي او سي در بخش كويتي اين منطقه بي 
بر  منطقه  اين  تعيين خطوط مرزي  فعاليت مي كند، ضمن آن كه  طرف مرزي 
اساس معاهده هايي در دهه 1920 صورت گرفته است. اين پروژه هفت ميليارد 
دالري ميدان هاي نفتي و گازي در اين منطقه بي طرف را به مرحله بهره برداري 

مي رساند.

نفت  واردات  ايتاليا  كرد  تاييد  استات(  )يورو  اروپا  كميسيون  پايگاه خبري 
ايران را از سر گرفته است. اين براي نخستين بار طي بيش از دو سال گذشته 
است كه نفت ايران وارد بازار اروپا مي شود. در پي وضع تحريم نفتي اتحاديه 
اروپا عليه ايران در 23 ژانويه 2012 صادرات نفت ايران به بازار اروپا متوقف 

شد.
 بر اساس جديدترين آمار منتشر شده توسط يورو استات، ايتاليا در جوالي 

2014 واردات نفت خام ايران را ازسرگرفته است. ايتاليا در جوالي امسال 77 
هزار تن نفت خام معادل 19 هزار بشكه در روز از ايران وارد كرده است. در 
ماه بعد از آن نيز 72 هزار تن نفت خام ايران معادل 17 هزار و 500 بشكه در 
روز به ايتاليا فرستاده شده است. پيش تر وال استريت ژورنال، از آغاز دوباره 
صادرات نفت ايران به ايتاليا خبر داده و اعالم كرده بود شركت اني اين كشور 

واردات نفت ايران را ازسرگرفته است.

پروژه هاي  در  درباره وضعيت حضور سرمايه گذاران  پيوندي  محمد حسن 
قيمت  تعيين  براي  شرايط  بررسي  حال  در  اكنون  كرد:  پتروشيمي  تصريح 
خوراك هستيم تا شرايط مناسبي براي سرمايه گذار ايجاد شود، زيرا سرمايه گذار 
نمي تواند طرحي را شروع كند كه وضعيت تامين خوراك آن و همچنين شرايط 
بازار مشخص نيست و در نتيجه معلوم نخواهد بود كه در دراز مدت وضعيت 
آن به چه صورت مي شود. وي با تاكيد براين كه در حال بازنگري اين مسائل 
هستيم اضافه كرد: اولويت اول اتمام طرح هاي نيمه تمام و طرح هاي با پيشرفت 
فيزيكي باال است. معاون شركت ملي صنايع پتروشيمي با اشاره به اين كه 67 
طرح با ظرفيت 55 تا 60 ميليون تن در اين حوزه زخمي شده، گفت: حدود 
11 طرح از برنامه چهارم توسعه باقيمانده كه مهم ترين آنها طرح خط لوله اتيلن 

غرب است.
 پيوندي در ادامه خاطرنشان كرد: اولويت ديگر اجراي پروژه ها يا طرح هايي 
است كه ال سي آنها در حال باز شدن است. وي درباره درباره وضعيت هاب هاي 
چابهار، الوان و سرخس و همچنين 20 طرحي كه كه بنا بود عالوه بر اين هاب ها 
اجرا شود، تصريح كرد: در هاب هاي جديد همه چيز تابع ميزان خوراك و آب 

آب  كه  اين  بيان  با  پتروشيمي  صنايع  ملي  شركت  معاون  است.  دسترس  در 
نقش بسيار تعيين كننده اي دارد، افزود: با توجه به اين كه منابع نفتي غني داريم 
خوراك را به هر شكل مي توانيم تامين كنيم اما تامين آب دست ما نيست و از 
نزوالت آسماني است بنابراين در جاهايي مي توان طرح ها را اجرا كرد كه حتما 

آب كافي هم وجود داشته باشد.
 پيوندي با تاكيد بر اين كه بايد اين مساله به شدت مورد توجه قرار بگيرد 
وي  بكنيم.  نشده  شروع  هنوز  كه  طرح هايي  در  بازنگري  بايد  بنابراين  گفت: 
حال  در  فارس  خليج  سواحل  و  سرخس  پروژه  اين كه  به  اشاره  با  همچينين 
مطالعه است،  اظهار كرد: در داخل كشور هر جا كه سرمايه گذار بخش خصوصي 
اعالم آمادگي كند مشروط به اينكه تامين آب امكان پذير باشد استقبال خواهيم 
كرد اما بايد مراقب باشيم كه طرح هاي جديدي كه اجرا مي شوند اختاللي در 
تامين مواد اوليه طرح ديگري را كه سرمايه گذاري آن آغاز شده ايجاد نكند. بر 
اين اساس بايد تنوع محصوالت را بيشتر كنيم لذا در اين زمينه صخبت هايي 
را مطرح كرده ايم، بر اين اساس بايد اقداماتي را انجام دهيم تا رشد اين بخش 

سرعت بگيرد.
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بررسي امكان گسترش همكاري در حوزه نفت و گاز بين تهران و عشق آباد

پرداخت 400 ميليون دالر از مطالبات نفتي ایران

درخواست لهستان از اروپا براي تضمين واردات گاز از آذربایجان

به مناقصه گذاشتن پروژه هاي نفت و گاز عراق از سوي پتروناس

7
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 روزنامه نوترال در گزارشي از گفت وگوهاي رئيس جمهوري تركمنستان و 
وزير نفت ايران در باره امكان گسترش همكاري ها در حوزه نفت و گاز خبر 
قربانقلي  نوترال،  از روزنامه  نقل  به  آذربايجان  ترند  به گزارش خبرگزاري  داد. 
بردي محمداف در ديدار با بيژن زنگنه در عشق آباد، امكان گسترش روابط در 
بخش هاي نفت و گاز بحث و بررسي كردند. بر اساس اين گزارش، طرف ايراني 
نسبت به تعميق روابط و گسترش همكارهايهاي موجود در بخشهاي نفت و گاز 
ابراز تمايل كرد و مقامهاي ايراني و تركمنستاني توجه ويژه اي نسبت به توسعه 
مناسبات دو جانبه داشتند. به گفته وزير نفت ايران، تهران نگاه مثبتي دارد و به 

طور كلي از سياست خارجي صلح جويانه به عنوان يك عامل كليدي در تثبيت 
تعادل در مسائل ژئوپوليتكي، صلح و ثبات در منطقه آسياي ميانه و طرح هاي مهم 
بين المللي معرفي شده از سوي عشق آباد با هدف تضمين انيت جهاني از جمله 
امنيت انرژي حمايت مي كند. رئيس جمهوري تركمنستان اعالم كرد: تركمنستان با 
جايگاهي بي طرف در نظر دارد به تقويت روابط خود با جهان و در گام نخست با 
همسايگان ادامه دهد. خبرگزاري تركمن دولت خبرلري پيش تر گزارش داده بود 
كه در خالل مالقات مقامهاي تهران و عشق آباد، مذاكراتي درباره توافقهاي اوليه 
و چشم اندازي مثبت براي همكاري در بخشهاي سوخت و انرژي صورت گرفت.

اجازه  ايران  به  با كشورهاي عضو گروه 1+5  كه  ايران  اوليه  توافق  براساس 
مي دهد مطالبات نفتي مسدود شده خود را از كشورهاي ديگر دريافت كند، دولت 
هند قصد دارد مبلغ 400 ميليون دالر از مطالبات نفتي ايران را بازگرداند. ايران و 
شش كشور )آمريكا، چين، روسيه، انگليس، فرانسه و آلمان( در 24 نوامبر به يك 
توافق اوليه درباره مساله هسته اي ايران دست يافتند. يك منبع مطلع در گفت و گو 

با رويترز اعالم كرد كه پااليشگاه نفت منگالور 183 ميليون دالر، شركت نفتي آسار 
172 ميليون دالر ، ايندين اويل 41 ميليون و هندوستان پتروليوم نيز 4 ميليون دالر 
به ايران پرداخت خواهند كرد. هند پس از چين بيش ترين ميزان واردات نفت از 
ايران را دارا است كه اين ميزان در نه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در 

سال گذشته 38 درصد افزايش داشته است.

 نخست وزير لهستان از اتحاديه اروپا خواست تا با اتصال شبكه هاي گازي در 
مرز كشورهاي عضو، انتقال گاز از آذربايجان به اروپاي مركزي تضمين شود. به 
گزارش خبرگزاري رويترز از بوداپست، ويكاتور اوربان، نخست وزير لهستان از 
اتحاديه اروپا خواست به منظور تضمين رسيدن گاز آذربايجان به بازارهاي گاز 
اروپاي مركزي، شبكه اتصال خطوط لوله گاز در مرز كشورهاي عضو بسازد. وي 
در پي سفر رسمي الهام علي يف، رئيس جمهوري آذربايجان به لهستان و امضاي 
يك توافقنامه همكاري راهبردي ميان دو كشور، گفت: طرح انتقال گاز آذربايجان 
به اروپاي مركزي به طور كلي جز منافع راهبردي اروپا خواهد بود. كشورهاي 
واقع در مركز اروپا بيشتر گاز مورد نياز خود را از روسيه و از مسير اوكراين 

آذربايجان  گاز  روبروست.  انرژي  امنيت  خطر  با  كه  مسيري  مي كنند؛  دريافت 
مي تواند اواخر دهه جاري به وسيله خطوط لوله طراحي شده ترانس آدرياتيك 
)تاپ( و ترنس آناتولين )خط لوله آذربايجان-تركيه( به جنوب اروپا برسد. اين 
خطوط لوله ساالنه ميلياردها مترمكعب گاز فاز دوم ميدان شاهد آذربايجان را هم 
انتقال خواهند داد. نخست وزير لهستان اعالم كرد: قراردادهاي كنوني تنها رسيدن 
گاز آذربايجان را به جنوب اروپا تضمين مي كند و رسيدن گاز به ديگر مناطق، نياز 
به توسعه شبكه هاي گازي دارد. وي گفت: تنها راه رسيدن به اين هدف، اتصال 
شبكه هاي گازي كشورهاي همسايه است كه نخستين اقدام در ايجاد يك بازار 

مشترك گازي در اروپا به شمار خواهد رفت

پتروناس دور مقدماتي مناقصه توسعه پروژه هاي زيرساختي نفت   شركت 
ويك  كانستراكشن  اينترنتي  پايگاه  گزارش  به  مي كند.  برگزار  را  عراق  گاز  و 
آنالين، شركت مالزيايي پتروناس اعالم كرد كه براي توسعه ميدانهاي نفتي زير 
نظر خود در عراق، دور مقدماتي مناقصه براي شناسايي پيمانكاران مناسب را 
برگزار مي كند. شركت دولتي پتروناس هم اكنون در ميدان نفتي قرف با شركت 
ملي ساوث اويل عراق در زمينه هاي استخراج، توسعه و توليد نفت همكاري 
طراحي،  زمينه هاي  شامل  يادشده  مناقصه  پتروناس،  اطالعيه  براساس  مي كند. 

سه  قرف، ساخت  متمركز  كنترل  مركز  ساختمان  واگذاري  و  تكميل  ساخت، 
ورودي، كارگاه تعميرات، آزمايشگاه، غذاخوري، ارتقاي ايستگاه آتش نشاني، 
فعاليت هاي زيرساختي مربوط، و فعاليت هاي زيباسازي محيطي است. شركت 
منطقه  در  را  مشابه  پروژه هاي  انجام  سابقه  بايد  پتروناس  مناقصه  در  كنندگان 
خاورميانه، شمال آفريقا يا عراق در پنج سال گذشته داشته باشند. قيمت پايه 
شركت در هر يك از پروژه هاي نامبرده شده 40 ميليون دالر يا 60 ميليون دالر 
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آلمان به دنبال سرمایه گذاري در بخش انرژي پاکستان

گشایش هفدهمين نمایشگاه و کنفرانس نفت و گاز ابوظبي

فعال ماندن بي پي در ميدان نفتي کرکوك

استقبال عشق آباد از ورود فناوریهاي تازه ایراني به ترکمنستان
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  صدر اعظم آلمان اعالم كرد كه كشورش به دنبال افزايش سرمايه گذاري در 
بخش انرژي پاكستان است. به گزارش خبرگزاري رويترز از برلين، آنگال مركل، 
صدر اعظم آلمان در جريان ديدار با نواز شريف، نخست وزير پاكستان گفت: 
آلمان به دنبال افزايش سرمايه گذاري در پاكستان بخصوص در بخش انرژي اين 
كشور است. وي با بيان اين كه بانك دولتي توسعه كي اف دبليو )kFW( آلمان 
هم اكنون در پروژه هاي پاكستاني مانند نيروگاه هاي برق آبي اين كشور مشاركت 
در  مركل  است.  بوده  مانع سرمايه گذاري  امنيتي  بااين حال شرايط  افزود:  دارد، 
كنفرانس خبري مشترك با نواز شريف گفت: ما مي توانيم اين سرمايه گذاري ها 
را تا زماني كه شرايط فراهم است، افزايش دهيم. وي اعالم كرد: مهم است كه 

اين كشور  در  امنيتي و سيستم حقوقي  بهبود شرايط  در  پاكستان  نخست وزير 
نخست وزير  مي كنند.  امنيت  احساس  سرمايه گذاران  بنابراين  و  است  موفق 
پاكستان نيز گفت: شركت هاي آلماني عالقه بسياري براي مشاركت در بخش 

انرژي پاكستان نشان داده اند.
 وي افزود: اسالم آباد با بحران شديد انرژي روبروست. شريف اعالم كرد: ما 
بر اين باور هستيم كه در سه سال آينده، بايد بتوانيم دست كم ظرفيت اضافي 
حدود 4 تا 5 هزار مگاوات برق را داشته باشيم، ضمن آنكه اين رقم در بلندمدت 
افزايش خواهد يافت. وي افزود: آلمان چهارمين شريك بزرگ تجاري پاكستان 

و بزرگ ترين شريك در ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپاست.

 هفدهمين نمايشگاه بين المللي نفت و گاز ابوظبي از روز دو شنبه 19 آبان ماه 
در پايتخت امارات گشايش يافت و تا روز پنج شنبه )22 آبان ماه( ادامه خواهد 
داشت. به گزارش پايگاه اينترنتي نمايشگاه و كنفرانس نفت و گاز ابوظبي،  اين 
نمايشگاه موسوم به »اديپك ADIPEC( »2014 2014( با سخنراني هزاع بن 
در  ابوظبي،  مجلس  رئيس شوراي  معاون  و  ملي  امنيت  مشاور  نهيان،  آل  زايد 
مركز نمايشگاه هاي بين المللي امارت گشايش يافت. نمايشگاه نفت و گاز ابوظبي، 
به عنوان سومين رويداد بزرگ نفت و گاز جهان و با شعار »چالشها و فرصتها براي 
30 سال آينده« از ديروز آغاز بكار كرد. برگزار كنندگان نمايشگاه نفت و گاز 
ابوظبي اعالم كردند: پيش بيني مي شود، اين دوره از نمايشگاه و كنفرانس نفت و 

گاز ابوظبي با استقبال بي نظير شركت كنندگان روبه رو شود. در اين كنفرانس بيش 
از 84 نشست تخصصي فني با سخنراني 480 متخصص صنعت نفت و گاز از 
37 كشور جهان برگزار مي شود. هفدهمين نمايشگاه نفت و گاز ابوظبي امسال در 
فضايي به مساحت 100هزار متر مربع با مشاركت 1800 شركت برگزار مي شود. 
بر اساس برآورد كارشناسان، انتظار مي رود بيش از 60 هزار بازديد كننده و بيش 
از 6500 نماينده از اين نمايشگاه بازديد كنند. اديپك 2014 امسال شاهد حضور 
نمايندگاني از شركت هاي بين المللي بزرگ مانند شورون آمريكا، اني ايتاليا، لوك 
اويل روسيه، شركت ملي نفت چين )سي آن پي سي(، پرتامينا اندونزي، شركت 

ملي نفت مكزيك )پمكس( بوده است.

 شركت بي پي اعالم كرد برخالف انتظار اقليم كردستان عراق، به همكاري خود در 
ميدان نفتي كركوك زير نظر دولت مركزي عراق ادامه مي دهد. به گزارش روزنامه وال 
استريت ژورنال، مايكل تونشند، مدير منطقه خاورميانه شركت بي پي اعالم كرد كه 
اين شركت انگليسي همچنان در ميدان نفتي كركوك در شمال عراق به شركت نورث 
اويل اين كشور كمك مي كند. ميدان نفتي كركوك در منطقه مورد مناقشه بغداد و اقليم 
كردستان عراق قرار گرفته است اما از زمان حمله داعش به عراق، اربيل توانست كنترل 
اين ميدان را در دست بگيرد. شركت نفت نورث اويل زير نظر دولت مركزي عراق 
فعاليت مي كند. نيروهاي كرد ملقب به پيشمرگ اقليم كردستان عراق در ماه ژوئيه 

امسال موفق به كنترل دو واحد تاسيساتي توليد نفت در شمال شهر كركوك شدند و 
همه كارمندان شركت دولتي نورث اويل را از اين ميدانها بيرون راندند. نيروهاي كرد 
كارمندان شركت نورث اويل را به تالش براي خرابكاري خطوط لوله تازه ساخته 
شده اين منطقه متهم كردند. با اين وجود، مدير منطقه خاورميانه بي پي خبر داد كه 
اين شركت با همكاري شركت نورث اويل و وزارت نفت عراق به ارائه خدمات فني 
براي باال بردن سطح توليد اين ميدان بزرگ نفتي مي پردازد. در همين حال، بي پي در 
تالش است تا توليد نفت خود را در ميدان نفتي الرميله عراق افزايش دهد و تا سال 

2024 ميالدي به روزانه دو ميليون و 100 هزار بشكه برساند.

 تركمنستان از ورود شركت ها و فناوري هاي تازه ايراني به بازار اين كشور 
خارجه  امور  وزارت  اينترنتي  پايگاه  گزارش  به  مي كند.  استقبال  ميانه  آسياي 
تركمنستان، هيات جمهوري اسالمي ايران به رياست بيژن زنگنه، وزير نفت كه 
آبان ماه به عشق آباد سفر كرده بود، در محل ساختمان وزارت خارجه تركمنستان 
با هيات تركمنستاني ديدار و گفت وگو كردند. در آغاز اين مالقات كه در فضايي 
دوستانه برگزار مي شد، دو طرف به تبادل نظر درباره مسائل جاري و دورنماي 
امكان گسترش  دو طرف  همچنين  پرداختند،  و عشق آباد  تهران  ميان  مناسبات 

روابط دو جانيه تجاري – اقتصادي و توسعه در حوزه انرژي را بررسي كردند. بر 
اساس اين گزارش، مقام هاي ايراني و تركمنستاني همچنين درباره امكان حضور 
در  پروژه هاي مختلف  اجراي  با هدف  تجاري  ايراني و حلقه هاي  شركت هاي 
تركمنستان بحث و گفت وگو كردند. در اين مذاكرات بر ورود فناورهاي تازه 
افزايش همكاري هاي دو جانبه در بخش هاي  بازارهاي تركمنستان و  ايراني به 
مختلف تاكيد شد. ايران و تركمنستان در جريان اين ديدار و مذاكرات نيز بر توجه 
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و  آب  مهندسی  شركت  مديرعامل 
فاضالب كشور با بيان اينكه سقف اعتبار 
خريد تضمينی آب و پساب در بودجه سال 
آينده 6 برابر شده است گفت: در پيگيری 
طرح الحاق قانون بخشی از مقررات مالی 
يك  انرژی  كميسيون  پيشنهاد  با  دولت، 
درآمدهای  كه 1 درصد  بند مصوب شد 
نفت و گاز به بخش آب اختصاص يابد. 
تخصصی  نشست  در  جانباز  حميدرضا 
»نحوه  جلب مشاركت بخش خصوصی و 
تشكل های مردم  نهاد برای مقابله با بحران 
نمايشگاه  دهمين  حاشيه  در  كه  كم  آبی« 
بين المللی صنعت آب و تاسيسات آب و 
فاضالب ايران برگزار شد، اظهار داشت: 
خوشبختانه در پيگيری طرح الحاق قانون 
روز  دولت،  مالی  مقررات  از  بخشی 
يك  انرژی  كميسيون  پيشنهاد  با  گذشته 
بند مصوب شد كه يك درصد درآمدهای 
به  كشور  عمومی  بودجه  و  گاز  و  نفت 
يافت؛  خواهد  اختصاص  آب  بخش 
بخش  در  بزرگی  تحول  منشا  اعتبار  اين 
طرح های  افزود:  وی  بود.  خواهد  آب 
و  گستردگی  به دليل  فاضالب  و  آب 
نياز به سرمايه زياد، در سال های گذشته 
با  اما  بود،  مواجه  اعتبار  تامين  مشكل  با 
آب  صنعت  به  خصوصی  بخش  اعتماد 
اين  و فاضالب سرمايه گذاری خوبی در 
اين  در  بزرگی  گام های  و  شده  صنعت 
زمينه برداشته شده است. جانباز با اشاره 
به پيگيری روش های مختلف تجهيز منابع 
سال های  در  فاضالب  و  آب  طرح های 
منابع  از  استفاده  افزون بر  گفت:  اخير، 
جذب  برای  طرح ها،  اجرای  در  عمومی 
همچون  توسعه ای  بانك های  تسهيالت 
بانك جهانی، بانك توسعه اسالمی و بانك 
اكو تامين سرمايه شد و طرح های بزرگی 
نيز با اين اعتبارها انجام شد. وی ادامه داد: 
گام ديگر روش فاينانس خارجی بود كه با 
اعمال تحريم های بين المللی در سال های 
اخير، اين امر با كندی مواجه شد؛ با چنين 
بيع  همچون  داخلی  روش  های  وضعيتی 
متقابل، فاينانس داخلی و اوراق مشاركت 

نيز پيگيری و انجام شد. 

نيروی  و  آب  منابع  توسعه  شركت  مديرعامل 
ايران با مطرح كردن اين موضوع كه وجود مخازن 
در  شد  باعث  كارون  حوزه  در  زنجيره ای)سدها( 
تابستان امسال آب بيشتر از برنامه برای توليد برق 
رها شود، گفت: تامين برق از نيروگاه های برق آبی 
در سال جاری 7 درصد رشد داشت. سيد محمدرضا 
دز  و  كارون  مقايسه حوزه  در خصوص  رضازاده 
گفت: در حوزه كارون 5 سد اما در حوزه دز تنها 
يك سد در حال بهره برداری است بنابراين وجود 
مخازن زنجيره ای در حوزه كارون موجب شد كه 
عليرغم افزايش دمای هوا و نياز بيشتر به توليد برق 
در تابستان امسال از واحدهای باالدستی آب بيشتر از 
برنامه رها كنيم و برق بيشتری توليد كنيم. رضازاده 
افزود: به دليل داشتن مخزن بزرگ سد گتوند در 
پائين دست اين آب را جمع كرديم و اجازه نداديم 
كرده  رها  را  اين آب  اگر  ،بنابراين  برود  آب هدر 
بوديم و آن مخزن پائين دست را نداشتيم اين آب به 
خليج فارس می رفت و در حال حاضر در فصل پائيز 
برای تامين آب كشاورزی با مشكل مواجه می شديم. 
مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران 
ادامه داد: اما هم در توليد برق و هم در مديريت منابع 
آب، سدهای روی رودخانه كارون قدرت مديريت 
وزارت نيرو را باال برد. وی افزود: در حوزه دز تنها 
يك مخزن وجود دارد و عليرغم اينكه چندين سال 
است با خشكسالی مواجه هستيم اما همين امسال در 
سد دز 80 ميليون مترمكعب آب سرريز داشتيم و 
نيروگاه های دز برای اينكه آن آب را از دست ندهند 
از  به مراتب بيش  حجم آبی كه به مخزن می آمد 
برنامه بوده است. وی تاكيد كرد:يعنی يك بخشی 
از توليد برق آنها خارج از برنامه بود و يك بخشی 
هم آب سرريز شده بود پس اين حكايت از اين دارد 
كه اگر در حوزه دز هم همانند حوزه كارون مخازن 
ديگری را داشته باشيم قدرت مديريت خود را در 
آب در آن حوزه ای كه جريان دارد باال خواهيم برد. 
رضازاده در پاسخ به اين سئوال كه امسال ميزان توليد 
انرژی در نيروگاههای برق آبی چه ميزان بود گفت: 
در برخی از نقاط سال تا 12 درصد برق توليدی 
كشور توسط نيروگاه های برق آبي تامين شد اما در 

برخی ماه ها نيز كاهش هم پيدا می كرد.

بر  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  رئيس 
لزوم نگاه جامع به موضوع آب تاكيد كرد و 
گفت: يكی از دغدغه های ما در شورای شهر 
تهران در نظر گرفتن طرح جامع آب بود و در 
زمان حاضر متاسفانه كسی نيست كه نگاه جامع 
به آب داشته باشد. معصومه ابتكار در همايش 
»مديريت منابع و مصارف آب با تكيه بر توسعه 
پايدار در منطقه البرز مركزی«، گفت: يكی از 
دغدغه های ما در شورای شهر تهران در نظر 
گرفتن طرح جامع آب بود و در زمان حاضر 
متاسفانه كسی نيست كه نگاه جامع به آب داشته 
باشد. وی با اشاره به اينكه اميدواريم حاصل اين 
همايش راهكارهای كاربردی مبتنی بر علم و 
پژوهش در بخش آب باشد تا سهمی در تحقق 
اهداف عاليه كشور داشته باشد، اظهار داشت: 
خوشبختانه در دولت يازدهم نگرش جامع به 
موضوع آب با حضور چيت چيان در وزارت 
نيرو مورد توجه قرار گرفته است. وی ادامه داد: 
تاكنون فقدان نگاه جامع به موضوع آب موجب 
شده است با كمبود آب در نقاط مختلف كشور 
به ويژه تهران مواجه شويم و برای رفع مشكل 
به دنبال آوردن آب از نقاط مختلف بوده ايم. وی 
با اشاره به نقش موثر دانشگاه ها در ايجاد تحول 
در رويكرد و نگرش به منابع طبيعی و مباحث 
زيست محيطی، گفت : مديريت منابع آب و 
مصارف آن بايد منطبق با شرايط و اقليم هر 
منطقه باشد و بخشی از اتفاق ها در تاالب ها، 
درياچه ها و رودخانه های كشور ناشی از تغيير 
اقليمی و بخش ديگر به دليل فقدان نگاه جامع به 
آب بوده است. معاون رييس جمهوری تصريح 
كرد: در گذشته سهم بندی كه برای منابع آب 
درنظر  آخر  در  طبيعت  سهم  می دادند،  انجام 
گرفته می شد و كشاورزی و مصرف آب شرب 
در اولويت بود كه چرخش خوبی در اين زمينه 
واقعيت  اين  و  افتاد  اتفاق  يازدهم  دولت  در 
جا افتاد كه حق آبه طبيعت بايد در ابتدا ديده 
شود تا طبيعت بتواند خدمات خود را عرضه 
كند. ابتكار ارزش گذاری اقتصاد آب و محيط 
زيست را يكی از موضوع های مهمی دانست 
كه بايد بدان توجه كرد و يادآور شد: طبيعت 
رايگان نيست و به رايگان خدمات نمی دهد و 
بايد محيط زيست ارزش گذاری اقتصادی شود. 
وی با اشاره به اهميت ارزيابی زيست محيطی 
طرح ها، گفت: تمامی طرح ها بايد در مرحله 
قرار  زيست محيطی  ارزيابی  مورد  ابتدايی 

بگيرند. 
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  اختصاص ۱ درصد 
درآمدهای نفت و گاز به 

بخش آب

توليد ۱2 درصد برق
 توسط نيروگاه هاي برق آبي

انتقاد از نبود نگاه جامع
 به موضوع آب
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قائم مقام وزير نيرو گفت: سرمايه گذارانی 
به  و  می شوند  وارد  توليد  عرصه  به  كه 
سرمايه گذاری در پروژه های آب و فاضالب 
آنان،  به حق  انتظار  نخستين  دارند،  تمايل 
برخورداری از امنيت شغلی و سرمايه ای است. 
ستار محمودی در پنل اختصاصی فرصت های 
سرمايه گذاری در پروژه های آب و فاضالب 
نمايشگاه  دهمين  برگزاری  حاشيه  در  كه 
و  آب  تاسيسات  و  آب  صنعت  بين المللی 
داشت:  اظهار  شد،  تشكيل  ايران  فاضالب 
سرمايه گذاران نگران هستند با تغيير سياست ها 
و نگرش ها، برنامه ها نيز تغيير كند و با راكد 
ماندن پروژه ها، سرمايه آنان به خطر بيفتد. وی 
با بيان اينكه كارهای اجرايی بايستی از صرف 
دولتی بودن خارج شده و به سمت بنگاه داری 
نيز  بنگاه داری  شيوه های  و  كند  پيدا  سوق 
الزام هايی را می طلبد، اظهار داشت: در نظام 
بنگاه داری بايستی افزون بر شفافيت در كارها، 
شود  حفظ  خصوصی  بخش  سرمايه  امنيت 
نيز  مطمئنی  بازار  از  است  الزم  آنكه  ضمن 
بيان  با  نيرو  وزير  قائم مقام  باشيم.  برخوردار 
اينكه در نظام آب و آب و فاضالب، با توسعه 
برای  كار  بازار  و روستاها  روزافزون شهرها 
داخل و خارج وجود خواهد داشت و چنانچه 
شفافيت در رقابت باشد، امنيت سرمايه گذاری 
خواهد  حاصل  نيز  قراردادها  سازوكار  با 
شد، افزود: برای درك متقابل الزم است در 
برخی مواقع جای كارفرما و پيمان كار تغيير 
كند تا هر دو قشر با مشكالت پيش رو آشنا 
سال های  طول  در  اينكه  بيان  با  وی  شوند. 
آبفای شهری و  گذشته مجموع شركت های 
داده اند  انجام  به خوبی  را  كار خود  روستايی 
و جذب بخش خصوصی در همه عرصه ها 
است،  بوده  مطلوب  سرمايه گذاری  به ويژه 
افزود: حدود 3200 ميليارد تومان سرمايه از 
و  سرمايه گذاری  و  خصوصی  بخش  سوی 
تعهد سرمايه ای وارد بخش های آب و آب و 

فاضالب شهری و روستايی شده است.

و  آب  مهندسی  شركت  مديرعامل 
قراردادهای  ويرايش  گفت:  كشور  فاضالب 
جديد در حوزه صنعت آبفا آغاز شده است، 
بنابراين قراردادهای سرمايه گذاری در بخش 
 B.O.T متقابل،  بيع  شامل  فاضالب  و  آب 
حميدرضا  شد.  خواهد  به روز   B.O.O و 
جانباز گفت: با توجه به تجارب حاصل شده 
برخی  بروز  و  قراردادها  برخی  اجرای  در 
در  سرمايه گذاری  قراردادهای  مشكالت، 
متقابل،  بيع  شامل  فاضالب  و  آب  بخش 
B.O.T و B.O.O به روز خواهد شد. وی با 
اشاره به اينكه در اجرای برخی از قراردادها 
در  داد:  دارد،ادامه  وجود  جدی  مشكالت 
اجرای قراردادهای مربوط به سرمايه گذار و 
بخشی نيز مربوط به سامانه بانكی مشكالتی 
در  بايستی  حتما  آخر  موضوع  كه  است 
با  وی  گيرد.  قرار  نيرو  وزارت  دستوركار 
و  مستمر  جلسات  داريم  نياز  ما  اينكه  بيان 
برگزار شود،  عامل  های  بانك  با  هدفمندی 
نشست های  به  نياز  كار  اين  برای  افزود: 
بانك های  و  ملی  توسعه  صندوق  با  مستمر 
اين  برگزاری  بود و ضرورت  عامل خواهد 
واحد  به يك هم فكری  رسيدن  نيز  همايش 
از  برون رفت  مناسب  راهكار  ايجاد  برای 
نشان  مشكالت موجود است. جانباز خاطر 
و  آب  حيطه  در  مشكالت  از  بخشی  كرد: 
مساعدت  به  نياز  و  نيست  كشور  فاضالب 
دارد  مراجع  ساير  و  بانك ها  وزارت خانه ها، 
كه تالش خواهيم كرد تا حد امكان آن دسته 
از مشكالت بخش خصوصی را نيز با رايزنی 
و وساطت برطرف كنيم. وی تصريح كرد: در 
خصوصی  بخش  با  مشاركت  بعدی  مرحله 
داريم  بودجه تصميم  قانون  تبصره 11  طبق 
بعضی  در  را  مسئوليت ها  و  اختيارها  برخی 
پروژه ها به سرمايه گذاران منتقل كنيم تا اين 
بخش، سرمايه گذاری صفر تا صد پروژه را 
اين  در  بگيرد.  برعهده  دولت  از  نيابت  به 
پرورش  محمد  همچنين  نفره  دو  گفتگوي 
استان  فاضالب  و  آب  شركت  عامل  مدير 
به  پروژه   27 واگذاری  آماده  گفت:  تهران 
ارزش بيش از 31 هزار ميليارد ريال به بخش 

خصوصی هستيم.

اذعان مجلس به باال بودن 
هزينه توليد آب

سرمايه گذاری 3200 ميليارد 
توماني بخش خصوصی 

درآب و فاضالب

آمادگی براي واگذاری 
27 پروژه آبفا 

به بخش خصوصی
رئيس كميسيون انرژی مجلس شورای 
اسالمی با بيان اينكه قبول داريم هزينه توليد 
آب بسيار باالست و بايد با افزايش تعرفه ها 
كرد گفت: طرح  مديريت  را  مصرف آب 
بهينه سازی مصرف آب شرب در دستوركار 
مجلس شورای اسالمی اسالمی قرار دارد. 
علی مروی در حاشيه دهمين نمايشگاه بين 
فاضالب  و  آب  تاسيسات  و  آب  المللی 
در پاسخ به اين سئوال كه افزايش قيمت 
آب در قانون آمده است و بايد در طی 5 
سال قيمت آب به قيمت تمام شده نزديك 
شود آيا نماينده های مجلس موافق افزايش 
قيمت آب با توجه به باال بودن هزينه توليد 
هستند  مصرف  كاهش  هدف  با  و  آب 
گفت:در شرايط فعلی اقتصاد كشور مردم 
توان افزايش قيمت هيچ كااليی را ندارند 
اما به هر حال در شرايط كنونی مسئله آب 
به عنوان يك مسئله مهم در كشور مطرح 
است و اگر همه مسئوالن و مردم دست به 
دست هم ندهند و چاره جويی نشود بايد 
منتظر وضعيت بدتری باشيم. وی افزود:در 
مجلس نيز نمايندگان عقيده دارند تا رسيدن 
اقتصاد به ثبات افزايش قيمت نداشته باشيم 
توليد  كه  دانيم  می  خوبی  به  نيز  همه  اما 
آب در كشور هزينه بااليی دارد. وی تاكيد 
كرد:به هر حال افزايش تعرفه آب می تواند 
در مديريت مصرف و بهينه سازی مصرف 
آب كمك بسيار قابل توجهی انجام دهد. 
وی افزود:به هر حال در كنار موضوع تعرفه 
برای كاهش مصرف و بهينه سازی مصرف 
كه  است  سازی  فرهنگ  مسئله  مهمترين 
بايد در اين زمينه اطالع رسانی شود. وی 
با تاكيد بر اينكه فضای مطلوبی در بخش 
آب ايجاد شده است تا با تصويب قوانين و 
مصوبه های خاص از بحران كنونی خارج 
گرفتن  جدی  ما  داد:توقع  ادامه  شويم 
اگر  كه  چرا  است  آب  مصرف  مديريت 
10 درصد از 90 درصد آبی كه در بخش 
صرفه جويی  می شود،  مصرف  كشاورزی 
شود، وضعيت بخش های صنعت و شرب 

مناسب تر خواهد شد.
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 در همایش روز 
ملي صادرات كه روز 

یکشنبه بیست و 
هفتم مهرماه 1393 

با شعار »صادرات 
غیرنفتي، پیشران 

اقتصاد ملي« در 
سالن اجالس سران 
برگزار شد، شركت 

فراب براي چهارمین 
بار در سال هاي اخیر 
به عنوان »صادر كننده 

نمونه ملي سال 
1393 در صادرات 

خدمات فني و 
مهندسي« معرفي 

شد

15
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در مراسمي با حضور معاون اول رئيس جمهور، 
وزيران نيرو و صنعت، معدن و تجارت و جمعي 
»صادر كننده  به عنوان  فراب  شركت  مسووالن،  از 
فني  در صادرات خدمات   1393 سال  ملي  نمونه 
اين شركت،  مديرعامل  به  و  معرفي  مهندسي«،  و 

تنديس و لوح تقدير اهدا شد.
در  فراب،  شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
همايش روز ملي صادرات كه روز يكشنبه بيست 
و هفتم مهرماه 1393 با شعار »صادرات غيرنفتي، 
پيشران اقتصاد ملي« در سالن اجالس سران برگزار 
شد، شركت فراب براي چهارمين بار در سال هاي 
 1393 سال  ملي  نمونه  »صادر كننده  به عنوان  اخير 
در صادرات خدمات فني و مهندسي« معرفي شد.

حمايت دولت از صادركنندگان
 يك رويكرد و جهت گيري جدي است

اسحاق جهانگيری در مراسم روز ملی صادرات، 
است  فرصتی  صادرات  ملی  روز  داشت:  اظهار 
عملكردهای  و  دولت  سياست های  از  بخشی  كه 
بخش خصوصی در زمينه صادرات مورد ارزيابی 
برای  راهكارهايی  بتواند  دولت  تا  مي گيرد  قرار 
اول  ارائه دهد. معاون  پيشرفت صادرات غيرنفتی 
رئيس جمهور با اشاره به اهميت صادرات غيرنفتی 
در  اكنون  كرد:  نشان  خاطر  كشور  اقتصاد  برای 
عليه  ظالمانه ای  تحريم های  كه  هستيم  شرايطی 
ملت ايران اعمال شده و فعاليت بخش خصوصی 
گرديده،  مواجه  دشواری هايی  با  صادركنندگان  و 
لذا بايد از كسانی كه در اين شرايط دشوار موفق 
به صادرات شده اند، تقدير شود. دكتر جهانگيری 
با تأكيد بر تسريع در مسير توسعه و صنعتی شدن 
فضای  در  كشور  موفقيت  و  آينده  گفت:  كشور، 
بين المللی نيازمند توسعه و پيشرفت ايران است كه 
بايد بطور جدی به آن پرداخته شود و ضمن رفع 
توسعه  سياست های  و  راهكارها  رو،  پيش  موانع 
كرد:  اضافه  رييس جمهور  اول  معاون  شود.  دنبال 
بايد به سمت گسترش و توسعه صادرات غيرنفتی 
ساير  از  صادرات  توسعه  مسير  در  و  پيش رفته 

كشورها عقب نمانيم. وی تأكيد كرد: تالش دولت 
برای توسعه و پيشرفت كشور شعار نيست و عزم 
جدی دولت و شخص رئيس جمهور آن است كه 
محور  و  مدار  واقعی،  معنای  به  بخش خصوصی 
ادامه  جهانگيری  دكتر  باشد.  كشور  اقتصاد  اصلی 
برطرف  صادركنندگان  روی  پيش  موانع  بايد  داد: 
تكريم  و  احترام  مورد  خصوصی  بخش  و  شود 
باشد و به گونه ای نباشد كه امروز كه به آنها نياز 
آنكه  از  كنيم و پس  باز  را  فعاليتشان  مسير  داريم 
نيازمان رفع شد عرصه فعاليت را برای آنها محدود 
نماييم. جهانگيری در ادامه با اشاره به وجود بيش 
نشان  خاطر  كشور،  در  بيكار  نفر  ميليون   3.5 از 
كرد: بخش عمده ای از اين افراد نيروهای تحصيل 
كرده و دانشگاه رفته هستند كه آمادگی دارند برای 
پيشرفت كشور از توان و انديشه خود استفاده كنند. 
معاون اول رئيس جمهور اضافه كرد: نبايد جوانان 
تحصيل كرده پس از اتمام دوره دانشگاه خود به 
از  خروج  فكر  به  شغلی  فرصت های  نبود  دليل 
برای  فرصت های شغلی  ايجاد  البته  باشند،  كشور 
اين افراد جز با سرمايه گذاری بخش خصوصی و 
ايجاد فضای امن و مناسب برای فعاالن اقتصادی 
كشور ميسر نخواهد شد. جهانگيری افزود: همان 
طور كه جناب آقای رئيس جمهور اعالم كرده اند، 
اما  دهند  ادامه  خود  به كار  بايد  سانتريفيوژها 
كارخانه ها، واحدهای توليدی و اقتصاد كشور نيز 
زندگی  اينكه  بر  تأكيد  با  وی  كنند.  فعاليت  بايد 
مسئوليت های  مهم ترين  از جمله  مردم  معيشت  و 
نمی تواند خود  دولت  داشت:  اظهار  است،  دولت 
بگيرد.  ناديده  را  مردم  وضعيت  و  بكشد  كنار  را 
برای  دولت  اقدامات  از  يكی  افزود:  جهانگيری 
توسعه اقتصادی، تكيه بر ديپلماسی كارآمد است كه 
نقش مهم و اثرگذاری در توسعه صادرات كشور به 
همراه دارد. جهانگيری ادامه داد: دولت با تكيه بر 
توانمندی ها و ظرفيت های خود بدون عقب نشينی 
اتخاذ  و  عقالنی  روش  با  ايران،  ملت  حقوق  از 
تدابيری كه نيازمند خرد جمعی است از مشكالت 
برای  فعلی عبور خواهد كرد و فضای مناسبی را 

اشاره  با  به وجود خواهد آورد. وی  صادركنندگان 
رئيس جمهور،  خارجی  سفرهای  دستاوردهای  به 
خاطر نشان كرد: دكتر روحانی در ديدارهای خود با 
مقامات كشورهای مختلف به گونه ای رفتار كرد كه 
امروز همه دنيا اعتراف می كنند كه با يك مجموعه 
منطقی و اهل تعامل كه می خواهد از حقوق خود 
دفاع كند، روبه رو هستند. معاون اول رئيس جمهور 
در بخش ديگری از سخنان خود به برخی اهداف 
اشاره  دنيا  با  تعامل  بين المللی و  دولت در عرصه 
كرد و گفت: يكی از برنامه های دولت تدبير و اميد 
اين است كه از پيشرفت های علمی و فناوری های 
دنيا جهت توسعه كشور استفاده كند. وی ادامه داد: 
بايد از طريق تعامل سازنده با دنيا بتوانيم از منابع 
كنيم چراكه وضعيت  استفاده  كشورها  ديگر  مالی 
در  و  است  كننده  نگران  اقتصادی  شاخص های 
ناخالص  ثابت  سرمايه  تشكيل  رشد  گذشته  سال 
كشور منفی 21.9 درصد، رشد اقتصادی منفی 5.8 
درصد و رشد ارزش افزوده صنعت منفی 9.9 بوده 
از  نشان كرد: بخش هايی  است. جهانگيری خاطر 
توسط  برداشت  حال  در  ما  مشترك  نفت  مخازن 
كشو رهای همسايه است كه اين بسيار بد و نگران 
كننده است و برای فعال شدن ظرفيت های موجود 
خارجی  سرمايه گذاری  نيازمند  بخش  اين  در 
با پول های داخلی اين امكان ميسر  هستيم چرا كه 
نمی شود. معاون اول رئيس جمهور تصريح كرد: با 
اين شاخص های نامطلوب الزم است از منابع مالی 
دنيا استفاده كنيم و با تدبيری كه دولت اتخاذ كرده 
به زودی سرمايه گذاران و بخش خصوصی خواهند 
توانست از منابع و سرمايه های كشور كه در ديگر 
جهانگيری  كنند.  استفاده  شده  مسدود  كشورها 
و  اروپايی  شركت های  برخی  تماس  به  اشاره  با 
آسيايی با طرف ايرانی برای همكاری های مشترك 
تصريح كرد: البته با فضايی كه در عرصه بين الملل 
به نقطه ای برسيم كه  اميدواريم  ايجاد خواهد شد 
شركت های خارجی برای سرمايه گذاری در ايران 
با  ادامه  در  اول رئيس جمهور  معاون  كنند.  رقابت 
گفت:  صادركنندگان  از  دولت  حمايت  بر  تأكيد 

براي چهارمين سال صورت گرفت

فراب، صادر كننده نمونه ملي سال ۱393 
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را  خود  بايد  صادرات  توسعه  ضمانت  صندوق 
برای حمايت از صادركنندگان آماده كند و بتواند 
آورد.  به عمل  آنها  از  بيمه ای  پوشش  حمايت های 
بايد  نيز  كشور  بانك های  اينكه  بر  تأكيد  با  وی 
ارائه  بيشتری  خدمات  صادركنندگان  به  بتوانند 
از  يكی  به عنوان  بانك ها  سرمايه  افزايش  از  دهند 
سياست های دولت نام برد. دكتر جهانگيری افزود: 
يكی از سياست های قطعی كه صندوق توسعه ملی 
به  اعتباری برای كمك  ايجاد خط  بايد دنبال كند 
توليدی  واحدهای  ايجاد  جهت  در  صادركنندگان 
با  وی  است.  صادرات  توسعه  به  كمك  و  جديد 
عراق  همچون  همسايه  كشورهای  براينكه  تأكيد 
قرار  ما  نخست صادرات  اولويت  در  افغانستان  و 
دارند خطاب به صادركنندگان گفت: عراق استعداد 
خوبی برای صادرات شما دارد و دولت نيز آمادگی 
را  صادركنندگان  از  الزم  حمايت  هرنوع  دارد 
بيان  با  رئيس جمهور  اول  معاون  آورد.  به عمل 
كردن  متوقف  اقتصاد،  به  بخشی  ثبات  اينكه 
بهبود  و  اقتصادی  شاخص های  منفی  روندهای 
اصلی  برنامه های  از  اقتصاد  اصلی  شاخص های 
و  نظران  صاحب  از  دولت  گفت:  است  دولت 
كارشناسان دعوت می كند با راهنمايی و انتقادهای 
كنند. جهانگيری  ياری  راه  اين  در  را  خود دولت 
همچنين از آغاز بكار مجدد شورای عالی صادرات 
در آينده ای نزديك خبر داد و گفت: تعيين تعرفه 
در  دولت  سياست های  اصلی ترين  استاندارد  و 

اين  كرد  تالش خواهيم  و  بود  اين حوزه خواهد 
برطرف  را  صادركنندگان  روی  پيش  موانع  شورا 
كند. معاون اول رئيس جمهور افزود: صادركنندگان 
سياست  های  و  ارز  درخصوص  كامل  اختيار  بايد 
صادركنندگان  به  ما  چراكه  باشند  داشته  خود 
منافع ملی  آنان  اعتماد داريم و مطمئن هستيم كه 
با  قرار می دهند. وی  اولويت كارهای خود  را در 
تأكيد بر پرهيز از خام فروشی و تالش در جهت 
افزايش ارزش افزوده توليدات اظهار داشت: بايد 
ورود  برای  مراكزی  كه  آزاد  مناطق  كنيم  تالش 
توليدات  برای صادرات  مراكزی  به  كاالها هستند 
اول  معاون  شوند.  تبديل  داخلی  محصوالت  و 
بخش  فعاالن  به  خطاب  همچنين  رئيس جمهور 
برند  با  توليد  گفت:  صادركنندگان  و  خصوصی 
داخلی بسيار خوب است اما در مقطع فعلی نياز به 
سرمايه گذاران خارجی وجود دارد و فعاالن بخش 
خصوصی می توانند با پيدا كردن شركای خارجی 

نسبت به افزايش توليد اقدام كنند.

پيش بيني رديف بودجه
براي پرداخت جوايز صادراتي

وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين مراسم 
جوايز  پرداخت  براي  بودجه  رديف  پيش بيني  از 
در  صادرات  زيرساخت هاي  توسعه  و  صادراتي 
آخرين جلسه شوراي صادرات خبر داد و گفت: 
در اين جلسه مصوباتي تصويب شد كه اميدواريم 
عملياتي  صادرات  توسعه  براي  سريع تر  چه  هر 

شود. 
»محمدرضا نعمت زاده« گفت: بررسي و تسهيل 
سرمايه  افزايش  بانكي،  نامه هاي  ضمانت  صدور 
صندوق  سرمايه  افزايش  صادرات،  توسعه  بانك 
ضمانت صادرات و كمك مالي به كاهش هزينه هاي 
حمل ونقل دريايي، از ديگر مصوبات شوراي عالي 
و  معدن  صنعت،  وزير  گفته  به  بود.  صادرات 
تجارت، حذف مقررات دست و پاگير اداري، تهيه 
بسته خروج از ركود، حذف استانداردهاي اجباري 
براي كاالهايي كه عالمت استاندارد دارند و تالش 
براي رفع محدوديت هاي مرزي، از ديگر اقدامات 
امر  به منظور تسهيل  دولت طي يك سال گذشته 
صادرات كشور بوده است. نعمت زاده با اشاره به 
حجم صادرات ايران در شش ماه نخست امسال، 
گفت: در بخش صدور خدمات فني مهندسي نيز 
با 13 درصد رشد مواجه بوده ايم. به گونه اي كه در 
شش ماهه نخست امسال بيش از پنج ميليارد دالر 
وزير  است.  شده  صادر  مهندسي  فني-  خدمات 
صنعت، معدن و تجارت خطاب به صادركنندگان 
از صادركنندگان  ما  اين همايش گفت:  حاضر در 
و فعاالن اقتصادي مي خواهيم كه اين وزارتخانه را 
براي توسعه صادرات كشور بيش از گذشته ياري 

رسانند.

انتخاب براي چهارمين بار
شركت  مديرعامل  لطفي«،  »مهران  مهندس 

به گفته وزیر 
صنعت، معدن و 
تجارت، حذف 
مقررات دست و 
پاگیر اداري، تهیه 
بسته خروج از ركود، 
حذف استانداردهاي 
اجباري براي 
كاالهایي كه عالمت 
استاندارد دارند و 
تالش براي رفع 
محدودیت هاي 
مرزي، از دیگر 
اقدامات دولت طي 
یک سال گذشته به 
منظور تسهیل امر 
صادرات كشور بوده 
است
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فراب، دراين باره گفت: فراب در سال هاي 1389، 
1390 و 1391 نيز به عنوان »صادركننده نمونه در 
و  شده  انتخاب  مهندسي«  و  فني  خدمات  بخش 

مورد تقدير قرار گرفته است. 
فراب  شركت  فعاليت  افزود:  ادامه  در  لطفي 
زمينه  در  اصلي  پيمانكار  به عنوان   1371 سال  از 
نيروگاه هاي  راه اندازي  و  نصب  تأمين،  طراحي، 
در سال 1372،  اين شركت  آغاز شد.  آبي كشور 
نيروگاه هاي  را در حوزه  اولين طرح خود  اجراي 
آبي )نيروگاه هزار مگاواتي كارون يك( آغاز كرد 
و در سال 1381، به استقالل كامل توان مهندسي 
و طراحي در زمينه نيروگاه هاي آبي از پيمانكاران 
در  حضور   ،1384 سال  از  فراب  رسيد.  خارجي 
نيروگاه هاي  پتروشيمي،  و  گاز  نفت،  حوزه هاي 
حرارتي، خارج كشور و ريلي را آغاز كرده است.

مدير عامل شركت فراب سپس گفت: با گذشت 
شركت  اين  فراب،  فعاليت  از  دهه  دو  از  بيش 
متعلقات  كليه  با  را  توربين/ژنراتور  واحد   47
خارج  و  داخل  در  نيروگاهي،  ديگر  تجهيزات  و 
ايران، طراحي، تأمين و ساخت، نصب و راه اندازي 
كرده و هم اكنون به عنوان يكي از پيمانكاران موفق 
مجري پروژه هاي نيروگاهي، گام به عرصه اجراي 

پروژه هاي بين المللي نهاده است.
تاجيكستان،  كنيا،  كشورهاي  از  ادامه  در  وي 
نمونه هاي  به عنوان  ارمنستان  و  عراق  سريالنكا، 
بازارهاي  در  فراب  شركت  حضور  از  موفقي 

از مهم ترين طرح هاي  برد و گفت:  نام  بين المللي 
اجرا شده و در دست اجراي اين شركت در خارج 
نيروگاه 220 مگاواتي  به سد و  از كشور مي توان 
آبي  نيروگاه  تاجيكستان،  كشور  در   2 توده  سنگ 
25 مگاواتي تانا در كشور كنيا، سد، تونل آب بر و 
نيروگاه 120 مگاواتي اومااويا در كشور سريالنكا 
عراق،  كشور  در  الصدر  مگاواتي   320 نيروگاه  و 

اشاره كرد.

متن لوح تقدير
مهندس  امضاي  به  كه  تقديري  لوح  در 
معدن  صنعت،  وزير  نعمت زاده«،  »محمدرضا 
لطفي«،  »مهران  مهندس  به  و  رسيده  تجارت،  و 
است:  آمده  شد،  اهدا  فراب،  شركت  مديرعامل 
و  اقتصاد  مهم  ركن  به عنوان  غير نفتي  »صادرات 
مسير گسترش و پايداري تجارت خارجي و موتور 
پايدار،  رشد  در  را  نقش  مهم ترين  توليد،  محركه 
بالندگي اقتصاد و توسعه همه جانبه كشور عزيزمان 
و  پراميد  روشن،  آينده اي  تحقق  مي نمايد.  ايفا 
قدرتمند در افق چشم انداز 1404 به لطف خداوند 
متعال، با تالش و همت نقش آفرينان سختكوش 
كه  سالي  در  غيرنفتي  عرصه صادرات  پرتالش  و 
مديريت  و  ملي  عزم  با  فرهنگ  و  »اقتصاد  نام  به 

جهادي« ناميده شده، رقم خواهد خورد.
به عنوان  اقتصادي  بنگاه  آن  تالش هاي  از 
»صادر كننده نمونه ملي سال 1393« تقدير مي نمايم 

و اميدوارم در پيشبرد اهداف و سياست هاي نظام 
مقدس جمهوري اسالمي ايران در عرصه صادرات 

غيرنفتي، موفق و منصور باشيد.«

مالك هاي انتخاب صادر كنندگان برتر
پيش از برگزاري مراسم صادر كننده برتر امسال، 
مدير روابط عمومي سازمان توسعه تجارت، درباره 
توضيحاتي  برتر  شركت هاي  انتخاب  چگونگي 
مدير  بروجردي  حسين  گفته  به  داد.  ارائه  را 
در  ايران،  تجارت  توسعه  سازمان  روابط عمومي 
اساس  بر  كه  صادركنندگانی  از  امسال،  مراسم 
صادرات  باال،  افزوده  ارزش  اساسی  معيار  سه 
فنی-  خدمات  صادرات  و  كاالهای های تك 
را  تجارت  توسعه  سازمان  قبولی  نمره  مهندسی 
گرفته اند، تجليل مي شود. وی افزود: اين سه معيار 
تجارت  توسعه  سازمان  سياست های  راستای  در 
برای گسترش صادرات كاالها با ارزش افزوده باال 
به  است.  شده  اتخاذ  خام فروشی  از  جلوگيری  و 
معيار های  بر  عالوه  كه  صادركنندگانی  اين ترتيب 
)كشاورزی،  كااليی  بخش های  در  عمومی 
صنايع دستی(،  و  فرش  ميوه وتره بار،  گل وگياه، 
خدمات فنی- مهندسی و گردشگری به سه معيار 
و  كاالهای های تك  صادرات  باال،  افزوده  ارزش 
صادرات خدمات فنی- مهندسی دست يافته باشند 
وی  می شوند.  معرفی  نمونه  صادركننده  به عنوان 
تشويق  آيين نامه  سال،  هر  روال  مطابق  داد:  ادامه 

ري
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ش 
زار

گ

صادرات غیر نفتي 
به عنوان ركن مهم 

اقتصاد و مسیر 
گسترش و پایداري 

تجارت خارجي و 
موتور محركه تولید، 

مهم ترین نقش 
را در رشد پایدار، 

بالندگي اقتصاد و 
توسعه همه جانبه 

كشور عزیزمان ایفا 
مي نماید. تحقق 
آینده اي روشن، 

پرامید و قدرتمند 
در افق چشم انداز 

1404 به لطف 
خداوند متعال، با 

تالش و همت نقش 
آفرینان سختکوش 

و پرتالش عرصه 
صادرات غیرنفتي 

در سالي كه به نام 
»اقتصاد و فرهنگ با 
عزم ملي و مدیریت 

جهادي« نامیده شده، 
رقم خواهد خورد
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صادركننده ممتاز 
صادركننده ای 
است كه حداقل 
پنج نوبت در گروه 
تخصصی مربوط 
به عنوان صادركننده 
نمونه ملی انتخاب و 
معرفی شده باشد و 
در سنوات بعد، پس 
از ارزیابی در گروه 
تخصصی مربوطه، 
حائز باالترین امتیاز 
شود. در سال جاری 
شش صادركننده 
در این گروه جای 
گرفته اند و با 
تندیس بلورین از 
آنها تجلیل می شود

ي
بر

 خ
ش

زار
1380/2/9 گ )مصوب  نمونه  صادركنندگان 

اصالحات  و  وزيران(  محترم  هيأت 
كميته  كار  مبنای   91 سال  در  آن  بر  وارد 
انتخاب صادركننده نمونه قرار گرفته است. 
را  منتخب  مذكور، صادركنندگان  آيين نامه  
در سه گروه صادركننده ممتاز، صادركننده 
معرفی  كشوری  برتر  صادركننده  و  نمونه 
سازمان  عمومي  روابط  مدير  است.  كرده 
در  كرد:  خاطرنشان  ايران  تجارت  توسعه 
سال جاری پس از ثبت نام از 312 متقاضی 
صادركننده  انتخاب  فرآيند  در  شركت 
شامل 17 شركت  نمونه، 189 صادركننده 
در بخش خدمات، 160 شركت در بخش 
بخش  در  انجمن  و  اتحاديه   12 و  كاال 
در  يافتند.  راه  بعدی  مرحله  به  تشكل ها 
سوی  از  مستندات  و  پرونده  دوم،  مرحله 
به  او  تام االختيار  نماينده  يا  متقاضی 
ارسال  نمونه  انتخاب صادركننده  دبيرخانه 
تأييديه  متقاضيان  بعدی،  گام  در  و  شد 
دريافت شده از گمرك مبنی بر رقم ارزش 

صادرات خود را ارائه كردند.
آيين نامه،  اين  اساس  بر  وی،  گفته  به 
كه  است  صادركننده ای  ممتاز  صادركننده 
تخصصی  گروه  در  نوبت  پنج  حداقل 
ملی  نمونه  صادركننده  به عنوان  مربوط 
سنوات  در  و  باشد  شده  معرفی  و  انتخاب 
تخصصی  گروه  در  ارزيابی  از  پس  بعد، 
مربوطه، حائز باالترين امتياز شود. در سال 
جاری شش صادركننده در اين گروه جای 
گرفته اند و با تنديس بلورين از آنها تجليل 
ملی  نمونه  صادركننده  بروجردي،  می شود. 
ضوابط  طبق  كه  دانست  صادركننده ای  را 
مندرج در آيين نامه هيأت وزيران انتخاب و 
در روز ملی صادرات با دريافت لوح تقدير 
و تنديس طاليی مورد تشويق قرار می گيرد. 
برگزيده  صادركننده   48 نيز  گروه  اين  در 
شدند. وی گفت: بنابر آيين نامه مذكور، تعداد 
آنان  از  هر سال  كه  نمونه ای  صادركنندگان 
تقدير می شود از 50 بنگاه صادراتی تجاوز 
نيز  كشوری  برتر  صادركننده  نخواهدكرد. 
صادركننده ای است كه طبق ضوابط مندرج 
در آيين نامه هيأت وزيران حائز رتبه دوم در 
فرآيند انتخاب صادركنندگان نمونه ملی و يا 
رتبه اول برگزيدگان استانی باشد. مدير روابط 
عمومي سازمان توسعه تجارت ايران افزود: 
براساس  استانی  نمونه  صادركننده  انتخاب 
توسعه  سازمان  سوی  از  ابالغی  ضوابط 
تشكيل  كارگروه  های  در  و  ايران  تجارت 
شده در هر استان صورت می گيرد كه پس 
از برگزاری روز ملی صادرات طی 2 ماه در 

استان های كشور معرفی می شوند.  مهر-آبان  1393
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چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت برق ایران، در روزهاي 

17 تا 20 آبان ماه 1393 با 
حضور 110 شرکت خارجی 

از 18 کشور جهان و 376 
شرکت داخلی در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران 
برگزار شد. به گزارش روابط 

عمومي شرکت فراب، این شرکت 
نیز با همراهي شرکت هاي توبا 

و نوتاش، با حضور در این 
نمایشگاه بین المللی به عنوان 

بزرگ ترین رخداد صنعتی 
و تجاری ایران در صنعت 

برق، میزبان جمع زیادي از 
مدیران، کارشناسان، استادان، 
پژوهشگران و دانشجویان و 

دست اندرکاران صنعت برق بود 
که کارشناسان مستقر در غرفه، 
توضیحات الزم را در خصوص 

دستاوردها و توانمندي هاي 
فراب براي هریك از این گروه ها 

ارائه دادند.
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نهاوندیان با بیان 
اینکه صنعت برق 
»كارنامه پرافتخار 

خواستن و توانستن« 
است اما مشکالتی 

دارد كه باید با قدرت 
بر این مشکالت 
فائق آمد، گفت: 

عمده ترین فایده این 
نمایشگاه این است 
كه سیاست گذاران 
و دست اندركاران 

می توانند افق 
مشتركی را ترسیم 

كنند. رئیس دفتر 
رئیس جمهوری 
تصریح كرد: در 

بسیاری از صنایع 
همچون صنعت 

برق اگر تصمیمی 
گرفته شود، نتایج آن 
تصمیم در سال های 

آینده مشخص 
می شود

صنعت برق؛ محور توسعه فردا
حضور فراب  در بزرگ ترين رخداد صنعت برق ايران

ي
بر

 خ
ش

زار
گ

با  ايران  برق  صنعت  المللي  بين  نمايشگاه 
حضور شركت فراب برگزار شد. در آيين افتتاحيه 
اين نمايشگاه، دكتر »محمد نهاونديان«، رئيس دفتر 
رئيس جمهوری، و مهندس »حميد چيت چيان«، وزير 

نيرو، حضور داشتند.
مهندس  نمايشگاه،  اين  از  روز  سومين  در 
و  معدن  صنعت،  وزير  نعمت زاده«،  »محمدرضا 
تجارت، با حضور در غرفه فراب، آخرين وضعيت 
ارمنستان را  نيروگاه مگري در  اجرايي طرح سد و 
جويا و توضيحات الزم در اين خصوص ارائه شد. 
از سوي  اين طرح  اجراي  بر تسريع در  نعمت زاده 

شركت فراب تأكيد كرد.
همچنين، »مريم ولي شويلي«، معاون وزير انرژي 
گرجستان با همراهي سفير اين كشور در جمهوري 
و  صادرات  توسعه  دفتر  مديركل  و  ايران  اسالمي 
خدمات فني و مهندسي وزارت نيرو، با حضور در 
غرفه فراب، از آخرين وضعيت پروژه هاي نيروگاهي 
فراب در داخل و خارج از كشور و توانمندي هاي 

موجود در اين شركت، آگاه شدند.

اختتاميه چهاردهمين  در  اين گزارش،  اساس  بر 
نمايشگاه بين المللی صنعت برق ايران كه با حضور 
مهندس »ستار محمودي«، قائم مقام وزير نيرو، برگزار 
كميته  ارزيابي  اساس  بر  فراب  شركت   غرفه  شد، 
فني نمايشگاه، به عنوان يكي از دو »غرفه برگزيده« 
در بين شركت هاي پيمانكار، انتخاب و لوح تقدير 
و تنديس يادبود به نماينده شركت اهدا شد. در اين 
نمايشگاه شركت هايی از كشورهای چين، كره جنوبی، 
فنالند،  هند،  اتريش،  اوكراين،  ايتاليا،  آلمان،  تركيه، 
اسپانيا، كانادا، انگليس، فرانسه، سوئد، سوئيس، هلند، 

اسلوونی و مقدونيه حضور داشتند.

صنعت برق 
محور توسعه آينده كشور است

برق  صنعت  گفت:  رئيس جمهوری  دفتر  رئيس 
محور توسعه آينده كشور است.

گشايش  آيين  در  نهاونديان«  »محمد  دكتر 
چهاردهمين نمايشگاه بين المللی صنعت برق ايران، 
خطاب به دست اندركاران و عوامل صنعت برق كشور 

گفت: شما كسانی هستيد كه در اين 35 سال كشور 
را نورباران كرده ايد.

وی گفت: هم اكنون كمتر جايی در كشور است كه 
نورباران نشده و برق به آنجا نرفته باشد.

نهاونديان با بيان اينكه صنعت برق »كارنامه پرافتخار 
خواستن و توانستن« است اما مشكالتی دارد كه بايد 
با قدرت بر اين مشكالت فائق آمد، گفت: عمده ترين 
فايده اين نمايشگاه اين است كه سياست گذاران و 
دست اندركاران می توانند افق مشتركی را ترسيم كنند. 
رئيس دفتر رئيس جمهوری تصريح كرد: در بسياری از 
صنايع همچون صنعت برق اگر تصميمی گرفته شود، 
نتايج آن تصميم در سال های آينده مشخص می شود.

افق  داشتن  و  دورانديشی  را  تدبير  الزمه  وی 
بلندمدت عنوان كرد و گفت: ما بايد بتوانيم تصويری 
از آينده داشته باشيم تا دولت، بخش خصوصی و 
بتوانند  و  دانسته  را  خود  وظايف  توليدكنندگان 

برنامه ريزی كنند.
وی افزود: صنعت برق يكی از محورهای آينده 
همه  در  روشن  كارنامه  اين  و  است  كشور  توسعه 
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 ما باید برای رفع 

مشکالت صنعت 
برق تقسیم كار 
كنیم و مجموعه ای 
از اقدام ها همچون 
حدف فساد، افزایش 
بازده و كاهش 
تلفات در درون 
صنعت برق و بخش 
دیگری از كارها 
مانند بازكردن درب 
بازارها، بهبود فضای 
كسب  وكار، حمایت 
از بخش خصوصی و 
سرمایه گذاری خارجی 
در خارج از صنعت و 
با كمک سایر نهادها 
برطرف شود

22

از  بااليی  به درصد  انتقال  و  توزيع  به ويژه  بخش ها 
خودكفايی رسيده است كه در اين زمينه اعتماد قابل 
اتكايی وجود دارد و بايد موانع دستيابی به بازارها را 
برطرف كند. نهاونديان بسياری از مشكالت صنعت 
برق را خارج از آن عنوان كرد و گفت: متاسفانه در 
منطق  يارانه ها،  نخست هدفمندی  فاز  اجرای  زمان 
اقتصادی صنعت برق تضعيف شد و نياز است كه 

اصالح در كليات اقتصاد انجام شود.
از  قسمتی  گفت:  رئيس جمهوری  دفتر  رئيس 
مشكالت صنعت برق مربوط به كمبود بودجه وزارت 
نيرو و منابع مالی است كه تصميم های خوبی در سال 
جاری گرفته شد و اميدواريم شرايط اين صنعت در 
مناسبات درون بخشی  تا  بهتر شود  بودجه سال 94 

صنعت برق با قوت و سرعت بيشتری پيش رود.
وی با اشاره به مناسبات بين المللی، گفت: صنعت 
برق پتانسيل بااليی برای تبديل شدن به هاب انرژی 
منطقه دارد كه الزمه آن مناسبات بين المللی است تا 

سرمايه گذاری خارجی در اين صنعت حاصل شود.
رفع  برای  بايد  ما  كرد:  خاطرنشان  نهاونديان 
مشكالت صنعت برق تقسيم كار كنيم و مجموعه ای 
از اقدام ها همچون حدف فساد، افزايش بازده و كاهش 
تلفات در درون صنعت برق و بخش ديگری از كارها 
مانند بازكردن درب بازارها، بهبود فضای كسب  وكار، 
حمايت از بخش خصوصی و سرمايه گذاری خارجی 
در خارج از صنعت و با كمك ساير نهادها برطرف 
حاشيه  در  نهاونديان  مي افزايد:  گزارش  اين  شود. 
چهاردهمين نمايشگاه بين المللی صنعت برق ايران 
در جمع خبرنگاران گفت: در اليحه خروج از ركود، 
پيش بيني تامين منابع جديد اعتباری براي صنعت برق 

كشور صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در سال هاي گذشته بخش زيادي از 
منابع درآمدي صنعت برق به اين بخش وارد نمي شد 

كه اين امر موجب باال رفتن بدهی ها شده و كندی 
رشد در اين حوزه شده بود.

انباشته صنعت برق  به بدهی  با اشاره  نهاونديان 
هدفمندي  اجراي  دوم  مرحله  در  افزود:  كشور، 
يارانه ها، قسمتي از اين مشكل حل شد و در برنامه 
براي  اعتباری  جديد  منابع  تامين  پيش بيني  جديد 
صنعت برق كشور صورت گرفته و در بودجه سال 

آينده نيز اين امر مدنظر است.
وي با ابراز اميدواري نسبت به حل شدن مشكالت 
در  گفت:  آينده،  سال  بودجه  در  برق  مالي صنعت 
اليحه خروج از ركود هم منابعي برای صنعت برق 
كشور در نظر گرفته شد و اين اميد وجود دارد كه با 
توجه به گشايشي كه در مناسبات بين المللي صورت 
گرفته است، بتوانيم به بازارهاي مناسب تري دست 
پيدا كنيم و اميدواريم جلب سرمايه گذاری  خارجی 

بيشتر شود.

سهم 92 درصدی صنعت آب و برق در 
صادرات خدمات فنی و مهندسی

و  آب  صنعت  درصدی   92 سهم  از  نيرو  وزير 
برق در صادرات خدمات فنی و مهندسی جمهوری 

اسالمی ايران در چهارماهه نخست امسال خبر داد.
گشايش  آيين  در  چيت چيان«  »حميد  مهندس 
چهاردهمين نمايشگاه بين المللی صنعت برق ايران 
داخلی  سازندگان  كه  است  محلی  نمايشگاه  گفت: 
بازار  اين  در  می توانند  خارجی  عرضه كنندگان  و 
تعامل خوبی با هم برقرار كنند و با ارتقای ظرفيت و 
بهره وری در صنعت برق، تحول های بزرگی در اين 
صنعت ايجاد خواهد شد. وی با بيان اينكه مديران، 
بازرگانان و متخصصان اين بخش برای ارائه بهترين 
دستاوردهای خود در اين نمايشگاه حضور يافته اند، 
وجوه  در  پيشرو  صنعت  يك  برق  صنعت  گفت: 
مختلف به حساب می آيد. زيرا هم از نظر فراگيری 

و شمول خدمات آن در سطح كشور كه هيچ سازمان 
يا وزارتخانه ای در كشور خدمات با اين وسعت ارائه 
در  حضور  و  خوداتكايی  جهت  از  هم  و  نمی كند 
بازارهای صادراتی موجب افتخار است و اين افتخار 
متعلق به شماست. وی تاكيد كرد: شركت های دولتی 
و خصوصی همه با يك فعاليت منسجم اين افتخار را 
برای كشور رقم زده اند. وی با بيان برنامه های آينده 
وزارت نيرو و طرح های پيش رو از جهتی كه مورد 
توجه شركت های حاضر در نمايشگاه باشد، به خلق 
تصويری از بازار آينده صنعت برق كشور پرداخت و 
افزود: نخستين موضوع توسعه صادرات برق است كه 
براساس آمار موجود در سال1391 از كل صادرات 
خدمات فنی و مهندسی كشور، 52 درصد و در سال 
گذشته 35 درصد متعلق به صنعت آب و برق بوده و 
در چهارماهه ابتدای سال 1393 اين رقم به 92 درصد 

رسيده است.
وزير نيرو با بيان اينكه هم اكنون بيش از 20 كشور 
جهان از خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق 
منتفع هستند، گفت: ساخت نيروگاه های حرارتی، آبی 
و تجديدشونده در كشورهای عراق ، سوريه ، عمان، 
از  ادامه دارد و برخی  ارمنستان  تاجيكستان و  كنيا، 
اينكه  بيان  با  بهره برداری هستند. وی  آنان در حال 
توسعه صادرات يكی از مولفه های اصلی خروج از 
ركود در كشور بوده و مورد توجه دولت نيز است، 
خواهيم  قادر  محصول ها  كيفيت  ارتقای  با  گفت: 
بود ظرفيت ها و توانمندی های قابل توجهی كه در 
كنيم.  صادر  جهانی  به صورت  را  داريم  بخش  اين 
چيت چيان با بيان اينكه حل مشكالت مالی صنعت 
از  برق موردتوجه دولت است و در اليحه خروج 
ركود و اليحه بودجه سال 1394 به  طور ويژه مورد 
موجب  كار  اين  افزود:  گرفت،  خواهد  قرار  توجه 
خواهد شد شركت ها از وضعيت كنونی برون آمده 
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قائم مقام وزیر نیرو 
با بیان اینکه فراتر 
از طراحی ، ساخت 

و بهره برداری، اراده 
زنان و مردان در 

پشت سر صنعت 
برق قرار گرفته 

است، تصریح كرد: 
صنعت برق دارای 

منابع متنوعی است 
و كشور ما یک 

كشور نیروگاهی 

بوده كه از مولد 
انرژی های گوناگونی 

بهره مند است 
و كمتر كشوری 

همچون ایران در 
جهان وجود دارد

و فعاليت های خود را توسعه دهند. وزير نيرو با بيان 
اينكه صنعت برق در آستانه يك تحول كيفی و كمی 
قرار دارد و ساالنه هفت تا هشت درصد ظرفيت های 
برق را در توليد و انتقال و توزيع بايد توسعه دهيم، 
گفت: ساالنه پنج هزار مگاوات به ظرفيت توليد برق 
كشور افزوده می شود. وی گفت: در پنج سال آينده 
33 هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاه های كشور افزوده 
می شود و 16 هزار مگاوات نيروگاه های گازی كشور 
در سه سال آينده به سيكل تركيبی تبديل می شوند 
كه ساالنه 10 هزار ميليارد تومان در مصرف سوخت 
كاهش  درباره  شد. چيت چيان  صرفه جويی خواهد 
و  انتقال  تلفات  كاهش  زمينه  در  گفت:  نيز  تلفات 
توزيع تا سال آينده ميزان تلفات به كمتر از 10 درصد 

خواهد رسيد.
ضعيف  فشار  شبكه های  حذف  با  وی،  به گفته 
كل  در   AMI اجرای  و  كنتورهای جديد  توليد  و 

شبكه های كشور، اين امر مهم محقق خواهد شد.

غرفه فراب؛ ميزبان مسئوالن
 و مقامات داخلي و خارجي

اين  از  روز  سومين  در  گزارش،  اين  اساس  بر 
وزير  نعمت زاده«،  »محمدرضا  مهندس  نمايشگاه، 
صنعت، معدن و تجارت با حضور در غرفه فراب، 
آخرين وضعيت اجرايي طرح سد و نيروگاه مگري 
در  الزم  توضيحات  كه  شد  جويا  را  ارمنستان  در 
به  اشاره  با  نعمت زاده  شد.  ارائه  خصوص  اين 
در  تسريع  بر  فراب،  شركت  باالي  توانمندي هاي 

اجراي اين طرح از سوي اين شركت تأكيد كرد.
همچنين، »مريم ولي شويلي«، معاون وزير انرژي 
گرجستان با همراهي سفير اين كشور در جمهوري 
و  صادرات  توسعه  دفتر  مديركل  و  ايران  اسالمي 
خدمات فني و مهندسي وزارت نيرو، با حضور در 
غرفه فراب، از آخرين وضعيت پروژه هاي نيروگاهي 

فراب در داخل و خارج از كشور و توانمندي هاي 
موجود در اين شركت، آگاه شدند.

مي توان  فراب،  غرفه  از  بازديد كنندگان  ديگر  از 
به مهندس »ستار محمودي«، قائم مقام وزير نيرو و 
»اسماعيل محصولي«، قائم مقام وزير نيرو در امور 

بين الملل، اشاره كرد.

قائم مقام وزير نيرو: الزمه خروج كشور
 از ركود، توسعه صنعت برق است

اين گزارش مي افزايد: قائم مقام وزير نيرو گفت: 
اصلی  پايه های  جزو  كشوری  هر  در  برق  صنعت 
الزمه  و  است  كشور  آن  توسعه يافتگی  و  پيشرفت 
خروج از شرايط ركود در هر كشوری، توسعه صنعت 
برق است. مهندس »ستار محمودی« در آيين پايانی 
چهاردهمين نمايشگاه بين المللی صنعت برق ايران، با 
بيان اينكه اين نشست ها هركدام يك انگيزه و هدفی 
از سرمايه های گذشته  برگرفته  كه  می كند  ايجاد  را 
پيشكسوتان  سرمايه ها،  اين  از  يكی  افزود:  است، 
صنعت برق هستند. اما سرمايه های اصلی شهدای اين 
صنعت هستند كه با نثار جان خود و آبياری درخت 

انقالب، روشنايی را به دل ها و خانه ها هديه كردند.
وی گفت: اگر صنعت برق در سال های تحريم به 
مرحله ای می رسد كه حتی خارجی ها از پيشرفت ما 
متعجب می شوند، به دليل وجود متخصصان آگاه و 

متعصب و حرفه ای در اين صنعت است.
قائم مقام وزير نيرو با بيان اينكه فراتر از طراحی ، 
ساخت و بهره برداری، اراده زنان و مردان در پشت سر 
صنعت برق قرار گرفته است، تصريح كرد: صنعت 
برق دارای منابع متنوعی است و كشور ما يك كشور 
گوناگونی  انرژی های  مولد  از  كه  بوده  نيروگاهی 
بهره مند است و كمتر كشوری همچون ايران در جهان 

وجود دارد.
وی افزود: منطقه به صنعت برق ما از سر تجربه 

اين  مجموعه  تالش  و  كار  حاصل  و  دارد  اعتماد 
صنعت افزون بر توسعه و رفاه داخلی كشور، در ساير 

كشورها نيز قابل مشاهده است.
ايجادشده  توانمندی های  به  اشاره  با  محمودی 
توزيع  حوزه  در  گفت:  كشور،  برق  صنعت  در 
در  و  رسيده ايم  خودكفايی  درصد   100 به  نيرو 
حوزه های توليد و انتقال نيز به ترتيب به 80 و 90 
درصد خودكفايی رسيده ايم كه اينها حاصل تالش 
با  و سرمايه گذاری جانی و مادی است. محمودی 
بيان اينكه سنگ بنای اقتصاد مقاومتی، صنعت برق 
كسب  عرصه  صنعت  اين  كرد:  خاطرنشان  است، 
 وكار، اشتغال، امنيت و حيات است. وی از احداث 
33 هزار مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهی در پنج 
سال آينده خبر داد و افزود: تبديل 16 هزار مگاوات 
نيروگاه گازی به سيكل تركيبی نيز در دستوركار قرار 
گرفته است. وی اضافه كرد: ايجاد 1000 مگاوات 
و  پذير  تجديد  انرژی های  از  نيروگاهی  ظرفيت 
كاهش تلفات و مديريت مصرف، بازار گسترده ای 

را برای صنعت برق فراهم كرده است.
 وی با اشاره به برگزاری چهاردهمين نمايشگاه 
بين المللی صنعت برق، گفت: من در اين نمايشگاه 
كانون اميد و نشاط را ديدم و در اين ميان گاليه هايی 
در  شتاب  برای  گاليه ها  اين  كه  داشت  وجود  نيز 
در  اينكه  بيان  با  نيرو  وزير  قائم مقام  است.  كار 
در  برگزارشده  تخصصی  پنل های  و  نشست ها 
شد،  مطرح  سودمندی  مباحث  نمايشگاه،  طول 
تبديل  برنامه  به  بايد  نشست ها  اين  نتيجه  گفت: 
انجام  اين كار  با سازوكارهای ديده شده،  شود كه 
از  برخی  به  اشاره  با  ادامه  در  خواهد گرفت. وی 
خواسته های شركت های خصوصی از دولت، گفت: 
نگاه تسهيل كننده از جانب كارفرمايان وفای به عهد 
در پرداخت ها و عدم تغيير آنی سياست ها از جمله 

خواسته های بخش خصوصی است.

تقدير از غرفه فراب
به عنوان غرفه برتر

پایانی آیین در گزارش، این اساس بر
چهاردهمیننمایشگاهبینالملليصنعتبرق
ارزیابي اساس بر فراب شرکت غرفه ایران،
کمیتهفنينمایشگاه،بهعنوانیکيازدو»غرفه
برگزیده«دربینشرکتهايپیمانکار،انتخاب
ولوحتقدیروتندیسیادبودبهنمایندهشرکت
شرکت فني، کمیته ارزیابيهاي در شد. اهدا
برگزیده بهعنوانشرکت نیرو مهندسیمشاور
مشاورانتخابشد.همچنینشرکتتوسعهمنابع
انرژی بهرهوری وسازمان ایران نیروی و آب
شدند. کارفرمایان بخش در برتر غرفه ایران
غرفهشرکتهایمپناوفرابنیزبهعنوانغرفه

برگزیدهدربینپیمانکارانانتخابشدند.
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نمایشگاه نهمین فعالدر باحضور فراب
کسب به موفق ریلي، حملونقل تخصصي
روابط گزارش به شد. برتر« »غرفه عنوان
عموميشرکتفراب،مهندس»رضاغالمي«،
معاونتوسعهطرحها)حوزه2(،بااعالماین
و بینالمللي همایش شانزدهمین گفت: خبر
ریلي، حملونقل تخصصي نمایشگاه نهمین
درروزهاي27و28مهرماه1393درمرکز
همایشهايرازيدانشگاهعلومپزشکيایران
برگزارشد.غالميافزود:غرفه21متريفراب
درنهمیننمایشگاهتخصصيحملونقلریلي،
میزبانجمعيازاستادانودانشجویان،مدیران
و بود کشور ریلي صنایع دستاندرکاران و
به ميتوان شاخص بازدیدکنندگان جمله از
شرکت مدیرعامل آقایي«، سید پور »محسن
جمعي و ایران اسالمي جمهوري آهن راه
»جبارعلي اینشرکت، مدیران و معاونان از
آهن راه مهندسي دانشکده رئیس ذاکري«،
دانشگاهعلموصنعتایران،مدیرعاملشرکت
توسعهصنایعحملونقلریلي)RTI(،شهردار
و تهران متروي بهرهبرداري معاون ورامین،
جمله از ریلي حوزه پیشکسوتان از جمعي
آقایان»خسروآذري«و»هوشنگچوبینه«اشاره
کرد.ويدرادامهازتشکیلدیدارهايکاري
ونشستهايمذاکرهدرغرفهفرابدرنهمین
نمایشگاهتخصصيحملونقلریليخبرداد
ایندیدارها،مسائلموردعالقه وگفت:در
طرفینبهبحثوبررسيگذاشتهشد.غالمي
»غرفه بهعنوان فراب غرفه انتخاب از سپس
برتر«درایننمایشگاهودریافتتندیسبهاین

مناسبتخبرداد.
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با حضور در نهمين نمايشگاه تخصصي حمل ونقل ريلي صورت گرفت

تنديس »غرفه برتر« 

براي شركت فراب
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فراب و حوزه ريلي
پرونده اي درباره حضور و فعاليت شركت فراب در پروژه هاي ريلي
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روش هاي رایج براي 
حمل ونقل نسبتا 

انبوه بار یا مسافر در 
مسافتهاي طوالني كه 

اصطالحا شیوه هاي 
ترابري خوانده 

مي شوند، عبارتند از : 
1- جاده اي

2- ریلي  3- هوایي  
4- دریایي  5- 

خطوط لوله
بدیهي است كه 

این شیوه ها هركدام 
ویژگي هایي دارند و 

در كاربردها و شرایط 
مختلف باید شیوه 

مناسب انتخاب 
شود و پژوهش در 
این خصوص براي 
برنامه ریزي كالن 

بخش حمل ونقل در 
هر كشور یا منطقه 

الزم است
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وجود  به  بشري  اجتماع  پيشرفت  و  موفقيت 
خدمات  و  منابع  توزيع  براي  فيزيكي  زيرساختار 
كارآيي  كيفيت و  دارد.  بستگي  بين مردم  ضروري 
اين زيرساختار بر كيفيت زندگي و سالمت سيستم 
اقتصادي  و  تجاري  فعاليت هاي  تداوم  و  اجتماعي 
مردم موثر است. قدرت اقتصاد ملي بازتابي از توانائي 
و موجودي زيرساختارهاي آن مي باشد. بررسي هاي 
انجام شده نشان مي دهد كه ارتباطي بسيار قوي بين 
توسعه اقتصادي برحسب سرانه توليد ناخالص ملي 
)GNP( و زيرساختار وجود دارد. همچنين بخش 
ملي  ناخالص  هزينه  در  زيادي  سهم  ايران  ترابري 
 8 حدود  ملي  ناخالص  توليد  در  آن  سهم  و  دارد 

درصد برآورد شده است.

شيوه هاي ترابري و جايگاه
  آنها در ترابري كشور

روش هاي رايج براي حمل ونقل نسبتا انبوه بار يا 
مسافر در مسافتهاي طوالني كه اصطالحا شيوه هاي 

ترابري خوانده مي شوند، عبارتند از : 1- جاده اي
2- ريلي  3- هوايي  4- دريايي  5- خطوط لوله
بديهي است كه اين شيوه ها هركدام ويژگي هايي 
بايد شيوه  كاربردها و شرايط مختلف  در  و  دارند 
اين خصوص  انتخاب شود و پژوهش در  مناسب 
هر  در  حمل ونقل  بخش  كالن  برنامه ريزي  براي 
كشور يا منطقه الزم است . جايگاه اصولي و منطقي 
شيوه هاي ترابري را بايد بر اساس منافع كل اجتماع 

با مالحظه عواملي همچون:
• ويژگي هاي هر يك از شيوه هاي ترابري  مانند: 
رفاه،    ايمني،  انرژي،  مصرف  درآمدها،  و  هزينه ها 

اثرات زيست محيطی، سرعت و…
آينده  و  فعلي  اجتماعي  و  اقتصادي  وضعيت   •

ايران و كشورهاي همسايه
• شرايط مناطق مختلف كشور

• نيازهاي درازمدت ترابري كشور
• امكانات موجود و توان بالقوه 

اعمال  و  پيشداوري  بدون  و  مفصل  بصورت 
ساليق غير كارشناسي بررسي و تدوين نمود و اين 
وظيفه اي است كه معموالً از طرح جامع حمل ونقل 
انتظار مي رود. در كشور ما هنوز طرح جامع حمل ونقل 
مصوبي وجود ندارد و در غياب اين طرح، الگويي علمي 
و منظم براي برنامه ريزي بلندمدت بخش حمل ونقل و 
نمي باشد  دست  در  شيوه هاي حمل ونقل  بكارگيري 

و  بهره برداري  احداث،  برنامه ريزي،  فعاليت هاي  و 
حمل ونقل  هاي  زيربخش  از  يك  هر  در  پشتيباني 
در  هاله اي از ابهام و بدون هماهنگي كامل با ديگر 
شيوه هاي ترابري صورت مي پذيرد و عالوه بر هدر 
رفتن بخشي از سرمايه ها و امكانات، چه بسا كمبودها 
و  مي شود  ايجاد  خدمات  عرضه  موضعي  تراكم  يا 
نشان  را  ناهماهنگ  و  مقطعي  فعاليت هاي  نارسايي 
مي دهد. به عبارت ديگر بعلت فقدان يك نظام جامع در 
اين زمينه و رواج جزئي نگري بين بخش هاي مختلف، 
عماًل حالت رقابتي در توسعه شبكه هاي حمل ونقل و 

در عمليات ترابري بار و مسافر وجود دارد. 

مزاياي ترابري ريلي
1. كاربرد براي جابجايي انبوه بار و مسافر

2. كاربرد براي مسافت هاي طوالني بين شهري و 
نسبتاً طوالني حومه اي

3. ايمني بسيار باال )نسبت به جاده( كه در مراجع 
است.  شده  ارزيابي  برابر   24 تا   15 بين  مختلف 
مصرف بسيار كمتر انرژي )در مقايسه با حمل ونقل 
هوايي و جاده اي( بطوريكه مصرف انرژي راه آهن 
در حمل بار نسبت به جاده حدود يك ششم و براي 
حمل مسافر در حد مصرف انرژي اتوبوس يا كمتر 

از آن است. 
4. استهالك بسيار كمتر شبكه و ناوگان ترابري 
نسبت به حمل ونقل هوايي و جاده اي )عمر خطوط 

و ناوگان ريلي طوالني است. (

5. قابليت كنترل و برنامه ريزي و استمرار خدمات 
در شرايط مختلف منجمله شرايط بحراني

6. قابليت حمل بارهاي كانتينري، مخزني، بارهاي 
حجيم، فوق سنگين، يخچالي، مايعات خطرناك و غيره
7. رفاه و امنيت باالتر مسافران و جاذبه براي آنها
با حمل ونقل  مقايسه  )در  زمين  كمتر  اشغال   .8

جاده اي( به نسبت تقريبي يك سوم
9. انتشار اندك آلودگي ها و عوارض كمتر زيست 

 محيطي
معدني،  مجتمع هاي  داخل  كاربرد  امكان   .10
صنعتي، كشاورزي و تجاري و براي اتصال آنها به 

شبكه سراسري
11. وجود تشكيالت سازماني عوامل بهره بردار و 

رانندگان و امكان آموزش و ارتقاء كيفي
12. عدم وابستگي به منبع توليد انرژي خاص به 
لحاظ امكان برقي كردن خطوط )در ديگر شيوه هاي 

ترابري ميسر نمي باشد يا مشكل است(. 
ترابري  خدمات  و  سرعت  ارتقاء  امكان   .13
مسافري و رقابت با حمل ونقل جاده اي و هوايي )در 

راه آهن هاي سريع السير(
اقتصادي  و  فني  علل  به  متكي  فوق  ويژگيهاي 
است كه در اينجا شرح داده نمي شود. با توجه به 
بسيار  ريلي  مزبور حمل ونقل  ويژگيهاي  و  شرايط 
بگونه اي  مي باشد  پايدار  توسعه  شرايط  با  سازگار 
يا  سبز  به عنوان حمل ونقل  ريلي  از حمل ونقل  كه 

حمل ونقل پاك ياد مي شود. 

حمل ونقل ریلي و مزایاي آن

نتایجنوعمحدودیت

ترابري ريلي در صورت وجود ترافيك كافي و دوام ترافيك ساخت شبكه ريلي سرمايه بر و زمان بر است. 
موجه مي باشد. 

 ضرورت استفاده از ترابري تركيبي امكان احداث تا درب همه مراكز بار و مسافر وجود ندارد. 

مشخصات هندسي آن )فراز و نشيب و شعاع قوس(
 نسبت به جاده داراي محدوديت است. 

غيرعملي يا غيراقتصادي شدن ساخت راه آهن در برخي 
مسيرها

حركت قطار در راه آهن بصورت يك بعدي است. )امكان 
جابجايي عرضي ندارد( و در فاصله بين دو ايستگاه يك 
جهتي است.  )دو قطار را نمي توان در جهت مقابل هم 

حركت داد(

عامل اصلي محدود كننده ظرفيت خطوط آهن است و 
ايمني آن را بسيار باال مي برد. 

تفاوت فاصله بين دو ريل در بعضي خطوط راه آهن 
كشورهاي مختلف

تبادل ناوگان در مرز دو كشور نياز به )تعويض يا تعريض 
بوژي( دارد. 

محدودیتهايترابريریلي
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ونقل ریلی كه سبب 
لزوم توسعه هرچه 
سریع تر این روش 
حمل و نقل در كشور 
می گردد می توان 
به قابلیت حمل انبوه 
بار و جابه جایی 
تعداد زیاد مسافر، 
مصرف سوخت كمتر 
و عوارض كمتر 
زیست محیطی، 
ایمنی بیشتر، بهره 
وری باالتر سرمایه و 
مواردي از این دست 
اشاره كرد
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عنوان به قنبري! مهندس آقاي جناب :
چه از فراب شرکت بفرمایید نخست پرسش
ساليوباچهنیتيقدمدرمسیرپروژههايریلي
فراب شرکت این از پیش تا چون گذاشت؟
در و نداشت را حوزه این در حضور تجربه
آغازاینحضوربرايبرخيکميعجیبوغیر

منتظرهبود.
تنوع  و  توسعه  روند  ادامه  در  فراب  شركت 
حوزه های فعاليت خود به عنوان پيمانكار عمومی 
بزرگ  پروژه های   )General Contractor(
حوزه آب و انرژی و با توجه نياز روزافزون كشور 

به توسعه حمل و نقل ريلی از سال 84 وارد اين 
حوزه شد.

از مزايای حمل ونقل ريلی كه سبب لزوم توسعه 
هرچه سريع تر اين روش حمل و نقل در كشور می 
گردد می توان به قابليت حمل انبوه بار و جابه جايی 
تعداد زياد مسافر، مصرف سوخت كمتر و عوارض 
كمتر زيست محيطی، ايمنی بيشتر، بهره وری باالتر 
البته  كرد.  اشاره  دست  اين  از  مواردي  و  سرمايه 
شرايط جغرافيايی كشور از جمله پراكندگی جمعيت 
در كالن شهرها با فواصل طوالنی، نبود راههای آبی 
داخل كشور، موقعيت ويژه ترانزيتی ايران بين شرق 

و غرب و شمال و جنوب كشور به ضرورت ارتقاء 
و توسعه راه آهن شهری و بين شهری )مسافری و 

باری( می افزايد.
:دراینسالهایيکهازحضورفرابدر
پروژههايریليميگذرد،شرکت،درچهطرحها
وپروژههایيتوانستهورودودرآنهافعالیتکند؟
بهتفکیکپروژههايفعالشرکتفرابدرحوزه
ریليرانامبردهومختصرادربارهوضعیتفعلي

هرکدامازآنهاتوضیحاتيراارائهفرمایید.
از زمان ورود شركت فراب به پروژه های ريلی 
تاكنون موفق به اخذ پروژه های بزرگی به شرح زير 

شاید چند سال پیش، تصور اینكه فراب روزي در حوزه پروژه هاي 
ریلي ورود کرده و در آن فعال شود هم تصوري سخت و باور نكردني 
بود چه برسد به اینكه روزي برسد که حدود 50 درصد قراردادهاي 
شرکت هم در حوزه ریلي بسته شود. اما سوال اصلي این است که چرا 
با وجود همه  تالش ها، هنوز فراب یك شرکت شناخته شده در حوزه 
ریلي نیست؟ سعید قنبري معاون مدیر عامل در طرح هاي صنایع ریلي 
درباره ریشه این موضوع بر این باور است که »علیرغم اینكه حدود 50 
درصد قراردادهای فعلی شرکت فراب در حوزه ریلی است و شاید بیش از 
60 درصد قراردادهای تجهیزاتی پروژه های ریلی کشور به عهده شرکت 
فراب است، هنوز شرکت فراب به عنوان یك شرکت کاماًل شناخته شده 

نزد همه دست اندرکاران این حوزه نیست. به عقیده من علت اصلی این 
موضوع عدم اتمام و راه اندازی کامل حداقل یك یا دو پروژه ریلی در دست 
اجرا توسط فراب است که دلیل این مشكل هم وضعیت فعلی منابع مالی 
در کشور و در نتیجه عدم تأمین و تزریق منابع مالی پروژه های ریلی 
توسط کارفرمایان محترم می باشد.«  این گزاره اي دقیق و درست است؛ 
پاسخي که اگر در کنار چند عامل ریز و درشت دیگر بنشیند، جامع ترین 
پاسخ به این پرسش خواهد بود. سعید قنبري در گفت وگویي که پیش 
روي شماست، پاسخگوي مسائل، مشكالت و دغدغه هایي بوده است که 
از روز اول ورود فراب به حوزه طرح هاي ریلي، با آن درگیر بوده است.

متن کامل این گفت وگو را در ادامه مي خوانید...

در گفت وگو با سعيد قنبري معاون مديرعامل در طرح هاي صنايع ريلي مطرح شد

نیاز فراب به یک بازوی سیویل كار در  پروژه های ریلي
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از پروژه های دیگری 
كه شركت فراب 
در دست پیگیری 

دارد می توان به 
پروژه های برقی 

كردن راه آهن 
بافق-بندر عباس به 

طول 615 كیلومتر 
 ،)BOT به روش(

پروژه تجهیزات 
الکتریکی و مکانیکی 

خط A مترو قم 
 ،) EPC به روش(

پروژه تجهیزات 
مکانیکی و الکتریکی 

خط 2 تبریز )به 
روش EPC( و غیره 

اشاره نمود

مهر  - آبان  1393

شده ايم:
- طراحی، تأمين، نصب و راه اندازی تجهيزات 
آهن  راه  )زيرگذر(  تونل  پروژه  برقی  و  مكانيكی 

 EPC تهران - تبريز به روش
اين پروژه به طول 10 كيلومتر در جنوب غرب 
شهر تهران اجراشد. كارفرمای اصلی پروژه راه آهن 
جمهوری اسالمی ايران ميباشد. در اسفند 91 برای 
اندازی  راه  شد،  تعريف  فاز  دو  پروژه  اين  اجرای 
اوليه و بهره برداری اوليه بايستی با انجام فاز اول 
آن  از  پس  و  ميشد  انجام   92 تير  تا  ماه   4 ظرف 

بايستی كل پروژه تا پايان سال 92 تكميل ميشد.
اجرای فاز اول با توجه به زمان محدود تعريف 
شده برای آن بسيار سرعتی بود. خوشبختانه با تالش 
بی وقفه كليه همكاران مرتبط در گروه فراب اين فاز 
از پروژه با موفقيت انجام شد و راه اندازی اوليه با 
حضور رئيس جمهور وقت در تير 92 انجام شد و 
بهره برداری از تونل و تجهيزات مربوطه به صورت 
اندازی  راه  و  نصب  امكان  البته  شد.  آغاز  محدود 
توسط  شده  تأمين  و  ساخته  تجهيزات  از  برخی 
فراب به دليل آماده نشدن كارهاي ساختمانی )محل 

نصب( فراهم نشد.
متأسفانه از آن تاريخ تاكنون به دليل عدم امكان 
تأمين منابع مالی الزم برای تكميل پروژه، فاز دوم 

پروژه توسط كارفرما متوقف شده است.
- طراحی، تأمين، نصب و راه اندازی تجهيزات 
مكانيكی و برقی و ناوگان پروژه خط 2 مترو مشهد 

 EPC به روش
اين پروژه به طول 14 كيلومتر و با 13 ايستگاه 
كارفرمای  می باشد.  اجرا  حال  در  مشهد  شهر  در 
اصلی پروژه شركت قطار شهری مشهد است. در 
اين پروژه عالوه بر تجهيزات مكانيكی و الكتريكی 
پروژه طراحی و تامين ناوگان مورد نياز شامل 20 
به  واگن(   100 )جمعاً  واگنه   5 مسافری  قطار  رام 

عهده شركت فراب می باشد. 
ارزيابی  و  مناقصات  مهندسی خريد،  طراحی و 
فنی و مالی تأمين كنندگان تجهيزات مختلف توسط 
منابع  به  توجه  با  است.  شده  انجام  فراب  شركت 
پروژه  محترم  كارفرمای  توسط  شده  تأمين  مالی 
واگن سازی  شركت  بين  ناوگان  تأمين  قرارداد 
تهران و شركت فراب منعقد و طراحی و ساخت 
با  قراردادهايی  است. همچنين  ناوگان شروع شده 
شركت های اجيس و سشرون منعقد شده و در حال 
انجام است. ساير قراردادهای تجهيزات الكتريكی و 
مكانيكی در حال مذاكره و انعقاد با تأمين كنندگان 
منتخب می باشد كه با تأمين منابع مالی الزم توسط 

كارفرما سرعت بيشتری خواهد گرفت.
- طراحی، تأمين، نصب و راه اندازی تجهيزات 
مكانيكی و برقی و ناوگان پروژه خط 7 مترو تهران 

 EPC به روش
اين پروژه به طول 27 كيلومتر شامل 23 ايستگاه 

از شهرك اميرالمؤمنين تا سعادت آباد در شهر تهران 
می باشد. كارفرمای اصلی اين پروژه شركت متروی 
تهران است. قرارداد مربوطه در خرداد ماه امسال با 
شركت فراب مذاكره و در آبان ماه منعقد گرديد. اين 
شركت  ريلی  قراردادهای  بزرگترين  از  كه  قرارداد 
و  الكتريكی  تجهيزات  كليه  شامل  می باشد  فراب 
مكانيكی پروژه و همچنين 20 رام قطار مسافری 8 

واگنه )جمعاً 160 واگن( است.
برای اين پروژه نيز راه اندازی در دو فاز تعريف 
تجهيزات،  خريد  مهندسی  و  طراحی  است.  شده 
تأمين كنندگان  مالی  و  فنی  ارزيابی  و  مناقصات 
با ايشان توسط شركت  تجهيزات و مبادله قرارداد 
فراب در حال انجام است و با تأمين بخشی از منابع 
مالی مورد نياز توسط كارفرمای محترم  پروژه در 
آبان ماه امسال اين فعاليت ها سرعت بيشتري گرفته 

است.
تأمين، نصب و راه اندازی تجهيزات  - طراحی، 
مكانيكی و برقی پروژه توسعه خط 1 مترو تهران 

 EPC به روش
اين پروژه به طول 50 كيلومتر شامل 4 ايستگاه از 

ايستگاه شاهد تا پرند در شهر تهران می باشد.
كارفرمای اصلی اين پروژه شركت متروی تهران 
ميباشد. كارهای طراحی و مهندسی خريد تجهيزات 
پروژه، مناقصات و ارزيابی فنی و مالی تأمين كنندگان 
توسط شركت فراب انجام شده است و در صورت 
و  قراردادها  عقد  كارفرما  توسط  مالی  منابع  تأمين 

ساخت تجهيزات شروع خواهد شد.
تأمين، نصب و راه اندازی تجهيزات  - طراحی، 
 - گلشهر  شهری  قطار  پروژه  برقی  و  مكانيكی 

 EPC هشتگرد به روش
اين پروژه به طول 25 كيلومتر شامل 1 ايستگاه از 

گلشهر تا هشتگرد می باشد.
كارفرمای اصلی اين پروژه شركت عمران شهر 
جديد هشتگرد می باشد. كارهای طراحی و مهندسی 
خريد تجهيزات پروژه، مناقصات و ارزيابی فنی و 
مالی تأمين كنندگان توسط شركت فراب انجام شده 
است. سيستم برقرسان اين پروژه به صورت سيستم 
باالسری )OCS( می باشد. قرارداد تأمين بخشی از 
پايه های برقرسان و قرارداد تأمين يراق آالت سيستم 
 OCS برقرسان منعقد شده است. قرارداد سيم های
حال  در  پروژه  نياز  مورد  ترانس های  از  بخشی  و 
انعقاد با تأمين كنندگان تجهيزات است. تعدادي از 

پايه های برقرسان ساخته و نصب شده اند.
در صورت تأمين منابع مالی الزم توسط كارفرمای 

محترم اين فعاليت ها سرعت خواهد گرفت.
حدود اکنون هم ميدانید که همانطور :
پنجاهدرصدقراردادهايشرکتدرحوزهریلي
رنگ پر باید، که آنچنان موضوع این اما است
نیست.یعنيهنوزخیليهافرابرابهعنوانیک
شرکتفعالدرحوزهریلينميشناسند.علتاین

امررادرچهميدانید؟
عليرغم اينكه حدود 50 درصد قراردادهای فعلی 
شركت فراب در حوزه ريلی می باشد و شايد بيش 
از 60 درصد قراردادهای تجهيزاتی پروژه های ريلی 
است، هنوز شركت  فراب  به عهده شركت  كشور 
فراب به عنوان يك شركت كاماًل شناخته شده در 
نزد همه دست اندركاران اين حوزه نيست. به عقيده 
من علت اصلی اين موضوع عدم اتمام و راه اندازی 
كامل حداقل يك يا دو پروژه ريلی در دست اجرا 
هم  مشكل  اين  دليل  كه  می باشد  فراب  توسط 
وضعيت فعلی منابع مالی در كشور و در نتيجه عدم 
پروژه های ريلی توسط  مالی  منابع  تزريق  تأمين و 

كارفرمايان محترم می باشد.
البته عالوه بر موضوع فوق شايد بتوان عدم انجام 
نمايشگاه ها،  در  فعال  حضور  عدم  الزم،  تبليغات 
كنفرانس ها و انجمن های ريلی كشور و شايد فاصله 
بر فضای  متفاوت حاكم  فرهنگ  از  فراب  شركت 
پروژه های ريلی كشور )نسبت به پروژه های حوزه 
انرژی( در ابتداي ورود شركت فراب به حوزه ريلي 
را هم از داليل ديگر كمرنگ بودن شناخت از فراب 
در حوزه ريلی دانست.  البته مورد آخر يعنی آشنايی 
شدن  نزديك  و  ريلی  فضای  بر  حاكم  فرهنگ  با 
به نحو  اين فضا  با  متناسب  كار  اين فرهنگ و  به 

مطلوبی در جريان است.
:چهپروژههايدیگريغیرازپروژههاي
فعالفعلي،درچشماندازشرکتقراردارندکه
امیدميرودشرکتبتواندآنهارانیزاستارتبزند

ودرآنهاهمفعالشود؟
از پروژه های ديگری كه شركت فراب در دست 
كردن  برقی  پروژه های  به  می توان  دارد  پيگيری 
كيلومتر   615 طول  به  عباس  بافق-بندر  آهن  راه 
و  الكتريكی  تجهيزات  پروژه   ،)BOT روش  )به 
مكانيكی خط A مترو قم )به روش EPC (، پروژه 
)به  تبريز   2 خط  الكتريكی  و  مكانيكی  تجهيزات 

روش EPC( و غيره اشاره نمود.
ریلي پروژههاي اجراي مسیر در اساسا :
چهمسائلومشکالتيوجودداردکهمشابهآن
مسائلومشکالتدرسایرپروژههايشرکتدر
حوزههايدیگروجودندارد؟کميازسختيهاو
ویژگيهايکاردرحوزهپروژههايریليبرایمان

بگویید؟
برخی از مسايل و مشكالت اصلی و خاص در 
پروژه های ريلی كه ويژگی و گاهی سختی كار در 

اين حوزه را باعث می شود عبارتند از:
- شروع پروژه ها و انعقاد قراردادها با پيمانكاران 
اصلی/عمومی پروژه ها قبل از تأمين منابع مالی الزم 
براي پروژه ها انجام و تزريق منابع مالي به پروژ ها 
در  )به خصوص  است  تدريجی  بسيار  به صورت 
رابطه با تجهيزات الكتريكی و مكانيكی پروژه ها كه 
حوزه فعاليت فراب در پروژه های ريلی است(. اين 
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در صورتی كه در 
آینده هم مانند 
گذشته كارفرمایان 
پروژه های ریلی 
اصرار به واگذاری 
كارهای ساختمانی 
و تجهیزاتی پروژه 
به یک پیمانکار 
ساختمانی را داشته 
باشند، كه به عقیده 
من به دلیل تفاوت 
زیاد بین ماهیت، 
نحوه مدیریت و 
اجرای پروژه های 
ساختمانی و 
تجهیزاتی تصمیم 
صحیحی نیست، 
به نظر می رسد كه 
بهتر است فراب 
هم در یک شركت 
ساختمانی بزرگ 
شریک شود و از این 
شركت به عنوان 
بازوی سیویل فراب 
برای اجرای این 
بخش از پروژه های 
ریلی استفاده كند
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در آن زمان فضاي 
ریلي كشور مطلوب 

نبود یا بهتراست 
بگوییم كه دولت 

روي این موضوعات 
سرمایه گذاري 
ویژه نمي كرد و 

توسعه ریلي جزء 
اولویت هایش 

نبود. امروزه اهداف 
توسعه اي دولت 

توجه به مترو و قطار 
شهري هست و 

همچنین توسعه راه 
آهن بین شهري در 

اولویت قرار دارد 
و از همه مهم تر، 

شركت ها حضور در 
صنعت ریلي را به 
عنوان بازار هدف 

تعریف كرده اند و با 
جدیت بیشتري از 
طرف سازمان هاي 
متصدي )دولتي( و 

بخش هاي خصوصي 
در حوزه ریلي مواجه 

هستیم
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در صورتی كه در 
آینده هم مانند 
گذشته كارفرمایان 
پروژه های ریلی 
اصرار به واگذاری 
كارهای ساختمانی 
و تجهیزاتی پروژه 
به یک پیمانکار 
ساختمانی را داشته 
باشند، به عقیده من 
با وجود اینکه تفاوت 
زیادي بین ماهیت، 
نحوه مدیریت و 
اجرای پروژه های 
ساختمانی و 
تجهیزاتی وجود 
دارد، به نظر می رسد 
كه بهتر است فراب 
هم در یک شركت 
ساختمانی بزرگ 
شریک شود و از این 
شركت به عنوان 
بازوی سیویل فراب 
برای اجرای این 
بخش از پروژه های 
ریلی استفاده كند
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موضوع باعث می شود كه حركت بر اساس برنامه 
اجرای  گردد  ممكن  غير  تقريباً  پروژه  زمان بندی 
قرارداد  عقد  گردد،  تقسيم  فاز  چند  به  پروژه ها 
گيرد  صورت  مرحله  چند  در  سازندگان  با  تأمين 
كه همه اين موارد باعث تغيير قيمتی، تطويل زمان، 
نقدينگی  جريان  و  می گردد  غيره  و  دوباره كاری 

پروژه ها هم اغلب منفی است.
- با توجه به اينكه در ابتدای اجرای پروژه های 
كم  پروژه ها  اين  از  تعدادی  انجام  كشور  در  ريلی 
امانی(  و بيش توسط خود كارفرمايان )به صورت 
و  نقش  هنوز  می رسد  نظر  به  است  شده  انجام 
 General( عمومی  پيمانكاران  مسئوليت  حوزه 
مشاوران  و  كارفرمايی  در سيستم   )Contractor
ايشان جا نيفتاده است. به همين دليل در پروژه های 
پيمانكاران  كارگيری  به  عليرغم  نيز  ريلی  اخير 
بيش  ورود  فراب،  نظير شركت  تجهيزاتی  عمومی 
از حد كارفرمايان به جزئيات تأمين و اجرای پروژه 
)كه عمدتاً به دليل سابقه اجرای پروژه های اوليه به 
صورت امانی و همچنين جا نيافتادن نقش پيمانكار 
كارفرمايي  سيستم  در  تجهيزاتی   EPC عمومی 
تداخل  كارها،  پيشرفت  كندی  سبب  می باشد( 
است.  اين دست شده  از  مسئوليت ها و مشكالتی 
كه قاعدتاً به مرور و با پيشرفت پروژه ها بايستي اين 

مشكل كمتر شود.
در  تغيير  پروژه ها  اين  مشكالت  ديگر  از   -
اولويت بندي هاي انجام شده در تأمين منابع مالي و 
اجراي آنها پس از انعقاد قرارداد با پيمانكار است كه 
اين موضوع سبب كند شدن اجرای پروژه و حتی 

گاه سبب توقف آن می شود.
ريلی  پروژه های  مشكالت  از  ديگر  يكی   -
و  تصميم گيری  مراجع  تعدد  و  بودن  متفاوت 
مانند  می باشد  مختلف  پروژه هاي  در  كارفرمايان 
راه آهن جمهوري اسالمي ايران، شركت های قطار 
شهری مختلف، شهرداری ها، شركت های عمران و 

شهرسازی و غيره.
ريلی،  حوزه  پروژه های  مشكالت  ديگر  از   -
اين  اصلی  قرارداد  عقد  بين  فاصله  شدن  طوالنی 
پروژه ها )ساختمانی-تجهيزاتی( تا ابالغ و فعالسازی 
تجهيزات  اصلی  پيمانكار  قرارداد  خصوص  به 
می باشد. اين موضوع با توجه به تغييرات نرخ تسعير 
ارز )در پروژه های ريالی( و افزايش هزينه های ريالی 
پروژه ها به دليل تورم، پيمانكار اصلی تجهيزات و 
در نتيجه كارفرما را با افزايش هزينه های پروژه و به 
عبارتی لزوم افزايش مبلغ قرارداد تجهيزات مواجه 
می سازد كه در اغلب پروژه ها به چالش و مشكل 
جدی بين كارفرما و پيمانكار در اين پروژه ها تبديل 
می شود كه باعث اصطكاك زياد بين عوامل پروژه، 
اين  حل  جهت  در  پروژه  منابع  از  بخشی  صرف 
مشكل، تطويل زمان پروژه و تاثير ناخواسته منفی بر 
روابط بين عوامل پروژه مي گردد كه مورد آخر خود 

تاثبر جدی بر روند پيشرفت پروژه خواهد داشت.
- عدم وجود سازندگان داخلی تجهيزات مورد 
نياز در صنعت ريلی در شاخه های مختلف از ديگر 
مشكالت اين صنعت است. به خصوص با توجه به 
شرايط تجاری كشور و مشكل نقل و انتقال ارز، نياز 
به توانمندسازی سازندگان داخلی به منظور تقويت 
ضروری  تجهيزات  بومی سازی  و  داخل  ساخت 
است كه البته كارفرمايان محترم اخيراً اين موضوع 
را جدی تر از قبل در دستور كار قرار داده اند. البته 
شركت های  و  سازندگان  بايستی  ديگر  طرف  از 
داخل  توليد  محصوالت  كيفيت  افزايش  به  داخلی 
و اخذ استانداردهای كيفی و ايمنی الزم برای آنها 
اهتمام ورزند. الزم است به بومی سازی تجهيزات در 
 ،)DC توان )به خصوص بخش تأمين  بخش های 
كنترل و سيگنالينگ، هواسازها، گيت ها، ريل و ريل 

سوم توجه خاص نمود.
با ایران در را ریلي پروژههاي آینده :
توجهبهتاکیدمقاماتمسئولبرسرمایهگذاري
درحوزهریليراچگونهارزیابيميکنیدوفکر
ميکنیدفرابچهجایگاهيدرآیندهاینپروژهها

دارد؟
در حال حاضر راه آهن ايران با بيش از 10  هزار 
كيلومتر مسير ريلی ساالنه 28 ميليون مسافر را جابجا 
می كند و با توجه به اعالم مسئوالن، توسعه ناوگان 
آهن  راه  برنامه های  ريلی جزو  مسافری و خطوط 
ايران است و قرار است تا پايان سال 1404 جابجايی 
مسافر به 58 ميليون نفر برسد. همچنين دو طرح راه 
آهن پر سرعت تهران-اصفهان و تهران- مشهد در 
برای  البته  كه  دارد  قرار  ايران  آهن  راه  كار  دستور 
انجام اين پروژه ها الزم است زيرساخت های مورد 
نياز برای حركت قطارهای پر سرعت فراهم و ايجاد 
شود. با كلنگ زنی 9 هزار كيلومتر خط جديد راه 
آهن و تكميل آن در صورت اختصاص تسهيالت 
راه  برای  شده  مصوب  دالري  ميليارد  يك  حدوداً 
آهن، همچنين برقی كردن خطوط مختلف راه آهن 
و اجرا/ بازسازی سيگنالينگ در خطوط مختلف از 

طرح های آتی راه آهن می باشد. 
به  توجه  با  هم  )مترو(  شهری  قطار  بخش  در 
ايران،  بزرگ  شهرهای  آلودگی  و  ترافيك  معضل 
مزيت  سوخت،  مصرف  كاهش  لزوم  همچنين 
سفر  زمان  كاهش  و  مسافر  زياد  تعداد  جابجايی 
تصميم جدی به توسعه خطوط مترو شهری وجود 
دارد. از جمله قرار است تا پايان سال 93 حدود 30 
كيلومتر خط جديد مترو در شهر تهران راه اندازی و 
در شهرهای  مترو  توسعه  پروژه های  تحويل شود. 
تبريز و غيره هم در  مشهد، اصفهان، شيراز، قم و 

برنامه سالهای آينده قرار دارد.
البته اميدواريم با رفع موانع مالی و بانكی و رونق 
گرفتن مبادالت تجاری در حوزه ريلی، با به نتيجه 
رسيدن مذاكرات 5+1، راه توسعه بيش از پيش برای 

حمل و نقل ريلی گشوده شود.
با توجه به موارد فوق و نياز روز افزون كشور 
به توسعه حمل ونقل ريلی در حوزه های قطارهای 
شهری، راه آهن حومه ای كالن شهرها، خطوط آهن 
برون شهری باری و مسافری و خطوط ريلی سريع 
مسافری و همچنين با در نظر گرفتن توجه ويژه و 
اهتمام مسئولين كشور به توسعه حمل ونقل ريلی 
چشم انداز خوبی برای آينده اين صنعت در كشور 

پيش بينی می شود.
در باید فراب که گزاره این با آیا :
پروژههايریليازبحثتجهیزاتصرففاصله
موافق شود وارد هم سیویل بحث در و گرفته

هستید؟چرا؟
گذشته  مانند  هم  آينده  در  كه  صورتی  در 
واگذاری  به  اصرار  ريلی  پروژه های  كارفرمايان 
يك  به  پروژه  تجهيزاتی  و  ساختمانی  كارهای 
من  عقيده  به  باشند،  داشته  را  ساختمانی  پيمانكار 
نحوه  ماهيت،  بين  زيادي  تفاوت  اينكه  وجود  با 
مديريت و اجرای پروژه های ساختمانی و تجهيزاتی 
وجود دارد، به نظر می رسد كه بهتر است فراب هم 
و  شود  شريك  بزرگ  ساختمانی  شركت  يك  در 
از اين شركت به عنوان بازوی سيويل فراب برای 
از پروژه های ريلی استفاده كند.  اين بخش  اجرای 
ولی با توجه به ساختار سازمانی و شكل گرفته فراب 
كه  موضوع  اين  با  تجهيزاتي  كارهاي  انجام  براي 
بخواهيم كارهای سيويل بزرگ را در داخل سازمان 

فراب انجام دهيم چندان موافق نيستم.
:آیاميتوانامیدواربودکهفرابدرآینده
ریلي طرحهاي حوزه در قدرتمند شرکت یک
شود؟فاکتورهايامیدواريیاناامیديشمادر

اینبارهچیست؟
اين اميدواری كامال وجود دارد. ساختار سازمانی 
فراب، به عنوان پيمانكار عمومی، ساختار كاماًل جا 
پروژه های  اجرای  برای  مناسب  و  تجربه  با  افتاده، 
بزرگ به صورت EPC است و همانطور كه قباًل 
نيز در حوزه نيروگاه های آبی و حرارتی، پروژه های 
سيستم های  پروژه های  پتروشيمی،  و  گاز  نفت، 
حضوری  انرژی  هوشمند  شبكه   و  گيری  اندازه 
پروژه های  كه  است،  داشته  سازنده  و  موفق  كاماًل 
موفق اجرا شده در اين حوزه ها توسط فراب مؤيد 
با سازماندهی مناسب در  اين موضوع است، قطعاً 
حوزه پروژه های ريلی هم به شركتی قدرتمند تبديل 
خواهد شد. اميدوارم شركت فراب هم با توجه ويژه 
با اين حوزه با افزايش توان و منابع اختصاص داده 
شده به پروژه های ريلی و با ايجاد سازمان متناسب 
عمومی  پيمانكار  عنوان  به  پروژه ها  اين  اجرای  با 
تجهيزات اين پروژه ها در راه توسعه اين صنعت و 
بيشتر  نتيجه آسايش  پروژه هاي ريلي و در  اجرای 
مردم عزيز كشورمان سهم بزرگی را در آينده نزديك 

ايفا نمايد.
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از پروژه های دیگری 
كه شركت فراب 
در دست پیگیری 

دارد می توان به 
پروژه های برقی 

كردن راه آهن 
بافق-بندر عباس به 

طول 615 كیلومتر 
 ،)BOT به روش(

پروژه تجهیزات 
الکتریکی و مکانیکی 

خط A مترو قم 
 ،) EPC به روش(

پروژه تجهیزات 
مکانیکی و الکتریکی 

خط 2 تبریز )به 
روش EPC( و غیره 

اشاره نمود
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:جنابآقايمهندسغالمي!برايورودبه
بحث،لطفابفرماییدکهشرکتفرابازچهزمانيبه

حوزهریليورودپیداکرد؟
اين موضوع در زمان شكل گيري مناقصه برقي كردن 
خط آهن تهران - مشهد آغاز شد. زماني كه راه آهن با 
شركتهاي فراب و مپنا ارتباط برقرار كرد تا بتواند مناقصه 
ذكر شده را شكل دهد. بعد ها البته شكل حضور فراب 
در حوزه پروژه هاي ريلي تغيير كرد؛ يعني فراب سراغ 
پروژه هاي مترو و ساير پروژه هاي ريلي بين شهري هم 
رفت وحضور در اين پروژه ها به عنوان يك استراتژي 

شركتي تعيين گرديد. 
:درواقعمناقصهراهآهنباعثشدتافراببه

حوزهریليراهپیداکند؟همینطوراست؟
كه  همانگونه  اما  بود،  اين گونه  آغاز  در  نوعي  به 

به  جديدي  شكل  بعدي  درمراحل  شد  داده  توضيح 
مناقصه  در  ديگري  شركتهاي  اينكه  كما  خودگرفت 
حاضر بودند ولي به ادامه حضور در صنعت ريلي توجه 

جدي نشان ندادند. 
را مناقصه این آهن راه اینکه از پیش :تا
برگزارکندآیااساسادرکشوربحثریليآنقدر
جديبودکهشرکتهابخشيازفعالیتهايآینده

خودرادرآنببینند؟
يا  نبود  مطلوب  كشور  ريلي  فضاي  زمان  آن  در 
موضوعات  اين  روي  دولت  كه  بگوييم  بهتراست 
جزء  ريلي  توسعه  و  نمي كرد  ويژه  سرمايه گذاري 
دولت  توسعه اي  اهداف  امروزه  نبود.  اولويت هايش 
توجه به مترو و قطار شهري هست و همچنين توسعه 
از همه  و  دارد  قرار  اولويت  در  بين شهري  آهن  راه 

مهم تر، شركت ها حضور در صنعت ريلي را به عنوان 
بازار هدف تعريف كرده اند و با جديت بيشتري از طرف 
سازمان هاي متصدي )دولتي( و بخش هاي خصوصي در 

حوزه ريلي مواجه هستيم.
:بعضيازحوزههایيکهفرابدرآنوارد
شدهاستمثلحوزههاينفتوگاز،بهدلیلاین
بودکهدرآنزمانجمعبندياینبودکهظرفیت
پروژههايآبيروبهاتماماستوحداکثریکسري
نیروگاههايکوچکومتوسطماندهاستوبههمین
دلیلفراب،حوزهکاريخودرابایدتغییردهدودر
واقعگستردهکند.آیاميتوانگفتدقیقابههمین
دالیلذکرشده،فراببهسمتحوزهریليهمتمایل

پیداکردوبهآنسوکشیدهشد؟
در مقطع زماني كه فراب به نفت و گاز و نيروگاه 

در گفت وگو با رضا غالمی مطرح شد

دورنماي جذاب پروژه هاي ریلي براي فراب
افزایش توجه ها به حمل و نقل ریلی، در سال های گذشته حیرت انگیز 
است؛ این موضوع نه فقط در جهان، که در ایران نیز در سال های گذشته به 
خوبی مشهود است و بیشتر برنامه ریزی های کالن اقتصادی و مدیریتی، 
با محاسبه نقش و جایگاه حمل و نقل ریلی است که صورت می گیرد. در واقع 
می توان با قاطعیت گفت که جهان حمل و نقل ریلی را جدی گرفته و آینده حمل 
و نقل را در آن دیده است.رضا غالمی معاون توسعه طرح ها )حوزه2( است؛ 
مدیری که در فراب بحث های آینده نگرانه شرکت را در حوزه طرح های ریلی 
دنبال می کند.همین اشراف و دید کالن هم هست که او را به پاسخی قاطع 
درباره چرایی این توجه جهانی رسانده است:»از نظر بنده افزایش سطح 
دانش و شعور بخش اقتصاد و صنعت کشور در این موضوع مشهود است. 

کشورهایي که در دنیا به حمل و نقل ریلي توجه ویژه اي دارند، باالترین 
انتخابشان این است که تمام خطوطشان در حوزه ریلي برقي باشد. مثال 
کشور اسپانیا؛ که معروف به بهشت قطار هاي برقي است، در تمام شهرهاي 
کشور اسپانیا، حمل و نقل ریلي و قطار برقي حرف اول جابه جایي را مي زند. 
آوردهاي حمل و نقل ریلي این است که نه تنها به کاهش مصرف انرژي کمك 
مي کند بلكه شرایط اقتصادي را هم تحت تاثیر قرار مي دهد. به عنوان مثال 
وقتي باري از روي جاده و کامیون روي قطار دیزلي قرار مي گیرد، در این 
صورت هزینه جابجایي در حد یك هفتم تا یك دهم است.« با او درباره 
آینده طرح های ریلی در ایران و نقش فراب در معادالت آینده پروژه های 

ریلی گفت وگویی ترتیب داده ایم که متن کامل آن را در ادامه می خوانید...
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فراب در مقطع 
كنوني در آغاز راه 
است و از طرف 
دیگر پروژه هایي 
كه به فراب واگذار 
شده است دورنماي 
جذابي را براي فراب 
ترسیم مي كند. 
فراب از دو منظر 
نیاز دارد كه توجه 
ویژه به پروژه هاي 
ریلي داشته باشد. 
اول اینکه در بخش 
اجراي پروژه هاي 
واگذار شده به فراب 
نیاز است از منابع 
انساني مناسب 
برخوردار بوده و 
مهم تر اینکه در 
تعامل با كارفرما 
براساس فضاي 
حاكم نسبت به 
تنظیم روابط اقدام 
نماید
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اين حوزه هاي جديد  به  نياز  پيدا كرد  حرارتي ورود 
داشت تا ادامه حيات فراب تامين گردد. اما ورود به 
حوزه ريلي به دليل نياز به ادامه حياتش نبوده است در 
شرايط كنوني برداشت اينجانب اين است كه با توجه به 
نيازهايي كه كشور دارد و برنامه ها و سياستهاي دولت، 
برنامه توسعه پنجم و برنامه چشم انداز بيست ساله، امروز 
ورود همه جانبه شركت در حوزه ريلي يك ضرورت 

انكار ناپذير مي باشد.
:همانطورکهاشارهکردید،درمجلسودولت
بحثهايبسیارجديدرحوزهریليوجودداردو
همانطورکهدردهه50و60کشوربهراهنیازداشت،
امروزهکشوربهراهآهنوتوسعهخطوطریليدرون
امروز ميکنیدچرا فکر دارد، نیاز برونشهري و

اینقدرراهآهنمهمشدهاست؟
بخش  شعور  و  دانش  سطح  افزايش  بنده  نظر  از 
اقتصاد و صنعت كشور در اين موضوع مشهود است. 
كشورهايي كه در دنيا به حمل ونقل ريلي توجه ويژه اي 
دارند، باالترين انتخابشان اين است كه تمام خطوطشان 
در حوزه ريلي، برقي باشد و اين انتخاب تنها به دليل 
ديگري  مزاياي  به همراه  توجه  قابل  اقتصادي  صرفه 
مانند افزايش رفاه اجتماعي، ارتقا ايمني، .... مي باشد. 
مثال كشور اسپانيا؛ كه معروف به بهشت قطار هاي برقي 
است، در تمام شهرهاي كشور اسپانيا، حمل ونقل ريلي 
از نوع قطار برقي حرف اول جابه جايي را مي زند . 
آوردهاي حمل ونقل ريلي اين است كه نه تنها به كاهش 
مصرف انرژي كمك مي كند بلكه شرايط اقتصادي را 
هم تحت تاثير قرار مي دهد. به عنوان مثال وقتي باري 
از روي جاده و كاميون روي قطار ديزلي قرار مي گيرد، 
در اين صورت هزينه جابجايي در حد يك هفتم تا يك 
دهم است. ناوگان ريلي امروز كشور به روز نيست. 
ناوگان جاده اي نيز عموماً مستعمل است. مطلوب نبودن 
ناوگان ريلي و جاده اي از منظر مقدار مصرف سوخت 
مي باشد و آن هم به دليل استفاده از ناوگان فرسوده يا 
استفاده از ناوگان يا تكنولوژي قديمي در بخش موتور 
احتراق مي باشد. همين قطار را كه با كشنده ديزلي حمل 
كنيد و حدود يك هفتم حمل جاده اي صرفه اقتصادي 
دارد، تبديل مي كنيد به قطار برقي، در اينصورت صرفه 
اقتصادي حدود يك چهارم را به همراه خواهد داشت. 
نيز  ديگر  مزيت  يك  ما  كشور  براي  موضوع  اين  به 
اضافه مي شود و آن در اختيار داشتن منابع هيدرو كربني 
باالست و توليد برق با سوخت گاز مي باشد كه در برخي 
كشورها اين مزيت در اختيار نيست. در رابطه با موضوع 
سوال شما مي توان گفت كه اگرچه زمان توجه به حمل 
و نقل ريلي دير شده، در شرايط كنوني هم به عنوان يك 
ضرورت مي توان تلقي نمود اگرچه بصورت جامع و 
كامل توجه نمي شود.شايد يكي از اصلي ترين داليل آن 
سهل و الوصول بودن منابع انرژي و مهم تر از آن نداشتن 
نگاه اقتصادي در بخش هاي راهبردي كشور مي باشد.كما 
اينكه عمده كشورهايي كه به موضوع حمل ونقل ريلي 
توجه دارند يكي از اصلي ترين داليل، صرفه اقتصادي از 

منظر هزينه انرژي مي باشد.
:اینبحثهافقطبهبرقيکردنراهآهنبر
ميگردد؟یامدنظرشماتوسعهخطوطراهآهنهم

هست؟
 نه تنها برقي كردن خطوط راه آهن،  بلكه توسعه 
خطوط و شبكه ريلي كه محصول آن نقل و انتقال بار و 

مسافر از جاده به راه آهن مي باشد هم هست.
:حتياگردیزلباشد؟

بله. حتي اگر ديزل باشد، چون خود آن هم در بهترين 
حالت اگر كاميون و ديزل با تكنولوژي روز هم باشد 
مي شود با يك هفتم تا يك دهم هزينه جاده، از طريق راه 
آهن كاالها را جابجا كرد و خود آن هم از بعد صرف 
است.  توجه  قابل  بسيار  اقتصادي  آوردهاي  و  انرژي 
معموال توسعه هاي ريلي در دنيا به اين گونه است كه ابتدا 
بار را از جاده به ريل با كشنده ديزلي منتقل مي كنند و بعد 
به برق تبديل مي كنند و همين طور قطارهاي معمولي با 
سرعت 160 كيلومتر بر ساعت به 350 كليومتر بر ساعت 

تبديل مي شوند.
:بهنظرميرسداهمیتحوزهریليچنان
استکهامروزهتقریبا50درصدقراردادهایيکه

فرابميبنددریلياست؟درستاست؟
بصورت كلي مي توان گفت از پروژه هاي جديدي كه 
به فراب ابالغ شده است پروژه هاي ريلي به لحاظ حجم 

و تعداد مطلوب بوده است.
:پسدرواقعپروژههايریليهمانتخاباست
وهماجبار،بخشيازآیندهفراببایددرحوزهریلي
تعریفشود؛باتوجهبهاینواقعیت،آیادرفراببه

همیناندازهظرفیتسازيهمشدهاست؟
واقعيت اين است كه فراب در مقطع كنوني در آغاز 
راه است و از طرف ديگر پروژه هايي كه به فراب واگذار 
شده است دورنماي جذابي را براي فراب ترسيم مي كند. 
فراب از دو منظر نياز دارد كه توجه ويژه به پروژه هاي 
ريلي داشته باشد. اول اينكه در بخش اجراي پروژه هاي 
واگذار شده به فراب نياز است از منابع انساني مناسب 
برخوردار بوده و مهم تر اينكه در تعامل با كارفرما براساس 
فضاي حاكم نسبت به تنظيم روابط اقدام نمايد. اينكه 
عرض كردم فراب در آغاز راه است از بابت موضوعات 
تكنيكي، فني و مهندسي يا احياناً تامين تجهيزات اين 
پروژه ها نيست اين موضوع از منظر نوع تعامل و فضاي 
كارفرماهاي  عمومي  بصورت  پروژه هاست  بر  حاكم 
فراب در پروژه هاي ريلي با كارفرماهاي وزارت نيرو و 
وزارت نفت تفاوت دارند. در اين پروژه ها مباحثي مانند 
رفع معارض و موانع شهري، تامين بودجه و معضالت 
اجرايي بخش سيويل جزء موضوعات اصلي كارفرما و 
مشاوران است و به بخش تجهيزات با اولويت پايين تر 
توجه مي شود. همچنين مباحث توسعه اي در سازمان 
برداري  بهره  به  نسبت  اهميت كمتري  نيز  كارفرماها 
دارد كه موضوع اخير در سازمان راه آهن بيشتر مشهود 
است.  توضيح بدهم كه فراب نياز دارد به پروژه هاي 
سيويل مرتبط با صنعت ريلي ورود پيدا كند، دليل آن 

ارتباط وابستگي پروژه ها به بخش سيويل بوده و اينكه 
عموماً شركتهايي كه بصورت يكجا نسبت به تصاحب 
سيويل  از شركتهاي  مي نمايند  اقدام  ريلي  پروژه هاي 
از  خارج  شده  ذكر  موضوعات  مي شوند.  محسوب 
جاذبه هاي مالي اجراي بخش سيويل مي باشد. آن چيزي 
كه امروز بايد براي فراب در پروژه هاي ريلي مهم باشد 
اين است كه فرآيند تامين تجهيزات را با سرعت مطلوب 
پيش ببرد و با تعامل صحيح با كارفرماها رضايت مورد 

نظر كارفرما را جلب نمايد. 
:پسباتوجهبهصحبتهايشما،ضرورت 
حضورفرابدرحوزهریلي،تقویتبخشتجهیزات

وورودبهحوزهسیویلاست؟
بله همين طور است، تاخير ورود به سيويل عوارضي 
خواهد داشت. بهتر است با پروژه هاي كوچك سيويل 
پروژه هاي  مانند  گردد،  شروع  كار  ريلي،  بخش  در 
فراب  رقباي  باشد،  آينده  الي 4سال  در  3  روسازي. 
شركت هايي خواهند بود كه در سيويل با تجارب كامل و 
با قراردادهايي كه امروز در اختيار دارند و در حال اجراي 
پروژه نيز مي باشند در بخش تجهيزات نيز كار انجام شده 
نيز  پروژه  نوع واگذاري  آن  تبع  به  خواهند داشت و 
مي تواند تغيير كند و مناقصات براي شركت هايي ميسر 
گردد كه در سوابق كارهاي اجرا شده سيويل و تجهيزات 
داشته باشند. امروز شركتي كه در سيويل با سابقه بوده 
و در پروژه هاي ريلي نيز مشغول به كار است نسبت 
به ايجاد سازمان در بخش تجهيزات نيز اقدام نموده 
است. البته اضافه مي نمايم ورود فراب به سيويل تنها 
از جهت بقا در بخش ريلي كشور نيست، راه حلهايي 
مانند تشكيل كنسرسيوم و مشاركت كمافي السابق وجود 
دارد، موضوع جاذبه هاي مالي در بخش سيويل مي باشد 
بازار  در  فراب  حضور  به  كمك  نيز  موضوع  اين  و 
بين المللي خواهد كرد. ذكر اين نكته نيز ضروري است 
كه تا به امروز واگذاري كامل پروژه هاي مترو عمدتاً به 
شركت هاي سيويلي بوده، منظور از واگذاري كامل نيز 
پروژه هايي است كه شامل سيويل و تجهيزات باشند، 
كه پس از اخذ قرارداد توسط پيمانكاران سيويل، بخش 

تجهيزات به پيمانكاران تجهيزات منتقل مي گردد.
:درحوزهریليپیمانکاراصليداریم؟ 

درحال حاضر پيمانكار اصلي با تعريف كامل و جامع 
نداريم، اگرچه شركتهايي در زمينه هاي تخصصي مانند 
اجراي خط آهن سوابق خوبي هم دارند ولي به معني 
واقعي مي توان گفت پيمانكار اصلي يا پيمانكار عمومي 
نداريم اما آينده نزديك شركت هايي كه امروز در حال 
اجراي پروژه هستند تبديل به پيمانكار عمومي خواهند 
شد، در صورت حفظ شدن شرايط موجود و به نتيجه 
رسيدن پروژه هاي در حال اجرا به نظر مي رسد 3 الي 4 
پيمانكار عمومي ظرف چهار سال آينده در زمينه ريلي 

در كشور فعال باشند.
:وزارتراههمانطورکهميدانیدیکسازمان
توسعهايبرايحوزهریليندارد.اینموضوعیک

فرصتاستیاتهدید؟



صنعت ریلي امروز 
در یک مقطع 

زماني گذار قرار دارد 
و باید امیدوار بود كه 

انشااهلل همین طور 
باشد. دوره اي كه 

صنعتي ریلي پشت 
سر گذاشت دوره 

بي مهري و در حالت 
بي بضاعتي كامل 
بوده است؛ امروز 
اتفاقاتي تا حدود 

نزدیک به عملیاتي 
شدن پیش روي 

صنعت ریلي باز شده 
است. شركتهائي كه 

قبالً كار تخصصي 
مي كردند امروز در 
مقابل شركت هایي 

با نقش پیمانکار 
عمومي، جایگاه قبلي 

خود را در بازار در 
حال از دست دادن 

مي باشند
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وزارت  با  ويژه  تفاوت  يك  مشخصاً  راه  وزارت 
غير از  به  اساساً  راه  وزارت  در  دارد.  مشابه  خانه هاي 
موضوع در اختيار نداشتن سازمان توسعه اي در بخش 
ريلي، حتي از سازمان متصدي با وظايف تدوين شده 
در حوزه وزارتي صنعت ريلي نيز برخوردار نيست . 
راه آهن نيز كه زير مجموعه وزارت راه است اساساً يك 
سازمان از جنس بهره برداري است. البته پروژه هائي هم 
توسط راه آهن اجرا شده است كه اين پروژه ها بيشتر از 
جنس تكميل يا رفع نقص بوده اما ماهيت سازمان راه 
آهن ماهيت توسعه اي نيست. بهتر است بگوييم وزارت 
راه در حوزه وزارتي )سياستگذاري( و همچنين در حوزه 
توسعه بخش و سازمان مشخصي براي صنعت ريلي 
ندارد . امروز شاهد اين هستيم كه راه آهن نسبت به 
برگزاري مناقصه برقي سازي تهران- مشهد اقدام مي كند 
و به عنوان كارفرماي پروژه تهران- مشهد تعيين مي گردد. 
اجراي اين پروژه در راه آهن هم براي پيمانكاران و هم 

براي خود راه آهن مسائلي به همراه خواهد داشت. 
بازديد  از  نمونه  يك  شما  سوال  موضوع  براي 
مي دهم  توضيح  ذيل  در  اسپانيايي  شركت هاي  از 
تا موضوع شفاف شود. شركت INECO كه يك 
شركت اسپانيايي است و حدود 10 هزار نفر نيروي 
انساني دارد به گفته مديرعامل اين شركت به عنوان 
تلقي مي گردد. عمده  اسپانيا  راه  متفكر وزارت  مغز 
فعاليتهاي مرتبط با مطالعات طرح ها، تهيه برنامه جامع 
در حوزه حمل و نقل، همكاري و تدوين سياستهاي 
كالن كشور اسپانيا در حوزه حمل و نقل، تهيه اسناد 
طراحي پايه و عمده موارد مرتبط با توسعه حمل ونقل 
در اين شركت به عنوان بازوي اصلي وزارت راه و 
حمل ونقل اسپانيا صورت مي گيرد. طبيعي است كه 
صرفه  مبناي  بر  نياز  توسعه اي  سياست گذاري هاي 
اقتصادي و توسعه زير ساخت هاي اجتماعي مي باشد 
و ماحصل اين تمركز سياستگذاري نيز، حمل ونقل 
آسان و ارزان و خدمت رساني به بخش هاي زير بنايي 
از جمله بخش صنعت مي باشد. ذكر يك مورد ديگر 
از بازديد يكي از كارخانه هاي ساخت ناوگان اسپانيا 
جالب مي باشد و اينكه يك مجموعه قطار كامل پس 
از بيست و پنج سال بهره برداري در يك محور برون 
شهري 160 كيلومتر بر ساعت با حداقل تغيير در سيستم 
ترمز و موتور تركشن تبديل به قطاري براي سرعت 350 
كيلومتر بر ساعت شده و قاعدتاً براي يك دوره بيست 
سال ديگر مورد بهره برداري قرار گرفته و جالب است 
بدانيم كه ناوگان سريع السير به لحاظ ارزش )قيمت( و 
موارد فني تفاوت قابل توجهي با قطار كم سرعت دارد، 
اما به دليل تدوين سياست گذاري درست اين موضوع با 
حداقل هزينه صورت مي گيرد.  امروز پروژه هايي براي 
با اولويت به لحاظ اقتصادي و اجتماعي در  خطوط 
كشور وجود دارد كه به دليل نداشتن استراتژي جامع، 
صحيح و كارشناسي شده، از توسعه حذف شده و 
ندارند  باالئي  اولويت  مي توان گفت  كه  پروژه هايي 

مورد توجه قرار مي گيرند.

:شرکتتوسعهزیربنايحملونقلکشور 
چطور؟

اين شركت در وزارت راه با سمت و سوي بيشتر 
بر روي پروژه هاي راه متمركز است البته پروژه هائي در 
بخش ريلي اجرا كرده است مانند پروژه اراك- مالير ولي 
از آنجا كه حجم پروژه هاي راه بيشتر است طبيعي است 
كه توجه و تمركز بر پروژه هاي راه باشد. قابل توجه اين 
است كه اين شركت نقش كارفرماي پروژه هاي مختلف 
از جمله پروژه هاي ريلي را داشته و مجموعه به عنوان 
معاونتي از وزارت راه مي باشد. قاعدتاً حوزه وزارتي و 
اجرا دو جايگاه متفاوت دارند كه در اينجا ديده نمي شود. 
:آیندهفرابرادرحوزهریليچگونهميبینید؟
با اجراي موفق پروژه هاي خط 2 مترو مشهد، خط 
7 مترو تهران و پروژه هاي ديگري كه فراب در اختيار 
دارد جايگاه فراب در بخشي از صنعت ريلي كشور در 
حوزه تجهيزات قابل توجه خواهد شد اما همچنان خالء 
حضور فراب در بخشهاي ديگر صنعت ريلي از جمله 
سيويل و ساختمان ريلي خالي است كه به اين موضوع 

نيز نياز است در فراب توجه شود. 
الزم به تاكيد است موضوع اشاره شده در فوق نياز به 
توجه خاص همكاران اجرائي دارد و اينكه از پروژه هايي 
كه امروز در اختيار فراب است به اجراي تمام و كمال آن 
مبادرت داشته باشند به عبارت ديگر از پروژه ها بخوبي 
صيانت نمايند و به اجراي كامل آن توجه داشته باشند. به 
اين موضوع نيز توجه شود كه جايگاه امروز فراب جزء 
اهداف و آرزوهاي بسياري از شركت هاي فعال بخش 

ريلي مي باشد.
:بیشتربحثهايشمادرونشهرياستیعني

بهعبارتيفعالیتبرونشهريندارید؟
اينها به هم تنيده هستند پروژه هاي درون شهري نيز 

مانند پروژه هاي برون شهري جاذبه هايي دارد.
:بیرونشهريبهجزپروژهتهران-تبریزچه

پروژههایيرادردستدارید؟
البته تهران- تبريز جزء پروژه هائي نيست كه در 
بافق-  و  هشتگرد  پروژه  باشد.  فراب  كار  دستور 
بندرعباس از جمله پروژه هاي برون شهري محسوب 
مي شوند. البته پروژه بافق- بندرعباس به لحاظ صرفه 
اقتصادي در سطح ملي از مطلوبيت باالئي برخوردار 
است كه با توجه به اينكه پروژه بافق – بندرعباس 
بصورت سرمايه گذاري بناست واگذار شود مذاكرات 
در  آهن  راه  با  ميباشد  هم  غير عرف  كه  طوالني 

پروژه هاي  كه  نماند  ناگفته  است.  پيگيري  حال 
و  نشده  جاري  تاكنون  آهن  راه  در  سرمايه گذاري 
راه آهن  بودن موضوع سرمايه گذاري در  نو  به دليل 

عقد قرارداد نهايي به طول كشيده است.
:عدمموفقیتبرخيشرکتهادراینحوزهبه

باورشماچیست؟
صنعت ريلي امروز در يك مقطع زماني گذار قرار دارد 
و بايد اميدوار بود كه انشااهلل همين طور باشد. دوره اي كه 
صنعتي ريلي پشت سر گذاشت دوره بي مهري و در 
حالت بي بضاعتي كامل بوده است؛ امروز اتفاقاتي تا 
حدود نزديك به عملياتي شدن پيش روي صنعت ريلي 
باز شده است. شركتهائي كه قباًل كار تخصصي مي كردند 
امروز در مقابل شركت هايي با نقش پيمانكار عمومي، 
جايگاه قبلي خود را در بازار در حال از دست دادن 
مي باشند. شرايط پيش رو، حضور شركتهايي است كه 
نقش پيمانكار عمومي خواهند داشت و بصورت كامل 
نسبت به اجراي سيويل و تجهيزات در صنعت ريلي 
اقدام خواهند نمود. طبيعي است شركتهاي بازيگر اگر 
نقش جديد را پياده سازي نكنند در بازار رقابت جايگاه 
مطلوب نخواهند داشت. بنابراين شركتهائي كه طي چهار 
سال گذشته نقش تخصصي داشته اند طبيعي است كه 
ظرف سه سال آينده از جايگاه ضعيت برخوردار خواهند 

بود. 
:آیابرايخارجازایرانهمبرنامهدارید؟

بسته  شامل  كه  مشهد  مثل  پروژه هايي  وقتي  بله   
كامل تجهيزات مي باشد به اجرا برسند تجارب خوبي 
به شركت منتقل خواهد شد و براين اساس مي توان 
به پروژه هاي خارج كشور نظر داشت. البته پروژه هايي 
هست كه درحال حاضر نيز جزء برنامه هاي حضور فراب 

مي باشد. 
:آیادرخارجازکشوردرآندنیايپررقابت

کسانينیستندکهقبالجایگاهراپرکردهباشند؟
همين طور است، اما مي توانيم مانند نيروگاه برق آبي 
در برخي كشورها كار كنيم. تاجيكستان،كنيا، ارمنستان، 
سريالنكا و خيلي كشورهاي ديگر. پس فرصتها كم 
نيست، ما برنامه داريم كه به سمت پروژه هاي خارجي 
برويم اما به دليل نداشتن سابقه پروژه اجرا شده حضور 
فراب با دشواري همراه است. انشاا... ظرف سه سال 
آينده كه پروژه هاي در دست اجرا شركت به نتايج اوليه 
و به راه اندازي منجر شوند شرايط بهتري براي فراب 

مهيا خواهد شد. 
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فعالیت طراحي 
توسعه خط1 مترو 
تهران در حالي 
شروع شد كه 
هیچگونه ضمائم 
فني همراه قرارداد 
نبود یعني فراب 
براي شروع طراحي، 
اطالعات اولیه 
اي كه مي بایست 
توسط كارفرما در 
اختیارش قرار گیرد 
را در اختیار نداشت 
و به این ترتیب كلیه 
مدارك فني طي 
جلسات كارگروه هاي 
متعددي كه با 
نمایندگان كارفرما 
گذاشته شد تهیه 
گردید
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عنوان به کریمي! مهندس :سرکارخانم
پرسشنخستبفرماییدپروژهگلشهرتاهشتگرد
چه از کدام هر 1 جنوبيخط توسعه طرح و

ساليبهشرکتفرابواگذارشدند؟
حوزه فعاليت فراب در هر دو پروژه طراحي و 
تامين تجهيزات  مي باشد كه در همين راستا قرارداد 
و   91/7/25 تاريخ  در  تهران  مترو  خط1  توسعه 
شركت  توسط  هشتگرد  تا  گلشهر  پروژه  قرارداد 
ابالغ گرديد.  به فراب  تاريخ 92/11/8  سپاسد در 
فعاليت  كه  بگويم  هم  را  اين  است  الزم  البته 
مهندسي پروژه هشتگرد عمال قبل از ابالغ قرارداد 

از ارديبهشت ماه  92  شروع شده بود.
مشکلي مسیر آغاز در پروژه دو این :
خاصيرابرايشماوشرکتکهتابهآنروز
کمتردرحوزهریليفعالیتکردهبودیدبوجود
نیاورد؟درواقعپرسشایناستکهاساسادر

مسیراجراياینپروژههاچهمسائلومشکالتي
وجودداشت؟

در  تهران  مترو  خط1  توسعه  طراحي  فعاليت 
فني همراه  كه هيچگونه ضمائم  حالي شروع شد 
طراحي،  شروع  براي  فراب  يعني  نبود  قرارداد 
اطالعات اوليه اي كه مي بايست توسط كارفرما در 
اختيارش قرار گيرد را در اختيار نداشت و به اين 
ترتيب كليه مدارك فني طي جلسات كارگروه هاي 
متعددي كه با نمايندگان كارفرما گذاشته شد تهيه 
پروژه هشتگرد ضمائم  در  ديگر  از طرف  گرديد. 
فني همراه قرارداد هست ليكن اين اسناد فني كامل 
نمي باشد و در بسياري از مواقع تهيه اطالعات پايه 
عمال  كه  شده  واگذار  فراب  خود  به  نيز  طراحي 
اين مسئله منجر به طوالني تر شدن پروسه طراحي 
هم  قراردادي  بخش  در  همينطور  است.  گرديده 
دوپروژه   اين  در  سپاسد  شركت  با  فراب  قرارداد 

Back to Back با قرارداد اصلي مي باشد. قرارداد 
سپاسد با كارفرماي اصلي طرح در بخش تجهيزات 
قرارداد هاي  تيپ  با  دارد كه حداقل  مبهمي  موارد 
موجود در فراب هم خواني نداشته و جاي بررسي 

و اصالح دارد.
:اینکهفرابدرحوزهریلیدارایسابقه
برایتان را پروژهها این در کار نبود، چندانی

سختنمیکرد؟
عدم  ريلي  حوزه  در  فراب  مشكل  مهمترين 
با  متاسفانه  بود.  حوزه  اين  در  فراب  قبلي  سابقه 
توجه به اينكه پروژه ها عمال پس از اتمام طراحي 
شده  متوقف  كارفرما  نقدينگي  مشكالت  دليل  به 
در  هم  باز  نمي رسند  اجرا  و  تامين  مرحله  به  و 
جديد  نفرات  با  شدن  مواجه  و  جديد  پروژه  هر 
شروع  در  مي بايست  كارفرمايي  مجموعه  در 
جلب  و  فراب  توانمندي  اثبات  به  نسبت  پروژه 

گفت وگو با مهندس فهيمه كريمي مجري طرح هاي پروژه گلشهرتا هشتگرد و طرح توسعه جنوبي خط 1:

حوزه ريلي،آينده خوبي دارد
 از امروز برنامه ريزي كنيم

»بي تردید توسعه حمل و نقل ریلي با 
توجه به خصوصیات و امتیازات منحصر 
به فرد خود از جایگاه ویژه اي برخوردار 
بوده و توسعه خطوط مترو هم با توجه 
به بحث هاي ترافیكي و آلودگي اجتناب 
و  جمعیت  افزایش  با  مي باشد.  ناپذیر 
پیامدهاي آن نیاز به احداث خطوط مترو 
در کالن شهرها هر روز بیشتر از گذشته  
احساس مي شود«؛ این را مهندس فهیمه 
کریمي مي گوید؛مجري طرح هاي پروژه 
گلشهرتا هشتگرد و طرح توسعه جنوبي 
خط 1. واقعیت هم همین است؛ در زمانه ما 
توسعه سرمایه گذاري ها در حوزه حمل 
و نقل، به سمت پروژه هاي ریلي کشیده 
شده است.پروژه هایي که از هر نظر براي 
آینده جهان بهتر و کاربردي تر و البته 
به صرفه تر است. همین آینده روشن 
است که مهندس کریمي را به این نتیجه 
رسانده که» پس مي توان نتیجه گرفت که 
حوزه فعالیت هاي ریلي مطمئنا در آینده 
حوزه پر رونقي مي شود که حضور در آن 
زیر ساخت و برنامه ریزي درستي را در 
زمان حال مي طلبد«. با او درباره طرح هاي 
پروژه گلشهرتا هشتگرد و طرح توسعه 
جنوبي خط 1 و آینده فراب در حوزه 
پروژه هاي ریلي گفت وگو کرده ایم که 

در ادامه مي خوانید...



خط 7 مترو تهران 
داراي مسیر 26/38 

كیلومتر از شهرك 
امیرالمؤمنین )جنوب 

شرقي تهران( تا 
میدان كاج )شمال 

غربي تهران( ادامه 
دارد كه شامل 23 
ایستگاه زیرزمیني 
و 20 قطار 8 واگن 

با در نظر گرفتن 
دپو و پاركینگ 

در دو انتهاي 
مسیر مي باشد 

قرارداد تأمین و 
نصب تجهیزات 

الکترومکانیکال این 
پروژه )به غیر از 

HVS( به صورت 

 Back to Back

قرارداد اصلي )مابین 
شركت مترو تهران 
و گروه سپاسد( و از 
طرف گروه سپاسد 

به شركت فراب 
منتقل شده است
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فريدون ياسي مجري طرح خط 7 مترو تهران:

سختي كار براي ما  نگران كننده نيست
»تالش همكاران در شرکت فراب همیشه توأم با سخت کوشي است بنابراین صحبت از 
سختي کار چندان جاي نگراني ندارد. بر  هرسختي با همكاري و تالش بخش هاي مختلف و توکل 
بر خالق هستي مي توان فائق شد. ولي از ویژگي هاي پروژه مي توان به آشنا نبودن شرکت 
فراب با فرهنگ کارفرمایان این حوزه و ساختار تشكیالت و خواسته هاي منحصربه فرد آنها 

اشاره کرد. در ابتداي ورود فراب به حوزه ریلي.«
 این موضوع که از زبان فریدون یاسي مجري طرح خط 7 مترو تهران مطرح شده است، 
خالصه ي وضعیتي است که شرکت فراب در آن قرار دارد؛ وضعیتي که هم سهل است و هم 
سخت.سهل است چون براي فراِب روزهاي سخت، حوزه ریلي چندان سخت و پیچیده نیست؛ 
سخت است چون به هر حال فراب اخیرا به حوزه ریلي وارد شده است و اکنون به یك شرکت 
قدرتمند در این حوزه تبدیل مي شود. همه این مسائل و موضوعات مربوط به طرح خط 7 
مترو تهران بهانه اي شد براي گفت وگو با فریدون یاسي مجري این پروژه.این گفت وگو را در 

ادامه مي خوانید...

اقدام كنيم كه حقيقتا كاري  اعتماد كارفرما 
فرسايشي و انرژي بر است.

:اینپروژههاهرکدامهماینکدر
چهوضعیتیقراردارد؟

به  تهران  مترو  خط1  توسعه  پروژه 
تامين  مرحله  در  نقدينگي  مشكالت  دليل 

تجهيزات متوقف شده است. 
تامين  و  شده  فازبندي  هشتگرد  پروژه 
كارفرما   اولويت هاي  در  اول  فاز  نقدينگي 
تامين  قرارداد  حاضر  حال  در  مي باشد. 
فعال  نيز  اول  فاز  تجهيزات  از  بخشي 

مي باشد.
ویژگيهاي و سختيها از کمي :
برایمان ریلي پروژههاي حوزه در کار

بگویید؟
مانند هر پروژه ديگري پروژه هاي ريلي 
انشااهلل  كه  دارند  سختي هايي  و  مشكالت 
پس از اجراي كامل يك پروژه و تحويل آن 
به كارفرما با مشكالت كمتري مواجه باشيم.
که بود امیدوار ميتوان آیا :
در قدرتمند آیندهیکشرکت در فراب
فاکتورهاي شود؟ ریلي طرحهاي حوزه
اینباره در شما امیدي نا یا امیدواري

چیست؟
يك  بقاي  و  ريلي  طرح هاي  حوزه 
شركت در اين حوزه، پيچيدگي هاي خاصي 
و  حوزه  اين  در  فراب  بقاي  الزمه   دارد. 
پروژه هاي  در  مستقل  حضور   و  عملكرد 
ريلي، آشنايي بيشتر با نيازهاي كارفرماهاي 
اصلي را مي طلبد تا جاي پاي محكمي در 

اين پروژه ها پيداكنيم.
فراب  شركت  فني  توانمندي  و  توانايي 
در پروژه هايي كه تا بحال داشته به كارفرما 
به  بايد  فقط  بخش  اين  در  و  شده  ثابت 
الزم  ليكن  بپردازيم  توانمندي  اين  حفظ 
با  ارتباطات  و  تبليغات  بخش  در  است 
برخورد  قويتر  اندكي  اصلي  كارفرماهاي 
ريلي  نقل  و  توسعه حمل  ترديد  بي  كنيم. 
با توجه به خصوصيات و امتيازات منحصر 
برخوردار  اي  ويژه  از جايگاه  فرد خود  به 
بوده و توسعه خطوط مترو هم با توجه به 
بحث هاي ترافيكي و آلودگي اجتناب ناپذير 
پيامدهاي  و  جمعيت  افزايش  با  مي باشد. 
كالن  در  مترو  خطوط  احداث  به  نياز  آن 
احساس  از گذشته   بيشتر  روز  هر  شهرها 
كه  گرفت  نتيجه  مي توان  پس  مي شود؛ 
آينده  در  مطمئنا  ريلي  فعاليت هاي  حوزه 
حوزه پر رونقي مي شود كه حضور در آن 
در  را  درستي  ريزي  برنامه  و  ساخت  زير 

زمان حال مي طلبد.

عنوان به یاسي! مهندس آقاي جناب :
مجريطرحبفرماییدطرحخط7متروتهران

ازچهساليبهشرکتفرابواگذارشد؟
 خط 7 مترو تهران داراي مسير 26/38 كيلومتر 
تا  تهران(  اميرالمؤمنين )جنوب شرقي  از شهرك 
كه  دارد  ادامه  تهران(  غربي  )شمال  كاج  ميدان 
شامل 23 ايستگاه زيرزميني و 20 قطار 8 واگن 

انتهاي  دو  در  پاركينگ  و  دپو  گرفتن  نظر  در  با 
مسير مي باشد.

قرارداد تأمين و نصب تجهيزات الكترومكانيكال 
 Back to به صورت )HVS اين پروژه )به غير از
Back قرارداد اصلي )مابين شركت مترو تهران و 
گروه سپاسد( و از طرف گروه سپاسد به شركت 
نوع  از  اصلي  قرارداد  است.  شده  منتقل  فراب 
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این خط مترو داراي 
6 ایستگاه مبادله 
مسافر مي باشد كه 
تقاطع آن با خطوط 
1و 2و 3و 4و 5و 
6 پیش بیني شده 
است و طول مؤثر 
هر ایستگاه 160 
مترو مي باشد. این 
خط از پست فشار 
قوي در میانه و 
نواحي انتهاي خط 
تغذیه مي شود. 
تجهیزاتي كه به 
عنوان حوزه كاري 
شركت فراب 
معرفي شده اند 
عبارتند از: سیستم 
تهویه و تأمین توان، 
مخابرات، كنترل، 
عالئم الکتریکي، 
جمع آوري خودكار 
بلیط، آسانسور، 
پله برقي، سیستم 
اعالن اطفاء حریق، 
دپو و ناوگان
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EPC است كه در آن كليه عمليات ساختماني و 
تجهيزاتي به عنوان حوزه كاري پروژه تعريف شده 

است.
مسافر  مبادله  ايستگاه   6 داراي  مترو  خط  اين 
مي باشد كه تقاطع آن با خطوط 1و 2و 3و 4و 5و 6 
پيش بيني شده است و طول مؤثر هر ايستگاه 160 
مترو مي باشد. اين خط از پست فشار قوي در ميانه 
و نواحي انتهاي خط تغذيه مي شود. تجهيزاتي كه 
به عنوان حوزه كاري شركت فراب معرفي شده اند 
عبارتند از: سيستم تهويه و تأمين توان، مخابرات، 
كنترل، عالئم الكتريكي، جمع آوري خودكار بليط، 
حريق،  اطفاء  اعالن  سيستم  برقي،  پله  آسانسور، 
 1390 سال  ماه  ارديبهشت  در   . ناوگان  و  دپو 
گروه  مابين  پروژه  توان  سيستم  براي  توافقنامه اي 
سپاسد و شركت فراب منعقد شد كه به دليل تأمين 

نشدن منابع مالي اين توافقنامه اجرائي نگرديد.
فراب  شركت  از   1393 ماه  خرداد  اواخر  در 
تجهيزات  كليه  تأمين  و  طراحي  تا  شد  خواسته 
نمايد  آغاز  جديت  با  را  پروژه  برقي  و  مكانيكي 
معاونت  و  مهندسي  معاونت  مستمر  تالش  كه 
قرارداد  براي جاري شدن  اقدامات الزم  بازرگاني 

پيمانكاران تجهيزات مختلف صورت پذيرفت.
كليه  نصب  و  تأمين  طراحي،  توافقنامه  ابالغ 
تجهيزات الكتريكي و مكانيكي به غير از پست هاي 
HVS )60كيلومتر( در سال 93 به شركت فراب 
صورت پذيرفت. مسووليت قرارداد مابين شركت 
به  تجهيزات  بخش  براي  سپاسد  گروه  و  مترو 
شده  منتقل  فراب  به   Back to Back صورت 

است.
:باتوجهبهاولویتتکمیلخطوطمترو
برايشهريمثلتهران،تاچهحداینپروژهبا
سرعتپیشرفتهوشرایطکاربرايشرکتهایي

مثلفرابتسهیلميشود؟
اين پروژه در سال 2006 ميالدي مابين شركت 
مترو و گروه سپاسد منعقد شده است و قرار بوده 
تا با تأمين مالي از خارج از كشور پروژه به مرحله 
است.  نشده  محقق  امر  اين  كه  گذارده شود  اجرا 
و  تونل  اجراي  عمليات  سال ها  اين  طي  در  البته 
ايستگاه ها در مراحل مختلف شروع و متوقف شده 
جاري  سال  در  پروژه  اين  صورت  هر  در  است. 
كه  گونه اي  به  است.  آغاز شده  به صورت جدي 
)تقاطع   N7 ايستگاه  از  تونل  مسير  درحال حاضر 
نواب، خيابان قزوين( تا برج ميالد V7 اجرا شده 
 N7 است. در سمت غرب به شرق نيز از ايستگاه
تا ايستگاه G7 تونل خط 7 با TBM ساخته شده 
تأمين  و  طراحي  عمليات  شرايط  اين  در  است. 
تجهيزات بايد بطور جدي ادامه يابد چون اطالعات 
آن براي ساخت ايستگاه ها ضروري است. از طرفي 
محدوديت  فرآيندها،  اين  بودن  زمان بر  به  باتوجه 
زماني زيادي براي رسيدن به اهداف پروژه وجود 

دارد.
چه پروژه این اجراي مسیر در اساسا :

مسائلومشکالتيوجودداشت؟
ديده  پروژه  در  اساسي  مساله   3 درحال حاضر 
مالي  منابع  موقع  به  تأمين  مساله  اولين  مي شود. 

پروژه در مراحل مختلف پروژه مي باشد.
دومين مساله نياز به تكميل طراحي پايه پروژه 
كه  مي باشد  و...  دپو  تهويه،  برق،  بخش هاي  در 
تأمين سريع  براي  زماني  با محدوديت  مساله  اين 
تجهيزات چالش هاي مختلفي را در اجراي پروژه 

به وجود خواهد آورد.
و آخرين مساله زمان بندي پروژه مي باشد، براي 
پروژه اي با وسعت خط 7 مترو از نظر تجهيزاتي و 
انجام  براي  حجم قراردادها مطمئنًا فرصت زماني 
مقدمات طراحي و مديريت پروژه الزم است كه با 
توجه به محدوديت زماني اين كار به طور همزمان 

با عمليات مقدماتي پروژه و عمليات اجرائي پروژه 
در حال انجام است اين امر موجب شده تا تالش 
قابل توجهي توسط بخش هاي مهندسي و بازرگاني 
مشكالت  طرفي  از  و  شود  الزم  فراب  اجرائي  و 
مختلفي را از نظر بحث هاي مهندسي و اجرائي به 

همراه داشته باشد.
:اینکهفرابدرحوزهریليدارايسابقه
چندانينبود،کاردراینپروژهرابرایتانسخت

نميکرد؟
در  كه  است  سال  سه  حدود  فراب  شركت 
يك  خط  توسعه  مانند  ريلي  مختلف  پروژه هاي 
تونل  تأسيسات  هشتگرد،  مترو  تهران،  مترو 
فعال  مشهد  مترو   2 خط  و  تبريز  تهران  آهن  راه 
كشور  مالي  مسائل  به دليل  كه  هرچند  است  بوده 
هيچ كدام از اين پروژه ها به انتها نرسيده است ولي 
تجربيات قابل توجه و با ارزشي در حوزه طراحي 



تالش همکاران 
در شركت فراب 

همیشه توأم با 
سخت كوشي است 
بنابراین صحبت از 
سختي كار چندان 

جاي نگراني ندارد. 
بر هرسختي با 

همکاري و تالش 
بخش هاي مختلف 

و توكل بر خالق 
هستي مي توان 

فائق شد. ولي از 
ویژگي هاي پروژه 

مي توان به آشنا 
نبودن شركت 

فراب با فرهنگ 
كارفرمایان این 
حوزه و ساختار 

تشکیالت و 
خواسته هاي 

منحصربه فرد آنها 
در ابتداي ورود 

فراب به حوزه ریلي 
اشاره كرد
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و تأمين و حتي نصب تجهيزات كسب شده است. 
البته مي دانيم كه تجربه در هر پروژه اي راهگشاي 
توان  به  باتوجه  ولي  مي باشد  اجرا  و  برنامه ريزي 
در  و  گذشته  پروژه هاي  در  اجرائي  و  مهندسي 
دست اجرا اميدواريم كه راه پيش رو روز به روز 
در  برداريم.  محكم تري  گام هاي  و  شده  روشن تر 
هر صورت پروژه بدون سختي نمي شود و بدون 

سختي هم هيچ تجربه شيريني بدست نمي آيد.
:اینپروژههماینکدرچهوضعیتيقرار

دارد؟
درحال حاضر با تالش مجدانه معاونت مهندسي 
تعدادي  ريلي  معاونت  همكاران  و  بازرگاني  و 
به زودي  يا  شده  قرارداد  عقد  پروژه  بسته هاي  از 
كه  فرآيندهايي  شد.  خواهد  بسته  آنها  قرارداد 
تمهيدات  با  مي انجاميد  به طول  ماه  قاعدتًا چندين 
به  مدت  كوتاه  در  زياد،  تالش هاي  و  مختلف 

قراردادهاي  كه  گونه اي  به  است  رسيده  سرانجام 
 LV تابلوهاي  و   MV تابلوهاي  مانند  تجهيزاتي 
و ركتي فاير و تابلوهاي DC، شارژر و اينورتر و 
باتري ترانس LPS، ترانس ركتي فاير، ريل سوم 
و... فعال شده است. به موازات فرآيندهاي تأمين، 
در  به ويژه  تجهيزات  پايه  تكميل طراحي  عمليات 
بخش برق و تهويه در دست پيگيري است كه اميد 
است با همكاري كارفرماي اصلي و مشاور پروژه 
اين  در  كه  برسد  مناسب  سرانجام  سريعتر  هرچه 
طراحي  مسائل  بررسي  در  توبا  شركت  خصوص 
سيستم تهويه پروژه همكاري زيادي را با شركت 

فراب انجام داده است.
فعاليت هاي  از  يكي  گذشته  ماه  چند  طي  در 
كاري  حوزه  تعيين  پروژه،  مهندسي  بخش  اصلي 
با كارهاي ساختماني  و فصول مشترك تجهيزات 
مي باشد كه با تهيه نقشه جانمائي ايستگاه هاي در 

)اطالعات   ICW نقشه هاي  تهيه  و  اجرا  دست 
نياز در كارهاي ساختماني( سعي  تجهيزاتي مورد 
شده تا هماهنگي الزم مابين دو حوزه تجهيزات و 

ساختمان ايستگاه ها و مسير تونل ايجاد شود.
:کميازسختيهاوویژگيهايکاردر

حوزهپروژههايریليبرایمانبگویید؟
تالش همكاران در شركت فراب هميشه توأم با 
سخت كوشي است بنابراين صحبت از سختي كار 
چندان جاي نگراني ندارد. بر هرسختي با همكاري 
و تالش بخش هاي مختلف و توكل بر خالق هستي 
مي توان فائق شد. ولي از ويژگي هاي پروژه مي توان 
به آشنا نبودن شركت فراب با فرهنگ كارفرمايان 
خواسته هاي  و  تشكيالت  ساختار  و  حوزه  اين 
ابتداي ورود فراب به حوزه  منحصربه فرد آنها در 

ريلي اشاره كرد.
در هر صورت اين وظيفه تيم اجرائي پروژه در 
فراب مي باشد تا با شناخت نيازها و خواسته هاي 
نمايد.  پيدا  آنها  براي  را  مناسب  پاسخ  كارفرما 
هرچند كه اين امر نياز به زمان دارد ولي اميدواريم 
همكاري  و  همراهي  و  بيشتر  تجارب  كسب  كه 
كارفرمايان و پيمانكاران اين حوزه هماهنگي الزم 
براي اجراي پروژه ها بيشتر فراهم شود. شايان ذكر 
همكاري  و  عملكرد   ،7 خط  پروژه  در  كه  است 
يعني سپاسد  فراب  كارفرماي شركت  اجرائي  تيم 
و همچنين شركت مترو به عنوان كارفرماي اصلي 
مناسبي  بهرو شرايط  و مشاور طرح يعني شركت 
فراهم  پروژه  با  فراب  شركت  شدن  همراه  براي 

آورده است.
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نیروگاه آبي سیمره 
در سه فاز 160 
مگاوات و با توان 
كل 480 مگاوات با 
دبي 154 مترمکعب 
بر ثانیه و هد 114 
متر بر روي رودخانه 
سیمره در استان 
ایالم ساخته شده 
است. توربین آن 
از نوع فرانسیس 
با رانر 13 پره و 
درفت تیوب آن 
دوتایي است

توربين آبي سيمره
نيروگاه آبي سيمره در سه فاز 160 مگاوات و با توان كل 480 مگاوات با دبي 
154 مترمكعب بر ثانيه و هد 114 متر بر روي رودخانه سيمره در استان ايالم 
ساخته شده است. توربين آن از نوع فرانسيس با رانر 13 پره و درفت تيوب آن 
دوتايي است. بازدهي پيشنهادي آن 95 درصد است. در جدول زير مشخصات 

توربين سيمره آورده شده است. 
مدل تست توربين سيمره در مقياس تقريبي 1/11.4 در شركت توربواينستيتو2  
كشور اسلووني ساخته شده و در حضور كارشناسان شركت هاي فراب و توبا 
مورد آزمايش قرار گرفته است. در ادامه خواهيم ديد كه نتايج به دست آمده از 

شبيه سازي سياالتي سازگاري بسيار خوبي با نتايج مدل تست دارد.
 

بررسي روند شبيه سازي
 سياالتي توربين آبي سيمره

جدول1-ویژگيهاينیروگاهآبيسیمره

توانکل
)MW(

توانهرفاز
)MW(

)m(دبيهد
 (m3/s)

شمارپرهنوعتوربین
ثابت

شمارپره
راهنما

شمارپره
رانر

قطررانر
)m(

سرعتدوران
)rpm(

2424134187.5فرانسيس480160114154

امروزه اهمیت رویكرد به انرژي هاي تجدیدپذیر بر کسي پوشیده 
نیست. در میان گونه هاي مختلف انرژي تجدیدپذیر، انرژي برق آبي با 
داشتن سهمي بیش از 16 درصد، بیشترین کاربري را پیدا کرده است. 
در کشور ما نیز با داشتن رودخانه هاي پرآب بسیار، چندین دهه است 

که بهره گیري از این انرژي در دستور کار قرار گرفته است. 
شرکت توبا به عنوان زیرمجموعه گروه فراب نزدیك به 15 سال 
است که در زمینه طراحي و ساخت تجهیزات نیروگاه هاي برق آبي 
فعالیت داشته و اکنون توانسته دانش طراحي توربین آبي را به طور 

کامل بومي سازي نماید. در این میان طراحي سیاالتي توربین آبي 
اهمیت بسیار زیادي دارد. چرا که از یك سو پیش زمینه طراحي مكانیكي 
بوده و از سوي دیگر هزینه ساخت مدل تست که بر پایه آن صورت 
مي گیرد بسیار باال است. همچنین توربین هاي آبي بازده باالیي دارند 
که مي بایست به دقت برآورد شود. هر درصد خطا در شبیه سازي 
زیاني میلیاردي خواهد داشت. از این رو بخش طراحي شرکت توبا با 
به کارگیري دانش  CFD1 و نرم افزار و سخت افزار مناسب این مهم را 

به بهترین ترتیب انجام مي دهد.

ایمان فیروزپور*  
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روند شبيه سازي
فرآيند شبيه سازي سياالتي در توربين هاي آبي با دسته بندي هندسه توربين به 

شش بخش آغاز مي شود. اين بخش ها عبارتند از: 
 )Spiral Case( 1- محفظه حلزوني

 )Stay Vane( 2- پره ثابت
 )Guide Vane( 3- پره راهنما

 )Runner( 4- رانر
 )Connector( 5- اتصال دهنده
 )Draft Tube( 6- لوله تخليه

هريك از اين بخش ها به صورت جداگانه و بر پايه كاركرد سياالتي بررسي 
شده و بايدهاي توليد شبكه بر روي آنها مشخص مي شود. براي نمونه كاركرد پره 
راهنما تنظيم زاويه برخورد جريان آب با پره هاي رانر است. مي توان زاويه اين 
پره ها را بر اساس شرايط فصلي، حجم آب پشت سد و دبي جريان گذرنده از 

توربين تغيير داد تا هميشه بيشترين بازدهي از توربين آبي بدست آيد 
و همچنين از پديده هاي نامطلوبي مانند حباب زايي3 جلوگيري شود. 
بنابراين چندين بازشدگي گوناگون در دو سمت نقطه كاري بهينه4 
در نظر گرفته مي شود تا بتوان كاركرد توربين را در دبي هاي گوناگون 
بررسي و شبيه سازي كرد. براي توربين سيمره، 6 بازشدگي گوناگون 
در نظر گرفته شد. براي نشان دادن اندازه بازشدگي از كميت بي بعدي 
به نام زاويه بازشدگيAO( 5( بهره گرفته مي شود كه به صورت زير 

تعريف مي شود.

كه در اين رابطه Dmax قطر بزرگ ترين دايره اي است كه مي تواند از بين 
دو پره كنار هم عبور كند. nGV هم شمار پره هاي راهنما بوده و DP هم قطر 
دايره اي است كه پين  پره هاي راهنما را به هم وصل مي كند. بازشدگي نسبت به 
حالت صفر )بدون دبي6( اندازه گيري مي شود. در اين حالت پره ها چنان در يك 
مسير و پشت سر هم جاي مي گيرند كه لبه حمله يكي با لبه فرار قبلي مماس 

شده و حتي نور از بين آنها عبور نمي كند.
 

بايد گفت كه مرحله شبكه بندي بيشترين اهميت را در دستيابي به دقت باالي 
از توليد خطاهاي عددي  تا  باشد  باال  مورد نظر داشته و  بايد كيفيت آن بسيار 

هرچند ناچيز در مراحل تحليل جلوگيري شود. 
همچنين پرهزينه ترين بخش كار از ديد زمان نيز همين مرحله خواهد بود. با 
نگرش به دقت باالي مورد نياز، اليه مرزي با ضخامت پنج صدم ميلي متر براي 

نخستين اليه شبكه در نظر گرفته شد. 
و   BladeGen نرم فزارهاي  در  دوار  بخش هاي  براي  شبكه  توليد  فرآيند 
TurboGrid و براي بخش هاي ثابت در نرم افزار ICEM CFD انجام شد. 

همه اين نرم افزارها زيرمجموعه بسته نرم افزاري Ansys هستند. 
از آنجا كه نرم افزار حلگر اين توانايي را دارد كه بخش هاي دوار را شناسايي و 
شبيه سازي نمايد، مي توان تنها شبكه مربوط به يك پره را در آن وارد كرد. بنابراين 
براي پره ثابت و راهنما به جاي 24 پره يكي و براي رانر به جاي 13 پره يك پره 

شبكه بندي خواهد شد.
در  مي شود.  كاسته  چشمگيري  ميزان  به  شبكه ها  حجم  از  ترتيب  اين  به   
جدول هاي زير شمار شبكه مربوط به پره راهنما در بازشدگي هاي گوناگون و 

همچنين شمار شبكه هر بخش توربين آبي آورده شده است. 

باید گفت كه 
مرحله شبکه بندي 

بیشترین اهمیت را 
در دستیابي به دقت 

باالي مورد نظر 
داشته و  باید كیفیت 
آن بسیار باال باشد 
تا از تولید خطاهاي 
عددي هرچند ناچیز 

در مراحل تحلیل 
جلوگیري شود 

همچنین 
پرهزینه ترین بخش 

كار از دید زمان نیز 
همین مرحله خواهد 

بود. با نگرش به دقت 
باالي مورد نیاز، الیه 

مرزي با ضخامت پنج 
صدم میلي متر براي 
نخستین الیه شبکه 

در نظر گرفته شد

39

جدول2-زاویههايبازشدگيپرهراهنما

شکل1-مدلتستنیروگاهسیمره

شکل2-نمايانفجاريتوربینآبيسیمره

شکل3-بررسيزاویهبازشدگي

میانگین123456شمارهبازشدگي

زاویهبازشدگي
)AO(

0.60.80.9481.01.1491.229-

زاویهنسبتبه
حالتصفر)درجه(

14.719.523.124.352830-

64328271872613760223480384208345728317229شمارسلولیکپره
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پس از پایان 
شبکه بندي و 
دستیابي به كیفیت 
مورد نیاز مرحله 
بعدي كه واردكردن 
شبکه به نرم افزار 
شبیه سازي و انجام 
تنظیمات حلگر 
خواهد بود. براي 
شبیه سازي سیاالتي 
توربین آبي در توبا 
 CFX از نرم افزار
بهره گرفته مي شود. 
بنابراین شبکه ها 
وارد نرم افزار 
CFX-Pre شده و 

تنظیمات مربوط به 
حلگر در آن اعمال 
مي شود. براي 
شبیه سازي آشفتگي 
مدل هاي آشفتگي 
گوناگون بررسي  و 
در پایان از مدل 
 7 SSTآشفتگي
بهره گرفته شد. این 
مدل با به كارگیري 
تركیبي از دو مدل 
 k-w و K-e پایه
توانایي مدل سازي 
خوبي در هر دو ناحیه 
دور و نزدیک به 
دیواره ارایه مي دهد

40
چنان كه ديده مي شود با توجه به چرخش پره و پيچيدگي شبكه، شمار سلول ها 
افزايش  يابد. در شكل هاي زير نماي شبكه در هريك از  مي تواند تا پنج برابر 

بخش ها نشان داده شده است.
 

كه  بعدي  مرحله  نياز  مورد  كيفيت  به  دستيابي  و  شبكه بندي  پايان  از  پس 
واردكردن شبكه به نرم افزار شبيه سازي و انجام تنظيمات حلگر خواهد بود. براي 
شبيه سازي سياالتي توربين آبي در توبا از نرم افزار CFX بهره گرفته مي شود. 
بنابراين شبكه ها وارد نرم افزار CFX-Pre شده و تنظيمات مربوط به حلگر در 
آن اعمال مي شود. براي شبيه سازي آشفتگي مدل هاي آشفتگي گوناگون بررسي  
و در پايان از مدل آشفتگيSST 7 بهره گرفته شد. اين مدل با به كارگيري تركيبي 
از دو مدل پايه K-e و k-w توانايي مدل سازي خوبي در هر دو ناحيه دور و 

نزديك به ديواره ارايه مي دهد.
شبيه سازي كل توربين آبي در شش بازشدگي گوناگون انجام شده و نتايج آن 
با داده هاي تجربي )مدل تست( درستي سنجي شده است. پاسخ هاي مربوط به 
زاويه بازشدگي 0.8 براي نمونه آورده شده و خطاي آن با پاسخ هاي تجربي )مدل 

تست( نشان داده شده است.

جمعلوله تخليهاتصال دهندهرانرپره راهنماپره ثابتمحفظه حلزونينامبخش

-باسازمانبي سازمانباسازمانباسازمانباسازمانبي سازماننوعشبکه

9150927910003172294020489548915619624082820شمارسلولها

جدول3-شمارسلولهايشبکهبخشهايتوربینآبي

شکل4-شبکهمحفظهحلزوني

شکل7-شبکهلولهتخلیه

شکل5-شبکهپرههايثابت)چپ(
AO=0.8وراهنما)راست(در

شکل6-شبکهرانر)راست(واتصالدهنده)چپ(

انتقال شير پروانه ای 
واحد يك به موقعيت 

نيروگاه سيمره نصب 
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چنان كه دیده 
مي شود نتایج 

شبیه سازي عددي 
توانسته است با 
خطایي كمتر از 
یک درصد بازده 

توربین را پیش بیني 
نماید كه بسیار 
مطلوب است. 

نمودارهاي مربوط به 
پاسخ هاي عددي و 
تجربي براي بازده، 

هد و توان به ترتیب 
در نمودارهاي زیر 

آورده و سنجیده 
شده اند

جدول4-مقایسهنتایجحلعدديوتجربي

میزانخطا)درصد(پاسخهايتجربيپاسخهايعددي

(m3/s)دبي)MW(توان)m(هد)(بازده)درصدMW(توان)m(هد)بازدههدتوانبازده)درصد

10086.6397.1991.1484.5095.5090.302.521.760.74

108106.14108.6492.49105.50108.0092.500.610.59-0.19

116129.99121.3294.44127.50120.0093.701.951.100.61

122147.98131.2594.49144.60128.5094.102.342.140.23

130175.18146.0594.34171.40143.5094.002.211.780.18

شکل8-مقایسهبازدهدرشبیهسازيعدديبانتایجتجربي

شکل9-مقایسههددرشبیهسازيعدديبانتایجتجربي

شکل10-مقایسهتواندرشبیهسازيعدديبانتایجتجربي

*کارشناسطراحيومهندسيشرکتتوبا

شکل12-هیلچارتکليتوربینسیمره)E:بازده،P:توان(

شکل11-هیلچارتتوانتوربینسیمره

 1-Computational Fluid Dynamics
2-Turboinstitut
3-Cavitation
4-BEP: Best Efficiency Point
5-Angle of Openning
6- Zero Leakage
7-Shear Stress Transport

سي
ند

مه
 و 

ني
ف

چنان كه ديده مي شود نتايج شبيه سازي عددي توانسته است با خطايي كمتر 
از يك درصد بازده توربين را پيش بيني نمايد كه بسيار مطلوب است. نمودارهاي 
در  ترتيب  به  توان  و  هد  بازده،  براي  تجربي  و  عددي  پاسخ هاي  به  مربوط 

نمودارهاي زير آورده و سنجيده شده اند.
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مسائل استراتژیک 
به تصمیمات 
مدیریت مالي نیاز 
دارد. تصمیمات 
استراتژیک در آن 
واحد با چندبخش 
از عملیات مؤسسه 
سروكار دارند 
بنابراین دخالت 
مدیران مالي در 
تصمیم گیري 
ضروري است. 
تنها در این سطح 
چشم انداز درك و 
پیش بیني اثرات 
گسترده و پیامدهاي 
آن و قدرت تصویب 
تخصیص منابع الزم 
براي اجرا وجود 
دارد. پیچیدگي و 
ظرافت تصمیم گیري 
دركسب وكار، 
مدیریت استراتژیک 
را ضروري مي سازد

ت
ري

دي
م

مديريت اس��تراتژيك عبارت اس��ت از مجموعه 
تصميمات و فعاليت هاي موجه صورت بندي و اجراي 
اس��تراتژي طراحي ش��ده براي دس��تيابي به هدفهاي 
س��ازمان. اين كار ش��امل توجه به نه حوزه پراهميت 

است: 
1� تعيين رس��الت شركت، ش��امل بيانيه هاي كلي 

درباره قصد، فلسفه و هدفهاي آن.
2� تجزيه و تحليل  شركت به نحوي كه وضعيت و 

توانايي اي دروني آن را نشان دهد.
3� ارزيابي محيط خارجي شركت بر حسب رقابت 

وعوامل عمومي اوضاع واحوال.
4� تجزيه وتحليل گزينه هاي ممكن كه از برابرنهادن 

وضعيت شركت و محيط خارجي نمايان شده اند.
5� تشخيص گزينه دلخواه، هنگامي كه امكانات در 

پرتو رسالت شركت سنجيده مي شود.
6� انتخاب استراتژيك مجموعه هدفهاي بلندمدت 
واس��تراتژي اي اصل��ي الزم براي دس��تيابي به گزينه 

دلخواه.
7� تدوين هدفهاي س��االنه واستراتژي كوتاه مدت 

سازگار با هدفهاي بلندمدت و استراتژي هاي اصلي.
8� اجراي تصميمات انتخاب استراتژيك براساس 
تخصيص منابع بودجه شده با تأكيد بر هماهنگي ميان 
فعاليت ها، كاركنان، ساختار، تكنولوژي و نظام پاداش.

9� بررس��ي و ارزيابي موفقت فرآيند استراتژيك 
براي اس��تفاده در كنترل و به عن��وان درون دادي براي 

تصميمات آينده.
ح��ال اين س��وال مطرح ميش��ود ك��ه كدام يك از 
تصميمات كسب وكار موسسه )سازمان( استراتژيك 
و س��زاوار توجه مديريت اس��تراتژيك است؟ مسائل 
استراتژيك معموالً ش��ش بعد قابل تشخيص دارند: 
مسائل اس��تراتژيك به تصميمات مديريت مالي نياز 
دارد. تصميمات استراتژيك در آن واحد با چندبخش 
از عمليات مؤسس��ه س��روكار دارند بنابراين دخالت 
مديران مال��ي در تصميم گيري ضروري اس��ت. تنها 
در اي��ن س��طح چش��م انداز درك و پيش بيني اثرات 
گسترده و پيامدهاي آن و قدرت تصويب تخصيص 
منابع الزم براي اجرا وجود دارد. پيچيدگي و ظرافت 
تصميم گيري دركس��ب وكار، مديريت استراتژيك را 

ضروري مي سازد. مديريت فعاليت هاي متنوع و چند 
بعدي دروني، تنها بخشي از مسووليتهاي مدرن مديران 
است. محيط بالفصل بروني مؤسسه مجموعه بعدي 
عوامل چالش انگيز را فرامي آورد. اين محيط، رقبا را 
هروقت كه سود امكان پذير به نظرآيد، تأمين كنندگان 
منابعي كه روز به روزكمياب تر مي شوند، سازمانهاي 
دولتي كه بر تبعيت از مقرراتي فزاينده نظارت مي كنند 
و مشترياني كه خواس��ته هاي غالباً نامعقول شان بايد 
پيش بين��ي ش��ود را در برمي گيرد. با اي��ن وجود اين 
تأثيره��ا غالباً پايين  ت��ر از چهارمين عام��ل عمده در 
تصميم گيري مديريت عالي قرار مي گيرند، كه عبارت 
است از، هدفهاي متعدد و غالباً ناپايدار صاحبان منافع 
مؤسسه: سهامداران، مديران عالي، كاركنان، اجتماعات، 
مش��تريان و كشور. به منظور برخورد اثربخش با همه 
عواملي كه بر توانايي شركت در رشد سودآور آن تأثير 
دارند، مديران، فزاينده هاي مديريت استراتژيك را به 
گونه اي طراحي مي كنند كه به نظرشان وضعيت بهينه 
مؤسسه را در محيط رقابتي اش تسهيل مي نمايد. چنين 
استقراري به اين لحاظ امكان پذير است كه فرآيندهاي 

بررسي مديريت استراتژيك در موسسات و سازمان هاي مختلف

استراتژي و آينده نگري

سید جواد فالحیان *  
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اگر تدوین كنندگان 
استراتژي عمیقاً 
درگیر اجراي آن 

نباشند خود مي تواند 
از مسوولیت تهیه 

درونداد الزم 
فرآیند تصمیم و 

نتیجه گیري متعاقب 
آن شانه خالي كند 

بنابراین باید به 
مدیران استراتژي 
آموزش داده شود 
تا فرضیات خود را 
به توانایي عملکرد 

تصمیم گیران و 
فرودستان آنها 

محدود سازند

ت
ري

دي
م

استراتژيك برآورد دقيق تري از تغييرات محيطي فراهم 
مي كنند و براي واكنش نسبت به فشارهاي داخلي يا 

رقابتي آمادگي بيشتري پديد مي آورند.
از پايان جنگ دوم جهاني به اين سوي، فرآيندهاي 
مديريت��ي با دامنه وس��يع ومقياس��ي ب��زرگ، به ويژه 
به عن��وان عكس العمل ب��زرگ ش��دن اندازه و تعداد 
مؤسسات رقيب، توسعه دخالت دولت به عنوان يك 
خريدار، فروش��نده، ناظ��م و رقيب در ب��ازار آزاد و 
درگيرشدن بيشتر كسب وكار در بازرگاني بين المللي 
به شدت پيچيده شده اند. مي توان گفت كه عمده ترين 
پيش��رفت فرآيندهاي مديريت در ده��ه 1970 روي 
داد. »برنامه ري��زي بلندمدت«، »مديريت موسس��ات 
جديد«، »ط��رح ريزي. برنامه ري��زي، بودجه بندي« و 
»سياست بازرگاني«، با تأكيد بيشتر بر پيش بيني محيط 
ومالحظ��ات دروني و برون��ي در تدوي��ن واجراي 
برنامه ها در هم تنيده شد. اين رويكرد فراگير به عنوان 
مديريت استراتژيك يا برنامه ريزي استراتژيك شناخته 
مي شود. همچنانكه ارائه حوزه نشان مي دهد، مديريت 
استراتژيك، برنامه ريزي، راهبري، سازماندهي و كنترل 
تصميمات استراتژيك و فعاليت هاي كسب وكار را در 
برمي گيرد.استراتژي در نظر مديران، به معناي برنامه هاي 
مقياس بزرگ و آينده نگر براي تعامل با محيط رقابتي 
به منظور بهينه كردن دس��تيابي به هدف هاي سازمان 
است. بنابراين استراتژي در واقع »برنامه بازي«مؤسسه 
اس��ت. اگر چه استراتژي همه نيازهاي آينده )انساني، 
مالي و مواد( را به تفصيل بيان نمي كند، ولي چارچوبي 
براي تصميم گيري مديريتي فراهم مي سازد. استراتژي 
آگاهي شركت درباره نحوه رقابت كردن. در برابر كي، 
كي، كجا و براي چه را نش��ان مي دهد.   اس��تراتژيك 
مستلزم تخصيص مقادير زيادي از منابع شركت است.
مسائل استراتژيك اثرات عمده اي بر رونق بلندمدت 
مؤسسه دارند.تصميمات استراتژيك ظاهراً موسسه را 
براي مدت درازي معموالً پنج سال متعهد مي سازد ولي 
با اين وجود چهارچوب اثرات آن بس��ي فراتر از اين 
مدت است. مسائل استراتژيك آينده نگر هستند. مسائل 
اس��تراتژيك معموالً پيامدهاي عم��ده چند وظيفه اي 
يا چند كس��ب و كاري دارند. مس��ائل استراتژيك در 
نظر گرفتن عوامل محيط خارجي مؤسسه را ضروري 
مي س��ازند. سلس��له مراتب تصميم گيري مؤسسات 
كس��ب وكار معموالً شامل 3 س��طح است: بر اساس 
آنچه كه ش��رح داده شد، سطح مؤسسه عمدتاً شامل 
اعضاي هيات مديره، مديرعامل و مديران اداري است. 
كه اين گروه مس��وول عملكرد مالي كل مؤسس��ه و 

دستيابي به هدفهاي غير مالي مي باشد.
دومين رده سلس��له مراتب تصميم گيري س��طح 
كس��ب وكار اس��ت ك��ه عمدت��اً مديران مؤسس��ه و 
كسب وكار را در بر مي گيرد. اين مديران بايد بنيان هاي 
عمومي مربوط به جهت ها و مقاصد س��طح مؤسسه 
را به هدفها و اس��تراتژي هاي ملموس وظيفه اي براي 
بخش هاي كسب وكار يا واحد استراتژيك كسب وكار 

تبديل نمايند. س��ومين رده، سطح وظيفه اي است كه 
عمدتاً مدي��ران محصول، بعد احياي��ي و حوزه هاي 
وظيفه اي را در برمي گيرد. مسووليت هاي آنها تدوين 
هدفهاي ساالنه و اس��تراتژيهاي كوتاه مدت در زمينه 
توليد، عمليات، تحقيق و توس��عه مالي و حسابداري، 
بازاريابي و روابط انس��اني اس��ت. رسميت نظام هاي 
مديريت اس��تراتژيك در ميان شركتها كاماًل متفاوت 
است. منظور از رسميت، ميزان عضويت، مسؤوليتها، 
اختيار و آزادي تصريح ش��ده در تصميم گيري است. 
اين موضوع در مطالعه مديريت اس��تراتژيك اهميت 
دارد، زيرا ميزان رسميت معموالً با هزينه، فراگيربودن، 
دقت و موفقيت برنامه ريزي، همبس��تگي مثبت دارد. 
چند عامل نياز به رس��ميت در مديريت اس��تراتژيك 
را تعيين مي كنند. تركيبي از اندازه س��ازمان، سبكهاي 
مسلط مديريت، پيچيدگي محيط، فرآيند توليد، ماهيت 
مس��أله ها و هدف نظ��ام برنامه ريزي موسس��ه ميزان 

مناسب رسميت را تعيين مي كنند.
به ويژه رسميت غالباً با دو عامل ارتباط دارد: اندازه 
و مرحله پيش��رفت س��ازمان. روش ارزيابي موفقيت 
اس��تراتژيك نيز با درجه رس��ميت پيوند دارد. برخي 
مؤسسات به ويژه موسسات كوچك الگوي كارآفريني 
دارند. آنه��ا عمدتاً تحت كنترل ي��ك نفرند و تعداد 
محدودي كاال يا خدمت توليد مي نمايند.در اين سبك 
ارزيابي عملكرد بس��يار غيررسمي، شهودي و داراي 
دامنه محدودي اس��ت. در سوي ديگر طيف ارزيابي 
بخش��ي از نظام برنامه ريزي استراتژيك چندسطحي، 
فراگير و رسمي است. اين رويكرد كه هنري مينتزبرگ 
آن را الگوي برنامه ريزي مي نامد، توس��ط مؤسسات 
بزرگي چون تگزاس اينس��ترومنتز و جنرال الكتريك 
استفاده مي شود. مينتز برگ سبك سومي را هم به نام 
الگوي تطبيقي در ميانه اين طيف تعيين كرده است، كه 
آن را با مؤسسات به اندازه متوسط در محيط هاي نسبتًا 
آرام مرتبط مي داند. در شركتهايي كه سبك انطباق پذير 
دارند، تشخيص و ارزيابي استراتژي هاي ممكن بسيار 
نزديك و مرتبط به استراتژي موجود است. علي رغم 
اين تعميم ها، وجود سبكهاي مختلف در يك سازمان 
غير معمول نيست. به عنوان مثال، اكسون ممكن است 
الگ��وي كارآفريني را در تدوين و ارزيابي اس��تراتژي 
بخش انرژي خورش��يدي خود به كاربرد، درحالي كه 

بقيه شركت سبك برنامه ريزي را دنبال كنند. 
فرايند مديريت استراتژيك، بعضي اوقات، اشتباها 
به عنوان جرياني يك طرفه از هدف ها، استراتژي ها و 
تصميمات دائمي از س��طح مؤسسه به كسب وكار و 
از آنجا به س��طح وظيفه اي تلقي مي شود.در واقع اين 
فرآيند به نشس��ت تعاملي است يعني كاركنان مبتكر 
و ماهر و دانا سراس��ر مؤسسه را تشويق به مشاركت 
مي نمايند. درحالي كه فرآيند استراتژيك مطمئناً توسط 
مديران عالي نظارت مي ش��ود. زيرا از آنها چشم انداز 
وس��يعي از ش��ركت و محيط آن دارند. مديران همه 
سطوح فرصتهاي متعددي براي مشاركت در مراحل 

مختل��ف فرآين��د دارند. ب��ه طور كل��ي تصميمات 
اس��تراتژيك معموالً تنها پس از آزمون و خطا اتخاذ 
مي ش��ود. جاذبه هر رويكرد مديريتي، انتظار رهنمون 
ش��دن به سود بيشتر براي مؤسس��ه است اين به ويژه 
درباره نظام مديريت استراتژيك با تأثير عمده اي كه بر 

تدوين و اجراي برنامه ها دارد، صادق است.
رويكرد مديريت اس��تراتژيك ب��ر تعامل مديران 
همه سطوح، سلسله مراتب سازماني در برنامه ريزي 
و اجرا تأكيد دارد. در نتيجه در مديريت استراتژيك 
چند پيامد رفتاري دارد كه مش��خصه تصميم گيري 
مش��اركتي هم��ه هس��تند. بنابراين ارزياب��ي دقيق 
صورت بن��دي اس��تراتژي ب��ر عملكرد س��ازمان به 
مجموعه اي از معيارهاي سنجش غيرمالي معيارهاي 
رفت��اري به هم ني��از دارد. در واق��ع مي توان گفت 
مدي��ري ك��ه ب��راي پيش��برد جنبه هاي مثب��ت اين 
پيامده��اي رفت��اري آموزش داده ش��ده اس��ت، در 
موقعيت مناس��بي براي دس��تيابي به انتظارات مالي 
مؤسس��ه هم قرار دارد. اگر چه مديريت استراتژيك 
در هر س��ازمان از اهميت بااليي برخوردار مي باشد 
ولي بايد به خطرات احتمالي ناشي از آن توجه نمود: 
نخس��ت اگر چه هزين��ه گزاف فرآين��د مديريت 
اس��تراتژيك بر حسب س��اعات صرف شده توسط 
شركت كنندگان به آساني شناخته مي شود، آثار منفي و 

رساندن مديران از كار غالباً فراموش مي شود.
مدي��ران بايد بياموزند كه وظايف خ��ود را از نظر 
زمان��ي تنظيم نمايند تا زم��ان الزم براي فعاليت هاي 
استراتژيك فراهم شود و آثار منفي آن بر مسووليتهاي 

عملياتي به حداقل رسانيده مي شود.
دوم اگ��ر تدوين كنندگان اس��تراتژي عميقاً درگير 
اجراي آن نباش��ند خود مي تواند از مس��ووليت تهيه 
درون��داد الزم فرآيند تصمي��م و نتيجه گيري متعاقب 
آن ش��انه خالي كند بنابراين بايد به مديران استراتژي 
آموزش داده ش��ود ت��ا فرضيات خود را ب��ه توانايي 
عملكرد تصميم گيران و فرودستان آنها محدود سازند.

س��وم، به مديران اس��تراتژيك بايد آموزش داده 
شود، هنگامي را كه فرودستان شركت كننده به علت 
عدم دستيابي به انتظارات نااميد و افسرده مي شوند، 
پيش بين��ي نمايند، به آن پاسخ س��ازنده بدهند و آثار 
آن را به حداقل برس��انند. فرودستان معموالً فرض 
مي كنندكه شركت آنها حتي در كوچك ترين مراحل 
تدوين اس��تراتژي، باعث پذي��رش برنامه موردنظر 
آنها ش��ده و پاداشش��ان را افزايش مي دهد. از سوي 
ديگر، آنها ممكن اس��ت، اش��تباهاً نتيجه بگيرند كه 
اس��تفاده مدير اس��تراتژيك از خدمات آنها در مورد 
موضوعات مربوط به حوزه هاي ديگري هم كشيده 
ش��ود. حس��اس كردن مديران به اين مسائل و آماده 
ساختن آنها با مسائل اثربخش كاهش دادن يا از ميان 
بردن اين پيامدهاي منفي، توان برنامه استراتژيك را 

به ميزان قابل توجهي افزايش مي دهد. 
کارشناسبرنامهریزيوکنترلپروژه
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دزد اینترنت بی سیم را پیدا کنیم 
ام�روزه تقریب�ا در همه ج�ا )بخصوص 
ای�ران ( اینترنت بی س�یم یافت می ش�ود و 
بیش�تر اف�راد از اینترنت بی س�یم یا همان 
WiFi اس�تفاده می کنند. اما یك مشكلی که 
ش�اید همه ما از آن نگران هستیم امنیت آن 
است. آیا کسی از اینترنت ما دزدی می کند؟! 
چ�ه اف�رادی از اینترن�ت مودم ما اس�تفاده 
می کنند؟! و سوال هایی این چنینی احتماال 
تا به حال چند بار از ذهن ما گذش�ته اس�ت 
یا ش�اید خیلی از ما ها را دیوانه کرده است! 
و دلیل آن هم همان طور که گفتم امنیت کم 
آن اس�ت. در ادامه به آموزش ترفندی برای 
پیدا کردن اف�رادی که از اینترنت تان دزدی 
می کنند و همچنین چند ترفند برای افزایش 

امنیت آن می پردازیم.
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شما می توانید نام 
مودم خود را مخفی 
كنید در این صورت 
نام شما دیگر هیچ 

گاه نمایش داده 

نمی شود و در واقع 
خودتان باید به 

صورت دستی وارد 
كنید. البته افرادی 

كه اینترنت بی سیم 
را هک می كنند حتما 
برای این مشکل هم 
یک راه كار دارند چرا 

كه این روش هم 
خیلی امنیت را باال 

نمی برد.
 اما به هر حال برای 

اینکار باید دنبال 
 Hide گزینه ای با نام

SSID در تنظیمات 

Wireless بگردید و 

آن را تیک بزنید

 چطور ببينيم چه كسانی از اينترنت ما استفاده می كنند؟ 
اي��ن روش تقريبا يك روش 100درصد مطمئن برای پيدا كردن افرادی كه از 
اينترنت مودم شما استفاده می كنند است )چه بی سيم چه با سيم(. البته بعضی از 
روترها اين اطالعات را بدست شما نمی دهند كه البته تعداد آنها خيلی كم است. 
ب��ه هر حال ب��رای اين كار ابتدا با وارد كردن IP روت��ر خود در صفحه مرورگر 
 http://192.168.0.1 خود وارد آن ش��ويد. اگر در اين مورد نمی دانيد ابتدا
و http://192.168.0.1 را چك كنيد اگر هيچ كدام كار نكردند، در دفترچه 
راهنمای مودم به دنبال آن بگرديد گاهی اوقات اين اعداد رو خود مودم نوش��ته 
ش��ده اند. وقتی IP را وارد كرديد بايد نام كاربری و پسورد يا گاهی اوقات فقط 
پس��ورد را وارد كنيد اگر پس��ورد را نمی دانيد به دفترچه راهنمای مودم مراجعه 
كنيد و اگر آن را تغيير داده ايد اما آن را به ياد نمی آوريد با ISP )شركت خدمات 

دهنده اينترنت( خود تماس بگيريد مطمئنا آنها به شما كمك خواهند كرد.
زمانی كه وارد ش��ديد به دنبال عبارت هايی مث��ل Attached devices يا 
Devices list ي��ا Client list يا چيزهايی ش��بيه با اين ها بگرديد. توجه كنيد 
اين گزينه احتماال در زير شاخه های مختلف و در تب های مختلف پيدا می شود 
پس انتظار نداشته باشيد كه خودش را سريع به شما نشان دهد. وقتی آن را پيدا 
كرديد و روی آن كليك كرديد می توانيد ليس��تی از IP ها و دس��تگاه هايی كه از 
اينترنت ش��ما اس��تفاده می كنند يا كرده اند را مش��اهده كنيد. مثال در تصوير زير 
غير از خود من بقيه دس��تگاه ها در آن لحظه خاموش بوده و از اينترنت اس��تفاده 

نمی كردند اما به هر حال نام آن ها نشان داده شده.

  مش��خص اس��ت كه همه دس��تگاه ها حتما اس��م ندارند و در واقع هميشه 
مش��خص نيست چه رايانه هايی از اينترنت شما اس��تفاده می كنند. منظورم اين 
اس��ت كه نبايد انتظار داشت كه هميشه در قسمت Host name نام دستگاه ها 

مشخص باشد مثل عكس زير كه از مودم ديگری گرفته شده است.
    پ��س در اين مواقع بايد چكار كرد؟ بايد IP دس��تگاه های خودتان را پيدا 
كنيد برای اينكار هم در منوی استارت تايپ كنيد CMD و Enter را بزنيد و 
در پنجره باز شده تايپ كنيد IPCONFIG و بعد Enter كنيد. می بينيد كه در 

قسمت IPv4 address آدرس IP شما نوشته شده است.
 IP های دزدها را پيدا كرديد می توانيد آن ها را در قسمتی با نام IP وقتی كه 
filtering )يا مثل اين( وارد كنيد تا آن ها را فيلتر كنيد و اجازه دسترسی به آنها 
را ندهيد. اما به هر حال تغيير IP كار بس��يار ساده ای اس��ت و نبايد از اين روش 

مطمئن بود پس بهتر است به نكات زير هم توجه كنيد.

چطور اينترنت بی سيم را امن كنيم؟ 
تغیی��رWEPبهWPAیاWPA2: ابتدا بايد وارد روتر خود ش��ويد )در 
باال توضيح داده ام(. حال به قس��مت تغيير تنظيمات Wireless برويد كه اين 
 Security مش��اهده می شود. حال Wireless settings مورد معموال با نام
mode ي��ا Security options را به WPA يا WPA2 تغيير دهيد. اگرچه 
WPA2 امنيت زيادی دارد اما ممكن اس��ت در بعضی از دس��تگاه ها كار نكند 
اگر بعد از تغيير به WPA2 توانس��تيد با دس��تگاه های مورد استفاده خودتان به 
اينترنت متصل ش��ويد كه بهتر است از همين Security mode استفاده كنيد 
در غي��ر اين ص��ورت اين گزينه را به WPA يا در ص��ورت موجود بودن به 

WPA + WPA2 تغيير دهيد.

 
SSID خود را مخفی كنيد 

شما می توانيد نام مودم خود را مخفی كنيد در اين صورت نام شما ديگر هيچ 
گاه نمايش داده نمی شود و در واقع خودتان بايد به صورت دستی وارد كنيد. البته 
افرادی كه اينترنت بی سيم را هك می كنند حتما برای اين مشكل هم يك راه كار 

دارند چرا كه اين روش هم خيلی امنيت را باال نمی برد.
 ام��ا به هر ح��ال برای اينكار بايد دنب��ال گزينه ای با ن��ام Hide SSID در 

تنظيمات Wireless بگرديد و آن را تيك بزنيد.
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در صورتی كه تعداد 
دستگاه های متصل 
به اینترنتتان همیشه 
ثابت هستند، 
می توانید با محدود 
كردن تعداد اتصاالت 
به همان عدد ثابت از 
اتصال دستگاههای 
جدید جلوگیری 
نمایید. به عنوان 
مثال شما 2 گوشی 
موبایل، یک لپ تاپ 
و یک تلویزیون در 
خانه دارید كه فقط 
می خواهید این تعداد 
به مودم وصل شوند، 
برای این كار تعداد 
client را عدد 4 

تعریف كنید ولی 
دقت فرمایید كه 
دستگاههای جدید 
یا مهمان نمی توانند 
به مودم شما وصل 
شوند
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 محدود كردن تعداد دستگاه های متصل به مودم
در صورتی كه تعداد دس��تگاه های متصل به اينترنتتان هميش��ه ثابت هستند، 
می توانيد با محدود كردن تعداد اتصاالت به همان عدد ثابت از اتصال دستگاههای 
جديد جلوگيری نماييد. به عنوان مثال شما 2 گوشی موبايل، يك لپ تاپ و يك 
تلويزيون در خانه داريد كه فقط می خواهيد اين تعداد به مودم وصل شوند، برای 
اين كار تعداد client را عدد 4 تعريف كنيد ولی دقت فرماييد كه دس��تگاههای 

جديد يا مهمان نمی توانند به مودم شما وصل شوند.

 MAC filtering
اي��ن روش از روش IP filtering ك��ه در ب��اال گفتم بس��يار بهتر و امن تر 
اس��ت چرا كه اين آدرس يك آدرس منحصر به فرد اس��ت. ش��ما می توانيد در 
 MAC بگرديد و MAC filtering به دنبال عب��ارت Wireless تنظيم��ات
Address دزد ه��ا را در آن وارد كني��د. MAC Address در هن��گام نمايش 
ليست استفاده كننده ها كه در باال گفتم وجود دارد. يا اينكه می توانيد كاری كنيد 
كه فقط دستگاه های خودتان امكان استفاده از Wireless را داشته باشند! مثال به 
 MAC بايد تعيين كنيم كه با Filter action تصوير زير نگاه كنيد در قسمت
address ها داده شده چه كاری انجام داده شود اگر روی گزينه Allow كليك 

كنيم باعث می شود كه اين اجازه فقط به آن ها داده شود.

 
 

 محدوده آنتن
  آنتن را در نقطه ای قرار دهيد كه تنها س��طح مورد نظر ش��ما را پوشش دهد 
و ارتباط آن با نقاط ناخواس��ته در كمترين س��طح ممكن باش��د. به عنوان مثال 
قرارگرفت��ن آنتن در كنار ديوار به اين معنی اس��ت ك��ه نيمی از محدوده تحت 
پوشش شبكه وايرلس در كنترل شما نيست و نمی توانيد روی آن نظارت داشته 
باش��يد. زيرا امواج می توانند از ديوارها عبور كنند. اگر الزم اس��ت كه در محل 
رايانه ه��ا تغيير دهيد، حتما اي��ن كار را انجام دهيد و يا دس��تگاه را در نقطه ای 

بگذاريد كه كمترين ارتباط را با بيرون از محيط مورد نظر داشته باشد.
اميدوارم از اين آموزش لذت برده باشيد و توانسته باشيد از سو استفاده ديگران 

جلوگيری كرده باشيد.
 

چگونه رمز عبور مودم Wireless را پيدا كنيم؟
  وقت��ی كاربری می خواهد به يك مودم وايرلس وصل ش��ود بايد رمز عبور 
امنيتی آن ش��بكه را وارد نمايد.اين پسورد بعد از اولين اتصال در سيستم ذخيره 
می ش��ود و دفع��ات بعدی نيازی ب��ه وارد كردن آن نيس��ت و همين امر باعث 
فراموش شدن رمز عبور از ذهن شما می شود و اگر بخواهيد با دستگاه ديگری 

به مودم تان وصل شويد به مشكل برخواهيد خورد.
 ب��ا اين روش ش��ما می توانيد رمز وايرلس خود را كه قبال در سيس��تم خود 
وارد كرده بوديد را به راحتی تماش��ا كنيد.   برای اين كار ابتدا در منو جس��تجو 
 )Command Prompt( را تايپ كنيد تا خط فرمان CMD كلمه START

اجرا شود.
اكنون در محيط CMD دستور زير را وارد كنيد و Enter بزنيد

 netsh wlan show profile name=ProfileName key=clear
توجه: به جای كلمه ProfileName نام شبكه وايرلس خود را وارد كنيد

 بعد از وارد كردن دس��تورات باال و اجرای آن اطالعات شبكه وايرلس شما 
به نمايش در می آيد كه در قس��مت Key Content می توانيد رمز عبور خود 

را وارد كنيد.
*تکنیسینسختافزاروپشتیبانيفني
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داربست بندي 
فرآیندي تخصصي 

و متنوع بود كه الزم 
است مطابق آیین 
نامه هاي قانوني و 
دستورالعمل هاي 

داخلي ایمني مربوطه، 
فقط توسط نیروهاي 
آموزش دیده ومورد 
تایید نصب و مورد 
استفاده قرار گیرند.

هرگونه تغییر در 
ساختارداربست 

 HSE باید سریعآ به
كارگاه اطالع رساني 
شده و مورد بررسي 

واصالح قرار گیرد
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محسن خرسندي *

شرح مختصر حادثه: 
يكي  صبح   11 ساعت  حدود   93/7/9 درمورخ 
از  سهند  صنعت  پديده  شركت  جوشكاران  از 
خليج  ستاره  كارگاه  در  نوتاش  شركت  پيمانكاران 
روي  جوشكاري  عمليات  انجام  هنگام  فارس، 
اصطالح   به  كه  موقعيتي  اول  طبقه  در  فرمي   پلت 
PR-23-001 ناميده مي شود از ارتفاع حدود 8 متري 
سقوط مي نمايد كه منجر به بروز صدمات جدي در پاي 
راست و ناحيه سر مصدوم شده است. در بررسي هاي 
كه  گرديد  مالحظه  داربست،  برروي  گرفته  صورت 
داربست نصب شده علي رغم اينكه داراي tag سبز 
بوده و قبال مورد تاييد كارفرماي اصلي قرار گرفته است 
 )guard rail( اما بست لوله پشتي كه به عنوان حفاظ
داليل  به  مي گرديده،  كارگرمحسوب  استقرار  محل 
ليز خورده وخارج شده  تكيه گاه خود  از  نامشخص 
است كه در نتيجه فرد جوشكاري كه احتماآل به آن 
تكيه داده است، از ارتفاع سقوط نموده و دچار صدمه 

جاني مي گردد. 
   

علل ريشه اي حادثه: 
1-  داربست داراي برچسب يا عالمت سبزبوده و 
اين عالمت در اصطالح HSE وزارت نفت به معني 
كار  انجام  جهت  داربست  مجازبودن  يا  بودن  ايمن 
است. طبق دستورالعمل هاي جاري كارگاه، به منظور 
پايش مستمرايمني داربست و اطمينان از عدم هرگونه 
تغييردر ساختارمجاز و تاييد شده داربست، بازديدهاي 
داربست بندي  سوپروايزرهاي  توسط  نيز  هفتگي 
پيمانكار و كارفرما از آن داربست ها صورت مي گرفته 
كه عليرغم تمامي موارد ياد شده، حادثه به دليل رها 
شدن بست، اتفاق افتاده است كه به نظر مي رسد فرآيند 
يا  ادواري  بازرسي هاي  كار،  انجام  صدورپروانه هاي 

هردو به نحو اثربخشي صورت نمي گرفته است. 
2- موقعيتي كه محل استقرار كارگر بوده فقط داراي 
يك رديف تخته 30 سانتي بوده، در صورتي كه طبق 

حداقل  است  الزم  داربست بندي  دستورالعمل هاي 
2 رديف تخته 30 سانتي سالم با ضخامت 5 سانت 
گردد، حتي مالحظه  مستقر  پايي  زير  تخته  به عنوان 
مي گردد كه تخته زيرپايي موجود نيز به درستي فيكس 

نشده است.
در نتيجه اين موضوع با توجه به اينكه حجم زيادي 
از فضاي كاري جوشكار توسط لوله پر شده است، 
جوشكار داراي فضاي كافي نبوده و در نتيجه فشار 

احتمالي به لوله پشت سري خود سقوط مي نمايد.
3- طبق دستورالعمل داربست بندي كليه پرتگاه ها و 
سكوهاي محل استقرار كارگران بايد حداقل مجهز به 
2 رديف حفاظ با ارتفاع حداقل 110 سانتي متر باشند 
كه اصطالحا mid rail& top rail ناميده مي شوند 
و به منظور جلوگيري از سقوط اشياء نيز الزم است 
مانعي 20 سانتي متري در محل پرتگاه ها مستقر گردد كه 
اصطالحآ آستانه يا TOY BOARD ناميده مي شوند 
در صورتي كه درسكوي محل سقوط فقط يك رديف 
حفاظ با ارتفاع كم نصب شده و از پاخور يا آستانه 

نيزآثاري ديده نمي شود.
فعاليت  متر   2 از  بيش  ارتفاع  در  كه  فردي   -4
مي نمايد، تحت هر شرايطي بايد از كمربند ايمني و 
كاله چانه بند دار استفاده نمايد و اساسا الفباي شروع 
 HSE فعاليت اجرايي مجاز در نقاط مرتفع، از ديدگاه
كمربند ايمني و سايرابزاركار در ارتفاع مثل اليف الين، 
 )FALL ABSORBER( ترمز  پاراشوت،  كارابين، 
محسوب مي گردد، در صورتي كه مالحظه مي گردد 
فرد سقوط يافته هيچ كدام از ابزار فوق را به همراه خود 
نداشته و استفاده نمي كرده است.  اغلب نفرات باال رويي 
كه داخل بسكت، سكوويا پلت فرم هاي ايمن فعاليت 
مي نمايند، تصور مي نمايند كه داراي جايگاهي ايمن 
هستند و ضرورتي به استفاده از كمربند ايمني ندارند 
در صورتي كه تجربه نشان مي دهد كه هرلحظه شرايط 
انجام كار مي تواند متفاوت گردد. براي مثال برخورد 
يك كاميون با سازه داربستي يا سقوط يك قطعه درحال 

ليفت روي سازه داربستي، مي تواند موجب ضربه شديد 
به داربست و عكس العمل آن ضربه موجب پرتاب فرد 

جوشكار گردد.
همچنين مالحظه مي گردد كه اغلب جوشكاران از 
كاله ايمني به غلط استفاده مي كنند و دليل آن را استفاده 
از ماسك يا نقاب جوشكاري و عدم همخواني آن با 
كاله ايمني عنوان مي نمايند.  كاله ايمني مجهز به نقاب 
جوشكاري لواليي صورت كه اصطالحا كاله ماسك 
جوشكاري ناميده مي شود، ابزار تخصصي HSE براي 

اين گروه شغلي تعريف گرديده است. 
 

آموخته هاي ناشي از حادثه
1- بازرسي ها بايد همواره مفيد و اثربخش باشند. 
بايد توجه داشت كه چنانچه در روند بازرسي، عوامل 
ناايمن شناخته شود و اقدام اصالحي اثربخشي در رفع 
آن انجام نپذيرد، هرلحظه احتمال بروز حادثه متصور 

خواهد بود.
مكلف  سايركارگران،  همانند  نيز  جوشكاران   -2
كاله  و  كمربند  به ويژه  ايمني  ازوسائل  استفاده  به 
ايمني و افسران HSE موظف به كنترل اين موضوع 
ايمني  ابزار  نيز الزم است  پيمانكاران  مي باشند. كليه 
مناسب شامل كمربند ايمني و كاله ماسك جوشكاري 
را تهيه كنند و در اختيار جوشكاران خود قرار دهند. 
همچنين پيمانكاران مطابق قانون كار، موظف به نظارت 
مستمربرحسن استفاده از اين تجهيزات توسط نفرات 

تحت امر خود مي باشند.
متنوع  و  تخصصي  فرآيندي  داربست بندي   -3
و  قانوني  نامه هاي  آيين  مطابق  است  الزم  كه  بود 
توسط  فقط  مربوطه،  ايمني  داخلي  دستورالعمل هاي 
مورد  و  نصب  تاييد  ومورد  ديده  آموزش  نيروهاي 
تغيير در ساختارداربست  قرار گيرند.هرگونه  استفاده 
بايد سريعا به HSE كارگاه اطالع رساني شده و مورد 

بررسي واصالح قرار گيرد.
*رئیسبخشایمنيوبهداشت

تجزیه و تحلیل یک حادثه در كارگاه ستاره خلیج فارس
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9قسمت

رهبر فناوري

درباره دكتر

»حسين اسالمبلچي«

ثمین امامي

مخترعي  ايراني،  نويسنده  و  مبتكر  اسالمبلچي،  حسين  دكتر 
بي نظير و مديري جسور و كامال موفق است كه به عنوان سردمدار 
تكنولوژي در مهندسي ارتباطات شناخته مي شود. شهرت او بيشتر 
به خاطر نقش برجسته اش به عنوان مدير ارشد فناوري اطالعات در 
شركت AT&T از معتبرترين شركت هاي مخابراتي آمريكا تا سال 
به  كه  بود  كساني  اولين  از  اسالمبلچي  حسين  دكتر  است.   2005
نقش بنيادين »فناوري اينترنت« در شكل دهي به تمامي سرويس هاي 
ايده  اين  تحقق  به  وي  فعاليت هاي  و  نوشته ها  و  برد  پي  ارتباطي 
در سطح دنيا كمك كرد. او بيش از 1000 حق اختراع را به خود 
اختصاص داده كه موجب گرديد به عنوان ابداع گر سال 2001 معرفي 
و  اديسون  توماس  چون  افرادي  به  اين  از  پيش  كه  عنواني  گردد، 

آلبرت انيشتين داده شده است.
ايجاد  رهبري  و  هدايت  زمينه  در  توانايي هايش  دليل  به  وي   
تحوالت بنيادي در زمينه صنعت ارتباطات در سراسر جهان، اغلب 
)مدير  ولش  همچون جك  اشخاصي  با  صنعت  كارشناسان  توسط 

عامل موفق شركت جنرال الكتريك( مقايسه مي شود.
حسين اسالمبلچي در سال 1335 در ايران متولد شد. او تحصيالت 
خود را تا پايان مقطع دبيرستان در ايران ادامه داد و پس از گرفتن 
ديپلم به آمريكا رفت. او با باالترين رتبه ها در مقاطع ليسانس، فوق 
و  برق_مخابرات  مهندسي  رشته  در  دكترا  پست  و  دكترا  ليسانس، 

فيزيك كاربردي از دانشگاه سن ديه گو كاليفرنيا فارغ التحصيل شد.
 AT &T Bell به   1986 سال  در  اسالمبلچي  دكتر 
اصلي  مدير  به سمت  اوايل  همان  در  و  پيوست   Laboratories
جهاني،  سطح  در  اطالعات  اصلي  مدير  جهاني،  سطح  در  فناوري 
مديريت  و  رياست   ،AT&TLabs اجرايي  مديريت  و  رياست 
شد.  انتخاب   AT&T Global Network Services اجرايي 
طراحي،  مسووليت  جهاني،  شبكه  سرويس  هاي  رئيس  به عنوان  او 
جهاني  شبكه  اعتماد  جلب  و  اجرا  بهبود،  و  گسترش  مهندسي، 
كميته  مهم  اعضاي  از  همچنين  وي  داشت.  عهده  به  را   AT&T
راهبري اجرايي AT&T است. در مقام مدير اجرايي او استراتژي 
چهار مرحله اي جامعي را به اجرا درآورد كه شامل: خدمات مشتري 
عالي، انتقال شبكه، انتقال خدمات و انتقال فرهنگي مي شود كه همه 

ظرف سه سال اجرايي شدند.
در سپتامبر سال 1988، حسين اسالمبلچي به كميته استخدام افراد 
معلول )ناتوان( پيوست. او تالشهاي اين كميته را پشتيباني و حمايت 
ناتوان  افراد  بتواند مورد استفاده  نيز  تا تكنولوژي اطالعات  مي كرد 
قرار بگيرد. وي تالش مي كرد كه IT براي افراد ناتوان و معلول قابل 

فهم ، آسان و مورد استفاده باشد.
مديران  به  فناوري،  رشد  اصلي  مدير  به عنوان  اسالمبلچي  دكتر 
ارشد AT&T در فرمول سازي و اجراي چشم انداز فناوري، از سال 
2001 تا 2005، مشاوره داده است. دكتر اسالمبلچي سيستم مهندسي 

 دكتر حسین 
اسالمبلچي از اولین 
كساني بود كه 
به نقش بنیادین 
»فناوري اینترنت« در 
شکل دهي به تمامي 
سرویس هاي ارتباطي 
پي برد و نوشته ها و 
فعالیت هاي وي به 
تحقق این ایده در 
سطح دنیا كمک كرد. 
او بیش از 1000 
حق اختراع را به 
خود اختصاص داده 
كه موجب گردید 
به عنوان ابداع گر سال 
2001 معرفي گردد، 
عنواني كه پیش از 
این به افرادي چون 
توماس ادیسون و 
آلبرت انیشتین داده 
شده است
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ایده هاي چشمگیر 
وي در ارائه خدمات 
بر پایه روتر، امنیت، 

 cloud ،هاستینگ 
 ،computing

مجازي سازي و 
همکاري، درآمد 

شركت را به اندازه 
5 میلیارد افزایش 

داد. او به شکل 
خستگي ناپذیري با 
بخش هاي فروش، 

بازاریابي و مدیریت 
محصول براي 

اجراي ایده هایش 
در زمینه حمایت 
از مشتري در هر 
دو بازار حرفه اي 

و عادي، كار كرده 
است

اجازه مي دهد  به همه خدمات شبكه  كه  معماري 
با اتصال به هر وسيله اي  تا براساس IP و همراه 
به  و  كرد  حمايت  آن  از  و  پيش بيني  را  كند  كار 
اساس،  همان  بر  تا  كرد  توصيه  نيز  ارشد  مديران 
بيابند و چشم انداز استراتژيك خود را بر  فرمولي 
كه  كرد  پيش  بيني  او  كنند.  پياده سازي  اساس  اين 
 MPLS همه چيز را خواهد بلعيد و از معماري IP
و   2 اليه  پايه  ساختار  به عنوان  اترنت  اساس  بر 
توانايي اش براي اجرا بر روي IP و كار كردن به 
همراه يكديگر و اتصال به هر وسيله در هر مكان 
مكاني،  موقعيت  اساس  بر  خدمات  از  استفاده  با 
آزمايشگاهي  رئيس  به عنوان  او  كرد.  حمايت 
دنيا  دانشمندان  بهترين  از  متشكل  تيمي  شركت، 
و  گسترش  در  تا  آورد  هم  گرد  را  مهندسان  و 
توسعه معماري گام بردارند كه شبكه هاي ارتباطي 
جمع آوري  نقطه  يك  در  را   AT&T پيام هاي  و 
هم اكنون  كه  بود   IP/MPLS نقطه  آن  و  كنند 
به  را  دنيا  در سراسر  اصلي  و  تجاري  مراكز  تمام 
هم مربوط مي سازد. در زمان جابجايي شبكه هاي 
AT&T به سكوي IP/MPLS دكتر اسالمبلچي 
پشتيباني  و  مشتري  خدماتي  سيستم هاي  هدايت 
عمليات را در شبكه به عهده گرفت و AT&T را 
به يكي از Carrierهاي ارزان قيمت و كم هزينه 
زماني  سيكل  كه  شد  باعث  كار  اين  كرد.  تبديل 
تازه  راهي  مشتريان  تا  داد  اجازه  و  كند  پيشرفت 
بسوي NETWORK داشته باشند كه به آنها اين 
امكان را مي داد كه سرويس هاي شان را كنترل كنند.

ارائه  در  وي  چشمگير  ايده هاي  آن،  بر  عالوه 
 cloud امنيت،  هاستينگ،  روتر،  پايه  بر  خدمات 
computing، مجازي سازي و همكاري، درآمد 
شركت را به اندازه 5 ميليارد افزايش داد. او به شكل 
خستگي ناپذيري با بخش هاي فروش، بازاريابي و 
مديريت محصول براي اجراي ايده هايش در زمينه 
و  حرفه اي  بازار  دو  هر  در  مشتري  از  حمايت 

عادي، كار كرده است.
برداشت  با  اطالعات،  ارشد  رئيس  به عنوان  او 
و  صفر  تجاري  پروسه هاي  از  خود  منحصربه فرد 
يك توانست تكنولوژي بنيادي AT&Tرا مهندسي 
كند. خالقيت و جسارت او در مديريت آگاهانه اش 
موجب شده كه همه كاركنان شركت براي ايده هاي 
او  كه  قوانيني  از  و  بوده  قائل   احترام  او  نوآورانه 

وضع مي كند پيروي كنند. دكتر حسين اسالمبلچي 
همه  براي  را  آن  و  دارد  باور  بزرگ  قانون  دو  به 
اعضاي شركت ضروري مي داند. قوانين او به ظاهر 
و  تعهد  بار  عمل  در  ولي  مي رسند،  نظر  به  ساده 
مسووليت سنگيني را روي تمام رده هاي مهندسي 
قانون  دو  آن  مي كند.  تعريف  شركت  خدمات  و 
و  معروفند  يك  و  قانون هاي صفر  اسم  به  بزرگ 
 concept( يك  قانون  است:  اين  آنها  معناي 
بده  انجام  درست  بده،  انجام  بار  يك   :)of one
 concept of( قانون صفر  ببر.  كار  به  و هميشه 
zero(: خرابي ها را صفر كن، پاسخ دهي را فوري 
ساز و امور را حتي االمكان به صورت خودكار و 

اتوماتيك انجام بده.
وي   2005 ژانويه  در   New York Times
 AT&T پروازانه  بلند  برنامه  استراتژي  پرداز  را 
با  داده  انتقال  و  نقل  كمپاني  به  تبديل شدن  براي 
فروش مجموعه اي از محصوالت نرم افزاري مانند 
سيستم هاي امنيت شبكه مي داند و او را جسور اما 

عملگرا و آينده بين مي خواند.

چشم انداز 2020
در ژانويه 2006 در زمان خروج وي پس از 20 
ادغام  با  هم زمان  و  شركت  اين  با  همكاري  سال 
 Business week مجله ،SBC شركت با كمپاني
 AT&T اعتبار شركت  در  مهم  از عوامل  را  وي 
با عنوان »يك  او  از  و  برشمرد  اخير  در سال هاي 
 AT&T وضعيت  نگهداري  در  حياتي  بازيگر 
به عنوان  را  او  و  برد  نام  فناوري«  پيشتاز  به عنوان 
شناسايي  قرن 21  سازماني  رهبر  بخش ترين  الهام 

كرد.
وي از سال 2010 تا 2013 عضو هيات مديره 
اجرايي  مديريت  او  است.  بوده   Clearwire
شركت  يك  كه  است  عهده دار  را   Lonocloud
فعال در زمينه cloud computing است. دكتر 
اسالمبلچي رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت 
زمينه  Venture Partners است كه در   2020
مخابره دور برد به سهامداران شركت هاي خصوصي 
الزم  تكنولوژي ها ي  و  مشاوران  و سرمايه گذاري، 
را ارائه مي دهد. دكتر اسالمبلچي همچنين مشاور 
 Rainstor and Subex World اصلي فناوري
متوليان  بورد  عضو  وي  آن،  بر  عالوه  است. 

نيويورك  در  آن  اصلي  مقر  كه  است   SUSMA
مهندسي  دانشكده  فناوري  مشاور   مي باشد، 
 CNS مركز  آنجا  در  و  است  كاليفرنيا  دانشگاه 
را راه اندازي كرده كه شامل رشته هاي مختلفي از 
مي شود.  زيستي  و  نانو  مهندسي  زمينه هاي  جمله 
كتاب دكتر اسالمبلچي -چشم انداز 2020- كه در 
سال 2006 منتشر شد، به اصول و مباني مهندسي 
ارتباطات در دو قرن آينده و فناوري هاي جديد و 
كتاب  اين  حقيقت،  در  و  است  پرداخته  نوظهور 

چشم انداز فناوري در سال 2020 است.
مي توان  اسالمبلچي  حسين  دكتر  افتخارات  از 

موارد زير را نام برد: 
• جايزه اختراع توماس اديسون در سال 1997

عنوان »مخترع سال« توسط مجمع مخترعان   •
نيوجرسي در سال 2001

عنوان »مخترع سال« توسط مجمع مخترعان   •
نيوجرسي در سال 2002 )تنها توماس اديسون و 

آلبرت انيشتين به اين افتخار نائل شده اند( 
در   "Mover & Shaker" مقام اول عنوان  •
 Light Reading زمينه ارتباطات راه دور توسط
 MPLS و IP در 2003 به دليل پيش بيني جهاني
تقريبًا يك دهه زودتر از فراگير شدن اين فناوري ها

• مبتكر سال 2003، توسط Cisco System و 
John Chambers

• انتخاب در ليست 100 مدير پيشروي فناوري 
 Computer )مجله   2004 سال  در  اطالعات 

 )World
• انتخاب در ليست 10 مدير فني تاثير گذار سال 

 )InfoWorld 2005 )به انتخاب
• انتخاب در ليست 10 مدير تجارت اينترنت در 

 )Cisco IQ سال 2005 )توسط مجله
جايزه رياست IEEE در زمينه كيفيت براي   •
ارتقاي قابليت اطمينان IP شبكه ها در سرتاسر دنيا 

در سال 2008
اوباما  رئيس جمهور  فناوري  و  دانش  جايزه   •
در سال 2009 براي ديد و مشاركت وي در زمينه 

IP فناوري
تجارت  رهبر   100 ليست  در  انتخاب   •

Telecom در سال هاي 2010 و 2011
• جايزه اختراع توماس اديسون در سال 2013

*کارمندمنابعانسانيفراب
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»ژوائو لیتائو« 
مي گوید: »اگر 
لحظات شگفت انگیز 
و باشکوهي را در 
سفر تجربه كرده ام 
چرا نباید پیشنهاد 
مسافرت به آنجاها 
را با شما در میان 
بگذارم«. این 
جهانگرد پرتغالي 
تاكنون از 97 كشور 
عضو سازمان ملل 
متحد و همچنین به 
 مناطق به رسمیت 
شناخته نشده اي چون 
سومالي و قره باغ 
بازدید كرده است. 
او به قاره هاي آسیا، 
آفریقا، آمریکاي 
شمالي و جنوبي، 
قطب جنوب و اروپا 
سفر كرده است. 
لیتائو در جریان 
مسافرت ها و 
جهانگردي هاي دراز 
خود، مشخصا به 15 
كشور عالقه مند شده 
است؛ افغانستان، 
برزیل، چین، اتیوپي، 
مصر، گرجستان، 
ایران، مالي، مراكش، 
نپال، عمان، پرو، 
پرتغال، روسیه و 
ازبکستان

14 دليل براي بازديد از پايتخت ايران

تماشاي تهران20۱4 از نگاه يك جهانگرد پرتغالي
یك جهانگرد پرتغالي در سفري که اخیرا به ایران 
تفصیلي،  گزارشي  در  و  خود  وب سایت  در  داشته، 
جهانیان را به بازدید از ایران برانگیخته است. »ژوائو 
وب سایت  در  که  آن گونه  پرتغالي،  جهانگرد  لیتائو« 
نگاشته،   www.joaoleitao.com نشاني  به  خود 
در سال 1980 در شهر لیسبون پرتغال به دنیا آمده 
گرفته  هنرهاي تجسمي تخصص  در حوزه  او  است. 
عكاسي،  مجسمه سازي،  نقاشي،  زمینه هاي  در  و 
داشته  گسترده  مطالعاتي  زیبایي شناسي  و  فلسفه 

است. این جهانگرد، شیفته سفر به کشورها و منطقه هاي گوناگون 
جهان و عاشق عكاسي است. »ژوائو لیتائو« مي گوید: »اگر لحظات 
شگفت انگیز و باشكوهي را در سفر تجربه کرده ام چرا نباید پیشنهاد 
مسافرت به آنجاها را با شما در میان بگذارم«. این جهانگرد پرتغالي 
تاکنون از 97 کشور عضو سازمان ملل متحد و همچنین به  مناطق به 
رسمیت شناخته نشده اي چون سومالي و قره باغ بازدید کرده است. 
او به قاره هاي آسیا، آفریقا، آمریكاي شمالي و جنوبي، قطب جنوب و 
اروپا سفر کرده است. لیتائو در جریان مسافرت ها و جهانگردي هاي 
دراز خود، مشخصا به 15 کشور عالقه مند شده است؛ 

گرجستان،  مصر،  اتیوپي،  چین،  برزیل،  افغانستان، 
ایران، مالي، مراکش، نپال، عمان، پرو، پرتغال، روسیه و 
ازبكستان. او معتقد است که ارمغان  آگاهي اش از سفر 
موجب شده در دانشگاه توجه اش به جامعه شناسي 
و مردم شناسي هنر جلب شود: »از همین رو براي من 
دنیا قابل درک و با معنا شد، بنابراین فقط باید پیش 
رفته و سفر مي کردم و این کاري بود که انجام دادم. به 
همراه کوله پشتي ام سفر به اطراف و اکناف جهان را 
آغاز کردم«. »ژوائو لیتائو« از سال 2007 میالدي در 
جنوب مراکش زندگي و به همراه خواهرش که سال 2009 میالدي به 
او پیوسته است، یك شرکت و مهمانخانه را در آنجا اداره مي کند. این 
شرکت، سازمان دهي تورهاي شخصي را برعهده دارد. او در سفري 
که به ایران داشته، 79 دلیل براي بازدید از این کشور باستاني را 
در وب سایتش آورده است تا دیگران با دیدن این دلیل ها، به سفر 
به ایران عالقه مند شوند. 14 دلیل او براي سفر به ایران، مشخصا 
به تهران مربوط مي شود. در گزارش تهران گردي امروز، به معرفي 
14 دلیل مي پردازیم که از نظر این جهانگرد مشتاق پرتغالي موجب 

مي شود، تهران، شهري دیدني و جذاب باشد.

مژگان
 جعفري *
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محوطه باغ ملي

معماري در تهران

كاخ گلستان، رتبه نخست را براي بازديد از تهران از نگاه »ژوائو ليتائو« به 
خود اختصاص داده است. قديمي ترين مجموعه سلطنتي تهران، مجموعه اي 

از بناهاي زيباي تاريخي است كه از دوره صفويه بدين سو ساخته شده اند. 
كاخ گلستان، تنها بناي تاريخي تهران به شمار مي آيد كه در فهرست ميراث 
اين  بناهاي  نخستين  ساخت  پيشينه  است.  گرفته  جاي  يونسكو  جهاني 
مجموعه تاريخي به دوره صفويه بازمي گردد. شمس العماره، تاالر سالم، 
ايوان تخت مرمر، تاالر آينه، حوض خانه، كاخ ابيض، خلوت كريم خاني، 
عمارت بادگير، تاالر عاج، تاالر الماس و تاالر برليان از مهم ترين بناهاي 
موجود در كاخ گلستان به شمار مي آيند. همه پادشاهان قاجار در اين ارگ 
سلطنتي حكومت مي كردند. برخي پادشاهان قاجار همچون مظفرالدين شاه 
سلطنتي  مجموعه  اين  در  پهلوي  پادشاه عصر  دو  هر  نيز  و  احمد شاه  و 

تاج گذاري كرده اند. 
امکاناتدسترسيشهري: ايستگاه متروي پانزده خرداد، پايانه اتوبوس راني 

ميدان امام خميني، پياده راه باب همايون، پياده راه خيابان ناصرخسرو 

محوطه باغ ملي، سومين پيشنهاد و دليل »ژوائو ليتائو« براي بازديد از تهران 
است. اين محوطه زيبا كه در واقع قلب فرهنگي- تاريخي پايتخت به شمار 
مي آيد، سردر ميدان مشق را به عنوان نمادي از تهران قديم بر پيشاني دارد و 
درون خود مجموعه اي از ساختمان هاي دل انگيز تاريخي را جاي داده است. 
همراه  به  را  خارجه  امور  وزارت  تاريخي  ساختمان هاي  ملي،  باغ  محوطه 

براي  تهران دربرگرفته و فرصتي مناسب  از موزه هاي شاخص  مجموعه اي 
بهره گيري دوستداران و عالقه مندان فرهنگ، هنر و تاريخ ايران فراهم ساخته 
است. سردر تاريخي باغ ملي به عنوان ورودي اصلي، ساختمان هاي تاريخي 
وزارت امور خارجه به ويژه ساختمان شماره 9 كه با عمارتي شكوهمند، كاخ 
قديم شهرباني به شمار مي آمد و امروزه گردشگران زيادي را به اين محوطه 
مي كشاند، در كنار كتابخانه و موزه ملي ملك و موزه هاي ايران باستان، سكه 
بانك سپه، عبرت ايران، علوم و فناوري، ارتباطات )پست(، آبگينه و سفالينه هاي 
ايران، گمرك، يكي از مهم ترين محورهاي گردشگري پايتخت را شكل داده 
براي  ميعادگاهي جذاب  ملي،  باغ  محوطه  پياده راه سنگ فرش  مسير  است. 

گردشگران و دوستداران فرهنگ و تاريخ تهران فراهم آورده است. 
امکاناتدسترسيشهري: ايستگاه متروي امام خميني، پايانه اتوبوس راني 

ميدان امام خميني، پايانه تاكسي راني ميدان امام خميني
وروديهاياصليمحوطه: سردر ميدان مشق از جنوب، كوچه پست از 
شرق، پياده راه موزه ملي ايران و خيابان 30 تير از غرب و سرهنگ سخايي از 

شمال

پايتخت  از  بازديد  براي  پرتغالي  اين جهانگرد  پيشنهادي  دومين دليل 
ايران، معماري در تهران است. آنچه در اين زمينه نگاه او را به خود خيره 
ساخته است، جلوه هاي معماري ايراني به ويژه شيوه صفوي و قاجار است. 
ايراني مي شناسيم،  معماري  نام  با  امروزه  آنچه  و  كاشي كاري  آجركاري، 
به اندازه اي توجه اين جهانگرد پرتغالي را جلب كرده كه تماشاي معماري 
در تهران را به ديگر شيفتگان سفر به سراسر جهان، به عنوان دومين دليل 

بازديد از پايتخت 200 ساله ايران پيشنهاد داده است. اگر به ديدار از اين 
جلوه هاي معماري شهر تهران عالقه منديد، مي توانيد به اينجاها سربزنيد؛ 
خيابان ناصرخسرو، خيابان الله زار، محله قديم عودالجان )بافت شهري 
محدوده خيابان ري از شرق، خيابان 15 خرداد از جنوب، خيابان اميركبير 
از شمال و خيابان خيام از غرب( به ويژه محله امامزاده يحيي در سه راه 

امين حضور، ميدان بهارستان.

نشاني:خیابانپانزدهخرداد،میدانارگتلفن:8-33113335بازدید:هرروزبهجزیکشنبههاازساعت9تا17

بازدید/هرروزازساعت8تاغروبآفتاب نشاني/میدانامامخمیني،سردرمیدانمشق،محوطهباغملي

نشاني:شهرتهران

www.golestanpalace.ir

بازدید:هرروز
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خيابان هاي شلوغ 

فالفل

چهارمين پيشنهاد اين جهانگرد پرتغالي، با ديگر داليل مورد اشاره وي 
تهران  در  كه  زماني  واقع،  در  او  تهران!  شلوغ  خيابان هاي  است؛  متفاوت 
حضور داشته، يكي از آن چيزهايي كه در اين شهر بزرگ، شگفت زده اش 
كرده، خيابان هاي شلوغي است كه گاه از نگاه شهروندان تهراني در زمره 

معضالت شهري به شمار مي آيد. انبوه موتورسيكلت ها و تاكسي ها، جمعيت 
رهگذراني كه در پياده رو يا حتي وسط خيابان! حركت مي كنند و پياده روهاي 
شلوغ و متراكم شهر موجب شده است، نگاه اين چهانگرد پرتغالي جذب 
شود و از اين وضعيت به عنوان يكي از ويژگي هاي خاطره انگيز تهران در 
سفرش ياد كند. محدوده بازار، ميدان هايي چون بهارستان، ولي عصر، ونك، 
هفت حوض، تجريش و صادقيه و خيابان هايي چون ولي عصر و شريعتي 
اين  دارند.  شرايطي  چنين  همواره  تهران،  مناطق  ديگر  از  بسياري  البته  و 
شلوغي براي گردشگران خارجي بسيار جذاب است. ما هم اگر كمي دقت 
اين ميدان ها و  با وجود زحمت ها و دردسرهايي كه  كنيم، درمي يابيم كه 
خيابان هاي شلوغ براي ما پديد مي آورند، اما همين شلوغي ها است كه ما را 
برمي انگيزد تا عصرگاهان به همراه دوستان و خانواده از خانه به درآييم و 
در شهر بگرديم. لطفا به ياد داشته باشيد كه خيابان هاي شلوغ تهران، يكي 
پيشنهاد يك جهانگرد  اين  به شمار مي آيند!  آن  از جاذبه هاي گردشگري 

پرتغالي است. 

جمله  از  تهران،  فست فودهاي  خوش مزه ترين  و  ارزان ترين  از  يكي 
پديده هايي است كه اين جهانگرد پرتغالي را شيفته خود كرده است. فالفل 
تهران، با آن كه اصالتا به پايتخت تعلق ندارد اما توانسته در اين شهر شلوغ، 

ديدگان جهانگردان را به سوي خود بكشاند.
ششمين دليل »ژوائو ليتائو« براي بازديد از تهران، خوردن اين ساندويچ 

ساده اما جذاب است. 
است.  گره خورده  تاريخي  محله هاي  و  بازار  با  گويي  فالفل،  هويت 

مشهورترين فالفل هاي پايتخت را مي توان در خيابان ناصرخسرو به ويژه 
نبش كوچه مروي، راسته پياده راه بازار در خيابان 15 خرداد از چهارراه 
برخي  حضور  خورد.  يحيي  امامزاده  محله  در  نيز  و  پامنار  تا  گلوبندك 
امين حضور موجب شده  در سه راه  يحيي  امامزاده  محله  در  عرب زبان ها 
با سرويس ويژه همچون سس  اين محله  اين خوراك جذاب، در  است 
به مشتري ها عرضه مي شود. چژند وقت پيش احتماال  انبه  وسوسه كننده 

اين جهانگرد پرتغالي را مي توانستي در يكي از اين جاها ببيني! 

بازدید:هرروزساعاتپرترافیک! نشاني:خیابانهاياصليشهر

مسجد امام خميني
امام  مسجد  تهران،  به  سفر  براي  پرتغالي  جهانگرد  اين  دليل  پنجمين 
خميني است كه در گذشته مسجد شاه و مسجد سلطاني نام داشت. تاريخ، 
هنر و مذهب و سياست در اين بناي قديمي با معماري زيبا درهم تنيده 
شده است. مسجد امام خميني در واقع حلقه اي از زنجيره بزرگ بناهاي 
تاريخي،  بزرگ  مسجدهاي  است.  تهران  بزرگ  بازار  تاريخي  و  مذهبي 
كنار  در  بازار  پود  و  تار  مي آيند.  شمار  به  بازار  جذابيت هاي  از  بخشي 
تجارت و اقتصاد و حجره ها و تيمچه ها، گويي با بناهاي مذهبي و اعتقادي 
همچون مسجد و امامزاده در هم تنيده شده است. مسجد امام خميني در 
جنوبي ترين نقطه خيابان ناصرخسرو، جاي گرفته است. يكي از مسيرهاي 
مي گذرد.  مسجد  اين  صحن  درون  از  دقيقا  بازار  شرقي  غربي-  اصلي 
مسجد امام خميني در كنار جلوه هاي مذهبي و معماري، به دليل رخدادهاي 

تاريخي درون صحن و شبستانش نيز شهره است. در هياهوي آغاز جنبش 
ملي شدن صنعت نفت و پيش از روي كار آمدن محمد مصدق، حاجعلي 
رزم آرا نخست وزير، در همين مسجد ترور شد؛ رخدادي كه زمينه را براي 
نخست وزيري مصدق و جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران فراهم آورد. 
اين مسجد در دوره فتحعلي شاه قاجار به دست معماران ايراني و برگرفته 
از معماري مسجد وكيل شيراز ساخته شده است. هر روز جمعيتي فراوان 
با حضور در بازار تهران از صحن اين مسجد مي گذرند و ظهرگاهان در 

آنجا نماز مي گزارند. 
پايانه  خرداد،  پانزده  متروي  ايستگاه  شهري:  دسترسي امکانات
خيابان  پياده راه  همايون،  باب  پياده راه  خميني،  امام  ميدان  اتوبوس راني 

ناصرخسرو 

بازدید:هرروز نشاني:خیابان15خرداد،تقاطعناصرخسرو

نشاني:سراسرپایتخت
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بازار طال

کتابخانه و موزه ملي ملک

گردشگران به ويژه كساني كه به كشورهاي ديگر سفر مي كنند، معموال به 
بازارها عالقه اي ويژه دارند. بازار در واقع سواي كاركرد اقتصادي، جلوه اي 
از فرهنگ، خلقيات و روحيات مردمان يك سرزمين و شهر به شمار مي آيند 

»ژوائو  دارند.  قرار  توجه خاص جهانگردان  مورد  معموال  دليل  همين  به 
ليتائو« جهانگرد مشتاق پرتغالي هم از اين مساله بركنار نبوده است. همين 
اشتياق موجب شده است تا بازار طالي تهران در جايگاه هفتم پيشنهادها 
و  رنگارنگ  بازار  اين  گيرد.  قرار  تهران  از  بازديد  براي  وي  دليل هاي  و 
پرجاذبه، با مغازه هايي كه در ويترين هايشان انگار وسوسه مي فروشند، نگاه 
هر بيننده اي را به خود مشغول مي دارند. بازار طال دهنه هاي ابتدايي راسته 
اصلي بازار را به خود اختصاص داده و بخشي بسيار مهم براي اهالي اقتصاد 
و نيز گردشگاهي جذاب براي جهانگردان و گردشگران به شمار مي آيد. 
براي ورود به راسته اصلي بازار، دو مسير وجود دارد؛ نخست، راه همكف 

و عادي و دوم، پله هايي كه با يك پل به طبقه دوم بازار مي رسد.
پايانه  خرداد،  پانزده  متروي  ايستگاه  شهري: دسترسي امکانات
خيابان  پياده راه  همايون،  باب  پياده راه  خميني،  امام  ميدان  اتوبوس راني 

ناصرخسرو 

يك نكته جالب در ميان پيشنهادهاي »ژوائو ليتائو« براي بازديد از تهران 
ارگ سلطنتي  قديمي ترين  مجموعه  كه  گلستان  كاخ  از  اگر  دارد؛  وجود 
پايتخت و جنبه هاي معماري و تاريخي آن بيشتر مورد توجه است بگذريم، 
اين جهانگرد تا هفتمين پيشنهادش، به موزه به عنوان يك جاذبه گردشگري 
اشاره نمي كند؛ اين نكته بيانگر توجه بيشتر او به بناهاي تاريخي و معماري 
و زندگي مردمان شهر، نسبت به آثار موزه اي است. دليل هشتم وي براي 
اين  نگاه  از  است.  ملك  ملي  موزه  و  كتابخانه  موسسه  تهران،  از  بازديد 
ايران، نخستين موزه اي است  جهانگرد، نخستين موزه وقفي- خصوصي 
كه در سفر به تهران بايد به تماشاي آن نشست. تاالرهاي گوناگون آثار 
اسالمي،  ايراني-  معماري  از  برگرفته  زيبا  ساختماني  همراه  به  تاريخي 
اين جهانگرد را برانگيخته است كه گردشگران را به اين موقوفه كه در 
محوطه تاريخي باغ ملي جاي گرفته است، دعوت كند. كتابخانه و موزه 
از 3 هزار سال  تاريخي  ارزشمند  اشياي  و  آثار  از  ملي ملك، گنجينه اي 
پيش بدين سو را در تاالرهاي گوناگون خود جاي داده است. آثار تاريخي 
كتابخانه و موزه ملي ملك در 8 تاالر به نمايش درآمده اند. حاج حسين آقا 
ملك فرزند حاج محمدكاظم ملك التجار بازرگان بزرگ عصر قاجار، پس 

از بنيان گذاري كتابخانه و موزه ملي ملك در سال هاي پاياني سده سيزدهم 
قدس  آستان  بر  خورشيدي   1316 سال  در  را  گنجينه  اين  خورشيدي، 
رضوي وقف كرد. بخش هاي گوناگون موزه ملي ملك بدين ترتيب اند؛ 
دوران  از  تاريخي  مدال هاي  و  سكه ها  از  مجموعه اي  با  سكه«  »تاالر 
كتابت  »تاالر  تاكنون.  ميالد(  از  پيش  ششم  سده  )از  هخامنشي  از  پيش 
بزرگ ترين  از  برجسته خوش نويسي  آثار  از  مجموعه اي  با  نگارگري«  و 
و نامدارترين خوش نويسان ايران و اسالم به همراه آثار نگارگري، الكي، 
اسناد و نسخه هاي نفيس خطي، »تاالر آثار الكي« دربرگيرنده قلمدان، جلد 
الكي، قاب آيينه و سرچسب داِن آراسته شده با نقاشي الكي، »تاالر خاندان 
غفاري و كمال الملك«، »تاالر آثار اهدايي بانو عزت ملك ملك« دربرگيرنده 
اسناد  قلمدان،  نسخه هاي خطي،  قاجاري،  نقاشي  تابلوهاي  از  گنجينه اي 
تاريخي همچون وقف نامه و مبايعه نامه، سرقليان و آثار الكي و سرانجام 
»نمايشگاه دائمي حاج حسين آقا ملك« كه شرح حال، آثار، دست نوشته ها، 
تصويرها و ديگر وسايل شخصي حاج حسين آقا ملك به همراه تنديسي 
نقشه  است.  شده  عرضه  دائمي  نمايشگاهي  در  وي  از  هنرمندانه  و  زيبا 
بزرگ موقوفات ملك در خراسان، بازطراحي اتاق شخصي وي در خانه 
پدري، سند عقدنامه اميركبير با عزت الدوله خواهر ناصرالدين شاه قاجار، 
از جمله بخش ها و امتيازات سالن به شمار مي آيد. كميته ملي موزه هاي 
به عنوان  را  ملك  ملي  موزه  و  كتابخانه  موسسه  پياپي،  سال  دو  در  ايران 

برترين موزه ايران برگزيده است.
است  شده  موجب  تاريخي  آثار  متنوع  گنجينه  همراه  به  مساله  اين   
جهانگرد پرتغالي ما، اين موزه را به عنوان نخستين موزه پيشنهادي اش در 

تهران به جهانگردان پيشنهاد دهد. 
پايانه  خميني،  امام  متروي  ايستگاه  شهري:  دسترسي امکانات
پايانه  ملي،  باغ  محوطه  پياده راه  خميني،  امام  ميدان  اتوبوس راني 

اتوبوس راني فياض بخش 

بازدید:هرروز

هرروزبهجزتعطیالترسميازساعت8:15تا16:30

نشاني:میدانارگ،خیابان15خرداد

نشاني:میدانامامخمیني،سردرمیدانمشق،خیابانمللمتحد

www.malekmuseum.org
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موزه ملي ايران

پارک شهر

موزه صلح

نهمين دليل پيشنهادي »ژوائو ليتائو« براي بازديد از تهران، موزه ملي ايران 
پس از كتابخانه و موزه ملي ملك، دومين موزه مورد نظر وي به شمار مي آيد. 
باستان در سال 1316 خورشيدي  ايران  اوليه موزه  نام  با  ايران  ملي  موزه 
فعاليت خود را آغاز كرد. آندره گدار معمار و باستان شناس فرانسوي، به 
دستور پهلوي اول ساختمان زيباي موزه را با الهام از معماري ايوان مدائن بر 
كرانه دجله، ساخت. موزه ملي ايران، آثاري يگانه و بسيار ارزشمند تمدن و 
فرهنگ ايران را در چهار بخش »پيش از تاريخ«، »تاريخي و لرستان«، »دوران 

اسالمي« و »مهر و سكه« براي تماشاي گردشگران عرضه كرده است. پلكان 
تخت جمشيد، تنديس داريوش كبير، سرستون تخت جمشيد، پيكره سنگي 
شير بدون سر هخامنشي، تنديس نجيب زاده پارتي و مرد نمكي از مهم ترين 
آثار موجود در موزه ملي ايران به شمار مي آيند. اينجا آثاري منحصربه فرد 
از ايران از هزاره هاي پيش از ميالد تا سده هاي اسالمي در ويترين ها جاي 
گرفته اند. گستردگي و تنوع مجموعه اشياي موجود در موزه به گستردگي 
جغرافيايي كشور و دوران گوناگون پيش از تاريخ، تاريخي و اسالمي است 
كه انسان در سرزمين پهناور ايران زيسته و آثاري از خود براي امروزي ها 
به يادگار گذاشته است. با تماشاي آثار موزه ملي مي توان هنر مردمان تمدن 
پيشرفته ايران به ويژه در دوره هاي باستاني و سده هاي نخستين اسالمي را به 
تماشا نشست. اين مساله به ويژه در زمينه دستيا بي ايرانيان هر دوره تاريخي 
به فناوري هاي پيشرفته در آن روزگار، بيشتر به چشم مي آيد. بزرگ ترين 
موزه باستان شناسي و تاريخ ايران و يكي از موزه هاي برتر جهان از نظر تنوع 
و كيفيت آثار، به پيشنهاد جهانگرد پرتغالي ماجراي ما در ابتداي خيابان سي 

تير در انتظار شما است. 
امکاناتدسترسيشهري: ايستگاه متروي امام خميني، پايانه اتوبوس راني 
ميدان امام خميني، پياده راه محوطه باغ ملي، پايانه اتوبوس راني فياض بخش

جهانگرد پرتغالي در سفري كه به تهران داشته است، در ميان پارك هاي 
گوناگون تهران، گويا تنها پارك شهر را ديده و شايسته معرفي و پيشنهاد دانسته 
است. اين گزينه شايد هم به دليل وجود موزه صلح كه از آن بازديد كرده بوده، 
پيش رويش قرار گرفته است. به هر روي، پارك شهر در عصر پهلوي اول پس 
از تخريب محله مشهور و تاريخي سنگلج ساخته شد و از پارك هاي قديمي 

تهران به شمار مي آيد. وجود موزه صلح تهران، آكواريم، استخر، ورزشگاه، 
كتابخانه و نزديكي به تماشاخانه سنگلج، وزارت دادگستري و شهرداري و 

شوراي شهر تهران، موقعيتي ويژه به اين پارك داده است. 
امکاناتدسترسيشهري: ايستگاه متروي امام خميني، پايانه اتوبوس راني 

ميدان امام خميني، پايانه اتوبوس راني فياض بخش

يازدهمين دليلي كه »ژوائو ليتائو« به جهانيان پيشنهاد كرده است براي 
بازديد از آن به پايتخت ايران مسافرت كنند، موزه صلح است. موزه صلح 
براي  تاالري  موزه  اين  در  است.  شده  راه اندازي   1386 سال  از  تهران 
و  كاربرد سالح هاي شيميايي  نيز  و  در جهان  پيامدهاي جنگ ها  نمايش 

اتمي طراحي شده است.

از  اشيايي منحصربه فرد  اسناد و  تهران،  از موزه صلح   در بخش هايي 
موزه  اين  در  است.  آمده  در  نمايش  به  ايران  مردم  عليه  شيميايي  جنگ 
مي توان تصويرها و اطالعاتي درباره بمباران اتمي هيروشيما و ناگازاكي در 
ژاپن، جنگ هاي اول و دوم جهاني، كاربرد سالح هاي ممنوعه در جنگ ها 
با  آشنايي  براي  دانستني هايي  و  اطالعات  كرد.  تماشا  را  هركدام  آثار  و 
اين  در  مسوول  سازمان هاي  و  شخصيت ها  به ويژه  صلح  جهاني  جنبش 
بشردوستانه  حقوق  و  آشتي  صلح،  حوزه هاي  در  آموزش هايي  و  زمينه 
بين المللي، خلع سالح و لزوم ريشه كن شدن سالح هاي كشتار جمعي از 
جهان و پيامدهاي جنگ از خدماتي است كه مسووالن و راهنمايان موزه 
صلح به بازديدكنندگان و گردشگران ارائه مي دهند. نمايشگاه هاي هنري 
دائمي و موقت آثار هنرمندان ايراني و خارجي با موضوع صلح، بخشي 
ديگر از موزه صلح به شمار مي آيد. يكي از مسائل مهم درباره اين موزه، 
حضور برخي قربانيان سالح هايي شيميايي به عنوان راهنماي موزه است. 

پايانه  خميني،  امام  متروي  ايستگاه  شهري:  دسترسي امکانات
اتوبوس راني ميدان امام خميني، پايانه اتوبوس راني فياض بخش

بازدید:هرروزبهجزدوشنبههاازساعت9تا18

روزهايشنبهتاچهارشنبهساعت9تا12:30وساعت14:30تا17

نشاني:خیابانامامخمیني،ابتدايخیابان30تیر

نشاني:خیابانخیام،خیابانشهیدفیاضبخش،ضلعشماليپارکشهر،داخلپارک

www.nationalmuseumofiran.ir

www.nationalmuseumofiran.ir

www.tehranpeacemuseum.org
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بازار تهران

موزه شهدا

كعبه آمال گردشگران و جهانگرداني كه به زندگي اجتماعي مردم عالقه 

جنوب،  در  مولوي  خيابان هاي  محدوده  است.  تهران  بازار  دارند،  بيشتري 
مصطفي خميني در شرق، پانزده خرداد در شمال و خيام در غرب، به بازاري 
اختصاص دارد كه هر گردشگري را شيفته خود مي كند. اين بازار 400 ساله 
از دوره صفويه تاكنون بخش هايي جذاب و تاريخي را دربرگرفته است. گذر 
لوطي صالح، سراي امير، بازار كفاش ها، بازار بين الحرمين، چهارسوق، بازار 
آهنگران، قيصريه، مسجد جامع، مسگرها، تيمچه حاجب الدوله، توتون فروشان 
و سبزه ميدان، از جمله بخش هاي مشهور و تاريخي بازار بزرگ تهران به شمار 

مي آيند. گزيده تاريخ 400 سال گذشته تهران را مي توان در بازار تهران ديد. 
امکاناتدسترسيشهري:ايستگاه هاي متروي پانزده خرداد، خيام و مولوي، 
پايانه اتوبوس راني ميدان امام خميني، پياده راه باب همايون، پياده راه خيابان 

ناصرخسرو، ايستگاه چهارراه مولوي اتوبوس هاي تندرو

شخصي  آثار  و  وسيله ها  نمايش  براي  مجموعه اي  خاص،  موزه  اين 
به جاي مانده از شهداي جنگ هشت ساله، رخدادهاي انقالب در سال 1357 

و ديگر شهداي ايران است. ساختمان اصلي موزه در سال 1375 بنا شده و 
پس از چند سال فعاليت، در سال 1384 در پي عمليات بهسازي و تكميل 
عكس،  جمله  از  جنگ  شهيدان  آثاري  شهدا  موزه  است.  شده  بازگشايي 
وصيت نامه، دفترچه خاطرات، مدارك تحصيلي، سجاده، قرآن، تسبيح، عينك 
مطالعه، نوار سخنراني، مقاالت، كتاب ها و آثار هنري متعلق به آن بزرگان را 
در خود جاي داده است. در بخش هايي از موزه مي توان آثار و اشياي بازمانده 
از شهيداني همچون مرتضي آويني و حسين فهميده را به تماشا نشست. 
يادمان ها و يادبودهايي به صورت هنرهاي تجسمي، بخشي ديگر از آثار موزه 
را تشكيل مي دهند. اين موزه در واقع، تصويري از شهادت و رشادت در راه 
آرمان هاي ملي و ديني را به نمايش مي گذارد. امکاناتدسترسيشهري: 
ايستگاه اتوبوس هاي تندروي فردوسي، خط تاكسي ميدان فردوسي به هفت 

تير يا امام حسين، ايستگاه هاي متروي فردوسي و طالقاني

بازدید:هرروزازطلوعتاغروبخورشید

بازدید:شنبهتاچهارشنبهساعت9تا16،پنجشنبهساعت9تا12

نشاني:خیابان15خرداد

نشاني:خیابانطالقاني،نبشخیابانشهیدعباسموسوي)فرصت(

امامزاده زيد

آخرين دليل »ژوائو ليتائو« براي معرفي تهران و پيشنهاد بازديد از آن، 
مسجد زيد بازار است. او احتماال امامزاده زيد را در نظر داشته است زيرا 

امامزاده  با اين پيشنهاد در وب سايتش گذاشته، بقعه  تصويري كه مرتبط 
زيد بازار است. 

سومين بقعه متبركه تهران، از بناهاي مذهبي بازار است كه پيشينه آن 
به پيش از دوره صفويه بازمي گردد. بناي امامزاده در برهه هاي گوناگون 
دوره قاجار دگرگوني هاي يافته است. در ايوان كنار بقعه امامزاده، مقبره اي 
كوچك وجود دارد كه بيننده ايراني را ناگهان ميخكوب مي كند؛ آرامگاه 
اين  گنبد  بنا، صحن و  زنديه!  زند، آخرين حكمران سلسله  لطفعلي خان 
امامزاده به گونه اي زيبا است كه جهانگرد پرتغالي را بر آن داشته كه آنجا 

را يكي از دليل هاي بازديد از تهران پيشنهاد دهد. 
پايانه  خرداد،  پانزده  متروي  ايستگاه  شهري:  دسترسي امکانات
خيابان  پياده راه  همايون،  باب  پياده راه  خميني،  امام  ميدان  اتوبوس راني 

ناصرخسرو

بازدید:هرروزازطلوعتاغروبخورشید نشاني:خیابان15خرداد،بازاربزرگ،انتهايبازاربزازها

www.nationalmuseumofiran.ir
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پیالتس یعنی زندگی!

همه چيز درباره ورزش جديد پيالتس

افراد  می آيد،  كه  روزانه  ورزش  از  صحبت 
كمی هستند كه برای بدنشان وقت بگذارند. اول 
بهانه ای اعم از  از همه بهتر است بدانيد كه هر 
وقت، پول، توان و غيره كه بياوريد توجيه ناپذير 
است! اگر خودتان را دوست داريد و می خواهيد 
زندگی شادتری داشته باشيد ورزش بايد در برنامه 
روزانه تان گنجانده شود و اين بايد، شوخی بردار 
نيست! حال اينكه چه ورزشی برای شما خوب 
است و چه ورزشی به روحيه شما نزديك تر است 
چيزی است كه بايد در وهله دوم مورد مطالعه 
قرار گيرد. درست وقتی كه عزمتان را برای ورزش   
جزم كرديد بايد در مقابل ليست بلند باالی انواع 
بدنسازی،  بگيريد؛  تصميم  ورزشی  رشته های 
كاراته، كونگ  پيالتس،  يوگا،  باراسل،  ايروبيك، 
فو، تكواندو، ووشو، ژيمناستيك و غيره. هر كدام 
از اين ورزش ها برای بدن مفيد است اما انتخاب 
درست يكی از اين رشته ها قطعا شرط تداوم مسير 
است. اغلب كسانی كه می خواهند به سرعت در 
بدنسازی  سراغ  كنند  احساس  را  تغيير  بدنشان 
می روند؛ كار با دستگاه و گرفتن برنامه ورزشی 
از مربی ها تازه شروع كار است اما بايد ديد چقدر 
مرد عمل هستيد و اهل ورزش انفرادی. بعد از 
بدنسازی يكی از رشته های پر طرفدار ايروبيك 
است؛ ورزش گروهی هوازی كه شدت تمرين ها 
در آن باالست اما مدت زمان ورزش كوتاه است. 
در كالس های ايروبيك غالبا صدای موسيقی بلند 
است و تمامی حركات سريع انجام می شود، به 
همين دليل در اين كالس ها احساس سردرگمی 
ممكن است پيش آيد. تا اينكه مي رسيم به ورزش 
جديدي به نام پيالتس؛ ورزشی كه معايب بدن 

اين  مورد  در  كنجكاوی  ها  می كند.  برطرف  را 
آن  تاثيرات  كه  شد  بيشتر  وقتی  جديد  ورزش 
اين رشته كار مي كردند،  افرادي كه در  بر روي 
قوز،  رفتن  بين  از  و  ايستادن  هويدا شد؛ صاف 
كاهش وزن، متناسب شدن اندام از يك طرف و 
دستيابی به كنترل بدن از سوی ديگر برای كسانی 
كه ورزش پيالتس را تنها 6 ماه انجام داده بودند، 
به  دل  پيالتس  كردن  امتحان  برای  بود.  عجيب 
دريا بايد زد؛ برای فهميدن تفاوت پيالتس با ساير 
رشته های ورزشی همان جلسه اول كافی است؛ 
انجام تمريناتی كه بين مغز و بدن هارمونی ايجاد 
می كند بسيار لذت بخش است. البته ناگفته نماند 
كه انجام صحيح بيشتر تمرينات در ماه اول دشوار 
است اما به مرور بدن و ذهن عادت می كند، دوره 
اول كه تمام شود خواهيد فهميد كه پيالتس همان 
ورزشی است كه مدت ها به دنبالش بوده ايد، اگر 
شما هم به فكر انتخاب يك ورزش روزانه هستيد 
با خواندن اين گزارش درخواهيد يافت كه يك 

پيالتس كار می شويد يا نه. 

پيالتس برای چه كسانی مفيد است؟
همه و همه! اول از همه بايد بگوييم كه شما هر 
سن، وزن و وضعيت بدنی كه داشته باشيد می توانيد 
در ورزش پيالتس شركت كنيد، پس بنابراين هيچ 
وقت دير نيست! مهم نيست شما يك خانم خانه 
دار هستيد، يك فرد مبتال به ناراحتی های عضالنی  
يا يك ورزشكار حرفه ای، زيرا مربی های اين رشته 
ورزشی شما را در مورد نحوه انجام دادن و تعداد 
راهنمايی  بدنتان  وضعيت  به  توجه  با  حركات 
می كنند. مطالعات نشان می دهد كه پيالتس می تواند 

ندارند  مشخصی  بيماری  كه  را  كسانی  دردكمر 
كاهش دهد. اگر قصد داريد وزنتان را كم كنيد با 
كمك رژيم قضايی يا ورزش های هوازی در كنار 
پيالتس می توانيد سريعتر نتيجه بگيريد. اگر شما در 
طول روز تحرك كمی داريد پيالتس بدن شما را 
متعادل می كند و همچنين در كاهش استرس، تنظيم 
سيستم گردش خون و زيبايی و تناسب اندام بسيار 
موثر است. پس هر بهانه ای كه داريد كنار بگذاريد 

و سراغ پيالتس برويد. 

تفاوت پيالتس و يوگا در چيست؟
بر  تمركز  با  يوگا  و  پيالتس  ورزش  دو  هر 
قدرت بدن به دنبال تعادل، انعطاف پذيری و روش 
صحيح تنفس هستند. يوگا با تمركز بر وحدت 
بيشتر به سمت معنويت و آرامش  ذهن و بدن 
گرايش دارد و همراه با تمرين های بدنی، رژيم 
غذايی و مراقبه آموزش داده می شود. در حالی كه 
پيالتس بر افزايش قدرت و انعطاف پذيری بدن 
تمركز دارد. درست است كه پيالتس هم بر تنفس 
صحيح تاكيد دارد اما اين تاكيد برای تمركز بر 
انجام صحيح حركات است و نه توجه به قسمت 

خاصی از بدن. 

وسايل مورد نياز برای پيالتس؟
ورزش پيالتس از آن دست ورزش های ارزانی 
است كه برای انجام آن احتياج به لباس و يا كفش 
گران قيمت نداريد. شما در ورزش پيالتس بعد 
از جزم كردن اراده تان تنها يك جفت وزنه سبك 
و سنگين، يك چوب صاف و يك زيرانداز نياز 

دارد، همين!
مهر-آبان  1393
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تاریخچه پیالتس

پیالتس چیست؟

پيالتس يك سيستم جامع ورزشی است كه برای تقويت، ترميم و رسيدن به تعادل بدن 
طراحی شده است. تمرينات اين ورزش شامل تمام اعضای بدن است و پيالتس تالش دارد 
با تمرينات منظم بر انعطاف و قدرت اندام های بدن تاثير بگذارد؛ بدون اينكه عضالت را 
حجيم كند يا آنها را از بين ببرد. صرف نظر از سن، توانايی و تناسب اندام، پيالتس ورزشی 
است كه برای همه سودمند است. كسانی كه به طور منظم ورزش پيالتس را انجام می دهند 
در مورد بدن خود آگاه تر می شوند، تحرك آنها افزايش يافته، احساس درد كمتری می كنند و 
در نهايت احساس رضايت از زندگی در آنها افزايش می يابد. با پيالتس بهتر ديده می شويد، 
احساس بهتری داريد و در نهايت زندگی بهتری داريد. پيالتس يك راه جديد برای تجربه 
بدن و حركات ورزشی است؛ چيزی كه در ابتدای مسير بسيار دشوار به نظر می رسد اما با 
گذراندن 10جلسه نخست بسياری از تمرينات برايتان قابل درك می شود. برای انجام پيالتس 
حتما بايد مربی داشته باشيد و در كالس های اين ورزش شركت كنيد و اين نكته را هيچ 

وقت فراموش نكنيد؛ اگر به سراغ پيالتس می رويد اين ورزش را صحيح انجام دهيد. 

بسياری از ما تصور می كنيم بنيانگذاران 
نيرومند  و  سالم  افراد  ورزشی،  رشته  يك 
به طور مشخص در مورد  اگر  اما  بوده اند 
توسط  رشته  اين  كنيم  صحبت  پيالتس 
كسی ابداع شد كه در ابتدا گمان می رفت 
حتی نمی تواند به درستی راه رود. ژوزف 
پيالتس در نزديكی دوسلدورف آلمان در 
سال 1883 به دنيا آمد او در كودكی بسيار 
ضعيف و مبتال به آسم، نرمی استخوان و 
روماتيسم بود. اما عزم ژوزف و خانواده اش 
او  كه  شد  باعث  بيماری ها  بر  غلبه  برای 
سال های  در  و  آورد  روی  ورزش  به 
را  اسكی  و  غواصی  ژيمناستيك،  كودكی 
تجربه كرد. در سال 1912 او در انگلستان 
و  بوكس  قهرمان  يك  می كرد،  زندگی 
بود.  هم  سيرك  و  شخصی  دفاع  مربی 
جهانی  شروع جنگ  با   1914 سال  در  او 
اول به همراه ديگر اتباع آلمانی دستگير و 
بازداشت شد و  مدت زمان زندان باعث 

توسعه  و  جسمانی  آمادگی  روی  تا  شد 
روش های تمرينی تمركز كند. پيالتس در 
»من  است:  گفته  ورزشی  رشته  اين  مورد 
تمام اين نرمش ها را تدوين كردم تا شما 
عضالتتان را به شكل درستی به كار بنديد. 
اما فراموش نكنيد در تمامی حركات آرام 
و يكنواخت باشيد تا تمام بدنتان تغيير را 
جنگ  پايانی  سال های  در  كند«.  احساس 
كه  بيمارانی  به  زندان  بيمارستان  در  او 
ناراحتی حركتی داشتند تمرين می داد. پس 
از پايان جنگ و در سال 1919 ژوزف در 
بخش دفاع شخصی ارتش هامبورگ برای 
پرورش نيروی پليس مشغول به كار شد. او 
در دهه 1920 به همراه همسرش به آمريكا 
مهاجرت كرد و تا سال 1926 در باشگاهی 
تدوين  و  آموزش  مشغول  نيويورك  در 
پيالتس  ورزش  بود.  تمرينی  روش های 
توسط  نيويورك  شهر  در   1920 سال  از 
پيالتس تدريس می شد و  ژوزف و كالرا 

تنها يك دهه الزم بود تا اين ورزش همه 
تمام  در  سرعت  به  او  باشگاه  شود  گير 
مشهوری  افراد  و  يافت  شهرت  آمريكا 
و  شاون  تد  دنيس،  سنت  روت  مانند 
كردند،  ديدن  باشگاه  اين  از  رابيتز  جروم 
باشگاه  اعضای  درصد   60 زمان  آن  در 
پيالتس شروع  بودند. در سال 1932  مرد 
آموزشی  كتاب های  و  جزوات  چاپ  به 
كرد؛ سالمت شما، بازگشت به زندگی از 
طريق كنترولوژی و غيره. جالب است كه 
حيات  زمان  در  ورزشی  رشته  اين  بدانيد 
ژوزف »كنترولوژی« ناميده می شد اما بعد 
از مرگش شاگردان او به احترام پايه گذار 
از  رشته  اين  نام  تمرينی  روش های  اين 
محبوبيت  راز  ناميدند.  پيالتس  را  ورزش 
اين رشته ورزشی در اين است كه پيالتس 
تغيير  افراد  ظاهر  در  زمان اندكی  مدت  در 
ايجاد می كند و بدن شما را متوازن، صاف 

و كشيده نشان می دهد. 

كودك مبتال به آسم قهرمان پيالتس دنياست!

 تعادل و توازن
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پیالتس زندگی را متحول می کند

گفت وگو با كسي كه رشته پيالتس را نخستين بار به ايران آورد

:پیالتسچطوربهزندگیفردیشما
مهارتهای اینکه به توجه با یافت؟ راه
و دومیدانی اسکی، مانند ورزشی مختلف
تنیسدررزومهشماذکرشدهچهطورشد

کهبهورزشپیالتسرویآوردید؟
فعاليت  ورزشی  مختلف  رشته های  در  من 
روش های  مورد  در  سال ها  اين  در  می كردم، 
می كردم  تحقيق  نيز  ورزشی  جديد  و  پيشرفته 
ورزشی  رشته  با  اتفاقی  به طور  و  ناگهان  كه 
راه كاري  يافتن  فكر  در  شدم.  آشنا  پيالتس 
براي حل مشكالت بدني ناشي از  فعاليت هاي 
روزمره بودم، تا راه نوينی پيدا كنم كه از سويی 
مناسب و ارزان باشد و از سوی ديگر به وسايل 
كفش  و  لباس  يا  مخصوص  فضاي  گوناگون، 
مطالعه  تحقيقات و  باشد.  نداشته  احتياج  گران 
و  رايانه اي  ارتباطات  ورزشي،  كتاب هاي  در 
باالخره مسافرت هاي متعدد به كشورهايي مانند 
آمريكا، آلمان و كانادا من را تشويق به مطالعه 
جديد  رشته  اين  مورد  در  بيشتر  تحقيقات  و 
ورزشي كرد، زيرا اين كشورها ورزش پيالتس 

را در رأس تمرينات ورزشي خود قرار داده اند. 
كنجكاوی ام در مورد اين رشته باعث شد تا روی 
دريافتم  زمان اندكی  در مدت  و  كنم  تمركز  آن 
كه اين رشته ورزشی يك رشته بسيار سودمند 
نه تنها برای ورزشكاران، بلكه برای همه مردم 
است. پس از آن بود كه تمام تمركزم را روی اين 

ورزش علمی جديد معطوف كردم.

شما فردی زندگی بر پیالتس تاثیر :
انجاممرتب بودهاست؟وفکرمیکنید چه
اینورزشبرزندگیورزشکارانچهتاثیری

میگذارد؟
ورزش پيالتس می تواند روی سالمتی جسمی 
افراد تاثير مثبت بگذارد و عالوه بر اين، می تواند 
رشته  باشد.  ورزشی  رشته های  همه  مكمل 
ورزشی پيالتس می تواند برای همه ورزشكاران 
قابليت های  كه  باشد  كمكی  ابزار  نوع  يك 
عضالنی آنان را بهبود ببخشد. چند  جسمی – 
پيالتس  ورزشی  انجمن  مسئول  كه  قبل  سال 
پيشنهادی  ورزش  دست اندركاران  به  بودم 

فدراسيون های  تمامی  با  كه  بودم  كرده  ارائه 
ورزشی همكاری نزديكی داشته باشيم تا همه 
سود  علمی  ورزش  اين  از  بتوانند  ورزشكاران 
ببرند زيرا مطالعات نشان می دهد انجام پيالتس 
بازدهی  ديگر  ورزش های  كنار  در  می تواند 
ورزشكاران را افزايش دهد. كساني كه ورزش 
پيالتس را انجام می دهند خواب بهتر، عصبانيت، 
استرس و خستگي كمتر خواهند داشت. به دليل 
وضعيت هاي  در  پيالتس  تمريني  روش  اينكه، 
ايستاده، نشسته و خوابيده، بدون طي مسافت و 
پرش و جهش انجام مي گيرد، آسيب هاي ناشي 
از صدمات مفصلي كاهش مي يابد. تمرين های 
وضعيت  در  حركتي  دامنه هاي  در  ورزشي 
سه گانه گفته شده با اجراي تنفس هاي عميق و 
انقباض هاي عضالني انجام مي گيرد. انجام منظم 
و صحيح اين ورزش می تواند زندگی هر كسی 

را متحول كند. 
جزو را ورزش مردم از بسیاری :
این با نمیدانند، خود زندگی اولویتهای
اوصافچگونهمیتوانورزشجدیدیمانند

جدا از اینكه پیالتس در دنیا چگونه شكل گرفت، ورود آن به ایران و همه گیر شدنش هم داستانی دارد. پیالتس 
در ایران بیش از هر کسی با نام بهاره عطری گره خورده است. دانش آموخته رشته زبان انگلیسی که از ابتدا به 
دنبال ورزش بود و در بین مطالعات و تحقیقاتی که داشته با رشته پیالتس آشنا شده است؛ او بعدها این رشته 
را در آمریكا به صورت حرفه ای دنبال کرد و مدرک مربیگیری را از نیویورک یعنی مهد پیالتس دریافت کرد و از 
سال 1382 تا کنون به عنوان مربی پیالتس در ایران فعالیت می کند. در مورد رشته پیالتس عطری بهتر از هر کس 

دیگری می تواند اطالعات بدهد. 

 بدني متفاوت پس از 30 روز

با ايجاد هماهنگی كامل بين جسم، ذهن و روح به شيوه ای  پيالتس 
را كامال  كنترولوژی، جسم خود  با روش  افراد   باعث می شود  هدفمند 
و يك  می كنند  پيشرفت  تدريج  به  تكرار حركات  با  كنند. سپس  كنترل 
نوع هماهنگی طبيعی در بدن ايجاد می شود ورزشكاران با شروع پيالتس 
در مدت كوتاهی به اندامی زيبا و فرم بدن بهتر، توازن و كشيدگی، قامت 
بسيار  مربي  به عنوان  من  برای  می يابند.  دست  بيشتر  انعطاف  و  بلندتر 
از  بعد  می دهند  انجام  را  پيالتس  كه  كسانی  ميبينم  كه  است  خوشايند 
استرس و خستگی  بهتر، عصبانيت،  كه خواب  كوتاهی می گويند  مدت 

در وضعيت  تناسب اندام  و  بدنی و سالمت  قوای  نظر  از  و  دارند  كمتر 
بهتری قرار گرفته اند. يكی از شگفتی های اين ورزش اين است كه برای 
هر شخصی در هر سنی و با هر سطحی از آمادگی جسمانی مناسب است 
كل  در  می كند.  ترك  قابل  غير  آنها  برای  را  ورزش  اين  آن،  تاثيرات  و 
بهترين توضيح اين ورزش همان جمله معروف پيالتس است كه می گويد 
با شروع تمرينات پيالتس پس از ده روز متوجه تغييراتی در بدن خود 
می شويد، پس از بيست روز ديگران متوجه تغييرات می شوند و پس از 

سی روز با بدن كامال متفاوتی روبرو خواهيد شد.

مريم كاوه/ مربی پيالتس 
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درگیري هم زمان ذهن و بدن

پيالتس ورزش جديد اما مهمي است؛ در خصوص تاثيرات ورزش پيالتس بر روي 
بدنم به راحتي مي توانم بگويم كه تمرينات پيالتس عالوه بر اينكه بدن مرا درگير مي كند، 
هم زمان مغز مرا نيز در بر مي گيرد و قدرت و استقامت تمام اعضاي بدنم را باال مي برد. 
در حقيقت بعد از انجام مداوم ورزش پيالتس، عضالت خود را به صورت عمقي درگير 
مي بينيد. به مرور زمان دريافتم كه در اين ورزش آنچه موجب تغيير در عضالت مي گردد 
تمركز فرد روي آن حركت خاص و چگونگي اجراي آن است. اين ورزش عالوه بر 
پرورش ذهن و جسم سالم در ورزشكار باعث باال رفتن تعادل و هماهنگي در فرد نيز 
مي شود و پا به پاي ساير ورزش ها در ايجاد ضربان قلب يكنواخت با اجراي منظم دم و 

بازدم و رساندن اكسي ژن به تمامي بافت هاي عضالني ايجاد اثر مي كند. 

سارا آقاجري/ پيالتس كار

پیالتسراگسترشداد؟
البته من فكر می كنم كه در حال حاضر مردم 
عالقمند  كردن  ورزش  به  پيش  از  بيش  كمی 
شده اند. اما كشور ما نيز مانند بسياري از كشورهاي 
اقتصادي  مشكالت  گرفتار  پيشرفته،  و  بزرگ 
افراد روزانه دوازده ساعت و  از  است و بسياري 
حتي گاهی، دو نوبت در شبانه روز كار مي كنند تا 
بتوانند نيازهای خانواده خود را تامين نمايند. در 
كشورهاي پيشرفته و ماشيني، كارمندان و مديران 
بدني  براي جبران فرسودگي جسمي و  پرمشغله 
خود به ورزش پيالتس روي آورده اند. بيشتر افراد 
تمرين های  كمك  به  خود  كار  محل  در  شاغل 
پيالتس از كوچك ترين فرصت و زمان آزاد خود 
استفاده می كنند تا با انجام ورزش پيالتس جسم 
و جان خود را نيرو ببخشند. اين تجارب نگاه ما 
اما با گسترش  به آينده ورزش را مثب تر می كند 
آموزش صحيح و دقيق رشته ورزشی پيالتس در 
مراكز تحصيلی، آموزشی، ورزشی و نيز  آموزش 
تلويزيون  و  روزنامه  مانند  رسانه ها  طريق  از  آن 
می توان ورزشكاران و نيز مردم عادی را به انجام 
اين ورزش مفيد و سودمند ترغيب كرد. فراموش 
را  كسی  هر  زندگی  می تواند  ورزش  كه  نكنيم 

متحول كند. 
:بسیاریازافرادیکهشروعبهورزش
ایدهآل وزن به یابی دست دنبال به میکنند
هستندآیاورزشپیالتسبرایکاهشوزنمفید
است؟درکلاینورزشبهچهکسانیتوصیه

میشود؟
می تواند  پيالتس  ورزشی  رشته  صد!  در  صد 

وزن ايده آل را برای همه افرادی كه مايل هستند 
آورد. چون  ارمغان  به  را كاهش دهند  وزن خود 
در اين رشته ورزشی با روش های علمی فعاليت 
می شود، بنابراين با  استفاده از پيالتس همه افراد 
می توانند بدون مشكل به وزن مناسب و مورد نظر 
برای  ورزش  يك  ورزش  اين  يابند.  دست  خود 
انجام  را  آن  می توانند  همه  و  است  مردم  عموم 
دهند. عالوه بر اين برای برخی افراد كه از لحاظ 
مفاصل و يا مهره ها دچار مشكل شده اند پيالتس 

می تواند يك درمان درد باشد.
مسیر در که میکردید فکر ابتدا در :
موفق ایران در جدید ورزش یک راهاندازی

ورزش برای افقی چه باشید؟
پیالتسمیدیدیدواکنونفکر
اهدافتان به چقدر میکنید

نزدیکشدید؟
كه  می دانستم  كامال  چون 
رشته  يك  پيالتس  ورزش 
كامال علمی و سودمند  ورزشی 
است، مطمئن بودم كه اين رشته 
ورزشی همان طور كه در جهان 

محبوبيت يافت در كشور خودمان هم مورد توجه 
عموم مردم و بخصوص ورزشكاران قرار خواهد 
بلند  برنامه  متاسفانه  اما  شد.  نيز  چنين  و  گرفت 
مدتی كه برای گسترش اين ورزش تهيه كرده بودم 
و مدنظر داشتم نيمه تمام ماند و به  اهدافی كه در 
نظر داشتم كامال دست نيافتم. اما  اگر مجددا بتوانم 
مطمئن  دهم  ادامه  به خدمت خود  رشته  اين  در 
اين  گسترش  مورد  در  اهدافم  به  می توان  هستم 

رشته ورزشی در سراسر كشور دست يافت.
:آیارشتههایورزشیدیگریهممانند
پیالتسدردنیاوجودداردکهدرایرانناشناخته

ویامهجورباشند؟
نيز  ديگری  مفيد  و  ناشناخته  رشته های  قطعا 
بايد  ورزش  دست اندركاران  اما  دارند  وجود 
بخصوص  و  جديد،  ورزش های  كه  كسانی  به 
در  را  پيالتس  همانند  علمی  ورزشی  رشته های 
كشور مطرح  می كنند و در حقيقت بنيانگذار يك 
توجه  پيش  از  بيش  هستند  ورزشی جديد  رشته 
كنند تا بتوان به آينده اين ورزش ها هم اميدوار بود. 
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مالله يوسف زي )زاده 12 ژوئيه 1997( دختر نوجواني است كه در دفاع 
از حق آموزش توسط طالبان هدف گلوله قرار گرفت. او فعال حقوق بشر و 
حقوق كودكان و عضو كمپين تحصيل دختران اهل پاكستان است كه در اكتبر 
2012 توسط گروه طالبان و در راه بازگشت از مدرسه ترور نافرجام شد. اين 
ترور با واكنش ها شديد جهان مواجه شده است. وي كتابي را تحت عنوان »منم 
مالله« به تحرير در آورده و اعتقاد دارد كه اين تنها داستان خودش نيست بلكه 
داستان 61 ميليون كودكي است كه از درس و تعليم محروم مانده اند. اين كتاب با 

ويرايش كريستينا لم - خبرنگار انگليسي - نوشته شده و كتابي است كه ورود آن 
به مدرسه هاي خصوصي پاكستان ممنوع شده است. مالله به خاطر تالش براي 
آموزش در پاكستان، به همراه كايالش ساتيارتي، فعال حقوق كودكان از هند 
برنده مشترك جايزه صلح نوبل 2014 شد. مالله يوسف زي 17 ساله جوان ترين 
فردي است كه برنده جايزه نوبل شده است. رئيس كميته نوبل اعالم كرده است 
كه مالله يوسف زي به دليل تالش هايش براي ارتقاء سطح تحصيل دختران در 

پاكستان اين جايزه را دريافت مي كند.

بر  مشتمل  معنويت"  و  عقالنيت  در  جستارهايي  رهايي«  به  »راهي  كتاب 
25 نوشته است كه هر يك از آنها به بخشي از مبحث »عقالنيت و معنويت« 
مي پردازد. استاد مصطفي ملكيان، نويسنده كتاب، عقالنيت را از مؤلفه هاي اصلي 
مدرنيته مي داند. به تعبير ايشان، اگر ميزان دلبستگي ما به گزاره اي، با ادله اي كه 

در تأييد آن گزاره وجود دارد، متناسب باشد، عقالني عمل كرده ايم.
اما هر چند در اين دوران، عقالنيت بجد مورد توجه انسان مدرن است، نبايد 
از خاطر دور داشت كه پاسداشت عقالنيت امري بس دشوار است كه هشياري 
و كوشايي شايسته خود را مي طلبد. فراتر از اين حقيقت، آنچه نويسنده اين 
كتاب بكرات به ما يادآور مي شود، آن است كه مبادا پاسداشت عقالنيت ما را 

از معنويت دور سازد؛ چرا كه از نظر مولف در اين زمان، و با توسل به دانش 
تجربي، انسان بيش از هر زمان ديگر در گذشته توانمند شده است و به همين 
دليل نيز بيش از هر زمان ديگر در گذشته محتاج معنويت است.قدرت عظيمي 
كه انسان معاصر بر انجام بسياري از امور دارد، نيازمند عاملي بازدارنده است كه 
او را از انجام اموري كه نبايد به آنها مبادرت كند، بازدارد و آن عامل بازدارنده 

همان معنويت است.
ملكيان در صفحه آغاز اين كتاب تاكيد مي كند: »بجد و از سر صدق بر اين 
باورم كه اگر راهي به رهايي باشد، جز در جمع و تلفيق عقالنيت و معنويت و 

اداي حق هر يك از اين دو فضيلت بزرگ نيست.«

كتاب حاضر تالش مي كند نه تنها در انتقال اطالعات، بلكه در بيدارسازي 
نيروها  اين  اينكه  براي  دارد.  بر  متعالي درون شما قدم هاي موثري  نيروهاي 
از  استفاده  به  عمر  آخر  تا  بايد  داريد،  نگه  زنده  خود  وجود  در  هميشه  را 
راهكارهايي كه در اين كتاب ارائه مي شود ادامه دهيد. هدف نهايي اين است 
كه رابطه اي پايان ناپذيربا نيروهاي متعالي برقرار سازيد. نويسنده سعي كرده 
حقيقتي ساده اما بسيار مهم را به خواننده كتاب منتقل كند. قدرت نيروهاي 
متعالي كاماًل واقعي است. هر چه مخاطب بتواند بيشتر از آنها استفاده كند، 

تغييرات بزرگ تر و عميق تري در زندگي اش ايجاد خواهد كرد.

با  بيشتر  حتي  يا  سال  ده  يا  پنج  كه  بوده اند  بسياري  بيماران  حال  به  تا 
آنها معرفي كرده و موفقيت هاي بزرگي  به  اين كتاب  نيروهايي كه نويسنده 
كسب كرده اند. اما آنچه حقيقتًا زندگي آنها را استثنايي كرده، طرز برخوردشان 
آزاد  را  متعالي  نيروهاي  مواقع سريعًا  دراين  است.  بوده  برابر شكست ها  در 
مي كنند و روح انعطاف ناپذير خود را در برابر تابش آنها قرار مي دهند. آنها با 
علم به اين كه سختي و مصيبت رابطه شان را بانيروهاي متعالي عميق مي سازد، 
مشكالت را به آغوش باز مي پذيرند. در عوض، همواره از حمايت نيرويي 

فراتر برخوردارند و به اطميناني راسخ و محكم دست مي يابند.

داستان 61 ميليون 
كودك بي پناه

جمع عقالنيت
 و معنويت

مشكالت خود را 
به فرصت تبديل كنيد

نام كتاب: منم مالله
ترجمه: صداقت حياتي
نشر: نگاه
قيمت: 18000 تومان

نام كتاب: راهي به رهايي
نويسنده: مصطفي ملكيان
ناشر: نگاه معاصر
قيمت: 220,000 ريال

نام كتاب: راهكار
نويسنده: فيل اشتوتس
مترجم: سحر امين
نشر:ققنوس
قيمت: 110000ريال

]
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كتاب »در ستايش عشق« شامل نظريات و انديشه هاي آلن بديو فيلسوف فرانسوي 
با ترجمه مريم عبدالرحيم كاشي توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهي بازار نشر 
ش��د. اين كتاب براي اولين بار با عنوان »In Praise of Love« در سال 2012 به 
چاپ رسيد و رساله آتشين و پرشور آلن بديو در دفاع از مقوله عشق است. در اين 
كتاب، آلن بديو فيلسوف فرانسوي، با توسل به انديشه متفكراني از كي ير كگور و دو 
بووار گرفته تا پروست و الكان، مخاطب را ترغيب مي كند كه از عشق نترسد، بلكه 
آن را چون ماجراجويي ش��كوهمندي ببيند كه دست آخر او را از وسواس فكري 
نسبت به خود مي رهاند. كتاب با جمله اي از آرتور رمبو آغاز مي  شود: »همان طور 
كه مي دانيم، عشق را بايد از نو ابداع كرد.«. بعد از مقدمه نيز 6 فصل موضوعي در 
كتاب درج شده كه عناوين شان به اين ترتيب است: عشق در معرض تهديد، فالسفه 
و عشق، ساخت عشق، حقيقت عشق، عشق و سياست، عشق و هنر. صاحب اثر 
در ابتداي كتاب اشاره مي كند بر اين عقيده است كه فيلسوف بايد دانشمندي تراز 
اول، شاعري مبتدي و فعالي سياسي باشد، ليكن اين را نيز بايد بپذيرد كه پهنه تفكر 
هرگز از حمالت بي امان و خشونت آميز عشق مصون نمي ماند. آلن بديو همچنين 
درباره متن كتاب اشاره مي كند كه سازه اين كتاب بر پايه گفت وگوهايش با نيكالس 

ترونگ بنا شده و معتقد است: متن ضرب آهنگ خودانگيخته و وضوح و سرزندگي 
را حفظ كرده اس��ت، ليكن بي نقص تر و صريح تر اس��ت. باور دارم كه متن از ابتدا 
تا انتها همان چيزي است كه ادعا مي كند: ستايش عشق، سروده فيلسوفي كه مانند 
افالطون و به نقل از او چنين مي انديشد: »كسي كه از عشق شروع نكند، هيچ گاه پي 
به ماهيت فلسفه نخواهد برد.« لذا در اين جا آلن بديو، فيلسوف عشق، با نيكالس 
ترونگ، فيلس��وف و مستنطقي حكيم و البته عاشق، دست و پنجه نرم مي كند. در 
قسمتي از اين كتاب مي خوانيم:   اعالم عشق راهي شدن از رخداد مواجهه به منظور 
مبادرت به ساختن حقيقت است. ماهيت تصادفي و بخت آلود مواجهه به آرامي و 
تدريجا به پذيرفتن نوعي آغاز تغيير شكل مي دهد. و اغلب آنچه در مواجهه آغاز 
مي شود مدت ها طول مي كشد و چنان از تجربه و تازگي دنيا سرشار مي شود كه با 
نگاهي به گذشته، همانند آنچه در آغاز به چشم مي خورد، ديگر نه تصادفي و اتفاقي 
كه تقريبا نوعي ضرورت به نظر مي رس��د. شانس اين چنين مهار مي شود. پيشامد 
مطلق و بي قيد و شرط مواجهه با كسي كه نمي شناختم سرانجام ظاهر تقدير به خود 
مي گيرد. اعالم عشق عالمت گذار از شانس به تقدير است و بدين سبب است كه 

بسيار پرمخاطره است و سخت تحت فشار نوعي صحنه هراسي دهشت بار...

مزيت زندگي در عصر كنوني اين است كه درباره هر موضوعي انبوهي از مطالب 
و اطالعات ش��خصي وجود دارد. مشكل اين جاست كه ما هميشه نمي دانيم كجا 
مي توانيم اين اطالعات را پيدا كنيم يا به چه كسي مي توانيم اطمينان كنيم. بويژه اينكه 
وقتي نوبت به تربيت فرزندان مي رسد اين مشكل خصوصاً درد سر ساز مي شود. 
هركسي اولين درس خود را درباره تربيت فرزند، در كودكي فرا مي گيرد. آن هم با 
حضور افرادي كه به او توجه كافي دارند و او را تربيت مي كنند و پرورش مي دهند. 
هر كس��ي با توجه به دوران كودكي خود، و احساساتي قوي و تئوري هاي خاص 
خودش را درمورد اين كه كودكان به چيزهايي نياز دارند يا ندارند استخراج مي كند. 

خيل��ي از افراد در اين باره كاماًل ناآگاهند ولي با اي��ن حال افكاري قوي در مورد 
آن دارند. وقتي افراد خودش��ان پدر و مادر مي شوند كاماًل به وسيله اين اطالعات 
محاصره ش��ده اند، گويي جامعه مش��تاق است كه فوراً مفيد فايده باشد و در مورد 
چيزهايي كه هميش��ه براي والدين تكان دهنده است، به آنها اطمينان ببخشد ولي 
احتماالً افراد نس��بتاً محتاط با وجود تمام اين اطالعات همان كاري را مي كنند كه 
اكثر مردم طي ساليان انجام مي داده اند. اين كتاب به ما نشان مي دهد كه ما مجبور به 
انتخاب نيستيم، ما مي توانيم از آنچه بهترين متخصصان به ما مي گويند استفاده كنيم 

و شگفت زده شويم كه ما قباًل چقدر آگاه بوديم. 

درباره عشق و فلسفه

آگاهي از رفتار درون

نام كتاب: در ستايش عشق 
نويسنده: آلن بديو 
مترجم: مريم عبدالرحيم كاشي 
نشر: ققنوس

قيمت: 50000ريال 

نام كتاب: كودكتان با رفتارش چه مي گويد
نويسنده: آندرثا كليفورد بوستون
مترجم: مهسا فتوحي
نشر:ققنوس
قيمت: 160000ريال

]

]

تراژدي و طنز، ترس و ترحم، فضاي غالب بر داستان هاي »هزار و يك شِب 
نو« است. نويسنده با بهره مندي از فرهنگ مردم و شيوه هاي داستاني در هزار و 
يك شب، كوشيده است كه مفهوم »داستاِن ايراني« را به اجرا درآورد. در داستاِن 
بردار زده شدِن پروانه، در سال 56، از قول نامزدش آمده است كه: »آن روزي كه 
پروانه را به دار زدند، رفتم. خودم نبودم، روحم پر كشيده و جسم من به تماشا 

رفته بود. پروانه را، از ماشين كالنتري به درآوردند... كفش هايي كه برايش خريده 
بودم به پاش بود. چادر سفيدش به سرش بود با همان گل هاي قشنگ... وقتي 
پروانه رفت باال، گردنش كج شده بود. يك لنگه كفش اش افتاده بود. پاهاش 
تكان تكان مي خوردند و آن گل سرخ صد پر روي كفش هم تكان مي خورد تا 

كم كم آرام گرفت...«

از قديم به نو
نام كتاب: هزار و يك شب نو
نويسنده: محمد علي علومي

موضوع: رمان و داستان ايراني 
ناشر: قطره

] ]

]

]
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وقت آزاد هم پيدا مي کني

گفتگو با مسعود كاموس هنرمند فراب

»مسعود کاموس« از همكاران قدیمي شرکت فراب است که جداي فعالیت در حوزه جانمایي تجهیزات معاونت مهندسي، 

در برخي زمینه هاي هنري نیز دس�تي بر آتش دارد؛ از س�رایش ش�عر گرفته تا آواز. کاموس براي تخصصي تر شدن 

فعالیت هایش در حوزه هنر، آواز سنتي را بعنوان زمینه ي اصلي براي فعالیت هنریش انتخاب کرده و به شكلي جدي 

در این حوزه فعالیت مي کند. با او درباره زندگي و زمانه اش گفت وگو کرده ایم که در ادامه مي خوانید... 

                     كز من بشنو رموز اين دنيا را
گفتا به سحر پير طريقت ما را  

ي                  آلوده مكن دو ديده ي بينا را
خواهي كه شود چشم دلت نوران
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گ از مختصري بحث به ورود براي لطفا :
بیوگرافيخودرابرايهمکارانتوضیحدهید.

مهر ماه 1349 در تهران به دنيا آمده ام. سال 69 پس 
از ورود به دانشگاه تحصيالت خود را در رشته مكانيك 
آغاز كردم و از سال 1372 مشغول به كار شدم.از سال 
1377 به خانواده بزرگ »فراب« پيوستم و در بخش 
جانمايي تجهيزات معاونت مهندسي مشغول به كار 
شدم و تا امروز در همين زمينه فعاليت مي كنم. همچنين 
در زمينه هنري عضو خانه موسيقي هستم. در زمينه شعر 
نيز فعاليت دارم و تعداد زيادي غزل و رباعي و دوبيتي 

سروده ام كه قصد دارم در آينده به چاپ برسانم.
:ازچهزمانيواردعرصهموسیقيشدیدودر

کدامیکازشاخههايهنريفعالیتدارید؟
بر  به دوران كودكي  به موسيقي  سابقه عالقه من 
مي گردد. پدرم كه صداي گرم و دلنشيني دارند در عالقه 
و پيشرفت من نقش موثري داشتند. اما از سال 1375 
فراگيري اصولي آواز سنتي را نزد استاد »شاپور رحيمي« 
از شاگردان برجسته مرحوم استاد »محمود كريمي« به 
شكل آكادميك آغاز كردم. در سال هاي اخير نيز حدود 
5 سال نزد استاد »داوود فياضي« از شاگردان برجسته 
استاد مرحوم »اسماعيل خان مهرتاش« دوره پيشرفته 
آواز سنتي را فراگرفتم. همچنين در زمينه ادبيات و شعر 

نيز فعاليت دارم.
با مدرس بهعنوان موسیقي زمینه در آیا :
موسسهموسیقيهمکاريداریدیادرگروهخاصي

فعالیتميکنید؟
در  كه  است  دوسال  به  نزديك  درحال حاضر  بله. 
2 آموزشگاه معتبر موسيقي در تهران به تدريس آواز 
سنتي مشغول هستم و تا كنون تعدادي از هنرجويانم 
برنامه هايي را در مراكزي چون فرهنگسراي انديشه اجرا 
كرده اند. خودم هم به عنوان خواننده آواز سنتي با گروه 
موسيقي سنتي فرهنگسراي ارسباران همكاري مي كنم. 
:اینهمکاريچقدربرپیشرفتشمادراین

عرصهتاثیرگذاشت؟
فراگيري هنر همانند ساير علوم مرز و پاياني ندارد 
براي  زماني  هر  در  و  هنري  رشته  هر  در  فرد  هر  و 
پيشرفت نياز به آموزش و يادگيري دارد. من  نيز با 
اين كه مشغول تدريس هستم، احساس مي كنم هنوز 
بايد ياد بگيرم تا زمينه پيشرفت خود و هنرجويانم بيشتر 
فراهم شود. به نظرم يادگيري و تدريس الزم و ملزوم 

هم هستند.
:کميبهعقببازگردیم.ازاولیناجرايخود
درفرهنگسرايارسبارانبرایمانبگویید.ازاحساسي

کههنگاماولیناجرایتانداشتید.
پيش در فرهنگسراي  به سال ها  اجراي من  اولين 
در  فياضي«  »داوود  استادم  كه  مي گردد  باز  ارسباران 
موضوع  همين  و  داشتند  تماشاگران حضور  جايگاه 
مرا از يك سو دلگرم مي كرد اما از سوي ديگر اولين 
مي كردم.  اجرا  زيادي  جمعيت  مقابل  در  كه  بود  بار 
احساس مي كردم امتحان مي دهم و هم زمان بايد كارم 

بي نقص باشد؛ احساسي بود آميخته با شوق و نگراني. 
اما مشكل ترين اجرايم، برنامه اي بود كه 2 بار و در 2 
زمان مختلف در سال 92 از شبكه جهاني جام جم از 
صدا وسيما به صورت زنده پخش شد كه به لطف خدا 

بدون هيچ مشكلي انجام شد.
:کميازسبکهايمختلفخوانندگيبراي
مابگوییدواینکهچراشماآوازسنتيراانتخاب

کردید؟
كلمه سبك در آواز به معناي روش و شيوه خاصي 
است كه مدرس آن را انتخاب مي كند. در اينجا بيشتر 
نوع آواز مطرح است. آواز از قديم االيام به صورت 
و  تدريس  تجربي  به صورت  و  نقل  سينه  به  سينه 
نام  با  آن  مختلف  انواع  كه  است،  شده  دسته بندي 
اصفهان،  مكتب  شامل  و  مي شود  شناخته  »مكتب« 
تبريز، شيراز و تهران و... مي شوند. گسترده ترين آنها 
هم مكتب اصفهان است كه استاد »تاج اصفهاني« از 
اساتيد شاخص اين سبك بودند و مكتب تهران نيز با 
نام »اسماعيل خان مهرتاش« شناخته مي شود. من نيز 
با توجه به عالقه ام به شعر كالسيك و نيز وجود پيوند 
عميق آواز سنتي با اشعار اصيل ايراني، آواز سنتي را 

انتخاب كردم.
بر اجتماعي دگرگونيهاي تاثیر امروزه :
موسیقيسنتيباتوجهبهگرایشجوانانونوجوانان
بهسبکهايمختلفموسیقيپاپوراکنسبتبه

موسیقيسنتيراچگونهارزیابيميکنید؟
براي پاسخ به اين سوال بايد به 2 نكته اشاره كنم؛ 
اول اين كه اگر در آواز سنتي كه بر اساس فطرت انسان 
شكل گرفته است نوآوري صورت گيرد و اجراهاي 
خوب و اصيل را شاهد باشيم در هر عصري جوانان به 
آن گرايش پيدا مي كنند. مثال آواز »خوشه چين« استاد 
بنان را همه گروه هاي سني دوست دارند و با آن ارتباط 
برقرار مي كنند. اما نكته دوم اين كه يكي از داليل گرايش 
جوانان به سبك هاي غربي، مي تواند ناشي از شور و 
آوازهاي  باشد.  آنها  سني  شرايط  به  مختص  هيجان 
سنتي بيشتر درون گرايانه هستند كه انسان را به تامل وا 
مي دارند اما جوانان در سنين پايين بيشتر موسيقي هاي 
ريتميك را ترجيح مي دهند. اما بعضا ديده شده كه 
اصيل  آوازهاي  به  باالتر  سنين  در  هم  قشر  همين 
عالقه نشان داده اند. همچنين معتقدم بايد درباره اين 
مسائل تحقيقات بيشتري صورت گيرد كه آيا واقعا 
راك  و  پاپ  سبك هاي  به  بيشتري  گرايش  جوانان 
نسبت به سنتي دارند يا خير؟ بيشتر هنرجويان من 
در گروه سني نوجوان و جوان هستند و از اين رو 
فكر مي كنم بر اساس مشاهده ميداني خودم به عنوان 
مدرس موسيقي سنتي گرايش به آواز سنتي در ميان 

قشر جوان هم كم نيست. 
موسیقي رشته در تحصیل شما نظر به :
بصورتآکادمیکتاچهاندازهميتواندبرپرورش

استعدادوذوقیکهنرمندتاثیربگذارد؟
در عرصه موسيقي تحصيل آكادميك جزو شرايط 

الزم براي كسب مهارت است اما كافي نيست. داشتن 
استعداد به ويژه در زمينه آوازخواني با توجه به اين كه 
ساختار حنجره و ويژگي هاي صدا تا حد زيادي ارثي 
است، حرف اول را مي زند و صرفا آموزش آكادميك 
كافي نيست. اما در زمينه آموزش ساز شايد بتوان كمي با 
پشتكار و تعليم، مساله وراثت و استعداد را جبران كرد. 
به عالقه امروزه ميدانید که همانطور :
خواندندراکثرمردمدیدهميشود.گاهزمزمهیاگاه
باصدايبلند،گاهبهصورتحرفهايیاگاهيدلي.

شماجذابیتخوانندگيرادرچهميبینید؟
آواز، هنر بيان احساسات دروني با تكنيك موسيقي 
است. همه مردم به بيان احساس دروني خود نياز دارند 
و تكينك هاي آوازي نيز بر اساس درونيات انسان و 
احساس وي شكل گرفته اند و از اين رو آواز بهترين 
ابزار براي بيان احساس است. جالب است بدانيد كه 
دستگاه »سه گاه« زماني تدوين شد كه ايران مورد هجوم 
مغول ها قرار گرفت و مردم سركوب شده بودند. از اين 
رو دستگاه »سه گاه« كه حس و حال آن حزن انگيز است 
و كنايه از دادخواهي دارد، شكل گرفت. امروزه هم 
مردم ناخودآگاه وقتي از چيزي گله دارند، به صورت 
ناخودآگاه با اين دستگاه آوازي ارتباط برقرار مي كنند 
يا هنگامي كه شادتر هستند، زمزمه هايشان به دستگاه 

»ماهور« نزديك تر است.
:ودرپایانبفرماییدچگونهتوانستهایدتوازن
کاروموسیقيرادرزندگيخودحفظکردهوتعادل

بینآندوبرقرارکنید.
البته وقتي هنر، شغل اصلي و حرفه اي فرد نباشد، 
مشكالتي براي يادگيري و دنبال كردن آن وجود دارد. 
اكثر كساني كه در اين وضعيت قرار دارند ساعت هاي 
زيادي را مشغول كار بوده و معموال زمان كمي براي 
تمرين هنري دارند اما نيروي محركي كه سبب مي شود 
در  است.  عشق  كند،  پيشرفت  زمينه  اين  در  انسان 
خاطرات استاد شجريان مي خوانيم كه ايشان در زمان 
جواني وقتي كه تازه به تهران آمده بودند و مي خواستند 
تمرين كنند، از آن جايي كه صدايشان مزاحم همسايه ها 
مي شد، در نزديك دهان خود يك بالش نگاه مي داشتند 
كه صدايشان كمتر شنيده شود و از اين گونه مشكالت 
بر سر راهشان زياد بوده ولي با عشق و پشتكار مثال 
زدني به اين جايگاه رفيع رسيدند.  من  هم از آن جايي 
كه نمي خواستم از تمرين دور باشم، تدريس و همكاري 
با گروه هاي مختلف موسيقي را به صورت هم زمان در 

برنامه ام قرار دادم.
:دربارهچندناميکهمطرحميکنم،خیلي
کوتاهوموجزاولینچیزيکهبهذهنتانميرسد

رابیانکنید.
استاد محمدرضا شجريان؛ اسطوره آواز سنتي

عليرضا افتخاري؛ صداي دلنشين و پركار 
محمد اصفهاني؛ صدايي گرم وعرفاني

مرحوم ناصر عبدالهي؛ احساسي تكرار نشدني 
شهرام ناظري؛ جوشش احساس ناب

زهرا شهالیي

البته وقتي هنر، 

شغل اصلي و 
حرفه اي فرد 
نباشد، مشکالتي 
براي یادگیري و 
دنبال كردن آن 
وجود دارد. اكثر 
كساني كه در این 
وضعیت قرار دارند 
ساعت هاي زیادي 
را مشغول كار بوده 
و معموال زمان كمي 
براي تمرین هنري 
دارند اما نیروي 
محركي كه سبب 
مي شود انسان در 
این زمینه پیشرفت 
كند، عشق است
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شيار 143
کارگردان:نرگسآبیار

خالصهداستان:الفتچشمانتظارفرزنداست
بزرگ امتحان اما میرسد. راه از خوبی خبر که

درراهاست.
گالره احمدي، مهران زارعي، بازیگران:مریال

عباسي،جوادعزتي


ماهی و گربه
کارگردان:شهراممکری

خالصهداستان:ماجرایگروهیازدانشجویان
وجوانانراتعریفمیکندکهدرجریانسفربه
شمالکشوروحضوردریکاردودرگیراتفاقات

عجیبیمیشوند.
بازیگران:بابککریمی،سعیدابراهیمیفر،محمد

برهمنی

ميهمان داريم
کارگردان:محمدمهدیعسگرپور

خالصهداستان:پدرومادریکهسهفرزندشان
شهیدشدهاندتصمیممیگیرندتاتنهاپسرجانباز
خودراازآسایشگاهبهخانهمنتقلکنند.خبرآمدن
یکمیهمانگرانقدر،کارهایزمینماندهودلشوره

پذیرایی،دغدغههایپیشرویآنهاست.
بازیگران:پرویزپرستویی،آهوخردمند،سهیال

گلستانی

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

ساكن طبقه وسط
کارگردان:شهابحسینی

خالصهداستان:ورودیکنویسندهجوانبهیک
آپارتمانحوادثعجیبیرادرپیدارد...

ساره اصالنی، فرهاد حسینی، شهاب بازیگران:
بیات،بابکحمیدیان

از تهران تا بهشت
کارگردان:ابوالفضلصفاری

با خالصهداستان:زندگیغزال،زنجوانیکه
بهفروپاشی همسرشدچارچالششدهاست،رو
است.مردزنراترکمیکندوزندرجستجویی
نمادگونراطیمیکندو دنبالشوهر،مسیری به
دراینسیروسلوکبهحقیقتماجراپیمیبرد...
بازیگران:مهنازافشار،جعفروالی،مهراناحمدی

پرويز
کارگردان:مجیدبرزگر

خالصهداستان:پرویزمردیستپنجاهسالهکه
همیشهباپدرشدرشهرکیآرامزندگیکرده.پدر
پرویزکهتصمیمبهازدواجگرفتهازاومیخواهد
خانهراترککند.پرویزناگهانخودرادرجهانی
جدیدوبیگانهمییابد.اوتصمیممیگیردبهپدرو
اهالیشهرکنشاندهدکهنمیتوانندبهاینآسانی

اورااززندگیشانحذفکنند.
بازیگران:لوانهفتوان،حمیرانونهالیومحمود

بهروزیان

مردی برای تمام فصول
کارگردان:بهمنفرمانآرا

محل:تاالروحدت
دورهاجرا:17آبان1393-05دی1393

ساعت:19:30

وقتی ما برگرديم دوپای آويزان مانده است
نویسندهوکارگردان:ابراهیمپشتکوهی

محل:سالنحافظ
دورهاجرا:20آبان1393-14آذر1393

ساعت:18:30

مرگ فروشنده
کارگردان:نادربرهانیمرند

محل:تئاترشهر-سالناصلی
دورهاجرا:18آبان1393-30آذر1393

ساعت:19:30

فصل عاشقي
خواننده:ساالرعقیلي

اشعار:اسحقانور،رضادربندي،حافظ
ژانر:سنتي

من و ما
خواننده:محسنچاوشي،سیناحجازي،

مرتضيپاشایي،شهرامشکوهي،ایمانقیاسي،
مهديیراحي،عليلهراسبي

ژانر:پاپ

آرايش غليظ
خالقاثر:سهرابپورناظري
خواننده:همایونشجریان

اشعار:موالنا
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لرستانبهجهتجاذبههایتاریخییکیازاستانهاییاستکهموردتوجه
اغلبایرانیانقرارگرفتهاست.دراینمیانشهرستانالیگودرزباوسعتبیشاز
8هزارکیلومترمربعوباارتفاع2هزارمترازسطحدریابیشترینسهمراازمناظر
دیدنیوطبیعیبهخوداختصاصدادهاستکهازدریاچهگهر،آبشارهایآب
سفیدوچکانمیتوانبهعنوانمهمتریناینمناظرطبیعینامبرد.آبشارآب
سفیدیکیازطبیعیترینوزیباترینآبشارهایکشوراستکهدربخشبشارت
الیگودرزواقعشدهاست،اینآبشارباارتفاعیبیشاز60مترازتونلیدردل
کوهبیرونمیآیدوسرچشمهآندرپردهابهامباقیماندهاست.هرسالهدرفصل
بهاروتابستاناینعروسسفیدپوشمیزباناکثرمردمایراناست.آنانباطی
کردنمسیریصعبالعبوربهدورازهیاهویشهرنشینیساعاتیوحتیبعضًا
چندینروزرادراینمنطقهسپریمیکنند،منطقهایییالقیباکوههایسربه
فلککشیدهودرختانزیبایبلوطوگردوکهحتیدرتابستانبرایگذرانشب
بهناچاربایددرپناهچادربیتوتهکنی،اگردرخلوتصبحمقابلاینعروس
سفیدپوشبنشینیولحظهایبهصدایشگوشفرادهیباتوسخنمیگوید،
سخنازقدرتوعظمتحضرتباریتعالی،قدرتیکهماانسانهاازدرک
واقعیآنعاجزیم،قدرتیکهمختصذاتاوستواندیشهدربارهآنلرزهبراندام

انسانمیاندازد.

استان لرستان - الیگودرز
از دریچه دوربین

  همکاران

نکیسا
محضري





دوماهنامه گروه  فراب
مهر و آبان 1393

   شماره 34- مسلسل 40 - 64 صفحه

Energy & Water Projects طرح هاي آب و انرژي

براي چهارمين سال

فراب صادر كننده نمونه ملي شد

چهارمين

درخشش



]]کنتور هوشمند
دانش  بومي سازي  با  فراب  شركت 
طراحي و ساخت سامانه هاي اندازه گيري 
و كنتورهاي هوشمند، طراحي سامانه هاي 
اندازه گيري هوشمند در پروژه هاي زنجان 

و بوشهر را نهايي كرده است.






