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اخبارداخلی

سرخط اخبار نوتاش

اخبار گروه فراب

عملیاتنصبStackپکیجریفورمر
)پارتاول(پتروشیميپردیس

ادامهعملیاتنصببویلرپتروشیميپردیس

نصبSpring Hangerهایپکیجریفورمر
پتروشیميپردیس

ادامهعملیاتهیدروتستپایپینگ

ادامهعملیاتنصباكسترنالتجهیزاتپتروشیمي
پردیس

و  معاونان  از  جمعي  و  عامل  مدير   
مديران شركت فراب، روز شنبه بيست 
و سوم خردادماه امسال از مراحل پاياني 
نيروگاه  طرح  واحد  نخستين  ساخت 
الصدر در عراق بازديد كردند. به گزارش 
روابط عمومي شركت فراب، مدير عامل 

اين  در  شركت  مديران  و  معاونان  و 
نيروگاه  مختلف  بخش هاي  از  بازديد 
بخش هاي  با  و  كردند  بازديد  الصدر 

مختلف اين نيروگاه آشنا شدند.
در اين بازديد، مهندس »مهران لطفي«، 
زحمات  از  فراب،  شركت  عامل  مدير 

در  اندركار  دست  همكاران  مجموعه 
اين  كرد.  سپاسگزاري  الصدر  طرح 
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 ساخته شده است.

شركت فراب در كنار بيش از ۱300 
چهل  در  جهان،  كشور   30 از  شركت 
بين المللي  نمايشگاه  دوره  هشتمين  و 

الجزاير حضور يافت.
شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
ايران  اسالمي  جمهوري  پاويون  فراب، 
نمايشگاه  دوره  هشتمين  و  چهل  در 
از  جمعي  ميزبان  الجزاير  بين المللي 
حوزه هاي  در  فعال  ايراني  شركت هاي 
خدمات فني و مهندسي؛ انرژي و ماشين 
سازي بود كه فراب نيز در غرفه اي ۱2 
متري به معرفي توانمندي هاي اجرايي و 

فني – مهندسي خود پرداخت.
»عبدالمالک  با حضور  نمايشگاه  اين 
»نيرماال  الجزاير،  وزير  نخست  سالل«، 
سيتارامان«، وزير تجارت و صنايع هند، 
و جمعي از مسئوالن و مقامات الجزاير 
شعار  با  كشور،  اين  اقتصادی  فعاالن  و 
»تنوع اقتصادی با هدف توسعه پايدار«، 

گشايش يافت.
»رضا عامری«، سفير جمهوری اسالمی 

ايران در الجزاير، گروهي از كارفرمايان 
پروژه هاي آب و فاضالب؛ شركت هاي 
حوزه  پيمانكاران  و  كسيدار  و   ONA
آب و انرژي از الجزاير و تعداد ديگري 
از  آمريكايي  و  اروپايي  كشورهاي  از 
كه  كردند  ديدن  فراب  شركت  غرفه 
ارائه توضيحات از سوي  با  بازديد آنان 
نماينده معاونت توسعه طرح هاي فراب 

همراه بود.
نمايشگاه  هشتمين  و  چهل  در 
بين المللي الجزاير كه طي روزهاي ششم 
الجزيره  در  امسال  خردادماه  يازدهم  تا 
برگزار شد، بيش از ۱300 شركت از 30 
كننده  شركت   ۷۴2 شامل  جهان  كشور 

خارجی و ۶۴3 شركت كننده الجزايري 
حضور داشتند و توانايی های خود را در 
حوزه هاي مختلف صنايع آب و انرژي؛ 
و  مخابرات  گردشگري؛  ساختمان؛ 
اطالع رساني؛ كشاورزي و ... به نمايش 

گذاشتند.
ايران،  اسالمي  جمهوري  كشورهای 
اياالت  پرتغال،  ايتاليا،  آلمان،  فرانسه، 
متحده آمريكا، برزيل، شيلی، كوبا، ژاپن، 
چين، تركيه، مالزی، ويتنام، هند، سودان، 
تونس،  ليبيی،  مصر،  نيجريه،  سنگال، 
سوريه، اردن، فلسطين، جمهوری چک، 
جمله  از  صربستان  و  روسيه  پاكستان، 
شركت كنندگان در اين نمايشگاه بودند. 

بازديد مدير عامل و معاونان شركت فراب
 از نيروگاه الصدر در عراق

حضور فراب در چهل و هشتمين دوره 
نمايشگاه بين المللي الجزاير



سرخط اخبار نوتاشاخبار گروه فراب

عملیاتبرقداركردنپست6پاالیشگاه
فاز24-22

نصباكسترنالهايیونیت132پاالیشگاه
فاز24-22

PK-2630-R1انجامعملیاتنصبسازه
یونیت26پاالیشگاهستارهخلیجفارس

- PK-2610/11/12اتمامنصبسازههاي
یونیت26پاالیشگاهستارهخلیجفارس

نصبتجهیزاتتوربینشاملرانر،شفتو
Distributerنیروگاهآبيداریان

آبي  نيروگاه  و  سد  احداث  قرارداد 
درالوك 2 واقع در اقليم كردستان عراق  
بين مشاركت فراب - بلندپايه و وزارت 
هشتم  تاريخ  در  عراق،  كردستان  برق 

تيرماه امسال امضا شد.
شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
شامل   2 درالوك  آبي  نيروگاه  فراب، 
دو واحد ۱8.8 مگاواتي از نوع كاپالن 
نيروگاه  و  سد  ساخت  قرارداد  است. 
بوده   EPC نوع  از   2 درالوك  برقابي 
و آژانس همكاري هاي بين المللي ژاپن 
 Japan International( –جايكا 
تامين    )Cooperation Agency
مالي پروژه را در قالب توافق نامه ارائه 
وام به كشور عراق بر عهده گرفته است.
 مشاور كارفرماي طرح نيز شركت 

ELC( Electro Consult( است.
در  پروژه  اين  ارزيابي  پيش  اسناد 
سال ۱392 از سوي كارفرما ارائه و در 
خردادماه همان سال بالغ بر ۶0 شركت 
مشاركت   2۷ قالب  در  پيمانكاري 
شركت هاي  از  مشاركت   8 جمله  از 
شركت هاي  از  مشاركت   ۶ تركيه اي، 
شركت هاي  از  مشاركت   ۶ ايراني، 
شركت هاي  از  مشاركت   5 چيني، 
شركت هاي  از  مشاركت   2 و  اروپايي 
ارزيابي  پيش  اسناد  ژاپني  و  اي  كره 
در شهريور  نتايج  كه  دادند  تحويل  را 
مشاركت   ۱3 و  اعالم   ۱392 سال  ماه 
در  مناقصه  اسناد  پذيرفته شد.  سپس 
مهرماه از سوي كارفرما ارائه و در بهمن 
مشاركت  مالي۱0  و  فني  مدارك  ماه 

در  نهايت  در  شد.   كارفرما  تحويل 
فروردين ماه ۱393 پاكت هاي مالي ۶ 
امتياز فني الزم را كسب  مشاركت كه 
قيمت هاي  و  بازگشايي  بودند،  كرده 
پيشنهادي  قيمت  كه  شد  اعالم  آنها 
»مشاركت فراب – بلندپايه« حائز رتبه 
اول شد. اين گزارش مي افزايد: با توجه 
تامين  جايكا  ژاپني  موسسه  اينكه  به 
فرآيند  دارد،  عهده  بر  را  طرح  مالي 
تالش  با  موسسه  اين  از  تاييد  گرفتن 
و پيگيري هاي مداوم، بيش از يک سال 
عقد  به  نهايت  در  و  انجاميد  طول  به 
امسال  تيرماه  هشتم  تاريخ  در  قرارداد 
فراب  است شركت  گفتني  شد.  منجر 
 - فراب  »مشاركت  رهبري  مسئوليت 

بلندپايه« را بر عهده دارد.

واحدهاي اول و دوم نيروگاه برقابي 
سيمره در استان ايالم، با موفقيت با شبكه 

سراسري برق كشور سنكرون شدند.
شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
طرح  مجري  پشتان«،  »سعيد  فراب، 
نيروگاه سيمره، با اعالم اين خبر گفت: در 
ادامه عمليات راه اندازي نيروگاه سيمره، 
واحد اول اين نيروگاه در ساعت ۱5 روز 
سه شنبه دوم تيرماه و واحد دوم آن در 
ساعت ۱۶ روز پنج شنبه چهارم تيرماه 

امسال، با موفقيت با شبكه سراسري برق 
كشور سنكرون شدند.

مگاواتي   ۴80 نيروگاه  افزود:  پشتان 
مگاواتي   ۱۶0 واحد  سه  شامل  سيمره 
است كه در 30 كيلومتري شمال غرب 
دره شهر در استان ايالم بر روي رودخانه 
سيمره، توسط شركت فراب به كارفرمايي 
شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران 
ساخته شده است. وي در ادامه با قدرداني 
از تالش ها و زحمات همكاران مرتبط با 
پروژه سيمره، اين رويداد را به همكاران 

گروه فراب تبريک گفت.

در اقليم كردستان عراق امضا شد

قرارداد ساخت سد و نيروگاه آبي درالوك 2 

واحدهاي اول و دوم نيروگاه سيمره با موفقيت سنكرون شدند



 

اخبارداخلی

سرخط اخبار توبا

اخبار گروه فراب

آغاز عملیات ساخت توربین 
نیروگاه سردشت

 Draft Tube Elbow عمليات ساخت
و همچنين قطعات مدفون توربين سردشت 
در  تسريع  بمنظور  توبا  شركت  شد.  آغاز 
جاري  سال  ماه  خرداد  اوايل  پروژه،  انجام 
تيوب  درفت  خام  مواد  تامين  به  نسبت 
عمليات  و  نمود  اقدام  سردشت  توربين 
تجهيز  اين  قطعات  خمكاري  و  برشكاري 
آغاز  اراك  هپكو  شركت  در  ماه  تير  اوايل 
گرديد. همچنين عمليات ساخت بخشي از 
و  يافته  خاتمه  نيز  توربين  مدفون  قطعات 

آماده بازرسي و ارسال مي باشد.

انجام موفقیت آمیز عملیات 
نصب جرثقیل پروژه گل گهر

جرثقيل  اندازي  راه  و  نصب  عمليات 
گهر  گل  صنعتي  معدني  شركت  پروژه 
سيرجان با ظرفيت ۴0/3 تن، دهانه 2۱ متر 
و ارتفاع قالب ۱8 متر در اواخر ارديبهشت 
انجام و جهت  با موفقيت  ماه سال جاري 
بهره برداري تحويل كارفرما گرديد. شركت 
پروژه  اين  آميز  موفقيت  اجراي  با  توبا 
)بعنوان اولين پروژه جرثقيل خارج از گروه 
فراب( در صدد دستيابي به بازارهاي بزرگتر 
و همچنين ورود به ليست تامين كنندگان 
فوالد  و  معدني  صنايع  حوزه  كارفرمايان 

مي باشد.

از  ايالم،  استان  به  نيرو در سفر  وزير 
كارگاه سد و نيروگاه سيمره بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي شركت فراب، 
مهندس »علي ايمائي«، مدير اجرايي طرح 
سيمره، با اعالم اين خبر گفت: وزير نيرو 
با همراهي مدير عامل شركت توسعه منابع 
آب و نيروي ايران و جمعي از مسئوالن 
استان ايالم، روز شنبه نهم خردادماه ۱39۴ 
از كارگاه سد و نيروگاه سيمره بازديد كرد.

پس  بازديد،  اين  در  افزود:  ايمائي 
مشخصات  و  سيمره  طرح  معرفي  از 
نيروگاه، به برخي از مسائل و مشكالت 
اجرايي طرح پرداخته شد كه وزير نيرو 
قول  آنها،  كردن  برطرف  درخصوص 

همكاري و مساعدت داد.
نيرو  وزير  همچنين  گفت:  وي 
طرح  كارفرماي  به  را  الزم  دستورهاي 
سيمره در خصوص فراهم كردن شرايط 

مالي و كاري براي بهره گيري حداكثري 
فراب از حضور ناظر خارجي طرح صادر 
كرد. اين گزارش مي افزايد: سد و نيروگاه 
سيمره در 30 كيلومتري شمال غرب دره 
شهر در استان ايالم و بر روي رودخانه 
اين  كارفرماي  مي شود.  ساخته  سيمره 
طرح، شركت توسعه منابع آب و نيروي 
ايران و پيمانكار نيروگاه ۴80 مگاواتي آن، 

شركت فراب است.

در تاريخ 9۴/۴/۶ شركت عمران و ساختمان تراز پي ريز 
تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري قرارداد طراحي، 
تامين و احداث نيروگاه سيكل تركيبي 500 مگاواتي انديمشک 
3  در استان خوزستان را به شركت فراب ابالغ نمود. الزم بذكر 
از بررسي پيشنهادات فني و مالي  است كارفرماي طرح بعد 
شركت ها، پيشنهاد فراب را بعنوان گزينه مناسب انتخاب نمود.

هيأت  همراهي  با  اندونزي  سفير 
در  كشور  اين  سفارت  اقتصادي 
و  سد  از  ايران،  اسالمي  جمهوري 
بيشه  سياه  اي  ذخيره  تلمبه  نيروگاه 
عمومي  روابط  گزارش  به  كرد.  بازديد 
روز  كه  بازديد  اين  در  فراب،  شركت 
دوشنبه يكم تيرماه امسال و با همراهي 
 )2 )حوزه  طرح هاي  توسعه  معاون 

از  اندونزيايي  هيأت  شد،  انجام  فراب 
بخش هاي مختلف سد و نيروگاه تلمبه 
با  و  كردند  ديدن  بيشه  سياه  اي  ذخيره 
شركت  فني  و  اجرايي  توانمندي هاي 
نيروگاه  اين  پيمانكار  عنوان  به  فراب 
ورينگجوريت«،  آقاي»ديان  شدند.  آشنا 
اسالمي  جمهوري  در  اندونزي  سفير 
ايران، با ابراز خرسندي از حضور خود و 

همراهانش در اين بازديد، دستاوردهاي 
در  ايراني  شركت هاي  مهندسي   - فني 
ساخت سد و نيروگاه آبي را ارزشمند و 
شايان توجه دانست و خواستار گسترش 
حوزه  اين  در  كشور  دو  همكاري هاي 
شد. نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه 
شامل چهار واحد 250 مگاواتي است كه 

در استان مازندران واقع شده است.

دومين واحد نيروگاه ۱0 مگاواتي سد آزاد به عنوان 
نخستين توربين و گاورنر طراحي و ساخته شده در 

داخل كشور، با موفقيت تست شد.
به گزارش روابط عمومي شركت فراب، مهندس 
»رضا فرانوش«، سرپرست پروژه نيروگاه آبي آزاد، با 
اعالم اين خبر گفت: واحد 2  در ساعت ۱5:30 روز 
شنبه سي ام تيرماه امسال به دور نامي )۱000 دور در 

دقيقه( رسيد. 

در حاشيه بازدید از كارگاه سد و نيروگاه سيمره مطرح شد

دستور وزير نيرو براي بهره گيري حداكثري فراب  از ناظر خارجي

بازديد سفير اندونزي از سد و نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه

تست موفقيت آميز دومين واحد
 نيروگاه سد آزاد 

ابالغ قرارداد طراحي، تامين و 
احداث نيروگاه سيكل تركيبي 
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اخبار  گروه فراباخبار  گروه فراب

بازسازي ژنراتور واحد ۷ 
نیروگاه توسعه مسجد سلیمان

 ۷ واحد  ژنراتور  بازسازي  عمليات 
نيروگاه توسعه مسجد سليمان با موفقيت 
به انجام رسيد. به گزارش روابط عمومي 
شركت فراب، به دنبال بازسازي موفقيت 
توسعه  نيروگاه   ۷ واحد  ژنراتور  آميز 
تاريخ  در  واحد  اين  سليمان،  مسجد 
سراسري  شبكه  با  امسال  تيرماه  چهارم 
مراحل  شد.تمام  سنكرون  كشور  برق 
اين عمليات شامل تامين، ساخت، نصب 
و راه اندازي به دست متخصصان داخلي 

صورت گرفته است.
شامل  سليمان  مسجد  توسعه  نيروگاه 
كه  است  مگاواتي   250 واحد  چهار 
استان  در  سليمان  مسجد  شهرستان  در 

خوزستان واقع شده است.

بازدید دانشجویان دانشگاه 
علم و صنعت از نیروگاه لوارك
كارشناسي  دانشجويان  از  جمعي 
دانشگاه  مكانيک  مهندسي  رشته  ارشد 
علم و صنعت از نيروگاه لوارك بازديد 
ضمن  روز  اين  در  آوردند.  عمل  به 
به  فراب  شركت  فعاليت هاي  معرفي 
قسمت هاي  از  بازديد  طي  دانشجويان، 
مختلف نيروگاه، عملكرد كليه تجهيزات 
سواالت  به  و  تشريح  ايشان  براي 
از  نيز  پايان  در  شد.  داده  پاسخ  ايشان 
انجام شد كه  بازديدكنندگان نظرسنجي 
بازديد  كيفيت  از  ايشان  رضايت  ميزان 

معادل 95 درصد بود. 

»پروژه  بين المللي  نمايشگاه  نخستين 
ايران« با حضور بيش از يكصد شركت 
محل  در  جهان  كشور   ۱۶ از  خارجي 
تهران  بين المللي  نمايشگاه های  دائمی 
عمومي  روابط  گزارش  به  شد.  برگزار 
شركت فراب، اين نمايشگاه كه نخستين 
بين المللي گروهی كشورهای  نمايشگاه 
مي شد،  محسوب  ايران  در  خارجی 
بيست و يكم  تا  طي روزهاي هجدهم 

خردادماه امسال برگزار شد.
جمهوري  نيروي  وزارت  غرفه  در 
نمايشگاه  نخستين  در  ايران  اسالمي 
از  برخي  ايران«،  »پروژه  بين المللي 
شركت هاي فعال در صنعت آب و برق، 
از جمله فراب، به معرفي توانمندي هاي 
در  عمراني  پروژه هاي  اجراي  در  خود 

خارج از كشور پرداختند.
در   »2 توده  »سنگ  نيروگاه  و  سد 
در  »الصدر«  نيروگاه هاي  و  تاجيكستان 
كنيا؛  در  »كينداروما«  و  »تانا«  و  عراق 
پروژه چند منظوره »اومااويا«در سريالنكا 
در  كفري«   – »كالر  جاده  پروژه  نيز  و 
عراق، از جمله پروژه هاي اجرا شده و 
در دست اجراي شركت فراب در خارج 
از كشور بودند كه معرفي تصويري آنها 
اكبر  انجام شد. »علي  نمايشگاه  اين  در 
مهاجري«، معاون تحقيقات، منابع انساني 
و پشتيباني و »بهرام نظام الملكي«، مدير 
كل دفتر توسعه صادرات و خدمات فني 
و مهندسي وزارت نيرو، از جمله بازديد 

كنندگان از غرفه بودند.
يكصد  از  بيش  نمايشگاه  اين  در 

آلمان،  كشورهای  از  خارجی  شركت 
اسپانيا،  روسيه،  رومانی،  فرانسه،  ايتاليا، 
عربی،  متحده  امارات  بلژيک،  استراليا، 
اتريش،  تركيه،  جنوبی،  كره  چين، 
هند،  و  لوكزامبورگ  چک،  جمهوری 
و  ساخت  محصوالت  جديدترين 
سد  تونل سازی،  شهری،  سازهای 
سازی، تجهيزات نيروگاهی )هسته ای، 
و  تجهيزات  بادي(،  خورشيدی،  آبي، 
ماشين آالت حفاظت از محيط زيست، 
گاز،  و  نفت  آالت  ماشين  و  تجهيزات 
سيستم  بسته،  محيط  سرمايش  فناوري 
و  سرمايش  مهندسي  مركزي،  تهويه 
هدف  با  را  ساختمانی  آالت  ماشين 
سرمايه گذاری و اجرای پروژهای داخل 

ايران، به نمايش گذاشتند.

ساخت ۱00 دستگاه واگن طرح خط 
2 قطار شهری مشهد در كشور چين آغاز 

شد.
شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
فراب، مراسم آغاز ساخت ۱00 دستگاه 
واگن طرح خط 2 قطار شهری مشهد، 
روز بيست و چهارم خردادماه امسال در 
كارخانه شركت CNR/CRC در شهر 

چانگچون كشور چين برگزار شد.
»حميدرضا  مهندس  مراسم،  اين  در 
نخعي«، معاون فنی و عمران شهرداری 
كيامرز«،  »كيانوش  مهندس  و  مشهد 
مدير عامل شركت قطار شهری مشهد، 
مديران  از  جمعی  و  كردند  سخنراني 
»محسن  مهندس  طرح،  مشاور  پروژه، 
رام«، مجري طرح خط دو قطار شهري 

فراب  شركت  نماينده  عنوان  به  مشهد 
و همچنين رييس هيأت مديره و مدير 
حضور  واگن  سازنده  شركت  عامل 

داشتند.
اين گزارش مي افزايد: شركت فراب 
و  نصب  تأمين،  طراحي،  پيمانكار 
E & M  خط 2  تجهيزات  راه اندازی 

قطار شهري مشهد است.

احداث  و  تامين  طراحي،  قرارداد 
مگاواتي   500 تركيبي  سيكل  نيروگاه 
انديمشک 3 در استان خوزستان به شركت 
فراب ابالغ شد. به گزارش روابط عمومي 

شركت فراب، شركت عمران و ساختمان 
صندوق  پوشش  تحت  ريز  پي  تراز 
اين  كارفرماي  كه  كشوري  بازنشستگي 
پيشنهادهاي  بررسي  از  بعد  طرح است، 

شركت  پيشنهاد  شركت ها،  مالي  و  فني 
فراب را به عنوان گزينه مناسب انتخاب 
و تأييد كرد. اين قرارداد در تاريخ ششم 

تيرماه امسال به شركت فراب ابالغ شد.

حضور فراب در نخستين نمايشگاه بين المللي
 »پروژه ايران«

آغاز ساخت 100 دستگاه واگن طرح خط 2 قطار شهری مشهد 
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نهمين جشنواره صنعتی مکانيک شریف برگزار شد

حضور فراب 
در معتبرترين دانشگاه

 صنعتي كشور
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در مراسم گشایش 
این جشنواره كه در 
سالن جابر ابن حیان 
دانشکده مهندسي 
شیمي برگزار شد، 
دكتر »محمود 
فتوحی فیروزآباد«، 
رئیس دانشگاه 
صنعتي شریف؛ دكتر 
»غالمحسین فرهی«، 
رئیس دانشکده 
مهندسي مکانیک 
این دانشگاه و دكتر 
»محمد دورعلي« و 
دكتر »وحید حسیني«، 
از اعضاي هیأت علمي 
این دانشکده، به 
ارائه سخنراني هاي 
با موضوع ضرورت 
تقویت ارتباط 
دانشگاه با صنعت و 
نقش این ارتباط در 
برطرف كردن برخي 
از مشکالت موجود 
پرداختند
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طي  شريف،  مكانيک  صنعتی  جشنواره  نهمين 
ارديبهشت ماه  ام  سي  تا  هشتم  و  بيست  روزهاي 
و  استادان  مسئوالن،  از  جمعي  حضور  با   ۱39۴
از  جمعي  و  شريف  صنعتي  دانشگاه  دانشجويان 
از  نمايندگاني  جمله  از  كشور  صنعتی  مديران 
اين  شيمي  مهندسي  دانشكده  در  فراب،  شركت 

دانشگاه برگزار شد. 
فراب،  شركت  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشكده مهندسي مكانيک دانشگاه صنعتي شريف 
»جشنواره  عنوان  با  را  جشنواره اي   ۱385 سال  از 
صنعتي مكانيک شريف« برگزار مي كند كه از جمله 
هدف هاي برگزاري آن، بهبود و تقويت ارتباط صنعت 
و دانشگاه و آشنايی دانشجويان با صنعت مكانيک از 
طريق حضور صنايع مختلف در نمايشگاه و معرفي 
فعاليت ها و محصوالت آنان به دانشگاهيان، شركت در 
كارگاه هاي آموزشي مرتبط، حضور در نشست هاي 
ارتباط  برای  فضايی  كردن  فراهم  فناورانه،  علمي 
استادان  و  دانشجويان  با  موفق  صنعتي  مديران 
دانشگاه، تالش در جهت حل بخشی از مشكالت 

صنايع و اهدافي از اين دست است.
مكانيک  صنعتي  جشنواره  از  دوره  اين  شعار 
مهندسی  و  مهندسی  »مهارت هاي  شريف، 

مهارت ها« بود.
اين  گشايش  مراسم  در  گزارش،  اين  پايه  بر 
دانشكده  حيان  ابن  جابر  سالن  در  كه  جشنواره 
مهندسي شيمي برگزار شد، دكتر »محمود فتوحی 
دكتر  شريف؛  صنعتي  دانشگاه  رئيس  فيروزآباد«، 
مهندسي  دانشكده  رئيس  فرهی«،  »غالمحسين 

و  دورعلي«  »محمد  دكتر  و  دانشگاه  اين  مكانيک 
دكتر »وحيد حسيني«، از اعضاي هيأت علمي اين 
دانشكده، به ارائه سخنراني هاي با موضوع ضرورت 
تقويت ارتباط دانشگاه با صنعت و نقش اين ارتباط 
موجود  مشكالت  از  برخي  كردن  برطرف  در 

پرداختند.

نقش پُررنگ فراب در نهمين جشنواره 
صنعتی مکانيک شریف

عنوان  به  فراب  شركت  مي افزايد:  گزارش  اين 
جشنواره  نهمين  برگزاري  اصلي  حاميان  از  يكي 
در  پُررنگي  حضور  شريف،  مكانيک  صنعتي 
به  آغاز  مراسم  در  داشت.  آن  مختلف  بخش هاي 
معرفي  كليپ  پخش  از  پس  و  جشنواره  اين  كار 
فامورزاده«،  »عبدالحسين  مهندس  فراب،  شركت 
به معرفي شركت،  فراب،  مهندسي شركت  معاون 
حوزه هاي فعاليت، پروژه هاي اجرا شده و در دست 

اجرا و توانمندي هاي فني و اجرايي آن پرداخت.
فامورزاده در بخشي از سخنان خود، ساخت 85 
درصد از ظرفيت نصب شده برقابي كشور از سوي 
شركت فراب را افتخاري براي اين مجموعه دانست 
و گفت: فراب در راستاي ارتقاي توان داخلي در 
طراحي  به  موفق  آبي،  نيروگاه  پروژ هاي  اجراي 
براي  توربين  ساخت  و  تفصيلي  و  پايه  مفهومي، 

پروژه هاي كوچک و متوسط شده است.
وي افزود: همچنين در پروژه هاي بزرگ، ساخت 
داخل  در  ژنراتور  و  توربين  تجهيزات  نصب  و 
با  كه  نشستي  در  همچنين  مي شود.  انجام  كشور 

عنوان »كارمان« و با حضور مهندس »مريم زماني«، 
ايرواني  »مهدي  مهندس  و  انساني،  منابع  مدير 
منش«، رئيس بخش آموزش و توسعه منابع انساني 
فراب برگزار شد، چگونگي جذب دانش آموختگان 
آنان  اشتغال  براي  موجود  زمينه هاي  و  دانشگاهي 
بازديدهاي  و  كارآموزي  نيز وضعيت  و  فراب  در 
دانشجويي از پروژه هاي اين شركت، معرفي و به 
پرسش هاي دانشجويان در اين زمينه پاسخ داده شد.

مدير منابع انساني فراب در اين نشست گفت: 
نيروي  نفر   200۱ داراي  اكنون  هم  فراب  گروه 
انساني با تخصص هاي مختلف است و خوشبختانه 
كشور  معتبر  دانشگاه هاي  با  خوبي  بسيار  ارتباط 
بخش هاي  در  شريف  صنعتي  دانشگاه  جمله  از 

مختلف دارد.
مريم زماني با اشاره به برخي از اين همكاري ها، 
گفت: طراحي و ساخت پروژه گاورنر نيروگاه آزاد؛ 
بيشه  سياه  لوله  حمل  ماشين  ساخت  و  طراحي 
نيروگاه  تن   300 جرثقيل  طراحي  كنترل  )شاتل(؛ 
كارون 3 و طراحي و ساخت تونل باد، از نمونه هاي 
موفق همكاري بين فراب و دانشگاه صنعتي شريف 

است.
انساني  منابع  توسعه  و  آموزش  بخش  رئيس 
آمار  بررسي  گفت:  نشست  ادامه  در  نيز  فراب 
كارآموزي هاي صورت گرفته در پروژه هاي فراب 
رشته  از  كارآموزان  بيشترين  كه  مي دهد  نشان 
مهندسي مكانيک و از دانشگاه صنعتي شريف بوده 

اند.
غرفه فراب نيز در نمايشگاه جانبي اين جشنواره 
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با  ديگر،  گروه صنعتي  و  چندين شركت  كنار  در 
حضور برخي از مديران و كارشناسان شركت كه 
مكانيک  مهندسي  رشته  دانش آموختگان  از  خود 
از  جمعي  پذيراي  بودند،  شريف  صنعتي  دانشگاه 
نصب  پوسترهاي  در  بود.  دانشجويان  و  استادان 
شده در غرفه فراب، تصاوير و اطالعات فني برخي 
دانش آموختگان  معرفي  نيز  و  فراب  پروژه هاي  از 
شريف  صنعتي  دانشگاه  مكانيک  مهندسي  رشته 
كه در گروه فراب مشغول به كار هستند، به چشم 

مي خورد.

استادی كه ارتباط خوبی با صنعت دارد، 
معلم بهتری هم خواهد بود

فتوحی  »محمود  دكتر  مي افزايد:  گزارش  اين 
در  شريف،  صنعتي  دانشگاه  رئيس  فيروزآباد« ، 
اصلی  هدف  به  جشنواره  اين  گشايش  مراسم 
اين  اصلی  هدف  گفت:  و  كرد  اشاره  جشنواره 
بين  بيشتر  هرچه  نظر  تبادل  و  ارتباط  جشنواره 
صنعت و دانشگاه است كه انتظار مي رود دانشگاهی 
همچون دانشگاه شريف در اين راه قدم های بهتر و 

بلندتری بردارد.
دانشگاه  در  ارتباط  اين  چه  اگر  افزود:  وي 
وضعيت  با  مقايسه  در  خوبی  وضعيت  از  شريف 
ديگر دانشگاه های كشور برخوردار است، اما آنچه 
مسلم است اين است كه پتانسيل دانشگاه بيش از 
مي كنيم  استفاده  آن  از  اكنون  كه  است  چيزی  آن 
به روز وضعيت  ارتباط روز  اين  و الزم است كه 

بهتری پيدا كند. 
رئيس دانشگاه صنعتي شريف خاطرنشان كرد: 

اين ارتباط زمانی مي تواند نهادينه شود كه هر دو 
ارگان به اين نتيجه برسند كه به همديگر نياز دارند؛ 
هم دانشگاه نياز به صنعت را احساس كند و هم 
فناوری جديد  و  علوم  به  نيازمند  را  صنعت خود 
بداند. فتوحي افزود: نمی توان فقط بر مبنای كتب 
دارم  اعتقاد  من  داد.  درس  دانشجويان  به  درسی 
معلم  دارد،  صنعت  با  خوبي  ارتباط  كه  استادی 

بهتری هم خواهد بود. 
وي در ادامه گفت: اگر ما بتوانيم ارتباط خوبی 
با صنعت داشته باشيم و پروژه های خوبی را بر اين 
مبنا تعريف كنيم، دانشجو ضمن اينكه حمايت كافی 
در اين زمينه خواهد داشت، صنعت هم مي تواند از 
او پشتيبانی كند و بهره كافی را از اين پروژه ببرد. 
رئيس دانشگاه صنعتي شريف در خاتمه سخنانش 
افزود: اميدواريم پايان نامه ها در دانشگاه به نحوی 
و  كرده  پيدا  ارتباط  صنعت  در  موجود  مسائل  با 
بتواند مشكالت موجود در صنعت را حل كند. اين 
تا جايي كه  از راهبردهای دانشگاه است كه  يكی 
امكان دارد، ارتباط صنعت و دانشگاه نهادينه شود 
با  دارم  اطمينان  من  يابد.  روز گسترش  به  روز  و 
اين  به  رسيدن  امكان  جامعه،  در  موجود  پتانسيل 

هدف وجود دارد.

جشنواره صنعتي مکانيک، تمرین 
مدیریتي براي دانشجویان است

فرهی«،  »غالمحسين  دكتر  گزارش،  اين  بر  بنا 
رئيس دانشكده مهندسي مكانيک دانشگاه صنعتي 
اين  آغاز  مراسم  از  ديگري  بخش  در  نيز  شريف، 
جشنواره گفت: اين جشنواره، يک تمرين مديريت 

است برای دانشجويان تا در جهت مشاغل آينده شان 
از آن بهره مند شوند.

جشنواره،  اين  برگزاری  اهداف  درباره  فرهی 
گفت: از اهداف مهم برگزاری اين جشنواره، ايجاد 
ارتباط بين صنعت و دانشگاه است تا در اين راستا 
دانشجويان با مديران صنعت آشنا شوند و مديران 
بشناسند  را  و خالق  ماهر  دانشجويان  نيز  صنعت 
اين  وجود  از  صنعت  توسعه  جهت  در  بتوانند  و 
قدمت  به  ادامه  در  وی  كنند.  استفاده  دانشجويان 
و  كرد  اشاره  مكانيک  مهندسی  دانشكده  ساله   50
گفت: سعی دانشكده بر اين بوده تا با فراهم كردن 
استعدادهای آموزش و پژوهش در جهت ارتقاي آن 
قدم بردارد. وی افزود: اين دانشكده داراي ۴۶ عضو 
هيأت علمی شامل 2۶ استاد تمام، ۷ دانشيار، ۱۱ 
استاديار و دو مربی است. ۶۶00 فارغ التحصيل به 
كشور تقديم كرده كه باعث افتخار دانشگاه هستند. 
حداقل  ايران،  صنعتی  دانشگاه های  اكثر  استادان 
دانشگاه شريف كسب  از  را  از مدارك خود  يكی 
كرده اند كه اين استادان در حوزه صنعت داخل و 
خارج ايران باعث افتخار آفرينی بوده اند. همچنين 
دنيا  مجالت  بهترين  در  نيز  علمی  مقاله   ۱50
مكانيک  مهندسی  دانشكده  رئيس  كرده ايم.  منتشر 
درخصوص معضالت موجود گفت: كمبود فضای 
براي  فيزيكی  فضای  نداشتن  علت  به  آموزشی 
معضالت  از  جديد  فناوری  با  آزمايشگاه  احداث 
پيگيری  با  اميدواريم  كه  است  دانشكده  موجود 
خداوند،  ياری  با  و  دانشكده  و  دانشگاه  مسئوالن 
بتوانيم اين معضالت را در جهت رسيدن به اهداف 

دانشگاه از بين ببريم.
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امیدواریم پایان 
نامه ها در دانشگاه 
به نحوی با مسائل 
موجود در صنعت 
ارتباط پیدا كرده 
و بتواند مشکالت 
موجود در صنعت را 
حل كند. این یکی از 
راهبردهای دانشگاه 
است كه تا جایي كه 
امکان دارد، ارتباط 
صنعت و دانشگاه 
نهادینه شود و روز 
به روز گسترش یابد. 
من اطمینان دارم 
با پتانسیل موجود 
در جامعه، امکان 
رسیدن به این هدف 
وجود دارد
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آزاد، نخستين نيروگاه آبي كشور است كه طراحي، 
ساخت و نصب توربين و گاورنر آن به دست متخصصان 
ايراني انجام شده است. همزمان با سفر رئيس جمهور و 
هيأت دولت به استان كردستان، نيروگاه آبي ۱0 مگاواتي 
آزاد روز يكشنبه چهارم مردادماه امسال به صورت ويدئو 
كنفرانس و با پيام دكتر حسن روحاني راه اندازي شد. 
به گزارش روابط عمومي شركت فراب، اين نيروگاه، 
نخستين نيروگاه آبي كشور است كه طراحي، ساخت 
و نصب توربين و گاورنر آن به صورت كامل در داخل 

كشور و به دست متخصصان ايراني انجام شده است.
مهندس »مهران لطفي«، مدير عامل شركت فراب، با 
تشريح مشخصات اين نيروگاه، گفت: هدف از احداث 
آب  مكعب  متر  ميليون  حدود 200  انتقال  آزاد،  سد 
از مخزن سد به سمت دشت هاي قروه و دهگالن و 
همچنين بهره گيري از انرژي بالقوه آب به منظور توليد 
انرژي برق آبي به عنوان يک انرژي پايدار و پاك بوده 
است. لطفي در ادامه افزود: تا زمان بهره گيري از سامانه 
انتقال آب سد به دشت قروه - دهگالن، نيروگاه آزاد 
برقابي  انرژي  توليد  براي  آمده  وجود  به  پتانسيل  از 
استفاده مي كند و پس از راه اندازي سامانه يادشده، از 
آب رهاشده براي تأمين نيازهاي آبي كشاورزي و حفظ 

محيط زيست منطقه بهره برداري مي شود. 
در  نيروگاه  اين  اوليه  مطالعات  گفت:  سپس  وي 
شهريور سال ۱388 آغاز شد و در اواخر همان سال به 
تصويب شوراي فني شركت توسعه منابع آب و نيروي 
ايران رسيد و توافق شد كه سرمايه گذاري، اجرا و بهره 
انجام  فراب  از سوي شركت  آزاد  نيروگاه  از  برداري 
پذيرد. مدير عامل شركت فراب در ادامه از طراحي، 
ساخت، نصب و راه اندازي توربين آبي و گاورنر اين 
نيروگاه براي نخستين بار در كشور خبر داد و گفت: 
شركت فراب با پشتوانه تجربه حاصل از اجراي ۱۴ 
نيروگاه برق آبي با ظرفيتي بالغ بر ۱0 هزار مگاوات 
در داخل و خارج از كشور، پيشنهاد طراحي و ساخت 
داخل توربين برق آبي و گاورنر نيروگاه آزاد را ارائه داد.

لطفي سپس درخصوص تاريخچه اين پروژه گفت: 
وزارت نيرو و شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران به 
عنوان كارفرماهاي اصلي نيروگاه هاي برق آبي كشور، با 
حمايت همه جانبه، انجام طراحي، تست مدل، ساخت، 
نصب و راه اندازي توربين آبي را توسط شركت فراب 
و همچنين انجام طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي 
اتوماسيون  و  سيستم  طراحي  »مركز  توسط  گاورنر 
دورعلي- دانشگاه صنعتي شريف« )با مديريت شركت 
فراب( را تصويب كردند و اجراي پروژه از اواخر سال 
۱389 آغاز شد. بر اساس اين گزارش، پيش از راه اندازي 
نيروگاه با پيام ويدئويي رئيس جمهور، مهندس »حميد 
چيت چيان«، وزير نيرو، به اتفاقي هيأتي از مسئوالن اين 
انتقال آب سد آزاد و راه اندازی  وزارتخانه، از سامانه 
نهايی توربين ۱0 مگاواتی نيروگاه اين سد، بازديد كردند.

تقدیر وزیر نيرو از شركت فراب
اين گزارش مي افزايد: وزير نيرو در اين مراسم با 
اهداي لوح تقدير، از طراحان، مهندسان و متخصصان 
راه اندازي نيروگاه سد آزاد، از جمله شركت فراب به 
عنوان سرمايه گذار، پيمانكار و مجري طرح، قدرداني 
كرد. در لوح تقدير اهدا شده از سوي مهندس »حميد 
چيت چيان«، وزير نيرو، به مدير عامل شركت فراب 
آمده است: »توسعه و پيشرفت كشور و اعتالي خدمت 
رساني به مردم، مرهون همت و زحمات متخصصان 
خويش  تخصص  و  تجربه  كه  است  تالشگراني  و 
را سرمايه رفاه و آسايش مردم قرار داده اند. اينک كه 
در سال »دولت و مّلت، همدلي و همزباني«، عمليات 
سد و نيروگاه آزاد و سامانه انتقال آب از سد آزاد به 
شهر سنندج به اتمام رسيده است، از همت و پشتكار 
بي دريغ همكاران محترم آن شركت تقدير و تشّكر 
مي نمايم. از خداوند متعال، سالمتي و توفيق روزافزونتان 

را خواستارم.«

مشخصات فني پروژه
نيروگاه سد آزاد در محدوده شهرستان سنندج و بر 

روي رودخانه »كوماسي« واقع شده است. اين نيروگاه 
از نوع رو زميني به ظرفيت ۱0 مگاوات )شامل 3 واحد 
3.3 مگاواتي( است. متوسط توليد انرژي ساليانه اين 
نيروگاه، 5۱.۴ گيگاوات ساعت بوده و توربين آن از نوع 
فرانسيس افقي است كه وزن تقريبي هر واحد آن ۷.۱ 
تن است. قدرت نامي هر واحد توربين 3500 كيلو وات 
است.  همزمان با سفر رئيس جمهور و هيأت دولت 
به استان كردستان، عمليات حفاري تونل بخش دوم 
انتقال آب سد آزاد به شرق كردستان روز يكشنبه چهارم 
مردادماه امسال به صورت ويدئو كنفرانس و با پيام دكتر 
حسن روحاني، رئيس جمهوري اسالمي ايران، آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شركت فراب، مهندس 
»حسين زماني ابيانه«، مجري پروژه تونل انتهايي سامانه 
پروژه  اين  درباره مشخصات  آزاد،  از سد  آب  انتقال 
استان كردستان،  آزاد در  اهداف طرح  از  گفت: يكي 
انتقال آب به دشت هاي مستعد شرق اين استان و تامين 
آب شرب شهر سنندج در مسير انتقال است كه براي 
اين منظور »سامانه انتقال آب به دشت قروه - دهگالن« 
طراحي شده است.  زماني طول سامانه انتقال آب را 83 
كيلومتر اعالم كرد و گفت: در اين مسير 83 كيلومتری، 
هفت نقطه ديگر به جز شهر سنندج برای تأمين آب 
شرب، صنعت و كشاورزی در برنامه قرار دارد و در 
انتهای سامانه نيز آب به دشت قروه و دهگالن می رسد 

و طول بخش اول آماده بهره برداری 32 كيلومتر است.
وی ادامه داد: در مجموع ۱5 كيلومتر تونل حفاری 
خواهد شد كه تاكنون چهار كيلومتر آن در بخش اول 
كه انتقال آب به شهر سنندج است، حفاری شده و به 
دستگاه  كرد:  خاطرنشان  زماني  می رسد.  بهره برداری 
مانده،  باقی  تونل  كيلومتر   ۱۱ حفاری  برای   TBM
ساخته و به محل طرح منتقل شد كه روز يكشنبه چهارم 
مردادماه و همزمان با بهره برداری از بخش اول، حفاری 
تونل بخش دوم نيز به صورت ويدئو كنفرانس و با پيام 
دكتر حسن روحاني، رئيس جمهوري اسالمي ايران، 

آغاز  شد.
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نیروگاه سد آزاد در 
محدوده شهرستان 

سنندج و بر روي 
رودخانه »كوماسي« 

واقع شده است. این 
نیروگاه از نوع رو 

زمیني به ظرفیت 10 
مگاوات )شامل 3 

واحد 3.3 مگاواتي( 
است. متوسط تولید 

انرژي سالیانه این 
نیروگاه، 51.4 

گیگاوات ساعت 
بوده و توربین آن 
از نوع فرانسیس 

افقي است كه وزن 
تقریبي هر واحد 

آن ۷.1 تن است. 
قدرت نامي هر واحد 

توربین 3500 كیلو 
وات است

با پيام ویدئویي رئيس جمهوري اسالمي ایران

نیروگاه 10 مگاواتي سد آزاد در استان كردستان راه اندازي شد
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آهن  راه  شركت  بين الملل  امور  مديركل 
جمهوری اسالمی ايران با اشاره به سخنان رئيس 
اتحاديه بين المللی راه آهن ها )UIC( گفت: سند 
تدوين  تهران  در  خاورميانه  ريلی  انداز  چشم 

می شود. 

رئيس  »لوبينو«،  آقاي  گفت:  نظری«  »عباس 
جمله  از   ،)UIC( آهن ها  راه  بين المللی  اتحاديه 
سومين  در  كه  بود  خارجی  برجسته  ميهمانان 
و  ريلی  نقل  و  بين المللي صنعت حمل  نمايشگاه 

صنايع وابسته در تهران حضور داشت.

تاكيد  ضمن  سخنانی  طی  لوبينو  افزود:  نظري 
بر نقش راه آهن جمهوری اسالمی ايران در ميان 
راه آهن های خاورميانه اعالم كرد، از ۱5 عضو راه 
آهن های خاورميانه UIC ، چهار عضو آن از ايران 
ايران،  راه آهن جمهوری اسالمی  است كه شامل 

10
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مدیركل امور 
بین الملل شركت 
راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران با 
اشاره به سخنان 
رئیس اتحادیه 
بین المللی راه آهن ها 
)UIC( گفت: سند 
چشم انداز ریلی 
خاورمیانه در تهران 
تدوین می شود

تدوین سند چشم انداز ریلی 
خاورمیانه در تهران
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شش  پروژه دو 
خطه كردن تعیین 

شده برای سرمایه 
گذاری بخش 

خصوصی عبارتند از: 
محور میبد- بادرود؛ 

محور بادرود – 
محمدیه؛ محور 

ساقه- سمنگان؛ 
محور چادرملو- 
جندق- مباركه؛ 

محور چادرملو- كال 
زرد- طبس- تربت 

حیدریه؛ محور 
قزوین – زنجان؛ 

محور زنجان – میانه

شركت های نيرو ريل، مترا و ريل پرداز است. 
بين المللی  اتحاديه  رئيس  گفت:  ادامه  در  وي 
فعاليت های  بر  تاكيد  ضمن   )UIC( آهن ها  راه 
UIC جهت توسعه حمل و نقل ريلی در جهان و 
سازماندهی همكاری های بين المللی در ميان اعضا، 
استانداردسازی،  زمينه  در   UIC رسالت های  به 
دانش  و  نتايج  انتشار  اطالعات،  انتقال  نوآوری، 
فنی، مديريت اجرايی راه آهن برای مديران جوان 
كه دارای پتانسيل بااليی هستند اشاره كرد و افزود 
برنامه های  و  راه آهن ها  برای  انداز  چشم  سند  كه 
عمل استراتژيک برای شش منطقه UIC نيز تهيه 

شده است. 
چشم  سند  كه  داشت  تأكيد  لوبينو  افزود:  وی 
اقدامات  به  باتوجه  خاورميانه،  منطقه  برای  انداز 
چشمگير انجام شده توسط دفتر منطقه ای خاورميانه 
در تهران تدوين و تصويری واضح از سيستم حمل 
و نقل ريلی برای خاورميانه در آينده ترسيم شود 
كه می تواند به اطالع مسئوالن دولتی، سازمان های 
بين المللی، موسسات مالی و سرمايه گذاران بالقوه 

رسانده شود. 
آهن  راه  شركت  بين الملل  امور  مديركل 
رياست  اكنون  ايران گفت: هم  اسالمي  جمهوری 
مدير  عهده  بر   UIC خاورميانه  منطقه ای  مجمع 
عامل تازه منصوب شده راه آهن تركيه، عمر ايلديز 
پورسيدآقايی،  محسن  او،  اول  معاون  و  است 
معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل راه آهن 
اين  اجرای  در  كه  است  ايران،  اسالمی  جمهوری 

چشم انداز نقش بسيار مهمی ايفا مي كنند.
تشريح  با  سپس  نظري  مي افزايد:  گزارش  اين 
صنعت  بين المللي  نمايشگاه  سومين  دستاوردهای 
اين  گفت:  وابسته  صنايع  و  ريلی  نقل  و  حمل 

نمايشگاه به عنوان بزرگ ترين نمايشگاه بين المللي 
حمل و نقل ريلی خاورميانه با حضور وزيران راه 
و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، روسای راه 
سازمان های  پايه  بلند  مسئوالن  و  منطقه  آهن های 
بين المللي، نهادها و شركت های داخلی و خارجی، 
از تاريخ بيست و هفتم تا سي ام ارديبهشت ماه 9۴ 
در محل نمايشگاه های بين المللی تهران برگزار شد 
اندوخته های بسيار مناسبی برای  كه دستاوردها و 

حمل و نقل ريلی كشور در بر داشت. 
آهن  راه  شركت  بين الملل  امور  مديركل 
نمايشگاه  اين  در  اينكه  بيان  با  اسالمی  جمهوری 
جديدترين فناوری ها، تجهيزات، صنايع و خدمات 
ديد  معرض  در  نقل  و  حمل  صنعت  حوزه 
عالقه مندان قرار گرفت، افزود: حضور تعداد قابل 
توجه ميهمانان خارجی از راه آهن های مختلف دنيا 
و  برنامه ريزي  از  خارجی،  كشورهای  سفيران  و 
هماهنگی های دقيق و درازمدت بين المللی در اين 

حوزه حكايت داشت.
شركت های  نمايشگاه  اين  در  شد:  يادآور  وی 
اسپانيا،  اتريش،  چين،  تركيه،  آلمان،  از  خارجی 
ايتاليا، توليدات خود را  مالزی، هند، هنگ كنگ و 

ارائه كردند.

جزئيات احداث خطوط دوم 
شبکه راه آهن كشور 

در سال 94 
راه آهن جمهوری  اسالمی ايران گام های موثری 
را به سمت جذب سرمايه گذاران بخش خصوصی 
و تامين سرمايه های الزم برای توسعه صنعت ريلی 
بانده  دو  ميان  اين  در  است؛  كرده  آغاز  ايران  در 
كردن خطوط ريلی به ويژه در مسيرهايی كه بار و 

مسافر زيادی وجود دارد، يكی از درخواست های 
مهم بخش خصوصی است.

دو خطه كردن، احداث واريانت و اصالح مسير، 
تراك بندی و عالئمی كردن ايستگاه ها و بالك ها، 
احداث  و  كردن  برقی  حومه ای،  خطوط  احداث 
خطوط جديد، از برنامه های مهم شركت راه آهن 

در سال های پيش رو است.
مسيرهای  از  برداری  بهره  با  اينكه  به  توجه  با 
دو بانده شده ظرفيت حمل و نقل بار در راه آهن 
بنابراين  يافت،  افزايش خواهد  برابر  دو  به  كشور 
ميزان  به  دوم  خطوط  احداث  آهن  راه  شركت 
شبكه  در  پروژه  قالب شش  در  را  كيلومتر   ۱9۱8
اين ميزان  از  برنامه ريزي كرده است كه  سراسری 
حجم قابل اجرای دو خط كردن برای سال جاری 

88۷ كيلومتر است.
شبكه  كل  دوم  خطوط  احداث  هزينه  برآورد 
اين  از  كه  است  ريال  ميليارد   ۶۴۱۷2 سراسری 
ميزان 33۷08 ميليارد ريال برای سال جاری معين 

شده است.
شده  تعيين  پروژه  شش  ميان  از  است   گفتنی 
برای دو خطه شدن، محور بادرود – محمديه تنها 

پروژه با تاريخ بهره برداری در سال 95 است.
همچنين پيش بينی شده  پروژه های تعيين شده 
برای جذب سرمايه گذار براي دو خطه شدن در 

سال 9۶ به بهره برداری برسند.
برای  شده  تعيين  كردن  خطه  دو  پروژه  شش  
سرمايه گذاری بخش خصوصی عبارتند از: محور 
محور  محمديه؛   – بادرود  محور  بادرود؛  ميبد- 
ساقه- سمنگان؛ محور چادرملو- جندق- مباركه؛ 
محور چادرملو- كال زرد- طبس- تربت حيدريه؛ 

محور قزوين – زنجان؛ محور زنجان – ميانه.

حجمكلعنوانپروژه
)كیلومتر(

حجمقابلاجرادر
سال94)كیلومتر(

مدتزمان
اجرا)ماه(

برآوردهزینهتاریخپایان
میلیاردریال

برآوردهزینه94
میلیاردریال

۴3۱2۴۶2۴9۶/0۱/۱59۶9۶۴۴33طراحي-تامين واجراي خط دوم راه آهن بافق-زرينشهر

2۶8۱082۴9۶/08/08۱۱59۱۶320طراحي-تامين واجراي خط دوم راه آهن ساقه-درود

طراحي-تامين واجراي خط دوم راه آهن
زنجان-قزوين

۱۷۱8۱2۴9۶/0۷/2۶5۱۶۶30۶5

طراحي-تامين واجراي خط دوم راه آهن 
محمديه-بادرود

۱۴58۴۱895/۱2/28383۴2۴8۴

طراحي-تامين واجراي خط دوم راه آهن
بادرود-ميبد

25۴۱0۶2۴9۶/0۷/۱۶۶9923۷۶9

طراحي-تامين واجراي خط دوم راه آهن
تربت-مباركه

۶۴92۶22۴9۶/08/۱922۶5۴۱۱۶9۷

۶۴۱۷233۷08--۱9۱888۷مجموع

جدول)1(جدولاحداثخطوطدومكلشبکهسراسریراهآهندرسال94

خرداد و تير  1394



*كارشناسبرنامهریزيوكنترلپروژهمعاونتتوسعهطرحها

انرژي هاي نو 

آب و برق
اخبار صنعتحرارتي

محمدرضا 
نازآبادي *

برنده شدن شركت BHEL در مناقصه نيروگاه 
آبيRammam Stage III )هند(

ارزش 3۶  به   Rammam Stage III نيروگاه  ساخت  قرارداد 
ميليون دالر به شركت هندي BHEL ابالغ گرديد. بر اساس اين قرارداد، 
سه واحد ۴0 مگاواتي از نوع پلتون و تجهيزات الكترومكانيكي مرتبط 
توسط شركت BHEL تامين خواهد شد. الزم به ذكر است كه زمان 

ساخت اين نيروگاه ۴5 ماه برآورد شده است.

اخذ دومين پروژه برق آبي توسط شركت 
Komipo )اندونزي(

شركت كره اي Komipo اعالم كرد كه ساخت دومين پروژه 
است.  كرده  آغاز  اندونزي  در كشور   Semangka نام  با  را  خود 
ظرفيت اين نيروگاه 5۴ مگاوات بوده و ساخت آن در حدود ۱90 
ميليون دالر هزينه خواهد داشت. شايان ذكر است كه بانک واردات-
صادرات كره جنوبي نيز با تخصيص ۱32.9 ميليون دالر جهت تامين 

مالي اين پروژه موافقت كرده است. 

ابالغ قرارداد ساخت نيروگاه بادي
 Arat )استراليا(

ساخت  مناقصه  برنده  شركت  پنج  از  متشكل  كنسرسيومي 
به ذكر  به ظرفيت 2۴0 مگاوات شدند. الزم   Arat بادي  نيروگاه 
است شركت GE و RES و Downer از شركت هاي مهم اين 
كنسرسيوم بودند. اين نيروگاه سومين نيروگاه بزرگ بادي در كشور 
استراليا خواهد بود و توسط ۷5 توربين بادي تجهيز خواهد شد. 
و  است  شده  برآورد  دالر  ميليون   ۴50 نيروگاه  اين  اجراي  هزينه 
بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته در آوريل سال 20۱۷ به 

بهره برداري خواهد رسيد. 

 Yeywaتامين تجهيزات نيروگاه آبي
توسط شركت توشيبا )ميانمار(

نيروگاه  تجهيز  منظور  به  مگاواتي  تامين چهار واحد ۷۷  قرارداد 
308 مگاواتي Yeywa به شركت ژاپني Toshiba ابالغ گرديد. اين 
 Zhejiang( بوده و توسط كارفرماي چيني طرح EPC قرارداد از نوع
شركت  كه  است  پروژه اي  دومين  اين  است.  شده  ابالغ   )Orient
Toshiba در كشور ميانمار اخذ كرده است. الزم به ذكر است كه 
تامين مالي اين طرح توسط بانک صادرات-واردات كشور چين انجام 

گرفته است. 

آغاز فرآیند ساخت نيروگاه آبي Karuma )اوگاندا(
پارلمان كشور اوگاندا با دريافت وامي به مبلغ ۱.۴ ميليارد دالر از 
بانک صادرات-واردات كشور چين موافقت كرد. اين وام به منظور 
نيروگاه ۶00 مگاواتي Karumaاخذ خواهد  آغاز فرآيند ساخت 
شد. اين نيروگاه كه قرار است توسط شركت Sinohydro چين 
احداث شود،در حدود ۱.۶ ميليارد دالر هزينه خواهد داشت. شايان 
اين  در خصوص  كه  است  كرده  اعالم  آلستوم  است شركت  ذكر 
پروژه،قراردادي به ارزش ۶5 ميليون دالر به منظور تامين  شش واحد 
۱00 مگاواتي از نوع فرانسيس و تجهيزات الكترومكانيكي مربوطه از 

سوي شركت Sinohydroبه اين شركت ابالغ شده است. 
خرداد و تير  1394



تامين تجهيرات نيروگاه بادي توسط Vestas )مکزیک(
شركت Vestas اعالم كرد كه سفارشي به منظور تامين تجهيزات دو 
پروژه بادي با نام هاي Tres Mesas  و Tres Mesas 2 به مجموع 
 Oak Creek Energy شركت  سوي  از  مگاوات   ۱۴8.5 ظرفيت 
تامين  مسئوليت   Vestas پروژه شركت اين  در  است.  كرده  دريافت 
۴5 واحد 3.3 مگاواتي بادي از نوع V117 را بر عهده خواهد داشت. 
مقرر گرديده است تحويل توربين هاي بادي در سه ماهه اول سال 20۱۶ 
صورت گيرد. شايان ذكر است كه كشور مكزيک برنامه دارد تا سال 202۴ 

حداقل 35 درصد از نياز انرژي خود را از منابع تجديدپذير تامين كند.

تبدیل نيروگاه گازي Azito به سيکل تركيبي
 )ساحل عاج(

به  مگاوات  به ظرفيت 288   Azitoگازي نيروگاه  تبديل  فرآيند 
نيروگاه سيكل تركيبي آغاز شد. در اين فرآيند، با نصب يک واحد 
بخار به ظرفيت ۱38 مگاوات، ظرفيت اين نيروگاه به ۴2۶ مگاوات 
افزايش مي يابد و توان برق توليدي آن نيز ساليانه نزديک به 2۷23 
گيگاوات ساعت خواهد رسيد. همچنين نرخ كارايي اين نيروگاه نيز 
از 29.5 درصد به ۴۴ درصد افزايش خواهد يافت. مراحل اجراي اين 

پروژه تا آوريل سال 20۱5 به طول خواهد انجاميد. 

اتمام فرآیند حفر تونل نيروگاه Coca codo )اكوادور(
 ،Coca codo در راستاي فرآيند ساخت نيروگاه ۱500 مگاواتي
فرآيند حفاري دو تونل ورودي آب به طول ۱3.8 كيلومتر و 9.۶ كيلومتر 
 TBM و قطر 9.0۴ متر به اتمام رسيد. اين حفاري توسط دو دستگاه
ساخت شركت Herrenknechtو از نوع S-672 انجام شد. الزم به 
ذكر است تامين مالي اين پروژه توسط بانک صادرات-واردات كشور 

چين انجام گرفته است. 

 La سفارش گذاري تامين تجهيزات نيروگاه آبي
Mina )شيلي(

به   La Mina نيروگاه 3۴ مگاواتي تامين تجهيزات  قرارداد 
اساس  بر  گرديد.  واگذار   Power Machine روسي  شركت 
مفاد اين قرارداد، شركت Power Machine مسئوليت طراحي، 
ساخت، نصب و راه اندازي دو واحد ۱۷ مگاواتي از نوع فرانسيس، 
ژنراتور و تجهيزات الكترومكانيكي را بر عهده خواهد داشت. اين 

نيروگاه در سال 20۱۶ به بهره برداري خواهد رسيد. 

تامين تجهيزات زیرساخت نيروگاه بادي
 توسط ABB )انگليس(

به   Rampionبادي نيروگاه  زيرساخت  تجهيزات  تامين  قراداد 
ظرفيت ۴00 مگاوات از سوي شركت آلماني E. ONبه شركت 
ABB ابالغ گرديد. اين نيروگاه توسط ۱۱۶ توربين بادي تجهيز 
خواهد شد و توانايي توليد برق مورد نياز 300 هزار خانوار را دارا 
است. بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته ساخت اين نيروگاه 

در سال 20۱8 به پايان خواهد رسيد.

شروع فرآیند ساخت نيروگاه Yellow Falls )كانادا(
شركت كانادايي boralex اعالم كرد كه فرآيند ساخت نيروگاه ۱۶ 
مگاواتي Yellow Falls را آغاز كرده است. هزينه تقريبي اجراي اين 
پروژه ۷5.5 ميليون دالر برآورد شده است و به دو واحد 8 مگاواتي از 
نوع كاپالن تجهيز خواهد شد. اين نيروگاه توانايي توليد ۶۷ گيگاوات 
ساعت برق در سال را خواهد داشت و بر اساس برنامه ريزي هاي 

صورت گرفته، تا سال 20۱۷ به بهره برداري خواهد رسيد. 
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يک شركت ايتاليايی پس از بازديد از طرح های 
برای  ايران  نيروی  و  آب  منابع  توسعه  شركت 
كشور  برق آبی  طرح های  در  سرمايه گذاری 
اعالم آمادگی كرد.  هيأتی چهار نفره از شركت 
خصوصی»برولی« ايتاليا در پی تشكيل نشست هايی 
با مديران شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران، 
از سد و نيروگاه تاريک و سد و نيروگاه سياه بيشه 
بازديد كرده و آمادگی خود برای سرمايه گذاری 
هيأت  كردند.  اعالم  را  ايران  برق آبی  در صنعت 
ايتاليايی ابتدا از طرح سد و نيروگاه »تاريک« در 30 
كيلومتری شهر رشت بازديد كرد كه اين طرح در 
زمره نيروگاه های كوچک با ظرفيت سه مگاوات 
ظرفيت توليد برق محسوب می شود و نوع طراحی 
ميليون  ساليانه ۱۶.۴۶  توليد  همچنين  و  اجرا  و 
كيلووات ساعت انرژی از پتانسيل آب بند تنظيمی، 
نظر كارشناسان شركت »برولی« را به خود جلب 
با حضور در چالوس  اين گروه  ادامه،  كرد.  در 
از طرح سد و نيروگاه تلمبه ذخيره ای »سياه بيشه« 
بازديد كردند و در جريان بازديد اين هيأت از طرح 
سياه بيشه، توضيح جامعی توسط مهندسان طرح 
در محل نمايشگاه سياه بيشه ارائه شد و سپس اين 
هيأت از تجهيزات و مراحل ساخت سد و نيروگاه 

سياه بيشه بازديد كرد.

كاهش ۶.2 درصدی حجم آب 
مخزن سدهای كشور

حجم كنونی آب موجود در مخازن سدهای 
كشور در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته ۶.2 
درصد كاهش يافته است.  حجم آب موجود در 
مخازن سدهای كشور در پايان هفته دوم مرداد 
ماه، 22 ميليارد و 250 ميليون مترمكعب به ثبت 
رسيده است كه در مقايسه با زمان مشابه سال 
گذشته، معادل ۶.2 درصد كاهش نشان می دهد. 
حجم آب موجود در مخازن سدهای كشور در 
زمان مشابه سال گذشته، حدود 23 ميليارد و ۷00 

ميليون مترمكعب گزارش شده بود.

وزير نيرو درباره مشكالتی كه سد گتوند 
گفت:  است،  آورده  وجود  به  خوزستان  در 
سد گتوند سدی است كه مطالعات آن توسط 
انجام  خارجی  و  داخلی  مشاور  شركت های 
شد و فكر نمی كنم ايراد زيادی داشته باشد. 
و  شد  پيگيری  دولت ها  تمام  در  آن  اجرای 
نهايتاً در اواخر دولت گذشته به بهره برداری 
رسيد.  »حميد چيت چيان« در نشست خبری 
كه در اهواز برگزار شد، گفت: تصميم گيری 
درباره سد گتوند فارغ از هر گونه جهت گيری 
سد  اين  در  اكنون  كه  مشكالتی  و  سياسی 
گنبد  و  آن  مخازن  به  مربوط  می شود،  ديده 
نمكی موجود در آن است؛ اما مجموع مزايا و 
فوايد اين سد تصميم گيری ها را به اين سمت 
هدايت كرد كه اين سد اجرا شود.  وی افزود: 
گنبدهای  نيرو،  وزارت  مطالعات  به  توجه  با 
نمكی در اليه تحتانی سد قابل حل است و 
آب  خروج  به  نيرو  وزارت  حاضر  حال  در 
شور اين سد از كف درياچه اقدام كرده است. 
چيت چيان تصريح كرد: برخی از كارشناسان 
نظرات متفاوتی درباره اين سد ارائه داده اند؛ 
كه  رسيد  نتيجه  اين  به  يازدهم  دولت  اما 
مشكل سد توسط وزارت نيرو و با همكاری 
دانشگاه تهران و چندين سازمان ديگر مورد 
بررسی قرار گيرد و هم اكنون در حال بررسی 
آن  نتايج  به زودی  كه  مشكالت سد هستيم 
به سيالب های  اشاره  با  اعالم می شود.  وی 
كارون، افزود: اگر سيالبی با دبی باالی شش 
كل  بيفتد،  اتفاق  كارون  در  مكعب  متر  هزار 
اهواز زير آب می رود و اولين فايده ای كه سد 
گتوند برای خوزستان داشت، كنترل سيالب ها 
به شوری رودخانه  اشاره  با  نيرو  بود.  وزير 
كارون تصريح كرد: شوری رودخانه كارون به 
دليل يک مشكل واحد نيست. تمام زه آب های 
كشاورزی و پساب های نيشكر با EC )درجه 
شوری آب( بسيار باال وارد رودخانه می شود 

و يكی از عوامل اصلی شوری آب شده اند.

مدير دفتر مهندسی سازمان انرژی های نو از 
برنامه ريزی برای خريد 80 توربين بادی در سال 
جاری خبر داد وگفت: اين توربين ها يا در استان 
سيستان و بلوچستان و يا در مناطق ديگر كشور 

مورد استفاده قرار خواهند گرفت. 
"ايرج هرسينی« گفت: ايران به دليل موقعيت 
باد  انرژی  از  می تواند  خود  جغرافيايی  ممتاز 
به عنوان يک تامين كننده مطمئن انرژی بهره 
توربين های  طريق  از  برق  توليد  و  شود  مند 
همراه  به  كشور  برای  را  بسياری  منافع  بادی 
افزود: استان های سيستان  خواهد داشت. وی 
و بلوچستان، آذربايجان شرقی و غربی، قزوين، 
سمنان و خراسان نسبت به ساير استان ها از باد 
پراكنده  مناطقی  و  هستند  برخوردار  بيشتری 
در ساير استان ها مانند شهريار در استان تهران 
استفاده  برای  مناسبی  محل های  می توانند  نيز 
از انرژی باد برای توليد برق باشند. مدير دفتر 
گفت:  ايران  نو  انرژی های  سازمان  مهندسی 
از  نيز  ماهشهر  و  فيروزكوه  ديزين،  دماوند، 
قابليت های مطلوبی برای استفاده از توربينهای 
بادی برخوردار هستند. هرسينی اظهاركرد: در 
سواحل شمالی و نيز در جنوب كشور امكان 
در  فقط  و  ندارد  وجود  باد  انرژی  از  استفاده 
بخشی از كرانه های دريای عمان باد به طور منظم 
می وزد. وی ادامه داد: امسال با برنامه ريزيهای 
بادی  توربين   80 خريد  دنبال  به  شده  انجام 
هستيم كه يا در استان سيستان و بلوچستان در 
آينده نصب می شوند و يا در مناطق ديگر كشور 

مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
هرسينی با بيان اين كه استفاده از توربين های 
بادی به علت پراكندگی در بحث پدافند غير 
از  استفاده  گفت:  دارد،  زيادی  اهميت  عامل 
انرژی باد امنيت انرژی را به همراه دارد و در 
كاهش سوخت های فسيلی نيز تاثيرگذار است. 
چون نياز كشور به برق نيروگاه ها را كه اغلب 
مصرف كننده گاز و فرآورده های نفتی هستند، 

كاهش مي دهد.
نو  انرژی های  سازمان  مهندسی  دفتر  مدير 
ايران افزود: بيش از 200 توربين  بادی در كشور 
با۷0،  منجيل  پشت سد  منطقه  و  دارد  وجود 
منجيل با 5۱ و ارتفاعات منجيل با 2۷ توربين 
بيشترين سهم را دارا هستند و در كل منطقه 
منجيل پارسال 300 ميليون كيلو وات ساعت 

برق توليد كرد.
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ايتاليايی برای سرمايه گذاری در 

صنعت برق آبی ايران

پاسخ وزير نيرو
 به ابهامات سد گتوند

امسال ٨0 توربين بادی 
می خريم
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سه  تا  گفت:  توانير  شركت  عامل  مدير 
به  انرژی  مگاوات  هزار  دو  آينده  سال 
افزوده  استان خوزستان  برق  توليد  ظرفيت 
مي شود.  »آرش كردی« در آيين گشايش فاز 
دوم دو واحد گازی سيكل تركيبی نيروگاه 
سازی  ظرفيت  اكنون  هم  افزود:  خرمشهر 
برای توليد هفت هزار و 500 مگاوات برق 

در كشور در دست اجراست.
وی اظهار كرد: با توجه به روند توسعه 
تا  مي شود  بينی  پيش  خوزستان،  استان  در 
از  استان  اين  توليد برق در  سه سال ديگر 
ماهشهر  خرمشهر،  نيروگاه  توسعه  طريق 
به ۱۴ هزار  از ۱2 هزار مگاوات  بهبهان  و 

مگاوات افزايش يابد.
كه  سياست هايی  از  يكی  گفت:  كردی 
اقدام  دست  در  توسعه  سوم  برنامه  از  بعد 
است واگذاری احداث نيروگاه ها به بخش 
خصوصی است. مدير عامل شركت توانير 
پنجم  برنامه های سوم، چهارم و  افزود: در 
بهره  به  برق  مگاوات  هزار   ۱0 توسعه، 
ادامه  همچنان  روند  اين  و  رسيده  برداری 
از  استفاده  با  ظرفيت  افزايش  كردی  دارد. 
فناوری های برتر را از سياست های احداث 
نيروگاه های سيكل تركيبی دانست و گفت: 
در چارچوب اين برنامه اميدواريم با ورود 
راندمان  بتوانيم  باالتر  و  برتر  كالس های 
 58 حدود  را  نيروگاه ها  شده  نصب  توليد 
كل  راندمان  و  جديد  واحدهای  درصد 
واحدهای حرارتی را كه 3۷ درصد است، 

به ۴2 درصد برسانيم.

خريد  زمان  مدت  افزايش  از  نيرو  وزير 
به 20 سال خبر  تجديدپذير  برق  تضمينی 
داد. مهندس »حميد چيت چيان« در سومين 
وزارت  در  كه  ايران  بادی  انرژی  كنفرانس 
نيرو برگزار شد، گفت: موضوع انرژی های 
برنامه  در  گذشته  سال های  از  تجديدپذير 
متاسفانه  اما  است،  شده  بيان  نيرو  وزارت 
شده  وضع  اهداف  با  شده  انجام  اقدام های 
تطبيق ندارد. وی افزود: برنامه های پيش بينی 
شده در وزارت نيرو با سرعت الزم اجرايی 
در  بايد  بيشتری  تالش  بايد  و  است  نشده 
اين زمينه داشته باشيم. چيت چيان با اشاره به 
برخی داليل استفاده از انرژی های تجديدپذير 
و توسعه آنها در كشور گفت: شدت مصرف 
انرژی در كشور باالست و عمده انرژی الزم 
مي شود  تامين  فسيلی  سوخت های  از  نيز 
انتشار مقادير زيادی  كه اين موضوع سبب 

گازهای گلخانه ای می شود.
وزير نيرو افزود: جهان به سمتی می رود كه 
برای انتشار گازهای گلخانه ای محدوديت های 
جدی اعمال مي كند كه ما می توانيم با توسعه 
گازهای  انتشار  از  تجديدپذير  انرژی های 
گلخانه ای جلوگيری كرده و از جريمه های 
تنوع   وی  يابيم.  رهايی  بين المللی  سنگين 
بخشی به منابع انرژی كشور را از ديگر داليل 
مهم توسعه انرژی های تجديدپذير عنوان كرد 
و گفت: اين موضوع با امنيت ملی هر كشوری 
ارتباط محكمی دارد و انحصار در يک منبع 
ملی  امنيت  بر  است  ممكن  خاص  انرژی 
تاثيرگذار باشد. چيت چيان با اشاره به امكان 
طبيعی  باليای  و  غيرمترقبه  حوادث  وقوع 
اتكاي صرف  همچون سيل و زلزله گفت: 
مشكالتی  است  ممكن  سراسری  شبكه  به 
اما طبيعت نيروگاه های  بياورد؛  را به وجود 
تجديدپذير به گونه ای است كه می توان از 
آنها متناسب با شرايط جغرافيايی هر منطقه 
استفاده كرد. وی تاكيد كرد: رويكرد استفاده 
از انرژی های تجديدپذير به تنوع بخشی سبد 
بيشتر  پايداری  امنيت ملی و  انرژی كشور، 
شبكه كمک مي كند. چيت چيان با بيان اينكه 
استفاده از نيروگاه های بزرگ نيازمند توسعه 
شبكه انتقال است، گفت: توسعه شبكه های 
انتقال افزايش تلفات را به دنبال دارد و توسعه 
مولدهای توليد پراكنده باعث ارتقاي بهره وری 

مي شود.

2 هزار مگاوات به ظرفيت 
توليد برق خوزستان

 افزوده مي شود

افزايش مدت زمان خريد 
تضمينی برق تجديدپذير

 به 20 سال
رتبه 17 توليد برق 

در دنيا در دستان ايران
مدير عامل شركت توانير با اشاره به رتبه 
ايران در توليد برق گفت: ايران رتبه ۱۷ دنيا را 
در توليد برق دارد.  »آرش كردی« افزود: ساالنه 
5 تا ۶ درصد رشد مصرف برق داريم و برای 
پاسخ به اين رشد مصرف بايد ساالنه پنج هزار 

مگاوات به ظرفيت توليدمان اضافه كنيم.
مدير عامل شركت توانير در ادامه گفت: در 
افق ۱۴00 ما بايد ۱00 هزار مگاوات در توليد 
برق ارتقا و افزايش داشته باشيم و طبق اين 
برنامه بايد ساالنه 5 هزار مگاوات به ظرفيت 
شبكه توليد برق اضافه كنيم.  وی اظهار كرد: 
كه  شده  پيش بينی  توسعه  ششم  برنامه  در 
پنج درصد توليد برق شبكه كشور از طريق 
استفاده از انرژی های پاك محقق شود.  كردی 
به افزايش مصرف برق در كشور در ماه های 
گرم سال اشاره كرد و جابه جايی مصرف با 
صنايع را راهكاری در راستای كاهش مصرف 
برق دانست و عنوان كرد: جابه جايی مصرف 
كه براساس آن تعميرات را در ساعات پيک 
مصرف انجام دهند، برای واحدهای صنعتی 
جابه جايی  مصرف  پيک  ساعات  در  كه 
داشته باشند، درصدی از بهای برق مصرفی 
طور  به  صنايع  و  است  تشويقی  به صورت 
قطع با توجه به اين كاهش هزينه از اين طرح 
توانير  استقبال مي كنند.  مدير عامل شركت 
عنوان كرد: كل ظرفيت های توليد و احداث 
نيروگاه ها به بخش خصوصی در حال انجام 
است و در بخش توليد بنا داريم سرمايه گذاری 
بزرگی صورت دهيم.  وي افزود: رشد بي رويه 
مصرف برق تهديدي جدي به شمار مي رود؛ 
براي  الزم  سرمايه گذاري  امكان  كه  چرا 
افزايش مصرف وجود ندارد و اين موضوع در 
هيچ جاي جهان مرسوم نيست.  كردي يادآور 
شد: مديريت بهينه مصرف برق با ۱0 درصد 
صرفه جويي در اين بخش حاصل می شود و 
از مواجهه با كمبودهای برقی به ويژه در فصل 

تابستان جلوگيري مي كند. 
اين مقام مسئول مهم ترين راهكار مديريت 
مصرف برق را كاهش تلفات در شبكه توليد، 
انتقال و توزيع برق عنوان و خاطرنشان كرد: 
برق  توزيع  برق و  با هماهنگی شركت های 
در استان های مختلف به زودی نرخ تلفات در 
شبكه توليد، انتقال و توزيع تک رقمی خواهد 

شد. 
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و  برنامه ها  از  مجموعه ای  با  گفت:  نيرو  وزير 
بخش  سرمايه گذاران  فعاليت  زمينه های  اقدام ها 
خصوصی در حوزه انرژی های تجديدپذير تسهيل 

شده است.
»حميد چيت چيان« در حاشيه سومين كنفرانس 
گفت:  خبرنگاران  جمع  در  ايران،  بادي  انرژی 
هم اكنون در بخش انرژی های نو، برق توليد شده 
توسط بخش خصوصي را به صورت تضمينی تا 20 

سال خريداري مي كنيم.
از  توليدي  برق  كيلووات  هر  كرد:  تاكيد  وي 
انرژي هاي تجديدپذير به مبلغ ۴۶00 ريال خريداري 
می شود و ضمانت شده تا برق توليدي به هر ميزان 
كه توسط بخش خصوصي توليد شود، وزارت نيرو 
آن را خريداري كند و اين يک حمايت بي سابقه 
از توسعه انرژي هاي تجديدپذير است. چيت چيان 
مجموعه فعاليت هاي انجام شده در حوزه انرژي هاي 
گرو  در  را  بخش  اين  سرمايه گذاري هاي  و  نو 
افزود:  و  دانست  متعددي  سازمان هاي  اقدام هاي 
اين نوع سرمايه گذاري ها به عهده بخش خصوصي 
خواهد بود و وزارت نيرو زمينه ها و حمايت هاي 
الزم را از نظر قانوني فراهم كرده است. وزير نيرو 
درخصوص استفاده از انرژي خورشيدي و پنل هاي 
ذكر شده،  تسهيالت  بر  عالوه  گفت:  فتوولتائيک 
با  يا صنفي خود  و  در واحد مسكوني  كساني كه 
استفاده از پنل هاي فتوولتائيک برق خود را تامين 
كنند، وزارت نيرو 50 درصد هزينه هاي اوليه نصب 
پنل هاي فتوولتائيک را به صورت بالعوض بر عهده 
سرمايه گذاران  اينكه  بيان  با  وي  گرفت.  خواهد 
ناچارند  پذير  تجديد  انرژي هاي  از  استفاده  براي 
مجوزهاي الزم را از مراجع مختلف دريافت كنند 
به سازمان هاي متعدد رجوع كنند، گفت: براي  و 
تسهيل در كار سرمايه گذاران، وزارت نيرو بسترهاي 
مناسبي را فراهم كرده و تعداد قابل  توجهي قرارداد 
نيز با بخش خصوصي منعقد كرده است. چيت چيان 
افزود: توربين هاي مورد نياز تعدادي از سرمايه گذاران 
وارد كشور شده و بخشي نيز به زودي نصب شده و 

بهره برداري از آنان آغاز مي شود. 
فقط  گذشته  سال هاي  در  كرد:  اضافه  وي 
را  كيلوواتي   ۶۶0 بادي  توربين هاي  می توانستيم 
توليد كنيم؛ ولي با حمايت هاي وزارت نيرو، صنعت 
ديگري نيز وارد اين بخش شده و در زمان كنوني 
بيشتر تجهيزات توربين هاي دو و نيم مگاواتي در 

داخل كشور ساخته مي شود.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژی 
انرژی های  برق  خريد  نرخ  تفكيک  از 
فالحتيان«  »هوشنگ  داد.  خبر  تجديدپذير 
در  باد  انرژی  كنفرانس  سومين  حاشيه  در 
جمع خبرنگاران گفت: ظرفيت انرژی های 
كشور  بهره برداري  حال  در  تجديدپذير 
حدود 250 مگاوات است و برنامه ريزی های 
نيروگاه های  ظرفيت  از  استفاده  برای  الزم 
بادی و فتوولتائيک موجود در كشور برای 

تامين برق نيز صورت گرفته است.
پتانسيل 30 هزارمگاواتی  از وجود  وی 
نيروگاه های بادی در كشور خبر داد و گفت: 
ظرفيت استفاده از نيروگاه های فتوولتائيک 
بيش از ۴0 هزار مگاوات برآورد شده است.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژی 
افزود: وزارت نيرو تمهيدات الزم را برای 
به  خصوصی  بخش  بيشتر  هرچه  حضور 
انرژی های  منظور سرمايه گذاری در بخش 
تجديدپذير انديشيده و برق اين نيروگاه ها 

را به صورت تضمينی خريداری مي كند.
وی يادآور شد: مجلس شورای اسالمی 
انرژی های  از  حمايت  منظور  به  نيز 
ازای  به  ريالی   30 عوارض  تجديدپذير 
شبكه  برق  ساعت  هركيلووات  مصرف 
 9۴ سال  بودجه  قانون  در  را  سراسری 
حاصل  بودجه  محل  از  تا  كرده  پيش بينی 
فعاليت های مرتبط توسعه  اين عوارض  از 
انرژی های تجديدپذير در كشور را توسعه 
انرژی های  خريد  قيمت  فالحتيان  دهيم. 
متغير  چندين  از  تابعی  را  تجديدپذير 
نوع سوخت  و  ميزان  و گفت:  كرد  عنوان 
صرفه جويی شده و همچنين ميزان جلوگيری 
از انتشار آالينده های زيست محيطی و نرخ 
تبديل انرژی از عوامل مهم تامين نرخ خريد 

برق تجديدپذير است.
قيمت  اگر  است  طبيعی  افزود:  وی 
كند،  تغيير  گاز  و  نفتی  فرآورده های 
مي كند  تغيير  خريد  قيمت  آن  با  متناسب 
در  خصوصی  بخش  اطمينان  برای  ما  كه 
از  برق  تضمينی  خريد  نرخ  نزديک  آينده 
بادی،  مثل  تجديدپذير  نيروگاه های  انواع 
به  را   ... و  لندفيل  زباله سوز،  خورشيدی، 
از  تا سرمايه گذاران  می كنيم  اعالم  تفكيک 

بازگشت سرمايه خود مطمئن شوند.
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تسهيل فعاليت بخش 
خصوصی در حوزه 

انرژی های تجديدپذير

نرخ خريد برق انرژی های 
تجديدپذير تفكيك می شود

رئيس سومين كنفرانس انرژی بادي ايران 
گفت: پتانسيل استفاده از انرژي باد در كشور 
انرژي  از  استفاده  اما در  بسيار زياد است، 
باد نسبت به كشورهاي پيشرفته سهم اندكی 

داريم.
دكتر »محمد دورعلي« در آئين گشايش 
كه  ايران  بادي  انرژي  كنفرانس  سومين 
سالن  در  باد«  جهاني  »روز  با  هم زمان 
همايش هاي وزارت نيرو برگزار شد، گفت: 
كشور  در  باد  انرژي  از  استفاده  پتانسيل 
گذشته  سال های  در  اما  است؛  زياد  بسيار 
نتوانسته ايم استفاده از اين انرژی را به نسبت 
داشته  ها و ظرفيت  ها توسعه دهيم و در اين 
سهم  پيشرفته  كشورهاي  به  نسبت  زمينه 

كوچكي داريم.
دورعلی اضافه كرد: ضعف موجود در 
اين زمينه به  خاطر عدم نقدينگي يا كمبود 
اين  بلكه  نيست؛  تكنيک  و  متخصص 
ضعف به اراده موجود و يک سري قوانين 
و مقررات باز مي گردد كه بايد راه را براي 

استفاده از اين انرژي پاك هموار كند.
او با بيان اينكه باد مانند آب نيست كه 
در صورت عدم استفاده در زمين نفوذ كند 
و به سفره هاي زيرزميني بپيوندد، ادامه داد: 
و  استفاده كرد  باد  انرژی  از  زمان  در  بايد 
به  نسبت  زودتر  هرچه  خاطر  همين  به 
استفاده از انرژي باد اقدام كنيم، بهره بيشتري 

خواهيم برد.
در  ايران  بادي  انرژی  كنفرانس  سومين 
روزهاي 25 و 2۶ خرداد ماه امسال در سالن 

همايش هاي وزارت نيرو برگزار  شد.

سهم اندك ايران 
در استفاده از انرژي باد
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شورای  مجلس  انرژی  كميسيون  رئيس 
اسالمی از توجه به انرژی های تجديدپذير در 

طرح حمايت از صنعت برق خبر داد.
»علی مروی« در حاشيه سومين كنفرانس 
انرژی بادی ايران در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: توسعه انرژی های تجديدپذير به عنوان 

موضوعی جدی در مجلس دنبال می شود.
وی افزود: كشور ما ظرفيت بسيار بااليی 
در زمينه انرژی های بادی و خورشيدی دارد 
استفاده  ظرفيت  اين  از  تاكنون  متاسفانه  كه 

نكرده ايم.
مروی اظهار داشت: انرژی های تجديدپذير 
يكی از اولويت های مجلس است و به همين 
دليل كميسيون انرژی طرح حمايت از صنعت 
كرده  مجلس  تقديم  و  آماده  را  كشور  برق 

است.
وی يكی از موضوعات اصلی اين طرح را 
توجه به بخش انرژی های تجديدپذير عنوان 
كرد و گفت: اين قانون بسياری از مشكالت 
افزايش  نيروگاه ها،  زمينه   در  نيرو  وزارت 
تلفات و بدهی ها را كاهش  راندمان، كاهش 
می دهد. او با بيان اينكه انرژی بادی برای ما 
قابل  درصد  گفت:  است،  صرفه  به  مقرون 
نيروگاه های  تجهيزات  و  قطعات  از  توجهی 
بخش  در  اما  می شود؛  توليد  داخل  در  بادی 
انرژی خورشيدی هزينه ها باالتر است و الزم 
پنل های خورشيدی  داخل  توليد  برای  است 

تالش بيشتری صورت بگيرد.
وی خاطرنشان كرد: با تصويب و اجرای 
طرح حمايت صنعت برق، بدهی های وزارت 
نيرو ساماندهی شده و منابع مالی برای حمايت 
وزارت نيرو از نيروگاه های تجديدپذير بيشتر 

از گذشته فراهم می شود. 

وزير نيرو در ديدار با وزير هماهنگ كننده 
ايران  آمادگی  از  اندونزی  اقتصادی  امور 
برای حضور در طرح های نيروگاهی كشور 

اندونزی خبر داد.
»حميد چيت چيان« در ديدار با »صوفيان 
جليل« با اشاره به ظرفيت های بسيار باالی 
دو  روابط  گسترش  برای  اندونزی  و  ايران 
كشور، گفت: برای كشور ما ارتباط نزديک 
مطلق  اولويت  در  اسالمی  كشورهای  با 
تيم  حضور  و  دارد  قرار  خارجی  سياست 
بسيار  فرصت  ايران  در  اندونزی  اقتصادی 
با اين  خوبی برای توسعه روابط دو جانبه 
كشور محسوب می شود. چيت چيان با اشاره 
زمينه  در  ايرانی  شركت های  توانمندی  به 
ساخت نيروگاه، ادامه داد: شركت های ايرانی 
می توانند با توانمندی خود كه هم اكنون در 
سطح بين المللی قابل رقابت است، همكاری 
الزم را با كشور اندونزی در زمينه ساخت 
شركت ها  اين  و  باشند  داشته  نيروگاه ها 
می توانند پيشنهادهای خوبی به اندونزی ارايه 

دهند.
وزير نيرو تصريح كرد: هم اكنون در ايران 
۱۱ هزار و ۷00 مگاوات نيروگاه برق آبی در 
شركت های  و  دارد  قرار  بهره برداری  مدار 
پيمانكاران  و  مشاوران  تجهيزات،  سازنده 
دارند  را  توانمندی  اين  زمينه  اين  در  فعال 
كه در ساخت نيروگاه های برق  آبی اندونزی 
وزير  ديدار  اين  در  باشند.  داشته  مشاركت 
هماهنگ كننده امور اقتصادی اندونزی نيز 
با اشاره به زيرساخت هاي مناسب ايران در 
زمينه اقتصادی و صنعتی گفت: به رغم وجود 
تحريم هايی كه برای اين كشور وجود داشته، 
افتاده  اتفاق  ايران  در  بزرگی  پيشرفت های 
كشور  اين  افزود:  جليل«  »صوفيان  است. 
با توجه به تغييرات جوی و اقليمی، قصد 
دارد تا پنج سال آينده ۴8 سد جديد را در 
مناطق مخلف احداث كند و بر همين اساس 
نيروگاه های برق آبی يک تا ۱0 مگاواتی را 

نيز ايجاد كند.

انرژی  و  برق  امور  در  نيرو  وزير  معاون 
گفت: در زمان كنوني مزرعه های نيروگاه بادی 
در بسته های 20 و ۴0 مگاواتی در كشور داريم 
و قرارداد احداث ۱000 مگاوات نيروگاه بادی 
كه  شده  امضا  بخش خصوصی  با  نيز  جديد 
به صورت مزرعه های بادی و پارك بادی است 
و در سال آينده مردم مزرعه های بادی را در 

سراسر كشور رويت مي كنند.
اينكه  به  اشاره  با  فالحتيان«  »هوشنگ 
نيروگاه های  نصب  برای  زيادی  پتانسيل های 
در حال  گفت:   دارد،  در كشور وجود  بادی 
نيروگاهی،  ظرفيت  هزار   ۷3 كنار  در  حاضر 
و  بادی  نيروگاه  مگاوات   250 متاسفانه 
خورشيدی و ساير نيروگاه های تجديدپذير در 
كشور داريم و قطعا در راستای حفظ محيط 
انرژی خورشيدی  از  بيشتر  استفاده  زيست و 
و بادی بايد تالش بيشتري كنيم. وی با اشاره 
به اينكه در آينده نزديک نرخ خريد تضمينی 
مي شود،  اعالم  پذير  تجديد  انرژی های  انواع 
در  كه  دارد  وجود  آمادگی  اين  كرد:  تصريح 
قالب قراردادهای درازمدت به خريد تضمينی 
برق توليدی اين نيروگاه ها از بخش خصوصی 
اكنون حدود  افزود: هم  كنيم. فالحتيان  اقدام 
95 درصد برق كشور از نيروگاه های حرارتی 
تامين  از سوخت های فسيلی  استفاده  با  يعنی 
توسعه  كشورهای  در  كه  حالی  در  مي شود؛ 
قابل  رشد  توسعه  حال  در  و  صنعتی  يافته 
پذير  تجديد  نيروگاه های  نصب  در  توجهی 
صورت گرفته است. وی ادامه داد: برنامه ريزي 
كرده ايم كه هم در ساخت نيروگاه خورشيدی 
و بادی خودكفا شويم و هم اينكه زمينه را برای 
سرمايه گذاری بخش خصوصی فراهم كنيم. 
بنابراين در اواسط سال جاری اتمام عمليات 
و  مگاواتی   2.5 توربين های  پروژه  ساخت 
نيروگاه های  احداث  داخل  درصد  صد  توليد 

2.5 مگاواتی را اعالم مي كنيم.

توجه به انرژی های تجديدپذير 
در طرح حمايت از صنعت برق

آمادگی ايران برای ساخت 
طرح های نيروگاهی كشور اندونزی انعقاد قرارداد احداث 

1000مگاوات نيروگاه بادی با 
بخش خصوصی 



اخبار صنعت نفت، گاز و انرژي

توليد ساالنه 9 ميليارد مترمکعب گاز از ميدان گازی کيش

سفر مدیران ِشل و اِنی به تهران برای مذاکره در مورد بدهی های نفتی
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با توسعه فاز يک ميدان گازی كيش ساالنه حدود ۴ ميليون بشكه ميعانات 
گازی و 9 ميليارد مترمكعب گاز طبيعی توليد خواهد شد.

توسعه  مسووليت  كه  نفت  وتوسعه  مهندسی  مديران شركت  اين،  از  پيش 
ميدان گازی كيش را عهده دار هستند، اعالم كرده بودند كه فاز اول اين ميدان 

در زمستان سال جاری، به بهره برداری مي رسد.
ميدان گازی كيش در زير جزيره كيش در جنوب غربی بندر لنگه تا شمال 
غربی جزيره سيری، در جوار جزاير هندورابی و در فاصله ۶0 كيلومتری شرق 

جزيره الوان قرار دارد.
كيش، سكوهای  در جزيره  تاسيسات سرچاهی  بخش  دو  از  مذكور  طرح 

دريايی توليد گاز و تاسيسات پااليشگاهی در ساحل سرزمين اصلی در منطقه 
گرزه واقع در استان هرمزگان تشكيل شده است.

تاسيسات  همه  كيش،  جزيره  در  محيطی  زيست  اصول  رعايت  منظور  به 
پااليشگاهی اين طرح در منطقه گرزه در ساحل سرزمين اصلی در مجاورت 

بندر آفتاب اجرا مي شود.
عمليات حفاری اين ميدان گازی كه دومين ميدان گازی بزرگ خليج فارس 

شناخته مي شود توسط شركت ملی حفاری در حال انجام است.
پيش بينی مي شود كه روزانه 25 ميليون مترمكعب گاز از اين ميدان برداشت 

شود كه برای فراورش به بندر آفتاب )واقع در منطقه گرزه( منتقل مي شود.

اميدها  افزايش  با  و همزمان  بار  اولين  برای  ايتاليا  اِنی  و  دو شركت شل 
نسبت به مذاكرات هسته ای ايران و غرب، ديدارها و تماس های خود با ايران 

را علنی كرده اند.
به منظور مذاكره درباره  نفتی شل اخيرا گفتگوهايی را در تهران  شركت 

همكاريهای تجاری با ايران پس از لغو تحريمها انجام داده است.
مقامات شركت نفتی هلندی-انگليسی شل اخيرا در تهران با مقامات ايرانی 

ديدارهايی داشته اند.
به  شل  دالری  ميليون   300 و  ميليارد  دو  هنگفت  بدهی  درباره  طرفين 
شركت ملی نفت ايران و زمينه های احتمالی همكاريهای تجاری پس از لغو 

تحريمها مذاكراتی داشته اند.
بن فان بوردن مديرعامل شل اوايل ماه جاری در حاشيه نشست وزرای 
نفت اوپک در وين درباره مساله بدهی ها با مقامات وزارت نفت ايران ديدار 

و گفتگو كرد.
»اگر لغو تحريمها سرمايه گذاری در ايران را امكان پذير كند ما عالقه مند به 
بررسی نقشی هستيم كه می توانيم در توسعه ذخاير انرژی ايران داشته باشيم.«
همچنين شركت اِنی اعالم كرد كه كلوديو دسكالزی مديرعامل اين شركت 
در ماه مي برای گفتگو با بيژن زنگنه وزير نفت ايران به تهران سفر كرده است.
اين شركت افزود: دسكالزی درباره امكان سرمايه گذاری در صنعت نفت 
و گاز ايران مذاكراتی داشته و بر عالقه اين شركت به حضور در ايران تاكيد 
می گويد  كه  است  نفتی  جديد  قراردادهای  ارائه  حال  در  ايران  است.  كرده 
انگيزه بيشتری را برای سرمايه گذاران و شركت های انرژی برای حضور در 

ايران ايجاد مي كند.
ايران قصد دارد توليد نفت خود را ظرف دو ماه پس از لغو تحريم ها 500 

هزار شبكه و ظرف شش ماه يک ميليون بشكه در روز افزايش دهد.

يكی از مقامات بلندپايه وزارت نفت ايران طی روزهای گذشته اعالم كرد 
دالری،  ميليارد   200 سرمايه گذاری  برای  برنامه ای  با  ايران  نفت  كه صنعت 

جذاب ترين بازار برای سرمايه گذاران خارجی است.
مهدی حسينی مسئول اصالح قراردادهای نفتی ايران با تشريح مزيت نسبی 
اين قراردادها، گفت: حتی در دورانی كه بهای نفت كاهش يافته حضور در 

ايران بسيار سودآور خواهد بود.
ايران قصد دارد مكانيزم حفاری، توسعه و احيای ميادين نفتی و همچنين 
احيای تاسيسات نفت را در كنفرانسی كه به زودی در لندن برگزار خواهد 

شد اعالم كند.
برای  بايد  خارجی  انرژی  شركت های  جديد،  قراردادهای  اين  اساس  بر 
داخلی  با شركت های  ميادين  و حفاری  لوله  ارائه خدمات، ساخت خطوط 

ايران شريک شوند.
ايران قصد دارد با ارائه مشوق های بيشتر شركت های خارجی را در ازای 
تبادل فن آوری و مديريت به حضور در پروژه های سرمايه گذاری مشترك 

در ايران ترغيب كند.
شركت نفتی شل حدود دو ميليارد دالر بدهی نفتی به ايران دارد كه در 
نتيجه دريافت نفت و عدم پرداخت پول آن به دليل وجود تحريمها، ايجاد 

شده است.
تحريمهای غرب صادرات نفت ايران را بيش از 50 درصد كاهش داده و 
از 2.5 ميليون بشكه در سال 20۱2 به حدود روزانه يک ميليون و ۱00 هزار 

بشكه رسانده است.
كاهش درآمدهای نفتی ايران باعث شده كه سرمايه گذاری در پروژه های 
جديد توسعه ميادين نفتی و پرداخت پول واردات تجهيزات و خدمات مورد 

نياز برای فعال نگه داشتن پروژه های نفتی دشوار شود.
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مذاکرات با غول های گازی آغاز شد/ 1۸ رئيس  جمهور به تهران می آیند

تاریخچه تاسيس مجمع کشورهای صادرکننده گاز

3

4

مذاكرات و مكاتبات گازی جمهوری اسالمی ايران با روسای جمهور و سران 
۱8 كشور گازخيز جهان به منظور سفر به تهران و حضور در سومين مجمع سران 

كشورهای صادركننده گاز در سال جاری آغاز شده است.
در شرايط فعلی ايران با در اختيار داشتن بيش از 3۴ تريليون متر مكعب با 
پيشی گرفتن از كشورهايی همچون روسيه، آمريكا، قطر و تركمنستان بزرگترين 
دارنده ذخاير گاز طبيعی جهان است به طوری كه پيش بينی مي شودايران دستكم 

تا ۱00 سال آينده، گاز برای توليد و صادرات در اختيار داشته باشد.
بر اين اساس با بهره برداری از فازهای جديد پارس جنوبی سال گذشته در 
مجموع بيش از ۱00 ميليون مترمكعب به ظرفيت توليد گاز طبيعی ايران افزوده 
شد كه مسئوالن شركت ملی نفت ايران وعده افزايش ۱00 ميليون مترمكعبی 

توليد گاز تا پايان سال جاری را ارائه كرده اند.
همزمان با افزايش ذخاير و ظرفيت توليد گاز طبيعی ايران، پائيز سال جاری 
بينی  پيش  و  است  جهان  گازی  غول های  گردهمايی  بزرگترين  ميزبان  تهران 
مي شود پای ۱8 رئيس جمهور، نخست وزير و معاونان رئيس جمهور كشورهای 

عضو و ناظر مجمع كشورهای صادركننده گاز جهان به ايران باز شود.
از اين رو تاكنون مكاتبات رسمی ايران با روسای جمهور و سران كشورهای 
دعوت  و  است  شده  انجام  گاز  صادركننده  كشورهای  مجمع  عضو  مختلف 
روسای  برای  ايران  اسالمی  رئيس جمهوری  روحانی  رسمی حسن  نامه های 

جمهور كشورهای روسيه، الجزاير، امارات و ونزوئال به عنوان اعضای اصلی 
مجمع و عراق و عمان به عنوان اعضای ناظر اين مجمع جهانی گاز برای حضور 

در اجالس سران در تهران ارسال شده است.
عالوه بر اين، پيش بينی مي شود تا چند هفته آينده دعوت نامه های رسمی 
گازی ايران تقديم روسای جمهور كشورهايی همچون قطر، مصر، بوليوی، ليبی، 
گينه استوايی، نيجريه، ترينيداد و توباگو به عنوان اعضای اصلی مجمع كشورهای 
صادركننده گاز )GECF( و كشورهای هلند، قزاقستان، پرو و نروژ به عنوان 

اعضای ناظر شود.
سومين اجالس سران مجمع كشورهای صادركننده گاز جهان ماه نوامبر سال 
جاری در تهران در حالی برگزار شد كه در صورت تاييد توافق هسته ای ايران و 
غرب امكان دور جديد مشاركت گازی ايران با كشورهای گازخيز جهان فراهم 
خواهد شد. در همين حال، پيش بينی می شود با برگزاری سومين اجالس سران 
همچون  پرآوازه جهان  و  معروف  روسای  گاز،  كشورهای صادركننده  مجمع 
والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه، نيكالس مادورو رئيس جمهور ونزوال، 
امارات متحده عربی، فواد معصوم رئيس جمهور  شيخ خليفه بن زايد رئيس 
عراق، عبدالعزيز بوتفليقه رئيس جمهور الجزاير، شيخ تميم بن حمد آل ثانی امير 
قطر، سلطان قابوس پادشاه عمان و سران و مقامات بلند پايه ساير كشورهای 

گازخيز جهان مسافر تهران شوند.

به گزارش مهر، طرح تاسيس مجمع كشورهای صادركننده گاز ۱0 بهمن 
سال ۱385 از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی ايران حضرت آيت اهلل خامنه 

ای در ديدار با ايگور ايوانف دبير شورای امنيت وقت روسيه مطرح شد.
بر اين اساس با اعالم آمادگی ايران، روسيه و قطر به عنوان تروئيكای گازی 
منظور  به  تهران،  ميزبانی  به  ای  جانبه  نشست سه  ماه سال ۱38۷  جهان مهر 

تسريع در ايجاد يک مجمع جهانی برگزار شد.
چارچوب  درباره  گازی  تروئيكای  انرژی  و  نفت  وزيران  توافق  از  پس 
ايجاد يک مجمع مستقل بين المللی گاز و در پی تصويب اساسنامه روسی اين 
مجموعه در نشست مسكو، به طور رسمی فعاليت های اين مجمع بين المللی با 

حضور ۱۱ كشور دارنده ذخاير گاز طبيعی جهان آغاز شد.
مجمع  دبيرخانه  دائمی  مقر  گاز،  جهانی  مجمع  اين  تاسيس  با  نهايت  در 
كشورهای صادركننده گازقطر و لئونيد بوخانوفسكی نامزد روسيه هم به مدت 

دو سال به عنوان دبيركل مجمع كشورهای صادركننده گاز انتخاب شد.
مسئوالن وقت وزارت نفت در پاسخ به انتخاب دبيركل روسی برای مجمع 
توليد، حجم ذخاير، صادرات  ميزان  عامل  گاز، چهار  كشورهای صادركننده 
گاز و قدمت حضور در بازارهای جهانی گاز را از مهمترين عوامل دبيركلی 

روسيه در اين مجمع دانسته و اعالم كردند: با حضور روسيه به عنوان دبير كل 
وضعيت دبيرخانه و سامان دهی بازارهای جهانی از بالتكليفی خارج می شود.
انرژی  و  نفت  وزيران  رای  با  تهران،  وزارتی  نشست  در   ۱392 ماه  آبان 
كشورهای عضو مجمع جهانی كشورهای صادركننده گاز، سيد محمدحسين 

عادلی كانديدای ايران برای يک دوره دو ساله دبيركل اين مجمع شد.
كشورهای عضو مجمع صادركنندگان گاز ۴2 درصد از توليد گاز جهان، ۷0 
درصد از ذخاير گازی جهان، 38 درصد از انتقال گاز با خط لوله و 85 درصد 

از تجارت گاز طبيعی مايع شده )ال. ان. جی( را در اختيار دارند.
كشورهای الجزاير، بوليوی، مصر، گينه استوايی، ايران، ليبی، نيجريه، قطر، 
روسيه، ترينيداد و توباگو، ونزوئال و عمان كه آبان ماه گذشته به جی ای سی 

اف پيوست، از اعضای اين مجمع جهانی به شمار مي روند.
مجمع  در  ناظر  كشور  سه  و  عضو  عنوان  به  كشور   ۱۱ حاضر  حال  در 

كشورهای صادركننده گاز حضور دارند.
 نخستين اجالس سران مجمع كشورهای صادركننده گاز 2۴ آبان ۱390 
با حضور دوازده كشور به عنوان عضو دائم و 3 كشور عضو ناظر در دوحه 

برگزار شد.
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صادرات نفت به 2.5 ميليون بشکه می رسد

توزیع بنزین بی کيفيت ترکمنستان در ایران

پاالیشگاه ستاره خليج فارس امسال به توليد می رسد

5

6

7

وزير نفت تاكيد كرد: 5 يا ۶ ماه زمان الزم است تا توليد نفت نسبت به 
مقدار فعلی افزايش يابد.

به گزارش نفت نيوز، بيژن زنگنه در حاشيه جلسه هيات دولت گفت:  من 
قبال هم گفته ام پس از لغو تحريم ها آماده ايم كه 500 هزار بشكه در روز 
تا يک  توافق هم مي توانيم  اجرای  از  بعد  ما  باشيم.  داشته  افزايش صادرات 
ميليون بشكه صادرات را افزايش دهيم و صادرات را به 2.5ميليون بشكه در 

روز برسانيم.
نفتی و  ميادين مشترك  ما توسعه  اولويت  وی همچنين خاطر نشان كرد: 
گازی از طريق ظرفيت های داخلی و خارجی است. ما همچنين جهش خود 

را در حوزه پتروشيمی سرعت مي دهيم. وزير نفت در ادامه با بيان اينكه اكنون 
اميدواريم  گفت:  هستند  ايران  در  گذاری  سرمايه  آماده  زيادی  شركت های 

همكاری خود را با كشور آلمان افزايش دهيم.
 زنگنه با بيان اينكه پول نفت بلوكه شده ايران ۴ ميليارد دالر است، گفت: ما 
به دنبال مديريت قيمت نفت هستيم؛ البته در روزهای اخير به دليل مشكالت 
بورس چين قيمت نفت پايين آمد و اين امكان وجود دارد كه با اضافه شدن 
نفت ايران به بازارهای جهانی باز هم قيمت نفت كاهش يابد. وی در پايان با 
اشاره به اينكه ما مسؤول حفظ بازارهای خود هستيم گفت: ما مسؤول قيمت 

نفت خود نيستيم.

نفت نيوز: يک محموله پنج هزارتنی بنزين كه از كشور تركمنستان با هدف 
صادرات به كشور عراق وارد شده بود، در كشور توزيع شد.

بين  نفتی  فرآورده های  تجارت  كه  ايرانی  شركت  يک  مي شود  گفته 
كشورهای منطقه يكی از فعاليت های آن است با هدف صادرات بنزين به عراق 
اقدام به واردات اين فرآورده نفتی از تركمنستان كرده است اما به جای ارسال 
در حالی  است.  كرده  مبادرت  ايران  به  آن  فروش  به  عراق،  به  محموله  اين 
به راحتی بنزين توليد تركمنستان كه فاقد استانداردهای يورو۴ است به كشور 
وارد می شود كه بعد از گذشت يک سال از واگذار شدن وظيفه كنترل كيفيت 
واردات فرآورده های نفتی به سازمان ملی استاندارد و آماده بودن آزمايشگاه 
مورد نياز اين سازمان در بندرعباس همچنان در اجرای اين امر تعلل مي كند.

كيفيت  كنترل  جهت  در  اقدامی  تاكنون  كه  سازمان  اين  ديگر  سوی  از 
بنزين های وارداتی انجام نداده است مدعی است كه »مردم نگرانی بابت كيفيت 

بنزين های  كه  می دهد  نشان  به خوبی  ارزيابی ها  نتايج  باشند؛  نداشته  بنزين 
داخلی و وارداتی نگرانی بابت كيفيت ندارند«.

اين  مصرف  افزايش  و  داخلی  پااليشگاه های  در  بنزين  توليد  كاهش  با 
فرآورده نفتی از ابتدای امسال تاكنون حجم واردات بنزين به كشور روند رو 

به رشد چشمگيری داشت.
تيرماه سال ۱393  از  اينكه  بر  مبنی  نفت  تأكيد مديران وزارت   علی رغم 
واردات بنزين به كشور مطابق با استانداردهای يورو۴ و مصوب كشور صورت 
گرفته است شواهد نشان می دهد روند واردات بنزين های پاتيلی همچنان ادامه 
دارد. در اين ميان، دالل های هندی و پاكستانی در رقابت با دالل های ايرانی 
اقدام به اجاره مخزن در بندر فجيره امارات متحده عربی كرده اند. بنزين های 
توليدی در فجيره با استفاده از فرآورده های نفتی قاچاق شده از ايران و يا نفت 

توليد داخل تهيه و به ايران صادر می شود.  

ساخت پااليشگاه ستاره خليج فارس با پيشرفت 8۴ درصدی، تاكنون بيش 
از سه ميليارد يورو هزينه داشته است و با راه اندازی فاز اول پااليشگاه ستاره 
خليج فارس تا پايان امسال، ۱2 ميليون ليتر بنزين يورو ۴ و چهار ميليون ليتر 

گازوييل يورو ۴ توليد می شود. 
»محمود شيری«، مدير عامل شركت سرمايه گذاری نفت و گاز و پتروشيمی 
تأمين )تاپيكو( با اعالم اين خبر، افزود: پااليشگاه ميعانات گازی ستاره خليج 
تاكنون سه  كه  به طوری  است؛  در دست ساخت  سنگينی  با سرمايه  فارس 

ميليارد يورو برای احداث آن هزينه شده است. 
وی از پيشرفت 8۴ درصدی اين پااليشگاه در مجموع سه فاز آن خبر داد و 
تصريح كرد: ستاره نفت خليج فارس در سه ترين )رديف( ۱20 هزار بشكه ای 
ميعانات گازی در روز است كه كاری كه مديريت جديد برای اجرای آن انجام 
بتواند بخش های يوتيليتی و  تا  داده است، متمركز بر روی يک واحد است 
تأسيسات عمومی را وارد مدار كند. به همين منظور برنامه EC  را طراحی 
نيروگاه، آب  تا در برنامه زودهنگام اولويت اصلی خودرا برای آبگير،  كرده 

شيرين كن، ديگ بخار،  پست های برق به سرانجام برساند.
فارس،  پااليشگاه ستاره خليج  فاز نخست  اندازی  راه  برای  به گفته وی، 
واحدهای  همچون  پااليشگاه  اين  جانبی  تأسيسات  از  درصد   ۷0 از  بيش 

يوتيليتی، پست های برق، نيروگاه، آب شيرين كن و ... راه اندازی می شود. 
و گفت:  داد  پااليشگاه خبر  اين  در  كيلومتر  هزار   9 كابل كشی  از  شيری، 
می شود  پيش بينی  گرچه  می رود.  پيش  به سرعت  پااليشگاه  اين   EC بخش 
يكی، دو ماه دچار تعويق زمانی شود و به احتمال زياد مهر يا آبان ماه اين 
بخش آماده خواهد شد؛ به عنوان مثال خط لوله انتقال خوراك به طول 388 
كيلومتر قرار است ميعانات گازی را از عسلويه به بندرعباس برساند كه در 

جای خود يک پروژه بزرگی است. 
وی يادآور شد: بر اساس برنامه ريزی صورت گرفته همه تاسيسات جانبی 
يادشده برای راه اندازی فاز يک اين پااليشگاه تا مهرماه امسال راه اندازی می 
شود؛ از اين رو پيش بينی می شود فاز يک اين پااليشگاه تا پايان امسال با 

ظرفيت فرآورش ۱20 هزار بشكه ميعانات گازی راه اندازی شود.  خرداد و تير  1394



تمایل شل به از سرگيری همکاری با ایران

ریسکی از جانب برجام متوجه شرکت ها نيست

توافق ایران: خبر خوب برای شرکتهای نفتی
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 شركت انگليسی -هلندی شل از تمايل خود برای حضور در پروژه های نفت و 
گاز ايران خبر داد.   به گزارش خبرگزاری رويترز از لندن، شركت شل اعالم كرد: 
اين شركت خواهان همكاری و مشاركت در پروژه های نفت و گاز ايران با رعايت 
كامل قوانين موجود در بندهای توافق هسته ای است. سخنگوی شركت انگليسی-

هلندی پس از توافق هسته ای اعالم كرد: با رعايت كامل قوانين، ما خواهان حضور 
در طرح های توسعه ای و ظرفيت های موجود در صنعت نفت و گاز ايران هستيم. 
ديپلمات های جمهوری اسالمی ايران و كشورهای گروه ۱+5 سه شنبه )23 تيرماه( پس 

از حدود 2 سال مذاكره پياپی به يک توافق جامع هسته ای دست يافتند.

معاون بين الملل وزير نفت با تاكيد بر اينكه از جانب برجام و شيوه رفع تحريم ها 
ريسكی متوجه ايران نخواهد بود، اظهار داشت: در موقعيتی قرار گرفته ايم كه می توانيم 
شركای خودمان را در جهان انتخاب كنيم نه اينكه هر كسی به هر چيزی عالقمند 
بود وارد آن شود. اميرحسين زمانی نيا با بيان اينكه در مذاكرات نفتی هنوز وارد بحث 
پروژه ها با طرف های خارجی نشده ايم، گفت: فعاًل شركت ها برای برگشتن به ايران 
اظهار عالقه می كنند و وارد جزئيات نشده ايم. وی ادامه داد: البته اشاراتی مطرح شده 
است اما هنوز وارد اين بحث ها نشده ايم به دليل اينكه ما فكر می كنيم در موقعيتی قرار 
گرفته ايم كه می توانيم شركای خودمان را انتخاب كنيم نه اينكه هر كسی به هر چيزی 
عالقمند بود وارد آن شود. معاون وزير نفت در امور بين الملل اضافه كرد: آقای وزير 
مالحظاتی در صنعت نفت و گاز دارند كه برای تامين آنها انتخاب می كنيم با چه كسی 

كار كنيم.

وی افزود: محورهای اصلی اين مالحظات هم اول انتقال تكنولوژی و دوم تقويت 
بخش خصوصی و فن آوری نفت در ايران است و با توجه به اين دو موضوع است كه 
ما شركايمان را انتخاب خواهيم كرد. زمانی نيا با بيان اينكه پول و تامين منابع مالی مهم 
است اما مهم تر از آن اشتغال تكنولوژی و توانمندسازی صنعت نفت بومی ما خواهد 
بود، تصريح كرد: پول به هر حال فراهم خواهد شد و هر كس بخواهد كار كند بايد 
تامين مالی هم انجام دهد اما مهم تر از آن انتقال تكنولوژی و فن آوری مورد نياز صنعت 
نفت و گاز كشور است. وی در پاسخ به پرسشی درباره ريسک تعليق تحريم ها به جای 
لغو آنها برای شركت های خارجی گفت: در برجام از لفظ termination در روز اجرا 
استفاده شده است و وقتی ما تعهدات خودمان را انجام دهيم، تحريم  ها نيز از قبل لغو 
شده اند و در آن تاريخ لغو آنها اجرا  می شود؛ يعنی در چند ماه آينده اين اتفاق خواهد 

افتاد و ريسكی وجود نخواهد داشت.

 ورود مجدد نفت ايران به بازارهای جهانی مي تواند برای شركتهای نفتی جهان 
خبر خوبی باشد ولی برای برخی اين طور به نظر نمی رسد.

 به گزارش مجله فارن پاليسی، توافق هسته ای ايران و غرب به تدريج يک بازيگر 
قدرتمند را وارد بازارهای بين المللي انرژی خواهد كرد. ولی نمی توان حداقل در 
كوتاه مدت انتظار داشت كه همه چيز دچار تغييرات اساسی شود. اگرچه تهران 
مي تواند برای بازيگران اصلی بازار انرژی مشكالت جدی ايجاد كند.  زيرساختهای 
نفتی ايران چندين دهه از نظر پيشرفته بودن از صنايع نفتی در ديگر كشورهای 
قدرتمند نفت و گاز مانند روسيه، عربستان و اياالت متحده عقبتر است. اما حجم 
ذخاير نفتی ايران كه بسياری معتقدند در مناطقی از اين سه قدرت نفتی بيشتر است، 
مي تواند تغييراتی را در بازار ايجاد كند.  سارا وخشوری، مشاور سابق واحد بين الملل 
شركت ملی نفت ايران، گفته است كه ايران به مقداری كمک خارجی برای نيل به 
هدف توليد پنج ميليون بشكه در روز تا سال 2020 نيازمند خواهد بود.  وی كه در 
حال حاضر رئيس موسسه بين المللي SVB است گفت: برای رسيدن به اين هدف، 
ايران بايد ۷0 ميليارد دالر در ميادين نفت و گاز خود سرمايه گذاری داشته باشد.  اگر 
اين صحبت درست باشد، حجم منابع مورد نياز ايران برای بازسازی زيرساختهای 
نفت و گاز خود و نيز زمانی كه الزم است كه اين كار انجام شود اصلی ترين ادعای 
مخالفان برداشته شدن تحريمهای ايران را بی پايه و اساس مي كند. به گفته اما آشفورد، 
كارشناس انرژی در موسسه كاتو Cato، ايران برای به دست آوردن پول بايد به 
ملزومات توافق هسته ای پايبند باشد كه اگر اين كار را بكند، شركتهای غربی برای 
ورود و سرمايه گذاری در ايران صف خواهند بست.  آشفورد گفت: حجم ذخاير 
نفتی ايران نزديک به ۱0 درصد از كل ذخاير نفت جهان است. اين كشور نيازمند 

امروزينه كردن فناوری و افزايش حجم سرمايه گذاری است و شركتها حاضرند اين 
كار را برای ايران انجام دهند.  به گفته وی، اكسون موبيل كه به تازگی بازار خود را 
در روسيه از دست داد يكی از نخستين كانديداهای سرمايه گذاری در ايران است. 
شركتهای ديگر نيز شامل توتال، بی پی، رويال داچ شل و انی در حال رقابت برای 
به دست آوردن سهمی در بازار نفتی ايران هستند. به گفته مدير عامل شل، بن فان 
بوردن، در ماه ژوئن، ايران كشوری فوق العاده با منابع زيرزمينی عالی است. رئيس 
توتال، پاتريک پويان هم گفت: ما ايران را دوست داريم.  بازگشت ايران به بازار، يک 
تأثير كوتاه مدت خواهد داشت كه البته عمق آن به اندازه تأثير طوالنی مدت حضور 
دوباره ايران در بازارهای جهانی نفت و گاز نخواهد بود. در مصاحبه ای جداگانه با 
فارن پاليسی، وخشوری گفت: ايران همچنين مي تواند توليد نفت و ميعانات گازی 
خود را تا 800 هزار بشكه در روز ظرف ۱2 ماه آينده افزايش دهد. اين افزايش نمی 
تواند برای ايران درآمدی نزديک به ميزانی كه اين كشور قبل از تحريمها مي توانست 
به دست آورد تأمين كند. روانه كردن نفت خام به بازاری كه همين االن هم با مازاد 
عرضه مواجه است تنها قيمتهای نفت خام را پايين مي كشد. ظهر روز سه شنبه )23 
تيرماه( قيمت هر بشكه نفت 52 دالر و 20 سنت بود كه يک درصد از قيمتهای روز 
دوشنبه پايينتر بود. اين كاهش قيمت موجب افت قيمت گاز هم خواهد شد. پارسال 
هر بشكه نفت ۱0۷ دالر فروخته مي شد.  اينطور كه آشفورد مي گويد: به اين دليل كه 
ايران تقريبا از بازار نفت جهان كنار گذاشته شده بود، هر سودی، حتی كوچک هم 
بهتر از هيچ برای اين كشور است. از سال 20۱2 تاكنون، ايران روزانه تنها يک ميليون 
و ۱00 هزار بشكه در روز صادارات داشته. اين در حالی است كه قبل از تحريمها اين 

كشور روزانه 2 ميليون و 500 هزار بشكه در روز صادرات داشت. 
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آغاز به کار آزمایشی خط 2 
مترو شهر دالیان در شمال شرقی چین 

خط 2 مترو شهر داليان در شمال شرقی چين در 30 آوريل برای فاز اول 
حدود  براي  روزانه  گيری  مسافر  اين  نمود.  آزمايشی  مسافرگيری  به  شروع 
5000 نفر و به صورت رايگان 2 ساعت صبح و 2 ساعت بعدازظهر تا 8 مي و 
بهره برداری  اين  اول  انجام شد. در روز  تا ۱۷ مي  نفر  بعد ۱0000  به  آن  از 
حدود ۷۱0۶ بليت به فروش رفت. اين خط 20.۶ كيلومتر و دارای ۱9 ايستگاه 
می باشد. ساخت واگن های اين خط بر عهده كارخانه CNR Dalian بوده كه 
اولين قطار آن آوريل 20۱۴ توليد و جهت تست و راه اندازی تحويل بهره بردار 
گرديد. اين واگن ها دارای پانتوگراف و از برق ۱500 ولت DC شبكه باالسری 

استفاده مي كنند.

شركت سيفانگ )CSR Qingdao Sifang( مركز تحقيقاتی در انگلستان با همكاری سه دانشگاه انگليسی راه اندازی خواهد نمود. اين تفاهم 
كه در نمايشگاه Railtex 2015 به امضا رسيد شركت سيفانگ را قادر خواهد نمود كه با كالج سلطنتی انگلستان، دانشگاه ساوت همپتون و دانشگاه 

بيرمنگام در زمينه قطارهای سريع السير و مترو در حوزه های تهويه و تأمين انرژی همكاری های مشترك داشته باشد.

طرح اتصال ایستگاه مرکزی راه آهن
به فرودگاه بین المللي آستانه قزاقستان

شهر آستانه پس ازآنكه پروژه مترو خود را در سال 20۱3 باطل اعالم كرد و 
به جای آن از اتوبوس های تندرو استفاده نمود طی يک توافق با كنسرسيومی چينی 
Beijing State-  و China Railway International Group متشكل از
Owned Assets Management Co از طرح LRT خود خبر داد. اين طرح 
22.۴ كيلومتر بوده و ايستگاه مركزی راه آهن را به فرودگاه بين المللی آستانه متصل 
خواهد نمود. اين خط در برخی نقاط جدا و در برخی نقاط تركيبی با ترافيک 
روزمينی خواهد بود. اين توافق شامل ساخت ۱8 ايستگاه و يک دپو تعميراتی و 
تأمين ۱9 رام قطار می باشد. جذب مسافر اين خط حدود 83000 نفر-روز بوده و 

مطابق برنامه می بايست برای نمايشگاه EXPO 2017 راه اندازی گردد.

اخبار ریلي جهان

دانشگاه های  با  چین  سیفانگ  شرکت  همکاری 
انگلستان در حوزه قطار های سریع السیر
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قرارداد خرید 5 رام 4 واگنه قطارهای 
خودکشی برقی دوطبقه با شرکت اشتادلر

در جمهوری آذربایجان
قرارداد  باكو  در   20۱5  TransCaspian تجاری  نمايشگاه  حاشيه  در   
خريد 5 رام ۴ واگنه قطارهای خودكشی برقی دوطبقه با شركت اشتادلر  برگزار 
خواهند  قرار  استفاده  مورد  قايت  سوم  باكو-  خط  برای  قطارها  اين  گرديد. 
استفاده  برای  نزديک  آينده اي  در  قطار  دو  به عمل آمده  توافق  طبق  گرفت.  
خطوط حومه باكو برای افتتاحيه بازی های اروپايی مورداستفاده قرار خواهند 
گرفت و الباقی تا ژانويه 20۱۶ تحويل خواهند شد. ارزش اين قرارداد حدود 

۶0 تا ۷0 ميليون يورو تخمين زده شده است.

افتتاح خط 3 مترو نانجینگ چین
آوريل  در  شهر  اين  مترو  خط  چهارمين  به عنوان  نانجينگ  مترو   3 خط   
20۱5 افتتاح شد.  اين خط ۴۴.۱ كيلومتری دارای 30 ايستگاه و دارای تبادل 
با خطوط ۱ و 2 و S8 و در آينده خط ۴ متروی نانجينگ است كه امسال به 

بهره برداری می رسد.
از  بهره برداری  هم اكنون  و  گرديد  آغاز   20۱0 ژانويه  از  خط  اين  ساخت 
آلومينيومی  واگنه  قطار شش  رام   ۴۶ با   23:00 تا  بامداد   ۶:00 ساعت  از  آن 
شايان ذكر  است.  آغازشده  پوژن  نانجينگ  آر  اس.  سی.  كارخانجات  ساخت 
است قرارداد تأمين ناوگان اين خط به همراه ناوگان خط ۱0 مترو اين شهر در 

جوالی 20۱۱ منعقد شده است.

تكميل  با  ژوئن   ۱ تاريخ  در  رسمًا  محدود  مسئوليت  CRRCبا  مشاركت 
در  امر  اين  شد.  گروهCSRراه اندازی  و   CNRگروه چين،  ناوگان  توليدكنندگان 
اين  بازار داخلی  به منظور رقابت در  از ۱۴ سال پيش  حالی رخ می دهد كه بيش 
دو شركت از شركت راه آهن چين جدا شدند و اكنون باسياست عدم رقابت در 
دارايی دو  CRRC همه تجارت و  ادغام شدند.  باهم  بين المللی مجدد  بازارهای 
بازار چين را شامل می شوندبه  از 90 درصد سهم  بيشتر  CSRكه  گروهCNR و 
توليدكننده  بزرگ ترين  كه  است  CRRCمدعی  است.  سپرده  شده  مشاركت  اين 
توليد، كامل ترين سبد محصوالت و  با بزرگ ترين مقياس  ناوگان در جهان است 
تكنولوژی پيشرفته. تعداد كاركنان اين شركت ۱۷5.۷00 كارمند و دفتر مركزی آن 

در پكن قرارداد.تحت توافق نامه ادغام هر سهم CNR برای ۱/۱ سهام CSR، با 
يک شركت واسط مبادله شد و سپس اين شركت پس از ادغام به CRRC تغيير 
اولين  در  است.   يوان  ميليون   2۷.289  CRRCثبت شده شركت سرمايه  داد.  نام 
جلسه هيئت مديره در تاريخ ۱ ژوئن، رئيس هيئت مديره سابق گروهCNRبه عنوان 
سابق  مديرعامل  و  هيئت مديره  رئيس  شد.  انتخاب   CRRCهيئت مديره رئيس 
CSRبه عنوان قائم مقام های شركت انتخاب شدند و مديرعامل سابق CNRبه عنوان 
مديرعامل جديد برگزيده شد..  الزم به ذكر است در اكثر بازارهای صادراتی  يكی 
از اين دو شركت تاكنون برنده مناقصات بوده اند و اين موضوع تنها در حال حاضر 

در ايران و آرژانتين مطرح بود كه هر دو گروه در حال حاضر فعال می باشند.

چینی ناوگان  تولیدکنندگان  ادغام 
CRRCو تشکیل مشارکت 



پرونده اي درباره ساختار مدیریت پروژه در شركت فراب 
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معناي خالصه، و كلي عبارت یك در :
مدیریتپروژهچیستوازچهزمانيدرفراب
خود به واقعي رنگ پروژه مدیریت مباحث

گرفت؟
هم  مديريت  پروژه،  مديريت  اجرايي،  منظر  از 
و  شركت  في مابين  ارتباطات  و  انتظارات  زمان 
در  مي باشد.  فرعي  پيمانكاران  و  مشاور  كارفرما، 
است  انتظارات  اين  بين  توازن  برقراري  حقيقت 
و  كيفي  زماني،  اهداف  به  دستيابي  به  منجر  كه 

شروع  با  است  بديهي  مي شود.  پروژه ها  هزينه اي 
)كارون  فراب  شركت  در  نيروگاهي  پروژه  اولين 
۱(، ايجاد و اجراي ساختار مديريت پروژه  نيز كليد 
خورده است. البته با توجه به تجربه كم كشور در 
زمينه اجراي پروژه هاي بزرگ  و همچنين نو بودن 
مفهوم مدل قراردادهاي EPC در كشور، به همان 
با  و  بود  پا  نو  نيز حوزه اي  پروژه  مديريت  ميزان، 
شرايط استانداردهاي زمان خود فاصله داشت. در 
اين خصوص و به ويژه در شركت فراب، با توجه 

به آنكه اولويت اصلي در مديريت پروژه ها، انتقال 
دانش فني و مهندسي و همچنين اتمام موفقيت آميز 
و  زماني  بعدهاي  طبيعتا  بود،  فني  لحاظ  به  پروژه 
هزينه اي پروژه ها كمتر از بعد كيفي آن مورد توجه 

قرار مي گرفت. 
ساختارهاي ایجاد اولیه چالشهاي :

مدیریتپروژهدرشركتفرابچهبود؟
همانطور كه گفته شد، در ابتداي فعاليت فراب، 
فاصله دانش مديريت پروژه در كشور نيز با دانش 

 در گفتگو با مهندس مهران لطفی مطرح شد

چالش هاي دروني و بيروني
 استقرار ساختار مديريت پروژه

ساختار مديريت پروژه در شركت فراب چیست؟ پیش تر از آن، معناي 
مديريت پروژه چیست و از چه زماني در فراب مباحث مديريت پروژه رنگ 
واقعي به خود گرفت؟ چالش هاي اولیه ايجاد ساختارهاي مديريت پروژه 
در شركت فراب چه بود؟اين ها و پرسش هايی از اين دست پرسش هايی 
است كه برای درک جايگاه و اهمیت »مديريت پر وژه« در شركت فراب، 
پاسخگويی به آنها الزامی است. مهران لطفی مدير عامل شركت فراب در 
سال هايی هم كه مدير عامل فراب نبود، اشراف خوبی در اين بحث داشت 
و حال هم كه مدير عامل شده است، طبعا با جديت و ظرافت بیشتری اين 
بحث را دنبال مي كند.همین دقت و ظرافت هم هست كه او را به اين نتیجه 

رسانده كه: »نبايد اين امر مشتبه شود كه مديريت پروژه صرفا وظیفه 
مدير پروژه است. بلكه مديريت پروژه، سلسله اي از فرآيندهاي مرتبط و 
به هم پیوسته است كه تك تك اعضاي مستقیم و غیر مستقیم پروژه در 
سطوح مختلف، از جمله مدير پروژه، اجراي بخشي از آن را به عهده دارند. 
با توجه به تنوع زياد و اهمیت هر يك از اين فرآيندها، حفظ يكپارچگي 
در پروژه، بسیار مهم است كه بدون همراهي و اشراف تیم پروژه امكان 

پذير نخواهد بود.«
 با مهندس مهران لطفی درباره ساختار مديريت پروژه در شركت فراب 

گفتگويی ترتیب داده ايم كه متن كامل آن را در ادامه مي خوانید...

 با شروع اولین 
نیروگاهي  پروژه 
در شركت فراب 

)كارون 1(، ایجاد 
و اجراي ساختار 

مدیریت پروژه  
نیز كلید خورده 

است. البته با 
توجه به تجربه 

كم كشور در زمینه 
اجراي پروژه هاي 
بزرگ  و همچنین 

نو بودن مفهوم 
مدل قراردادهاي 
EPC در كشور، 

به همان میزان، 
مدیریت پروژه 

نیز حوزه اي نو پا 
بود و با شرایط 

زمان  استانداردهاي 
خود فاصله داشت

خرداد و تير  1394



شركت فراب از سال 
13۷5 و همزمان با 
اجراي همزمان 4 
پروژه بزرگ نیروگاهي 
كارون یک، كرخه، 
مسجدسلیمان و 
كارون سه، به منظور 
افزایش بهره وري، 
ایجاد وحدت رویه و 
یکپارچگي و جلوگیري 
از عملکردهاي 
سلیقه اي در اجراي 
طرح ها و انجام 
تعهدات قراردادي به 
نحو مقتضي و نیز به 
منظور ایجاد فرهنگ 
سیستمي در سازمان 
در جهت دستیابي به 
كیفیت و حضور موثر 
در بازارهاي داخلي، 
به سمت پیاده سازي 
سیستم هاي مدیریتي 
از جمله استاندارد 
ISO9001 گام 
برداشت
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روز فاصله داشت و شركت فراب و كارفرمايان و 
مستثني  قاعده  اين  از  نيز  آن  با  مرتبط  پيمانكاران 
نبودند. در نتيجه دو چالش اصلي به وجود مي آمد: 
يكي چالش دروني استقرار ساختار مديريت پروژه 
در شركت و ديگري چالش بيروني انطباق شرايط 
مديريت  استانداردهاي  با  كارفرمايان  انتظار  مورد 
پروژه.  هر دوي اين چالش ها از يک جنس بودند 
اتمام  در  بيشتر  پروژه  مديريت  كه  بود  اين  آن  و 
موفقيت آميز پروژه از نظر فني و به نسبت كمتري 
كنترل زمان پروژه ها خالصه مي شد و ساير موارد از 
قبيل هزينه، ارتباطات، مديريت تغييرات، مديريت 
در  در درون سازمان و هم  ... هم  و  انساني  منابع 
بيرون سازمان در اولويت هاي بعدي بودند و متناسبا 
نيز تيم پروژه به طور كامل متمركز بر افراد با دانش 

فني باال بود. 
:مقاطعكلیديتغییراتدرساختارمدیریت
وقایعي یا و مقاطع راچه فراب پروژهشركت
ميدانید؟بهعبارتدیگراگربخواهیمروندرشد
فراب در را پروژه مدیریت ساختار تغییرات و
بهصورتمرحلهبهمرحلهدرطيزمانبیانكنیم،

چهمراحليراميتواندرنظرگرفت؟
با  همزمان  و   ۱3۷5 سال  از  فراب  شركت 
كارون  نيروگاهي  بزرگ  پروژه   ۴ همزمان  اجراي 
يک، كرخه، مسجدسليمان و كارون سه، به منظور 
افزايش بهره وري، ايجاد وحدت رويه و يكپارچگي 
اجراي  در  سليقه اي  عملكردهاي  از  جلوگيري  و 
طرح ها و انجام تعهدات قراردادي به نحو مقتضي و 
نيز به منظور ايجاد فرهنگ سيستمي در سازمان در 
جهت دستيابي به كيفيت و حضور موثر در بازارهاي 
داخلي، به سمت پياده سازي سيستم هاي مديريتي از 

جمله استاندارد ISO900۱ گام برداشت.
با برگزاري جلسات همفكري   در همين راستا 
مختلف  موضوعات  سازمان،  مختلف  افراد  ميان 

شركت بررسي و نظام مند شدند.
اولين  نيروگاهي  واحدهاي  راه اندازي  از  پس 
پروژه ها در فراب، طي جلساتي با موضوع بررسي 
اشتباهات فراب در زمينه سيستم، ساختار و نحوه 
در  فراب  مشكالت  و  مسائل  پروژه ها،  اجراي 
شدند.  داده  بهبود  و  بررسي  پروژه  مديريت  زمينه 
از جمله موضوعاتي كه در اين مقطع به آن پرداخته 
شد، موضوع برنامه ريزي و كنترل پروژه و تعريف 
جايگاه صحيح آن بوده است.  به تدريج با اجراي 
پروژه هاي مختلف و تنوع بخشي به حوزه هاي كاري 
شركت از جمله نفت، گاز و پتروشيمي و نيروگاه 
حرارتي و تعامل با كارفرمايان مختلف، تغييراتي در 
سيستم مديريت پروژه شركت در راستاي پوشش 
نيازهاي پروژه ها و كارفرمايان صورت گرفت. نقطه 
خارج  پروژه هاي  در  فراب  حضور  ديگر،  عطف 
كشور  بود كه با توجه به شرايط سياسي و منطقه اي 
اين پروژه ها، نيازهاي جديدي در حوزه هاي مختلف 

زمان،  حوزه هاي  در  خصوص  به  پروژه  مديريت 
ارتباطات، هزينه و يكپارچگي به وجود آورد و عمال 
بدون تغيير رويكردهاي قبلي، امكان اتمام موفقيت 

آميز پروژه هاي خارج كشور وجود نداشت.
:نقاطقوتفعليساختارمدیریتپروژه
با آن تمایز وجه و ميدانید؟ چه را فراب در

شركتهايمشابهورقیبدركجاست؟
مديريت  در  ماتريسي  سازمان  كارگيري  به 
از  پروژه هاي شركت فراب به معناي واقعي، يكي 
نقاط قوت ساختار مديريت پروژه در شركت فراب 
شركت  كه  است  ساختار  اين  كمک  به  مي باشد. 
فراب توان مديريت انواع پروژه ها و انعطاف الزم 
براي پيشبرد آن ها را دارد. اشتراك منابع، خصوصا 
در  توانمندي ها  از  زمان  استفاده هم  منابع كمياب، 
پروژه هاي مختلف، ايجاد پويايي در اجراي پروژه ها 
ماتريسي،  ساختار  از  حاصل  كاري  تنوع  دليل  به 
كاهش هزينه هاي پروژه، رسوب دانش در سازمان و 
به اشتراك گذاري آن ميان پروژه هاي مختلف و امكان 
استفاده از نيروي انساني و تيم پروژه پس از خاتمه 
آن، از ديگر مزايايي است كه شركت از آن ها بهره 
مي برد. در اصل دو نقطه تمايز اصلي فراب در اين 

خصوص، انتخاب سيستم ماتريسي به جاي پروژه 
محور و توانايي منحصر به فرد فراب در انجام كار 

اثربخش در قالب اين ساختار است.
:نقاطضعفساختارمدیریتپروژهفعلي

فرابدركجاست؟
مديريت  سيستم  بهبود،  قابل  نكات  از  يكي 
تغييرات در پروژه است. اين تغييرات طيف وسيعي 
قراردادي،  تعهدات  فني،  مشخصات  در  تغيير  از 
بر  در  را   ... و  زمان بندي  برنامه  مصوب،  بودجه 
مي گيرد و بسياري از اين تغييرات نيز متاثر از يكديگر 
به وجود مي آيند. به عنوان مثال تغيير در مشخصات 
فني به طور مستقيم بر زمان اجراي پروژه و متناسبا 

اين حال  با  اثرگذار مي باشند،  پروژه  بر هزينه هاي 
بتواند ضمن  كه  داريم  به ساختاري  نياز  فراب  در 
شناسايي به موقع اثرات اين تغييرات، تصميم سازي 

الزم با توجه به نوع تغيير را نيز تسهيل كند.
مدیریت ساختارهاي شما نظر به آیا :
با آبي،حرارتيوریلي پروژههاي پروژهايدر

هممتفاوتميباشند؟
اگر منظور ساختارهاي كالن مديريت پروژه است 
كه خير، منطقا نبايد تفاوت كليدي وجود داشته باشد، 
تفاوت اصلي در نحوه به كارگيري دانش مديريت 
عبارت  به  حوزه هاست.  اين  از  يک  هر  در  پروژه 
و  رفتار  در  تفاوت  و  ذينفعان  بودن  متفاوت  ديگر 
انتظارات كارفرمايان در هر يک از حوزه هاي مذكور،  خرداد و تير  1394
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هرچند  تسلط  مدیر 
پروژه بر ابعاد فني  

پروژه ضروري است 
اما بنده فکر مي كنم 

داشتن دانش 
فني، به تنهایي 

كفایت نکرده و یک 
مدیر پروژه موفق 
مي بایست اشراف 

دانشي و تجربي 
مناسبي بر مباحث 

مدیریت پروژه 
داشته باشد. در 

عمل نیز به دفعات 
تجربه كرده ایم كه 

هرچقدر ابعاد مالي و 
زماني پروژه بزرگ تر 
مي شود، نیاز به یک 
مدیر پروژه با توان 
مدیریتي باال بیشتر 
از یک مدیر پروژه 

با توان فني باال 
مي باشد
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آن ها  از  هريک  در  متفاوتي  اهداف  بروز  به  منجر 
مي شود و فراب نيز در مديريت آن ها، فرآيندهايي را 
در اولويت قرار مي دهد كه دسترسي به اين اهداف 

را تسهيل كند.
:نظرشمادربارهبهكارگیرياستانداردهاي
مثال عنوان )به شركت در پروژه مدیریت

PMBOK(چیست؟
موفق  تجربه هاي  و  دانش  از  استفاده  معتقدم 
مديريت پروژه، به خصوص اگر در قالب استاندارد 
به  مي باشد.  سودمند  شركت  براي  شود  ارايه 
اسمي  بهره برداري  بر  استاندارد  محتواي  كارگيري 
از آن ارجحيت دارد. اينكه ما بگوييم از استاندارد 
موجب  عمال  اما  مي كنيم  استفاده   PMBOK
شركت  در  پروژه  مديريت  بهره روي  افزايش 
نشود، به اين معني است كه يا واقعا از استاندارد 
استفاده نمي كنيم و يا زير ساخت هاي الزم براي به 
كارگيري آن وجود ندارد و لذا باعث بهبود مديريت 
بيشتر  ساخت،  زير  از  منظور  است.  نشده  پروژه 
را  استاندارد  كه مي خواهد  است  فرهنگ سازماني 
به كار بگيرد و بعد از آن انطباق فرآيندهاي اجرايي 
با استاندارد. به عنوان مثال اگر مدير پروژه،  اعتقادي 
شما  باشد،  نداشته  پروژه  ذينفعان  مديريت  به 

نمي توانيد با بهترين استانداردها نيز فرآيند مذكور 
يا اگر مدير  نماييد و  پياده سازي  را در آن پروژه 
پروژه اي داشته باشيد كه مدرك PMP داشته و به 
يا  تعريف شده  فرآيندهاي  اما  دارد،  اعتقاد  نيز  آن 
جاري در شركت، به وي اجازه استفاده از دانش و 
توانمنديش را نمي دهد، نمي تواند مطابق استاندارد 
كه  مي رسيم  اين  به  بنابراين  ببرد.  پيش  را  پروژه 
ساخت  زير  مانند  مفاهيمي  كنار  در  استاندارد، 
فرهنگي و زير ساخت فرآيندي نتيجه مطلوب را 
به دست مي دهد. شركت فراب در جهت حمايت 
از پياده سازي مفاهيم اين استاندارد، تعداد زيادي 
از همكاران مرتبط با مباحث مديريت پروژه را به 
آزمون رسمي PMI اعزام كرده و آن ها نيز موفق به 

دريافت مدرك PMP شده اند.
:هموارهاینچالشمطرحبودهاستكه
فني توانمنديهاي با فرد بایدیك پروژه مدیر
باالباشدویایكفردباتوانمنديهايمدیریتي
آیا و چیست خصوص این در شما نظر باال،
ميتوانیكحدتعادلبرايآندرنظرگرفت؟

هرچند  تسلط  مدير پروژه بر ابعاد فني  پروژه 
دانش  داشتن  مي كنم  فكر  بنده  اما  است  ضروري 
پروژه  مدير  يک  و  نكرده  كفايت  تنهايي  به  فني، 

مناسبي  تجربي  و  دانشي  اشراف  مي بايست  موفق 
بر مباحث مديريت پروژه داشته باشد. در عمل نيز 
ابعاد مالي  به دفعات تجربه كرده ايم كه هرچقدر 
و زماني پروژه بزرگ تر مي شود، نياز به يک مدير 
پروژه با توان مديريتي باال بيشتر از يک مدير پروژه 

با توان فني باال مي باشد. 
:ونکتهآخر...

مشتبه  امر  اين  نبايد  قبليتان  سوال  به  توجه  با 
پروژه  مدير  وظيفه  پروژه صرفا  مديريت  كه  شود 
است. بلكه مديريت پروژه، سلسله اي از فرآيندهاي 
مرتبط و به هم پيوسته است كه تک تک اعضاي 
مستقيم و غير مستقيم پروژه در سطوح مختلف، از 
جمله مدير پروژه، اجراي بخشي از آن را به عهده 
از  تنوع زياد و اهميت هر يک  به  با توجه  دارند. 
اين فرآيندها، حفظ يكپارچگي در پروژه بسيار مهم 
است و بدون همراهي و اشراف تيم پروژه امكان 
افزايش  كنار  در  اميدوارم  لذا  بود.  نخواهد  پذير 
توانمندي هاي  پروژه،  تيم  مهندسي  و  فني  دانش 
مديريت پروژه اي تيم نيز با نگاه به تجربيات موفق 
و شكست ها و يادگيري هايي كه از يكديگر داريم 
افزايش يابد و توان شركت را در اجراي پروژه هاي 

خرداد و تير  1394بزرگ ملي بيش از پيش افزايش دهد.  
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 به دلیل اینکه 
شركت فراب یک 
شركت پروژه 
محور بوده است و 
با توجه به اهمیتي 
كه مدیریت ارشد 
شركت براي 
مدیریت مطلوب 
پروژه ها قائل بود، 
تقریباً از همان 
ابتدا و با آغاز اولین 
پروژه هاي نیروگاهي 
برق-آبي در شركت، 
با به كارگیري 
شركت هاي همکاري 
 SMEC خارجي
استرلیا و هیدروكبک 
كانادا تالش براي 
بناي مدیریت پروژه 
علمي در فراب 
شروع شد

ده
رون

پ

معناي وخالصه، كلي عبارت یك در :
مدیریتپروژهچیستوازچهزمانيدرفراب
خود به واقعي رنگ پروژه مدیریت مباحث

گرفت؟
مطابق تعريف استاندارد، مديريت پروژه كاربرد 
با  مرتبط  تكنيک هاي  و  ابزارها  مهارت ها،  دانش، 
فعاليت هاي پروژه در راستاي تأمين الزامات پروژه 
تالش ها  عنوان  به  نه  پروژه«  »مديريت  به  است. 
و مسئوليت هاي يک دپارتمان بلكه بايد به عنوان 

»استراتژي سازماني« نگريسته شود.
فراب يک  اينكه شركت  دليل  به  من  عقيده  به 
شركت پروژه محور بوده است و با توجه به اهميتي 

مطلوب  مديريت  براي  ارشد شركت  مديريت  كه 
آغاز  با  و  ابتدا  همان  از  تقريبًا  بود،  قائل  پروژه ها 
شركت،  در  برق-آبي  نيروگاهي  پروژه هاي  اولين 
خارجي  همكاري  شركت هاي  كارگيري  به  با 
براي  كانادا تالش  استرليا و هيدروكبک   SMEC
شد.  شروع  فراب  در  علمي  پروژه  مديريت  بناي 
بصورت  پروژه  مديريت  سهم  آغاز  در  قطعًا  البته 
سنتي به مراتب بيشتر از مديريت پروژه به صورت 
علمي بود، ولي با گذشت زمان، با افزايش تجربه 
اجرايي در پروژه هاي مختلف و برگزاري دوره هاي 
آموزشي مختلف، دانش مديريت پروژه در شركت 
مديريت  سنتي  از حالت  تدريج  به  و  يافته  ارتقاء 

علمي  مديريت  سمت  به  و  گرفته  فاصله  پروژه 
پروژه حركت نمود.

ساختارهاي ایجاد اولیه چالشهاي :
مدیریتپروژهدرشركتفرابچهبود؟

ساختارهاي  ايجاد  اوليه  چالش هاي  كلي  بطور 
شركت ها/ در  استاندارد  و  جديد  پروژه  مديريت 
سازمان هاي مختلف به سه دسته مشكالت مديريتي 
)به دليل عدم ثبات مديران و عدم تعهد ايشان به 
مشكالت  پروژه(،  مديريت  ساختار  شدن  اجرايي 
سازماني )به دليل عدم بلوغ سازماني، تغيير ساختار 
عدم  و  مناسب  مشاور  از  استفاده  عدم  سازماني، 
كاركنان  مشكالت  و  مناسب(  بودجه  تخصيص 

در گفتگو با سعيد قنبري معاون طرح هاي صنایع ریلي مطرح شد

به »مديريت پروژه« بايد
به عنوان »استراتژي سازماني« نگريسته شود

»معموالً بزرگترين چالشي كه مديران در رابطه با ايجاد تحول سازماني 
و ايجاد ساختارهاي جديد با آن مواجه هستند غلبه بر موانع موجود بر 
سر راه پذيرش تغییرات است. اينرسي )تمايل به حفظ وضعیت فعلي( 
شركت ها/سازمان ها در برابر تغییر از دو جنبه انساني و ساختاري 
ناشي مي شود. جنبه ساختاري به فرآيندها و دانش نهادينه شده در 
سازمان برمي گردد كه منشأ اينرسي در برابر تغییر هستند. نوع ديگر 
اينرسي مربوط به مقاومت افراد در برابر تغییرات است. چالش هاي اولیه 
پیش روي شركت فراب نیز براي ايجاد ساختار مديريت پروژه استاندارد 
بیشتر به عواملي نظیر مقاومت كاركنان و مديران میاني در برابر تغییر، و 

تأخیر در استفاده از مشاور مناسب برمي گشت، كه شركت فراب با آگاهي 
دادن به كاركنان، آموزش و تعريف استراتژي اجرا اين چالش ها را پشت 
سر گذاشت. در فراب به دلیل تفكر سازماني مديريت ارشد، ثبات و حمايت 
ايشان از ايجاد ساختار مديريت پروژه استاندارد در شركت، دسته اول 
مشكالت )يعني مشكالت مديريتي( تقريباً وجود نداشت.«اينها را سعید 
قنبری معاون طرح هاي صنايع ريلي شركت فراب مي گويد. قنبری از آن 
رو كه تاكنون در مناصبی مختلف در شركت ايفای نقش كرده است به 
خوبی مي تواند پاسخگوي پرسش هايی درباره ساختار مديريت پروژه 

در شركت باشد. گفتگو با او را در ادامه مي خوانید...

خرداد و تير  1394
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مدیر پروژه موفق، 
مدیري است كه با 
شناسایي الزامات 
پروژه و انتظارات 

متنوع ذینفعان با 
برقراري توازن بین 

محدودیت هاي پروژه 
شامل محدوده، 

كیفیت، زمان، بودجه 
و منابع بتواند اهداف 

پروژه را محقق نماید. 
یک مدیر پروژه موفق 

همه اجزاي پروژه 
را بصورت یک كل 

مسنجم در كنار هم 
قرار داده بطوري كه 

سبب انجام سریعتر، 
ارزانتر و با منابع كمتر 
پروژه شود، در حالیکه 

كلیه اهداف پروژه را 
حاصل مي نماید

ده
رون

پ
منابع  كمبود  انساني،  منابع  آگاهي  عدم  )بدليل 
برابر  در  كاركنان  مقاومت  و  متخصص  انساني 

تغيير( تقسيم مي شوند.
معموالً بزرگترين چالشي كه مديران در رابطه با 
ايجاد ساختارهاي جديد  و  تحول سازماني  ايجاد 
بر سر  موجود  موانع  بر  غلبه  مواجه هستند  آن  با 
راه پذيرش تغييرات است. اينرسي )تمايل به حفظ 
وضعيت فعلي( شركت ها/سازمان ها در برابر تغيير 
از دو جنبه انساني و ساختاري ناشي مي شود. جنبه 
در  شده  نهادينه  دانش  و  فرآيندها  به  ساختاري 
سازمان برمي گردد كه منشأ اينرسي در برابر تغيير 
هستند. نوع ديگر اينرسي مربوط به مقاومت افراد 
در برابر تغييرات است. چالش هاي اوليه پيش روي 
مديريت  ساختار  ايجاد  براي  نيز  فراب  شركت 
مقاومت  نظير  عواملي  به  بيشتر  استاندارد  پروژه 
كاركنان و مديران مياني در برابر تغيير و تأخير در 
برمي گشت، كه شركت  مناسب  از مشاور  استفاده 
فراب با آگاهي دادن به كاركنان، آموزش و تعريف 
استراتژي اجرا اين چالش ها را پشت سر گذاشت. 
ارشد،  مديريت  سازماني  تفكر  دليل  به  فراب  در 
مديريت  ساختار  ايجاد  از  ايشان  و حمايت  ثبات 
مشكالت  اول  دسته  شركت،  در  استاندارد  پروژه 

)يعني مشكالت مديريتي( تقريبًا وجود نداشت.
مدیریت ساختارهاي شما نظر به آیا :
پروژهايدرپروژههايآبي،حرارتيوریليبا

هممتفاوتميباشند؟
با توجه به نقش فراب به عنوان پيمانكار عمومي 
)General Contractor( در پروژه هاي بزرگ 
به عقيده من ساختارهاي مديريت پروژه  مختلف 
با  البته  مي باشد.  مشابه  حدي  تا  پروژه ها  اين  در 
صورت  در  مختلف  پروژه هاي  ماهيت  به  توجه 
انتظارات  فراب،  براي  پروژه ها  نوع  بودن  جديد 
متفاوت ذينفعان پروژ هاي مختلف، و ميزان سهم 
تحقيقات و نوآوري در پروژه ها، ساختار مديريت 
هم  به  نسبت  تفاوت هايي  متناسبًا  پروژه ها  اين 

خواهد داشت.
:چهمشخصههایيبرايیكمدیرپروژه
براي مشخصههایي چه و ميباشید قائل موفق

یكپروژهموفق؟
مدير پروژه موفق، مديري است كه با شناسايي 
الزامات پروژه و انتظارات متنوع ذينفعان با برقراري 
محدوده،  شامل  پروژه  محدوديت هاي  بين  توازن 
كيفيت، زمان، بودجه و منابع بتواند اهداف پروژه 
را محقق نمايد. يک مدير پروژه موفق همه اجزاي 
پروژه را بصورت يک كل مسنجم در كنار هم قرار 
داده بطوري كه سبب انجام سريعتر، ارزانتر و با منابع 
پروژه  اهداف  كليه  حاليكه  در  شود،  پروژه  كمتر 
موفق  و  مؤثر  پروژه  مديران  مي نمايد.  حاصل  را 
)شامل  فردي  ميان  و  فني  مهارت هاي  از  توازني 
رهبري، تيم سازي، انگيزه، ارتباطات، تأثيرگذاري، 

تصميم گيري، آگاهي سياسي و فرهنگي و مذاكره( 
تحليل شرايط،  در  آنها  به  كه  نموده اند  را حاصل 

تعامالت و پيشبرد پروژه كمک مي كند.
با  كه  است  پروژه اي  نيز،  موفق  پروژه  يک 
و  كيفيت  هزينه،  زمان،  محدوده،  الزامات  رعايت 
پاسخگويي به انتظارات ذينفعان به اهداف تعريف 

شده آن برسد.
:بهنظرشماتفاوتهاياصليساختارهاي
مدیریتپروژهدرشركتفراببایكشركت

موفقبینالملليدركجاست؟
كه  دارد  ضرورت  امروز  رقابتي  بازار  در 
رقبا  از  جلوتر  گام  يک  همواره حداقل  شركت ها 
باشند و تالش نمايند كه پيوسته برتري رقابتي خود 
را حفظ نمايند. موفقيت يک شركت به توانايي آن 
شركت در پاسخگويي به تغييرات محيطي بستگي 
مزيت  مشخصات  داراي  موفق  شركت  يک  دارد. 

رهبري  و  متوسط  حد  از  باالتر  مديريت  رقابتي، 
و  نوآوري  كيفيت،  سمت  به  بازار  )هدايت  بازار 

خدمت به مشتري( مي باشد.
نهايت  در  معموالً  موفق  شركت هاي  ساختار 
سادگي است و تعداد مقام هاي ارشد اين شركت ها 
اندك است. شركت هاي موفق سعي در ساده كردن 
بگونه اي  موفق  شركت هاي  ساختار  دارند.  كارها 
است كه همه كاركنان از فرآيند كارها آگاهي دارند 
و با استفاده از اين ساختار در برخورد با تغييرات 
به سرعت و با انعطاف كافي واكنش نشان مي دهند.
ساده سازي با استفاده از كاهش موانع و مرزهاي 
تحريک  سازماني،  واحدهاي  پيرامون  و  بين 
از  سازماني  بين  و  وظيفه اي  بين  مشاركت هاي 
استانداردهاي  و  مديريتي  سيستم هاي  ايجاد  راه 
همكاري در سرتاسر شركت با استفاده از تيم كاري 
تسهيم  زيرساخت هاي  فراهم سازي  خرداد و تير  1394خودگردان، 
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سازمان هاي بزرگ 
و شركت هاي موفق 
هلدینگ پروژه 
محور، با استقرار 
دفتر مدیریت پروژه 
)PMO( ضمن 
افزایش هم افزایي 
و تعامل در سطوح 
مختلف سازماني، 
عملکرد خود را نیز 
در شاخص هاي 
مختلف ارتقاء داده 
و مدیریت مؤثر و 
اثربخش سازمان را 
در راستاي اهداف 
پروژه ها میسر 
مي سازند. شركت 
فراب هم بایستي با 
ساده سازي ساختار 
شركت، برطرف 
نمودن لختي هاي 
موجود در برخورد 
و پاسخگویي به 
كارها و تغییرات، 
ایجاد دفتر مدیریت 
پروژه كارا و رعایت 
سایر موارد فوق در 
جرگه شركت هاي 
موفق باقي بماند

ده
رون

پ

با  ساختار  يک  ايجاد  شركت،  سرتاسر  در  داده ها 
شفاف سازي  نقش ها،  با  متناسب  مسئوليت هاي 
نقش ها و مسئوليت بين ستاد مركزي و واحدهاي 

عملياتي و ... انجام مي شود.
سازمان هاي بزرگ و شركت هاي موفق هلدينگ 
پروژه  مديريت  دفتر  استقرار  با  محور،  پروژه 
در  تعامل  و  هم افزايي  افزايش  ضمن   )PMO(
نيز  را  خود  عملكرد  سازماني،  مختلف  سطوح 
مديريت  و  داده  ارتقاء  مختلف  شاخص هاي  در 
اهداف  راستاي  در  را  سازمان  اثربخش  و  مؤثر 
پروژه ها ميسر مي سازند. شركت فراب هم بايستي 
نمودن  برطرف  شركت،  ساختار  ساده سازي  با 
به  پاسخگويي  و  برخورد  در  موجود  لختي هاي 
ايجاد دفتر مديريت پروژه كارا  كارها و تغييرات، 
در جرگه شركت هاي  فوق  موارد  و رعايت ساير 

موفق باقي بماند.
:نظرشمادربارهبهكارگیرياستانداردهاي
مثال عنوان )به شركت در پروژه مدیریت

PMBOK(چیست؟
فشارهاي فرآيندهاي محيطي و تحوالت فراگير، 
شركت ها را با چالش هاي گوناگون روبرو ساخته 
ناكارآمدي نگرش ها، سيستم ها و  نتيجه  است، در 
ابزارهاي مديريتي قديمي كاماًل آشكار شده است. 
بازاري  در  نمي توان  سنتي،  رويكرد  با  كه  چرا 
است  شده  دگرگون  آن  بر  حاكم  قواعد  تمام  كه 
و  سازمان  طراحي  بنابراين  پرداخت.  رقابت  به 
و  پايدار  برتر،  عملكرد  نتايج  بتواند  كه  ساختاري 

كند،  فراهم  را  ذينفعان  انتظارات  و  رقبا  از  فراتر 
ايجاد  كه  است  بديهي  البته  است.  ضرورت  يک 
يک سازمان كه تمامي ويژگي هاي مطرح شده را 
سريعًا در يک زمان داشته باشد دور از دسترس به 
سازمان  از يک  تبديل شدن  مسير  و  مي رسد  نظر 
سنتي به يک سازمان متعالي مسيري طوالني است.
لذا به عقيده من ضرورت استفاده و بكارگيري 
 )PMBOK )مانند  پروژه  استانداردهاي مديريت 
الزم  رابطه  اين  در  تنها  است.  بديهي  شركت  در 
برخي  كه  داشت  توجه  نيز  موضوع  اين  به  است 
خصوصيات تأثيرگذار و مشترك فعلي بين پروژه ها 
)مانند افت و خيزهاي مكرر و غير قابل پيش بيني 
كارفرمايي،  مشكالت  دليل  به  پروژه ها  اجراي  در 
در  و  پروژه ها  اجراي  زمان  زياد  بسيار  تطويل 
انتظارات  مناسب،  برنامه ريزي  امكان  عدم  نتيجه 
متفاوت و خاص ذينفعان و ...( كه عمدتًا ناشي از 
وضعيت اقتصادي فعلي كشور مي باشد بكارگيري 
و پياده سازي كامل استانداردهاي مديريت پروژه را 

با مشكالتي مواجه خواهد نمود.
:هموارهاینچالشمطرحبودهاستكه
فني توانمنديهاي با فرد یك باید پروژه مدیر
باالباشدویایكفردباتوانمنديهايمدیریتي
آیا و چیست خصوص این در شما نظر باال،
ميتوانیكحدتعادلبرايآندرنظرگرفت؟

به دليل نو بودن و ويژگي هاي خاص هر پروژه، 
مهارت هاي  كسب  بر  عالوه  بايستي  پروژه  مدير 
براي  را  خاصي  توانمندي هاي  عمومي،  مديريت 

داشته  پروژه  خاص  مسايل  و  مشكالت  با  مقابله 
باشد.

مدير پروژه بايستي اعتبار و توانايي اداري الزم 
شركت  ارشد  مديران  توجيه  و  پاسخگويي  براي 
پروژه چالشي  مديريت  باشد.  داشته  را  كارفرما  و 
تيم سازي،  به مهارت هايي چون رهبري،  است كه 
حل  منابع،  تخصيص  خالقيت،  برنامه ريزي، 

تعارض و البته تخصص فني نياز دارد.
با  مقايسه  در  نيست كه  پروژه الزم  براي مدير 
بااليي  فني  پروژه تخصص  اندركاران  ساير دست 
داشته باشد تا با ساير متخصصان پروژه بحث هاي 
ريز فني و تخصصي بنمايد، بلكه الزم است تا مدير 
پروژه در حد فهم و درك منطقي مباني فن آوري 
بتواند  همچنين  و  باشد  داشته  تخصص  پروژه 
خواسته ها و نيازهاي فني كارفرما را براي كاركنان 
پروژه تعبير و تفسير نمايد و بدينوسيله اعتبار فني 
ارشد شركت  مقابل كارفرما و مديران  الزم را در 
كارآمد  مديريت  به  فني  متخصصان  نمايد.  كسب 
براي امكان انجام و توسعه برنامه هاي مهندسي و 
حمايت مديريت ارشد از كارهاي فني و مهندسي 
نياز دارند. البته نهايت مطلوبيت است كه يک مدير 
مسايل  و  موضوعات  مؤثر  بصورت  بتواند  پروژه 
درك  كاماًل  را  اداري  و  سازماني  بازرگاني،  فني، 
راه حل هاي جامع  پروژه  اجراي  نمايد و در مسير 
بسيار كمي  تعداد  بديهي است كه  ارائه دهد ولي 
از مديران پروژه كليه تخصص هاي فوق را با هم 

دارند.
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شاید بسیاری از 
همکاران بخاطر 

داشته باشند كه از 
ابتدای فعالیت فراب 

تا اواسط دهه 80 
خورشیدی هر یک از 

طرح های بزرگ در 
قالب یک تیم جداگانه 

و به سرپرستی 
یکی از معاونت های 
اجرایی طرحها اداره 
و مدیریت میگردید 

و این معاونین  
مستقیما به مدیر 

عامل پاسخگو بودند. 
طرح های اجرا شده 

نیروگاه آبی نسل اول 
فراب در همین قالب 
اجرا شد و طرح های 

نسل دوم نیز در همین 
قالب پی ریزی گردید

ده
رون

پ

ساختار در تغییرات كلیدي مقاطع :
مدیریتپروژهشركتفرابراچهمقاطعویا
بخواهیم اگر دیگر عبارت به ميدانید؟ وقایعي
روندرشدوتغییراتساختارمدیریتپروژهرا
درفراببهصورتمرحلهبهمرحلهدرطيزمان
بیانكنیم،چهمراحليراميتواندرنظرگرفت؟

همانطور كه اشاره كرديد از ديدگاه اينجانب نيز 
تغييرات حادث شده در ساختار مديريت پروژه در 
مسير طبيعی و بلوغ فراب و از رهگذر كسب سالها 
نوين  ساختارهای  با  تطابق  در  همچنين  و  تجربه 
مديريت پروژه صورت گرفته است كه ميتواند شامل 

موارد زير باشد:
الف-ايجاد ساختار مديريت پورتفوليو:

باشند  داشته  بخاطر  همكاران  از  بسياری  شايد 
 80 دهه  اواسط  تا  فراب  فعاليت  ابتدای  از  كه 
خورشيدی هر يک از طرح های بزرگ در قالب يک 
معاونت های  از  يكی  سرپرستی  به  و  جداگانه  تيم 
اين  و  ميگرديد  مديريت  و  اداره  طرحها  اجرايی 
بودند.  پاسخگو  عامل  مدير  به  مستقيما  معاونين  
طرح های اجرا شده نيروگاه آبی نسل اول فراب در 
همين قالب اجرا شد و طرح های نسل دوم نيز در 

همين قالب پی ريزی گرديد. صرف نظر از تاسيس 
شركت نارديس با ماموريت انجام طرح های حوزه 
ی نفت وگاز و مقارن با جهت گيری جديد سازمان 
از  خارج  پروژه های  و  طرح ها  حوزه  به  ورود  در 
فعاليت فراب در حوزه  آغاز  با  كشور و همينطور 
سه  در  پورتفوليو  مديريت  حرارتی،   نيروگاه های 
حوزه طرح های آبی، طرح های حرارتی و طرح های 
سالهای  در  و  ادامه  در  و  شد  ايجاد  كشور  خارج 
بعد  به سه حوزه طرح های آبی،طرح های حرارتی و 
طرح های ريلی تغيير پيدا كرد. در ساختار پورتفوليو  
يک حوزه  طرح های  مجموعه ی   مديريت  در  و 
ی معين بجای توجه صرف به مديريت عملياتی و 
تاكتيكی  در هر طرح معين، تطابق و همسويی سبد 
طرح ها و پروژه ها جهت براورد اهداف استراتژيک 
شركت مورد نظربوده است. عالوه بر اين  مزايای 
ديگری از قبيل تربيت متوازن نيروی متخصص و 
ساير  در  چه  و  پروژه  مدير  سطح  در  چه  كارآمد 
انسانی  منابع  مناسبتر  مديريت  كارشناسی،  سطوح 
بعنوان مهمترين دارايی شركت فراب چه از حيث 
و چه  كليدی   انسانی  نيروی  نگهداشت  و  جذب 
انتقال چابک و مطمئن اين منابع به ساير  از بابت 

پروژه ها  اطالعات  بهينه  ثبت  پروژه ها،  و  طرح ها 
اطالعاتی  سيستم های  مناسب  توسعه  امكان  و 
پروژه های مشابه و بكارگيری الگوهای يكسان  در 
مانند ساختارهای شكست  اسناد  و  اطالعات  ثبت 
كار و امثال آن ، استفاده،  نگهداری  و  دسته بندی 
دانش آموخته ها به منظور استفاده در ساير طرح های 
مشابه و همچنين تبادل مناسبتر تجربيات و اطالعات  

از رهگذر اين تغيير ساختارحاصل گرديده است.
اطالعاتی  سيستم های  تكامل  و  ب-بكارگيری 

پروژه: 
بكارگيری  با  روند  اين  كه  گفت  بتوان  شايد 
بعنوان  فراب  شركت  در  اداری  اتوماسيون  سيستم 
آغاز   ۱380 سال  در  رو  پيش  سازمانهای  از  يكی 
شده و با  بكارگيری نرم افزار های ثبت مدارك و 
اسناد فنی در سالهای بعدی تداوم يافته است. بنظرم 
عزم شركت در  تهيه نرم افزار كنسول  فراب جهت 
ثبت اطالعات متنوع صف و ستاد و بعبارتی تهيه 
دستاورد  مهمترين  پروژه  يكپارچه  مديريت  ابزار 
سالهای گذشته در اين خصوص بوده است. بر اين 
اساس بكارگيری ماژول های متنوع و بهم پيوسته در 
حوزه های تامين، منابع انسانی، مالی، اسناد فنی و... 

ساختار مدیریت پروژه در فراب در گفتگو با عبدالحسين فامور زاده

بکارگیری و تکامل سیستم های اطالعاتی پروژه

»از جمله نقاط قوت فراب مي توان 
به وجود ابزارهاي مناسب در سیستم 
ارتباط  پروژه ها،  اطالعاتي  مديريت 
بسیار مناسب و روان صف و ستاد 
و  كلیدي  منابع  وجود  سازمان ، 
ماندگار انساني و مديريت شايسته 
و   سازمان  سطح  در  منابع  اين 
نمود.  اشاره  پروژه ها  مديريت سبد 
همچنین وجود فرايند هاي مناسب و 
بدون اصطكاک خصوصا در ارتباط 
بین اجزاء پروژه نیز از وجوه تمايز 
پروژه  مديريت  ساختار  در  فراب 
است.«اينها را عبدالحسین فامورزاده 
مي گويد؛ مديری فنی و حرفه ای كه 
سال های حضورش در شركت فراب 
تجربه  با  و  كاركشته  مديری  او  از 
ساخته است. مديری كه ضمن رعايت 
ظرافت های فنی و مهندسی، نظريه ها 
و كاركردهای مديريتی را همواره در 
كارش اجرا كرده و به خوبی توانسته 
است »مديريت پروژه« را در شركت 
اجرايی و عملیاتی نمايد. متن كامل اين 

گفتگو را در ادامه مي خوانید...
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در دو سال گذشته با موفقيت همراه بوده است.
ج-  ماتريس قوی  بجای ماتريس ضعيف:

تغيير در چارت معاونت مهندسی فراب  جهت 
سرويس دهی مناسبتر به پروژه ها از جمله تغييرات 
كليدی در ساختار مديريت پروژه به شمار مي آيد. تيم 
مهندسی موظف در هر پروژه مركب از رييس مهندسی 
محسوب  پروژه  تيم  جزو  راهبرعمال  مهندسين  و 
ميشوند و مسئوليت فنی و تحقق اهداف مورد نظر را 
در حوزه مهندسی والبته در ارتباط با ساير اركان هر 
طرح يا پروژه بعهده دارند. مديران تخصصی وظيفه ای 
كه قبال متولی و مسئول مستقيم مهندسی كليه طرحها 
در ديسيپلين مربوطه بودند، در اين ساختار تنها عهده 
دار نقش هدايتی ، نظارتی و تخصيص منابع مورد نياز 
ميباشند. همچنين تاسيس واحد برنامه ريزي مهندسی 
استفاده  و  پروژه   مهندسی هر  تيم  پشتيبانی  جهت 
بهينه منابع انسانی ارزشمند مهندسی فراب در سالهای 
گذشته نيز در دسته بندی همين تغييرات قرار ميگيرد. 

د-ايجاد ساختار مديريت پروژه های مشاركتی:
ورود فراب به اين حوزه با اخذ طرح سياه بيشه 
آغاز شد و در سالهای گذشته اخذ چندين پروژه 
در قالب انواع عقود مشاركتی ، لزوم ايجاد ساختار 
ويژه اين نوع پروژه ها  نظير تاسيس كميته راهبری 
مشاركت  و يا ايجاد فرايند های ويژه خصوصا در 
بخش مديريت مالي و هزينه در هر نوع مشاركت را 

بدنبال داشته است. 
سرمايه  پروژه های   در  ويژه  ه-ساختارهای 

گذاری و مالكيتی:
 ساختارهای منحصر بفرد در پروژه های مالكيتی 
و سرمايه گذاری، خود  تاسيس شركت های پروژه 
كه نقش كارفرمای طرح مورد نظر در سازمان را ايفا 
مي كنند در پی داشته است. نحوه تعامل و مديريت 
طرح  چه در ساختار مديريت اجرای پروژه و چه در 

ساختار كارفرمايی با آنچه فراب در گذشته بعنوان 
پيمانكار اصلی با آن خو گرفته بعضا متفاوت بوده 
و منشا ايجاد تغييراتی در نحوه مديريت و ساختار 

پروژه های مرتبط گرديده است.
و- ايجاد واحد هاي كنترل هزينه و مديريت ادعا 
جهت پشتيباني مدون و مناسب پروژه ها در حوزه 
نيز از تغييرات مهم سالهاي گذشته  مديريت مالي 

بشمار مي آيد. 
:چهنقاطضعفيدرسیستمهايمدیریت
پروژهفرابوجودداشتكهاكنونبرطرفشده

است؟
توضيح  قبلي  سوال  به  پاسخ  در  كه  همانطور 
ارتقاء  و  بهبود  يا  و  ضعف  نقاط  جبران  دادم 
ساختار مديريت پروژه در شركت فراب، در مسير 
همچنين  و  است  شده  حادث  فراب  بلوغ  طبيعي 

خواهشمندم به پاسخ سوال قبل رجوع فرماييد. 
:نقاطقوتفعليساختارمدیریتپروژه
با آن تمایز وجه و ميدانید؟ چه را فراب در

شركتهايمشابهورقیبدركجاست؟
وجود  به  مي توان  فراب  قوت  نقاط  جمله  از 
اطالعاتي  مديريت  سيستم  در  مناسب  ابزارهاي 
و  صف  روان  و  مناسب  بسيار  ارتباط  پروژه ها، 
ستاد سازمان ، وجود منابع كليدي و ماندگار انساني 
و   در سطح سازمان  منابع  اين  مديريت شايسته  و 
مديريت سبد پروژه ها اشاره نمود. همچنين وجود 
فرايند هاي مناسب و بدون اصطكاك خصوصا در 
ارتباط بين اجزاء پروژه نيز از وجوه تمايز فراب در 

ساختار مديريت پروژه است.   
فعلي پروژه مدیریت ساختار ضعف نقاط

فرابدركجاست؟
بنظرم نقاط قابل بهبود ميتواند شامل موارد زير 

باشد:

• پرداختن به مقوله مديريت ذي نفعان پروژه از 
طريق برنامه ريزي، كنترل و پايش دقيقتر و مدونتر  
ميتواند در مديريت موثرتر آنها  راهگشا باشد. توجه 
به اين مقوله خصوصا در پروژه هاي تاسيسات زير 
ويژه  اهميت  از  و خارج كشور   داخل  در  بنايي  
از  غفلت  واضحتر  بعبارت  و  است  برخوردار  اي 
شناسايي نيازها و عدم برنامه ريزي مناسب در اين 
بخش ميتواند مشكالت و هزينه هاي بسياري را به 
عرصه   در   فراب  جدي  حضور  كند.  وارد  پروژه 
اجراي طرح هاي خارج از كشور اهميت اين مورد 

را دو چندان كرده است.
با  پروژه ها  در  ريسک  مديريت  سازي  پياده   •
توجه به عوامل منحصر به فرد در هر پروژه مانند 
كمبود منابع مالي و وجوه نقد ، زمان طوالني اجراي 
طرح ، وجود فرايند هاي پيچيده محتمل در سازمان 

كارفرما و امثالهم، ضروري بنظر مي رسد.
 تهيه مدل هاي شناسايي ، طبقه بندي و  ارزيابي 
ريسک در سطح سازمان و سبد پروژه ها با عنايت 
اتمام  و  اخذ  در  رقابت  عرصه  شدن  تر  جدي  به 
و  گذشته  سال هاي  در  پروژه ها  آميز  موفقيت 
درجه  از  اطمينان  و  سود  حاشيه  كاهش  همچنين 

اهميت بااليي برخوردار است.
• طرح ريزي و پياده كردن سيستم هاي مديريت 
تغييرات پروژه و اصالح و يا ايجاد دستورالعمل ها 
از  ميتواند  اينخصوص  در  نياز  مورد  فرايند هاي  و 
نقاط قابل بهبود باشد. اهميت اين موضوع بحدي 
است كه  در به روز رساني ساختار معمول و متعارف 
9 جزيي مديريت پروژه )مطابق استاندارد مديريت 
پروژه آمريكا( بعضا بعنوان جزء دهم شناخته ميشود.
• ايجاد ساختار مدون مديريت دانش در سطح 
سازمان نيز ميتواند در بهبود مديريت و اجراي پروژه 

موثر باشد.

تغییر در چارت 
معاونت مهندسی 
فراب  جهت 
سرویس دهی 
مناسبتر به پروژه ها 
از جمله تغییرات 
كلیدی در ساختار 
مدیریت پروژه به 
شمار مي آید. تیم 
مهندسی موظف در 
هر پروژه مركب 
از رییس مهندسی 
و مهندسین 
راهبرعمال جزو تیم 
پروژه محسوب 
میشوند و مسئولیت 
فنی و تحقق اهداف 
مورد نظر را در 
حوزه مهندسی 
والبته در ارتباط 
با سایر اركان 
هر طرح یا پروژه 
بعهده دارند
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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 5+1، 
پیش بینی مي شود به 
زودی شرایط حضور 

شركت های بین المللي 
نفتی در پروژه های 

توسعه ای ایران مهیا 
شود

ثه
اد

ح

شرح مختصر حادثه:
نيروگاه پارسيان شامل ۴ واحد گازي با توان كل ۱20 مگاوات درپااليشگاه 
پيمانكار  مي گردد.  اجرا  مهر  شهرستان  فارس، شرق  استان  در  واقع  پارسيان 
ايران  گاز  توسعه  و  مهندسي  شركت  طرح  وكارفرماي  فراب  شركت  اصلي 

مي باشد.
اين پروژه از سال ۱388تا آذر 93 عليرغم انجام بيش از 99.2 درصد كار، 
داراي هيچگونه حادثه ناتوان كننده اي نبوده است.  شركت نوتاش به عنوان 
پيمانكار نصب نيروگاه، به منظور دسترسي و اجراي سيستم صاعقه گير در 
سقف نيروگاه، با يک شركت پيمانكاري كوچک جهت نصب داربست ها اقدام 
به درستي  را  فعاليت خود  نيز  پيمانكاري مربوطه  قرارداد مي نمايد.   به عقد 
اتمام نصب صاعقه گيرها در سقف وديوارهاي جانبي  از  داده و پس  انجام 
باز  و  نصب  عمليات  در  مي نمايد.   داربست ها  كردن  باز  به  اقدام  نيروگاه، 
كردن داربست ها كليه اصول ايمني مربوطه با نظارت كارشناسان فراب رعايت 
مي گردد، به عنوان مثال كليه داربست بندها آموزش هاي الزم را طي نموده و 

ملزم به استفاده از كمربند ايمني شده اند. 
استندهاي  برروي  و  منتقل  زمين  به  طناب  با  نيز  شده  باز  داربست هاي 

جداگانه اي به صورت منظم دپو مي گردند.

  بخش عظيمي از داربست هاي نصب شده از تراز 23 متري تا حدود 5 
متري از كف باز مي گردند كه متاسفانه در روز پنجشنبه مورخ  93.9.2۷ حدود 
ساعت ۱۱:۴5 يكي از نفرات داربست بند، در هنگام دمونتاژ داربست در ضلع 
جنوبي توربين هال جنب اگزوز واحد ۴، مابين ديوار ساندويچ پانل ساختمان 
و سيستم F&G هنگامي كه قصد داشته خود را از يک پايه داربست در ارتفاع 
حدود 5 متري به پايه ديگر به فاصله عرضي حدود 2 متري برساند به دليل باز 
كردن كمربند ايمني خود و تردد از مسير خطرناك )لوله افقي داربست بدون 

حفاظ( از ارتفاع حدود 5 متري به زمين سقوط مي نمايد.
يادآوري مي گردد كه در روش معمول، فرد داربست بند پس از باز كردن 
داربست هاي افقي، اقدام به باز كردن داربست هاي قائم مي نمايد كه براي انجام 
تصاوير  مطابق  داربست ها،  بست  كردن  باز  مخصوص  آچارهاي  از  كار  اين 

فوق استفاده مي گردد. 

    

نامبرده از پشت به زمين افتاده و به دليل آسيب ديدگي شديد جمجمه ناشي ازبرخورد 
با بتون كف، از ناحيه قسمت خلفي راست سرشديدا آسيب مي بيند كه منجر به خونريزي 
از دهان و گوش راست مي گردد. نيروهاي بهداري وآمبوالنس كارگاه بالفاصله به محل 
اعزام مي شوند و شخص آسيب ديده توسط آمبوالنس كارگاه به بيمارستان مهر منتقل 

مي گردد، پس از معاينه در بيمارستان متاسفانه فوت نامبرده اعالم مي گردد.
تصاویرمحلحادثه

دالیل بروز حادثه:
بي احتياطي فرد داربست بند، عجله و تردد از مسير خطرناك، بدون اتصال مهاركمربند 
ايمني به ساپورت هاي فوقاني را شايد بتوان يكي از مهم ترين داليل بروز اين حادثه 
برشمرد. اگر داربست بند يک طبقه پايين تر مي آمد و مهار كمربند ايمني خود را از طريق 
FALL ARRESTER )ترمز(به لوله داربست باالسري خود متصل مي كرد شايد حتي 

در صورت سقوط، دچار  مصدوميت جدي نمي شد.

آموخته هاي ناشي از حادثه:
بايد دقت گردد كه  نبايد كرد و همواره  انجام هيچ كاري عجله  براي   -۱

هر فعاليتي به صورت ايمن و متناسب با شرايط خطرات احتمالي انجام پذيرد.
بايد  و  باز گردد  نبايد  ارتفاع هرگز  در  كار  هنگام  ايمني  كمربند  مهار   -2
دقت گردد كه ضروري است از ساير تجهيزات ايمني كار در ارتفاع مثل ترمز، 

پاراشوت، اليف الين و غيره نيز استفاده گردد.
3- باالروها بايد از كاله ايمني چانه بند دار استفاده نمايند تا همواره در هر 

شرايطي سر فرد را از ضربات احتمالي محفوظ نگه دارد.
۴- نفرات باالرو بايد به صورت مستمر تحت آزمايشات پزشكي قرار گرفته 
و سالمت آنها به لحاظ ديد چشم ها، شنوايي، فشار خون، بيماري هاي قلبي، 

صرع و سرگيجه و غيره كنترل گردد.
*رئیسبخشایمنيوبهداشت

تجزيه و تحلیل يك حادثه منجر
 به فوت دركارگاه نیروگاه گازي پااليشگاه پارسیان

محسن خرسندي *
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  امروزه یکی از 
مهم ترین زمینه هاي 
تحقیق و پژوهش، 
توسعۀ روش هاي 
جستجو مي باشد. 
جستجوهاي محلي 
یک راه حل بالقوه 
براي حل مسائل 

بهینه سازی سخت 
مي باشد و به بررسي 
جواب های نزدیک به 
بهینه در آن مسائل 
به امید پیدا كردن 
یک راه حل مناسب 
مي پردازد. با توجه 
به تعدد مسائل 
سخت در پروژه های 
صنعتی و اجرایی 
و مشکلی بزرگی 
به نام تاخیرات 
زمانی در این نوع 
پروژه ها سعی به 
استفاده از این روش 
و روش الگوریتم 
الکترومغناطیس شده 
است

مي
عل

ه 
قال

م
  امروزه يكی از مهم ترين زمينه هاي تحقيق و پژوهش، توسعۀ روش هاي 
جستجو مي باشد. جستجوهاي محلي يک راه حل بالقوه براي حل مسائل بهينه 
سازی سخت مي باشد و به بررسي جواب های نزديک به بهينه در آن مسائل به 
اميد پيدا كردن يک راه حل مناسب مي پردازد. با توجه به تعدد مسائل سخت در 
پروژه های صنعتی و اجرايی و مشكلی بزرگی به نام تاخيرات زمانی در اين نوع 
پروژه ها سعی به استفاده از اين روش و روش الگوريتم الكترومغناطيس شده 
است. با توجه به اينكه نظام هاي مختلفي جهت اجراي پروژه ها در كشور وجود 
دارد كه شامل پيمان اماني ، روش سنتي سه عاملي )پيشنهاد مناقصه3  – طراحي۴ 
پيمانكاري مديريت  ساخت5( طرح و ساخت دو عاملي ، مديريت اجرا و   –
است ، معموال صاحبان كار يا كارفرمايان جز اجرای پروژه ها ، درگيريهای فراوان 
ديگری دارند و در واقع محور اصلی فعاليت آنها ، اجرای پروژه نيست بلكه 
مديريت آن مي باشد. مديريت زمانی و به تحقق رساندن كامل اهداف در زمان 
معين و كوتاه هدف اصلی هر پروژه مي باشد. پس با توجه به اين موضوع ، يكی 
به طرف  از ويژگی های جديد دانش مديريت ، شناسائی و هدايت سازمان ها 
يكي  محوری شركت ها ،  فعاليت  راستای  در   .]۱[ است  آنها  محوری  فعاليت 
از عوامل اصلي گرايش سازمانها به سمت EPC موضوع كاهش زمان است. 

جهت كاهش زمان ، به زمانبندی كامل با در نظر گرفتن تمام مشكالت كاری 
و انسانی احتياج است. بنابراين زمانبندي نوعي تصميم گيري است و فرآيندي 
است كه در جريان آن برنامه زماني را تعيين مي كنند. در مسائل زمانبندي تابع 
هدف آرماني بايد در برگيرنده تمام هزينه هاي سيستم براي اجراي تصميمات 
مربوط به زمانبندي باشد. به هنگام اجراي آن در عمل ،  اندازه گيري يا حتي 
مشخص كردن كامل چنين هزينه هايي مشكل است. هزينه هاي عمده عملياتي را 
كار برنامه ريزي ، تعيين مي كند ]2[ . در اين تحقيق با توجه به تعدد پروژه هاي 
فعال در شركت مورد بررسي ، شناسايي عوامل تأخير و كنترل و پيشگيري آنان 
جهت جلوگيري يا كاهش تأخيرات و هدايت منابع و امكانات موجود به سمت 
استفاده بهينه و افزايش كارايي ، مفيد و حايز اهميت خواهد بود. به اين منظور 
از الگوريتم استفاده شده است زيرا به دليل وجود مجموعه اي از دستورالعمل ها 
كه با زبان دقيق و قابل فهم به همراه جزييات الزم و كافي به گونه ای اجرا 
)انجام( مي شود مي توان در نهايت هدف خاصی را دنبال كرد. در ابتدا الگوريتم 
مجموعه ای متناهی از دستورالعمل ها است ، كه به ترتيب خاصی اجرا می شوند 
و مسئله ای را حل مي كنند. به عبارت ديگر يک الگوريتم ، روشی گام به گام 
برای حل مسئله است. در اين مقاله در درجه اول به عنوان يک هدف ، به انطباق 

استفاده از الگوریتم الکترومغناطيس جهت زمانبندي 

كاركارگاهي در پروژه هاي  EPC مخابراتي مترو

پروژه های EPC 1 به معنی طراحی-  مهندسی ، خريد كاال و اجرای 
آن پروژه می باشد. EPCدارای مفهومی فراتر از مهندسی و در واقع در 
EPCبر گیرنده شاخصهای مديريتی است. مديريت قرارداد يا پروژه
شامل مديريت مالی، محدوده پروژه، زمان،نیروی انسانی، ارتباطات، 
ريسك، تامین كاال، كیفیت و نهايتا در هم آمیختن تمامی اين ها مي باشد. 
جوهره مسائل زمانبندی در اين نوع پروژه ها ،  به تصمیم گیری در مورد 
تخصیص منابع و توالی عملیات و تطبیق تقاضا منحصر مي شود. دير 
كرد ، هزينه های راه اندازی و توقف همیشه به عنوان مهمترين معیارهای 
زمانبندی در سیستم های كاربردی مي باشند. جهت مشكل زمانبندی 
كاركارگاهی به دلیل اينكه تاكنون برای آن ها راه حل سريع و قابل انجام 
در زمان معقول پیدا نشده است به عنوان يك مسئله NP-Hard 2)ان - پی 
سخت: مسئله چند جمله ای در زمان بر حسب اندازه ورودی مسئله( مطرح 
مي باشد. اين مقاله به دنبال توسعه يك الگوريتم فراابتكاری بر مبنای 
الكترومغناطیس جهت حل زمانبندی پروژه های EPC مي باشد. الگوريتم 
الكترومغناطیسی كه پیشنهاد خواهد شد برای حل و پیدا كردن راه حل های 

كمكی برای يافتن جواب های خوب )نزديك به بهینه( مي تواند مورد توجه 
قرار گیرد. با استفاده از نتايج الگوريتم بدست آمده در اين تحقیق و روش 
معرفی شده مي توان در يافتن جواب های نزديك به بهینه در پروژه های 
EPCمشابه استفاده كرد. جستجوی محلی يك روش فرا ابتكاری برای 
حل مسائل بهینه سازی سخت، به صورت محاسباتی می باشدكه پايان 
الگوريتم جستجوی محلی می تواند بر مبنای يك محدوده زمانی باشد و 
به كمك اين روش كه دارای خاصیت پیدا كردن جواب های خوب در زمان 
مناسب است و روش الگوريتم بهبود يافته معرفی شده در اين تحقیق 
مي توان در مسائلی مشابه استفاده كرد كه از مزايای آن محسوب مي گردد. 
اين روش با روش های الگوريتم ژنتیك و الگوريتم جستجوی ممنوع و 
روش شبیه سازی تبريدی و توابع ارائه شده توسط محققان ديگر مورد 
مقايسه و آزمون قرار گرفته است و نتايج بدست آمده از حل نمونه مسئله 
كه نمونه واقعی )پروژه خط 1 مترو اصفهان( دارد دارای كیفیتی مناسب 
بوده و زمان رسیدن به جواب ها بسیار كوتاه تر شده كه نشان دهنده 

قابلیت باالی ايده ارائه شده و پیاده سازی مناسب آن مي باشد. 

كلماتكلیديپروژههایEPC،زمانبندی،الکترومغناطیس،فراابتکاری،كاركارگاهی

علیرضا حسنی *
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مدت زمان اجرا عامل 
بسیار مهمی در تنظیم 

برنامه اجراي كار 
است. به عنوان یک 
قاعده كلی افزایش 

مدت اجرا بهاي تمام 
شده كار را افزایش 

مي دهد ولی مدت اجرا 
را نمی توان بدون 
حد و حصر كوتاه 
كرد]4[. زمانبندی 

نوعی تصمیم گیری 
و فرآیندی است كه 
در جریان آن برنامه 

زمانی را تعیین 
مي كنند ، بعالوه 

زمانبندی مبحثی 
نظری است كه 

مجموعه ای از اصول ، 
مدل ها ، روش ها و 

نتایج منطقی را در بر 
مي گیرد ، كه بینشی 
عمیق در مورد عمل 

زمانبندی فراهم 
مي آورد

و پياده سازی يكی از فراابتكاري هاي پيشرفته به نام الگوريتم الكترومغناطيس 
تعيين  و  زمانبندي  برای  الگوريتم  اين  كه  پرداخته شده   ۶)EM( فراابتكاري  
تركيبی  كاركارگاهي  نوع  از  توليد  سيستم هاي  در  موجود  مسئله  و  مشكل 
)JSHS(۷ به كار مي رود. الكترومغناطيس فراابتكاري روش جديد بهينه سازی 
است كه الهام گرفته شده از قانون های الكترومغناطيسی )جاذبه و دافعه( از كولن 
بر روی ذرات باردار مي باشد. كولن يكای بار الكتريكی است و مقدار بار الكترون 
برابر با   ۱9- ۱0× ۶02۱۷۶۴8۷ /۱ كولن مي باشد. قانون كولن نخستين بار در سال 

۱۷83 توسط فيزيكدان فرانسوی شارل آگوستن كولن منتشر شد.
 اين قانون يک قانون فيزيک است كه واكنش های الكتروستاتيكی ميان بارهای 
نقطه ای را توصيف مي كند كه شكل مكانيزم پايه ای قانون كولن به اين صورت 
است كه بارهای هم نام همديگر را دفع و غير هم نام هم ديگر را جذب مي كنند. 

 مسئله مورد بررسی و روش حل
برای بهتر مشخص شدن موضوع ، به شرح مسئله و روش حل و بهبود آن 

مي پردازيم:

 EPC ۱ - پروژه های
پروژه  و  عمليات  دربرگيرنده  عمومًا  كار  و  مي دهند  انجام  كار  سازمان ها 
مي باشد بنابراين پروژه ها اغلب به عنوان وسيله ای جهت دستيابی به برنامه 
بسياری  راستای همين موضوع در  اجرا مي شوند و در  راهبردی سازمان  ی 
سازمان ها ، پروژه ها ابزارهايی جهت پاسخگويی به درخواست هايی هستند كه 
پرداخت  آنها  به  توان  نمی  به واسطه محدوديت های عمليات عادی سازمان 
مشخص  دستاورد  يک  از  بيش  يا  يک  تكميل  با  پروژه  ی  مرحله  هر   .]3[
قابل  و  ملموس  كاری  از يک محصول  است  عبارت  دستاورد  مي شود. يک 
صحت سنجی مثل يک امكان سنجی ، يک طرح تفصيلی يا يک پيش نمونه 

كاری.
 EPC )Engineering. به پروژه های مهندسی ، تدارك و ساخت پروژه های
Procurement. Construction( مي گويند. اولين  دليل  اطمينان  كارفرما 
يا صاحب  كار به پيمانكار اين است كه پيمانكار تمام كار را طبق مبلغ  نهايي  
در  تغييرات  زمان   برساند.  پايان  به  شده  اعالم  قطعي   زمان   و  شده  تعيين 
پروژه هايي  كه  به  روش  EPC اجرا مي شوند بسيار كم  است  زيرا جريمه هاي  
پروژه های  امروزه  هستند.  زياد  قرارداد  در  طرفين   شده  براي   گرفته   نظر  در 
آن  اصلی  مزايای  به علت  و  داشته  ای  فزاينده  داخل كشور رشد  در   EPC
بيشتری  استقبال  با  اتمام طرح  تاريخ قطعی  نهايی و  از قيمت  اطمينان  يعنی 

مواجه مي گردند.
به  برنامه اجراي كار است.  تنظيم  مدت زمان اجرا عامل بسيار مهمی در 
عنوان يک قاعده كلی افزايش مدت اجرا بهاي تمام شده كار را افزايش مي دهد 
ولی مدت اجرا را نمی توان بدون حد و حصر كوتاه كرد]۴[. زمانبندی نوعی 
تصميم گيری و فرآيندی است كه در جريان آن برنامه زمانی را تعيين مي كنند ، 
بعالوه زمانبندی مبحثی نظری است كه مجموعه ای از اصول ، مدل ها ، روش ها 
زمانبندی  مورد عمل  در  بينشی عميق  كه  مي گيرد ،  بر  در  را  منطقی  نتايج  و 
تعيين حداقل زمان  برنامه زمانبندی:  تهيه  اهداف  فراهم مي آورد ]5[ و ]۶[. 
الزم جهت اجراي پروژه - تعيين تعداد نيروي انسانی و مصالح و تجهيزات 
الزم - آشنايی با چگونگی پيشرفت اجراي پروژه - در اختيار قرار دادن مسائل 

مالی در زمان مورد نياز]5[. 
در زمانبندی ، زمان مورد نياز برای تغيير از يک كار8 به كار ديگری در يک 
راه اندازی  زمان  يا  اضافی  توليد  هزينه  عنوان  به  مي باشد  موجود  كه  ماشينی 
معرفی مي شود. به نمونه های متعددی از مشكالت زمانبندی كاركارگاهی در 
اتومبيل ،  مونتاژ  كارخانه  الكترونيكی ،  كارخانه های  جمله  از  مختلف  صنايع 
صنايع بسته بندی ، صنايع نساجی ، كارخانه های فوالد ، كارخانه ساخت موتور 

هواپيما ، كارخانه های مونتاژ بورد مدارات چاپی9 و .... مي توان اشاره كرد.

جستجوی سطح هزينه )تمامی مقادير ممكن تابع( جهت يافتن هزينه مينيمم 
در بطن تمامی الگوريتم های بهينه سازی قرار دارد. در بسياری از روش های 
بهينه سازی ، ما با احتياط از يک نقطه منفرد در فضای تصميم گيری با استفاده 
از قوانين انتقال، به نقطه بعدی مي رويم. اين روش نقطه به نقطه ممكن است 
منجر به بروز اشتباه و خطا شود. زيرا شامل تشريح كامل از موقعيت پيک ها 
و نقطه ماكزيمم های۱0 اشتباه در فضای مورد نظر )چندين پيک( مي باشند ]۶[. 
به بزرگترين مقدار يک تابع در بازه خود پيک گفته مي شود و به بزرگترين 

مقداری كه مي تواند وجود داشته باشد ماكزيمم گويند )طبق نمودار زير (. 

در مقابل ، الگوريتم الكترومغناطيس به طور همزمان با مجموعه ای از نقاط 
كار مي كند و نقاط ماكزيمم زيادی را به طور موازی با يكديگر جستجو مي كنند 
بنابراين ، احتمال پيدا كردن نقاط ماكزيمم اشتباه نسبت به روش های نقطه به 
از  تعداد زيادی  اجتماعی و كاری ،  پيچيده  نقطه ، كاهش مي يابد. سيستم های 
مسائلی كه به طور طبيعی دارای سيستم پيچيده و تركيبی هستند را پيش روی ما 
قرار مي دهند. چندين رويكرد برای طراحی جواب های با كيفيت قابل پذيرش 
تحت محدوديت زمانی قابل پذيرش پيشنهاد شده است. جهت اين رويكرد 
الگوريتم هايی وجود دارند كه هيچ تضمينی در ارائه جواب ندارند اما بر اساس 
شواهد و سوابق نتايج آن ها ، به طور متوسط بهترين تقابل كيفيت و زمان حل 
برای مسئله مورد بررسی را به همراه داشته اند. به اين الگوريتم ها ، الگوريتم های 
ابزار  اين است كه  فرابتكاری های خوب  ابتكاری گفته مي شود. خاصيت  فرا 
ساده ای برای تشخيص خط مشی های بهتر ارائه بدهند و در حالی كه به صورت 
شرطی الزم ، تشخيص خط مشی های اثربخش را تضمين نمی كنند اما اغلب 
بيشتر مسائل پيچيده  اين تضمين را فراهم آورند ]۷[.  به صورت شرط كافی 
نيازمند ارزيابی تعداد انبوهی از حالت های ممكن برای تعيين يک جواب دقيق 
مي باشند. زمان الزم برای يافتن يک جواب دقيق اغلب بيشتر از يک طول عمر 
است ]8[. فرا ابتكاری ها با استفاده از روش های نيازمند ارزيابی های كمتر و 
ارائه جواب هايی در محدوديت های زمانی قابل قبول دارای نقشی اثربخش در 
حل چنين مسائلي خواهند بود ]9[. الگوريتم هايی است كه صريحا يا به صورت 
ضمنی تقابل بين ايجاد تنوع جستجو )وقتی كه جستجو به سمت مناطق بد 
بهترين جواب  كه  اين هدف  )با  تشديد جستجو  و  مي رود(  فضای جستجو 
الگوريتم ها فرا  اين  پيدا كند( را مديريت مي كنند.  در منطقه مورد بررسی را 

ابتكاری۱۱ ناميده مي شوند. 

 الگوریتم الکترومغناطيس 
نيروی الكترومغناطيس تعامل بارهای مثبت و منفی است كه توسط يک نيروی 
 Electromagnetism( الكترومغناطيس  الگوريتم  می شود.  تنظيم  خاصی 
Algorithm( يک روش فرا ابتكاری جديد برای حل مسائل دشوار و بهينه 
سازی آن ها مي باشد ]۱0[. الگوريتم براي حل مسائل از خاصيت جاذبه - دافعه 

فرقماكزیمموپیكدریكبازه

مي
عل

ه 
قال

م
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كارهایی كه در 
طول پروژه انجام 
مي پذیرد را مي توان 
به كارهایی با 
بازه های كوچکتر 
تقسیم نمود كه 
با این الگوریتم 
مي توان محدوده 
زمانی انجام كارهایی 
با حجم كمتر كه 
همگی در طول پروژه 
انجام مي شود را 
بدست آورد

مي
عل

ه 
قال

م

ذرات باردار استفاده مي كند. اين روش توسط بيربيل و فانگ در سال 2003 
ارائه گشت. در اين الگوريتم هر پاسخ به عنوان يک ذره باردار در نظر گرفته 
مي شود. حال ذره هايي كه بهينه تر باشند بار بيشتر و نيروی بيشتري دارند و 
مي توانند ذرات ديگر را به سمت خود جذب كنند و ذراتي كه بهينگي كمتري 
دارند باعث دفع ديگر ذرات مي شوند. ايده اصلی در اين الگوريتم بر اين پايه 
استوار است كه در اطراف نقاط خوب ممكن است نقاط بهتري يافت شود. اين 
روش شامل چهار مرحله است: توليد جمعيت اوليه – محاسبه كل نيرو بر هر 
يک از اعضاء – حركت در جهت نيروی وارده – استفاده از جستجوی محلی. 

ساختار كلي الگوريتم الكترومغناطيس به صورت زير مي باشد:

الگوریتم)1(:الگوریتماصليالکترومغناطیسم

در اين الگوريتم هر پاسخ به صورت يک نقطه در فضاي n بعدي در نظر 
گرفته مي شود. مقدار هر بعد از پاسخ بايد در شرط lk ≤ xk ≤ uk صدق كند 
كه k در آن شماره بعد ، uk و lk كران باال و پائين بعد k ام را نشان مي دهد. 

حال پروسه مقدار دهي اوليه۱2 الگوريتم:

 
الگوریتم)2(:پروسهمقداردهياولیه

 روش حل مسئله
 m سطر و  n براي نمايش يک مساله كار كارگاهي۱3 مي توان از جدول
ستون استفاده كرد. سطرها بيانگر كارها و ستون ها عمليات متناظر با هر كار 
پردازش  زمان  مدت  و  ماشين  از جدول شماره  خانه  هر  در  مي كند.  بيان  را 
عمليات را ذكر مي كنيم. جدول )۱( يک نمونه مسئله با دوكار و سه ماشين را 

نشان مي دهد.

با الگوريتم )3( مي توان زمان كل پروژه كه همان محدوده مرزی و كاری 
انعقاد قرارداد  از زمان  انجام پروژه  الگوريتم است را بدست آورد. مدت  در 
تا تحويل كامل پروژه مي باشد. كارهايی كه در طول پروژه انجام مي پذيرد را 
مي توان به كارهايی با بازه های كوچكتر تقسيم نمود كه با اين الگوريتم مي توان 
محدوده زمانی انجام كارهايی با حجم كمتر كه همگی در طول پروژه انجام 

مي شود را بدست آورد. 

الگوریتم)3(:محدودهمرزها

 LSITER در الگوريتم پروسه جستجوي محلي ،  اندازه هر گام جستجو و
 x )حداكثر تعداد تكرارهاي جستجو محلي مي باشد. مختصات هر ذره  )نقطه
به وسيله يک نسبت تصادفي    از   مشخص مي شود. نشان انحراف به 
طور تصادفي به وسيله متغير توزيع تصادفي يكنواخت  انتخاب شده است.  
به روز رساني   x اصلي  ذره  با مختصات  بهتري  راه حل  نتايج عمليات يک 

مي شود. در انتها ، بهترين راه حل شناخته شده به روز مي شود. 

 
الگوريتم )۴ (: پروسه جستجوي محلي 

كارمسیرعملیات)زمانپردازش(

3 )5(2 )2(۱ )2(۱

2 )۴(۱ )3(3 )2(2

جدول)1(:نمایشیكمسئلهكاركارگاهيبا2كارو3ماشین
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در مرحله فاز بهبود 
راه حل ، جمعیت 

مورد نظر از میان 

راه حل های بسیاری 
بهبود یافته و 

بدست آمده است. 
همه پروسه یک 

رویکرد با عملکرد 
خارق العاده ای 

مي باشد كه برای 
θ درصد از جمعیت 
مي باشد كه دارای 
پائین ترین ارزش 

تابع هدف است. 
بهترین و بدترین 

راه حل ها در جمعیت 
در خط 3و 4 

الگوریتم به ترتیب 
نشان داده شده 

است

مي
عل

ه 
قال

م مي شود  محاسبه  پارامتر    حسب  بر  كه  گام  طول  Lenghبيشترين   
به  مختصات  شمردن   شده ،  داده   i يک  برای   .)  2 خط   )۴( )الگوريتم 
مختصات جستجو مي شود )خط 5 و ۱3 (. اگر نقطه يک نقطه بهتری را پيدا 
كند ، نقطه  به وسيله   جايگزين مي شود و جستجوی همسايگی برای نقطه 
i به پايان مي رسد )خط ۱۴ و ۱۷( و در انتها ، بهترين راه حل شناخته شده به 

روز مي شود )خط پايانی 22(.
با توجه به خاصيت جاذبه - دافعه ذرات باردار و نيروی الكترومغناطيس 
برای محاسبه نيرو ابتدا بايد بار ذرات محاسبه شود. براي محاسبه بار ذرات ، از 

فرمول )۱( استفاده مي شود:

كه در آن qi بار i امين عضو جمعيت ،  مقدار تابع هدف به ازاي 
پاسخ،   بهترين پاسخ جمعيت و n تعداد ابعاد مورد نياز براي نمايش 
يک پاسخ مي باشد. علت اينكه مقدار بار را در عدد  ضرب مي كنيم اين است كه 
با افزايش تعداد ابعاد پاسخ مقدار بار نيز به طور متناسب افزايش يابد. محاسبه 

نيروي كل وارد بر هر نقطه: )2( 

كه در آن qi نشان دهنده مقدار بار هر نقطه ،   مقدار تابع هدف آن 
نقطه و Fi نيروي كل وارد بر هر نقطه مي باشد. مقدار بار هر نقطه qi  ، قدرت 
كشش يا دفع آن نقطه را مشخص مي كند. در الگوريتم )5( )خط ۷ و 8 ( ،  
نقاطی كه تابع هدف آن ارزش بهتری دارد به نقاط ديگر را جذب مي كند و به 
طور متضاد ، نقاطی كه تابع هدف آن ارزش بدتری دارد )الگوريتم )۷( خط 9 

و ۱0( از بقيه نقاط دور مي شود.   
پروسه محاسبه نيرو نشان داده شده است:

الگوریتم)5(:پروسهمحاسبهنیرو

پس از محاسبه نيرو ، هر نقطه را متناظر با نيروي وارد بر آن جابجا مي كنيم. 
در اين فرمول λ يک عدد تصادفي ، داراي توزيع يكنواخت بين 0 و ۱ در نظر 
گرفته شده است ، RNG مقداري است كه باعث مي شود نتيجه نهايي در بازه 
شدني يعنی حد بااليی و پائينی قرار گيرد )خط ۶ و ۱0 الگوريتم )۶( (. مقدار 
نيرو را بر اندازه آن تقسيم مي كنيم تا از جابه جايي هاي بزرگ جلوگيري شود. 

وارد  آن  بر  كه  نيرويي  اساس  بر  ذره  هر  موقعيت  حركت ،  مكانيسم  در 
مي شود جا به جا و به روز مي شود. u و l به ترتيب محدوده هاي بااليي و 
پائيني مي باشند. در خط ۷ و 9 الگوريتم )۶( رسيدن به نقطه شدني جديد را 

گارانتي مي كند.

الگوریتم)6(:مکانیسمحركت

يافته  بهبود  الكترومغناطيس  الگوريتم  مغناطیس:  الکترو الگوریتم بهبود
شامل چهار مرحله مي باشد: مقدار دهی اوليه ، حركت ، جستجوی محلی ، راه 
حل بهبود يافته و در آخر بعد از اين مراحل دوباره جستجوی محلی انجام 

مي شود.

الگوریتم)7(:الگوریتمعمومیبهبودیافتهالکترومغناطیسم

در جايی كه δ (g)  به عنوان انحراف معيار مشخص شده است ، n اندازه 
فضای جستجو مي باشد ، i تعداد تكرار و  qi بار ذره i ام مي باشد. اين روش 
بهبود اندازه گام باعث قابل تغيير بودن جستجو مي شود. اندازه گام وقتی كه 
تعداد تكرار يا اندازه فضای جستجو زياد مي شود به طور نمايی كم مي شود 
اندازه  اين  مي شود  زياد  فضای جستجو  اندازه  يا  تكرارها  تعداد  كه  وقتی  و 

به صورت لگاريتمی زياد مي شود. 
حل های  راه  ميان  از  نظر  مورد  جمعيت  حل ،  راه  بهبود  فاز  مرحله  در 
بسياری بهبود يافته و بدست آمده است. همه پروسه يک رويكرد با عملكرد 
خارق العاده ای مي باشد كه برای θ درصد از جمعيت مي باشد كه دارای پائين 
ترين ارزش تابع هدف است. بهترين و بدترين راه حل ها در جمعيت در خط 
3و ۴ الگوريتم به ترتيب نشان داده شده است. اگر بهترين راه حل جمعيتی بهتر 
از بهترين راه حل شناخته شده باشد ، بدترين جزء با يک ذره جايگزين شده ای 
خرداد و تير  1394كه در مسير مستقيم اتصال بدترين راه حل به بهترين راه حل است جايگزين 
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نتیجه بدست 
آمده از الگوریتم 
الکترومغناطیس 
توسعه یافته بر 
 EPC روی پروژه
مخابرات خط 
یک قطار شهری 
اصفهان كه پروژه 
ای در حال اجرا 
مي باشد تست 
شده است و زمان 
واقعی طراحی و 
خرید و اجرا پروژه 
بازه زمانی مورد 
بررسی بوده و برنامه 
زمانبندی پروژه مورد 
بازبینی قرار گرفته 
است

مي
عل

ه 
قال

م

مي گردد. اين باعث مي شود كه بدترين راه حل نزديک به بهترين راه حل شود. 
اين امر بستگی به دمای فضای راه حل و ارزش تابع هدف بدترين و بهترين 

جزء در جمعيت دارد )طبق بند ۱۱ الگوريتم (. 

الگوریتم)8(:الگوریتمعمومیراهحلبهبودیافتهدرالگوریتمالکترومغناطیسمبهبودیافته

تحليل نتایج
نتيجه بدست آمده از الگوريتم الكترومغناطيس توسعه يافته بر روی پروژه 
اجرا  حال  در  ای  پروژه  كه  اصفهان  شهری  قطار  يک  مخابرات خط   EPC
بازه  مي باشد تست شده است و زمان واقعی طراحی و خريد و اجرا پروژه 
گرفته  قرار  بازبينی  مورد  پروژه  زمانبندی  برنامه  و  بوده  بررسی  مورد  زمانی 
است. با توجه به اينكه اين پروژه هم اكنون از برنامه زمانبندی اصلی عقب بوده 
و شامل تاخير در انجام و تحويل كامل پروژه شده است )مدت كل: از زمان 
انعقاد قرارداد تا زمان تحويل آخرين بخش از كار 25 ماه است( و هم اكنون 30 
ماه از زمان انعقاد آن مي گذرد ، بنابراين روال و برنامه زمانبندی دارای مشكل 
مي باشد و در صورت اصالح برنامه زمانبندی و با توجه به نتايج بدست آمده 
زير ، اين پروژه در زمان واقعی 25 ماه مي توانسته انجام شود كه با اين روش 
پروژه های ديگری كه مانند اين پروژه مي باشد را مي توان در زمان كلی تعيين 

شده از قبل به پايان رساند. 
اين  كه  دانشمندانی  به  توجه  با  زير  برده  نام  الگوريتم های  در  توابع  اين 
الگوريتم ها را مطالعه كرده اند انجام گرفته و با روش الگوريتم الكترومغناطيس 

مقايسه شده و در جدول زير نتايج آمده است:

• Local Search and Tabu Search )Voudouris – Tsang – 
Mills(
• Local Search and Genetic Algorithms )Holland – 
Goldberg – Lau – Tsang (
• Rail Traffic Control )Jose – Boyce(

تعدادی تست با توجه به توابع تست عمومی آمده در جدول زير )بيربيل - 
فنگ۱۴ و ودوريس۱5( انجام شده است ]۱۱[. الگوريتم به وسيله برنامه قدرتمند 

MATLAB 2009 كد گذاری شده است و  با كامپيوتری با مشخصات زير:

 Pentium IV, CPU: Intel Dual Core 2.4 GHz, RAM 4GB اجرا 
شده است.

جدول)2(:جدولمقایسهاینتایجانجامشدهبهوسیلهالگوریتمالکترومغناطیس

برده در جدول  نام  توابع  نتايج محدوده عملكرد  دهنده  نشان   )2( جدول 
)بهترين(  بيشترين  و  )بدترين(  كمترين  ميانگين ،  دهنده  نشان  نتايج  مي باشد. 
فعاليت  و  كاركارگاهی  نوع  كه شامل ۷۶0  كاری  در محدوه  اختالف  درصد 
مختلف در پروژه مترو اصفهان مي باشد. اين كارها با تمامی اين توابع تست 
زمان«  »بهترين  رديف  در  است.  آمده  جدول  در  آمده  بدست  نتايج  و  شده 
كوتاه ترين زمان و بهترين زمان برای انجام كارها در توابع باال مي باشند. نتايج 
جدول باال نشان دهنده اين است كه الگوريتم الكترومغناطيس بيشترين تعداد 
جواب بهينه )با توجه به انحراف معيار( و كوتاه ترين زمان را مي تواند محاسبه 
كند. اين نتايج خوب بدست آمده از اين الگوريتم نشان دهنده تاثير باالی اين 
اعداد  مي باشد.  محلی  در جستجوهای  همسايگی  نقاط  كردن  پيدا  در  روش 
 f بهترين  الكترومغناطيس در قسمت های بدترين و  الگوريتم  از  بدست آمده 
(*x) ، نسبت به بقيه توابع بهتر بوده و اين در حالی است كه بيشترين تعداد 
جواب بهينه را دارد. اين روش فرا ابتكاری الكترومغناطيس با استفاده از روش 
جستجوی محلی به دنبال راه حلی بهينه در محدوده مورد بررسی خود مي باشد. 
ناحيه  نقاط جذب كننده در  اينكه ،  اين روش دارای دو مزيت است: اول 
مورد بررسی به طور كامل مورد تست قرار مي گيرد و مزيت دوم ، آن نقاطی كه 
خاصيت دفع كنندگی دارند )دارای نيروی ضعيف تری نيز مي باشند( احتمال 
بدست آمدن آن ها زياد است. منظور اين است كه آن نقاطی كه به جواب بهينه 
نزديكتر مي باشند كه سريع محاسبه شده و نقاطی كه دارای انحراف معيار زيادی 

بوده و از بهينگی فاصله بيشتری دارند نيز قابل محاسبه و برآورد مي باشند. 
با توجه به جدول باال و زمان سپری شده برای پيدا كردن نتايج مي توان ادعا 
كرد كه به وسيله اين الگوريتم بدست آمده مي توان به جواب بهينه در زمان 
تعيين شده در كل پروژه رسيد. بعالوه ، بنا به قسمت بهبود يافته در الگوريتم ، 
اصلی  الگوريتم  به  نسبت  تری  دقيق  طور  به  مي تواند  مشكالت  از  بعضی 
الكترومغناطيسم )بيربيل و فنگ(  حل شوند. با توجه به جدول الكترومغناطيس 
منظور از بدترين نقطه بدترين و طوالنی ترين زمان ها )نقاط( و بهترين يعنی 
كوتاه ترين زمان در پروژه مي باشد. منظور از ميانگين ، ميانگين كليه نقاط بازه 
زمانی و محدوده مرز ها )زمان های انجام پروژه و تلفات ناشی از تاخيرات و 
راه اندازی( گرفته شده و بهترين زمان و ميانگين زمان كه هدف اصلی مي باشد 
در تابع الكترومغناطيس كوتاه تر از بقيه موارد شده كه اين نشان از تاثير باالی 

اين الگوريتم در محاسبه مي باشد. 
در توابع سينه انولپ در ناحيه بررسی مورد قبول )همان بازه زمانی كه كل 
پروژه مي تواند در آن شروع و به پايان برسد( دارای جذب كننده خوبی مي باشد 
)منظور نيروی دافعه – جاذبه مورد بحث( ولی نقاط بهينه همسايه خود را با 
قدرت كافی پيدا نمی كند. در تابع Envelop يک نقطه مي تواند از قطع كردن 
دو منحنی مجاور هم محاسبه شود يعنی از تقاطع دو منحنی در محدوده ناحيه 
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 در محاسبات 
بهینه سازی ، تابع 
Rastrigin  یک 

تابع غیر محدب 
مي باشد كه برای 

تست نوع عملکرد 
و كارایی مسائل  

برای الگوریتم های 
بهینه سازی استفاده 

مي شود. این توابع 
به وسیله الگوریتم 

جستجو در بازه های 
بزرگ نقاط مینیمم 
را محاسبه و پیدا 
مي كند كه با این 

روش در این 
بازه های بزرگ برای 

محاسبه به مشکل 
بر مي خورد كه 

جواب خوبی بدست 
نمی آید زیرا بعضی 

نقاط را این الگوریتم 
نمی تواند محاسبه و 

سپس برآورد كند
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م آن ها باشد. اين ايده مي تواند در ابعاد بزرگتر تعميم پيدا كند. مانند نقاطی كه در 
نواحی باز بين منحنی ها در شكل زير باشد. بنابراين اشكال اين توابع در پيدا 
كردن نقاط فقط در اين نواحی است و با بزرگتر شدن اين توابع احتمال پيدا 

كردن نقاط بهينه پائين مي آيد.  

 

در توابع Sine Envelop  تابع محدوده ای را مورد بررسی قرار مي دهد كه 
نقاط بهينه در آن محدوده مابين بيشترين و كمترين نقاط موجود قرار مي گيرد 
و اشكال آن اين است كه با كوچک ترين تغيير در بازه و محدوده كلی ، نقاط 
بهينه از آن خارج شده و محاسبه نمی شوند ولی بزرگترين ويژگی آن تعميم 
الگوريتم برای مقادير بزرگ و پيدا كردن نقاط بهينه زيادی مي باشد ، مانند شكل 
زير كه وقتی دو منحنی به هم مي رسند يعنی وقتی تقسيمات كوچكتر شود ، 

نقاط مابين آن محاسبه نمی شوند: 

           

 تابع Davis با سرعت خوبی مي تواند پوشش دهی ناحيه مورد نظر يعنی 
كل زمان خواسته شده را انجام دهد ولی نقاط بهينه زيادی در اطراف مزرها 
را ناديده مي گيرد و با عوض شدن محدوديت ها جواب های بهينه تغيير زيادی 

مي كنند. مانند شكل های زير:

 

بهترين  سفيد  نقاط  و  بهينه  نقاط  نارنجی  نقاط  تابع  اين  در  زير  در شكل 
نقاط مي باشد. با توجه به بزرگتر شدن محدوده ، اختالف و بدترين شدن روند 

جواب ها در اين تابع مشخص مي گردد. 

نتايج تابع Trid5 با توجه به زمان بدست آمده ، باال مي باشد و با بزرگتر 
شدن ابعاد مورد بررسی ، ارزيابی مناسب بدست نمی آيد. با توجه به فرمول زير 

نمی توان نقاط بهينه را در ابعاد بزرگتر محاسبه كرد:

در محاسبات بهينه سازی ، تابع Rastrigin  يک تابع غير محدب مي باشد 
كه برای تست نوع عملكرد و كارايی مسائل۱۶ برای الگوريتم های بهينه سازی 
استفاده مي شود. اين توابع به وسيله الگوريتم جستجو در بازه های بزرگ نقاط 
مينيمم را محاسبه و پيدا مي كند كه با اين روش در اين بازه های بزرگ برای 
محاسبه به مشكل بر مي خورد كه جواب خوبی بدست نمی آيد زيرا بعضی 
نقاط را اين الگوريتم نمی تواند محاسبه و سپس برآورد كند. تابع و نمودار آن 

به شكل زير مي باشند:
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كد نويسی نيز به صورت زير انجام مي شود: 

 

تابع Stenger دارای قدرت جذب و جواب مناسبی مي باشد ولی سرعت و 
تاثير آن نسبت به تابع سينه انولپ كمتر مي باشد.  

جمع بندی
در اين تحقيق يک راه حل كمكی برای يافتن جواب های خوب )نزديک به 
بهينه( با مضمون الگوريتم الكترومغناطيس فرا ابتكاری كه يكی از قدرتمندانه ترين 
الگوريتم ها مي باشد مطرح شده است. اين الگوريتم برای مسائل كار كارگاهی 
مختلف تست شده و با توجه به سرعت باالی الگوريتم الكترومغناطيس بهبود 
پروژه های  در  عملكردها  و  كارها  باالی  حجم  مي تواند  الگوريتم  اين  يافته ، 
EPC را به خوبی پوشش داده و در زمان خواسته شده در ابتدای انجام پروژه 

كارها را با توجه به برنامه زمانبندی پروژه به پايان برساند. 
الگوريتم الكترومغناطيس مي تواند به صورت خودكفا و يا به صورت الگوريتم 
پوششی نيز مورد استفاده قرار بگيرد. قدرت الگوريتم الكترومغناطيس به وسيله 
مكانيسم دافعه و جاذبه برای بهينه سازی جستجوی محلی مشخص مي شود. 
تحقيقات كه در آينده مورد بررسی قرار خواهد گرفت شامل بررسی عملكرد 
ماشين هايی  و  كارها  شامل  كه  گانه  كاركارگاهی چند  روی  بر  الگوريتم  اين 

مي باشند كه به طور همزمان در يک ماشين چند نوع كار انجام مي پذيرد. به 
طور مثال يک نوع كار با ماشينی انجام خواهد پذيرفت كه به طور همزمان چند 
نوع كار را انجام مي دهد و به طور همزمان چند نوع خروجی دارد. در صنايع 
ريلی و مترو مانند دستگاه حفاری و بتون زنی و تخليه خاك تونل زنی با نام 
TBM ، در صنايع فوالد و آهن مانند دستگاه تجزيه و خرد و آسياب كردن 

سنگ های معدنی. 
*كارشناسبرقوابزاردقیق

1-Engineering - Procurement - Construction
2-Non-deterministic Polynomial-time hard 
3- Bid
4- Design
5- Build
6- Electromagnetism Meta-heuristic
7- Hybrid Job-Shop
8- Job
9- Printed circuit board (PCB )
10- Peaks and Maximums
11- Meta-Huristic
12- Initialization
13- Jobshop
14- Birbil and Fang
15-Voudouris
16-Problems

فهرستمنابعوماخذ
۱( گزارش ها و اسناد و مدارك شركت صنعتی و بازرگانی صنام.

2( پيمان ديبايی آقايی – كارشناس ارشد مديريت صنايع ، مديريت سيستم – شركت مديريت 
و مهندسی ناموران

 Rodney Turner J.. The Handbook of Project-Based Management - .3
.)3rd Edition )2008

 Rodney Turner J.. The Handbook of Project-Based Management - .4
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 Burtsevaa Larysa, Yaurimab Victor and Parrac Rainier Romero.  .5
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.)Brucker Peter. Scheduling Algorithms Fourth Edition, Springer (2004 .6
 Mirabi M. A Hybrid Electromagnetism Algorithm for Multi Depot .7
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 Mirabi M. A hybrid genetic algorithm for the sequence dependent .9
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در این تحقیق 
یک راه حل 
كمکی برای یافتن 
جواب های خوب 
)نزدیک به بهینه( 
با مضمون الگوریتم 
الکترومغناطیس فرا 
ابتکاری كه یکی 
از قدرتمندانه ترین 
الگوریتم ها مي باشد 
مطرح شده است. 
این الگوریتم برای 
مسائل كار كارگاهی 
مختلف تست شده 
و با توجه به سرعت 
باالی الگوریتم 
الکترومغناطیس 
بهبود یافته ، این 
الگوریتم مي تواند 
حجم باالی كارها 
و عملکردها در 
پروژه های EPC را 
به خوبی پوشش 
داده و در زمان 
خواسته شده در 
ابتدای انجام پروژه 
كارها را با توجه به 
برنامه زمانبندی 
پروژه به پایان 
برساند
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به  موفق  فراب،  شركت  عكاس  پورآذر،  اميد 
كسب رتبه نخست سومين 
و  فيلم  ملي  جشنواره 
فناوري و صنعتي  عكس 

»فردا« شد.
روابط  گزارش  به 

فراب،  شركت  عمومي 
اميد  هاي  عكس  مجموعه 

و  آبي  هاي  نيروگاه  از  پورآذر 
بخش  برتر  رتبه  عنوان  به  حرارتي، 

لوح  و  معرفي  عكس،  مجموعه 
تقدير و تنديس اين جشنواره به 

وي اهدا شد.
مراسم اختتاميه سومين جشنواره 

فيلم و عكس فناوري و صنعتي »فردا«، 
روز شنبه دهم مردادماه با حضور 

معاون  ستاری«،  »سورنا 
رئيس  فناوری  و  علمی 

جمهوری و رئيس بنياد 
»حجت  نخبگان،  ملی 

اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزير  معاون  ايوبی«،  اهلل 
پورحسين«،  »رضا  سينمايی،  سازمان  رئيس  و 
ايران،  قائم مقام معاون سيماي جمهوري اسالمي 
در  فعال  عكاسان  و  فيلمسازان  از  و جمعی 
عرصه توليد فيلم و عكس صنعتی به ميزبانی 
جهاد دانشگاهی در پرديس سينمايی چارسو 

برگزار شد.
در اين مراسم، »مسعود نجفی«، دبير سومين 
جشنواره ملی فيلم و عكس فناوری و صنعتی، با 
ارائه گزارشی از روند برگزاری اين جشنواره، 
گفت: جشنواره ملی فيلم و عكس فناوری و 
صنعتی طي روزهاي هفتم تا نهم مردادماه به 
مدت سه روز در بخش های مختلف در پرديس 
كه  برگزار شد  سانس  در 30  و  سينمايی چارسو 

مورد استقبال قرار گرفت.
نجفي افزود: 22۷2 قطعه عكس شامل 398 اثر 
در بخش تک عكس و ۱8۷۴ اثر در بخش 
مجموعه، به دبيرخانه سومين جشنواره 
صنعتي  و  فناوري  عكس  و  فيلم 
بررسي  از  پس  كه  بود  شده  ارسال 

هيأت داوران، ۱۱ مجموعه عكس و 2۶ تک عكس 
به نمايش  به همراه 20 عكس در بخش استادان، 

عمومي گذاشته شدند.
در  برتر  اثر  سه  نهايت،  در  گفت:  سپس  وي 
بخش هاي تک عكس و مجموعه، موفق به دريافت 

تنديس، لوح تقدير و جايزه نقدي مي شوند.
دبير سومين جشنواره ملی فيلم و عكس فناوری 
بازگشايي  با  همزمان  گفت:  ادامه  در  صنعتی  و 
دانشگاه ها در مهرماه، منتخبي از آثار اين جشنواره 
در دانشگاه هاي شهر تهران به نمايش درخواهند 

آمد.
ملی  جشنواره  سومين  افزايد:  مي  گزارش  اين 
جهاد  سوي  از  صنعتی  و  فناوری  عكس  و  فيلم 
علمي  معاونت  هنر؛  دانشگاه  واحد  دانشگاهي 
و  فرهنگ  وزارت  جمهوري؛  رياست  فناوري  و 
ارشاد اسالمي؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

دانشگاه هنر برگزار شد.
داوران بخش عكس اين جشنواره، »مسعود زنده 
»داريوش  و  عادل«  الدين  »شهاب  كرماني«،  روح 

محمدخاني« بودند.

كسب رتبه برتر  جشنواره ملي فيلم و عكس فناوري و صنعتي 

توسط عكاس فراب

41

امید پورآذر، عکاس 
شركت فراب، 

موفق به كسب رتبه 
نخست سومین 

جشنواره ملي فیلم 
و عکس فناوري و 
صنعتي »فردا« شد.

به گزارش روابط 
عمومي شركت فراب، 
مجموعه عکس هاي 
امید پورآذر از نیروگاه 

هاي آبي و حرارتي، 
به عنوان رتبه برتر 

بخش مجموعه 
عکس، معرفي و 

لوح تقدیر و تندیس 
این جشنواره به وي 

اهدا شد

ي
بر

 خ
ش

زار
گ
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كيفيت صفحه نمايش گوشي هاي هوشمند روز به روز و نسل به نسل در 
حال بهتر شدن و اندازه آن نيز در حال بزرگ شدن است اما به هر ميزان هم 
كه اين صفحه نمايش بزرگ و با كيفيت باشد هرگز لذت تماشاي يک فيلم ، 
اجراي بازي ، چت تصويري يا خواندن يک كتاب روي صفحه نمايش يک تلفن 
هوشمند با صفحه نمايش ۶0 اينچي يک تلويزيون HD قابل مقايسه نخواهد 

بود.
خوشبختانه راهكارهايي موجود است كه به واسطه آن مي توانيم به راحتي 
تصوير صفحه نمايش گوشي هوشمند يا تبلت خود را به تلويزيون منتقل نموده و 
از كيفيت آن لذت ببريم. فناوري كه به كمک آن مي توانيم تصوير صفحه نمايش 
گوشي خود را به تلويزيون منتقل نمائيم آينه كردن )mirroring(  نام دارد كه 

به كمک تجهيزات و نرم افزارهاي مرتبط به راحتي قابل پياده سازي مي باشد.

فناوري هاي آینه كردن
توليدكنندگان گوشي هاي هوشمند ، تبلت ، تلويزيون و لوازم صوتي /  تصويري 
انتقال   جهت  الزم  فناوري هاي  سيستم هاي عامل  ،  توسعه دهندگان  همچنين  و 
به تلويزيون را در محصوالت خود گنجانده اند تا  تصوير از گوشي هوشمند 
كاربران براحتي ويدئو، موزيک و ... را به صفحه تلويزيون منتقل نمايند. از بين 
فناوريهاي موجود ، دو فناوري Airplay و AllShare كه به ترتيب محصول 
شركت هاي اپل و سامسونگ براي محصوالت خود مي باشند از قابليتهاي قابل 
توجهي نسبت به ساير فناوري ها مانند  Miracast و AllPlay  برخوردارند. 

Airplay:  فناوري شركت اپل براي به اشتراك گذاري موزيک و ويدئو داخل 
يک شبكه بي سيم است. ابتدا در ترمينالهاي فرودگاهي و جهت به اشتراك گذاري 
موزيک از آي تيونز به پخش كننده هاي موزيک استفاده شد و سپس  با پا گذاشتن 

در عرصه ويدئو با تمركز روي  Apple TV گسترش يافت.
AllShare:  فناوري سامسونگ براي به اشتراك گذاري موزيک، عكس و 
ويدئو بين لوازم موبايل و صوتي /  تصويري اين شركت روي بستر بي سيم است. 

روش هاي انتقال تصویر
آئينه كردن يا انتقال تصوير تجهيزات موبايل به تلويزيون به دو روش كابلي و 
بي سيم مقدور مي باشد. مسلما اتصال از طريق كابل  ساده تر و ارزانتر خواهد بود 
اما به دليل سهولت كاربري كه روش هاي بي سيم دارند معموال بر اتصال كابلي 

ترجيح داده مي شوند.

 استفاده از كابل
بسياري از تلويزيونهاي جديد به صورت built-in داراي سيستم آئينه كردن 
 MHL )Mobile با نوشته مي باشند. اگر روي پورتهاي HDMI تلويزيون 
Home Link(  مواجه شديد نشاندهنده اين است كه تلويزيون شما قابليت 
اتصال به تجهيزات موبايل هاي اندروئيدي را داشته و مي توانيد به راحتي با يک 
كابل مناسب HML A/V Link  با قيمت حدود 30 هزار تومان از طريق پورت 

HDMI عمليات آئينه كردن را پياده سازي نمائيد.
در تلويزيون هاي قديمي تر كه از قابليت MHL بي بهره اند نيازمند به استفاده 
از يک آداپتور HDMI to MHL اضافي هستيد كه حدودا بين 30 تا 50 هزار 
تومان قيمت دارد. اين آداپتور ضمنا مي تواند انرژي برق مورد نياز تجهيز موبايل 

شما را نيز تامين نمايد. 

درباره انتقال فيلم ، عکس و موزیک از تجهيزات موبایل به صفحه تلویزیون

حرفه ای تر ببینید

هومن افتخاري *

خوشبختانه 
راهکارهایي موجود 
است كه به واسطه 
آن مي توانیم به 
راحتي تصویر صفحه 
نمایش گوشي 
هوشمند یا تبلت 
خود را به تلویزیون 
منتقل نموده و از 
كیفیت آن لذت 
ببریم. فناوري كه به 
كمک آن مي توانیم 
تصویر صفحه 
نمایش گوشي خود 
را به تلویزیون منتقل 
نمائیم
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براي تجهیزات اپل 
 MHL  نیازي به

نیست و تنها با 

استفاده از یک 
 Lightning آداپتور

 Digital AV

Adapter با قیمت 

تقریبي 180 هزار 
تومان مي توان 

تجهیزات موبایل 
اپل را به تلویزیون 

متصل نمود. 
آداپتور مخصوص 
تجهیزات قدیمي 

اپل حدود 80 
هزار تومان قیمت 
دارد. این آداپتور 
 HDMI با كابل

به تلویزیون متصل 
مي گردد

ات
الع

اط
ي 

ور
فنا  اتصال دستگاه هاي اندرویدي 

باال  با كيفيت بسيار  از كابلMHL  مي توان به راحتي ويدئو را  با استفاده 
از دستگاه هاي اندرويدي به تلويزيون استريم نمود. اگر تلويزيون شما پورت 
 microUSB to داشته باشد، تنها چيزي كه مورد نياز است  يک كابل MHL

HDMI است كه حدود 30 هزار تومان قيمت دارد. 

اتصال آیفون یا آیپاد 
براي تجهيزات اپل نيازي به  MHL نيست و تنها با استفاده از يک آداپتور 
تومان  هزار   ۱80 تقريبي  قيمت  با   Lightning Digital AV Adapter
آداپتور مخصوص  نمود.  متصل  تلويزيون  به  را  اپل  موبايل  تجهيزات  مي توان 
كابل  با  آداپتور  اين  دارد.  قيمت  تومان  هزار  اپل حدود 80  قديمي  تجهيزات 

HDMI به تلويزيون متصل مي گردد.

راهکار بي سيم 
قطعا آينه كردن با روشهاي بي سيم سهولت استفاده بيشتري نسبت به روش 
كابلي دارد اما ايراد آن اين است كه عالوه بر پيچيدگي پيكربندي و هزينه باالتر 
 ، تنها جهت تجهيزات محدودي قابل استفاده است. به عنوان مثال تكنولوژي 
اين  تلويزيونهاي ساخت  در   built-in به صورت  كه  سامسونگ   AllShare
شركت موجود است  تنها با گوشي هاي سامسونگ سري گلكسي ارتباط برقرار 
مي نمايد. يا Apple TV كه تنها براي تجهيزات موبايل شركت اپل قابل استفاده 
مي باشد. تجهيزات مورد استفاده جهت انتقال تصاوير به تلويزيون  روي بستر بي 

سيم به دو صورت ست باكس و دانگل در بازار در دسترس مي باشند. 

ست باكس ها
 ست باكس ها قابليت انتقال هرآنچه را كه در صفحه نمايش تجهيزات موبايل 
است به صورت بي سيم، به صفحه تلويزيون يا ويدئو پروژكتور دارند. با استفاده از 
اين تجهيزات الزم نيست براي نمايش عكس يا فيلم ، گوشي هوشمند يا تبلت را 
با كابل به تلويزيون وصل نمائيد بلكه براحتي قادر خواهيد بود به صورت بي سيم  
آن  را روي  صفحه نمايش بزرگ تلويزيون نمايش دهيد. همچنين قادر خواهيد بود 
به موسيقي مورد عالقه خود از طريق سيستم صوتي خانگي گوش دهيد. اتصال 
ست باكس ها به تلويزيون از طريق پورت HDMI صورت مي گيرد و با استفاده 
از قابليت واي فاي و نرم افزار مرتبط ، تصاوير را از روي تجهيز موبايل شما به 
تلويزيون منتقل مي سازد. جهت آشنائي بيشتر دو عدد از ست باكس هاي معروف 

موجود رد بازار ايران معرفي مي گردند:

 D-Link DSM-260
اتصال اين ست باكس به تلويزيون از طريق پورت HDMI صورت مي گيرد 
 Micro USB و تامين برق دستگاه از روي تلويزيون يا آداپتور توسط پورت
صورت مي گيرد. اين ست باكس در بازار ايران حدود 350 هزار تومان قيمت 

دارد.

 

Apple TV 
اين  موبايل  محصوالت  از  تصاوير  انتقال  جهت  اپل  محصول  باكس  ست 
شركت به تلويزيون روي بستر بي سيم مي باشد. قيمت اين محصول در بازار 

ايران حدود  380 هزار تومان مي باشد.

 
دانگل ها

دانگل ها با هزينه بسيار مناسب تر از باكس ها امكان انتقال تصوير از تجهيزات 
 HDMI موبايل به تلويزيون را فراهم مي سازند. دانگل ها به راحتي به پورت
متصل شده و قابل استفاده مي باشند. جهت آشنائي دو نمونه از دانگل هاي معروف 

موجود در بازار ايران معرفي مي گردند:

Chromecast دانگل
به پورت HDMI تلويزيون متصل شده و امكان آيينه كردن بي سيم را از طريق نرم 
افزار مربوطه فراهم مي سازد. اين دانگل محصول شركت گوگل بوده و  هر دو سيستم 
عامل اندروئيد و IOS را پشتيباني مي نمايد اما براي  سيستم هاي اندروئيد سرعت انتقال 
باالتري را فراهم مي نمايد. از نقاط قوت اين دانگل اين است كه پردازش انتقال تصوير 
داخل دانگل انجام شده و باري را به گوشي تحميل نمي كند. قيمت اين دانگل  در 

بازار ايران بين ۱50 تا ۱90 هزار تومان متغير است.

 
EZcast دانگل

بسيار مشابه دانگل گوگل مي باشد كه براي رقابت با آن روانه بازار شده و 
در برخي مدلها قيمت پائين تري از محصول گوگل دارد. از هرسه سيستم عامل 
اندروئيد ، IOS و ويندوز پشتيباني مي نمايد. قيمت اين دانگل در بازار ايران از 
۱25 هزار تومان شروع و در مدلهاي حرفه اي تا 250 هزار تومان نيز عرضه 

مي گردد.
خرداد و تير  1394*رییسبخششبکهوارتباطات
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غول تکنولوژی

درباره
 ورنر زیمنس

مریم نظري*

خاندان زيمنس حق زيادی بر گردن مردم آلمان و جهان دارند. در راس 
اين خاندان، ورنر زيمنس، كشاورززاده جوان عالقه مند به رشته برق است 
كه با همت واالی خود شركت عظيمی را تاسيس كرد كه امروزه به همين 
نام شناخته مي شود. ۱۶0 سال پيش اين اتفاق روی داد و در طی چندين 
دهه و چند نسل، برادران و پسران و نوه های ورنر، رهبری شركت را برعهده 
گرفتند و آن را از ميان توفان های دو جنگ جهانی و رقابت با شركت های 

بزرگ سرفراز بيرون آوردند.
ورنر زيمنس )فون زيمنس(، )۱3 دسامبر ۱8۱۶ – ۶ دسامبر ۱892( 
يک مهندس و كارخانه دار آلمانی كه در برلين متولد شده بود. او همچنين 

مؤسس شركت الكتريكی و مخابراتی زيمنس بود.
در  مكانی   Lenthe در  صنعتی  انقالب  عصر  در  زيمنس  ورنر 
نزديكی هانوفر به دنيا آمد. او چهارمين فرزند از ۱۴ فرزند يک كشاورز 
اجاره نشين به نام كريستين فرديناند زيمنس بود. پس از پايان دوران مدرسه 
بنا بود كه در آكادمی ساخت وساز برلين تحصيلش را ادامه دهد، اما به 
دليل مشكالت مالی، خانواده زيمنس نتوانست از عهده مخارج تحصيلی او 
برآيد و به همين دليل ورنر مجبور شد به آكادمی ارتش ملحق شود. 3 سال 
آموزش در توپخانه و مدرسه مهندسي در برلين پايه و اساس كار آينده او را 

در زمينه مهندسي الكترونيک فراهم نمود.
در آن جا او توانست دوره های نظامی و مهندسی را با موفقيت طی 
كرده و به سرباز نمونه ای تبديل شود. اما پس از اين كه با سينه ای پر از 
مدال به خانه بازگشت، تصميم گرفت توانايی هايش را در راه بهتری به كار 
ببندد. از همان ابتدا به رشته برق عالقه مند بود و به واسطه تاثيری كه در 
فناوری های مختلف برجای گذاشته است در تمام دنيا شناخته می شود و به 
پاس خدمات ارزشمندش واحد اندازه گيری رسانايی الكتريكی در دستگاه 
SI  به افتخار او زيمنس ناميده می شود. او در سال ۱8۴3 امتياز نخستين 
اختراعش پوينتر تلگراف را به الكينگتون از بيرمنگام  فروخت. اين اختراع 
دستگاه تلگرافی بود كه به جای استفاده از الفبای مورس، با يک سوزن به 
حرف موردنظر اشاره می كرد. او اندكی بعد و در اكتبر ۱8۴۷ تصميم گرفت 
براساس همين اختراع شركتی را ثبت كند. با يوهان هالسكه، شركت مشترك 
تلگراف زيمنس – هالسكه  را تاسيس كرد. در سال ۱8۴8، زيمنس و هالسكه 
برای اولين بار بزرگترين و معتبرترين قرارداد دولتي خود را برای ساخت 
يک خط تلگراف به طول بيش از 500 كيلومتر بين برلين - فرانكفورت 
دريافت كردند. شركت در دهه ۱850، سفارش ساخت شبكه تلگراف 
كشور روسيه و سپس انگلستان را دريافت كرد. يكی از برادرانش )ويليام( 
اين شركت را در بريتانيا و برادر ديگرش )كارل( آن را در سن پترزبورگ 
روسيه معرفی كردند و شركت او اندكی پس از تاسيس به سرعت به 
بازارهای جهانی راه يافت. در سال ۱8۶۶، زيمنس براساس كارهای انفرادی 
اصول ديناموالكتريک را كشف كرد و مسير استفاده از الكتريسيته به عنوان 
مولد قدرت را هموار كرد. حوزه مهندسی قدرت با همت او شكل گرفت و 
نام او با مهندسی برق مترادف گشت. نام آلمانی كه توسط او براي مهندسي 
برق ابداع شد الكترونيک  بود. بر همين اساس اولين قطار برقی و تيرهاي 
چراغ برقي در برلين در سال ۱8۷9 راه اندازی شد. سال بعد اولين باالبر 
برقی و پس از آن اولين پله برقی در آلمان به كار گرفته شد. و المپی كه 
ويلهلم كنراد رونتگن  به كمک آن توانست اشعه ايكس را كشف كند نيز 
توسط شركت زيمنس ساخته شده بودند. پتنتی كه او در سال ۱8۷۷ برای 

خاندان زیمنس 
حق زیادی بر گردن 
مردم آلمان و جهان 
دارند. در راس 
این خاندان، ورنر 
زیمنس، كشاورززاده 
جوان عالقه مند به 
رشته برق است كه 
با همت واالی خود 
شركت عظیمی را 
تاسیس كرد كه 
امروزه به همین نام 
شناخته مي شود. 
160 سال پیش این 
اتفاق روی داد و در 
طی چندین دهه و 
چند نسل، برادران 
و پسران و نوه های 
ورنر، رهبری شركت 
را برعهده گرفتند 
و آن را از میان 
توفان های دو جنگ 
جهانی و رقابت با 
شركت های بزرگ 
سرفراز بیرون آوردند

فق
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مد
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ارزش هاي اصلي در  
نمایندگی زیمنس 

شامل اصول شركت 

و سیستم هاي 
مدیریتي است. 

هدف شركت 
مستحکم ساختن 

ارتباط با مشتریان 
است. شركت، نیاز 
مشتري را در مركز 

فعالیت هاي خود 
قرار داده و معتقد 

است، موفقیت 
شركت به موفقیت 

مشتریان شركت 
وابسته است، بدین 

دلیل مشتریان 
را قوي مي كند تا 

قدرت رقابتي خود را 
حفظ كند

3345
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ان 
ير

مد

يک سيم پيچ متحرك ثبت كرده بود، در سال ۱920 با 
اندكی تغيير توسط شركت بل برای ساخت بلندگو مورد 
استفاده قرا گرفت. حتی اتوبوس های برقی نيز نمونه ای 
از اختراعات او هستند. او به پاس خدماتش در سال 
۱888 به رتبه اشرافی دست يافت و نام خانوادگی او به 
فون زيمنس  تغيير يافت. او در سال ۱890 از شركتی كه 
تاسيس كرده بود بازنشسته شد و اندكی بعد در ۱892 
درگذشت.   ورنر زيمنس عالوه بر اينكه يک فرد علمی، 
صنعتی و فنی بود و در كسب و كار شم ويژه ای داشت، 
يک سياستمدار نيز محسوب مي شد. شعار او اين بود كه 

»من آينده را به پيشرفت زودگذر نمی فروشم«.
او نام خود را نه تنها از طريق نوآوري هاي فني و 
سياست هاي  طريق  از  بلكه  كار  و  كسب  تعهدات 
اجتماعي خود در جهان مطرح نمود. در سال ۱8۷2 
طرح بيمه بازنشستگي را در شركت خود بيش از يک 
دهه قبل از معرفي اين سيستم توسط دولت اجرا نمود. 
اين صندوق به عنوان يک عامل تقويت كننده وفاداري 
كاركنان در آن زمان ايفاي نقش مي نمود. هدف نهايي او 
يكپارچه سازي و ادغام منافع كاركنان با اهداف شركت 
بود. او دوبار ازدواج كرد. نخستين ازدواجش كه در سال 
۱852 با ماتيلده دومان  صورت پذيرفت تا سال ۱8۶۷ 
كه ماتيلده درگذشت پابرجا بود و حاصل آن دو فرزند 
به نام های آرنولد  و جورج ويلهلم  بود. دو سال بعد 
يعنی در ۱8۶9 او با يكی از خويشاوندانش يعنی آنتونی 
زيمنس  ازدواج كرد كه هرتا  و كارل فردريش  نيز نتايج 

اين ازدواج بودند.

افتخارات كسب شده توسط ورنر زیمنس
۱. دكتراي افتخاري از دانشكده فلسفه دانشگاه برلين 

۱8۶0
2. انتصاب در آكادمی سلطنتی علوم پروس  در 

برلين ۱8۷3
3. دريافت نشان قهرماني Pour le Mérite به دليل 

دستاوردهاي علمي و هنري ۱88۶ 
۴.  دستيابي به رتبه اشرافی توسط امپراطور فردريک 

سوم ۱888

فعاليت هاي شركت زیمنس 
زيمنس  تلگراف  مشترك  تاسيس شركت  از  پس 
– هالسكه و كشف اصول ديناموالكتريک، توسط ورنر 
زيمنس، ايده استفاده از جريان برق را به عنوان يک منبع 
او در  ترتيب، شركتي كه  مولد مطرح ساخت. بدين 
جهت توسعه ايده ها و اختراعاتش تشكيل داد، روز به  
روز با كمک برادرش كارل زيمنس مسير پيشرفت و 
ترقي را پيمود. فرزند او، ويلهلم زيمنس كه از ۱890 تا 
۱9۱9 سمت مديريت شركت را به عهده داشت، نقش 

مهمي در توسعه شركت ايفا كرد. پس از او، تا سال 
۱9۴۱ فردريش، سومين فرزند ورنر زيمنس رهبري 
شركت را به عهده گرفت. با آغاز جنگ جهاني، نوه ورنر 
به  مدت ۱5 سال مديريت شركت را انجام داد، اما كسي 
كه بيشترين نقش را در بازسازي زيمنس، پس از جنگ 
جهاني دوم ايفا كرد، نوه ديگر ورنر، ارنست زيمنس 
بود. هم او بود كه در سال ۱9۶۶شركتي را كه امروزه 
به عنوان زيمنس )AG( مي شناسيم، تاسيس كرد و تا 
۱9۷۱ رهبري آن را به عهده داشت. مديريت در دهه بعد 
برعهده برنهارد پلتنر بود و دهه بعد نيز هاسين هالسكه 
اين مسئوليت را انجام داد. از سال ۱992 كه هانريش 
پيرر رهبري شركت زيمنس را بردوش گرفت، زيمنس 
تحول يافت و از يک شركت متكي بر مشتريان عمومي 
در بازار به شركتي نمايندگی زيمنس كه در بازار رقابت 
جهاني انتظارات سهامداران را برآورده مي ساخت، تبديل 

شد.
قدرت،  حوزه هاي  در  زيمنس  شركت  امروزه 
نيروگاه،  ارتباطات،  و  اطالعات  كنترل،  اتوماسيون، 
پزشكي، حمل ونقل و خدمات فعاليت دارد و در برخي 
حوزه ها نظير صنعت اتوماسيون، فناوري سيستم هاي 
اطالعات  مديريت  در  نوآوري  طبي،  تصويربرداري 
شركتهاي  سرآمد  سالمت،  و  بهداشت  فرايندهاي 

مهندسي برق و الكترونيک است.

تحقيق و توسعه
حوزه فعاليت هاي تحقيق و توسعه در زيمنس بسيار 
گسترده و متنوع است: مواد نوين، روشهاي بيومتري، 
تجهيزات نوين آناليز در پزشكي، بهداشت ديجيتال، 
فناوري  نرم افزار،  هوشمند،  شبكه هاي  و  ماشينها 
انرژي هاي  روبوت ها،  جديد،  نوري  منابع  حسگرها، 
تداركات و پشتيباني. در  از راه دور و  تميز، خدمت 
۱00 سال گذشته، محققان زيمنس اولين المپ پايدار 
را براي استفاده در فيالمان روشنايي ابداع كردند. 30 
هزار مهندس نرم افزار در زيمنس به كار مشغول هستند. 
تعداد ثبت اختراع محققان شركت در سال 2005 بالغ 
بر 8800 بوده است. در سال 200۶، ۱0۴۱0  اختراع 
از جانب زيمنس به ثبت رسيده است. بدين ترتيب از 
لحاظ تعداد ثبت اختراع، شركت زيمنس در آلمان رتبه 
اول و در اروپا دوم و در آمريكا، دهم را داراست. هزينه 
تحقيق و توسعه، در سال 200۶ در زمينه محصوالت و 
سيستم هاي جديد 5/۷ ميليارد يورو بوده است. از اين 
مقدار، 28 درصد در اطالعات و ارتباطات، ۱9 درصد 
اتوماسيون و كنترل )پی ال سی زيمنس(، 20 درصد 
حمل ونقل، ۱۶ درصد پزشكي، 9 درصد قدرت و ۴ 
درصد روشنايي بوده است. فرايند تحقيق و توسعه در 

زيمنس جهاني است. مراكز اصلي آن در آلمان، آمريكا، 
اتريش، هند و چين مستقر هستند. از ۱50 مركز تحقيق 
و توسعه، بيش از نيمي از آن در خارج از آلمان قرار 
دارد. حدود 50 هزار نفر كاركنان تحقيق و توسعه در ۴0 

كشور جهان پراكنده هستند.

چشم انداز
چشم انداز شركت زيمنس چنين است: عرضه كننده 
نوآوري هاي جهشي، ارائه دهنده مزيت رقابتي به مشتريان 

و خلق ارزش پايدار و گسترش نمايندگی زيمنس.

فرهنگ و ارزشهاي سازماني
ارزش هاي اصلي در  نمايندگی زيمنس شامل اصول 
مديريتي است. هدف شركت  شركت و سيستم هاي 
مستحكم ساختن ارتباط با مشتريان است. شركت، نياز 
مشتري را در مركز فعاليت هاي خود قرار داده و معتقد 
مشتريان شركت  موفقيت  به  موفقيت شركت  است، 
تا  را قوي مي كند  دليل مشتريان  بدين  وابسته است، 

قدرت رقابتي خود را حفظ كند.
از  است  عبارت  زيمنس  مديريت  سيستم  كليد 
شركت  جهاني.  رقابت  و  مشتري مداري  نوآوري، 
نوآوري را به پيش مي برد تا آينده را بسازد. كاركنان 
را توانمند مي سازد تا به عملكرد كالس جهاني دست 
پيشرفت  به  تا  مي پذيرد  را  اجتماعي  مسئوليت  يابد. 
جامعه كمک كند. ارزشهاي شركت را تقويت مي كند 
تا فرصتهاي جديد رشد فراهم شود. شركت، ارزشها را 
براي همه كاركنان فرمولي كرده و آن را به عنوان اساس 
فعاليتها قرار داده است. راهنماي اخالق كسب وكار 
شركت در سال 200۱ منتشر شد. اين ارزشها جزئي از 
قرارداد هريک از كاركنان است.كه در نمايندگی زيمنس 

نيز اين چنين ميباشد.

منابع انساني
توزيع جغرافيايي ۴۷۴.900 تن كاركنان شركت چنين 
است: آلمان 3۴ درصد، اروپا )غير از آلمان( 2۷ درصد، 
آمريكا 2۱ درصد، آسيا ۱5 درصد و آفريقا و خاورميانه 
كاركنان زن هستند. ۱0 درصد  3 درصد. 2۷ درصد 
درصد  مي دهند. 3۶  تشكيل  زنان  را  شركت  مديران 
كل كاركنان تحصيالت دانشگاهي دارند كه ۶5 درصد 
آنان در رشته هاي مهندسي يا علوم تحصيل كرده اند. 33 
درصد آموزش حرفه اي ديده اند و 3۱ درصد بقيه نيز 
بدون آموزش قبلي هستند. شركت براين باور است كه 
تنها كاركنان باانگيزه باال مي توانند شركت و نمايندگی 
زيمنس را قادر سازند تا نيازهاي مشتريان و سهامداران 

را پاسخ گويد.
*كارشناسمنابعانساني
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جنگ، بزرگ و كوچک نمی شناسد. وقتی كه شروع می شود همه را درگير خود 
مي كند. مخصوصاً جنگ ما با عراق جنگی تحميلی محسوب می شد و مردم ما 
همگی در حال دفاع از كشورشان بودند. به همين خاطر وقتی به روزهای دفاع 
مقدس نگاه می كنيم، می بينيم كه پُر است از حماسه ها و خاطراتی كه به دست 
نوجوانان و زنان و حتی كودكان ايرانی رقم خورده است؛ از نوجوان سيزده ساله ای 
به نام حسين فهميده كه با نارنجک به زير تانک دشمن می رود گرفته تا دختر هفده 
ساله ای كه بيش از چهل ماه در اسارت دشمن می ماند و باز هم با غرور و افتخار 
به كشورش برمی گردد. از اين دست نوجوانان در تاريخ درخشان دفاع مقدس زياد 
بوده اند كه »احمد يوسف زاده« و بيست و دونفر ديگر از دوستانش نيز از همين 
گروه محسوب می شوند. آن ها كه به »آن بيست وسه نفر« معروف شدند و شايد به 
عنوان اولين و يا حتی آخرين اسيرانی بودند كه در دوران اسارت وادار به مالقات 

با صدام حسين، ديكتاتور و رئيس جمهور آن روزهای عراق شدند. آن بيست و 
سه نفر، اثر احمد يوسف زاده، خاطرات اسارت او و دوستانش در بين سال های 
۱359 تا ۱3۶۷ در دست نيروهای بعثی عراقيست كه به صورت داستان به رشته 
تحرير در آمده است. كتاب »آن بيست و سه نفر« از آنجا كه در برگيرنده خاطرات 
و رشادت های نوجوانان رزمنده و مقاومت آنان در اردوگاه های ارتش بعث است، 
ناگفته های بسياری از دوران اسارت دارد. در اين كتاب نويسنده با استفاده از دست 
نوشته های سال ۱3۷0 خود و متن فيلم مستند مهدی جعفری كه شامل مصاحبه 
با افراد گروه بيست و سه نفر است به توصيف شرح حال خود و 22 نفر ديگر از 
نوجوانان ايرانی كه توسط نيرو های عراقی در بصره اسير شده بودند پرداخته است. 
كتاب آن بيست و سه نفر در چهار فصل با عنوان بهار، تابستان، پاييز و زمستان 

نوشته شده است.

استادان فلسفه  فيلسوفان و  از بزرگترين  به قلم يكی  پرسش های بزرگ كه 
جهان نگاشته شده است، شما را بر مي انگيزاند كه فلسفه بورزيد؛همانطور كه 
موضوعات اصلی فلسفه را از طريق پرسش های بزرگ زندگی مورد مداقه قرار 

مي دهيد، و بينش های هدايت گرانه رابرت سالمن را دنبال مي كنيد، وادار مي شويد 
كه به صورت نقادانه،فهم های فلسفی خود از زندگی خويش و جهان پيرامونتان 

را مورد كند و كاو قرار دهيد.

در دسامبر 20۱۱ جنبشی مردمی، خاورميانه و شمال آفريقا را درهم نورديد و جهان 
را شگفت زده كرد. اين جنبش سرآغاز اعتراضات زنجيره ا ی و بی سابقه ای در منطقه 
عرب نشين جهان از تونس، مصر و مراكش گرفته تا يمن و بحرين شد و معترضان را به 
خيابان كشاند تا آزادی، مردم ساالری، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و در يک كالم »تغيير« 
را طلب كنند. تحليل گران نام های متفاوتی را از جمله »انقالب های رنگی«، »قيام های 
عربی« و »بيداری عربی« بر اين تحوالت نهادند و تالش كردند اين رويداد شگفتی ساز را 
از ديدگاه های متفاوتی بررسی كنند. اين پژوهش ثمره كوشش فكری جمعی از استادان 
و پژوهشگران دانشگاه آمستردام هلند با همكاری برخی كارشناسان و نويسندگان عربی 
است و هدف آن ارائه دركی جامع از قيام های عربی و همچنين معرفی دقيق عوامل مهمی 
است كه می تواند در توجيه و تبيين بسيج جنبش توده ا ی مردم خاورميانه در سال 20۱۱ 
سودمند باشد. بر اين اساس نويسندگان كتاب می كوشند داستان حيرت انگيزی درباره 
اراده انسان و چگونگی غلبه او بر ترس را با تاكيد بر عوامل درونی و ويژگی های موثر 
در شكل گيری اين جنبش برای ما روايت كنند. عوامل و ويژگی هايی مانند اقتدارگرايی 

سياسی در رژيم های حاكم بر اين كشورها و بی عدالتی های سياسی، اجتماعی، اقتصادی 
و جمعيتی موجود. همچنين نويسندگان كتاب با ارزيابی فرصت ها و چالش های پيش رو 
برای گذار سياسی و در نهايت با نگاهی به پيامدهای امنيتی اين تحوالت و واكنش های 
ملی، منطقه ا ی و بين المللی آن،  داستان حيرت انگيزی درباره اراده انسان و چگونگی 
غلبه بر ترس را برای ما روايت كنند. اين كتاب در ۱0 فصل به بررسی انقالبات عربی 
پرداخته و آنها را مورد بررسی قرار داده است. »نكاتی درباره روش شناسی، واژه شناسی و 
ساختار كتاب«، »شگفتا! چرا نتوانستيم انقالب های عربی را پيش بينی كنيم«، »حل معمای 
انعطاف پذيری استبداد«، »ريشه تحوالت؛ بررسی چرايی، محدوده زمانی و چگونگی 
وقوع شورش ها و قيام ها در خاورميانه و شمال آفريقا«، »تاثيرات نه چندان دومينويی، 
مسری بودن تحوالت منطقه و محدوديت های آن«، »روز بعد؛ پويش های نابرابر«، 
»مقايسه های همراه با احتياط؛ آيا تاريخ چيزی به ما می آموزد؟«، »نتايج ناپايدار انقالب های 
عربی؛ انواع متفاوت فرايند گذار«، »آيا انقالب های عربی بی خطر است؛ پيامدهای امنيتی 

برخاسته از انقالب های عربی« و »نتيجه گيری« فصل های اين كتاب را تشكيل می دهند.

پرسش های بزرگ

از انعطاف پذيری 
تا شورش

آن بیست و سه نفر

نام کتاب: پرسش های بزرگ
نویسنده: رابرت سي سالمون
مترجم / مصحح: مریم گالب بخش - زهره خاني
ناشر: شور

نام کتاب:از انعطاف پذیری تا شورش )تالش برای فهم پدیده انقالب های عربی(
نویسندگان: پائول آرتز، پیتر ون دایک، اریش کلمن، جورت اسیتما و غسان دهان
مترجمین: رضا التیامی نیا و علیرضا سمیعی اصفهانی
ناشر: تیسا

نام کتاب: آن بیست و سه نفر
نویسنده: احمد یوسف زاده
ناشر: سوره مهر
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نويسنده در اين كتاب با شوخ طبعی و بيان برخی نكات واقعی نظريه من 
و  است  بيماری مسری  بی شعوری يک  را مطرح مي كند:  درآوردی خودش 
دارد دنيا را تهديد مي كند! اين كتاب درباره بی شعوری در دوره معاصر است 
و تاثير عميقی كه بی شعورها با نفوذ در اجتماع، سياست، علوم، تجارت، دين 
و امثال اينها در دنيای معاصر مي گذارند. به نظر نويسنده، بی شعورها احمق 
نيستند، اتفاقا بيشتر آنها نابغه اند؛ اما نابغه هايی خودخواه؛ مردم آزار، با اعتماد 
به نفس باال و البته وقيح كه نتيجه تيزبازی هايشان در نهايت به ضرر خودشان 

و اطرافيانشان مي شود.
نويسنده با شوخ طبعی و يک عالمه ماجراهای ساختگی )اما در واقع بسيار 
شبيه به اتفاقاتی كه هر روز دور و بر ما مي افتد( نظريه من درآوردی خودش 
را مطرح مي كند: بی شعوری يک بيماری مسری است و دارد دنيا را تهديد 

مي كند! بايد كاری كرد واال بی شعورها دنيا را نابود مي كنند.
عصبانی  می ريزد  آب  جوی  در  را  زباله هايش  همسايه تان  اينكه  از  آيا 
هستيد؟ آيا تابه حال پيش آمده كه در اداره ای برای گرفتن يک امضا روزها و 
ساعت ها در آمدوشد باشيد؟ آيا احساس می كنيد برخوردهای رئيس تان با شما 

توهين آميز است؟ تابه حال دلتان  خواسته يک صندلی را بر فرق پزشكی بكوبيد 
كه وقتی بعد از ساعت ها انتظار و پرداخت حق ويزيت كالن موفق به ديدارش 
شده ايد، بدون آنكه اجازه بدهد در مورد بيماری تان توضيحی بدهيد شروع به 
نوشتن نسخه كرده  است؟ آيا از ديدن مجری های تلويزيون عصبی می شويد؟ 
آيا با شنيدن حرف های سياستمداران دچار رعشه و ناسزاگويی می شويد؟ و...
اگر پاسخ تان به اين پرسش ها مثبت است، اين كتاب برای شماست؛ زيرا شما 
با بی شعورها سروكار داريد و اين كتاب درباره پديده بی شعوری در جوامع 
كنونی است كه راهنمای عملی ارزشمندی برای شناخت و درمان بی شعوری، 
خطرناك ترين بيماری تاريخ بشريت و نحوه رفتار با مبتاليان به اين بيماری 
است. اما اگر پاسختان به پرسش های باال منفی است، احتماالً خطر جدی تری 
شما را تهديد مي كند... خاوير كرمنت در اين كتاب طنزآميز مدعی می شود كه 
بی شعوری )Assholism( يک بيماری و اعتياد است و نه نوعی بداخالقی 
را  بی شعورها  درمان  و  شناخت  كه  پزشک  يک  قالب  در  بعد  سوءرفتار.  يا 
كار خود قرار داده با نظيره نويسی كتاب های عامه پسند روانشناسی به معرفی 

بی شعوری از زوايای مختلف می پردازد.

اين  در  است.  بورديو  ير  پی  آثار  مهمترين  از  يكی  »تمايز«  كتاب  نوشته 
اجتماعی« و  »موقعيت های  تفكيک  رابطۀ غيرقابل  به آشكارساختن  اثر  وی 
»قضاوت های ذوقی« پرداخته و از سه بخش تشكيل شده است: »نقد اجتماعی 
سبک های  و  طبقاتی  »سليقه های  و  عمل«،  »اقتصاد  ذوقی«،  قضاوت های 
كنيم،  معرفی  را  »تمايز«  كتاب  موضوع  كالم  يک  در  بخواهيم  اگر  زندگی«. 

می توان گفت دربارة فرهنگ است.
 بحثی كه يقينًا يكی از مهمترين مسائل بشری ست، از اينرو كه همزاد هستِی 
انسان و جهاِن اجتماعی اوست و تفكيكش از هر دو  محال؛ معموالً در مواجهه 
با مفهوم و كاركرد »فرهنگ«، عادت بر اين است كه يا از آن به عنوان عامل 
سلب آزادی ياد شود، و يا به عكس به عنوان امری متعالی و آزادی بخش.  اما 
بورديو از چنين منظری با فرهنگ كاری ندارد، بلكه همانگونه كه در مقدمۀ 
كتاب تمايز می گويد، هدف او پيوند زدن  معنای محدود و هنجارمنِد فرهنگ 
)و كاربردهای متداوِل آن(، به مفهوم »انسان شناختِی« فرهنگ است؛ تا از اين 
باشيم. كتاب  از فرهنگ و كاركردهاي آن داشته  بتوان دركی همه جانبه  راه 

رنگ و بوی »وبری _ ماركسی« دارد.
 بحث با اين سوال آغاز مي  شود كه چه ارتباطی ميان كردارهای فرهنگی 
نيز  دو  اين  ميان  مهم  ميانجی  دارد؟  وجود  آنها  اجتماعی  خاستگاه  با  افراد 

مدل  آغاز  نقطۀ  است.  رسمی  آموزش  مي گيرد  قرار  نويسنده  نظر  مورد  كه 
افراد  ترجيحات  و  سليقه ها  نقشه  بورديو،  نظر  از  طبقاتی  زندگی  سبک  های 
در  بورديو  است)جنكيز،۱385:  2۱۱(.  اجتماعی شان  طبقه  و  با تحصيالت 
كتاب تمايز، مدل قشربندی اجتماعی وبر را از نو مفهوم پردازی مي كند، به 
خصوص به ارتباط ميان طبقه و منزلت متمركز مي شود و در عين حال از يک 
حس ذوقی طبقه مسلط نيز نام مي برد كه طبقات پايين با آن مواجه مي شوند.
اگر سبك های زندگی را درست تشخيص دهيم از نظر بورديو مي توان شيوه-
تعامالتی   های تعامالت درون سبك های مختلف زندگی را كشف كرد) مثال 
چون ازدواج كه به شكل درون گروهی درون سبك های زندگی انجام  مي شود(. 
بحث سرمايه های اقتصادی و فرهنگی و شيوه  های تبديل آن نيز در همين جا 
مطرح می  شود. بر اساس الگوی بورديو مي شود نشان داد كه چه تعداد »حوزه  

ترجيحات« وجود دارد.
بندی محصوالت  ميان طبقه  انتخابی،  از نوع قرابت های  بورديو، رابطه  ای 
فرهنگی و طبقه بندی مصرف كنندگان برقرار مي كند. اين نظامی از تفاوت ها 
را ميان طبقات مي سازد يعنی همان چيزی كه بورديو آن را تمايز مي نامد. او 
مي گويد كه رابطه ميان طبقه  بندی محصوالت و طبقه  بندی مصرف كنندگان 

را مي شود با الگوی قرابت انتخابی وبر فهم كرد.

بیشعوری

تمايز

نام کتاب: بیشعوری
نویسنده: خاویر کرمنت
مترجم:  محمود فرجامی 
ناشر: تیسا

نام کتاب: تمایز: نقد اجتماعی قضاوت های ذوقی
نویسنده: پیر بوردیو
مترجم: حسن چاوشیان
ناشر: ثالث
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واژه اورامان یا 
هورامان را دو واژه 
تشکیل داده است؛ 
»اورا« همان اهورا 
به معنای خدا است 
و »مان« نیز خانه و 
سرزمین معنا مي دهد 
كه تجمیع این دو 
بخش به »سرزمین 
اهورامزدا« مي رسد. 
ناگفته نماند كه اگر 
»هور« كه در اوستا 
به عنوان خورشید 
آمده است را هم 
معنای این واژه 
بدانیم، پس هورامان 
معنای دیگری كه 
»سرزمین خورشید« 
باشد، هم مي دهد

از كردستان ایران تا كردستان عراق
اورامانات منطقه ای وسيع است كه حتی دامنه آن 
تا اقليم كردستان عراق نيز گسترده شده است. اين 
منطقه كه ارتفاع متوسط آن، ۱۶00 متر بلندتر از سطح 
دريا است، با مساحت تقريبی ۴۱90 كيلومترمربع، بر 
پايه آخرين تقسيمات سياسی، ۴ شهرستان، 8 شهر، 
9 بخش و 2۱ دهستان را در بر مي گيرد كه از شمال 
و شمال شرق با پاوه، نوسود، كامياران، سروآباد و 
مريوان، از جنوب با داالهو و سرپل ذهاب، از شرق 
با كرمانشاه، روانسر و جوانرود و از غرب و شمال 
غرب با كشور عراق همسايه است. اين منطقه شامل 
ژاورو  و  تخت  هورامان  لهون،  هورامان  بخش  سه 
مي شود. روستای »اورامان تخت« هم مركز دهستان 
اورامان تخت در بخش اورامان از توابع شهرستان 
سال  مبنای سرشماری  بر  كردستان  استان  سروآباد 

۱390، 2۷۶۱ نفر جمعيت دارد. اين روستا در منطقه 
وسيع اورامانات كه در ميان اكراد ايرانی »هورامان« 

خوانده مي شود، واقع است.

سرزمين خداوند
داده  تشكيل  واژه  دو  را  هورامان  يا  اورامان  واژه 
است؛ »اورا« همان اهورا به معنای خدا است و »مان« 
نيز خانه و سرزمين معنا مي دهد كه تجميع اين دو 
بخش به »سرزمين اهورامزدا« مي رسد. ناگفته نماند كه 
اگر »هور« كه در اوستا به عنوان خورشيد آمده است را 
هم معنای اين واژه بدانيم، پس هورامان معنای ديگری 

كه »سرزمين خورشيد« باشد، هم مي دهد.

از گوتی به كردی
پيشينه تاريخی روستای اورامان تخت، به حدود 

گوتی ها  مسكن  كه  گردد  بازمی  قبل  سال   ۴500
دانسته  كردی  همان  را  )كوتی(  گوتی  است.  بوده 
اند،  كه از لحاظ نژادی، آريايی بودند و از اواسط 
هزاره دوم پيش از ميالد در رشته كوه زاگرس و در 
ناحيه كوهپايه ای آن زيسته اند. شايد به همين دليل 
هم باشد كه كردی را يكی از شاخه های چهارگانه 
زبان فارسی دانسته اند. در آن زمان، عظمت گوتی ها 
آنان  زيرمجموعه  مادها  و  مانايی ها  كه  بود  آنجا  تا 
درباره  لغت نامه  در  دهخدا  عالمه  مي گرفتند.  قرار 
آنان چنين نوشته است: »طايفه ای از ساكنان قديم 
زاگرس كه محل شان شمال و مشرق شهرزور بوده 
است. اين گروه نارامسين ]يكی از پادشاهان اكد[ را 
شكست داده و بر بابل مسلط شدند و پس از چند 
سال نخستين همسايه  جنوبی خود يعنی لولوبی ها 
را ضربتی هولناك زدند.« طبق نوشتار دبيران بابِلی، 

و  مهر  ديار  به  سفر  فصل 
است.  رسیده  راه  از  دوستی 
ديگر وقتش فرارسیده تا عزم 
سفر كنید و پای به غرب ايران 
بگذاريد. جايی كه در نیمه دوم 
راه  برای  توانی  سرما،  سال، 
يافتن به آنجا ندارد؛  حاال ديگر 
در  تا  است  مناسبی  فرصت 
بار  كوله  هفته،  آخر  روزهای 
ببنديد و عازم روستايی شويد 
منجسم  كل  يك  از  جزيی  كه 
است؛ »اورامان تخت« در استان 
در  اما  روستا  اين  كردستان. 
مثل  اورامانات،  وسیع  منطقه 
نگین انگشتری مي ماند كه هم 
به لحاظ طبیعی و هم از نظر 
فرهنگ بومی دارای ويژگی های 
بارزی است اما آنچه گردشگران 
مي شناسند،  تخت  اورامان  از 
جنبه معماری و بافت آن است. 
آنقدر  اينجا  اوصاف،  اين  با 
جاذبه دارد كه ُبعد مسافت در 
نظرتان به هیچ انگاشته  شود 
را  سفر  منطقه،  زيبايی های  و 
برايتان خاطره انگیز كند. پس 
فرصت را غنیمت بشماريد كه 
اورامان تخت و مردم باصفا و 
خونگرم كرد، منتظرتان هستند.

راهنمایی برای سفر به روستای»اورامان تخت« در قلب كردستان

دیدار از سرزمین خورشید

حمیدرضا محمدی
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از پایتخت تا 
روستای اورامان 

تخت، 651 كیلومتر 
راه در پیش خواهید 

داشت كه چیزی 
حدود هفت ساعت و 
نیم، به طول خواهد 

انجامید. پیشنهاد 
ما این است كه 

از آزادراه ساوه به 
همدان بروید. البته 

راه دیگرتان هم این 
است كه از تهران 
به قزوین بروید و 
از آنجا خود را به 
همدان برسانید. 

از مركز استان 
همدان تا مركز 

استان كردستان، 
1۷5 كیلومتر راه در 
پیش خواهید داشت 

كه شهرهای بهار، 
ُقروه و دهُگالن در 
مسیرتان خواهند 

بود

به قولی ديگر ۱25  تسلط گوتی ها را ۱2۴ سال و 
سال و ۴0 روز نوشته اند و پايتخت آنها را شهر ارپها 
نزديک كركوك دانسته اند. سرانجام آخرين پادشاه 
گوتی كه تيريگان نام داشتـ  و نام تيريگان از شهری 
در جنوب درياچه زريوار كنونی آمده بودـ  چهل روز 
بيشتر سلطنت نكرده و به دست اوتون لگان پادشاه 
اليه  منتهی  به  اكنون  )منطقه سورمر  شهر سورمری 
محل غربی ثالث جوانرود گفته مي شود كه زيستگاه 
درآمد.  پای  از  است(  بوده  ولدبيگی  ايل  زمستانی 
دهخدا همچنين نوشته است: »در پايان عهد تسلط 
گوتی ها نفوذ تمدن نيرومند بابلی در آن قوم موثر 
افتاد و در واقع بابلی مآب شدند، ظاهرا دبيران بابلی 
كه آن فهرست ها را جمع كرده اند اين سالطين اخير 
را جزء گوتی ها نشمردند و تفاوت فهرست ها از اين 
جهت است.« به لحاظ دينی هم مردم اورامان، تا پيش 
از ورود اسالم، زرتشتی مذهب بودند و حتی برخی 
از جشن هايی كه امروز باقی مانده است، بازمانده از 
از ظهور اسالم، در  اما پس  همان روزگاران است. 
سال ۱8 هجری ـ و در زمان خليفه دوم راشدين ـ 
بود كه كردستان و منطقه اورامان فتح شد. نكته جالب 
اينكه نام شهر پاوه كنونی از نام سردار ساسانی كه پاو 
بود، اخذ شده و كوه آتشگاه در كرمانشاه هم برگرفته 

از آتشكده ای است كه او برپا ساخته بود. نخستين 
حاكم سلسله حكام اورامان شخصی بنام بهمن بود 
كه در نيمه اول قرن ششم هجری در اين منطقه حكم 
مي راند كه تا ظهور آقا محمد خان قاجار ادامه يافت؛ 
چراكه در آن زمان او، حاكمی را از سوی حكومت 
مركزی برای آن سامان برگزيد. مردم اين خطه، اكنون 

شافعی مذهب هستند.

بگویيد: هزار اورامان!
ماسوله در ايران، معيار و مصداق روستاهای پلكانی 
شده است. گويی هر روستايی كه معماری اش، شكل 
و شيوه پلكانی دارد، به ماسوله تشبيه مي شود تا جذب 
گردشگر صورت گيرد. اما اورامان هم بر شيب تند 
جبهه شمالی و شمال شرقی كوه اورامان جای گرفته 
است و به همين سبب هم هست كه بافتی فشرده و 
متراكم دارد. البته اين روستای ۱۴50 متری، از شرق هم 
به ارتفاعات كوساالن و منطقه حفاظت شده كوساالن و 
شاهو منتهی مي شود. در ساخت خانه های اين روستا، 
عالوه بر آنكه مقاومتی كه الزم است، لحاظ شده، بام 
عموم خانه ها به حياط خانه باالتر از خود تبديل شده 
است. مالت به كار رفته در خانه های روستايی كه به 
عنوان هزارماسوله شناخته مي شود، مبتنی بر سنگ و 

چوب )از درختان چنار، گردو و توت( است و از ِگل 
و سيمان خبری نيست كه حتی اين معماری هم ناشی 

از زندگی مردم اين خطه در دل كوهستان است.

شوكا در سيروان
مي خواهيد  و  كرديد  ديدن  روستا  بافت  از  اگر 
مبهوت طبيعت كوهستانی منطقه شويد -اگرچه نيمی 
از سال، سرمای آزاردهنده اي وجود دارد اما هوای 
تابستانش، خنک و سپس معتدل  بهار و  نيمه دوم 
است- ابتدا به سراغ باغات سرسبز و موقعيت طبيعی 
آنها برويد؛ زمين های پوشيده از درختان كه عمدتا 
انار، انجير، توت، زالزالک و اَمرود )گالبی(  گردو، 
هستند انتظارتان را خواهند كشيد كه اگر صاحبان 
باغ ها اجازه دادند، حتما كمی از ميوه های كردستان 
را بچشيد كه پشيمان نخواهيد شد. ناگفته نماند اينجا 
شاتره،  گاوزبان،  گل  ختمی،  چون  دارويی  گياهان 
بومادران، شيرين بيان، بنه و گون، هم مي رويد كه 
تهيه كردن شان شما را پشيمان نخواهد كرد. اما جاذبه 
فرح آور ديگر برايتان اين است كه مي توانيد سری 
هم به كرانه ها و حاشيه های طوالنی ترين رودخانه 
كه  متری سيروان  رود ۴۴5  بزنيد.  كردستان  منطقه 
وسيع  منطقه  مي گذرد،  روستا  اين  غربی  شمال  از 
اورامان را به دو بخش تقسيم مي كند، در نهايت در 
خاك عراق خاتمه مي آيد. اين رود كه به آب سيروان 
هم در ميان اهالی شهره است، با ميزان آبدهِی باال، 
رود،  سفيد  و  كرخه  دز،  كارون،  رودهای  از  پس 
حساب  به  ايران  پرآب  داخلی  رودخانه  پنجمين 
مي آيد. در واقع رودخانه های اين منطقه، عموما در 
تمام سال جاری هستند و همين مسئله، عاملی است 
تا زمينه های مناسب برای انجام ورزش های آبی و 
تابستانی فراهم شود. بخش  ديگری از جاذبه های اين 
روستا اما جنگل های آن است. اگرچه در ارتفاعات 
اورامان تخت، مي توانيد حتی در همين اواخر بهار 
شاهد سفيدی برف باشيد اما در ارتفاعات پايين تر 
و در دامنه همين كوه ها، جنگل های متراكم و نسبتا 
دوردست،  از  حتی  اگر  البته  دارند.  وجود  وسيعی 
را  ـ  است  ايرانی  گوزن  نوعی  كه  ـ  شوكا  دويدن 

ببينيد، خوش شانس بوده ايد.

چگونه برویم؟
از پايتخت تا روستای اورامان تخت، ۶5۱ كيلومتر 
راه در پيش خواهيد داشت كه چيزی حدود هفت 
ما  پيشنهاد  انجاميد.  به طول خواهد  نيم،  ساعت و 
اين است كه از آزادراه ساوه به همدان برويد. البته 
قزوين  به  تهران  از  كه  است  اين  هم  ديگرتان  راه 
برويد و از آنجا خود را به همدان برسانيد. از مركز 
استان همدان تا مركز استان كردستان، ۱۷5 كيلومتر 
راه در پيش خواهيد داشت كه شهرهای بهار، ُقروه 
تا  سنندج  از  بود.  خواهند  مسيرتان  در  دهُگالن  و 
سروآباد 95 كيلومتر و از آنجا هم تا روستای مقصد، 
خرداد و تير  ۶21394 كيلومتِر ديگر بايد برانيد. البته اگر مشتاق بوديد 
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مهم ترین غذاهای 
محلی مردم این 
روستا كه پیشنهاد 
مي شود حتما 

امتحانشان كنید، 
دوینه، شلمین )پلو(، 
دوغه وا )آش دوغ(، 
لونش، كالنه، شلغم 
ترش، یکاوه، پلییز، 
ساوار، گردول، 
ترخینه، دوختن )آش 
گزنه(، هتیمچه با 
گوشت گوسفند، 
شروا، گرما، رشته 
پلو، رشته رون یک 
آبه، پرشین، شلغم 
ترش، كالنه، غازین 
و انواع غذاهای 
گیاهی و نان های 
محلی چون كلیره 
هستند

اورامان  نزديكی  در  َهجيج هم  و  ژيوار  روستاهای 
دارد.  قرار  ـ  شرقی  جنوب  راستای  در  و  ـ  تخت 
البته مي توانيد از همدان، به اسدآباد، كنگاور، صحنه 
و كرمانشاه رفته و از  آنجا در راستای شمال غرب، 
پس از روانسر و پاوه، به اورامان تخت برسيد كه 
در  مي توانيد  اما  است  بيشتر  كيلومتر   58 اگرچه 
ايران  از جاذبه های ديگر غرب  آنجا  و  از  برگشت 
لذت ببريد. اگر مي خواهيد با وسيله نقليه عمومی به 
اورامان تخت برويد، بايد سوار اتوبوس هايی شويد 
تعاونی های يک و  از  كه مقصدشان سنندج است. 
سرويس   ۱۷ روز  هر  غرب،  مسافربری  پايانه   ۱5
استان  مركز  عازم   23:30 تا  صبح   ۷:30 ساعت  از 
كردستان مي شوند كه بهای سوار شدن به همه آنها، 
را  هوايی  سفر  كه  هم  اگر  است.  تومان  هزار   38
مي پسنديد، بد نيست بدانيد كه روزانه دو پرواز كه 
عموما قبل از ظهر هم هستند، در فرودگاه سنندج به 
زمين مي نشينند كه بهای بليت آنها، حداقل ۶5 هزار 

و 500 و حداكثر ۱8۶ هزار و 300 تومان است.

كجا بمانيم؟
معروف ترين اقامتگاه روستای اورامان تخت، هتل 
سنتی اورامان است كه امكانات قابل قبولی برای اقامت 
دارد و در سال ۱385 افتتاح شده است. البته بهتر است 
تماس   08۷3۴8832۷9 شماره  با  حركت،  از  پيش 
بگيريد. هرچند اگر خوش شانس باشيد مي توانيد شب 
را در خانه يكی از روستاييان خونگرم اورامانی به صبح 

برسانيد كه به مسافران اجاره مي دهند.

چه بخوریم؟
كه  روستا  اين  مردم  محلی  غذاهای  مهم ترين 
پيشنهاد مي شود حتما امتحانشان كنيد، دوينه، شلمين 
شلغم  كالنه،  لونش،  دوغ(،  )آش  وا  دوغه  )پلو(، 
ترش، يكاوه، پلييز، ساوار، گردول، ترخينه، دوختن 
)آش گزنه(، هتيمچه با گوشت گوسفند، شروا، گرما، 
رشته پلو، رشته رون يک آبه، پرشين، شلغم ترش، 
كالنه، غازين و انواع غذاهای گياهی و نان های محلی 

چون كليره هستند.

چه سوغات بياوریم؟
اورامان  خوشمزه  ميوه های  و  خوراكی ها  جز 
تخت، اينجا صنايع دستی بی نظيری دارد كه خوب 
است، نمونه ای از آنها را با خود به خانه بياوريد تا 
هم برايتان به يادگار بماند و هم آنكه از اين راه، به 
اقتصاد جامعه محلی آنجا كمكی كرده باشيد. گيوه، 
فرنجی، نمد، قاشق و چنگال چوبی، شانه، جاجيم، 
سبد و در و پنجره های چوبی از هنرهای سنتی و 

صنايع دستی مردم روستای اورامان تخت هستند.

چه از آداب و رسوم ببينيم؟
لباس مردان كرد اورامانی از چوخه و رانک )بافته 
است(،  لطيف  بسيار  كه  »مرغز«  بز  كرك  از  شده 

پانتول ملكی شال، دستار، فرنجی مكه بال تشكيل 
شده و گاهی نيز جافی، كلينجه، شال كلكه، دستار 
و پيراهن بلند مي پوشند. پای افزار آنها هم كالش 
)نوعی گيوه از پارچه پنبه ای بسيار محكم( است. 
لباس زنان اين ناحيه، پيراهن بلند و قبا به اضافه نيم 
تنه يا »سحفه« و كالهی به نام »فنيس« يا »تاس كاله« 
است كه با روسری های ابريشمی كالفه ای، پيچيده 
شده است. از مهم ترين بازی های بومی اين منطقه 
مي توان به قلقالن، بيالن، گرزه )گرزبازی( و همک و 
ممک اشاره كرد.اما حيف است كه از اورامان سخن 
بگوييم و از برنامه های سنتی و موسيقی های محلی 
آن، چيزی گفته نشود. »پير شاليار« مهم ترين مراسم 
مردم آن سامان است. اين برنامه كه در جوار مزار 
از  تا جمعه پيش  پير شاليار، در آخرين چهارشنبه 
۱5 بهمن ـ يعنی ۴5 روز پس از آغاز زمستان و به 
بهانه جشن سدهـ  برگزار مي شود، آداب خاص خود 
را دارد. يكی از مهم ترين بخش اين جشن باستانی 
پيرشاليار  عروسی  به جشن  آن  زمستانه  برنامه  كه 
بعدازظهر  كه  است  نوازی  دف  دارد،  شهرت  هم 
و  و جوانان  نوجوانان  مي شود.  انجام  نخست  روز 
پيران دست در دست هم زنجيره ای بزرگ تشكيل 
مي نوازند،  دف  ای  عده  حين،  اين  در  و  مي دهند 
برخی ديگرقصيده هايی در مدح پيامبر و... مي خوانند 
را زمزمه  اهلل  لفظ جالله  بزرگ رقص هم  و گروه 
مي كنند. پس از آن، غذای ويژه كه هولوشينه تشی 
)آش جو( است صرف مي شود. عالوه بر اين، ذبح 
گوسفند و چينش گردو از باغ ها، از ديگر برنامه های 
اين جشن است. اما در مراسم كومسای كه آن هم 
نزديک ترين جمعه به ۱5 ارديبهشت برگزار مي شود، 
پس از قرائت فاتحه بر سر مزار پير شاليار، گروه دف 

نوازی به اجرای مراسم تليله خوانی پرداخته و در 
پايان مردم شروع به شكستن سنگی كه در اين مكان 
وجود دارد، مي كنند. زيرا به اعتقاد اهالی، هر مقدار 
اندازه  به همان  از آن كه شكسته شود، سال ديگر 
جايگزين و حتی بعد به همان اندازه رشد خواهد 
آينده  سال  كومسای  مراسم  در  بايد  دوباره  و  كرد 
»كالوروچنی«،  »كوته كوته«،  »ِخبِر«،  شود.  شكسته 
بومی  برنامه های  ديگر  از  »تربی«  و  نيشت«  »شه و 

اورامان تخت است.

چه نوای محلی را خواهيم شنيد؟
اگر به اين منطقه رفتيد، »سياچمانه« را از دست 
ندهيد؛ اين اصيل ترين نوای مردم كرد است. ترانه ای 
كه نزديک به چهارهزار سال است در ميان فرهنگ 
غنی آن سامان حفظ شده و هنوز خوانده مي شود. 
برای معنای واژه سياچمانه، نقل های بسياری وجود 
دارد كه از سياه چشم، رودخانه سياه، جامه سياه و 
نوشته  آن  برای  را  اندوه  و  از غم  ناشی  خم شدن 
گويش  به  كه  ترانه ها  اين  از  بخشی  مضمون  اند. 
اورامی هم خوانده مي شود، طبيعت، عشق و عرفان 
است اما بخش عمده اين  آواز فولكلوريک را غم و 
اندوه عزيزان از دست رفته شامل مي شود. بد نيست 
بدانيد گويش اورامی )به كردی: هه ورامی( شاخه ای 
از زبان كردی است كه در ميان كردها، ماچو گفته 
مي شود. دكتر محمد معين در مقدمه فرهنگ خود 
چنين مي نويسد: »برای آشنايی بيشتر با زبان پهلوی، 
با  پهلوی  منبع مهم است.  اورامی يک  زبان كردِی 
وزنی بخصوص و همانند گورانی خوانده می شده 
را  آن  اوقات  وبرخی  پهلوی  را  آن  گاهی  و  است 

اورامه، اورامن و اورامنانيان مي گفته اند.«
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خرداد و تير  1394
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 مردم هورامان 
هرگز در طول تاریخ 

 ، نه زندگی كوچ 
نشینی داشته و 

نه زندگی شهری 
،بلکه همیشه و همه 

جا روستا كانون 
زندگی آنها بوده 

است. آنان اگر با 
شروع فصل گرما 

به »هوار« یا ییالق 
رفته و دام هایشان 
را با خود برده اند ، 

یا در فصل سرما به 
قشالق و سواحل 

رود سیروان و دیگر 
رودهای منطقه 
مي رفتند ،حتما 
در پایان فصل 

به خانه هایشان 
بر مي گشتند و 

البته ،این با كوچ 
نشینی تفاوت دارد. 

همچنین در طول 
تاریخ در ناحیه 
ای كه هورامان 

نامیده شده ،نام 
شهر بزرگی ثبت 

نشده است و 
هورامان مجموعه 

ای یکپارچه از 
روستاهای كوچک و 

بزرگ بوده است

به باور من بهترين راه برای مستند سازی خواسته 
بانيان همايش ملی رابطه انسان و طبيعت در هورامان ، 
انداز  كه هورامان يک چشم  نكته  اين  دادن  نشان  و 
يا منظر فرهنگی منحصر به فرد بوده و موقعيتش بر 
محورهای سه گانه تعريف اين اصطالح منطبق است 
،مطالعه روستای هورامی نشين  است. كمتر مردمی در 
خاورميانه را مي توان يافت كه همانند مردم هورامان 
زندگی روستايی غنی داشته باشند.از نظر جغرافيايی اين 
مردمان در ناحيه ای زندگی مي كردند كه بيشتر مهاجمان 
شرقی و غربی آرزوی تسلط بر آن را داشتند. اما موقعيت 
هورامان  كه به شكل جزيره ای محاصره شده  در ميان 
كوهها و به قول برخی منابع كهن ، يک »حصن حصين 
خدا آفرين « يا دژ طبيعی نفوذ ناپذير بود سبب شد كه 
اين ناحيه در طول تاريخ  ، از لشكركشی های بزرگ و  
منظم  و  تاخت و تاز ارابه های جنگی جهانگشايان 
و  مهاجمان  كوچک  گروههای  فقط  و  بماند  مصون 
راهزنان توانستند به هورامان نفوذ كنند در نتيجه ،طبيعت 

و فرهنگ هورامان كمتر دچار دگرگونی و تغييرشد.
فلک  به  سر  كوههای  فاصل   حد  در  هورامان   
كشيده و چشمه ها و رودهای پر آبی بود كه از اين 
كوهها سرچشمه مي گرفتند و در كوهپايه ها و دشتهای 
حاصلخيز سرازير مي شدند. اين وضعيت ، جغرافيای 
مناسبی را برای كشاورزی ، باغداری و دامداری فراهم 
مي كرد.  مردم هورامان هرگز در طول تاريخ  ، نه زندگی 
كوچ نشينی داشته و نه زندگی شهری ،بلكه هميشه و 
همه جا روستا كانون زندگی آنها بوده است. آنان اگر با 
شروع فصل گرما به »هوار« يا ييالق رفته و دام هايشان 
را با خود برده اند ، يا در فصل سرما به قشالق و سواحل 
رود سيروان و ديگر رودهای منطقه مي رفتند ،حتما در 
پايان فصل به خانه هايشان بر مي گشتند و البته ،اين با 
كوچ نشينی تفاوت دارد. همچنين در طول تاريخ در 
بزرگی  شهر  ،نام  شده  ناميده  هورامان  كه  ای  ناحيه 
ثبت نشده است و هورامان مجموعه ای يكپارچه از 

روستاهای كوچک و بزرگ بوده است. 
سبک  ايجاد  و  طبيعت  با  انسان  رابطه  حوزه  در 
زندگی متناسب با اين دو محور ،هيچ ناحيه ای همچون 
اين  مردمان  اوليه  زندگی  سبک  نتوانسته  هورامان  
سرزمين و نخستين روزهای تاريخ حيات آنها را حفظ 
كند.مردم هورامان به سبب طبيعت و جغرافيای جزيره 
گون خود و عدم ارتباط گسترده با دنيای بيرون ، برای بقا 
چنان با طبيعت عجين شده اند كه نمونه آن را در كمتر 
جای جهان مي توان ديد. اختالف ارتفاع  3350 متری 
در هورامان و به تبع آن شيب زياد در چنين محدوده ای 
كوچک سبب  تنوع اقليمی و جغرافيايی بی نظيری در 
اين ناحيه شده است. در هورامان ،به شكل همزمان ،كوه ، 
جنگل ، رودخانه و دشت ، ولو كوچک و محدود،وجود 

داشت و از منظر جغرافيايی مي توان هورامان را يک  
شبه قاره ناميد چون بسياری از اين عناصر را به شكل 
موازی در كمتر جايی مي توان پيدا كرد. همچنين  در 
هورامان به شكل همزمان مي توان  سبكهای متفاوت 
زندگی و سياق معيشت يعنی  دامداری ، كشاورزی ، 
مكان  ديد.  را  و حتی شيالت  داری  زنبور  باغداری ، 
گزينی روستاهای هورامان هم متأثر از شرايط طبيعی و 
به ويژه توپوگرافی اين ناحيه است. به همين سبب تمام 
روستاهای هورامان بر روی دامنه های پرشيب جنوبی 
قرار گرفته اند كه ضخامت خاك به سبب فرسايش 
،كم بوده و در زمستان در معرض نور خورشيد قرار 
داشته اند. گذشته از آن به علت شيب زياد اين دامنه ها 
خانه ها به شكل پلكانی قرار گرفته اند كه خود يكی 
از جلوه های زيبای هورامان مي باشد. بيشتر روستاهای 
هورامان در ارتفاع ۱۷00 متری ساخته شده اند. وجود 
مناظر و چشم اندازهای زيبا، انواع و اقسام چشمه ها، 
گلها و گياهان خوشبو، قشالق و ييالق مردم، اسامی 
جغرافيايی برای هر نقطه اين ناحيه اعم از باغ، دره و 
قله و... سبب شكل گيری گنجينه ای غنی از واژگان 
آن  از  گذشته  است.  شده  فولكلوريک  و  جغرافيايی 
هورامی ها دل كوههای سر به فلک كشيده را شكافته و 
در آنها نه تنها خانه  كه باغ و بوستان ساخته اند.  يک 
ميليمتر از خاك هورامان اعم از كوه ، كوهپايه ، جلگه ، 
نواحی هموار و پست  و رودخانه نبوده كه اين مردمان 
برای زندگی خود از آن استفاده نكرده و روی آن اسم 
نگذاشته باشند. آنان برزاbaraza(( را از بلندای كوهها 
و كنگر و قارچ را از زير زمين به دست مي آوردند و 
به مصرف مي رساندند. بز كوهی و كبک را از كوهستان 
شكار كرده و ماهی را از رودخانه صيد مي نمودند. كدام 
جزء و اندام حيوان و دام های اهلی وحيوانات وحشی 
وجود داشت كه مردم هورامان به نوعی از آن برای 
خوردن غذايی و ساختن و ابزاری از آن استفاده نكنند 
كشاورزی  و  خودرو  محصوالت  با  آن  تركيب  با  يا 
راستی  به  نسازند.  جديد  محصوالت  خود،  باغی  و 
در كدام جامعه ای در ضمن حفظ طبيعت و محيط 
زيست و اجازه دادن به چرخش طبيعی چرخه طبيعت 
و اكوسيستم اين همه بهره برداری متعادل از طبيعت 
و  كشاورز  اينكه  عين  در  هورامان  مردم  باشد.  شده 
باغدار و دامدار به شكل همزمان بوده اند ، صنايع دستی 
پيشرفته ای داشته و صنعتگران ماهری هم بوده اند. 
جالب آنجاست كه ماده اوليه همه اينها را از دل طبيعت 
خود و از تركيب عناصر متفاوت و متضاد آن  فراهم 
مي ساختند و از بيگانه بی نياز و خودكفا بودند و گاه 
محصول خود را در قالب كاروانهای كوچک تجاری 
به مناطق دور و نزديک برده و در چارچوب تجارت 
پاياپای  كاالهای مورد نياز خود را تهيه مي كردند. اگر 

هورامان حصن حصين خدا آفرين بوده ، مردم آن هم 
به تبعيت از طبيعت خود حصن سازان زندگی آفرين 
بوده اند. اين مردمان سخت كوش و صبور، طبيعت را 
مقهور خود كرده و آنچه را كه تمنا مي كردند از دل آن 
به دست مي آورده و از بيگانه  نسبتا خودكفا بودند. 
زن  تنگاتنگ  همكاری  محصول  آفرينی  زندگی  اين 
و مرد بود و بدون يكی ، ديگری هرگز نمی توانست 
سمفونی زندگی را در هورامان بنوازد. اگر مرد معمار 
اندرونی آن  بيرونی خانه بود ، تزيين  بنا و نمای  زير 
كار زن بود.اگر زن شير گاو و گوسفند را مي دوشيد  
،سربريدن و تهيه گوشت آن وظيفه مرد بود. اگر مرد 
گردوها را  از باالی درخت مي تكاند ،زن آنان را  در 
زمين مي چيد و قس عليهذا .صد البته مردم هورامان 
تمام عناصر اين زندگی را در ادبيات مكتوب و شفاهی 
و نغمه ها  و نواهای خود از خواندن الاليی در لحظه 
تولد تا سياوچمانه خوانی در دل طبيعت  و راز)قصه( 
گويی در كنج خانه و سرودن بالوره در لحظه مرگ 
انعكاس داده اند. نكته جالب آن است كه سهم زنان چه 
در آفرينش سبک زندگی هورامان و چه در انعكاس 
هنری آن به اندازه مردان و شايد بيشتر از آنان است 
.چه چيز مهم تر از آن كه داستان آغاز و انجام زندگی 
انسان در هورامان توسط زنان در الاليی و بالوره روايت 
مي شود. هورامی ها  پيش از آمدن اسالم و حتی پس 
از آن ، نامهای دختران و پسران خود را با اقتباس از 
طبيعت اطراف خود مي نهادند. كيست كه نداند كه خود 
نام هورامان و بلندترين كوه و بزرگترين رودخانه اش 
يعنی شاهو و سيروان  برای پسران و گياهان خوشبو 
و گلهای معطرش همچون چنور ،شب بو و ريحان  
و هراله و ... بر روی دختران نهاده شده است . كالم 
آخر اينكه اگر كسی مي خواهد پديده ای طبيعی ،بكر و 
متفاوت و سبک اوليه زندگی و رابطه انسان با طبيعت 
را در نخستين هزاره های پيش ازتاريخ و ابتدای دوره 
سنگ و سپس عصر آهن ببيند ، كافی است به يكی 
از روستاهای هورامان سر بزند. نكته مهم آن است كه  
هورامان در عين حفظ فرهنگ كهن و باستانی و تداوم 
و استمرار آن ،  روايتگر بسياری از تحوالت تاريخی 
هم بوده و ابعاد آن نسل به نسل و سينه به سينه منتقل 
شده و تا امروز همچنان خود را حفظ كرده است. اميد 
است كه با همت و تدبير دولتمردان و همكاری مردم 
از  هورامان كه به حق گنجينه ای تاريخی و فرهنگی  
و ميراث معنوی  گذشته اين  سرزمين است محافظت 

شده و از تخريب آن جلوگيری شود.
*مدیربخشكردشناسیمركزدایرهالمعارفبزرگاسالمی

* بخشی از متن سخنرانی منتشر نشده در همايش ملی هورامان ، 
انسان ، طبيعت و زندگی )به منظور تهيه پرونده ثبت اين منطقه توسط 

يونسكو(، ۱۱ ارديبهشت ۱39۴، سنندج 

هورامان، انسان، طبیعت و زندگی

اسماعیل  شمس
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»شهر فرنگه خوب تماشا كن ... رنگ  و وارنگه 
... از همه رنگه خوب تماشا كن ... ميدون جنگه 
... توپ و تفنگه ... خوب تماشا كن ... آدم و اسبا 
پشت اون سنگه ... سنگر دشمن اون قلوه سنگه ... 

خوب تماشا كن« ...
سبز  كه  چراغ  است.  مولوی  چهارراه  اينجا 
می شود، موتورسوارها انگار كه از بند رها شده اند، 
چون تيری رها شده از چله كمان می تازند. از اين 
گوشه ای  می روم.  ديگر  گوشه  به  چهارراه  گوشه 
از چهارراه، چندمتری مانده به بازار امين السلطان، 
پسرك سينی »روحی« اش را روی چهارپايه چوبی 
گذاشته، گوشت گردن گوساله و قلوه گاه گوسفند، 

از  يكی  او  می فروشد.  پاچه  و  كله  و  سفيد  جگر 
اعضای ثابت اينجا است. بساطش مشتری هم دارد، 
كه اگر نداشت، اين همه دوام نمی آورد. بی درنگ از 
كنارش می گذرم. او هم يكی از يادگارهای سلوك 

قديم دسته ای از مردمان اين شهر است!
سواره  يا  پياده  كه  همينطور  را  بهارستان  ميدان 
ادامه بدهی، به چهارراه مولوی می رسی. اينجا سفر 
مولوی،  چهارراه  از  پايين تر  كمی  می شود.  آغاز 
كنار يكی از بنكداری های بزرگ منطقه، زير سايه 
نشسته،  پيرمردی  مغازه ای  آفتاب گير  و  درختان 
پدرجان!  می پرسم:  می پايد.  را  رفتگان  و  آمدگان 
بی آن كه  بروم.  به كاروان سرای خانات  می خواهم 

نگاهم كند به سويی اشاره مي كند: آنجا را می بينی؟ 
كمی جلوتر بری به آنجا می رسی. بگردی پيداش 

می كنی!
ايستاده ام.  كاروان سرا  ورودی  روبه روی  اكنون 
صدای آواز پرنده ای به گوش می رسد: »درخت های 
اينجا از قديم پر طوطی و قناری و مرغ مينا بود. 
بعضی هاش  روی  می تونی  بگردی  هم  االن  اگر 
چندتايی از اين ها رو ببينی. ما از قديم با صدای اين 
می كرديم«.  بيرون  تن  از  رو  پرنده ها خستگی مون 
اين ها را پيرمردی ديگر می گويد كه كمی آن سوتر 
نشسته  چوبی  صندلی  يک  روی  كاروان سرا  از 
است. قرار امروز ما چهارراه مولوی است؛ 200 گام 

گشت وگذار در شهر فرنگ مولوی و بزرگ ترین تجارت خانه گردشگری پایتخت

دل ای رفيق به اين كاروانسرای »ببند«!

مژگان جعفری

میدان بهارستان را 
همینطور كه پیاده یا 
سواره ادامه بدهی، 
به چهارراه مولوی 
می رسی. اینجا سفر 
آغاز می شود. كمی 
پایین تر از چهارراه 
مولوی، كنار یکی از 
بنکداری های بزرگ 
منطقه، زیر سایه 
درختان و آفتاب گیر 
مغازه ای پیرمردی 
نشسته، آمدگان و 
رفتگان را می پاید. 
می پرسم: پدرجان! 
می خواهم به 
كاروان سرای خانات 
بروم. بی آن كه 
نگاهم كند به سویی 
اشاره مي كند: آنجا 
را می بینی؟ كمی 
جلوتر بری به آنجا 
می رسی. بگردی 
پیداش می كنی
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پايين تر به سمت ميدان امين السلطان، كاروان سرای 
شهری  درون  كاروان سرای  بزرگ ترين  خانات؛ 

تهران.

حجره به حجره، زلف در زلف هياهو
خانات در قامت بزرگ ترين كاروان سرای درون 
شهری تهران و البته تنها كاروان سرای قابل اعتنای 
بزرگ  بورس  امروزه  گذشته،  از  مانده  جای  به 
خشكبار منطقه مولوی است. اين مساله اما موجب 
نشده است كه اين بنای زيبای تاريخی قابل بازديد 
معماری  و  تاريخ   برای گردشگران و دوستداران 
قديم پايتخت نباشد. هر روز از زمانی كه نخستين 
می آغازند،  را  خود  كار  كاروان سرای  حجره های 

غروب  از  پيش  تا  و  بيايی  خانات  به  می توانی 
ايرانی  معماری  هنر  از  ديگر  جلوه ای  تماشای  به 
بنشينی. ورودی كاروان سرا با كاشی كاری هايی زيبا 
هزار   ۱0 خانات  كاروان سرای  است.  شده  آراسته 
متر مربع است. حدود 200 حجره و غرفه پيرامون 
را  گردشگری  و  بازرگانی  مجموعه  اين  حياط 
فراگرفته اند. ۴ حوض به شكل صليب، ميانه حياط 
آن را آراسته اند. 8 باغچه كوچک نيز بهره امروزه 

اين مجموعه از سرسبزی طبيعت است.
تجار  هياهوی  می شوی  كه  كاروان سرا  وارد 
را  هيچ روزی  می كشاند.  خود  به  را  نگاهت 
از  غلغله ای  اينجا  كه  بياوری  ياد  به  نمی توانی 
آدم ها نباشد. هر گوشه كاروان سرا مشتريان خود را 
دارد. اينجا تو را دست خالی به خانه نمی فرستند؛ 
است.  فراهم  اينجا  بخواهی  كه  خشكباری  هر  از 
كاروان سرای خانات اصال با شلوغی و بروبيا زلف 
در زلف گره زده است. هنوز هم همچون دهه های 
گذشته بروبيا دارد. كارتون های بازشده خشكبار در 
حجره ها جاخوش كرده اند. كاسبی بهار هنوز خيلی 
پروپيمان  اما  بساط شان  است.  نگرفته  سروشكل 

است.

كاروان سرای خانات؛ 
گذری از تاریخ به امروز

خانات، يكی از دو كاروان سرای بزرگ پايتخت 
آثار  فهرست  در  كه  است  بازار  بيرون  فضای  در 
يک  عنوان  به  البته  است.  رسيده  ثبت  به  ملی 
را  يكی  همين  می توان  تنها  گردشگری،  جاذبه 
گمرك  كاروان سرای  ديگری،  آورد.  شمار  در 
و  حال  اصال  كه  است  شوش  ميدان  در  )پارس( 
روز خوشی ندارد. از اين رو است كه خانات، نگين 
از  ديدار  و  می آيد  به شمار  تهران  كاروان سراهای 
آن را نبايد از دست داد. معماری خانات همچون 
كاروان سراهای ديگر ايران از شيوه باغ های ايرانی 
و  شرق  در  يكی  ايوان،  دو  است.  شده  برگرفته 
جای  كاروان سرا  صحن  در  غرب،  در  ديگری 

گرفته اند.
زندگی كاروان سرای خانات را در تاريخ معاصر 
ايران، به دو بخش می توان تقسيم كرد؛ كاروان سرا 
شاه،  ناصرالدين  دوره  در  تهران  توسعه  از  پيش 
بيرون از محدوده شهر تهران قرار گرفته بود. زمانی 
گسترش  با  تا  شد  آن  بر  قاجار  بلندآوازه  شاه  كه 
تهماسبی،  شاه  حصار  محدوده  برداشتن  و  تهران 
دارالخالفه ناصری را بنا نهد، كاروان سرای خانات 
دوره ای  اينگونه  و  به درون كوچيد  برون شهر  از 

تازه از زندگی خود را آغاز كرد.  
آن  شگفتی های  از  كاروان سرا  آجری  معماری 
است؛ آن هم در زمانه ای كه آجر كاربرد خود را 
از دست داده است.  با بدسليقه گی  بنا،  در زيبايی 
بيانگر آن است كه در گذشته  عمارت كاروان سرا 
چوبی  بلندباالی  در  است.  بوده  مجلل  بنايی 

كاروان سرا بيننده را شيفته مي كند. مالک كاروان سرا 
چنار  مرغوب  چوب  از  را  در  كه  مي كند  روايت 
 5 كشيده  قامت  با  گويی  ورودی  در  ساخته اند. 
متری اش ميهمانان را به درون دعوت مي كند. همين 
جاذبه های كاروان سرا بود كه چند سال پيش تهمينه 
نام آشنای سينما را بر آن داشت  ميالنی كارگردان 
تا برای تصويربرداری برخی نماهای فيلم »يكی از 
ما دو نفر«، گروهش را به مولوی و كاروان سرای 
در  هم  فرهنگی  ميراث  سازمان  بكشاند.  خانات 
سال های گذشته، دو سال پياپی آيين رسمی نوروز 
البته  كه  سنتی  كرد؛  برگزار  كاروان سرا  اين  در  را 

تداوم نيافت.

حکایت كاروانی 
كه گذرش به خانات افتاده

يكم  عباس  شاه  مهر  ايران،  در  كاروان سراها 
صفوی را بر پيشانی دارند؛ از آن رو كه او دستور 
مسافران،  آسايش  و  آرامش  و  آسودگی  برای  داد 
شود.  ساخته  گوناگون  كاروان سراهای  مسير  در 
به ويژه  مانده در مسيرها  به جای  كاروان سراهای 
در مناطق كويری از يادگارهای اين پادشاه قدرتمند 
جاده  كنار  عين الرشيد،  كاروان سرای  صفوی اند. 
است.  زمره  آن  در  كاشان  به  ورامين  كاروان روی 
كاروان سرايی  ايرانيان هر  كه  است  دليل  به همين 
را كاروان سرای شاه عباسی می خوانند. همه ماجرا 
پيشينه ای  ايران،  در  كاروان سراها  نيست؛  اين  اما 
كه  هم  را  تاريخ  دارند.  صفوی  دوره  از  كهن تر 
فارسی  شعر  و  ادبيات  بر  گذری  بگذاريم،  كنار 
سيف  كه  آنجا  است؛  مساله  اين  نشان دهنده  هم 
فرغانی قصيده سرای سده های ششم و هفتم هجری 
در ميانه های قصيده مشهورش با مطلع »هم مرگ 
بر جهان شما نيز بگذرد/ هم رونق زمان شما نيز 
كاروانسرای  »زين  است  سروده  اينگونه  بگذرد«، 
نيز  شما  كاروان  ناچار  گذشت/  كاروان  بسی 
او شهره تر سعدی شيرين سخن شيراز  از  بگذرد«. 
است كه در قصيده اندرزگونه اش می سرايد »خوش 
اعتماد  نيست/ پس  كه جاودانی  دريغا  است عمر 
بر اين پنج روز فانی نيست ... دل ای رفيق درين 
كاروانی  آيين  ساختن  خانه  كه  مبند/  كاروانسرای 
بوی  و  رنگ  از  زندگی مان  اما  امروزه  نيست«. 
گذشته خالی شده است كه با ديدن معماری زيبا 
سعدی  نصيحت  می خواهی  خانات،  كاروان سرای 
را كه دنيای فانی را به كاروان سرا تشبيه كرده است، 
به كناری بگذاری و دل ببندی به آنچه گذشتگان 
برايش ذوق و هنر خرج می كردند. اينگونه است كه 
نبايد تماشای كاروان سرای خانات را از دست داد!
گشت وگذاری رايگان در تاريخ اين شهر بزرگ!
رايگان  خانات  كاروان سرای  از  بازديد 
از  است!  رايگان  مولوی  چيز  همه  اصال  است. 
سر  بقعه  و  بازار  تا  گرفته  نام دارش  كاروان سرای 
قبر آقا! می توانی انفرادی يا گروهی بدانجا بروی؛ 

دل ای رفيق به اين كاروانسرای »ببند«!

خانات، یکی از دو 
كاروان سرای بزرگ 

پایتخت در فضای 
بیرون بازار است 

كه در فهرست 
آثار ملی به ثبت 

رسیده است. البته 
به عنوان یک جاذبه 

گردشگری، تنها 
می توان همین 

یکی را در شمار 
آورد. دیگری، 

كاروان سرای گمرك 
)پارس( در میدان 

شوش است كه 
اصال حال و روز 

خوشی ندارد. 
از این رو است 

كه خانات، نگین 
كاروان سراهای 
تهران به شمار 

می آید و دیدار از آن 
را نباید از دست داد
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آرام و بی صدا از 
این همه شلوغی 
فاصله می گیرم. 
رفت و آمد رهگذران 
در نگاهم تندتر 
می شود. قطاری از 
چرخ های دستی از 

جلویم می گذرند. 
گشت و گذار در این 
بازار تاریخی واقعا 
جذاب و دل پذیر 
است. نمی دانم اینجا 
چه جادویی دارد 
كه خواهی نخواهی 
تو را مجذوب 
خودش مي كند ... 
كوچه پس كوچه های 
تنگ و باریک اینجا 
هم كه از كوچه های 
خاطره انگیز 
آشتی كنان تهران 
قدیم نشانی دارند، 
گویی با بیننده سخن 
می گویند

برای  آنجا،  در  بازرگانی،  فعاليت های  وجود  با 
برابر  در  باز  رويی  هم  خريد  بدون  گشت وگذار 
در  خانات  مالک  كه  حجره ای  ديد.  خواهی  خود 
معماری  با  اتاقی  از  زيبا  نمونه ای  آن مستقر شده، 
با  مشتاقانه  اردهالی«  »محمد  است.  ايرانی 
بازديدكننده همراه می شود و به توصيف وضعيت و 
جاذبه های آن می پردازد. در گوشه ای از كاروان سرا، 
فعال  هنوز  كه  دارد  وجود  دل انگيز  سفره خانه ای 
نيست اما می توانی لحظه هايی را در آن آرام بگيری 
و هنر شگفت آرايه های درونی بناهای ايرانی را به 
تماشا بنشينی. حياط خانات، بخش مهمی از جاذبه 
اين كاروان سرای بزرگ است. جنب وجوش كنونی 
بازرگانی اش هرچند رنگ و بوی امروزی دارد اما 
روزهايی قاجاری را به ياد می آورد كه مال التجاره ها 
فوج فوج به كاروان سرا وارد می شدند و از آنجا بود 

كه به بازارهای درون شهر راه می يافتند.

لذت آدامس بادكنکی و تماشا
فقط باید طالب باشی!

»شهر فرنگه خوب تماشا كن ... از همه رنگه ... 
رنگ  و وارنگه خوب تماشا كن ... اين كه می بينی 
ايوان شهر فرنگه ... بچه، بازی می كنه ... اين كوهه 
كوه قافه ... آتيش فشانی می كنه ... به به چه تماشاييه 

... خوب تماشا كن«.
از كاروان سرا كه بيرون بيايی، هياهوی بازار باز 
آوار  چه  و  می شود؛  خراب  كه  انگار  سرت  روی 
لذت بخشی! اصال اينجا برای خودش شهر فرنگی 
هوای  و  بيايی  مولوی  به  می توانی  مگر  است! 
چای  خوش  عطر  نيفتد؟  سرت  به  گشت وگذار 
ايرانی و خارجی، وسوسه  تنباكوهای  بوی  اصيل، 
خشكبار و برنج، خنزرپنزرهای جهيزيه عروس و 
می گذارد  مگر  پرده ای  رنگارنگ  پارچه های  البته 
درد  پاهايت  بيايی،  كه  اينجا  به  بمانی؟  آسوده 
می گيرد از بس كه می گردی، كه نكند باز راهت به 

اينجا نيافتد و جاذبه ای را از دست بدهی!

بازار بزرگ تهران در جنوبی ترين نقطه، در مولوی 
پايان می يابد. با وجود تصويرهای تاريكی كه گاه از 
اين منطقه جنوبی تهران كشيده می شود، اگر طالب 
باشی می توانی جذابيت ها و كشش های فراوانی را 
اينجا به تماشا بنشينی. نبض تپنده بی نقاب شهر را 
در اينجا می توان حس كرد. نمی دانم چه جادويی 
دارد كه هر تيپ آدمی را از هر جای شهر به سوی 
خود می كشاند. زنان و مردانی كه از هر جای شهر 
تنباكو  گوشت،  پرده ای،  پارچه  خشكبار،  تا  آمده 
كه  جوانی  مرد  بخرند،  را  اينجا  معروف  چای  و 
 2 ساندويچ های  درخت  سايه  در  دست  به  سينی 
هزار تومانی كالباس با گوجه می فروشد و هياهوی 
تنباكوفروشان بازار حضرتی، نمايی كوچک از اين 
می گذارند؛  نمايش  به  را  بزرگ  پرهياهوی  شهر 
اصل جنس همينجا است؛ چهارراه مولوی، جايی 
كه وقتی بساط كوچه مرغی های مشهورش را هم 
آدم های  پای  و  گرفت  آرام  قدری  برچيدند،  كه 
بهتری به اينجا باز شد. اگر اينگونه نبود، اين همه 
جمعيت در روزهای سرد و گرم سال، برای خريد 
و گشت وگذار به اينجا نمی آمدند. اينجا از آدامس 
بادكنی های قديمی هم می توانی سراغ بگيری؛ يكی 
از آن ها را گوشه لپ ات بيندازی و جريان زندگی 
واقعی شهر را ساعت ها در اينجا به تماشا بنشينی. 
بازار مولوی در كنار همه كاركردهای اقتصادی اش، 
به  بزرگ  اين شهر  از جاذبه های گردشگری  يكی 

شمار می آيد؛ فقط بايد طالب باشی.

عطر خوش چای در ميانه همهمه ها
لوبيا فروشي  و  بورس نخود  متر آن سوتر  چند 
و  قصابي ها  حبوبات،  خواربار  فروشندگان  و 
چهارراه  پوشانده اند.  را  بازار  خشكبارفروشي ها، 
مولوي بخشی مهم از بازار تهران است كه در واقع 
دربرمي گيرد.  را  بازار  اقتصادي  و  تاريخي  چكيده 
تا گوشت و مرغ  پارچه فروشي گرفته  از پرده و 
همه  اينجا  بازاري،  اجناس  انواع  و  مرغ  تخم  و 

هنوز  كوچه پس كوچه هايش  يافت.  مي توان  را 
كه  همان ها  شبيه  دارند،  را  گذشته  هوای  همان 
و  كيميايی«  »مسعود  سفيد  و  سياه  فيلم های  در 
در  نفر  يک  می شدند.  داده  نمايش  نادری«  »امير 
است. گوشت،  داده  »كات«  تاريخ  به  گويی  اينجا 
موكت،  جهيزيه، خشكبار،  لوازم  توتون،  و  تنباكو 
لبنيات، پالستيک، لوازم يدكی موتورسيكلت، لوازم 
نگه داری پرندگان زينتی، همه را می توانی در اين 

يک وجب جا بيابی؛ يک بازار واقعی و رنگارنگ.
عطر پيچيده در تَه بازار امين السلطان، تو را مسخ 
كرده و در قامت سنباد، تو را به شب های كلكته و 
پرسابقه،  می برند. چند چای فروشی  جزاير سيالن 
می آورند.  يادت  به  را  قديمی  دارالتجاره های 
حاجی های بازاری مشهور در اين راسته كوتاه، از 
آن دسته بازرگانان قديمی اند كه خودشان چای ها 
را از هندوستان و سيالن به ايران می آورند. بی خود 
نيست كه از هر طبقه ای می توان در ميان مشتريان 
شهره  شهر  همه  در  حاجی ها  اين  چای  ديد؛  او 

است.

بقعه سر قبر آقا؛ پایان سفر
بازار  تماشای  برای  مولوی  منطقه  به  سفر 
آقا  قبر  سر  بقعه  به  خانات،  كاروان سرای  البته  و 
می تواند پايان يابد؛ جايی كه شهرت فراوانی دارد 
بر  بسيار  تهران  مردم  محاوره های خودمانی  در  و 
سر زبان ها بوده است. از كاروان سرای خانات كه 
حجره های  و  آجری  ديوارهای  از  و  بيايی  بيرون 
صاحب جمع  خيابان  می توانی  بكنی،  دل  جذابش 
كمی  گام زنان،  و  دهی  ادامه  جنوب  سوی  به  را 
آقا  قبر  سر  بقعه  روبه روی  را  خود  پايين تر، 
ميرزا  از  را  خود  شهرت  آقا  قبر  سر  بقعه  ببينی. 
ابوالقاسم، امام جمعه پرآوازه تهران در عصر قاجار 
می گيرد. ميرزا ابوالقاسم امام جمعه هنگامی كه در 
اعتبار  با  درگذشت،  قاجار  شاه  ناصرالدين  عصر 
را  گنبدی چشم گير  با  زيبا  آرامگاهی  جايگاهش، 
صاحب شد. روزگاری قبرستان مشهوری پيرامون 
بقعه و بارگاه شكل گرفته بود كه در عصر پهلوی 
اول دستخوش دگرگونی شد. امروزه هنوز می توان 
در  را  قديمی  قبرهای  برخی  مانده های  جای  به 
اينجا ديد. بقعه سر قبر آقا امروزه يكی از نشانه های 
شهری و برجستگی های گردشگری منطقه مولوی 

به شمار می آيد.
آرام و بی صدا از اين همه شلوغی فاصله می گيرم. 
رفت و آمد رهگذران در نگاهم تندتر می شود. قطاری 
از چرخ های دستی از جلويم می گذرند. گشت و گذار 
در اين بازار تاريخی واقعا جذاب و دل پذير است. 
نمی دانم اينجا چه جادويی دارد كه خواهی نخواهی 
تو را مجذوب خودش مي كند ... كوچه پس كوچه های 
تنگ و باريک اينجا هم كه از كوچه های خاطره انگيز 
آشتی كنان تهران قديم نشانی دارند، گويی با بيننده 
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كاركنان سد »سياه بيشه« با از خودگذشتگی، نقش 
سقوط  ديده  حادثه  مصدومان  به  كمک  در  موثری 

اتوبوس مسافران عراقی در جاده چالوس داشتند.
دوازدهم خردادماه، حوالی ساعت  روز سه شنبه 
كار  پايان  در  وقتی  سياه بيشه  سد  كاركنان   ،۱۶:۴5
روزانه و حين برگشت به محل اقامت خود متوجه 
عمق  به  و  منحرف  جاده  مسير  از  اتوبوسی  شدند 
دره سرازير شد، با ديدن اين صحنه بدون درنگ به 
طرف دره رفتند تا در صورت امكان، به نجات جان 

مسافران بشتابند.
مشاهده  دره  ابتدای  در  سياه بيشه  سد  كاركنان 
بيرون  به  اتوبوس  از  مسافران  از  برخی  كه  كردند 
پرتاب شده اند؛ هنوز چند متری بيشتر پايين نرفته 
بودند كه متوجه ۷ كودك شدند كه در ابتدای مسير 
سقوط به دره از اتوبوس به بيرون پرتاب شده بودند 
و آنها را از دره باال آوردند. تعدادی از مسافران نيز 
در مسير دره افتاده و بسياری از آنها جان خود را از 

دست داده بودند.
اين كارگران به عنوان نخستين نفراتی كه بر سر 
صحنه حادثه حاضر شدند، ابتدا اجساد و زخمی ها 
محدود،  امكانات  با  و  كرده  جدا  يكديگر  از  را 
مصدومان را تا رسيدن نيروی های اورژانس و هالل 

احمر به باالی دره انتقال دادند. 
روايت فوق، گفته های يكی از مسئوالن طرح سد 
سياه بيشه از حادثه دلخراش سقوط اتوبوس حامل 
آنها  كه در مسير مسافرت  ۴0 مسافر عراقی است 
دره  درون  به  فنی  نقص  دليل  به  كشور  شمال  به 

سياه بيشه چالوس اتفاق افتاده بود.
امور  مدير  و  اجرايی  معاون  فرشيدفر«،  »آرش   

بهره برداری سد سياه بيشه است، كه به همراه كاركنان 
اين طرح بالفاصله پس از وقوع حادثه به امدادرسانی 
به مسافران اين حادثه اقدام كرده و با انتقال مجروحان 
حادثه به باالی كوه پيش از رسيدن نيروهای امدادی 
هالل احمر و اورژانس كه در ترافيک مانده بودند، 

نقش عمده ای در نجات جان مجروحان داشتند.
حادثه  اين  از  خود  مشاهده های  درباره  وی 
دلخراش كه 25 كشته و ۱5 زخمی بر جای گذاشت، 
گفت: در زمان وقوع اين حادثه ما در دفتر شركت 
كارگران  و  خدماتی  نيروهای  و  داشتيم  جلسه 
به  رفتن  برای  اتوبوس  به  سوار شدن  در حال  نيز 
محل اقامت خود بودند كه متوجه انحراف اتوبوس 
موردنظر و سقوط آن به درون دره شدند. همگی به 
سرعت به طرف محل حادثه كه ۴00 متر با ما فاصله 
داشت دويدند و ما نيز پس از اطالع از موضوع به 
دنبال كارگران برای امدادرسانی به مجروحان رفتيم.  
مجروحان  به  كمک رسانی  نحوه  درباره  فرشيدفر 
حادثه و مشاهدات خود در اين زمينه گفت: وقتی ما 
به محل حادثه رسيديم هيچ كسی برای امدادرسانی 
با آوردن  امكانات و  نبود و ما بدون  به مجروحان 
شديم؛  سرازير  دره  عمق  طرف  به  پتو   ۶0 تا   50
تا  متوجه ۶  كه  بوديم  كوه  از  رفتن  پايين  در حال 
۷ كودك شديم كه در مسير سقوط اتوبوس به پايين 
پرتاب شده بودند كه 5 نفر از آنها زنده و 2 نفر نيز 
بيهوش بودند و بالفاصله زنده ها را باال آورديم. اما 
برای انتقال دو نفر از آنها كه بيهوش بودند، به دليل 
صعب العبور بودن محل مجبور شديم ابتدا تا پايين 
دره را طی كرده و از مسير ديگری آنها را به باالی 

كوه انتقال دهيم.

معاون اجرايی و مدير امور بهره برداری سد سياه 
بيشه افزود: به محض رسيدن به پايين دره بالفاصله 
و  كرديم  مجروحان  و  اجساد  جداسازی  به  اقدام 
كارگران  از  تعدادی  و  شركت  كارگران  كمک  به 
رستوران های اطراف، مجروحان را در پتو قرار داده و 
سريع به باالی كوه منتقل كرديم؛ خوشبختانه مسئول 
حراست پروژه سد سياه بيشه به نام »آقانسب« كه به 
كمک های اوليه آشنايی داشت، اقدامات پزشكی و 
امدادی اوليه را برای مجروحان اين حادثه انجام داد.

وی در خصوص انتقال مجروحان به بيمارستان 
امدادی  نيروهای  به  حادثه  لحظه  همان  مي گويد: 
همچون اورژانس، پليس و هالل احمر خبر داديم؛ 
اما به دليل شدت ترافيک و اينكه نمی توانستند خود 
را سريع به محل حادثه برسانند منتظر آنها نشده و 
با كمک مردم محلی و كارگران پروژه اقدامات الزم 
امداد و نجات را تا رسيدن اين نيروها انجام داديم 
به  توجه  با  نيز  امدادی  نيروهای  از رسيدن  و پس 
سد  سمت  از  اختصاصی  و  ويژه  مسيری  ترافيک، 
سياه بيشه برای انتقال مجروحان اختصاص داده شد.

اين مسئول در پايان گفت وگوی خود يادآور شد: 
در اين حادثه، 2 نفر از همكاران سد سياه بيشه در 
پا  ناحيه  از  عراقی  به مصدومان  حين كمک رسانی 

دچار شكستگی شدند.
در اين حادثه هلی كوپتر امدادی هم اعزام شده 
اما به دليل خطر ريزش سنگ به داخل جاده  بود؛ 
هنگام نزديک شدن به زمين نتوانست فرود بيايد و به 
داليل ذكر شده اقدام به موقع مردم محلی و مسئوالن 
نجات  بيشه در  كارگران طرح ساخت سد سياه  و 

جان مجروحان بسيار موثر بود.

روز سه شنبه 
دوازدهم خردادماه، 
حوالی ساعت 
16:45، كاركنان 
سد سیاه بیشه وقتی 
در پایان كار روزانه 
و حین برگشت 
به محل اقامت 
خود متوجه شدند 
اتوبوسی از مسیر 
جاده منحرف و به 
عمق دره سرازیر 
شد، با دیدن این 
صحنه بدون درنگ 
به طرف دره رفتند تا 
در صورت امکان، به 
نجات جان مسافران 
بشتابند

روایت یک شاهد عينی

نقش موثر كاركنان سد »سياه بيشه« در نجات حادثه ديدگان 
سقوط اتوبوس عراقی در جاده چالوس
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