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اخبارداخلی

سرخط اخبار نوتاش

اخبار گروه فراب

استان  به  روزه  يك  سفر  در  اول  رئیس جمهور  معاون 
هرمزگان از بخش هاي مختلف پااليشگاه میعانات گازی ستاره 
اعتبارات هزينه شده و زمان  از  بازديد کرد و  خلیج فارس 
تکمیل اين پروژه مطلع شد. به گزارش روابط عمومي شرکت 
فراب، در اين بازديد که روز دوشنبه ششم بهمن ماه 1393 
صورت گرفت، دکتر »اسحاق جهانگیري« در نشستی با مديران 
پروژه پااليشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس حاضر شد 
و با تأکید بر لزوم سرعت بخشیدن به روند تکمیل اين پروژه، 

از تالشگران و دست اندرکاران آن قدردانی کرد.
میعانات  پااليشگاه  پروژه  نشست،  اين  در  جهانگیري 
گازی ستاره خلیج فارس را از مهم ترين طرح هاي در دست 
اجرای کشور برشمرد و گفت: اين پروژه به جهت کیفیت 
فرآورده های نفتی که قرار است تولید کند، از اهمیت زيادی 
از اين پروژه به  برخوردار است. معاون اول رئیس جمهور 
عنوان طرحی ملی و بزرگ ياد کرد و افزود: خوشبختانه در 
دولت تدبیر و امید، پروژه های مربوط به نفت و گاز از تحرک 
پروژه ها  اينگونه  در  تحول  شاهد  و  بوده  برخوردار  ويژه ای 
هستیم. وي با اشاره به برخی موانع و مشکالت پیش روی 
تکمیل اين پروژه، از اهتمام و نگاه ويژه دولت برای رفع موانع 

پیش روی اين طرح خبر داد و 
پروژه  اين  مسئوالن  از  افزود: 
انتظار داريم دغدغه های موجود 
اجرای  و  اداره  نحوه  به  نسبت 
پروژه را هرچه سريعتر برطرف 
مي افزايد:  گزارش  اين  کنند. 
نشست،  اين  در  نیز  نفت  وزير 

به بیان توضیحاتی در خصوص اين پروژه و برخی موانع و 
مشکالت آن پرداخت. مهندس »بیژن زنگنه« گفت: کمبود مالی 
مهم ترين دغدغه پیشرفت پااليشگاه ستاره خلیج فارس است 
و اختصاص ۶۵٠ میلیون يورو از محل صندوق توسعه ملی به 
اين پروژه، می تواند همه مشکالت اجرايی آن را برطرف کند. 
در ادامه اين نشست، گزارشی از آخرين وضعیت پیشرفت 
فیزيکی پااليشگاه و مهم ترين فعالیت های انجام شده از مهرماه 
1392 و اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل اين پروژه ارايه شد. 
برنامه زمان بندی برای راه اندازی اولیه پروژه، برخی موانع و 
انجام شده در سازمان اجرايی  اقدامات  مشکالت پیش رو، 
پروژه و منابع مالی تزريق شده، از جمله محورهايی بود که در 

اين گزارش به آنها پرداخته شد.
در اين بازديد، پیشرفت کلی طرح توسعه پااليشگاه ستاره 
 78/7 پااليشگاه  پروژه  پیشرفت  درصد،  فارس81/9  خلیج 
درصد، پروژه خط لوله 99/8 درصد و پروژه آبگیر دريا 99/2 

درصد عنوان شد.
 همچنین مطرح شد که اعتبار مورد نیاز اين پروژه 3/8 
میلیارد يورو پیش بینی شده بود که تاکنون 2/8 میلیارد يورو 
اولیه ۴٠٠ میلیون يورو  هزينه شده است و برای راه اندازی 
ترين يك  راه اندازی   برای  و 
میلیون   ۶٠٠ يك(،  )پروژه 
يورو نیاز است. شايان ذکر 
فراب،  شرکت  که  است 
پیمانکار واحدهاي يوتیلیتي 
گازی  میعانات  پااليشگاه 

ستاره خلیج فارس است.

در بازديد معاون اول رئيس جمهور مطرح شد:

پااليشگاهستارهخلیجفارس
راهیبرایبینیازیازواردات

نصبAir Dryerهايیونیت123
پاالیشگاهفاز22-24

عملیاتنصبدوعددبویلر)هریکبهوزن
400تن(واستکمربوطهپتروشیميپردیس

نصبتاورT-2001-3باارتفاع56.4مترووزن
521.5تنونصبتاورT-2002-3باارتفاع
69.4مترووزن309.4تنپتروشیميپردیس

Primary Reformerادامهعملیاتنصب
Packageپتروشیميپردیس



اخبار گروه فراب

مدير عامل فراب در نشستي با معاونان، مديران و مجريان 
گفت:  نوتاش  و  توبا  نارديس،  فراب،  شرکت هاي  طرح هاي 
تجربه نشان داده است که فراب توانايي و ظرفیت پشت سر 
گذاشتن سختي ها و مشکالت اقتصادي امسال و سال آينده را 
دارد. به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، در اين نشست 
که روز چهارشنبه هشتم بهمن ماه 1393 برگزار شد، مهندس 
»مهران لطفي« با ارائه گزارشي از آخرين وضعیت پروژه هاي در 
دست بهره برداري و اجرايي فراب در حوزه هاي آبي، حرارتي، 
نفت، گاز و پتروشیمي، ريلي و مديريت انرژي، به بیان ديدگاه ها 
و راهکارهاي خود براي رويارويي با مشکالت و سختي هاي 

احتمالي پیش رو در سال آينده پرداخت.
لطفي در آغاز اين نشست گفت: برگزاري نشست هاي ادواري 
در فاصله هاي منظم در سطوح مختلف گروه فراب، موجب 
نزديك شدن هرچه بیشتر ديدگاه ها و نیز تشريك مساعي براي 
فراب مي خواهم  مديران  از  و  امور خواهد شد  دقیق  پیشبرد 
برگزاري اينگونه نشست ها را در دستور کار خود قرار دهند. 
مدير عامل شرکت فراب در ادامه با تشريح وضعیت پروژه هاي 
آفرين  آبي خدا  نیروگاه  درباره  در حوزه هاي مختلف،  فراب 

گفت: اين نیروگاه، آخرين مراحل گشايش اعتبار را مي گذراند.
وي همچنین از راه اندازي نیروگاه گازي الصدر در کشور 
انتخاب شريك  با  داد و گفت:  آينده خبر  ماه  عراق طي سه 
شرق  در  هرند  ترکیبي  سیکل  نیروگاه  کارهاي  سرمايه گذار، 
وضعیت  درباره  لطفي  ايم.  کرده  آغاز  اخیراً  نیز  را  اصفهان 
بهره برداري نیروگاه هاي آبي و حرارتي فراب، گفت: خوشبختانه 
تا امروز در هیچ يك از نیروگاه هاي گتوند، سیاه بیشه، سنگ توده 
2 و شیرکوه يزد که تحت بهره برداري فراب هستند، حادثه اي که 
منجر به خارج از مدار شدن اين نیروگاه ها شود، رخ نداده است.
وي سپس از آغاز عملیات اجرايي نیروگاه ۵ مگاواتي ترم 

)Terem( در کشور کنیا در روزهاي گذشته خبر داد و گفت: 
به اين ترتیب، فراب موفق شد سومین پروژه خود را در کشور 
کنیا آغاز نمايد. مدير عامل فراب درباره وضعیت پروژه هاي نفت، 
گاز و پتروشیمي شرکت نارديس نیز گفت: پروژه هاي بسیار 
خوبي در اين حوزه داشتیم که دستخوش شرايط نامساعد ناشي 
از تحريم هاي ناجوانمردانه علیه کشورمان شد و کار ما را سخت 
و دشوار کرد. لطفي در ادامه با اشاره به انباشته شدن مطالبات 
معوق فراب از کارفرماهاي مختلف، از تداوم شرايط سخت 
اقتصادي امسال در سال آينده نیز خبر داد و گفت: با توجه به 
کاهش درآمدهاي نفتي کشور و مشکالت ناشي از آن، از مديران 
بخش هاي مختلف گروه فراب مي خواهم در توسعه پرسنلي، 

محتاطانه عمل کنند.
وي افزود: همچنین از همه شما درخواست مي کنم براي عبور 
از مشکالت احتمالي پیش روي مجموعه، فکر و براساس آن، 

برنامه هاي سال آينده را تنظیم کنید.

بيان ديدگاه هاي مديران فراب
اين گزارش مي افزايد: در ادامه اين نشست، تعدادي از مديران 
گروه فراب به بیان نظرات و ديدگاه هاي خود درباره مسائل 
کاري پرداختند. ورود به حوزه هاي جديد درآمد زا براي فراب 
از قبیل ساختمان سازي، تونل سازي و فعالیت هاي معدني؛ فکر 
کردن به توسعه محصوالت جديدي که مشتري آنها مردم باشند، 
به جاي توسعه پروژه ها؛ به اشتراک گذاشتن ظرفیت هاي نیروي 
انساني فراب در سطح گروه به جاي جذب نیروي جديد؛ تالش 
براي حفظ اعتبار و خوشنامي فراب به عنوان يك پیمانکار بزرگ 
نزد کارفرماها حتي در شرايط سخت اقتصادي از طريق تسريع 
در اجراي پروژه ها و جذب سرمايه گذار در پروژه ها، از مهمترين 

پیشنهادهاي مطرح شده بود.

سرخط اخبار نوتاش

Sub Station-برقدارکردنتابلوهاي
2103پاالیشگاهستارهخلیجفارس

V.V-2301عملیاتنصبتجهیز
پاالیشگاهستارهخلیجفارس

نصبوراهاندازیجرثقیلسقفینیروگاه
آبيداریان

نصبدریچههايدرفتتیوبنیروگاه
آبيداریان

حملروتورژنراتورواحدیکبهسایت
نیروگاهآبيداریان

مدير عامل فراب در ديدار با مديران شركت:

تواناييوظرفیتعبورازمشكالتاقتصاديراداريم
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سرخط اخبار نوتاش

اخبار گروه فراب

تخصصي  و  المللي  بین  نمايشگاه  و  کنفرانس  سومین 
انرژي ساراواک به عنوان بزرگ ترين کنفرانس و نمايشگاه 
در زمینه انرژي و نفت در شرق مالزي، در روزهاي هفتم تا 

نهم بهمن ماه 1393 برگزار شد.
کنفرانس  اين  فراب،  شرکت  روابط عمومي  گزارش  به 
و  پايدار  تبديل  تسريع  و  »تقويت  شعار  با  نمايشگاه  و 
 Energizing Sustainable( ساراواک«  در  فرصت ها 
 Transformation & Opportunities in
Sarawak( با حضور مقامات بلند پايه اي از ايالت ساراواک 
شهر  همايش هاي  مرکز  محل  در  مالزي  مرکزي  دولت  و 

کوچینگ، مرکز ايالت ساراواک، برگزار شد.
شرکت فراب نیز در قالب شرکت فراسان بین الملل )به 
عنوان نماينده انحصاري خود( و به منظور دست يافتن به 

بازارهاي جديد، با برپا کردن غرفه  در اين نمايشگاه حضور 
يافت و در روزهاي برگزاري نمايشگاه، میزبان جمع زيادي 
از بازديد کنندگان از جمله مسئوالن و کارشناسان شرکت 
Sarawak Energy Berhad( SEB( ،کارفرماي اصلي 

ايالت ساراواک در زمینه تولید الکتريسیته بود.
سال هاي  در  مالزي  نخست وزير  محمد«،  »ماهاتیر  دکتر 
1981 تا 2٠٠3، يکي از سخنرانان مراسم افتتاحیه بود که در 

نخستین روز برگزاري، از نمايشگاه ديدن کرد.
بر اساس اين گزارش، بیش از يکصد شرکت از کشورهاي 
برزيل، فرانسه، سنگاپور، ژاپن، آرژانتین، چین و مالزي، از 
توشیبا،  آلستوم،  چون  شده اي  شناخته   شرکت هاي  جمله 
ايمپسا، شل، تري گورجس و ... با برپا کردن غرفه در اين 

نمايشگاه حضور داشتند.

نخستین واحد نیروگاه 1٠ مگاواتي سد آزاد به عنوان نخستین 
توربین و گاورنر طراحي و ساخته شده در داخل کشور، راه 
اندازي شد. به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، مهندس 
»رضا فرانوش«، سرپرست پروژه نیروگاه آبي آزاد، با اعالم اين 
خبر گفت : واحد در ساعت 1۶ روز دوشنبه هجدهم اسفندماه 

امسال توربین به دور نامي )1٠٠٠ دور در دقیقه( رسید. 
نخستین  نیروگاه،  اين  گاورنر  و  توربین  افزود:  فرانوش 
توربین و گاورنر طراحي و ساخته شده در داخل کشور است.

وي در ادامه اين موفقیت را به همکاران گروه فراب به ويژه 
شرکت توبا که کلیه فرايندهاي طراحي و ساخت توربین توسط 
اين شرکت انجام شده و همچنین شرکت نوتاش که نصب 

تجهیزات را انجام داده اند، تبريك گفت.
اين گزارش مي افزايد: نیروگاه 1٠ مگاواتي سد آزاد توسط 
شرکت فراب در کیلومتر 7۵ جاده سنندج به مريوان در حال 

ساخت است.

معرفیتوانمنديهايفرابدركنفرانس
ونمايشگاهبینالملليانرژيساراواك– مالزي

راهاندازينخستینواحدنیروگاه10مگاواتيسدآزاد

شروعفعالیتهایراهاندازیباحضور
کلیهسوپروایزرها-نیروگاهسیمره

نصب و ساخت قراردادهاي موقت تحویل
پروژه نصب و سیویل فلزي، استراکچر

پاالیشگاهپارسیان

تجهیزکارگاهشرکتنوتاشدرسهایستگاهخط
7خط7مترويتهران

گسترش فعالیت هاي توسعه 
بازار در شركت نوتاش افرا 

نظر به رسالت نوتاش افرا به عنوان شرکت 
ساختمان و نصب گروه فراب، واحد توسعه 
بازار فعالیت خود را عالوه بر گروه فراب به 
ايجاد افق هاي تازه در خارج از گروه توسعه 
داده است. لذا در اين راستا شرکت نوتاش 
و  داخل  در  مناقصه   1٠ در  حضور  با  افرا 
خارج از کشور فصل پرکاري را سپري نموده 
و با تدوين برنامه استراتژي و تحلیل بازارهاي 
هدف و همچنین رصد بازارهاي جديد اقدام 
به بررسي و مهیا نمودن شرايط براي حضور 
همچنین  و  جديد  فعالیت هاي  حوزه  در 
در  ذي صالح  پیمانکاران  لیست  به  ورود 
حوزه فعالیت هاي نفت و گاز و پتروشیمي، 
ساختمان، آب، صنعت و معدن نموده است.



اخبار شركت ناردیس

اخبار شركت توبا

اختصاصي  نمايشگاه  در  فراب  گروه  توانمندي هاي 
جمهوري اسالمي ايران در شهر بغداد به نمايش گذاشته شد. 
به گزارش روابط عمومي فراب، در اين نمايشگاه بین المللی 
که در روزهاي بیست و هفتم تا سي ام بهمن ماه امسال در 
سايت نمايشگاهي شهر بغداد برگزار شد، 2۶٠ شرکت هاي 
ايراني در حوزه هاي آب و برق، نفت و گاز، خدمات مهندسی، 
صنعت خودرو، صنايع دارويی، مواد غذايی، لوازم منزل، لوازم 
دفتری، ساختمان و صنايع فلزی، حضور داشتند. در غرفه گروه 
فراب نیز مسئوالني از شرکت هاي فراب، نارديس و پمپ برکه 
حضور داشتند که در فضايي به وسعت ۴٠ متر مربع، به بیان 
توضیحات فني و کارشناسي و معرفي برخي از توانمندي ها 
و دستاوردهاي فراب پرداختند. در افتتاحیه نمايشگاه بغداد، 
»اسحاق جهانگیري«، معاون اول رئیس جمهوري اسالمي ايران، 
و وزيران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و جمعي از معاونان وزيران 
حضور داشتند که در بازديد عمومي از نمايشگاه، از غرفه هاي 

شرکت هاي ايراني بازديد کردند.

بازديد كنندگان از غرفه فراب
ايراني  مقام هاي  و  مسئوالن  از  مي افزايد:  گزارش  اين 
بازديدکننده از غرفه فراب مي توان به »رستم قاسمی«، مشاور 
معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد توسعه تجاری ايران 
و عراق، »حسن دانايی فر«، سفیر جمهوري اسالمي ايران در 
بغداد، »يحیي آل اسحاق«، رئیس اتاق بازرگانی، صنايع و معادن 
تهران و »نیره پیروز بخت«، رئیس سازمان ملي استاندارد ايران، 
بلندپايه عراقي  از مسئوالن و مقام هاي  اشاره کرد. همچنین 
نیز، مي توان به بازديد »عادل عبدالمهدی«، وزير نفت عراق، با 
همراهي مشاور معاون اول رئیس جمهوري اسالمي ايران اشاره 
کرد که در اين بازديد، »مجید صمدی مجد«، معاون توسعه 

طرح هاي فراب، توضیحات جامعی در خصوص پروژه های 
فراب ارائه داد. در ايام برگزاري نمايشگاه، چندين نشست فني 
و بازاريابي نیز در غرفه فراب برگزار شد که از بین آنها مي توان 
به نشستي با حضور »عادل حمید«، معاون پروژه هاي وزارت 
برق عراق، اشاره کرد که در اين نشست، توسعه فعالیت هاي 
فراب در بازار عراق مطرح شد و وي فراب را برای حضور در 
پروژه هاي سرمايه گذاری که راهبرد جديد وزارت برق عراق 
است، دعوت کرد. همچنین »سید صادق الیاسری«، معاون وزير 
نفت عراق در بخش مطالعات و برنامه ريزی، نیز در بازديد 
از غرفه فراب گفت: با توجه به تجربه شرکت هاي ايراني در 
استخراج گاز، کشور عراق نیازمند کمك شرکت هاي ايراني در 
موضوع شیرين سازی گاز است. معاون وزير نفت عراق سپس 
گفت: گاز عراق مانند گاز ايران خالص نیست و عمدتا همراه 
نفت است و به تصفیه و شیرين سازی در هنگام استخراج نیاز 
دارد. الیاسري افزود: ما برای استخراج نفت نیز به آب نیاز داريم 
که با توجه به منابع کم آب در عراق، تزريق آب به چاه ها برای 
استخراج نفت نیز مشکالت متعددی دارد که در اين بخش 
نیز به کمك شرکت هاي ايراني نیازمند هستیم. بر اساس اين 
گزارش، خانم »حمديه الحسینی«، نماينده شهر حله در پارلمان 
عراق، نیز از ديگر مسئوالنی بود که از غرفه گروه فراب بازديد 
کرد. وي در اين بازديد از نیاز به خط راه آهن برای انتقال زائران 
از حله به کربال و نجف اشرف خبر داد. در اين بازديد مقرر 
شد نامه رسمی در اين خصوص فرستاده شود و تقاضاي انجام 
کارهای مطالعاتی اين پروژه از سوي فراب در آن مطرح شود. از 
ديگر بازديد کنندگان عراقي مي توان به »فاطمه الموسوی«، مدير 
امور قراردادهای راه آهن عراق، مسئول امور مناقصات اداره 
نیروگاه هاي گازی و نیز مديران برخی از شرکت هاي پیمانکار 
عراقی از جمله شرکت هاي پیمانکاری الغدير، پیمانکاری صفوه 

و پیمانکاری کاره اشاره کرد.

نمايشتوانمنديهايگروهفراب
درنمايشگاهبینالمللیبغداد

اخبار شركت بركه

مبادله قرارداد دریچه هاي سردشت
قرارداد طراحي، تامین، ساخت، حمل و نصب دريچه هاي 
استاپالگ درفت تیوب نیروگاه سردشت به همراه سیستم 
باالبر دريچه در اوايل بهمن ماه سال 93 بین فراب و توبا 
مبادله گرديد. طراحي اولیه اين دريچه ها با ارتفاع حدود 
3 متر و عرض ۵ متر در سه واحد در اوايل اسفند ماه 
سال جاري خاتمه يافت و مدارک و نقشه هاي اولیه جهت 
پیش بیني  ارسال شد.  فراب  به شرکت  تايید  و  بررسي 
مي گردد مراحل نهايي شدن طراحي و تايید آن از سوي 
کارفرماي تا پايان سال جاري به طول انجامد و لذا عملیات 
تامین متريال و ساخت دريچه ها از ابتداي سال 9۴ آغاز 

خواهد شد.

تست موفقیت آمیز دریچه هاي هیدرومکانیک 
درفت تیوب پروژه داریان

تست شاقولي و تست عملکرد تیر باال بر هر 3 واحد از دريچه هاي 
هیدرومکانیك درفت تیوب پروژه داريان با حضور نمايندگاني 
از شرکت توسعه منابع آب و نیروي ايران، مهاب قدس، فراب و 
توبا در کارخانه شرکت هپکو اراک با موفقیت به انجام رسید و 
اين تجهیزات به سايت ارسال شد. شايان ذکر است که طراحي 
و مديريت ساخت و تامین اين دريچه ها عهده شرکت توبا بوده 
است. همچنین قطعات مربوط به Distributer هاي واحدهاي 
2 و 3 توربین از گمرک ترخیص و در انبار شرکت هپکو اراک 
تخلیه شده اند. پیش بیني مي شود پیش مونتاژ اين دو واحد در نیمه 

اول سال 9۴ به سرانجام برسد.

طراحي، ساخت و تست 
نخستین پمپ BB3 در ایران 
توسط شركت پمپ بركه 

نخستین پمپ BB3 مطابق با استاندارد 
برکه  پمپ  شرکت  سوي  از   API610
طراحي و ساخته شد و با حضور نمايندگان 
خارک،  پتروشیمي  شرکت  سفارش دهنده، 
تست شد. به گزارش روابط عمومي شرکت 
مدير  جواهريان«،  »بهرام  مهندس  فراب، 
اين  اعالم  با  برکه،  پمپ  بازاريابی شرکت 
قوي  فشار  طبقاتي  پمپ هاي  گفت:  خبر 
Axial Split که مورد مصرف نیروگاه ها، 
فراورده هاي  انتقال  خطوط  و  نفت  صنايع 
استاندارد  بندي  طبقه  در  و  هستند  نفتي 
شناخته   BB3 پمپ هاي  عنوان  با   API
مي شود، از پیچیده ترين انواع پمپ ها از نظر 
طراحي، ريخته گري، ماشین کاري و مونتاژ 
ساخت  و  طراحي  از  جواهريان  هستند. 
همکاران  همت  به   BB3 پمپ  نخستین 
شرکت پمپ برکه در يك دوره يك ساله 
مراحل  تمام  اجراي  افزود:  و  داد  خبر 
طراحي تا تست و بر اساس يك سفارش 
خاص، براي نخستین بار از سوي شرکت 

پمپ برکه انجام شد.
وي سپس گفت: اين پمپ براي انتقال 
آب تغذيه ديگ بخار پتروشیمي خارک با 
دماي باال و با حداکثر فشار کارکرد 82٠ متر 
طراحي شده که در هفته نخست اسفندماه 
پتروشیمي  شرکت  نمايندگان  حضور  در 

خارک، مورد آزمايش قرار گرفت. 
اين گزارش مي افزايد: شرکت پمپ برکه 
با سابقه اي افزون بر دو دهه فعالیت در زمینه 
ارائه  و  نصب  آزمايش،  ساخت،  طراحي، 
خدمات پس از فروش در صنعت پمپ و 
توربین هاي کوچك کشور، با گروه بزرگي 
سفارشي  پمپ هاي  مصرف کنندگان  از 
پتروشیمي،  صنايع  پااليشگاه ها،  قیبل  از 
شرکت هاي نفتي و تأمین کنندگان تجهیزات 
پمپ  شرکت  مي کند.  همکاري  نیروگاهي 
برکه در بهار امسال با سرمايه گذاري شرکت 
گروه  به  فراب،  گروه  سرمايه  و  تجارت 

فراب پیوست.



واگذاري قرارداد 
ساخت نيروگاه آبيJagran II)پاكستان(

قرارداد ساخت نیروگاه ۴8 مگاواتي Jagran II به شرکت چیني 
CWEابالغ گرديد. اين قرارداد از نوع EPCبوده و ارزش تقريبي 
آن 71 میلیون دالر است. مدت زمان اجراي اين پروژه ۴٠ ماه برآورد 
شده است. الزم به ذکر است شرکت CWE يکي از شرکت هاي 

وابسته به شرکت چیني Three Gorges Corporation است.

شروع فرآيند پيش ارزيابي 
پيمانكاران پروژه برق آبيDasu)پاكستان(

با شروع فرآيند پیش ارزيابي   Dasu نیروگاه آبي ساخت فاز اول 
ظرفیت  داراي   Dasu نیروگاه  شد.  جديدي  فاز  وارد  پیمانکاران 
۴32٠ مگاوات بوده و مراحل ساخت آن به دو فاز 21۶٠ مگاواتي 
تقسیم شده است. در هر فاز، نیروگاه به شش واحد 3۶٠ مگاواتي 
تجهیز خواهد شد. ساخت فاز اول نیروگاه Dasu تقريباً شش سال 
به طول خواهد انجامید و هزينه تقريبي اجراي آن ۴2۴8 میلیون دالر 

برآورد شده است. 

*کارشناسبرنامهریزيوکنترلپروژهمعاونتتوسعهطرحها

انرژي هاي نو 

آب و برق
اخبارصنعتحرارتي

محمدرضا 
نازآبادي *

EPC ابالغ قرارداد
نيروگاه آبيVishungadPipalkoti)هند(

قرارداد EPC اجراي پروژه VishungadPipalkoti به شرکت 
هندي BHEL ابالغ گرديد. ظرفیت اين نیروگاه ۴۴۴ مگاوات است 
و بر روي رودخانه Alakanda احداث خواهد شد. نیروگاه به چهار 
واحد 111 مگاواتي از نوع فرانسیس عمودي تجهیز خواهد شد و زمان 
احداث آن ۴8 ماه تعیین شده است. شرکت BHEL تاکنون تامین 
تجهیزات بیش از 187۶٠ مگاوات نیروگاه آبي در کشور هند را بر عهده 

داشته است. 

شروع به ساخت نيروگاه آبيLianghekou)چين(
ساخت نیروگاه 3٠٠٠ مگاواتي Lainghekou توسط شرکت 
Yalong River HPD آغاز شد. اين نیروگاه به شش واحد ۵٠٠ 
مگاواتي تجهیز خواهد شد و توانايي تولید 11 تراوات ساعت برق 

را در سال خواهد داشت.
شده  برآورد  دالر  میلیارد   1٠.8 نیروگاه  اين  اجراي  هزينه   
 2٠23 سال  گرفته،در  صورت  برنامه ريزي هاي  اساس  بر  و  است 
 Yalong به بهره برداري خواهد رسید. الزم به ذکر است شرکت
River HD به صورت انحصاري حق احداث پروژه هاي برق آبي 

را بر روي رودخانه Yalong در اختیار دارد. 

ابالغ قرارداد اجراي نيروگاه 220 مگاواتي بادي)ژاپن(
کنسرسیومي متشکل از شرکت Hitachi Zosen به همراه نه 
شرکت ديگر،موفق به اخذ قرارداد اجراي پروژه بادي 22٠ مگاواتي 
Lwafune شدند. اين نیروگاه در شمال غربي ژاپن احداث خواهد 
شد و هزينه تقريبي اجراي آن 8۵2 میلیون دالر برآورد شده است. 
برق تولیدي اين نیروگاه براي مصرف بیش از 17٠ هزار خانوار مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت. 

 Geba ساخت نيروگاه آبي
توسط كنسرسيوم چيني)اتيوپي(

به   Geba تلمبه ذخیره اي 371 مگاواتي نیروگاه  قرارداد ساخت 
 Sinohydro و CGGC کنسرسیومي متشکل از شرکت هاي چیني
واگذار شد. هزينه اجراي اين پروژه ۵83 میلیون دالر تخمین زده شده 
 Export-import است که 8٠ درصد اين مبلغ توسط بانك چیني
تامین مالي خواهد شد. طبق مطالعات صورت گرفته،کشور اتیوپي داراي 
۴۵ هزار مگاوات پتانسیل احداث نیروگاه هاي آبي است که تاکنون 

۵ درصد اين ظرفیت مورد بهره برداري قرار گرفته است. 
بهمن و اسفند  1393
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تامين مالي پروژه هاي خورشيدي
توسط بانك IDB)اروگوئه(

تامین  بابت  دالر  میلیون   ۶۵.9 مبلغ  که  کرد  اعالم   IDB بانك 
مالي احداث نیروگاه هاي خورشیدي توسط بخش خصوصي به 
اين کشور اختصاص داده است. اين وام در راستاي افزايش سهم 
تخصیص  اروگوئه  کشور  در  تجديدپذير  انرژي هاي  از  استفاده 
داده شده است. با سرمايه گذاري اين مبلغ در احداث نیروگاه هاي 
کربني  گازهاي  تن  هزار   18 از  بیش  انتشار  خورشیدي،از 
جلوگیري خواهد شد. الزم به ذکر است تاکنون ۶۴.8 مگاوات 

نیروگاه خورشیدي در کشور اروگوئه احداث شده است. 

ساخت نيروگاه خورشيدي
توسط شركت ACWA&TSK)دوبي(

سازمان آب و برق دوبي)DEWA(اعالم کرد که ساخت نیروگاه 
 ACWA خورشیدي به ظرفیت 2٠٠ مگاوات را به شرکت هاي
و TSK واگذار کرده است. ساخت اين نیروگاه به عنوان اجراي 
فاز دوم ساخت نیروگاه خورشیدي Al Maktoum به ظرفیت 
يك گیگاوات محسوب مي شود که قرار است ساخت کامل آن در 
سال 2٠3٠ به پايان برسد. کشور دوبي در نظر دارد تا پايان سال 
2٠2٠،يك درصد از کل انرژي مورد نیاز خود را از انرژي خورشیدي 

تامین کند و تا سال 2٠3٠،اين عدد را به پنج درصد افزايش دهد. 

تامين توربين دو نيروگاه بادي
 توسط شركت Nordex)تركيه(

قرارداد تامین توربین هاي بادي دو نیروگاه Yahyali و Geres به 
شرکت Nordex ابالغ شد. مجموع ظرفیت اين دو نیروگاه ۵۵.3 
براي   N117/2400 واحدهاي  از  شرکت  اين  است.  مگاوات 
 Geres براي پروژه N90/2500 و واحد هاي Yahyali پروژه
استفاده خواهد کرد. الزم به ذکر است شرکت Nordex در دسامبر 
سال گذشته نیز موفق به اخذ قرارداد تامین توربین هاي بادي نیروگاه 
۴۵ مگاواتي در شمال ترکیه شده بود. فعالیت اين شرکت محدود 
به کشور ترکیه نبوده و تاکنون موفق به نصب ۶٠٠٠ توربین بادي 

به مجموع ظرفیت 1٠ گیگاوات در کشورهاي مختلف شده است. 

بازگشايي كارخانه
ساخت توربين بادي در برزيل)برزيل(

شرکت فرانسوي Alstom اعالم کرد که کارخانه جديدي 
 Andrade Gutierrez در کشور برزيل با همکاري شرکت
به منظور ساخت توربین بادي راه اندازي کرده است. ۴9 درصد 
از سهام اين کارخانه در مالکیت Alstom و مابقي در اختیار 
شرکت AG قرار دارد. احداث اين کارخانه بیش از 2۵٠ شغل به 
صورت مستقیم و ۶٠٠ شغل به صورت غیرمستقیم ايجاد خواهد 
نمود. شرکت آلستوم به عنوان يکي از شرکت هاي فعال در زمینه 
ساخت توربین هاي بادي،تاکنون موفق به فروش و نصب بیش از 
3٠٠٠ توربین بادي در کشورهاي مختلف شده است که مجموع 

ظرفیت آنها بالغ بر ۵.8 گیگاوات برآورد شده است.

ابالغ قرارداد ساخت نيروگاه آبيNuble)شيلي(
قرارداد اجراي پروژه برق آبي Nuble به ارزش 2۵7 میلیون 
اين  ظرفیت  گرديد.  Electricapuntillaابالغ  به شرکت  دالر 
نیروگاه 13۶ مگاوات است. الزم به ذکر است تامین تجهیزات 
 Andritz به شرکت  نیروگاه  اين  الکتريکال و هیدرومکانیکال 
بهره برداري  به   2٠17 سال  در  نیروگاه  اين  است.  شده  واگذار 
خواهد رسید و توانايي تولید ۶2٠ گیگاوات ساعت برق در سال 
شش  Electricapuntillaتاکنون  شرکت  داشت.  خواهد  را 
نیروگاه به مجموع ظرفیت ۵۶.۴ مگاوات در کشور شیلي اجرا 

و راه اندازي کرده است. 

ابالغ قرارداد ساخت نيروگاه آبيMiguillas)بوليوي(
به   Miguillas مگاواتي  برق آبي 2٠٠  پروژه  اجراي  قرارداد 
شرکت اسپانیايي CorsaCorviamابالغ گرديد. اين قرارداد از 
برآورد شده  دالر  میلیون   397.9 آن  ارزش  و  است   EPC نوع 
است. اين قرارداد شامل انجام کلیه کارهاي سیويل،تامین و نصب 
مي شود.  هیدرومکانیکي  تجهیزات  و  افقي  پلتون  واحد  شش 
نیز در  نیروگاه  اين  انتقال  پروژه خط  اجراي  به ذکر است  الزم 
قالب قرارداد جداگانه اي به ارزش 27 میلیون دالر به اين شرکت 

اسپانیايي واگذار شده است.

شروع فرآيند 
ساخت نيروگاه حرارتي 924 مگاواتي)مكزيك(

مگاواتي   92۴ ترکیبي  سیکل  نیروگاه  ساخت  فرآيند  شروع 
شد.  آغاز   Abengoa اسپانیايي  شرکت  توسط   Norte III
و  است  شده  برآورد  دالر  میلیارد   1.۵ پروژه  اين  اجراي  هزينه 
زمان اجراي آن 3٠ ماه به طول خواهد انجامید. اخیراً اين شرکت 
اين   O&M خدمات  پیشنهاد  که  است  کرده  اعالم  اسپانیايي 
نیروگاه را نیز براي مدت 2۵ سال به کارفرماي طرح پیشنهاد داده 
است. برق تولیدي اين نیروگاه براي مصرف بیش از ۵٠٠ هزار 

خانوار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
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لیتری  میلیارد  کاهش 9  از  نفت  وزير  معاون 
مصرف سوخت مايع در نیروگاه ها نسبت به سال 
اين  می شود  پیش بینی  و گفت  :  داد  گذشته خبر 
رقم سال آينده به شش میلیارد لیتر برسد. »منصور 
معظمی« با اشاره به اينکه وزارت نفت سال 1393 
را با راهبرد افزايش تولید گاز و کم کردن مصرف 
با  بود  اين  انتظار  و  کرد  آغاز  مايع  سوخت های 
همکاری ذی نفعان به جز نفت کوره بتواند گازويیل 
نیز صادرکند، افزود: صادرات گازويیل با يك تاخیر 
قابل توجه تا پايان سال انجام می شود. وی با بیان 
اينکه پارسال 27 میلیارد لیتر سوخت مايع به ارزش 
18میلیارد دالر در نیروگاه ها مصرف شده است، 
افزود: طی 1٠ ماهه نخست امسال، حدود 1۵/۵ 
میلیارد لیتر سوخت مايع در نیروگاه ها مصرف شده 
است که می توانست بسیار کمتر از اين میزان باشد. 
معاون برنامه ريزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری 
وزارت نفت با بیان اينکه پیش بینی می شود تا پايان 
امسال میزان مصرف سوخت مايع در نیروگاه ها 
به 18/۵ میلیارد لیتر برسد، تصريح کرد: سیاست 
مصرف  کاهش  سبب  گاز  از  حداکثری  استفاده 
سوخت مايع و از سوی ديگر صادرات فرآورده 
برنامه ريزی  از  نفت  وزير  معاون  می شود.  نفتی 
امور بین الملل شرکت ملی نفت ايران و شرکت 
پااليش و پخش برای افزايش صادرات نفت کوره 
و همچنین صادرات گازويیل خبر داد و گفت: با 
راه اندازی پااليشگاه خلیج فارس در اواخر سال 9۴ 
و يا اوايل سال 9۵، ايران در فهرست کشورهای 

صادر کننده بنزين قرار می گیرد.

ارائهخدماتنیروگاهیازسوي
ايرانبه20كشورجهان

مدير عامل شرکت برق منطقه ای تهران از ارائه 
توسط  جهان  کشور   2٠ به  نیروگاهی  خدمات 
جمهوری اسالمی ايران خبر داد. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني صنايع آب و برق)صبا اينفو(، »سید 
توانمندی های صنعت  به  اشاره  با  زمان حسینی« 
نیروگاهی ايران، گفت: اين صنعت گنجینه ای از 
نیروهای متخصص، مجرب و متعهد بوده و دارای 
توانايی ساخت و نصب نیروگاه های گازی،  سیکل 
ترکیبی و بادی، ساخت انواع بويلرهای صنعتی، 
ساخت  ژنراتورها،   و  توربین ها  تعمیر  و   ساخت 
کمپرسورهای صنعتی،  ساخت سامانه های کنترل،  
ساخت قطعه های چاه های نفت و پمپ های آنها، 
 ساخت دکل های دريايی، طراحی تولید آب شیرين 
از دريا و ارائه خدمات طراحی، ساخت و تعمیر به 

بیش از 2٠ کشور جهان است.

وزير نیرو گفت: محدوديتی برای سرمايه گذاری 
بخش خصوصی در بخش انرژی های تجديدپذير 
وجود ندارد. »حمید چیت چیان« در حاشیه بازديد از 
هفتمین نمايشگاه انرژي هاي تجديدپذير، بهره وري 
انرژي در جمع خبرنگاران، گفت:  و صرفه جويي 
خوشبختانه ظرفیت های بومی خوبی برای ساخت 
و  کوچك  آبی  توربین های  بادی،  توربین های 
افزود:  است. وی  ايجاد شده  پنل های خورشیدی 
سرمايه گذاری اولیه برای تولید برق از انرژی های 
تجديدپذير باالتر است؛ اما هزينه ساالنه آن به دلیل 
استفاده از سوخت فسیلی بسیار کمتر است و فقط 
هزينه تعمیر و نگهداری دارد.وی با اشاره به برخی 
انرژی های  توسعه  برای  نیرو  حمايت های وزارت 
منزل  در  کسی  هر  گفت:  کشور،  در  تجديدپذير 
وزارت  کند،  استفاده  خورشیدی  انرژی  از  خود 
نیرو ۵٠ درصد آن را پرداخت می کند. وی با بیان 
اينکه افراد به  دلیل قیمت پايین برق احساس می کنند 
تجديدپذير  انرژی های  از  استفاده  صورت  در  که 
هزينه بیشتری پرداخت می کنند، گفت: استفاده از 
انرژی های تجديدپذير موجب کمك به حفظ محیط 

زيست و کاهش انتشار کربن در محیط می شود. 

سیستان،بزرگترينفرصت
ايرانبرايتولیدانرژيپاك

دکتر »محمد ساتکین«، مدير دفتر باد و امواج 
پايان  در  گفت:  ايران،  نو  انرژي هاي  سازمان 
مجموع  از  فسیلي  سوخت هاي  2٠13سهم  سال 
الکتريسیته در سراسر  انرژي هايي که براي تولید 
انرژي هاي  و  78درصد  شده،  استفاده  جهان 
برق آبي،  نیروگاه هاي  احتساب  با  تجديدپذير 
1۶/۴درصد بوده است. در واقع سهم تولید برق 
جهان از انرژي بادي، 2/9درصد و انرژي خورشیدي 
1/1درصد بوده است. رئیس انجمن انرژي ايران با 
اين مقدمه افزود: بنا بر مطالعات سازمان انرژي هاي 
از  استفاده  قابلیت  سیستان،  منطقه  در  ايران،  نو 
انرژي بادي و خورشیدي به وفور وجود دارد. به 
گفته ساتکین، هر متر مربع از عرصه هاي سیستان 
قابلیت تولید ۴/۵ تا ۵/2 کیلووات ساعت برق را 
دارد که با احتساب اين آمار، اگر فقط 1٠٠کیلومتر 
مربع از اراضي سیستان به تولید انرژي خورشیدي 
اختصاص يابد، برق به  دست آمده از اين عرصه 

معادل کل برق کشور خواهد بود.

برق  صنعت  مهم  فناورانه   طرح  سه 
الکتريکی  موتورهای   ،HVDC شامل 
طرح های  عنوان  به   بادی  توربین های  و 
طريق  از  تا  شد  انتخاب  فناوری  توسعه 
يادداشت تفاهم فی مابین، مورد رصد فناوری 

قرار بگیرد.
به گزارش )پاون(، مدير کل دفتر آموزش، 
تحقیقات و فناوری وزارت نیرو از امضا و 
مبادله يادداشت تفاهم همکاری میان معاونت 
و  نیرو  وزارت  انسانی  منابع  و  تحقیقات 
فناوری  تبادل  و  بین الملل  امور  معاونت 
معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری 
برای رصد فناوری های کلیدی صنعت برق 
اينکه  بیان  با  بنکداری«  »حسین  داد.  خبر 
صنعت آب و برق بايد بیش از پیش به سمت 
توسعه فناوری و تجاری سازی حرکت کند، 
رصد  و  شناسايی  راستا  همین  در  افزود: 
فناوری های کلیدی و حساس صنعت آب 
نقاط  ساير  در  فناوری ها  پايش  و  برق  و 
پويای  و  متوازن  رشد  به  می تواند  جهان، 
فناوری های صنعت آب و برق کمك کند. 
وزير  تاکید  به  توجه  با  داد:  ادامه  بنکداری 
نیرو برای کاهش وابستگی علمی و فناوری 
در صنعت آب و برق و حمايت از ساخت 
داخل و تولید بومی، دفتر آموزش، تحقیقات 
است  کرده  تالش  نیرو  وزارت  فناوری  و 
امور  معاونت  با  ارتباط سازمند  برقراری  با 
بین الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و 
فناوری رياست جمهوری، پروژه  مهم رصد 
را  برق  و  آب  صنعت  کلیدی  فناوری های 
آغاز کند. وی افزود: با اين هدف، سه طرح 
 ،HVDC فناورانه  مهم صنعت برق شامل
بادی  توربین های  و  الکتريکی  موتورهای 
انتخاب  فناوری  توسعه  طرح های  به عنوان 
فی مابین،  يادداشت  تفاهم  ازطريق  تا  شد 

مورد رصد فناوری قرار بگیرد.

8

ان
ير

ق ا
بر

 و 
آب

كاهش٩میلیاردلیتریمصرف
سوختمايعدرنیروگاهها عدموجودمحدوديتبرای

سرمايهگذاریدرحوزه
انرژیهايتجديدپذير

رصدفناوریهایكلیدی
درصنعتبرق



از  نیرو  وزارت  در  مسئول  مقام  يك 
آغاز مطالعه آب های ژرف در استان های 
خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان 

برای کشف ذخاير جديد آبی خبر داد.
»رضا راعی «، مدير کل دفتر مطالعات 
پايه منابع آب شرکت مديريت منابع آب 
ايران، گفت: يکی از برنامه های اصلی اين 
آب  جديد  منابع  روی  بر  مطالعه  دفتر، 
مطالعه آب  های ژرف  که موضوع  است 

نیز در همین دسته قرار دارد.
اين  مطالعه  هم  اکنون  گفت:  راعي 
منابع در دو منطقه »هزار مسجد« خراسان 
رضوی و منطقه »زابل« در استان سیستان 
و بلوچستان به  صورت پايلوت آغاز شده 
برای  منابع  اين  و شرح خدمات مطالعه 
کل کشور نیز در دست تدوين است تا 
مشخص شود کدام يك از مناطق کشور 

پتانسیل وجود منابع آب ژرف را دارند.
وی با بیان اينکه طرح مطالعه آب  های 
نیز مطرح شده و مورد  ژرف در دولت 
داد:  ادامه  است،  گرفته  قرار  حمايت 
در  که  هستند  منابع آبی  ژرف  آب  های 
ذخاير  از  و  گرفته اند  قرار  زمین  اعماق 
و  می شوند  محسوب  آب  راهبردی 
هرگونه بهره  برداری از آنها مستلزم دقت 

و حساسیت خاص است.
وجود  نظر  مورد  عمق  افزود:  راعی 
اين منابع در هر کشور متغیر است؛ برای 
نمونه در اندونزی و بنگالدش به  دلیل باال 
بودن سطح منابع آب زيرزمینی، چاه   هاي 
1۵٠ متر جزو آب هاي ژرف به حساب 
آب  منابع  مرکزی  ايران  در  اما  می آيند. 
موجود در عمق ۴٠٠ متری نیز آب ژرف 

محسوب نمی  شوند.

مدير دفتر تحقیقات سازمان انرژی های نو 
ايران )سانا( از کسب دانش فنی ظرفیت سنجی 

منابع انرژی زمین گرمايی در کشور خبر داد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانی وزارت نیرو 
)پاون(، دکتر »اکبر شعبانی کیا« گفت: شناسايی 
تا   3٠٠٠ اعماق  در  گرمايی  زمین  مخازن 
۴٠٠٠ متر کار بسیار دشواری است؛ اما ما االن 
به دانشی دست پیدا کرده ايم که می توانیم مدل 
سه بعدی چاه ها را به دست آورده و محل چاه 

و حفاری را مشخص کنیم.
حمايت  با  که  دانشی  سرريز  افزود:  وی 
مجموعه وزارت نیرو و ستاد توسعه فناوری 
انرژی های تجديدپذير ايجاد شده، به سمت 

صنعت نفت سرازير شده است.
وی با بیان اينکه مجموعه وزارت نیرو و 
تجديدپذير  انرژی های  فناوری  توسعه  ستاد 
نفت  و چاه های  برای ظرفیت سنجی مخازن 
اعالم آمادگی کرده اند، گفت: دستیابی به اين 
دانش کار بسیار بزرگی است که کشورهای 

بزرگ و معدودی دارای اين توانايی هستند.
انرژی های  سازمان  تحقیقات  دفتر  مدير 
تربیت  و  زيرساخت  ايجاد  از  ايران  نو 
داد  خبر  باره  اين  در  توانمند  انسانی  نیروی 
استان های  در  پتانسیل سنجی  کار  گفت:  و 
شرقی،  آذربايجان  اردبیل،  آذربايجان غربی، 
آغاز  را  محالت  منطقه  و  جنوبی  خراسان 
توانايی  اعتبار،  کرده ايم و در صورت وجود 

اسکن کل کشور را داريم.
وی يادآور شد: اسکن استان های مازندران، 
گیالن، تکمیل استان خراسان و استان قزوين 

در برنامه های ما وجود دارد.
شعباني کیا از تجهیز کارگاه های آموزشی 
سازمان  مراکز  در  تجديدپذير  انرژی های 
و  داد  خبر  کشور  حرفه ای  و  فنی  آموزش 
گفت: ما نیروی کار فراوانی در کشور داريم 
که نیاز به سامان دهی دارند و از طرف ديگر 
ظرفیت انرژی های تجديدپذير در کشور در 
حال توسعه است که نیاز به نیروی کار برای 
ارائه خدمات در اين حوزه احساس می شود.

شناسايیذخايرجديدآب
درجنوبوشرقكشور

كسبدانشفنیظرفیتسنجی
منابعانرژیزمینگرمايیدركشور

دوبرابرشدنتعداد
نیروگاههايبادیو
خورشیدیتاپايانسال

پايان  تا  توانیر گفت:  مدير عامل شرکت 
سال ظرفیت نیروگاه هاي انرژی خورشیدی و 
بادی در کشور دو برابر خواهد شد. به گزارش 
)صبا(، »همايون حائری« ظرفیت نصب شده 
برق کشور را 72 هزار و 8٠٠ مگاوات ذکر 
کرد و گفت: از نظر ظرفیت نصب شده برق 
رتبه چهارم را داريم؛ ولی در میزان مصرف، 
بدترين مصرف کننده در منطقه هستیم. وی با 
اشاره به تنوع در ايجاد نیروگاه هاي آبی، بادی، 
خورشیدی، بخاری، سیکل ترکیبی و گازی در 
کشور خاطر نشان کرد: تا پايان سال ظرفیت 
نیروگاه هاي انرژی خورشیدی و بادی دو برابر 

خواهد شد.
مدير عامل شرکت توانیر، ايران را محور 
و  دانست  منطقه  در  الکتريکی  انرژی  تبادل 
در ادامه توضیح داد: در آينده از طريق کابل 
زير دريايی با کشورهای حاشیه خلیج فارس 
کرد.  خواهیم  برقرار  ارتباط  زمینه  اين  در 
همچنین ايران مشابه کشورهای پیشرفته دنیا 

به سیستم هاي P.M.U مجهز است.

نقشايراندرپیکزدايی
شبكهبرقمنطقه

بازرگاني،  اتاق  انرژی  کمیسیون  ريیس 
صنايع و معادن ايران گفت: جمهوری اسالمی 
برق  شبکه  از  برخورداری  به  توجه  با  ايران 
شبکه  پیك زدايی  در  پررنگی  نقش  مطمئن، 
»علی  )پاون(،  گزارش  به  دارد.  منطقه  برق 
شمس اردکانی« در نخستین کارگروه مشترک 
خصوصی  بخش  نمايندگان  با  نیرو  وزارت 
با محوريت برق، گفت: ايران با انجام ۵٠ تا 
شبکه  است  توانسته  موثر،  فعالیت  سال   ۶٠
افزود:  وی  کند.  تکمیل  تقريبا  را  خود  برق 
ارزيابی ما اين است که ايران در پیك زدايی بین 
شرق، غرب، شمال و جنوب موقعیت ويژه ای 
دارد تا بتواند بازار انرژی منطقه را در اختیار 
در  کرد:  تصريح  باشد. شمس اردکانی  داشته 
تاجیکستان و ترکیه با دو، سه ساعت اختالفی 
که وجود دارد، می توانیم پیك روزانه را سامان 
ببخشیم. وی ادامه داد: برق مانند ديگر کاالها 
نیست که درصورت اضافه تولید بتوان آن را 

ذخیره کرد.
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يك مقام مسئول در شرکت توانیر با بیان 
اينکه رشد نیروگاه سازی با رشد فعلی مصرف 
گفت:  است،  شده  برابر  دو  کشور  در  برق 
افزايش مصرف برق منجر به گرم شدن زمین 
شده است. »علیرضا احمدی يزدی« با بیان اينکه 
هم اکنون يکی از چالش هاي پیش روی صنايع 
برق و انرژی کشور ناشی از تغییرات آب و 
هوايی  و  آب  تغییرات  گفت:  است،  هوايی 
در کشور به دنبال دو عامل افزايش جمعیت 
و افزايش تقاضا برای مصرف انرژی به وقوع 
مصرف  مديريت  دفتر  مدير  است.  پیوسته 
شرکت توانیر با اعالم اينکه افزايش مصرف و 
تقاضای انرژی موجب افزايش انتشار آالينده ها 
و گازهای گلخانه ای و افزايش دمای هوا و 
آسیب رساندن جدی به محیط زيست شده 
در  هوا  دمای  افزايش  کرد:  تصريح  است، 
فصول گرم سال منجر به استفاده بیشتر لوازم 

سرمايشی شده است. 

كاهش1۶درصدیحجم
آبسدهایبزرگ

حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور 
از ابتدای سال آبی جاری )مهرماه 93( تاکنون، 
1۶ درصد درمقايسه با زمان مشابه سال آبی 
گذشته کاهش نشان می دهد. از ابتدای سال آبی 
جاری حجم آب ورودی به مخازن سدهای 
کشور به 9 میلیارد و ۴9٠ میلیون مترمکعب 
رسیده است که اين میزان در مدت مشابه سال 
آبی گذشته 11 میلیارد و 33٠ میلیون مترمکعب 
گزارش شده بود. حجم آب موجود در مخازن 
سدهای کشور هم اکنون با دو درصد کاهش 
درمقايسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود 
2٠ میلیارد و 17٠ میلیون مترمکعب به ثبت 
رسیده است. اين میزان در زمان مشابه سال 
میلیون   ۶٠٠ و  میلیارد   2٠ معادل  گذشته، 
مترمکعب گزارش شده بود. با توجه به کاهش 
آورد رودخانه ها و افت مخزن سدها در ماه های 
اخیر، با تنظیم حجم آب خروجی و مديريت 
برداشت از سدهای کشور، اين حجم از ابتدای 
 71٠ و  میلیارد   9 تاکنون،  جاری  آبی  سال 
میلیون مترمکعب گزارش شده است. اين رقم 
در مدت مشابه سال گذشته 9 میلیارد و 7۵٠ 

میلیون مترمکعب گزارش شده بود. 

از  آب  انتقال  طرح  اجرای  از  نیرو  وزير 
خلیج فارس و دريای عمان به 13 استان کشور 
ظرفیت  گفت:  و  داد  خبر  نزديك  آينده  در 
است.  ناچیز  کشور  در  تجديدپذير  انرژی 
چالش های  همايش  در  چیت چیان  حمید 
فرهنگی و اقتصادی شهرستان خواف اظهار 
کرد: متاسفانه برخی  معتقدند کشوری همچون 
دارد،  دسترسی  فسیلی  منابع  به  وقتی  ايران 
استفاده از انرژی های تجديدپذير توجیه ندارد 
که اين يك تفکر اشتباه است. وی با بیان اينکه 
ظرفیت انرژی های تجديدپذير جهان به بیش 
از 3۵٠ هزار مگاوات رسیده است، يادآور شد: 
پس  از گذشت سال ها، متاسفانه ظرفیت انرژی 
تجديدپذير در کشور به میزان ناچیز حدود 
اگر  افزود:  چیت چیان  است.  مگاوات   2۵٠
به مقررات بین المللی نسبت به کاهش تولید 
کربن و گازهای گلخانه ای توجه نکنیم، مجبور 
به پرداخت جريمه های سنگین خواهیم بود. 
وزير نیرو به اجرای طرح مطالعاتی انتقال آب 
از خلیج فارس و دريای عمان به 13 استان 
آينده  در  خراسان رضوی  جمله  از  کشور 
به  موضوع  اين  گفت:  و  کرد  اشاره  نزديك 
صورت جدی در دولت پیگیری و عملیاتی 
استان  افزود: منطقه خواف در  می شود. وی 
احداث  برای  کم  دست  رضوی،  خراسان 
دارد  ظرفیت  بادی  انرژی  مگاوات  هزار   ۵
که بخش خصوصی برای سرمايه گذاری در 
اين بخش از تسهیالت صندوق توسعه ملی 
برخوردار می شود. چیت چیان با بیان اينکه به 
برای ساخت  نیاز  مورد  کارخانه های  تازگی 
توربین های بادی 2.۵ مگاواتی در کشور ايجاد 
شده است، گفت: دانشگاه فردوسی مشهد نیز 
موفق به ساخت توربین بادی 1٠٠ کیلوواتی 
شده است. وی به طراحی توربین بادی دو 
تولید  ضريب  افزود:  و  کرد  اشاره  مگاواتی 
برق در خواف ۵٠ درصد است که از مناطق 
بسیار نادر در جهان محسوب می شود. وزير 
نیرو تاکید کرد: ظرفیت تولید برق از انرژی 
باد در خواف ۵ هزار مگاوات برآورد شده که 
قابلیت افزايش تا 1٠هزار مگاوات وجود دارد. 
وی خاطرنشان کرد: به منظور بهره مندی از 
ظرفیت های اين منطقه، تاکنون قرارداد احداث 
۵7۵ مگاوات نیروگاه بادی با بخش خصوصی 

منعقد شده است.
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معاون وزير نیرو در امور برق و انرژی گفت: 
هشت  مجموع  در  آينده  سال  چهار  سه،  طی 
هزار مگاوات برق از نیروگاه های سیکل ترکیبی 
ظرفیت  به  خصوصی  بخش  سرمايه گذاری  با 

نصب شده نیروگاهی برق کشور افزوده می شود.
استراتژی وزارت  »هوشنگ فالحتیان« گفت: 
نیرو تبديل تمام نیروگاه های گازی به نیروگاه های 
سیکل ترکیبی است و تاکنون قرارداد تولید سه 
بخار  واحدهای  از  برق  مگاوات   73٠ و  هزار 
آينده  بسته شده و در  نیروگاه های گازی کشور 
مگاوات  و 3٠٠  هزار  چهار  قرارداد  نیز  نزديك 
بخار  واحدهای  از  برق  تولید  ظرفیت  افزايش 
بسته  خصوصی  بخش  با  گازی  نیروگاه های 

می شود. 
با انعقاد و اجرايی  فالحتیان خاطرنشان کرد: 
شدن اين قراردادها، پیش بینی می شود طی سه تا 
چهار سال آينده در مجموع هشت هزار مگاوات 
برق از نیروگاه های سیکل ترکیبی با سرمايه گذاری 
بخش خصوصی به ظرفیت نصب شده نیروگاهی 

برق کشور افزوده  شود.
وی ادامه داد: بدون شك اجرای اين پروژه ها 
به  کند؛  کمك  محیط زيست  حفظ  به  می تواند 
عبارت ديگر با بازگشت انرژی خروجی واحدهای 
نیروگاه های گازی به چرخه تولید، ديگر نیازی به 
آالينده های  و  نبوده  جديد  سوخت  از  استفاده 
کمتری نیز به محیط زيست  وارد می شود و سبب 

افزايش راندمان و بهره وری می شود.

افزودهشدن8هزارمگاوات
نیروگاهسیكلتركیبیبه
ظرفیتنیروگاهيكشور



مديرعامل توانیر از آغاز مذاکرات ايران 
و  ژاپن  آلمان،  از  بزرگ  شرکت  سه  با 
کره جنوبی به منظور احداث نیروگاه های 
و  داد  خبر  کشور  در  برق  تجديدپذير 
گفت: مقدمات اتصال شبکه برق ايران به 

روسیه در حال انجام است. 
جزئیات  درباره  حائری"  ،"همايون 
ايران  اسالمی  جمهوری  برقی  مذاکرات 
منظور  به  بزرگ جهان  سرمايه گذاران  با 
مشارکت و سرمايه گذاری در صنايع برق 
ايران گفت: شرکت های متعدد  انرژی  و 
و  سرمايه گذاری  منظور  به   بین المللی 
صنعت  مختلف  طرح های  در  مشارکت 
نیروگاه های  احداث  ويژه  به  برق 
تجديدپذير برقی در کشور اعالم آمادگی 
کرده اند. حائري با اعالم اينکه هم اکنون 
برای  ايران  به  متعددی  درخواست های 
ساخت نیروگاه های تولید برق پاک ارائه 
اساس  اين  بر  کرد:  تصريح  است،  شده 
مذاکراتی با شرکت هايی از آلمان، ژاپن و 
کره جنوبی به  منظور طراحی و ساخت 
در  تجديدپذير  برق  تولید  نیروگاه های 

کشور انجام شده است. 
وي با اشاره به دستیابی به توافق های 
کرد:  اظهار  شرکت ها،  اين  با  مقدماتی 
برخي قراردادها به  منظور ساخت و انتقال 
دانش فنی و فناوری انرژي تجديدپذير در 

حال نهايي شدن است. 

آب  طرح های  برنامه ريزی  دفتر  مدير 
حدود  ساالنه  هم اکنون  گفت:  فاضالب  و 
طريق  از  شرب  آب  مترمکعب  میلیون   11٠
در  آب شیرين کن  و  نمك زدايی  تاسیسات 
کشور تولید می شود. امیرحسین رقیمی اظهار 
شرکت  مهم  اولويت های  از  يکی  داشت: 
بخش  در  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی 
طرح های آب، ايجاد تاسیسات نمك زدايی با 
مشارکت بخش خصوصی است که هم اکنون 
تاسیسات  احداث  قرارداد   ۵2 از  بیشتر 
آب شیرين کن با سرمايه بخش خصوصی در 
کشور در دست انجام يا در دست بهره برداری 
بخش  مشارکت  نحوه  درباره  وی  است. 
خصوصی در اين طرح ها افزود: شرکت های 
خصوصی در برخی مناطق مانند قم و ساوه 
به  را  آب  فروش  و  آب شیرين کن  احداث 
طور مستقیم انجام می دهند، اما در جنوب و 
مرکز کشور به ويژه در جزاير جنوب، احداث 
انجام  بخش خصوصی  توسط  آب شیرين کن 
خريد  رديف  از  استفاده  با  دولت  و  می شود 
اين  در  تولیدشده  محصول  آب،  تضمینی 
سامانه ها را به صورت تضمینی خريداری و 

با تعرفه تکلیفی در اختیار مردم قرار می دهد.
رقیمی با بیان اينکه در زمان حاضر حدود 
3٠٠ هزار مترمکعب در شبانه روز آب از طريق 
تاسیسات نمك زدايی در اختیار مشترکین قرار 
می گیرد، ادامه داد: اين رقم در سال حدود 11٠ 
میلیون مترمکعب برآورد می شود که آب تولید 
شده در اين آب شیرين کن ها مشکل تامین آب 
از  کشور  مهم جمعیتی  مراکز  از  تعدادی  در 
جمله استان های هرمزگان، بوشهر و سیستان 
و بلوچستان را تحت پوشش قرار داده است.

نیز  بلند مدتی  ادامه داد: طرح های  رقیمی 
به فالت  انتقال  برای نمك زدايی آب دريا و 
مرکزی نیز در دست مطالعه و ارزيابی فنی و 
اقتصادی است تا در آينده بخشی از آب 1۶ 
استان کشور به ويژه کالن شهرهای مرکزی از 
تامین  دريا  آب  انتقال  و  شیرين سازی  طريق 
اجرای  اولويت های  خصوص  در  وی  شود. 
 13٠ هم اکنون  گفت:  کشور  آب  طرح های 
طرح آب رسانی مهم در کشور وجود دارد که 
نیازمند 18 هزار میلیارد تومان اعتبار است، در 
حالی که اعتبار فصل آب در بودجه 93 حدود 
وضعیت  اين  با  بود،  تومان  میلیارد   12٠٠
اجرای طرح هاي آب بیشتر از 2٠ سال زمان 

می خواهد.

را  از بخش خصوصی  نیرو حمايت  وزير 
اعالم کرد و  اين وزارت خانه  از سیاست های 
گفت: هم اکنون بیش از ۵٠ درصد نیروگاه های 
هستند.  خصوصی  مالکیت  دارای  حرارتی 
آغاز  آيین  در  چیت چیان«  »حمید  مهندس 
بهره برداری از پروژه های شرکت برق منطقه ای 
کرمان شامل پست 23٠ کیلوولت کهنوج، پست 
سیار 23٠.2٠ کیلوولت فهرج، پست کمپکت 
افزايش  و  آن  ارتباطی  و خط  کیلوولت   132
کیلوولت   23٠ پست  بهینه سازی  و  ظرفیت 
عنبرآباد، بهره برداری از پروژه های برق را يکی 
از عوامل اصلی پیشرفت کشور دانست. وی 
گفت: در شرايط اقتصادی کنونی دو نکته بايد 
مورد توجه قرار گیرد؛ نخست کاهش صادرات 
نظر  از  محدوديت  و  تحريم ها  دلیل  به   نفت 
خريد منابع و تجهیزات و وارد کردن فناوری و 
نکته دوم کاهش قیمت نفت که البته هیچ يك از 
اين موارد موجب نمی شود ما تسلیم شويم؛ بلکه 
اين امر موجب افزايش تالش برای کارآمدی 
و اثربخشی خواهد بود. چیت چیان افزود: يکی 
دنبال  نیرو  وزارت  که  سیاست هايی  از  ديگر 
است  خصوصی  بخش  از  حمايت  می کند، 
و هم اکنون بیش از ۵٠ درصد از نیروگاه های 
حرارتی کشور مالکیت خصوصی دارند و بر آن 
هستیم تا سامانه گواهی ظرفیت را برای جذب 
سرمايه بیشتر برای احداث نیروگاه ها راه اندازی 
کنیم. وزارت نیرو برای ساخت آب شیرين کن 
۴۵هزار میلیارد ريال قرارداد بسته است. مدير 
عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
گفت: هم اکنون وزارت نیرو ۴۵ هزار میلیارد 
ريال قرارداد با بخش خصوصي برای ساخت 
و بهره برداری آب در حوزه آب شیرين کن به 

صورت خريد تضمینی بسته است.
به گزارش ايرنا، مهندس »حمیدرضا جانباز« 
در جريان بازديد از پروژه آب شیرين کن جزيره 
ابوموسی در هرمزگان گفت: هم اکنون بیش از 
۵۵ طرح آب شیرين کن در کشور در دست 
ساخت است. جانباز در اين بازديد از يك طرح 
سازی  شیرين  برای  گسترده  بسیار  مطالعاتی 
و نمك زدايی آب از سواحل خلیج فارس و 
دريای عمان و انتقال به فالت مرکزی ايران خبر 
داد. جانباز گفت: اين طرح هم اکنون در دست 

بررسی است که سال آينده اجرا خواهد شد.

مذاكرهبا3شركت
خارجیبرایتوسعهانرژی

تجديدپذيردركشور

تولیدساالنه110میلیون
مترمكعبآبشربازطريق

آبشیرينكن
واگذاریبیشاز50درصد
نیروگاههایحرارتیبه

بخشخصوصی



كنيا،  كشور  در  فراب  شركت  موفق  فعاليت هاي 
در  حضور  براي  شركت  این  مدیر عامل  انتخاب  موجب 
هيأت تجاري و اقتصادي ایراني همراه وزیر امور خارجه 
جمهوري اسالمي ایران در سفر به چهار كشور در شرق 

قاره آفریقا شد.
پنج  سفر  در  فراب،  عمومي شركت  روابط  گزارش  به 
كه  امور خارجه،  وزیر  روزه دكتر »محمد جواد ظریف«، 
در روزهاي دوازدهم تا شانزدهم بهمن ماه امسال صورت 
گرفت، مهندس »مهران لطفي«، مدیر عامل شركت فراب، 
ایراني،  متخصصان  و  بازرگانان  از  جمعي  كنار  در  نيز 
داشت.  اقتصادي حضور  و  تجاري  هيأت  عنوان عضو  به 
و  بوروندي  اوگاندا،  كنيا،  سفر،  این  مقصد  كشورهاي 
تانزانيا بودند كه برپایي نشست هاي تخصصي اقتصادي 
و تجاري و دیدار با دست اندركاران صنعت این كشورها، 
از جمله برنامه هاي پيش بيني شده بود. قاره آفریقا یكي 
از بازارهاي بالقوه و مهم شركت فراب است و فعاليت هاي 
به كشورهاي  كنيا  بر كشور  این شركت عالوه  بازاریابي 
اوگاندا، تانزانيا و الجزایر نيز گسترش یافته است.  از سال 
1386 كه پاي متخصصان شركت فراب به قاره آفریقا باز 
شد، این شركت موفق به اجراي دو پروژه »نيروگاه آبي 
و  »كارهاي ساختماني  نيز  و   )Tana( تانا«  مگاواتي   25
 )Kindaruma( »هيدرومكانيك نيروگاه آبي كينداروما
ساخت  عمليات  همچنين  است.  شده  كنيا  كشور  در 
عنوان  به   )Terem( ترم«  مگاواتي  پنج  آبي  »نيروگاه 
سومين پروژه فراب در كشور كنيا، اخيرا آغاز شده است.

گزارشي درباره همراهي مدير عامل فراب
با وزير امور خارجه در سفر به شرق قاره آفريقا

درقارهسیاه
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اكثر افراد حاضر در 
این هیات، عالقه مند 

به همکاری و 
سرمایه گذاری در كنیا 

و تانزانیا بودند كه 
نسبت به دو كشور 

دیگر مدرن تر، امن تر 
و به روزتر بودند اما 
بروندی با طبیعتی 

بکر، تهی از هرگونه 
سرمایه گذاری و 
سرشار از منابع، 

نتوانست چندان نظر 
این هیات تجاری را 

به خود جلب كند
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1۶ بهمن يك هیات بزرگ اقتصادی و تجاری 
به  سفر  در  را  ظريف  محمدجواد  دکتر  ايران  از 
چند کشور قاره آفريقا همراهی کردند تا با بررسی 
شرايط موجود و امتیازهای احتمالی شرايط حضور 
اقتصادی در اين کشورها را بررسی کنند. پنج ساعت 
پرواز به هنگام بازگشت از جزيره زنگبار به دوبی 
و  مسئوالن  با  گفت  و  گپ  برای  مناسبی  فرصت 
دوره ای  سفر  در  همراه  شرکت های  عامل  مديران 
محمدجواد ظريف، وزير خارجه کشورمان به شرق 
قاره سیاه بود. يکی به اين سفرها امیدوار است، يکی 
می گويد برای اولین تجربه، بد نیست، ديگری تاکید 
می کند که بايد به صورت کامال برنامه ريزی شده تر 
و مناسب تر انجام شود؛ اما همه روی يك موضوع 
اما  است  خوبی  مقدمه  سفر  اين  دارند:  نظر  اتفاق 

نیازمند استمرار است. 
در اين سفر دوره ای به پنج کشور کنیا، اوگاندا، 
بروندی، تانزانیا و جزيره زنگبار، اعضای اين هیأت  
تجاری اين فرصت را به دست آوردند که با ايرانیان 
و سرمايه گذاران ايرانی مقیم در اين کشورها ديدار 

و گفت وگو کنند، با همتايان خود به مذاکره بنشینند 
مورد  را  همکاری  و  سرمايه گذاری  فرصت های  و 

مطالعه و بررسی قرار دهند. 
به  عالقه مند  هیات،  اين  در  حاضر  افراد  اکثر 
همکاری و سرمايه گذاری در کنیا و تانزانیا بودند که 
نسبت به دو کشور ديگر مدرن تر، امن تر و به روزتر 
از هرگونه  تهی  بکر،  طبیعتی  با  بروندی  اما  بودند 
نتوانست چندان  از منابع،  سرمايه گذاری و سرشار 

نظر اين هیات تجاری را به خود جلب کند. 
با  ايسنا  خبرنگار  روزه،   ۴ سفر  اين  از  پس 
و  سفر  اين  درباره  شرکت ها  اين  نمايندگان 

دستاوردهای آن گفت وگو کرد. 
دامداری،  حوزه های  در  که  شرکتی  نماينده 
می کند،  فعالیت  معدنی  و  عمرانی  کشاورزی، 
می گويد: در اين سفر کوتاه، توان ارزيابی جامع از 
اين چهار کشور آفريقايی کم بود اما ما توانستیم با 
اصول و ضوابط گمرکی هر يك از اين چهار کشور 

و نحوه سرمايه گذاری در آن ها آشنا شويم. 
او اضافه می کند: اين کار نبايد در اين نقطه قطع 

در  موردی  مطالعات  و  تحقیقات  بايد  بلکه  شود 
اين باره انجام گیرد. 

اين فعال اقتصادی با اشاره به فعالیت های گسترده 
رقبای ايران از جمله ترکیه و چین، اظهار می کند: در 
امر کشاورزی کارهای بسیاری می توان انجام داد اما 
بايد دولت حمايت مالی کند. هم چنین بايد نگرش 

تهاتری داشته باشیم. 
ظرفیت های  و  فرصت ها  تشريح  با  ادامه  در  او 
موجود در شرق آفريقا،  مي گويد: در اوگاندا ساالنه 
می توان دو بار برداشت ديم کرد که در هیچ کجای 
اين می تواند يك فرصت  اين گونه نیست و  جهان 
در  دانش  و  توان  ما  متأسفانه  باشد.  استثنايی 
مجموعه های صنعتی داريم اما بینش و روش آن را 

نداريم که بايد در اين زمینه تالش کنیم. 
چند صندلی آن طرف تر، مرد جوانی لپ تاپ خود 
را باز کرده و مشغول مطالعه است؛ مديرعامل يك 
شرکت خصوصی در حوزه سالمت و تکنولوژی. از 
او درباره نتايج سفر می پرسم که پاسخ می دهد: پیش 
از اين سفر، مقدمات الزم انجام شده بود اما در کل 

درباره سفر هيات تجاري و اقتصادي ايران به آفريقا

نگاه اقتصادی وزارت خارجه ایران به قاره سیاه 
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بازار كار در 
كشورهای آفریقایی 
زمینه مساعدی در 
تمامی حوزه ها دارد؛ 
البته اگر معضالت 
برطرف و تسهیالتی 
ایجاد شود. 
هم چنین تأمین 
ضمانت نامه های 
بانکی قابل قبول 
برای كارفرمایان 
خارجی و ارائه 
گارانتی های الزم 
توسط كارفرمایان 
ذیربط می تواند 
راهگشای ورود به 
بازارهای بین المللی 
و خدمات فنی و 
مهندسی شود
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در اين سفر توافقنامه ای با ريیس سازمان ايگاد در 
کنیا امضا شد. هم چنین در اوگاندا توافقنامه اولیه ای 
امضا کرديم و توريسم سالمت مورد بررسی قرار 
گرفت. با مسئوالن شرکت ام تی ان نیز که سهامدار 
ايرانسل در ايران است، ديدار و گفت وگو کرديم. 
و  ديدارها  نیز  بروندی  صنايع  و  بازرگانی  اتاق  با 

گفت وگوهايی داشتیم. 
مکثی  می پرسم.  او  از  سفر  اين  کیفیت  درباره 
می کند و بعد می گويد اين سفر برای اولین بار بود 
که انجام می شد و به همین دلیل برای اولین تجربه 

بد نبود. 
بعد سراغ مردی میانسال می روم. ظاهرا سفر به 
از  نماينده يکی  او  اندکی سخت گذشته است.  او 
اعتقاد  بانك های مشهور خصوصی کشور است و 
بانکی، بزرگ ترين مسأله در زمینه  دارد که تحريم 

اقتصادی است. 
اين فعال اقتصادی می گويد: در اين سفر با دو سه 
بانك صحبت شده است تا با بانك های خصوصی 
مذاکرات  شود.  بسته  کارگزاری  تفاهم  دولتی  و 
مقدماتی در اين باره انجام گرفت و آن ها اظهار عالقه 
کردند. حتی در تانزانیا يکی از بانك های دولتی نیز 

عالقه مند به همکاری بود. 
تحريم  فضای  در  که  می کند  اطمینان  ابراز  او 
متأسفانه  اما  دارد  کار وجود  کلی فضای  هنوز  نیز 

اطالع رسانی ها در اين باره ضعیف است. 
به سمت انتهای هواپیما می روم. چند سرمايه گذار 
با  سفر  زمان  بودن  طوالنی  از  کالفه  و  ايستاده اند 
يکديگر گفت وگو می کنند. به نظر می رسد بحث شان 
داغ است. يکی از آن ها شوخی و جدی می گويد که 
برای گفت وگو با هر يك از ما بايد 1٠ روز پشت 
اينجا به راحتی می توانید گفت وگو  اما  بايستید  در 
کنید. ظاهرا آدم های مهمی هستند يا الاقل خودشان 

اين طور فکر می کردند. 
شرکت های  از  يکی  نماينده  با  را  گفت وگويم 
معروف عمرانی و مهندسی شروع می کنم. می گويد 
توانستیم  سفر،  اين  از  پیش  برنامه ريزی  با  ما 

به  را  عمرانی  مواد  ديگر  و  سیمان  از  محموله ای 
بتوانیم پشتیبانی  بروندی بفرستیم. در کنیا هم اگر 
شورای ايرانیان را به همراه داشته باشیم و در اوگاندا 
مرکز تجاری ايران را فعال تر کنیم، در اين صورت 
می توانیم سرمايه گذاری های خود را در اين کشورها 

شروع کنیم. 
وی ادامه می دهد: اگر خط هوايی مستقیم میان 
ايجاد شود، هزينه های سفر کم تر  ايران و بروندی 
می شود و در اين صورت فرصت همکاری ها بیش تر 

خواهد شد. 
اين فعال اقتصادی تأکید می کند: اين يك حرکت 
آغازين است که بايد ادامه يابد؛ به شرطی که در اين 
روند بانك توسعه صادرات نیز حضور داشته باشد 

و ضمانت های الزم ارائه شود. 
مديرعامل يکی از شرکت های بزرگ تولیدی هم 
اعالم می کند: سفر عالی بود. ظرف مدت کوتاهی 
خوبی  مذاکرات  و  کرديم  سفر  کشور  چهار  به 
انجام شد. به نظرم در دارالسالم و نايروبی می توان 

کارهايی انجام داد. 
ظريف  »آقای  که  می کند  امیدواری  ابراز  او 

مولفه های اقتصادی را مورد توجه قرار دهد«. 
به سراغ مديرعامل يکی از شرکت های بزرگ در 
حوزه نیروگاه و انرژی می روم. او می گويد: وقتش 
رسیده که توجه بیش تری به بازارهای خارج از ايران 
بايد به صورت  امثال آن  اين سفر و  باشیم.  داشته 
کامال برنامه ريزی شده تر و ايمن تر برگزار شود. برای 

حضور در اين بازارها بايد خود را آماده کنیم. 
وی ادامه می دهد: برای اين گونه سفرها اقداماتی 
و  باشند  تخصصی تر  بايد  هیأت ها  است.  الزم 
ايرانی  شرکت های  از  يك  هر  اصلی  طرف های 

شناسايی شوند تا فرصت مذاکره ايجاد شود. 
او اضافه می کند: وزارت امور خارجه استراتژی 
بخش  عنوان  به  ما  است.  کرده  طراحی  را  تازه ای 
خواهیم  تالش  استراتژی  اين  تحقق  برای  صنعتی 
کرد. من فکر می کنم ما فرصت های زيادی در آفريقا 
ترک ها  و  از چینی ها  اکنون  و  داده ايم  از دست  را 

عقب تريم و از نظر شناخت و بررسی و حضور در 
بازار عقب هستیم. دست کم بايد از اين پس فرصت 

حضور در آفريقا را از دست ندهیم. 
اين مدير ارشد صنعتی تأکید می کند: بزرگ ترين 
دستاورد اين سفر آشنايی با برخی از ظرفیت ها بود. 
شرکت ما پیش از اين در کشورهای آفريقايی مانند 
سنگال، نیجر و تونس فعالیت کرده است. در اين 
سفر هم توانستیم برای اولین بار با مسئوالن حوزه 
برق تانزانیا به طور مستقیم با توصیه ريیس جمهور 
اين کشور ديدار کنیم و قرار شد هیأت هايی ردوبدل 
زيادی  همکاری  فرصت های  نیز  کنیا  در  شوند. 

وجود دارد. 
نماينده يك شرکت عمرانی نیز که تا آن لحظه 
نظاره گر گفت وگوهاست، وارد بحث می شود: بازار 
کار در کشورهای آفريقايی زمینه مساعدی در تمامی 
حوزه ها دارد؛ البته اگر معضالت برطرف و تسهیالتی 
ضمانت نامه های  تأمین  هم چنین  شود.  ايجاد 
ارائه  بانکی قابل قبول برای کارفرمايان خارجی و 
گارانتی های الزم توسط کارفرمايان ذيربط می تواند 
راهگشای ورود به بازارهای بین المللی و خدمات 
فنی و مهندسی شود. با توجه به ايمنی کار و شرايط 
اجتماعی حاکم در کشورهای تانزانیا و کنیا، می توان 

اقدامات خوبی انجام داد. 
می گويد:  منتقدانه  هم  سفر  کیفیت  درباره  او 
خوب  چندان  متأسفانه  اما  بود  خوب  سفر  اين 

برنامه ريزی نشده بود. 
و  چینی ها  می رسد  نظر  به  ايسنا،  گزارش  به 
همسايه  ترکمان از سال ها پیش جای پای خود را در 
آفريقا محکم کرده اند و حاال ايران به عنوان يك تازه  
وارد در میان کارکشته ها بايد تمام فوت و فن ها را 
در بازار آفريقا از بر باشد تا بتواند خود را باال بکشد. 
در اين میان دولت می تواند به عنوان يك پشتوانه 
محکم، بخش خصوصی را مورد حمايت قرار دهد 
و آن را به سمت بازار آفريقا سوق دهد. به قول آن 
مدير ارشد اقتصادی، ديگر نبايد فرصت حضور در 
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با توجه به 
بررسي هاي صورت 
گرفته، كشور »كنیا« 

- كه مهم ترین 
كشور در شرق قاره 

آفریقا است - به 
عنوان دروازه ورود 

به آفریقا انتخاب 
شد كه حاصل تمركز 
صورت گرفته، برنده 

شدن در مناقصه 
بین المللي احداث 

پروژه »نیروگاه آبي 
تانا« )Tana( در 

این كشور در سال 
1386 بود. این 

نیروگاه 25 مگاواتي 
در 85 كیلومتري 

نایروبي و بر روي 
رودخانه های مریال و 
ماراگوا ساخته شده 

است
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يکي از دستاوردهاي ارزشمند انقالب شکوهمند 
و  ملي  خودباوري  حس  تقويت  ايران،  اسالمي 
توانمندي هاي  نمايش  براي  نو  افق هاي  گشايش 
در  ايراني  کارشناسان  و  متخصصان  فني  و  علمي 
نقاط مختلف جهان بوده است. مديريت و ساخت 
ده ها طرح مهم زيربنايي در کشورهاي مختلف، به 
ويژه کشورهاي آسیايي و آفريقايي، از جمله نمودها 
و برکت هاي اين خودباوري و شکوفايي ملي است.

يکي از شرکت هاي فعال در اين حوزه که فعالیت 
خود را در سال هاي پس از پیروزي انقالب اسالمي 
آغاز کرده، شرکت فراب است. اين شرکت فعالیت 
خود را از سال 1371 به عنوان »مجري و پیمانکار 
اصلي در حوزه احداث نیروگاه هاي برق آبي« کشور 
آغاز کرد و پس از اجراي موفقیت آمیز نیروگاه هاي 
برق آبي عظیم در داخل کشور )از جمله طرح هاي 
کرخه، کارون 1، کارون 3، کارون ۴، مسجد سلیمان 
صدور  لزوم  بر  که  تاکیدهايي  به  توجه  با   ،)... و 
خدمات فني و مهندسي از سوي مسئوالن کشوري 
صورت گرفت و همچنین به منظور توسعه پايدار 
شرکت، دامنه فعالیت خود را به مرزهاي خارج از 

کشور گسترش داد.
و  »سد  پروژه  اجراي  با  فعالیت ها  اين  شروع 
توده 2« در سال  آبي 22٠ مگاواتي سنگ  نیروگاه 
آن  از  که  خورد  رقم  تاجیکستان  کشور  در   138۵
به عنوان نماد دوستي و برادري دو کشور ايران و 

تاجیکستان نام برده مي شود و در شهريورماه 1393 
با حضور رؤساي جمهور دو کشور به بهره برداري 

رسمي رسید.
در ادامه، فعالیت هاي برون مرزي شرکت فراب 
محدود به آسیاي میانه نشد و به دلیل پتانسیل بسیار 
باالي قاره آفريقا، تمرکز ويژه اي براي اجراي پروژه 

در اين قاره صورت گرفت. 
کشور  گرفته،  صورت  بررسي هاي  به  توجه  با 
آفريقا  قاره  »کنیا« - که مهم ترين کشور در شرق 
انتخاب  آفريقا  به  ورود  دروازه  عنوان  به   - است 
برنده شدن  گرفته،  تمرکز صورت  که حاصل  شد 
در مناقصه بین المللي احداث پروژه »نیروگاه آبي 
بود.   138۶ سال  در  کشور  اين  در   )Tana( تانا« 
اين نیروگاه 2۵ مگاواتي در 8۵ کیلومتري نايروبي 
و بر روي رودخانه های مريال و ماراگوا ساخته شده 

است.
به منظور حفظ بازار فني و مهندسي جمهوري 
در  فراب  شرکت  آفريقا،  قاره  در  ايران  اسالمي 
اجراي  مناقصه،  در  شدن  برنده  با   1389 سال 
دومین پروژه خود در کشور کنیا را به نام »کارهاي 
ساختماني و هیدرومکانیك نیروگاه آبي کینداروما« 
)Kindaruma( آغاز کرد که در سال 1392 پايان 
که   )KenGen( جن«  »کن  شرکت  به  و  يافت 
کارفرماي پروژه بود، تحويل داده شد. اين نیروگاه 
ايالت غربی، 18۵ کیلومتری شمال  ياتا،  منطقه  در 

شرق نايروبی قرار دارد.
و  پروژه ها  اين  اصولي  و  موفق  اجراي 
توانمندي هاي باالي فني و مهندسي فراب موجب 
پیمانکاران  با  رقابت  در  شرکت  اين  شدن  برنده 
شناخته شده بین المللي در مناقصه ساخت »نیروگاه 
آبي ترم« )Terem( و عملیات اجرايي اين نیروگاه 
اين  شد.  آغاز  زمستان 1393  در  نیز  مگاواتي  پنج 

نیروگاه، سومین پروژه فراب در کشور کنیاست.
آفريقا  قاره  به  از آنجايي که نگاه شرکت فراب 
بوده  مدت  بلند  نگاهي  کنیا  کشور  به خصوص  و 
رضايت  و جلب  پروژه ها  کیفیت  با  اجراي  است، 
کارفرمايان در سرلوحه کاري شرکت قرار گرفته که 
از  از نحوه اجراي پروژه ها  کسب گواهي رضايت 
از  تقديرنامه  دريافت  همچنین  و  طرح  کارفرمايان 
سفیر جمهوري اسالمي ايران در نايروبي- کنیا،گواه 

اين مطلب است.
بازارهاي  از  يکي  آفريقا  قاره  کنوني،  زمان  در 
فعالیت هاي  و  است  فراب  شرکت  مهم  و  بالقوه 
بازاريابي شرکت عالوه بر کشور کنیا به کشورهاي 

اوگاندا، تانزانیا و الجزاير نیز گسترش يافته است. 
عنوان  به  فراب  شرکت  چهارباره  انتخاب 
در  مهندسي«  و  فني  خدمات  نمونه  »صادرکننده 
سوي  از   1393 و   1391  ،139٠  ،1389 سال هاي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، گواه شايستگي ها 

و توانمندي هاي اين شرکت است.

حضور موفق يك شركت ايراني در شرق قاره آفريقا

صادرات خدمات فني و مهندسي 
شركت فراب به كشور كنيا

بهمن و اسفند  1393
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 سفارت جمهوری 
اسالمی در تانزانیا 
به صورت جدی 
پیگیر اجرایی شدن 
توافقات انجام 
شده در این سفر 
در هر دو بخش 
دولتی و خصوصی 
خواهد بود و برای 
كمک و حمایت از 
شركت های ایرانی 
مایل به حضور در 
تانزانیا و زنگبار از 
هیچ تالشی دریغ 
نخواهد كرد

مهدی آقاجعفری، سفیر جمهوری اسالمی ايران در 
تانزانیا درباره سفر هیات اقتصادی ايران به آفريقا گفت: 
موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاری متقابل 
امضای وزرای خارجه دو کشور  به  اين سفر  که در 
رسید، کمك شايان توجهی به شرکت های ايرانی برای 

حضور و فعالیت در تانزانیا خواهد کرد. 
وی در تشريح گفت وگوهای ظريف در اين سفر 
با  مذاکرات  در  امور خارجه  وزير  کرد:  خاطرنشان 
مقامات تانزانیا و زنگبار بر اهمیت ارتقای روابط و 
همکاری های دو کشور در بهترين سطح تأکید کرد و 
عالوه بر آن در موضوعات سیاسی و بین المللی به ويژه 
در موضوعاتی مانند همکاری در مبارزه با خشونت، 
همکاری ها  گسترش  نیز  و  تروريسم  افراطی گری، 
در مجامع بین المللی منجمله در چارچوب حرکت 
جنبش عدم تعهد نقطه نظرات مشترکی وجود داشت 
و توافقاتی در اين زمینه ها حاصل شد. وی همچنین با 
اشاره به نشست مشترکی که با حضور هیأت اقتصادی 
وزير خارجه و بیش از يکصد نفر از تجار، صاحبان 
صنايع و مديران شرکت های تانزانیا و با همکاری اتاق 
بازرگانی تانزانیا برگزار شد، عنوان کرد: در اين نشست 
توافقات خوبی حاصل شد. سفیر ايران در دارالسالم 
دوجانبه  سفر  در  اقتصادی  هیأت  حضور  درباره 
ظريف به آفريقا نیز گفت: پیام مهم همراهی هیأت 
بلندپايه اقتصادی در اولین سفر دوجانبه وزير خارجه 
به آفريقا، تاکید بر اراده و رويکرد دولت يازدهم در 
حمايت جدی تر از بخش خصوصی کشورمان برای 
حضوری فعالتر و پر رنگ تر در قاره آفريقا به عنوان 
يکی از مهمترين مناطق هدف در چارچوب سیاست 
اقتصاد مقاومتی ارزيابی می شود و با توجه به نتايج 
شتاب  با  روند  اين  می رود  انتظار  سفر  اين  مثبت 
بیشتری در آينده استمرار يابد. ضمن آنکه آثار و نتايج 
آن در گسترش روابط و همکاری ها با کشورهای اين 
حوزه نیز به زودی نمايان خواهد شد. وی اضافه کرد: 

وزير  مالقات  در  زنگبار  و  تانزانیا  جمهور  رؤسای 
هیأت  از حضور  قدردانی  کشورمان ضمن  خارجه 
اقتصادی در سفر آقای ظريف به آفريقا بر مشارکت 
و حضور شرکت های ايرانی در عرصه های مختلف 
و  کشاورزی  تجارت،  انرژی،  صنعتی،  اقتصادی، 
شیالت در تانزانیا و زنگبار تاکید کردند. آقاجعفری 
يادآور شد: بر همین اساس و با توجه به اراده و تمايل 
مشترک دو طرف به نظر می رسد فرصت و موقعیت 
مناسبی برای گسترش حضور و فعالیت شرکت های 
که  شده  فراهم  مهم  اين حوزه  در  ايرانی  عالقه مند 
بايستی از آن به ويژه در زمینه گسترش صدور فناوری 
و خدمات فنی و مهندسی و نیز صادرات غیر نفتی 
کشورمان که تاثیر بسزايی در عملیاتی کردن سیاست 
کالن رهايی از اقتصاد نفتی کشور دارد، به موقع و به 
خوبی بهره برداری شود. وی در ادامه اين گفت وگو 
با ذکر اين نکته که ايرانیان در طول قرن های متمادی 
همواره در شرق آفريقا و در تانزانیا و زنگبار، همانند 
حضورشان در ساير نقاط جهان، منشاء خیر، برکت، 
آبادانی و خوشنامی بوده اند، اظهار داشت: لذا حضور 
تاريخی و سوابق روشنی که از پیشینیان ما به جای 
مانده، پشتوانه ای بسیار قوی برای استمرار مناسبات و 
همکاری های دو کشور در مقاطع مختلف تاريخ بوده 
و با توجه به پیشرفت های علمی و فناوری و صنعتی 
کشورمان در سال های اخیر، اين پیشینه مثبت تکیه گاه 
محکمی برای حضور فعال و قوی شرکت های ايرانی 
در عرصه های مختلف تجاری، اقتصادی، صنعتی و 
تانزانیا  توسعه  روند  در  آنها  مشارکت  و  کشاورزی 

فراهم آورده است.

شرق آفريقا و ارتباط
 دريايی مستقيم با خليج فارس

آقاجعفری همچنین گفت: شرق آفريقا به لحاظ 
نزديکی جغرافیايی و ارتباط دريايی مستقیم با خلیج 

فارس از مزيت نسبی فوق العاده ای برخوردار است 
و بندر دارالسالم به عنوان مهمترين دروازه ورود به 
اين منطقه و نیز دسترسی به ساير کشورهای همجوار 
کشورهای  برخی  نیز  و  شرق  جنوب  شرق،  در 
بازرگانان  آفريقا همواره مورد توجه تجار و  مرکز 
ايران  اينکه  به  توجه  با  ديگر  از سوی  است.  بوده 
با  منطقه  ارتباطی  پل  مهمترين  تاريخ  در طول  نیز 
کشورهای همسايه به ويژه آسیای میانه و غرب آسیا 
و نیز اروپا بوده، به نظر می رسد همپوشانی اين دو 
موقعیت ممتاز می تواند خط سیر تجاری گسترده ای 
بازرگانان  ايجاد کرده و  اين دو منطقه مهم  بین  را 
دو طرف و نیز ساير کشورهای منطقه با استفاده از 
ظرفیت های موجود در اين دو کشور خط ارتباطی 
جديدی را بین اين دو حوزه مهم جغرافیايی تعريف 
در  تانزانیا  اينکه  به  اشاره  با  وی  کنند.  عملیاتی  و 
سال 1392 مقام اول را در جذب صادرات غیرنفتی 
ايران در قاره آفريقا به خود اختصاص داده، گفت: 
اين مسئله می تواند بیانگر شناخت نسبی اهمیت اين 
بخش خصوصی  و  ايرانی  تجار  نزد  ارتباطی  خط 
کشورمان به ويژه در چند سال اخیر تلقی شود، ولی 
حوزه  دو  اين  در  موجود  ظرفیت های  به  توجه  با 
جغرافیايی بايد اذعان کرد که میزان و سطح فعلی 
مبادالت تجاری دو کشور با شرايط ايده آل و مورد 
انتظار فاصله زيادی دارد و لذا انجام و استمرار اين 
نوع سفرها می تواند در زمینه شناسايی و فعال سازی 

ظرفیت های جديد کامال موثر باشد.
کرد:  تصريح  پايان  در  تانزانیا  در  ايران  سفیر   
صورت  به  تانزانیا  در  اسالمی  جمهوری  سفارت 
انجام شده در  جدی پیگیر اجرايی شدن توافقات 
اين سفر در هر دو بخش دولتی و خصوصی خواهد 
بود و برای کمك و حمايت از شرکت های ايرانی 
مايل به حضور در تانزانیا و زنگبار از هیچ تالشی 

دريغ نخواهد کرد.

آمادگی سفارت ايران در تانزانيا برای حمايت از شركت های ايرانی عالقه مند به حضور در اين كشور

سرمایه هایتان را به تانزانیا بیاورید

اشاره  با  دارالسالم  ایران در  سفير 
برای  مناسب  زمينه  شدن  فراهم  به 
روند  در  ایرانی  شركت های  حضور 
توسعه تانزانيا گفت كه این سفارتخانه 
شركت های  از  حمایت  و  كمك  برای 
مایل به حضور در تانزانيا و زنگبار از 

هيچ تالشی فروگذار نخواهد كرد.
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روز چهارشنبه 15 
بهمن ماه، دكتر 

ظریف و هیات همراه 
راهی »تانزانیا« 

شدند و در دارالسالم 
مورد استقبال 

مقامات تانزانیا قرار 
گرفتند. تانزانیا نیز 

مانند كنیا نسبتا 
مدرن تر از دیگر 

كشورهاست و از 
لحاظ امنیتی نیز بهتر 
است؛ اما ترافیک در 
تمامی این كشورها 
غیر قابل تحمل بود 

و حساب و كتاب 
و ساعت خیلی 

مشخصی نداشت

نايروبی،  در  از 2۴ ساعت  کمتر  توقف  از  پس 
فرودگاه  می شويم؛  »اوگاندا«  راهی  کنیا،  پايتخت 
دارد  قرار  اوگاندا  پايتخت  کامپاال،  از  دورتر  کمی 
و همین فاصله فرودگاه تا هتل، فرصتی را فراهم 
 19۶2 سال  در  که  را  کشوری  بتوان  تا  می آورد 
بیشتر  آورد،  دست  به  بريتانیا  از  را  خود  استقالل 
نیز  شب   1٠ از  ساعت  که  اين  وجود  با  ببینیم. 
گوشه  در  همچنان  دستفروشان  اما  است،  گذشته 
تعداد  نیز  پیاده روها  در  و  کرده اند  بساط  خیابان ها 
زيادی عابر پیاده که بعضا سبدهايی بر سر دارند يا 
بچه هايشان را با پارچه به خودشان بسته اند در حال 
راه رفتن هستند. وقتی علت اين حجم افراد پیاده را 
جويا شدم، دوستانی که پیش تر نیز تجربه سفر به 
آفريقا را داشتند، گفتند بسیاری از آنها به دلیل آنکه 
توانايی پرداخت کرايه تاکسی ندارند، مسافت های 

طوالنی را پیاده می روند. 
بعد از حدود يك ساعت و به همراه اسکورت 
مقر  رسیديم.  اوگاندا  شرايتون  هتل  به  پلیس 
است.  هتل  همان  نزديك  نیز  رياست جمهوری 
جالب اينجاست که خیابان های اطراف هتل و مقر 

رياست جمهوری به دلیل وجود ساختمان های زيبا 
بسیاری  تفاوت  با ديگر قسمت های شهر  تمیز،  و 

دارد و اصال انگار وارد يك کشور ديگر شده ايم. 
موجود  حتماً  دريايی  غذاهای  هايشان  هتل   در 
است و اصوال از ادويه های شیرين استفاده می کنند. 
در کنیا و اوگاندا، لك لك های آفريقايی نیز که روی 
درختان بودند، در نظر اول جلب توجه می کردند. 

»بوروندی«، سومین مقصد سفر ظريف به شرق 
آفريقا است؛ مستعمره سابق بلژيك، کشوری بسیار 
سرسبز و مرطوب و با مردمانی خونگرم تر از مردم 
اوگاندا. در بوروندی بر خالف ديگر کشورها که در 
هتل های بزرگ و مجلل مستقر می شديم، در يك 

هتل وياليی از هیات ايرانی پذيرايی شد. 
ضیافت شام نیز در فضای باز برگزار شد که در 
آنجا يك گروه از هنرمندان آفريقايی به سبك قبايل 
آفريقايی برای مسافران ايرانی هنرنمايی کردند. در 
بوجومبورا، پايتخت بوروندی، يك خانواده ايرانی 
سختی های  از  ايرانی  خانم  کرديم.  مالقات  نیز  را 
زندگی در چنین کشورهايی گفت و اينکه با تاريك 
شدن هوا به دلیل نبود امنیت ديگر از خانه خارج 

نمی شوند. 
و  ظريف  دکتر  ماه،  بهمن   1۵ چهارشنبه  روز 
هیات همراه راهی »تانزانیا« شدند و در دارالسالم 
تانزانیا  گرفتند.  قرار  تانزانیا  مقامات  استقبال  مورد 
نیز مانند کنیا نسبتا مدرن تر از ديگر کشورهاست و 
از لحاظ امنیتی نیز بهتر است؛ اما ترافیك در تمامی 
اين کشورها غیر قابل تحمل بود و حساب و کتاب 

و ساعت خیلی مشخصی نداشت. 
»زنگبار«  به  سفر  آخر  ساعات  و  پنجشنبه  روز 
رفتیم. جزيره ای که هزار سال پیش عده ای از شیراز 
به آنجا مهاجرت کرده بودند و هنوز مي شود آثار 
در  را  شیرازي ها  پاي  جاي  بگويیم  بهتر  يا  ايراني 
مشرف  رستورانی  در  نیز  زنگبار  در  کرد؛  پیدا  آن 
به اقیانوس هند از ايرانی ها پذيرايی شد. در نهايت 
و  شديم  دوبی  راهی  زنگبار  از  پنجشنبه  روز  نیز 
اينکه،  آخر  کالم  آمديم.  تهران  به  نیز  آن  از  پس 
سفر به آفريقا آن  هم با وزير امور خارجه در کنار 
متعدد  پروازهای  از جمله  داشت،  که  سختی هايی 
و شايد  بسیار جالب  تجربه  کار، يك  فشردگی  و 

تکرار نشدنی بود. 

هيات  و  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  جواد  محمد   ،1393 ماه  بهمن   12 یكشنبه  روز 
همراهش كه اغلب تجار ایرانی بودند، راهی شرق آفریقا شدند. تيم رسانه ای نيز همراه 
پنج روزه، »كنيا«  اولين مقصد سفر  با مردمانی سياه؛  قاره ای سبز  بود. »آفریقا«  وزیر 
است. كشوری سرسبز و زیبا كه نسبت به اوگاندا، بوروندی و تانزانيا، بسيار مدرن تر  و 
مدنيت بيشتری در آنجا حاكم است. در اغلب كشورها وزیر با همتایان خود یا روسای 

جمهورشان دیدار داشت. 

حاشیه نگاري سفر 
هیات اقتصادي ایران به قاره سیاه

سعیده
سادات فهری 
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در خصوص سابقه 
اجراي پروژه 

الصدر به استحضار 
مي رساند كه قرارداد 

احداث نیروگاه 
الصدر، واحدهاي 3 

و 4، در تاریخ 15 
دسامبر 2011 بین 

وزارت برق عراق 
و مشاركت فراب / 
عامران افق منعقد 
گردید. جلسه فني 
شروع قرارداد در 

فوریه سال 2012 
برگزار و از همان 

تاریخ فعالیت هاي 
طراحي پروژه شروع 

شد. زمین نیروگاه، 
در سپتامبر 2012 
از كارفرما تحویل 

گرفته شد و 29 
نوامبر 2012 به 

عنوان زمان شروع 
رسمي فعالیت هاي 

احداث نیروگاه با 
كارفرما توافق شد

بحث آغاز براي ملکیان آقاي جناب :
خود اي حرفه و کاري بیوگرافي از مختصري
رابیاننماییدوبفرماییدکهسابقهاجرايپروژه
الصدربهچهساليبرميگرددوچگونهشدکه
انتخاب طرح این مجري بهعنوان جنابعالي

شدید؟
با عرض سالم و تشکر از فرصتي که در اختیار 
طرح نیروگاه الصدر قرارگرفته است تا در خصوص 
روند اجراي پروژه و تجارب حاصل از آن به اجمال 

گزارشي به خوانندگان نشريه فراب ارائه گردد. 
در خصوص بیوگرافي خودم به عرض برسانم 
مهندسي  رشته  فارغ التحصیل   ،13۴۵ متولد  که 
کارشناسي  فارغ التحصیل   ،13۶8 سال  در  مکانیك 
در سال 137۴  و سیاالت  مهندسي حرارت  ارشد 
با  را  خود  همکاري   13۶9 ارديبهشت  در  هستم. 
تن   8۴٠ بويلرهاي  احداث  در  و  آذرآب  شرکت 
قزوين  رجايي  شهید  حرارتي  نیروگاه  ساعت  بر 
مسئولیت هاي  با  تا شهريور 138۶  و  کردم  شروع 

نصب  سرپرست  کیفیت،  کنترل  کارشناس 
کارشناس  رجائي،  شهید  بويلرهاي  ماشین آالت 
بويلرهاي  نصب  کارگاه  مدير  لوله ،  خط  طراح 
توربین ها  نصب  کارگاه  مدير  آبادان،  پتروشیمي 
واحد  سرپرست  و  کرخه  نیروگاه  ژنراتورهاي  و 
مهندسي با شرکت آذرآب و شرکت هاي وابسته به 
آن، شرکت نصب صنايع آذرآب و شرکت گسترش 
شهريور  از  داشتم  همکاري  آذرآب  انرژي  صنايع 
138۶ با عنوان مجري طرح کنیه با شرکت فراب 
قراردادي  همکاري خود را شروع کردم مذاکرات 
پروژه مذکور به درازا انجامید و در نهايت اجرايي 
نشد از بهار 1388 تا شهريور 1391 به عنوان مجري 
طرح نیروگاه پارسیان در خدمت شرکت بودم ولي 
به دلیل بالتکلیفي کارفرما در چگونگي انجام پروژه 
و نیز مشکل عدم پرداخت مطالبات شرکت فراب 
مذکور  پروژه  اجرايي  فعالیت هاي  کارفرما،  توسط 
لذا جناب  نیمه اول سال 1391 متوقف بود و  در 
طرح هاي  محترم  معاون  مهديزاده،  مهندس  آقاي 

نیروگاه حرارتي، تصمیم گرفتند تا از شهريور 1391 
در طرح نیروگاه الصدر مشغول به کار شوم. مطابق 
مشارکت نامه مدني منعقد شده بین فراب و شرکت 
عامران افق، مجري طرح الصدر بايد توسط شرکت 
اجراي  سابقه  خصوص  در  شود.  پیشنهاد  فراب 
قرارداد  که  مي رساند  استحضار  به  الصدر  پروژه 
احداث نیروگاه الصدر، واحدهاي 3 و ۴، در تاريخ 
1۵ دسامبر 2٠11 بین وزارت برق عراق و مشارکت 
فراب / عامران افق منعقد گرديد. جلسه فني شروع 
همان  از  و  برگزار   2٠12 سال  فوريه  در  قرارداد 
تاريخ فعالیت هاي طراحي پروژه شروع شد. زمین 
نیروگاه، در سپتامبر 2٠12 از کارفرما تحويل گرفته 
شد و 29 نوامبر 2٠12 به عنوان زمان شروع رسمي 
توافق شد.  با کارفرما  نیروگاه  فعالیت هاي احداث 
موضوع  فعالیت هاي  اجراي  قراردادي  زمان  مدت 
قرارداد يك سال است اما به دلیل تأخیر زيمنس در 
نیز  و  طراحي  نیاز  مورد  اطالعات  و  مدارک  ارائه 
تأخیر آن شرکت در تأمین پاره اي از تجهیزات در 

در گفتگو با محمدرضا ملكيان، مجري طرح پروژه الصدر مورد بررسي قرار گرفت

ديروز،امروز و فرداي پروژه الصدر عراق
»تقسيم كاري در اين پروژه بين شركاء در قرارداد مشاركت پيش بيني 
نشده است. اداره مشاركت و كليه تصميم گيري هاي مربوط به پروژه 
از سوي  از اعضاي معرفي شده  و مشاركت توسط كميته اي متشكل 
شركت هاي فراب و عامران افق كه هيات عامل طرح الصدر ناميده مي شود 
انجام مي پذيرد. از طرف هر يك از شركا يك عضو اصلي و از طرف ايشان 
نيز عضو علي البدل هيات عامل معرفي شده است. اختيارات اعضاي هيات 
عامل نامحدود است و تصميم گيري ها در آن هيات به اتفاق آراء انجام 
مي شود. « اين سخنان محمدرضا ملكيان نشان مي دهد آن چيزي كه بيش از 

همه در اين پروژه مشاركتي نمود و بروز داشته، نه رقابت كه حاكميت روح 
تعامل و مشاركت حرفه اي در روند امور بوده است.شايد از همين رو هم 
بوده باشد كه اين پروژه از طرف همكاري شركت هاي ايراني با كوچك ترين 
نقصاني هم همراه نبود و اگر نبود شرايط نا امن عراق، شايد اين پروژه 
خيلي پيش از اين به بهره برداري نهايي رسيده بود.در گفتگويي كه در ادامه 
خواهيد خواند، محمدرضا  ملكيان، مجري اين طرح شمايي كلي از ابتدا تا 
انتهاي اين پروژه به دست مي دهد و شما را در جريان زواياي كمتر مطرح 

شده اين پروژه قرار مي دهد. متن كامل اين گفتگو را در ادامه مي خوانيد...
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عنوان  به   TBI بانك  تأخیر  خود،  تأمین  محدوده 
گشاينده اعتبار در معامله اسناد حمل و نیز تأخیر 
در ترخیص محموله ها از گمرکات عراق، تأخیر در 
نا امن  شرايط  طرح،  صورت حساب هاي  پرداخت 
تصرف  و  عراق  شهرهاي  به  داعش  حمله  عراق، 
تعدادي از آنها و تعطیلي کارگاه به دلیل نگراني از 
حمالت داعش، تأخیرات زيادي به پروژه تحمیل 
کرد که موارد با کارفرما مکاتبه شد و کارفرما نیز 
روز   ۵1٠ اعطاي  با  الحاقیه   3 امضاي  با  تاکنون 
مشارکت  فرصت  و  نموده  موافقت  جبراني  زمان 
تا 22 آوريل 2٠1۵ است  نیروگاه  راه اندازي  براي 
با توجه به آنکه موعد اخیر، زمان شروع فصل گرما 
به  برق در عراق است کارفرما  افزايش مصرف  و 
شدت پي گیري مي نمايد تا نیروگاه در موعد مذکور 
راه اندازي گردد. ناآرامي هاي ناشي از گروه داعش 
نیروگاه  از  تعدادي  اجرايي  فعالیت  تا  شده  باعث 
عراق متوقف شود و کارفرما براي به مدار آوردن 
عراق  مردم  نیاز  به  پاسخگويي  و  مذکور  نیروگاه 
درحال حاضر  است.  فشار  تحت  گرما  فصل  در 
 1٠٠ پروژه  مهندسي  و  طراحي  فعالیت  پیشرفت 
فعالیت هاي  و  9۵.۴ درصد  خريد  فعالیت   درصد، 
پروژه  کل  پیشرفت  میزان  و  8۵.۵  درصد  اجرايي 
91.۴  درصد مي باشد پیمانکار راه اندازي نیروگاه و 
کارگاه مستقر  در   400KV , 132K GIS پستهاي 
از  بیش  واحدها  پیش راه اندازي  فعالیت هاي  شده 
راه اندازي  فعالیت هاي  دارد و  پیشرفت  7٠  درصد 
پاسخگويي  عدم  به دلیل  اما  است  شده  شروع  نیز 
آنکه  به دلیل  نیز  و  ايراني  شرکت هاي  به  زيمنس 
تاکنون موفق به دريافت نرم  افزارها و رمز عبورهاي 
شده  تأمین  تجهیزات  راه اندازي  براي  نیاز  مورد 
فعالیت هاي  پیشرفت  نشده ايم  زيمنس  توسط 
راه اندازي مطلوب نیست. براي رفع مشکل با يك 
سوپروايزري  خدمات  اخذ  براي  آلماني  شرکت 
تا  است  شده  منعقد  قرارداد  واحدها  راه اندازي 
سوپروايزرهاي  به  نیروگاه  راه اندازي  سرپرستي 

داراي گواهي صالحیت زيمنس واگذار گردد و در 
ضمن به واسطه شرکت مذکور نرم افزارها و رمزهاي 

عبور مورد نیاز اخذ گردد. 
و جغرافیایي مختصات و ویژگيها از :

کاريپروژهالصدربرایمانبگویید؟
طرح  عنوان  به   ،۴ و   3 الصدر  نیروگاه  طرح 
توسعه نیروگاه الصدر 1 و 2 تعريف شده و شامل 
دو واحد توربین گازي مدل SGT5 زيمنس است. 
شرکت هاي  مشارکت  را   2 و   1 الصدر  نیروگاه 
در  نیروگاه  انجام  رسانند.  به  افق  عامران  و  صانیر 
شهرک الصدر و در شمال شرقي بغداد واقع شده 
 400KV است. تجهیزات توربینها، ژنراتورها، پست
GIS، ترانسهاي اصلي و اتوترانسهاي طرح نیروگاه 
الصدر 3 و ۴ را کارفرما راسا از زيمنس خريداري 
مديريت،  مشارکت،  کاري  محدوده  است.  کرده 
نیروگاه، خريد کلیه تجهیزات  طراحي و مهندسي 
نصب  و  ساختماني  فعالیتهاي  کلیه  انجام   ،BOP
نیروگاه،  راه اندازي  و  راه اندازي  پیش  تجهیزات، 
آموزش نگهداري و بهره برداري از کلیه تجهیزات 
نیروگاه اعم از تجهیزات تأمین شده توسط زيمنس 
کارگیري  به  نیز  و  مشارکت  توسط  تأمین شده  يا 
راه اندازي  و  نصب  در  نیاز  مورد  سوپروايزري 
شده  تأمین  تجهیزات  جمله  از  نیروگاه  تجهیزات 
توسط زيمنس است. اين پروژه اولین پروژه شرکت 
فراب در عراق مي باشد و تجارب حاصل از آن در 
از  ترخیص محموله ها  در  به عراق،  کاال  صادرات 
اجرايي، در  فعالیت هاي  انجام  گمرکات عراق، در 
حسن تعامل با کارفرماي عراقي و... مي تواند براي 
حايز  عراق  کشور  در  فراب  شرکت  بازار  توسعه 

اهمیت باشد. 
گذشته  سنوات  ناآرامي هاي  و  دلیل جنگ ها  به 
آن  در  توسعه اي  و  عمراني  فعالیت هاي  عراق،  در 
به  نیز  بسیاري  خسارات  و  بوده  متوقف  کشور 
به  توجه  با  است.  آمده  وارد  کشور  آن  تأسیسات 
میزان نفت صادراتي آن کشور و درآمد حاصل از 

آن، با فروکش کردن ناآرامیهاي جاري به يقین براي 
بازسازي و توسعه کشور عراق پروژه هاي متعددي 
تعريف خواهد شد. با توجه به روابط خوب سیاسي 
دو کشور ايران و عراق و با عنايت به محدود شدن 
ايران  در  اخیر  سال هاي  در  که  پروژه هايي  تعداد 
فرصت  بايد  ايران  شرکت هاي  مي شود  تعريف 

حضور در بازار عراق را مغتنم شمارند.
عراق  پروژه هاي  اجراي  در  نیز  فراب  حضور 
يك فرصت است و تجارب حاصل از طرح الصدر 
از ديگر  مي تواند فرصت مذکور را تقويت نمايد. 
مشارکت  با  پروژه  انجام  الصدر،  طرح  ويژگیهاي 
از  استفاده  اصوالً  مي باشد.  افق  عامران  شرکت 
براي  شرکت ها  ديگر  توانمندي هاي  و  ظر فیت ها 
تقويت توانمندي هاي موجود در فراب مي تواند به 
عنوان فرصتي براي توسعه بازار يا انجام مناسب تر 
از مشارکت  پروژه ها مطرح  باشد. تجارب حاصل 
آن  و ضعف  قوت  نقاط  بررسي  و  پروژه  اين  در 
مي تواند در ارتقاي کیفیت مشارکت هاي آتي مؤثر 

باشد. 
روش  الصدر  طرح  ويژگیهاي  از  ديگر  يکي 
تجهیزات  خريد  قیمت  با  مرتبط  آن  پرداخت 
را  تجهیزات  مبلغ  1٠  درصد  کارفرما  که  مي باشد 
به عنوان پیش پرداخت به فراب پرداخت نمود. 3٠ 
با معامله اصل اسناد حمل در  آنها را   درصد مبلغ 
 ۵٠ و  پرداخت  براي  کارفرما  تأيید  و   TBI بانك 
 درصد مبلغ تجهیزات را با رسیدن آنها به کارگاه و 
تنظیم صورتجلسه تحويل به کارفرما پرداخت نمود. 
1٠  درصد مبلغ باقیمانده نیز پس از تحويل موقت 
روش  شد.  خواهد  پرداخت  کارفرما  به  نیروگاه 
پرداخت مذکور جريان به شدت منفي نقدينگي و 
زيرا  نمود  به طرح تحمیل  را  مالي سختي  شرايط 
تجهیزات،  خريد  قرارداد هاي  مطابق  طرح  اين 
در  تجهیزات  تحويل  با  و  حمل  از  قبل  عموماً 
در  کاالرا  مبلغ  از 9٠ درصد  بیش  سازنده  کارخانه 
پیشتر  پرداخت مي نمود درحالي که  فروشنده  وجه 
تنها 1٠  درصد مبلغ آن را به عنوان پیش پرداخت 
از کارفرما دريافت کرده بود. بعد از حمل کاالهاي 
پروژه، دريافت اصل مدارک بارنامه، گواهي مبدأ، 
و  فروشنده  از  بسته بندي  لیست  بازرسي،  گواهي 
تنظیم اسناد حمل محموله حداقل يك و نیم ماه به 
 ،TBI طول مي انجامید. معامله اسناد مذکور در بانك
ارسال اصل اسناد حمل براي وزارت برق عراق و 
تأيید  ارسال  گازي،  پروژه هاي  اداره  براي  آنجا  از 
پرداخت  برق در خصوص  براي وزارت  اداره  آن 
به  برق  وزارت  پرداخت  دستور  و  محموله  مبلغ 
TBI و واريز وجه اسناد به حساب اعالم شده نیز 
حداقل ۵٠ روز طول کشید و به همین دلیل تا قبل 
از رسیدن قسمت عمده تجهیزات پروژه به کارگاه، 
طرح الصدر با مشکل نقدينگي شديد مواجه بود که 
با آورده ارزي و ريالي شرکاء در پروژه و نیز اخذ 

به دلیل جنگ ها و 
ناآرامي هاي سنوات 
گذشته در عراق، 
فعالیت هاي عمراني 
و توسعه اي در آن 
كشور متوقف بوده 
و خسارات بسیاري 
نیز به تأسیسات آن 
كشور وارد آمده است. 
با توجه به میزان نفت 
صادراتي آن كشور و 
درآمد حاصل از آن، 
با فروكش كردن 
ناآرامیهاي جاري به 
یقین براي بازسازي 
و توسعه كشور عراق 
پروژه هاي متعددي 
تعریف خواهد شد. 
با توجه به روابط 
خوب سیاسي 
دو كشور ایران و 
عراق و با عنایت به 
محدود شدن تعداد 
پروژه هایي كه در 
سال هاي اخیر در 
ایران تعریف مي شود 
شركت هاي ایران 
باید فرصت حضور در 
بازار عراق را مغتنم 
شمارند
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وام ريالي از بانك مشکل مرتفع گرديد. اين طرح 
از  شد  ناچار  پروژه  تأمین کننده  به  پرداخت  براي 
بانك وام ريالي اخذ و از محل آن، از بازار آزاد ارز 
خريداري نمايد و در وجه تأمین کنندگان پرداخت 
کند. هزينه هاي بهره وام اخذ شده و تغییر در نرخ 
تسعیر ارز نیز به دلیل روش پرداخت کارفرما در اين 

پروژه به طرح تحمیل گرديد. 
:موقعیتخاصجغرافیایياینپروژهچه
سختيهاومشکالتيرابرايکاردرآنشرایط

ویژهایجادکردهاست؟
کشور  است.  بغداد  الصدر  پروژه  اجراي  محل 
از  بسیاري  در  نیست.  امن  بغداد  شهر  و  عراق 
بغدادانجام  در  متعددي  انفجارهاي  سال  روزهاي 
مي شود. انفجارهاي مذکور پرسنل شاغل در کارگاه 
و خانواده هاي آنها را نگران مي کند. به همین دلیل 
الصدر  پروژه  در  اشتغال  براي  ايراني  کارشناسان 
و  استخدام  براي  طرح  اين  دارند.  تمايل  کمتر 
بخصوص  و  کارگاه  نیاز  مورد  کارشناسان  اعزام 
سوپروايزرهاي مورد نیاز براي راه اندازي واحدها و 
پستهاي 400KV GIS با مشکل مواجه بوده است. 
و  شرکت ها  تحريم  پروژه  مشکالت  ديگر  از 
عنوان  به  زيمنس  شرکت  است.  ايراني  بانکهاي 
مکاتبات  به  نیروگاه  اصلي  تجهیزات  تأمین کننده 
آنکه  به دلیل  حتي  نمي دهد.  پاسخ  ما  سؤاالت  و 
شرکت EPC نیروگاه يك شرکت ايراني است تا 
مدتها پاسخ سؤاالت کارفرما را هم نمي داد و حمل 
اقالم و تجهیزات در تعهد خود را به کارگاه متوقف 
کرده بود تا اينکه مجوزات الزم را در اين خصوص 
مکاتبات  به  پاسخ  در  زيمنس  تأخیر  نمود.  اخذ 
پروژه  انجام  در  تأخیر  تحمیل  به  منجر  کارفرما 
کارفرما  را  مذکور  تأخیرات  از  بسیاري  که  گرديد 
پذيرفته است و زمان جبراني آن را نیز به مشارکت 
اعطا کرده است. حتي بعد از اخذ مجوز بافا توسط 

با  ارتباط  در  موجود  سؤاالت  پاسخ  نیز،  زيمنس 
به واسطه  را  زيمنس  توسط  شده  تأمین  تجهیزات 
کارفرما دريافت مي کرديم که باعث کندي اجراي 
فعالیت ها مي گرديد زيمنس قطعات و تجهیزاتي که 
کاربرد دوگانه دارد را تاکنون به کارگاه حمل نکرده 
شرکتي  که  است  کرده  درخواست  کارفرما  از  و 
اقدام  آنها  راه اندازي  و  نصب  به  نسبت  غیر ايراني 
نمايد. بسیاري از تأمین کنندگان پروژه به دلیل ايراني 
بودن فراب حاضر به انعقاد قرارداد مستقیم با فراب 
متعددي  واسط  شرکت هاي  از  ناچار  به  و  نشدند 

براي خريد تجهیزات پروژه استفاده شده است.
از ديگر مشکالت پروژه، موضوع انتقال وجه به 
حساب تأمین کنندگان پروژه بود. الزم به ذکر است 
تمامي  مي باشد  فراب  مشارکت  راهبر  که  ازآنجا 
تضامین قراردادي را شرکت فراب به کارفرما ارائه 
داده و اعتبار اسنادي پروژه نیز به نام فراب صادر 
شده است. صورت حساب هاي پروژه را فراب تهیه 
دريافت مي کند.  فراب  نیز شرکت  را  آنها  مبالغ  و 
و  مي باشد  دالر  به  قرارداد  مبلغ  آنکه  رغم  علي 
گشايش  فراب  نفع  به  نیز  دالري  اسنادي  اعتبار 
شده است اما به علت تحريم هاي امريکا، کارفرما 
به  عراق  دينار  به  را  پروژه  پرداخت  پیش  معادل 
واريز  عراق  بانك هاي  از  يکي  در  فراب  حساب 
انتقال  براي  عراق  بانك هاي  از  هیچ کدام  اما  کرد 
ارز به حساب تأمین کنندگان پروژه با شرکت فراب 
پرداخت  پیش  دلیل  همین  به  و  نکردند  همکاري 
چند قرارداد اول تأمین با بیش از ۴ ماه تأخیر انجام 
گرفت. در نهايت با پیگیري هايي که از کارفرما شد 
 TBI و پس از مذاکرات وزارت برق عراق با بانك
به عنوان گشايش کننده اعتبار اسنادي، بانك مذکور 
صورت حساب هاي  يورويي  معادل  که  پذيرفت 
براي  که  به حساب هايي  و  ترکیه  در  را  مشارکت 
نمايد.  واريز  مي کنیم  اعالم  صورت حساب  هر 

شرکت  مالي  واحد  پي گیري هاي  با  خوشبختانه 
فراب و به واسطه شرکت هايي که در ترکیه تأسیس 
شد، موفق شديم مبالغ صورت حساب هاي طرح را 
دريافت و براي خريد تجهیزات پروژه و در وجه 

پیمانکاران اجرايي پروژه هزينه نمايیم.
در  کارفرما  تأخیر  پروژه،  مشکالت  ديگر  از 
بررسي و اظهارنظر برروي مدارک صادر شده پروژه 
بود. کارفرما شرکت مشاوري براي بررسي مدارک 
نیز براي  پتانسیل  نیروهاي خودش  اختیار نکرد و 
نمي کرد  کفايت  زياد مدارک  به حجم  پاسخگويي 
و لذا به دلیل تأخیرات کارفرما در اظهارنظر برروي 

مدارک نیز، پروژه با تأخیر مواجه گرديد. 
با  طرح  آشنايي  عدم  پروژه  مشکالت  ديگر  از 
صادرات  براي  عراق  گمرکات  در  جاري  قوانین 
در  تغییر  کشور،  آن  به  پروژه  تجهیزات  و  کاالها 
مجوزات  اعطاي  در  تأخیر  نیز  و  مذکور  قوانین 
الزم در اين ارتباط بود. به دلیل عدم آشنايي وابسته 
آن  بازرگاني  ضوابط  با  ايران  در  عراق  بازرگاني 
صورت حساب هاي  ظهرنويسي  موضوع  کشور، 
فراب و نیز گواهي هاي مبدا چند محموله اول بیش 
زماني حل  نیز  انجامید. مشکل  به طول  ماه  از دو 
اين  در  نامه اي  بازرگاني عراق،  از وزارت  که  شد 
خصوص به عنوان ايشان اخذ شد. براي اخذ مجوز 
عراق  به  طرح  محموله هاي  از  محموله  هر  ورود 
عوارض  پرداخت  از  طرح  معافیت  از  استفاده  و 
ورودي کاال و مالیات، اين طرح درخواست خود 
را به انضمام ترجمه لیست بسته بندي آن محموله 
و قرارداد به عربي با اداره پروژه هاي گازي عراق 
مکاتبه مي کرد. آن اداره موضوع را با وزارت برق 
آن  عراق،  گمرکات  کل  اداره  با  وزارتخانه  عراق، 
گمرک  با  منطقه  گمرک  و  منطقه  گمرک  با  اداره 
فرايندي طوالني  که  مي کرد  مکاتبه  ورود محموله 
نامه هاي  رسیدن  تا  را  مسیر  کل  بايد  طرح  و  بود 

از دیگر مشکالت 
پروژه، موضوع انتقال 

وجه به حساب 
تأمین كنندگان 

پروژه بود. الزم به 
ذكر است ازآنجا 

كه راهبر مشاركت 
فراب مي باشد تمامي 

تضامین قراردادي 
را شركت فراب به 
كارفرما ارائه داده و 

اعتبار اسنادي پروژه 
نیز به نام فراب 

صادر شده است. 
صورت حساب هاي 

پروژه را فراب تهیه 
و مبالغ آنها را نیز 

شركت فراب دریافت 
مي كند
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تسهیل المهمه و اعفاي ضريبي به گمرک مربوط به 
ارسال  در  تأخیر  مي کرد.  رصد  محموله  هر  ورود 
نیز تأخیرات زيادي را براي صادرات  نامة مذکور 

تجهیزات و کاالهاي پروژه به طرح تحمیل نمود. 
ماه 1393 و تصرف  حمالت داعش در خرداد 
که  باعث شد  دياله  و  نینوا، صالح الدين  استانهاي 
مسیر زمیني حمل کاال از اروپا به ترکیه و از ترکیه 
و از طريق مرز زاخو به پروژه الصدر مسدود گردد. 
اين مشکل باعث شد تا سه محموله پروژه که از 
گمرک زاخو ترخیص شده بودند به مدت ۵ ماه در 
ناچار  اين طرح  و  زمین گیر شوند  کردستان عراق 
شد تا حمل ديگر تجهیزات پروژه را که مقرر بود 
به صورت زمیني و از مقصد اروپا به کارگاه حمل 
شود به صورت دريايي و از طريق بندر ام القصر به 
کارگاه حمل نمايد که باعث طوالني شدن پروسه 
اطفاي  تجهیزات  گرديد.  آنها  ترخیص  و  حمل 
حريق پروژه را نیز که به ترکیه حمل شده بود ناچار 
شديم مجدداً از طريق دريا به ام القصر حمل نمايیم.
ميدانید که همانطور پروژه این در :
شده واگذار افق عامران به مهندسي کارهاي
است.نحوهتقسیمبنديکارهاووظایفدراین

پروژهبرچهمبنایيبودهاست؟
تنظیم  هنگام  کردم  عرض  پیشتر  که  همانطور 
قرارداد مشارکت، تقسیم کاري بین شرکا پیش بیني 
نشده است. در قرارداد مذکور پیش بیني شده است 
که اداره مشارکت و کلیه تصمیم گیريهاي مربوط به 

پروژه توسط هیات عامل طرح انجام گیرد. 
مسائل  فصل  و  حل  طرح،  سیاست گذاري هاي 
کلیدي مشارکت، بررسي و تصويب دستورالعمل ها 
و آئین نامه هاي مورد نیاز، تصويب چارت سازماني 
اختیارات  تفويض  و  پروژه  مدير  انتخاب  پروژه، 
الزم به وي و نیز تعیین چگونگي انجام خريدهاي 
عمده و کارهاي اجرايي پروژه، انعقاد قراردادهاي 
هیات  اختیارات  و  مسئولیت ها  جمله  از  عمده 
مذکور  اختیارات  راستاي  در  مي باشد.  عامل طرح 

و با توجه به توانمندي طراحي و مهندسي شرکت 
الصدر  پروژه  در  آن شرکت  تجربه  و  افق  عامران 
به صورت  که  نمود  مصوب  عامل  هیات   ،2 و   1
ترک تشريفات مناقصه، خدمات طراحي، مهندسي، 
مهندسي خريد و نظارت کارگاهي توسط شرکت 

عامران افق انجام شود.
و تحویل خرید، قراردادهاي تنظیم :
راهاندازي و نصب و کاال ورود و کاال حمل
آندرعراق،ازجملهمواردياستکهدراین
مشارکتبرعهدهفراباست.اینمواردچگونه
پیشميروندوتاچهحدباپیشبینيهاياولیه

هماهنگوهمگامهستند؟
در قالب قرارداد طراحي و مهندسي و خدمات 
فني  مشخصات  تهیه  مسئولیت  کارگاهي،  نظارت 
از  استعالم  پروژه،  کاالهاي  و  تجهیزات  خريد 
تأمین کنندگان، بررسي پیشنهادهاي واصله و نهايي 

ارائه  و  پیشنهادها  مالي  و  فني  ارزيابي  آنها،  کردن 
جهت  طرح  عامل  هیات  جلسه  به  ارزيابي  اين 
تصمیم گیري در خصوص برنده مناقصه و انتخاب 

فروشنده به شرکت عامران افق واگذار گرديد.
در جلسات هیات عامل مقرر شد مسئولیت تهیه 
اسنادحمل، تنظیم قرارداد بیمه تمام خطر نصب با 
شرکت بیمه و اخذ بیمه نامه هاي باربري، انتخاب 
بر  نظارت  و  پروژه  ترخیص  و  حمل  پیمانکار 
عملکرد پیمانکار مذکور را واحد بازرگاني شرکت 
بازرسي و  فعالیت هاي  براي  بر عهده گیرد.  فراب 
کنترل کیفیت نیز تقسیم کاري بین واحد بازرسي و 
کنترل کیفیت فراب و شرکت عامران افق توافق شد 
و عمده زحمت بازرسي ساخت تجهیزات را واحد 
بازرسي و کنترل کیفیت فراب تقبل نمود. کارشناس 
HSE کارگاه را نیز واحد ايمني و حراست شرکت 
فراب انتخاب کرده اند و به کارگاه اعزام داشته اند و 

در جلسات هیات 
عامل مقرر شد 
مسئولیت تهیه 
اسنادحمل، تنظیم 
قرارداد بیمه تمام 
خطر نصب با شركت 
بیمه و اخذ بیمه 
نامه هاي باربري، 
انتخاب پیمانکار حمل 
و ترخیص پروژه و 
نظارت بر عملکرد 
پیمانکار مذكور 
را واحد بازرگاني 
شركت فراب بر 
عهده گیرد. براي 
فعالیت هاي بازرسي 
و كنترل كیفیت نیز 
تقسیم كاري بین 
واحد بازرسي و 
كنترل كیفیت فراب 
و شركت عامران 
افق توافق شد و 
عمده زحمت بازرسي 
ساخت تجهیزات 
را واحد بازرسي و 
كنترل كیفیت فراب 
تقبل نمود
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حسن عملکرد ايشان را تحت کنترل دارند.
انجام فعالیت هاي ساختماني و انجام فعالیت هاي 
نصب و پیش  راه اندازي تجهیزات نیز توسط شرکت 
عامران افق به مناقصه گذاشته شد که شرکت اپك، 
ثبت شده در ترکیه، برنده هر دو مناقصه گرديد و 
هم اکنون در حال انجام فعالیت هاي مذکور است. 
راه اندازي  زمینه  در  باسابقه  ايراني  شرکت هاي 
نیروگاه   DCS مشابه  سیستم هاي  پیشتر  نیروگاه، 
الصدر را راه اندازي کرده اند و از طرف ديگر براي 
نیاز  مورد  عبور  رمزهاي  و  نرم افزارها  دريافت 
زيمنس  توسط  شده  تأمین  تجهیزات  راه اندازي 
نیاز به همکاري زيمنس داريم به اين جهت با يك 
سوپروايزري  خدمات  اخذ  براي  آلماني  شرکت 
زيمنس  توسط  شده  تأمین  تجهیزات  راه اندازي 
اطالعات  اخذ  توان  که  است  شده  منعقد  قرارداد 

مورد نیاز از زيمنس دارد. 

يك شرکت ايراني نیز براي راه اندازي نیروگاه در 
کارگاه مشغول به کار شده است. براي راه اندازي 
تحت  شرکت  اين  نیروگاه،  اصلي  تجهیزات 
سوپروايزري شرکت آلماني فعالیت خواهد نمود. 
درخصوص میزان پیشرفت فعالیت هاي مذکور به 
استحضار مي رسانم کلیه تجهیزات و متريال مورد 
نیاز طرح خريداري شده بیش از 9۵  درصد آنها به 
کارگاه حمل شده است. هم اکنون تنها دو محموله 
در گمرک ام القصر، يك محموله در گمرک فرودگاه 
تقلیل فشار  ايستگاه  از تجهیزات  بغداد و تعدادي 
گاز که در ايران در حال ساخت مي باشد به کارگاه 

حمل شده است.
 میزان پیشرفت فعالیت هاي ساختماني و نصب 
پیش  راه اندازي  فعالیت هاي  8۵  درصد،  از  بیش 
حدود 7٠  درصد مي باشد و در شروع فعالیت هاي 
هماهنگي  درخصوص  هستیم.  نیروگاه  راه اندازي 
اجرا با پیش بیني هاي انجام شده به علت مشکالتي 
به  نسبت  پروژه  اجراي  زمان  شمردم  بر  قبال  که 
زيادي  انحراف  آن  زمان بندي  برنامه  سال  يك 
داشته است البته عرض کردم که کارفرما با اعطاي 
به  شده  تحمیل  تأخیرات  جبران  زمان  روز   ۵1٠
که  کنم  تاکید  است  الزم  نمود.  موافقت  پروژه 
 SGT5 پیش بیني احداث نیروگاه گازي با دو واحد
به مشکالتي که  توجه  با  زيمنس ظرف يك سال 

شرح دادم، واقع بینانه به نظر نمي  رسد. 
جایگاه و داخل مقولهساخت :وضعیت

آندراینپروژهچگونهبود؟
برق  وزارت  براي  پروژه  آنکه  به  توجه  با 
استفاده  براي  قانوني  الزام  است  شده  انجام  عراق 
مضاف  نداشت  وجود  داخل  ساخت  پتانسیل  از 
کارفرما  تأيید  مورد  تأمین کنندگان  لیست  آنکه 
استفاده  براي  مي باشد  قرارداد  پیوست  به  که 
ايجاد  ايران  داخل  در  ساخت  ظرفیت هاي  از 
باال،  محدوديت  وجود  با  و  بود  کرده  محدوديت 
اين طرح با 2۵ شرکت ايراني براي تأمین قسمتي از 

تجهیزات پروژه قرارداد مبادله نمود. شرکت اپك 
نیز که فعالیت ساختماني و نصب تجهیزات طرح 
را در دست دارد، شرکتي ثبت شده در ترکیه و با 

مالکیت ايراني است.
در که بفرمایید طرح مجري بهعنوان  :
طولاینمدتبامشکليکهمنجربهتاخیردر
بهرهبردارينهایيپروژهشود،برخوردداشتهاید

یاخیر؟
مشکل پروژه و تأخیرات مرتب بر آن را در باال 

شرح دادم.
:چقدرزبانمشتركمیانشرکت»فراب«
ومجموعهکارفرماومشاورحاکمبودهاست؟
با شما تعامل که است این پرسش واقع در

کارفرماومشاورچگونهبود؟
پیمانکار   و  مشاور  کارفرما،  بین  مشترک  زبان 
با اعمال شفافیت و دقت در تنظیم  تا حد زيادي 
نیز  قرارداد  از شروع  بعد  قرارداد حاصل مي شود. 
مانند  مدارکي  سر  بر  مشاور  يا  کارفرما  با  توافق 
برنامه  زمان بندي،  برنامه  کار،  شکست  ساختار 
لیست  ساخت،  حین  تجهیزات  تست  و  بازرسي 
به  دقت  و  آنها  صدور  از  هدف  و  پروژه  مدارک 
در  کارفرما  با  شده  توافق  مدارک  مفاد  رعايت 
هر  به  اگر  مي شود.  حاصل  پروژه  اجراي  طول 
دلیل تغییراتي در مفاد قرارداد يا مدارک تايید شده 
ضرورت يابد قبل از اجرا، بايد اعمال تغییرات را با 

کارفرما توافق نمود.
توسط  مشاوري  شرکت  الصدر،  طرح  در  البته 
باال  مدارک  ارسال  با  ولي  نشد  انتخاب  کارفرما 
جلسات  برگزاري  و  کارفرما  تأيید  اخذ  جهت 
متعدد با عوامل کارفرما براي حصول زبان مشترک 
هم  نسبي  طور  به  و  شد  کشیده  زيادي  زحمات 
توفیق حاصل آمد. شايد اگر کارفرما در مواعد مقرر 
نسبت به بررسي مدارک ارسال شده و اظهارنظر در 
خصوص آنها اقدام مي کرد و مدارک سريعتر تايید 

مي شد به توفیق بیشتري دست مي يافتیم.

با توجه به آنکه 
پروژه براي وزارت 

برق عراق انجام 
شده است الزام 

قانوني براي استفاده 
از پتانسیل ساخت 

داخل وجود نداشت 
مضاف آنکه لیست 

تأمین كنندگان 
مورد تأیید كارفرما 

كه به پیوست 
قرارداد مي باشد 
براي استفاده از 

ظرفیت هاي ساخت 
در داخل ایران ایجاد 
محدودیت كرده بود 
و با وجود محدودیت 

باال، این طرح با 
25 شركت ایراني 

براي تأمین قسمتي 
از تجهیزات پروژه 
قرارداد مبادله نمود
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در خصوص پروژه 
الصدر از همان 
ابتدا سود زیادي 
پیش بیني نشده بود 
و احتمال مواجهه با 
مشکالت مالي نیز 
وجود داشت، اما 
متاسفانه در واقعیت و 
حین پیشرفت پروژه 
مشکالت مالي بسیار 
جدي تر از تصور اولیه 
شد و مي توان گفت 
در 90  درصد اوقات 
نقدینگي پروژه منفي 
بود كه مهم ترین دلیل 
آن نیز تاخیر كارفرما 
در پرداخت صورت 
وضعیت هاي مشاركت 
بود،  اكثریت قریب 
به اتفاق صورت 
وضعیت هاي ارسالي 
پس از گذشت 
مدت زمان قراردادي 
پرداخت شده است
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کارشناس  عنوان  به  بهمند  سیما  اينجانب 
برنامه ريزي و کنترل پروژه الصدر از حدود 3 سال 
پیش درگیر اين پروژه شده ام، پروژه نیروگاه گازي 
الصدر بغداد  )واحدهاي 3و۴( پروژه اي مشارکتي 
بین شرکت هاي فراب و عامران افق است که در 
29Nov2012 به صورت رسمي آغاز شده است.

قرارداد پروژه الصدر در دسامبر 2٠11 امضا و 
نیز از همان تاريخ  مبادله و فعالیت هاي مهندسي 
اما  بود  ماه   12 پروژه  قراردادي  زمان  شد.  آغاز 
به  پروژه  پیشرفت  حین  در  که  تاخیراتي  به دلیل 
وجود آمد، تاکنون ۵1٠ روز تاخیر مجاز ازسوي 
پروژه  پايان  زمان  و  شده  اعطا  پروژه  به  کارفرما 
با  قرارداد  مي باشد،   23Apr2015 درحال حاضر 
البته  EPCاست  صورت  به  عراق  برق  وزارت 
ژنراتور  توربین،   تجهیزات  تامین  و  مهندسي 
کیلوولت   ۴٠٠ پست  همچنین  و  آن  ملحقات  و 
صورت  به  زيمنس  شرکت  توسط  نیروگاه 

قراردادي مجزا با کارفرما انجام شده است. 
1.72  درصد  کارفرما،  با  مشارکت  قرارداد  در 
مهندسي،  بخش  به  مربوط  قرارداد  ارزش 
۵3.8۵ درصد بخش تامین تجهیزات، ۴٠.79 درصد 
بخش ساختماني،  نصب و راه اندازي، 3.۶۴ درصد 
در  مي دهد،   تشکیل  تست  و  آموزش  بخش  را 
1٠٠ درصد،  مهندسي  نیز  کار  پیشرفت  خصوص 
اين  )در  9۵.۴ درصد  حدود  تجهیزات  تامین 
پروژه با بیش از 3٠ تامین کننده داخلي و خارجي 
قرارداد تامین منعقد شده است( بخش ساختماني 
91 درصد و بخش نصب حدود 73 درصد پیشرفت 
حدود  نیز  پروژه  کل  فیزيکي  پیشرفت  دارد، 

92 درصد مي باشد.
 اين در حالي است که از لحاظ مالي و مبالغ 
پیشرفت  7٠ درصد  حدود  کارفرما  از  دريافتي 
پیش  فعالیت هاي  حال  حاضر  در  داشته ايم، 
مي باشد  در جريان  پروژه  راه اندازي  و  راه اندازي 
راه اندازي  و  راه اندازي حدود 78 درصد  پیش  که 
1٠ درصد پیشرفت دارد و تالش بر اين است که 

تا ماه آپريل نیروگاه راه اندازي شود.
پروژه الصدر به دلیل شرايط خاص کشورعراق 
غیرقابل  بعضا  و  خاص  مسايلي  و  مشکالت  با 
در  رو  اين  از  است،  بوده  مواجه  پیش بیني 
چارچوب مسايلي که بنده با آنها برخورد داشته ام 
و عمده مشکالتي که پروژه با آن روبه رو بوده و 
داشته اند  جدي  نقش  نیز  پروژه  تطويل  در  بعضا 

عبارتند از:  

مشكالت و مسائل مربوط به كارفرما و 
شرايط خاص كشورعراق

وضعیت نابسامان اداري، سیاسي و امنیتي عراق،  
پروژه را درگیر مسائل جديد و خاصي مي نمود که 
به  اين مشکالت کمتر  پروژه هاي مشابه  شايد در 
چشم مي خورد،  نمايندگان کارفرما که درگیر پروژه 
الصدر بودند در بسیاري از موارد تجارب الزم و 
قدرت تصمیم گیري نداشتند،  مکاتبات ما با تاخیر 
از سوي کارفرما پاسخ داده مي شد و در بعضي از 
موارد پاسخ ها کفايت موضوع را نمي نمود و تعیین 
تکلیف و شفاف سازي يك موضوع گاهي ماه ها به 
طول مي انجامید،  مدارک مهندسي پروژه با تاخیر 

متعاقبا  موارد  اين  که  نظر مي شد  اعالم  و  بررسي 
نقص  شد،  تجهیزات  خريد  در  تاخیر  به  منجر 
زيمنس  شرکت  کاري  حوزه  به  مربوط  اطالعات 
بودکه  خريد  و  مهندسي  بخش  مشکل  مهم ترين 
مرحله  در  پروژه  درحال حاضرکه  حتي  مورد  اين 

راه اندازي مي باشد،  نیز همچنان وجود دارد.
شرايط امنیتي عراق نیز از ابتداي پروژه تاثیرات 
منفي خود را بر روند اجراي پروژه داشت اما خیلي 
محسوس نبود.  پس از حمله داعش به عراق در ماه 
ژوئن سال گذشته که باعث تعطیلي 2 ماهه کارگاه 
شد،  اثرناامني بیشتر مشاهده شد، به نحوي که ما 
و همچنین  پست  اعزام سوپروايزرهاي نصب  در 
مشکالت  با  نیروگاه  راه اندازي  سوپروايزرهاي 
جدي مواجه شديم، بسیاري از شرکت هاي واجد 
شرايط و مجرب حاضر به همکاري با ما و کار در 
شرايط نا امن عراق نمي شدند،  اين موضوع حدود 
۶ ماه پروژه را به تاخیر انداخت که البته کارفرما 
ادعاي زمان ما را در  پیگیري هاي فراوان،  از  پس 

اين خصوص پذيرفت و پروژه تمديد شد. 

مسائل مربوط به ترخيص تجهيزات 
ورودي  مبادي  از  تجهیزات  ترخیص  پروسه 
به  منجر  که  داشت  گوناگوني  مشکالت  عراق 
تاخیرات طوالني در ترخیص تجهیزات و متعاقبا 
زمان بندي پروژه شد، خصوصا محموالت دريايي 
که از بندر  ام القصر وارد عراق مي شدند و حدود 
مي داد.  تشکیل  را  پروژه  تجهیزات  درصد    8٠
عراق،   به  کاال  واردات  قوانین  مکرر  تغییرات 
در  مشارکت  نماينده  عنوان  به  کارشناساني  نبود 
گمرک جهت پیگیري ترخیص کاالهايي که وارد 
مي شدند،  عدم تجربه کافي مشارکت در خصوص 
ترخیص و واردات کاال به عراق، عدم به کارگیري 
ترخیص کار مجرب از جمله مشکالت مربوط به 
پروژه هاي  در  مي شود  پیشنهاد  بود.  کاال  ترخیص 
آتي کشور عراق با استفاده از تجربه هايي که در اين 
پروژه به دست آمده، حتما نماينده )يا نمايندگاني( 
از شرکت به صورت مستمر در گمرکات حضور 
با  کاران  ترخیص  به کارگیري  به  نسبت  و  داشته 

تجربه در زمینه واردات کاال به عراق اقدام شود.

مشكالت مالي پروژه 
ابتدا سود  از همان  الصدر  پروژه  در خصوص 
با  مواجهه  احتمال  و  بود  نشده  پیش بیني  زيادي 
در  متاسفانه  اما  داشت،  نیز وجود  مالي  مشکالت 
مالي  مشکالت  پروژه  پیشرفت  حین  و  واقعیت 
بسیار جدي تر از تصور اولیه شد و مي توان گفت 
در 9٠  درصد اوقات نقدينگي پروژه منفي بود که 
پرداخت  در  کارفرما  تاخیر  نیز  آن  دلیل  مهم ترين 
صورت وضعیت هاي مشارکت بود، اکثريت قريب 
از  پس  ارسالي  وضعیت هاي  صورت  اتفاق  به 
گذشت مدت زمان قراردادي پرداخت شده است.

مسائل مربوط به كنترل و
 پيگيري پيشرفت پروژه

مجرب  پروژه  کنترل  استقرارکارشناس  عدم 
ارائه  عدم  و  سايت  در  اجرايي  پیمانکار  توسط 
که  ايشان  توسط  مدون  اجرايي  زمان بندي  برنامه 
بود  مشکلي  گیرد،  قرار  سايت  فعالیت هاي  مبناي 
با آن درگیر بوديم،اين مورد در نحوه  ابتدا  از  که 
گزارش گیري از وضعیت پیشرفت کارهاي اجرايي 
اينکه  با  نیز  درحال حاضر  و  داشته  منفي  تاثیر  نیز 
فعالیت هاي راه اندازي و پیش راه اندازي آغاز شده 

است،همچنان اين کمبود وجود دارد.
*کارشناسکنترلپروژه

الصدر و شرایط خاص كشور عراق

بهمن و اسفند  1393
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از كنار مشکالت 
طرح كه بگذریم، 
با تالش تیم هاي 

اجرایي، بازرگاني و 
كنترل كیفي الصدر و 
با انعطاف پذیري كه 

مجموعه فراب در 
گذر از مشکالت از 
خود نشان داد این 
طرح هم اكنون رو 
به پایان بوده و به 
امید خدا در اوایل 
سال آینده شاهد 

راه اندازي نیروگاه 
خواهیم بود

الصدر؛ يك پروژه چالش برانگيز
اينجانب حسن بهاءلو هوره فارغ التحصیل کارشناسي 
ارشد مهندسي مکانیك، گرايش طراحي کاربردي و با 
تخصص ارتعاشات و کنترل از دانشگاه علم و صنعت 
در سال 88 هستم و توفیق اين را داشته ام که از سال 
نخبگي،  طرح  قالب  در  سربازي  اتمام  از  پس   89
با مجموعه فراب همکاري نمايم. با توجه به سوابق 
تحصیلي و کاري قبلي اينجانب که در حوزه ارتعاشات 
همکاريم  شروع  مي گرفت،  قرار  دوار  ماشین هاي  و 
در بخش طراحي سیستم هاي مکانیکي و روتاري و 
باالنسینگ نیروگاه آبي آزاد در شرکت توبا بوده است. 
پس از اتمام کار طراحي نیروگاه آزاد بنا به درخواست 
تیرماه  به کسب تجربه اجرايي در  شخصي و عالقه 
92 به بخش اجرايي طرح الصدر منتقل شدم. بنا به 
نیاز طرح به نیروي بازرگاني،به عنوان هماهنگ کننده 
فني و بازرگاني طرح فعال شده و به همراه همکاران 
بخش بازرگاني خارجي)گروه جناب آقاي سعادت فر 
و آقاي طاهري و ساير همکاران( با تامین کنندگان در 
مورد نحوه تهیه و ارائه اسناد حمل و بازرسي مبتني 
بر اعتبار اسنادي طرح الصدر مکاتبه نموديم و اسناد 
مورد نیازي را که با ارائه آنها در بانك طرف عراقي 
بتوان با کمترين مشکل از کارفرما پول گرفت، دريافت 
نموديم. در حوزه حمل و ترخیص اقالم نیز به همراه 
بخش بازرگاني داخلي)جناب آقاي فرزانگان و آقاي 
بابايي و سرکار خانم مسعودي(و همکاري فورواردر 
اقالم  کلیه  حمل  بر  سعي  الصدر  طرح  اختصاصي 
با کمترين هزينه هاي زماني و مالي بوده است که از 
الصدر  میکنم.  طرح  تشکر  اين همکاران  مساعدت 
به عنوان نخستین تجربه اجرايي اينجانب در شرکت 
فراب،يك طرح بسیار چالش برانگیز بوده است. در نظر 
داشته باشیم که اين طرح اولین تجربه خارج از کشور 
فراب در زمینه نیروگاه هاي گازي مي باشد. از يك طرف 
طرح مشارکتي است که خود چالش هاي مختلفي را 
پديد مي آورد و از طرف ديگر طرح در کشوري مانند 
عراق در حال اجراست که نفس محل جغرافیايي طرح 
مشکل زا بوده و عالوه بر مشکالت ساختاري متعدد 
در کشور عراق،در سال جاري حتي تعطیلي حدودا دو 
ماهه کارگاه را نیز در بحران داعش تجربه نموديم. در 
بخش حمل و ارسال تجهیزات به کشور عراق چالش ها 
بسیار زياد بوده و میتوان نام معضل را بر روي آنها نهاد 
که تنها با مشاوره هاي بخش بازرگاني فراب، برگزاري 
جلسات متعدد طرح و بازرگاني با طرف عراقي،نامه 
نگاري هاي بسیار زياد و پیگیري هاي متعدد از آنها عبور 
نموديم. اما وجود مشکالت متعدد در طي انجام کار 
باعث کسب تجربیاتي مي شود که شايد در يك پروژه 

معمولي به هیچ وجه حاصل نشود.  ذکر اجمالي برخي 
از موارد مهم جهت بکارگیري در پروژه هاي احتمالي 
آينده شرکت فراب در عراق مفید خواهد بود. زبان 
رسمي قرارداد ما با طرف عراقي زبان انگلیسي است، 
با اين حال در هنگام ارسال محموله ها متوجه شديم که 
گمرک عراق پکینگ لیست اقالم را فقط به زبان عربي 
قبول مي کند. بنابراين کلیه پکینگ لیست هاي پیمانکاران 
مختلف در داخل طرح الصدر به عربي ترجمه و سپس 
در قالب نامه اي جهت درخواست معافیت از عوارض 
گمرکي و مالیات به وزارت برق عراق ارسال شد. در 
نبیل  آقاي مهندس  از زحمات جناب  دارد  اينجا جا 
طوسي زاده تشکر ويژه نمايم که علیرغم مشغله هاي 

مديريتي زياد با صبر و حوصله تمام بر انجام اين امر 
نیز نظارت داشتند. وزارت برق عراق بر روي نامه ما 
نامه اي به گمرک مرکزي يا جنوبي عراق )بسته به مرز 
ورود کاال( يا حتي گمرکات کردستان ارسال نموده و آن 
گمرک نیز طي نامه »تسهیل مهمه« به مرز مربوطه تايید 
مي کند که چون کاالهاي طرح به يك پروژه ملي دولتي 
عراق مربوط است از پرداخت عوارض گمرکي معاف 
مي باشد. از طرف ديگر وزارت برق در نامه ديگري 
از  معافیت  نامه  درخواست  عراق  دارايي  وزارت  از 
مالیات يا »اعفاء ضريبي« مي نمايد که آن نامه نیز بايستي 
به مرز مربوطه واصل شود. با عنايت به سیستم کند 
نامه نگاري در عراق و وجود مراحل متعدد در ابتداي 
طرح اين مورد بسیار آزاردهنده و زمان گیر بود و گاه 
نامه مزبور در يکي از پیچ و خم ها مفقود مي شد .... اما 
در طي طرح با ارتباطات خوبي که بوسیله آقاي مهندس 
مصطفي طوسي زاده با نماينده وزارت در مرز و گمرک 
و همچنین با خود نفرات کلیدي وزارت برق در بغداد 
ايجاد شد اين مراحل بسیار سريع شدند و در مواقعي 
مشکل با چند تماس تلفني حل مي شد.  عالوه بر اين 

در محموله هاي اولي که ما براي گمرک ام القصر ارسال 
نموده بوديم پس از ارائه اسناد کامل به بانك منتظر 
بوديم که پس از معامله اسناد در بانك و ارسال آنها 
به گمرک، کاال را در سريعترين زمان ترخیص نمايیم 
اما با دو مشکل عمده مواجه شديم:يکي اينکه معامله 
اسناد در بانك و ارسال آنها به وزارت برق عراق جهت 
ارسال به گمرک بسیار طول کشید. طبق UCP اين 
زمان بايستي پنج روز کاري باشد اما در اوايل طرح 
به چند ده روز مي رسید. براي رفع اين مشکل عالوه 
بر اينکه با وزارت برق مکاتبه نموديم تا معامله اسناد 
تسريع شود. براي دور زدن مشکل نیز از شخص وزير 
برق عراق نامه اي جهت اجازه به گمرک براي ترخیص 
کاال با کپي بارنامه ها گرفتیم که آن هم حتي با داشتن 
نامه شخص وزير عملي نشد. دوم اينکه حتي وقتي 
اصل اسناد معامله شده و تايید شده وزارت به نماينده 
وزارت در گمرک ام القصر رسید و از ايشان خواستیم 
چرا  که  فرمودند  ايشان  تازه  کند  ترخیص  را  کاالها 
اينويس و گواهي اصالت کاال به تايید وابسته بازرگاني 
سفارت عراق در کشور مبدا نرسیده است؟  و متعاقبا از 
ترخیص کاال جلوگیري نمود به طوري که کاالي ما ماه ها 
در بندر ام القصر معطل ماند. اينکه اين موضوع چگونه 
حل شد مساله اي است که تیم بازرگاني –اجرايي فراب 
مدت ها با آن درگیر شدند و تنها با ارائه راهکارهاي 
اين مجال نمي گنجد  ابتکاري که شرح آن در  بسیار 
با  بسیار  بررسي هاي  از  پس  نهايتا  و  گذشتیم  آن  از 
ارائه اينويس خود فراب و گواهي اصالتي که از اتاق 
بازرگاني تهران گرفتیم و با ارسال آن به وابسته بازرگاني 
سفارت عراق در تهران و تايید آنها نظر موافق گمرک 
را جلب نموديم . در مجموع، گمرک عراق يك گمرک 
بسیار کند و با سیستم قديمي است که اين مساله اجراي 
طرح الصدر را بسیار متأثر نمود. از کنار مشکالت طرح 
که بگذريم، با تالش تیم هاي اجرايي، بازرگاني و کنترل 
کیفي الصدر و با انعطاف پذيري که مجموعه فراب در 
گذر از مشکالت از خود نشان داد اين طرح هم اکنون 
رو به پايان بوده و به امید خدا در اوايل سال آينده شاهد 
راه اندازي نیروگاه خواهیم بود. امید است با تجارب 
کسب شده در اين طرح در موارد مختلف،مانند حوزه 
تامین و چگونگي تامین مناسب جهت تسريع ورود 
تعامل  گمرکي،حوزه  تعامالت  عراق،حوزه  کشور  به 
با کارفرماي عراقي و نوع نگرش آنها به موضوعات 
مختلف و ... بتوان در طرح هاي آتي فراب با سرعت و 
انعطاف پذيري باالتري حرکت نمود و نام فراب را به 
عنوان پیمانکاري توانمند در کشور عراق تثبیت نمود. 
بهمن و اسفند  1393*کارشناسفني
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ویژگي خاص این 
طرح از نظر اینجانب 
كاركردن در شرایط 
بسیار دشوار و 
خطرناک فعلي عراق 
مي باشد. ضمناً با 
توجه به تحریم هاي 
اعمال شده توسط 
كشورهاي غربي 
مسائل مالي پروژه 
و دریافت پول از 
كارفرماي عراقي 
داراي پیچیدگي هاي 
بسیار زیادي است، 
ضمن آنکه از نظر 
قراردادي و نحوه 
پرداخت، پروژه 
بمدت طوالني داراي 
نقدینگي منفي بوده 
است

بحث به ورود براي کبیر، آقاي جناب :
براي را خود کاري بیوگرافي از مختصري

خوانندگانمابازگونمایید؟
لیسانس  با مدرک  ماه 13۵1  بهمن  اينجانب در 
فوق  مدرک  با   13۶۴ ماه  بهمن  در  و  برق 
شريف  صنعتي  دانشگاه  از  برق  مهندسي  لیسانس 
با   13۶1 تا   13۵۴ سال  از  شدم.  فارغ التحصیل 
قدس  به  انقالب  از  بعد  که  موننکوايران  شرکت 
گازي  نیروگاه هاي  پروژه  در  يافت  نام  تغییر  نیرو 
همکاري داشتم و از سال 13۶1 تا 137۶ در شرکت 
مشانیر بعنوان مدير گروه تخصصي برق مسئولیت 
داشته و سپس از سال 137۶ لغايت 1381 به عنوان 
جانشین معاونت مهندسي مپنا همکاري نمودم و از 
سال 1381 تا کنون بعنوان نايب رئیس هئیت مديره 
شرکت  با  تجهیزات  تامین  و  مهندسي  معاونت  و 

عامران افق همکاري مي نمايم.
:چگونهشدکهعامرانافقتصمیمگرفت
درطرحالصدر،باشرکتفرابمشارکتنماید؟
به  صانیر  شرکت  همراه  به  افق  عامران  شرکت 
عنوان پیمانکارEPC فاز 1 نیروگاه الصدر عراق را 
بین سال هاي 1387 تا 139٠ به انجام رساند و لذا با 
توجه به شناخت و تجربه اي که از پروژه و منطقه در 
شرکت عامران افق وجود داشت و با توجه به تمايل 
شرکت فراب تصمیم گرفتیم به اتفاق شرکت فراب 
مناقصه شرکت  در  فاز 2   EPC پیمانکار  به عنوان 
ايراني به عنوان  کنیم که خوشبختانه بین ۴ شرکت 

برنده مناقصه شناخته شديم.
و جغرافیایي مختصات و ویژگيها از :

کاريپروژهالصدربرایمانبگویید؟
مگاوات   1۶۴ گازي  واحد   2 داراي  طرح  اين 
بین  قباًل طي قرارداد جداگانه اي  زيمنس است که 
دولت عراق و شرکت زيمنس خريداري شده است 
پیمانکار EPC کارهاي مهندسي،  لذا مسئولیت  و 
ساختماني  کارهاي  طرح،   BOP تجهیزات  تهیه 

در  پروژه  اين  ضمناً  است.  راه اندازي  و  نصب  و 
بغداد  حومه  در  و  بغداد  الصدر  شهرک  مجاورت 

است. 
برایمان طرح این خاص ویژگيهاي از :
نیازهاي کدام به است قرار طرح این بگویید؟

منطقهايومليکشورعراقپاسخگوید؟
اينجانب  نظر  از  طرح  اين  خاص  ويژگي 
خطرناک  و  دشوار  بسیار  شرايط  در  کارکردن 
فعلي عراق مي باشد. ضمنًا با توجه به تحريم هاي 
مالي  مسائل  غربي  کشورهاي  توسط  شده  اعمال 
داراي  عراقي  کارفرماي  از  پول  دريافت  و  پروژه 
از  آنکه  ضمن  است،  زيادي  بسیار  پیچیدگي هاي 
بمدت  پروژه  پرداخت،  نحوه  و  قراردادي  نظر 
طوالني داراي نقدينگي منفي بوده است. اين طرح 
از  بزرگي  بخش  است  قرار  شدن  برقدار  از  پس 
جمله  از  را  آن  اطراف  شهرک هاي  و  بغداد  شهر 

شهرالصدر را تحت پوشش قرار دهد.
:ادارهومدیریتاینپروژهبهچهنحوي
است؟چهوظایفيدراینپروژهبرعهدهفراب

استوچهوظایفيبرعهدهعامرانافق؟
اداره و مديريت پروژه توسط يك هیات عامل 
شرکت  از  عضو  دو  از  متشکل  که  مي گیرد  انجام 

مي باشد.  افق  عامران  از شرکت  دو عضو  و  فراب 
وظیفه  انجام  عامل  هیات  نظر  زير  پروژه  مدير 
از  مستقل  مالي  مديريت  داراي  پروژه  و  مي نمايد 
دو شرکت مي باشد. کارهاي طراحي و مهندسي و 
نظارت عالیه در کارگاه به عهده شرکت عامران افق 
و کارهاي بازرگاني و کنترل کیفیت و تأمین عمده 

منابع مالي به عهده شرکت فراب است.
پیشرفت حد چه تا پروژه این تاکنون :

داشتهاست؟
ذکر  قباًل  که  مشکالتي  و  خطرات  وجود  با 
مشکالتي  پروژه  مالي  و  انساني  منابع  تأمین  شد 
کمك  با  و  خدا  ياري  به  که  است  آورده  پديد  را 
همه دست اندرکاران دو شرکت تاکنون حدود 9۵.۴  

درصد پروژه پیشرفت داشته است.
:درمجموعچندنفردراجراياینپروژهبا
فرابوعامرانافقهمکاريداشتندودرسایت

مستقربودند؟
حدوداً ۴٠٠ نفر در کارگاه و در دفاتر دو شرکت 
در تهران بکار مشغول بوده اند که سهم کارگاه از اين 

تعداد بطور متوسط 3۵٠ نفر بوده است.
:برايبهبودفرآیندکاروبهرهوريباالتر
پیشنهادهاي و درخواستها چه فعالیتها
مشخصيداریدتادرآیندهبامشکالتکمتري

روبهروشوید؟
در  شرکت  زمان  در  که  مي کنم  پیشنهاد  بنده 
مناقصه بین شرکت هاي ايراني عالقه مند به شرکت 
در مناقصه  تعامالتي صورت گیرد تا وضع به گونه اي 
نباشد که رقابت اصلي بین شرکت هاي ايراني و آن هم 
خارجي  شرکت هاي  از  پايین تر  بسیار  قیمتهاي  با 
مناقصات  در صورت وجود  پذيرد. ضمناً  صورت 
جديد، در کشور عراق، مشکالت و خطرات ناشي 
از کار در اين پروژه بايد به نحو جدي تري در ابتداي 
کار مد نظر قرار گرفته و اثرات زماني و مالي ناشي 

از آن در پیشنهادهاي اولیه مطرح شود.

در گفتگو با علي اصغر كبير نايب رئيس هيات مديره عامران افق مطرح شد

داستان يك تعامل 400 نفره
»اداره و مديريت پروژه توسط يك هيات 
عامل انجام مي گيرد كه متشكل از دو عضو 
از شركت فراب و دو عضو از شركت عامران 
هيات  نظر  زير  پروژه  مدير  مي باشد.  افق 
عامل انجام وظيفه مي نمايد و پروژه داراي 
است.  شركت  دو  از  مستقل  مالي  مديريت 
كارهاي طراحي و مهندسي و نظارت عاليه در 

كارگاه به عهده شركت عامران افق و كارهاي 
بازرگاني و كنترل كيفيت و تأمين عمده منابع 
مالي برعهده شركت فراب مي باشد.« اين ها را 
علي اصغر كبير نايب رئيس هئيت مديره و 
معاونت مهندسي و تامين تجهيزات  شركت 
عامران افق مي گويد؛ شركتي كه در مشاركت 
و  پيشبرد  در حال  فراب، دوشادوش هم  با 

الصدر هستند؛  پروژه  پاياني  انجام مراحل 
چگونگي پيشرفت كار در يك پروژه مشاركتي 
از يك طرف و موقعيت خاص اين پروژه براي 
فراب و عامران افق انگيزه اي شد تا سراغ علي 
اصغر كبير برويم و ديدگاه هاي وي را در اين 
حوزه جويا شويم كه متن اين گفتگو را در ادامه 

مي خوانيد...
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بافت بسیار سنتي 
و عشایري و وجود 

پایگاه هاي گروه هاي 
مسلح در منطقه كه 

با چهره و ساختار 
نظامي شهر بغداد 
آمیخته شده است 

ونیز وجود روابط 
عشایري و عدم 

ثبات قوانین و روشها 
و فقدان ضوابط 

پایدار از عمده ترین 
ویژگي منطقه بوده 

كه تاثیرات آن روند 
پشتیباني و اجراي 

پروژه را دشوار 
ساخته است

مدير كارگاه مشاركت فراب و عامران افق در پروژه الصدر در گفتگو با فراب:

در الصدر، شيوه هاي
كالسيك مديريت جواب نمي داد

و  نصب  در  فعاليت  سابقه  سال   30
راه اندازي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي 
و فوالد و پروژه هاي نيروگاهي، از او مديري 
با تجربه و سرد و گرم چشيده ساخته است؛ 
مديري كه مي توانست بهترين انتخاب براي 
مديريت كارگاه مشاركت فراب و عامران افق 

در پروژه الصدر باشد.

و  يكسو  از  عراق  كشور  خاص  شرايط   
مسائل خاص پروژه هاي مشاركتي از سوي 
ديگر لزوم انتخاب فردي مثل سعيد گرگين زاده 
را ضروري ساخته بود؛ درحال  حاضر هم با 
بررسي عملكرد و كارنامه وي در مديريت 
سايت الصدر، هم مديران فراب و هم مديران 
عامران افق از اين انتخاب خوشنودند و بر اين 

باورند كه از ابتدا انتخاب درستي داشته اند؛ 
در اين گفتگو تالش شده است مسائل خاصي 
كه در كارگاه اين پروژه وجود داشت كمي باز 
شده و از نزديك مورد بحث و بررسي قرار 
بگيرد و وضعيت امروز اين پروژه نيز مورد 
ارزيابي دقيق تر قرار بگيرد. اين گفتگو را در 

ادامه مي خوانيد...

:جنابآقايمهندسگرگینزادهبرايورود
بهبحث،مختصريازبیوگرافيکاريخودرابراي

مابازگوکنید.
و  نصب  در  فعالیت  سابقه  سال   3٠ از  بیش  با 
راه اندازي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشیمي و فوالد 
و نیز پروژه هاي نیروگاهي در سال 1389 با حضور در 
شرکت عامران افق و با مسئولیت مديريت پروژه يزد 
)شیرکوه( در خدمت همکاران شرکت فراب بودم و 
اکنون با مسئولیت مديريت کارگاه مشارکت فرآب و 
عامران افق در پروژه الصدر3و۴ در بغداد-عراق مشغول 

انجام وظیفه مي باشم. 
:ازویژگيهاومختصاتجغرافیایيوکاري

پروژهالصدربرایمانبگویید؟
نیروگاه الصدر در شمال شرقي بغداد و در فاصله 
18 کیلومتري از مرکز شهر و 27 کیلومتري از فرودگاه 
و در شهرک شیعه نشین صدر در حاشیه شهر واقع شده 
است. بافت بسیار سنتي و عشايري و وجود پايگاه هاي 
گروه هاي مسلح در منطقه که با چهره و ساختار نظامي 
شهر بغداد آمیخته شده است ونیز وجود روابط عشايري 
و عدم ثبات قوانین و روشها و فقدان ضوابط پايدار 
از عمده ترين ويژگي منطقه بوده که تاثیرات آن روند 

پشتیباني و اجراي پروژه را دشوار ساخته است. 
وظایفمدیریکسایتدرچنینپروژههایيکه
درموقعیتخاصجغرافیایيقرارگرفتهاستچه
تفاوتهایيباوظایفیکمدیرسایتپروژهعادي

دارد؟آیااساساتفاوتيوجوددارد؟
شرايطي  چنین  در  سايت  يك  مديريت  اصول 
بکار  پروژه ها  ساير  در  که  است  اصولي  همان  قطعاً 
گرفته مي شود ولي وقتي در يك کشور يا يك شهر 
قوانین اجتماعي و اقتصادي و روش ها تحت الشعاع 
اولويت هاي نظامي و معیار هاي چندگانه و روش هاي 
سنتي و عشايري قرار مي گیرد براي دستیابي به اهداف 
ديگر  پروژه  نیاز هاي  به  پاسخگويي  براي  و  پروژه 
نمي توان از روش ها و شیوه و اشکال کالسیك و از 

پیش تعیین شده زياد بهره جست. در چنین سايت هايي 
مي بايد سازماني بوجود آورد که از پايه و ارکان مستحکم 
و استوار برخوردار باشد و در عین حال  بايد آنچنان 
انعطافي داشته باشد که در برابر تحوالت و تغییرات 
زود هنگام شرايط بدون آسیب با استفاده از روش ها و 
شیوه هاي گوناگون مديريتي قابلیت تغییر شکل سريع را 
داشته باشد. در اين صورت است که مديريت اين گونه 
سايت ها پیچیده و با ساير پروژه ها متفاوت خواهد شد. 
:ازمشکالتيکهبهعنوانمدیراینسایت
باآنروبهروبودیدبرایمانبگویید.برخوردشمابا

مشکالتپیشآمدهبهچهنحويبودهاست؟
يکي از عمده ترين مسائل که انرژي زيادي از پروژه 
را به خودش اختصاص داده است مساله تامین امنیت 
کارکنان و کارگاه است به هرحال حضور يکجا و متمرکز 
حدود ۴٠٠ نفر ايراني در منطقه اي پر آشوب میتواند 
نگاه آشوبگران را متوجه پروژه نمايد. لذا تفکر مديريتي 
کارگاه در رابطه با هر عملکرد مي بايد موارد امنیتي را 
پوشش دهد بنابراين مي بايد در رابطه با کسب اخبار 
مستند و به روز و نیز آموزش کارکنان و ارتباط با مراکز 
مطلع و شناسايي مسیر هاي تردد امن براي ماشین آالت 
حمل کاال و کارکنان و مسیر هاي خروج اضطراري از 
کارگاه و از بغداد به ايران و... اقداماتي انجام مي گرفت. 
و وقتي اين عملکرد پیچیده مي شود که اقدامات مانعي 
در دستیابي به اهداف پروژه ايجاد نکند. از موارد عمده 
ديگر دشوار شدن ايجاد تمرکز و هماهنگي با مرکزيت 
پروژه در تهران و ساير پیمانکاران است. شرايط بغداد 
و وضعیت پروژه در موارد متعدد لزوم ارائه راهکار و 
عملکرد و تصمیم گیري سريع را ايجاب خواهد کرد. 
تمرکز و  در  مقطعي  بطور  که  مغايرت هايي  ابتدا  در 
هماهنگي با تهران پیش مي آمد مشکالتي را متوجه 
هیات  با  که  تعامالتي  که خوشبختانه  مي کرد  پروژه 
عامل و مديريت پروژه صورت گرفت باعث شد بر 
بستر درک صحیح ايشان از شرايط پروژه اين معضل 
با دادن اختیارات بیشتر به کارگاه و بدنبال آن حمايت 

از مديريت کارگاه حل شود و همه اجزاي پروژه را 
علیرغم مغايرت ها در عملکرد متمرکز کنند. 

:شمابهعنوانمدیرپروژهمستقردرمحل،
یکوظیفهمهمدیگرهمبهعهدهداریدوآنهم
چیزينیستجزمهیاکردنمحیطيکهکارشناسانو
کارگراندرآنبتوانندبهخوبيخدمتکنندوازکار
خودلذتببرندوازمحیطيکهدرآنکارميکنند
رضایتداشتهباشند.دراینزمینهچهتالشهایيرا

صورتدادهاید؟
مشکالت فعالیت در پروژه هايي با اين شرايط نه 
 تنها روحیات فرد شاغل در کارگاه را تحت تاثیر قرار 
مي دهد بلکه تمام اعضاي خانواده ايشان را نیز درگیر 
خواهد کرد، کارشناسان و کارکنان عالوه بر فشار ناشي 
ازشرايط بر بستر اخبار و شايعات، فشارهاي زيادي را از 
طرف اعضاي خانواده جهت بازگشت متحمل مي شوند 
و اين فشار ها باعث خواهد شد که ظرفیت و توانايي ها 
تحلیل رود. در چنین پروژه هايي صحبت از لذت بردن 
نیست و  بايد انديشه شود که چه بايد کرد که با وجود 
اين فشارها که عمدتاً عاطفي است تحمل کارکنان تمام 
نشود و چه بايد کرد تا خانواده ها آرامش بیشتري داشته 
باشند و چگونه بايد عمل کرد تا از حداکثر ظرفیت 
و توانايي کارکنان در پروژه بهره جست. در اين رابطه 
پوشش  قبیل  از  امکاناتي  ايجاد  با  است  شده  سعي 
اينترنتي دفاتر اداري و کمپ هاي مسکوني، کارکنان در 
هر سطحي امکان ارتباط مستقیم و سريع را با هر نقطه 
و خانواده داشته باشند و امکاناتي پیش بیني شده که در 
هر موقعیتي در کوتاه ترين زمان ممکن به ايران انتقال 
يابند. عالوه بر تاسیس درمانگاه پزشکي با امکانات قابل 
قبول و ايجاد ورزشگاه بدنسازي و نرمش و زمین هاي 
ورزشي و با برگزاري مسابقات ورزشي سعي شده است 
جهت تخفیف فشارها امکانات همفکري کارکنان فراهم 
شود برنامه هاي زيارتي و سرگرمي/ تفريحي دوره اي و 
برنامه ريزي تهیه و تامین غذاهاي سنتي ايراني )هفته اي 

بهمن و اسفند  1393سه بار( از ديگر اقداماتي است که انجام شده است. 
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علیرغم تمامي 
مشکالت در كنار 
بروز كاستي هایي 
متعارف شاید با 
صراحت بتوان 
به این موفقیت 
اذعان نمود كه در 
این پروژه، توقف 
یا كندي عملیات 
اجرایي به دلیل كمبود 
یا نقص جدي در 
مدارک مهندسي را 
پیمانکاران اجرایي 
سایت تجربه 
نکرده اند و اگر 
مسائل ناامني موجود 
در كشور عراق و 
بالخص پس از حمله 
گروه تروریستي 
داعش در خرداد ماه 
سال جاري وجود 
نمي داشت، این 
موفقیت قابل تسري 
به بخش اعظم 
تامین تجهیزات 
نیز بود

و   13۴9 سال  متولد  کريمي  رضا  اينجانب 
فارغ التحصیل مهندسي عمران از دانشگاه فني تبريز در 
سال 1372مي باشم. پس از فراغت از تحصیل و انجام 
خدمت مقدس سربازي بالفاصله جذب شرکت مپنا 
شدم و پس از حدود چهار سال فعالیت در دفتر مرکزي 
مپنا در پروژه هاي شش نیروگاه سیکل ترکیبي، با سمت 
سرپرست دفتر فني به سايت نیروگاه سیکل ترکیبي 
فارس عزيمت کردم. پس از اتمام پروژه در سال1382 
با سمت مدير پروژه نیروگاه سیکل ترکیبي نکا جذب 
شرکت عامران افق شده و پس از راه اندازي اين پروژه 
هیربدان  شرکت  سال 1387با  در  را  خود  همکاري 
مديريت  هیربدان مسئولیت  نمودم. در شرکت  آغاز 
پروژه هاي نفت و گاز اين شرکت را تقبل نموده و پس 
از اتمام نسبي پروژه هاي جاري آن شرکت، مجددا در 
سال 139٠ براي پروژه الصدر عراق به شرکت عامران 

افق بازگشتم.
همانگونه که خوانندگان محترم نشريه در جريان 
قرار گرفته اند دو واحد توربین گاز و ژنراتور مربوطه 
و ملحقات آنها از نوعSGT5-PAC-2000F به همراه 
تجهیزات پست GIS ۴٠٠ کیلو ولت و ترانس هاي 
اصلي طي قراداد جداگانه اي بین وزارت برق عراق و 
شرکت زيمنس، تامین و به اين مشارکت براي نصب 
و راه اندازي تحويل گرديده بود. مسئولیت مشارکت، 
طراحي و مهندسي،خريد کلیه تجهیزات BOP، انجام 
کلیه فعالیت هاي  ساختماني و نصب تجهیزات، پیش 
راه اندازي و راه اندازي نیروگاه، آموزش و بهره برداري 
تأمین  تجهیزات  از  اعم  نیروگاه  تجهیزات  کلیه  از 
به کارگیري  نیز  و  مشارکت  يا  زيمنس  توسط  شده 
راه اندازي  و  نصب  در  نیاز  مورد  سوپروايزري هاي 
نیروگاه مي باشد. در ابتداي بحث الزم است اشاره نمايم 
که انجام خدمات طراحي، مهندسي، نظارت کارگاهي 
مشخصات  تهیه  شامل  تجهیزات  تامین  خدمات  و 
از  استعالم  پروژه،  کاالهاي  و  تجهیزات  خريد  فني 
تأمین کنندگان، بررسي پیشنهادها و نهايي کردن آنها، 
ارزيابي فني و مالي پیشنهادها و همسان سازي مالي 
و فني آنها در قالب قراردادي به شرکت عامران افق 
واگذار گرديده است. با تشکیل جلسه آغازين پروژه 
)Kick-off Meeting(در اسفند ماه 139٠ در تهران 
کارهاي مهندسي پايه پروژه کلید خورد و از آنجايي که 
طراحي سیستم هاي جانبي نیروگاه وابستگي زيادي به 
توربین و ژنراتور داشت،  نیازمندي هاي  اطالعات و 
اولین مشکل اساسي پروژه نمودار گرديد و آن هم عدم 
کارفرماي  به  زيمنس  شرکت  توسط  اطالعات  ارايه 
عراقي پروژه و بالطبع عدم دسترسي مشارکت به اين 
اطالعات به دلیل تحريم هاي ظالمانه شرکت هاي ايراني 
بود. البته پس از حدود يکسال، اندک اندک مدارک 

توسط شرکت زيمنس تحويل کارفرماي عراقي شد و 
براي حل و فصل مسائل پیچیده و حاد فیمابین نیز 
جلساتي سه جانبه – زيمنس و وزارت برق عراق و 

مشارکت - برگزار گرديد.
به مشکل فوق ضمن  فايق آمدن  براي  مشارکت 
درخواست هاي مکرر از کارفرماي پروژه سعي نمود تا از 
طريق مدارک ساير پروژه هاي مشابه نسبت به استخراج 
اطالعات الزم اقدام نمايد. اين اهتمام مشارکت به بار 
نشسته و ارسال رسمي مدارک طراحي شده از تابستان 
سال 1391)قبل از موثر شدن زمان قرارداد(به کارفرماي 
عراقي عملیاتي گرديد و کارفرماي عراقي پروژه نیز با 
تشکیل دير هنگام کمیته اي متشکل از مهندسین خبره 
دانشگاهي وابسته به وزارت برق به همراه کارشناساني 
از کشور هاي ديگر نسبت به بررسي/تايید مدارک اقدام 
پروژه حدود  مهندسي  پیشرفت  نمود. درحال حاضر 
1٠٠ درصد مي باشد و به صورت تجمعي بالغ بر 12٠٠ 

عنوان مدرک مهندسي تولید،اصالح و براي کارفرما 
مدرک  عنوان  از 21٠٠  بیش  براي  و  گرديده  ارسال 
شامل مدارک شرکت زيمنس و ساير تامین کنندگان 
بازبیني و اظهارنظر شده است. از نکات قابل ذکر اينکه 
با هماهنگي مديران کارفرما در ابتداي پروژه ارسال تمام 
الکترونیکي  مکاتبات و مدارک و نقشه ها به صورت 
انجام گرفت و در مقابل نیز تايیديه ها و نظرات کارفرما 
ارشیو  براي  البته  گرديد.  دريافت  روش  همین  به 
کارگاهي نسخه هاي کاغذي نیز در کارگاه مشارکت 
اولیه بسیار فشرده  به زمان بندي  با عنايت  تهیه شد. 
)يکساله( و جرايم سنگین تاخیرات روزانه پروژه و 
همچنین در نظر داشتن گستردگي عملیات مهندسي 
زمان بندي  برنامه  يك  از  تبعیت  تجهیزات،  و خريد 
يکپارچه و منسجم، نه تنها يك اولويت بلکه ضرورتي 
اجتناب ناپذير در روند اجراي اين پروژه بین المللي بود. 
در اين راستا با صرف انرژي،حساسیت و دقت نظري 

بیش از معمول و استعانت از تمامي مديران موثر و 
برنامه زمان بندي  همکاران دخیل در راهبري پروژه، 
براي تمامي مراحل مهندسي پايه، مهندسي تفضیلي، 
مدارک مناقصه، عقد قرارداد و... تهیه گرديد. اين برنامه 
مبناي کنترل پیشرفت مهندسي قرارگرفته و در جلسات 
شرکت  مديران  حضور  با  مهندسي  هفتگي  مستمر 
)عامران افق( پیگیري و براي موارد داراي تاخیر بحث 
و بررسي و راه کار جبراني مصوب مي گرديد. در همین 
نیز مدون و حدود  تامین تجهیزات  استراتژي  راستا 
کنترل  بسته خريد عمده مصوب گرديد.براي  چهل 
زمان بندي  بسته هاي خريد نیز، مشابه روند فوق،آخرين 
بازه زماني نهايي شدن تامین کننده هر بسته خريد به 
قسمي که اين بازه زماني، زمان بندي کلي پروژه را 
متاثر ننمايد به همراه زمان الزم جهت نهايي نمودن 
مذاکرات قراردادي، تحت عنوان گزارشي با مضمون 
در  تجهیزات  تامین  ماهه  و سه  ماهه  يك  راه  نقشه 
تمامي جلسات هیات عامل ارايه مي گرديد. در صورت 
مشاهده انحراف طي روند اين اقدامات، هیات عامل 
با اقداماتي به تناسب موضوع، نظیر سرعت در انجام 
مناقصه،تغییر استراتژي روش مذاکره،... دستورات الزم 
را صادر مي نمود. پس از استماع گزارشي از روند اخذ 
قیمت و نحوه همسان سازي فني و مالي پیشنهادهاي 
اخذ شده،هیات عامل برنده مناقصه را بر مي گزيدند.

و  فراب  شرکت هاي  فیمابین  نامه  مشارکت  )مطابق 
عامران افق، يکي از مسوولیت هاي هیات عامل تعیین 
برنده مناقصات است.( اين پايش زمان بندي نه تنها در 
مورد تامین کنندگان بلکه در مورد پیمانکاران اجرايي 
پروژه از قبیل تعیین پیمانکاران ساختماني، اسکلت 
فلزي، نصب و راه اندازي نیز مصداق دارد. در زمینه 
تامین تجهیزات نیز تمامي قرارداد ها منعقد و بخش 
داخلي  تامین کنندگان خارجي و  از  تجهیزات  عمده 
تحويل و به سايت رسیده اند به قسمي که پیشرفت 

پروژه در اين بخش حدود 9۵ درصد مي باشد.
همکاري  )عدم  مشکالت  تمامي  علیرغم 
زيمنس،کندي گردش کار در ادارات دولتي کارفرماي 
عراقي،تغییر چند باره قوانین، تشکیل دير هنگام کمیته 
بررسي مدارک و ....( در کنار بروز کاستي هايي متعارف 
شايد با صراحت بتوان به اين موفقیت اذعان نمود که 
در اين پروژه، توقف يا کندي عملیات اجرايي به دلیل 
کمبود يا نقص جدي در مدارک مهندسي را پیمانکاران 
ناامني  مسائل  اگر  و  نکرده اند  تجربه  اجرايي سايت 
موجود در کشور عراق و بالخص پس از حمله گروه 
وجود  جاري  سال  ماه  خرداد  در  داعش  تروريستي 
نمي داشت، اين موفقیت قابل تسري به بخش اعظم 

تامین تجهیزات نیز بود. 
*مدیرمهندسيوتامینپروژهالصدرعراق بهمن و اسفند  1393



گزارشي از ارايه خدمات بازرگانی برای يكي ديگر از پروژه هاي  برون مرزي شركت فراب

عملياتی به نام الصدر2  اين بار پشت خاكريزهای عراقي

29

ده
رون

پ

یکي ازاقدامات مهم 
معاونت بازرگاني 
در پروژه الصدر، 

تهیه بیمه نامه هاي 
 مهندسي و باربري و 

شخص ثالث تمام 
خطر مورد نیاز پروژه 
الصدر درموعد مقرر 
بود. به این منظور، 

معاونت بازرگاني از 
زمان امضاء، مبادله 

و ابالغ قرارداد با 
كارفرماي طرح 

الصدر، در آذرماه 
سال90 خود را درگیر 
این موضوع  نمود و با 
توجه به تاریخ صدور 

قطعي بیمه نامه پروژه 
در مورخ 91/08/21، 

تقریبا یکسال فقط 
درگیر مراحل و 

اقدامات صدور این 
بیمه نامه بود

وقتی در مرداد ماه سال 13۶7 قطعنامه ۵98 مورد 
پذيرش جمهوری اسالمی ايران قرار گرفت باورمان 
نمی شد تحت شرايطی که هنوز صلح نامه ای فی 
مابین دو کشور ايران و عراق به امضاء نرسیده و کماکان 
در شرايط بی چفت و بست آتش بس بسر مي بريم 
بارماموريت مان،  ....اين  اگرهای ديگر  اما و  و خیلی 
اجرای يك پروژه مهم نیروگاهی در مرکز کشور عراق 
) بغداد ( باشد ! در مرحله آغازين اين پروژه و در مسیر 
ماموريت های فراسازمانی فراب، همه همکاران جسور 
و بی باکمان افکار پراکنده بجای مانده از سال هاي  دهه 
۶٠ را چون غباری به کنار زدند تا بتوانند در عرصه 

جديد کاری، خود را بیازمايند و پیروز میدان باشند.
داريم  تا وقتي موثر هستیم، دوست  باشد  يادمان 
نتیجه حضورمان را ببینیم، ولی وقتی موثر نیستیم و 
فقط حضور داريم وحضورمان غیرموثر است، صرفا 
مي توانیم و بهتر بگويم بايستي، سکوت نمائیم، گرچه 
نبوده ايم!  بگويیم  حتي  که  مي دهیم  ترجیح  گاهي 
مختصر  بسیار  باشد  گزارشي  شايد  نوشتار  اين 

ازحضورموثرمعاونت بازرگاني در پروژه الصدر.

نحوه ورود معاونت بازرگانی
 به پروژه الصدر2

برون  پروژه  سومین  به  بازرگاني  معاونت  ورود 
مرزي شرکت فراب، به همان اواسط تا اواخر سال 
139٠ بازمی گردد. به زمانی که معاونت توسعه طرحها 
) حوزه 1 ( ثمره تالشهاي خود در کسب سهمي از 
بازار کاري عراق را در مهر ماه سال 139٠ با خبر توفیق 
در اخذ پروژه الصدر شامل دو واحد نیروگاه گازي 
1۶٠ مگاواتي در حومة شهر بغداد به صورت مشارکت 
با شرکت عامران افق را به سازمان فراب اطالع رساني 
امور  شامل   EPC قرارداد  يك  کار،  محدودة  نمود. 
کل  ترخیص،  و  حمل  تجهیزات،  تامین  مهندسي، 
عملیات ساختماني و نیز عملیات نصب، تست و راه 
اندازي براي کل مجموعة تجهیزات پروژه از جمله 
تجهیزات اصلي تامین شده از سوي شرکت زيمنس 
و نیز انجام آموزش هاي  بهره برداري به عوامل طرف 
عراقي بود. درحوزة تامین تجهیزات، تعهد مشارکت 
و تامین برخي جزاير تجهیزاتي پروژه شامل بخش

کمکي،  ترانس هاي  کیلوولت،   132 پست   ،BOP
توزيع و قدرت و مجموع تجهیزات و تاسیسات کمکي 

پروژه بود.
ازاواسط تا اواخرسال139٠، مذاکرات قراردادی با 
کارفرماي عراقي در کنار تیم معاونت توسعه طرحها 
)حوزه 1( و ساير گروه هاي کاري فراب در دستور کار 
معاونت بازرگاني قرار گرفته بود و نتیجه اين شد که 
در تاريخ 9٠/٠9/28 قرارداد با طرف عراقي به امضاء 

رسید. با توجه به کند بودن مراودات و اقدامات اداري و 
شرايط خاص حاکم برسیستم بورکراتیك دستگاه هاي 
دولتي عراق، سازمان فراب، جهت تسريع در نهايی 
نمودن شرايط و مراحل شروع اجرايي قرارداد پروژه 
الصدر، از اواخر سال 9٠ تا اواخرسال 91، درگیر گره 
گشايي امور بود و همه تالش خود را بعمل آورد تا در 
اين راستا به هدف اولیه خود در اين مسیر برسد. هدف 
اولیه و مهمترين هدف امکان اخذ اعتبار اسنادي براي 
بخش تامین تجهیزات پروژه و نهايتا دريافت پیش 
پرداخت از محل موافقت نامة مبادله شدة  قرارداد بود. 
از اين رو ضروري بود نمايندگان معاونت بازرگاني و 
نیز شرکت فراب اينترنشنال با نمايندگان ارشد وزارت 
و   )TBI( اعتبار  کننده  گشايش  بانك  عراق،  انرژی 
و  فشرده  جلسات   )UBI( اعتبار  کننده  ابالغ  بانك 
مشترکي را برنامه ريزي و اجرا بنمايند و اين پیگیري 
و اقدامات با طي مراحل متعدد گشايش اعتبار و در 

نهايت معرفی  حساب بانکي شرکت فراب و بانك 
مورد پذيرش بانك مرکزی عراق و الجرم مجاب شدن 
به ثبت شرکت فراب درکشورعراق و تهیه بیمه نامه 
تمام خطر باربري معتبر براي پوشش ريسك حمل هاي 
 مورد انتظار بخش تامین تجهیزات پروژه و نیز بیمه نامه 
تمام خطر نصب براي فعالیت هاي  اجرايي ساختماني و 

نصب و راه اندازي پروژه، جمع بندي گرديد.
در اثناي اين اقدامات بود که مجري طرح الصدر/ 
آقاي مهندس ملکیان توسط مشارکت فراب – عامران 
افق درمورخ 91/٠۶/12 انتخاب و معرفي گرديد و لذا 
توان مديريتي و اجرايي پروژه، قدرت مضاعفي يافت.

اين شد که  نیز  انجام گرفته  اقدامات  نتیجه همه 
ضمانتنامه هاي  ارايه  از  پس  پروژه،  اعتباراسنادي 
درمورخ  فراب،  شرکت  سوي  از  مربوطه   قراردادي 
91/٠۴/31 به صورت فعال، گشايش گرديد و دريافت 
پیش پرداخت نیز در مورخ 91/٠8/٠9 حاصل  و در 

مورخ 91/٠9/٠8، شروع اجرايي قرارداد کلید خورد.

اقدامات معاونت بازرگاني در حوزة بيمه 
نامه جامع مهندسي، باربري و شخص ثالث

پروژه  در  بازرگاني  معاونت  مهم  ازاقدامات  يکي 
الصدر، تهیه بیمه نامه هاي  مهندسي و باربري و شخص 
ثالث تمام خطر مورد نیاز پروژه الصدر درموعد مقرر 
بود. به اين منظور، معاونت بازرگاني از زمان امضاء، 
الصدر، در  کارفرماي طرح  با  قرارداد  ابالغ  مبادله و 
آذرماه سال9٠ خود را درگیر اين موضوع  نمود و با 
توجه به تاريخ صدور قطعي بیمه نامه پروژه در مورخ 
91/٠8/21، تقريبا يکسال فقط درگیر مراحل و اقدامات 
صدور اين بیمه نامه بود. کاري که در پروژه هاي  داخل 

کشور، حداکثر ظرف ۴۵ روز انجام مي شود.
 در خصوص اقدامات معاونت بازرگاني در حوزه 
بیمه نامه پروژه، ضروري مي بینم تا توضیحاتي عرض 
نمايم. براي صدور بیمه نامه در ابتدا هماهنگي هاي  را با 
معاونت طرح هاي حرارتي آغاز نموديم. در آن مقطع 
آقاي مهندس خدادادي، امور اجرايي پروژه الصدر را 
پیگیري مي نمودند. براي همه پروژه ها، ما يك برآورد 
زماني نیاز واقعي به بیمه نامه را همواره در دستور کار 
قرار مي دهیم. بررسي اولیه براي پروژه الصدر، مبین 
اين بود که زمان نیاز پروژه الصدر به بیمه نامه هاي 
 تمام خطر نصب و حمل و نقل، از اوايل مهرماه سال 
91 به بعد است و لذا در بهمن ماه سال 9٠ اقدام به 
مکاتبه با معاونت طرح هاي نیروگاه حرارتي به منظور 
  ... و  بیمه اي  پرسشنامه  تکمیل  و  به سواالت  پاسخ 
نموديم. اطالعات موردنیاز در زمینه صدور بیمه نامه را 
در مرداد ماه سال 91 با اجرايي الصدر نهايي نموديم. 
آماده انجام مناقصه بیمه پروژه بوديم که پاسخ استعالم 
بررسي هاي  فني و کنترل قوانین کشورعراق دريافت 
شد. اطالعات دريافتي مبین اين بود که طبق قوانین 
جديد کشورعراق، تمامي بیمه نامه ها بخصوص بیمه 
نامه هاي  تمام خطر نصب پروژه هاي  در حال اجراي 
آن کشور مي بايست توسط شرکت هاي  بیمه گرعراقي 
صادر گردد. بالفاصله از طريق مجري طرح الصدر/ 
آقاي مهندس ملکیان که  در آن مقطع به تازگي سکان 
اجراي  طرح را به عهده گرفته بودند، خواستیم تا از 
کارفرما بخواهند لیست شرکت هاي بیمه گر مورد تايید 
را براي شرکت فراب ارسال نمايند. کارفرماي عراقي 
پس از مدتي، فهرست نام و نشاني 23 شرکت بیمه گر 
نمودند.  معرفي  و  ارسال  را  تايیدشان  مورد  عراقي 
به منظور اخذ  درهمین راستا و بي درنگ، فرمي را، 
سوابق و اطالعات مورد نیازفعالیت بیمه اي هر يك از 
شرکت هاي  بیمه گر عراقي طراحي و تهیه نموديم و در 
آن درخواست شد تا اطالعات مورد نظر در خصوص 

محمود رضا
فرزانگان *
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فعالیت حرفه اي هر يك از شرکت هاي  بیمه گر، میزان 
و نوع بیمه نامه هاي  مهندسي صادره و ... صادر شده 
طي چند سال گذشته و میزان پرداخت خسارت و 
ضريب خسارت سال هاي  گذشته هر يك از شرکت ها 
و لیست شرکت هاي  بیمه گر و نوع و میزان سرمايه 
پروژه هاي  تحت پوشش اتکايي و مستقیم  خود، سقف 
نگهداري ريسك، توان مالي پرداخت خسارت، توان 
فني در بخش بیمه هاي  مهندسي و  باربري و ... را 
براي شرکت فراب ارسال نمايند تا انتخاب شرکت 
پذيرد.  انجام  کلیه جوانب  بررسي  با  پروژه،  بیمه گر 
براي دريافت اطالعات از اين شرکت ها چندين بار 
پیگیري شد ولي متاسفانه هیچ يك از شرکت ها، به 
سواالت مورد نظر شرکت فراب جهت بررسي توان 
فني و مالي ايشان پاسخي ندادند. همکاران شرکت 
عامران افق از طريق مجري محترم طرح الصدر، در 
اين خصوص پیگیري هاي  الزم را نمودند ولي باز هم 
پاسخي دريافت نشد. پس از بررسي موضوع مشخص 
شد که هیچیك از شرکت هاي بیمه گر عراقي توانايي 
مالي و فني پذيرش ريسك پروژه الصدر را ندارند. 
بیمه گر  نکته مهمي در فهرست  شرکتهاي  لیکن  و 
معلم  »شرکه  نام   آن وجود  و  داشت  عراقي وجود 
در  معلم  بیمه  از شرکت  )شعبه اي  االيرانیه«  للتامین 
کشورعراق( بود که خبر داشتیم سال ها در کشور عراق 
فعالیت مي نمود .شرکت مزبور نیز پاسخي به استعالم 
شرکت فراب نداده بود. بعد از پیگیري متوجه شديم 
که دفتر بغداد کم کارشده است. از آنجايي که معاونت 
بازرگاني همواره سعي نموده تا در پروژه هاي  خارج از 
کشور، در صورت امکان، بیمه گر ايراني را درگیر نمايد، 
لذا تالش خود را براي احیا اين موضوع براي پروژه 
مسیر  اين  در  هدف  مهمترين  نمود.  مبذول  الصدر، 
براي پروژه الصدر، حمايت از بیمه گر ايراني و عدم 
خروج  ارز از کشور بابت حق بیمه ها  و اخذ سرويس 
مناسب تر درارتباط با اموري است که در کشور ايران 
به  روش قابل پذيرش تري نسبت به کشور عراق، در 
حال مديريت است. ضمنا بدون شك در زمان بروز 
خسارت احتمالي، امکان درک مشترک شرايط حاکم 
بر پروژه هاي صادراتي کشور، توسط بیمه گران ايراني، 

بهتر و داراي چفت و بست اصولي خود خواهد بود و 
به هرحال امکان پشتیباني مالي در زمان بروز خسارت 
به مراتب مناسب تر خواهد بود. بنابراين صرف نظر از 
عدم پاسخ بیمه معلم شعبه بغداد به استعالم شرايط 
فني از سوي شرکت فراب، با مديران ارشد شرکت 
بیمه معلم/ شعبه مرکزي در تهران جلسه اي تنظیم و 
وارد مذاکره شديم و مقرر شد، با درنظرگرفتن توان 
محدود مالي آن شرکت براي پوشش اين پروژه، بیمه 
نامه جامع پروژه در سربرگ شرکت بیمه معلم للتامین 
االيرانیه )شعبه اي از بیمه معلم در کشورعراق( صادر 
و نسخه اي از آن تحويل کارفرما گردد و مقرر شد 
از1٠٠درصد ريسك پروژه، صرفا 1۶درصد ريسك نزد 
شرکت بیمه معلم للتامین االيرانیه  باقي بماند و الباقي 
معادل 8۴درصد به صورت Reinsurance  به شرکت 
بیمه ايران/ شعبه تخصصي ولیعصر واگذار گردد. براي 
اين مرحله کار نیاز به تنظیم يك جلسه چهار جانبه بود. 
لذا بسرعت جلسه اي با شرکت هاي  بیمه اي معلم، ايران 
و تحکیم آتیه نوين و شرکت فراب در شعبه تخصصي 
ولیعصر برگزار و توافقات الزم در خصوص نرخ حق 
بیمه، فرانشیزهاي بیمه نامه، کلوزهاي فني، ظرفیت 
پذيرش ريسك و .... انجام شد و ازهرلحاظ بیمه نامه اي 
کامال فني و البته اقتصادي براي پروژه الصدر مذاکره، 
نهايي و در مورخ 91/٠8/21 صادر گرديد. نکته قابل 
توجه در مذاکرات با شرکت بیمه معلم و ايران، توافق 
در خصوص  امکان تمديد بدون پرداخت حق بیمه 
پروژه  يکساله  زمان بندي  روي  ماه    8 براي  اضافي 
بود ) 8 ماه تمديد بدون حق بیمه(. اين توافق با اين 
پیش بیني انجام شد که چنانچه احتماال در اوايل انجام 
کارهاي اجرايي، کندي عملیات به واسطه شرايط حاکم 
بر سیستم اداري و نیز مشکالت داخلي عراق و احیانا 
تاثیرات و تبعات تحريم هاي  بین المللي براي اقدامات 
فراب و يا تاخیر در تامین به موقع نقدينگي پروژه از 
سوي کارفرماي پروژه  و ساير اما و اگرهاي ديگر... 
اتفاق افتد و عملیات اجرايي با تاخیر در شروع و يا 
در اجرا مواجه شود، به مدت زمان عملیات اجرايي، 
8 ماه بدون پرداخت حق بیمه اضافه گردد که البته در 
مذاکرات يکسال و هشت ماه بعد با شرکت هاي  بیمه 

معلم و ايران، ۵ ماه ديگر نیز با همین منطق و به واسطه 
موضوع  توجیه  و  اجرايي  عملیات  در شروع  تاخیر 
با شرکت بیمه گر، تمديد اضافي اخذ گرديد )امکان 
13ماه تمديد بدون هزينه حق بیمه(. به هرشکل بیمه 
نامه  پروژه تهیه شده بود. بیمه نامه جامعي  که توانايي 
پذيرش ريسك در باالترين سطح را داشته و خواهد 
داشت. متن شرايط  و کلوزهاي بیمه اي بیمه نامه طي 
سه بخش مهندسي، ثالث و باربري، به صورت مجزا 
تهیه شد. پس از صدور بیمه نامه جامع پروژه الصدر، 
مکاتبات و مذاکرات بسیاري با کارفرما انجام شد تا 
تائیديه نهايي ايشان اخذ گردد که در نهايت و پس 
از چند ماه از صدور بیمه نامه، با همکاري و پیگیري 
مديريت وقت شعبه بیمه معلم دربغداد، تائیديه نهايي 

از کارفرماي  طرح اخذ گرديد. 
بیمه هاي  حوزة  در  پروژه  اين  ديگرمشکالت  از 
اقساط  بیمه هاي  معوق  پرداخت حق   پروژه، مشکل 
در بخش مهندسي و باربري بود که بعلت عدم امکان 
تامین ارز در داخل کشور  و مشکالت نقل و انتقال ارز 
بین بانکي، پرداخت حق بیمه ها، در داخل کشور غیر 
ممکن شده بود و از طرفي معاونت بازرگاني همواره 
نگران تاثیرات عدم پرداخت بموقع حق بیمه ها  به نحوه 
پرداخت خسارت از سوي شرکت بیمه، در صورت 
بروز هر گونه خسارت در پروژه و يا در حین حمل و 
نقل محموالت پروژه بود. معموال شرکت هاي   بیمه گر 
در زمان عدم دريافت حق بیمه پس از سپري شدن 
مهلت هاي  مندرج در بیمه نامه، پرداخت خسارت را به 
تناسب پرداخت حق بیمه موکول مي نمايند که ريسك 

خطرناکي براي پروژه ها محسوب مي گردد. 
با مذاکرات و پیگیري هاي  انجام شده با شرکت هاي 
دو  اين  از  شده  اخذ  تائیدات  و  ايران  و  معلم   بیمه 
شرکت، روش پرداخت حق بیمه به دو شرکت بیمه گر 
پروژه به نسبت تعلق حق بیمه و نسبت ريسك پذيري 
ايشان را توافق نموديم و اين موضوع را طي الحاقیه اي، 
ضمیمه قرارداد اولیه بیمه نموديم.  در اقدام بعدي و 
اخیر نیز روش پرداخت حق بیمه به صورت ارزي در 
کشور عراق را )به جاي ريالي در ايران( براي  کلیه 
حق بیمه هاي  معوقه، با شرکت هاي  بیمه گر توافق و 
طي الحاقیه ضمیمه قرارداد بیمه نموديم تا در صورت 
بروز هر گونه خسارات، مبلغ خسارات نیز به صورت 
ارزي در کشور عراق دريافت گردد. نهايتا با همراهي 
شرکت هاي  بیمه گر و همراهي مجري طرح  و حمايت 
معاونت مالي، از اين مشکل نیز رهايي يافتیم. درارتباط 
با موضوعات بیمه مهندسي پروژه الصدر جا دارد تا 
بنده از حضور و تالش بي وصف همکار گرامیم سرکار 
خانم زهرا عزيزي که از اواخر سال 9٠ تاکنون، همراهي 
قابل تقديري  در اين حوزه، داشته اند سپاسگزاري 
نمايم. ضمنا مي بايست از سرکارخانم مسعودي نیز 
به خاطر حضورمجدانه و پیگیري ها و اقداماتشان در 
حوزة  همین بیمه نامه و نیز صدور گواهي هاي  بیمه اي 
حمل و نقل محموالت متعدد پروژه و مساعدت الزم 

با مذاكرات و 
پیگیري هاي  انجام 
شده با شركت هاي 
 بیمه معلم و ایران 
و تائیدات اخذ شده 
از این دو شركت، 
روش پرداخت حق 
بیمه به دو شركت 
بیمه گر پروژه به 
نسبت تعلق حق 
بیمه و نسبت 
ریسک پذیري ایشان 
را توافق نمودیم و 
این موضوع را طي 
الحاقیه اي، ضمیمه 
قرارداد اولیه بیمه 
نمودیم
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در تنظیم اسناد بیمه اي مورد نیاز بانك عراقي، تشکر و 
قدرداني بنمايم. 

ماموريت در ارايه خدمات بازرگاني
 به مشاركت فراب – عامران افق 

اعتبار  گشايش  قرارداد،  مسائل  از  عبور  از  پس 
اسنادي، دريافت پیش پرداخت، مباحث بیمه اي و ..... 
به نظر مي رسید ماموريت معاونت بازرگانی نیز همانند 
ساير معاونت هاي  درگیر، خاتمه يافته است و پروژه 
ادامه  اشاره  مورد  مشارکت  طريق  از  را  خود  مسیر 
خواهد داد تا اينکه در اواخر خرداد ماه سال 1392، 
مشارکت فراب – عامران افق برای انجام امور بازرگانی 
درخواست  بازرگانی،  معاونت  از  الصدر 2  پروژه 

همکاری نمود.
پس از ورود به اين موضوع متوجه  شديم که داستان 
حضور معاونت بازرگاني در اين پروژه تمامي ندارد و 
کماکان تا آخر زمان اجرايي پروژه، مي بايست در کنار 
تیم مشارکت فراب – عامران افق باشیم. در اين ارتباط 
جلسات فشرده ای در حضور مديرعامل محترم، برگزار 
شد و مبتنی بر خط مشی شرکت فراب برای حضور در 
پروژه الصدر در قالب مشارکت، تصمیم گیری های الزم 
به عمل آمد. در خرداد ماه 92 شرايط بگونه ای بود که 
قراردادهای تامین تجهیزات پروژه راسا  توسط شرکت 
عامران افق مذاکره و منعقد شده بود و بخش کمی از 
جزاير قراردادی نیز در دست مذاکره و انعقاد توسط 
ايشان بود و براساس تقسیم کار اولیه داخل مشارکت، 
ساير تعقیبات عملیات تامین تجهیزات تا تحويل اقالم 
و تجهیزات قرارداد شده به کارگاه اجرايی در بغداد، 
مي بايست برون سپاری مي شد. معاونت بازرگانی مامور 
شده بود، وارد میدان شود و گره هاي  بسیار زيادي را 
باز نمايد. جلسات هماهنگی داخلی خود را برگزار 
نمود و نهايتا پس از چند روز، تیم عملیاتی خود را 

برای پوشش عملیات بازرگانی طرح الصدر مشخص 
نمود. دستور کارها مشخص بود. اجرای اين فعالیت 
دارای ويژگی های خاص خود بود و الزم بود معاونت 
بازگانی در کنار انبوهی از فعالیتهای بازرگانی در دست 
انجام برای ساير پروژه ها، برای انجام اين عملیات نیز 

برنامه ريزی و شايد يارگیری نمايد.
معاونت بازرگاني در گام نخست، اطالعات کلیه 
شامل  را  مشارکت  توسط  شده  منعقد  قراردادهاي 
شروع  زمان  پیش بیني  محموالت،  کل  اطالعات 
حمل آنها، تعداد محموالت قابل تحويل از سوي هر 
نقطه  قرارداد ها،  مبلغ   / ارزش محموالت  پیمانکار، 
بارگیري يا تحويل، مقصد تحويل توسط پیمانکاران و 

کلیه اطالعات الزم را از پروژه درخواست نمود. 
از سوي طرح  تهیه شده  از دريافت جداول  پس 
متوجه شديم، مبادي تحويل که طبیعتا متنوع است، 
مقاصد تحويل و نوع شرط حمل نیز متنوع و با انواع 
شرايط مختلف اينکوترمزاست. به عبارتي هر پیمانکار 
در نقطه تحويل مورد نظر خود محموالتش را بايستي 
تحويل مي داد. تنوع روش تحويل قراردادها و عدم 
وجود يك روال يکسان در نحوه و نوع تحويل دهي 
و عدم اطالع معاونت بازرگاني از شرايط مذاکرات با 
پیمانکاران و عدم امکان ورود بازرگاني در آن مقطع 
پیچیده تر  را  مشکالت  موضوعات،  اين  به  کار  از 
نموده بود.  نقاط مقصد تحويل در اکثر قراردادها در 
اين حوزه ها بود. CPT  کارگاه الصدر، CIF کارگاه 
الصدر، DDU  کارگاه الصدر، CIF بندر ام القصر، 
معني  بدين  اين  ايران.   Exw ام القصر،  بندر   CFR
بود که توافق با برخي پیمانکاران براي حمل همراه 
پوشش بیمه بود و با برخي بدون پوشش بیمه. اين 
مجموع  براي  بازرگاني  معاونت  که  بود  درحالي 
پروژه، مطابق هماهنگي با طرح و مبتني بر توضیحات 
تعهدات  تنوع  بود.  نموده  اخذ  نامه  بیمه  قبال  فوق، 

پیمانکاران، پیگیري و هماهنگي تنظیم اسناد، حمل 
ايران و سپس ورود  از  داخلي و خروج محموالت 
به حوزه ترخیص  محموالت در گمرکات پر پیچ و 
خم عراقي با محدوديت انجام ترخیص صرفا توسط 
نماينده ثابت وزارت نیروي عراق  مستقردرگمرکات 
با  ورود  و  حمل هاي  خارجي  مديريت  کشور،  اين 
کمترين توقف کامیون ها در مرزهاي ورودي عراق با 
زمان بندي مختلف و.... مبین سختي کار بود. شايد در 
هیچ يك از پروژه هاي  اجرا شده توسط فراب، اين نوع 
تجربه وجود نداشته چرا که مديريت منسجم خريد و 
تامین تجهیزات و يکسان نمودن شروط حمل براي هر 
پروژه، اولین رکن رعايت شده در قراردادها بوده است. 
الصدر  نیاز طرح  مورد  بازرگاني  امور  هرحال  به  
را آنالیز نموديم. از تنظیم کلیه اسناد مبتني بر شرايط 
اعتبار اسنادي جهت ارايه به بانك عراقي شروع مي شد 
ايراني  بارگیري و حمل و ترخیص در گمرکات  تا 
تهیه   بازرگاني،  اتاق  از  مبداء  گواهي  تهیه  عراقي،  و 
بیمه نامه هاي  باربري منسجم براي هر محموله همزمان 
با شروع حمل ها، تکمیل و تنظیم و تدقیق اسناد حمل 
 ،LC تامین کنندگان و فروشندگان مبتني بر شرايط
گشايش  و  کننده  ابالغ  بانك  به  حمل  اسناد  ارسال 
کننده اعتبار اسنادي، انجام حمل هاي  داخلي از مبادي 
داخل کشور ايران و انجام حمل هاي  متصوره در داخل 
کشورعراق از مبادي ورودي و گمرکات کشور عراق 
به مقصد کارگاه الصدر در شهر بغداد انجام کلیه امور 
مرتبط با ترخیص تجهیزات ازگمرکات کشور عراق 
و پیگیري تهیه مجوزات الزمه )معافیت از پرداخت 
هرگونه سود، عوارض و مالیات گمرکي با نامه هاي ايفا 
ضريبي(، هماهنگي انجام عملیات حمل هاي خارجي 
به مقصد کارگاه  از کشور  ازمبادي خارج  تجهیزات 
)در برخي از موارد(، شرکت در مذاکرات قراردادي با 
شرکت هاي  طرف قرارداد فروشندگان و تامین کنندگان 

پس از دریافت 
جداول تهیه شده از 

سوي طرح متوجه 
شدیم، مبادي 

تحویل كه طبیعتا 
متنوع است، مقاصد 
تحویل و نوع شرط 
حمل نیز متنوع و با 

انواع شرایط مختلف 
اینکوترمزاست. 

به عبارتي هر پیمانکار 
در نقطه تحویل مورد 
نظر خود محموالتش 

را بایستي تحویل 
مي داد. تنوع روش 
تحویل قراردادها و 

عدم وجود یک روال 
یکسان در نحوه 

و نوع تحویل دهي 
و عدم اطالع 

معاونت بازرگاني از 
شرایط مذاكرات با 
پیمانکاران و عدم 

امکان ورود بازرگاني 
در آن مقطع از كار 
به این موضوعات، 

مشکالت را پیچیده تر 
نموده بود
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به منظور انجام موارد فوق، و ده ها موضوع متنوع ديگر، 
در دستور کار معاونت بازرگاني قرار گرفت.

اين معاونت به منظور انجام عملیات فوق سريعا 
شامل  کننده  اقدام  گروه  تیم  يك  تشکیل  به  نسبت 
کارشناسان قرارداد، بیمه کاال و خدمات، حمل و نقل و 
ترخیص، فورواردري از مديريت قراردادهاي داخلي و 
همچنین کارشناسان قرارداد، اعتبارات اسنادي وتنظیم 
اسناد بانکي از مديريت قراردادهاي خارجي اقدام نمود. 
شرح کلیه اقدامات متصوره، ريز اقدامات و زمان مورد 
نیاز و مسئول انجام هريك از امور براي اين معاونت 
و بخش هاي مرتبط اجرائي طرح الصدر مشخص و 
برنامه اقدام مدون و اجرائي و زمان بندي الزم براي هر 
تیم مشخص و طي جدولي به کل تیم ابالغ گرديد. 
دراين تیم مجري طرح، يکي از اعضاي هیات عامل 
مشارکت فراب– عامران افق، معاون بازرگاني فراب و 
مديران قراردادهاي داخلي و خارجي فراب با دو نفر از 

اعضاي خود حضور داشتند.
تشکیل جلسات هفتگي و گاهي 2 هفته اي به صورت 
با  حمل  و  هماهنگي هاي  تحويل گیري  براي  منظم، 
يکي  پروژه،  بازرگاني  تیم  کامل  مجموعه  حضور 
ازتصمیمات خوب کارگروه خدمات بازرگاني پروژه 
الصدر بود. اعضاي همیشگي تیم بازرگاني پروژ الصدر 
حاضر در جلسات هفتگي و يا دو هفتگي، شخص 
معاون بازرگاني آقاي مهندس ستارزاده هاشمي، عضو 
طوسي  نبیل  مهندس  آقاي  مشارکت  عامل  هیات 
زاده، مجري طرح الصدرآقاي مهندس ملکیان، آقايان 
بابايي، طاهري، بهالو، خانم بهرامي، آقاي سعادت فرد 
و اينجانب بودند. آقاي مهندس مصطفي طوسي زاده 
نیز، عضو اين کارگروه و لیکن مقیم در بغداد بودند 
بازرگاني بوده اند.  اقدامات  که بهرحال، فرد موثر در 
اتفاقات  از  اين جلسات، يکي  نتايج کسب شده در 
خوب بازرگاني پروژه بوده است و موجب شد پس از 
يکسال، پروژه کامال از مسیر بحراني تامین کاال، حمل، 
ترخیص و تحويل تجهیزات به کارگاه خارج شود. 
و  مدون  به صورت  نشست ها  اين  صورت جلسات 
اتوماسیوني براي تصمیم گیرندگان طرح مزبور، هیات 
عامل و پیگیري تیم و گروه اجرائي ارسال مي گرديد. 
معاونت بازرگاني براي تسريع در امور حمل و ترخیص 
محموالت پروژه، پیشنهادات متنوع  و راهگشايي را در 
اين جلسات حسب تجربیات قبلي خود، ارايه مي نمود 
و در زمان هاي  متفاوت اجراي کار، راهکارهاي عبور 
از هر گونه بحران هاي  پیش رو را ارايه مي کرد. يکي از 
پیشنهادات ترخیص محموالت با کپي اسناد بود چرا که 
گمرکات عراقي صرفا با اصل اسناد مجوز ترخیص کاال 
را ارايه مي نمودند. اين پیشنهاد منجر به اين شد که پس 
از سپري شدن مدت زيادي و هماهنگي مجري طرح با 
کارفرما، اخذ نامه هاي با عنوان تسهیل مهمه از کارفرما 
روتین شود و بخش بسیار زيادي از محموالت پروژه 
با همین مجوزات و بدون معطلي در ارايه اصل اسناد 
ترخیص و ارسال شدند. دريافت اصل اسناد حمل، 

از سیستم اداري کارفرما و بانك هاي  عراقي در اوايل 
پروژه ۴ الي ۶ ماه و در اواخر به حداکثر يك ماه و در 
برخي موارد به دو هفته از زمان ارايه اسناد به بانك، 

زمانبري داشته است. 
ازجمله اتفاقات خوب ديگر حاصل شده از اين 
و  حمل  اسناد  تهیه  دستورالعمل  تدوين  جلسات، 
ارسال براي فروشندگان، برنامه ريزي نحوه تعامل با 
تامین کنندگان، شناسايي الزامات ورود کاال از طريق 
گمرکات کشور عراق و بروز سازي آن، الزامات گواهي 
مجوزات  اخذ  روشهاي  و  مکاتبات  نحوه  بازرسي، 
 – مالیاتي  و  گمرکي  )معافیت هاي  ترخیص  الزمه 

تسهیل مهمه و ايفا ضريبي( بوده است.
به موازات اقدامات مترتب از اين جلسات، مسئله 
کاال  ترخیص  و  فورواردر  مجرب  پیمانکار  انتخاب 
)انجام هماهنگي کلیه اقدامات حمل و نقل در خاک 
کشور عراق، انجام تشريفات صدور کاال ازگمرکات 
ايران وانجام هماهنگي ترخیص کاال از گمرکات کشور 
عراق، مرز شمالي گمرک زاخو، مرز جنوبي و دريايي 
گمرک بندر ام القصر و مرز ايران گمرک مهران و گمرک 
هماهنگي  وهمچنین  ظرباطیه  عراق  کشور  ورودي 
دريافت مجوزات و اصل اسناد حمل گاهي در داخل 
کشور و يا شهر بغداد و...( بوده است که نهايتا پس از 
انجام مناقصه و بررسي و ارزيابي پیشنهادات، معاونت 
بازرگاني، شرکت نصرالرافدين/ شرکت عراقي - ايراني 
را انتخاب و معرفي و اين اموررا مجموعا طي قراردادي 
به ايشان واگذار نمود. جا دارد در ارتباط با اقدامات، 
پیگیري ها و ارزيابي هاي  فني انتخاب فورواردر پروژه 
پیروي،  سرکارخانم  اقدامات  و  تالش ها  از  الصدر، 
جناب آقاي بابايي و همچنین جناب آقاي بختیاري 
قدرداني نمايم. يکي از نگراني هاي  که بنده داشتم و 
بازرگاني  اجرايي  کارگروه  در  که  بودم  شده  متوجه 
پروژه نیز اين نگراني وجود دارد، انتخاب يك شرکت 
فورواردر مطمئن، قوي، چابك، پويا و مطلع به قوانین 
و مقررات حمل و گمرگي در ايران و عراق بود که 
به هرحال، به نظر مي رسد روش ارزيابي فني ومذاکرات 
با شرکت هاي  پیشنهاد دهنده و نهايتا انتخاب شرکت 

نصرالرافدين، انتخاب صحیح و اصلحي بود. 
به لطف وعنايت الهي و تالش قابل توجه شرکت 
پروژه،  و  فراب  بازرگاني  سازمان  همراهي  و  مزبور 
تاکنون بالغ بر۵٠ محموله ) بعضاً هر محموله 1٠ کانتینر( 
از محل اعتبار اسنادي، بانکي و حدوداً 1٠٠ محموله 
بدون انتقال ارز )حدودا 2٠٠ تريلر( براي کارگاه سايت 
الصدر از کشور ايران و يا از طريق گمرکات کشور 
.ضمنا   است  شده  کارگاه  تحويل  و  ترخیص  عراق 
هماهنگي ترخیص و ارسال کاال از طريق مرز شمالي 
اعتبار  ازمحل  فقره–   8 جمعاً  زاخو  گمرک  عراق، 
اسنادي و بانکي انجام پذيرفته است )حدوداً 2۵ تريلر(. 
از ديگر اقدامات فورواردر پروژه، هماهنگي ترخیص 
و ارسال کاال از طريق دريايي، جنوب عراق، گمرک 
بندر ام القصر زاخو جمعاً 3۵  فقره – از محل اعتبار 

اسنادي و بانکي )حدوداً 8٠ کانتینر( + دو فقره حمل 
خارج ازاعتبار اسنادي. همچنین هماهنگي ترخیص و 
ارسال کاال از طريق کشورعزيزمان ايران، گمرک مهران، 
شرق عراق - گمرک ظرباطیه جمعا ۴8 فقره، که 3 
فقره ازمحل اعتبار اسنادي و بانکي و الباقي به تعداد 
۴۵ فقره نیز خارج از محل اعتبار اسنادي ارسال شده 
است )جمعا حدود 7٠ تريلرعملیات(. شايان ذکراينکه 
حدوداً 8۵ تريلر محموالت سازه هاي  استراکچر فلزي 
خريداري شده از شرکت پاراگ سازه )17٠٠ تن کل 
محموالت ( + 1۵ تريلر محموالت کانکس نیز قباًل و 
در اواخر سال 91 در مرحله اولیه و طي قرارداد مجزايي 
توسط شرکت مزبور، حمل، ترخیص و وارد کشور 

عراق و کارگاه پروژه شده است.
کنترل هاي  با  عملیات،  اين  کلیه  در  خوشبختانه 
 کلیدي انجام شده در ايستگاه هاي ريسك پذير حمل 
پروژه،  و  بازرگاني  معاونت  فعال  حضور  و  نقل  و 
هیچگونه خسارت حین حمل و نقل وجود نداشته 
از عملکرد  ناشي  پرونده خسارتي  است وهیچگونه 

شرکت حمل، نزد شرکت بیمه تشکیل نشده است.
از  مي بايست  نیز  موفقیت ها  اين  با  ارتباط  در 
ويژه  تشکر  بابايي  حسنعلي  آقاي  تالش هاي  جناب 
نمائیم که همه تالش خود را از اوايل سال 92 تاکنون 
براي توفیق در تك تك عملیات حمل و نقل و ساير 
بازرگاني از جمله نظارت هاي اجرايي و  امور مرتبط 
حضوري درگمرکات مرزي و کشور عراق و نیز حین 
حمل و نقل تجهیزات کلیدي انجام دادند و براي هر يك 
ازمحموالت با هر ويژگي و هر شرايط حمل قرارداد 
شده توسط مشارکت، با هماهنگي کامل با اينجانب، 
برنامه هاي  خاص و مجزا را پیاده سازي و با همکاري 
وهمراهي تنگاتنگ با نمايندة  اجرايي/آقاي بهالو، اجرا 
محموله اي  هیچ  حاضر  حال  در  به طوري که  نمودند 
عملیات  معطل  عراق،  و  ايران  مرزي  درگمرکات 

بازرگاني نمي باشد. 
و  تهیه  الصدر  طرح  اولیه  ازمشکالت  ديگر  يکي 
تکمیل اصل اسناد حمل با توجه به قانون و مقررات 
تجاري کشور عراق، الزام تائید اسناد حمل  فاکتور و 
گواهي مبدا توسط وزارت امور خارجه و متعاقباً توسط 
تائید  )عدم  تهران  در  عراق  سفارت  بازرگاني  رايزن 
گواهي مبدا با توجه به ارسال کاال از مبادي فروشندگان 
اروپائي از قبیل آلمان، يونان، ايرلند و فروشندگان آسیائي 
کره جنوبي، سنگاپور و يا کشور امارات و ...( که اين 
مشکل با انجام مکاتبات مختلف با وزارت خانه هاي 
 مرتبط عراقي وزارت بازرگاني و نیروي کشور عراق، 
استمداد از اتاق بازرگاني، وزارت امور خارجه، ستاد 
توسعه بازسازي ايران و عراق و چندين مرحله مراجعه 

حضوري به سفارت عراق رفع و رجوع گرديد.
از اقدامات ديگر معاونت بازرگاني هماهنگي تحويل 
اصل اسناد حمل به بانك هاي  ابالغ کننده اعتباراسنادي 
اعتبار )TBI( و هماهنگي  )UBI( و گشايش کننده 
دريافت اصل اسناد حمل توسط وزارت نیروي عراق 

ازجمله اتفاقات 
خوب دیگر حاصل 
شده از این جلسات، 
تدوین دستورالعمل 
تهیه اسناد حمل 
و ارسال براي 
فروشندگان، برنامه 
ریزي نحوه تعامل 
با تامین كنندگان، 
شناسایي الزامات 
ورود كاال از طریق 
گمركات كشور 
عراق و بروز سازي 
آن، الزامات گواهي 
بازرسي، نحوه 
مکاتبات و روشهاي 
اخذ مجوزات 
الزمه ترخیص 
)معافیت هاي گمركي 
و مالیاتي – تسهیل 
مهمه و ایفا ضریبي( 
بوده است
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و پیگیري ارايه و تحويل اصل اسناد حمل به نمايندگان 
بوده است  اجرائي  نیروي عراق در گمرکات  وزارت 
که اين امر موجب شروع عملیات تشريفات گمرکي 
و ترخیص کاال و يا بعضآ ابطال تعهدات گمرکي بوده 
به  کاال  تحويل  تهیه صورت مجلس  است. همچنین 
سايت که اين امر سبب دريافت و جذب ۵٠ درصد 
است  بوده  فراب  فاکتور هاي  شرکت  ارزش  الباقي 
ارائه  با  همزمان  فاکتورها  ارزش  3٠درصد  دريافت 
اصل اسناد حمل به بانك گشايش کننده اعتبار صورت 
مي پذيرفت. در ارتباط با اقدامات بازرگاني و نیزحتي 
عامران افق  قراردادي فراب و نیز مشارکت  فراب – 
در بغداد و پیگیري تسريع در مبادله اسناد بانکي براي 
پل هاي  ايجاد  نیز  و  محموالت  ترخیص  در  تسريع 
و  نیرو  وزارت  در  کارفرما  متعدد  عوامل  با   ارتباطي 
گمرکات اجرايي عراق و دريافت نامه ها و مجوزات 
پیگیري  مباحث  و  بانکي  و  گمرکي  متعدد  و  متنوع 
تمديدات مجاز مدت قرارداد و يا تقلیل ضمانتنامه ها 
و ...، جا دارد از تالش هاي  ويژه و حضور موثر آقاي 
مهندس مصطفي طوسي زاده بعنوان کارشناس فني و 

بازرگاني پروژه، تشکر و قدرداني نمائیم.  
مستقیم  ارسال  معاونت  اين  ديگر  مهم  اقدام 
محموالت ترافیکي از جمله محموله پل هاي  جرثقیل 
ترانس هاي  ارسال  هماهنگي  فسان،  شرکت  سقفي 
 قدرت شرکت ايران ترانسفو مستقیماً به محل کارگاه در 
کشورعراق )البته قرارداد مربوطه في مابین شرکت ايران 
ترانسفو و شرکت نصرالرافدين بوده است( را مي توان 
ذکر نمود. شايان ذکر مي باشد حسب شرايط و مقررات 
مرزي دو کشور ايران و عراق، کلیه کاالها و محموالت 
به کشور عراق  ايران  از کشور  صادراتي حمل شده 
میبايستي در مرز ورودي کشورعراق، تخلیه و توسط 

کامیون هاي  عراقي حمل گردد که اين موضوع صعوبت 
و ريسك هاي  عملیات حمل و نقل اين پروژه را بیشتر 
نموده بود. ) الزم به ذکر است، کامیون هاي  ترک اين 
مشکل را ندارند( اين مشکل توسط همکاران معاونت 
بازرگاني به نمايندگي از شرکت فراب و نیز توسط 
تجار صادر کننده ايراني چندين نوبت در سمینارها 
مطرح  کشور  دو  مشترک  کنفرانس هاي  همکاري  و 
گرديده و قول مساعد داده شده که موضوع توسط 
مديران سیاسي و اقتصادي دو کشور حل و فصل شود. 
امید است در ماه هاي آتي، شرايط مورد انتظار با همت 

وزراي مرتبط دولت محترم ايران، فراهم گردد.
ازتجربیات ارزشمند اين پروژه، مي توان به روش 
تصمیم گیري، انجام اقدامات خاص و مديريت بحران 
تحت شرايط جنگ داخلي و جريانات گروه داعش 
درکشورعراق درحین زمان بندي اجراي پروژه الصدر 
اشاره نمود. پس از شروع بحران مزبور در شهرهاي 
مختلف عراق، مديران ارشد مشارکت فراب – عامران 
افق که پرسنل اجرايي کارگاه را در معرض خطر و 
تهديدهاي خاص مي ديدند، دستور به تعطیلي موقت 
اضطراري  جلسه  بالفاصله  و  دادند  اجرايي  کارگاه 
کارگروه اجرايي و بازرگاني پروژه درمعاونت بازرگاني 
با  قراردادي  مکاتبات  و  اتخاذ  تصمیماتي  و  تشکیل 
کارفرماي طرح آغاز شد و اعالم شرايط فورس ماژور 
به کارفرما نیز صورت پذيرفت. همزمان اقدامات ضربتي 
و هماهنگي تغییر مسیر حمل برخي کاالي حمل شده 
و يا در میانه راه و يا توقف ارسال کاال از طريق مرزهاي 
شمالي کشورعراق و ... در دستور کار قرار گرفت. در 
محدوده زماني بحران جريان داعش در کشور عراق، 
اقدامات ارسال کاال از و يا به مبادي جايگزين مانند 
به بغداد و يا حمل محموالت سنگین  حمل هوايي 

صرفا به صورت دريايي به بندر ام القصر و يا حمل 
کاال ازطريق ورود به ايران و سپس ترانزيت به عراق 
ازمرز ظرباطیه، در دستور کار قرار گرفت. به موازت نیز 
پیگیري نجات دو محموله متوقف شده پروژه در منطقه 
تجهیزات  تريلر  )دو  کشورعراق، شهردهوک  شمالي 
آتش نشاني شرکت رادونیکس که عملیات گمرکي و 
ترخیص آنها انجام شده بود و امکان بازگشت به مبدا 
ورودي کشور ترکیه و يا ادامه مسیر از مناطق جنگي به 
کارگاه الصدر در شهر بغداد براي آنها وجود نداشت( 
انجام گرديد. اين محموله حدود ۵ ماه تحت الحفظ 
فورواردر  منطقه  دهوک، توسط  انبارهاي  از  دريکي 
پروژه نگهداري و حفاظت شد و حدود دو ماه  قبل با 
پیگیري و انجام مکاتبات مختلف وهماهنگي با وزارت 
نیروي کشورعراق، مجدد بارگیري و حمل و به کارگاه 
اجرايي پروژه تحويل گرديد. در انتها و در اين مقال الزم 
مي بینم به سهم خود ازحمايت، حضور و هدايت جدي 
مديرعامل محترم، معاون محترم بازرگاني، معاون محترم 
طرح هاي حرارتي، معاون محترم مالي شرکت فراب 
قدرداني  الصدر،  پروژه  بازرگاني  اقدامات  حوزه  در 
نمايم. ضمنا" مي بايست ازمجري محترم طرح الصدر 
و اعضاي محترم هیئت عامل مشارکت فراب – عامران 
افق بدلیل همراهي و همبستگي ايشان و همچنین از 
مديرمحترم قراردادهاي خارجي در معاونت بازرگاني 
و همکاران ايشان در کارگروه الصدر) آقاي مهندس 
کامبیز طاهري، سرکار خانم شهناز واشقاني و سرکار 
خانم ندا بهرامي( به دلیل حضور تخصصي و کارآمد 
ايشان، به طور ويژه تشکر نمايم. امید است تجربیات 
معاونت بازرگاني براي ساير پروژه هاي  در دست اجرا 

و آتي شرکت فراب، همواره مفید و کارگشا باشد. 
* مدیرقراردادهايداخليوبازرگاني

اقدام مهم دیگر 
این معاونت ارسال 

مستقیم محموالت 
ترافیکي از جمله 
محموله پل هاي 
 جرثقیل سقفي 
شركت فسان، 

هماهنگي ارسال 
ترانس هاي  قدرت 

شركت ایران 
ترانسفو مستقیماً 
به محل كارگاه در 
كشورعراق )البته 

قرارداد مربوطه في 
مابین شركت ایران 

ترانسفو و شركت 
نصرالرافدین بوده 
است( را مي توان 

ذكر نمود
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گسترش روزافزون 
نیاز به انرژي و 
محدودیت منابع 
فسیلي، افزایش 
آلودگي محیط 
زیست ناشي از 
سوزاندن این منابع، 
بحث گرم شدن 
هوا و اثرات پدیده 
گلخانه اي، ریزش 
باران هاي اسیدي 
و ضرورت متعادل 
نمودن نشر دي 
اكسید كربن همگي 
لزوم صرفه جویي در 
مصرف سوخت هاي 
فسیلي و توجه 
مضاعف به استفاده 
از منابع انرژي 
تجدید پذیر را 
ایجاب مي كند
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محدود، گران و تجديدناپذير بودن منابع انرژي فسیلي از يکسو و در دسترس، 
ارزان، تجديد پذير و تمیز بودن انرژي هاي نو از س��وي ديگر انس��ان ها را بر آن 
داش��ت تا نسبت به اس��تحصال اين گونه انرژي هاي خدادادي از قبیل انرژي باد، 
ب��ا روش هايي کاراتر اقدام نمايند]1، 2، 3[. گس��ترش روزافزون نیاز به انرژي و 
محدوديت منابع فس��یلي، افزايش آلودگي محیط زيس��ت ناشي از سوزاندن اين 
منابع، بحث گرم شدن هوا و اثرات پديده گلخانه اي، ريزش باران هاي اسیدي و 
ضرورت متعادل نمودن نشر دي اکسید کربن همگي لزوم صرفه جويي در مصرف 
س��وخت هاي فسیلي و توجه مضاعف به اس��تفاده از منابع انرژي تجديد پذير را 
ايج��اب مي کند]۴[. انرژي ه��اي نو را گاه انرژي هاي پاک ي��ا انرژي هاي طبیعي 
نی��ز مي نامند، زيرا اين گ��روه از انرژي ها با طبیعت هماهنگي داش��ته و کمتر به 
محیط زيست زيان مي رس��انند. انرژي خورشید، انرژي باد، زمین گرمايي، انرژي 
حاص��ل از مواد موج��ودات زنده يا بیوم��اس و ... از جمل��ه اين گونه انرژي ها 
محسوب مي شوند]۵[. در سال 2٠٠8 مصرف انرژي جهان معادل ۴7۴ هگزا ژول 
بوده که نشان مي دهد 8٠ تا 9٠ درصد انرژي مصرفي جهان از منابع فسیلي حاصل 
ش��ده اس��ت]۶[، اين در حالیست که پتانس��یل انرژي باد به عنوان يکي از منابع 
تجديد پذير انرژي حدود 1۵ برابر مصرف انرژي جهان است]7[. در سال 2٠٠۵ 
رکورد جديدي در راه اندازي انرژي باد در س��طح جهان ثبت ش��د. رش��د سريع 
انرژي باد ش��امل کشورهاي بیشتر و بیشتري ش��ده است، به طوري که در پايان 
س��ال 2٠٠۵، مجموع توان توربین هاي نصب شده انرژي باد به ۵8982 مگاوات 
رسید. در سال 2٠٠3، حدود 81٠٠ مگاوات، در سال 2٠٠۴، حدود 83 مگاوات 
و در س��ال 2٠٠۵، حدود 1131٠ مگاوات بر توان توربین هاي نصب شده انرژي 
باد اضافه ش��ده است. در سال 2٠٠۴، نرخ رشد اس��تفاده از انرژي باد 21 درصد 

بوده و اين رقم در سال 2٠٠۵ به 2۴ درصد رسیده است. با ادامه روند اين رشد، 
مجموع توان توربین هاي نصب ش��ده جهاني در سال 2٠1٠، به 12٠٠٠٠ خواهد 
رسید. امروزه حدود 1 درصد از الکتريسیته جهان توسط انرژي باد تولید مي شود 
و اين میزان در برخي کشورها به حدود 2٠ درصد يا بیشتر مي رسد]8[. استراتژي 
انجمن جهاني انرژي باد بر اين مبناس��ت که تا س��ال 2٠2٠ حدود 1٠ درصد از 
انرژي مصرفي جهان را از انرژي باد تامین کند]۴[. در پايان س��ال 2٠٠۵ میالدي 
کش��ور ايران، با مجموع توان 31/۶ مگاوات تولید برق بادي در بین ۶۵ کش��ور 
تولید کننده برق بادي، در رتبه سي و يکم قرار گرفته است]8[. درحال حاضر نیز 
نیروگاه بادي منجیل با ظرفیت 7٠ مگاوات و نیروگاه بادي س��یاهپوش قزوين با 
ظرفی��ت 1٠٠ مگاوات و نیروگاه ب��ادي بینالود با ظرفیت 28 مگاوات برق تولید 
مي کند]9[. در انجام پروژه پتانسیل سنجي در ايران شرکت المیر آلمان نیز به عنوان 
مش��اور همکاري داشته است و بر اساس مطالعات شرکت مذکور پتانسیل بادي 
قابل استحصال در کشور در حدود 1٠٠ هزار مگاوات برآورد گرديده است]1٠[. 
وسايل تولید انرژي تجديد پذير، نقش مهم و فزاينده اي در تولید نیروي الکتريکي 
ايفا مي کنند. مروري بر فعالیت هاي انجام گرفته در زمینه استفاده از انرژي باد در 
مرجع ]8[ صورت گرفته است. توجه به نیاز روز افزون به انرژي هاي تجديد پذير 
و وجود پتانسیل بادي بسیار مناس��ب در کشور، نشان دهنده اهمیت پرداختن به 
اين موضوع است. مقاله حاضر به انتخاب بهینه توربین باد براي برخي شهرهاي 
ايران پرداخته و همچنین پتانسیل تولید انرژي در مناطق مختلف را مورد بررسي 

قرار مي دهد.
در ادامه به نحوه مدلس��ازي توربین هاي باد و انتخاب بهینه توربین و بحث و 

بررسي نتايج و در نهايت جمع بندي پرداخته مي شود.

انتخاب بهينه توربين هاي بادي براي شهرهاي 
مختلف ايران با توزيع هاي سرعت باد متفاوت

جواد
 محمودی مهر *
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در پاسخ به این 
سوال كه چرا توان 
در محدوده خاصي 
ثابت باقي مي ماند 

باید گفت كه هر 
ژنراتور ظرفیت 

خاص خود را 
دارد، مثال ظرفیت 
ژنراتوري 1500 

دور بر دقیقه است 
و از آن به بعد دیگر 

نمي تواند توان 
مضاعفي ایجاد كند. 
این مقدار توان، یک 

حد براي ژنراتور 
است كه توان نامي 

نامیده مي شود. 
سرعت باد براي 

این حد از ژنراتور 
را سرعت نامي 

مي گویند
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مدلسازي و الگوريتم حل
نماي نوع توربین هاي مورد بررسي در شکل )1( نشان داده شده است.

 

شکل)1(:بزرگترینتوربینجهانبهظرفیت7580کیلووات
با اس��تفاده از منحن��ي توان توربین هاي مختلف و با در اختیار داش��تن توزيع 
سرعت باد شهرهاي مختلف مي توان توربین بهینه را براي هر شهر انتخاب کرد يا 
مي توان میزان پتانسیل باد در شهرهاي مختلف را مورد ارزيابي قرار داد. نمونه اي 

از منحني توان در شکل زير ارائه شده است.

 
شکل)2(:قسمتهايمختلفمنحنيتوان

براي انتخاب توربین بهینه، ده توربین س��اخت شرکت انرکون با ظرفیت هاي 
متفاوت در نظر گرفته شده است. در ادامه به تشريح قسمت هاي مختلف منحني 

توان مي پردازيم.
س��رعتشروع:در سرعت باد بسیار کم، گش��تاور کافي اعمال شده توسط 

باد بر روي پره هاي توربین، آنها را به چرخش در مي آورد. با افزايش س��رعت، 
توربین باد شروع به چرخش و تولید برق مي کند. سرعتي که در آن توربین براي 
اولین بار ش��روع به چرخش و تولید برق مي کند، سرعت شروع مي نامند که به 

طور معمول بین سرعت 2 تا ۴ متر بر ثانیه است.
توانوسرعتنامي: در پاسخ به اين سوال که چرا توان در محدوده خاصي 
ثاب��ت باقي مي ماند بايد گفت که هر ژنرات��ور ظرفیت خاص خود را دارد، مثال 
ظرفیت ژنراتوري 1۵٠٠ دور بر دقیقه است و از آن به بعد ديگر نمي تواند توان 
مضاعفي ايجاد کند. اين مقدار توان، يك حد براي ژنراتور اس��ت که توان نامي 

نامیده مي شود. سرعت باد براي اين حد از ژنراتور را سرعت نامي مي گويند.
س��رعتپایان: زماني که ت��وان تولیدي به حداکثر مقدار خودش برس��د با 

افزايش سرعت تغییري در توان پیدا نمي شود.
 زماني که س��رعت باد به حدود س��رعت 2۵ متر بر ثانیه مي رسد، سیستم به 
سرعت توربین را از کار خارج مي کند. دلیل اين امر اين است که توربین ها قادر 
نیستند زماني که سرعت باد به 2۵ متر بر ثانیه مي رسد، حرکت کنند زيرا ژنراتور 
به س��رعت به حرارت بسیار بااليي خواهد رسید و امکان آسیب ديدن روتور و 

ژنراتور نیز وجود دارد. دلیل اين امر ظرفیت محدود ژنراتور است.
براي انتخاب توربین بهینه، ده توربین س��اخت شرکت انرکون با ظرفیت هاي 
متفاوت در نظر گرفته ش��ده است. مشخصات توربین هاي تجاري تحت بررسي 

در جدول )1( نشان داده شده است.

جدول)1(:نامومیزانظرفیتتوربیناستفادهشدهدراینمقاله

اين بررس��ي براي پنج ش��هر منجیل، زابل، مشکین شهر، آوج قزوين و کرمان 
انجام شده است. داده هاي توزيع سرعت اين پنج شهر در جدول )2( و )3( نشان 

داده شده است.

جدول)2(:میانگینسرعتباددرششماههاولسالشمسي

تواننامينام
)kW(

سرعتشروع
)m/s(

سرعت
)m/s(نامي

سرعتپایان
)m/s(

e33 33531328توربین

e۴۴ 81٠31728توربین

e۵3 81٠21328توربین

e۴8 91٠31۴28توربین

e822 2٠۵٠21328توربین

e7231٠21۶28توربین ٠

e8223 23۵٠21۴28توربین

e823 3٠2٠21728توربین

e1٠1 3٠۵٠21328توربین

e12۶ 7۵8٠31728توربین

اوتژوئیهژوئنميآوریلمارسشهر

21/822/۴2۴/37/12۶2۶/2منجیل

13/۶13/111/21٠/۵11/31٠/8کرمان
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روش كار این گونه 
است كه سرعت هر 
ماه از باد در ضابطه 
تابع منحني توان هر 
كدام از توربین ها 
قرار داده مي شود. 
البته قسمت متغیر 
منحني توان )محل 
اتصال نقاط سرعت 
شروع و سرعت 
نامي( به صورت 
خطي در نظر گرفته 
شده است. در 
نهایت انرژي هاي 
به دست آمده با هم 
جمع مي شود. در 
این صورت مشخص 
مي شود كه كدام 
توربین بیشترین 
میزان انرژي 
تولیدي را براي هر 
شهر دارد. در واقع 
بهینه ترین توربین 
براي هر شهر 
انتخاب مي شود

مي
عل

ه 
قال

م

جدول)3(:میانگینسرعتباددرششماههدومسالشمسي

در اين بخش با اس��تفاده از منحني توان توربین هاي متفاوت و نمودار توزيع 
س��رعت، مي توان مقدار انرژي قابل حصول به ازاي ده توربین معرفي شده را به 

دست آورد.
روش کار اين گونه است که سرعت هر ماه از باد در ضابطه تابع منحني توان 
هر کدام از توربین ها قرار داده مي ش��ود. البته قس��مت متغیر منحني توان )محل 
اتصال نقاط سرعت شروع و سرعت نامي( به صورت خطي در نظر گرفته شده 
اس��ت. در نهايت انرژي هاي به دس��ت آمده با هم جمع مي شود. در اين صورت 
مشخص مي شود که کدام توربین بیشترين میزان انرژي تولیدي را براي هر شهر 

دارد. در واقع بهینه ترين توربین براي هر شهر انتخاب مي شود.

  )1( 
 

Pi= توان تولید شده در هر ماه بر حسب کیلووات
ti= زمان سپري شده در يك ماه بر حسب ثانیه

3٠*2۴*3۶٠٠= روز * ساعت * ثانیه
براي اين کار در محیط برنامه متلب برنامه اي نوش��ته شده است که مي توان با 
وارد کردن میانگین سرعت باد در ماه هاي مختلف براي شهرهاي نامحدود میزان 
انرژي تولیدي را محاس��به نمود. با تحلیل مقادير به دست آمده و مقايسه  داده ها 

مي توان به نتیجه گیري جامعي دست يافت.

بحث بر روي نتايج
جدول )۴( نتايج حاصله از بررس��ي بر روي پنج ش��هر را نشان مي دهد. طبق 
اين جدول، براي تمامي پنج شهر انتخاب شده توربین بهینه اي که انتخاب شده، 
توربین 7۵8٠ کیلوواتي اس��ت که بیش��ترين میزان انرژي تولی��دي را دارد. دلیل 
انتخاب يك نوع توربین بهینه براي ش��هرهاي مختلف اين اس��ت، زماني که يك 
ش��هر انتخاب شد، به ازاي يك س��رعت باد مشخص آن توربیني که توان اسمي 
باالتري داشته باشد، انتخاب خواهد شد. چون تمامي اين توربین ها معموالً داراي 
سرعت ش��روع به کار يکسان هستند و در سرعت معیني به توان تولیدي اسمي 
خود مي رس��ند، لذا ش��یب اين نمودار طوري خواهد بود که توان باالتري براي 
توربین با توان اسمي باالتر به دست خواهد آمد. به عبارت ديگر نمودار توربین 
با توان باالتر در باالي توربین با توان کمتر قرار خواهد گرفت. البته اگر در بعضي 
از توربین ها در س��رعت هاي پايین زمان ش��روع تولید توان يکي نباشد، مشکلي 
پی��ش نخواهد آمد، چون میزان توان تولیدي کم اس��ت و در نتیجه ي کل تاثیري 
ندارد. نکته قابل ذکر اين است که اگر سرعت باد در يك منطقه کمتر از سرعت 
شروع يك نوع توربین )الف( و بیشتر از سرعت شروع توربین )ب( باشد، طبیعتًا 
توربین نوع )ب( براي آن انتخاب مي شود. صرف نظر از اين که منحني توان اين 

دو توربین چگونه باشد.
مي توان میزان پتانسیل هر شهر انتخابي را براي تولید انرژي از باد مورد ارزيابي 
قرار داد. بدين صورت که کدام ش��هر بیشترين انرژي تولیدي براي توربین مورد 
نظر را دارد، که شهر منجیل با داشتن میانگین سرعت باد ماهانه 23/9 متر بر ثانیه 
و میزان تولید انرژي 23۵/77 گیگاژول بیشترين میزان انرژي تولیدي را دارا است.

جدول)4(:نوعتوربینومیزانانرژيبهدستآمدهبرايهرشهردریکسال

نتيجه گيري و جمع بندي
در مقال��ه حاضر با توجه به اطالع��ات ورودي منحني توان انواع توربین هاي 
تجاري موجود و توزيع س��رعت باد مناطق مختلف فرموالسیوني براي انتخاب 

بهینه توربین براي يك منطقه خاص ارائه شد.
اجراي الگوريتم مقاله حاضر بر روي تعدادي از شهرهاي ايران منجر به انتخاب 
ي��ك نوع توربین با باالترين توان نامي ش��د. همان طور که در تحلیل نتايج مورد 
بحث قرار گرفت، اساس اين انتخاب به سرعت هاي شروع به کار و سرعت هاي 

نامي تقريباً يکسان اما توان نامي باالتر توربین انتخاب شده است.
اما اين نکته حائز اهمیت اس��ت، اگرچه توربین انتخاب شده منجر به حداکثر 
تولید انرژي مي ش��ود، اما هزينه هاي خريداري و نصب باالتري نیز خواهد ش��د. 
بنابراي��ن در نظرگیري مالحظات اقتصادي از جمله هزينه هاي نصب، نگهداري، 
خريد، تعمیرات و میزان درآمد حاصل از تولید برق در کنار مالحظات فني براي 
انتخاب توربین بهینه ضروري به نظر مي رس��د که به عنوان پیش��نهاد براي ادامه 

تحقیق مطرح مي شود.
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P )j/s( قدرت نامي موجود در باد
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 اما اگر فکر مي كنید 
شارژ كردن گوشي 
به مدت زیاد یا به 

عبارت دیگه متصل 
موندن گوشي به 
شارژر از شب تا 
صبح باعث شارژ 
اضافه یا اورشارژ 

میشه، اشتباه 
مي كنید. گوشي هاي 

هوشمند وقتي باتري 
100 درصد شارژ 

میشه دیگه باتري 
رو شارژ نمي كنن. 

اما نکته خیلي مهم 
اینجاست كه شارژ 

كردن گوشي به 
صورت مداوم یعني 
اینکه همیشه باتري 

روي 100 درصد 
باشه اصال چیز 

خوبي نیست

ات
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فکر کنم يکي از مهم ترين س��واالت جامعه بشري از زمان تولید گوشي اين 
بوده که گوشي رو از شب تا صبح يا از صبح تا شب به شارژر وصل کنیم چي 

میشه، باتري گوشي يا خود گوشي آسیب مي بینه يا نه؟ 
براي مثال اگر يك شارژر برقي لپ تاپ يا گوشي همراه، مدتي در پريز برق 
باقي بمونه، جريان ناچیزي رو از ش��بکه سراسري برق نیروگاه مصرف میکنه، 
اما وقتي اين مقدار ناچیز رو ضرب در 7۵ میلیون قطعه برقي بکني که بیشتر هم 
هس��ت و هر کسي بیشتر از دو گوشي داره بکنیم، مي فهمید که چه رقم زيادي 
انرژي مصرف شده و به هدر رفته حال در مورد شارژ کردن گوشي موبايل هم 
اين مس��اله صادقه. گوشي موبايل ش��ما اگه 1٠ درصد شارژ داشته باشه و شما 
اونو س��اعت 12 شب به برق بزنید تقريبا ساعت 2 يا نهايتا 3 نصفه شب شارژ 
کامل میش��ه. از ساعت 3 شب تا موقعي که شما از خواب بیدار میشید، شارژر 

به برق وصل مونده و عمر شارژر گوشي هم کم میشه.

 شارژ كردن گوشي از شب تا صبح
 اما اگر فکر مي کنید ش��ارژ کردن گوش��ي به مدت زي��اد يا به عبارت ديگه 
متصل موندن گوش��ي به ش��ارژر از شب تا صبح باعث شارژ اضافه يا اورشارژ 
میش��ه، اشتباه مي کنید. گوشي هاي هوشمند وقتي باتري 1٠٠ درصد شارژ میشه 
ديگه باتري رو ش��ارژ نمي کنن. اما نکته خیلي مهم اينجاس��ت که شارژ کردن 
گوش��ي به صورت مداوم يعني اينکه همیشه باتري روي 1٠٠ درصد باشه اصال 

چیز خوبي نیس��ت. باتري هاي جديد بايد شارژ و دشارژ بشن تا عین روز اول 
کار کنن��د. موندن باتري زي��ر 2٠ درصد و بر عکس ب��االي 9۵ درصد به مدت 
طوالني باعث آس��یب ديدن بافت دروني باتري خواهد ش��د. پس س��عي کنید 
بات��ري رو بین ۴٠ تا 8٠  درصد نگه داريد چون بیش��ترين عمر باتري با همین 

رويه اتفاق خواهد افتاد.
از طرف ديگه طبق تجربه خودم، اکثر مردم از شارژرهاي چیني و همه کاره 
و ارزون قیمت براي شارژ کردن باتري گوشي خودشون استفاده مي کنن. الزمه 
اضاف��ه کنم که ش��ارژرهاي ارزون، بعضي مواقع به مکانیزم قطع کردن ش��ارژ 

توسط گوشي خیلي اهمیت نمیدن و کار خودشونو میکنن، حواستون باشه! 
از يه طرف ديگه مکانیزم گوش��ي مثل لپ تاپ نیس��ت که بدون باتري هم 
روش��ن شه و کار کنه، اولويت با باتري هست. وقتي شما خوابید، ممکنه واسه 
ش��ما ايمیل يا SMS بیاد يا زنگ بخوره، اين کار مقداري از باتري رو مصرف 
میکنه و مجددا باتري شروع به شارژ شدن میشه. اين فرآيند اگه زياد اتفاق بیفته 

مي تونه به باتري آسیب بزنه، پس اينجا هم حواستون باشه.
خوب تا اينجاي کار سپاسگزارم از همکاراي خوبم که با اين مقاله همراه من 

بوديد حال با توجه به موارد درج شده به ادامه بحثمون مي پردازيم؛ 
توصیه بنده اينکه حتي االمکان گوشي رو به مدت زياد به شارژر نزنید. البته 
همیش��ه گفته شده و االنم بنده اضافه مي کنم که زندگي انسان کوتاهه چه برسه 
به باتري که ساخته دست انسانه، پس الزم نیست خودتون رو آنقدر مقید کنید 

مراقبت از باتري گوشي و تبلت در روزهاي پراستفاده شب عيد

 آیا شارژ كردن گوشي از شب تا صبح مشکل دارد؟ 

امیر یافتیان *
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از سیستم هاي 
غیر متعارف و 
غیر منطقي براي 
شارژ كردن گوشي 
استفاده نکنید. 
درسته كه شارژرهاي 
گوشي 5 ولتي 
هستن و خروجي 
پورت USB هم 
5 ولتیه اما پورت 
USB كامپیوتر براي 

این كار تعبیه نشده 
مخصوصا پورت 
جلوي USB. سیستم 
برق ماشین هم 
كه كال از بیخ و بن 
مشکل داره. اصال و 
تحت هیچ شرایطي 
گوشي كه 2 میلیون 
پولشو دادید با 
شارژر فندكي ماشین 
شارژ نکنید .پورت 
پشت USB باز یه 
مقدار معقول تره و 
احتمال آسیب زدن 
به گوشي كمتره
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ک��ه اعصابتون به هم بريزه يا زيادي ريزبین بش��ید. تهش اينه که باتري خراب 
میشه و يکي ديگه نو مي خريد! 

اگر هم گوش��ي ش��ما قابلیت تعويض باتري نداره که بايستي خیلي مواظب 
باشید.

كاليبره كردن باتري گوشي
فرض کنید به يه منطقه دريايي س��فر کرديد يا در اس��تخر هس��تید، بسم اهلل 
نفس��تون رو حبس کنید و بريد زير آب. چند دقیقه مي تونید زير آب فش��ار رو 
تحمل کنید و تس��لیم عزرائیل نش��ید؟ تو يه نفس هر کسي نمیتونه بیشتر از 1 
ال��ي 2 دقیقه )ت��ازه خیلي تخفیف دادم( دووم بیاره. ام��ا اگه بیاي باالي آب و 
دوباره نفس بگیري مي توني 1 میلیون بار هي بري زير آب بمونید. باتري و هر 
وسیله الکترونیکي ديگه اگه به صورت مداوم بخواد کار کنه عمرش کم میشه. 
توصیه اکید میشه اوال گوشي خودتون رو هفته اي يکبار خاموش کنید تا باتري 
خودش رو ريکاوري کنه. از طرفي جهت کالیبره کردن باتري گوش��ي، ماهیانه 
اجازه بديد باتري کامل خاموش بشه و دوباره تا 8٠ تا 1٠٠ درصد شارژ کنید.

 
شارژر وايرلس

 ش��ارژر وايرلس فعال تو ايران خیلي جا نیفت��اده اما من از همین االن میگم 
که اين راه براي ش��ارژ ک��ردن در مواقع اضطراري طراحي ش��ده يا براي بچه 
مايه دارهايي که حوصله خاروندن س��ر خودش��ونم ندارن چه برسه َعلم کردن 
ش��ارژر سیمي و ور رفتن با سیم. ببینید کال وقتي شما از طريق واي فاي انتقال 
فايل يا توان انجام میديد حداقل يه بخش��ي از گوشي که وظیفه کنترل و انتقال 
ديت��ا به صورت وايرلس رو داره، درگیر میش��ه و اين يعني گرماي بیش��تر در 
گوش��ي. شارژ کردن گوش��ي به صورت وايرلس يا بیسیم مي تونه به گرم شدن 
گوشي و در نتیجه باتري موبايل منجر بشه. گرما هم که قاتل بالفطره باتري توي 
هر دس��تگاه و از هر نوع که باش��ه! من خودم عاشق شارژر وايرلس هاي جديد 
مايکروس��افت هستم اما دلیلي نمیبینم با اين بي پولي باالي 2۵٠ الي 3۵٠ هزار 

تومان هزينه واسه شارژر وايرلس پرداخت کنم، شما چطور؟ 

گرما و سرما دادن به باتري گوشي
از قديم باب بود باتري قلمي رو موقعي که تموم مي شد مي انداختیم تو آب 
ج��وش تا حداقل واس��ه خريد يك باتري نو وقت اضاف��ه گیر بیاريم و جديدا 

بعضي از دوستان باتري گوشي رو در فريزر قرار مي دهند و عین قديما تو آب 
جوش میندازند، اين قضیه در بعضي از باتري  هاي موبايل و دس��تگاه هاي ديگه 
مشاهده شده. حال صبحت من با شما اين است که، عزيزان من آب جوش، و 
فريزر اين کارها مال 1۵ سال پیش بود االن اگه اين کارها رو با باتري گوشي يا 
… بکني ديگه رنگ باتري سالم رو نمي بینید.پس سرما و گرماي زياد باعث از 
بین رفتن بافت هاي داخلي باتري میشه گوشي خودتون رو حتي االمکان داخل 
ماش��ین )تو تابستون( نذاريد. تحقیقات مش��خص کرده هرچي دماي جايي که 

شما از گوشي استفاده مي کنید بیشتر باشه، باتري گوشي زودتر معیوب میشه.

شارژ كردن گوشي
 با كامپيوتر و شارژر فندكي خودرو

 کال خواه��ش مي کنم از سیس��تم هاي غیر متعارف و غیر منطقي براي ش��ارژ 
کردن گوش��ي اس��تفاده نکنید. درسته که شارژرهاي گوش��ي ۵ ولتي هستن و 
خروجي پورت USB هم ۵ ولتیه اما پورت USB کامپیوتر براي اين کار تعبیه 
نش��ده مخصوصا پورت جلوي USB. سیستم برق ماشین هم که کال از بیخ و 
بن مشکل داره. اصال و تحت هیچ شرايطي گوشي که 2 میلیون پولشو داديد با 
ش��ارژر فندکي ماشین شارژ نکنید .پورت پشت USB باز يه مقدار معقول تره 

و احتمال آسیب زدن به گوشي کمتره.

نتجيه گيري: 
شارژر گوشي رو بعد از استفاده از پريز برق بکشید.

از شارژ کردن شبانه و دير وقت باتري خودداري کنید.
هر ماه گوشي خودتون رو خاموش و روشن کنید جهت ريکاوري باتري.

حتي االمکان از ش��ارژر وايرلس، ش��ارژ داخل خ��ودرو و موارد اين چنیني 
استفاده نکنید. ترجیحا از شارژرهاي دو تیکه استفاده نکنید البته برخي گوشي ها 
و تبلت ها شارژرهاشون اساسا 2 تیکه اس. منظور من شارژرهاي تقبلي 2 تیکه 
اس��ت. شارژ اولیه گوش��ي براي زمان گذشته بود، خواهش��ا از گذاشتن باتري 
در ش��ارژ غیر معقول و چندين ساعته خودداري کنید. موقع شارژ شدن گوشي 
به هیچ وجه از گوش��ي اس��تفاده نکنید، چون هم به باتري آس��یب میزنه و هم با 

توجه به تحقیقات گزارش شده براي سالمت انسان مضر مي باشد.
*تکنیسینسختافزاروپشتیبانيفني
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روشنفکران تاكنون 
بیشتر درباره 

مفاهیمی نظیر 
آزادی، عدالت، 

دموكراسی، حقوق 
بشر و مفاهیمی از 
همین گونه بحث 
كرده اند، و كمی 

عجیب است كه به 
مدیریت منابع آب 

بپردازند یا از بحران 
آب سخن بگویند. 

چرا آب امروز 
دغدغه روشنفکران 

شده است یا باید 
بشود؟ آیا ما به مرز 

بحران رسیده ایم 
كه نیاز به بسیج 
همگانی داریم تا 

از تکنوكرات تا 
روشنفکر جمع شوند 
و راهی برای بحران 

بیابند؟

اله
قـ ـ

م

محمد فاضلي*

روشنفکران تاکنون بیشتر درباره مفاهیمی نظیر آزادی، 
عدالت، دموکراس��ی، حقوق بشر و مفاهیمی از همین 
گونه بحث کرده اند، و کمی عجیب است که به مديريت 
منابع آب بپردازند يا از بحران آب س��خن بگويند. چرا 
آب امروز دغدغه روشنفکران شده است يا بايد بشود؟ 
آيا ما به مرز بحران رسیده ايم که نیاز به بسیج همگانی 
داريم تا از تکنوکرات تا روشنفکر جمع شوند و راهی 
برای بحران بیابند؟ آيا ورود به بحث مديريت منابع آب، 
عرصه ای فکری نیست تا حیطه ورود روشنفکران باشد؟
وزارت نی��رو به دنبال تأمین ان��رژی و آب بر مبنای 
محاسبات اقتصادی و برای تداوم زيست پذيری است و 
ارزش های غايی آن حفظ محیط زيست است. وزارت 
جهاد کشاورزی به دنبال تأمین مواد غذايی با ارزش های 
غاي��ی صیانت از آب و خاک اس��ت. س��ازمان میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی به دنبال خلق ثروت 
از میراث فرهنگی و در عین حال معطوف به ارزش هايی 
نظی��ر تضمین تداوم هوي��ت و هم چنین افزايش غنای 
فرهنگی است. سازمان حفاظت محیط زيست نیز بیشتر 
بر ارزش های غايی مرتبط با تضمین توسعه پايدار تأکید 
دارد. البته در صورتبندی جمالت فوق از افعالی استفاده 
کرده ام که بیانگر خوش بینی است. خواننده ممکن است 
تصور کند اين ها بايدهايی اس��ت که سازمان ها ملزم به 

رعايت آن ها هستند اما در واقعیت چنین نیست.
مسأله از همین ترديد خواننده آغاز می شود. عقالنیت 
جوهری وبر ناظر بر نش��اندن اهداف هر س��ازمان در 
دل ارزش های غايی خود س��ازمان و ساير سازمان های 
دخیل در مسأله است که مفروض می گیريم جامعه نیز 
بر آن ها تأکید دارد. بر اين مبنا، سدسازی فعالیتی هدف-

وسیله ای و بسیار تکنوکراتیك است زيرا از محاسبات 
پیچیده سازه ای، زمین شناختی، هیدرولیك و ... تبعیت 
می کن��د و در نهايت به تأمی��ن آب می انجامد. در اين 
فرايند تکنوکراتیك ممکن است به دو صورت عقالنیت 

جوهری زايل شود:
1. اگ��ر س��ازمان کار تخصص��ی  خود را ف��ارغ از 
مالحظات کل کشور انجام دهد. در اين حالت، سوای از 
اين که کشور سد نیاز دارد يا ترويج کشاورزی، يا تکمیل 
راه آهن شمال-جنوب شرق کشور، وزارت نیرو چون 

ساختن سد را بلد است، سد می سازد.
2. س��ازمان کار تخصصی خودش را بدون مالحظه 
ارزش های غايی س��اير س��ازمان ها انجام می دهد. مهم 
نیست چند سايت باستان ش��ناختی زير آب می رود يا 
چند زيستگاه و گونه گیاهی و جانوری از میان می روند، 

سازمان سدش را می سازد.
3. سازمان موفق می شود اولويت ها را جابه جا جلوه 
ده��د. در حال��ی که همه دنبال امنیت غذايی هس��تند، 

س��ازمان موفق می شود مسأله امنیت غذايی را که شايد 
در واقع ناظر بر بهره وری پايین در تکنولوژی کشاورزی 
و آبیاری اس��ت به فقدان تأمین آب نسبت دهد و سد 

بسازد.]1[
در هم��ه اين حالت ها اصاًل مهم نیس��ت که س��د 
ساخته شده تا چه اندازه عظیم، پیچیده، دقیق، يا مظهری 
از ورود به عصر صنعتی ش��دن يا پیش��رفت س��طح 
تکنولوژی کش��ور )ش��اخص های عقالنیت صوری( 
اس��ت، آن چه اهمیت دارد اين اس��ت که سدسازی با 
چنین شرايطی، عقالنیت جوهری يا همان ارزش های 

غايی نظام اجتماعی و سازمان های متولی را مخدوش 
کرده اس��ت. به گم��ان من، ورود روش��نفکران اعم از 
جامعه شناسان، اقتصاددانان، متخصصان محیط زيست، 
انسان شناس��ان و باستان شناسان به بحران منابع آب در 
ايران، ورود به عرصه پرچالش فکری عظیمی است که 
با تنازع عقل جوهری و عقل صوری نسبت دارد. بحران 
آب فقط يك نش��انه، نشانه ای از سیطره عقل صوری-

س��ازمانی بر عقل جوهری - جامع نگر اس��ت. ورود 
روش��نفکری به مسأله آب به معنای ورود به عرصه ای 
از نشانه هاست که در زمینه ای مشخص به بحران رسیده 
است. در ضمن، ورود به مبحث آب، راهی برای حرکت 
پايین به باال برای طرح مباحثی اس��ت که به طور سنتی 
روشنفکران به آن عالقه دارند. پرسش آب، پرسش از 
شفافیت، پاسخ گويی، فساد، قانون گريزی، پدرساالری 
سیاس��ی و رعیت پروری، خري��د رأی، عدالت و حتی 
نسبت بومی انديش��ی و جهانی انديش��ی است. مجال 
آن نیس��ت که درباره يکايك اين مفاهیم و نسبت شان 
با آب بحث کنم، درخصوص نس��بت هر کدام از اين 
مفاهیم و فقط يکی از ش��یوه های مديريت منابع آب، 
يعنی سدسازی، پرسشی طرح می کنم. به گمانم پاسخ 
دادن به اين پرس��ش ها مسائلی را پیش می کشند که در 

کانون مباحث مهم روشنفکری يك صد سال اخیر ايران 
می توان جايگاهی برای آن ها يافت.

- آيا تصمیم گیری برای س��اخت سدها در فرايندی 
شفاف و در حالی که همه ذينفعان از نتايج ارزيابی های 
اقتص��ادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زيس��تی مطلع 
هس��تند، و می توانند داعیه های خود را در قبال پروژه ها 

طرح کنند صورت می گیرد؟ )شفافیت(
- آيا سدسازان در قبال خسارات وارده به زيستگاه ها، 
سايت های باستانشناختی، مردمانی که در پشت سدها 
خانه و کاشانه خود را از دست می دهند، و شايد عملی تر 
از همه، در مقابل اين که چند دهه سدسازی شده و بحران 

آب هر سال تشديد شده است پاسخ گو هستند؟
- آيا تعريف و مکان يابی سدها، ارزيابی های صورت 
گرفته درخصوص تأثیرات آن ها و قیمت تمام شده شان 
کاماًل قابل دفاع است؟ و اگر خطايی در هر يك از موارد 
فوق رخ داده است، ناشی از خطايی سیستماتیك بوده يا 

خطايی در محدوده خطاهای مجاز است؟ )فساد(
- آيا سدها با رعايت همه اصول و ضوابط حاکم بر 
برنامه های توسعه، استانداردهای محیط زيست و ساير 
دستگاه های حاکمیتی ساخته شده اند؟ )قانون پذيری و 

قانون گريزی(
- آيا برخی نمايندگان مجل��س برای متقاعد کردن 
رأی دهندگان به رأی دادن، يا اثبات کارآمدی خود، هرگز 
نقشی در ساخت بدون رعايت ضوابط سدها داشته اند؟ 

)خريد رأی(
- آيا تعمیم دادن يك شیوه مديريت منابع آب به ايران 
با تفاوت های آب و هوايی بسیار زياد، بومی انديشی است؟
- آيا سدس��ازی در قال��ب پروژه های ملی و فاصله 
فاحش اعتبارات س��دها با اعتبارات عمرانی اس��تان ها، 

عدالت است؟
اين س��ؤاالت اگرچه ظاه��ری عمرانی-فنی دارند، 
اما به عمیق ترين اليه های سیاس��ت راه می برند. از اين 
منظر، مس��أله آب که من فقط در يك جلوه از آن وارد 
شده ام، مسأله ای عمیق تر از ورود به چارچوبی غیرفکری 
يا غیرروش��نفکرانه است. اتفاقاً مس��أله آب راهی برای 
بومی انديشی و انضمامی تر کردن انديشه هايی است که 
همواره برخی به بی محمل بودن آن ها – به درس��ت يا 
غلط – معترض بوده اند. ورود به مسأله مديريت منابع 
آبی و بحران آب، وارد شدن به عرصه تحلیل عقالنیت 

و سیاست است.
*استاددانشگاه
]1[. حسن روحانی در همايش ملی مبارزه با فساد و سالمت اداری گفته 
است اگر الزم است جاده بسازيم و به جای آن سد بسازيم، فساد رخ داده است. 
اين عبارت بیان نسبتی از سیطره عقل صوری و فساد است که در سطح مديريت 

کالن ملی نیز درک شده است.

روشنفكریومسئلهآب
چرا آب امروز بايد دغدغه روشنفکران شود
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11قسمت

غول پاناسونيك

درباره کونوسوکه 

ماتسوشيتا

ثمین امامي

 )Konosuke Matsushita :کونوسوکه ماتسوشیتا )به انگلیسي
کارآفرين و بازرگان اهل ژاپن بود که توانست شکل مديريت و اقتصاد 
را در ژاپن تغییر دهد؛ تغییري که باعث شد اقتصاد ژاپن با همه جهان 
فرق داشته باشد: توجه به تمام ويژگي هاي يك انسان در زمان کار. او در 
سال 1918 شرکت صنايع الکترونیکي ماتسوشیتا را بنیان نهاد که بعدها 
به پاناسونیك تغییر نام داد. ماتسوشیتا شرکت پاناسونیك را از يك کارگاه 
کوچك که تنها تولیدش نوعي المپ دوچرخه بود، به يکي از بزرگ ترين 
شرکت هاي تجهیزات الکترونیکي، الکتريکي و صنعتي جهان تبديل نمود. 

اين شرکت در سال 2٠13 درآمدي بالغ بر 7۵ میلیارد دالر داشته است.

مسير پيشرفت
کونوسوکه ماتسوشیتا در سال 189۴ میالدي در دهکده اي در نزديکي 
شهر اوزاکاي ژاپن به دنیا آمد. پدرش کشاورز و مادرش خانه دار بود. بر 
پايه معیار هاي ژاپني آغاز سده بیستم، افراد خانواده ماتسوشیتا را مي  توان 
خانواده مرفهي به شمار آورد، اما در سال 1899 به دلیل ورشکستگي پدر، 
براي  از زندگي  اقتصادي خانواده فروپاشید و مرحله جديدي  اوضاع 
ماتسوشیتا و خانواده اش آغاز شد. ترک محل سکونت، دوري از خانواده، 
ترک تحصیل، پرداختن به کار سخت، مصائبي بود که ورشکستگي پدر 
براي او به ارمغان آورد. 9 ساله بود که به ناچار زادگاه خود را ترک کرد و 
در کارگاه ساخت بخاري هاي زغالي و سپس مغازه دوچرخه فروشي به 
شاگردي پرداخت. در سال 191٠ به عنوان سیم کش به استخدام شرکت 
برق شهر اوزاکا درآمد. اما تمايل ذاتي او به داشتن هیجان در کار، او را 
واداشت تا پس از 7 سال کار در شرکت برق، آنجا را رها کرده و با 
کمك همسر و برادر همسرش، يك کارگاه کوچك تولید لوازم برقي 
با 1٠٠ ين سرمايه )مبلغي که برابر ۵ ماه حقوق او بود( تاسیس کند. 
کارخانه ماتسوشیتا درون خانه  ي اجاره اي دو اتاقه وي برپا گرديد. همه 
سطح موجود براي کارکردن 1۴/۵ متر مربع بود و در آن زمان کارکنان 
کارخانه ماتسوشیتا نه تجربه کاري داشتند و نه صاحب منابع مالي و پیوند و 
ارتباطات بودند. او ابتدا به تولید و عرضه ابداعات خود، يعني سرپیچ المپ 
دو شاخه تبديل و چراغ قوه دوچرخه با مارک ناسیونال، پرداخت. ثبت 
اين نام تجاري در سال 192۵ صورت گرفت. عناصر چهارگانه خالقیت، 
خطرپذيري، سخت کوشي، فروتني و شیوه هاي جديد مديريتي ماتسوشیتا 
باعث شد که در طي 72 سال از تاسیس کارخانه ماتسوشیتا، محصوالت 
اين کارخانه )پاناسونیك( براي تمام مردم دنیا شناخته شده باشد و کمتر 
سازماني در طول عمر خود به موفقیت هايي که کارخانه ماتسوشیتا دست 
يافت، دست يافته باشد. امروزه، گروه شرکت هاي ماتسوشیتا، از بزرگ ترين 
تولیدکنندگان محصوالت الکترونیك در جهان است که تولیدات آن، 
طیف وسیعي از قطعات الکترونیکي تا محصوالت الکترونیکي خانگي، 
تجهیزات اتوماسیون کارخانه ها و سیستم هاي کامپیوتري و مخابراتي، را 
در برمي گیرد. در سال 1932 در سالگرد تاسیس شرکت، ضمن برشمردن 
ماموريت شرکت، يك برنامه بلندمدت 2۵٠ ساله را که شامل 1٠ برنامه 
2۵ساله براي 1٠ نسل کاري بود، اعالم داشت و ماموريت حقیقي شرکت 
ماتسوشیتا الکتريك را تولید بي انتهاي کاال به فراواني آب آشامیدني و در 

تمایل ذاتي 
كونوسوكه 
ماتسوشیتابه داشتن 
هیجان در كار، او 
را واداشت تا پس 
از 7 سال كار در 
شركت برق، آنجا 
را رها كرده و با 
كمک همسر و برادر 
همسرش، یک 
كارگاه كوچک تولید 
لوازم برقي با 100 
ین سرمایه )مبلغي 
كه برابر 5 ماه حقوق 
او بود( تاسیس كند. 
كارخانه ماتسوشیتا 
درون خانه  ي 
اجاره اي دو اتاقه وي 
برپا گردید
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 اگر ما نتوانیم 
محصول خوب 

تولید كنیم، مرتکب 
جرم علیه اجتماع 
شده ایم. ما منابع 

اولیه و مواد خام را 
از جامعه مي گیریم 
و از نیروي انساني 
بهره مي بریم، اما 

محصول خوب 
تولید نمي كنیم. این 
منابع بسیار نفیس 

و گرانبها هستند كه 
مي توان در جاهاي 

دیگر استفاده بهتري 
از آنها كرد

اختیارگذاشتن آن براي مردم به ارزاني آب آشامیدني 
دانست. او معتقد بود از اين طريق، فقر برچیده مي شود. 
در سال هاي دهه ۶٠ میالدي وقتي که سود سرشاري 
از  مهمي  درخواست  او  مي شد،  وي  شرکت  وارد 
کارمندان و مديرانش کرد که مربوط به کیفیت کاالها 
مي شد؛ او گفت: اگر ما نتوانیم محصول خوب تولید 
کنیم، مرتکب جرم علیه اجتماع شده ايم. ما منابع اولیه 
و مواد خام را از جامعه مي گیريم و از نیروي انساني 
بهره مي بريم، اما محصول خوب تولید نمي کنیم. اين 
در  که مي توان  گرانبها هستند  و  نفیس  بسیار  منابع 
جاهاي ديگر استفاده بهتري از آنها کرد. اگر بسیاري 
از مردم ژاپن )مثل ما( اين کار را بکنند و منابع را به 
بهترين تبديل نکنند، کشور به سرعت فقیر مي شود. در 
سال 19۶1 در ۶۵ سالگي از سمت رياست شرکت 
کنار رفت و دامادش جاي او را گرفت و او به عنوان 
سال 1973  در  داد.  ادامه  کار  به  هیأت مديره  رئیس 
بازنشستگي خود را از فعالیتهاي شرکت اعالم کرد و 
به عنوان مشاور در کنار شرکت باقي ماند، اما رياست 
خود را بر موسسه مورد عالقه اش PHP تا پايان عمر 
ادامه داد. او يك سال پس از جنگ جهاني دوم در سال 
 PHP 19۴۶ در پاسخ به نقش تخريبي جنگ، مؤسسه
را با رياست خود بنیان گذاشت. اين موسسه عظیم 
تحقیقاتي که ماتسوشیتا هدف تاسیس آن را آرامش 
و بهروزي جامعه بشريت براي دستیابي به رفاه مادي 
و سعادت معنوي قرار داده بود، همچنین به نشر افکار 
و انديشه هاي او مي پرداخت و کتابهاي متعدد او را 
به زب��ان ژاپني و انگلیسي منتشر مي کرد. وقتي در 
سال 1989 پس از سال ها ابتال به بیماري ريوي که 
در جواني گريبان گیر او شده بود، در بیمارستان از دنیا 
رفت به او لقب کارآفرين قرن داده بودند. همچنین 
براي  رهبران  تربیت  انگیزه  با  نیز  سال198٠  در  او 
بودند،  روبه رو  آن  با  ژاپن  مردم  که  مشکالتي  حل 
دانشکده حکومت و مديريت ماتسوشیتا را تاسیس 
کرد. او جايزه ژاپن را پديد آورد و نائل به دريافت 
نشان  دريافت  واسدا،  دانشگاه  از  افتخاري  دکتراي 
شهر لس آنجلس و دريافت نشان از سوي دولت هلند 
 PHP گرديد. پروفسور اگوچي مدير فعلي شرکت
مي گويد: »نوع مديريتي که ماتسوشیتا در اين مؤسسه 
بر آن تاکید داشته، بر اساس پول محوري کار نمي کند و 
به دنبال باال بردن پول و سرمايه نیست، بلکه بر مبناي 
کار انساني و اصول ارزشي بنا نهاده شده است؛ کاري 
که فرد به آن عقیده داشته باشد و هدف خاصي را دنبال 
کند.« در روش مديريتي ماتسوشیتا، با محور قراردادن 

نیروي انساني و اعتقاد و ايمان به رضايت کارکنان به 
جاي درآمد زياد اولیه، مدير مي تواند به سرمايه زياد و 
رضايت مشتري دست پیدا کند که مسلما هدف هر 

مدير موفقي است.

10 پند مديريتي از ماتسوشيتا: 
1. من فنون ويژه اي را آگاهانه به عنوان راز موفقیت 
اين راه رازي وجود داشته  اگر در  به کار نمي بندم: 
باشد، عبارت است از شوق طبیعي من به اعتماد کردن 
به همکارانم و ياري خواستن از آنها، من آن گونه آدمي 
هستم که با همکارانش رايزني و مشورت مي کند و از 
خرد و راي آنان ياري مي گیرد. من پي برده ام زماني که 
شما نظر افراد را جويا مي شويد، دلبستگي بیشتري به 
همکاري نشان مي دهند تا آنکه بکوشید به آنان بگويید 

هرکار را چگونه به انجام رسانند.
2. فلسفه مديريت من براساس فهم من از انسان 
است: من معتقدم، انسان در راس موجودات هستي 
قرار دارد و اين استعداد را دارد که سرآمد همه چیز 
در هستي باشد. من بر اين باورم که عامل انساني، 
مهم ترين و ضروري ترين عامل در اداره هر شرکتي 
است. مدير بايد فیلسوفي باشد که به ذات و وجود بشر 
اهمیت قائل شود. يك مدير اليق هرگز نبايد فراموش 
به  پیش  سال  دارد. ۶٠  سروکار  انسان ها  با  که  کند 
کارمندانم مي گفتم اگر يکي از مشتريان از شما پرسید 
چه مي سازيد، بايد در پاسخ بگويید سرپیچ مي سازيم، 

اما انسان ها مهم ترين تولید ما هستند.
3. روش زندگي و روش مديريت من، ساده است: 
من به صورت ساده و مطابق با قوانین طبیعي کارهايم 
از عقل و  تبعیت  يعني  اين شیوه  انجام مي دهم.  را 
وجدان پاک. اطمینان دارم چنانچه بر عقل سلیم متکي 

باشید، همواره پیروز هستید.
۴. به باور من، محل کار يك مرکز آموزشي براي 
رشد اخالق فردي و ارتقاي سطح مهارت هاي فني و 
تخصصي است: شرکت يك محل ساده براي به دست 
آوردن درآمد يا پرش به يك موقعیت باالتر نیست. 
فضا و محیط شرکت بايد به گونه اي باشد که کارکنان 

تمام استعدادهاي خود را بروز دهند.
۵. هدف نهايي هر شرکت بايد داشتن تاثیر مثبت 
در اجتماع باشد: اگر مديريت غافل از اين باشد که 
ضرورت وجود شرکت بهبود اجتماع بشري است، 
به معناي حقیقي موفق و قوي نخواهد شد.  هرگز 
ماموريت يك صاحب صنعت آن است که به نداري 
چیره شود، جامعه را از تهیدستي رهايي بخشد و براي 

آن ثروت بیافريند. در همین راستا الزم است شرکت ها 
کارکنان خود را به عنوان انسان هايي اجتماعي پرورش 
دهند. تجربه مرا متقاعد کرده که يك شرکت نمي تواند 
موفق عمل کند مگر اينکه تمام کارکنانش به عنوان 

»انسان«، موفق باشند.
۶. در میان همه عناصر مديريت، عامل اصلي و 
براي آنچه  به کارکنانم  مرکزي کارکنان هستند: من 
آنان  مي شود  موجب  اعتماد  دارم.  اعتماد  مي دانند، 
بیشترين نیروي خود را جهت کامیابي به کار گیرند. 
من باور دارم که دانايي تك تك کارکنان در تصمیمات 
مديريتي منعکس مي شود. نگرش و طرز تلقي »من از 
تو بهتر هستم« هرگاه از سوي شخص برجسته و باالي 
سازمان آشکار شود، مي تواند همه کسب و کار او را در 
معرض خطر قرار دهد. واگذاري مسئولیت و اختیار و 
تشويق به قبول آن، روش مهمي براي توسعه کارکنان 
است، سرمايه گذاري روي افراد با دادن استقالل عمل 

میسر مي گردد.
7. از نظر من کسي که داراي ظرفیت فراواني جهت 
رشد است، يك کارمند آرماني است: کسي که نه تنها 
در درون يك پیشه و تخصص رشد مي کند، بلکه با آن 
در راه رشد و تعالي گام برمي دارد مطلوب من است. 
لیاقت و وفاداري الزم است، لیکن استعداد فرد مهم تر 
است. درضمن هرکس بايد طوري فعالیت نمايد که 
گويي مدير کسب وکار خويش است. مدير خود بودن 

چیزي است که همواره آن را توصیه کرده ام.
و  اشتباهات  مسئول  خود  که  بدانیم  بايد   .8
شکست هايمان هستیم: ازاين رو بايد دقت نمايیم تا 
از تکرار آنها پرهیز شود. اينکه اشتباهي صورت نگیرد، 
ايده آل است. آنچه مهم است خود اشتباه نیست، بلکه 
رفتاري است که ما از خود نشان مي دهیم. شکست 
نیز يك ذخیره ارزشمند از آزموده ها را فراهم مي آورد. 
بايد هر شکستي به عنوان درسي براي آينده به کار آيد.
9. مدير تنها زماني نیرومند خواهد بود که به دو 
ستون همزاد راستگويي و اعتماد تکیه داشته باشد: 
و  نداشته  وجود  ويژه اي  افسون  مديريت،  کار  در 
تردستي هاي زيرکانه راه ندارد. خوشبختم که توانسته ام 

همواره راستگويي را در پیش گیرم. 
نیازمند  انسان  هدفمند  زندگي  يك  براي   .1٠
داشتن کارهاي در دست انجام و برنامه هاي ناتمام 
است: کار ناتمام من اکنون بیش از اداره يك شرکت 
است. من به دنبال دستیابي به صلح، خوشبختي و 
سعادت نه فقط براي ژاپن بلکه دستیابي به رفاه در 
سطح جهان هستم.                *کارمندمنابعانساني
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مزه سفر را با چاشني آگاهي بچشيد

الفبايعاقبتبخیري

سفرهاينوروزي

»ايبخشکيشانس!بعدازنودوبوقي
بهصرافتسفرافتادیم...آخرخوردیمبه
پُستجادههايگِليوُشرُشرباران.تا
کِيبایداینغربیلکرادودستيبچسبیم
شایدیکماشینسنگینپیداشودواینچهارتاچرخمعطل
راازگِلبکشدبیرون؟آخریکتوِكپارفتنتاهمینشهرِ
بغلگوِشآدمکهاینحرفهاراندارد؛همهاشچهارانگشت
فاصلهاستروينقشه.پیشوارقشونِسلموتورنميخواهي
برويکههيميگویندچهبپوش،چهبردارباخودت،ماشینرا
هممجهزکن.اینحرفهاکهنیست؛اصالتاسمااینبار،کج
نشست.«تاساگرنیکنشیند،همهکسنّراداست.اماسفرکجا
وجفتششيکهبرتختهنردمينشیندکجا؟یکطرف،آینده

نگريمحضاستوطرفدیگراقبالتاموتمام.«
حاالکهروزهايسال93دارندنفسهايآخرراميکشند
بازاربرنامهریزيبرايسفرهاينوروزيحتماداغاست.ازآنجا
کهماتمامآخرهفتههاياینسالراهمسفرشمابودیم،فکر
کردیمبهحرمتهمینرفاقتهایيکهشیرینبهدلمينشیند،
جویايچندوچونسفراززبانراهبلدهایششویموبعد
چراغراهراطوريبگیریمباالکهباقيهمسفرهایمانهمتاته
خطرابخوانند.بههمینخاطرهمهستکه»علیرضامقدمنیا«،
»راهنمايگردشگري«زیروبمسفربهنقاطمختلفکشوررا
برايمادورهميکند.امتحانکردناینراهکارهامجانياست
امارويدیگرسکه،سراسرسوداست.بخوانیدو»سفربخیر«
راازحرفبهحرفواژهتادنیايواقعیتهمراهخودبکشانید.

لیال به طلب

بهمن و اسفند  1393



43

وز
ور

ه ن
يژ

و

سير تا پياز جاده ها با سامانه 141
»يك- چهار- يك... و خواندن مسیر تا پايان ماجرا«؛  
باورش راحت نیست اما زير و بم تمام مسیرهاي بین 
شهري با شماره گیري يك شماره سه رقمي مشخص 
راه هاي  اطالع رساني  »سامانه  کار  اين  با  مي شود. 
کشور«،  آخرين وضعیت جوي و ترافیکي راه ها و 
محدوديت هاي تردد را به اطالع مسافران بین شهري 
مي رساند. مزيت ديگري هم در بین است؛  پیدا کردن 
کوتاه ترين مسیر از بین تمام مسیرهايي که تلفن گوياي 
اين سامانه عدد و رقمش را براي مخاطب پشت خط 
مي خوانَد. فقط بايد کد مبدا و مقصد را با شماره گیر 
تلفنش وارد کند و منتظر بماند تا کیلومترشمار سامانه 
1۴1 راه درست را پیش پايش بگذارد. البته با وارد 
کردن کدهاي قديمي شهرهاي موردنظر،  چون اين 
سامانه هنوز با کدهاي جديد شهرها به روز نشده است. 
در اين میان نام شهرهاي ديگري که بر سر راه مسافران 
بین شهري قرار مي گیرند هم براي او دوره مي شود. 
اين اطالعات اگر از طريق نمابر دريافت شوند مي توان 
روي آگاهي از محل جايگاه هاي سوخت،  تعمیرگاه ها 

و رستوران هاي مسیر هم حساب باز کرد.

جاده هايي كه تمام نشدني اند
شیرين  وقتي  شخصي  خودروي  با  سفر  تجربه 
پیش  دنباله جاده اي که در  بداند  مي شود که مسافر 
گرفته،  بین شهر تا شهر و روستا به روستاي کشور 
کشیده شده. خوبي اش اين است که اين روزها کار 
عقب  صندوق  گالني  بنزين  لَنگ  جاده اي  سفرهاي 
نمي مانَد چون آنقدر پمپ بنزين میان راه ها قد علم 
کرده که باک بنزين خودروهاي نوروزي خالي نمانَد. 
حاال اگر خودرو دوگانه سوز باشد که ديگر نورِعلي 
نور است؛  جاده تا بي نهايت، جايگاه هاي سوخت 
خلوت و مسافران نوروزي هم پا به راه. اما اين دلیل 

نمي شود که باک خودرو را خالي بگذاريد.

 خطِر يك باک نيم پُر در سفر جاده اي
سفر با خودروي شخصي، عالوه بر به کار بستن 
ديگري  موارد  رعايت  رانندگي،  و  راهنمايي  قوانین 
را هم مي طلبد. مثال اين مورد که هر زمان نشانگر 
سوخت به میانه راه رسید سوختگیري مجدد انجام 
نشانگر  که  نشود  موکول  زماني  به  کار  اين  و  شود 
بنزين روي يك سوم انتهايي اش مي لغزد. کار است 

ديگر؛ ممکن است نازل هاي بنزين جايگاه هاي بعدي 
جاده از کار افتاده باشند شايد هم دستگاه ها خراب 
باشند يا قطره هاي آخر بنزين شان نصیب باک آخرين 
خودروي گذري قبل از ما شده باشد به خصوص در 
جاده هايي که آنقدرها شهرت ندارند و زياد هم روي 

مسافر و توريست به خود نمي بینند.

براي ريز به ريز هزينه ها
 بايد برنامه ريخت

هزينه سفر گاهي به نوع رانندگي مسافران نوروزي 
هم قالب مي شود؛  خیلي راحت،  با مصرف سوخت 
بیشتر. درست وقتي سبقت هاي جاده اي با افزايش و 
کاهش سرعت مثل منحني هاي سینوسي باال و پايین 
مي شوند راننده بايد پیه سوختگیري مجدد را خیلي 
زود به تن بمالد. حاال اگر موتور خودرو هم تنظیم 
نباشد يا باد الستیك ها را میزان نکرده باشند يك هزينه 
مسافر  تهیه سوخت روي دست  بابت  ديگر  اضافه 
نوروزي مي مانَد و اين،  نقطه مقابل رانندگي متعادل،  
بدون شتابگیري سريع و مصرف پايین سوخت در 
مسافرت هاي جاده اي است. مقصد هم از راه کوتاهتر 

و سريعتر.

وقتي باران راه را بر سفر مي بندد
خیال سفر به محل هاي کمتر شناخته شده که به 
سر آدم بزند بايد از پیش فکر خیلي جاها را بکند. پیدا 
کردن راه،  يك طرف و کم آبي يا بي غذا ماندن يك 
طرف ديگر. براي همین هم الزم است در مسیرهاي 
کمتر شناخته شده يك جعبه آب معدني و بسته اي نان 
خشك محلي همراه مسافران باشد. بهار که باشد،  بايد 
براي رويارويي با رگبار هم آمادگي داشت. براي اين 
کار بايد به پیش بیني هاي سازمان هواشناسي متوسل شد 
چون کافي است در يك مسیر بدون آسفالت،  بي خبر 
باران هم ببارد آن وقت هر خودروي معمولي در ِگِل 
جاده گیر خواهد کرد بنابراين يا بايد پشت فرمان يك 
خودروي »آفرود« نشسته باشید تا ِگل جاده حريف 
خودرويتان نشود يا فقط جاده هاي آفتاب خورده بي 
آسفالت را با خودروي معمولي تان طي کنید. هرچند 
همراه داشتن امکانات اولیه مثل سیم بوکسول مي تواند 
گره از کار خودروي در گل مانده باز کند البته هنگامي 
که اين دورانديشي با خوش شانسي گذر يك تراکتور 

از کنار خودروي در راه مانده تکمیل شود.

كجاها چادر بزنيم؟ 
چادر زدن هنر مي خواهد نه فقط بلدي،  بخصوص 
وقتي قرار است همراهي با خانواده در سفري نوروزي،  
يك خاطره خوش بسازد و از طرفي هزينه هاي اقامت 
را به طور محسوسي کاهش دهد. اينجور وقت ها بهتر 
نیروهاي هالل  انتظامي و  نیروي  از راهنمايي  است 
احمر نهايت استفاده را برد. اطالعات اين نیروها نقاط 
امن براي چادر زدن را مشخص مي کند اگر هم چادر 
در نزديکي محل استقرار اين نیروها برپا شود که چه 
بهتر. قبل از برپايي چادر حتي مي شود آگاهي هاي الزم 
در مورد فاصله نمازخانه،  سرويس بهداشتي و محل 
مناسب براي پارک خودرو را با راهنمايي اين نیروها 
به دست آورد. يکي از مزاياي اين کار يافتن محلي 
براي چادر زدن است که خودروي شخصي را در ديد 
صاحب آن قرار مي دهد هرچند در اين شرايط هم بايد 

مدارک خودرو را در چادر به همراه داشت.

وقتي شارژر موبايل همپاي نان شب، 
واجب مي شود

شايد بتوان همراه نبردن شارژر گوشي تلفن همراه 
را جزو فراموشي هاي دردسرساز سفر دسته بندي کرد. 
بخصوص اگر يك عضو خانواده يا گروه در سفر از 
بقیه جدا افتاده يا راه گم کرده باشد. براي همین اگر 
به امید ديدن يك يیالق پرُگل يا تکه هايي از جنگل 
و دشت هاي کشور با خودروي شخصي راهي سفر 
مي شويد بايد از قبل فکر چگونه شارژ کردن تلفن 
همراه را هم کرده باشید. براي اين کار همیشه بايد 
يك شارژ فندکي همراه داشت تا موبايل را به وسیله 
اما مسافراني که قید سفر  آن در خودرو شارژ کرد 
با خودروي شخصي را زده اند بايد در ايستگاه هاي 
قطار،  ترمینال هاي اتوبوس و فرودگاه در جستجوي 
پريزهايي براي شارژ کردن گوشي تلفن همراه شان 
باشند. اما آنچه الزم است تا در تمام اين موقعیت ها 
در  تبلت  و  تلفن  گوشي  از  مراقبت  شود  رعايت 
حال شارژ است چون سارقان گاهي با راه انداختن 
درگیري هاي صوري و گمراه کردن مسافران،  وسیله 

موردنظر را به سرقت مي برند.

سوغات و خوردني هاي 
 چهارفصل سال در سفر
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کنون نديده و نچشیده ايم فراهم مي کند. چیزي که شايد 
تکرار آن در سال هاي بعد میسر نشود. به همین خاطر 
و براي آنکه درک بهتري از نحوه زندگي هموطنان 
نقاط مختلف کشور داشته باشیم راهنمايان گردشگري 
اينطور پیشنهاد مي کنند که فرصت چشیدن غذاهاي 
محلي روستاها و شهرهاي گوناگون ايران را از دست 
ندهیم. البته کلید اينکه بهترين فالوده شیراز،  بهترين 
باقلواي  طعم ترين  اهواز، خوش  فالفل  و  سمبوسه 
يزد و با کیفیت ترين برياني اصفهان را کجاي شهر 
مي فروشند در دست هاي محلي هاي اين شهرهاست. 
مي شود راهي کرمان شد و در حین خريد از محلي ها 
نشاني بهترين فروشنده کلمپه کرمان را گرفت يا َسري 
به کرمانشاه زد و بهترين خورش خالل و دنده کباب 
را سراغ گرفت. حتي اگر فصل و بخت ياري کند با 
دست پُر از لیموترش جهرم،  پسته دامغان و انار ساوه 

بازگشت،  البته نه همیشه در نوروز.

با اين دردسرها كار سفر

بيخ پيدا مي كند
سر نخ راه هايي که سفر را شیرين تر مي کنند در 
دست هاي خودمان است اما مواردي که با ويرانگري 
شان سفر را به تجربه اي تلخ مبدل مي کنند هم در 
و  سرقت ها  جاده اي،  تصادف هاي  هستند.  کمین 
در  مسافران  انگاري  سهل  اثر  در  که  بیماري هايي 
طول سفر بروز مي کند تا حد زيادي قابل پیشگیري 
هستند. گذشته از رعايت قوانین راهنمايي و رانندگي و 
محافظت از وسايل گرانبهاي شخصي مي توان از ابتال 
به بیماري هاي سفر نیز پیشگیري کرد. با استفاده کردن 
از آب و غذاي سالم و بهداشتي احتمال ابتال به اسهال،  
تهوع و استفراغ در سفر به کمترين حد ممکن مي رسد. 
اين را هم بايد در نظر داشت که خوراکي هاي تعارفي 
احتمال  چون  سفرنپذيريد  در  را  ناشناس  اشخاص 
آلودگي به داروي خواب آور و بروز سرقت در پي 
آن وجود خواهد داشت. عالوه بر اين براي جلوگیري 
از تجربیات ناخوشايند در خصوص توقف خودروي 
شخصي بايد از گذاشتن خودرو در محل هاي مرتفعي 

امکان  چون  کرد  خودداري  دارند  خاک سست  که 
سقوط خودرو در اين نوع محل ها به حداکثر مي رسد.

راهنماي گردشگري
حكم گنجينه پيدا مي كند

و  مبدا  از  افتادن  راه  براي  برنامه ريزي  اينکه  در 
چگونگي طي کردن مسیر مهم است شکي نیست اما 
برنامه ريزي براي استفاده کردن از جاذبه هاي مقصد و 
حتي جذابیت هاي مسیر هم بخش مهمي از سفرهاي 
گردشگري  راهنمايان  مي آيد.  حساب  به  نوروزي 
بهترين نوع برنامه ريزي سفر را گونه اي مي دانند که هم 
فرصت چشیدن غذاهاي محلي را براي مسافر فراهم 
کند،  هم بازديد از موزه ها و مراکز مذهبي و هم ديدن 
جاذبه هاي طبیعي سفر را. با اين اوصاف،  طبیعتگردي 
و گردشگري فرهنگي،  پازل سفر را تکمیل مي کنند 
تا آن را تبديل به بهترين نوع سفر از ديد متخصصان 
اين کار کنند. البته استفاده بهینه از بخش فرهنگي سفر 
خودش قلق خاصي دارد. روال کار اين است که بعد 
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از حضور در مراکز فرهنگي قبل از هر چیز راهنماي 
مرکز را پیدا کنید و از وي بخواهید در مورد مرکز 
و مواردي که الزم مي داند براي شما توضیح بدهد. 
از آنجا که راهنمايان گردشگري به مسايلي آگاهي 
دارند که افراد عادي از آنها بي اطالعند تجربه سفر 
را با خاطرات بي نظیري برايتان همراه خواهند کرد. 
اگر خبري از راهنما نباشد افراد محلي هم حرف هاي 
گفتني زيادي براي مسافران خواهند داشت هرچند 

دانسته هاي شان تا حدي با افسانه ها آمیخته است.

وقتي كار، نشد ندارد
آگاهي از هفته بازارهاي محلي اين مزيت را دارد که 
مي توان وسايل و خوراک موردنیاز را از همین بازارها 
تهیه کرد. گاهي صنايع دستي موجود در اين بازارها هديه 
مناسبي براي دوستان و آشنايان به حساب مي آيند. البته 
اساتید گردشگري معتقدند در سفر به نقاط مختلف،  بايد 
محل هايي را نديده باقي گذاشت تا جاذبه اي براي بازگشت 
مجدد به آن نقاط وجود داشته باشد؛  نوعي از برنامه ريزي 
سفر که جلوي فرسوده شدن در سفر را مي گیرد. هرچند 
شايد اصال چنین امکاني برايمان فراهم نشود که بتوانیم از 
تمام جاذبه ها ديدن کنیم يا حتي به خاطر باال بودن هزينه 
اقامت در يك هتل،  شبي را در آن به سر ببريم اما مي توان 
ساعتي از روز را براي صرف يکي از وعده هاي غذايي در 

همان هتل سپري کرد و از فضاي آن لذت برد. 

آژانس مسافرتي؛ آري يا خير؟ 
سفر از طريق آژانس مسافرتي مزيت هاي خودش 
و  گروهي  سفرهاي  همچون  خوبي هايي  دارد؛   را 
امنیت باال،  کاهش هزينه ها و استفاده از راهنماي توانا 
اما سفر با تور باعث مي شود ارتباط مسافران با افراد 
محلي به حداقل ممکن کاهش پیدا کند چون تمام 
فعالیت هاي مربوط به سفر را راهنما انجام مي دهد. 
عالوه بر اين،  امکان استفاده از غذاهاي محلي در 
اين گونه سفرها براي مسافر کاهش مي يابد چون طبق 
برنامه ريزي هاي آژانس مسافرتي در رستوران هاي بین 
راهي غذاهايي سفارش داده مي شود که به مذاق تمام 

مسافران خوش بیايد.

جاذبه هايي كه پاياني ندارند
آهنگ پاهات را تندتر کن! جاذبه هاي اين خاک 
آنقدر پرشمارند که مجال گفتن و شنیدن تمام آنها 
در خطوط اين صفحات فراهم نشود. شايد همین 
حاال هم خاطره بسیاري از آنها از پشت پرده سفید 
اما  کنند.  گذر  خوانندگانمان  از  زيادي  شمار  ذهن 
چه عیبي دارد تا وقتي زنده بودن در تن آدم شعله 
مي کشد و تا وقتي دل آدم هست،  آن را خوش نگه 
دارد؟  براي آنکه سهمي در پیدايش اين خوشي ها 
از  تعدادي  باشیم  داشته  تان  نوروزي  سفرهاي  در 
جاذبه هاي استان هاي کشور را از زبان »فخرالسادات 

غني«؛  راهنماي گردشگري مي شنويم: 

آذربایجانشرقي
خانه مشروطه- روستاي کندوان

آذربایجانغربي
پارک ملي درياچه ارومیه- غار سهوالن- گوزن 

زرد ايراني

اردبیل
گردنه حیران- درياچه نئور

البرز 
غار يخ مراد- آبشار آسکان- آبشار اوچان- آبشار 
اورزان- آبشار تونو- آبشار سوهان- آبشار شله بن- 
گلینك-  روستاي  طالقان-  درياچه  کرکبود-  آبشار 

امامزاده میرآش- تکیه آرموت

گلستان
خلیج  گمیشان-  تاالب  ُقرق-  جنگلي  پارک 
گرگان- تاالب آالگل- تاالب آجي گل- تاالب آلما 
گل- جنگل ناهارخوران- پارک ملي گلستان- جنگل 
گرمابدشت- قلعه ماران- غار سیرآباد- استخر طبیعي 

رامیان- پارک جنگلي دلند

گیالن
 قلعه رودخان- آرامگاه شیخ زاهد گیالني- قلعه 
پارتي ها در رستم آباد- اکوموزه سراوان- کوهستان 

درفك- ساحل انزلي

مازندران
 خلیج میانکاله- غار هوتو- غار کمربند- کارخانه 
چیت بافي بهشهر- جنگل عباس آباد- تاالب میانکاله

اصفهان
باغ هاي گل محمدي قمصر،  نیاسر و برزک- آب 
انبار قاجاري کاشان- حمام صفويه کاشان- چشمه 
احمدآباد- جاده سعدآباد- بناي چهل دختران- موزه 
مردم شناسي برزک- غار تپه قلعه- روستاي ابیانه- 
باغ پسته  انارک- معدن نخلك-  موزه مردم شناسي 

اسماعیلیون

تهران
قلعه دزدبند- تپه شن ستون- کاخ شهرستانك- 

تنگه واشي- پارک ملي الر

سمنان
کوه  اژدها  گرمسار-  مسیر  يخدان  و  انبار  آب 

گرمسار- جنگل ابر

مرکزي
وحش  حیات  پناهگاه  اراک-  چهارفصل  موزه 

جاسب- غار سفیدخاني- غار انجدان- غار آسیلي- 
تاالب میقان- چشمه چپقلي- چشمه کیخسرو- غار 

قلعه جوق

قزوین
قلعه الموت- درياچه اوان- آبشار چوپانان- آبشار 
گرمارود- غار عباس آباد- غار سفیدآباد- غار قلعه 
کرد- آب انبار حاج کاظم- مسجد جامع کبیر- پارک 
جنگلي ومیل پاراچین- عمارت کاله فرنگي- کلیساي 
رفیع- کاخ موزه چهلستون- سردر عالي قاپو- آرامگاه 

حمداهلل مستوفي- حمام قجر و حمام بلور

قم
در  خاتون  حلمیه  امامزاده  جمکران-  مسجد 
روستاي لنجرود- کاروانسراي سنگي- امامزاده طیب 

و طاهر

فارس
 چال قفا- رودخانه آب ملخ

زنجان
دودکش جن- رختشوي خانه زنجان در گودال 

باباجمال

یزد
عمارت  بهرام-  آتشکده  اسکندر-  زندان 
امیرچخماق- خانه سیدعلي  دولت آباد- مجموعه 
بافق-  پارک  قاجار-  زمان  تجار  از  کالهدوز 
چشمه تامهر- چشمه غربالبیز- نارين قلعه میبد- 

کاروانسراي عباسي میبد

کرمان
مرقد شاه نعمت اهلل- باغ شازده- ارگ بم- آبشار 
راين- موزه جیرفت- مجموعه گنجعلیخان- گنبد 
جبلیه- باغ موزه هرندي- آتشکده کرمان- کتابخانه 

ملي شهر

45

وز
ور

ه ن
يژ

و

بهمن و اسفند  1393



46

 مزيت سفر با قطار فقط به منظره هايي که آرام آرام از پشت شیشه هاي 
قطور پنجره ها مي گذرند خالصه نمي شود چون سفر کردن با واگن هايي 
که فضاي امني براي مسافر قطار مي سازند کاهش هزينه ها را هم هدف 
مي گیرد، البته اگر برنامه سفر طوري طرح ريزي شده باشد که يکي از 
شب هاي رفت و يکي از شب هاي برگشت در قطار سپري شود. با اين 
اقامت  به نشان نشسته، هزينه دو شب از شب هاي  وصف،  تیري که 
در هتل يا مسافرخانه را کسر مي کند. چفت و بست کارها وقتي جور 
در مي آيد که بار اضافه همراه مسافر نباشد و سفر سبکي در واگن هاي 
قطار تدارک ديده شده باشد. راه حل در رصد کردن آب و هواي مسیر و 
مقصد نهفته؛  شايد کاله پشمي و لباس هاي گرمکن در يك سفر نوروزي 
به کار مسافر نیايد به خصوص اگر تمام طوِل روز آفتاب،  مالج آدم را 

نشانه رفته باشد.

درست است که اغلب برنامه هاي سفر از قبل طراحي مي شود و 
همه چیز با برنامه ريزي پیش مي رود اما همیشه رخدادهايي هستند که 
شايد به مخیله مسافر راه پیدا نکرده باشند؛ چیزي که باعث به هم 
خوردن برنامه و حتي جا ماندن از وسايلي همچون اتوبوس شود. حاال 
اگر بي خبري از ساعت حرکت اتوبوس ها را هم به اين بدشانسي در 
سفر اضافه کنیم دست به دست هم مي دهند و يکي از ناخوشايندترين 
تجربه هاي سفر را براي مسافرِ بخت برگشته رقم مي زنند. به همین 
خاطر است که آگاهي از ساعت حرکت اتوبوس هاي ديگر مسیر الزم 
به نظر مي آيد. کاري که به صورت تلفني و به راحتي قابل انجام است. 
اصال اينکه کجاي جاده بايد منتظر اتوبوس ايستاد خودش مساله مهمي 
است. اينجور وقت ها بايد گشت و محل استقرار پلیس راه را در جاده 
پیدا کرد چون اتوبوس ها در کنار اين محل ها توقف کرده و بعد از 
بازبیني مدارک شان توسط پلیس راه،  به راه خود ادامه مي دهند. البته در 
اين مورد روي اطالعات رانندگان وسايل نقلیه عمومي در جاده ها هم 

مي توان حساب کرد.

بايِد سفر با اتوبوس

ساعت حركت سایر اتوبوس ها 
به چه كار مي آید؟ 

دنباله سفر با واگن هاي قطار به كجا مي رسد؟ 

سبکبار در واگن هاي قطار

هرچند مي توان به امنیت سفر با قطار تا حد زيادي دل 
خوش کرد اما هیچ کجا کار از محکم کاري عیب نمي کند. 
بخصوص که تجربه ناخوشايند سرقت از اطرافیان و آشنايان 
وسايل  بدهد  هشدار  آدم  به  قبل  از  قطار  ايستگاه هاي  در 
داشتن  همراه  البته  نکند.  خود  همراه  سفر  در  را  ارزشمند 
کارت بانکي آنهم بیشتر از يك عدد در سفر الزامي است. 
کسي چه مي داند شايد يکي از کارت ها بسوزد يا سرقت 
شود و شايد هم توسط دستگاه عابر بانك به هر دلیل، ضبط 
بانکي اضافه در اين مواقع  شود. همراه داشتن يك کارت 
بتوان  اگر  البته  مي کند.  فراهم  را  پول  انتقال  و  نقل  امکان 
دوست يا آشنايي را پیدا کرد و از او خواست در گیرودار 

سال نو مبلغي براي آدم واريز کند.

طال و جواهر، خیر
 كارت بانکي چرا
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را  هوايي  داخل کشور، سفر  در  راه هاي سفر  تمام  میان  از  که  کسي 
برگزيده البد داليلي داشته همچون کمبود وقت يا راحتي در سفر که دست 
آخر،  او را به سمت اين وسیله، هدايت کرده اند. بنابراين طبیعي است که 
برنامه ريزي براي هماهنگي کارهاي ريز و درشت سفر را هم از ياد نبَرد. مثال 
مسافر سفرهاي هوايي فراموش نمي کند طوري برنامه هاي قبل از سفرش را 

طرح ريزي کند که در ترافیك خیابان هاي مبدا تا فرودگاه گیر نکند. کار است 
ديگر يك وقت تمام برنامه ريزي ها با چند دقیقه تاخیر، نقش بر آب مي شود. 
عالوه بر اين،  از آنجا که در میان چمدان ها و ساک هاي سفر مدل هاي مشابه،  
زياد پیدا مي شود بهتر است ساک را نشانه گذاري کند تا بعد از پیاده شدن از 

هواپیما بتواند در کوتاهترين زمان ممکن آن را شناسايي کند.

سفرهاي نوروزي در دل آسمان

میانبُر سفرهاي هوایي

مشتركات سفرهاي زميني و هوايي

ملحفه و چفیه آچار فرانسه سفر
فرقينميکندباقطارسفرکردهباشیدیااتوبوسیاهواپیما.
اگرقرارباشدشبيرادرمسافرخانهیااقامتگاهبوميسپري
کنیدشایدعالقهمندنباشیدازهمانتشکوپتویياستفاده
کنیدکهبقیهمسافرهاشبهايزیاديراپیچیدهدر
همراه به با مساله این اند. کرده آنصبح لفاف

داشتنیکملحفهنخي،روبالشيویکچفیهنخيقابلحل
است.بهخصوصکهچفیهنخيکارحولهراهمبهراحتي
انجامميدهدومدتزمانکميبعدازشستشوبهسرعت
خشکميشود.ملحفهوروبالشيهمباعثميشوندتابدنبه

هنگاماستراحتباپتوياقامتگاهتماسنداشتهباشد.

سفرهاي 
آبي داخل كشور

اتوبوسي 
روي آب

وسايل سفر در داخل کشور به خودروهاي سواري 
و  نمي شود  مي شوند خالصه  توي جاده ها سرازير  که 
کشور  راه هاي  پیچ  پیچ  روانه  که  اتوبوس هايي  به  همین طور 
مي شوند تا مسافران را از اين سر تا آن سر ايران جابجا کنند. کار،  حتي به 
قطار و هواپیما هم ختم نمي شود. چون مي توان در بعضي از شهرهاي کشور سوار 
اتوبوس دريايي شد و آب هاي اين سرزمین را به بهانه يك سفر نوروزي پیمود،  
البته با در نظر گرفتن وضعیت جوي و نبود توفان دريايي که مي تواند اتوبوس 

دريايي را ساحل نشین کند. يکي از راه هاي تجربه اين سفر مي تواند 
رانندگي تا جنوب کشور باشد و بعد توقف خودروي شخصي 

در پارکینگ بندر »چاَرک«؛  آن هم پارکینگي که با نصب 
دوربین و خدمات امنیتي فوق العاده،  شرايط مناسبي براي 
با  مي توان  بنابراين  کرده.  فراهم  از خودروها  نگهداري 
خیال راحت خودرو را در يك پارکینگ مطمئن گذاشت 
و با پرداخت مبلغ نسبتا کمي سوار اتوبوس دريايي اي شد 

که تا مقصد براي مسافر فیلم هم پخش مي کند. البته اگر 
زيبايي هاي نیلي آبهاي جنوب بگذارد سرِ مسافر به فیلم هاي 

اتوبوس دريايي گرم شود.
آنهايي که با خودروي شخصي به جزيره کیش سفر کرده اند البد 

مي دانند هزينه سفر با خودرو به اين جزيره آنقدرها ارزان در نمي آيد عالوه بر آنکه 
گشت و گذار در جزيره کیش به خاطر وسعت کم آن،  بدون وجود خودروي 
شخصي هم امکانپذير است. بنابراين اگر مقصد سفر نوروزي امسال،  جزيره کیش 
باشد مي شود از خیر سفر با خودرو گذشت اما جزيزه قشم آنقدر وسعت دارد 
که همراه بردن خودرو به سختي هايش بیارزد. اگر هم مشکل،  رساندن خودروي 
شخصي از بندرعباس تا جزيره قشم است جاي هیچ نگراني وجود ندارد چون 

مي توان از خدمات »لنديگراف« استفاده کرد و خودروي شخصي را تا جزيره قشم 
به عرشه مطمئن آن سپرد. فقط از همین ابتداي کار بايد بدانید براي استفاده از 
خدمات لنديگراف،  مدارک خودرو تمام و کمال همراهتان باشد. خوبي اش اين 
است وقتي پا در جزيره قشم بگذاريد هم خودرو زير پايتان است و هم امکان چادر 
زدن در جزيره براي شما فراهم است و اين يعني کاهش هزينه سفر تا حد ممکن.

شيفته خليج فارس مي شويد
موتوري،   قايق هاي  دلفین ها،   هنگام،   جزيره  قشم،  پارک  ژئو 
ورزش هاي دريايي،  غواصي و ماهي هايي که وقتي از باالي 
ده ها رنگ مختلف سر  با  براي شان غذا مي ريزيد  دماغه 
لرزش  بر  را  تکه هاي غذا  بیرون مي آورند و رد  از آب 
آب مي گیرند. همه اين ها و تجربه هاي نابي که لحظاتي 
منحصربفرد در جزيره هاي جنوبي کشور خلق مي کند 
گوشه اي از تعلق خاطر ايراني ها به نام خلیج فارس را 

رقم مي زند. 
که  است  اين  براي  شايد 

راهنماهاي گردشگري به آنهايي 
جزاير  اين  ديدن  تجربه  هنوز  که 

را نداشته اند توصیه مي کنند براي يکبار هم 
شده زيبايي هاي خلیج فارس را از نزديك 

نظاره گر باشند آن وقت معلوم مي شود 
خلیج  عیار،   تمام  ايراني  يك  چرا 

فارس را با بندبند وجودش از آن 
خود مي داند.
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همراهباگالیور
300سالبعد
سفر به يکي از هفت روستاي شگفت انگيز 
جهان؛ »ماخونيک« در خراسان جنوبي حمیدرضا محمدي
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در وصف ناِم 
»ماخونیک« چند 

نقل قول وجود دارد. 
عده اي بر این عقیده 

اند به دلیل وجود 
شکافي در كوه 

نزدیک روستا به آنجا 
»ماده ماخونیک« 

گفته مي شده كه نام 
روستا به مرور زمان 

به ماخونیک تغییر 
نام یافته است. نقل 

دیگر هم، آن گونه 
كه در برخي منابع 

تاریخي 300 سال 
پیش ذكر شده، 

»مادخنیک« را نام 
اصلي این روست 

دانسته اند كه مركب 
از »ماد« و »خنیک« 

است. ماد همان 
سکونتگاه قوم ماد 

است

هم سرد و هم سخت
در وصف نامِ »ماخونیك« چند نقل قول وجود 
دارد. عده اي بر اين عقیده اند به دلیل وجود شکافي 
در کوه نزديك روستا به آنجا »ماده ماخونیك« گفته 
ماخونیك  به  زمان  مرور  به  روستا  نام  که  مي شده 
نقل ديگر هم، آن گونه که در  نام يافته است.  تغییر 
شده،  ذکر  پیش  سال   3٠٠ تاريخي  منابع  برخي 
اين روست دانسته اند که  نام اصلي  »مادخنیك« را 
مرکب از »ماد« و »خنیك« است. ماد همان سکونتگاه 
قوم ماد است که به قول عالمه دهخدا در لغت نامه؛ 
»در زمان ساسانیان ]در پهلوي و فارسي اوستايي[ 
مبدل به »ماي« شد و در قرون اسالمي ]در عربي[ آن 
را »ماه« گفتند« که از آن تعبیر به شهر يا همان مسکن 
شده است که در نهايت در گذر زمان به ماخونیك، 
رسیده است. اما اهالي روستا »ما« را به معناي بزرگ 
مي دانند و اگر اين تعبیر درست باشد، چون در منطقه 
مذکور، پنج روستاي ديگر با نام خونیك وجود دارد، 
دارد. دچار دردسر نشويد  بزرگ  از خونیِك  نشان 
اما بعضي هم مي گويند که »خونیك«، همان خنك 
است و اين بخاطر اقلیم خنك اين روستا نسبت به 
نواحي اطرافش است. ماخونیك به لحاظ تقسیمات 
جغرافیايي، از شمال به روستاي »لِجونگ« مي رسد. 
غرب و شمال غربش را روستاهاي »توتَك« و »ِسفال 
بَند« در برگرفته اند و روستاي »باغ سنگي« هم در 
جنوب و جنوب شرق ماخونیك جاي گرفته است.
به لحاظ ناهمواري هاي موجود، اين روستا از شرق 
به کوه محمودي يا کندوک و از جنوب به دو تپه 
کم ارتفاع به نام هاي پره ماخونیك و تپه زرد مي رسد. 
از جنوب اين روستا اما دو رودخانه فصلي پي باغا 
رودخانه  نهايت  در  که  مي کنند  عبور  گل انجیر  و 
روستا  اين  مي آورند.  پديد  را  ماخونیك  بزرگ تر 
سال  سرشماري  مبناي  _بر  جمعیت  نفر   739 با 
مرکزي  بخش  در  واقع  ُدُرح  دهستان  در   ،_139٠
روستاي  اين  مردم  دارد.  قرار  سربیشه  شهرستان 
حنفي مذهب، به فارسي سخن مي گويند اما با لهجه 

خراساني مختص به خود.

از برج تا سنگ
تاريخي  و  طبیعي  به لحاظ  ماخونیك  روستاي 
آنجا،  به  سفر  در صورت  که  دارد  جاذبه هايي  هم 
ماخونیك  »قنات«  کنید.  ديدن  آنها  از  مي توانید 
يکي از آنها است. طول اين قنات که دبي اش، 2 
بوده و ۴ هکتار زمین  متر  ثانیه است، 8٠  در  لیتر 
مناطق  دارد.  را تحت پوشش آب خود  کشاورزي 
سیرابي  که  هستند  قنات  داراي  معموال  کويري، 
منطقه و حتي روستا، بسته و وابسته به آنها است 
و حتي مي توانید با اجازه از اهالي، از آب گواراي 
آن، خود را سیراب کنید. اما مهم ترين اثر تاريخي 
که حك شده  است  آن  نگاره«  »سنگ  روستا،  اين 
اثر  اين  است.  میالد  از  پیش  چهارم  هزاره   در 
پیشاتاريخي که در نزديکي قنات روستا واقع شده 
سرو  و  بزکوهي  چون  نقش هايي  حاوي  است، 
است که نشان از چوپاني و دامداري دارد و گواه 
و نشانه اي بر قدمت سکونت در اين روستا را دارد. 
ساکناِن  اجدادِ  مورخان،  از  برخي  نظر  به  بنا  البته 
کنوني ماخونیك، جزئي از اسماعیلیان منطقه ُقهِستان 
بوده اند که براي در امان ماندن شان از حکومت هاي 
جنوب  به  خوارزمشاهي،  و  سلجوقي  غزنوي، 
خراسان و در سوي ديگر، به منطقه الموت قزوين 
پناه آوردند. اگرچه حکومت ايلخانان مغول، سبب 
شد تا آنان، باالجبار به مناطق ديگر عزيمت کردند. 
تغییر مرکزيت اسماعیلیان که حاصل  اين حال،  با 
تحوالت سیاسي ايران بود، به کاهش نفوذشان در 
از  ماخونیك  قلعه  و  انجیر  انجامید.برج  بلندمدت 

ديگر ديدني هاي تاريخي ماخونیك است.

خانه هايي كه مي نشيند! 
مختص  و  است  خاص  روستا  اين  چیز  همه 
ارتفاع  است.  توجه  جالب  خانه هايش  خود.  به 
خانه هايش، حداکثر به 1.۴٠ سانتي متر مي رسد. اين 
روستا که در دامنه تپه و به نوعي در گودي زمین 
واقع شده است، خانه هايي به هم فشرده دارد و در 
عمل بافت سنتي ماخونیك، از منطق رياضي خاصي 

پیروي نمي کند. سنگالخ بودن و ناهمواري زمین، 
مسائل امنیتي، رابطه خويشاوندي و شرايط اقلیمي 
مصالح  است.  گشته  سبب  را  معماري  اين گونه 
سازنده هر خانه، عموما سنگ، چوب و هیزم است 
از  بسیاري  شده  دچار  آفِت  مانند  به  متاسفانه،  که 
روستاهاي ايران، آجر هم به مصالح اين خانه ها راه 
پیدا کرده و نسل جديد اهالي ماخونیك، به تدريج 
از بافت سنتي آن فاصله مي گیرد و همین موضوع، 
به لحاظ گردشگري مي تواند به جاذبه بیروني روستا 
اعظم  قسمت  بزند.  لطمه  آن_  ساکنان  از  جدا   _
سقف خانه ها را سنگ هاي صافي تشکیل مي دهند 
و  ساروج  کاهگل،  مخلوط  با  را  آنها  روي  که 
سنگريزه پوشانیده اند. تنها راه ارتباطي آنها با بیرون، 
پنجره کوچکي است که با وجود پايین بودن خانه ها 
از سطح زمین به اندازه يك متر، خود را بیشتر نشان 
مي دهد و به زحمت مي توان، با عبور از يکي دو پله 
اکنون چوبي  خانه ها که  ارتفاع درِ  وارد خانه شد. 
است و به سبب در امان ماندن از بادهايي که از شمال 
و شمال غرب مي وزد و بهره گیري از نور خورشید، 
حاصل  گذشته  در  مي شود،  باز  جنوب  طرف  از 
بود  بیابان  بوته  و  خار  بافته شده  هم  به  بسته هاي 
که ارتفاعي در حدود 7٠ سانتي متر دارد. مهم ترين 
بخش هاي هر خانه، کنديك )مخزن نگهداري گندم 
و جو(، کرشك )اجاق ِگلي براي طبخ غذا(، طاق 
از قد ساکنان روستا که  البته جدا  و طاقچه است. 
البته در نسل هاي جديد آن، با تدابیر انديشیده شده، 
از داليل کوتاه  نسبي رسیده است، يکي  تعادل  به 
بودن ارتفاع خانه ها، گرم شدن و خنك ماندن آن در 
فصول زمستان و تابستان است. نکته جالب سقف 
خانه ها است که آنها را، تنه درختان محلي و بوته 
پوشانده اند. به طور معمول در میان چند اتاقي که 
بدون حصار در کنار يکديگر ساخته شده تنها يك 
آن  به  که  گرفته  قرار  شخصي  استفاده  مورد  اتاق 
خانه، خانه آدمي يا خانه نشست مي گفته اند. اين 
خانه که مساحت آن حدود 1٠ تا 1۵ متر مربع است. 
براي نشیمن، خوابیدن، پخت و پز، انبار جو و گندم، 

سرزمين لي لي پوت ها را به ياد داريد؟ همان مردم كوتوله اي كه گاليور 
در حين سفرهايش به آنجا رسيد؟ حاال مي خواهيم شما را با روستايي آشنا 
كنيم كه مردمش حال و هواي آنجا و خانه هايشان شكل و شمايل لي لي پوت 
را دارند؛ »ماخونيك«. روستايي در خراسان جنوبي، حوالي شهر سربيشه كه 
با مرز افغانستان تنها نيم ساعت راه دارد. اما اسف بار است كه بگوييم يكي از 
هفت روستاي شگفت انگيز جهان، دچار و ناچار به محروميت است؛ مثل ديگر 

روستاهاي اين منطقه. مردم ماخونيك، رسوم عجيبي دارند كه اينها، سبب 
شده است تا بر غريب بودنشان اضافه شود.. اگر دلتان كشف تازه مي طلبد و 
آدم هاي جديد، عرصه برايتان مهياست كه بار سفر ببنديد. هرچند كه آفت دور 
بودن از مركز براي كساني كه از همين دور و اطراف پايتخت دورتر نمي روند، 
دشوار است اما آنان كه به واقع اهل سفرند، رنج راه بر خود هموار مي سازند 

تا آنچه تا اكنون نديده اند را از نظر بگذرانند.
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مردم روستاي 
ماخونیک، به 
سنت هاي خود، بسیار 
پایبند هستند. ساكنان 
ماخونیک، تا چند دهه 
قبل، شکار و خوردن 
گوشت را بر حسب 
برخي آداب و رسوم 
كهن شان، مردود 
مي شمردند و از آن 
دوري مي جستند كه 
این مسئله، اتفاقي 
نادر و البته بختي 
خوش براي محیط 
زیست اطراف و 
اكناف ماخونیک بوده 
است. آنان البته هنوز 
هم سیگار نمي كشند 
اما چند سالي مي شود 
كه از بعضي خرافات 
اسالف خود دست 
برداشته اند و اجازه 
ورود تلویزیون را به 
روستا را داده اند

و  مي رود  کار  به  پذيرايي  اتاق  و  بافندگي  کارگاه 
ساير اتاق ها که بعضاً کوچك هستند براي نگهداري 

حیوانات و انبار علوفه و چغندر استفاده مي شود.

»عناب«؛ نماد ماخونيك
مردم ساکن در ماخونیك، چون ديگر روستايیان 
اين سرزمین، کشاورز و دامدار هستند که حاصل 
چغندر،  شلغم،  جو،  سیر،  گندم،  شان،  کشاورزي 
و  کمتر  میزان  در  پیاز  و  فرنگي  گوجه  زردک، 
کوچکتر؛ زعفران است. ناگفته نماند که عناب، توت، 
انجیر، انار، سیب، انگور و بادام هم حاصل باغ هاي 
ماخونیك است. اگرچه عمده ترين ممر درآمد مردم 
اما همین کار زراعت  ماخونیك، کشاورزي است، 
هم، با توجه به کمبود زمین هاي کشاورزي مناسب 
با  روستا،  کشاورزاِن  تعدد  و  کار  براي  مساعد  و 
دشواري صورت مي گیرد و حتي زمین هاي تنها 2 
متر مربعي هم در اين روستا يافت مي شود که محل 
گذران زندگي صاحبان شان است و با سنگ چین 
مشخص و معین شده اند. اگرچه بهترين زمین ها، 
در پايین دست چشمه آب شیرين روستا قرار دارد. 
را  عناب  درختان  زمیني،  هر  در  مي شد  روزگاري 
شدن  خشکیده  وجود  با  امروز،  اما  کرد  مشاهده 
اکثر آنها، ديگر نمي تواند منبعي براي آنها باشد اما 
همچنان، درخت عناب، میوه و برگش، نمادي براي 
قديمي هاي  که  آن گونه  است.  ماخونیك  روستاي 

روستا مي گويند، در گذشته کشت گندم و جو رواج 
پايین  از دشت هاي  را  آن  چراکه  نداشت.  چنداني 
دستي  آسیاب هاي  با  و  مي کرده  تهیه  خود  دست 
موسوم به »اَسك« آرد کرده و نان مي پختند. حاال اگر 
در همین فصل سرد سال به ماخونیك سفر کرديد 
و میهمان اهالي ماخونیك شديد، مي توانید مخلوط 
شلغم و شیر را نوش جان کنید يا مخلوط کوبیده 
و  پخته  از  پس  دو  هر  چغندر-  شلغم،  آرد،  شده 
خشکانده شدن- و میوه خشك شده »بِنِه« را صرف 
مردم  اصلي  غذاي  و  داشته  نام  »پختیك«  که  کنید 
را، به خصوص در زمستان، شکل مي داده است. در 
شرح آداب مردم ماخونیك بد نیست بدانید که مردم 
اين روستا، براي ذخیره و نگهداري محصوالت خود 
از ظرف خمره شکلي به نام »کندوک« يا کنديك، 
استفاده مي کنند که حاصل ورز داده شدن ِگل ُرس 
است و ابعاد و اندازه هايي دارد که مناسب مصرف 
مذکور است. در مورد دامداري، اهالي ماخونیك هم 
ذکر اين نکته خالي از اشکال نیست که بدانید، عموم 
دام هاي ماخونیك، بز است و عالوه بر تهیه اطعمه 
و اشربه چون گوشت، شیر، دوغ، ماست و »مسکه« 
)کره محلي که همان هم، ماده اصلي روغن حیواني 
است(، ُکرک و موي بز، مي تواند البسه آنان را هم تا 
حدي تامین کند. عالوه بر اين تعدادي ديگر از آنها 
به صنايع دستي چون قالیبافي، سفالگري، ريسندگي، 
به  بافي مشغول  بافي و جوراب  پارچه  جاروبافي، 

البته  است.  گذاشته  کاهش  به  رو  امروز  اما  کارند 
به سبب معادن سنگ گرانیت سبز و سنگ گوريت 
که عموما بازالت هاي منشوري است که در سربیشه 
آن  در  جوانان،  به ويژه  اهالي،  از  برخي  دارد،  قرار 

معادن فعالیت مي کنند.
 

وعده گاهي براي عروس و داماد! 
خود،  سنت هاي  به  ماخونیك،  روستاي  مردم 
بسیار پايبند هستند. ساکنان ماخونیك، تا چند دهه 
قبل، شکار و خوردن گوشت را بر حسب برخي 
از  و  مردود مي شمردند  آداب و رسوم کهن شان، 
نادر و  اتفاقي  اين مسئله،  آن دوري مي جستند که 
و  اطراف  زيست  محیط  براي  خوش  بختي  البته 
هم  هنوز  البته  آنان  است.  بوده  ماخونیك  اکناف 
سیگار نمي کشند اما چند سالي مي شود که از بعضي 
اجازه  و  اند  برداشته  دست  خود  اسالف  خرافات 
ورود تلويزيون را به روستا را داده اند؛ زيرا در گذشته 
بر اين عقیده بوده اند که تلويزيون، کودکان را جادو 
مي کند. يکي ديگر از رسوم مردم اين روستا، مربوط 
به مراسم عروسي است که منحصر بفرد است. در 
شرق روستا، چشمه آب شیريني است که در باالي 
آن، دو اتاقك ساخته شده است که چون اتاق هاي 
بنا به رسم  کوچك و ساده روستا است. در قديم 
اهالي، در يکي داماد و در ديگري عروس را حمام 
مي کردند و دور درخت خاص روستا مي گرداندند 
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و سپس راهي روستا مي کردند که اين اتفاق، اکنون 
منسوخ شده و به ندرت، رخ مي دهد.

چگونه برويم؟ 
از پايتخت تا روستاي »ماخونیك«، 12۶1 کیلومتر 
راه در پیش داريد و دو مسیر در پیش روي؛ نخست 
آنکه خود را به جاده اي که به مشهد منتهي مي شود 
برسانید. پس از سمنان، دامغان و شاهرود، به سبزوار 
خواهید رسید. در اين شهر، به طرف جنوب آمده 
بیرجند  گناباد،  از شهرهاي  عبور  از  اکنون، پس  و 
دوم  مسیر  رسید.  خواهید  ماخونیك  به  طبس،  و 
قم،  از  را  شما  است،  بیشتر  کیلومتر   82 البته  که 
کاشان، يزد، طبس، بیرجند و سربیشه به اين روستا 
کیلومتر   131 بیرجند  از  ماخونیك  رساند.  خواهد 
در جنوب شرق و از سربیشه ۶۴ کیلومتر در شرق 
خود فاصله دارد اما پايتخت نشینان بدانند چیزي در 
حدود 1۴ ساعت _والبته بدون استراحت و احیانا 
شب ماني در يکي از شهرهاي میان راه_ در پیش 
خواهید داشت. آنها که جز اتوبوس، انتخاب ديگري 
نخواهند داشت، بدانند که هر روز از ساعت 3٠: 13 
تا 18، هفت سرويس از تعاوني 8 پايانه مسافربري 
جنوب، عازم مرکز استان خراسان جنوبي مي شوند 
که بهاي سوار شدن به آنها، 33 هزار و ۵٠٠ و ۵۶ 

هزار و ۵٠٠ تومان است.
اگر انتخاب تان قطار باشد، کاري سخت در پیش 

خواهید داشت. هیچ قطاري به بیرجند نمي رود. تنها 
راه تان اين است که سوار قطارهاي ۵۶ هزار توماني 
شويد که يك روز در میان، ساعت 13: 1٠ از تهران 
حرکت و ۵ بامداد به طبس مي رسد. در ايستگاه راه 
آهن طبس هم، خودرو هايي مستقر هستند که شما را 
به بیرجند که 27٠ کیلومتر آن سوتر است، مي رساند.

طبیعتا، آسان ترين راه براي شما، هواپیما خواهد 
بود. براي رسیدن به فرودگاه بین المللي بیرجند، بايد 
حداقل 119 هزار و ۵٠٠ و حداکثر 2۴8 هزار و 8٠٠ 

تومان بپردازيد.

كجا بمانيم؟ 
روستاي ماخونیك، اقامتگاه بوم گردي مشخصي 
و  شويد  روستا  اهالي  میهمان  اينکه  مگر  ندارد؛ 
شبي را در يکي از اين خانه هاي کوچك، به صبح 
در   )2 )درجه  سعادتي  مهمانسراي  البته  برسانید. 
هتل   ،)***( جهانگردي  مهمانسراي  و  سربیشه 
کوهستان )***( و هتل مقدم )**( در بیرجند هم 

پذيراي شما در اين سفر خواهند بود.

چه بخوريم؟ 
مصرف  به  زمستان  فصل  در  که  »پختیك«  جز 
اين سفر مي توانید نوش جان  مردم مي رسد و در 
سوزي،  کله،  گندم  قلورترش،  شیر،  قلور  کنید، 
کاچي شلغم، تلخو، قروت خنجیك در کنار انواع 

آش ها، آبگوشت و کشك، به عنوان غذاهاي سنتي 
هستند. جز اين، اما »َسنُگُلك« هم وجود دارد که 
»به  است:  آورده  چنین  اش  نامه  لغت  در  دهخدا 
اضافه  اثر  در  که  گفته مي شود  پاچه اي  کّله  غذاي 
نمودن آب سرد يا نمك در هنگام پختن، کّله پاچة 

در آن غذا سفت شده است )هماننِد سنگ(«.

چه سوغات ببريم؟ 
مي تواند  که  ماخونیك  دستي  صنايع  مهم ترين 
فرش  بافي،  باشد،  هم  روستا  اين  از  شما  يادگار 
ظروف  تولید  و  پالس بافي  توربافي،  سبدبافي، 

سفالي است.

از آدب و رسوم چه مي بينيم؟ 
از  سرورهايشان،  و  جشن  در  ماخونیك،  مردم 
آواها و  با  را  آنها  استفاده مي کنند و  تار  تار و دو 
ترانه هاي محلي شان همراه مي سازند. در نوروز و 
اعیاد مذهبي فطر و قربان، برنامه هاي ويژه اي دارند؛ 
تهیه  مخصوص  خوراکي هاي  مي پوشند،  نو  لباس 
مي کنند و به ديدار بزرگان و فامیل مي پردازند. مردم 
روستاي ماخونیك از پوشاک محلي بلوچي استفاده 
مي کنند.  لباس اغلب مردان شامل شلوارهاي گشاد، 
است.  بلند  پوشش  نوعي  و  کفش  جلیقه،  دستار، 
زنان نیز، از روسري، زيورآالت و پیراهن هاي بلند 

بلوچي استفاده مي کنند.
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مردم ماخونیک، 
در جشن و 

سرورهایشان، از 
تار و دو تار استفاده 
مي كنند و آنها را با 

آواها و ترانه هاي 
محلي شان همراه 

مي سازند. در نوروز 
و اعیاد مذهبي فطر 
و قربان، برنامه هاي 

ویژه اي دارند؛ 
لباس نو مي پوشند، 

خوراكي هاي 
مخصوص تهیه 

مي كنند و به دیدار 
بزرگان و فامیل 

مي پردازند. مردم 
روستاي ماخونیک از 
پوشاک محلي بلوچي 

استفاده مي كنند
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کتابی با عنوان دولت و توسعه اقتصادي؛ اقتصاد سیاسي توسعه در ايران و 
دولت هاي توسعه گرا روانه بازار نشر شده است که رساله ی دکترای محمد 
تقي دلفروز در رشته جامعه شناسی سیاسی است. کتاب موصوف به دولت و 
توسعه اقتصادي از منظر اقتصاد سیاسي تطبیقي به عنوان يکي از قديمي ترين 
مباحث توسعه، يعني نقش دولت در توسعه اقتصادي مي پردازد. در واقع، کتاب 
پژوهشي در باب تاثیر سیاست بر توسعه اقتصادي است و از اين منظردولت 
در کانون سیاست قرار دارد.نويسنده کتاب تالش دارد با نگاه به تجربه موفق 
کشورهاي شرق و جنوب شرق آسیا در زمینه توسعه اقتصادي به مقايسه اين 
تجربه با تجربه ايران پس از انقالب اسالمي بپردازد. نويسنده با استفاده از نظريه 
اين  اقتصادي  تبیین علل موفقیت  که مهمترين نظريه در  "دولت توسعه گرا" 
کشورها به شمار مي رود، ويژگي هاي اين گونه دولت را با ويژگي هاي دولت 
در ايران بعد از انقالب مقايسه نموده است. از انجا که نظريه دولت توسعه گرا 
نقش مهمي براي عوامل سیاسي در توسعه اقتصادي قائل است، کاربست اين 
نظريه خالء بسیار بزرگ عدم بررسي میان رشته اي مباحث توسعه را تا حدي 
تکمیل مي کند. از ديگر ويژگي هاي اين کتاب منظر تطبیقي آن است. تا بحال 
اثري که از منظر اقتصاد سیاسي تطبیقي موانع توسعه اقتصادي ايران را آن هم 
به  باشد  با تجربه ديگر کشورها مقايسه نموده  انقالب  از  در مقطع مهم پس 

بازار نشر عرضه نشده است. در اين کتاب نشان داده مي شود که عواملي چون 
ساخت نظام سیاسي، نگرش نخبگان سیاسي، ويژگي هاي نظام بوروکراتیك، 
رابطه دولت با طبقات اجتماعي و وضعیت اقتصاد سیاسي بین الملل چگونه بر 
فرايند توسعه اقتصادي کشورهاي شرق و جنوب شرقي آسیا و ايران پس از 
انقالب تاثیر گذارده اند. از همین منظر است که کتاب به پرسش هاي مهمي چون 
با توسعه اقتصادي، چالش ديرپاي طرفداران  اقتدارگرايي و دموکراسي  رابطه 
اقتصاد لیبرال با طرفداران دخالت دولت در اقتصاد، تقابل دولت رانت محور 
و دولت تولید محور و... پاسخ مي دهد. در واقع در اين کتاب با تکیه بر تجربه 
توسعه کشورهاي شرق آسیا برخي از کلیشه هاي رايج در محافل علمي نظیر 
" دموکراسي به مثابه پیش شرط توسعه اقتصادي" يا " برتري دولت لیبرال بر 
به چالش کشیده مي شود. همچنین کتاب با بررسي نقش  دولت دخالت گرا" 
حیاتي عوامل بین المللي در توسعه اقتصادي از افتادن به ورطه تاکید بیش از 
حد و يکجانبه بر عوامل درون زا در توسعه اقتصادي اجتناب مي کند. در اين 
کتاب به خوبي نشان داده مي شود که چگونه در کشورهايي چون کره جنوبي، 
تايوان، سنگاپور و تا حدي کمتر مالزي، اجماع نخبگان سیاسي بر هدف توسعه 

اقتصادي مي تواند به رشد و توسعه اقتصادي پايدار کمك نمايد. 

اولین داستان از مجموعه داستانهای شاهنامه فردوسی که با مقدمه، تصحیح و 
توضیحات استاد دکتر جالل خالقی مطلق، شاهنامه شناس برجسته و صاحب نام، 
فراهم گرديد، منتشر شد. داستان رستم و سهراب با پیشگفتاری از دکتر جالل خالقی 
مطلق آغاز می شود. ايشان در پیشگفتار يکی از داليل اصلی پنهان ماندن بخش 
بزرگی از ارزش ادبی شاهنامه را حجیم بودن آن دانسته اند؛ از اين روی از نظر اين 
استاد دانشمند يکی از راههای رفع اين مسئله، انتشار برخی از داستانهای شاهنامه به 

صورت مستقل و همراه با توضیحات گسترده است.
دکتر خالقی مطلق در مقّدمة کتاب که عنوان »يکی داستانی است پر آب چشم« 
را بر پیشانی دارد،  به بررسی و نقل روايتهای مختلف موضوع نبرد پدر و پسر 
در داستانهای حماسی و افسانه های اقوام جهان می پردازد و معتقد است از میان 
روايتهای مختلف نبرد پدر و پسر، فقط چهار روايت از لحاظ موضوع و انگیزه 
و ساخت به هم شبیه اند: روايت آلمانی هیلده براند و هادوبراند، روايت ايرلندی 
کوکولین و کنالی، روايت روسی ايلیا مورمیث و سکلنیك و روايت ايرانی رستم و 
سهراب. ايشان ضمن بازگويی خالصه ای از هر کدام از روايتهای مذکور، به بررسی 
تفاوتها و اشتراکات آنها می پردازد و در نهايت نتیجه می گیرد: »اين تفاوت ها و 
همسانی ها... نشان می دهد که اگرچه هر چهار روايت کنونی دارای يك ريشة واحد 
بوده اند، ولی هیچ يك از صورتهای چهارگونة کنونی نمی تواند اصل آن سه روايت 
ديگر باشد، بلکه هر چهار روايت به يك اصل ديگر برمی گردند« )ص 37 38(. در 
ادامه و در بررسی داستان رستم و سهراب ضمن اشاره به اين موضوع که روايت 

رستم و سهراب به زبان های ماندايی، ارمنی، کردی، ترکی، آسی و چند گويش 
قفقازی ديگر نظیر پشاوی، ايمرتینی و سوانتی نیز وارد شده است، خالصه ای از 
اين روايتها را نقل می کند. پس از مقدمة پنجاه و پنج صفحه ای متن داستان رستم و 
سهراب آغاز می شود که پنجاه صفحة کتاب را در بر می گیرد و پس از آن تعلیقات 
متن با عنوان »گزارش« آمده است. تعلیقات کتاب دارای يادداشتها و توضیحات 
مفیدی است که خواننده را در قرائت صحیح و نیز درک درست معنی و مفهوم 
داستان کمك می کند. پس از گزارش، گزيده ای از نسخه بدلهای متن و کتابنامه ذکر 
شده است. يکی از نکات مهمی که در نسخه بدلها به چشم می خورد، استفاده از 
دست نويس بسیار مهم سن ژوزف است که گرچه در قالب مقاالت مختلف توّسط 
استاد دکتر خالقی مطلق و چند شاهنامه پژوه ديگر بررسی و ارزيابی شده، ولی در 
تصحیح متن شاهنامه تا کنون مورد استفاده قرار نگرفته بود که در اين چاپ برای 
اّولین بار از آن استفاده شده است. با توّجه به اينکه متن توّسط يکی از بزرگ ترين و 
معروف ترين شاهنامه شناسان و شاهنامه پژوهان فراهم آمده، و ايشان نیز در اين راستا 
از همکاری دو تن از محققان جوان و فاضل بهره برده، بی ترديد يکی از معتبرترين 
چاپهای اين قسمت از شاهنامه محسوب می شود و امید است در دانشگاهها و مراکز 
آموزشی به ويژه در گروههای زبان و ادب فارسی دانشگاههايی که داستان رستم و 
سهراب به عنوان واحد درسی تدريس می شود، از اين کتاب به بهترين نحو ممکن 
استفاده شود و رفته رفته جايگاه خود را به عنوان يك کتاب درسی و آموزشی معتبر 

در محافل علمی و آکادمیك باز کند. 

رستم و سهراب

دولت و توسعه 
اقتصادی

نام کتاب: رستم و سهراب
نویسنده: جالل خالقی مطلق
ناشر: سخن

نام کتاب: دولت و توسعه اقتصادي؛ اقتصاد سياسي 
توسعه در ایران و دولت هاي توسعه گرا
نویسنده: محمد تقي دلفروز
ناشر: آگاه
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انتشارات فرزان  کتاب »سقراط، عیسی، بودا: سه آموزگار زندگی« توسط 
فرانسوی  انديشمند  لونوآر  فردريك  نوشته  کتاب  اين  رسید.  چاپ  به  روز 
اثر،  اين  است.   شده  ترجمه  فارسی  به  مهتدی  اهلل  قدرت  توسط  که  است 
هم سرگذشت نامه 3 شخصیت سقراط، حضرت عیسی)ع( و بودا را در بر 

مي گیرد و هم مطالبی درباره تعالیم و انديشه آن را شامل مي شود.
از  هايی  ناگفته  به  زندگی«  آموزگار  سه  بودا:  عیسی،  »سقراط،  کتاب  در 
انديشه و زندگی اين 3 شخصیت پرداخته شده است. نويسنده همچنین به اين 

نکته اشاره کرده که اگر اين 3 در میان مردم امروز زندگی مي کردند، پاسخ 
اين کتاب 2 بخش  بود؟  فراروی عصر ماست چه  به پرسش هائی که  شان 
اصلی دارد که در بخش نخست، لونوآر به هويت و منش اين 3 چهره پرداخته 
و در بخش دوم به سخنان شان با مردم امروز جهان. اين کتاب به تازگی با 
شمارگان هزار و ۶۵٠ تومان چاپ و از چاپخانه خارج شده است. توزيع آن 
نیز طی روزهای اخیر آغاز شده است. طبق سخنان مسئوالن نشر فرزان روز، 

اين کتاب در نمايشگاه کتاب تهران هم حضور خواهد داشت.

اين کتاب، ما را در جهت خوردن مواد غذايی مختلف و مغذی به منظور 
حفظ سالمتی و داشتن وزن مناسب راهنمايی مي کند. کلسترول باالی خون 

يکی از علتهای ابتال به بیماريهای غیرواگیر است. 

بنابراين سعی کنیم از انواع گوشتهای کم چرب استفاده کنیم. همچنین از 
روشهای پخت مانند آب پز يا کبابی استفاده نمايیم تا چربی اضافه شده به 

غذا کمتر شود.

کتاب »فرهنگ نامه سبك زندگی« شامل آموزه هايی از قرآن و اهل بیت)ع( 
نوشته حجت االسالم غالمرضا حیدری ابهری، از سوی انتشارات قديانی روانه 
بازار کتاب شد. کتاب حاضر به تفسیر حق اهلل، حق الناس و حق النفس پرداخته 
است که بررسی هر کدام از آنها به کارشناسی و تحلیل درست نیاز دارد و بايد 
گفت که برتری دادن هر کدام از اين موارد بر ديگری در کتاب گنجانده نشده، 
بلکه اولويت با بخش بندی اين سه، اصل مهم بوده و پس از آن تقسیم بندی 
به عنوان معنای کالم، حديث  اين سه مورد  از  مواردی جزئی تر در هر يك 
فقط  اسالم  دين  کتاب،  مولف  گفته  به  است.  آمده  مختلف  حکايت های  و 
مجموعه ای از اعتقادات و باورهای مربوط به خدا و فرشتگان و مرگ و معاد 
و آغاز و انجام هستی نیست، بلکه اين دين الهی، برنامه کامل زندگی آدمی و 

قانون فراگیر برای سعادت دنیا و آخرت انسان نیز هست.
 غالمرضا حیدری ابهری در بخش ديگری به اين مهم اشاره دارد که اگرچه 
محتوای  به  توجه  با  اما  است،  نوشته شده  نوجوانان  و  برای جوانان  اثر  اين 

بخش ها، خواندن آن برای تمام گروه های سنی می تواند مفید باشد. مولف کتاب 
»فرهنگ نامه سوره های قرآن« با اشاره به اين مهم که فرهنگ نامه سبك زندگی 
از 77 بخش تشکیل شده است، می گويد: اين بدان معنا نیست که فقط از 77 
موضوع سخن گفته شده است. نکته بسیار مهمی که در اين کتاب وجود دارد 

بخش چهارم آن است.
اين بخش به ارتباِط انسان با بقیه مخلوقات اشاره دارد و در آن سخن از 
مهربانی با حیوانات، کاشت و آبیاری درختان، اسراف و احترام به نان، به میان 
آمده است. در بخش سوم کتاب، از حقی که انسان نسبت به خويشتن دارد، 
به مواردی مانند علم و دانش، کارو کوشش، مسواک زدن، ورزش کردن و ... 
اشاره شده است. ارتباط با خلق خدا، که بخش دوم را تشکیل می دهد، صحبت 
از يتیم نوازی، هديه دادن،  خشم و حسادت و بسیاری موارد ديگر است که در 
مجموع به ۴۵ مورد می رسد و در آغاز کتاب، سخن از ارتباط انسان با خداست 

و از مهم ترين فرايض دينی ياد شده است.

سقراط، عيسی، بودا
سه آموزگار زندگی

بيمارستان غذايی

فرهنگ نامه 
سبك زندگی

نام کتاب: سقراط، عيسی، بودا: سه آموزگار زندگی
نویسنده: فردریك لونوآر
مترجم: قدرت اهلل مهتدی
نشر: فرزان روز

نام کتاب: بيمارستان غذایی 
نویسنده: جيو ميلتون - لوسی جونز - سام سومرز
مترجم: گيله گل بهروزان
ناشر: ابر سفيد

نام کتاب: فرهنگ نامه سبك زندگی
نویسنده: غالمرضا حيدری ابهری
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی
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:سرکارخانمساماني!لطفابرايآغازبحث
در فعالیتهایتان و خود بیوگرافي از مختصري
عرصهکاروهنررابرايخوانندگانبازگونمایید.

متولد تیرماه سال 13۶3هستم و تحصیالتم را در 
زمینه حسابداري به پايان رسانده ام .به گفته مادرم از 
کودکي عالقه به داشتن استقالل در من باعث شد که در 
سال 1381 وارد بازار کار شده و همزمان به تحصیل و 
کار ادامه دهم. در تیرماه 1392به مدت هفت ماه در دفتر 
معاونت بهره برداري مشغول به فعالیت بودم و از نیمه 
بهمن ماه 92 همکاري همزمان با پروژه سیمره و پروژه 
تونل آزاد را شروع کردم و از اسفندماه 92 تنها فعالیت 
خود را با پروژه تونل آزاد ادامه دادم. در موردفعالیت 
هنري ام نیز بايد بگويم که اين موضوع از دوران کودکي 
و شش سالگي ام در من نمايان شد و تاکنون نیز ادامه 
آثار  انشاهلل خواهد داشت،ساخت،خلق کردن  دارد و 
هنري،وجود رنگ در زندگي،تنوع و اينکه عادت کني 
که همیشه نگاهت زيبا ببیند راه را براي حضور هنر در 

کنار تمام فعالیت هاي روزانه ام باز گذاشته است.

گستره موزائیک هنر میدانید که همانطور :
وسیعيدرتاریخداردبهنحويکهقدیميترینآثار
موزائیکيبهجاماندهمربوطبهحدود3000قبلاز
میالداستکهتوسطسومریهادرمنطقهبینالنهرین

ساختهشد.کميازاینهنربرایمانبگویید.
معني  پیوستن  به هم  تکه  تکه  لغت  موزائیك در 
مي دهد و همچنین هنر موزائیك گستره وسیعي در 
آن  از  تاکنون  چشمگیري  نمونه هاي  و  دارد  تاريخ 
باقي مانده است .نقاشي موزائیك اثري است با دوام 
مناسب براي منزل،مکان هاي عمومي و فضاهاي بیرون 
مثل پارک ها،خیابان ها،فروشگاه ها و فضاهاي تجاري و 
نمايشگاهي وهم مناسب کار روي سطوح و تابلوهاي 
قابل حمل مثل میز و صندلي و غیره مي تواند باشد.
موزائیك هايي که از تمدن هاي مختلف به جا مانده اند 

هر يك به شیوه مستقلي اجرا شده اند.
آثار  ايتالیاست.  چرا که  اين هنر  منشا  امروز سر 
بسیاري در ديوارها و کف هاي موجود در رم وجود دارد 
ولي اصل سر منشا آن دوران خیلي قبل از رومي هاست 

.دلیل اينکه ما با گذشته پیوند خورده ايم همان سخت 
بودن و با دوام بودن مواد استفاده شده در ساخت آثار 
موزائیکي است،مثل سنگ،شیشه و سرامیك در نتیجه 
نمونه هاي قديمي بسیاري پس از قرن ها به صورت 
سالم تا کنون به جا مانده اند و امروزه هم مي توان آنها را 
ديد.در ايران نیز از دوره ساسانیان هنر موزائیك را اجرا 
مي کردند و امروز نیز با همکاري شهرداري تهران و 
شهرداري هاي شهرستانها از طريق قراردادهاي پروژه اي 
با پیمانکاران بروي ديوارهاي سطح تهران، زير پل هاي 
زير گذر،داخل مترو،استخرها،شاهدهنرنمايي هنرمندان 

عزيز کشورمان هستیم.
موزائیك  نقاشي  به  مي توان  را  طرحي  هر  تقريبا 
تبديل نمود و آن را مي توان روي هر سطح زبري اعم 
از چوب و گچ و ... و به شکل تابلو،آينه، میز،گلدان و 
اشیاء کوچك و بزرگ انجام داد و شايان ذکر است که 
اين هنر قابل تلفیق با ديگر هنرهااعم از پتینه و ويتراي 
و به کار بردن مهره و قطعات شکسته اي که برايمان 
يك زماني ارزش مند بودند و دوست داريم که هنوز 

»شواهد بسياري نشان مي دهد كه از آغاز سده بيستم ترجيحا زنان بسياري اين امكان 
برايشان فراهم شد كه بتوانند در كنار مردان ببينند و تصور كنند و جهان را با باورهايشان 
از ديدگاه شخصي خودشان براي ما روايت كنند. پيش از اين هنر آن هم از نوع تجسمي، كار و 
مشغله اي براي مردان تلقي مي شد. ولي واقعيت امر اين است كه امروزه در دانشكده هاي هنري 
اغلب هنرجويان ايراني را دختران تشكيل مي دهند و در كنار آن تقريبا نيمي از شركت كننده هاي 
نمايشگاه هاي هنري زن هستند و جالب اينكه اغلب گالري دارهاي تهران نيز زن هستند.« اين ها 
را مرجان اشراقي ساماني مي گويد، زني موفق كه هم كار و فعاليت حرفه اي را با نظمي مثال 
زدني سامان مي دهد و هم مهم تر از آن دستي در دنياي هنر دارد و توانسته است كه به خوبي 
اين دو را با هم جمع كند. او كه اينك پس از چندين سال حضور حرفه اي در هنر موزاييك، ديگر 
با تمام فوت و فن ها و ظرافت هاي اين هنر آشناست، در گفتگويي كه پيش روي شماست، هم از 

اين هنر برايمان مي گويد و هم از قابل جمع بودن كار و هنر.اين گفتگو را در ادامه مي خوانيد...

گپ و گفتي صميمانه با مرجان اشراقي ساماني هنرمند فراب

عادتكنیمنگاهمان
همیشهزيباببیند

تقریبا هر طرحي را 
مي توان به نقاشي 
موزائیک تبدیل نمود 
و آن را مي توان روي 
هر سطح زبري اعم 
از چوب و گچ و ... و 
به شکل تابلو،آینه، 
میز،گلدان و اشیاء 
كوچک و بزرگ 
انجام داد و شایان 
ذكر است كه این 
هنر قابل تلفیق با 
دیگر هنرهااعم از 
پتینه و ویتراي و به 
كار بردن مهره و 
قطعات شکسته اي 
كه برایمان یک زماني 
ارزش مند بودند و 
دوست داریم كه هنوز 
آنها را نگه داریم نیز 
قابل انجام است و به 
كار بردن آنها در یک 
تابلو برایمان دلچسب 
خواهد بود
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خلق كردن وسیله اي 
با دست خود و 

تشویق اعضاي 
خانواده ام شاید 

تنها احساسي بود 
كه در نوع نگاه من 
به وسایل اطرافم و 
هرآنچه كه بتوان از 
آن ایده گرفت موثر 

بود. لمس كردن 
رنگها، پس از آن 

ساعت هاي شلوغي 
كار و راه، توانست 

احساس نشاط 
روزانه را برایم به 
همراه داشته باشد
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آنها را نگه داريم نیز قابل انجام است و به کار بردن آنها 
در يك تابلو برايمان دلچسب خواهد بود. براي انجام 
اين هنر نیاز به فضاي بزرگ و وسايل گران نخواهد 
بود داشتن کاشي،انبر،چسب،تخته يا سفال و آخر مالت 
براي استحکام بخشیدن به کار تمام آن چیزي است 
که مورد نیاز است.طرحهاي انتخابي هم سلیقه اي است 

مي توانند رئال)واقعي( يا انتزاعي)غیر واقعي(نیز باشند.
:اولینجرقهايکهدرذهنتانایجادشدتا
بتوانیدبهدنیاينقاشيواردشویدرابهیادميآورید؟
 فقط ۶ سال داشتم که دوران پیش دبستاني اشکال 
مختلفي در دفتر نقاشي ام میکشیدم و رنگ آمیزي میکردم 
و در دوران دبستان دفاتر تکالیفم و دفاتر پرورشي ام و 
برگه امتحاني آبي رنگ پر از استرس،زمان امتحان انشاء 
با درخواست همکالسي هايم و موافقت آموزگارمان با 
طرحي که براي دوستانم میکشیدم آراسته مي شد. تخته 
سیاه کالس رابه مناسبت هاي مختلف نقاشي میکشیدم 
و پیك نوروزي ام روز 29 اسفند رنگ آمیزي شده و 
تکمیل شده بود و شروع به رنگ آمیزي پیك نوروزي 

برادرم نیز میکردم. دوران راهنمايي و دبیرستان در زمینه 
آبرنگ شروع به فعالیت کردم و در پايان دبیرستان و 
هنري  امور  انجام  در  وقفه اي  کنکور  امتحانات  زمان 
پیش آمد و در سال 81 هم زمان هم کار میکردم و هم 
تحصیل و هم زمان برگشت به منزل براي رهايي از تمام 
مشغله هاي روزانه مي بايست نقاشي میکشیدم يا کوبلن 
میبافتم يا با چرخ خیاطي مادرم بدون اينکه اطالعات 
دقیقي از طرز استفاده آن داشته باشم و تنها با نگاه کردن 
به دست ايشان ياد گرفته بودم شال میدوختم و روي 
آن را نقاشي میکردم وبعد از آن با تحقیق در خصوص 
رشته هنري که بتوان تمام هنرها را در آن پیاده کرد و آن 
را عالوه بر نگاه نیز لمس کرد با هنر نقاشي موزايیك 
آشنا شدم و اين دقیقا همان هنري بود که میخواستم،و 
همین موضوع باعث شددوره هاي مبتدي و پیشرفته آن 
را بگذرانم و مدرک مورد نظر را بگیرم،در آن زمان محل 
کارم کیلومتر 1۶ جاده قديم بود و تنها حس عشق به 
يادگیري مرا بر آن میداشت که بعد از ساعت کار مسیر 
غرب به شرق تهران را رفته و در کالسها شرکت کنم. 

خلق کردن وسیله اي با دست خود و تشويق اعضاي 
خانواده ام شايد تنها احساسي بود که در نوع نگاه من 
به وسايل اطرافم و هرآنچه که بتوان از آن ايده گرفت 
از آن ساعت هاي  موثر بود. لمس کردن رنگها، پس 
شلوغي کار و راه، توانست احساس نشاط روزانه را 
برايم به همراه داشته باشد. احساس اينکه هديه تقديمي 
به بهترين کساني که در زندگي ات خالصه مي شوند، 
خلق اثري که با هنر دست خودم باشد هم انرژي ام را 
چند برابر مي کرد. اکنون در کنار هنر نقاشي موزايیك، 
هنر نقاشي روي پارچه را با تکنیك هاي خودم بدون 
گذراندن دوره هاي آموزشي انجام میدهم.تابلوي آرم 
گروه بهمن با هنر سرامیك در ابعاد 1٠٠*7٠ نیز در 
سال 9٠ تهیه شد و اکنون در سالن ورودي دفتر مرکزي 

آن مجموعه عظیم وجود دارد. 
:ازنظرشماکدامویژگيفرديبیشترینتاثیر

رادرموفقیتشماداشتهاست؟
حمايت و تشويق پدر و مادرم در وهله اول زماني 
بهمن و اسفند  1393که ذوق هنري و خالقیت را در وجودم شناختند و بعد 
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شواهد بسیاري 
نشان میدهد كه از 
آغاز سده بیستم 
ترجیحا زنان 
بسیاري این امکان 
برایشان فراهم 
شد كه بتوانند در 
كنار مردان ببینند و 
تصور كنند و جهان 
را با باورهایشان 
از دیدگاه شخصي 
خودشان براي ما 
روایت كنند. پیش 
از این هنر آن هم 
از نوع تجسمي،كار 
و مشغله اي براي 
مردان تلقي مي شد

از آن تشويق اعضاء خانواده و دوستان و همکارانم و 
بعد از ازدواج نیز همسرم بیشترين تاثیر را در موفقیت 
من داشت. همیشه در تمامي اين مراحل مشوق من 
بوده و تمايل و حمايت ايشان نیز باعث شده است که 
با تمام مشغله هاي روزانه مثل همیشه هنر در زندگي ما 
باشد انجام فعالیت هاي هنري در زندگي ام نقش بسزايي 
داشته باشد ولي به دلیل نبود زمان کافي جهت يادگیري 
مداوم رشته هاي هنري يکي از ويژگي هايم خالقیت و 
پیگیري و يادگیري هنري که دوست دارم انجام دهم از 
منابع مختلف کتبي و اينترنتي بوده و باعث شده به يك 

رشته هنري اکتفا نکنم و ترکیبي نیز کار کنم. 
:ازآنجایيکهدرطراحيسفرههفتسیننیز

تجربهداریدکميازآنهنربرایمانبگویید.
زماني که در خانه پدرم بودم سفره هفت سین نقش 
بسزايي در شروع و آغاز سال جديد برايمان داشت و 
من هرسال با طرح جديد سفره هفت سین را تهیه و 
چیدمان میکردم،در اسفند ماه سال 139٠ زماني که با 
فراخوان و مسابقه هفت سین فرهنگسراي تهرانسر در 
روزنامه همشهري برخورد کردم و تشويق همکارانم در 
گروه خودروسازي بهمن براي شرکت در مسابقه آماده 
شدم و بین 2٠ نفر شرکت کننده هفت سینم به عنوان 
برترين هفت سین اول شد و تقدير و کارت هديه اي نیز 
از سوي مديريت فرهنگسرا به اينجانب تحويل شد.بعد 
سال 9٠  پايان  تا  که  محدودي  زمان  مدت  با  آن  از 
داشتیم و اواسط اسفندماه با درخواست مديريت محترم 
منابع انساني گروه بهمن هفت سیني جهت چیدمان 
در ورودي سالن خدمات پس از فروش گروه بهمن 
واقع در کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج،تهیه گرديد 
و با استقبال بي نظیر همکاران و مشتريان و مهمانان 
خارجي که به سايت مراجعه میکردند مواجه شد. بعد 
از آن سفارش هاي متعددي تا پايان سال از همکاران 
و دوستانم جهت تهیه وسايل هفت سین و آينه هاي 
تزئیني با سرامیك به اينجانب داده شد و همچنین در 

مجله داخلي گروه بهمن نیز از اينجانب تقدير و تشکر 
گرديد. 

در اسفند سال 1391 نیز بنا به درخواست مديريت 
محترم مرکز خريد قلهك جهت تهیه هفت سین و 
آينه سرامیك با آرم پاساژ به اينجانب داده شد و يادم 
نمیرود که دوشبانه روز جهت انجام سفارش ايشان زمان 
گذاشتم به لحاظ اينکه اين هفت سین مي بايست روي 
خودرو تزئیني که داخل پاساژ بود به نمايش گذاشته 

شود و به لطف خدا از عهده اين امر نیز بر آمدم.
به گالري در را نقاشيهایتان تاکنون آیا :

نمایشگذاشتهاید؟
تشکیل  اگرچه   139٠ سال  ماه  مرداد  در  بله 
نمايشگاه هنري همزمان با تشکیل زندگي جديدم بود 
ولي با تشويق همسرم در اين نمايشگاه شرکت کردم 
و چند مورد از تابلوها و آينه هايم به فروش رفت با 
حضور هنرمندانه آقاي سمندر که ايشان به صورت 
افتخاري در نمايشگاه شرکت کرده بودند واستاد هنر 
با موضوع شهرهاي  از گل  تابلوهايي  کالژ)ساخت 
و  موزايیك  نقاشي  هنر  به  مختلف(بودند عالقه مند 
اختیار  در  کارهايم  وآلبوم  شدند  اينجانب  کارهاي 
ايشان قرار گرفت و از مشتريان خود که عالقه مند 
به هنر نقاشي موزايیك بود جهت آموزش و سفارش 
تابلو و آينه و ...نیز اقدامات الزم صورت پذيرفت. 
در سال 91 نیز با هماهنگي سازمان آزاد کیش جهت 
جلسه اي براي مشاوره در خصوص نقاشي موزايیك 
براي تزئین و زيباسازي جزيزه کیش به همراه يکي 
از همکاران طراحم به آنجا سفر کردم ولي متاسفانه 
به  با حجم سنگین  ارسال وسايل  به دلیل مشکالت 
مشکالتي برخورد کردم که کال کار را منتفي اعالم 

کرديم.
:چهمحدودیتهایيدرجامعهبرايحضور

فعاالنهزناندرعرصههنروجوددارد؟
شواهد بسیاري نشان میدهد که از آغاز سده بیستم 

ترجیحا زنان بسیاري اين امکان برايشان فراهم شد که 
بتوانند در کنار مردان ببینند و تصور کنند و جهان را با 
باورهايشان از ديدگاه شخصي خودشان براي ما روايت 
کنند. پیش از اين هنر آن هم از نوع تجسمي،کار و 
مشغله اي براي مردان تلقي مي شد. ولي واقعیت امر اين 
است که امروزه در دانشکده هاي هنري اغلب هنرجويان 
ايراني را دختران تشکیل مي دهند و در کنار آن تقريبا 
نیمي از شرکت کننده هاي نمايشگاه هاي هنري زن هستند 
و جالب اينکه اغلب گالري دارهاي تهران نیز زن هستند. 
آنها با انتخاب و برگزاري آثار نقش جهت دهنده اي به 
هنر معاصر ايران دارند. اين گالري ها شامل سیحون،گ

 ... و  هنرمندان  آزاد،خانه  لستان،برگ،الهه،آريا،طراحان 
مي باشد. اما بايد اين واقعیت را پذيرفت که سهم آنان 
در مديريت هاي دولتي که در راس آن انتصاب دولتي 
وجود دارد کم است و اين عملکرد ناشي از اين است 
که هنوز اين باور سنتي وجود دارد که زن وظايف خانه 
را به عهده دارد و وظايف مادر بودن او را از کارهاي 
سنگین باز میدارد و اينکه قضاوت او احساسي است و 
او نمیتواند مسئوالنه در مسئولیت هاي اداري عمل کند.  
دختران و بانوان ايراني قبل از ازدواج و بعد از ازدواج نیز 
اين فراغت را دارند که به طور جدي به هنر بپردازند و 
کار کنند و نمايشگاه ها را ببینند اگر چه ممکن است همه 
هنرمند نشوند،اما آنها مادراني خواهند بود که هنرمندان 
نسل بعدي را تربیت مي کنند و از میان همین دختران 

افراد جدي وارد عرصه هنر مي شوند. 
:وسخنآخر...

با سپاس و تشکر از مجموعه فراب و ارزش نهادن 
به هنر بانوان ايراني،براي هنرمند بودن وجودت را بايد 
ببیني براي هر آنچه داري و خواهي  جال دهي و زيبا 
داشت و براي هرآنچه که مي خواهي به دست بیاوري 
بايد به او ايمان داشته باشي. راهکار موفقیت صبوري و 
خالقیت و ديد وسیع مي باشد. دلتان گرم و نوروزتان 
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