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اخبارداخلی

سرخط اخبار نوتاش

اخبار گروه فراب

نخستين واحد طرح نيروگاه الصدر در عراق، با موفقيت راه 
اندازي شد. به گزارش روابط عمومي شركت فراب، مهندس 
»محمدرضا ملكيان«، مجري پروژه نيروگاه الصدر، با اعالم اين 
به  را  الصدر  طرح   First Firing آميز  موفقيت  انجام  خبر، 
مديريت شركت هاي فراب و عامران افق و كليه همكاران گروه 
حمايت هاي  از  قدرداني  با  همچنين  وي  گفت.  تبريك  فراب 

مدير عامل فراب و اعضاي هيأت عامل طرح الصدر، از زحمات 
مجموعه همكاران دست اندركار در طرح الصدر سپاسگزاري 
كرد. اين گزارش  مي افزايد: نيروگاه 320 مگاواتي گازي الصدر 
در شهرك الصدر در استان بغداد كشور عراق، به روش E.P.C از 
سوي شركت فراب در حال راه اندازي است.گفتني است شركت 

عامران افق شريك فراب در اين پروژه است.

نخستين قرارداد مستقيم فراب با يك مشاور تهويه  تونلي 
به منظور طراحي سامانه تهويه  تونل و ايستگاه هاي خط 7 

قطار شهري تهران، با شركت هوا تونل محك مبادله شد.
به گزارش معاونت بازرگاني فراب، بعد از تجربه تامين 
خدمات و تجهيزات تهويه خط 2 قطار شهري مشهد و بر 
پايه بازنگري آن تجربه، مقرر شد كه تامين خدمات طراحي 
و شبيه سازي تهويه تونل و ايستگاه هاي خط 7 قطار شهري 
تهران به صورت مستقل از يك مشاور تهويه تونلي تامين 

شود و بعد از نهايي شدن طراحي سامانه  تهويه و نهايي شدن 
مشخصات فني تجهيزات، تامين تجهيزات از سازندگان آن 

در دستور كار قرار گيرد.
بر اين اساس، به منظور طراحي سامانه  تهويه براي 27 
تهران،  شهري  قطار   7 خط  ايستگاه   23 و  تونل  كيلومتر 
مناقصه اي برگزار شد كه برنده  آن شركت هوا تونل محك 
با يك مشاور تهويه   بود و نخستين قرارداد مستقيم فراب 

تونلي در بهمن ماه 1393 با اين شركت مبادله شد.

راه اندازي موفقيت آميز نخستين واحد طرح 
»نيروگاه الصدر« در عراق

مبادله قرارداد طراحي سامانه تهويه  تونل
 و ايستگاه هاي خط 7 قطار شهري تهران
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نیروگاهآبيداریان

تمیزکاريهدکاوروویکتگیتهاي
توربینواحد1نیروگاهآبيداریان

تستجرثقیلسقفينیروگاهنیروگاهآبي
داریان

وزير برق عراق با همراهي معاون نخست وزير و رئيس 
غرفه  از  برق،  وزارت  معاونان  و  كشور  اين  انرژی  كميته 
شركت فراب در دومين نمايشگاه ساالنه وزارت برق عراق 
اين  به گزارش روابط عمومي شركت فراب،  ديدن كردند. 
شركت به دعوت مستقيم وزير برق عراق، در كنار 40 شركت 
ديگر از 15 كشور جهان در دومين نمايشگاه ساالنه وزارت 
برق عراق حضور يافت. وزير برق عراق با همراهي معاون 
معاونان  و  كشور  اين  انرژی  كميته  رئيس  و  وزير  نخست 
وزارت برق، از غرفه شركت فراب ديدن كردند كه در اين 
بازديد، مهندس»امير كريمی«، مديربازاريابي طرح هاي حوزه 
عراق شركت فراب، به معرفي اين شركت و نيز پروژه در 

دست ساخت نيروگاه گازي الصدر پرداخت. 
نيز گفت: فراب را  الفهداوی«، وزير برق عراق،  « قاسم 
معاون  همچنين  هستم.  راضی  عملكردش  از  و  مي شناسم 
جوياي  نيز  عراق  انرژی  كميته  رئيس  و  وزير  نخست 

برنامه های آتی فراب برای كار در عراق شد.
بر پايه اين گزارش، دومين نمايشگاه ساالنه وزارت برق 
عراق با شعار »سرمايه گذاری در راستای توسعه انرژی برق 
ماه  بيست و دوم فروردين  تا  نوزدهم  عراق« طي روزهاي 
1394 در بغداد برگزار شد. در آيين گشايش اين نمايشگاه، 
»قاسم الفهداوی«، وزير برق، و »بهاء االعرجی«، معاون نخست 
انرژی عراق، حضور داشتند كه وزير  وزير و رئيس كميته 
برق در اين مراسم گفت: برگزاری نمايشگاه يكی از ابزارهای 
اجرايی وزارت برق برای دعوت از شركت های توانمند برای 

كار در عراق و جذب سرمايه گذاری است. 
برق  توليد  بخش های  برای  ما  افزود:  عراق  برق  وزير 
و  توزيع  شبكه های  و  انتقال  خطوط  جديد،  نيروگاه های 
همچنين قطعات يدكی پر مصرف، خواهان جذب سرمايه گذار 

هستيم و اميدواريم نمايشگاه اين فرصت را ايجاد كند.
افتتاحيه  سخنرانی  در  نيز  عراق  وزير  نخست  معاون 
ثبات در عراق  بين بردن  از  نمايشگاه گفت: داعش در پی 
و تعطيلی كامل پروژه هاست. از اينرو ما شركت هايی را كه 

ايام سخت در كنار  اين  وضعيت ما را درك كرده اند و در 
ما ايستاده اند، هرگز فراموش نمی كنيم. »بهاء االعرجی« در 
ادامه گفت: ما قوانين بسيار خوبی برای جذب سرمايه گذاری 
تدوين كرده ايم و آماده ايم انواع پشتيبانی ها از تضامين گرفته 
تا معافيت های مالی و گمركی و غيره را از شركت هايی كه با 
اهداف سرمايه گذاری در بازار عراق حاضر  مي شوند، داشته 
باشيم. اين گزارش  مي افزايد: مهندس خالد و دكتر عبدالحمزه، 
معاونان وزير برق و جمع زيادي از مديران ارشد وزارت برق 
عراق از جمله مهندس رعد قاسم، رئيس اداره سرمايه گذاری 
گازی،  نيروگاه های  اداره  معاون  مهندس عال،  قراردادها،  و 
مهندس عمار از اداره توزيع برق و مهندس صالح از اداره 
كه  بودند  فراب  غرفه  از  كنندگان  بازديد  برق، جزو  انتقال 
فرصت های  در خصوص  نظر  تبادل  منظور  به  نشست هايي 
كاری در عراق و نيز پيگيري وضعيت پروژه در دست ساخت 
نيروگاه گازي الصدر نيز با حضور آنان برگزار شد. »حسن 
دانايی فرد«، سفير جمهوري اسالمي ايران در عراق به اتفاق 
ابراز  با  فراب  غرفه  از  بازديد  در  بازرگانی سفارت،  كاردار 
خرسندي از حضور فراب در اين نمايشگاه، خواستار حضور 
بيشتر اين شركت در عراق شدند. از جمله شركت های ايراني 
حاضر در اين نمايشگاه،  مي توان به شركت هاي طلوع انرژی 
و صانير اشاره كرد كه نمايندگان آنها با مراجعه به غرفه فراب، 
در خصوص ظرفيت های همكاری بحث و تبادل نظر كردند.

همچنين نمايندگان برخي از شركت های خارجی حاضر 
شركت  و  مصر  از  پسكو  شركت  جمله  از  نمايشگاه  در 
شانگ های انرژی از چين، با مراجعه به غرفه فراب و مذاكره 
ظرفيت های  در خصوص  غرفه،  در  حاضر  نمايندگان  با 
برگزاري  خواستار  و  كردند  تبادل نظر  و  بحث  همكاری 

نشست هاي هم انديشي پس از اتمام نمايشگاه شدند.
برق  وزير  معاون  عبدالحمزه،  دكتر  نمايشگاه،  پايان  در 
عراق به نمايندگی از وزارت برق اين كشور، لوح تقديري 
را به نماينده شركت فراب به پاس حضور در اين نمايشگاه 

اهدا كرد.

گزارش دومین نمایشگاه ساالنه وزارت برق عراق 

وزير برق عراق: فراب را مي شناسم و از عملکردش راضی هستم
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برقدارکردنترانسهاياصلينیروگاه
سیمره

تجهیزکارگاهشرکتنوتاشدرسهایستگاه
خط7مترويتهران

بازدید دانشجویان دانشگاه 
تهران از نیروگاه لوارك

در تاريخ 94/2/23 جمعي از دانشجويان 
مكانيك  مهندسي  رشته  ارشد  كارشناسي 
دانشگاه تهران از نيروگاه لوارك بازديد به 
معرفي  ضمن  روز  اين  در  آوردند.  عمل 
دانشجويان،  به  فراب  شركت  فعاليت هاي 
طي بازديد از قسمت هاي مختلف نيروگاه، 
عملكرد كليه تجهيزات براي ايشان تشريح 
و به سواالت ايشان پاسخ داده شد. در پايان 
نيز از بازديدكنندگان نظرسنجي انجام شد 
بازديد  كيفيت  از  ايشان  ميزان رضايت  كه 

معادل 87 درصد بود. 

ديدار نوروزي مديران و همكاران گروه فراب در نخستين 
روز كاري سال 1394 برگزار شد. به گزارش روابط عمومي 
شركت فراب، اين مراسم از ساعت هشت و سي دقيقه صبح 
روز شنبه پانزدهم فروردين ماه 1394، از ساختمان مركزي 
شركت فراب و با حضور همكاران شركت در رستوران آغاز 
شد. در ادامه، مديران عامل شركت هاي فراب، نارديس، توبا، 
نوتاش و تجارت و سرمايه گروه فراب با همراهي جمعي از 
معاونان و مديران اين شركت ها، با حضور در ساختمان وزارت 

نيرو و شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، با وزير نيرو 
و معاونان و مديران اين وزارتخانه و نيز مدير عامل، معاونان 
و مديران شركت آب نيرو، ديدار كردند. مديران گروه فراب 
سپس با حضور در ساير ساختمان هاي گروه شامل شركت هاي 
تجارت و سرمايه گروه فراب، نارديس، توبا و نوتاش و نيز 
معاونت هاي مهندسي )ساختمان 3( و آبي و حرارتي )ساختمان 

5(، با همكاران مستقر در اين ساختمان ها ديدار كردند.

دیدار نوروزي مدیران و همكاران گروه فراب برگزار شد

در انتظار سالي خوب براي گروه فراب
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اخبار شركت توبا

آماده سازي مقدمات پيش راه اندازي
 توربين واحد سوم نيروگاه آزاد

فعاليت مجدد پروژه لوله انتقال آب شرب پروژه هراز 

اخبار شركت ناردیس

بازبیني مدل 30درصد
 سایت 3 پتروشیمي بوشهر

جلسه  آمده  به عمل  برنامه ريزي  مطابق 
بعدي براي سايت شماره  بازبيني مدل سه 
پتروشيمي  آفسايت  و  يوتيليتي  پروژه   3
حضور  با  چهارشنبه 94/2/23  روز  بوشهر 
كارشناسان  كارفرماي پروژه در محل شركت 
نارديس انجام پذيرفت. مدل سه بعدي در اين 
مرحله شامل طراحي و جانمايي ساختمان ها 
و تجهيزات و همچنين سازه هاي فلزي و بتني 

بود كه بصورت كامل بررسي شد. 

ابالغ پروژه بازسازي مخزن 
نفت B1 بصره به  ناردیس

نامه ابالغ  در فروردين ماه سال 1394، 
B1 كه  نفت خام   بازسازي مخزن  پروژه 
در انبار نفت PS1 ، واقع در منطقه رميله 
شمالي، استان بصره ، كشور عراق مي باشد، 
پروژه شركت  اين  دريافت شد. كارفرماي 
نفت جنوب عراق )SOC( مي باشد، نوع 
قرارداد EPC است و مدت قرارداد 12 ماه 

مي باشد. 

ابالغ پروژه تصفیه گاز 
نیروگاه رمیله به ناردیس

شركت   93 اسفند  بيستم  تاريخ  در 
نارديس نامه ابالغ پروژه تصفيه گاز نيروگاه 
رميله را دريافت كرد. هدف اصلي در پروژه 
مذكور جداسازي ذرات سنگين )C3+( از 
با  آن  تطبيق  و  رميله  نيروگاه  ورودي  گاز 
شرايط مورد نياز توربين هاي گاز نيروگاه 
مي باشد. موقعيت پروژه در كشور عراق، 
استان بصره ، منطقه رميله مي باشد و مدت 
 EPC بصورت  و  ماه   12 پروژه   قرارداد 

مي باشد.

پروژه توربين و شير پروانه اي نيروگاه آزاد در شركت توبا 
در حال سپري نمودن مراحل پاياني خود مي باشد. هم اكنون 
به جز بخشي از قطعات يدكي پروژه عمليات ساخت تمامي 
قطعات توربين و شير پروانه اي خاتمه يافته و به سايت ارسال 
گرديده است. شركت توبا به عنوان سوپروايزر طرح در حال 
حوزه  در  پيشرفت هايي  و  مي باشد  نصب  عمليات  پيشبرد 

سوپروايزري نصب به شرح زير حاصل شده است: 
فعاليت هاي  مجدد  شروع  و  نو  سال  تعطيالت  پايان  با 
توربين و ژنراتور   Run out نصب تجهيزات در سايت، 
واحد سوم به انجام رسيد و پس از برقوكاري سوراخ هاي 
مجاز  محدوده  در  كوپلينگ  عمليات  مربوطه،  فلنج هاي 
اين  راه اندازي  پيش  يافت.  موفقيت  خاتمه  با  نيز  تلرانسي 

واحد بعد از اتمام ساير امور باقيمانده از جمله كابل كشي 
بين تجهيزات و راه اندازي تابلوهاي كنترلي، در دستور كار 

قرار خواهد گرفت.

 اتمام كوپلینگ توربین-ژنراتور واحد دوم
 Run ،با پايان يافتن عمليات نصب تجهيزات واحد سه
out توربين و ژنراتور واحد دوم با مقادير بسيار عالي انجام 
شد و پيرو آن عمليات كوپلينگ در محدوده مجاز تلرانسي 
نيز با موفقيت خاتمه يافت. عمليات نصب تجهيزات جانبي 
پيش بيني  برنامه،  طبق  و  دارد  ادامه  همچنان  دوم  واحد 
مي گردد نصب كليه تجهيزات مكانيكال نهايتا در هفته اول 

خرداد ماه سال جاري خاتمه يابد.

پیشرفتپروژهسیستمروشنایي
هیبریدشیراز)بادوخورشید(

پروژه سيستم روشنايي هيبريدي شيراز در شركت 
توبا در حال پيشرفت مي باشد. در حال حاضر با پايان 
يافتن عمليات طراحي سازه و فونداسيون پايه چراغ ها، 
مرحله استعالم جهت انتخاب پيمانكار آغاز و همچنين 
مقدمات سفارش گذاري تجهيزات توربين باد، كنترلر 
و پنل خورشيدي در حال انجام  مي باشد. ضمناً يك 
كارفرما  به  ارائه  نمونه چراغ روشنايي LED جهت 
تامين و در ارديبهشت ماه سال جاري به ايشان تحويل 

گرديد.

خاتمهطراحيتجهیزات
نیروگاهسردشت

به دنبال ابالغ قرارداد طراحي، تامين، ساخت و نصب دريچه هاي 
استاپالگ نيروگاه سردشت به شركت توبا، طراحي اين تجهيزات 
اواخر فروردين ماه سال جاري خاتمه يافت و مدارك و نقشه هاي 
مربوطه به كارفرما ارسال گرديد و هم اكنون منتظر تائيد كارفرما 
جهت شروع عمليات ساخت است. ضمناً با توجه به اعالم نياز 
سايت عليرغم ابالغ قرارداد بخش ساخت داخل توربين نيروگاه 
توسط  تيوب  درفت  اوليه  مواد  و  ساخت  نقشه هاي  سردشت، 
شركت توبا تهيه و براي شروع ساخت تحويل پيمانكار مربوطه 

گرديده است. 

پروژه لوله انتقال آب شرب سد مخزني هراز پس از توقف 
چند ماهه كه بدليل آماده نبودن جبهه كاري از سوي كارفرما 
عمليات  نمود.  فعاليت  به  شروع  مجدداً  بود،  گرديده  ايجاد 
تثبيت لوله ها در تونل آب بر از ابتداي سال 94 آغاز گرديد و 
اين عمليات اواخر ارديبهشت ماه سال جاري خاتمه يافت. هم 
 Touch Up اكنون لوله ها در حال انجام مراحل بازرسي و
رنگ مي باشند و پس از تحويل به كارفرما عمليات بتن ريزي 

نهايي انجام خواهد شد.

 



به  مربوط  فراب  شركت  شهري  قطار  و  تونلي  تهويه   قرارداد  بزرگ ترين 
قطار شهري  تونل خط 2  تهويه   اندازي سامانه   راه  و  تامين، نصب  طراحي، 

مشهد مبادله شد.
به گزارش معاونت بازرگاني شركت فراب، اين شركت به منظور طراحي، 
 2 مسير خط  ايستگاه هاي  و  تونل  تهويه   سامانه   اندازي  راه  و  نصب  تامين، 
قطار شهري مشهد شامل تامين تجهيزات ذكر شده در جدول زير)بخشي از 
تجهيزات(، مناقصه اي برگزار كرد كه برنده  اين مناقصه مشاركتي، شركت هاي 
زيترون )سازنده  تجهيزات تهويه(، ايندرا )سازنده  تجهيزات فرمان( و گريوه كان 

)نصاب تجهيزات( بودند.
نخستين قرارداد مستقيم شركت فراب با مشاركت زيترون-ايندرا-گريوه كان 
روز دوم ارديبشهت ماه 1394 مبادله شد كه بزرگ ترين قرارداد تهويه  تونلي و 

قطار شهري فراب تا اين روز بوده و موفقيت در اجراي آن  مي تواند راه گشاي 
طرح هاي بعدي باشد.

و  كيلومتر  به طول 14  قطار شهري مشهد   2 اين گزارش  مي افزايد: خط 
شامل 13 ايستگاه، در راستاي شمال شرقي- جنوب غربي شهر مشهد از انتهاي 
طبرسي شمالي آغاز شده و در ادامه پس از قطع كمربندي صد متري )بزرگراه 
بسيج(، از منطقه طالب عبور كرده و با فاصله اندكي از چهار راه مقدم طبرسي 
عبور خواهد كرد.  اين خط سپس از ميدان راه آهن به ميدان شهدا طي مسير 
 مي كند و در ادامه با عبور از ميدان سعدي و ميدان تقي آباد، ضمن عبور از 
ايستگاه تقاطعي با خط 1 قطار شهري مشهد دسترسي ويژه اي به مركز تجاري 
زيست خاور خواهد داشت و در نهايت با عبور از پارك كوه سنگي در ميدان 

فضل بن شاذان به ايستگاه آخر خط رسيده و پايان  مي يابد.

قطرتعدادنامتجهیز
)mm(

طول
)mm(

هوادهي
)m3/s(

توانموتور
)kW(

بهرهوريدر
دورمعکوس

Axial fan 56 2,500 6,400 135 20080درصد

Jet fan 3 1,200 2,800 24 22100درصد

Jet fan 4 900 2,700 20 19100درصد

تابلوي راه اندازي فن  ها و 
دريچه ها

كنترل مركزي توسط28 
PLC Siemens SD700

تابلوي فرمان تجهيزات 
تهويه و اعالن حريق

با قابليت نظارت و فرمان مركزي و همچون اين ايستگاه به ايستگاه 13 
بر كل خط

مبادله بزرگ ترين قرارداد
 تهويه  تونلي و قطار شهري فراب 

تامینبرخيتجهیزات

خط 2 قطار شهري 
مشهد به طول 14 
كیلومتر و شامل 13 
ایستگاه، در راستاي 
شمال شرقي- جنوب 
غربي شهر مشهد 
از انتهاي طبرسي 
شمالي آغاز شده و 
در ادامه پس از قطع 
كمربندي صد متري 
)بزرگراه بسیج (، از 
منطقه طالب عبور 
كرده و با فاصله 
اندكي از چهار راه 
مقدم طبرسي عبور 
خواهد كرد
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برای نخستين بار در كشور، طراحی، ساخت و تست پمپ BB3 با تالش 
كارشناسان ايرانی با موفقيت انجام شد. به گزارش روابط عمومي شركت فراب، 
ناصر ناصر آبادي، عضو هيأت مديره و مدير بازرگاني شركت پمپ بركه، اين 

مطلب را در نشست خبري روز چهاردهم ارديبهشت ماه، اعالم كرد.
ناصرآبادي گفت: نخستين پمپ BB3 مطابق با استاندارد API610 كه قابليت 
استفاده در پااليشگاه ها، پتروشيمی ها و نيروگاه ها را دارد، از سوی شركت پمپ 
بركه طراحی، ساخته و تست شد و در اختيار پتروشيمی خارك به عنوان اولين 
فشار  طبقاتی  پمپ های  افزود:  ادامه  در  گرفت. وي  قرار  ايرانی  كننده  مصرف 

شناخته   BB3 عنوان  با  كه  قوی 
و  پيچيده ترين  از  مي شوند، 
خاص ترين پمپ های مورد استفاده 
در صنعت نفت و مراكز نيروگاهی 
مراحل  تمام  اجرای  كه  است 
سوی  از  آن  ساخت  تا  طراحی 
كارشناسان ايرانی محقق شده است 
و می توان گفت كه قابليت رقابت 
با نمونه های خارجی خود را دارد. 
ناصرآبادي سپس گفت: اين پمپ 
برای انتقال آب تغذيه ديگ بخار 
و  باال  دمای  با  خارك  پتروشيمی 
متر  كاركرد 820  فشار  با حداكثر 

طراحی شده كه اسفندماه سال گذشته در حضور نمايندگان شركت پتروشيمی 
خارك مورد آزمايش قرار گرفت و به زودی در اين مجتمع پتروشيمی نصب 
خواهد شد. مدير بازرگاني شركت پمپ بركه با بيان اين كه اين پمپ تمام ايرانی 
است و دانش فنی آن بومی است، گفت: اين پمپ برای نخستين بار در ايران ساخته 
شده و آمادگی داريم تا نيازهای داخل كشور را تامين كنيم. وی سپس افزود: اين 
شركت 16 مدل پمپ مورد نياز وزارتخانه های نفت و نيرو را می سازد و با توجه به 
كسب دانش های فنی مورد نياز، می توانيم در بسياری از موارد كشور را از واردات 
بی نياز كنيم. ناصرآبادي در ادامه گفت: قيمت تمام شده پمپ BB3 حدود 30 

درصد قيمت نمونه مشابه اروپايی آن است است و مصرف كنندگان اين نوع پمپ 
ساخت يك كشور آسيايی كه در سال های اخير از تامين كنندگان نياز كشورمان 
بوده، بارها نارضايتی خود را از كيفيت ساخت و عملكرد آن اعالم كرده اند. وی 
افزود: پمپ BB3 دارای باالترين استانداردهای بين المللي است و در سطح كيفی 

بااليی قرار دارد.

پمپ بركه، یك شركت دانش بنیان مي شود
اين گزارش  مي افزايد: حسين هاشمي، مدير عامل شركت تجارت و سرمايه 
گروه فراب كه رئيس هيأت مديره 
هست،  نيز  بركه  پمپ  شركت 
گفت:  خبري  نشست  اين  در 
شركت فراب در 20 سال  گذشته 
ساخت  بومی سازی  دنبال  به 
كشور  در  برق آبی  نيروگا ه های 
بوده كه خوشبختانه توانسته عالوه 
در  صنعت  اين  دانش  استقرار  بر 
را  مهندسی خود  كشور، خدمات 
به كشورهايي همچون تاجيكستان، 

كنيا و سريالنكا توسعه دهد.
 به گفته هاشمي، شركت پمپ 
بركه نيز به عنوان يك شركت داراي 
فناوري طراحي پمپ با پيوستن به اين مجموعه فراب، خواهد توانست ماموريت 
ساخت داخلي كردن برخی قطعات نيروگاهی و صنعتی را در كشور انجام دهد. 
وی تصريح كرد: خريد خارجی يك محصول، صرفاً وارد كردن محصول نيست. 
بلكه ما بايد تكنولوژی و دانش فنی اين محصول ها را نيز وارد كنيم؛ اما در طراحی 
و ساخت اين پمپ، ما بدون نياز به خريد دانش فنی، تمامی مراحل طراحی و 
ساخت پمپ را در داخل كشور انجام داده ايم. هاشمي سپس گفت: شركت پمپ 
بركه در بهار 1393 با سرمايه گذاری شركت تجارت و سرمايه گروه فراب، به گروه 

فراب پيوسته است.

معدن سنگ تزئيني تراورتن اسك در يازدهمين نمايشگاه بين المللي سنگ، 
معادن و صنايع وابسته استان اصفهان شركت كرد.

قزوين،  تهران،  اصفهان،  استان های  از  مشاركت كننده   95 نمايشگاه  اين  در 
لرستان، خراسان رضوی و قم و نمايندگانی از كشورهای چين و ايتاليا در فضای 
نمايشگاهی به مساحت 8500 مترمربع حضور داشتند و آخرين دستاوردهاي خود 
در زمينه هاي فرآوري سنگ هاي ساختماني، معادن سنگ، ماشين آالت استخراج 
معدني و فرآوري سنگ ساختماني، قطعات و لوازم سنگبري، معدن و ماشين آالت 

و ساير صنايع وابسته به سنگ را در معرض نمايش بازديدكنندگان قرار دادند.
شركت تجارت و سرمايه گروه فراب ضمن معرفي معدن اسك به فعاالن 
بازار سنگ كشور، برنامه هاي ديگر خود از جمله  برقراري ارتباط و مذاكرات 
سنگ،  معادن  مديران  و  صاحبان  جمله  از  معدن  و  سنگ  فعاالن  با  متعدد 
توليدكنندگان سنگ و سنگبري ها، فعالين ساخت و ساز و طراحان و مجريان 

سنگين،  ماشين-آالت  و  معدني  تجهيزات  و  لوازم  فروشندگان  ساختماني، 
ارائه كنندگان خدمات آزمايشگاهي و مطالعات زمين شناسي و ژئوتكنيك، فعالين 
معادن، صادركنندگان  فروشندگان  دارندگان و  اطالع رساني،  تبليغات و  حوزه 
... و  محصوالت سنگ، تيم هاي كاري و استادكار و سرپرستان معادن سنگ، 
بسياري ديگر از افراد و متخصصين و شركت هايي كه در اين صنعت مشغول به 

فعاليت هستند را پيگيري نمود.
اين نمايشگاه از تاريخ پنج شنبه 10 ارديبهشت تا دوشنبه 14 ارديبهشت ماه 
سال جاري در شهر اصفهان با هدف افزايش ظرفيت توليد و پتانسيل صادراتي 
و حضور در بازارهاي گسترده جهاني برگزار شد. گفتني است به دليل حضور 
40 درصد واحدهاي سنگبري كشور در استان اصفهان، اين نمايشگاه از اهميت 
ويژه اي برخوردار است و يكي از بزرگترين مجامع فعاالن اين صنعت در كشور 

محسوب مي شود. 

در نشست خبري مدیران شركت با خبرنگاران مطرح شد

 BB3 بومی سازی و ساخت پمپ
 در ايران از سوي شركت پمپ بركه

حضور شركت تجارت و سرمایه گروه فراب )معدن اسک( در نمایشگاه سنگ اصفهان

قیمت تمام شده 
پمپ BB3 حدود 
30 درصد قیمت 
نمونه مشابه اروپایی 
آن است است و 
مصرف كنندگان این 
نوع پمپ ساخت 
یک كشور آسیایی 
كه در سال های اخیر 
از تامین كنندگان 
نیاز كشورمان بوده، 
بارها نارضایتی خود 
را از كیفیت ساخت 
و عملکرد آن اعالم 
كرده اند
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*کارشناسبرنامهریزيوکنترلپروژهمعاونتتوسعهطرحها

انرژي هاي نو 

آب و برق
اخبار صنعتحرارتي

محمدرضا 
نازآبادي *

راه اندازي نیروگاه حرارتي توسط BHEL)هند(
شركت هندي BHEL اعالم كرد كه مراحل ساخت نيروگاه 1200 
مگاواتي Chhattisgarh به پايان رسيده و اولين واحد 600 مگاواتي 
آن با موفقيت راه اندازي شده است. اين شركت تاكنون بيش از 11،400 
مگاوات نيروگاه حرارتي در اين ايالت احداث كرده است و سهم بازاري 
بيش از 68 درصد را در اختيار دارد. اين شركت همچنين اخيراً برنده 
 Telangana پروژه حرارتي 1080 مگاواتي در ايالت EPC مناقصه

شده است. 

بازسازي نیروگاه آبيVotkinskaya)روسیه(
 Votkinskaya مگاواتي   1020 نيروگاه  واحد   10 بازسازي 
اساس  بر  گرديد.  واگذار   Power Machine روسي  به شركت 
در  نيروگاه  اين  بازسازي  مراحل  گرفته،  صورت  برنامه ريزي هاي 
به  نيز  نيروگاه  اين  ظرفيت  و  رسيد  خواهد  اتمام  به   2025 سال 
نيروگاه  است  ذكر  به  الزم  يافت.  خواهد  افزايش  مگاوات   1150
واحد 110  دو  توسط  و  احداث  در سال 1960   Votkinskaya

مگاواتي و هشت واحد 100 مگاواتي تجهيز شده است. 

شروع فرآیند انتخاب پیمانكار
 براي نیروگاه خورشیدي)اردن(

به  نيروگاه خورشيدي  براي ساخت  پيمانكاران  ارزيابي  فرآيند 
ظرفيت 75 مگاوات در كشور اردن آغاز شده است. ارزش اين پروژه 
بيش از 150 ميليون دالر تخمين زده شده است. در حال حاضر اين 
كشور بيش از 97 درصد از نياز برق خود را از واردات انرژي تامين 
مي كند و برنامه دارد 10 درصد انرژي مورد نياز خود را از انرژي هاي 

تجديدپذير تامين كند.

ابالغ قرارداد اجراي نیروگاه 220 مگاواتي بادي)ژاپن(
كنسرسيومي متشكل از شركت Hitachi Zosen به همراه نه 
شركت ديگر،موفق به اخذ قرارداد اجراي پروژه بادي 220 مگاواتي 
Lwafune شدند. اين نيروگاه در شمال غربي ژاپن احداث خواهد 
شد و هزينه تقريبي اجراي آن 852 ميليون دالر برآورد شده است. 
برق توليدي اين نيروگاه براي مصرف بيش از 170 هزار خانوار مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت. 

ابالغ قرارداد اجراي
 سه طرح تجدیدپذیر)آفریقاي جنوبي(

قرارداد احداث سه پروژه تجديدپذير به ظرفيت 251 مگاوات از 
سوي وزارت انرژي آفريقاي جنوبي به شركت BioTherm ابالغ 
 Golden مگاواتي   120 بادي  نيروگاه  شامل  پروژه  سه  اين  شد. 
نيروگاه  و   Aggeneys مگاواتي  Valley،نيروگاه خورشيدي 45 

خورشيدي 86 مگاواتي Konkoonsies II مي باشد. 

سفارش تامین تجهیزات پروژه برق آبي
Karuma)اوگاندا(

تجهيزات  تامين  براي  يورو  ميليون   58 ارزش  به  قراردادي 
الكترومكانيكال نيروگاه Karuma از سوي شركت Sinohydro به 
شركت آلستوم ابالغ گرديد. ظرفيت اين نيروگاه 600 مگاوات است و 
توسط شش واحد 100 مگاواتي از نوع فرانسيس تجهيز خواهد شد. 
هزينه تقريبي ساخت اين نيروگاه 1,65 ميليارد دالر برآورد شده است. 
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راه اندازي نیروگاه آبي BajoTulua)كلمبیا(
ساخت  مراحل  كه  كرد  اعالم   EPSA كلمبيايي  شركت 
نيروگاه 19,9 مگاواتي BajoTulua در تاريخ 27 فوريه سال 
جاري به پايان رسيده و نيروگاه به مرحله بهره برداري رسيده 
است. اين پروژه شامل اجراي يك سد به ارتفاع 50 متر،احداث 
تونل به طول 5657 متر و ساخت نيروگاه و تجهيز آن با دو 
واحد 10 مگاواتي از نوع فرانسيس بوده است. هزينه ساخت اين 
نيروگاه 153,5 ميليون دالر بوده است. توانايي توليد انرژي اين 

نيروگاه 117 گيگاوات ساعت در سال است. 

Apple سرمایه گذاري شركت
 بر روي انرژي هاي تجدیدپذیر)ایرلند(

شركت Apple براي تامين برق مصرفي ديتاسنترهاي خود 
در كشور ايرلند، بيش از 400 ميليون يورو سرمايه گذاري مي كند. 
اين سرمايه گذاري بر روي 6 پروژه تجديدپذير صورت خواهد 
گرفت و درحال حاضر اين شركت در حال دريافت پيشنهاد از 
شركت هاي فعال در اين زمينه است. مجموع ظرفيت مورد نياز 

براي اين ديتاسنتر بيش از 300 مگاوات خواهد بود.

هدف گذاري 100 درصدي
 در استفاده از منابع تجدیدپذیر)كاستاریكا(

وزير انرژي كاستاريكا اعالم كرد كه بر پايه برنامه ريزي هاي 
نياز  از  93 درصد  درحال حاضر  كشور  اين  گرفته،  صورت 
انرژي خود را از منابع تجديدپذير تامين مي كند. وي همچنين 
اعالم كرد كه به زودي تمام انرژي مورد نياز كشور كاستاريكا 
از منابع تجديدپذير تامين خواهد شد. الزم به ذكر است از بين 
انرژي هاي تجديدپذير مورد استفاده، نيروگاه هاي آبي بيشترين 

 درصد را به خود اختصاص داده اند.

تامین تجهیزات نیروگاه آبي Nuble)شیلي(
قرارداد تامين تجهيزات هيدرومكانيك و الكترومكانيك نيروگاه 
اين  ارزش  گرديد.  واگذار   Andtritz به شركت   Nuble آبي 
قرارداد 50 ميليون يورو برآورد شده است. محدوده اين قرارداد 
 ،BOP شامل تامين دو واحد توربين فرانسيس، ژنراتور، تجهيزات
سيستم هاي كنترلي و حفاظتي مي باشد. راه اندازي اين نيروگاه در 

سال 2017 خواهد بود.

چشم انداز وضعیت پروژه هاي برق آبي
در كشور تركیه تا سال 2023)تركیه(

دولت تركيه اعالم كرد كه بر اساس نقشه راه اين كشور در زمينه 
به  مي بايست  برق آبي  نيروگاه هاي  ظرفيت   2023 سال  تا  انرژي، 
افزايش  اين هدف مستلزم  كند. تحقق  پيدا  افزايش  34 گيگاوات 
است.  تركيه  كشور  در  شده  نصب  برق آبي  ظرفيت  درصدي   53
 22,3 كشور  اين  در  برق آبي  استفاده  مورد  ظرفيت  درحال حاضر 
گيگاوات است. همچنين در نقشه راه انرژي كشور تركيه، استفاده 
از 20 گيگاوات انرژي بادي، 5 گيگاوات خورشيدي، 1 گيگاوات 

زمين گرمايي و زيست توده نيز هدف گذاري شده است. 

تامین مالي پروژه برق آبيAgua Zarca)هندوراس(
بانك هلندي FMO اعالم كرد كه مبلغ 15 ميليون دالر جهت 
تامين مالي پروژه 21,7 مگاواتي Agua Zarca تخصيص داده است. 
تجهيزات اين نيروگاه نيز كه شامل توربين ها، ژنراتورها،گاورنرها و 
سيستم هاي كنترلي هستند،توسط شركت Voith Hydro تامين 
خواهد شد. اين نيروگاه توانايي توليد 93 گيگاوات ساعت برق در 

سال را خواهد داشت.

تامین مالي پروژه برق آبيTumarin)نیكاراگوئه(
بانك اروپايي EIB اعالم كرد كه فرآيند تامين مالي پروژه 253 
مگاواتي Tumarin به مراحل پاياني خود رسيده است و مبلغ 
130 ميليون يورو ديگر نيز براي اجراي خطوط انتقال مورد نياز 
اين نيروگاه در نظر گرفته است. قرار است اين نيروگاه به دو واحد 
110 مگاواتي و يك واحد 33 مگاواتي از نوع كاپالن تجهيز شود. 
نيروگاه Tumarin در سال 2019 به بهره برداري خواهد رسيد و 

بيش از 1200 گيگاوات ساعت برق توليد خواهد نمود. 
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مدير عامل شركت توسعه منابع آب و نيروي 
ايران از سرمايه گذاري ساالنه حدود يك ميليارد 
سدهاي  احداث  براي  شركت  اين  توسط  دالر 
بزرگ و نيروگاه هاي برق آبي خبر داد. به گزارش 
روابط عمومي شركت توسعه منابع آب و نيروي 
گفت:  رضازاده«  »سيدمحمدرضا  مهندس  ايران، 
 73 كشور  در  نصب شده  نيروگاه هاي  ظرفيت 
هزار مگاوات شامل انواع نيروگاه ها بوده و سهم 

نيروگاه هاي برق آبي 14,7 درصد است. 
وي در ادامه گفت: طرح كارون 3 داراي 205 
متر ارتفاع و نيروگاهي 2000 مگاواتي در زيرزمين 
است؛ كرخه نيز با پنج ميليارد متر مكعب حجم 
مخزن، بيشترين حجم مخزن را در بين سدهاي 
ايران دارد و قادر به توليد 400 مگاوات برق است 
و سد كارون 4 داراي مخزني با حجم دو ميليارد و 
200 ميليون متر مكعب با نيروگاه 1000 مگاواتي 
اين است كه  قابل توجه  نكته  افزود:  است. وي 
سدهايي كه روي رودخانه كارون طراحي و اجرا 
شده، به نحوي است كه اگر درياچه سدي پر باشد، 
تا پاي سد باالسري خود ادامه پيدا مي كند و اين 
بدين معناست كه از تمام ظرفيت كارون براي ايجاد 
نيروگاه برق آبي استفاده كرده ايم. رضازاده با اشاره 
به سد گتوند، افزود: سد گتوند بلندترين سد خاكي 
با ظرفيت 1000 مگاوات و حجم مخزن چهار و 
نيم ميليارد متر مكعب، آخرين سدي است كه بر 
روي كارون قرار دارد و در حال بهره برداري است.

از پروژه هايي كه در شمال  افزود: يكي   وي 
كشور توسط آب و نيرو اجرا شده، نيروگاه تلمبه 
ذخيره اي سياه بيشه است كه ظرفيت نيروگاه اين 
پروژه 1000 مگاوات است و آب را بين دو مخزن 
مي چرخاند و برق را در ساعت هاي كم مصرف به 
منتقل مي كند.  بالعكس  و  پرمصرف  ساعت هاي 
رضازاده با اشاره به عالقه مندي اين شركت براي 
فعاليت در بخش نيروگاه هاي ميكرو، گفت: يكي 
داريم  آن  در  كار  به  تمايل  ما  كه  زمينه هايي  از 
تا  است  ميكرو  و  متوسط  كوچك،  نيروگاه هاي 
بتوانيم از هر فرصتي براي توليد برق استفاده كنيم؛ 
بنابراين در زمينه بومي سازي نيروگاه هاي ميكرو 
و توسعه فعاليت بخش خصوصي در اين زمينه 

فعاليت كرده ايم.
وي يادآور شد: در زمان حاضر 10790 مگاوات 
 6890 بهره برداري،  حال  در  برق آبي  نيروگاه 
مگاوات در حال اجرا و 12900 مگاوات در حال 

مطالعه داريم.

وزير نيرو با صدور حكمي، مهندس »همايون 
وزير  عالي  »مشاور  سمت  به  را  حائري  خياوي« 
نيرو در توسعه صنعتي و فن آوري و رئيس مركز 
صادرات  توسعه  و  برق  و  آب  صنايع  پشتيباني 
وزارت نيرو« منصوب كرد. در اين حكم انتصاب، 
مهم ترين وظايف مهندس همايون حائري خياوي به 
اين شرح ذكر شده است: »توسعه و ارتقاي فن آوري 
در صنعت آب و برق؛ پشتيباني و حمايت از توسعه 
فعاليت شركت هاي خصوصي پشتيبان صنعت آب و 
برق )مشاوران، پيمانكاران و سازندگان تجهيزات(؛ 
توسعه صادرات برق و تجهيزات و خدمات فني 
توسعه  برق؛  و  در حوزه صنعت آب  مهندسي  و 
روابط و همكاري هاي بين الملل؛ زمينه سازي براي 
و  خارجي  فرصت هاي  از  بيشتر  هرچه  استفاده 
بين المللي براي ارتقاي صنعت آب و برق كشور.« 
كارشناسي  مدرك  داراي  خياوي  حائري   همايون 
ارشد مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف است 
و پيش از اين به عنوان مديرعامل شركت مديريت 
شبكه برق ايران و مديرعامل شركت توانير، فعاليت 

مي كرده است.

انتصاب مديرعامل جديد 
شركت توانير

»آرش  مهندس  حكمي،  صدور  با  نيرو  وزير 
مديريت  شركت  مديرعامل  عنوان  به  را  كردي« 
)توانير(  ايران  برق  نيروي  توزيع  و  انتقال  توليد، 
اطالع رساني  پايگاه  گزارش  به  كرد.  منصوب 
وزارت نيرو )پاون(، در حكم وزير نيرو خطاب 
به مهندس آرش كردي آمده است: »با عنايت به 
مراتب تعهد، شايستگي و سوابق ارزشمند جناب 
عالي و در اجراي مفاد ماده 23 اساسنامه شركت 
سهامي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق 
ايران )توانير( و با توجه به مصوبه شماره 111,21 
موجب  به  مذكور،  مديره  هيأت  مورخ 94/1/22 
اين حكم براي مدت دو سال به عنوان مديرعامل 
شركت توانير منصوب مي شويد. انتظار مي رود با 
هماهنگي معاونت برق و انرژي و جلب مشاركت 
و  وظايف  انجام  در  برق  صنعت  همكاران  كليه 
به  ارائه شده  برنامه هاي  اهداف شركت و  تحقق 
رياست محترم جمهور و مجلس شوراي اسالمي 
اهتمام ورزيد.« آرش كردي پيش از اين مديرعامل 
راهبري  معاون  و  باختر  منطقه اي  برق  شركت 

شركت مديريت شبكه برق كشور بوده است. 

يك رسانه تاجيك عنوان كرد: اجراي پروژه 
سرمايه گذاري  جذب  به   »CASA-1000«
در  آبي  برق  نيروگاه هاي  ساخت  زمينه  در 

تاجيكستان كمك مي كند.
داشتن  علت  به  قرقيزستان  و  تاجيكستان 
رودخانه هاي فراوان و پرآب، امكانات فراواني 
 CASA-1000 طرح  دارند.  برق  توليد  براي 
است   CASAREM پروژه نخستين مرحله 
كه ايجاد زيرساخت  ها و سيستم براي تجارت 
و انتقال حدود 1300 مگاوات نيروي برق در 
آسياي  در  تاجيكستان  و  قرقيزستان  از  سال 
مركزي به افغانستان و پاكستان در جنوب آسيا 
سال  از   1000 كاسا  پروژه  مي كند.  فراهم  را 
2007 مورد توجه قرار گرفته است و شامل 
و  قرقيزستان  از  برق  انتقال  خطوط  ساخت 
تاجيكستان به پاكستان از راه افغانستان است. 
اين طرح هر چند در چند سال گذشته مورد 
منطقه اي و كشورهاي دخيل  بازيگران  توجه 
در اجراي طرح بوده، اما با توجه به بزرگي و 
پيوند آن با طرح هاي هيدروپلتيكي تاجيكستان 
و قرقيزستان، نوع وجود امنيت در افغانستان 
با  بين المللي  بازيگران  نگاه  و  پاكستان  و 
چالش هاي فراواني روبه رو است. اين گزارش 
مي افزايد: تاجيكستان براي ساخت نيروگاه هاي 
برق آبي، به چند دليل سرمايه گذاران بالقوه را 
بيشتر جلب مي كند. از جمله آنكه هزينه ساخت 
آنها در مقايسه با نيروگاه هاي بزرگ كمتر است 
و عالوه بر اين، مدت خواب سرمايه در اين 
نوع نيروگاه ها كمتر بوده و زودتر به بازدهي 
سرمايه گذاران  به  زمينه  اين  در  مي رسند. 
نيروگاه هاي  ساخت  پروژه هاي  خارجي، 
برق آبي متوسط در رودخانه هاي داخلي اين 
جمهوري پيشنهاد مي شود و حدود 20 پروژه 
»سرخاب«،  آبي  برق  نيروگاه  ساخت  براي 
وجود  »كافرنهان«  و  »زرافشان«  آبي هينگاب«، 
داردكه نياز به سرمايه گذاري دارند. در مدخل 
اين رودخانه ها، مي توان نيروگاه هاي برق آبي 
با ظرفيت هاي مختلف از 20 مگاوات تا 400 
آبي  برق  ايستگاه هاي  كرد.  احداث  مگاوات 
رودخانه  در  مي توان  را  متوسط  و  كوچك 
نيروگاه هاي  و  ساخت  كافرنهان  و  زرافشان 
بزرگ تر از حدود 300 مگاوات تا 400 مگاوات 
و  رودخانه هاي سرخاب  روي  بر  مي توان  را 

آبي هينگاب ايجاد كرد.
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سرمايه گذاري ساالنه يک ميليارد 
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بزرگ و نيروگاه هاي آبي

انتصاب رئيس مركز پشتيباني 
صنايع آب و برق و توسعه 

صادرات وزارت نيرو

»كاسا 1000« فرصت كم نظير 
براي تحول انرژي تاجيکستان



رئيس مركز پشتيباني صنايع آب و برق و 
توسعه صادرات وزارت نيرو گفت: ارزش 
پارسال  مهندسي  و  فني  خدمات  صادرات 
در بخش نيرو، دو ميليارد و 569 ميليون و 

200 هزار دالر بود. 
اينكه خدمات  بيان  با  »همايون حائري« 
حوزه هاي  از  يكي  مهندسي  و  فني 
محسوب  ايران  غيرنفتي  صادرات  مهم 
صدور  اخير  سال هاي  در  گفت:  مي شود، 
حمايت هاي  با  مهندسي  و  فني  خدمات 
رشد  از  بخش خصوصي،  تالش  و  دولت 
قابل توجهي به ويژه در حوزه صنعت آب و 

برق برخوردار بوده است.
مانند  نيز   1393 سال  در  افزود:  وي 
سال هاي اخير، صنعت آب و برق در بين 
بخش هاي مختلف راه، ساختمان، مخابرات، 
نفت، گاز و پتروشيمي و نيرو پيشتاز بوده 
رئيس  است.  شده  نخست  رتبه  حائز  و 
مركز پشتيباني صنايع آب و برق و توسعه 
فني  خدمات  صادرات  ارزش  صادرات 
نيرو  بخش  در   1393 سال  در  مهندسي  و 
ميليون دالر عنوان  ميليارد و 569,2  را دو 
كرد و گفت: اين درحالي است كه ارزش 
بخش  مهندسي  و  فني  خدمات  صادرات 
 17.6 ساختمان  دالر،  ميليون   316.5 راه 
دالر،  ميليون   7.2 مخابرات  دالر،  ميليون 
نفت، گاز و پتروشيمي 5.08 ميليون دالر به 
ثبت رسيد كه با توجه به مبلغ كل صادرات 
بخش ها  تمام  در  مهندسي  و  فني  خدمات 
كه دو ميليارد و 915.5 ميليون دالر است، 
حجم صادرات خدمات فني و مهندسي در 
صادرات  كل  از  88.12 درصد  نيرو  بخش 
به خود  را  فني و مهندسي در سال 1393 

اختصاص داده است.
تعداد  داد: در سال 1393،  ادامه  حائري 
20 پروژه برون مرزي در صنعت آب و برق 
نشان  موضوع  اين  و  است  شده  عملياتي 
مي دهد بيش از 88 درصد كل صادرات فني 

و مهندسي به بخش نيرو اختصاص دارد.

وزير نيرو از مديريت مصرف، كاهش تلفات و 
ساخت نيروگاه هاي جديد سيكل تركيبي به عنوان 
سه برنامه برقي ايران در سال 94 ياد كرد و گفت: 
به زودي ساخت و تبديل 10 هزار نيروگاه جديد 
سيكل تركيبي آغاز مي شود. »حميد چيت چيان« 
در تشريح مهم ترين برنامه هاي برقي وزارت نيرو 
در سال 1394، گفت: تامين پايدار و مطمئن برق 
تابستاني مردم، اولويت دارترين برنامه وزارت نيرو 
در سال جاري خواهد بود. وزير نيرو با اعالم اينكه 
طرح هاي ضربتي براي افزايش پايداري شبكه برق 
براي عبور از پيك تابستاني در دستور كار مديران 
صنعت برق كشور قرار گرفته است، تصريح كرد: 
پيش بيني مي شود در سال جاري هم رشد 5 تا 6 
درصدي مصرف برق در بين مشتركان كشور ادامه 
يابد كه در كنار افزايش مصرف، احتمال افزايش 
دما به ويژه در روزهاي گرم تابستاني تامين برق 
كرد.  خواهد  روبه رو  مشكالتي  با  را  مشتركان 
نيروگاه  با اشاره به كند شدن آهنگ  چيت چيان 
سازي در كشور به ويژه در طول چند سال گذشته، 
گفت: كاهش شديد حجم سرمايه گذاري، وجود 
ركود در صنعت برق، كاهش ظرفيت در دست 
هزار  دو  حدود  به  جديد  نيروگاه هاي  ساخت 
مگاوات، از مهم ترين مشكالت پيش روي صنعت 
برق كشور است. اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه 
در كنار مديريت مصرف و كاهش پيك مصرف 
برق تابستاني، ساخت نيروگاه هاي جديد برق با 
اولويت نيروگاه  هاي سيكل تركيبي دومين برنامه 
محوري وزارت نيرو در حوزه برق در سال جاري 
است، بيان كرد: عالوه بر اين تبديل نيروگاه هاي 
با  تركيبي  سيكل  نيروگاه هاي  به  گازي  موجود 
برنامه هاي  ديگر  از  باالتر  بهره وري  و  راندمان 
منظور  به  برنامه ريزي  از  است. وي  دار  اولويت 
تبديل بيش از هفت هزار مگاوات ظرفيت توليد 
برق در نيروگاه هاي گازي به سيكل تركيبي خبر داد 
و افزود: با تبديل نيروگاه هاي موجود گازي كشور 
به سيكل تركيبي در كنار افزايش ظرفيت توليد و باال 
رفتن راندمان شبكه توليد، ميزان مصرف سوخت 
مايع و گاز طبيعي نيروگاه ها افزايش نمي يابد. وزير 
نيرو با يادآوري اينكه تبديل نيروگاه هاي گازي به 
سيكل تركيبي يكي از سناريوهاي كليدي طرح 
است،  برق كشور  تلفات مصرف  كاهش  عظيم 
تاكيد كرد: از سال گذشته طرحي جهادي با عنوان 
كاهش تلفات مصرف برق و انرژي به كمتر از 
10 درصد در سطح شبكه توليد، انتقال و توزيع، 
تعريف شده و تا پايان سال گذشته در تمامي اين 
سه حوزه به ميزان قابل توجهي تلفات مصرف برق 

و انرژي كاهش يافته است.

ارزش صادرات در بخش 
نيرو؛ به بيش از ۲ ميليارد 

دالر رسيد

سه برنامه صنعت
 برق ايران در سال 1394

تبديل مديريت برق
به سه شركت مادر تخصصي

معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزير نيرو 
گفت: شركت توانير بر اساس برنامه تبديل به سه 

شركت مادر تخصصي خواهد شد.
پشتيباني  مركز  مورد  در  دائمي«  »عليرضا 
توسعه صادرات وزارت  برق و  صنايع آب و 
نيرو نيز گفت: مركز پشتيباني و توسعه صادرات 
داخل  در  اين  از  پيش  كه  است  مجموعه اي 
وزارت نيرو در قالب دو دفتر بين الملل و توسعه 
صادرات فعال بود. اكنون فعاليت اين دو دفتر 
به مركز پشتيباني توسعه صادرات وزارت نيرو 
پيشين  مديرعامل  حائري،  همايون  رياست  به 

شركت توانير، سپرده شده است. 
دائمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با تغيير 
مديريت و پررنگ شدن اين مركز، وزارت نيرو 
گفت:  دارد،  صادرات  براي  جديد تري  برنامه 
برنامه توسعه صادرات زير نظر مستقيم وزير و 
با كمك معاونت هاي مختلف صورت مي گيرد. 
صادرات برق و توسعه صادرات فني - مهندسي 

نيز به صورت جدي تر دنبال مي شود.
با  قوي  بسيار  انساني  منابع  ما  افزود:  وي 
توان  همچنين  داريم؛  كارآزموده  شركت هاي 
توليد تاسيسات آب و فاضالب و برق نيز به 
صورت قوي وجود دارد. معاون برنامه ريزي و 
امور اقتصادي وزير نيرو افزود: چه در بخش 
طراحي ها، چه در حوزه پيمانكاران و مهندسان و 
چه در توسعه مديريت، كشور پيشروي هستيم 
كشور  نياز  از  بيش  كه  بخش هايي  در  بايد  و 
توليد صورت مي گيرد، در زمينه  صادرات فعال 
باشيم. دائمي با اشاره به وضعيت شركت توانير 
مجلس  به  دولت  پيشنهاد  براساس  گفت:  نيز 
مي خواهيم كه مشابه صنعت آب، در برق نيز 
شركت توزيع، توليد و انتقال از هم جدا شوند 
و سه شركت مادر تخصصي در قالب تشكيالت 
وزارت نيرو شكل گيرد. وي ادامه داد: به اين 
صورت كه به جاي توانير شركت مادر تخصصي 
توليد برق، شركت مادر تخصصي انتقال برق 
و شركت مادر تخصصي توزيع برق خواهيم 

داشت.
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دكتر »سيدمحمد صادق زاده« طي حكمي 
و  برق  امور  در  نيرو  وزير  معاون  سوي  از 
سازمان  جديد  مديرعامل  به عنوان  انرژي، 
شد.  منصوب  )سانا(  ايران  نو  انرژي هاي 
آيين معارفه و توديع مديران عامل جديد و 
با  )سانا(  ايران  نو  انرژي هاي  پيشين سازمان 
حضور مهندس »هوشنگ فالحتيان«، معاون 
وزير نيرو در امور برق و انرژي، برگزار شد. 
صادق زاده«  »سيدمحمد  دكتر  آيين،  اين  در 
منصوب شد. صادق زاده پيش از اين، مديركل 
اجتماعي  مهندسي،  فني،  استانداردهاي  دفتر 
نيرو  وزارت  انرژي  و  برق  و زيست محيطي 
بود و به عنوان استاديار در دانشگاه شاهد نيز 
به تدريس مي پردازد. همچنين در اين آيين، 
آرمودلي« در  از تالش هاي مهندس »يوسف 
14 سال مديريت سازمان انرژي هاي نو ايران 
افتخار  به   به  تازگي  آرمودلي  شد.  قدرداني 

بازنشستگي نائل آمده است.

تغيير در چارت سازماني 
وزارت نيرو

از اين پس، مركز پشتيباني صنايع آب و 
عالوه  نيرو  وزارت  صادرات  توسعه  و  برق 
امور  وظايف  ساتكاب،  شركت  وظايف  بر 
بين الملل وزارت نيرو را نيز بر عهده خواهد 

داشت. 
»همايون حائري«، مدير اين مركز، با بيان 
اين خبر اظهار كرد: پيرو حكم هيات وزيران 
در سال گذشته، سمت قائم مقامي وزير نيرو در 
امور بين الملل از چارت سازماني اين وزارتخانه 

حذف شد. 
وي افزود: با تشكيل مركز پشتيباني صنايع 
نيرو،  برق و توسعه صادرات وزارت  آب و 
از اين پس تمامي وظايف قائم مقام وزير در 
امور بين الملل به اين مركز محول شده و تمامي 
مذاكرات منطقه اي و بين المللي وزارت نيرو با 

هماهنگي اين مركز صورت خواهد گرفت.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي 
برق در  تامين  با تشريح آخرين وضعيت 
مگاواتي   1200 افزايش  از  تابستان94، 
در  كشور  نيروگاه هاي  عملياتي  ظرفيت 
با تابستان سال  تابستان امسال در مقايسه 

گذشته خبر داد.
»هوشنگ فالحتيان« اظهار كرد: صنعت 
برق كشور تالش كرده طي ماه هاي گذشته 
تعمير دوره اي و اساسي نيروگاه ها را پيش 
از آغاز خرداد ماه امسال به پايان برساند، 
ضمن آن كه در طول سال 93 در مجموع 
جديد  نيروگاهي  ظرفيت  مگاوات   2830

در كشور ايجاد شده است. 
وي افزود: از پيك سال 93 تا پيك 94 
توليدي  نيز حدود 1500 مگاوات قدرت 
واقع  در  كه  مي شود  اضافه  كشور  برق 
ظرفيت عملي توليد برق ما در مقايسه با 
 1200 حدود  پيك  زمان  در  گذشته  سال 
وزير  معاون  است.  شده  اضافه  مگاوات 
نيرو در امور برق و انرژي يادآور شد: اگر 
افزايش  بار بيشتر از 1200 مگاوات  پيك 
مديريت مصرف،  با روش هاي  بايد  يابد، 
غير اين  در  و  كنيم  كنترل  را  بار  پيك 
صورت ممكن است با مشكالتي روبه رو 

شويم. 
با ايجاد  اينكه سال گذشته  بيان  با  وي 
همچنين  و  صادرات  در  محدوديت 
مديريت بار صنايع از طريق عقد قرارداد 
با مشتركان، به صنعت برق براي مديريت 
مشتركان  گفت:  شد،  كمك  شبكه  پيك 
تابستاني  تعطيلي  طرح  قالب  در  صنعتي 
را  برق  صنعت  واحدها،  تعمير  فصل  و 
همراهي كردند تا در مجموع از اين طريق 

900 مگاوات پيك را كاهش دهيم. 
طرح  اين  نيز  امسال  كرد:  اظهار  وي 
شركت هاي  به  و  مي شود  اجرا  كشور  در 
شده  تكليف  توزيع  و  منطقه اي  برق 
با مشتركان صنعتي در  تا در تعامل  است 
تعيين  را  آنها  مصرفي  بار  ميزان  بار  پيك 
براساس  اينكه  بيان  با  فالحتيان  كنند. 
در  بار  پيك  شده،  انجام  پيش بيني هاي 
به  خوش بينانه  حالت  در  امسال  تابستان 
51 هزار و 300 مگاوات مي رسد، گفت: 
امكان رسيدن پيك  نيز  بدبينانه  در حالت 

بار به 53 هزار مگاوات وجود دارد. 
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معرفي مديرعامل جديد 
سازمان انرژي هاي نو ايران

افزايش ظرفيت نيروگاه هاي 
كشور در تابستان

از  انرژي  و  برق  امور  در  نيرو  وزير  معاون 
توسعه  براي  بين المللي  ظرفيت هاي  از  استفاده 

انرژي هاي تجديدپذير خبر داد.
»هوشنگ فالحتيان« گفت: توسعه انرژي هاي 
تجديدپذير به دليل ارزان بودن حامل هاي انرژي، 
كه  به  طوري  هست؛  و  بوده  سخت  بسيار 
اين  به  ما  از  دارند كه ديرتر  كشورهايي وجود 
موضوع ها فكر كرده و اكنون از ما پيشي گرفته اند.
براي  مختلفي  ديدگاه هاي  اينكه  بيان  با  وي 
كشورهاي  در  تجديدپذير  انرژي هاي  توسعه 
بايد  قطع  به  طور  گفت:  است،  حاكم  جهان 
براي  را  سهمي  خود،  انرژي  توليد  سبد  در 
طوري  به   شويم.  قائل  تجديدپذير  انرژي هاي 
كه در سناريوهاي مختلفي استفاده از حدود 11 
كشور  براي  تجديدپذير  ظرفيت  مگاوات  هزار 

پيش بيني شده است.
فالحتيان تصريح كرد: هم اكنون در شرايطي 
در  خوبي  تجربي  و  دانشي  ذخيره  كه  هستيم 
از  بايد  و  داريم  تجديدپذير  انرژي هاي  عرصه 
دانش و تجربه گذشتگان در اين عرصه بهره مند 

شويم.
اينكه طي سه دهه گذشته 250  بيان  با  وي 
ايجاد  كشور  در  تجديدپذير  نيروگاه  مگاوات 
مدل  بايد  كار،  اين  كنار  در  گفت:  است،  شده 
انرژي هاي  درباره  را  جامعه  و  مسووالن  ذهني 
تجديدپذير تغيير دهيم كه ارزش آن از ظرفيت 
بيشتر  كشور  در  تجديدپذير  انرژي  ايجادشده 

است.
وي با تاكيد بر اينكه ما بايد بتوانيم منابع الزم 
براي توسعه اين فعاليت را تامين كنيم، گفت: همه 
فعاليت ها پيرامون انرژي هاي تجديدپذير بايد در 

سازمان انرژي هاي نو ايران انجام شود.
فالحتيان تاكيد كرد: انرژي هاي تجديدپذير و 
مديرعامل جديد اين سازمان حمايت قاطع وزير 
نيرو و مجلس را دارد و ما به دنبال اين هستيم 
كه منابع الزم را براي آن فراهم كنيم. وي استفاده 
از ظرفيت هاي بين المللي و پتانسيل مالي خارج 
از كشور براي توسعه انرژي هاي تجديدپذير را 
از مديرعامل جديد سازمان  انتظارهاي خود  از 
انرژي هاي نو ايران عنوان و خاطرنشان كرد: ما 
هم اكنون در شرايطي هستيم كه مي توانيم شاهد 
حركت و سرعت متفاوت تري نسبت به گذشته 

در حوزه انرژي هاي تجديدپذير باشيم.

استفاده از ظرفيت هاي 
بين المللي براي توسعه 
انرژي هاي تجديدپذير



اينكه  بيان  با  توانير  شركت  مدير عامل 
و  صادرات  براي  الزم  اختيار  نيرو  وزارت 
انتقال  براي  همسايه  كشورهاي  با  مذاكره 
است  سپرده  سرمايه گذاران  خود  به  را  برق 
از  50 درصد  مي توانند  سرمايه گذاران  گفت: 
را صادر  مرزي  نيروگاه هاي  در  توليدي  برق 
كنند. »آرش كردي« در سيستان و بلوچستان 
گفت: با توجه به مزاياي نسبي كه در كشور 
بخش  سرمايه گذاران  از  نيرو  وزارت  داريم، 
خصوصي در عرصه توليد برق و صادرات آن 
به كشورهاي همجوار حمايت مي كند و دراين 
راستا اختيار الزم براي صادرات و مذاكره با 
كشورهاي همسايه براي انتقال برق نيز به خود 
سرمايه گذاران بخش خصوصي داده مي شود. 
وي گفت: سرمايه گذاران بخش خصوصي در 
زمينه توليد برق مي توانند 50 درصد انرژي برق 
توليد شده در مناطق مرزي را به كشورهاي 
همجوار صادر كنند. كردي ادامه داد: سيستان 
و بلوچستان هم با توجه به اينكه در كشورهاي 
همجوارش به خصوص پاكستان كه عالقه مند 
است،  ايران  از  برق  واردات  به  نيازمند  و 
موقعيت ويژه اي در عرصه صادرات برق دارد. 
انعقاد  شد:  يادآور  توانير  شركت  مدير عامل 
قرارداد احداث دو نيروگاه جديد در چابهار 
موجود  نيروگاه هاي  توسعه  و  ايرانشهر  و 
تعيين  و  تركيبي  به سيكل  اين شهرستان  در 
نيروگاه  احداث  براي  سرمايه گذاري  تكليف 
500 كيلو واتي در زاهدان از جمله برنامه هاي 
براي  بلوچستان  و  سيستان  در  نيرو  وزارت 
ارائه خدمات بهتر در اين استان است. كردي 
افزود: ايران در زمينه توليد برق در خاورميانه 
مقام اول را دارد و سال گذشته بيش از 277 
ميليارد كيلو وات ساعت برق در كشور توليد 

شده است.

وزير نيرو در مراسم آغاز به كار بيست 
در  برق  مهندسی  كنفرانس  سومين  و 
ميز  روی  سياست های  مهم ترين  تشريح 
گفت:  سال جاری  در  ايران  برق  صنعت 
كاهش تلفات، افزايش بهره وری و راندمان 
شبكه توليد، انتقال و توزيع برق، مهم ترين 

سناريوهای در دست اجراست. 
»حميد چيت چيان« با بيان اين مطالب 
تشريح  و  شريف  صنعتي  دانشگاه  در 
فعلی هر  قيمت  برقی،  برنامه های جديد 
عنوان  تومان  را 56  برق  كيلوات ساعت 
كرد و گفت: ايران ارزان قيمت ترين برق را 
به مشتركان در بين كل كشورهای جهان 
اينكه  اعالم  با  نيرو  وزير  می كند.  عرضه 
سال گذشته در راستای اجرای اين سياست 
به  از 15  برق كشور  تلفات شبكه  كالن 
حدود 12/5 درصد كاهش يافت، تصريح 
كرد: پيش بينی می شود در صورت اجرای 
طرح های در دست اجرا اين تلفات تا مهر ماه 
سال جاری به حدود 10 درصد كاهش يابد. 
چيت چيان با اشاره به وضعيت بد اقتصاد 
صنعت برق كشور، گفت: از زمان اجرای 
قانون هدفمندی يارانه ها، شرايط اقتصادی 
بسيار بدی به صنعت برق تحميل شد و 
سرمايه گذاری جديد در نيروگاه های جديد 
كاهش يافت كه زنگ خطر جدی است. 
برنامه ريزی  به  اشاره  با  مسئول  مقام  اين 
به منظور آغاز ساخت 10 هزار مگاوات 
سال جاری،  در  نيروگاهی  ظرفيت جديد 
بيان كرد: بر اين اساس ظرفيت توليد برق 
از نيروگاه های بخاری حدود هفت هزار و 

300 مگاوات برآورد شده است. 
مهم ترين  اينكه  بيان  با  چيت چيان 
مزيت احداث نيروگاه های بخاری استفاده 
نيروگاه های  مازاد  انرژی  و  سوخت  از 
بخار  واحدهای  كرد:  تاكيد  است،  گازی 
نيروگاه های برق نياز به تامين سوخت مايع 
مازاد  از سوخت  ندارند و  و گاز طبيعی 

نيروگاه های گازی استفاده می كنند. 
وزير نيرو همچنين از برنامه توليد نسل 
نيروگاه های  توربين های گازی در  جديد 
بر  عالوه  افزود:  و  داد  خبر  كشور  برق 
اين طراحی و احداث نيروگاه های توليد 
ديگر  از  هم  كوچك  مقياس  و  پراكنده 
برنامه های اولويت دار افزايش ظرفيت توليد 
برق با ارتقای راندمان توليد انرژی است. 

اموراقتصادي وزارت  برنامه ريزي و  معاون 
نيرو از اختصاص 10 هزار ميليارد تومان براي 
تبديل نيروگاه هاي گازي به سيكل تركيبي در 
سال 94 خبر داد. »عليرضا دائمي« با بيان اينكه 
بودجه سال 94 با توجه به شرايط اقتصادي كشور 
منابع خوبي را به صنعت آب و برق اختصاص 
مهم  ظرفيت هاي  از  يكي  گفت:  است،  داده 
بودجه 94 اختصاص 10 هزار ميليارد تومان به 
نيروگاه ها براي تبديل واحدهاي گازي به سيكل 
تركيبي است؛ چراكه هم  اكنون واحدهاي گازي 
با ضريب تبديل پايين تري انرژي توليد مي كنند 
و با اين طرح خواهيم توانست از حرارت ناشي 
از اين نيروگاه ها، واحدهاي بخار ايجاد كنيم تا 
بدون افزايش مصرف سوخت، بازده نيروگاه ها 

افزايش يابد. 

نيروگاه های برق
 دوگانه سوز می شوند

مدير عامل شركت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ايران با تشريح برنامه جديد دوگانه سوز 
كردن نيروگاه های برق، از كاهش انتقال نفت 

و فرآورده هاي نفتی در سال 93 خبر داد. 
»عباسعلی جعفری« گفت: در شرايط فعلی 
20 نيروگاه برق كشور به شبكه خطوط لوله 
نفتی متصل شده اند. وي  انتقال فرآورده های 
دو  اتصال  منظور  به  برنامه ريزی  به  اشاره  با 
نيروگاه جديد برق به شبكه انتقال فرآورده های 
نفتی، تصريح كرد: بر اين اساس تا خرداد ماه 
سال جاری نيروگاه برق زنجان هم به عنوان 
بيست و يكمين نيروگاه به شبكه خطوط لوله 
اتصال  از  جعفري  شد.  خواهد  متصل  نفتی 
لوله  به شبكه خطوط  آباد  نيروگاه برق علی 
نفتی هم تا پايان سال جاری خبر داد و افزود: 
در  هم  گذشته  سال  كه  است  حالی  در  اين 
شبكه  به  نيروگاه ها  اتصال  سياست  راستای 
نفتی كشور، دو نيروگاه سمنان و شاهرود به 
خط لوله انتقال متصل شدند. به گفته اين مقام 
مسئول، با توجه به افزايش توليد گاز و كاهش 
مصرف سوخت مايع در نيروگاه ها، استفاده از 
گاز به دليل ايمنی و صرفه جويی اقتصادی به 
عنوان يك سوخت پشتيبان از اولويت بيشتری 

برخوردار است.

امکان صدور ۵0 درصد برق 
توليدي در نيروگاه هاي مرزي 

ايران فروشنده ارزان ترين 
برق در جهان اختصاص 10 هزار ميليارد 

تومان براي تبديل نيروگاه هاي 
گازي به سيکل تركيبي
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اخبار صنعت نفت، گاز و انرژي

 توتال: به محض لغو تحریم هابه ایران باز مي گردیم

 خروج لوک اویل از پروژه کشف گاز در عربستان

1

2

 مديرعامل توتال از بازگشت اين شركت به صنعت نفت ايران به محض لغو 
تحريمهای بين المللي عليه اين كشور خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری رويترز، پاتريك پويان، مديرعامل شركت فرانسوی توتال 
اعالم كرد كه شركت توتال به دنبال امكان بازگشت به ايران به محض لغو تحريمهای 
ميالدی  و 2006  سال های 2005  در  توتال  است. شركت  ايران  عليه  بين المللي 
پروژه های خود را در ايران به دليل تحريمها متوقف كرد. مديرعامل توتال اعالم 
كرد: بايد ببينيم چه اتفاقی مي افتد و آيا توافقنامه ای ميان ايران و جامعه بين المللي 
امضا مي شود يا خير. اگر توافقنامه ای امضا شود، توتال البته كه به دنبال مشاركت 
در پروژه های ايران خواهد بود، اما هنوز زود است و اگر ديپلماسی كارگر و موثر 
باشد، البته كه توتال به دنبال حضور در ايران خواهد بود زيرا ايران يكی از دارندگان 

بزرگترين ذخاير گازی جهان است.

توتال بر تعهد خود به همكاری با روسیه در بخش انرژی تاكید كرد
شركت فرانسوی توتال و شركت نواتك روسيه در ماه مه آينده يك ميدان ميعانات 
گازی را در منطقه سيبری غربی روسيه به بهره برداری خواهند رساند كه اين نشانه ای 
از تعهد توتال به همكاری با روسيه پس از مرگ مديرعامل سابق آن در سال گذشته و 
در يك سانحه هواپيمايی است. كريستوف دومارژری، مديرعامل سابق توتال پارسال 
در يك سانحه هواپيمايی در مسكو كشته شد. لئوندير ميخلسون، مديرعامل شركت 

نواتك گفت: ميدان دارای ميعانات گازی ترموكارستووی بايد در اوج توليد، ساالنه 
2 ميليارد مترمكعب گاز و 700 هزار تن ميعانات گازی توليد كند. شركت نواتك 
51 درصد و شركت توتال باقيمانده سهام اين ميدان را در اختيار دارند. يك مقام 
شركت توتال گفت: گاز توليدی از اين ميدان به شبكه ترانزيت گاز شركت روسی 
گازپروم انتقال داده مي شود و ميعانات گازی آن نيز در كارخانه پوروسكی نواتك 
فراورش خواهد شد. پويان، مديرعامل توتال نيز گفت: اين شركت به روسيه كه 
10 درصد از ذخاير گازی توتال را به خود اختصاص داده، متعهد است. وی افزود: 
ذخاير نفت و گاز زيادی در روسيه وجود دارد و شركت توتال 10 سال پيش در 
اين كشور فعاليت خود را آغاز كرده كه مدت زمان زيادی است و به همين دليل با 
وجود حوادث اخير )تحريم روسيه به دليل بحران اوكراين( دليلی برای تغيير راهبرد 
آن وجود ندارد. وی افزود: در بخش مديريت توتال تغييری به وجود آمده است، اما 
من نيز همانند دومارژری به همكاری با روسيه متعهد هستم. ميخلسون نيز اعالم كرد 
كه نواتك اميدوار است تا اواسط امسال 5 ميليارد دالر از آژانسهای اعتباری جهانی 
برای پروژه يامال ال ان جی خود در قطب شمال اعتبار دريافت كند. شركت توتال 
20 درصد سهام اين پروژه ال ان جی را در اختيار دارد. اين مقام ارشد همچنين اعالم 
كرد كه توتال كارمندان مهاجر خود را از يمن خارج كرده است. وی افزود: امروزه با 
جنگ در يمن، ما كارخانه ال ان جی و توليد نفت خود را در اين كشور در شرايط 

ايمنی قرار داده ايم.

 شركت روسی لوك اويل احتمال دارد از پروژه های كشف گاز در عربستان خارج 
شود.  به گزارش خبرگزاری رويترز، سه منبع صنعتی اعالم كردند: شركت روسی 
لوك اويل احتمال دارد از عربستان، جايی كه اقتصادش برای كشف گاز به دليل افت 

قيمتهای نفت تحت تاثير قرار گرفته است، خارج شود.
لوك اويل، بزرگترين شركت خصوصی نفت روسيه است؛ اين شركت آخرين 
شركتی بود كه فعاليت در كنسرسيوم شركت های بين المللي نفتی را در عربستان در 
سال 2003-2004 ترك مي كند؛ اين كنسرسيوم بخشی از تالشها برای كشف گاز در 
جنوب شرق منطقه ربع الخالی عربستان بود. لوك اويل سهم عمده ای در شركت 
لوكسار )سرمايه گذاری مشترك با شركت آرامكو ( دارد؛ اين شركت سرمايه گذاری 
برای حفاری عميق توليد گاز نامتعارف در عربستان تاسيس شده بود. يك منبع 
صنعتی گفت: شركت لوكسار رو به زوال و نابودی است. وی افزود: تا ماه ژوئن 
آينده 6 يا 7 نفر بيشتر در شركت لوكسار نخواهند بود و بنابر اين ديگر شركتی وجود 
نخواهد داشت. به گفته اين منبع، موضوعها و مسائل اقتصادی زيادی مانند اقتصادی 
نبودن حفاريها، افت قيمتهای نفت، اهداف بلندمدت و هزينه های باال در اين باره 
وجود دارد. يك منبع در شركت لوك اويل گفت: خروج اين شركت امكان دارد. وی 
افزود: هم اكنون كه قيمتهای نفت بسيار پايين است، شانسی برای دستيابی و دريافت 

يك قيمت منطقی گاز از دولت عربستان وجود ندارد.
شركت آرامكو اعالم كرده است كه قصد دارد هزينه ها را كاهش دهد و به دليل 
افت قيمتهای نفت، درباره قراردادها دوباره مذاكره مي كند. هيچيك از ديگر شركت ها 

به استثنای شركت انگليسی-هلندی شل به طور عمومی اعالم نكرده اند كه از پروژه 
ربع الخالی خارج شده اند.اما شركت های سينوپك، انی ايتاليا و رپسول اسپانيا به 
دليل هزينه های باال، همه فعاليتهای اكتشافی خود را در عربستان متوقف كرده اند. 
سداد الحسينی، مدير ارشد و سابق آرامكو كه هم اكنون يك مشاور انرژی است، 
گفت: دورنماهای اقتصاد جهانی تغيير كرده است. يك منبع ديگر صنعتی اعالم كرد: 
شركت لوك اويل در حال ارزيابی گزينه ها در عربستان سعودی است و هنوز تصميم 
قطعی در اين باره نگرفته است. وی افزود: گفتگوها با مقامهای عربستان ادامه دارد، 
اما اگر پيشرفتی در اقتصادی و به صرفه بودن اين پروژه انجام نگيرد، شركت لوك 
اويل به تصميم گيری نزديك خواهد بود. آرامكو از اظهارنظر در اين باره خودداری 
كرد. واتق علی اكبروف، مديرعامل شركت لوك اويل پيش از اين اعالم كرده بود كه 
اين شركت تصميم گرفته است تا فعاليتهايی به ارزش حدود 300 ميليون دالر را در 
منطقه ربع الخالی اجرا كند؛ اين فعاليتها شامل حفر يك چاه عمودی و دو حلقه چاه 
افقی است كه حفر آنها حدود دو سال طول مي كشد. وی اطمينان داده بود كه قيمت 
گاز مي تواند انعطاف پذير باشد. به گفته مديرعامل لوك اويل، اين شركت همچنين 
احتمال دارد از همه پروژه های خود در غرب آفريقا خارج شود، زيرا هيچ كشف 
بزرگی نداشته است. عربستان به عنوان بزرگترين صادركننده نفت جهان بيش از 10 
سال گذشته از شركت های نفتی بين المللي از جمله لوك اويل، انگليسی-هلندی شل 
و سينوپك دعوت كرده بود كه در صحرای جنوب شرقی اين كشور مشهور به منطقه 

»ربع الخالی« به اكتشاف و استخراج گاز بپردازند. فروردين و ارديبهشت  1394



20میلیارد دالر برای توسعه میدانهای نفتی غرب کارون نیاز است

 تهران برای صدور گاز به اروپا تمایلی به رقابت با مسکو ندارد

4

3

 وزير نفت با تشريح برنامه های امسال صنعت نفت از ضرورت اختصاص 
20 ميليارد دالر اعتبار برای توسعه ميدانهای نفت غرب كارون خبرداد.

 به گزارش خبرنگار شانا، بيژن زنگنه در نشست با خبرنگاران در ابتدای 
داشتن  جريان  تاكنون  خبری  كنفرانس  نكردن  برگزار  دليل  گفت:  سخنانش 
خبر و اطالعات در حوزه نفت بوده است؛ در اين مدت احساس نكردم كه 
اگر جلسه ای نباشد تشنگی و عطشی سيراب نشده در رسانه ها وجود خواهد 
داشت و خوشبختانه بيشتر رسانه ها در برنامه های مختلف از نشستهای هيئت 
دولت تا مراسم ختم و تشييع جنازه حضور گسترده دارند و پرسشهای خود 

را مطرح مي كنند.
 وی مهمترين اولويت كاری وزارت نفت را از شهريورماه سال 92 مسئله 
توليد گاز و رفع نياز كشور خواند و گفت: از همان ابتدای كار با مسئله 160 
فاز   17 حال  عين  در  و  بوديم  روبرو  روز  در  گاز  كمبود  مترمكعب  ميليون 
فرصت خوبی  مي توانست  و  داشت  تمام وجود  نيمه  به شكل  پارس جنوبی 

برای ما باشد. 
مالی  منابع  تحريم و كمبود  به  توجه  با  زمان  آن  در  داد:  ادامه  نفت  وزير 
تالش  حداكثر  از  كرديم  تالش  بود  هم  توجه  قابل  كه  نفت  ملی  شركت 
همكاران و نيز منابع بانك مركزی استفاده كنيم. البته در دولت گذشته، وزارت 
نفت از منابع بانك مركزی و منابع شركت نيكو حداكثر استفاده را كرده بود و 

بانك مركزی ديگر پولی برای سپرده گذاری در اين امر نداشت.
 به همين دليل مجبور به اولويت گذاری در هفت فاز پارس جنوبی همان 
فازهای 12 )معادل 3 فاز( و 15 و 16 و 17 و 18 شديم. زنگنه با بيان اين كه 
در اين مدت سختگيری زيادی شد و تمركز مديريتی و مالی بر توليد گاز در 
زمستان سال 93 قرار گرفت، گفت: خوشبختانه توانستيم برای زمستان پارسال 
بيش از يكصدميليون مترمكعب گاز در روز به طور قطعی فراهم كنيم و اين 
در حالی بود كه حتی دوستان ما هم اين برنامه ريزی را باور نمی كردند. وی 

گفت: در سال 93 توانستيم 125 ميليون مترمكعب گاز مورد نياز در روز را 
تهيه كنيم و 6 رديف پااليشی )ترين( فاز 12 و سه سكوی دريايی وارد مدار 
شد، همچنين 2سكوی فازهای 15 و 16 آماده و گاز فاز 16 تثبيت شد و چهار 
رديف پااليشی )ترين( فازهای 15 و 16 نيز به مدار آمد. وزير نفت با بيان اين 
كه در همين مدت، گاز فاز 18 نيز آماده و به مدار آمده است، گفت: حتی اگر 
تحريم نبوديم، اين حجم كار قابل توجه بود چه رسد به اين دوره زمانی كه 
تحريم فشار زيادی به ما وارد مي كرد؛ نه تنها هيچ شركت خارجی به ما كمك 

نكرد بلكه محدوديتهای مالی نيز بسيار قابل توجه بود.
زنگنه اظهار اميدواری كرد كه توليد فازهای 15 و 16 در سال 94 تثبيت و 

50 ميليون مترمكعب گاز به شبكه سراسری ارسال شود.
وی افزود: اميدوارم امسال گاز سكوهای فاز 17 نيز به ساحل برسد و توليد 
روزانه 25 ميليون مترمكعب گاز اين فاز نيز تثبيت شود البته فاز 18 به دليل 

مشكالت شركت صدرا هنوز سكو ندارد.
توسعه  را  پارس جنوبی   94 سال  اولويتهای  از  يكی  ادامه  در  نفت  وزير 
فازهای 19 )معادل 2 فاز( و 20 و 21 اعالم كرد و گفت: اميدواريم در سال 

94 بخشی از گاز توليدی اين فازها به خشكی بيايد.
زنگنه تاكيد كرد كه اگر تا اوايل زمستان امسال 40 تا 50 ميليون متركعب 
گاز از فازهای 19، 20 و 21 حاصل شود شرايط خوبی برای زمستان ايجاد 

خواهد شد.
وی تصريح كرد: در مجموع با توسعه هفت فاز اولويت دار پارس جنوبی 

حدود 170 ميليون مترمكعب گاز به توليد كشور افزوده مي شود.
حال  در  خوبی  پيشرفت  با  ملی  توسعه  صندوق  مصوبات  گفت:  زنگنه 
پيگيری است و با استفاده از بند »ق« مي توانيم طرحها را جلو ببريم. ضمن اين 
كه همه اين مسائل و برنامه ريزيها با فرض ادامه تحريمهاست و اگر شرايط 

تحريم تغيير كند به طور طبيعی كار ما نيز راحت تر مي شود.

 وزير امورخارجه ايران از آمادگی ايران برای تأمين گاز مورد نياز اروپا خبر داد.
 به گزارش شبكه خبری پرس تی وی، محمدجواد ظريف در جمع خبرنگاران 
در شهر آستانه، پايتخت قزاقستان اعالم كرد كه ايران ظرفيتهايی مشابه روسيه دارد 

و می تواند گاز موردنياز اروپا را تأمين كند.
ظريف همچنين يادآور شد كه ايران در اين زمينه تمايلی برای رقابت با مسكو 
ندارد. وی تصريح كرد: تهران شريك قابل اعتمادی است و كشورهايی مانند تركيه 
كه قراردادهای همكاری گاز طبيعی با ايران دارند آشكارا تأكيد می كنند كه تهران 
شريك انرژی قابل اعتمادی است. ايران سالها برنامه های خود را برای صادرات 
گاز طبيعی به اروپا دنبال كرده و بر اساس برنامه مقدماتی همكاری با نوباكو، 
كنسرسيومی به رياست شركت او ام  وی اتريش، انتقال گاز طبيعی ايران از قطب 
انرژی عسلويه واقع در جنوب كشور، به تركيه و سپس به اروپا در نظر گرفته شده 
بود. با اين حال، سرانجام پس از ايجاد موانع ناشی از اعمال تحريمهای آمريكا 

عليه صنعت انرژی ايران، نابوكو نيز همكاری با تهران را متوقف كرد.
طرح  آدرياتيك،  ترانس  لوله  خط  پروژه  سهامداران  گزارش،  اين  اساس  بر 
جايگزين گازرسانی به اروپا، اعالم كردند كه تمايل دارند با لغو تحريمها عليه 

تهران، زمينه سرمايه گذاری ايران در اين پروژه را فراهم كنند.
بخشی از اين پروژه با هدف انتقال گاز از ميدان شاه دنيز 2 جمهوری آذربايجان 

در دريای خزر تا پايان دهه جاری انجام می گيرد. 
اين خط لوله 870 كيلومتری در شهر كيپوی نزديك مرز تركيه و يونان به خط 
لوله ترانس آناتولين می پيوندد و سپس با عبور از يونان، آلبانی و منطقه آدرياتيك 
به جنوب ايتاليا می رسد. بنا بر اين گزارش، شركت های بی پی، شركت دولتی نفت 
سوكار آذربايجان و استات اويل نروژ هر يك با 20 درصد سهم، شركت فالكسيز 
بلژيك با 19 درصد، اناگس اسپانيا با 16 درصد و شركت اكسپو سوئيس با پنج 

درصد سهم از سهامداران اين پروژه خط لوله هستند.
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با  گفتگو  در  يكشنبه  عمان  نفت  دولتی  شركت  رئيس  الزجالی«،  »عصام 
خبرنگاران گفت كه اين شركت تا پايان سال اقدام به اصالح ساختار خود و 

خصوصی سازی برخی بخش های آن می كند.
روی  پيش  از  بيش  نفت  شركت  جديد،  ساختار  با  داد:  توضيح  الزجالی 
پروژه های شهر الدقم متمركز می شود و با خصوصی سازی شركت های تابعه، 
مديريت برخی داراييهای بين المللی خود را به بخش خصوصی واگذار می كند.

مدير شركت نفت عمان توضيحی در خصوص اين كه كدام يك از شركت های 
تابعه آن خصوصی سازی می شوند، ارائه نكرد. با اين حال، شركت نفت عمان 
در حوزه  پتروشيمی، توليد برق، كشتيرانی و اكتشاف و توليد نفت فعاليت دارد. 
آن  اين شركت و شركای  نفت عمان،  طبق آخرين گزارش ساالنه شركت 
تا سال 2013 در مجموع 24,4 ميليارد دالر روی شركت هايی در داخل عمان 

سرمايه گذاری كردند. همچنين 65 درصد از سرمايه گذاريهای فعلی اين شركت 
نيز در داخل عمان انجام شده است. بر اساس اين گزارش، يكی از پروژه های 
الدقم  نفتی در شهر ساحلی  پااليشگاه  نفت عمان ساخت يك  بزرگ شركت 
است. به گفته الزجالی، شركت نفت عمان چند توافقنامه با صندوق ملی ذخيره 
عمومی عمان كه بزرگترين صندوق سرمايه اين كشور است، امضا می كند كه 
نخستين آنها در خصوص مديريت مشترك سرمايه گذاری های بين المللی است.

مدير شركت نفت عمان در اين خصوص گفت: ما به دنبال مديريت مشترك 
سرمايه گذاريهای مشترك هستيم، چه اين سرمايه گذاريها در حوزه انرژی باشند 
و چه در ديگر حوزه ها، ما از طريق دفتر صندوق ذخيره عمومی در تانزانيا، آنها 
را مديريت می كنيم. الزجالی افزود: در آينده ما به دنبال سرمايه گذاری در آفريقا 

هستيم، البته اين موضوع زمان بر است.

 رئيس جمهوری گفت: اجرايی شدن توافقها و تفاهمنامه های ميان دو كشور 
و  كاال  صادرات  راهسازی،  طرحهای  اجرای  در  جمله  از  تركمنستان  و  ايران 
ارتقای  و  منطقه ای  توسعه  زمينه ساز  انرژی،  مبادالت در حوزه  نيز  و  خدمات 

همكاريها خواهد شد.
 به گزارش شانا، دكتر حسن روحانی، رئيس جمهوری، در ديدار با معاون 
مذاكرات سازنده  دور  به چهار  گاز،  و  نفت  امور  در  تركمنستان  كابينه  رئيس 
روءسای جمهوری دو كشور اشاره كرد و گفت: رئيس جمهوری با تاكيد بر اين 
ايران و تركمنستان منجر به توسعه و شكوفايی  كه اجرای توافقنامه های ميان 
اقتصادی دو كشور خواهد شد، آمادگی تهران برای تسريع در اجرای توافقها و 

گسترش بيش از پيش مناسبات با عشق آباد را اعالم كرد.

تركمنستان حاكم  ايران و  ميان  مناسبات خوبی  اين كه همواره  بيان  با  وی 
زمينه ها  همه  در  همسايه  كشور  دو  روابط  كرد  اميدواری  ابراز  است،  بوده 
كابينه  رئيس  معاون  محمداف،  خوجه  مراد  بای  كند.  پيدا  تعميق  و  توسعه 
وزرای تركمنستان در امور نفت و گاز نيز در اين ديدار ضمن تقديم پيام بردی 
به روابط خوب و حسنه دو كشور و  تركمنستان  محمداف، رئيس جمهوری 
امضا 19 سند همكاری دوجانبه اشاره كرد و گفت: تركمنستان براساس حسن 
ايران  اسالمی  جمهوری  با  اقتصادی  همكاريهای  ارتقای  دنبال  به  همجواری 
است. به گزارش پايگاه اطالع رسانی دولت، وی افزود: در دو روز گذشته هيئت 
همراهش مذاكرات سازنده ای با وزرای نفت، راه، مسكن و شهرسازی و رئيس 

كل بانك مركزی ايران در خصوص اجرايی شدن توافقهای فيمابين داشته اند.

برای  پاكستان  نفت  دولتی  شركت  مناقصه  نخستين  از  امروز  صنعتی  منابع 
خريد ال ان جی خبر دادند.

 به گزارش خبرگزاری رويترز، منابع صنعتی امروز با اشاره به اتمام ساخت 
پاكستان  نفت  دولتی  شركت  كه  كردند  اعالم  كشور،  اين  در  وارداتی  پايانه 

نخستين مناقصه خود را به منظور خريد ال ان جی برگزار كرده است. 
بر اساس اسناد اين مناقصه، اين شركت در نظر دارد چهار محموله هر يك 
حاوی 143 هزار متر مكعب ال ان جی را برای حمل در بازه ماههای ژوئن تا 
سپتامبر بخرد. اين مناقصه در تاريخ نهم ژوئن )19 خرداد ماه( به پايان می رسد 

و تا 18 ژوئن )28 خرداد ماه( اعتبار دارد. 
پاكستان كه به شدت نيازمند انرژی است، دو محموله نخست ال ان جی خود 
را در پايانه وارداتی جديد خود دريافت كرد. با اين اقدام، اين كشور به جمع 
واردكنندگان روبه رشدی پيوست كه از افت 50 درصدی قيمتهای سوخت سود 
می برند. پاكستان با داشتن جمعيتی بالغ بر 180 ميليون نفر و توليد ناكافی گاز، 

در تالش است برای تأمين كمبود قابل توجه انرژی خود و جلوگيری از قطع 
مكرر برق در اين كشور، ال ان جی وارد كند.

شركت پايانه النجی پاكستان متعلق به شركت انگرو اين كشور در كمتر از 
يك سال ساخت پايانه وارداتی را در بندر بن قاسم با صرف 150 ميليون دالر 
به پايان رساند، اقدامی كه ضرورت تأمين انرژی موردنياز اين كشور را نشان 
می دهد. بر اساس قرارداد ميان شركت دولتی نفت پاكستان و شركت قطرگس، 

ال ان جی خريداری شده به اين پايانه منتقل می شود.
جم كمال خان، وزير مشاور در امور نفت و گاز پاكستان ماه فوريه گذشته 
به  را  ال ان جی  پايانه  دومين  ساخت  قرارداد  همچنين  آباد  اسالم  كرد:  اعالم 

شركت سويی ساوترن گس پاكستان واگذار كرده است.
جمع  به  نيز  ديگر  كشور  پنج  كه  می شود  پيش بينی  پاكستان،  بر  افزون 
خريداران ال ان جی بپيوندند كه مصر، اردن، فيليپين، لهستان و اروگوئه از جمله 

اين كشورها به شمار می روند. 
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ليست  وندور  اولين  تهيه  از  نفت  كاالي  تامين  سامانه  عامل  مدير  معاون 
)ليست پيمانكاران تامين خدمات و تجهيزات( واحد صنعت نفت در نيمه اول 
سال جاری خبر داد. »غالمرضا معينی« گفت: وارد فاز ارزيابی صالحيت برای 
تهيه وندور ليست واحد شديم و اكنون در كميته های فنی بازرگانی چهار شركت 
اصلی، ارزيابی صالحيت وندورها در حال انجام است و سعی بر اين است كه 

فهرست اول در نيمه اول سال 94 ارائه شود. 
معينی با بيان اينكه در معاونت مهندسی وزارت نفت دو پروژه كالن تعريف 

به كدينگ كاالست و ما  اين پروژه ها مربوط  از  شده است، اظهار كرد: يكی 
سابقه دارترين مجموعه در كشور هستيم كه از ديرباز دارای سيستم كدينگ كاال 
با اقتباس از شل بوده ايم. وی در ادامه با اشاره به اينكه اكنون بازنگری را انجام 
داده و قراردادی را با شركت ايران كد منعقد كرديم و به دامنه كدينگ ملی متصل 
شديم، گفت: از حوزه وزارت نفت با واسطه ای به نام نفت كد به سطح ملی 
رسيديم. به عالوه سيستم كدينگ كاال را بازخوانی كرده ايم و به دليل حمايت از 

ساخت داخل مشخصات فنی كاالها ژنريك شده است.

شركت »چنی ير« آمريكا اعالم كرد صادرات LNG آمريكا تا پايان سال جاری 
ميالدی آغاز خواهد شد بر اساس برنامه های دولت، اين كشور تا سال 2020 به 
سومين صادر كننده بزرگ گاز طبيعی در جهان تبديل خواهد شد. به گزارش رويترز، 
شركت گازی چنی ير آمريكا اعالم كرد اين شركت صادرات اولين محموله های 
گاز طبيعی مايع شده آمريكا را تا پايان سال جاری آغاز خواهد كرد. يكی از مقامات 
ارشد شركت چنی ير آمريكا طی سخنانی در كنفرانس نفت و گاز در كواالالمپور 
مالزی اعالم كرد خريداران چنی تمايل خود را برای واردات طوالنی مدت گاز از 
آمريكا اعالم كرده اند. چنی ير اعالم كرده است اگر چه تا كنون هيچ خريدار چينی 
برای محموله های گاز صادراتی آمريكا ثبت نام نكرده است اما تمايل زيادی از سوی 
چينی ها به خصوص برای سال های 2020 به بعد برای واردات حجم های باال از گاز 
آمريكا وجود دارد. اين شركت تأكيد كرده است كه بازار چين برای صادرات گاز 

آمريكا مناسب است و شگفت انگيز نخواهد بود كه در سال های آينده محموله های 
قابل توجهی از گاز آمريكا به چين صادر شود. بر اساس اعالم مقامات آمريكايی، اين 
كشور قصد دارد با افزايش توليد گاز طبيعی مايع شده خود، تا سال 2020 به سومين 
صادر كننده گاز پس از قطر و استراليا در جهان تبديل شود. بر اساس برنامه دولت 
استراليا تا سال 2019 صادرات گاز اين كشور نسبت به حجم امروزی با افزايش سه 
برابری به 86 ميليون تن ساالنه خواهد رسيد. صادرات گاز قطر نيز در سال 2020 
معادل 77 ميليون تن پيش بينی شده است كه آمريكا با 61,5 ميليون تن در اين سال 
سومين صادر كننده گاز طبيعی مايع شده در جهان خواهد بود. به دليل كاهش قيمت 
نفت و افزايش توليد گاز طبيعی، قيمت LNG در بازارهای آسيايی از ماه فوريه سال 

جاری تا كنون به دو سوم كاهش يافته است.

صادرات نفت عربستان در باالترین رقم در 10 سال گذشته

افزایش فروش نفت ایران به کره جنوبی 
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به  افزايش ميزان صادرات نفت عربستان در ماه مارس  از  آمارهای رسمی 
باالترين رقم در 10 سال گذشته برابر با 7,898 ميليون بشكه نفت در روز خبر 
می دهد. موسسه جودی با استناد به ارقام اعالم شده از سوی رياض اعالم كرد، 
صادرات نفت عربستان در ماه مارس به باالترين رقم در نزديك به يك دهه 

گذشته رسيد.
با بهانه   به گزارش فارس، اين اقدام عربستان در شرايط كنونی بازار تنها 
تالش برای حفظ سهم بازار توجيه پذير است. عربستان در نشست پيشين اوپك 
با همين بهانه مانع از كاهش سقف توليد اين سازمان برای باال بردن قيمت ها شد. 
بر اين اساس، عربستان در ماه مارس 7,898 ميليون بشكه نفت در روز صادر 
كرده است و اين رقم برای ماه فوريه 7,350 ميليون بشكه و برای ماه ژانويه 

7,474 ميليون بشكه در روز بوده است.
بر اساس گزارش جودی، سازمانی كه با هدف شفاف سازی در بازارهای 
شمار  نوامبر 2005به  ماه  از  رقم  باالترين  ميزان،  اين  است،  شده  ايجاد  نفتی 
می رود. عربستان در آن تاريخ 7,962 ميليون بشكه نفت در روز صادر كرده بود. 
علی النعيمی وزير نفت عربستان پيش از اين اعالم كرده بود كه اين كشور در ماه 

مارس 10,3 ميليون بشكه در روز نفت توليد كرده است. 
به گفته منابع آگاه در هفته گذشته، اين كشور همچنين در ماه آوريل، توليد 
است.  رسانده  روز  در  بشكه  ميليون   10,308 بی سابقه  رقم  به  را  خود  نفت 
جديدترين ركورد توليد عربستان به آگوست 2013 برابر با 10,2 ميليون بشكه 

در روز برمی گردد.

سفير ايران در كره جنوبی گفت: ايران در نظر دارد در صورت برداشته شدن 
تحريم ها، تا آنجا كه ممكن باشد به سطح رقابتی فروش نفت به كره بازگردد.

سفير ايران  در كره جنوبی گفت، ايران در نظر دارد تا در صورت برداشته 
كره  به  نفت  فروش  رقابتی  به سطح  باشد  ممكن  كه  تاآنجا  تحريم ها،  شدن 

بازگردد. 
حسن طاهريان سفير ايران در كره جنوبی در حاشيه يك رخ داد محلی گفت، 

ما مي خواهيم حجم صادرات نفت خود را افزايش دهيم. طاهريان با اشاره به 
كاهش صادرات نفت ايران به كره در 2 سال گذشته ادامه داد، به همين دليل 
است كه تا حد امكان تمام تالش خود را مي كنيم تا رقابتی باشيم و سهمی از 

بازار كره جنوبی داشته باشيم.
داد،  توضيح  رقابتی  پيشنهاد های  ماهيت هرگونه  ارائه  از  با خودداری  وی 

فروردين و ارديبهشت  1394ايران هيچ نفت خامی به كره شمالی صادر نمی كند.
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جهانگیري مهم 
ترین دستور كار 

دولت برای سال 94 
را رونق بخشیدن 

به فضای اقتصادی 
كشور اعالم كرد 
و گفت: این مهم 

با بهبود فضای 
كسب و كار، و 

رفع موانع تولید و 
سرمایه گذاری و 

حمایت از صادرات 
كاال و خدمات 

میسر خواهد شد. 
بخش های پیشرو 

اقتصادی نظیر نفت، 
گاز و پتروشیمی، 

 مي توانند سایر 
بخش های اقتصادی 
را نیز به تحرك وادار 

كنند

معاون اول رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت 
تدبير و اميد مصمم است با رعايت خطوط قرمز و 
حقوق حقه ملت ايران گفتگوهای خود را با كشورهای 
1+5 ادامه دهد، گفت: از هم اينك نشانه های بارزی از 
تمايل شركت های بزرگ و كشورهای اروپايی برای 
حضور پررنگ در عرصه صنايع پتروشيمی، گاز و 

نفت ايران پيداست.
با بيان اين مطلب در  دكتر »اسحاق جهانگيری« 
مراسم افتتاحيه بيستمين نمايشگاه بين المللي نفت، 
گاز، پااليش و پتروشيمی، افزود: در صورتی كه در 
گفتگوهای هسته ای به توافق مورد نظر دست پيدا 
كنيم، اين همكاری ها شكل بنيانی تری به خود گرفته 
و همگی شاهد اين همكاری های تاثير گذار بين المللي 
در تامين و امنيت انرژی مورد نياز جهان و توليد بيشتر 

كاالهايی با منشاء نفتی خواهيم بود.
جهانگيري در ادامه گفت: دولت تدبير و اميد با 
اتخاذ سياست های عالمانه متكی بر دانش و تجربه، 
به توفيقات خوبی دست يافته است. گرچه مشكالت 
پيش آمده گذشته ناشی از تحريم های ظالمانه و نيز 
سوء مديريت بوده، ثبات اقتصادی و اميد به آينده را 
به كشور بازگردانده و با مهار تورم و كاهش آن از 40 
درصد به 15 درصد، رشد اقتصادی كشور را كه در 
سال های 91 و 92 منفی شده بود، در سال 93 به 3 

درصد رساند.
وي سپس گفت: افزايش صادرات غيرنفتی، تامين 
منابع مالی مورد نياز عالوه بر رشد بودجه عمرانی 
ريالی  تسهيالت  سهم  درصدي   40 رشد  دولت، 
بانك ها در سال 93 و گشايش اعتبار طرح های بسيار 
مهم در بخش نفت، گاز، پتروشيمی، پااليشگاه، راه 

و صنايع بزرگ توليدی، از ديگر دستاوردهای دولت 
يازدهم در اين مدت بوده است.

جهانگيري مهم ترين دستور كار دولت برای سال 
94 را رونق بخشيدن به فضای اقتصادی كشور اعالم 
كرد و گفت: اين مهم با بهبود فضای كسب و كار، 
از  حمايت  و  سرمايه گذاری  و  توليد  موانع  رفع  و 
صادرات كاال و خدمات ميسر خواهد شد. بخش های 
پيشرو اقتصادی نظير نفت، گاز و پتروشيمی،  مي توانند 
ساير بخش های اقتصادی را نيز به تحرك وادار كنند.

معاون اول رئيس جمهور در ادامه گفت: بها دادن 
شعار  يك  ملی  توليدات  مصرف  و  ملی  توليد  به 
نيست، بخشی از يك الگوی مطلوب و درعين حال 

ممكن برای توسعه ملی است.
جز  چاره ای  »ما  اينكه  بيان  با  سپس  جهانگيري 
اگر  و  نداريم  توزيع  و  توليد  زنجيره  به  پيوستن 
می خواهيم در اين عرصه حضور داشته باشيم، بايد 
بايد  كنيم  رقابت  اينكه  برای  و  كنيم  رقابت  بتوانيم 
كارآمدی و بهره وری خودمان را باال ببريم"، گفت: 
به يك تعبير، اين نمايشگاه، پنجره و چشم اندازی 
گسترده برای رصدكردن تحوالتی بنيانی است كه از 
ابتدای شروع به كار دولت تدبير و اميد شكل گرفته 
و اينك با بهره گيری از ظرفيت های پويای ملی و 
تعامالت جهانی در مسير رسيدن به شكوفايی است. 

نفت  اندركاران صنعت  افزود: تالش دست  وي 
و  هدف ها  يافتن  تحقق  اميد،  و  تدبير  دولت  در 
آرمان های منعكس در سند چشم انداز 1404)مطابق 
2025ميالدی( با بهره گيری از مبانی اقتصاد مقاومتی 
است؛ يعني صيانت از منابع نفت و گاز با اولويت 
توسعه و بهره برداری از ميدان های مشترك نفت و 

گاز؛ پرهيز از خام فروشی و افزايش ارزش افزوده 
از طريق تكميل زنجيره های ارزش صنعت نفت، گاز 
حاصل  درآمد  ضربه پذيری  با  مقابله  پتروشيمی؛  و 
انتخاب مشتريان  از طريق  نفت و گاز  از صادرات 
راهبردی و ايجاد تنوع در روش های فروش؛ مديريت 

انرژی و توسعه توليد كاالهای دارای بازدهی بهينه.
جهانگيري سپس تكيه بر توان داخلی و استفاده 
حداكثری از كاالها و محصوالت ساخت داخل به 
بخش  پوياسازی  و  خارجی  مشابه  كاالهای  جای 
خصوصی در صنايع پايين دستي را از ديگر مبانی 
اقتصاد مقاومتی اعالم كرد و گفت: صنعت نفت بايد 
مولفه های  همچنين  و  اصول  اين  از  گيری  بهره  با 
ديپلماسی انرژی و تعهد به تامين امنيت انرژی جهان 
به بهترين شيوه های ممكن، بكوشد همكاری كشورها 
و شركت های بزرگ صاحب تكنولوژی های نوين و 

نهادهای بين المللي سرمايه گذار را جلب كند. 
مدل  ارائه  از  پس  داريم  انتظار  افزود:  وي 
قراردادهای نفتی جديد - كه بر مبنای واقعيت های 
بازار به شدت رقابتی شده در جهان امروز تدوين شده 
ايران چنان  - سرمايه گذاری در صنايع نفت و گاز 
جذاب شود كه صنعت نفت كشور در مدت كوتاهی 
بتواند سرمايه خارجی مورد نياز را جذب كند و در 
مقابل، تجربه های به دست آمده صنعت نفت را كه از 
اجرای پروژه ها در شرايط سخت ناشی از تحريم های 
ظالمانه كسب شده، صيانت كرده و در اختيار شركای 

راهبردی خود بگذارد.
معاون اول رئيس جمهور در ادامه سخنراني خود، 
يكی از اين تجربه های گرانسنگ را اجرای بزرگ ترين 
تاسيسات صنعتی تاريخ ايران يعنی تكميل توسعه فاز 

حضور مقتدرانه گروه فراب در بیستمین نمایشگاه بین المللي نفت

نمايش توانمندی ايرانيان پس از سال ها تحريم
نمایشگاه بین المللي نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی در حالی بیستمین 
سال برگزاری خود را تجربه کرد که در این دوره دست کم از نظر آماری در 
باالترین سطح خود قرار داشت. به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، 
حضور بیش از 1٨00 شرکت شامل 1200 شرکت داخلی و 600 شرکت 
خارجی، نمایشگاه نفت تهران را در ردیف یكي از بزرگ ترین نمایشگاه های 
نفت منطقه و حتی جهان قرار داده است. گروه فراب نیز در قالب شرکت هاي 
»فراب«، »ناردیس« و »ساختمان و نصب گروه فراب« )نوتاش افراي 
سابق( با حضور فعال در این نمایشگاه مهم بین المللي، بخش هایي از 
توانمندي هاي فني و اجرایي خود را به معرض نمایش گذاشت. در غرفه 
100 متري گروه فراب در سالن ٨ و 9 این نمایشگاه، عالوه بر میزباني از 
مقام هاي عالي رتبه صنعت نفت کشور و برگزاري نشست هاي متعدد کاري 
با حضور مدیران و مسئوالن بخش هاي مختلف صنعت نفت، جمع زیادي از 
کارشناسان و دانشجویان و عالقه مندان نیز حضور یافتند که توضیحات 

تخصصي مورد نیاز از جانب مسئوالن غرفه به آنان ارائه شد. در سالن ٨ و 
9 بیستمین نمایشگاه بین المللي نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمي، عالوه بر 
وزارت نفت و زیر مجموعه هاي آن مانند شرکت ملي نفت ایران، شرکت ملي 
گاز ایران، شرکت مهندسي و ساخت تأسیسات دریایي، پژوهشگاه صنعت 
نفت و مهندسي و ساختمان صنایع نفت، شرکت هاي دیگري مانند گروه 
مپنا، قرارگاه سازندگي خاتم االنبیاء، کیسون، حفاري شمال، انرژي دانا، 
فراسان، گروه فاتح، پتروپارس، پمپ هاي صنعتي ایران، نفت ري سان، 

گلوبال پتروتك، توربو کمپرسور نفت و ...، حضور داشتند.
بیستمین نمایشگاه بین المللي نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمي، روز 
چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه در محل دائمي نمایشگاه هاي بین  المللي 
تهران با حضور و سخنراني »اسحاق جهانگیري«، معاون اول رئیس جمهور، 
و »بیژن نامدار زنگنه«، وزیر نفت، کار خود را آغاز کرد و عصر روز شنبه 

نوزدهم اردیبهشت ماه 1394 به کار خود پایان داد.
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دوازدهم ميدان گازی پارس جنوبی، برشمرد و گفت: 
با رسيدن اين فاز به بهره برداری و ساير طرح های 
ديگر به ميزان 125 ميليون مترمكعب گاز در روز در 
سال 93 به توليدات كشور اضافه شد و شهروندان 
ايرانی، زمستانی را بدون دغدغه كمبود گاز و انرژی 

برق توليد شده از گاز طبيعی، پشت سر گذاشتند.
خود،  سخنان  از  ديگري  بخش  در  جهانگيري 
اعالم كرد: ايران مصمم است در زمانی كوتاه پس 
از امضای توافق هسته ای، ظرفيت توليد نفت خود 
را در كوتاه ترين زمان ممكن به ميزان توليد قبل از 
تحريم ها برساند و جايگاه خود را در بازارهای نفت 
جهان باز پس گيرد و با توان های موجود در صنعت 
نفت ايران و ظرفيت های فنی و تخصصی، اين كار 
شدنی است و مي تواند چارچوبی برای همكاری های 

بين المللي باشد.
دولت  در  نفت  كه صنعت  شتابی  با  افزود:  وي 
ظالمانه  تحريم های  تمام  رغم  به  و  اميد،  و  تدبير 
بين المللي گرفته، امسال يك طرح ديگر اين صنعت 
محقق مي شود: با راه اندازی فاز نخست پااليشگاه 
ستاره خليج فارس، ايران به خودكفايی در توليد بنزين 
مي رسد و امكان صدور بنزين به بازارهای ديگر را 
برای نخستين بار پيدا مي كند. ايجاد اين پااليشگاه و 
بهره برداری از محصوالت آن و همچنين توليد بنزين 
»يورو4« در تهران و كالنشهرها، از گام های اساسی 
صنعت نفت در حفاظت از محيط زيست به شمار 

مي آيد.
احيای  گفت:  سپس  جمهور  رئيس  اول  معاون 
از موقعيت ژئوپلتيك و  با استفاده  عمليات سوآپ 
ژئواستراتژيك كشور، ارتقاي صنعت نفت ايران به 
صنعتی سرآمد و روزآمد با تكيه بر توان داخلی و 
تعامالت و همكاری های بين المللي، ورود گسترده 
و  پتروشيمی  و  گاز  نفت،  بين المللي  بازارهای  به 
فرآورده ها و توسعه پايانه های صادراتی نفتی از جمله 
باشد كه  بايد  ايران  نفت  آينده صنعت  فعاليت های 

در اين راه همكاری سازمان ها و شركت های معتبر 
داخلی وبين المللي صاحب تكنولوژی برتر و سرمايه 

مورد انتظار است. 
وي اظهار كرد: با اجرای اين سياست ها و جذب 
اين  داخلی  شركت های  بين المللي،  مشاركت های 
و  منطقه ای  شريكان  به  كه  مي كنند  پيدا  را  امكان 
شوند.  تبديل  بين المللي  بزرگ  شركت های  همكار 
از هم اينك نشانه های بارزی از تمايل شركت های 
پررنگ  حضور  برای  اروپايی  كشورهای  و  بزرگ 
در عرصه صنايع پتروشيمی، گاز و نفت پيداست و 
نمايشگاه حاضر مكانی مناسب برای بازبينی و بررسی 
امكان های همكاری و مشاركت بر مبنای توانمندی ها 

و فناوری های در دسترس است.

ساخت مینی پاالیشگاه های سیراف
تا خردادماه امسال

مينی  ساخت  پروژه های  آغاز  از  نفت  وزير 
پااليشگاه های سيراف تا خردادماه امسال با اعتبار سه 

ميليارد دالر خبر داد. 
بيستمين  افتتاحيه  آيين  در  زنگنه«  نامدار  »بيژن 
نمايشگاه بين المللي صنعت نفت، با اعالم اين خبر 
به  گفت: ساخت 9 مينی پااليشگاه ميعانات گازی 
صورت فراگير در منطقه سيراف به ظرفيت 480 هزار 
بشكه با حضور سازندگان و مهندسان ايران، خرداد 

ماه امسال آغاز مي شود.
وی با اشاره به راه اندازی پنج فاز پارس جنوبی 
در سال 93 اظهار كرد: يكی ديگر از قول های بنده 
بين المللي  نمايشگاه  نوزدهمين  در  سخنرانی ام  در 
ظرفيت  افزايش  پتروشيمی،  و  پااليش  گاز،  نفت، 
توليد گاز كشور بود كه اين امر با افزايش 125 ميليون 
متر مكعبی تحقق يافت. زنگنه راه اندازی پنج فاز 
پارس جنوبی به دست متخصصان صنعت نفت ايران 
را كاری عظيم برشمرد و گفت: افتخار راه اندازی اين 
پروژه متوجه صنعتگران ايرانی است. وی در ادامه به 
توسعه ميدان های غرب كارون اشاره كرد و گفت: 

پيشرفت پروژه ها در اين حوزه مطلوب بوده است.
وزير نفت با يادآوری اين كه در نمايشگاه نوزدهم 
با انجمن های  تبادل  از مسائلی كه عنوان شد  يكی 
صنفی حرفه ای بود تا شرايط برای رقابت و فضای 
كسب و كار برای آنها بهبود يابد، افزود: در اين زمينه 
مهر ماه پارسال ابالغيه ای صادر شد كه چند محور 

اصلی داشته است.
وی افزود: بر اساس اين ابالغيه شركت های تابعه 
تا از شركت هايی كه در فهرست  نفت ملزم شدند 
تنظيم شده از سوی معاونت امور مهندسی وزارت 
به  نفت همچنين  وزير  كنند.  استفاده  هستند،  نفت 
ساخت 10 كاالی اصلی و پرمصرف صنعت نفت 
در داخل كشور اشاره كرد و افزود: در اين زمينه قرار 
چاهی،  درون  پمپ های  چاهی،  سر  تجهيزات  شد 
الكتروموتورهای  ايمنی، لوله های جداری،  شيرهای 
اندازه  تجهيزات  دوار،  ماشين های  احتراق،  ضد 

گيری، فوالدهای آلياژی و پيل های هوشمند به وسيله 
شركت های داخلی ساخته شود.

زنگنه افزود: قرارداد ساخت مته های حفاری هم 
اكنون امضا شده است و قرارداد ساخت باقی مانده 

اقالم مهم مورد نياز تا پايان امسال امضا مي شود.

توسعه صنعت نفت با مشاركت صنعتگران 
ایرانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمام صنعتگران 
فعال در صنعت نفت حمايت مي كند. 

وزير  صنايع  امور  معاون  نيا«،  صالحی  »محسن 
بيستمين  حاشيه  در  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
نمايشگاه نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی گفت: اين 
رويداد نمايشگاهي نشان داد كه صنعت ايران در مسير 
رشد خود با شتاب در حال حركت است و مشاركت 
شركت های داخلی در نمايشگاه امسال بسيار مطلوب 
بود. وی ادامه داد: در بخش های مختلف صنعت نفت 
شاهد نوآوری ها و خالقيت های مطلوبی بوديم و بايد 
گفت كه سطح كمی و كيفی نمايشگاه بيستم صنعت 

نفت بسيار مطلوب بود.
كنار  در  نفت  وزارت  كه  اين  بيان  با  صالحی نيا 
وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمام سازندگان 
و  تعامل  با  گفت:  مي كند،  حمايت  ايرانی  توانمند 
همكاری بيشتر اين وزارتخانه، روند ساخت داخل 
با ظرفيت خوبی در حال انجام است. اما صنايع بايد 
تالش كنند تا افزون بر كيفيت در بحث قيمت نيز 
توان رقابتی خود را باال ببرند تا شركت های خواستار 
به  اقدام  بيشتری  پذيری  رقابت  قدرت  با  خدمات 
تاكيد بر حفظ كيفيت از سوی  با  خريد كنند. وی 
بخش  شركت های  كرد:  تصريح  ايرانی  سازندگان 
خصوصی بايد برای حضور در وندور ليست وزارت 
نفت، با استانداردهای باال و بين المللي اقدام به توليد 

كنند .

سازندگان و شركت های اجرایی معتبری 
در نمایشگاه نفت بیستم شركت كردند

مدير عامل شركت ملی نفت ايران گفت: شاهد 
اجرايی  و  مهندسی  سازنده،  شركت های  حضور 

معتبرتری در اين نمايشگاه بوديم. 
»ركن الدين جوادی« در حاشيه بيستمين نمايشگاه 
بين المللي نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی ايران در 
مغتنم  فرصتی  رويداد  اين  گفت:  خبرنگاران  جمع 
برای روز آمد كردن اطالعات از قابليت های ايجاد 
شده به شمار مي آيد و مي توان متوجه شد كه در طول  
يك سال گذشته تا چه اندازه تغيير ايجاد شده و چه 

فرصت های تازه ای به وجود آمده است.
جوادي با بيان اين كه ما در ارتباط با پيمانكاران و 
سازندگان داخلی شرايط مستقيم و غير مستقيم داريم، 
افزود: اين ارتباط رو در رو در نمايشگاه فرصتی شد 
تا از قابليت های به روز آنها بازديد شود و در جريان 
آخرين پيشرفت های آنها باشيم و در عين حال در 

احیای عملیات 
سوآپ با استفاده از 
موقعیت ژئوپلتیک 
و ژئواستراتژیک 
كشور، ارتقاي 
صنعت نفت ایران 
به صنعتی سرآمد و 
روزآمد با تکیه بر توان 
داخلی و تعامالت 
و همکاری های 
بین المللي، ورود 
گسترده به بازارهای 
بین المللي نفت، 
گاز و پتروشیمی 
و فرآورده ها و 
توسعه پایانه های 
صادراتی نفتی از 
جمله فعالیت های 
آینده صنعت نفت 
ایران باید باشد 
كه در این راه 
همکاری سازمان ها 
و شركت های معتبر 
داخلی وبین المللي 
صاحب تکنولوژی 
برتر و سرمایه مورد 
انتظار است
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 بنده بسیار متاسف 
هستم كه چرا 
صندوق، وقتی 

تسهیالت ارزان 
قیمت به صنعتگران 

و كارفرمایان 
مي دهد، آن را منوط 
به ٨٥ درصد خرید 
ایرانی نمی كند. از 

این رو، بنده فکر 
مي كنم چون پول 
ایرانی است باید 

گیرندگان تسهیالت 
الزام داشته باشند 

٨٥ درصد از پول را 
كاالی ایرانی و از 

ایران بخرند

گيريم و سرعت  قرار  انتظارها  و  جريان مشكالت 
رشد و توسعه آنها شتاب گيرد.

مدير عامل شركت ملی نفت ايران با اعالم اين 
خارجی  شركت های  نمايشگاه  اين  در  كه  مطلب 
اظهار  ندارند،  حضور  نفتی  بين المللي  يك  درجه 
كرد: امسال شركت های سازنده، مهندسی و اجرايی 
معتبرتری مشاركت دارند و اين روند نشان مي دهد 

كه اميدواری برای بهبود شرايط بيشتر است.
وی گفت: ساخت 10 گروه كاالی صنعت نفت 
است؛  امسال  برنامه  ترين  مهم  كشور  داخل  در 
پارسال گروه مته ها را كامل كرديم و قرارداد آن به 
بدون  نيز  را  ديگر  مورد  و 9  امضا مي شود  زودی 
امضا  را  قراردادشان  و  اجرايی  سال  پايان  تا  شك 

مي كنيم.
مدير عامل شركت ملی نفت ايران گفت: ايجاد 
و  از محصول  بخشی  پيش خريد  بلندمدت،  بازار 
روش های  طريق  از  فنی  دانش  انتقال  برای  كمك 
سازندگان  برای  كه  است  امتيازهايی  جزو  نوين 
نظر  در  نفت  كااليی صنعت  اين 10 گروه  داخلی 

گرفته ايم تا ساختارهای آنها شكل گيرد.
جوادي تصريح كرد: امسال بنا بر صالحديد وزير 
نفت و به نيابت از وزارت نفت، مسئوليت برگزاری 
نحوه  نگاه من،  از  و  داشتيم  بر عهده  را  نمايشگاه 
بايد  اما  برگزاری نمايشگاه در اين دوره بهتر بود؛ 
از ديدگاه ها و ارزيابی همه شركت كنندگان بهره مند 

شد.

نحوه فعالیت های صنعت نفت پس از رفع 
تحریم ها در دست مطالعه است

معاون وزير نفت در امور مهندسی در مورد نحوه 
فعاليت های صنعت نفت پس از رفع تحريم ها گفت: 
اين موضوع يكی از دغدغه های وزير نفت بوده و 
تاكنون جلساتی در اين باره برگزار شده تا در مورد 
اجرايی  راهكارهای  و  ريزی ها  برنامه  ها،  نگرانی 

پروژه ها پس از تحريم مطالعه الزم صورت گيرد.
ريزی  برنامه  از  همچنين  حسينی«  عماد  »سيد 
خبر  خوردگی  مديريت  راهبردی  سند  تهيه  برای 
داد و گفت: با توجه به اين كه بيش از 50 درصد 
تجهيزات صنعت كشور را تجهيزات صنعت نفت 
زياد  بسيار  اين حوزه  دارايی های  مي دهد،  تشكيل 
و قابل توجه است و با توجه به تاريخ 100 ساله 
نفت، قطعا بسياری از آنها دچار خوردگی شده و 
يا در معرض خوردگی هستند و با تهيه اين نظام 
نامه اجرايی مي توانيم از تجهيزات باقی مانده استفاده 

بيشتری داشته باشيم.
شركت   583 شدن  خارج  از  ادامه  در  حسينی 
از ليست شركت های ممنوع المعامله صنعت نفت 
خبر داد و گفت: حدود 90 درصد شركت هايی كه 
به داليل مختلف ممنوع المعامله شده بودند امكان 
برگشت و امضای قرارداد با صنعت نفت را دارند و 
فقط حدود 100 مورد از اين شركت ها باقی مانده 

است كه وضع آنها نيز در حال بررسی است.

بخش خصوصی برای حل مشكالت 
بانكی مي تواند به صنعت نفت كمك كند

ايران  نفت  ملی  شركت  بين الملل  امور  معاون 
ورود  برای  باالی شركت های خارجی  تقاضای  از 
بخش خصوصی  گفت:  و  داد  خبر  ايران  بازار  به 
واسطه  به  شده  ايجاد  بانكی  مشكالت  مي تواند 
تحريم ها را برطرف كند. »سيد محسن قمصری« اين 
مطلب را در نخستين همايش راهكارهای افزايش 
انرژی  بين المللي  بازار  در  خصوصی  بخش  سهم 
بيان كرد. وي ايجاد زنجيره مبادالت تهاتری را يك 
بازار نفت  به  برای ورود بخش خصوصی  راهكار 
نيازمند  عنوان كرد و گفت: برای مبادالت تهاتری 
توجه بيشتر بانك مركزی هستيم. چون آن طور كه 
را  آن  بانك مركزی  را حس مي كنيم،  ما تحريم ها 

احساس نمی كند.
خصوصی  بخش  كه  اين  از  انتقاد  با  قمصری 
به جای ريسك كردن به سمت داللی رفته است، 
تصريح كرد: هم اينك تمام تالش بخش خصوصی 
اين است كه نفت را با قيمت كمتر از امور بين الملل 
شركت ملی نفت خريداری كند و آن را در بازارهای 
دنيا به فروش برساند؛ كه اين به نوعی واسطه گری 
به حساب مي آيد. وی تصريح كرد: با برداشته شدن 
به  بين المللي  معتبر  شركت های  قاعدتا  تحريم ها، 
آنها جايگاهی در  دنبال حذف واسطه ها هستند و 

تجارت جهانی نفت ندارند.

ارائه تسهیالت صندوق توسعه ملی منوط 
به خرید كاالی ایرانی شود

صندوق  كرد:  پيشنهاد  جمهوری  رئيس  مشاور 
توسعه ملی ارائه تسهيالت خود را به كارفرمايان و 
صنعتگران منوط به خريد 85 درصد از منابع ارائه 
ايرانی كند. »اكبر تركان«، مشاور  شده برای كاالی 
رئيس جمهوری و دبير شورای عالی مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادی، پس از بازديد از نمايشگاه صنعت 
حوزه های  در  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  نفت 
شده  انجام  ارزشمندی  كارهای  فناوری،  مختلف 
است. از اين رو، امروز هر كدام از غرفه ها كه رفتم، 

سخن، فناوری و پروژه تازه ای را داشتند.
تركان افزود: بسياری از شركت ها بيم آن را دارند 
كه اگر تحريم ها برچيده شود، كارفرمايان به سمت 
خريد خارجی رو كنند و ظرفيت های داخلی مورد 
غفلت قرار گيرد. از اين رو، به نظر مي رسد، موضوع 
از اهميتی بسزا برخوردار است و بنده آن را به عنوان 
مسئوالن  همه  بنابراين،  مي كنم؛  تلقی  هشدار  يك 

اقتصادی كشور بايد مواظب اين موضوع باشند.
وي با بيان اين كه مطلب مهم ديگری وجود دارد 
كه نيازمند كار جدی است، تصريح كرد: وقتی يك 
فاينانس مي دهد،  به كشوری ديگر  كشور خارجی 
آن را منوط مي كند كه از كشور مبدا فاينانس يعنی 

كشور خارجی، 85 درصد كاال خريداری كند.
اين،  وجود  با  افزود:  جمهوری  رئيس  مشاور 
صندوق توسعه ملی ما پول ايرانی را وام مي دهد و 
اين شرط را نمی گذارد. بنده بسيار متاسف هستم 
به  قيمت  ارزان  تسهيالت  وقتی  صندوق،  چرا  كه 
به  منوط  را  آن  مي دهد،  كارفرمايان  و  صنعتگران 
85 درصد خريد ايرانی نمی كند. از اين رو، بنده 
فكر مي كنم چون پول ايرانی است بايد گيرندگان 
را  پول  از  درصد   85 باشند  داشته  الزام  تسهيالت 

كاالی ايرانی و از ايران بخرند.

رونمایي از اولین پمپ BB3 مطابق با 
استاندارد API610 توسط پمپ بركه

 10 بومی سازی  زمينه  در  استصنا  دستاوردهای 
قلم كاالی اولويت دار صنعت نفت با حضور معاون 

فناوری رئيس جمهور رونمايي شد.
در حاشيه بيستمين نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، 
پااليش و پتروشيمی مراسم رونمايی از دستاوردهای 
حضور  با  كه  مراسم  اين  در  شد.  برگزار  استصنا 
دبيركل، اعضا و معاون رئيس جمهوری برگزار شد، 
ابتدا دبيركل انجمن و هم چنين اعضاء توانمندی ها 
و مشكالت خود را در حوزه فعاليت های دانش بنيان 

بيان كردند.
آقاي مهندس سورنا ستاری نيز در همين ارتباط 
با تاكيد بر رويكرد دولت يازدهم مبنی بر حمايت 
در  خوشبختانه  گفت:  بنيان  دانش  شركت های  از 
توانايی  از  بنيان  دانش  شركت های  نفت،  بخش 
راستای  در  نيز  دولت  و  هستند  برخوردار  بااليی 
و  همكاری  آماده  مقاومتی  اقتصاد  سياست های 
با  ادامه  در  است.  داخلی  شركت های  از  حمايت 
ستاری  دكتر  انجمن،  دبيركل  پديدار  دكتر  حضور 
استصنا  دستاوردهای  از  انجمن  فعاالن  و  اعضا  و 
10قلم  بومی سازی  به  طرح ها  اين  شد.  رونمايي 

فروردين و ارديبهشت  1394كاالی اولويت دار صنعت نفت اختصاص دارد.
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هر نوع توسعه 
زیربنایي صنعتي در 
هر كشوري اكنون 
وابسته به برق است. 
شما همه صنایع را 
نگاه كنید. همه به 
نحوي به مصرف 
برق نیاز دارند. در 
نتیجه این امر در همه 
شئونات صنعت و 
زندگي امروزي بشر 
نقش آفرین است 
و كشوري مي تواند 
توسعه یافته شود كه 
بتواند در این صنعت 
به اندازه كافي و 
زیربنایي عمل كند و 
زیرساخت هاي قوي و 
خوبي در این صنعت 
داشته باشد

حسین راغفر در گفت وگو با »فراب« بیان كرد

آينده انرژي ايران وابسته به
 اصالح تدريجي نابساماني هاي موجود است؛ نه رفع تحريم

»هر نوع توسعه زیربنایي صنعتي در هر کشوري اکنون وابسته به 
برق است. شما همه صنایع را نگاه کنید. همه به نحوي به مصرف برق 
نیاز دارند. در نتیجه این امر در همه شئونات صنعت و زندگي امروزي بشر 
نقش آفرین است و کشوري مي تواند توسعه یافته شود که بتواند در این 
صنعت به اندازه کافي و زیربنایي عمل کند و زیرساخت هاي قوي و خوبي 

در این صنعت داشته باشد.«
این ها سخنان یكي از فعالین صنعت برق کشور نیست، از گفته هاي اعضا 
و هیات مدیره سندیكاهاي صنعت برق هم نیست، اینها سخنان دکتر حسین 
راغفر است؛ استاد دانشگاهي که سال هاست در حوزه هاي مختلف اقتصادي 
و صنعتي به تدریس و تحقیق مشغول بوده و همین تجربه انباشته هم 
هست که به او دیدي کالن و جامع در حوزه هاي راهبردي اقتصاد و صنعت 
را داده است. همین تجربه انباشته هم هست که او را در صنعت برق کشور 
به چشم اندازي کالن رسانده است: »آینده صنعت برق ایران در گرو اتخاذ 
استراتژي و برنامه ریزي الزم به منظور تأمین منابع مالي، رفع مشكالت 
کنترل  براي  مدرن  وسایل  و  ابزارها  از  استفاده  صنعت،  زیرساختي 
مناسب تر آن، توجه به محیط زیست و کاهش اثرات آالیندگي نیروگاه ها، 
توانمندسازي نیروي انساني در توسعه و بهره برداري از صنعت برق و 
نیز پایش یك برنامه جدي براي اصالح تدریجي نابساماني هاي موجود 
مي باشد«. حسین راغفر هم مانند بسیاري از اقتصاد دانان ایراني هم به 
صنعت برق کشور امیدوار است و هم براي آینده ي آن نگران است؛ بخشي 
از نگراني وي به بدهي دولت به شرکت ها و نیروگاه هاي خصوصي بر 

مي گردد که ممكن است این صنعت را با مخاطراتي مواجه سازد و بخشي هم 
به تعامل کمرنگ و ضعیف صنعت برق ایران با نهاد دانشگاه بر مي گردد. 
او صراحتا در این گفت وگو مي گوید: « این همه دانشجوي با استعداد در 
دانشگاه ها تحصیل مي کنند اما هیچ کدام وارد بازار کار نمي شوند. به اندازه 
نیاز بازار کار، نیروي متخصص در دانشگاه ها وجود دارد اما هیچ ارتباط 
درستي وجود ندارد که یك دانشجو بعد از فارغ التخصیلي وارد این صنعت 
شود. در نتیجه این همه فارغ التحصیل بي کار داریم. در صنعت برق این 
امر مشهود تر است. بهترین رتبه هاي کنكور سراسري همواره در بهترین 
دانشگاه هاي ایران رشته هاي برق مي خوانند. یعني بهترین و نخبه ترین 
افراد ایراني وارد رشته برق مي شوند. اما از طرف دیگر ما در صنعت برق با 
مشكل نیروي کار متخصص مواجه هستیم. این به دلیل نبود برنامه ریزي 
درست براي جذب این نیروهاي نخبه دانشگاهي در صنعت برق است.« 
گفت وگویي که در ادامه مي خوانید، با حسین راغفر ترتیب داده شده است؛ 
او متولد سال 1332، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادي است. فارغ التحصیل 
است.  انگلستان  دانشگاه ساسكس  از  اقتصاد  در رشته  دکتري  مقطع 
سال هاست در دانشگاه الزهرا )س( دروس مختلف اقتصادي تدریس مي کند 
و عضو هیات علمي این دانشگاه است. او عالوه بر فعالیت در حوزه اقتصاد 
چهره اي ورزشي هم محسوب مي شود. راغفر در دهه پنجاه دروازه بان 
تیم هاي راه آهن، بوتان، ماشین سازي و تیم ملي جوانان بود و در سال 1360 
به مدت شش ماه ریاست فدراسیون فوتبال را به عهده داشت. متن کامل این 

گفت وگو درباره امروز و فرداي صنعت برق ایران را در ادامه مي خوانید...

مهرداد شاكري

فروردين و ارديبهشت  1394



25

ده
رون

پ

واقعیت این است كه 
در كشور ما عرصه 

براي پیشرفت 
صنعت برق زیاد 
است. اما ما هنوز 

به آن سطح جهاني 
كه باید، نرسیده ایم. 

با توجه به وسعت 
زیاد كشور و اینکه 

پراكندگي صنایع ما 
به شکل نا متوازن 

است باید به سمتي 
برویم كه بتوانیم 

تمام پتانسیل هاي 
واقعا موجود خود 
را از حالت بالقوه 
به حالت بالفعل 

دربیاوریم. در كشور 
ما نیز صنعت برق 

داراي جایگاه ویژه اي 
است و خوشبختانه 

حساسیت و 
اثرگذاري مشکالت 
این صنعت بر سایر 
بخش هاي جامعه، 

مورد توجه مسووالن 
و دست اندركاران 

مربوطه مي باشد

مسائل از یکي ميدانید، که طور همان :
مهمامروزصنعتبرقایران،شناسایيفرصتها
وچالشهايپیشروياینصنعتاست؛بهباور
شمافرصتهاوچالشهايصنعتبرقدرکشور
ماایرانچگونهاست؟باتوجهبهاینکهدرایران،
خصوصيسازي،بهشکلمحدود،درصنعتبرق
آرام آرام هم را آن نتایج و است گرفته صورت
ميبینیم،بهنظرشمادرشرایطفعليکهصنعتبرق
ایرانبهآنمبتالست،چهراهکارهایيبرايبهینه

سازيآنميتواندرنظرگرفت؟
نكته مهمي كه در مورد صنعت برق وجود دارد اين 
است كه اين صنعت، به عنوان يكي از خدمات عمومي 
در كشور ما مطرح است. يعني خدمتي است كه دولت 
موظف است به تمام شهروندان ارائه كند. در واقع برق 
يكي از نياز هاي پايه اي براي توسعه در اقتصاد و ديگر 
زمينه هاي زندگي مردم است. از اين رو همواره مورد 
توجه مردم بوده است. در واقع بايد گفت در شرايط 
فعلي اصال زندگي بدون برق براي كسي قابل تصور 
نيست. تمامي شئونات زندگي روزمره ما وابسته به 
برق است. صنعت برق به عنوان صنعت زيربنايي و 
مادر نقش مهمي در توسعه اقتصادي و رفاه جوامع 
دارد. اهميت برق از آن جهت است كه به دليل امكان 
نيز مالحظات  به كارگيري تكنولوژي هاي مدرن تر و 
زيست محيطي، در تمامي زمينه هاي فعاليت، مي تواند 
به عنوان انرژي مناسب انتخاب شود. از طرف ديگر 
در صنعت و حتي كشاورزي هم، تمام توليدات كشور 
توليدات  تمام  بناي  زير  يعني  است؛  وابسته  برق  به 
صنعتي و كشاورزي را صنعت برق تشكيل مي دهد. 
از اين رو استفاده بهينه از برق يك ضرورت اساسي 
است. در كنار آن بايد برق در سرتاسر جغرافياي وسيع 
ما توزيع شود كه در دسترس همگان باشد و البته با 
قيمتي مناسب كه براي همگان قابل پرداخت باشد و 
به دست همه برسد. در واقع الزم است عالوه بر اينكه 
به توليد برق توجه كنيم، به نحوه توزيع آن نيز توجه 
الزم را داشته باشيم. در حقيقت بايد گفت كه يكي از 
شاخص هاي مهم توسعه صنعت برق، شبكه توزيع آن 
است. در شرايط فعلي كشور ما، بيشترين اتالف انرژي 
در همين شبكه توزيع برق صورت مي گيرد. به دليل 
اينكه شبكه توزيع، فرسوده و قديمي شده است، اتالف 
انرژي فراواني در آن مشاهده مي شود كه الزمه تامل و 
تفكر در اين زمينه است. بايد با برنامه ريزي دقيق، بخش 
خصوصي را هم بيشتر درگير مساله توليد و توزيع برق 
كرد و از اين رهگذر مي توان افق هاي موفقيت آميزي را 
تصور كرد. از سوي ديگر بايد به اين مساله اشاره كنم 
كه مصرف برق در ايران باال است. سرانه مصرف برق 
در كشور ما به نسبت ميانگين جهاني باال است و ميزان 
ايران هم همواره، طي دهه هاي  تقاضا براي برق در 
گذشته ساالنه افزايش يافته است. مناطق مسكوني و 
صنعتي يك سوم مصرف برق در اين كشور را به خود 
اختصاص داده اند. پيش بيني مي شود در سال هاي آتي 

نيز مصرف برق در اين كشور ساالنه افزايش داشته 
باشد. در نتيجه نياز است تا منابع جديد توليد و توزيع 

را وارد اين صنعت كرد. 
:باتوجهبهاینکهدرسالهايگذشتهبخش
خصوصيواردصنعتبرقشدهاست،بهنظرشما
تاچهحدياینبخشتوانستهاستمفیدباشد؟در
واقعنقشبخشخصوصيدرتولیدبرقایرانرا

چگونهميبینید؟
برق هم يك كاالي استراتژيك است و هم يكي از 
خدمات عمومي كه بايد به نحوي به مردم ارائه شود 
كه نياز هاي اساسي مردم را تامين كند. در واقع از يك 
طرف بايد اين مهم را در نظر داشت كه برق يك كاالي 
استراتژيك است و در توسعه بخش هاي مهم كشور 
خصوصا صنعت و حتي كشاورزي نقش بسزايي دارد. 
از طرف ديگر نوعي از خدمات است كه تمام مردم 
در سرتاسر كشور به انحاي مختلف به آن نياز دارند. 
در نتيجه به هر صورت بايد نظارت عمومي روي آن 
باشد. در واقع اين وظيفه دولت است كه به بهترين 
نحو اين كاال و خدمات را به مردم و صاحبان صنايع 
ارائه دهد و در اين راه از هر ابزاري كه بتواند اين كار 
را بهتر به انجام رساند، استفاده كند. در كنار اين مباحث 
بايد به اين نكته مهم نيز توجه كرد كه تعادل توليد 
و مصرف برق حفظ شود؛ برق قابليت ذخيره سازي 
چنداني ندارد و همزماني برق يكي از ويژگي هاي آن 
است. يكي از اين كار ها اين است كه دولت با نظارت 
كلي و دقيق و با يك برنامه ريزي درست بخش هايي 
از اين صنعت را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد 
تا بتواند خدمات بهتري ارائه دهد. اما اين بدان معنا 
نيست كه مسووليت دولت در اين زمينه از بين برود 
بلكه دولت بايد همچنان به نحوي به خدمات رساني 
بخش خصوصي نيز نظارت الزم را داشته باشد. در 
ضمن با ايجاد تسهيالت مناسب و پرداخت هاي به 
موقع، خدمات رساني در صنعت برق را بهبود ببخشد. 
در هر صورت صنعت برق با توجه به جايگاه حساسي 
كه دارد، همواره مورد توجه دولت و بخش خصوصي 

بوده، هست و خواهد بود. 
به توجه با برق فعليصنعت شرایط در :
تمامویژگيهایيکهدارد،فکرميکنیدایرانتاچه
حددانشحرفهايتولیدوتوزیعبرقرادراختیار
داردوتاچهمیزانبادستاوردهايصنعتبرقدنیا

آشناست؟
براي  عرصه  ما  كشور  در  كه  است  اين  واقعيت 
به آن  ما هنوز  اما  برق زياد است.  پيشرفت صنعت 
سطح جهاني كه بايد، نرسيده ايم. با توجه به وسعت 
شكل  به  ما  صنايع  پراكندگي  اينكه  و  كشور  زياد 
بتوانيم تمام  برويم كه  به سمتي  بايد  نا متوازن است 
پتانسيل هاي واقعا موجود خود را از حالت بالقوه به 
حالت بالفعل دربياوريم. در كشور ما نيز صنعت برق 
داراي جايگاه ويژه اي است و خوشبختانه حساسيت 
و اثرگذاري مشكالت اين صنعت بر ساير بخش هاي 

دست اندركاران  و  مسووالن  توجه  مورد  جامعه، 
مربوطه مي باشد. آينده صنعت برق ايران در گرو اتخاذ 
استراتژي و برنامه ريزي الزم به منظور تأمين منابع مالي، 
رفع مشكالت زيرساختي صنعت، استفاده از ابزارها 
به  توجه  آن،  مناسب تر  كنترل  براي  و وسايل مدرن 
نيروگاه ها،  آاليندگي  اثرات  كاهش  و  زيست  محيط 
توانمندسازي نيروي انساني در توسعه و بهره برداري از 
صنعت برق و نيز پايش يك برنامه جدي براي اصالح 
تدريجي نابساماني هاي موجود مي باشد. در اين راه به 
نظر من بايد به سمت توليد برق از طريق انرژي هاي 
تجديد پذير همچون نور خورشيد و باد برويم. با توجه 
به جغرافياي كشور، مي توانيم توليد برق خورشيدي 
را به حداكثر برسانيم. در اين جا هم صرفه اقتصادي 

وجود دارد و هم محيط زيست ما حفظ خواهد شد. 
افتادن عقب موجب که مواردي از یکي :
صنعتبرقایرانازجهانوناکارامديآنميشود
بحثتامینماليدراینصنعتوبدهکاريدولت
بهبخشخصوصياست.ازنظرشماچهکاريدر
اینزمینهميتوانصورتداد؟درواقعدیدگاهتان
دربارهمسالهتامینماليسرمایهپروژههايتامین

برق،چیست؟
تمام  براي  كه  است  دولت  وظيفه  اين  باالخره 
شهروندان خود در همه جاي كشور از شهر هاي بزرگ 
گرفته تا روستاهاي دور افتاده برق تامين كند. از طرف 
بخش  حتي  و  كوچك  و  بزرگ  صنايع  براي  ديگر 
كشاورزي نيز تامين برق يك ضرورت مهم است. در 
نتيجه به نظر مي رسد بايد بخشي از منابع مالي آن را 
نيز تامين كند. در اين بين وقتي خودِ بخش خصوصي 
هم تمايل به شركت در اين صنعت را دارد، دولت بايد 
در نظر بگيرد كه منابع مالي آن را نيز تامين كند. به هر 
روي به نظر مي رسد بايد براي پروژه هاي بزرگ برقي 
سرمايه گذاري كرد. چون اين پروژه ها يكي از امور مهم 
ملي و زيرساختي هر كشوري هستند و در بلندمدت 
نيز موجب توسعه و رشد كيفي و كّمي صنايع آن كشور 
مي شوند. در واقع سرمايه گذاري در صنعت برق يك 
امر بلندمدت و زير بنايي است. نبايد آن را دست  كم 
گرفت و فكر كرد كه فقط برق مربوط به امروز و فردا 
است. بلكه اگر صنعت برق به صورت ريشه اي و زير 
بنايي توسعه پيدا كند يك زير ساخت مهم براي آينده 
كشور ما است و مي تواند به عنوان يك پشتوانه براي 
نسل هاي آينده دربيايد. در واقع هر نوع توسعه زيربنايي 
صنعتي در هر كشوري اكنون وابسته به برق است. شما 
همه صنايع را نگاه كنيد. همه به نحوي به مصرف برق 
نياز دارند. در نتيجه اين امر در همه شئونات صنعت 
و زندگي امروزي بشر نقش آفرين است و كشوري 
مي تواند توسعه يافته شود كه بتواند در اين صنعت به 
اندازه كافي و زيربنايي عمل كند و زيرساخت هاي قوي 

و خوبي در اين صنعت داشته باشد. 
ملزم را مجلس و دولت ميتوان :چگونه
به بدهيدولتوشرکتهايدولتي پرداخت فروردين و ارديبهشت  1394به



دولت ایران باید تا 
حد زیادي شبکه 
تولید و انتقال برق را 
به بخش خصوصي 
واگذار كند. اقداماتي 

در این راستا در حال 
انجام است. درآمدها 
و هزینه هاي مالي 
صنعت برق ایران 
مربوط به توانیر 
است. شركت توانیر 
همچنین در مدیریت 
جریان سرمایه به 
این بخش، ایفاي 
نقش مي كند. در 
نتیجه با توجه به باال 
بودن هزینه ها نسبت 
به درآمدها، توانیر 
همواره مجبور است از 
بانک هاي محلي براي 
برآورده كردن نیازهاي 
خود وام بگیرد
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نیروگاههايخصوصيکرد؟
براي پيشرفت هر صنعتي نياز به نوعي برنامه ريزي 
دقيق است. البته مشكل عدم برنامه ريزي تنها مختص 
به صنعت برق نيست. ما در تمام زمينه ها با اين معضل 
روبه رو هستيم. باالخره در چند سال گذشته در دولت 
گذشته نحوه عملكرد دولتي ها به شكلي بوده است 
كه در همه زمينه ها ما با اين دست مشكالت روبه رو 
بوده ايم. قطعا صنعت برق هم در اين جا مستثنا نيست. 
دولت ايران براي حل بخشي از مشكالت صنعت برق 
ايجاد بازار رقابتي در اين بخش را مدنظر قرار داده است. 
هدف از اين سياست افزايش بهره وري و عرضه است. 
براي نيل به اين هدف نهادهاي مهمي ايجاد شده اند كه 
از آن جمله مي توان به شركت مديريت شبكه برق و 
هيأت تنظيم بازار اشاره كرد. مسلما شكل گرفتن بازار  
رقابتي در بخش برق در ايران به گذر زمان نياز دارد 
و الزم است اقدامات اوليه اي در اين خصوص انجام 
شود كه از آن جمله اصالح شبكه انتقال و توزيع است. 
اهواز مهم ترين كانون هاي مصرف  تهران، اصفهان و 
برق در ايران هستند و از سوي ديگر بخش عمده اي 
از هدررفِت برق در خطوط انتقال برق ايران مربوط به 
خطوطي است كه برق را به اين سه شهر انتقال مي دهند 
و توزيع مي كنند. اقدام الزم ديگر تمركز زدايي در بخش 
توليد و توزيع برق است. تجربه نشان داده است در 
جايي كه يك يا چند شركت دولتي با دريافت يارانه به 
فعاليتي مي پردازند، شركت هاي خصوصي از ورود به 
آن بازار خودداري مي كنند زيرا اگر وارد چنين بازاري 
شوند با شكست مواجه مي شوند. بنابراين دولت ايران 
بايد تا حد زيادي شبكه توليد و انتقال برق را به بخش 
خصوصي واگذار كند. اقداماتي در اين راستا در حال 
انجام است. درآمدها و هزينه هاي مالي صنعت برق 
توانير همچنين  توانير است. شركت  به  ايران مربوط 
در مديريت جريان سرمايه به اين بخش، ايفاي نقش 
مي كند. در نتيجه با توجه به باال بودن هزينه ها نسبت به 
درآمدها، توانير همواره مجبور است از بانك هاي محلي 
براي برآورده كردن نيازهاي خود وام بگيرد. از طرف 
ديگر توانير و شركت برق ملي نمي تواند تعهدات خود 

را به نحو احسن اجرا كند. به نظر مي رسد بايد براي 
اين امر برنامه ريزي دقيق تري كرد و از حيف و ميل 
شدن منابع ملي كشور در اين جا جلوگيري كرد. به نظر 
مي رسد در اين جا بايد از عزم جدي براي برنامه ريزي 
دقيق برخوردار شويم. دولت تعهدات خود را به موقع 
بپردازد تا بخش خصوصي كه وارد صنعت برق شده 
است بتواند به خوبي از عهده كارهايي كه قرار است 

انجام دهد برآيد.
نیروگاههايخصوصي، ازمشکالت یکي :
دستبهگریبانبودنشانباسازمانخصوصيسازي
وسازمانامورمالیاتياست.بهزعمشماچگونه

ميتواناینمشکلراحلکرد؟
هم اكنون بر اساس اعالم وزارت نيرو، در سال هاي 
اخير اين وزارتخانه از سرمايه گذاران بخش خصوصي 
در ساخت و راه اندازي نيروگاه هاي توليد برق از باد و 
انرژي هاي خورشيدي حمايت مالي مي كند. در واقع 
بيشتر مساله و مشكل ما در نبود يك برنامه ريزي مدون 
و درست است. اما وقتي برنامه ريزي درست نداريم 
مشكالت پشت سر هم رخ مي دهند. به نظر مي رسد 
بايد هماهنگي الزم ميان دستگاه ها و ارگان هاي مربوط 
با بخش خصوصي كه در اين جا فعال است صورت 
بگيرد تا اين مشكالت رفع شوند. از سوي ديگر با توجه 
به اينكه برق، مورد نياز همه مردم است بايد اين را هم 
در نظر گرفت كه مثل كاالهاي ديگر نيست كه صرفا به 
فكر سود شخصي خود باشيم. از طرف ديگر گسترش 
بهره برداري از منابع تجديد پذير و انرژي هاي سالم براي 
گرفتن برق هم يك راه حل است. همان طور كه جديدا 
هم اعالم شده است، اعتباراتي از صندوق ذخيره ارزي 
و صندوق توسعه ملي و منابع ارزي براي حمايت از 
سرمايه گذاران، احداث نيروگاه هاي تجديد پذير بادي و 
خورشيدي تخصيص يافته است. به نظر مي رسد دولت 
هم عزمي براي گسترش استفاده ازاين منابع دارد و فقط 

بايد در اين زمينه برنامه ريزي درستي انجام شود..
:درحاليکهاکنونبخشخصوصيبسیار
درصنعتبرقنقشآفرینشدهاست،بهنظرشما
نیروگاههايبخشخصوصيراچگونهميتواناز

ميشود چطور واقع در ساخت؟ بهرهمند بودجه
دولتومجلسراواداشتتابدهيهايخودرابه

نیروگاههايبخشخصوصيپرداختنمایند؟
بودجه هاي الزم را دولت بايد به مجلس ارائه دهد 
و مجلس هم آن را تصويب كند. اين فرايند، قانوني و 
اصولي است كه در همه زمينه ها به كار مي آيد. دولت 
مشخص كننده اين بودجه است و صنعت برق نيز تابع 
آن است و در زمينه برق، دولت است كه تصميم گيري 
تعامل سازنده اي  بايد  نظر مي رسد  به  نهايي مي كند. 
بين بخش خصوصي فعال در صنعت برق و دولت به 
وجود بيايد. به هر صورت وقتي بخش خصوصي وارد 
يك ميدان مي شود يعني نياز بوده كه بيشتر كمك شود 
تا هزينه هاي دولت كاهش پيدا كند. پس بايد تعامل 
درست و سازنده اي بين اين دو باشد تا بتوان اميد داشت 
كه سرانجام مطلوبي در اين زمينه داشته باشيم. به هر 
روي فعال بايد مطالبات عقب افتاده اين بخش توسط 
دولت تامين شود تا بعد ها به مشكل نخوريم و بتوانيم 
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اگر اعتبارات مالي 
و نیاز هاي مالي 
برطرف نشود و 

پول به این بخش 
تزریق نشود به تبع 

آن باید منتظر بود 
تا شاهد بحران هاي 

جدي تري در 
بخش صنعت برق 

باشیم كه تبعات 
جبران ناپذیري در 

تمام شئونات زندگي 
و صنعت كشور به 

جا خواهد گذاشت. 
به هر صورت باید 

دولت بتواند بخش 
خصوصي را در 
بودجه هاي خود 
لحاظ كند. باید 

بودجه تامین شود 
تا بتوان امید داشت 

كه كار ها به خوبي 
پیش برود

برق مورد نياز تمام مردم و صنايع و كشاورزي را تامين 
كنيم. به هر صورت دولت بايد تالش كند تا معوقات 
بخش خصوصي را پرداخت كند. اگر به موقع پول ها 
داده شود قطعا بايد انتظار داشت كه به نحو بهتري هم 
شاهد خدمات رساني اين بخش در صنعت برق باشيم 
اما اگر اعتبارات مالي و نياز هاي مالي برطرف نشود و 
پول به اين بخش تزريق نشود به تبع آن بايد منتظر بود 
تا شاهد بحران هاي جدي تري در بخش صنعت برق 
باشيم كه تبعات جبران ناپذيري در تمام شئونات زندگي 
و صنعت كشور به جا خواهد گذاشت. به هر صورت 
بايد دولت بتواند بخش خصوصي را در بودجه هاي 
خود لحاظ كند. بايد بودجه تامين شود تا بتوان اميد 

داشت كه كار ها به خوبي پيش برود. 
:درشرایطفعليصنعتبرق،بهنظرشما
بودجهچگونهميتواندگرهبدهيدولتهايدولت

بهاینشرکتهاونیروگاههارابازکند؟
به هر صورت بايد با برنامه ريزي دقيق، از همين 

نحو  بهترين  به  است  موجود  اكنون  كه  بودجه اي 
استفاده كرد و از يك طرف جلوي اتالف بودجه و 
انرژي را گرفت و از طرف ديگر تالش كرد تا بدهي ها 
به نيروگاه ها و شركت هاي بخش خصوصي فعال در 
صنعت برق ايران را تسويه نمود. نكته مهم اين است 
است كه نبايد انرژي ها را هدر داد. اينها همه منابع ملي 
كشور ما هستند. اين منابع متعلق به تمام مردم ايران 
است و از آن مهم تر متعلق به تمام نسل ها است. باالخره 
نسل آينده نيز سهمي از اين سرزمين دارد. پس به نظر 
من بايد همين وضع فعلي را هم به درستي بايد مصرف 
كنيم. نبايد بگذاريم كه اتالف صورت بگيرد. راهش هم 
اين است كه با بهترين تكنولوژي، جلوي اتالف بيش از 
اندازه منابع را بگيريم. بايد شبكه فرسوده توزيع برق در 
سرتاسر كشور را به نحوي بازسازي كنيم. درصد بزرگي 
از برق توليدي كشور در همين شبكه توزيعي نا متناسب 
و كهنه هدر مي رود. از طرف ديگر با توجه به اينكه 
برق را نمي شود ذخيره سازي كرد بايد به تناسب نياز 

خود توليد كنيم؛ نه كمتر و نه بيشتر و همين طور بايد 
از منابع كم خرج تر براي توليد برق استفاه كنيم. منابع 
جديد انرژي كه در دسترس ما هم است. همين برق 
خورشيدي مي تواند بخش عمده اي از نياز هاي كشور ما 
را برطرف كند. از طرف ديگر بنا به اعالم هاي رسمي 
كه صورت گرفته است، پيش بيني مي شود با سياست 
جديد وزارت نيرو در پنج سال آينده، ظرفيت سازي 
توليد برق كشور با استفاده از انرژي باد و خورشيد، 
واقعا  اميدواريم  و  باشد  داشته  قابل مالحظه اي  رشد 
اين برنامه ريزي و پيش بيني ها به خوبي جلو رود كه 
اين معضالت فعلي كه ما در اين صنعت با آن روبه رو 

هستيم، رفع شود. 
:نقشدانشگاههاومراکزعلميدرتوسعه
نظر به ميکنید؟ ارزیابي چگونه را برق صنعت
شمادانشگاههاومراکزعلميوپژوهشيچگونه
ميتوانندبهتوسعهورشدصنعتبرقدرکشورما

کمکبرسانند؟
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درحال حاضر 
واقعیت این است 
كه متاسفانه میان 
صنعت كشور ما با 
محیط هاي دانشگاهي 
ارتباط ارگانیک و 
درست و سازماندهي 
شده اي برقرار 
نیست. این تنها 
مربوط به صنعت برق 

هم نمي شود بلکه در 
تمام صنایع ما این 
مشکل وجود دارد. در 
واقع صنایع مختلف 
كشور ما از فرصتي 
كه دانشگاه ها دارند 
استفاده نمي كنند. 
این همه نیروي نخبه 
در دانشگاه وجود 
دارد كه مي توانند به 
راحتي هر صنعتي را 
تکان دهند. این همه 
دانشجوي با استعداد 
در دانشگاه ها تحصیل 
مي كنند اما هیچ 
كدام وارد بازار كار 
نمي شوند

درحال حاضر واقعيت اين است كه متاسفانه ميان 
ارتباط  دانشگاهي  محيط هاي  با  ما  كشور  صنعت 
ارگانيك و درست و سازماندهي شده اي برقرار نيست. 
اين تنها مربوط به صنعت برق هم نمي شود بلكه در 
تمام صنايع ما اين مشكل وجود دارد. در واقع صنايع 
مختلف كشور ما از فرصتي كه دانشگاه ها دارند استفاده 
نمي كنند. اين همه نيروي نخبه در دانشگاه وجود دارد 
كه مي توانند به راحتي هر صنعتي را تكان دهند. اين 
تحصيل  دانشگاه ها  در  استعداد  با  دانشجوي  همه 
مي كنند اما هيچ كدام وارد بازار كار نمي شوند. به اندازه 
نياز بازار كار، نيروي متخصص در دانشگاه ها وجود 
دارد اما هيچ ارتباط درستي وجود ندارد كه يك دانشجو 
بعد از فارغ التحصيلي وارد اين صنعت شود. در نتيجه 
اين همه فارغ التحصيل بيكار داريم. در صنعت برق اين 
امر مشهود تر است. بهترين رتبه هاي كنكور سراسري 
همواره در بهترين دانشگاه هاي ايران رشته هاي برق 
مي خوانند. يعني بهترين و نخبه ترين افراد ايراني وارد 
رشته برق مي شوند. اما از طرف ديگر ما در صنعت 
برق با مشكل نيروي كار متخصص مواجه هستيم. 
اين به دليل نبود برنامه ريزي درست براي جذب اين 
نيروهاي نخبه دانشگاهي در صنعت برق است. بيشتر 
مي روند  يا  مي كنند؛  مهاجرت  ايران  از  نخبگان  اين 
اروپايي  شركت هاي  در  يا  خارج  دانشگاه هاي  در 
و آمريكايي مشغول كار مي شوند. به نظرم بايد بين 
صنعت برق و دانشگاه ها نوعي از قرارداد ها براي تامين 
نيروي انساني تنظيم شود. از طرف ديگر دانشگاه ها 
نيازهاي صنعت  راستاي  در  پژوهش هايي  مي توانند 

برق انجام دهند. به هر صورت بايد بين دانشگاه ها و 
مراكز پژوهشي و علمي از يك طرف و صنعت برق و 
فعاالن عرصه اين صنعت مهم از طرف ديگر يك رابطه 

درست و اصولي و ارگانيك به وجود بياييد. 
:عدمپرداختبدهيهاچهنسبتيباکمبود
تولیدنیرويبرقوحتيخاموشيهايناگزیريکه
درآیندهنزدیک_وحتيدرسالآینده_ رخخواهد

داد،دارد؟
اين  در  درستي  برنامه ريزي  اگر  صورت  هر  به 
اتفاقات نه چندان  بايد منتظر  زمينه صورت نگيرد 
اين  وارد  به درستي  اگر  باشيم.  در كشور  مطلوب 
فاز نشويم كه با استفاده از ساير منابع انرژي براي 
توليد برق نظير هسته اي و زغال سنگي و انرژي هاي 
تجديدپذير به همراه جلوگيري از تلفات در انتقال و 
توزيع برق يا فرايندهاي مصرف كنندة الكتريكي، كه 
مي شود شرايط بهينه اي را براي كاركرد صنعت برق 
در جهت توسعه پايدار فراهم آورد، بايد منتظر باشيم 

مشكالت عمده اي رخ بدهد. 
در صورتي كه حتي با بحران نيز مي توانيم مواجه 
شويم. از آنجا كه تداوم بحران در صنعت برق منجر 
به رخدادهاي نامطلوب در سطح جامعه و نارضايتي 
ملي مي شود لذا جا دارد دولت و ساير قواي كشور 
رفع چالش هاي حال  زمينه  الزم،  تأمل  و  توجه  با 
رفع  تا ضمن  كنند  فراهم  را  برق  آيندة صنعت  و 
صنعت  بهينة  كاركرد  شرايط  رو،  پيش  خطرهاي 
برق هم تا حد مطلوب فراهم شود. از طرف ديگر 
از  استفاده  كنار  در  برق  صنعت  توسعه  به  توجه 

آب  انتقال  و  توليد  براي  شده  شناخته  روش هاي 
شيرين مهم ترين بحران حال حاضر و آينده كشور 
يعني بحران آب را هم حل خواهد نمود. بحران آبي 
كه در صورت بي توجهي نه تنها ادامه حيات بخش 
از  بخش هايي  در  را  زندگي  ادامه  بلكه  كشاورزي 

كشور با بحران همراه خواهد كرد. 
:باتمامایناوصافيکهگفتهشد.بهنظر
صنعت در خصوصي بخش حضور آیا شما
آینده چشمانداز شما است؟ فایده مفید برق
در حاضر برِق نیروي تولیدکننده نیروگاههاي

بخشخصوصيراچگونهميبینید؟
قطعا بايد از همه منابع موجود و همه فرصت ها 
كنيم.  استفاده  برق  صنعت  گسترش  و  رشد  براي 
تمام ظرفيت هاي  از  بايد  اين صنعت  توسعه  براي 

بخش دولتي و خصوصي استفاده كنيم.
 همان طور كه قبال هم اشاره شد، اگر حضور بخش 
برنامه ريزي  به صورت  برق  در صنعت  خصوصي 
شده و درست بوده و بر اساس اولويت ها و نيازهاي 
كشور باشد و اين مهم را هم درنظر بگيرد كه توزيع 
عادالنه برق در سرتاسر كشور را منجر شود، قطعا امر 
مفيدي است. به هر صورت در زمينه توليد و توزيع 
برق به تناسب نياز كشور بايد از بخش خصوصي 
و توانمندي هاي آن به بهترين نحو استفاده كرد. به 
و  باشد  كتاب  و  با حساب  امور  اين  اگر  من  نظر 
بتواند از استعدادهاي مختلفي در اين بخش استفاده 
شود، مي تواند در آينده موجب رشد و پيشرفت زير 

ساخت هاي صنعت برق در كشور ما شود. 
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 به گفته ناظران 
انرژی  اكنون از نگاه 
بزرگان اقتصاد غرب 
همه چیز برای شروع 

فعالیت به ویژه در 
میدان های نفت و 

گاز ایران مهیا است 
زیرا مشخص شده 
است كه با امضای 

توافق نهایی در 
تابستان پیش رو، 

دیوار بلند بسیاری از 
تحریم های بین المللی 
علیه ایران فرو خواهد 

ریخت. بنابراین 
در تحلیل آنچه در 

نمایشگاه بین المللی 
تهران گذشت 

می توان گفت كه این 
اتفاق تا حدود زیادی 

چشم انداز صنعت 
نفت و گاز در فردای 
پس از تحریم های 
بین المللی را روشن 

كرد

بزرگ خبر  اتفاق  از يك  به روشنی  اعداد  و  آمار 
می دهد: 600 شركت از 29 كشور. اين، تعداد ميهمانانی 
است كه در نمايشگاه بين المللی نفت تهران گردآمده اند. 
به عبارت ديگر اجتماع بزرگ نفتی تهران هيچ غايبی 
نداشته است. فهرست منتشر شده از تركيب ميهمانان 
گويای آن است كه سرمايه گذاران و صاحبان صنايع 
نفتی از هر 5 قاره جهان حضور داشته اند و در اين ميان 
حضور نمايندگان غول های انرژی امريكا و اروپا بيش 
از ديگران نگاه ها را به خود جلب كرد. اما همه اهميت 
اين رويداد نفتی در عده و عدد شركت كنندگان خالصه 
نمی شود. نكته مهم تر اين است كه اين رقابت جويی 
برای حضور در ضيافت انرژی تهران در حالی صورت 
ايران هنوز در كانون تحريم ها  نفت  گرفته است كه 
قرار دارد و مجوزهای بين المللی برای سرمايه گذاری 
و شركت كمپانی های خارجی در ميادين نفت و گاز 
اقتصاد و  بازيگران  واقع  نشده است. در  ايران صادر 
انرژی در غرب منتظر تيرماه و توافق نهايی ايران و 5+1 
نماندند. برای فهم اين نكته كافی است در گزارش هايی 
كه رسانه های برتر اروپا و امريكا از اين نمايشگاه منتشر 
كردند تأمل شود. اين رسانه ها از نمايشگاه بين المللی 
مذكور به عنوان تابلويی از چرخش نگاه جديد غرب 
تعبير كرده اند. با آنكه قبل از اين، خبرهای بسياری از 
به حضور  اروپايی  امريكايی و  اشتياق سرمايه گذاران 
دوباره در ايران اعالم شده بود اما هيچ كدام به اندازه 
صف بلند ميهمانان ارديبهشت ماه تهران اين موضوع 
را جلوی ديدگان افكار عمومی مجسم نكرد. روحانی 
و وزير نفتش )بيژن زنگنه( در روزهای گذشته بارها از 
نامه ها و پيام های رد و بدل شده طرف های غربی برای 
فعاليت اقتصادی در ايران سخن گفته بودند اما بعد از 
عزيمت كاروان پرتعداد مقام ها و مهندسان نفتی اروپايی، 
امريكايی و آسيايی در نمايشگاه بين المللی بود كه ابعاد 
اين اشتياق روشن تر شد. اغلب رسانه ها و ژورنال های 
فايننشال  ژورنال،  استريت  وال  مثل  اقتصادی  پرآوازه 
تايمز، بلومبرگ، رويتر و اكونوميست همزمان با عزيمت 
و  مقاله ها  تهران،  به  انرژی  سرمايه گذاران  كـــاروان 
گزارش های جالب توجهی را به ايران بعد از تحريم 
اختصاص دادند. با آنكه نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، 
پااليش و پتروشيمی سابقه ای 20 ساله دارد اما به گفته 
اين گزارشگران هيچ گاه اين اندازه خبر ساز نشده بود. 
در تحليل كارشناسان اروپايی از نمايشگاه بهار امسال 
تهران اين نكته قابل تأمل است كه آنها تأكيد كرده اند 

كه نفس حضور 600 شركت و سرمايه گذار آن هم از 
كشورهای مدعی در عرصه اقتصاد نشان از اين دارد 
پايان  ايران  مسأله هسته ای  ديد جامعه جهانی  از  كه 
آنها مسيری كه  نگاه  از  به عبارت ديگر  يافته است. 
ديپلماسی ايران و گروه 1+5 در پيش گرفته اند مسيری 
برگشت ناپذير برای تفاهم و همكاری است. نبايد از نظر 
دور داشت كه شركت های بزرگ نفتی زمانی دعوت 
ايران را اجابت كردند كه هنوز ديپلمات های دو طرف 
در حال نگارش متن نهايی توافق هسته ای هستند. به 
گفته ناظران انرژی  اكنون از نگاه بزرگان اقتصاد غرب 
همه چيز برای شروع فعاليت به ويژه در ميدان های نفت 
و گاز ايران مهيا است زيرا مشخص شده است كه با 
امضای توافق نهايی در تابستان پيش رو، ديوار بلند 
بسياری از تحريم های بين المللی عليه ايران فرو خواهد 
ريخت. بنابراين در تحليل آنچه در نمايشگاه بين المللی 
تا حدود  اتفاق  اين  تهران گذشت می توان گفت كه 
زيادی چشم انداز صنعت نفت و گاز در فردای پس از 
تحريم های بين المللی را روشن كرد. در اين باره كافی 
است كه موقعيت نمايشگاه در دولت اعتدال با استقبال 
كم فروغ شركت های اروپايی از نمايشگاه نفت، گاز، 

پااليش و پتروشيمی تهران در دولت های نهم و دهم 
طی چند سال گذشته قياس گردد. نمايشگاه بيستم در 
دولت روحانی در شرايطی برگزار شده كه رويدادهای 
مهمی در عرصه اقتصاد و انرژی منطقه و جهان در حال 
وقوع است. اكنون طرف ايرانی اين فرصت طاليی را 
به دست آورده كه با بهره گيری هوشمندانه از تالطمات 
سياسی در كشورهای نفت خيز منطقه و بی ثباتی ايجاد 
شده در بازار نفتی خليج فارس و نيز كشمكش های 
موجود ميان روسيه و غرب به عنوان يكی از بزرگترين 
صادركنندگان انرژی جايگاه حقيقی خود را بازيابد و 
آرزوی بازگشت مشتريان از دست رفته انرژی ايران 
را محقق سازد و از سوی ديگر حضور پررنگ افراد 
و شركت های سرمايه گذار خارجی را در چارچوب 
با  بخشد.  رسميت  ملی  منافع  بر  مبتنی  قراردادهای 
بين المللی  نمايشگاه  بيستمين  در  اكنون  كه  اتفاقاتی 
نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی رخ داده ظرفيت تازه و 
فرصت مغتنمی در اختيار نهادهای دست اندركار جهت 
برنامه ريزی جدی و حضور مؤثر ايران در بازارهای 

نفتی منطقه ای و جهانی فراهم شده است.
*تحلیلگرانرژی

درباره نمایشگاه بیستم صنعت نفت ایران

کاروان سرمايه گذاران نفت در تهران

 سیدهادی
میر باقری*
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برای ایران تحقق 
لغو یکباره تحریم ها 
بالفاصله پس از 
توافق در پایان 
ماه ژوئن یک اصل 
و مطالبه جدی 
است، اما طرف 
مقابل آن طور كه 
در اظهار نظر ها 
شنیده می شود 
می گوید تحریم ها 
حتی پس از توافق 
كامل هسته ای نیز 
به صورت چند 
مرحله ای لغو خواهد 
شد. درصورتی كه 
نظر ما تامین شده و 
تحریم ها به صورت 
یک جا لغو شود كه به 
بالطبع تصمیم گیری 
برای آینده در بازار 
نفت آسان تر خواهد 
بود. اما اگر طبق 
خواست و میل طرف 
مقابل قرار بر این 
باشد كه تحریم ها 
به صورت چند 
مرحله ای برداشته 
شود ما باید ببینیم 
لغو تحریم های نفتی 
در كدام مرحله از لغو 
مرحله ای تحریم ها 
قرار خواهد گرفت

لطفا بحث شروع برای خطیبی آقای :
در ایران فعلی وضعیت از را خودتان ارزیابی
بازارجهانینفتوچشماندازاینبازارپساز
لغوتحریمهابگویید.آیاایراندرموقعیتیقرار
داردکهبهغیرازمشتریهایسنتیخودبازارهای

نفتیاروپارانیزدراختیاربگیرد؟
 600 رقمي بين  تحريم  از  قبل  حتی  اروپايی ها 
ايران  نفت  بيشتر  هم  وشايد  بشكه  هزار   700 تا 
بايد گفت  اين جهت  از  و  می كردند  را خريداری 
اروپا هم از ساليان گذشته در زمره مشتريان سنتی 
می كنيد  مطرح  اينكه  حال  است.  بوده  ايران  نفت 
كشور ها  ديگر  به  ايران  نفت  انداز صادرات  چشم 

بايد  بود  خواهد  چه  هسته ای  كامل  توافق  از  پس 
بر اين نكته تاكيد كنم هنوز در اصل توافق و اينكه 
تحريم ها به چه صورت لغو خواهد شد اتفاق نظری 
وجود ندارد. برای ايران تحقق لغو يكباره تحريم ها 
بالفاصله پس از توافق در پايان ماه ژوئن يك اصل 
كه  آن طور  مقابل  طرف  اما  است،  مطالبه جدی  و 
تحريم ها  می گويد  می شود  شنيده  نظر ها  اظهار  در 
حتی پس از توافق كامل هسته ای نيز به صورت چند 
مرحله ای لغو خواهد شد. درصورتی كه نظر ما تامين 
شده و تحريم ها به صورت يك جا لغو شود كه به 
بالطبع تصميم گيری برای آينده در بازار نفت آسان تر 
طرف  ميل  و  خواست  طبق  اگر  اما  بود.  خواهد 

مقابل قرار بر اين باشد كه تحريم ها به صورت چند 
مرحله ای برداشته شود ما بايد ببينيم لغو تحريم های 
نفتی در كدام مرحله از لغو مرحله ای تحريم ها قرار 
خواهد گرفت. البته تمام تالش تيم ديپلماسی بايد در 
جهت تامين نظر ايران كه   همان لغو يكباره تحريم ها 
نظرغربی ها  اگر  احتماال  حال  گيرد،  است صورت 
جاری شد، بايد منتظر بمانيم و ببينيم لغو تحريم های 
نفتی را در مرحله اوليه قرارداده اند يا در مراحل آخر. 
:جنابخطیبی،گذشتهازاینکهبایدمنتظر
بودودیدتحریمهابهچهصورتلغوخواهدشد
بهنظرمیرسدتحریمهاینفتینیزبهچندمرحله
تقسیمشدهاستکهبازهمزمانبندیلغوآنها

در گفتگو با نماینده سابق ایران در اوپك مطرح شد

بايد سهم خود را از بازار جهانی پس بگیريم
»ما باید این آمادگی را داشته باشیم که تا پیش از توافق کامل هسته ای 
و لغو تحریم های نفتی با مشتریان جدید و سابق خود در بازار نفت وارد 
مذاکره شویم و به این روش به نوعی زمان را به نفع خود خریداری کنیم. 
اگر ایران در این باره تعلل کند و همه رایزنی های خود را به پس از توافق 
هسته ای موکول کند بازهم زمان زیادی را برای باز پس گیری سهم خود از 
بازار نفت و نیز جذب سرمایه گذاری از دست خواهد داد. البته ما نباید این 
انتظار را نیز داشته باشیم که بتوانیم همه بازارهای از دست رفته ایران 
را در کوتاه مدت باز گردانیم اما آنچه اهمیت دارد تالش و استراتژی بلند 

مدت و کار شناسانه ایران برای باز پس گیری سهم کشور از بازار جهانی 
نفت است.« این ها بخش هایی از صحبت های محمد علی خطیبی است که 
زمانی نماینده ایران در اوپك بوده و همین مسئله هم به او قدرت تحلیل و 
ارزیابی شرایط بازار را در آینده نزدیك مي دهد.او ضمن اینكه به آینده 
مذاکرات و شرایط آینده اقتصاد ایران امیدوار است، بر این باور است 
که مي بایست اقتصاد کشور خود را برای هر شرایطی آماده نگاه دارد و 
 بیش از حد آینده خود را به رفع سریع تحریم ها گره نزند. آنچه در ادامه 

می خوانید متن کامل این گفتگوست...
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اولین مسئله 
در خصوص فروش 

نفت ایران است 
كه در واقع غربی ها 

محدودیت هایی 
در خصوص خریده 

شدن نفت ایران 
ازسوی بسیاری از 

كشور ها به وجود 
آورده اند. مورد 

دوم كه بسیار هم 
قدیمي بوده و ارتباطی 

با تحریم های چند 
سال گذشته ایران 
ندارد، در خصوص 

تحریم سرمایه گذاری 
در ایران و در صنعت 
نفت ایران است. این 

محدودیت از زمان بیل 
كلینتون رئیس جمهور 

اسبق آمریکا صورت 
گرفته است كه در آن 

زمان قانون داماتور 
اجرا شد، آمریکایی ها 

سرمایه گذاری در 
صنعت نفت ایران 
را تحریم و اعالم 

كرده بودند هركشور 
دیگری كه در این 

حوزه سرمایه گذاری 
كند تحریم خواهد شد

جایبحثوبررسیدارد...
در خصوص  مسئله  اولين  همين طوراست، 
غربی ها  واقع  در  كه  است  ايران  نفت  فروش 
نفت  شدن  خريده  در خصوص  محدوديت هايی 
وجود  به  كشور ها  از  بسياری  ازسوی  ايران 
آورده اند. مورد دوم كه بسيار هم قديمي بوده و 
ايران  گذشته  سال  چند  تحريم های  با  ارتباطی 
ندارد، در خصوص تحريم سرمايه گذاری در ايران 
محدوديت  اين  است.  ايران  نفت  صنعت  در  و 
از زمان بيل كلينتون رئيس جمهور اسبق آمريكا 
صورت گرفته است كه در آن زمان قانون داماتور 
اجرا شد، آمريكايی ها سرمايه گذاری در صنعت 
نفت ايران را تحريم و اعالم كرده بودند هركشور 
كند  سرمايه گذاری  حوزه  اين  در  كه  ديگری 
تحريم خواهد شد. بخش سوم هم در خصوص 
تحريم فروش يكسری از تجهيزات نفتی به ايران 
است. به همين علت برای سال های طوالنی است 
ايران در بخش سرمايه گذاری در بخش های  كه 
و  گاز  نفت،  جمله  از  صنعت  اين  مختلف 
پتروشيمي دچار مشكل است. البته در اين سال ها 
تجهيزات  اين  از  بخشی  نفت  نياز صنعت  بنابر 
توسط متخصصان داخلی البته با هزينه های بسيار 
باال تر ساخته شد و بخشی ديگر را با واسطه برای 
از بعضی كشور ها  نفتی خود  تكميل پروژه های 

وارد كرده است. 
روشن نکته این شما توضیح با :
میشودکهدرحالحاضرتالشبرایجذب
صنعت مختلف بخشهای در سرمایهگذاری
نفتیکیازمهمترینودشوارتریناقدامات
وزیرنفتاستچراکهخروجازبازارجهانی
نفتبهدلیلحضوررقبابسیارسریعصورت
میگیرد،برایمثالدرهمینسالهاییکهاز
هزار اروپاحداقل700 ایرانگذشت تحریم
داد. کاهش را ایران نفت صادرات از بشکه
بهنظرشمااستراتژیایراندراینزمینهباید

چگونهباشد؟
بحث  كرديد  اشاره  كه  همان طور 
مفصل تر  و  اساسی تر  مقداری  سرمايه گذاری ها 
است. سرمايه گذار ها ديد بلند مدت تری به اين 
مقوله دارند كه تالش بيشتری را نيز می طلبد. به 
هرحال ما بايد اين آمادگی را داشته باشيم كه تا 
لغو تحريم های  توافق كامل هسته ای و  از  پيش 
بازار  در  خود  سابق  و  جديد  مشتريان  با  نفتی 
نفت وارد مذاكره شويم و به اين روش به نوعی 
زمان را به نفع خود خريداری كنيم. اگر ايران در 
اين باره تعلل و همه رايزنی های خود را به پس از 
توافق هسته ای موكول كند بازهم زمان زيادی را 
برای باز پس گيری سهم خود از بازار نفت و نيز 
جذب سرمايه گذاری از دست خواهد داد. البته ما 
نبايد اين انتظار را نيز داشته باشيم كه بتوانيم همه 
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بازارهای از دست رفته ايران را در كوتاه مدت باز 
گردانيم اما آنچه اهميت دارد تالش و استراتژی بلند 
باز پس گيری سهم  برای  ايران  كار شناسانه  و  مدت 

كشور از بازار جهانی نفت است. 
لغو میرسد نظر به اوصاف این با :
از یکی تحریمها از پس نفتی تحریمهای

مهمتریناولویتهایایرانبهشمارمیآید.
البته لغو تحريم های نفتی هم می تواند برای ما 
باز  اينكه  هم  و  تلقی شود  فرصت  عنوان يك  به 
به عنوان تهديدی برای اقتصاد ايران به شمارآيد. 

:تهدیدازکداممنظر؟
جهت  آن  از  ايران  برای  نفتی  تحريم های  لغو 
است  بديهی  كه  شود  تلقی  فرصت  يك  می تواند 
آزادانه  می تواند  اتمي ايران  مناقشه  حل  از  پس 
پيش روی  موانع  اقدام و  برای فروش نفت خود 
صنعت  اين  در  سرمايه گذاری  جذب  و  صادرات 

يك  به  بايد  اما  كند  حذف  را  مهم  بسيار 
اينكه  كنيم،  توجه  هم  ديگر  واقعيت 

تحريم ها  گذشته  سال های  طی 
توان  به  دولت  نگاه  موجب 
نفت  صنعت  در  داخلی 
مزيت  مهم ترين  شايد  شد. 
كاهش  ايران  برای  تحريم 
نفت  به  بودجه  وابستگی 
ايران  بودجه  زمانی  بود. 

نفت  به  چشمگيری  طرز  به 
وابسته بود اما حاال حداقل 30 

درصد اين وابستگی كاهش يافته 
مثبت  نقاط  به  بايد  بنابراين  است. 

اين  توانسته ايم  كه  شود  توجه  تحريم ها 
تهديد ها را در اين صنعت تبديل به فرصت كنيم. 

اگر لغو تحريم های نفتی بخواهد دوباره توجه به 
بهره وری و توجه به توليد داخلی را كاهش دهد 
به هيچ عنوان نمی تواند اتفاق مثبتی باشد. در واقع 
بايد استراتژی مشخصی وجود داشته باشد كه در 
آينده اشتباهات گذشته تكرار نشود؛ به اين مفهوم 
كه دوباره نفت را نفروشيم و با پول آن هزينه های 
جاری كشور را تامين كنيم ويا اينكه دوباره توليد 

كنندگان داخلی به فراموشی سپرده شوند. 
:آقایخطیبی،باتوجهبهاینکهصادرات
نفتایرانطیسالهایتحریماز2/2میلیون
رسیده روز در بشکه میلیون یک به بشکه
ایران است کرده اعالم بارها نفت وزیر است
به را بشکه میلیون آنیک استکه درتالش
صادراتنفتایرانبازگرداند.پرسشيکهدر
آیا که است این میشود مطرح اینخصوص
قیمت کاهش به منجر ایران صادرات افزایش
جهانیخواهدشدیاخیر؟واگرایناتفاقرخ
دهدچهپیامدهاییبرایایرانخواهدداشت؟

همانند  را  خود  نفت  صادرات  ايران  چنانچه 

گذشته افزايش دهد و به   همان بيش از 2 ميليون 
بشكه در روز برساند و بخواهد بازارهای جديدی 
بياورد در واقع يك اضافه عرضه در  به دست  را 
شرايط  اين  در  آمد.  خواهد  وجود  به  نفت  بازار 
مفهوم  اين  به  شد  خواهد  رقابتی  شدت  به  بازار 
يعنی  نفت،  كننده  صادر  كشورهای  همه  كه 
ما  نفت  بازار های  سال ها  اين  تمام  در  كه  رقبايی 
را تصاحب كرده اند سعی می كنند با كاهش قيمت 
سهم بيشتری را در بازار نفت داشته باشند كه اگر 
افزايش  می توان گفت  بله  واقعی شود  تصور  اين 
صادرات نفت ايران می تواند كاهش قيمت نفت در 

بازارهای جهانی را در پی داشته باشد. 
:پیشبینیشماچیست؟بهنظرشمارقبادر
اینبازارچهرفتاریراباایرانخواهندداشت؟

موضوع اصلی اين است كه رقبای نفتی شرايط 
پی  در  ايران  كه  زمانی  يعنی  كنند.  درك  را  ايران 
فروش  آن ها  است  خود  نفت  صادرات  افزايش 
اين درك  به عقيده من  را كاهش دهند.  نفت شان 
از سوی كشورهای صادر كننده نفتی وجود دارد. 
كه  مهمي است  بحث  همان  موضوع    اين  واقع  در 
بايد در جلسات اوپك صورت گيرد. ايران بايد در 
اوپك اين موضوع را برای رقبای خود روشن كند 
كه در سال های اخير تحريم ها صادرات نفت ايران 
را كاهش داد و اكنون ايران به زمان نياز دارد كه 
بتواند همانند سابق جايگاه خود را در بازار جهانی 
نفت به دست آورد. در چنين شرايطی با يك تفاهم 
چند جانبه كشور ها شرايط ما را درك خواهند كرد 
اوپك  در  بحث ها  اين  كه  است  آن  مهم  نكته  و 
خواهد  برگزار  خصوصی  جلسات  صورت  به 
شود.  مطرح  علنی  جلسات  در  نمی تواند  و  شد 
در خصوص پيش بينی بنده؛ بايد بگويم اگر ايران 
از قبل برای اين موضوع رايزنی نكرده باشد چندان 

اين  اطمينان كرد.  نمی توان  اوپك هم  به جلسات 
رايزنی ها حتی بايد پيش تر از سطح وزارت نفت و 
در سطح مردان وزارت امور خارجه مطرح شود. 
اين اتفاق بايد با رايزنی و با يك ديپلماسی فعال 
انرژی صورت گيرد تا شرايط برای تفاهمي كه در 
انتظار است رخ  جلسه آينده اجالس اوپك مورد 
دهد. تنها در اين صورت است كه ايران می تواند 
بازار  در  جهانی  قيمت هاي  به  زدن  آسيب  بدون 
نفت دوباره وارد اين بازار شود؛ در صورت تفاهم 
بازار هم اين موضوع را درك خواهد كرد كه اوپك 
با در نظر گرفتن يك شرايط برابردرصدد است كه 

ايران را دوباره به بازار جهانی نفت باز گرداند. 
دیگر قابلطرح موضوع آقایخطیبی، :
کاهشچشمگیروارداتنفتدومشتریبزرگ
ایراناست.طبق از ایران،چینوهند آسیایی
درسال انرژی، بینالمللی آژانس گزارشهای
گذشتهچینبا36درصدکاهشواردات
به151هزار ایرانرا از نفتخود
درصد 29 با نیز هند و بشکه
خود واردات مقدار کاهش
در بشکه هزار 141 به را
از است. رسانده روز
دستدادنایندومشتری
بازار به میزان آسیاییچه
نفتایرانآسیبزدهاست
وچگونهایرانمیتوانداین
آسیایی بزرگ مشتری دو

خودراحفظکند؟
نفت  بازار  در  هند  و  چين  نقش 
انرژی  رشد  است.  انكار  غيرقابل  ايران 
اين دو كشور آسيايی بسيار چشمگير است  در 
دارند كه  اميد  نفت  و همه كشور های صادركننده 
سهمي از بازار نفت اين دو كشور را داشته باشند. 
بنابر اين به عقيده من بايد به رشد تقاضای نفت در 

اين دو كشور توجه داشته باشيم.
خوشبختانه  كه  است  آن  ديگر  اساسی  نكته   
ايران در روابط سياسی خود با دو كشور چين و 
هند نيز هيچ مشكلی ندارد و به راحتی می تواند از 

اين موقعيت خود استفاده كند.
شرايط  بد ترين  در  حتی  كه  توضيح  اين  با   
سياسی نيز ايران با اين دو كشور خريد و فروش 
ابتدا الزم است علت  اين  بنابر  نفت داشته است. 
و  چين  كشور  دو  به  ايران  نفت  كاهش صادرات 

هند بررسی شود.
دليل  به  كاهش  اين  كه  می دانم  بعيد  من   
آن  جدی  موضوع  باشد.  بوده  سياسی  مشكالت 
است كه بازار انرژی اروپا به دليل مسائل زيست 
به  رو  نو چندان  انرژی های  از  استفاده  و  محيطی 
رشد نيست و به همين علت است كه بازار آسيا 

برای ايران بيش از بازار اروپا اهميت دارد.

32

نقش چین و هند 
در بازار نفت ایران 
غیرقابل انکار است. 
رشد انرژی در این 
دو كشور آسیایی 
بسیار چشمگیر است 
و همه كشور های 
صادركننده نفت امید 
دارند كه سهمي از 
بازار نفت این دو 
كشور را داشته 
باشند. بنابر این 
به عقیده من باید 
به رشد تقاضای 
نفت در این دو 
كشور توجه داشته 
باشیم. نکته اساسی 
دیگر آن است كه 
خوشبختانه ایران 
در روابط سیاسی 
خود با دو كشور 
چین و هند نیز هیچ 
مشکلی ندارد و به 
راحتی می تواند از 
این موقعیت خود 
استفاده كند
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بخشيدن  رونق  برای  مهم  ابزارهای  از  يكی 
است.  بين المللي  نمايشگاه های  صادرات،  به 
نمايشگاه های بين المللي به عنوان يكی از كانال های 
معرفی كاالهای توليد شده، خدمات فنی و مهندسی، 
خاصی  اهميت  از  تكنولوژی  انتقال  و  فنی  دانش 
برخوردار هستند. توجه به موفقيت نمايشگاه ها به 
ويژه نمايشگاه های تخصصی بين المللي كه قريب به 
95 درصد كل نمايشگاه ها را در بر مي گيرد، مي تواند 
و  نفتی  تعامالت  توسعه  فرآيند  در  موثری  نقش 
همواره  ايران  نفت  صنعت  باشد.  داشته  غيرنفتی 
در سال های پس از پيروزی انقالب اسالمی تحت 
تجربه  اما  است،  گرفته  قرار  گوناگون  تحريم های 
نشان داده كه جذابيت وجود منابع عظيم نفت و گاز 
و قرار گرفتن در موقعيت استراتژيك جغرافيايی- 
سياسی سبب شده است كه شركت های معتبر نفتی 
به رغم فشارهای سياسی عليه ايران، تالش كنند تا 
منافع بلندمدت حضور خود را در يك عرصه معتبر 

انرژی هرگز از دست ندهند.
فعاالن تجاری در حوزه نفت و گاز، نيك آگاه 
هستند، ترك يك بازار و از دست دادن سهم تجاری، 
فرايندی نيست كه در كوتاه مدت بتوان آن را جبران 
كرد. از اين رو شركت های بين المللي تالش كرده اند 
شانس حضور خود در بازار انرژی ايران را به راحتی 
از دست ندهند. به ويژه آنكه با پيشرفت قابل توجه 
مذاكرات هسته ای ايران و 1+5، پيش بينی مي شود 
به زودی شرايط حضور شركت های بين المللي نفتی 
در پروژه های توسعه ای ايران مهيا شود. در اين ميان 
صنعت نفت ايران نيز برای رسيدن به اهداف سند 
چشم انداز خود كه حفظ جايگاه اصلی در سازمان 

افزايش سهم  كشورهای صادركننده نفت )اوپك(، 
و  فنی  دانش  سازی  بومی  گاز،  تجارت  بازار  در 
گسترش فعاليت های خدماتی در عرصه بين المللي 
ساالنه  جذب  به  مي رود،  شمار  به  آن  جمله  از 
ميلياردها دالر سرمايه گذاری نياز دارد و در جهت 
تحقق اين اهداف، برگزاری نمايشگاه های بين المللي 
نه تنها تصويری كلی و جامع از صنعت نفت ايران به 
شركت كنندگان خارجی ارائه مي دهد، بلكه فرصت 

جذب سرمايه های خارجی را نيز فراهم مي كند. 
اسالمی  جمهوری  پتروليوم،  ايران  گزارش  به 
از كل ذخاير  اختيار داشتن 11 درصد  با در  ايران 
طبيعی،  گاز  ذخاير  از  درصد   18 و  جهان  نفت 
گاز،  نفت،  بين المللي  نمايشگاه  ميزبان  ساله  هر 
گستردگی  نظر  از  كه  است  پتروشيمی  و  پااليش 
ترين  اهميت  پر  زمره  در  شركت كنندگان  تعدد  و 
و  نفت  حوزه صنعت  در  تخصصی  نمايشگاه های 
گاز جهان به شمار مي آيد.  حضور شركت های معتبر 
بين المللي از كشورهای مختلف و توليد كنندگان و 
صنعتگران داخلی فرصت مغتنمی را برای تقويت 
همكاری متقابل، جذب سرمايه و عقد قرارداد ايجاد 
مي كند. ارائه آخرين دستاوردهای فن آوری روز در 
حوزه صنعت نفت و گاز، گسترش تعامل با ساير 
كشورها و نيز رقابت با شركت های نفتی مشابه در 
سطح جهان، كمك به تقويت توان ساخت داخلی 
از طريق تبادل اطالعات فنی، جذب سرمايه گذاري، 
صنعت  با  تعامل  دنيا،  روز  تكنولوژي هاي  انتقال 
پيشرفته جهان، آشنايی صنعتگران صنعت نفت، گاز و 
پتروشيمی نسبت به دستاوردهای نوين صنعت، عقد 
قراردادهای بازرگانی در زمينه مبادله كاال، خدمات 

و اطالعات فنی، توسعه اشتغال در عرصه صنعت 
نفت، گاز و پتروشيمی، حضور تجار و صنعتگران 
بين المللي از سراسر جهان در نمايشگاه جهت كمك 
به توسعه صادرات توليدات داخلی، كمك به ايجاد 
بازارهای جديد خارج از كشور جمهوری اسالمی 
ايران در راستای توسعه بازارهای هدف، برگزاری 
سمينارهای مختلف برای تسهيل در نيل به اهداف 
اين رويداد  برگزاری  اهداف  از جمله  تعيين شده، 
صنعتی به شمار مي رود. توجه مديران تصميم برای 
دستيابی به اهداف برنامه پنج ساله پنجم توسعه و 
چشم انداز 20 ساله توسعه اقتصادی كشور در بخش 
نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی، ايجاد انگيزه برای 
گسترش سرمايه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و 
دولتی، داخلی و خارجی در صنايع نفت و گاز، ايجاد 
حس خود باوری و خود اتكايی ملی در نيروهای 
متخصص و مديران و سرمايه گذاران داخلی جهت 
انجام مطالعات و تحقيقات در زمينه های اكتشاف، 
استخراج، فراوری و توزيع و صادرات محصوالت 
نيزاز جمله دستاوردهايی است كه در سايه برپايی 
نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی 

تهران مي توان به آن دست يافت.
بيستمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پااليش 
مي شود  برگزار  شرايطی  در  ايران  پتروشيمی  و 
ترين  اصلی  كه  دوران جديد  به  ورود  با  ايران  كه 
مشخصه آن گسترش تعامل مبتنی بر اصول با جهان 
است، وزارت نفت سعی دارد، ضمن حضور فعال 
در عرصه همكاری های بين المللي، زمينه مشاركت 
گسترده تر در حوزه های اقتصادی و صنعتی فراهم 

آورد.

گزارش نشریه انگلیسی زبان ایران پترولیوم از پیامدهای نمایشگاه بیستم نفت

گسترش ديپلماسی نفتی ايران
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فعاالن تجاری در 
حوزه نفت و گاز، نیک 

آگاه هستند، ترك 
یک بازار و از دست 
دادن سهم تجاری، 
فرایندی نیست كه 

در كوتاه مدت بتوان 
آن را جبران كرد. از 
این رو شركت های 

بین المللي تالش 
كرده اند شانس حضور 

خود در بازار انرژی 
ایران را به راحتی از 

دست ندهند. به ویژه 
آنکه با پیشرفت قابل 
توجه مذاكرات هسته 

ای ایران و 1+٥، 
پیش بینی مي شود به 
زودی شرایط حضور 

شركت های بین المللي 
نفتی در پروژه های 

توسعه ای ایران مهیا 
شود
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پرسش اين است كه فرض كنيم در تابستان 1394 
ما به توافق نهايی با غرب رسيديم و تحريم ها برداشته 
شد. آيا اقتصاد ايران به سرعت شروع به بهبود مي كند 
و اقتصاد ايران در كوتاه مدت بر روی ريل بهبود و 
رشد قرار مي گيرد و از ركود خارج مي شود و جامعه 
ايران در بلندمدت وارد مسير توسعه می شود؟ پاسخ 
من اين است كه بهبود روند كشور در شرايط پسا 
تحريم، بستگی دارد به عزم نظام تدبير )شامل همه قوا( 

برای ايجاد تحوالت الزم در سه حوزه زير: 
الف( تحول در سپهر عمومی داخلی

ب( تحول در سياست های دولت
پ( تحول در نحوه بهره برداری ما از فرصت های 

خارجی
به  را  تحوالت  اين  مهم تر  جنبه های  از  برخی 

صورت مختصر بيان مي كنم:
 

اول: تحول در سپهر عمومی داخلی
كلی  فضای  كه  اين  يعنی  داخلی  عمومی  سپهر 
كشور از نظر انتظارات جامعه و رفتارهای جناحهای 
سياسی و مواضع مقامات ارشد و رفتار تندروان داخلی 
و .... به چه سمتی مي رود. اگر بخواهيم كلی بگوييم. 
برای روشن شدن افق اقتصاد و ورود سرمايه گذاران 
به عرصه های فعاليت و سرمايه گذاری، بهبود سپهر 
عمومی داخلی از بقيه موارد مهم تر است. اما اين كه 
اين سپهر چگونه بهبود مي يابد به زنجيره ای از عوامل 
باز مي گردد. نخست به انتظارات جامعه از آينده اقتصاد 
بر می گردد كه اين نيز متاثر از سه عامل، يعنی فضای 
كسب و كار، سياست داخلی و رقابت های داخلی بين 
جناح های سياسی، خواهد بود. به گمان من هر سه 
اين موارد منوط به يك تحول مهم است و آن تصميم 
مقامات ارشد در مورد پايان بخشيدن به شكاف و فراق 
اجتماعی و سياسی است. توسعه يك قطار است كه 
تك تك واگن های آن خودشان موتور مستقلی دارند 
و زمانی اين قطار حركت خواهد كرد كه همه موتورها 
روشن باشند و ترمزها خوابيده و همه موتورها قطار 
را به يك طرف برانند، نه اين كه هر موتوری قطار را 

به يك سو بكشد. 
حتی من فراتر مي روم و عرض مي كنم ديگر ما 
ايرانيان داخل كشور - حداقل در ده تا بيست سال 
آينده - به تنهايی نمی توانيم قطار توسعه را راه بيندازيم 
و روی ريل قرار دهيم. يعنی آنقدر گرفتار مصيبت های 
مختلفی هستيم كه بخش اعظم انرژيمان صرف اين 

مصيبت ها و رفع بحران ها می شود، ضمن اين كه ديگر 
دوره درآمدهای صدميليارد دالری نفت كه در دولت 
نهم و دهم تجربه شد، به پايان رسيده است )آن دوره، 
يك خواب بود كه اقتصاد ايران ديد و به سرعت هم 

از خواب پريد(.
اما يك ذخيره سرمايه انسانی چهار ميليونی ايرانيان 
در خارج كشور هستند كه هم انرژی دارند، هم انگيزه 
دارند، هم سرمايه دارند و هم دانش و تخصص دارند. 
ايجاد يك جهش  از اين ذخيره عظيم برای  بايد  ما 
در مسير توسعه استفاده كنيم. يكی از موارد مهم اين 
كمك مي تواند بازگشت بخشی از سرمايه اقتصادی 
اين ايرانيان به كشور باشد كه حتی اگر پنج درصد 
اين سرمايه  هم به كشور بيايد مي تواند اقتصاد ما را از 

ركود خارج كند.
ما در حال حاضر در مورد ركود اقتصاد، تقريبا خلع 
سالح هستيم يعنی به يك بن بست يا دايره بسته يا 
حتی چرخه خبيثه ای دچار شده ايم كه نه تنها دولت 
آقای روحانی بلكه هيچ دولتی به تنهايی نمی تواند اين 
چرخه را بشكند. برای خروج ا زاين دايره بسته و بن 
بست، هم بايد كل نظام عزم كند و هم بايد كل ايرانيان 
ايرانيان خارج از كشور مشاركت كنند. برای  شامل 
مثال، سال 92 پس از روی كارآمدن دولت يازدهم، 
مقامات  از  يكی  به  آمريكا  ايرانی در  مفاخر  انجمن 
كشور پيام داده است كه ما حاضريم طی پنج سال تا 
صد ميليارد دالر در ايران سرمايه گذاری كنيم و البته 
آنها مشاركت خود را مشروط به شرايطی مي كنند كه 
برخی از آن شرايط نيازمند تصميمات جدی سياسی 
است. به گمان من اعالم عفو عمومی برای كل 35 

سال پس از انقالب نيز امروز به يكی از ضرورت های 
ملی تبديل شده است. يعنی اگر ما برای مصالح ملی 
خودمان حاضر مي شويم با آمريكا مذاكره كنيم و به 
تفاهم برسيم چرا برای همين مصالح ملی با مخالفين 
خودمان در داخل تفاهم نكنيم و با ايرانيان خارج از 

كشور تفاهم نكنيم. 
عفو عمومی به معنی اين نيست كه هر كس مجرم 
بوده است عفو شود بلكه به اين معنی است كه هر 
انجام نداده  ايرانی خارج كشور كه جرم خصوصی 
است و شاكی خصوصی ندارد اما به يكی از داليل 
سياسی يا اقتصادی يا اجتماعی از كشور خارج شده 
است بتواند بدون نگرانی باز گردد يا به ايران تردد 
كند. فقط اگر ايرانيانی كه در خارج از كشور هستند 
سالی يك بار به كشور مسافرت كنند چند برابر درآمد 
گردشگران خارجی برای ما درآمد مي آورند. ضمن آن 
كه بسياری از آنان سرمايه های كالنی دارند كه عالقه 
مندند آن را در توسعه كشورشان به كار بگيرند اما به 
علت نگرانی های سياسی - كه بخش اعظم آن هم بی 

مورد است- به ايران نمی آيند. 

دوم: تحول در سیاست های دولت
اما در مورد تحول در سياست دولت، منظور اين 
است كه دولت در برخی حوزه ها بايد طرح های جدی 
دراندازد و اقدامات جدی صورت دهد. در غير اين 
صورت نمی تواند اين بدن فربه و فرسوده و پر رخوت 
اقتصاد ايران را از جا بلند كند تا خودش سرپا بايستد. 
برای مثال االن فساد نظام اداری كل اقتصاد را زمين گير 
كرده است. االن نظام اداری ما به سه عارضه جدی 
دچار شده است. قبال نظام اداری ما دو عارضه داشت 
كه يكی جدی و ديگری كمتر جدی بود. ولی االن 
سه عارضه يا بيماری بسيار جدی در نظام اداری ما 
قابل مشاهده است. قبال بيماری جدی نظام اداری، 
»ناكارآمدی« بود و بيماری كمتر جدی آن فساد. يعنی 
بخش هايی از نظام اداری فاسد و بخش های سالم بود. 
اما امروز تقريبا تمام بخش های نظام اداری به نوعی 
فساد،  جنس  يعنی  است.  شده  دچار  سياه«  »فساد 
اكنون تغيير كرده است و فساد از حالت فساد سفيد و 

خاكستری و زرد به فساد سياه رسيده است. 
فساد سياه، فساد سيستمی است. در فساد سيستمی، 
شما حتی وقتی فرد فاسد را هم از نظام اداری بيرون 
كنيد، باز فساد سرجايش باقی مي ماند. يعنی روابط 
فساد،  ديگر  فكری  نظر  از  و  است  شده  فساد آميز 

آیا اقتصاد ایران در كوتاه مدت بر روی ریل بهبود قرار مي گیرد؟
یادداشت محسن رنانی درباره اقتصاد پساتحریم 34

پرسش این است 
كه فرض كنیم در 
تابستان 1394 ما 
به توافق نهایی با 
غرب رسیدیم و 
تحریم ها برداشته 
شد. آیا اقتصاد ایران 
به سرعت شروع 

به بهبود مي كند و 
اقتصاد ایران در 
كوتاه مدت بر روی 
ریل بهبود و رشد 
قرار مي گیرد و از 
ركود خارج مي شود 
و جامعه ایران در 
بلندمدت وارد مسیر 
توسعه می شود؟ 
پاسخ من این است 
كه بهبود روند كشور 
در شرایط پسا 
تحریم، بستگی دارد 
به عزم نظام تدبیر 
)شامل همه قوا( 
برای ایجاد تحوالت 
الزم در سه حوزه
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ناهنجاری تلقی نمی شود. يعنی يك زمانی طرف رشوه 
غيراخالقی  كار  اين  كه  داشت  باور  ولی  مي گرفت 
است و بنابراين پنهانی چنين مي كرد. اما حاال ديگر 
خيلی ها رشوه را ناهنجاری و فساد نمی دانند و آن را 
نوعی حق مي دانند و برای مخفی كردن آن هم خيلی 
كوشش نمی كنند. همين اخيرا دوستی تعريف مي كرد 
كه در يكی از محاكم رسمی شركت كرده است و 
پس از دادگاه، قاضی او را صدا زده و گفته است كه 
من معتقدم حق با شماست اما شما نياز به يك وكيل 
توانمند داريد تا موفق شويد. بعد يك كارت ويزيت از 
يك وكيل را به او داده و گفته است اين وكيل خيلی 
توانمند است و اگر وارد پرونده شما شود حتما شما 
موفق مي شويد. از اين نوع برخوردها تقريبا در همه 

حوزه های اداری وجود دارد.
وقتی فساد به مرحله سياه رسيد يك بيماری جديد 
با خودش مي آورد و آن اين كه نيروهای سالم نظام 
اداری هم ديگر كار نمی كنند. چون در چنين شرايطی 
همه فرض را بر اين مي گذارند كه هر كس كاری را 
انجام مي دهد و مشكلی را از پيش پای ارباب رجوع 
بر مي دارد حتما يك چيزی گرفته و يك منفعتی برده 

است.
در اين صورت افراد فاسد در نظام اداری تا رشوه يا 
به اصطالح »پورسانت« يا سهم خود را نگيرند كاری 
انجام نمی دهند. از سوی ديگر، افراد سالم هم از ترس 
اين كه اگر كاری انجام دهند و مشكل كسی را رفع 
كنند ديگران تصورشان بر اين است كه حتما رشوه ای 
گرفته است، آنها نيز از راه انداختن كار مردم و حل 
مشكالتی كه با يك تصميم ساده قابل حل است، طفره 
مي روند و استنكاف مي كنند. در اين شرايط است كه 
امروز نظام اداری ما كامال قفل كرده است. ظاهرا نظام 
اداری دارد كار خودش را مي كند اما اين كار كردن 
فقط مربوط است به بخش هايی كه روتين است و نياز 
به تصميمات كاركنان ندارد )مثل فعاليت صندوقداران 
بانك ّها و نظاير آنها(. اما بخش هايی كه نياز به تصميم 
كارشناسی يا مديريتی دارد به طور جدی در معرض 
زمين گيری است. پس امروز در نظام اداری ما عالوه بر 
ناكارآمدی سنتی با فساد سياه هم روبه روييم كه باعث 
مي شود نه كارمندان ناسالم كار مردم را راه بيندازند و 
نه كارمندان سالم و اين يعنی نظام اداری عمال به جای 
تسهيل فعاليت های اقتصادی، به مانعی در برابر اين 

فعاليت ها تبديل شده است.
اما متاسفانه در دولت يازدهم عارضه چهارمی هم 
پديدار شده است و آن محافظه كار شدن شديد مديران 
است. تجربه فساد گسترده در دولت  قبل و زنجيره 
برخوردهای  نيز  و  آشكار شدن فسادهای گسترده 
سياسی كه با فساد شده است و حتی برخوردهايی 
كه با مديران دولت های پيشين از سوی دستگاه های 
دولت  مديران  تا  شده  باعث  است  شده  نظارتی 
يازدهم بسيار محافظه كار شوند و عمال دست به 
هيچ اقدام جدی نزنند. من خودم شخصا اين هفته 

برای رفع يك مشكل اداری به مدير يكی از ادارات 
استان اصفهان مراجعه كرده بودم. برای خروج از بن 
بست اداری كه در كار من پيش آمده بود و از حوزه 
اختيارات آن مدير خارج بود به مدير مربوطه گفتم 
كه شما پيشنهادهای خودتان را به هيئت مديره بدهيد 
تا آنان تصميم بگيرند. اما آن مدير معتقد بود من اگر 
است  خارج  من  اختيارات  از حوزه  كه  پيشنهادی 
برخورد  من  با  محاسبات  ديوان  بعدا  بدهم  هم  را 
خواهد كرد. بنابراين بيماری چهارم نظام اداری ما در 
دولت يازدهم، محافظه كاری مفرط برخی مديران 
است، به ويژه اين كه بخش اعظم مديران ارشد اين 
دولت از سنين جوانی عبور كرده اند و در پايان دوره 
بدون  می خواهند  و  هستند  خود  سی ساله  خدمت 
مساله و با آرامش - و البته در يك پست مديريتی 
- پا به دوره بازنشستگی بگذارند و بنابراين برای 

خودشان دردسر درست نمی كنند.
براين اساس دولت بايد در حوزه سياست داخلی 
تحولی ايجاد كند، به گونه ای كه نظام اداری از اين 
وضعيت زمين گير شده و ناكارآمد و فساد آميز خود 
خارج شود. تنها راهكار آن هم »شفافيت« است. در 
واقع دولت بايد يك هدف كلی در حوزه سياست 
است.  خوب«  »حكمرانی  آن  و  كند  دنبال  داخلی 
يعنی وظايف حاكميتی خود را به خوبی انجام دهد 
و البته همين مساله هم نيازمند عزم جدی نه تنها در 

دولت بلكه در كل نظام سياسی است. 
به همين ترتيب نظام مالياتی بايد تغييرات جدی 
بكند. بخش اعظم فشار اين نظام اكنون بر دوش مزد 
از  از يك سو و واحدهای توليدی  وحقوق بگيران 
سوی ديگر است. بقيه بخش ها عمال نقش كم تری 
در اين نظام دارند. و اين يعنی سركوب نظام توليدی.

مساله  يك  ارز  بازار  مديريت  مساله  همچنين 
در  قاطع  و  روشن  سياست  داشتن  و  است  جدی 
مورد واردات، پيش شرط مديريت مناسب و پايدار 
اسكله های  تكليف  تعيين  به ويژه  است.  ارز  بازار 
غيرمجاز كه به راحتی مي توانند با واردات گسترده 
غيررسمی، بازار ارز را به تالطم بكشند يك مساله 
جدی است كه دولت بايد بكوشد با قاطعيت آن را 
حل كند و اين نيازمند يك تصميم جدی در سطح 

نظام سياسی است.

سوم: تحول در نحوه بهره برداری ما 
از فرصت های خارجی

از  بعد  نيز  خارجی،  فرصت های  حوزه  در  اما 
شد.  وارد  جدی  برنامه ريزی  با  بايد  اتمی  تفاهم 
اسنادی  اعتبارات  گشايش  آغاز  و  واردات  هجوم 
تجهيزات صنعتی گسترده  واردات  برای  )ال سی( 
نيز عارضه ديگری است كه مي تواند اقتصاد ايران 
با  است  مدتی  كه  بدنی  يك  مثل  كند.  گرفتار  را 
معده  يكباره  شما  حاال  و  بوده  روبه رو  سوء تغذيه 
جذب  غذاها  اين  تنها  نه  كنيد؛  غذا  از  پر  را  اش 
بلكه  نخواهد شد، چون معده ضعيف شده است، 

شخص به درد دل و مشكالت گوارشی هم دچار 
مي شود. به همين ترتيب هجوم واردات چه از نوع 
كاالهای مصرفی و چه از نوع كاالهای سرمايه ای 
و تجهيزات و ماشين آالت، اقتصاد ايران را دچار 

عوارض تازه ای مي كند.
آنچه ما در اقتصاد ايران نياز داريم ورود حجم 
اكنون  هم  ما  نيست.  جديد  تجهيزات  از  عظيمی 
هزاران  كه  داريم  كشور  در  صدها شهرك صنعتی 
اين  اما  است  مستقر  آنها  در  مدرن  صنعتی  واحد 
واحدها نمی توانند سرپا بايستند و كار كنند. بنابراين 
اين  در  نيست.  تجهيزات  و  ماشين آالت  ما  مساله 
اين  مشكالت  و  كرد  شناسی  آسيب  بايد  موارد 
آنها  برای  و  كرد  بررسی  مورد  به  مورد  را  صنايع 
نسخه های جداگانه ای پيچيد. برخی از آنها مشكل 
بی ثباتی فضای كسب و كار را دارند، برخی مشكل 
نقدينگی دارند، برخی مشكل نيروی انسانی دارند و 
برخی مشكالت قانونی وحقوقی دارند و نظاير اينها.

كه  جديدی  سرمايه گذاری های  مورد  در  اما 
از  فنی  دانش  فناوری و  و  به ورود تجهيزات  نياز 
خارج است ما بايد الگوی تعريف شده و مشخصی 
داشته باشيم. در بسياری از صنايع، الزم است وارد 
حتی  بشويم.  خارجی ها  با  مشترك  سرمايه گذاری 
ايرانی  سرمايه گذار  است  ممكن  كه  مواقعی  در 
بايد  ما  كند،  اقدام  راسا  خودش  كه  باشد  معتقد 
در  كنيم.  دنبال  را  مشترك  سرمايه گذاری  سياست 
سرمايه گذاری مشترك،  بخش بزرگی از دانش ضمنی 
غير قابل آموزش يا غير قابل خريد كه در ذهن و 
انديشه كارشناسان و بنگاههای خارجی است )مانند 
تجارب، فوت و فن  ها، سنت های سازمانی و....( 
بدون پرداخت هيچ هزينه ای به ما منتقل مي شود. 
تجربه سرمايه گذاری خالص ايرانی در اين ربع قرن 
پس از جنگ تحميلی، تقريبا شكست خورده است. 
قبلی  خورده  شكست  تجارب  از  بسياری  همانند 
مانند طرح خودكفايی در محصوالت كشاورزی يا 

سياست جايگزينی واردات و نظاير اينها. 
امروز تنها كشورهايی مي توانند به مزيت رقابتی 
كه  شوند  جهانی  بازارهای  وارد  و  يابند  دست 
كارآفرينان و مديران و كارشناسان آنها در فعاليت ها 
با  مشترك  اقتصادی  فعاليت های  و  پروژه ها  و 
ميدان های  در  بازی  برای  الزم  آموزش  خارجيان، 

پرخطر اقتصاد جهانی را ديده باشند. 
فوتبال  تيم  يك  ارتقای  برای  كه  است  چگونه 
بازيگر خارجی  مربی خارجی استخدام مي كنيم و 
تيم های خارجی  با  دوستانه  بازی های  و  مي آوريم 
برگزار می كنيم اما در مورد بازی اقتصاد در بازارهای 
جهانی مي خواهيم از صفر تا صد را خودمان به انجام 
انداختن حجم  راه  به  بدون  ايران  اقتصاد  برسانيم. 
عظيمی از طرح های اقتصادی مشترك با خارجيان، 
مزيت های  ايجاد  برای  را  الزم  تجربه  تواند  نمی 

رقابتی در بازارهای جهانی  كسب كند.
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اما در مورد 
سرمایه گذاری های 
جدیدی كه نیاز به 
ورود تجهیزات و 

فناوری و دانش فنی 
از خارج است ما باید 

الگوی تعریف شده 
و مشخصی داشته 
باشیم. در بسیاری 

از صنایع، الزم است 
وارد سرمایه گذاری 

مشترك با خارجی ها 
بشویم. حتی در 

مواقعی كه ممکن 
است سرمایه گذار 

ایرانی معتقد باشد كه 
خودش راسا اقدام 

كند، ما باید سیاست 
سرمایه گذاری 

مشترك را دنبال كنیم

ده
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پ
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در مناطق دور از 
شبکه و یا مراكز 
تولیدي كه به برق 
سراسري دسترسي 
وجود ندارد استفاده 
از انرژي هاي 
تجدید پذیر مانند 
آب، باد و خورشید 
به صورت واحد هاي 
تولید توان مجزا، 
پاسخگوي این نیاز 
بوده و بسته به نوع 
منابع موجود ممکن 
است نرخ استفاده از 
آنها متغیر باشد

فركانس برق رابطه مستقيم با سرعت چرخش 
ژنراتورها دارد:     

كه n سرعت چرخش، f فركانس برق توليدي 
در  بنابراين  قطب هاست.  تعداد   p و  ژنراتور 
بايستي  دارد،  ژنراتور  يك  از  بيش  كه  شبكه اي 
به گونه اي  قطبشان  تعداد  و  آنها  چرخش  سرعت 
باشد كه فركانس مجموعه يكسان و ثابت بماند. اما 
از آنجايي كه سرعت يك پارامتر مكانيكي است، 
ثابت بودن آن معناي واقعي نداشته و همواره در 
 prime( مكانيكي  محرك  است:  تغيير  حال 
mover( شفت ژنراتور، گشتاور محرك را توليد 
مي كند كه در مقابل خود، گشتاور الكتريكي ناشي 
از بار را مي بيند. به واسطه اين دو گشتاور و اينرسي 
 )α( توربين/ژنراتور، مجموعه يك شتاب دوراني 
پيدا كرده و سرعت آن تغيير مي نمايد. دليل تغيير 
آني و پيوسته فركانس برق شهر نيز تغيير سرعت 
 )Load( بار  هرگاه  بعالوه،  است.  ژنراتورها 
مصرفي الكتريكي تغيير نمايد، چون گشتاور مقاوم 
تغيير كرده است، فركانس نيز تغيير مي كند. اگر بار 
كم شود، گشتاور مقاوم كم، سرعت ژنراتور افزايش 
و فركانس باال مي رود و برعكس. براي ثابت ماندن 
فركانس در اين شرايط، بايستي گشتاور محرك نيز 
به همين نسبت، كاهش يافته تا شتاب دوراني از بين 
برود. تنظيم گشتاور محرك مكانيكي اعمال شده به 
توربين )متناسب با تغييرات فركانس( و ثابت نگه 

داشتن فركانس، بر عهده گاورنر مي باشد.
هدف ازاين مقاله تحليل كنترل كننده الكترونيكي 
براي  الكترونيكي  گاورنرهاي  به عنوان  بار 

نيروگاه هاي آبي ميكروي ايزوله مي باشد.

نیروگاه هاي آبي میكرو
در مناطق دور از شبكه و يا مراكز توليدي كه 
به برق سراسري دسترسي وجود ندارد استفاده از 
خورشيد  و  باد  آب،  مانند  تجديد پذير  انرژي هاي 
توليد توان مجزا، پاسخگوي  به صورت واحد هاي 
منابع موجود ممكن  به نوع  نياز بوده و بسته  اين 
آبي  منابع  باشد.  متغير  آنها  از  استفاده  نرخ  است 
به عنوان انرژي تجديد پذير و در قالب نيروگاه هاي 
آبي ميكرو با سقف ظرفيتي 110 كيلووات تقريبا 

در همه كشورها كاربرد دارد. يكي از مواردي كه 
مصرف  فركانس  ثبات  بوده  توجه  مورد  همواره 

كننده با توجه به تغيير مصرف است. 
باشد  دسترس  در  مناسب  آب  منابع  هنگامي كه 
واحد هاي آبي ميكرو يكي از گزينه هاي قابل قبول 
نيازي به  براي تامين برق مي باشد. در اين واحدها 
از  مدل هايي  نيست.  سد  پشت  در  ذخيره سازي 
استفاده  ميكرو  آبي  واحد هاي  براي  كه  توربين ها 
مي شود عبارتند از: توربين هاي فرانسيس افقي؛ پلتون؛ 

بانكي يا كراس فلو و پمپ معكوس محوري.

ژنراتورهاي میكرو 
الكترومغناطيس،  قوانين  طبق  كه  ژنراتورها 
انرژي  به  را  توربين  چرخشي  مكانيكي  انرژي 
الكتريكي تبديل مي كنند، در دو نمونه مناسب براي 

سيستم هاي آبي ميكرو وجود دارند: 

 ژنراتور هاي سنكرون 
از  عمومًا  سادگي،  دليلي  به  ژنراتورها  اين  در 
آهنرباهاي دائم  براي ايجاد ميدان مغناطيسي مورد 
نياز براي توليد جريان در سيم پيچ استاتور استفاده 
سنكرون  سرعت  در  فقط  ژنراتورها  اين  مي شود. 

گشتاور الكتريكي توليد مي كنند.

ژنراتور هاي آسنكرون )القایي( 
مغناطيسي  ميدان  ايجاد  جهت  ژنراتورها،  اين 
دوار در ماشين، نياز به تحريك خارجي در رتور 
با فركانسي متغير )كه جمع آن با سرعت چرخش 
ژنراتور بايستي برابر سرعت سنكرون شود( دارند. 

براي  گزينه  ارزان ترين  آسنكرون  ژنراتورهاي 
كيلو وات   50-30 رنج  در  آبي  ميكرو  واحد هاي 
واحدهاي  براي  القايي  ژنراتورهاي  هستند. 
و  هستند  مناسب  روشنايي  مصارف  و  كوچكتر 
استفاده از ژنراتورهاي سنكرون براي واحدهايي با 
ظرفيت كم گران تر خواهد شد. در مقاله بعدي، به 
نحوه عملكرد گاورنر اين نيروگاه ها و ارتباط آن با 

سيستم تحريك خواهيم پرداخت.
بارهايمصرفيدرواحدهايمیکرو

كه  هستند  برقي  مصرف كننده هاي  بارها  اين 
آنها  مصرفي  توان  توليد  براي  ميكرو  آبي  واحد 
طراحي شده است. در مناطق روستايي رايج ترين 
پمپ هاي  و  تلويزيون/راديو  روشنايي،  بارها، 

كوچك آبرساني و... مي باشد.
آبي واحدهاي فرکانس کنترل سیستمهاي

میکرو
بطور  سيستم  مناسب  عملكرد  است  الزم 
متوالي پايش شود. ابزارهاي مونيتورينگ هم براي 
فركانس و هم براي ولتاژ استفاده مي شوند كه نشان 
مي دهند ولتاژ يا فركانس در سطح قابل قبولي قرار 
آبي  واحد هاي  براي  كنترل  روش  دو  گرفته اند. 

ميكرو وجود دارد: 
1-کنترلمکانیکي

كنترلي  شير  يك  شامل  مكانيكي  گاورنر  يك 
كردن  تنظيم  براي  توربين  ورودي  در  كه  است 
بارگذاري  جريان  با  متناسب  ورودي  آب  جريان 
شده الكتريكي قرار مي گيرد. تناسب بين بار و فلو، 
كاماًل  بصورت   ... و  مقايسه گر ها  كننده ها،  جمع 
مكانيكي برقرار مي شود. كنترل مكانيكي به داليل 

زير نامطلوب مي باشد زيرا: 
ماهيت  داشتن  دليل  به  سيستم  رفتار  تغيير   -
انجام  آهسته  بار،  تغيير  صورت  در  مكانيكال 

مي گيرد.
متحرك  بخش هاي  شامل  كنترلر  نوع  اين   -

مي باشد كه به ناچار نيازمند نگهداري است.
2-کنترلالکتریکي

آب،  جريان  و  بار  بين  تناسب  روش،  اين  در 
جمع كننده ها، مقايسه گر ها و ... بصورت نرم افزاري 
و در ميكرو كنترلرها پياده سازي مي شود و روش 

كنترل كننده الكترونيكي بار در نيروگاه هاي آبي ميكرو
E l e c t r o n i c  L o a d  C o n t r o l l e r
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سیگنال دندان اره اي 
سیگنالي است كه 
با یک شیب ثابت 
به تدریج افزایش 

مي یابد و سپس 
ریست مي شود. 
ریست سیگنال 

اندكي بعد از نقطه 
تقاطع صفر ولتاژ 
ژنراتور مي باشد. 

سیگنال دندان اره اي 
دو وظیفه دارد: مقدار 

لحظه اي سیگنال 
مدت زماني كه از 

آخرین تقاطع صفر 
گذشته است را بیان 

مي كند

زير  علل  به  الكتريكي  كنترل  است.  آسان تري 
مطلوب است زيرا: 

واكنش  سرعت  به  مصرفي  بار  تغييرات  به   -
نشان مي دهد 

- از ابزارهاي ساده و پايه اي الكتريكي و قابل 
دسترس ساخته مي شود كه نياز به نگهداري اساسي 

ندارد
مدل  قيمت  از  كمتر  بسيار  مدل  اين  قيمت   -

مكانيكي است
ELC-3،کنترلکنندهبارالکترونیکي

گاورنر  يك  الكتريكي  بار  كننده  كنترل 
فركانس،  تنظيم  راستاي  در  كه  است  الكترونيكي 
مقاومتي  بارهاي  به  را  اضافه  الكتريكي  انرژي 
توزيع  كنترلر  وظيفه  اين  مي دهد.  تحويل  مجازي 
توان توليدي توسط ژنراتور مابين بارهاي واقعي و 
بارهاي مجازي است به نحوي كه ژنراتور همواره 
با حداكثر ظرفيت خود، توليد توان نمايد، فركانس 
مجموعه ثابت باقي بماند و به تغييرات بار در زمان 

مناسب، پاسخ دهد. 
كه  گاورنري  از  استفاده  راندمان  نظر  نقطه  از 
و  بهتر است  قرار گيرد  توربين  بتواند در ورودي 
انرژي در شرايط مصرف كم، با بستن دريچه هاي 
روش  اين  در  اما  مي گردد؛  ذخيره  توربين، 
انرژي  اتالف  و  نمي  گيرد  صورت  ذخيره سازي 
كمتري  راندمان  واحدها  اين  لذا  داشت.  خواهيم 

دارند.

بارهاي مجازي 
به  مجازي  بارهاي  آبي،  ميكرو  واحدهاي  در 
مي شوند.  شناخته  )تعادلي(  باالست  بار  عنوان 
حال  در  همواره  خود  حداكثري  توان  با  ژنراتور 
توليد است. اگر بار برابر توليد باشد، فركانس ثابت 
مي ماند. با كاهش بار، توان توليدي بيشتر از توان 
در  مي يابد.  افزايش  فركانس  لذا  و  شده  مصرفي 
اين حالت يا بايد توان توليدي ژنراتور كاهش يابد 
كار  به  ميكرو  يا طبق روندي كه در واحدهاي  و 
دقيقًا  شونده،  كنترل  و  غير واقعي  باري  مي رود، 
كاهش  و  شده  خارج  مدار  از  كه  باري  اندازه  به 
شود،  اضافه  مجموعه  به  مجازي  به صورت  يافته، 
بنابراين ژنراتور تغيير بار را حس نكرده و فركانس 
ثابت مي ماند. به اين بار كنترل شونده اضافي، بار 
مجازي مي گوييم. به عبارت ديگر تواني كه مورد 
شد.  خواهد  بارها  اين گونه  صرف  نمي باشد  نياز 
از  كنترل  قابليت  بايستي  مجازي  بارهاي  بنابراين 
صفر )زمان پيك بار ژنراتور( تا توان حداكثر )زمان 
بي باري( ژنراتور را داشته باشند. اين بارها اغلب 
مقاومتي هستند يا مي توانند جهت گرم كردن آب 

براي استفاده هاي آتي به كار روند.
الكترونيكي  كننده  كنترل  توسط  فركانس  تغيير 
بار )ELC( دنبال مي شود، فركانس با مقدار مرجع 
مقايسه و سپس متناسب با انحراف فركانسي، توان 

توان  همواره  مي  شود.  داده  مجازي  بار  به  اضافه 
توليدي ژنراتور ثابت مي  ماند.

 

گاورنر الكترونیكي 
دائمًا  را  ژنراتور  فركانس  الكترونيكي  گاورنر 
بارهاي  كردن  وارد/خارج  با  كرده،   اندازه گيري 
مجازي از طريق تابلوي توزيع برق، بار الكتريكي 
كاهش  يا  افزايش  نسبت  همان  به  ژنراتور  روي 
مي يابد كه  اين سبب مي شود تا سرعت چرخشي 
سوي  از  شده  اعمال  تغييرات  مقابل  در  توربين 
موجب  و  يابد  افزايش  يا  كاهش  واقعي  بارهاي 
يك تغيير معادل در فركانس ژنراتور گردد و البته 

بصورت نوسان فركانسي نمود مي  يابد. 

 )ELC-IGC( كنترلر الكترونیكي بار آنالوگ
تا   0 بصورت  مجازي  بار  گاورنر،  اين  در 
تغييرات  جهت  خالف  در  پيوسته  و  100 درصد 
كه  ترتيب  بدين  نمود.  خواهد  تغيير  اصلي،  بار 
بارهاي مجازي از طريق سوئيچ هاي كنترل شونده 
و  ورود  مي شوند.  وارد/خارج  قدرت،  الكترونيك 
فاز  زاويه  تنظيم  روش  از  مجازي  بارهاي  خروج 

بار مجازي روشن  به لحظه اي كه  كنترل مي شود. 
مي شود، زاويه فاز گفته مي شود. زاويه بين0 تا 180 
درجه مي باشد. براي تنظيم اين زاويه از تريستور 
گرفتن  با  ادوات  اين  مي شود.  استفاده  ترياك  يا 
پايان  تا  اتصالشان  و  مي شوند  آتش، وصل  فرمان 
نيم سيكل ادامه مي يابد وقتي ولتاژ ژنراتور به صفر 
برسد )لحظه عبور از صفر ولتاژ( جريان مورد نياز 
قطع  اتصال  و  شده  صفر  گيت  ماندن  بسته  براي 
نيم سيكل  دو  هر  در  مي تواند  ترياك  شد.  خواهد 
در  فقط  تريستور  اما  كند  هدايت  منفي  و  مثبت 
يك جهت هدايت مي كند. لذا اگر بخواهيم از آن 
از  عدد   2 كنيم،  استفاده  مجازي  بار  كنترل  براي 
در  مي توانند  تريستورها  رود.  به كار  بايستي  آنها 
حد  در  مناسب  ولتاژ هاي  باال،  بسيار  جريان هاي 
كيلوولت و فركانس نسبتا باال سوئيچ كنند. مقادير 
اين  بر  كار  اساس  است.   ناپايدارتر  كمي   ترياك 
تغييرات  با  متناسب   ،ELC كه  است  استوار  امر 
بار  الكترونيكي كه  فركانس، زاويه آتش كليدهاي 
مجازي به آنها متصل است را چنان تنظيم مي كند 

كه با تغيير بار اصلي، كل بار ثابت بماند: 
فركانس>= تشخيص  تغيير  بار اصلي>=  تغيير 

ميزان بار مجازي الزم >= تنظيم زاويه فاز
تنظيم  روش  از  مي توان  را  كليدها  فاز  زاويه 
PWM نيز تعيين كرد كه خارج از بحث اين مقاله 

است. 

نقطه تقاطع صفر و زاویه آتش 
ترياك  كردن  آتش  به وسيله  فاز  زاويه  تنظيم 
ولتاژ  از  سيكل  نيم  هر  شروع  لحظه  در  درست 
نيم  شروع  در  مي شود.  انجام  ژنراتور  سينوسي 
توسط  و  كرد  خواهد  تغيير  ولتاژ  پالريته  سيكل 
يك مقايسه گر تشخيص داده مي شود. مشابه زاويه 
دارد.  تا180 درجه  بين0  زاويه آتش مقداري  فاز، 
بار  و  وصل  واقعًا  ترياك  كه  زماني  به  فاز  زاويه 
مجازي متصل است اطالق مي شود )از زمان وصل 
ترياك تا نقطه تقاطع صفر بعدي(. زاويه آتش تنها 
به لحظه اي اطالق مي شود كه ترياك، آتش مي شود 
و فرمان وصل مي گيرد. بنابراين هرچه زاويه آتش 
مدت  گردد،  اعمال  سوئيچ  به  ي  )بزرگتر(  ديرتر 
بعدي  صفر  از  عبور  تا  كليد  ماندن  روشن  زمان 
كمتر، مدت زمان اتصال بار مجازي كمتر و ميانگن 
بار مجازي كه در يك نيم سيكل به ژنراتور متصل 
مجازي  بار  كل،  در  و  شده  كمتر  نيز  است  بوده 
افزايش  براي  استدالل،  همين  با  مي يابد.  كاهش 
بار مجازي كافيست زاويه آتش را در نيم سيكل، 
تازمان  نيم سيكل  از شروع  كنيم.  اختيار  كوچكتر 
آتش كليد، زمان تاخير ناميده مي شود. زمان تاخير 
مجازي  بار  و  بزرگ تر  آتش  زاويه  يعني  طوالني 
كمتر. بناربراين زماني كه تمامي بار اصلي در مدار 
است، زاويه آتش نزديك به 180، زاويه فاز نزديك 
در  و  شد  نخواهد  تريگر  تقريبًا  ترياك  و   0 به 
وضعيت قفل قرار دارد در نتيجه بار مجازي روشن 
آتش و  زاويه  بين  رابطه خطي  نخواهد شد. هيچ 

توان انتقالي به بار مجازي وجود ندارد.

ماژول سیگنال دندانه اره اي 
با يك  كه  است  اره اي سيگنالي  دندان  سيگنال 
سپس  و  مي يابد  افزايش  تدريج  به  ثابت  شيب 
ريست مي شود. ريست سيگنال اندكي بعد از نقطه 
تقاطع صفر ولتاژ ژنراتور مي باشد. سيگنال دندان 
اره اي دو وظيفه دارد: مقدار لحظه اي سيگنال مدت 
را  است  گذشته  تقاطع صفر  آخرين  از  كه  زماني 
بيان مي كند. اين اطالعات توسط ماژول مقايسه گر 
سيكل  نيم  در  تريگر  لحظه  تنظيم  براي  نهايي 
استفاده مي شود. مقدار ميانگين اين موج، فركانسي 
را كه در آن ژنراتور راه اندازي مي شود بيان مي كند.  
اگر فركانس نسبتا پايين باشد، پس فركانس ولتاژ 
پايين بوده، مدت زماني كه موج دندان اره در حال 
افزايش است، بيشتر شده و ميانگين سيگنال دندان 
اره اي قبل از اينكه توسط نقطه تقاطع صفر بعدي 
اگر  درمقابل  مي يابد.  كمي  افزايش  شود،  ريست 
فركانس افزايش يابد، ميانگين سيگنال دندان اره اي 

مي
عل

ه 
قال

م

فروردين و ارديبهشت  1394



38

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

فركانس  عكس  با  ميانگين  مقدار  مي رود:  پايينتر 
متناسب است. اين مقدار به فيلتر پايين گذر داده 
مي شود و خروجي فيلتر به PI كنترلر داده مي شود.
طي  ژنراتور  ولتاژ  از  اره اي  دندان  سيگنال 
پله اي  موج  مي شود:  استخراج  الكترونيكي  4طبقه 
مثبت كه در نيم سيكل هاي مثبت ولتاژ يك است. 
موج پله اي منفي كه در نيم سيكل هاي منفي ولتاژ 
يك است. قطار ضربه كه از روي موج هاي پله اي 
استخراج شده و نهايتا سيگنال دندانه اره اي كه با 
وصل شدن يك ترانزيستور، خازني را شارژ كرده 

و موج مذكور حاصل مي شود.

فیلر پایین گذر 
را  اره  دندان  سيگنال  ميانگين  مقدار  فيلتر  اين 
فركانس  اطالعات  حاوي  كه  مي كند  استخراج 

است.

 PI كنترل كننده 
و  خطا  كردن  صفر  وظيفه  انتگرال گير  بخش 
اين  مي كند.  ايفا  را  تقويت كنندگي  تناسبي  بخش 
بخش فركانس واقعي را با فركانس مطلوب مقايسه 
اگر  مي دهد.  نشان  العمل  عكس  اختالفشان  به  و 
كاهش  را  آتش  زاويه  باشد  باالتر  واقعي  فركانس 
سرعت  مجازي،  بار  به  بيشتري  توان  انتقال  با  و 
را  افزايش  حال  در  فركانس  و  كاهش  را  ژنراتور 

كاهش مي دهد و بالعكس.
 

كنترلر بارالكترونیكي دیجیتال 
در اين مدل گاورنر، بارهاي مجازي به واحدهاي 
كوچك ريز تقسيم شده و هر واحد توسط كليدهاي 
on/off ساده كنترل مي شوند. پس از تشخيص انحراف 
از فركانس مبنا )به سبك ذكر شده فوق(، متناسب با تعداد 
كل كليدها و بارهاي مجازي، فرمان بسته شدن به تعدادي 
از آنها داده شده تا با ورود به شبكه يا خروج از آن، 
فركانس ثابت بماند. اندازه بارهاي كوچك، مي تواند با 
هم متفاوت باشد كه جهت كنترل بهتر و سريعتر فركانس 
استفاده مي شود. مثالً در صورت رخداد يك تغيير بار 
ناگهاني، مي توان از بارهاي مجازي با اندازه بزرگ تر 

جهت ثبيت فركانس استفاده نمود.
 

جمع بندي
نصب  به  نيازي   ،ELC نوع  گاورنرهاي  در   -
و  نمي باشد  قيمت  گران  سرعت  سنسورهاي 
با روش هاي بسيار ساده  استخراج فركانس ولتاژ، 

الكترونيكي قابل پياده سازي است.
 PIC، نوع  از  معموالً   ،ELC در  كنترلرها   -
ARM، AVR و حتي 8051 مي باشند كه بسيار 
نظير  صنعتي تر  كنترلرهاي  از  ساده تر  و  ارزانتر 

PLCها است.
يك  در  واقعي،  بار  تغيير  گاورنرها،  اين  در   -
نيم سيكل )10 ميلي ثانيه( بر روي بارهاي مجازي 

اين  لذا  مي شود.  تثبيت  فركانس  و  گذاشته  تاثير 
گاورنرها از سرعت بسيار باالتري برخوردارند.

- همانگونه كه قباًل مطرح گرديد، راندمان اين 
سيستم ها به دليل اتالف انرژي در بار مجازي كمتر 
استفاده  جهت  مناسبي  روش هاي  هرچند  است. 

بهتر از بارهاي مجازي ارائه شده است.
- شركت فراب موفق گرديد ELC را بصورت 
آزمايشگاهي و آكادميك بررسي و اجرا نمايد.  اين 
كار در معاونت مهندسي و مديريت كنترل و ابزار 

آقاي  توسط  طرح  تعريف  گرفت.  صورت  دقيق 
ابزاردقيق،  و  كنترل  محترم  مدير  كهن،  مهندس 
اجراي آن توسط يكي از كار آموزان به نام سركار 
باقري و مديريت و هدايت كارآموز  خانم طاهره 
مربوطه نيز توسط اينجانب انجام گرديد. اميد است 
در خصوص  بيشتر  پروژه هاي  تعريف  با  آينده  در 
نيروگاه هاي ميكرو، ELC جايگاه پررنگ تري در 

طرح هاي فراب به خود اختصاص دهد.
* كارشناس فني و مهندسي كنترل و ابزار دقيق
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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

دارد.  اجتماعي  و  اقتصادي  پيشرفت هاي  در  مهمي  نقش  انرژي  مقدمه:
منظور  به  تالش هايي  به  منجر  اخير  سال هاي  در  انرژي  قيمت  افزايش 
بهينه سازي مصرف انرژي و كاهش انرژي مورد نياز شده است. سهم بزرگي از 
انرژي مورد نياز جوامع مربوط به سامانه هاي تهويه است. بنابراين بهينه سازي 
سامانه هاي تهويه مي تواند نقش بزرگي در كاهش مصرف انرژي داشته باشد.

تحليل انرژي يكي از روش هاي سنتي براي بررسي كارايي يك سامانه تهويه 
است. در اين روش از قانون اول ترموديناميك استفاده مي كند كه بر اساس آن 
انرژي از بين نمي رود و به وجود نمي آيد، فقط از يك نوع به نوع ديگر تبديل 
مي شود.  بحران انرژي ايجاد شده در دهه 1970 باعث شد تا دانشمندان نگاه 
دقيق تري به مصرف انرژي داشته و به دنبال روش هاي جديدتري براي به كار 
گرفتن منابع محدود موجود انرژي باشند. آن ها به اين نتيجه رسيدند كه تحليل 
كافي  سيستم  يك  در  انرژي  مصرف  كيفيت  سنجش  براي  تنهايي  به  انرژي 
نبوده و هيچ اطالعاتي درباره انرژي اتالفي در طول يك فرآيند فراهم نمي كند.  
تحليل اگزرژي مي تواند با تشخيص عوامل برگشت ناپذيري به كاهش اتالفات 
اول  قانون  محدوديت هاي  بر  اگزرژي  تحليل  كند.  كمك  كارايي  افزايش  و 
غلبه كرده و از هر دو قانون اول و دوم ترموديناميك استفاده مي كند. قانون 
جرم  يا  انرژي  آن  در  كه  فرآيند  هر  در  كه  مي كند  بيان  ترموديناميك  دوم 
توزيع مي شود، ناگزير آنتروپي توليد مي شود و همه ي فرآيندهاي حقيقي و 

غيرآيده آل برگشت ناپذير هستند.
تحليل هاي  اكثر  تقريبًا  كه  مي دهد  نشان  شده  انجام  كارهاي  بر  مروري 
اگزرژي انجام شده مربوط به سامانه هاي تهويه ساختمان هاست. سامانه تهويه 
شود.  بررسي  دقت  به  بايد  كه  است  تهويه اي  سامانه هاي  از  يكي  نيز  مترو 
تهويه  سامانه هاي  بهينه سازي  زيرزميني،  نقل  و  حمل  گسترش  به  توجه  با 

زيرزميني مي تواند نقش قابل توجهي در كاهش مصرف انرژي داشته باشد.
در اين مقاله تحليل اگزرژي براي سامانه تهويه تبخيري مورد استفاده در 
متروها براي اولين بار انجام شده است. بعد از تشخيص محل برگشت ناپذيري، 

روش هايي براي كاهش تخريب اگزرژي ارائه شد.

 معادالت حاكم برای تحلیل اگزرژی اجزا سامانه هواساز
فيلتر،  ورودی، صداگير،  دريچه های  از:  عبارتند  هواساز  سامانه  يك  اجزا 

هواشوی، دمپر و فن.
ميزان كاهش اگزرژی در هر يك از اين ادوات به جز فن از رابطه زير به 

دست می آيد.
  )1( 

0lost lost genE W T S= =  

gens آنتروپی توليديست. برای محاسبه مقدار آنتروپی توليدی،  كه در آن  
مناسب  ترموديناميكی  فرآيند  با يك  ادوات  اين  از  يك  هر  بر  فرآيند حاكم 
آنتروپی  اين  مقدار  موجود،  روابط  از  استفاده  با  سپس  و  شده  مدل سازی 
دريچه های  و  فيلترها  صداگيرها،  دمپرها،  بر  حاكم  فرآيند  می شود.  محاسبه 
∆P است. فرآيند  ورودی آدياباتيك و دما ثابت همراه با افت فشار به اندازه 
حاكم بر هواشوي را مي توان، فرآيند اشباع آدياباتيك در نظر گرفت. فرآيند 
اشباع آدياباتيك، فرآيندي است كه در طي آن مخلوط هوا-بخار در شرايط 
از  كمتر  اوليه  نسبي  رطوبت  اگر  مي گيرد.  قرار  آب  با  تماس  در  آدياباتيك 
هوا- مخلوط  و درجه حرارت  تبخير شده  از آب  بخشي  باشد،  100درصد 
بخارآب كاهش مي يابد. با فرض حالت پايدار-جريان پايدار براي اين فرآيند، 

تخريب اگزرژي در اين فرآيند از رابطه ي زير به دست مي آيد:
  )2(

0 , , ,lost gen x in x w x outE T S E E E= = + −   

به هواشوي،    اگزرژي مخلوط هوا-بخارآب ورودي    
inE رابطه )2(  در 

نيز    
,x wE و  هواشوي  از  خروجي  هوا-بخارآب  مخلوط  اگزرژي 

 ,x outE
اگزرژي  است.  رطوبت  افزايش  نتيجه  در  هوا  به  شده  افزوده  آب  اگزرژي 
فشار  و  رطوبت  دما،  دانستن  با  و  ايده آل  گاز  فرض  با  هوا-بخار  مخلوط 

مخلوط هوا-بخار از روابط موجود به دست می آيد.
برای تعيين اگزررژی توليدی در فن نيز، با فرض فرآيند آدياباتيك دما ثابت 
∆P  مقدار كاهش اگزرژي هوا در نتيجه عبور از  با افزايش فشاري به اندازه 

فن از رابطه ي زير به دست مي آيد:
  )3(

, ,0, ,gen x motor x outx lost x inE T S E E E= = + −   

هواي  اگزرژي  و     ,x outE اگزرژي هواي ورودي     ,x inE آن  در  كه 

فن  الكتريكي  موتور  توسط  كه  اگزرژي است  نيز   ,x motorE است.  خروجي 
مصرف مي شود كه برابر با توان موتور مي باشد.

محاسبات اگزرژي سامانه هواساز یك ایستگاه نمونه متروي تهران
به منظور تهويه اين ايستگاه نمونه از سه سامانه تهويه مجزا استفاده شده 
است. گذر حجمي فن هاي در جدول )1( آمده است. افت فشار در هر يك از 
ادوات سامانه هاي مربوطه و ميان تونلي ها نيز در جدول )2( ارائه شده است. 
همان طور كه مشخص است، فن های ميان تونلی وظيفه تخليه هوا را به عهده 

داشته و بنابراين فاقد هواشوي هستند.

بهينه سازی سامانه تهويه مترو
تحلیل اگزرژی یك روش برای در نظر گرفتن عملكرد یك سیستم بر اساس 
هر دو قانون اول و دوم ترمودینامیك است. در مطالعه حاضر، اهمیت و نقش 
 )AHU( تجزیه و تحلیل اگزرژی در طراحی و بهینه سازی سامانه هواساز
مورد استفاده برای تهویه مترو بحث شده است. تخریب اگزرژی و راندمان 
اگزرژی سامانه های مورد استفاده برای یك ایستگاه نمونه از مترو تهران 

محاسبه شد. نتایج نشان داد که هواشوی عامل مهمی در تخریب اگزرژی 
کل است. افت فشار در اجزای دیگر نیز منجر به تخریب اگزرژی شده است. 
بنابراین در این مطالعه، تغییر پروفایل های دریچه های ورود هوا، دمپر و 
صداگیر برای کاهش افت فشار باعث بهبود بهره وری شده و هزینه های 

بهره برداری را تا 17/5 درصد کاهش می دهد.
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مژده شعاعي* 
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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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م

براي به دست آوردن بازده قانون دوم ترموديناميك هر يك از سامانه هاي 
هواساز نيز از رابطه ي زير استفاده شد:

,

, x,supply

x exit
II

x in

E
E E

η =
+



 

 )4(

 ,supplyxE و  سامانه  به  ورودي  هواي  اگزرژي    ,x inE رابطه  اين  در 
اگزرژي هواي خروجي از سامانه و   اگزرژي به كار رفته توسط موتورهاي 
الكتريكي ست كه براي گرداندن فن و پمپ هواشوي به كار مي رود كه برابر 

جدول)1(گذرحجميفنهايسامانههايهواسازومیانتونلی

)جدول4(بازدهقانوندومسامانههايهواسازایستگاهومیانتونلی

جدول)2(افتفشاردرهریکازادواتسامانههايهواسازومیانتونلی

جدول)3(تخریباگزرژيدرهریکازادواتسامانههايهواسازایستگاه

  0.01379ω =   0.013ω =  ،  ( )38.9 KT C= ° با قرار دادن مقادير 
φ%25 )شرايط هوا در گرم ترين روز تابستان در تهران( براي هواي ورودي  =
) براي  )0 0 060% 0.0119, 0.0191φ ω ω= = =  ،  

0 25T C= ° به سامانه و 
حالت مرجع، كاهش اگزرژي در هر يك از ادوات سامانه هاي هواساز جدول 

)2( محاسبه شده و نتايج محاسبات در جدول )3( آمده است.

فنمیان
تونليغربی

فنمیان
تونلیشرقی

هواساز
تونلغربی

هواسازتونل
شرقی

هواساز
ایستگاه

   ( )3m s فنمیان7055504045 گذر حجمي 
تونليغربی

فنمیان
تونلیشرقی

هواساز
تونلغربی

هواسازتونل
شرقی

هواساز
ایستگاه

83/882/879/478/380/12بازده قانون دوم )%(
فنمیان
تونليغربی

فنمیان
تونلیشرقی

هواساز
تونلغربی

هواسازتونل
شرقی

هواساز
ایستگاه

6060606060دريچه هاي ورودي

35/219/8401/684/467/5گالري هوا

8080808080صداگير

5050505050دمپر

200200200--------فيلتر

180180180--------هواشوي

224----------------ديفيوزر و داكت

873915121013011178فن

فنمیان
تونليغربی

فنمیان
تونلیشرقی

هواساز
تونلغربی

هواسازتونل
شرقی

هواساز
ایستگاه

4040404040دريچه هاي ورودي

35/219/8401/684/467/5گالري هوا

4040404040صداگير

2525252525دمپر

200200200--------فيلتر

180180180--------هواشوي

224----------------ديفيوزر و داكت

7036841060951/61010فن

فنمیان
تونليغربی

فنمیان
تونلیشرقی

هواساز
تونلغربی

هواسازتونل
شرقی

هواساز
ایستگاه

2/77462/18001/98181/58551/7837دريچه هاي ورودي

2/44271/079519/94773/34783/0118گالري هوا

2/77692/18151/99181/58781/7859صداگير1

1/73621/36391/24530/99271/1166دمپر1

9/97577/95188/9439--------فيلتر

66/897153/561055/2562--------هواشوي

1/73671/36431/25110/99731/1217دمپر2

41/350437/810937/239937/221729/9147فن

2/75772/16681/97851/57901/7749صداگير2

9/9545----------------ديفيوزر و داكت

فنمیان
تونليغربی

فنمیان
تونلیشرقی

هواساز
تونلغربی

هواساز
تونلشرقی

هواساز
ایستگاه

4/16233/27042/97312/37852/6758دريچه هاي ورودي

2/44321/079719/95233/34853/0124گالري هوا

5/55644/36503/98553/17693/5733صداگير1

3/47532/73012/49281/98702/2350دمپر1

9/98547/95948/9526--------فيلتر

66/946253/560060/2552--------هواشوي

3/47732/73172/50511/99682/2459دمپر2

49/568640/254349/777038/411637/4236فن

5/51304/32883/95613/15033/5483صداگير2

9/9525----------------ديفيوزر و داكت

با توان اين موتورهاست. با استفاده از رابطه )4(  بازده قانون دوم هر يك از 
سامانه هاي هواساز محاسبه شد )جدول 4(.

بهینه سازی
از تخريب  ارائه شده در جدول )3( نشان مي دهد كه سهم بزرگي  نتايج 
ادوات  اين  كردن  بهينه  بنابراين  است.  فن  و  هواشوي  به  مربوط  اگزرژي 

مي تواند نقش قابل توجهي در افزايش كارآيي سيستم داشته باشد. 
تحليل  از  استفاده  با  اتالفات  و  برگشت ناپذيري  ها  از تشخيص محل  بعد 
اگزرژي، تالش هايي به منظور بهينه كردن سيستم انجام شد. در گام اول افت 
فشار و در نتيجه تخريب اگزرژي در دريچه هاي ورودي، صداگيرها و دمپرها 
و  اگزرژي  كاهش  فشار،  افت  يافت.  كاهش  آن ها  پروفيل صفحات  تغيير  با 
بازده قانون دوم ترموديناميك براي ادوات جديد نصب شده در ايستگاه نمونه 

به ترتيب در جداول )5(، )6( و )7( آورده شده است.

جدول)5(افتفشاردرهریکازادواتسامانههايهواساز
)Pa(بهبودیافتهایستگاهومیانتونلی

 

جدول)6(تخریباگزرژيدرادواتسامانههايهواسازبهبودیافتهایستگاهومیان
 ( )Wk تونلی
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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 1٥00 

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

مي
عل

ه 
قال

م جدول)7(بازدهقانوندومسامانههايهواسازبهبودیافتهایستگاهومیانتونلی
 

بنابراين  قبليست.  مراحل  در  شده  ايجاد  فشارهاي  افت  تامين  فن  وظيفه  
مقدار فشار مورد نياز توليدي توسط فن ها براي ادوات جديد كاهش مي يابد. 
از آنجا كه توان الكتروموتور فن با افت فشار تاميني توسط فن ارتباط مستقيم 
جديد  حالت  در  است،  شده  داده  نشان   )8( جدول  در  كه  همان طور  دارد، 
قبلي  الكتروموتورهاي  به  نسبت  كمتر  توان  با  الكتروموتورهايي  از  مي توان 
با 0/07 دالر براي هر كيلو وات  برابر  استفاده كرد. اگر هزينه برق مصرفي 
ساعت در نظر گرفته شود و فرض شود كه فن فقط 10 ساعت در شبانه روز 
باعث صرفه جويي حدود  الكتريك  موتورهاي  توان  تغيير  اين  باشد،  روشن 
1800 دالر در ماه مي شود. عالوه بر اين قيمت موتور الكتريكي به ازاي هر 

10 كيلو وات توان حدود 700 دالر كاهش مي يابد.

نتیجه گیری
در مقاله پيش رو بعد از ارائه روابط مورد نياز، مقادير اگزرژی برای سامانه های 
تهويه يك ايستگاه نمونه از متروی تهران محاسبه شد. تحليل اگزرژی انجام 
شده به شناخت محل های اتالف انرژی كمك كرد. نتايج نشان داد كه بهبود 
كيفيت اداوات سامانه می تواند مقدار انرژی الكتريكی مصرفی را كاهش دهد. 
عالوه بر اين، همان طور كه از جدول )3( پيداست، افت فشار در گالري هواساز 
تونلی غربی حدوداً 5 برابر بزرگتر از افت فشار در گالري هواساز تونلی شرقی 
است كه اتالف اگزرژي حدوداً 6 برابر را نتيجه مي دهد. اين افت فشار بيشتر 
در نتيجه شكستگي هاي مسير گالري هواي هواساز تونلی غربی است. استفاده 
از شكستگي هاي هموار  مي تواند نقش بسياري در كاهش افت فشار و در نتيجه 
كاهش تخريب اگزرژي دارا باشد. همچنين نتايج ارائه شده در جدول )3( نشان 
می دهد هواشوي بيشترين نقش را در كاهش اگزرژي داراست. از آنجايي كه 
هدف از استفاده از هواشوي كاهش دما و افزايش رطوبت است، در صورتي 
كه دماي محيط در اندازه مطلوب پايين باشد، مي توان با خارج كردن هواشوي 
از مسير عبور هوا، تخريب اگزرژي را كاهش داد.  مجموع اين عوامل منجر به 
كاهش قدرت الكتريكی موتور فن ها شده كه عالوه بر كاهش قيمت تجهيزات، 

هزينه های نگهداری را نيز كاهش خواهد داد.
*کارشناسفنيومهندسيفرآیندوپایپینگ
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رشد  و  جمعيت  افزايش  با  امروز  دنيای  در 
شهرها ضرورت برقراری ارتباط مفيد و موثربيش 
از پيش احساس مي شود و همواره تغيير و تحول 
صاحبان  سوی  از  خصوص  اين  در  چشمگيری 
مي گيرد.  صورت  جهان  در  ارتباطات  صنعت 
و  مورس  نظير  اوليه  ارتباطی  ابزارهای  پيدايش 
انسان ها خود را به يكديگر  تا  تلگراف سبب شد 
اين  گرديد  باعث  تلفن  اختراع  و  كنند  نزديكتر 
نزديكی بيشتر شود. تلفن يك پديده خارق العاده 
تا  و  بوده  مطرح  باز  دير  از  ارتباطات  جهان  در 
آمدن  ميان  به  با  سرانجام  ماند.  خواهد  باقی  ابد 
جديدی  افق  امروزی  اينترنت  يا  آرپانت  و  رايانه 

بهانه  به همين  ارتباطات گشوده شد و  در عرصه 
شبكه های ارتباطی پديدار شدند. گسترش جوامع 
رشد  نيز  رايانه ای  شبكه های  شد  باعث  اداری 
نبرد  يك  شاهد  امروزه  و  كرده  پيدا  چشمگيری 
بسيار  شبكه  مبحث  باشيم.  زمينه  اين  در  واقعی 
گسترده و پيچيده است اما در اينجا ما به بررسی 
شكل نوينی از شبكه های رايانه ای و ارتباطی تحت 
عنوان Wireless يا بی سيم خواهيم پرداخت. فن 
آوری بی سيم مدت هاست كه مورد استفاده قرار 
بين شهری  تلفن همراه،  ارتباط  برقراری  مي گيرد. 
و يا بين المللي و نيز برقراری ارتباط بين يگان های 
نظامی گوشه ای از اين فن آوری است. اما تبادل 

دسترسی  ديگر  محل  به  محل  يك  از  اطالعات 
هر  و  آورده  فراهم  سيم  بدون  دنيای  در  جديدی 

روز بر دامنه كاربران آن افزوده مي شود.

تشریحی بر شبكه های بی سیم و كابلی:
شبكه های محلی )LAN( برای خانه و محيط 
كار مي توانند به دو صورت كابلی)Wired( يا بی 
اين  ابتدا  در  گردند.  طراحی   )Wireless( سيم 
تكنولوژی  از  استفاده  با  كابلی  روش  به  شبكه ها 
روند  با  اكنون  اما  مي شدند.  طراحی   Ethernet
با  سيم  بی  شبكه های  از  استفاده  افزايش  به  رو 

تكنولوژی  Wi-Fi مواجه هستيم.

تكنولوژی WiMAX؛ يک نگاه جامع
برای انتقال اطالعات، نیاز به رسانه انتقال و سیستم انتقال مي باشد. 
رسانه های انتقال اجزاء فیزیكی مي باشند که انتقال اطالعات در آنها 
صورت مي گیرد و عبارتند از زوج سیم بهم تابیده، کابل کواکس، فیبر 
نوری و مخابرات بی سیم. وجود منابع طبیعی از قبیل کوه، جنگل، 
هزینه های باالی کابل کشی در بعضی مناطق، سختی و گاه ناممكن 
بودن کابل کشی در مناطق دور افتاده و همچنین نیاز به استفاده از 
اینترنت برای افرادی که دائما در حال جابجا شدن هستند باعث شده 
امروزه کاربران بسوی شبكه های بی سیم سوق پیدا کنند. در حالی 
را  محلی  شبكه های   Wi-Fi(802.11a,b and g( تكنولوژی  که 
مناطق  و  بزرگتر  شبكه های   WiMAX مي دهد،  قرار  پوشش  تحت 

 WiMAX )Worldwide مي دهد.  قرار  پوشش  تحت  را  روستایی 
Interoperability for Microware Access مي تواند اتصال شبكه 

شهری را با سرعت حداکثر Mbps 75 فراهم کند. 
این استاندارد با نام IEEE 802.16 شناخته مي شود. این استاندارد 
عمال توانایی Wi-Fi را زیر سئوال برده است. WiMAX باعث ایجاد 
Wi- ارتباطات بی سیم اینترنتی با پهنای باند باال با سرعتی نزدیك به
Fi که محدودیت های آن را هم ندارد یعنی تا فواصل باالی حدود 50 

کیلومتر را هم پشتیبانی  مي کند. 
فرکانس  کابلی،  سیم،شبكه های  بی  شبكه های  کلیدی:  کلمات 

) Ap-Access point(دستگاه مرکزی ،) RF(رادیوئی
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مهدي شجاعي نیا* 

در دنیای امروز با 
افزایش جمعیت و 
رشد شهرها ضرورت 
برقراری ارتباط مفید 
و موثربیش از پیش 
احساس مي شود و 
همواره تغییر و تحول 
چشمگیری در این 
خصوص از سوی 
صاحبان صنعت 
ارتباطات در جهان 
صورت مي گیرد. 
پیدایش ابزارهای 
ارتباطی اولیه نظیر 
مورس و تلگراف 
سبب شد تا انسان ها 
خود را به یکدیگر 
نزدیکتر كنند و اختراع 
تلفن باعث گردید 
این نزدیکی بیشتر 
شود. تلفن یک پدیده 
خارق العاده در جهان 
ارتباطات از دیر باز 
مطرح بوده و تا ابد 
باقی خواهد ماند
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بيشتر  كابلی) كه در حال حاضر  در شبكه های 
از  بايستی  مي روند(  بكار  ای  ستاره  توپولوژی  با 
كننده  توزيع  دستگاه  تا  كاری  ايستگاه  هر  محل 
كشی  كابل  مستقل  بصورت   ) سوئيچ  يا  هاب   (
صورت پذيرد) طول كابل از نوع CAT5 نبايستی 
100 متر بيشتر باشد در غيراينصورت از فيبر نوری 
استفاده مي گردد( كه تجهيزات بكار رفته از دو نوع 
پچ  داكت،  پريز،  كابل،  مانند   )Passive(غيرفعال
پنل و ... و فعال ) Active( مانند هاب، سوئيچ، 

روتر، كارت شبكه و ... هستند.
 u استانداردهای   IEEE مهندسی  موسسه 
802.3 را برای Fast Ethernet و ab 802.3 و 
z 802.3 را برای Gigabit Ethernet )مربوط 
گرفته  نظر  در  نوری(  و  الكتريكی  كابل های  به 

است.
مركزی  دستگاه  شامل  نيز  بی سيم  شبكه های 
كاری  ايستگاه  كه هر  )access point( مي باشد 
مي تواند حداكثر تا فاصله 30 متری آن )بدون مانع( 
قرار گيرد. شبكه های بی سيم )Wlan( يكی از سه 

استاندارد ارتباطی Wi-Fi زير را بكار مي برند:
كه  است  استانداردی  اولين  كه   :802.11b

بصورت گسترده بكار رفته است.
 b 802.11 از  گرانتر  اما  سريعتر   :802.11a

مي باشد.
هر  كه شامل  استاندارد  802.11g: جديدترين 

دو استاندارد قبلی بوده و از همه گرانتر مي باشد.
ادعای  بی سيم  كابلی و  نوع شبكه های  هر دو 
برتری بر ديگری را دارند اما انتخاب صحيح با در 

نظر گرفتن قابليت های آنها ميسر مي باشد 

شبكه های بی سیم:
انتقال  تكنولوژی  از  سيم  بدون  شبكه های 
راديويی استفاده مي كنند و نياز است كاربران برای 
استفاده از اين شبكه ها به تجهيزات مربوطه مجهز 
باشند. شبكه سازی بدون سيم هم بصورت محلی 
و گسترده ايجاد مي شود با اين تفاوت كه به آنها 
شبكه محلی بی سيم و يا شبكه گسترده بی سيم 
اطالق مي شود. تكنولوژی Wireless به سرعت 
در حال پيشرفت است و نقش كليدی را در زندگی 

ما در سرتاسر دنيا ايفا مي كند. 

ارتباطات رادیویی:
خانواده ارتباطات راديويی بسيار گسترده است. 
نيز در شبكه سازی بدون سيم  شيوه های مختلف 
مورد استفاده قرار مي گيرد كه در ذيل به آنها اشاره 

مي كنيم:
)RF)Radio Frequency:كه به فركانس 
اين روش شبكه  راديويی مشهور است. در  اموج 
بين محدوده 10 كيلوهرتز تا چند گيگا بايت قرار 
مي گيرد. آنتن هايی كه اين امواج را انتقال مي دهند 
ممكن است بصورت تمام جهتی و يا جهتی خاص 

امواج بسيار زياد  اين  انتشار  استفاده شوند. شعاع 
تقويت  امواج  دورتر  نقاط  برای  البته  كه  است 
 11 تا   1 سرعت  با  روش  اين  در  ديتا  مي شود. 
در  ارتباطات  كه  مي يابد  انتقال  ثانيه  در  مگابايت 
اين محدوده نيازی به مجوز ندارند و تجهيزات نيز 

بصورت گسترده فراهم مي باشد.
از  ديگری  شيوه  مايكروويو   :Microwave
مايكروويو  امواج  مي باشد.  بی سيم  شبكه های 
انتقال  منتشر مي شوند. سرعت  از يك جهت  تنها 
متغير بوده و از يك تا دو مگابايت بر ثانيه است. 
اتمسفر و نوسانات  تاثير  مايكروويو شديدا تحت 
اين سيستم ها  جوی نظير رعد و برق قرار دارند. 
از  بوده و  در دو نوع زمينی و ماهواره ای موجود 
آنتن های بشقابی دو طرفه برای رله امواج در نوع 
از تجهيزات  استفاده  برای  استفاده مي شود.  زمينی 

مايكروويو نياز به اخذ مجوز است.
امواج  از  ديگری  نوع  قرمز  مادون  يا  :IR
نور  ديودهای  از طريق  امواج  اين  است.  راديويی 
مي شوند.  توليد   ILD ليزری  يا  و   LED گسيل 
لذا سرعت  است  باال  قرمز  مادون  امواج  فركانس 

انتقال ديتا از 1 تا 16 مگابايت در ثانيه مي باشد. 

:Wireless مزیت استفاده از شبكه های
در شبكه های بدون سيم هزينه ای صرف كابل 
كشی هم محور يا بهم تابيده شده و نيز فيبر نوری 
 RF يا  راديويی  فركانس  از  تنها  بلكه  شود.  نمی 
استفاده مي شود. نكته ديگر اينكه شبكه های بدون 
به شبكه های  نسبت  بيشتری  پذيری  انعطاف  سيم 
كابلی دارند و نيز وقت كمتری صرف احداث آن 
شده و نگهداری آن بسيار آسان و با صرفه است. 
اما مزيت اصلی شبكه های بی سيم قابليت تحرك 

كاربران است. 

 مشكالت استفاده
Wireless از شبكه های 

اگر شبكه های Wireless بدون مشكل بودند، 
تا به حال جانشين شبكه های كابلی شده و  حتما 
مانند  از دور رقابت خارج مي كردند. ولی  آنها را 
دارند،  كه  مزايايی  برابر  در  ديگر،  ای  پديده  هر 

مشكالتی نيز وجود دارد:
سرعت  مشكالت  اين  مهمترين  از  يكی 
متداول ترين  در  هاست.  اين شبكه  در  داده  انتقال 
 100Mbps شبكه های كابلی، نرخ ارسال اطالعات
 1000 Mbps است. و البته شبكه هايی با سرعت
بازار وجود دارند  نيز در   )Gigabit Ethernet
ولی به علت قيمت زياد تجهيزات اين شبكه ها از 
آنها در موارد خاص استفاده مي شود. اما جديدترين 
 108 Mbps دارای سرعت Wireless شبكه های
از  مختلفی  شرايط  تابع  سرعت  اين  اندازه  است. 
جمله امواج راديويی مزاحم، وجود نقاط كور در 
شبكه محيط، توان فرستنده های Wireless، تعداد 

Protocol های  از  استفاده  عدم  و  كاربران شبكه 
امنيتی در شبكه است.

 Wireless در شبكه های  امنيت  ديگر  مسئله   
است. اين شبكه ها خيلی آسان تر از شبكه های كابلی 
استانداردهای  گيرند.  قرار  دستبرد  مورد  مي توانند 
جديد روشهای كدگذاری جديدی معرفی مي كنند 
روشهای  اما  ببرند.  باال  را  شبكه ها  اين  امنيت  تا 

كدگذاری سرعت انتقال را كاهش مي دهد.
 در شبكه های Wireless برای انتقال اطالعات 
اين  بنابراين  مي شود.  استفاده  راديويی  امواج  از 
شبكه ها تمام مشكالت مربوط به استفاده از امواج 

راديويی را نيز خواهند داشت. 

مشكالت مربوط 
به استفاده از امواج رادیویی:

در  نويز  از  منظور  محیط:  در نویز وجود 
مورد  امواج  با  كه  است  راديويی  موج  هر  محيط 
نظر ما همراه است و پيدا كردن موج مورد نظر را 

دشوارمی سازد.
 تداخلامواجرادیویی: از آنجاييكه بعضی از 
استفاده  راديويی  امواج  از  الكترونيكی  تجهيزات 
اين  عملكرد  مي تواند  امواج  اين  تداخل  مي كنند، 
تجهيزات را مختل كند. متاسفانه فركانس تلفن های 
مورد  فركانس  با  ماكروويو  اجاق های  و  سيم  بی 
 Wireless شبكه  تجهيزات  از  بعضی  استفاده 
مي توانند  اجاق ها  و  تلفن ها  اين  و  است  يكسان 
تداخل امواج راديويی ايجاد كنند كه اولين نتيجه 

آن كاهش سرعت انتقال است.
امواج  ديگر  اشكال  رادیویی:  امواج تضعیف
در  انتقال  هنگام  به  كه  آنهاست  تضعيف  راديويی 
فضا رخ مي دهد. تضعيف امواج راديويی با شرايط 

جوی بيشتر مي شود.
انعکاسامواجرادیویی: مساله ديگر در انتشار 
امواج راديويی، انعكاس اين امواج در برخورد به 
بر  شی  يك  به  راديويی  موج  وقتی  است.  اشياء 
مي خورد انعكاسی توليد مي كند و گيرنده راديويی 
با هم  موج اصلی را به همراه موج منعكس شده 
دريافت مي كند. اگر موج به اشياء زيادی برخورد 
انرژی خود را از دست مي دهد و به شدت  كند، 

تضعيف مي شود. 

 :Wireless تقسیم بندی سیستم های 
راديويی  امواج  از  Wirelessثابت:  سیستم 
برقراری  برای  استفاده مي كند و خط ديد مستقيم 
و  همراه  تلفن های  خالف  بر  دارد.  الزم  ارتباط 
سيستم ها  اين   ،Wireless دستگاههای  ديگر  يا 
كلی  بطور  و  مي كنند  استفاده  ثابت  آنتن های  از 
كابلی  شبكه های  برای  مناسبی  جانشين  مي توانند 
پرسرعت  ارتباطات  برای  مي توانند  و  باشند 
گيرند.  قرار  استفاده  مورد  تلويزيون  يا  و  اينترنت 
امواج راديويی وجود دارند كه مي توانند اطالعات 
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در شبکه های بدون 
سیم هزینه ای 

صرف كابل كشی 
هم محور یا بهم 
تابیده شده و نیز 

فیبر نوری نمی 
شود. بلکه تنها از 
فركانس رادیویی 

یا RF استفاده 
مي شود. نکته دیگر 

اینکه شبکه های 
بدون سیم انعطاف 

پذیری بیشتری 
نسبت به شبکه های 

كابلی دارند و نیز 
وقت كمتری صرف 

احداث آن شده و 
نگهداری آن بسیار 

آسان و با صرفه 
است. اما مزیت 

اصلی شبکه های بی 
سیم قابلیت تحرك 

كاربران است
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هزينه ها  از  نتيجه  در  و  دهند  انتقال  را  بيشتری 
مي كاهند.

دستگاهی  حمل:  قابل Wireless سیستم  
است كه معموال خارج از خانه، دفتر كار و يا در 
وسايل نقليه مورد استفاده قرار مي گيرد. نمونه های 
نوت  همراه،  تلفن های  از:  عبارتند  سيستم  اين 
بوك ها، دستگاههای پيغام گير و PDA ها، اين 
سيستم از مايكرويو و امواج راديويی جهت انتقال 

اطالعات استفاده مي كند.
سیستمWirelessمادونقرمز:اين سيستم 
سيگنال هايی   انتقال  جهت  قرمز  مادون  امواج  از 
در  معموال  سيستم  اين  مي برد.  بهره  محدود 
دستگاه های كنترل از راه دور، تشخيص دهنده های 
كامپيوترهای  سيم  بی  دستگاههای  و  حركت 
حاصل  پيشرفت  با  مي شود.  استفاده  شخصی 
اتصال  امكان  سيستم ها  اين  اخير،  سالهای  در 
كامپيوترهای نوت بوك و كامپيوترهای معمول به 
هم را نيز مي دهند و شما به راحتی مي توانيد توسط 
شبكه های   ،Wireless سيستم های  از  نوع  اين 

داخلی راه اندازی كنيد. 

 طریقه ارتباط Wireless جهت ارتباط 
User و  ISP بین

)نمونهایازسیستمWirelessثابت(:
بين  ارتباط  جهت   Wireless ارتباط  طريقه 
ISP و User بدون نياز به سيم و مخابرات و برای 

انتقال پهنای باند به سمت User مي باشد.
در  تجهيزاتی  مي بايست  ارتباط  طريقه  اين  در 
تجهيزات  اين  گردد  نصب   User و   ISP سمت 

معموال به شرح زيراست:
به  را  يك(  و  )صفر  خام  داده های  راديو 
طريق  از  و  مي كند  تبديل  راديويی  سيگنال های 
كابلی كه معموال از نوع Coaxial مي باشد به آنتن 
منتقل مي كند. آنتن ها در هر دو طرف كامال رو به 
سمت يكديگر بايد باشند و نبايد مانعی در جلوی 
پورت  يك  دارای  باشد.راديو  داشته  قرار  دو  اين 
خروجی به آنتن و يك پورت ديگر برای ارتباط با 

كامپيوتر يا تجهيزات شبكه مي باشد. 
و  كيفيت  در  عواملی   Wireless ارتباط  در 
تاثير مي گذارند كه اين عوامل عبارتند  باند  پهنای 

از :
•  ديد دو منطقه نسبت به هم و نبودن مانع بين 

دو آنتن در طول مسير.
 Wireless خطوط  از  كه  مزاحم  امواج    •

نزديك با ايستگاههای راديويی ايجاد مي شود.
و  ارسال  قدرت  و  آنتنها  و  راديوها  توانايی    •

دريافت امواج مي تواند تاثير داشته باشد. 

Wireless انواع شبكه های  
از نظر ابعاد:

 WPAN:Wireless Personal Area

مي دهد.  پوشش  را  كوچكی  محوطه    Network
به  مي كند.  استفاده   IEEE802.15 استاندارد  از 
در  يكديگر  با  ارتباط  برقراری  اجازه  Device ها 
آن  نمونه  بهترين  مي دهد.  را  كوچكی  محدوده 

Bluetooth است.
WLAN )Wireless Local Area

Network(:
اين نوع از شبكه های بی سيم امكان به اشتراك 
در  كه  مختلف  تجهيزات  بين  اطالعات  گذاشتن 
ميسر  را  دارند  قرار  يكديگر  از  محدود  فاصله 
مي سازد. محوطه نسبتا كوچكی را پوشش مي دهد 
و از تكنولوژی Wi-Fi استفاده مي كند. استاندارد 

IEEE 802.11 در اين زمينه مطرح شده است.
WMAN )Wireless Metropolitan

Area Network(:
اين  استفاده  مورد   IEEE 802.16 استاندارد 
از   WMAN شبكه های  است.  شبكه ها  از  نوع 
تكنولوژی WiMAX برای اتصال مناطق وسيعی 

)به وسعت شهرها( استفاده مي كنند.
WGAN )Wireless Global Area

NetworkیاWAN(:
است.   WGAN يا  جهانی  شبكه  نهايی  گام 
است.   IEEE 802.20 آن  برای  پيشنهادی  طرح 
 Cell شبكه  مانند  مي تواند   WGAN شبكه  يك 
مي توانند  كاربران  و  كند  عمل  كنونی   Phone
وقت  همه  حاليكه  در  كنند  مسافرت  كشورها  در 
سرويس  نظير  ای  شبكه  چنين  متصلند.  شبكه  به 
برای دستيابی  باند كافی  پهنای  مودم كابلی دارای 

به اينترنت است. 

 WIMAX و معرفی BWA تكنولوژی 
باند وسيع به سرعت  تقاضا برای سرويس های 
در حال رشد است. از جمله راه حل های تجاری آن 
گسترش تكنولوژيهای سيمی باند وسيع است مثل 
مودم كابلی، DSL، اترنت، و فيبر نوری. اما در اين 
و  سخت  بسيار  نگهداری  و  ساخت  تكنولوژی ها 
گران قيمت است. مخصوصا اگر فضاها روستايی يا 
دور باشند. در حاليكه تكنولوژی BWA ) دسترسی 
بی سيم باند وسيع( يك تكنولوژی انعطاف پذير، 
موثر و با هزينه مناسب است كه مي تواند مشكالت 
ياد شده را مرتفع سازد. امروزه WiMAX يكی 
كه  مي باشد   BWA تكنولوژی های  متداولترين  از 
هدفش فراهم سازی دسترسی بی سيم باند وسيع با 
 WiMAX .سرعت باال در فضاهای شهری است
توانايی دستيابی به باند پهن اينترنت را همان طور 
كه Cell Phone برای دستيابی به تلفن انجام داده، 
 Cell دارد و همانطور كه مردم به جهت عالقه به
Phone ، خطوط زمينی تلفن را كنار گذاشته اند، 
WiMAX مي تواند جايگزين خوبی برای كابل و 
DSl باشد و دستيابی به اينترنت جهانی را برای هر 

كس در هر كجا مهيا مي سازد. در اين صورت وقتی 
كامپيوترتان را روشن كنيد بطور اتوماتيك كامپيوتر 
شما به نزديكترين آنتن WiMAX متصل مي شود. 
با توجه به مزايايی كه WiMAX دارد  به عالوه 
موبايل  تكنولوژی  در  كه  آنند  دنبال  به  محققين 
ادغام  از  و  شود  ای  ويژه  توجه   WiMAX به 
تكنولوژی WiMAX و CDMA در موبايل به 

نسل چهارم موبايل برسند.

WiMAX چگونه كار مي كند؟
عمل   Wi-Fi به  شبيه   WiMAX كلی  بطور 
مي كند با اين تفاوت كه WiMAX سرعت باالتر، 
پوشش بيشتر و كاربران بيشتری را پشتيبانی مي كند. 
و  افتاده  دور  مناطق  مشكل  مي تواند   WiMAX
كشی  سيم  عدم  علت  به  كنون  تا  كه  را  روستايی 
الزم توسط شركت های كابلی و تلفنی، به باند پهن 
به  و  كند  برطرف  را  نداشته اند  دسترسی  اينترنت 

اينترنت متصل كند. 
شده  تشكيل  بخش  دو  از   WiMAX سيستم 

است: 
 Cell در مفهوم شبيه به :WiMAX Tower 
 WiMAX Phone Tower عمل مي كند. يك 
 3000 اندازه  به  بزرگی  ی  منطقه  منفرد   Tower
مايل مربع )تقريبا 8000 كيلومتر مربع ( را پوشش 

ميدهد.
و  آنتن  يك   WiMAX Receiver  
دريافت كننده يا يك جعبه كوچك يا يك كارت 
يك  در  دو  هر  اينكه  يا  مي باشد.   PCMCIA
ايستگاه  يك  شود.  جايگذاری   LAPTOP
اينترنت  به  مستقيم  بطور   WiMAX Tower
مثال  برای   ( سيمی  اتصال  طرق  از  باال  پهن  باند 
يك خط T3( متصل مي شود. همچنين مي تواند به 
Line- ديگر بصورت WiMAX Tower يك
اين  شود.  متصل  ماكروويو  اتصال  با   Of-Sight
اغلب  كه   ( دوم   WiMAX Tower به  اتصال 
آنجايی  از  گفته مي شود( و همچنين   backhaul
را  مربع  كيلومتر  تا 8000  منفرد   Tower كه يك 
 WiMAX كه  مي شوند  سبب  مي دهد  پوشش 
بتواند تمام مناطق دور افتاده و روستايی را پوشش 

دهد. 
سرويس  نوع  دو  مي تواند   WiMAX  

Wireless را مهيا كند: 
•  Non-Line-of-Sight: شبيه به سرويس 
روی  كوچك  آنتن  يك  جاييكه  در   ،Wi-Fi
كامپيوترتان به Tower متصل شود. در اين حالت 
 11GHZ 2 تاGHZ رنج فركانسی پايين WiMAX
استفاده مي كند.انتقاالت طول موج كوتاه به راحتی 
بوسيله موانع فيزيكی شكسته نمی شود. آنها قادر به 

خميدگی و انكسار در اطراف مانع هستند. 
•  Line-Of-Sight: هنگاميكه يك آنتن ثابت 

رادیو داده های خام 
) صفر و یک ( را به 

سیگنال های رادیویی 
تبدیل مي كند و 
از طریق كابلی 
كه معموال از نوع 
Coaxial مي باشد 

به آنتن منتقل مي كند. 
آنتنها در هر دو طرف 
كامال رو به سمت 
یکدیگر باید باشند و 
نباید مانعی در جلوی 
این دو قرار داشته 
باشد.رادیو دارای 
یک پورت خروجی 
به آنتن و یک پورت 
دیگر برای ارتباط با 
كامپیوتر یا تجهیزات 
شبکه مي باشد

فروردين و ارديبهشت  1394
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فنا بطور مستقيم به Tower WiMAX اشاره مي كند. 

اتصال Line-Of-Sight قوی تر و پايدار تر است. 
بنابراين توانايی فرستادن مقدار زيادی اطالعات با 
 Line-Of-Sight خطای كمتر را دارد. انتقاالت
فركانس های باال با رنج ممكن 66GHZ را استفاده 

مي كند.
 بطور كلی WiMAX مانند Wi-Fi با فرستادن 
از  كامپيوترها  ديگر  به  كامپيوتر  يك  از  اطالعات 
يك  مي كند.  عمل  راديويی  سيگنال های  طريق 
از  را  اطالعات   WiMAX به  مجهز  كامپيوتر 
برای  احتماال  مي كند.كه  دريافت  فرستنده  ايستگاه 
جلوگيری از دستيابی كاربران غيرمجاز از اطالعات 

رمز شده استفاده مي كند.
شرايط  در   Wi-Fi در  اتصال  ترين  پرسرعت 
بهينه ديتا را با سرعت 54 مگابايت در ثانيه انتقال 
اطالعات  انتقال  توانايی   WiMAX اما   مي دهد. 
اگر  دارد.حتی  را  ثانيه  در  مگابايت   70 سرعت  با 
صدها  و  اداره  دهها  ميان  ثانيه  در  مگابايت   70
كاربر خانگی تقسيم شود در نهايت سرعت انتقال 
به  كاربر  هر  برای   WiMAX بوسيله  اطالعات 
 Cable بوسيله     اطالعات  انتقال  اندازه سرعت 
modem است. بيشترين تفاوت ميان Wi-Fi و 
WiMAX سرعت نيست بلكه فاصله است. دامنه 
Wi-Fi در حدود 100 فوت )30 متر( است در 
حاليكه WiMAX دستيابی بی سيم را تا شعاع 30 

مايلی پوشش مي دهد.
و  شده  استفاده  فركانس  از  ناشی  دامنه  افزايش 
قدرت فرستنده است. البته در اين فاصله زمين، هوا 
و ساختمان ها بزرگ در كاهش حداكثر دامنه اثر دارند. 

:WiMAX ویژگیها و مزایای فنی 
66 GHZ 2 تا GHZ رنج فركانسی

20 MHZ 1.5 تا MHZ پهنای باند از  •
70 Mbps نرخ تبادل اطالعات تا  •

•  تحت پوشش قرار دادن محدوده ای به شعاع 
50 km

• تبادل اطالعات بين فرستنده و گيرنده بصورت  
non-line-of-sight و line-of-sight

T1/ و DSL امكان اتصال به لينكهای كابلی •
E1

مانند  تكنولوژی هايی  با  سازگاری  قابليت   •
 Wi-Fi

استاندارد  تحت  توپولوژی های  از  پشتيبانی    •
ساختارهايی  نيز  و   Token Ring مانند   IEEE

.LLC مانند IEEE خارج از استاندارد

:WiMAX عوامل موثر بر كیفیت
منطقه،  گياهی  پوشش  مانند  محيطی  عوامل    •
ارتفاع درختان، وجود كوهها، دره ها و حتی سطح 
آب رودخانه ها و درياچه ها باعث ايجاد انعكاس و 

چند مسيرگی سيگنال های راديويی مي شوند.

•  شرايط آب و هوايی
بهترين  معماری شهرهای مختلف، حتی در    •
طراحی ها نيز ممكن است نقاط كوری را ايجاد كند.
مورد  باند  پهنای  در  فركانسی  آلودگی های    •
استفاده نيز سطح موثر سيگنال دريافتی را تخريب 

مي كند.

 استاندارد 802.16:
 June در  را   802.16 استاندارد   IEEE
فاصله های  برای  استاندارد  اين  كرد.  منتشر   2002
اين  است.  شده  طراحی   802.11 از  طوالنی تر 
 Air Inference for fixed با عنوان استاندراد 
Broadband Wireless Access system و 
 MAN ) Metropolitan نيز به عنوان شبكه های
Area Network شناخته شده است. فركانس كار 

ايجاد   802.16 GHZ 66-10 مي باشد. هدف  آن 
  Core Network يك ارتباط بين شبكه مركزی
و سرويس گيرنده ها )Subscriber( از طريق يك 
سری ايستگاه )station( است. تلفن های عمومی 
 Core Network از  نمونه هايی   Internet و 

هستند. 

:IEEE 802.16 استانداردهای مرتبط با
802.16a: در استاندارد 802.16a كه پس از 
و  فركانس  اصلی  تفاوت  منتشر شد يك   802,16
باند  OFDM است و در  تكنيك مدوالسيون آن 
 OFDM بردن  بكار  با  مي كند.  كار   2-11 GHZ
 Multipath  با قبلی 802.16 در رابطه  مشكل 
Effect )بوجود آمدن مسيرهای مختلف در ارسال 
سيگنال و اثرگذاری آنها روی هم( تا حدود خوبی 

برطرف شد.
802.16a: IEEE 802.16 d  برای سيستم های 
 IEEE 802.16d باز،  فضای  در  آنتن  با  و  ثابت 
داخل  در  روميزی  آنتن  با  ثابت  سيستم های  برای 

خانه است.
ويژگی های  دقيقا  استاندارد  اين   802.16e 
  802.16a كه  تفاوت  اين  با  دارد  را   802.16a

برای كاربردهای ثابت و 802.16e برای كاربرهای 
متحرك تدوين شده است. 

 نتیجه گیری: 
Wireless به تكنولوژی ارتباطی اطالق مي شود 
كه در آن از امواج راديويی، مادون قرمز و مايكروويو، 
بين دو  انتقال سيگنال  برای  به جای سيم و كابل، 
شبكه های  با  مقايسه  در  مي شود.  استفاده  دستگاه 
از  كدام  هر  معايب  و  مزايا  به  توجه  با  و  سيمی 
كنندگان شبكه  پا  بر  بی سيم،  و  شبكه های سيمی 
تكنولوژی  مي نمايند.  اقدام  بهتر  انتخاب  به  نسبت 
Wireless، را به سه رده عمده ثابت، قابل حمل و 
 Wireless مادون قرمز تقسيم كرده اند. شبكه های
 WPAN، WLAN، WMAN به ابعاد  از نظر 
مورد  باند  پهنای  مي شوند.  تقسيم   WGAN و 
نياز، توان، محل كاربر، مالك شبكه و نوع سرويس 
به  عواملی هستند كه فراهم آورندگان سرويس را 
 WiMAX يا   Wi-Fi تكنولوژی  انتخاب  سوی 
پهنای  ارائه  در   WiMAX توانائی  مي دهد.  سوق 
باند باال در مسافتهای دور، قابليت ارائه سرويس در 
هر دو فركانس دارای مجوز و بدون مجوز، كيفيت 
سرويس، انعطاف پذيری و ديگر قابليتها، باعث شده 
تا اين تكنولوژی رشد روز افزونی داشته باشد. اين 
تكنولوژی تا فواصل باالی حدود 50 كيلومتر را هم 
 IEEE استاندارد  از   WiMAX مي كند.  پشتيبانی 
 IEEE 802.16 802.16 استفاده مي نماد. استاندارد
در دو نسخه تعريف شده: ثابت و متحرك. استاندارد 
 802.16a، مجموعه  سه  دارای  نيز   802.16
802.16d و e 802.16 مي باشد. 802.16a برای 
 802.16d ،سيستم ها ثابت و با آنتن در فضای باز
داخل  در  روميزی  آنتن  با  ثابت  سيستم های  برای 
را   802.16a ويژگی های    802.16e است.  خانه 
كاربرهای  برای   802.16a كه  تفاوت  اين  با  دارد 
ثابت و 802.16e  برای كاربرهای متحرك تدوين 
شده است. WiMAX را مي توان به همراه ديگر 
تنها  نه   WiMAX بنابراين  برد  بكار  سرويسها 
ارائه دهندگان سرويسهای DSL و  برای  تهديدی 
Cable Modem نيست، بلكه WiMAX برای 
طراحی  اطالعات  انتقال  روش  چندين  دادن  ارائه 
شبكه های  سرويسهای  از   WiMAX است.  شده 
تجهيزات  مي نمايد.  كامل  حمايت  نيز   WMAN
و   Tower از  عبارتند  آن  دهنده  تشكيل  اصلی 

.Receiver

 راهكارهای اجرایی:
اگر چه پياده سازی اين سيستم هزينه بر است 
اما برای ارتباط بين شعب و مديريتها و در آينده با 
پياده سازی wgan ارتباط شعب با ادارات مركزی 

از اين طريق امكان پذير است.
*کارشناسفناورياطالعات-اومااویا

Wireless به 

تکنولوژی ارتباطی 
اطالق مي شود 

كه در آن از امواج 
رادیویی، مادون 

قرمز و مایکروویو، 
به جای سیم و كابل، 
برای انتقال سیگنال 

بین دو دستگاه 
استفاده مي شود. در 

مقایسه با شبکه های 
سیمی و با توجه به 

مزایا و معایب هر 
كدام از شبکه های 
سیمی و بی سیم، 

بر پا كنندگان 
شبکه نسبت به 

انتخاب بهتر اقدام 
مي نمایند. تکنولوژی 

Wireless، را 

به سه رده عمده 
ثابت، قابل حمل و 

مادون قرمز تقسیم 
كرده اند

فروردين و ارديبهشت  1394



12قسمت

بریتانیایی موفق

درباره 

ریچارد برانسون

ثمین امامي

ريچارد برانسون يكی از مشهورترين بازرگانان و كارآفرينان فعلی 
فهرست  پايه  بر  می كند.  زندگی  روياهايش  با  كه  فردی  و  دنياست 
برانسون   ،2012 سال  در  فوربز  مجله  در  جهان  افراد  ثروتمندترين 
چهارمين شهروند ثروتمند بريتانيايی بوده است. ريچارد برانسون فردی 
ماجراجوست كه در هر تجارتی كه به آن عشق می ورزد، خود را درگير 
می كند، از دخالت در صنعت موسيقی گرفته تاراه اندازی شركت های 
هواپيمايی. البته برانسون از آن دست افرادی است كه بيم آن می رود 
براثر ماجراجويی های افراطی آخر سر باليی سر خود آورد! وی شهرت 
و همچنين ثروت خود را مديون موفقيت چشمگير گروه شركت های 
ويرجين است.بر طبق گزارش مجله فوربز، ثروت او در سال 2013برابر 
با 4/6 ميليارد دالر بوده  است. بيش از 400 شركت مختلف تحت نام 
ويرجين در سرتاسر دنيا مشغول به فعاليت هستند. در حال حاضر 
بوده و شامل حوزه های  بسيار گسترده  فعاليت گروه ويرجين  دامنه 
پروازهای  هواپيمايی،  همچون شركت های  عجيبی  بعضا  و  مختلف 
فضايی، راه آهن، خدمات اقتصادی، اينترنت، تلويزيون كابلی، موسيقی، 
راديو، موبايل، لوازم آرايشی و بهداشتی و جواهرات، فروشگاه ها، لوازم 
خانگی، صنايع غذايی و بازی می شود. در حال حاضر بيش از 50 هزار 
نفر در شركت های اين گروه مشغول به كار هستند و ريچارد برانسون 

همچنان رييس اين گروه باقی مانده است.

تجارت به سبك ویرجین
ريچارد چارلز نيكوالس برانسون در 18 جوالی سال 1950 در بلك 
هيت در شهر لندن در انگلستان متولد شد. از آنجايی كه به بيماری 
ديسلكسيا )خوانش پريشي: اختاللي است كه به رغم آموزش، هوش 
كافي و وجود امكانات اجتماعي و اقتصادي، فرد در خواندن مشكل 
دارد.( دچار بود، عملكرد آكادميك ضعيفی به عنوان يك دانش آموز 
و  كرد  كشف  ديگر  حوزه های  در  را  خود  توانايی  بعدا  اما  داشت،  
دريافت كه داراي توانايي خوبي در برقراري ارتباط با ديگران است. 
ريچارد برانسون در حاليكه 16 سال بيشتر نداشت و ترك تحصيل كرده 
بود اولين كار خود را آغاز كرد و با انتشار مجله ای به نام »دانش آموز«، 
اولين موفقيت تجاری خود را كسب كرد. او در سال 1970 يك كسب 
و كار سفارش پستی محصوالت موسيقی راه انداخت و در سال 1972 
و در سن 22 سالگی، نخستين فروشگاه صفحه موسيقی خويش به 
نام ويرجين را در لندن افتتاح كرد و نخستين قراردادش را با مايك 
الدفيلد، يكي از خوانندگان مشهور آن زمان برای صفحات موسيقی 
ويرجين امضا كرد.سال بعد يكی از صفحات موسيقی الدفيلد روانه 
بازار شد كه در تعداد ميليونی به فروش رسيد. برند ويرجين برانسون 
در دهه 1980 به سرعت رشد كرد و او با ايجاد شركت هواپيمايی 
ويرجين آتالنتيك به حوزه هوايی نيز وارد شد. وي در جايي درباره 
مي گويد:  مسافرتي  و  هواپيمايي  شركت هاي  تاسيس  به  عالقه اش 
»عالقه من به زندگي از اين روست كه دلم مي خواهد هميشه خودم 
را بزرگ و ايستاده بر قله هاي رفيع موفقيت ببينم. عاشق رويارويي با 
چالش هاي مشخصا دست نيافتني هستم. هميشه دلم مي خواهد به تمام 
چشم اندازهاي پيش رويم دست پيدا كرده و زندگي را با تمام وجودم 
شركتVirginMobileرا  سال 1999  در  همچنين  او  كنم«.  لمس 

ریچارد چارلز 
نیکوالس برانسون 
در 1٨ جوالی سال 
19٥0 در بلک هیت 
در شهر لندن در 
انگلستان متولد شد. 
از آنجایی كه به 
بیماری دیسلکسیا 
)خوانش پریشي: 
اختاللي است كه 
به رغم آموزش، 
هوش كافي و وجود 
امکانات اجتماعي 
و اقتصادي، فرد در 
خواندن مشکل دارد.( 
دچار بود، عملکرد 
آكادمیک ضعیفی به 
عنوان یک دانش 
آموز داشت
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دوست دارم شاهد 
دنیایی باشم با 

درگیری و منازعه 
كمتر. واقعا مایلم 

دنیایی را ببینم كه 
درگیری و خشونت 
كمتری داشته باشد 
برای اینکه در موقع 

درگیری، آموزش 
از بین می رود، به 
بهداشت توجهی 
نمی شود و جامعه 

سقوط می كند. اگر 
بخواهم برای تنها 

یک چیز در سال 
2014 دعا كنم، آن 

چیز پایان درگیری ها 
در سوریه و حاكم 
شدن مجدد صلح 

و آرامش بر منطقه 
است
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راه اندازی كرد و يك شركت هواپيمايی كه فقط در 
اروپا فعاليت می كند، به نامVirgin Expressراهم 
داير كرد. او با رقبايش همچون بچه های لجباز رفتار 
می كند كه عادت دارند بگويند: »مال من از مال تو 
بزرگ تر است«. به خاطر همين خصومت بوده است 
خط  A 340 -600در  ايرباس  هواپيماهای  از  كه 
مانی  استفاده می كند. شركت ويرجين  هوايی خود 
در اوايل سال 2010 شروع به گسترش فعاليت هايش 
آژانس  همچنين  كرد.  بريتانيا  بانكداری  حوزه  در 
روز  به  روز  گاالكتيك  ويرجين  فضايی  خصوصی 
می شود!  نزديك  فضايی  سفرهای  تجاری سازی  به 
شركت ويرجين همچنين يك زيردريايی با نام آئرو،  
با تكنولوژی برتر  را برای كرايه با مبلغ كرايه هفته ای 

25 هزار دالر به بازار معرفی كرده است. 

برانسون در اجتماع
ريچارد برانسون ازدواج كرده و دو فرزند دارد. او 
در حال حاضر ساكن لندن است. برانسون از طريق 
بنياد غيرانتفاعی ويرجين در امور خيريه،  اجتماعی 
عملكرد  به رغم  برانسون  دارد.  فعاليت  محيطی  و 
ضعيف آكادميك خود،  در رشته های ورزشی و به 
خصوص شنا عملكردی عالی دارد. البته در تحصيل 
حداقل به طور افتخاری موفق بوده است؛ در سال 
1993 دانشگاهLoughborough university در 
رشته فن شناسی به او مدرك دكتری افتخاری داد. در 
سال 1999 ملكه انگلستان به پاس فعاليت های او در 
عرصه تجارت و نيز به خاطر تالش های بسياری كه 
برای خوشنامی بريتانيا داشت، به ريچارد برانسون 
لقب شواليه داد و از آن موقع، او سر ريچارد برانسون 
بی. سی  بی.  در سال 2002 شبكه  می شود.  ناميده 
از بين مردم انگليس يك نظر سنجی در باره 100 
شخصيت برتر بريتانيا انجام داد كه ريچارد برانسون 
درآن نظر سنجی دررده هشتاد و پنجم قرار گرفت. 
برانسون در مصاحبه با خبرنگار يورونيوز از آرزوي 
دارم  »دوست  گفته است:  چنين  صلح  براي  خود 
شاهد دنيايی باشم با درگيری و منازعه كمتر. واقعا 
مايلم دنيايی را ببينم كه درگيری و خشونت كمتری 
داشته باشد برای اينكه در موقع درگيری، آموزش از 
بين می رود، به بهداشت توجهی نمی شود و جامعه 
سقوط می كند. اگر بخواهم برای تنها يك چيز در 
در  درگيری ها  پايان  چيز  آن  كنم،  دعا   2014 سال 
سوريه و حاكم شدن مجدد صلح و آرامش بر منطقه 
است.« برانسون بسيار مايل است تا اصول مديريت 
خود را با همه در ميان بگذارد و همواره بر اين اصل 
خود پايبند است كه: »جهان نيازمند اندوختن است 

و شركت شما نيازمند مديري است كه فراتر از رشد 
سرمايه شركت يا فروش محصوالتتان بينديشد.«

توصیه برانسون به كارآفرینان جوان
او مي گويد: چندی پيش مشغول مصاحبه با يكی 
از شبكه های راديويی بودم كه مجری از من پرسيد 
چه توصيه ای برای افراد جوانی دارم كه قصد دارند 
كسب و كار خودشان را راه بيندازند. جهان نسبت به 
زمانی كه من فعاليت خود را آغاز كردم بسيار تغيير 
كرده است. دورنمای نامعين اقتصاد جهان و سرعت 
خيره كننده پيشرفت تكنولوژی باعث شده تا امروز 
تكرار موفقيت ويرجين برای كارآفرينان جوان بسيار 
سخت تر باشد. اما همانطور كه در مصاحبه خود نيز 
گفتم، اگرچه جهان به سرعت در حال تغيير است؛ اما 
قدم هايی كه برای راه اندازی يك كسب و كار خوب 
الزم هستند، تغيير نكرده اند. زمانی كه ما فروشگاه و 
سپس شركت ويرجين را تاسيس كرديم از 5 قانون 
همانقدر  همچنان  كه  قوانينی  كرديم،  پيروی  ساده 

مفيد هستند:
1- اگر از آن لذت نمی بريد، انجامش ندهيد. شما 

بايد عاشق كاری باشيد كه می كنيد.
2- خالق و نوآور باشيد. چيزی را خلق كنيد كه كار 

شما را برجسته سازد.
دارايی شما هستند. كارمند شاد  3- كارمندان شما 

باعث شاد شدن مشتری ها می شوند.
4- به ديگران گوش دهيد و به طور مرتب بازخوردهای 

مشتريان و كارمندان را مورد توجه قرار دهيد.
5- مرئی باشيد يعنی خودتان را به عنوان فرد ارشد 

شركت در معرض ديد ديگران قرار دهيد.

10 درس برتر ریچارد برانسون
 براي موفق بودن

1- روياهايتان را دنبال كنيد و به خود شك نكنيد.
2- يك تغيير مثبت بوجود بياوريد و يك كار خوب 

بكنيد.
3- به ايده هايتان ايمان داشته باشيد و در كار خود از 

همه بهتر باشيد.
4- لذت ببريد و هوای تيم تان را داشته باشيد.

5- بيخيال نشويد.
خود  برای  و  كنيد  درست  متعدد  ليست های   -6

چالش های جديد ايجاد كنيد.
7- برای خانواده تان زمان بگذاريد و سپردن كارها به 

ديگران را بياموزيد.
8- تلويزيون را خاموش كنيد، برويد بيرون و كاری 

بكنيد.
9- وقتی از شما بد می گويند، نشان دهيد كه اشتباه 

می كنند.
10- كاری را بكنيد كه به آن عشق می ورزيد و در 

آشپزخانه تان يك مبل داشته باشيد.

پنج پند مدیریتي از ریچارد برانسون
در  كنيد:  گوش  بيشتر  بزنيد،  حرف  كمتر   -1
حضور سخنور خوب، شما مجبوريد يك شنونده 
خوب باشيد. ايده های درخشان می تواند از بعيد ترين 
مكان بر خيزد، بنابراين شما هميشه بايد گوشتان به 
به مردم خارج  باشد.  از توصيه های زيركانه  برخی 

از مكانهای رسمی گوش دهيد و از آنها ياد بگيريد.
ميان  در  بتوانيد  اينكه  برای  كنيد: شما  2- ساده 
متفاوت  كامال  كاری  بايد  شويد  ديده  خود  رقيبان 
انجام دهيد. اما كسی نگفته است كه متفاوت يعنی 
پيچيده!  بر روی نوآوری تمركز كنيد اما تالش نكنيد 
از ابتدا چرخ را اختراع كنيد. يك تغيير ساده كه بتواند 
چيزی يا كاری را بهتر كند يك تغيير ساده بسيار بهتر 

و موثرتر از پنج تغيير پيچيده است.
3- در كار خود غرور داشته باشيد:  به ياد داشته 
باشيد كاركنان شما بزرگترين حاميان نام تجاری تان 
هستند و با تمركز بر كمك به شرايطی كه آنها از 
بودن در شركت شما احساس غرور كنند، مشتری 

مداری درخشاني را در آن هاخواهيد ديد.
4- شاد باشيد، موفقيت خواهد آمد:اگر شما شاد 
نباشيد، در اشتباه هستيد. اگر احساس مي كنيد صبح ها 
كه از خواب بيدار مي شويد كه سر كارتان برويد داريد 
كار سخت و طاقت فرسايی انجام مي دهيد، سراغ كار 
ديگری برويد. اگر شما احساس خوب داشته باشيد، 
شانس بسيار بيشتر و مثبت تر همچنين جو نوآورانه تری 
برای پرورش كسب و كار تازه تان وجود خواهد داشت. 
يك لبخند و شوخی می تواند بسيار تاثيرگذار باشد، پس 

در ساده گرفتن زندگی بجنبيد.
شما  اگر  كنيد:  شروع  نو  از  و  كنيد  پار ه اش   .5
برای  و  هستيد  كار  تازه  سرمايه گذار  و  كارآفرين 
اولين بار موفق نبوديد، به جمع ما خوش آمديد! هر 
شخص موفقی، شكست های بسياری در راه رسيدن 
به موفقيت تجربه كرده است. مهمترين نكته، چگونه 
يادگيری شما از شكست هاست. نگذاريد با يك يا دو 
شكست دلسرد شويد.به جای آن گرد و غبار خود را 
بتكانيد و اشتباه كار را جبران كنيد. در اين صورت 
است كه می توانيد نكات مثبت را بيابيد، جاهايی را 
كه می توانيد بهبود بخشيد، تجزيه و تحليل كنيد. كار 
بهبود  را  كنيد، خودتان  پاره  را  شكست خورده تان 

بخشيده و دوباره شروع كنيد.
*کارمندمنابعانساني
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در روزهايي كه هنوز منتظر آمدن »كلنل« محمود دولت آبادي هستيم، يكي از 
مهم ترين مجموعه هاي اين نويسنده به تازگي تجديدچاپ و به صورت دوره منتشر 
شده است. دولت آبادي، مجموعه اي از داستان هاي خود را ذيل عنوان كارنامه سپنج 
در فاصله 15 سال )از دهه 40 تا نيمه دهه 50( نوشته است. اين داستان ها بخشي 
مهم از كارنامه ادبي بزرگ ترين نويسنده حال حاضر كشورمان را در بر مي گيرد: 
گاواربان، باشبيرو، سفر، از خم چنبر، عقيل عقيل، ديدار بلوچ، بياباني و هجرت، 
گلدسته ها و سايه ها، ادبار و آيينه، روز و شب يوسف، آوسنه بابا سبحان. در چاپ 
جديد مجموعه، كتاب ديگر او با عنوان »آن ماديان سرخ يال« هم به آن افزوده شده 
است. نكته مهم درباره كارنامه سپنج اين است كه دولت آبادي از جمله نويسندگاني 
بود كه در دهه هاي 40 و 50 خوني تازه در رگ هاي ادبيات و فرهنگ ايران جاري 

كردند و امروز خوانش داستان ها و نمايشنامه هايش، ما را با يكي از مهم ترين و 
تاثيرگذارترين دوره هاي ادبيات نوين ايران آشنا مي كند. دولت آبادي درباره اين 
مجموعه گفته است: »اين داستان ها در دوره اي از زندگي من نوشته شده اند كه 
جا و مكاني براي نوشتن شان نداشتم و تقريبا همه شان را در قهوه خانه هاي تهران 
و عمدتا در قهوه خانه وطن - كنار ورودي سينما سعدي - مي نوشتم از صبح تا 
نهار بازار، كه قهوه خانه شلوغ مي شد. وقتي پول ديزي نداشتم پا مي شدم مي رفتم 
بيرون، نصف نان. و با خلوت شدن قهوه خانه برمي گشتم آنجا و مي نشستم پشت 
همان ميز كوچك ته آن باريكه. زمستان ها هم پشت به ديوار گرم مطبخ مي دادم تا 

بدنم جان بگيرد...«

مقابل  در  امروزي،  حتي  و  قديمي  پستال هاي  كارت  كنيد  فكر  شايد 
رسانه هاي جديد، تاريخ گذشته و آرشيوي محسوب مي شوند. مي توان گفت 
عصر طاليي آنها سپري شده است اما هر كارت پستال كه هديه داده يا هديه 
گرفته شده باشد، به ويژه اگر حاوي پشت نويس، دستخط و تاريخ اهدا باشد، 
هم جزو يادگاري هاي فراموش نشدني به حساب مي آيد و هم جزو اسنادي 
كه براي خودشان سرگذشت و حرف هايي براي گفتن دارند. كارت پستال هاي 
به جا مانده در آلبوم ها و صندوقچه هاي قديمي، با خود تاريخ، خاطره و ادبيات 

يك دوره را انتقال مي دهند. 
كه  است  ايران  درباره  پستال هايي  كارت  مجموعه  از  بخشي  كتاب  اين   
مهرداد اسكويي )مستندساز( آنها را از جاي جاي دنيا پيدا و جمع آوري كرده 

است. تصاويري از شهرها، ساختمان ها، انسان ها و مناظر طبيعي.
 كارت پستال ها سه دوره قاجار، پهلوي اول و پهلوي دوم را دربرمي گيرد 
و منعكس كننده نحوه زندگي مردم، رجال و مشاهير، وقايع تاريخي، معماري 

و مناظر شهري و روستايي، پوشش و آداب و رسوم گيالني هاست. 

"خيلی از ما اصاًل نمی دانيم هدف اصلی زندگيمان چيست. شايد بدانيم در هر 
دقيقه از زندگی يا هر دهه از عمرمان چه می خواهيم، اما هرگز درنگی نكرده ايم 
تا به هدف اصلی زندگيمان بينديشيم. بدون فلسفه ای برای زندگی ممكن است بد 
زندگی كنيم. يعنی با وجود تمام سرگرمی های لّذت بخشی كه داريم ممكن است در 
آخر كار، زندگی را با تلخكامی به پايان ببريم و وقتی در بستر مرگ افتاده ايم ببينيم 
تنها فرصتمان برای زندگی را از دست داده ايم".  اما چرا بايد فلسفه ای برای زندگی 
داشت و چرا از اين ميان فلسفه زندگی رواقی؟ آيا پيش تر چيزی از فلسفه رواقيون 
به گوشتان خورده است؟  نويسنده در اين كتاب نخست به معنای فلسفه زندگی و 
ضرورت آن می پردازد. به عقيده او بدون داشتن فلسفه ای برای زندگی، عمرمان را 
هدر می دهيم و بسياری از لحظات عمر خود را با تنش و سرخوردگی سپری می كنيم. 
اما كجا بايد به دنيال چنين فلسفه ای گشت؟ با وجود ضرورت فلسفه ای برای زندگی، 
در دوران جديد فلسفه بيش از اندازه تخصصی شده است و در كمتر دانشگاهی 
می توان به دنبال چنين فلسفه ای گشت.  »وقتی به فهرست اعضای هيئت علمی اين 

مراكز نگاه می كنيم، به فيلسوفانی بر می خوريم كه متخصص متافيزيك، منطق، فلسفه 
سياست، علم، دين و اخالق هستند. حتی ممكن است به فيلسوفانی بر بخوريم كه 
تخصصصشان در حوزه فلسفه ورزش، فلسفه فمينيسم، و حتی فلسفه ی فلسفه باشد. 
اما بايد حتماً گذرمان به يك گروه فلسفه غيرمعمول بيفتد تا به يك فيلسوف زندگی بر 
بخوريم.«  او سپس تأكيد می كند كه »هميشه اينطور نبوده و بسياری از فالسفه يونان 
و روم باستان نه تنها فلسفه را موضوع ارزشمندی برای تأمل می دانستند بلكه اصاًل 
باورشان بر اين بود كه هدف اصلی فلسفه يافتن چنين چيزی است«.  ويليام اروين 
با كاوش در فلسفه رواقيون باستان و با استفاده از تجربه های شخصی اش در مسير 
رواقی زيستن نشان می دهد چطور بينش ها و توصيه های عملی رواقيون می تواند به ما 
آدم های دنيای امروز كمك كند بهتر زندگی كنيم. "فلسفه ای برای زندگی" سيزدهمين 
اثر مجموعه كتاب هايی تحت عنوان »تجربه و هنر زندگی« كه توسط نشر گمان منتشر 

می شود. اين كتاب نوشته ويليام اروين و ترجمه محمود مقدسی است.

گیالن به روايت کارت 
پستال هاي تاريخي

فلسفه ای برای زندگی

کارنامه سپنج

گيالن به روايت کارت پستال هاي تاريخي
مهرداد اسکويي
انتشارات فرهنگ ايليا
چاپ اول – 1393

نام کتاب: فلسفه ای برای زندگی
نويسنده: ويليام اروين
مترجم:محمود مقدسی
نشر: گمان

کارنامه سپنج
محمود دولت آبادي
انتشارات نگاه
چاپ سوم – 1393
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انتشارات نگاه اواخر پارسال رمان »بينوايان« ويكتور هوگو را در دو جلد به 
بازار عرضه كرد. كوشش مترجمان به همراه فريد مرادي )ويراستار( حاصلي 
به دست داده كه لذت واقعي را از خواندن اين رمان بزرگ نصيب خواننده 
مي كند. ويكتور هوگو، بينوايان را در شصت سالگي و در اوج دوران پختگي 
نويسندگي و شاعري اش نوشت. اين رمان بزرگ ترين اثر ادبي هوگو و يكي 

از شاهكارهاي بي بديل ادبيات جهان است. 
بينوايان فراتر از يك رمان است. بسياري از شخصيت هاي كتاب به تيپ هاي 
آن  براساس  بسياري  تلويزيوني  مجموعه هاي  و  فيلم ها  و  شده  تبديل  ادبي 
ساخته شده است. بي اغراق بايد گفت كه نخواندن بينوايان، يك فقدان براي 
هر كتابخوان عالقه مند به ادبيات و جستجوگر تاريخ جهان است. اين كتاب 

ابعاد تاريخي، اجتماعي، حقوقي، سياسي، عاطفي، انساني و حتي ديني فراواني 
در خود دارد و شايد در حين خواندنش، شما را هم به نت برداري از جاي 

جاي اثر وادارد.
 بخش هايي از كتاب به حدي مسحوركننده است كه شما را متوجه كيفيت 
سال ها  حاصل  بينوايان  نمي كند.  آن  تاريخ نگاري  وجه  و  شاعرانگي  نثر، 
آزادي  به  او  باور  است.  هوگو  ويكتور  سياسي  تجربه  و  مطالعه  كوشش، 
خواهي، قانون گرايي و رهايي بشر از بندها و ذلت ها در سطرسطر رمان جاري 
و  زيبا  ترجمه اي  يا  بخوانيد  را  كتاب  اصلي  متن  اگر  كه  اندازه اي  به  است؛ 
نزديك به اصل را – همچون همين كتاب - پيش رو داشته باشيد، لحظه هاي 

تكان دهنده و احساس هاي نابي را تجربه خواهيد كرد. 

»شانه بر موی سپيد« عنوان مجموعه ايست كه از سوی »پژمان موسوی« و طی 
سه سال گفته گو با بزرگان فرهنگ و هنر ايران گردآوری و منتشر شده است. 
اين كتاب كه ذيل عنوان »ماندگاران شرق« و توسط »پيام امروز« و »روزنامه 
شرق« به بازار نشر آمده است شامل مجموعه گفتگوها و ويژه نامه هايی ست كه 
نويسنده از سال 89 تا 92 در روزنامه شرق و ضمائم آن منتشر كرده است. در 
اين مجموعه مصاحبه ها و مطالبی در باره شخصيت های شناخته شده ای چون: 
جواد مجابی، محمود دولت آبادی، مجيد درخشانی، شمس لنگرودی، ابراهيم 
باستانی پاريزی، دكتر كاظم معتمدنژاد، ايران دررودی، جليل شهناز، منوچهر 

ستوده و… در قالب يك مجموعه دوجلدی تدوين شده است.
»ماندگاراِن« شرق، عنوان صفحاتی بود كه در قالب پرونده هايی مطبوعاتی، 
ی  ضميمه  در  گاه  و  اليی  صفحات  در  92،گاه  تا   89 سال های  خالل  در 
روزهای پنجشنبه روزنامه، منتشر می شد و در هر شماره به بررسی كارنامه 
در  و  پرداخت  می  كشور  هنری  و  فرهنگی  شخصيت های  از  يكی  كاری 
مورد  شخصيت  ای  حرفه  فعاليت  عمر  يك  برای  بود  بزرگداشتی  آن  كنار 
بحث. صفحات ماندگاران، در اين شكل و مختصات،نخستين بار بود كه در 
از  يكی  درباره  يادنامه هايی  گاه  آن  از  شد؛پيش  می  منتشر  كشور  مطبوعات 
اما  منتشر می شد  در روزنامه ها و مجالت  و هنری  فرهنگی  شخصيت های 
اينكه سه ساِل مدام،تقريبا هر هفته، ويژه نامه ای منتشر شود كه در كنار ترسيم 
»جهان فكری« شخصيت های مورد اشاره، نوشتارها و گفتارهايی از بزرگان هم 
دوره ی او را نيز شامل شود و نگاه هم عصران او را نيز درباره كارنامه كاری و 
حرفه ای وی در بر بگيرد، برای نخستين بار بود كه در مطبوعات ايرانی اجرا 

می شد و به صورت منظم به مخاطب عرضه می شد.

نيست،  ثنا  است،يكسره  شده  عرضه  آن  در  كه  ديدگاه هايی  و  كتاب  اين 
همانطور كه يكسره نقد هم نيست؛ تالش بر اين بوده تا در كنار تمجيد از يك 
عمر حضور اين بزرگان در »حيات فرهنگی« ايران، تصويری واقعی از زندگی 
و زمانه و آثار و يادگارهای اين هفتاد و اندی شخصيت، ارائه شود.ارائه ای 
كه گرچه »توصيف« است، اما »تفسير« را نيز به همراه دارد و گاه حتی مورد 
»تحليل« نيز قرار گرفته است.در واقع صفحات ماندگاراِن شرق، هم ياد نامه 
بود و هم نبود؛ هم گفتگو بود و هم نبود و هم بزرگداشت بود و هم نبود؛ 
هم نقد بود و هم نبود. همه ی اينها بود و همه ی اينها هم نبود. هر چه بود 
و نبود، ادای دينی بود به برگزيدگانی كه دوستشان داشتم، كه دوستشان داريم 

و به احترام »حضور« و »بودنشان«، بر می خيزيم و كاله از سر بر می داريم.
تاكيد اصلی در انتشار پرونده های ماندگاران، واكاوی شخصيت و كارنامه 
كاری و حرفه ای بزرگان فرهنگ، هنر، سياست و اجتماع ايران بود و اين مهم 
هم حاصل نمی شد جز با گفتگويی عمقی و چالشی با اين بزرگان. از ابتدای 
كار، تاكيد اصلی من، در قيد حيات بودن بزرگانی بود كه در تدارك انتشار 
اين كشور  از مردگان نوشتن، سنتی ديرينه در  آنان بوديم زيرا  برای  يادنامه 

است و بزرگداشت زنده گان، سنتی تازه.
 به جز چند مورد خاص كه به دليلی، انتشار پرونده برای و درباره آنان از 
اهميت و اولويت برخوردار بود، جملگی بزرگان حاضر در اين پرونده ها در 
قيد حيات بودند و جايی در فالت خوش نقش ايران، در كنارمان زندگی می 
كردند.اما از اين گريزی نبود كه در فاصله انتشار اين پرونده ها در روزنامه و 
تدارك آنها برای انتشار در كتاب، برخی از اين بزرگان، از روزگارمان رفتند و 

روزهايمان را تلخ و گزنده كردند.

بینوايان

شانه بر موی سپید

بينوايان
ويکتور هوگو
ترجمه نسرين تواليي و ناهيد ملکوتي
چاپ اول - 1393

شانه بر موی سپيد
نويسنده: پژمان موسوی
نشر: روزنامه شرق و پيام امروز
چاپ اول – 1394
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راهنماي تفرج در »دماوند« و طبیعت اطرافش

تا  بهار  تمام نشده، برایتان یك پیشنهاد عالي داریم. پیشنهادي که هم دشت دارد و دره، هم کوه دارد و هم چشمه. بگذارید کمتر مقدمه بچینیم و 
برویم سر مطلب؛ »دماوند« و طبیعت اطرافش. مي خواهیم شما را به درنوردیدن بلندترین نقطه ایران دعوت کنیم. شاید همین اول کار، در این فكر 

هستید که البد شما که کوهنورد نیستید که به ارتفاع 5671 متري بروید.
 اما نگران نباشید، ما مي خواهیم جز آنكه راه و رسم صعود به »گنبد گیتي« را برایتان بگوییم، نوعي شقایق گردي را هم به شما پیشنهاد دهیم. 
جایي که مامن این گیاهان است و به دشت الر معروف است. جدا از این، اگر مشتاق چشمه هاي آبگرم و آب معدني هستید، دماوند را که در همه ایران 
شهره است را از دست ندهید. شاید دیگر تا همین جا کافي باشد. بهتر است خودتان آنچه برایتان فراهم آورده ایم را به تفصیل بخوانید و خودتان 

را براي یك آخر هفته دلپذیر مهیا سازید.

بگذاريد پيش از آنكه به طبيعت دماوند بپردازيم 
شما  از  را  قرار  كه  بگوييم  جذابيت هايي  از  و 
خواهد ربود، كمي از تاريخ و فرهنگ اين منطقه 
مي توان  را  آن  اوصاف  ذكر  كه  بگوييم  ايران  مهم 
در سفرنامه هاي به ويژه بيگانگان جست وجوكرد. از 

به »لرد كرزن«؛ وزير  آنها مي توان  جمله مهم ترين 
خارجه بريتانيا _ كه عامل انعقاد معاهده 1919 هم 
اشاره كرد كه درباره آن چنين گفته است:   _ بود 
را  پايه و مقام  ايران همان  مناظر  بابت  از  »دماوند 
دارد، كه فوجي ياما، در سرزمين ژاپن داراست و 

هر دو هم در تاريخ باستاني افسانه اي كشور خود 
اثرات پايدار باقي گذاشته اند.«

وجه تسمیه
از ذكر واژه »دماوند«، بايد در متون پهلوي سراغ گرفت 

حمیدرضا محمديحمیدرضا محمدي

ي
رد

ت گ
يع
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اي گنبد گیتي اي دماوند
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كه البته در »كارنامه اردشير بابكان« با عنوان »ُدنباوند« و 
در كتيبه شاپور اول در نقش رستم فارس با صورت 
»دومباوند« از آن ياد شده است كه به مرور ايام و البته 
به واسطه ذكر آن به شكل »دماوند«، در شاهنامه فردوسي، 
تغيير نام پيدا كرده است. زبان شناسان بر اين عقيده اند كه 
»دم« يا »دنب« از مصدر »تفتن« مي آيد كه در واقع همان 
گرما و بخار است و »آوند« كه در واقع همان ظرف است. 
اينها را كه كنار هم مي گذاريم به همان آتشفشاني بودن آن 
و بخار متصاعد شده از آن طي قرون و اعصار پي مي بريم 
و اين واژه هم همان را حكايت مي كند كه گذشتگان ما، 

چنين بر آن، نام نهاده اند.

ضحاک مار به دوش در دماوند
دمان پيش ضحاك رفتي به جنگ 

نهادي به گردن برش پالهنگ
همي تاختي تا »دماوند« كوه

كشان و دوان از پس اندر گروه
بپيچيد ضحاك بيدادگر 

بدريدش از هول گفتي جگر
همه مي دانيم كه ضحاك از پادشاهان اساطيري 
ايران است كه شرح زندگي اش، در »شاهنامه« و 
آمده  تفصيل  به  فردوسي،  ابوالقاسم  توسط حكيم 
است. او پس از آنكه پدرش؛ َمرداس را از سر راه 
برداشت، از به ستوه آمدن مردم از ظلم هاي جمشيد 
كه در آن زمان پادشاه بود، استفاده كرد و خود را به 
اريكه سلطنت رساند. اما بوسه ابليس بر شانه هايش 
همان و ظاهر شدن دو مار بر دوش هايش همان. 
غذاي هر روز آنها، مغز جوانان ايراني بود. اما اينجا 

بود كه ديگر، ملت ايران به پاخواست. كاوه آهنگر 
با درفش كاوياني در دست، به پشتيباني از فريدون 
به  ضحاك  سرانجام  آنكه  تا  پرداخت  )اَفريدون( 
محمد  محبوس.  دماوندكوه  در  و  شد  كشيده  بند 
بن جرير طبري در »تاريخ طبري« چنين مي نويسد: 
كوه  در  اكنون  هم  و  بوده  سر  هفت  را  »ضحاك 
دماوند در بند است، ارباب تواريخ و سير بر آنند 
و  ساحر  و  دست يافته  عالم  اقطار  تمام  بر  او  كه 
فاجر بود.« كه اين نشان از نفرت ايرانيان، با وجود 
اسطوره اي بودِن آن دارد كه حتي در »اوستا« از او 
با عنوان »ديو بسيار تواناي دروغگو« ياد شده است. 

اولین صعود
در  كه  كساني  از  فهرستي  بخواهيم  تنها  اگر 
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اي گنبد گیتي اي دماوند
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كنيم،  ذكر  را  آورده اند  دماوند  از  نامي  آثارشان، 
حوصله تان سر خواهد رفت. پس بگذاريد از اولين 
در  است  مسلم  بگوييم.  برايتان  دماوند  به  صعود 
به قله دماوند  طول هزاره ها، خيلي ها براي صعود 
روبه رو  هم  شكست  با  چنانچه  كه  كرده اند  اقدام 
نقطه  باالترين  به  آنها  رسيدن  شرح  باشند،  نشده 
ايران كمتر در جايي ثبت شده اما نمونه جالبي از 
آن را مي توان در »سفرنامه ابوُدلَف« كه بيش از هزار 
ديد:  درآمده،  نگارش  به  قمري(   341( پيش  سال 
»بيوراسب«  افريدون،  شاه  كه  دارند  عقيده  »برخي 
])ضحاك([ را زنداني كرده است. از دهانه غاري در 
اين كوه دودي بيرون مي آيد كه عوام مي گويند نفس 
او است و از اين رو آتشي نيز در آن غار مشاهده 
مي كنند. مي گويند آتش، چشمان اوست و خرخر 
و نفير او نيز از غار مزبور شنيده مي شود. من اين 
موضوع را مهم تلقي نمودم و خواستم شخصاً آنجا 
با سختي  باال رفتم و  از كوه  لذا در آنجا  ببينم.  را 
كوه  بلندي  نيمه  تا  را  خود  جاني  خطر  و  فراوان 
از مكاني كه من  نمي كنم هيچ كس  رساندم. گمان 
رسيده ام باالتر رفته باشد و خيال مي كنم هيچ كس 
با  را  كوه  آنجا  در  است.  نرسيده  محل  آن  تا  هم 
صافي  بزرگ  چشمه  يك  و  نمودم  مالحظه  دقت 
يافتم كه اطراف آن را گوگرد سنگ شده فرا گرفته 
بود و چون خورشيد بر آن مي تابيد آن را مشتعل 
مي ساخت و آتش از آن نمايان مي شد. پهلوي آن 
چشمه مجراي آبي بود كه از زير كوه مي گذشت و 
نارسايي  مي وزيد و صداهاي  آن  بر  مخالف  بادها 
بطور منظم و موزون از آن به گوش مي رسيد. يكبار 
آن صدا چون شيهه اسب، بار ديگر مانند عرعر االغ 
و يكبار هم مثل حرف زدن انسان است و در گوش 
شنونده مانند كالم رساي انسان با همهمه ولي بيشتر 
گنگ است و چيزي از آن فهميده نمي شود. شنونده 
خيال مي كند يك مرد بياباني به زبان انسان صحبت 
نفس  مي گويند  مردم  كه  دود  تنوره  آن  مي كند.اما 
نيست  گوگرد  چشمه  بخار  جز  چيزي  است  ديو 
است  طوري  شد  گفته  كه  به شكلي  وضع  اين  و 
مي نمايد.«  توليد  مردم  در  را  عقايد  اين گونه  كه 
البته اگر اخبار،  و  اما نخستين صعود به دماوند _ 
درست حكايت كرده باشند _ به نام »تيلور تامسوِن« 
انگليسي ثبت شده است كه او اين اتفاق را در سال 
يعني در سال هاي مياني سلطنت  1850 ميالدي _ 
ناصرالدين شاه _ رقم زد. هفت سال بعد، نخستين 
گروه از ايرانيان كه صعودشان، مستند شد به دماوند 
قاجار،  به سرپرستي سرهنگ محمد صادق خان  و 
صعود كردند و جالب آنكه ارتفاع آن را هم، 6613 
باستان شناس  مورگان«؛  دِ  اعالم كردند. »ژاك  ذرع 
و معدن شناس فرانسوي در زمستان 1889 ميالدي، 
در سرماي زير 26 درجه تا ارتفاع 5300 متري باال 

رفت و نقشه اي از دماوند مهيا ساخت.

دورنمایي از فرودگاه! 
دماوند و منطقه اش، اگرچه به نام تهران شناخته 
مازندران  استان  در  دماوند  قله  خودِ  اما  مي شود، 
واقع شده است. حاال تصورش را بكنيد كه وقتي 
از قم راهي تهران مي شويد، در حوالي فرودگاه امام 
آسمان  اگر  پايتخت  كيلومتري   30 حدود  خميني 
آبي باشد و هوا پاك، مي توانيد دورنمايي از دماوند 
را شاهد باشيد. چنانچه ابن حوقل هم در »صوره 
االرض« مي گويد از ساوه قابل مشاهده بوده است: 
»بزرگ ترين كوه در حد ري، كوه دماوند است كه 
من آن را از ميانة روذه مشاهده كردم و شنيدم كه 
از نزديكي ساوه نيز مي توان آن را ديد. اين كوه در 
ميانة كوه ها به سان قبله اي ديده مي شود و به اطراف 
خود نزديك چهار فرسخ احاطه دارد و من نشنيدم 
كه كسي به باالي آن صعود كرده باشد و پيوسته از 
دهانة آن دود برمي خيزد. قله اي كه از آن دود برمي 
و  بي گياه  كوهي  و  دارد  قرار  كوه  كتف  در  خيزد 

درخت است. ليكن پايين تر از قله، درختان كمي بي 
آنكه گياه باشد ديده مي شود و در ساير نواحي جبال 
از دماوند  بزرگ تر  آنها كوهي  به  نواحي متصل  و 

وجود ندارد.« 

گنبد گیتي
نيازي به گفتن ندارد كه مهم ترين جاذبه طبيعي 
ملك  قول  به  كه  است  »قله«اش  دماوند،  منطقه 
قله  بلندترين  است؛  گيتي«  »گنبد  بهار،  الشعراي 
ناسا،  زمين  رصدخانه  اعالم  بر  بنا  كه  خاورميانه 
نزديك  ارتفاع دارد. مهم ترين شهرهاي  متر   5671
آمل  شرقي(،  شمال  كيلومتري   69( تهران  قله،  به 
)62 كيلومتري غرب( و البته دماوند )26 كيلومتري 
كه  حرفه اي  كوهنوردان  براي  هستند.  شمال( 
مي خواهند قله ايران را فتح كنند، چهار جبهه براي 
صعود وجود دارد. ابتدا بدانيد كه نقطه ابتدايي براي 
 2080 ارتفاع  در  كه  است  »رينه«  قرارگاه  صعود، 

دماوند و منطقه اش، 
اگرچه به نام تهران 
شناخته مي شود، 
اما خوِد قله دماوند 
در استان مازندران 
واقع شده است. حاال 
تصورش را بکنید 
كه وقتي از قم راهي 
تهران مي شوید، در 
حوالي فرودگاه امام 
خمیني حدود 30 
كیلومتري پایتخت 
اگر آسمان آبي باشد 
و هوا پاك، مي توانید 
دورنمایي از دماوند 
را شاهد باشید. 
چنانچه ابن حوقل هم 
در »صوره االرض« 
مي گوید از ساوه قابل 
مشاهده بوده است: 
»بزرگ ترین كوه در 
حد ري، كوه دماوند 
است كه من آن را از 
میانۀ روذه مشاهده 
كردم و شنیدم كه 
از نزدیکي ساوه نیز 
مي توان آن را دید
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»بینريوآمل،»دماوند«
آسمان بر گنبدي همچون
گودالي آن قلۀ بر برخاسته.
استکهازآننشادربهدست
پیدا نیز گوگرد ميآورند،

ميشود.«

ناصرخسرو،سفرنامه

متري قرار دارد. 
اما آسان ترين مسير همان جبهه جنوب و جنوب 
ارتفاع  در  كه  است  »گوسفندسرا«  يعني  شرقي 
فلزي«  »جانپناه  سوم،  پناهگاه  است.  متري   3050
ارتفاع  است كه در سال 1345 ساخته شده و در 
4150 متري جاي دارد. البته 50 متر باالتر پناهگاه 
بزرگ تري، هفت سال پيش ساخته شد كه امكاناتي 

كوله،  انبار  اوليه،  كمك هاي  اتاق هاي  چون 
انبار عمومي، غذاخوري، آشپزخانه، ظرفشويي 
خواب  اتاق  مديريت،  اتاق  كوهنوردان، 
سرويس  و  اختصاصي  خواب  اتاق  عمومي، 

بهداشتي عمومي را در خود دارد. 
اما در يال غربي، پناهگاه »سيمرغ« در ارتفاع 
4200 متري قرار دارد كه مسير رسيدن به اين 
يال، از طريق پلور و جاده سد الر است كه از 
كنار تابلوي پناهگاه سيمرغ وارد جادة خاكي 
و ناهموار منتهي به پاركينگ در منطقة ورارو 
مي شويد. مسير در سينه كش ماليم رودخانه اي 
كوچك به سمت پناهگاه سيمرغ ادامه مي يابد. 
پس از پناهگاه سيمرغ با عبور از يخچال و از 

ميان سنگالخ ها و تكه سنگ ها و خاك هاي گوگرد، 
تند  از يك شيب  با صعود  و  داده  ادامه  را  صعود 

سنگالخي به قله مي رسيم.
پناهگاه  آمديد،  شرقي  شمال  مسير  از  هم  اگر 
مهم اين مسير، »تخت فريدون« _ در ار تفاع 3250 
متري و ساخته سال 1355 _ است. نقطه آغاز مسير 
و  مي شود  شروع  گزنه  روستاي  از  شرقي  شمال 
در امتداد آن بايد تلخ رود، چشمه اسپه و بعد، بر 
باالي تپه اي مرتفع، روبه روي دره يخار، به گوسفند 
سرا و چشمة معروف استله سر مي رسيد كه مكان 
مناسبي براي شب ماني است. در ادامه دره يخار، 
شمالي  مسير  با  كه  رسيده  متري   5400 ارتفاع  به 
شما  به  چندان  و  است  طريق  سخت ترين  كه   _
در اين نقطه مشترك شده و به  توصيه نمي كنيم_ 

قله مي رسد.
نكته ديگر كه بد نيست بدانيد اين است كه در 
در  است،  رينه  مبتدايش،  كه  جايي  جنوبي،  جبهه 
ارتفاع 5100 متري، آبشاري به نام »يخي« قرار دارد 
كه در بيش از سه چهارم روزهاي سال، يخ بسته 
است. مرتفع ترين آبشار خاورميانه كه حدود 7 متر 
است، در نزديكي تپه هاي موسوم به گوگردي قرار 
آنجا  از  كه  است  گازهايي  تصاعد  محل  كه  دارد 
به بعد، صعود را براي كوهنوردان حرفه اي مشكل 

مي سازد.

زیست گاه گیاهي و جانوري
اين  با  دارد.  وسيع  گستره اي  دماوند،  منطقه 
وجود گونه هاي گياهي و جانوري كه در آن زيست 
مي كنند، تنوع قابل توجهي دارند. از پرندگان منطقه 
حوالي قله، مي توان به عقاب طاليي، جغد، خفاش، 
تيهو، كبك، بلدرچين، سينه سياه، طوطي و داركوب 

اشاره كرد. روباه، شغال، سگ، گرگ، خرس، كل، 
بز، قوچ ، ميش، گراز، خرگوش، موش و گوركن از 
جمله پستانداراني هستند كه در اين منطقه زندگي 
مي كنند. روباه، شغال و گرگ كه تا ارتفاع 4 هزار 
ارتفاعات  از  اما معموال  متري هم زندگي مي كنند 
بلند دوري مي كنند. اما خرگوش و گراز، بيشتر در 
دشت هاي كوهپايه اي زندگي مي كنند. از خزندگان 

هم بايد مار، عقرب و بزمجه را نام برد.
در حوالي دماوند و ارتفاعات آن، گياهان مختلفي 
وجود دارد كه برخي از آنها بومي اين منطقه هستند 
و از آن جمله بايد كه از كاله ميرحسن دماوندي، 
كزل دماوندي، بومادران دماوندي، پيرگياه دماوندي، 
دماوندي،  مكن  فراموشم  دماوندي،  قوش  ريش 
ماشك  و  دماوندي  كتاني  دماوندي،  زنگوله اي 
دماوندي ياد كرد.البته وقتي از گونه هاي گياهي ياد 
مي كنيم، حيف است كه از شقايق الر سخن نگوييم 
كه در ارتفاع 2 هزار تا 3500 متري روييده و حتي 
در دنيا شناخته شده كه در ارديبهشت ماه، بهترين 

فصل سفر به آنجا است.

»الر«ي پر از شقایق
كه  بود  ميرزا  سليمان  ما  ميزباِن  اميِر  اين  »...نام 
يكي از مقرب ترين درگاه تيمور ]گوركاني[ بود و 
قدرتي عظيم داشت. محل اردوگاه وي در مرغزاري 
دره اي در ميان كوه هاي بلند و لخت قرار داشت. 
اين محل كه در آن فصل يعني تابستان بسيار زيبا 
و شادي بخش بود، كوه »الر« ناميده مي شود. وي 

يكي از دامادهاي تيمور بود...«

كالویخو؛ رئیس تشریفات سلطنتي 
اسپانیا در سفر به ایران

هميشه  ارديبهشتش  است.  شقايق  از  پر  اينجا 
اين گونه بوده و خيلي ها به عشق تماشاي آنها، هواي 
سفر به دشت الر را مي كنند. به خصوص وقتي كه 
زمين زير پايتان دشتي سبز باشد و چشم انداز مقابل 
تان، قله سر به فلك كشيده دماوند كه ديگر معركه 
است. اين دشت، در دامنه هاي جنوبي دماوند واقع 
شده است؛ شمالش را مازندران و شهرستان نور در 

را  اش  و جنوب شرقي  و جنوب  است  گرفته  بر 
هم منطقه لواسان، امامه، افجه و شهرستان دماوند 
محصور ساخته است. سال 1354 از اين منطقه 73 
هزار و 500 هكتاري، در حد 30 هزار هكتارِ آن، 
پارك ملي اعالم شد و سپس بخش هايي از آن، در 
سال هاي 1361 و 1370 به ترتيب به عنوان منطقه 
حفاظت شده و منطقه شكار ممنوع، مشخص شد. 
دشت الر داراي 450 گونه گياهي و 150 گونه 
اندازه  به  موجودي  هيچ  اما  است  جانوري 
»ماهي قزل آالي خالدار« در اين منطقه اهميت 
ندارد. چراكه يكي از نادرترين ماهي هاي جهان 
است. حاال كه صحبت از ماهي شد، آنان كه 
فصل  كه  بدانند  هستند  ماهيگيري  به  مايل 
پايان  تا  ابتداي خرداد  از  شكار ماهي در الر، 
شهريورماه است و مي توانيد كه در ايستگاه هاي 
كه  دليچاي  و  پلور  قوشخانه،  شده  مشخص 
زيست  محيط  حفاظت  سازمان  به  وابسته 
هستند، به عالقه خود برسيد اما حواس تان به 
ماهي ها هم باشد! نكته ديگر، گياهان دارويي 
اهل  و  مي شناسيد  اگر  كه  است  منطقه  اين 
چينش هم هستيد، مي توانيد آويشن، كاسني، گلپر، 
شيرين بيان، باريجه، چاي كوهي، بارهنگ و والك 
را در آنجا بيابيد. اما در اين منطقه، آبشار سفيدآب 
را هم از دست ندهيد كه در نزديكي درياچه سد 
الر و در انتهاي دره سفيدآب واقع است و جلوه اي 

كم نظير دارد.

چشمه اي با آِب »اعالء«
يكي از ويژگي هاي منحصر به فرد منطقه دماوند 
و طبيعت اطرافش، وجود چشمه هاي آب معدني و 
آبگرم است. يكي از اين چشمه ها، »اعالء« است. 
شهر  با  و  دارد  فاصله  كيلومتر   45 تهران  با  اينجا 
معدني  كه   1352 سال  از  كيلومتر.   4 تنها  دماوند 
بودن اين آب توسط شركت پريه فرانسه تاييد شد، 
يافت و روستاي  آن هم شهرت  پيرامون  روستاي 
»چشمه اعالء« يكي از تفرج گاه هاي پايتخت نشينان 
شد. بررسي ها حاكي از آن است كه آب اين چشمه، 
تاثير عجيبي بر بيماران مبتال بر پرفشاري خون دارد 
اما متاسفانه آنچه به دست مردم مي رسد، آب معدني 
چون  ديگري  چشمه هاي  اينجا  اما  نيست.  واقعي 
»تيزآب« را هم دارد كه در 2 كيلومتري دشتمزار _ 
در شمال شهر دماوند _ جاي دارد و امراض پوستي 

را شفابخش است. 

اینجا دید واضح مي خواهد، نه »تار«! 
ايد، درياچه هاي  آمده  كه  اينجا  تا  است  خوب 
»تار« و »هوير« را از دست ندهيد. دو درياچه آب 
تا شهر دماوند  شيرين در منطقه اي كوهستاني كه 
تنها 30 كيلومتر _ در راستاي شرق _ بيشتر فاصله 
ندارند. فاصله اين درياچه كه وسعت شان، روي 
هم، 0,7 كيلومتر مربع است، تنها 500 متر بوده و 

 از ویژگي هاي 
منحصر به فرد 

منطقه دماوند و 
طبیعت اطرافش، 
وجود چشمه هاي 

آب معدني و آبگرم 
است. یکي از این 
چشمه ها، »اعالء« 

است. اینجا با 
تهران 4٥ كیلومتر 

فاصله دارد و با 
شهر دماوند تنها 

4 كیلومتر. از سال 
13٥2 كه معدني 

بودن این آب 
توسط شركت پریه 

فرانسه تایید شد، 
روستاي پیرامون 

آن هم شهرت 
یافت و روستاي 

»چشمه اعالء« یکي 
از تفرج گاه هاي 

پایتخت نشینان شد
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براي تفريحات آبي از جمله شنا و قايقراني 
و ماهيگيري مناسب است. در اطراف اين 
درياچه ها، از دار و درخت خبري نيست و 
آنجا اكثرا ميزبان بادها و بارش هاي غربي 

است.

اگر قصد صعود دارید...
به  رسيديم  رفته،  باال  ديگر  گردنه  »از 
ده »رينه« كه منزل است. ده بسيار معتبري 

است.«
از  بازگشت  در  شاه،  ناصرالدين 

مازندران، 1292 قمري
كنيد،  دماوند صعود  به  تا  داريد  بنا  اگر 
شهري  باشد.  رينه  تان،  آغازگاه  كه  بايد 
بسياري  كوهنوردان  برويد،  آن  به  اگر  كه 
را خواهيد ديد كه يا عزم رفتن كرده اند يا 
هستند.  برگشت  حال  در  فتح،  از  شادمان 
كه  شهر  اين  كه  بدانيد  نيست  بد  حاال  اما 
شايد كمتر مورد توجه قرار مي گيرد، قدمت 
پيش  سال   1500 از  را  خود  در  سكونت 
در  هم  گرم  آب  چشمه هاي  دارد.  تاكنون 
آنجا، به مانند ديگر مناطق پيراموني دماوند، 
وجود دارد و مي توانيد در آِب 60 درجه اي، 

تني به آب بزنيد.

چگونه برویم؟ 
بايد  هستيد،  پايتخت  از  جايي  هر  در 
كه خود را به بزرگراه شهيد بابايي برسانيد 
برويد.  انتها  تا  را  شرق  به  غرب  مسير  و 
بگيريد  پيش  در  را  جاجرود  راه  كه  بايد 
را  رودهن  و  بومهن  پرديس،  شهرهاي  و 
مي شود.  كيلومتر   56 حدود  كه  بگذرانيد 
فاصله  كيلومتر   30 رينه  تا  هم  رودهن  از 
داريد تا آنكه قله دماوند برايتان خودنمايي 
خواهد كرد. اگر مي خواهيد نشانه اي داشته 
باشيد، خوب است بدانيد، تابلوي راهداري 
كه نشان مي دهد تا آمل 75 كيلومتر مانده 

است، مي تواند كمك تان باشد.

كجا بمانیم؟ 
كوچكي  خانه هاي  دنبال  اگر  رينه،  در 
برسانيد،  به صبح  را  تنها، شب  كه  هستيد 
تومان  هزار   25 شبي  حدود  با  مي توانيد 
براي هر نفر، جايي را در اختيار بگيريد اما 
آبگرم  با حوضچه  اگر مي خواهيد سوئيتي 
در اختيار داشته باشيد، ديگر بايد سر كيسه 
معمولي  خانه  قيمت  برابر   3 در حدود  را 
شل كنيد. البته در بخش الريجان شهرستان 
آمل كه رينه هم يكي از شهرهاي آن است، 
شب ماني  براي  كه  ساخته اند  هتل هايي 

گزينه هاي مناسبي هستند.

ايكاشقدرشراميدانستيم
اول؛ بلندترین هرمي كه فرعون تخیل مي تواند بسازد

دماوند، بلندترين قله ايران، يكي از بزرگ ترين جاذبه هاي گردشگري، ورزشي و طبيعي ايران است كه 
متاسفانه بسياري از ما از آن بهره نگرفته ايم و چه بسا برخي اوقات در مسير خود به شمال ايران از كنارش 

گذشته ايم بدون اينكه قدرش را بدانيم.
ايران داشته باشد و   كوه دماوند و طبيعت اطرافش مي تواند جايگاهي مهم در صنعت گردشگري 
عالوه بر جذب شمار درخور توجهي از هموطنان، گردشگران زيادي را هم به كشورمان بكشاند؛ اما اين 
مهم به دليل ضعف در تبليغ و معرفي هنوز محقق نشده است. حتي بسياري از متوليان گردشگري هنوز 
نمي دادند كوه دماوند چه زيبايي هاي ديدني و رويايي دارد. اين عدم شناخت تا جايي رفته است كه در 
بسياري از موارد در فرودگاه، بنرهاي تبليغاتي و دكور برنامه هاي تلويزيوني به جاي دماوند از تصوير 

فوجي ياما استفاده شده است.

 دوم؛ فوجي در دسترس همه 
 كوه فوجي ياما 3776 متر از سطح دريا ارتفاع دارد كه حدود 2000 متر كمتر از دماوند است. هر هفته 
در ماه هاي تابستان، هزاران نفر براي پياده روي و كوهپيمايي به دامنه هاي فوجي مي روند. ژاپني ها از 8 
نقطه در شهر توكيو با وسايل نقليه عمومي براي سفر به فوجي دسترسي ايحاد كرده اند. براي سالمندان و 
افرادي با آمادگي جسماني كم هم تمهيداتي ديده شده است به همين دليل در فصل صعود در مسيرهاي 
چهارگانه اصلي، مردم زنجيروار به سمت قله باال مي روند. هر سال بيش از 200 هزار نفر به كوه فوجي 

صعود مي كنند كه 30 درصد آنها را خارجي ها تشكيل مي دهند. 

 سوم: فوجي یا دماوند
برخالف فوجي، صعود به دماوند از مسير جنوبي براي هر كس ممكن نيست. كوه فوجي با ارتفاع 
بسيار كمتر از دماوند براي كوهروها، مشكالت گوناگون ارتفاع و هواي بسيار سرد را ندارد. به صعود به 
قله هاي زير 4 هزار متر با كمي آمادگي مي توان صعود كرد؛ اما كساني كه قصد صعود به قلعه دماوند را 
دارند، بايد مدت ها به كوهروي در ارتفاعات باالي 3500 متر بپردازند تا بدنشان قادر به هم هوايي با ارتفاع 
دماوند شود. به علت ارتفاع كم فوجي، با يك برنامه يكروزه مي توان از توكيو به فوجي رفت، صعود كرد 
و شب به خانه برگشت؛ اما برنامه صعود به دماوند از تهران دست كم به 3 روز وقت نياز دارد، بنابراين 
در تهران نمي توان مانند توكيو سرويس هاي روزانه اتوبوسراني به پاي دماوند را برقرار كرد. براي صعود 
به فوجي، 4 مسير اصلي وجود دارد كه قديمي ترين آنها، موراياما نام دارد در حالي كه قله دماوند حدود 

60 مسير اصلي و تركيبي صعود دارد و همين يكي از ويژگي هاي اين كوه و برتري آن بر فوجي است.

چهارم: حرف آخر
مي توان راه هايي يافت كه عالقه مندان، با سهولت به دماوند دسترسي داشته باشند كه يكي از آنها 
تورهاي صعود به اين قله با حمايت سازمان گردشگري و نهادهاي ورزشي است، ولي پيش از آن بايد 
دماوند، يخچال هايش، جلوه هاي طبيعي و تاريخي متعدد و متنوع آن به مردم كشورمان و جهانيان شناسانده 

شود تا شايد مردم و مسوولين آنچه خود دارند ز بيگانه تمنا نكنند! 
* کارشناسگردشگريومحیطزیست

رامین نوري *

در رینه، اگر دنبال 
خانه هاي كوچکي 
هستید كه تنها، شب 
را به صبح برسانید، 
مي توانید با حدود 
شبي 2٥ هزار تومان 

براي هر نفر، جایي 
را در اختیار بگیرید 
اما اگر مي خواهید 
سوئیتي با حوضچه 
آبگرم در اختیار 
داشته باشید، دیگر 
باید سر كیسه را در 
حدود 3 برابر قیمت 
خانه معمولي شل 
كنید. البته در بخش 
الریجان شهرستان 
آمل كه رینه هم 
یکي از شهرهاي 
آن است، هتل هایي 
ساخته اند كه براي 
شب ماني گزینه هاي 
مناسبي هستند
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»فیلم قصه ها«
کارگردان:رخشانبنیاعتماد

کوتاه فیلم 6 »قصهها« داستان: خالصه
در متفاوتی موضوع کدام هر که است

راستاینقدهایاجتماعیدارند...
ابر،فرهاد آدینه،صابر بازیگران:گالب
اصالنی،بابکحمیدیان،نگارجواهریانو...

»ایران برگر«
کارگردان:مسعودجعفريجوزاني

خالصهفیلم:اینفیلمداستانامراهللخانو
فتحاهللخاناستکهبرسرانتخاباتشوراها

دریکروستابایکدیگررقابتميکنند.
بازیگران:علينصیریان،محسنتنابنده،

سحرجعفريجوزاني،حمیدگودرزي

»من دیه گومارادونا هستم«
کارگردان:بهرامتوکلی

خالصهفیلم:شیرین،ماجرايآشنایيخود
وخانوادهاشباکسيراکهقراراستبه

خواستگارياوبیایدروایتميکند.
آدینه، گالب آقاخانی، سعید بازیگران:

هومنسیدی،ویشکاآسایش

»دردنیای توساعت چند است؟«
کارگردان:صفییزدانیان

سال بیست از بعد گلی داستان: خالصه
زندگیدرفرانسهیکبارهتصمیممیگیردبه
ایرانوبهزادگاهش،شهررشتسفریکند.
زهرا مصفا، علی حاتمی، لیال بازیگران:

حاتمی

»تو مرو«
خواننده:فرزادقربانی

ژانر:سنتی
انتشارات:نشرموسیقینوفه

»نگاه من«
خواننده:محسنیگانه

ژانر:پاپ
انتشارات:آوایفروهر

پخش:دنیایهنر

»نمایش پلیس«
نویسنده:اسالومیرمروژک
کارگردان:مهدیصناعتی

دورهاجرا:03خرداد1394-29خرداد
1394

ساعت:20:00
محل:تماشاخانهفانوس

مدت:70دقیقه
بهایبلیت:15,000تومان

»نمایش آلبوم حشرات«
نویسندهوکارگردان:علیرضاشیخان
خرداد 29 تا خرداد 3 اجرا: دوره

1394
ساعت:20:30

محل:سالنموجنو
مدت:60دقیقه

بهایبلیت:15,000تومان

»نمایش دژاوو«
کارگردان:مسعوددلخواه

نویسنده:هارولدپینتر
محل:ایرانشهر-سالناستادسمندریان

دورهاجرا:21اردیبهش��تتا25خرداد
1394

ساعت:20:30
مدت:75دقیقه

بهایبلیت:25,000تومان

فروردين و ارديبهشت  1394



بعضی وقت ها قلم مسير خودش را می رود. هر چه 
قدر هم سوژه چرب و نرم دم دست تان باشد و حرف 
برای گفتن داشته باشيد. هر چقدر كه سياسی كاری به 
تار و پود مناسبات اجتماعی، تنيده باشد. باز ذهنت از 
در  جوان ها  به جديت   به جدی.  كشد  می  پر  شوخی 
طلب  اصالح  اعتدالی،  و  دلواپس  حنای  كه  روزگاری 
و اصولگرا، چپ و راست... رنگی نداشت. حداقل در 
مسير عزم و اراده آن سربازهای جوان رنگی نداشت. هر 
چه قدر سياسيون درگير اين بودند كه توان اداره نانوايی 
يا  داشتند  كه  اينند  درگير  امروز  و  ندارند  يا  دارند  را 
نداشتند، دوست داری در اعماق تاريخ لحظه ای بروی 

توی قلب آن غواص ها. 
دهه های  در  كه  نبود  مهم  شان  برای  آنها  شك  بی 
حسين  يا  گويد  می  راست  رفسنجانی  هاشمی  بعد 
اين  بند  در  آنها  آن.  يا  است  اين  با  شريعتمداری؛ حق 
نبودند كه بعدها كسانی به قصد گروكشی های تاريخی و 
حسابرسی های سياسی، جنگ را جوری روايت می كنند 

كه سود خودشان است. 
 4 كربالی  مجازی،  سونامی های  در  كه  روزها  اين 
عملياتی  رفتن  لو  و  آمده  بيرون  تاريخ  صندوقخانه  از 
سربازان  پيكرهای  كوچ  از  بصره،  فتح  هدف  با  عظيم 
داری  دوست  شده،  تر  مهم  كويت  سواحل  سرحد  تا 

به  كه چشم  مادرهايی  و  پدر  بگذاری جای  را  خودت 
بر  چشم  و  خمودند  و  شدند  پير  پسران  بازگشت  راه 
داری  دوست  فروبستند.  جنگ  فرماندهان  جدال های 
بروی در چشم سربازهای جوانی كه پشت سرشان آن 
به  زدند  و  گذاشتند  را  دعای خير  و  مهر  و  همه عشق 
امواج بی بازگشت. در روزگاری كه مردم در صف های 
طوالنی ارزاق عمومی می فسردند و بچه ها با قلك های 
پالستيكی در دست، مرگ بر صدام را يكصدا می گفتند، 
توجه  عزيز  »شنوندگان  آقای  صدای  كه  روزهايی  در 
فرماييد...« آشناترين آوای ايرانی ها بود  و بريده هايی از 
جام جهانی 86 در تلويزيون های سياه سفيد روی آنتن 
می رفت، پيكر غواص های جان بر كفی رفت كه رفت 
و مفقود االثر به ادبيات آژير و عمليات و شهيد و جانباز 
بسته  175 غواص دست  پيكر  گويند  می  شد...  افزوده 
و زنده به گور شده بازگشته است و تو دوست نداری 
جای پدرها و برادرها و پسرهای دلشكسته آن جوان ها 
باشی. دوست نداری قلب مادرها و همسرها و دخترهای 
شان پيش چشم هايت مچاله شود. كاش در قلبت بودم 
كه دريابم چقدر مصمم و مقيد و مومن به عملت بودی 
برادر، كه زدی به دل نيستی تا هستی را جستجو كنی. 
چه چيز آن همه دالورت كرده بود؟ كاش توی ذهن شما 

بودم 175 نفر...

ارديبهشت  روزهای  آخرين 
بود، هوای تهران تا حدودی گرم 
و تابستانی شده بود و البته جنب 
داشت  جريان  شهر  در  جوش  و 
در  هميشگی.   و صداهای  سر  با 
اين ميان اما رفت و آمد خودروها، 
خطوط مترو ، اتوبوس های  بی آر 
روز  هر  شبيه  پياده  عابران  و  تی 
صبح  شد  می  بود.  ديگری  عادی 
و  هواشناسی  اخبار  پيگيری  با  را 
يا بورس آغاز كرده باشين و شب 
و  سياسی  خبر  چند  شنيدن  با  را 
اما 29  پايان دهيد  اقتصادی ديگر 
ارديبهشت خبری تلخ بود و تكان 
شهيد   175 پيكر  "كشف  دهنده. 

غواص كربالی 4 با دستان بسته".
فرمانده كميته جستجوی مفقودين 
ستاد كل نيروهای مسلح در مراسم 
پيكرهای مطهر شهدای  از  استقبال 
دفاع مقدس كه از مرز شلمچه وارد 
كشور شدند، گفت: پيكرهای 175 
تن از شهدايی كه وارد كشور شدند 
متعلق به غواصان جمهوری اسالمی 
در  كه  دفاع مقدس است  در  ايران 
بسته  دستان  با  كربالی4  عمليات 
شهادت  به  بعثی  نيروهای  توسط 
رسيدند. فرقی نمی كرد خبر بر روی 
قيمتشان  گران  هوشمند  گوشی 
آمده باشد يا در تاكسی و اتوبوس 
باشند.  ميان همهمه شهر شنيده  و 
نسبت  اما  آن  درمورد  واكنش ها 
بود.   متفاوت  ديگری  خبر  هر  به 
حاال  اجتماعی  و  مجازی  فضای 
در  شده  غرق  است  روزی  چند 
نوشته ها ، طرح ها و تصاويری كه 
مسافر   175 به  است  احترام  ادای 
تازه از سفر برگشته، آن هم توسط 
حرف های  كه  جوان هايی  همان 
خاصی در موردشان گفته و شنيده 

می شد.

مسافران
تازه برگشته...

آن 17۵ نفر...

دربارهکشفپیکر175شهیدغواص
کربالی4بادستانبسته

پیکرهای 17٥ 
تن از شهدایی كه 
وارد كشور شدند 
متعلق به غواصان 
جمهوری اسالمی 
ایران در دفاع 
مقدس است كه در 
عملیات كربالی4 
با دستان بسته 
توسط نیروهای 
بعثی به شهادت 
رسیدند. فرقی 
نمی كرد خبر بر روی 
گوشی هوشمند 
گران قیمتشان آمده 
باشد یا در تاكسی 
و اتوبوس و میان 
همهمه شهر شنیده 
باشند. واكنش ها 
درمورد آن اما نسبت 
به هر خبر دیگری 
متفاوت بود
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