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فهام  طرح  نخست  مرحله  اجرایی  عملیات 
)فراسامانه هوشمند      اند     ازه گیری و مد     یریت انرژی(، 
با حضور ستار محمود     ي قائم  مقام وزیر نیرو، معاون 
وزیر نیرو د     ر امور برق و انرژی، مد     یر عامل شركت 
توانیر و جمعي از مد     یران ارشد      صنعت برق كشور 
آغاز شد     . به گزارش روابط عمومي شركت فراب، د     ر 
حاشیه این مراسم كه روز شنبه چهارد     هم شهریورماه 
ایران  انرژی  بهره وری  سازمان  میزباني  به  امسال 
برگزار  نیرو  د     ر ساختمان ستاد     ی وزارت  )سابا( و 
با حضور 10 شركت مشاور  نیز  نمایشگاهی  شد     ، 
جمله  از  فهام،  طرح  حوزۀ  د     ر  فعال  پیمانکار  و 
و  ظرفیت ها  د     ستاورد     ها،  و  برگزار  فراب،  شركت 
توانمند     ی های ایجاد      شد     ه د     ر این عرصه به نمایش 

گذاشته شد     .

غرفه فراب د     ر این نمایشگاه، مورد      بازد     ید      قائم 
و  برق  امور  د     ر  نیرو  وزیر  معاون  نیرو،  وزیر   مقام 
و  عامل  مد     یر  توانیر،  شركت  عامل  مد     یر  انرژی، 
)سابا(  ایران  انرژي  وري  بهره  سازمان  معاونان 
برق  صنعت  ارشد       مد     یران  از  د     یگري  جمع  و 
كشور قرار گرفت كه د     ر هر یك از این بازد     ید     ها، 

قنبري«،  »سعید       مهند     س  سوي  از  الزم  توضیحات 
مجري طرح كنتورهاي هوشمند     ، و مهند     س »بهروز 
حاجیان نژاد    « ، رئیس بخش مهند     سي طرح كنتورهاي 

هوشمند     ، ارائه مي شد     .
این گزارش مي افزاید     : د     ر غرفه فراب، كنتورهاي 
و   CT مستقیم،  اتصال  فازهاي  سه  و  فاز  تك 
مخابراتي  واحد     هاي  پشتیباني  قابلیت  CT/PT)با 
بد     ون   PRIME-PLC و   PLC-GPRS، G3
تنظیمات مجد     د       انجام  به  نیاز  بد     ون  كنتور و  تغییر 
د     ر كنتور( و سیستم نرم افزار مركزي به همراه جمع 
كه    )Data Concentrator( د     اد     ه  هاي  كنند     ه 
براي پروژه هاي اجرایي فراب د     ر استان هاي بوشهر 
و زنجان طراحي و ارائه شد     ه اند     ، به نمایش گذاشته 

شد     ند     .

این گزارش مي افزاید     : مد     یر عامل شركت توانیر  
د     ر این مراسم گفت: از طرح فهام صرفاً برای قرائت 
آن  متنوع  قابلیت های  به  و  كرد       نخواهیم  استفاد     ه 
برای توسعه طرح های پیش رو د     ر صنعت برق توجه 
خواهیم د     اشت. مهند     س »آرش كرد     ی« افزود     : بسیاری 
اجرایی  می بایست  برق  د     ر صنعت  كه  از طرح هایی 
شود      از جمله برنامه ریزی از راه د     ور مشتركان، اعمال 
حجم  انتقال  و  وصل  و  قطع  مختلف،   تعرفه های 
اطالعات بیش از 32 میلیون مشترک، از طریق سامانه 
فهام اجرایی می شود     . كرد     ی با اشاره به تاكید      و د     ستور 
وزیر نیرو د     ر راه اند     ازی سریع طرح فهام د     ر كشور، 
گفت: د     ر اجرای این طرح یك تسلط علمی و اد     راكی 
خوب د     ر كشور ایجاد      شد      و سازمان بهره وری انرژی 

)سابا(، شركت توانیر، مشاوران و سازند     گان كنتور و 
همه كسانی كه د     ر این جهت گام بر می د     ارند      به د     رک 
واحد     ی از طرح فهام رسید     ند      كه بتوانند      اهد     اف طرح را 
به خوبی اجرایی كنند     . مد     یر عامل شركت توانیر با بیان 
اینکه د     ر صنعت برق با یك گسترد     گی و پیچید     گی روز 
افزون مواجه هستیم، به تغییرات این صنعت اشاره كرد      
و د     ر اد     امه افزود     : بحث كنتورهای هوشمند      نیز از این 
قاعد     ه مستثنی نیست. وي گفت: همگی با سیر تحولی 
كنتورهای هوشمند      د     ر جهان آشنایی د     ارید     ؛ بنابراین 
یك افق مناسب پیش روی ما وجود      د     ارد      و خیلی از 
كشورها مد     عی اجرای این طرح هستند      و برخی نیز 
اد     عا د     ارند      د     ر حال انجام این كار هستند      و تعد     اد     ی از 

كشورها نیز منتظر نتیجه كار هستند     .

شد     ه،  انجام  بررسی های  طبق  د     اد     :  اد     امه  كرد     ي 
كشورهای حوزه اسکاند     یناوی و ایتالیا د     ر حد      قرائت 
د     نبال  به  و  می كنند       استفاد     ه  طرح  این  از  مشتركان 
ویرایش جد     ید     ی هستند      كه طرح را به شکل كشورهای 

اسپانیا و فرانسه پیاد     ه كنند     .
طبق  گفت:  سپس  توانیر  شركت  عامل  مد     یر 
بررسی های متخصصان د     اخلی، بهترین مد     ل د     ر حال 
اجرا، مربوط به كشورهاي فرانسه و اسپانیا است . انتظار 
ما از طرح فهام، یك انتظار یك یا د     و ساله نیست و 
اجراي كامل این طرح، حد     اقل یك برنامه پنج یا شش 
ساله را می طلبد      كه ما د     ر طرح فهام مد      نظر د     اشته باشیم 
و نهایتاً به یك تعریف منسجمی برسیم و آن را اجرایی 
كنیم. مد     یر عامل شركت توانیر تاكید      كرد     : این قابلیت 
و توانمند     ی د     ر صنعت برق كشور برای ایجاد      تعرفه ها 
به شکل گسترد     ه و ملی كه توان پوشش 32 میلیون 

مشترک را د     اشته باشیم، ایجاد      شد     ه است.

باحضورقائممقاموزیرنیروآغازشد:

عملیات اجرایی مرحله نخست طرح »فهام« 

مدیرعاملشرکتتوانیرمطرحکرد:

استفاد     ه از قابلیت های متنوع فهام برای توسعه صنعت برق
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مد     یر عامل سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( 
مرحله  د     ر  فهام  طرح  گفت:  مراسم  این  د     ر  نیز 
نخست و پایلوت خود     ، حد     ود      یك میلیون مشترک 
را  زنجانی  و  بوشهری  اهوازی،  مشهد     ی،  تهرانی، 
تحت پوشش قرار د     اد     ه است. مهند     س »سید      حسین 
سجاد     ی« د     ر اد     امه افزود     : این طرح به كاهش پیك و 
ارتباط د     وسویه ای را  تلفات شبکه كمك می كند      و 
بین مرد     م و خد     مات د     هند     گان انرژی كه شركت های 

توزیع و برق منطقه ای هستند     ، برقرار می كند     .
سجاد     ي افزود     : طرح فهام هم  اكنون د     ر پنج شهر 
بزرگ كشور از جمله د     ر تهران 120 هزار مشترک، 
هزار  اهواز 190  د     ر  مشترک،  هزار  مشهد      175  د     ر 
مشترک، د     ر بوشهر 200 هزار مشترک و د     ر زنجان 

200 هزار مشترک و د     ر مجموع حد     ود      یك میلیون 
كنتور را تحت پوشش قرار د     اد     ه است.

اجرایی  فاز  آغاز  امروز شاهد       اینکه  بیان  با  وی 
مرحله نخست طرح فهام هستیم، گفت: د     ر این طرح 
از توانمند     ی های ساخت د     اخل كه توسط تعد     اد     ی از 

تولید      كنند     گان كنتور انجام شد     ه است و نرم افزارهایی 
شد     ه،  تعریف  و  طراحی  مجموعه  این  برای  كه 
تالش  طرح  این  قالب  د     ر  كه  می شود       پرد     ه برد     اری 
كرد     ه ایم كه از این توانمند     ی ها برای ارتقای خد     مات 

صنعت برق كشور بهره ببریم.
سجاد     ی با بیان خصوصیات این طرح گفت: طرح 
فهام به كاهش پیك و تلفات شبکه كمك می كند      و 
ارتباط د     و سویه ای را بین مرد     م و خد     مات د     هند     گان 
برق  و  برق  نیروی  توزیع  شركت های  كه  انرژی 

منطقه ای هستند     ، برقرار می كند     .
مشتركان  برای  فهام  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
شد     ه  اجرایی  كوچك  مشتركان  و  بزرگ  د     یماند     ی 
با  مختلف  مناطق  د     ر  كرد     ه ایم  تالش  افزود     :  است، 
فرهنگ های مختلف و شرایط مختلف بهره برد     اری، 

این طرح را اجرا كنیم. 

قائم مقام وزیر نیرو گفت: طبق آمار موجود      د     ر د     و 
سال گذشته تلفات برق كشور حد     ود      د     و و نیم د     رصد      
كاهش یافته است كه كاهش این میزان تلفات، برابر با 
احد     اث چند     ین نیروگاه است و از همه مهم تر یك عزم 

ملی و رسید     ن به یك باور و فرهنگ است.
مهند     س »ستار محمود     ی« این مطلب را د     ر مراسم 
آغاز عملیات اجرایی مرحله نخست طرح فهام بیان 
كرد      و گفت: امروزه اد     امه توسعه و رفاه اجتماعی و 

امنیت، بد     ون برق امکان پذیر نیست.
برق  حوزه  كه  ای  سابقه  به  اشاره  با  محمود     ي 
و  اند     یشمند     ان  با حضور  اینکه  و  د     ارد       نیرو  وزارت 
مد     یران عرصه عمل و تالش انتظار د     اریم راه به سوی 
مسیری جد     ید      پید     ا كنیم، افزود     : د     ر قالب برنامه چند      
ساله و چشم اند     از برنامه های وزارت نیرو و پیش بینی 

برنامه ششم توسعه كشور، این وزارتخانه د     ر جایگاه 
خوبی قرار د     ارد     . وی با بیان اینکه این موارد     ،  شعار 
نیست و باید      به عمل د     ر آید     ، افزود     : شبکه های برق 
وزارت نیرو بایستی هاب منطقه شود      و این كار با 
صرف انجام كارهای سخت افزاری میسر نیست و 

كارهای غیر سازه ای هم بایستی انجام گیرد     .
قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه كشور ما از نظر ابعاد      
امنیتی، انتخاباتی، سیاسی، خشکی هوا، تنوع زیست 
محیطی و اقلیم های مختلف جغرافیایی، مصارف و 
فرهنگ بهره برد     اری، نسبت به د     یگر كشورها، كشور 
ویژه ای است و همه این ها د     ر تولید      و مصرف برق 
د     خالت د     ارند     ، افزود     : د     ر تولید      برق، ظرفیت ها د     ر حد      
ابزار الزم و غیره  كمال است و د     انش كار و تأمین 
برای این صنعت مبهم و پیچید     ه نیست، ولی د     ر بخش 

فرهنگ مصرف، مد     یریت برق و بهره وری، جای كار 
نیرو و  زیاد     ی وجود      د     ارد      و كار جمعی د     ر وزارت 
با  اینها  را می طلبد      و همه  د     یگر  د     ولتی  د     ستگاه های 
همراهی مرد     م میسر است. وی با بیان اینکه خود     مان را 
از د     انش روز د     نیا د     ر زمینه های بهره وری انرژی بی بهره 
نخواهیم كرد     ، گفت: د     ر زمینه برق یکی از موارد     ی 
به مجلس  اعتماد       رأی  اخذ  زمان  د     ر  نیرو  وزیر  كه 
د     ر  كه  بود       این  د     اد     ،  قول  د     ولت  و  اسالمی  شورای 
خصوص طرح های غیرسازه ای و بهره وری كارهای 
ویژه ای انجام د     هد     .این مقام مسئول با بیان اینکه طرح 
فهام مجموعه ای از هاب های نرم افزاری، غیرسازه ای 
و سخت افزاری است كه با ابزار اند     ازه گیری و توان 
وقتی  گفت:  است،  رسید     ه  انجام  به  د     اخلی  مناسب 
به  و  می گرد     یم  باز  برق  صنعت  پیچید     گی های  به 
قابل عرضه  بهره وری فکر می كنیم كه  هماهنگی و 
به د     نیا باشد     ، این كار، كار بزرگی است كه امید     واریم 
بتوانیم سامانه های نرم افزاری كاربر پسند      را به عرصه 

عمل وارد      كنیم.

مدیرعاملساباخبرداد:

پوشش یک میلیون مشترك د    ر مرحله پایلوت فهام

قائممقاموزیرنیرو:

افزایش سهم انرژی های نو د     ر سبد      تولید      برق
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 طبق آمار موجود      
د     ر د     و سال گذشته 
تلفات برق كشور 

حد     ود      د     و و نیم 
د     رصد      كاهش یافته 

است كه كاهش این 
میزان تلفات، برابر 

با احد     اث چند     ین 
نیروگاه است و از 

همه مهم تر یک 
عزم ملی و رسید     ن 

به یک باور و فرهنگ 
است
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نخستیننیروگاهتلمبهذخیرهايایرانافتتاحشد

آغاز روشن سياه بيشه 
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وزیرنیرودراینمراسمبااهدايلوحتقدیر،ازطراحان،مهندسانومتخصصانراهاندازينیروگاهتلمبهذخیرهايسیاهبیشه،
ازجملهشركتفراببهعنوانپیمانکارطراحي،تأمینونصبتجهیزاتایننیروگاه،قدردانيكرد.دراینلوحتقدیرآمده
است:»توسعهوپیشرفتكشورواعتاليخدمترسانيبهمردم،مرهونهمتوزحماتمتخصصانوتالشگرانياستكه
تجربهوتخصصخویشراسرمایهرفاهوآسایشمردمقراردادهاند.اینككهدرسال»دولتومّلت،همدليوهمزباني«،
عملیاتاحداثنیروگاهتلمبهذخیرهايسیاهبیشهبهاتمامرسیدهاست،ازهمتوپشتکاربيدریغهمکارانمحترمآنشركت
تقدیروتشّکرمينمایم.ازخداوندمتعال،سالمتيوتوفیقروزافزونتانراخواستارم.«اینلوحرامهندس»خسروهمتپور«،

مدیرعاملشركتمدیریتتولیدوبهرهبرداريبرقفراب،بهنمایندگيازشركتفرابدریافتكرد.

ي
بر

خ
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ذخیره ای  تلمبه  نیروگاه  واحد       چهار  از  رسمي  بهره برد     اري  مراسم 
سیاه بیشه، با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر نیرو، سه شنبه د     هم 

شهریورماه 1394 برگزار شد     .
ذخیره ای  تلمبه  نیروگاه  فراب،  شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
نیروگاه  این  است.  ایران  اي  ذخیره  تلمبه  نیروگاه  نخستین  سیاه بیشه، 
د     ارای 4 واحد      260 مگاواتی است و نخستین واحد      آن د     ر بهار 1392 به 
شبکه سراسری د     ر حالت ژنراتوری متصل شد      و د     ر طول د     و سال گذشته 
واحد     های د     وم تا چهارم، یك به یك، با گذراند     ن موفقیت آمیز تست های 
پیش از راه اند     ازی، به شبکه سراسری سنکرون شد     ند      و د     ر د     و حالت پمپ 

و توربین مورد      بهره برد     اری قرار گرفتند     .
كارفرماي این طرح، شركت توسعه منابع آب و نیروي ایران بود     ه و 
شركت فراب، پیمانکار طراحي، تأمین و نصب تجهیزات آن است. بهره 
برد     اري از نیروگاه تلمبه ذخیره اي سیاه بیشه را نیز شركت مد     یریت تولید      

و بهره برد     اري برق فراب به عهد     ه د     ارد     .

باحضورمعاوناولرئیسجمهورووزیرنیروآغازشد:

بهره برد      اري رسمي
 از چهار واحد      نخستین نیروگاه 

تلمبه ذخیره اي ایران

 معاون اول رئیس جمهور گفت: نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه یک 
پروژه استثنایی و منحصر به فرد      است که انجام آن، قلب رهبر انقالب، 

ملت ایران و مسلمانان سراسر د     نیا را شاد      کرد     .
د     کتر »اسحاق جهانگیري« این مطلب را د     ر آیین بهره برد     اري از چهار 
واحد      نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه اعالم کرد      و با قد     رد     انی از زحمات 
اقد     ام  پروژه  این  رسید     ن  ثمر  به  گفت:  پروژه،  اند     رکاران  د     ست  تمامي 

بزرگی بود      که فقط با اراد     ه ایران میسر شد     .
جهانگیري افزود     : اجراي پروژه عظیم نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه 
کاري بزرگ، مهم و افتخارآفرین است و اجراي این گونه پروژه ها، به 

روحیه ملت هاي مسلمان مي افزاید     .
وي د     ر اد     امه با بیان این مطلب که کشور د     ر سال های آیند     ه برای تأمین 
منابع آب با چالش های جد     ی روبه رو است، گفت: صنعت آب و برق 
کشور شرایط ویژه ای د     ارد      و د     ر بخش آب نیازمند      مد     یریت قوی، علمی 

و صحیح برای کنترل مصرف آب هستیم.
را  کشور  آب  مصرف  د     ر  جد     ی  صرفه جویی  اد     امه  د     ر  جهانگیري 
برای توسعه  ایران ظرفیت هاي خوبی  خواستار شد      و گفت: سواحل 
صنعتی د     ارند      و با توجه به منابع آب فراوانی که د     ر سواحل وجود      د     ارد     ، 

استقرار صنایع د     ر این نقاط ضرورت د     ارد     .
وی با بیان اینکه وزارت نیرو با حجم باالیی از بد     هی ها رو به رو است 
که د     ر د     ولت یازد     هم سعی شد     ه از حجم مشکالت این وزارتخانه کاسته 
شود     ، اضافه کرد     : با وجود      این مسأله، ماهانه 220 میلیارد      تومان فقط از 

این وزارتخانه بابت پرد     اخت یارانه هاگرفته می شود     .
د     لیل  به  نیرو  وزیر  از  تشکر  با  همچنین  رئیس جمهور  اول  معاون 
مد     یریت صحیح تولید      و توزیع برق د     ر تابستان امسال گفت: با مد     یریت 
تابستان  د     ر  که  را  خاصی  شرایط  توانست  کشور  چیت چیان،  مهند     س 

امسال بود     ، با موفقیت پشت سر بگذارد     .
وی د     ر بخش د     یگري از سخنان خود      با اشاره به توافق هسته ای اخیر، 
اد     امه د     اد     : د     ر حال حاضر با د     نیا به توافق خوبی رسید     ه ایم و امید     واریم 

با اجرای اقد     ام های مورد      نظر، بخش وسیعی از تحریم ها برد     اشته شود     .
جهانگیري خاطرنشان کرد     : نباید      اجازه بد     هیم با برد     اشته شد     ن تحریم 

ها، بازار ایران تبد     یل به بازار مصرف کاالهای خارجی شود     .
وی تسریع کرد     : یکی از اقد     اماتی که مي بایست د     ر شرایط جد     ید      انجام 
د     هیم، استفاد     ه از منابع مالی بین المللی است تا به واسطه این کار بخش 

تولید      د     ر کشور را سر و سامان د     هیم و فقط مصرف کنند     ه نباشیم.

معاوناولرئيسجمهور:

احداثنیروگاهسیاهبیشه
يكاريبزرگ،مهموافتخارآفريناست

بر
خ

 اجراي پروژه 
عظیم نیروگاه تلمبه 
ذخیره ای سیاه بیشه 
كاري بزرگ، مهم و 
افتخارآفرین است 
و اجراي این گونه 

پروژه ها، به روحیه 
ملت هاي مسلمان 

مي افزاید
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مد     یر عامل شركت توسعه منابع آب و نیروی 
د     ر  مهمی  نقش  سیاه بیشه  نیروگاه  گفت:  ایران 
كنترل فركانس شبکه برق كشور د     ارد     . بر اساس 
این گزارش، مهند     س »سید      محمد     رضا رضازاد     ه« 
نیروگاه  واحد       چهار  از  بهره برد     اري  آیین  د     ر 
مطلب  این  بیان  با  بیشه  سیاه  ذخیره ای  تلمبه 
كه ایجاد      تعاد     ل و افزایش امنیت د     ر شبکه برق 
مصرفی كشور د     ر ساعت های پربار و كم بار از 
نیروگاه  گفت:  است،  طرح  این  اصلی  اهد     اف 
امسال  بهار  د     ر  كه  بیشه  سیاه  ذخیره ای  تلمبه 
به طور كامل د     ر مد     ار بهره برد     اری قرار گرفت، 
حضور  با  امسال  د     ولت  هفته  د     ر  خوشبختانه 

معاون اول رئیس جمهوری افتتاح شد     .
رضازاد     ه با بیان اینکه نخستین نیروگاه تلمبه 
ذخیره ای كشور د     ر 125 كیلومتری شمال تهران، 
10 كیلومتری شمال تونل كند     وان و د     ر مجاورت 
روستای سیاه بیشه د     ر استان مازند     ران واقع شد     ه، 

گفت: ظرفیت تولید      برق این نیروگاه، یك هزار 
نیروگاه  این  افزود     :  وی  است.  مگاوات   40 و 
د     ارای 4 واحد      260 مگاواتی است كه نخستین 
واحد      آن د     ر بهار سال 1392 به شبکه سراسری 
د     و  د     ر طول  و  متصل شد       ژنراتوری  د     ر حالت 
به  یك  چهارم،  تا  د     وم  واحد     های  گذشته  سال 
یك، با گذراند     ن موفقیت آمیز تست های پیش از 
راه اند     ازی، به شبکه سراسری سنکرون شد     ند      و 
د     ر د     و حالت پمپ و توربین مورد      بهره برد     اری 
قرار گرفت. مد     یر عامل شركت توسعه منابع آب 

واحد     های  ویژگی  كرد     :  تصریح  ایران  نیروی  و 
هم  كه  است  این  د     ر  ذخیره ای  تلمبه  نیروگاه 
می تواند      د     ر حالت پمپ كار كند      و هم با تغییر 
د     رآید     .   توربین  حالت  به  پره ها  گرد     ش  جهت 
وی یاد      آور شد     : با اتصال تد     ریجی چهار واحد      
تاكنون  برق،  سراسری  شبکه  به  نیروگاه  این 
بیش از 800 گیگاوات ساعت برق د     ر نیروگاه 
د     ر  و  شد     ه  تزریق  سراسری  شبکه  به  سیاه بیشه 
كنترل فركانس و تعاد     ل و پاید     اری بیشتر شبکه 

نقش موثری د     اشته است.

وزیرنیرو:

نيروگاه سياه بيشه یکی از 
افتخارات صنعت برق ایران 

وزیر نیرو د     ر آیین بهره برد     اري از نیروگاه سیاه بیشه گفت: این نیروگاه یکی 
از افتخارات صنعت برق ایران است كه امروز چهار واحد      آن به طور كامل به 
با  كه  را شاكریم  افزود     : خد     ا  »حمید      چیت چیان«  مهند     س  بهره برد     اري رسید     . 
تالش شبانه روزی مهند     سان، مد     یران و د     ست اند     ركاران این طرح، امروز شاهد      
بهره برد     اری كامل از آن هستیم. وی افزود     : د     ر سال های گذشته د     ر سخت ترین 
شرایط آب و هوایی كه شاهد      بارش های سنگین و چند      متری برف د     ر منطقه 
بود     یم، عملیات اجرایی این پروژه اد     امه یافت و متخصصان ایرانی با عبور از 

مناطق صعب العبور و نصب تجهیزات پیچید     ه، عظیم و حساس نیروگاهی، این 
پروژه را به نتیجه رساند     ند     . وزیر نیرو سپس گفت: نیروگاه سیاه بیشه، نخستین 
نیروگاهی است كه می تواند      د     ر كمتر از 30 ثانیه به مد     ار وصل شود      و وجود      
این نیروگاه د     ر نزد     یکی یکی از پرمصرف ترین نقاط كشور، د     ر باالنس توان 
برق شبکه و جلوگیری از افت ولتاژ د     ر پیك مصرف، نقش مهمی د     ارد     . وی 
اد     امه د     اد     : بهره برد     اری از این پروژه ملی، د     ستاورد      بزرگی است كه این موفقیت 
از تك تك  تبریك می گویم و  ایران  به مقام معظم رهبری، د     ولت و ملت  را 

د     ست اند     ركاران این طرح، تشکر می كنم.
مایل و  را حفاری  نیروگاه سیاه بیشه  اجرای  چیت چیان مشکل ترین بخش 
طراحی و نصب و پوشش فلزي شفت نیروگاه د     انست و گفت: آن گونه كه مد     یر 
عامل قبلي شركت فراب به من گفت، د     ر د     نیا فقط د     و شركت تکنولوژي نصب 
پوشش فلزي شفت نیروگاه را د     ر اختیار د     اشتند      كه ما از آنها خواسته بود     یم كه 
اجرای این بخش از پروژه سیاه بیشه را به  د     ست بگیرند     ؛ اما آنها اعالم كرد     ند      برای 
اجرای این پروژه به ایران می آیند     ، پروژه را اجرا می كنند      و می روند      و هیچ گونه 
اطالعاتی به مهند     سان ایرانی نمی د     هند     . وی اد     امه د     اد     : شركت فراب این رویه را 
نپذیرفت و با پذیرفتن ریسك هاي كار و با پشتیبانی علمی آقاي د     كتر د     ورعلي و 
د     انشگاه صنعتي شریف و با توان مهند     سان د     اخلی، خوشبختانه روبات مخصوص 
این پروژه، طراحي و ساخته شد      و كارهای نصب پوشش فلزي شفت با موفقیت 
به وسیله این روبات انجام شد     . وزیر نیرو گفت: این یك د     رس است كه اگر 
ایراني بخواهد     ، مي تواند      با توكل به خد     ا و خود     باوري، سخت ترین كارها را انجام 
د     هد     . بنابراین پایه هر كاري باید      از د     اخل كشور باشد     . چیت چیان با بیان اینکه 
ایران چهارد     همین شبکه نیروگاهی جهان را د     ر اختیار د     ارد     ، گفت: د     ر زمان كنوني، 
ظرفیت نصب شد     ه تولید      برق د     ر كشور به 73 هزار و 500 مگاوات رسید     ه است. 
وي با بیان اینکه امسال سیزد     همین سال است كه بد     ون Black out د     ر شبکه 
برق فعالیت می كنیم، گفت: نیروگاه سیاه بیشه نخستین نیروگاهی است كه می تواند      
د     ر كمتر از 30 ثانیه به مد     ار وصل شود      و وجود      این نیروگاه د     ر نزد     یکی یکی از 
پرمصرف ترین نقاط كشور، نقش مهمی د     ر باالنس توان برق شبکه و جلوگیری از 

افت ولتاژ د     ر پیك مصرف د     ارد     . 

نقش مهم نيروگاه سياه بيشه د     ر کنترل فرکانس شبکه برق کشور
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خ
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نیروگاه سیاه بیشه، 
نخستین نیروگاهی 
است كه می تواند      
د     ر كمتر از 30 ثانیه 
به مد     ار وصل شود      
و وجود      این نیروگاه 
د     ر نزد     یکی یکی از 
پرمصرف ترین نقاط 
كشور، د     ر باالنس 
توان برق شبکه و 
جلوگیری از افت 
ولتاژ د     ر پیک مصرف، 
نقش مهمی د     ارد
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فراب؛ شركت برتر 
يازد     همين نمايشگاه بين المللي آب

فرابازبین369شرکتداخليوخارجيانتخابشد

ي
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ش��ركت فراب به عنوان »ش��ركت برتر« د     ر گروه پیمانکاري یازد     همین 
نمایش��گاه بین الملل��ي آب و تاسیس��ات آب و فاض��الب ای��ران، معرفي 
ش��د      و از قائ��م مقام وزیر نی��رو، لوح تقد     یر و تند     ی��س گرفت. به گزارش 
رواب��ط عمومي ش��ركت ف��راب، یازد     همی��ن نمایش��گاه بین المللي آب و 
تاسیس��ات آب و فاض��الب ای��ران طي روزه��اي چهارم تا هفت��م مهرماه 
1394 ب��ا حضور بی��ش از 369 ش��ركت د     اخلي و خارجي از 18 كش��ور 
جه��ان د     ر فضای��ي ب��ه مس��احت 23 ه��زار متر مرب��ع، د     ر مح��ل د     ائمي 

نمایش��گاه هاي بین المللي تهران برگزار ش��د     . گروه ف��راب نیز با د     ر اختیار 
د     اش��تن غرفه اي 75 متري د     ر این نمایشگاه كه نمایند     گاني از شركت هاي 
فراب، س��اختمان و نصب گ��روه فراب )نوتاش افرا( و مد     یریت س��اخت 
تجهیزات گروه فراب )توبا( د     ر آن حضور د     اش��تند     ، پذیراي جمعي از مقام 
ها، مس��ئوالن و مد     یراني از ش��ركت هاي ایراني و خارجي و س��ایر عالقه 
من��د     ان بود      كه با حضور د     ر غرفه، توضیح��ات تخصصي الزم به آنها ارائه 
شد     . استاند     ار تهران، جمعي از معاونان و مد     یران شركت مد     یریت منابع آب 
ایران و مد     یران عامل ش��ركت هاي آب منطقه اي، از جمله بازد     ید     كنند     گان 

شاخص از غرفه گروه فراب بود     ند     .

باانتخابفراببهعنوانشرکتبرترازبین369شرکتداخليوخارجيبرگزارشد

یازد     همين نمایشگاه بين المللي آب و تاسيسات آب و فاضالب ایران 

قائم مق��ام وزی��ر نیرو با اعالم اینکه اولوی��ت وزارت نیرو واگذاری امر 
خد     مات رسانی به ش��ركت های د     اخلی است، خواستار ارتقای سطح كیفی 

محصوالت برای رقابت با محصوالت خارجی شد     . 
»س��تار محمود     ي« این مطلب را د     ر مراسم اختتامیه یازد     همین نمایشگاه 
بی��ن المللی صنعت آب و تاسیس��ات آب و فاضالب ای��ران اعالم كرد      و 
گف��ت: وزارت نی��رو امکانات خد     مات رس��انی به بیش از 1200 ش��هر و 
جمعی��ت حد     ود      80 میلیون نفری ایران را د     ر اختیار ش��ركت های مختلف 
قرار د     اد     ه است و ما انتظار د     اریم كه بخش زیاد     ی از این خد     مات از طریق 

شركت های توانمند      د     اخلی عرضه شود     . 
محمود     ي اد     امه د     اد     : شركت های د     اخلی افزون بر این مي توانند      با ارتقای 
س��طح كیفی محصوالت خ��ود      به فکر رقابت د     ر بازار د     یگر كش��ورها نیز 

باشند     .  قائم مقام وزیر نیرو خطاب به شركت های خارجی فعال د     ر صنعت 
آب و فاضالب ایران نیز گفت: این شركت ها مي توانند      با انتقال تکنولوژی 

و سرمایه، ما را د     ر بهبود      خد     مات رسانی به شهروند     ان یاری برسانند     .
وي همچنی��ن از برنامه این وزارتخانه برای كاهش بوروكراس��ی اد     اری 
گفت و اضافه كرد     : وزارت نیرو مصمم است با كمك د     ولت، د     ر راه ساد     ه 
س��ازی ظرفیت های باالد     س��تی د     ر زمینه انجام فعالیت ها اقد     ام كند      تا د     ر 

فرایند      انجام پروژه ها تسریع شود     . 
محمود     ي د     ر پایان وزارت نیرو را پش��تیبان ش��ركت ها و تضمین كنند     ه 
انج��ام هر چه بهتر پروژه ها عنوان ك��رد      و گفت: مجموعه وزارت نیرو با 
بیش از 130 هزار نیروی زبد     ه د     ر سطح كشور، آماد     گی كمك به شركت ها 

را د     ارد      تا این بازار بسیار عظیم هر چه بیشتر رونق بگیرد     .

قائممقاموزیرنیروخواستارشد:

لزوم ارتقای سطح كیفی محصوالت
 برای رقابت با محصوالت خارجی

ي
بر

خ

مرداد - شهريور - مهر 1394

شركت فراب به 
عنوان »شركت 
برتر« د     ر گروه 
پیمانکاري یازد     همین 
نمایشگاه بین المللي 
آب و تاسیسات آب 
و فاضالب ایران، 
معرفي شد      و از قائم 
مقام وزیر نیرو، لوح 
تقد     یر و تند     یس 
گرفت
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مهند     س »س��تار محم��ود     ي«، قائم مق��ام وزیر نیرو، 
به هنگام اه��د     اي تند     یس و لوح تقد     یر »ش��ركت برتر« 
یازد     همین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات 
آب و فاض��الب ایران به نمایند     ه فراب، ش��ركت فراب 
را مای��ه مباهات و افتخار صنع��ت آب معرفي كرد     . د     ر 
ای��ن لوح تقد     یر آمد     ه اس��ت: »عظمت صنعت آب ایران 
منبعث از تالش هاي س��ترگ و صاد     قانه كس��اني است 
كه با همت، د     رایت و سختکوش��ي، جوهر اس��تعد     اد      و 
د     انش خویش را كه د     ر فراز و نش��یب روزگار، به گوهر 
تجربه، پاید     اري و هم اند     یشي آراسته است، د     ر بالند     گي 
این صنعت به كار بسته اند     . به پاس موفقیت آن شركت 
د     ر كس��ب رتبه »ش��ركت برتر« د     ر یازد     همین نمایشگاه 
بی��ن الملل��ي صنعت آب و تأسیس��ات آب و فاضالب 
ایران كه بر اس��اس ارزیابي كمیته فني نمایش��گاه احراز 
شد     ه اس��ت، این لوح تقد     یر اهد     ا مي ش��ود     .« بر اساس 
این گزارش، د     ر گروه پیمانکاري، ش��ركت هاي فراب، 
س��ابیر و زالل ایران و قرارگاه سازند     گي خاتم االنبیاء و 
د     ر بخش كارفرمایي، شركت توسعه منابع آب و نیروی 

ایران، به عنوان شركت هاي برتر معرفي شد     ند     .

رئی��س كمیته اجرایی نمایش��گاه بین المللي صنعت آب و تاسیس��ات آب و 
فاضالب گفت: سیاس��ت جد     ی وزارت نیرو حمایت گس��ترد     ه تر از صنعت گران 

د     اخلی و كمك به توسعه فعالیت آنان است.
»مجید      رجبي  معمار« این مطلب را د     ر اختتامیه یازد     همین نمایشگاه بین المللي 
صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب بیان كرد      و با اشاره به رشد      200 د     رصد     ي 
حضور ش��ركت های خارجی د     ر این د     وره از نمایشگاه، گفت: حضور هیأت های 
خارجی د     ر نمایش��گاه، نشان از این د     ارد      كه كشورهای مختلف عالقه مند      هستند      
د     ر علم و د     انش و فناوري همکاري تنگاتنگ با ایران اس��المي د     اش��ته باش��د      و 

جمهوري اسالمي ایران نیز از این موضوع استقبال مي كند     .
مش��اور وزیر و مد     یركل روابط عمومي وزارت نیرو با اشاره به اعالم آماد     گی 
و مشاركت ش��ركت های خارجی برای حضور د     ر د     وره های آتی نمایشگاه اد     امه 
د     اد     : با توجه به اس��تقبال این شركت ها د     ر شرایط پساتحریم، امید     واریم بیشترین 

بهره برد     اري را از شرایط ایجاد      شد     ه د     اشته باشیم.

رئیسکمیتهاجرایینمایشگاهبینالملليآب:

حمایت گسترد     ه از صنعت د     اخلی 
سياست جد     ی وزارت نيرو است

قائممقاموزیرنیرو:

فراب مایه مباهات و افتخار 
صنعت آب كشور است

ي
بر

خ

مرداد - شهريور - مهر 1394

مهند     س »ستار 
محمود     ي«، قائم 
مقام وزیر نیرو، 
به هنگام اهد     اي 

تند     یس و لوح تقد     یر 
»شركت برتر« 

یازد     همین نمایشگاه 
بین المللی صنعت 

آب و تأسیسات آب 
و فاضالب ایران 
به نمایند     ه فراب، 

شركت فراب را مایه 
مباهات و افتخار 

صنعت آب معرفي 
كرد     
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ساالنه  نمایشگاه  چهارمین  د     ر  فراب  شركت 
فعال  حضوری  ایران،  معد     ني  صنایع  و  معد     ن 
د     اشت. د     ر مد     ت برگزاري نمایشگاه، چند     ین د     ید     ار 
با حضور معاون توسعه طرح ها  و مذاكره كاري 
)حوزه 1( شركت فراب و مشاوران این معاونت با 
مد     یران و مسئوالن شركت هاي فعال د     ر حوزه معد     ن 

و صنایع معد     ني برگزار شد     .
به گزارش روابط عمومي شركت فراب، مهند     س 
توسعه  معاونت  مشاور  هاشمي«،  ابوطالب  »سید      
طرح ها )حوزه 1(، با اعالم این خبر گفت: چهارمین 
ایران، طي  نمایشگاه ساالنه معد     ن و صنایع معد     ني 
روزهاي هفتم تا نهم مهرماه 1394 د     ر ضلع جنوبي 

مصالي امام خمیني )ره( برپا شد     .
د     ر  نیز  فراب  شركت  نمایند     گان  افزود     :  هاشمي 
غرفه اي 42 متري د     ر این نمایشگاه، به بیان توانمند     ي 
هاي فني و اجرایي شركت و معرفي و قابلیت ها و 
پتانسیل هاي موجود      د     ر فراب براي فعالیت د     ر حوزه 
معد     ن و صنایع معد     ني به بازد     ید      كنند     گان د     اخلي و 
خارجي و فعاالن و د     ست اند     ركاران صنایع معد     ني، 

پرد     اختند     .
نمایشگاه،  برگزاري  مد     ت  د     ر  گفت:  سپس  وي 
جمعي از د     ست اند     ركاران و فعاالن صنایع معد     ني از 
جمله مسئوالني از سازمان توسعه و نوسازي معاد     ن 
و صنایع معد     ني ایران )ایمید     رو(؛ شركت تهیه و تولید      

االنبیاء؛  قرارگاه سازند     گي خاتم  ایران؛  معد     ني  مواد      
شركت فوالد      گسترش؛ شركت FLsmidth فنالند     ؛ 
استان هاي  تجارت  معد     ن و  سازمان هاي صنعت، 
قم و كرد     ستان؛ شركت فوالد      خیام نیشابور؛ سازمان 
توسعه برق ایران و چند     ین شركت د     یگر، از غرفه 

فراب بازد     ید      كرد     ند     . 
 )1 )حوزه  ها  طرح  توسعه   معاونت  مشاور 
شركت  پررنگ  حضور  از  اد     امه  د     ر  فراب  شركت 
هاي خارجي د     ر این نمایشگاه نسبت به سال هاي 
گذشته خبر د     اد      و گفت: با توجه به موفقیت مذاكرات 
هسته اي جمهوري اسالمي ایران و ورود      كشور به 
د     وران پساتحریم، استقبال شركت هاي خارجي از 
این نمایشگاه و تمایل آنها براي حضور د     ر نمایشگاه 
و همکاري با شركت هاي ایراني د     ر حوزه معد     ن و 

صنایع معد     ني، قابل توجه بود     .
همایش  چهارمین  افزاید     :  مي  گزارش  این 
فرصت های سرمایه گذاری د     ر معد     ن و صنایع معد     نی 
ایران و نمایشگاه آن، روز سه شنبه هفتم مهرماه با 
حضور د     كتر »مهد     ي كرباسیان«، معاون وزیر صنعت، 
معد     ن و تجارت؛ د     كتر »محمد      خزایي«، معاون وزیر 
اقتصاد      و د     ارایي و رئیس سازمان سرمایه گذاري و 
كمك هاي اقتصاد     ي و فني ایران؛ رئیس سازمان نظام 
د     ست  و  فعاالن  از  و جمعي  ایران  معد     ن  مهند     سي 
اند     ركاران د     اخلي و خارجي د     ر حوزه صنایع معد     ني، 
گشایش یافت و روز پنج شنبه نهم مهرماه به كار خود      
و  معد     ن  ساالنه  نمایشگاه  چهارمین  د     ر  د     اد     .  پایان 
صنایع معد     ني ایران، افزون بر 120 شركت د     اخلي 

و خارجي حضور د     اشتند     .

حضور فعال فراب د     ر چهارمين
 نمایشگاه ساالنه معد     ن و صنایع معد     ني ایران

ي
بر

خ

مرداد - شهريور - مهر 1394

نمایند     گان شركت 
فراب نیز د     ر غرفه 
اي 42 متري د     ر این 
نمایشگاه، به بیان 
توانمند     ي هاي فني 
و اجرایي شركت 
و معرفي و قابلیت 
ها و پتانسیل هاي 
موجود      د     ر فراب 
براي فعالیت د     ر 
حوزه معد     ن و صنایع 
معد     ني به بازد     ید      
كنند     گان د     اخلي و 
خارجي و فعاالن 
و د     ست اند     ركاران 
صنایع معد     ني، 
پرد     اختند
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ارتقايسهممعدندرتولیدناخالص
داخلیبه۱6تا۱۷درصد

كرباسیان«،  »مهد     ی  گزارش،  این  اساس  بر 
معاون وزیر صنعت، معد     ن و تجارت، د     ر آیین 
گشایش چهارمین همایش فرصت های سرمایه 
گذاری د     ر معد     ن و صنایع معد     نی ایران، با انتقاد      
از اجرا نشد     ن د     رست اصل 44 قانون اساسي د     ر 
و  خصوصی  بخش  از  حمایت  گفت:  كشور، 
اجرای صحیح اصل 44 صورت نگرفت؛ اما بنای 

د     ولت این است كه این امر مهم اجرایی شود     .
كرباسیان خاطر نشان كرد     : باید      پذیرفت كه 
یك شانس مهم حوزه معد     ن و صنایع معد     نی د     ر 
این مقطع تاریخی، حمایت ویژه رهبری و د     ولت 

از این بخش د     ر برنامه ششم توسعه است.
وی اد     امه د     اد     : سیاست گذاران و برنامه ریزان 
با كمك بخش خصوصی مي توانند      جایگاه بخش 

معد     ن را ارتقا د     هند     .
رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازي 
ایران )ایمید     رو( سپس  معاد     ن و صنایع معد     ني 
گفت: ما د     رصد     د      هستیم تا سهم معد     ن د     ر تولید      
د     رصد        17 تا   16 رقم  به  را  د     اخلی  ناخالص 
برسانیم كه این موضوع با جذب سرمایه گذاران 
خارجی سرعت مي یابد     . وی افزود     : هم اكنون 
وضعیت قیمت مواد      معد     نی تنزل یافته و ارزش 
سهام بزرگ ترین شركت معد     نی د     نیا د     ر چین تا 
30 د     رصد      افت كرد     ه است. اما به اعتقاد      ما این 
وضعیت ماند     نی نیست و قطعا این بحران نیز 

خواهد      گذشت. 
كرباسیان افزود     : اگر كار اكتشاف گسترد     ه ای 
انجام شود     ، ظرفیت آن وجود      د     ارد      كه حد     اقل تا 

50 د     رصد      رشد      د     ر این حوزه را شاهد      باشیم.
معاون وزیر صنعت، معد     ن و تجارت با اشاره 
به كار اكتشافی سازمان توسعه و نوسازي معاد     ن 
گذشته،  سال  د     و  طی  ایران  معد     ني  صنایع  و 
مربع  كیلومتر  هزار  مد     ت، 200  این  د     ر  افزود     : 
كار اكتشاف صورت گرفته، این د     ر حالی است 
كه د     ر 80 سال گذشته، فقط 100 هزار كیلومتر 
شد     ه  انجام  ایران  د     ر  وسیع  اكتشافی  كار  مربع 
بود     . البته زمانی كه ما اقد     ام به اكتشاف عملیاتی 
كرد     یم، برخی از د     وستان این امر را بلند      پروازانه 
مي د     انستند     ؛ اما ما با كمك بخش خصوصی این 
جایگاه  گفت:  وی  كرد     یم.  عملی  را  موضوع 
بسیار  انسانی  نیروی  و  معاد     ن  لحاظ  به  ایران 
مهمی  نقش  آیند     ه  د     ر  مي تواند       و  بود     ه  مناسب 
د     ر این زمینه د     ر جهان د     اشته باشد      . كرباسیان د     ر 
اد     امه افزود     : میزان استقبال مذاكرات با شركت 
های معتبر بین المللی طی ماه های گذشته، نشان 
و  معد     ن  حوزه  د     ر  ایران  های  ظرفیت  د     هند     ه 
د     ولت  های  حمایت  با  و  بود     ه  معد     نی  صنایع 
مي توان افق روشنی برای این حوزه متصور بود     .

ي
بر

خ

مرداد - شهريور - مهر 1394

د     ر این مد     ت، 200 
هزار كیلومتر مربع 

كار اكتشاف صورت 
گرفته، این د     ر حالی 

است كه د     ر ۸0 سال 
گذشته، فقط ۱00 
هزار كیلومتر مربع 

كار اكتشافی وسیع 
د     ر ایران انجام شد     ه 

بود     . البته زمانی كه 
ما اقد     ام به اكتشاف 

عملیاتی كرد     یم، 
برخی از د     وستان 

این امر را بلند      
پروازانه مي د     انستند     ؛ 
اما ما با كمک بخش 

خصوصی این 
موضوع را عملی 

كرد     یم
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نماین��د     گان تع��د     اد     ي از ش��ركت ه��اي فعال 
ایران��ي د     ر حوزه صنایع آب و ان��رژي از جمله 
ش��ركت فراب، ب��ا »احمد      بن محمد      الش��حي«، 
وزیر شهرد     اري هاي منطقه اي و منابع آب كشور 

پاد     شاهي عمان، د     ید     ار و گفت و گو كرد     ند     .
به گزارش روابط عمومي ش��ركت فراب، د     ر 
این نشس��ت، كه مهند     س »مجید      صمد     ي مجد     «، 
معاون توس��عه ط��رح ها )ح��وزه 1( و مهند     س 
»مریم صاد     قي«، مشاور این معاونت، به نمایند     گي 
از ش��ركت فراب حض��ور د     اش��تند     ، نمایند     گان 
تشکل هاي عمد     ه آب كشور، متشکل از رسته آب 
انجمن شركت هاي پیمانکاري و جامعه مهند     سان 
مشاور ایران و انجمن شركت هاي زیر مجموعه 
آب و فاضالب حضور د     اش��تند      و توانمند     ي ها و 
قابلیت هاي شركت هاي ایراني د     ر صنعت آب به 

هیات عماني معرفي شد     .
همچنین مهند     س »رحیم مید     اني«، معاون وزیر 
نی��رو د     ر ام��ور آب و آبفا، نیز د     ر بخش��ي از این 
نشس��ت، به ط��ور ویژه، به بی��ان توانمند     ي ها و 

قابلیت هاي شركت فراب پرد     اخت.
معاون وزی��ر نیرو د     ر امور آب و آبفا د     ر اد     امه 
از هیات عمانی د     رخواست كرد     : با توجه به آنکه 
ش��ركت فراب، برند     ه مناقصه اخیر س��اخت یك 
س��د      كنترل سیالب د     ر كش��ور عمان شد     ه  است، 
مس��اعد     ت هاي الزم براي اعطای پروژه به فراب 
صورت پذیرد     . بر اس��اس این گزارش، مهند     س 
»به��رام نظام الملک��ي«، مد     ی��ر كل د     فتر توس��عه 
ص��اد     رات و خد     م��ات فني و مهند     س��ي وزارت 
نیرو، د     ر این نشست گفت: با توجه به مشکالت 
موجود      د     ر عمان، وزیر ش��هرد     اري هاي منطقه اي 
و منابع آب كشور پاد     شاهي عمان از شركت هاي 
ایراني براي حضور گسترد     ه د     ر آن كشور د     عوت 
كرد     ه اس��ت و بر این اس��اس، حج��م معامالت 

اقتصاد     ي با كش��ور عمان گسترش مي یابد     . نظام 
الملک��ي ب��ا بیان اینک��ه د     ر این نشس��ت، هیات 
عماني ب��ا توانمند     ي و قابلیت هاي ش��ركت هاي 
ایران��ي د     ر طراحي س��د     هاي مختل��ف و صنعت 
پیمانکاري سد     س��ازي ایران آشنا ش��د     ، افزود     : با 
توجه به مش��کالت زیاد     ي كه د     ر كشور عمان د     ر 
زمینه بروز سیالب و احد     اث نیروگاه هاي برقآبي 
وجود      د     ارد     ، قرار ش��د      كه كشور عمان از شركت 
هاي ایراني كه د     ر حوزه س��د      س��ازي و نیروگاه 
هاي برقآبي فعالیت د     ارن��د     ، د     عوت به همکاري 
كند     . وي ب��ا بیان این مطلب كه روابط سیاس��ي 
جمهوري اسالمي با كشور عمان د     ر حد      مطلوبي 
است، ولي متاسفانه د     ر بخش اقتصاد     ي ارتباطات 
ضعیف��ي بین ایران و عمان حاكم اس��ت، گفت: 
م��راود     ات اقتصاد     ي و تراز مالي د     ر تمامي عرصه 
ها بین د     و كش��ور كمتر از یك میلیارد      د     الر است. 
نظ��ام الملکي با اش��اره به بازد     ی��د      هیات عماني 
از س��د      و نیروگاه تلمبه ذخیره اي س��یاه بیش��ه، 
تصفیه خان��ه جنوب تهران و موسس��ه تحقیقات 
آب و آگاهي از س��طح توانمند     ي ش��ركت هاي 
ایران��ي، اظهار امید     واري كرد     : از این پس حضور 
شركت هاي ایراني د     ر كشور عمان گسترش یابد     . 
مد     یر كل د     فتر توسعه صاد     رات و خد     مات فني و 
مهند     سي وزارت نیرو اضافه كرد     : با اظهار تمایل 
»احمد      بن محمد      الش��حي«، وزیر شهرد     اري هاي 
منطقه اي و منابع آب كش��ور پاد     ش��اهي عمان، 
براي حضور گس��ترد     ه شركت هاي ایراني د     ر آن 
كشور و  با فراهم شد     ن این بستر، حجم مراود     ات 
اقتصاد     ي د     ر پروژه هاي س��د      سازي و طرح ها و 
س��امانه هاي انتقال آب كشور عمان به رقم قابل 
توجهي افزایش خواهد      یافت. این نشس��ت روز 
پنج شنبه نوزد     هم شهریورماه 1394 د     ر ساختمان 

ستاد     ي وزارت نیرو برگزار شد     .

بهمیزبانيوزارتنیروانجامشد:

معرفي توانمند     ي هاي شرکت فراب 
به نمایند     ه کشور عمان

د     ر د     ید     ار وزیر نفت جمهوري اس��المي 
ای��ران ب��ا همت��ای عمان��ی اش، راه هاي 
گس��ترش هم��کاری های نفت��ی و گازی، 

بررسي شد     .
د     ر مذاك��رات »بی��ژن نام��د     ار زنگنه« با 
»محمد      بن حمد      الرمحی«، وزیر نفت و گاز 
عمان، د     و كش��ور د     رباره گسترش همکاری 
ه��ای نفتی و ص��اد     رات گاز ای��ران به این 

كشور مذاكره كرد     ند     .
همزمان با س��فر وزیر نفت و گاز عمان 
به تهران، قرارد     اد      مطالعه خط لوله صاد     رات 
گاز این كش��ور ب��ه عمان با ش��ركت های 
ایرانی نیز امضا ش��د     . بر اساس این قرارد     اد     ، 
انجام مطالعه بخ��ش د     ریایی صاد     رات گاز 
ایران به عمان به شركت مهند     سی و ساخت 
تاسیس��ات د     ریایی ایران )IOEC( سپرد     ه 
شد      و قرارد     اد      آن میان مد     یران عامل شركت 
ملی صاد     رات گاز ایران، ش��ركت مهند     سی 
و ساخت تاسیسات د     ریایی ایران و »سیف 
بن حمد      الس��لمانی«، مد     یركل برنامه ریزی 
و ارزیابی پروژه ه��ا د     ر وزارت نفت و گاز 

عمان، امضا شد     .
همچنین مطالعه بخش خشکی صاد     رات 
گاز ایران به عمان نیز به ش��ركت مهند     سی 
مش��اور پارس د     اد     ه ش��د      و قرارد     اد      آن میان 
مد     یران عامل ش��ركت ملی ص��اد     رات گاز 
ایران و شركت مهند     س��ی مشاور پارس به 

امضا رسید     .
بر اس��اس تواف��ق س��ال 2013 میان د     و 
كش��ور، قرار است برای 15 س��ال روزانه 
28 میلیون متر مکع��ب گاز طبیعی ایران با 
یك خط لوله از بستر خلیج فارس به عمان 
صاد     ر ش��ود      كه ارزش بسیار باالیی د     ارد      و 

سبب تحکیم روابط د     و طرف مي شود     .

همکاری های ایران و 
عمان د     ر زمینه انرژی 

گسترش مي یابد      ي
بر

خ

مرداد - شهريور - مهر 1394

نمایند     گان تعد     اد     ي 
از شركت هاي فعال 
ایراني د     ر حوزه 
صنایع آب و انرژي 
از جمله شركت 
فراب، با »احمد      بن 
محمد      الشحي«، 
وزیر شهرد     اري هاي 
منطقه اي و منابع 
آب كشور پاد     شاهي 
 عمان، د     ید     ار و 
گفت و گو كرد     ند
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ش��ركت فراب برای نخس��تین ب��ار د     ر پنجمین 
نمایشگاه بین المللي پروژه هاي زیربنایي و صنعتي 

عمان )INFRA OMAN( شركت كرد     .
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي ش��ركت فراب، 
پنجمین نمایشگاه بین المللي پروژه هاي زیربنایي 
د     ر   ،)INFRA OMAN( عم��ان  صنعت��ي  و 
روزهاي س��یزد     هم ت��ا پانزد     هم مهرم��اه 1394 د     ر 
مركز نمایش��گاه های شهر مسقط د     ر كشور عمان، 
با حضور بیش از 147 شركت از كشورهاي عمان، 
جمهوري اس��المي ای��ران، هند     ، اند     ون��زي، ایتالیا، 
تركیه، انگلس��تان، آمریکا، آلمان، فرانس��ه، كاناد     ا، 
اتریش، لهستان، سریالنکا، لیبي، لبنان، كره جنوبي 

و عربستان سعود     ي برگزار شد     .
ش��ركت فراب نیز د     ر كنار 22 ش��ركت ایراني، 
د     ر پاویون جمهوري اس��المي ایران، حضور فعالي 
د     اش��ت. د     ر این نمایشگاه كه با حضور د     كتر »رشید      
ب��ن الصافي الحریبه«، رئی��س هیأت مد     یرۀ مجلس 
مناقصات عمان، گشایش یافت، نمایند     گان شركت 
ف��راب د     ر غرف��ه اي 12 متري، به معرفي ش��ركت 
و پروژه هاي زیرس��اختي اجرا ش��د     ه و د     ر د     ست 
اج��راي آن د     ر زمین��ه هاي مختل��ف آب و انرژي 

پرد     اختند     . 
غرفه ف��راب د     ر این نمایش��گاه، م��ورد      بازد     ید      
نمایند     گاني از ش��ركت ها و سازمان هاي مختلف 
عمان��ي و غی��ر عماني ق��رار گرفت ك��ه از جمله 
بازد     ید     كنند     گان مي توان به »علي اكبر سیبویه«، سفیر 
جمهوري اسالمي ایران د     ر عمان؛ رایزنان اقتصاد     ي 
و بازرگاني جمهوري اسالمي ایران د     ر عمان؛ د     كتر 
»رش��ید      بن الصافي الحریبه«، رئی��س هیأت مد     یرۀ 
مجلس مناقص��ات عمان و همچنی��ن نمایند     گاني 
از اتاق بازرگانی ای��ران و عمان؛ بانك ملي عمان؛ 

گ��روه گلف��ار )از عمان(؛ ش��ركت پیمان��کاري و 
مهند     سي الوطني )از عمان(؛ شركت مهند     سي بَهوان 
)از عمان(؛ شركت سرمایه گذاری و مهند     سی ملی 
عم��ان ONEIC؛ گروه زیرس��اخت هاي عمان؛ 
گروه س��اخت STFA )از تركیه(؛ شركت د     ِوو )از 
كره جنوبي(، ش��ركت ایتالفِر )از ایتالیا(؛ ش��ركت 
 Holophane ؛ شركتACE مهند     سان مش��اور
)از انگلستان(؛ شركت Twentech )از انگلستان( 

و نمایند     گان شركت CAT د     ر عمان اشاره كرد     .
این گزارش مي افزاید     : د     ر حاشیه این نمایشگاه، 
د     ید     ارها و مذاكرات رس��مي نیز با مقامات بلند      پایه 
عماني و ش��ركت هاي بزرگ عماني و غیرعماني 
برگزار شد      كه د     ر این د     ید     ارها فرصت هاي مشترک 

كاري د     ر عمان و ایران مورد      بررسي قرار گرفت. 
د     ر این مذاكرات، بس��یاري از ش��ركت ها ابراز 
امید     واري كرد     ند      كه با توجه به گشود     ه شد     ه د     رهاي 
ایران براي سرمایه گذاران و شركت هاي خارجي، 
زمین��ه هاي زیاد     ي براي همکاري با ش��ركت هاي 
معتبر ایراني د     ر آیند     ه اي نزد     یك د     ر د     اخل و خارج 

از ایران به وجود      خواهد      آمد     .
بر اس��اس این گ��زارش، با مطالع��ات صورت 
گرفته بر روي بازار كشور عمان، این بازار به عنوان 
یك بازار هد     ف باثبات با فرصت هاي كاري بسیار 
مناس��ب به ویژه د     ر زمینه كارهاي سیویل، نیروگاه 
هاي حرارتي و انرژي هاي نو توسط شركت فراب 

شناسایي شد     ه است.

حضور فراب د     ر پنجمین نمایشگاه بین المللي
 پروژه هاي زیربنایي و صنعتي عمان

ي
بر

خ

مرداد - شهريور - مهر 1394

شركت فراب نیز 
د     ر كنار 22 شركت 
ایراني، د     ر پاویون 
جمهوري اسالمي 

ایران، حضور 
فعالي د     اشت. د     ر 

این نمایشگاه 
كه با حضور د     كتر 

»رشید      بن الصافي 
الحریبه«، رئیس 

هیأت مد     یرة مجلس 
مناقصات عمان، 
گشایش یافت، 

نمایند     گان شركت 
فراب د     ر غرفه اي 

۱2 متري، به معرفي 
شركت و پروژه هاي 

زیرساختي اجرا 
شد     ه و د     ر د     ست 

اجراي آن د     ر زمینه 
هاي مختلف آب و 

انرژي پرد     اختند



 

اخبارد     اخلی

سرخط اخبار نوتاش

اخبار گروه فراب

ادامهعملیاتنصبتجهیزاتروتاري
)پمپها(پتروشیميپردیس

عملیاتمونتاژداكتAir Preheaterپکیج
ریفورمرپتروشیميپردیس

عملیاتنصبRadiant coilپکیجریفورمر
پتروشیميپردیس

Termination(ادامهعملیاتبرقوابزاردقیق
Glanding &(پتروشیميپردیس

آغازعملیاتInsulationتجهیزات
پتروشیميپردیس

واحد      س��وم نی��روگاه آبي س��یمره د     ر اس��تان ایالم، با 
موفقیت با شبکه سراسري برق كشور سنکرون شد     .

به گزارش روابط عمومي شركت فراب، »سعید      پشتان«، 
مجري طرح نیروگاه س��یمره، ب��ا اعالم این خبر گفت: د     ر 
اد     امه عملیات راه اند     ازي نیروگاه س��یمره، واحد      سوم این 
نی��روگاه د     ر د     ر س��اعت 18:30 روز جمعه نه��م تیرماه با 

شبکه سراسري برق كشور سنکرون شد     .
پش��تان افزود     : نیروگاه 480 مگاواتي س��یمره شامل سه 
واحد      160 مگاواتي است كه د     ر 30 كیلومتري شمال غرب 

د     ره شهر د     ر اس��تان ایالم بر روي رود     خانه سیمره، توسط 
ش��ركت فراب به كارفرمایي شركت توس��عه منابع آب و 

نیروي ایران ساخته شد     ه است.
وي س��پس گف��ت: واحد     ه��اي اول و د     وم نیروگاه آبي 
س��یمره نیز، هفته نخست تیرماه امسال با موفقیت با شبکه 

سراسري برق كشور سنکرون شد     ند     .
پش��تان د     ر اد     ام��ه ب��ا قد     رد     اني از تالش ه��ا و زحمات 
همکاران مرتبط با پروژه سیمره، این روید     اد      را به همکاران 

گروه فراب تبریك گفت.

كتاب »قرارد     اد      طرح و س��اخت فید     یك به شکل مصور« 
 FIDIC Plant and Design-Build Form of(

Contract Illustrated( به قلم »راوید      
خانلري« و »مهد     ي س��عاد     ت فرد     « د     ر 344 
صفحه به زبان انگلیسي از سوي انتشارات 
John Wiley & Sons و ب��ا حمای��ت 

شركت فراب منتشر شد     .
به گزارش روابط عمومي شركت فراب، 
د     ر ای��ن كتاب، هری��ك از بند     هاي قرارد     اد      
 Conditions of( طرح و ساخت فید     یك
Contract for Plant and Design-
Build — P&DB( د     ر قالب نمود     ارهایي 
از نوع فلوچارت نمایش د     اد     ه ش��د     ه است.  

د     ر این كتاب كه شامل 20 فصل و یك بخش آغازین است، 
تالش شد     ه تا با استفاد     ه از فلوچارت ها، »روند      مفهوم« مورد      
نظ��ر د     ر هر یك از بند     های این قرارد     اد     ، به تصویر كش��ید     ه 
ش��ود      و از این طریق متن بعضاً غامض حقوقی- قرارد     اد     ی 
این مد     ل از قرارد     اد     های ساخت وس��از برای خوانند     گان آن 
– به ویژه افراد      غیر انگلیسی زبان-آس��ان فهم و قابل تشریح 
شود     . »راوید      خانلري«، د     انش��جوي د     كتراي رشته بازرگاني 

بین المللي د     ر د     انش��گاه London South Bank بود     ه و 
 John هم اكنون مد     یر حساب مشتریان سازماني انتشارات
Wiley & Sons د     ر ایران اس��ت. »مهد     ي 
سعاد     ت فرد     « نیز د     انش��جوي د     كتراي رشته 
مد     یریت د     ولتي د    ر د    انشگاه پیام نور بود     ه و 
د     ر معاونت بازرگاني ش��ركت فراب، مد     یر 

قرارد     اد     هاي خارجي است.
طرح جل��د      این كت��اب نیز بر اس��اس 
عکسي از سد      و نیروگاه كارون 3 اجرا شد     ه 
است. عالقه مند     ان مي توانند      براي خرید      این 
كتاب ب��ه صورت چاپي از طریق س��ایت 
wileyiran.com )ب��رای خری��د      ریالی( 
amazon. و wiley.com و سایت های

com )برای خری��د      ارزی( اقد     ام كنند     . تاریخ توزیع كتاب، 
چهارم آبان امس��ال اس��ت و از آن زمان كتاب برای خرید      
روی سایت های فوق د     ر د     س��ترس قرار می گیرد     . همچنین 
نس��خه  آنالین كتاب با كمی تأخیر از تاریخ توزیع نس��خه 
چاپی از طریق س��ایت wileyonlinelibrary.com د     ر 
اختیار مشتریان سازمانی قرار خواهد      گرفت. )اشخاص فعاًل 

امکان خرید      نسخه آنالین را نخواهند      د     اشت.(

نخس��تین سنکرون سه واحد      نیروگاه آبي آزاد      د     ر استان كرد     ستان با 
شبکه سراسري برق كش��ور، با موفقیت انجام شد     . به گزارش روابط 
عمومي ش��ركت فراب، »رضا فرانوش«، سرپرست پروژه نیروگاه آبي 
آزاد     ، با اعالم این خبر گفت: این نیروگاه، نخستین نیروگاه آبي كشور 
اس��ت كه طراحي، س��اخت و نصب توربین و گاورنر آن به صورت 
كامل د     ر د     اخل كش��ور و به د     ست متخصصان ایراني انجام شد     ه است. 
فرانوش س��پس گفت: نیروگاه 10 مگاواتي سد      آزاد      از نوع رو زمیني 
به ظرفیت 10 مگاوات )ش��امل 3 واحد      3.3 مگاواتي( اس��ت كه د     ر 

محد     ود     ه شهرستان سنند     ج واقع شد     ه است. 

واحد      سوم نیروگاه آبي سیمره 
با موفقیت سنکرون شد     

کتاب قرارد     اد     هاي فيد     یك با حمایت شرکت فراب  منتشر شد     

سه واحد      نیروگاه آبي آزاد      با موفقیت سنکرون شد     ند     



سرخط اخبار نوتاشاخبار گروه فراب

Fieldادامهعملیاتاجرايپایپینگدر
پتروشیميپردیس

كانکشنكابلهایپست11پاالیشگاه
فاز24-22

اجرایورقكاریعایقدیاریتورشماره
2واحد121فاز24-22

نصبساپورتخطوطواحد126
فاز24-22

 PK-1101-Coldانجامعملیاتنصبسازه
Box Aیونیت11پاالیشگاهستارهخلیجفارس

هفتمین د     وره نمایش��گاه بین المللی تخصصی د     نیای برق 
قزاقستان با حضور شركت فراب از جمهوري اسالمي ایران 
و حد     ود      50 ش��ركت د     یگر از كش��ورهاي آفریقاي جنوبي، 
چین، روس��یه، ایتالیا، لهس��تان، تركیه، قزاقستان و بالروس، 
د     ر روزهاي هفد     هم تا نوزد     هم ش��هریورماه 1394 د     ر آلماتي 
قزاقس��تان برگزار ش��د     . به گزارش روابط عمومي ش��ركت 
فراب، مهند     س »س��عید      طاهریان«، مد     یر بازاریابي طرح هاي 
خارج از كشور معاونت توسعه طرح هاي )حوزه 2( فراب، 
با اعالم این خبر، گفت: نمایند     گاني از كارفرمایان قزاقستاني 

د     ر حوزه انرژي مانند      ش��ركت س��امروک انرژي و همچنین 
پیمانکاران خارجي مستقر د     ر قزاقستان از غرفه فراب د     ر این 
نمایش��گاه بازد     ید      كرد     ند      و توضیحاتی از فعالیت های فراب 
د     ر حوزه زیرساخت به آنها ارائه شد     . وي افزود     : شركت هاي 
حاضر د     ر نمایشگاه خد     مات و كاالي خود      را د     ر بخش هاي 
خد     مات فنی و مهند     س��ی، ش��بکه های توزیع، خطوط انتقال 
نیرو، انواع د     كل هاي برق، ترانسفورماتور، انواع سیم و كابل 
هاي برق، انرژي خورش��ید     ي، تابلوه��اي برق، اند     ازه گیری 
انرژی و تجهیزات كنترلي و اند     ازه گیري، به نمایش گذاشتند     .

ب��ا توجه ب��ه اینک��ه قطع��ات Distributor توربین 
عملکرد    مکانیزم��ي د   ارد    و د   اراي د   قت هاي ماش��ینکاري 
بسیار باالیي مي باشد    و همچنین بد   لیل اینکه د   ر طي فرآیند    
 Wicket  مونتاژ، هم راس��تا شد   ن سوراخ هاي اس��تقرار
Gate ها بر روي Head Cover و Bottom Ring از 
اهمیت و د   قت باالیي برخورد   ار اس��ت، انجام پیش مونتاژ 
و تس��ت عملکرد    بد   ون اش��کال این مجموع��ه د   ر كارگاه 
س��اخت و قبل از ارس��ال به س��ایت جهت نصب د   اراي 

اهمیت ویژه اي مي باشد   .
 ب��ه همین منظ��ور واح��د    د   وم Distributor  پروژه 
توربین د   اریان د   ر مرد   اد   ماه س��ال جاري، د   ر شركت هپکو 
اراک با موفقیت پیش مونتاژ ش��د   ه و تست عملکرد    آن نیز 
با موفقیت به انجام رس��ید   . الزم به ذكر اس��ت، مجموعه 
د   یس��تریبیوتر د   اریان ش��امل بالغ ب��ر 1700 قطعه منفصل 

ب��ه وزن كل 30 ت��ن مي باش��د    كه تامین مواد    و س��اخت 
 Head Cover، Bottom Ring قطعات و تجهی��زات
و Operating Ring  ب��ا مد   یری��ت ش��ركت توبا و د   ر 
كارخان��ه هپک��و اراک انجام و مابقي قطع��ات این تجهیز 

توسط شركت هاربین چین تأمین گرد   ید   ه است.

اولی��ن واح��د   Draft Tube Elbow  پروژه توربین 
سرد  ش��ت به وزن تقریبي 10 تن د  ر مرد  اد   و واحد   د  وم آن 
د  ر ش��هریور ماه و واحد   س��وم این تجهیز د  ر مهر ماه سال 
جاري د  ر ش��ركت هپکو اراک ساخته و پیش مونتاژ شد   و 
پس از انجام بازرس��ي رد  ه C با حضور كارفرما و مشاور 
محترم طرح، به س��ایت ارس��ال ش��د  . پیش بیني مي گرد  د   

عملیات س��اخت واحد   اول Draft Tube Cone نیز تا 
پایان مهرماه خاتمه یابد   و واحد   د  وم و سوم این تجهیز نیز 
تا نیمه آذر ماه به س��ایت ارس��ال گرد  د  . به گزارش روابط 
عمومي شركت توبا، عملیات ساخت Stay Ring واحد   
 Spiral اول آغاز ش��د  ه و  فرآیند   تامین متریال و ساخت

Case نیز د  ر د  ست اقد  ام مي باشد  .

حضور فراب د     ر هفتمین د     وره نمایشگاه بین المللی
 د     نیای برق قزاقستان

 تست عملکرد      موفقیت آمیز تجهیزات پروژه د     اریان

عملیات ساخت واحد      هاي د     وم و سوم پروژه سرد     شت



*كارشناسبرنامهریزيوكنترلپروژهمعاونتتوسعهطرحها

انرژي هاي نو 

آب و برق
اخبار صنعتحرارتي

محمد     رضا 
نازآباد     ي *

راهاندازينیروگاهآبي800مگاواتيKoldam)هند(
نیروگاه 800  از  بهره برد     اري  اعالم كرد      كه  شركت NPTC هند      
مگاواتي Koldam د     ر تاریخ 13 ژوئن آغاز گرد     ید     ه است. از مشخصات 
این پروژه مي توان به تجهیزنیروگاه توسط 4 واحد      200 مگاواتي از نوع 
فرانسیس، سد      به ارتفاع 167 متر و طول 474 متر اشاره كرد     . تجهیزات 
 Bharat Heavy الکترومکانیکال این نیروگاه توسط شركت هند     ي

Electricals )BHE( تامین و نصب شد     ه است.

واگذاريقراردادEPCساختنیروگاهحرارتيبه
شرکتToshiba)هند(

قرارد     اد      EPC احد     اث نیروگاه حرارتي Harduaganj به ارزش 540 
میلیون د     الر به شركت Toshiba واگذار شد     . ظرفیت این نیروگاه 660 
مگاوات مي باشد     . این شركت اعالم كرد     ه است كه تحویل تجهیزات اصلي 
نیروگاه را از ماه اكتبر سال 2017 آغاز خواهد      كرد      و نیروگاه د     ر سال 2019 به 
بهره برد     اري خواهد      رسید     . الزم به ذكر است شركت Toshiba ورود      به بازار 
نیروگاه هاي حرارتي د     ر كشور هند      را با تامین د     و واحد      500 مگاواتي بخار 

مربوط به نیروگاه Anpara B آغاز كرد     ه است.

تامینمالياجراي
بیشاز۱0نیروگاهخورشیدي)استرالیا(

موسسه انرژي هاي تجد     ید     پذیر استرالیا )Arena( به همراه موسسه 
CEFC اعالم كرد     ه اند      كه د     ر حد     ود      244 میلیون د     الر براي اجراي بیش 
از 10 پروژه خورشید     ي بزرگ د     ر كشور استرالیا تخصیص خواهند      د     اد     . 
ظرفیت هر یك از این نیروگاه ها 5 مگاوات خواهد      بود      و حد     اكثر كمك 

مالي براي اجراي هر یك از این پروژه ها 30 میلیون د     الر است . 

سفارشتامینتجهیزاتنیروگاهآبي
ShongtongKarchham)هند(

شركت AndritzHyrdo اعالم كرد      كه سفارشي به منظور تامین 
تجهیزات الکترومکانیکال نیروگاه 450 مگاواتي Shongtong از سوي 
شركت Himachal د     ریافت كرد     ه است. این نیروگاه توسط سه واحد      
عمود     ي فرانسیس تجهیز خواهد      شد      و توانایي تولید      1579 گیگاوات ساعت 
برق د     ر سال را د     ارد      و بر اساس برنامه ریزي هاي صورت گرفته د     ر سال 2019 
به بهره برد     اري خواهد      رسید     . بانك آلماني GSDB با تخصیص وامي به مبلغ 

150 میلیون یورو براي اجراي این پروژه موافقت كرد     ه است. 

ایراندراندونزيساختنیروگاههايآبي
کوچكميسازد

تفاهم نامه  ایران،  به  اند     ونزي  تجاري  هیات  سفر  راستاي  د     ر 
همکاري د     ر زمینه نیروگاه هاي آبي بین كشور ایران و اند     ونزي به 
آبي  نیروگاه  ایران چند     ین  نامه،  تفاهم  این  بر اساس  امضاء رسید     . 
اند     ونزي  اقتصاد       احد     اث مي كند     . وزیر  اند     ونزي  د     ر كشور  كوچك 
اعالم كرد     ه است كه كشور اند     ونزي برنامه د     ارد      د     ر پنج سال آتي 48 

نیروگاه آبي كوچك د     ر این كشور ایجاد      كند     .

امضايتفاهمنامههمكاريبرايساخت
نیروگاهآبيKheledula)گرجستان(

گروه تركیه اي Anadolu آماد     گي خود      را براي سرمایه گذاري 
بر روي پروژه 51.4 مگاواتي Kheledula اعالم كرد     . سرمایه مورد      
نیاز براي اجراي این طرح د     ر حد     ود      100 میلیون د     الر برآورد      شد     ه 
شركت  این  اول  مرحله  د     ر  شد     ه،  امضاء  تفاهم نامه  پایه  بر  است. 
انجام  ماه  د     ر 18  را  تاثیرات محیطي  ارزیابي  و  توجیهي  مطالعات 
خواهد      د     اد     . پس از ساخت و بهره برد     اري، این نیروگاه توانایي تولید      

232.8 گیگاوات ساعت برق د     ر سال را خواهد      د     اشت. 

اتمامفرآیندساخت
سدنیروگاهآبيLai Chau)ویتنام(

مراحل ساخت سد      نیروگاه آبي 1200 مگاواتي Lai Chau یك ماه 
 Dain زود     تر از تاریخ مقرر به پایان رسید     . این سد      بر روي رود     خانه
احد     اث شد     ه است و ارتفاع آن 131 متر است . نیروگاهLai Chau به 3 
واحد      400 مگاواتي از نوع فرانسیس تجهیز خواهد      شد      و تامین آنها د     ر 
قالب قرارد     اد     ي به ارزش 90 میلیون یورو به شركت آلستوم واگذار شد     ه 
است. هزینه كلي ساخت این نیروگاه 1.8 میلیارد      د     الر بود     ه و اولین واحد      

آن د     ر سال 2016 به بهره برد     اري مي رسد     . 
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ساختسهنیروگاهآبيکوچك
توسطشرکتSHDCL)غنا(

به  كوچك  آبي  نیروگاه  سه  احد     اث  جهت  همکاري  تفاهم نامه 
مجموع ظرفیت 42 مگاوات و سرمایه گذاري 164 میلیون د     الر بین 
شركت SHDLو شركت ECGبه امضاء رسید     . این شركت برنامه 
د     ارد      ساخت این نیروگاه ها را د     ر اوایل سال 2017 پس از پایان فرآیند      

ارزیابي تاثیرات محیطي و اجتماعي )ESIA( آغاز كند     . 

شروعبهکارهمزمان
دونیروگاهآبي20مگاواتي)پرو(

نیروگاه آبي Runatullo II و Runatullo III د     ر تاریخ 29 
مي به بهره برد     اري رسید     ند     . ظرفیت هر یك از این نیروگاه ها 20 
مگاوات بود     ه و توسط د     و واحد      10 مگاواتي از نوع پلتون تجهیز 
تولید      80 گیگاوات  توانایي   »Runatullo II« نیروگاه  شد     ه اند     . 
ساعت و نیروگاه »Runatullo III« توانایي تولید      120 گیگاوات 
ساعت برق د     ر سال را د     ارند     . برق مورد      نیاز این د     و نیروگاه توسط 

85 هزار خانوار مورد      استفاد     ه قرار خواهد      گرفت. 

آغازساختنیروگاهخورشیديEl Romero)شیلي(
نیروگاه  ساخت   »AccionaEnergia« اسپانیایي  شركت 
خورشید     ي »El Romero« به ظرفیت 246.6 مگاوات را آغاز 
نمود     . سرمایه مورد      نیاز براي اجراي این طرح 343 میلیون د     الر 
ماژول  هزار   777 از  بیش  نیروگاه  این  د     ر  است.  شد     ه  برآورد      
از  پس  نیروگاه  این  شد     .  خواهد       استفاد     ه  سیلیکوني خورشید     ي 
را  د     ر سال  برق  گیگاوات ساعت  تولید      505  توانایي  راه اند     ازي 
خواهد      د     اشت و برق تولید     ي آن براي بیش از 245 هزار خانوار 

مورد      استفاد     ه قرار مي گیرد     .

امضايقراردادبازسازي
نیروگاهآبيStejaruBicaz)روماني(

قرارد     اد      بازسازي نیروگاه 210 مگاواتيStejaruBicaz به شركت 
این قرارد     اد      78.75 میلیون  Hidroelectrica واگذار شد     . ارزش 
یورو است. محد     ود     ه این بازسازي شامل 6 واحد      فرانسیس، تجهیزات 
كمکي و هید     رومکانیکي، تجهیزات الکتریکي، سیستم هاي كنترلي و 
اسکاد     ا است . بر اساس برنامه ریزي صورت گرفته، زمان اجراي این 

بازسازي 7 سال د     رنظر گرفته شد     ه است. 

Godeواگذاري50درصدسهامنیروگاهبادي
۱Wind)آلمان(

شركت د     انماركي Dong energy اعالم كرد      كه با فروش 50 د     رصد      
 GIP 1 به شركت Gode wind سهام نیروگاه باد     ي 330 مگاواتي
موافقت كرد     ه است. ارزش این واگذاري بیش از 780 میلیون یورو 
برآورد      شد     ه است. این نیروگاه د     ر حال حاضر د     ر مرحله احد     اث قرار 
د     ارد      و شركت Dong energyكماكان مسئولیت احد     اث، راه اند     ازي 
و خد     مات نگهد     اري را بر عهد     ه خواهد      د     اشت. این نیروگاه توسط 55 
توربین باد     ي ساخت شركت زیمنس تجهیز خواهد      شد      و د     ر سال 

2016 به بهره برد     اري مي رسد     .

ساختپنجنیروگاهخورشیدي
توسطCanadian Solar)برزیل(

مگاوات  به مجموع 185  نیروگاه خورشید     ي  پنج  قرارد     اد      ساخت 
به شركت Canadian Solarواگذار شد     . بر اساس این قرارد     اد     ، 
برق تولید     ي این نیروگاه به مد     ت 20 سال به د     ولت برزیل با نرخ 
بر  براي هر مگاوات ساعت فروخته خواهد      شد     .  حد     ود      84 د     الر 
اساس برنامه ریزي هاي صورت گرفته، این نیروگاه ها د     ر اواسط سال 
 Canadian Solar 2017 به بهره برد     اري خواهند      رسید     . شركت
تاكنون بیش از 10 گیگاوات نیروگاه خورشید     ي د     ر بیش از 70 كشور 

احد     اث كرد     ه است. 

شروعفرآیندساختنیروگاهYellow Falls)کانادا(
شركت كاناد     ایي boralex اعالم كرد      كه فرآیند      ساخت نیروگاه 16 
مگاواتي Yellow Falls را آغاز كرد     ه است. هزینه تقریبي اجراي 
پانصد     هزار د     الر برآورد      شد     ه است و به  این پروژه 75 میلیون و 
د     و واحد      8 مگاواتي از نوع كاپالن تجهیز خواهد      شد     . این نیروگاه 
توانایي تولید      67 گیگاوات ساعت برق د     ر سال را خواهد      د     اشت و بر 
اساس برنامه ریزي هاي صورت گرفته، تا سال 2017 به بهره برد     اري 

خواهد      رسید     . 
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وزیر نیرو گفت: تالش مي كنیم بهره وري 
د     رصد        60 به  د     رصد        37 از  را  نیروگاه ها 
بیان  با  »حمید      چیت چیان«  مهند     س  برسانیم. 
این مطلب كه سال های اخیر د     ر نتیجه اعمال 
سیاست های یارانه د     هي به بخش انرژی، توان 
عظیم صنعت آب و برق محد     ود      شد     ه است، 
گفت: اگر پوسته یارانه ها شکسته شود     ، یك 
شکوفایی تحقیقاتی و صنعتی بزرگ د     ر كشور 
ظرفیت  اینکه  بیان  با  وی  می گیرد     .  صورت 
نیروگاهی كشور هم اكنون 74 هزار مگاوات 
د     اخلی  متخصصان  د     ست  به  تماماً  كه  است 
احد     اث شد     ه است، گفت: طبق فرمایش مقام 
معظم رهبری د     ر خصوص اقتصاد      مقاومتی و 
صنعت د     رون زا و برون زا، این توفیق نصیب 
نیروگاه های  اكنون  هم  كه  نیرو شد     ه  وزارت 
بسیاری د     ر كشورهای سوریه، عراق، عمان و 
اند     ونزی توسط متخصصان د     اخلی احد     اث و 
د     ر حال بهره برد     اری است كه د     ر تأمین برق آن 
كشورها نقش مهمی را ایفا می كنند     . چیت چیان 
بیان تصریح كرد     : تجربه كار تحقیقاتی كه د     ر 
امروز  توانمند     ی  و  شد     ه  انجام  كشور  د     اخل 
تعهد     ،  از  برگرفته  شد     ه،  حاصل  فناوری  و 
بود     ه  د     اخلی  متخصصان  د     انش  و  تخصص 
 17 گذشته،  سال  د     و  د     ر  كه  به طوری  است. 
مورد      فناوری جد     ید      د     ر صنعت برق كشور به 

خد     مت گرفته شد     ه است.
از  كه   PMU سامانه   به  اشاره  با  وی 
گفت:  د     نیاست،  فناوری های  مد     رن ترین 
بهره برد     اری از این سامانه  برای كنترل پاید     اری 
شبکه های برق كشور ضروری است و ایران 
این  از  كه  است  برتر جهان  كشور  جزو 10 
استفاد     ه  ملی  د     یسپاچینگ  سامانه   د     ر  فناوری 
سامانه  های  به  اشاره  با  چیت چیان  می كند     . 
HPDC و HPAC گفت: د     ر آیند     ه به سوی 
توربین هایی با راند     مان باال گام بر می د     اریم و 
تالش د     اریم راند     مان نیروگاه ها را از 37 د     رصد      

به 60 د     رصد      برسانیم.

شوراي  نشست  نخستین  د ر  نیرو  وزیر 
هماهنگي مد یریت به هم پیوسته منابع آب 
حوضه آبریز د ریاچه ارومیه با بیان این مطلب 
شرایط  با  ارومیه  د ریاچه  احیاي  برای  كه 
د ولت  كرد :  تأكید   هستیم؛  روبرو  سختي 
احیاي  براي  تالشي  هیچ  از  گرفته  تصمیم 

د ریاچه ارومیه د ریغ نکند .
با  جلسه  این  اینکه  بیان  با  چیان  چیت 
موضوع ارائه برنامه عملیاتي مصوبه كارگروه 
ملي نجات د ریاچه ارومیه مبني بر رهاسازي 
آبریز  حوضه  بهره برد اري  سد هاي  از  آب 
 1394-95 آبي  سال  د ر  ارومیه  د ریاچه 
از  نمایند گاني  افزود :  است؛  شد ه  تشکیل 
جهاد   وزارت  كشور،  وزارت  نیرو،  وزارت 
كشاورزي، سازمان حفاظت از محیط زیست، 
سازمان مد یریت و برنامه ریزي كشور، وزارت 
صنایع، استاند اران استان هاي حوضه مربوطه 
و نمایند گان كشاورزان هر استان د ر این شورا 

حضور د ارند .
وی د رباره تفاوت د ریاچه ارومیه با سایر 
د رخصوص  گفت:  نیز  آبریز  حوضه هاي 
روبه رو  سختي  شرایط  با  ارومیه  د ریاچه 
كار  است  گرفته  تصمیم  د ولت  و  هستیم 
گروهي را براي اینکار سازماند هي كند ؛ اینکار 
انجام شد ه و بخش قابل توجهي از وظایف 
شوراي هماهنگي حوضه آبریز توسط همان 

كارگروه د ر حال اجرا است.
از  بخشي  اینکه  به د لیل  د اد :  اد امه  وي 
وظایف شورا توسط كارگروه احیاي د ریاچه 
ارومیه انجام مي شود ، تشکیل جلسات مد اوم 
توسط شوراي حوضه آبریز ضروري نخواهد  

بود . 
وزیر نیرو با بیان اینکه براي سال آبي 95-
94 چگونگي رهاسازي آب از سد هاي واقع 
د ر حوضه د ریاچه را مشخص مي كنیم، افزود : 
براي هماهنگي الزم، روشن شد ن وضعیت و 
اینکه به چه میزان، از كد ام سد ، د ر چه زماني 
بایستي رهاسازي انجام شود  تا اهد افي كه د ر 
ستاد  احیاي د ریاچه ارومیه ترسیم شد ه تحقق 
د ریاچه  احیاي  شوراي  مفاد  جلسه  از  یابد ، 
ارومیه است و تصمیم گیري هاي الزم د ر این 

خصوص اتخاذ و اجرایي مي شود .
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وزیر نيرو: 
راند     مان نيروگاه ها را به 60 

د     رصد      می رسانيم

از هيچ تالشي براي احياي 
د ریاچه اروميه کوتاهي 

سخنگوی كمیسیون انرژی مجلس با اشاره نخواهيم کرد 
به اینکه پیکان كاهش د     رآمد     های نفتی به سمت 
پروژ ه های عمرانی است، گفت: جلوگیری 
از فرارهای مالیاتی، كم كرد     ن بوروكراسی د     ر 
صاد     رات غیر نفتی و صاد     رات برق، از جمله 
راهکارهای عبور از بحران د     رآمد     ی نفت است.

سخنگوی  خامکانی«،  امیری  »حسین 
تد     اوم  به  اشاره  با  مجلس،  انرژی  كمیسیون 
كاهش قیمت نفت و اتفاقی كه د     ر نتیجه آن 
برای بود     جه كشور خواهد      افتاد     ، گفت: اولین 
جایی كه د     ر زمان كاهش د     رآمد     های نفتی د     چار 
آسیب مي شود      بود     جه های عمرانی است كه 
ممکن است كمتر تحقق پید     ا كنند      و این امر 
مواجه  اجرا  وقفه  با  ها  پروژه  باعث مي شود      
عمرانی  های  پروژه  كاركنان  اشتغال  و  شد     ه 
نیز به مخاطره بیفتد     . خامکانی تصریح كرد     : با 
این شرایط د     ولت باید      تد     بیر خاصی بیند     یشد      
و د     یپلماسی نفتی نیز باید      كماكان به كار خود      
اد     امه د     هد      و كشورهای عضو اوپك را كه فلسفه 
وجود     ی شان مد     یریت عرضه و تقاضا و قیمت 
نفت است، برای جلوگیری از كاهش قیمت 
نفت با خود      همراه كند     . این نمایند     ه مجلس 
همچنین جلوگیری از فرارهای مالیاتی و كم 
را  نفتی  غیر  صاد     رات  د     ر  بوروكراسی  كرد     ن 
كاهش  جبران  براي  اقد     امات  ترین  مهم  از 
د     رآمد     های نفتی برشمرد     . وی تاكید      كرد     : باید      
صاد     رات غیر نفتی روان تر شود      و صاد     رات 
برق را د     ر د     ستور كار جد     ی خود      قرار د     هیم و 
ضمن اینکه د     ر راستای اقتصاد      مقاومتی تالش 

كنیم.

تکذیب ورود      نيروگاه های 
د     ست د     وم را به کشور 

معاون وزیر نیرو د     ر امور برق و انرژی با 
تکذیب ورود      نیروگاه های د     ست د     وم به كشور، 
گفت: د     ر د     و سال گذشته حد     ود      500 مگاوات 
نیروگاه مقیاس كوچك DG د     ر كشور نصب 
شد     ه كه به د     لیل نبود      تولید      د     اخل، به  صورت 
است.  تامین شد     ه  از كشور  از خارج  طبیعی 
»هوشنگ فالحتیان« گفت: این موضوع را كامال 
تکذیب می كنم و هیچ مجوزی د     ر وزارت نیرو 
اینکه تجهیزات  به هیچ فرد      یا گروهی برای 
نیروگاهی د     ست د     وم وارد      كشور كند     ، د     اد     ه نشد     ه 

است. 

د     رخواست برای جایگزینی 
صاد     رات برق با صاد     رات نفت 
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معاون وزیر نیرو با تشریح سه سناریوی 
برقی ایران د     ر د     وران پس از لغو تحریم ها، 
از آغاز د     ور جد     ید      سفر هیأت های اقتصاد     ی 

و انرژی اروپایی به تهران خبر د     اد     .  
تشریح  د     ر  فالحتیان«  »هوشنگ 
مهم ترین تصمیمات برقی ایران د     ر د     وران 
پساتحریم، گفت: د     ر طول سال های تحریم 
اقد     امات  د     اخلی  متخصصان  تالش  با 
مؤثری د     ر طراحی، تولید      و ساخت انواع 
با  مرتبط  فناوری های  و  تجهیزات  كاال، 
صنایع برق و انرژی انجام شد     ه و ضریب 
خود     كفایی كشور د     ر صنایع برق و انرژی 

ارتقا یافته است.
معاون وزیر نیرو د     ر امور برق و انرژی 
با اشاره به توسعه و گسترش همکاری های 
كشورهای  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
تصریح  پساتحریم،  د     وران  د     ر  اروپایی 
كرد     : بر این اساس به زود     ی چند     ین هیأت 
اقتصاد     ی و انرژی اروپایی به منظور توسعه 
تهران  وارد       ایران  با  برقی  همکاری های 

خواهند      شد     .  
وی با یاد     آوری اینکه انتقال د     انش فنی 
و فناوری های نوین، ارتقای كیفیت تولید      
كاال و تجهیزات ساخت د     اخل و افزایش 
و  فنی  خد     مات  و  انرژی  برق،  صاد     رات 
برنامه های  ترین  مهم  از  مرتبط  مهند     سی 
است،  پساتحریم  د     وران  د     ر  نیرو  وزارت 
با  گفت: بر این اساس پیش بینی می شود      
سازند     گان  و  صنعتگران  همکاری  آغاز 
اقتصاد       احیای  زمینه  خارجی،  و  د     اخلی 
صنعت برق با تولید      محصوالتی كم هزینه تر 

فراهم شود     .
گونه  هیچ  اینکه  بر  تأكید       با  فالحتیان 
خارجی  سرمایه گذاری  برای  محد     ود     یتی 
د     وران  د     ر  ایران  انرژی  و  برق  صنایع  د     ر 
پساتحریم وجود      ند     ارد     ، تأكید      كرد     : با وجود      
این، اولویت نخست وزارت نیرو استفاد     ه از 

ظرفیت سازند     گان د     اخلی است.
معاون وزیر نیرو با اشاره به ابالغ مصوبه 
جد     ید      خرید      تضمینی برقی از نیروگاه های 
تجد     ید     پذیر برق باد     ی و خورشید     ی، گفت: 
د     ر این مصوبه نرخ خرید      برق از آن د     سته 
كه  خورشید     ی  و  باد     ی  برق  نیروگاه های 
استفاد     ه  د     اخل  تولید       تجهیزات  و  كاال  از 

می كنند     ، حد     ود      15 د     رصد      بیشتر است.

اقتصاد     ي  امور  و  برنامه ریزي  معاون 
هزار   10 ساالنه  د     ولت  گفت:  نیرو  وزیر 
میلیارد      تومان یارانه برق پرد     اخت مي كند      و 
سیاست اصلي وزارت نیرو، اصالح ساختار 
د     ر  د     ائمي«  »علیرضا  است.  برق  صنعت 
خصوص به كار گیري سامانه هاي هوشمند      
د     ر شبکه هاي برق گفت: براي كاهش تلفات 
سامانه هاي  از  استفاد     ه  فني  د     انش  به  نیاز 
هوشمند      است و سیاست اصلي وزارت نیرو، 
فني،  د     انش  انتقال  فعال كرد     ن مشاركت ها، 
افزایش بهره وري و كاهش تلفات و امکان 
فراهم شد     ن خد     مات فني و مهند     سي است. 
د     ائمي با بیان اینکه باید      شرایط مناسب را 
براي ارائه خد     مات فني و مهند     سي د     ر منطقه 
و كشورهاي همسایه كه از این كمبود      د     ر 
رنج هستند     ، گفت: كیفیت و ارتقاي كیفي 
حائز  نیرو  وزارت  براي  برق  صنعت  د     ر 
اهمیت است. وي با بیان اینکه هر كیلووات 
د     ر  تومان  حد     ود      50  مبلغ  به  برق  ساعت 
اختیار هموطنان قرار مي گیرد     ، گفت: این د     ر 
حالي است كه قیمت تمام شد     ه هر كیلووات 
ساعت برق براي د     ولت، حد     ود      95 تومان 
بد     ون احتساب مبلغ سوخت است. معاون 
با  نیرو  وزیر  اقتصاد     ي  امور  و  برنامه ریزي 
اشاره به اینکه د     ولت ساالنه 10 هزار میلیارد      
تومان یارانه برق پرد     اخت مي كند     ، عنوان كرد     : 
سیاست اصلي وزارت نیرو اصالح ساختار 
اینکه براي  بیان  با  صنعت برق است. وي 
ما مهم است روابط اقتصاد     ي صنعت برق 
كشور شفاف باشد     ، گفت: 52 د     رصد      برق 
كشور توسط بخش خصوصي تولید      مي شود      
و متوسط قیمت خرید      از این نیروگاه ها د     ر 

محل، 35 تومان است.

آغاز مذاکرات برقی
 با اروپایی ها

معاون وزیر نيرو: 
ساختار صنعت برق کشور

ایران  اصالح مي شود      نو  انرژي هاي  سازمان  مد     یرعامل 
تولید     كنند     گان  از  حمایت  گفت:  )سانا( 
و  باشد       واقعي  باید       تجد     ید     پذیر  انرژي هاي 
انرژي هاي  از  تولید     ي  برق  بهاي  پرد     اخت 
تجد     ید     شوند     ه تضمین شود     . د     كتر »سید     محمد      
صاد     ق زاد     ه« افزود     : د     ولت براي سوخت فسیلي 
از جمله گاز نیروگاه ها 80 تا 90 د     رصد      یارانه 
مي پرد     ازد     ؛ اما تاكنون حمایت ها از انرژي هاي 
وی  است.  بود     ه  كم رنگ  بسیار  تجد     ید     پذیر 
الزم  حمایت هاي  صورتي كه  د     ر  د     اد     :  اد     امه 
و  پاک  انرژي هاي  از  برق  تولید       زمینه  د     ر 
تجد     ید     پذیر انجام گیرد     ، مي توان 100 د     رصد      
برق كشور را از انرژي هاي تجد     ید     پذیر تامین 
و  فني  زمینه  اینکه  بیان  با  صاد     ق زاد     ه  كرد     . 
امکان تامین برق 100 د     رصد     ي از محل انرژي 
تجد     ید     پذیر د     ر بسیاري از كشورهاي جهان 
وجود      د     ارد     ، بیان د     اشت: د     ر كشور آلمان بیش 
از 40 هزار مگاوات انرژي خورشید     ي نصب 
شد     ه وجود      د     ارد      و 90 د     رصد      پشت بام خانه ها 
كه  است  فتوولتائیك  سلول هاي  از  پوشید     ه 
ضمن تامین برق مورد      نیاز خود     ، مازاد      برق 
مد     یر  مي فروشند     .  د     ولت  به  نیز  را  تولید     ي 
عامل سانا با تاكید      بر اینکه وزارت نیرو توجه 
خاصي به احد     اث نیروگاه هاي تولید      پراكند     ه 
نیرو  افزود     : وزارت  و مقیاس كوچك د     ارد     ، 
همواره برنامه های خاصي نسبت به توسعه 
انرژي هاي تجد     ید     پذیر د     اشته است؛ ولي همه 
عوامل د     ر اختیار این وزارتخانه نیست و مهم 
خصوصي  بخش  تشویق  براي  عامل  ترین 
بخش،  این  د     ر  سرمایه گذاري  منظور  به 
حمایت اقتصاد     ي است كه باید      توسط د     ولت 
از  مي گوییم  وقتي  گفت:  وي  پذیرد     .  انجام 
تولید     كنند     گان انرژي هاي تجد     ید     پذیر حمایت 
و  باشد       واقعي  حمایت  این  باید       مي كنیم، 
منابع الزم براي حصول اطمینان از پرد     اخت 
بهاي برق تولید     ي از انرژي هاي تجد     ید     شوند     ه 
با  كرد     :  تصریح  صاد     ق زاد     ه  شود     .  تضمین 
تضمین منابع الزم به منظور حصول اطمینان 
از پرد     اخت بهاي برق تولید     ي از انرژي هاي 
اعطاي  با  مي توانند       بانك ها  تجد     ید     پذیر، 
تسهیالت الزم با شرایط مناسب،  نسبت به 
حضور بخش خصوصي د     ر این عرصه، بسیار 

موثر باشند     .

لزوم حمایت واقعی از 
توليد     کنند     گان برق تجد     ید     پذیر
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وزیر نیرو با تشریح سه سناریوی مد     یریت 
مصرف آب د     ر نیروگاه های برق، اعالم كرد     : 
برنامه جد     ید      ایران توسعه ساخت نیروگاه های 
برق د     ر حاشیه سواحل د     ریا د     ر شمال و جنوب 
كشور است.  »حمید      چیت چیان« با اشاره به 
تعریف طرح های جد     ید      مصرف آب و انرژی 
منظور  به  برق كشور، گفت:  نیروگاه های  د     ر 
مد     یریت و كاهش اتالف انرژی د     ر نیروگاه ها، 
طرح تبد     یل نیروگاه های گازی به سیکل تركیبی 
د     ستور  د     ر  بخار  جد     ید       واحد     های  احد     اث  و 
اعالم  با  نیرو  وزیر  است.   گرفته  قرار  كار 
اینکه د     ر كنار كاهش اتالف انرژی، مد     یریت و 
صرفه جویی د     ر مصرف آب نیروگاه ها هم یکی 
از برنامه های د     ر د     ست اجرا د     ر سطح صنعت 
برق كشور است، تصریح كرد     : بر این اساس د     ر 
اولین طرح اجرایی، انتقال پساب كالن شهرها 
به نیروگاه های برق آغاز شد     ه است.  وي با بیان 
اینکه اولین طرح نیروگاهی كه به جای استفاد     ه 
از منابع آب از پساب استفاد     ه می كند     ، نیروگاه 
انتقال  پروژه  كرد     :  اظهار  است،  همد     ان  برق 
پساب همد     ان به نیروگاه شهید      مفتح با احد     اث 
یك خط انتقال 40 كیلومتری به طور رسمی د     ر 

هفته د     ولت د     ر مد     ار بهره برد     اری قرار گرفت. 

احد     اث آب شيرین کن، 
سياست قطعي وزارت نيرو 
د     ر شهرهاي ساحلي جنوب 

قائم مقام وزیر نیرو گفت: احد     اث آب شیرین 
كن، سیاست قطعي وزارت نیرو د     ر شهرهاي 
ساحلي جنوب كشور است. »ستار محمود     ی« با 
تاكید      بر اینکه گزینه جیره بند     ی آب د     ر هیچ یك 
از شهرهاي كشور د     ر د     ستور كار وزارت نیرو 
نیست، گفت: سیاست قطعي این وزارتخانه، 
استفاد     ه از ظرفیت شیرین سازي آب د     ریا د     ر 
تمامي شهرهاي ساحلي است.  وي با قد     رد     انی 
از صبوري و نجابت مرد     م بند     رعباس د     ر گذر 
از بحران كم آبي تابستان امسال، بر ضرورت 
تسریع د     ر روند      اجرای پروزه آب شیرین كن 
یکصد      هزار متر مکعبی این شهر تاكید      كرد     .  
محمود     ي تصریح كرد     : انتظار مي رود      با توجه 
بند     رعباس،  منابع آبي شهر  به شرایط خاص 
سازمان حفاظت محیط زیست د     ر مد     ت زمان 
كوتاه تري نسبت به صد     ور مجوز اجراي پروژه 

آب شیرین كن این شهر تصمیم گیري كند     .
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ساخت  نيروگاه های جد     ید     
ابد     اع آب شيرین کن  د     ر سواحل کشور

بد     ون مصرف برق به همت 
محقق ایرانی

پژوهشگر ایرانی موفق به ابد     اع سامانه آب 
بد     ون  كه  شد       مقیاس صنعتی  د     ر  كن  شیرین 
نیاز به مصرف برق، قاد     ر به انجام فرآیند      نمك 
زد     ایی از آب د     ریا است. »سید      امیر عالئی فرد     « 
د     ر این باره گفت: با توجه به اینکه چشمه ها و 
سفره های زیرزمینی آب كشور د     ر حال خشك 
هستند      و خطر شوری، آب های زیرزمینی را 
تهد     ید      مي كند      و نزوالت آسمانی نیز وضعیت 
آب  منابع  پاید     ارترین  د     ریاها  ند     ارند     ،  خوبی 
محسوب مي شوند     . وی اد     امه د     اد     : طی سال های 
گذشته، استفاد     ه از د     ستگاه های آب شیرین كن 
د     ر سواحل شمالی و جنوبی ایران رواج یافته 
آب  این  از  استفاد     ه  توانیر  شركت  اما  است. 
شیرین كن ها را د     ر ساعات اوج مصرف موجب 
خسارت سنگین به شبکه برق كشور مي د     اند     . 
زیرا تمام این د     ستگاه ها برقی هستند      و به د     لیل 
مصرف باال، اغلب موجب خسارت به شبکه 
و قطعی برق مي شوند     . عالئی فرد      خاطرنشان 
كرد     : استفاد     ه از آب شیرین كن ها به روش فعلی 
برای تامین آب شرب، تا حد     ود     ی منطقی به نظر 
مي رسد     . اما با توجه به هزینه های باالی تولید     ، 
استفاد     ه از آن برای مصارف صنعتی و كشاورزی 
مقرون به صرفه نیست. زیرا این د     ستگاه ها برای 
شیرین كرد     ن هر متر مکعب آب، حد     ود      چهار 
كیلو وات برق مصرف مي كنند      كه نزد     یك به 
400 تومان هزینه د     ارد      و عالوه بر این، مخارج 
د     یگری نیز از جمله تعویض ممبران ها )غشاهای 
اسمزی(، تعمیر و نگهد     اری و سایر تجهیزات به 
كاربران تحمیل مي كند     . وی د     ر توضیح ویژگی 
ها و مزایای طرح اختراعی خود      كه اخیرا د     ر 
فرابورس نیز عرضه شد     ه است، گفت: از آنجا 
كه روش اختراعی آب شیرین كن به انرژی برق 
نیاز ند     ارد     ، قیمت تمام شد     ه برای فرآیند      شیرین 
كرد     ن هر مترمکعب آب تا 70 د     رصد      كاهش 
پید     ا مي كند     . این مخترع ایرانی یاد     آور شد     : د     ر آب 
شیرین كن هایی كه د     ر شمال و جنوب كشور و 
سایر نقاط جهان وجود      د     ارد      از پمپ های فشار 
قوی برقی استفاد     ه مي شود      كه باید      بتوانند      فشار 
باالی 40 بار )Bar( را تولید      كنند      و به ازای نمك 
زد     ایی هر سه هزار متر مکعب آب محصول د     ر 
شبانه روز، حد     ود      500 هزار د     الر یعنی معاد     ل 
یك میلیارد      و 800 میلیون تومان برای خرید      این 

پمپ های وارد     اتی هزینه مي شود     .

مشاركت یک شركت آلمانی با برق 
منطقه ای خوزستان

تفاهم نامه احد    اث 
نيروگاه خورشيد    ی
د    ر اهواز امضا شد    

 10 نیروگاه  اول  فاز  احد    اث  تفاهم نامه 
مگاواتی خورشید    ی )فتوولتائیك( د    ر اهواز بین 
شركت آلمانی »Green 3000« و شركت برق 
منطقه ای خوزستان منعقد     شد    . گروه د    یگری 
از سرمایه گذاران آلمانی با حضور د    ر شركت 
برق منطقه ای خوزستان و د    ید    ار با مد    یرعامل 
اند    ازی  راه  و  احد    اث  برای  شركت  این 
نیروگاه های تولید     انرژی های تجد    ید     پذیراعالم 
آماد    گی كرد    ند    . د    ر ابتد    ای این نشست، »محمود     
گفت:  همکاری  این  از  استقبال  با  جانقربان« 
هوایی خوزستان،  و  آب  به وضعیت  باتوجه 
 ... باد    ی و خورشید    ی و  نیروگاه های  احد    اث 
می تواند      تجد    ید    پذیر  انرژی های  تولید      برای 
د    ر  خارجی  سرمایه گذاری های  جذب  ضمن 
صنعت برق خوزستان، د    ر تأمین بخشی از نیاز 
منطقه  برق مشتركان صنعتی وخانگی  انرژی 
كمك شایانی نماید    . وی افزود    : بر همین اساس 
و د    ر اد    امه پیگیری ها و تالش های صورت گرفته 
د    ر د    فتر مد    یریت انرژی معاونت برنامه ریزی 
و تحقیقات این شركت و د    ر راستای جذب 
اینگونه سرمایه گذاری ها د    راستان، پس ازد    ید    ار با 
مد    یرعامل شركت آلمانی Green 3000 تفاهم 
نامه احد    اث نیروگاه 10 مگاواتی خورشید    ی د    ر 
اهواز منعقد     شد     كه می توان امید    وار بود     عالوه 
بر اشتغال زایی د    ر منطقه، انتقال د    انش فنی از 
طریق آموزش نیروی انسانی د    ر كشور آلمان 
ارفاق«  »محسن  اد    امه  د    ر  پذیرد    .  صورت  نیز 
مد    یر د    فتر مد    یریت انرژی این شركت نیزگفت: 
پس از اجرای فاز نخست این تفاهم نامه د    ر 
آیند    ه نزد    یك نیز با فراهم آمد    ن زمینه های الزم 
خوزستان  د    ر  مگاواتی   100 نیروگاه  احد    اث 
توسط این شركت آلمانی د    ر برنامه كار خواهد     
بود    . همچنین د    ر این د    ید    ار «»آند    ریاس رنکر« 
ابراز  با   3000  Green شركت  عامل  مد    یر 
همکاری های  جد    ید      د    ور  آغاز  از  خرسند    ی 
متقابل بین د    و كشور ایران و آلمان گفت: برای 
ما مهم افزایش و ارتقای همکاری های اقتصاد    ی 
بین ایران و آلمان است كه با توجه به تجارب و 
توانمند    ی هایمان د    ر انجام این پروژه ها د    ر د    یگر 
كشورها حد    اكثر تالش را د    ر جلب رضایت از 

انجام كار خواهیم كرد    .
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قائم مقام وزیر نیرو اعالم كرد     : هفت هزار 
میلیارد      تومان قرارد     اد      برای ایجاد      ظرفیت برق 
از  بخشی  كه  بسته شد     ه  بخش خصوصی  با 
قالب  د     ر  د     یگر  بخشی  و  بود     ه  اجرا  آماد     ه  آن 
با  باقی ماند     ه است. »ستار محمود     ی«  قرارد     اد      
منافع عمومی  به  اینکه صنعت برق  به  اشاره 
د     ولت وابسته نیست و برای سرمایه گذاری د     ر 
از سرمایه گذاران بخش های  باید       این صنعت 
این  افزود     :  جست،  بهره  غیرد     ولتی  مختلف 
سرمایه گذاران خصوصی برای سرمایه گذاری 
اقتصاد     ی  و  تولید       د     نبال  به  برق  صنعت  د     ر 
بود     ن سرمایه گذاری خود      هستند      تا ظرفیت های 
جد     ید      نیروگاهی را بتوانند      با این مزیت تامین 
ورود       از  جلوگیری  اصلی  مانع  وی  كنند     . 
را  برق  صنعت  به  خصوصی  سرمایه گذاران 
اختالف تعرفه ها د     انست و گفت: این صنعت به 
حمایت های د     ولت و مجلس نیاز د     ارد      تا چرخه 
اقتصاد     ی برق كشور تقویت شود     .  محمود     ي 
گفت: د     ر صورتی كه صنعت برق حمایت و 
به صنعتی توانمند      تبد     یل شود     ، سرمایه گذاران 
جذب این صنعت خواهند      شد     ، چون سرمایه 
به جایی می رود      كه بازد     ه بیشتری د     اشته باشد     . 

رویکرد      جد     ید      وزارت نيرو 
د     ر انرژی های تجد     ید      پذیر

معاون وزیر نیرو د     ر امور برق و انرژی گفت: 
به منظور حمایت از انرژی تجد     ید      پذیر و استفاد     ه 
از تجهیزات ساخت د     اخل، به د     ولت پیشنهاد      
د     اخل  از تجهیزات  كه  افراد     ی  برق  تا  د     اد     ه ایم 
د     ر ساخت نیروگاه استفاد     ه می كنند      30 د     رصد      
بیشتر از كسانی كه از تجهیزات خارجی استفاد     ه 

می كنند      خرید     اری شود     . 
تاكنون  اینکه  بیان  با  فالحتیان«  »هوشنگ 
از  كه  افراد     ی  برق  د     ولت  تصویب  اساس  بر 
تجهیزات د     اخل د     ر نیروگاه استفاد     ه می كرد     ند     ، 
15 د     رصد      بیشتر از د     یگران خرید     اری می شد     ، 
اظهار كرد     : از این طریق و ارائه  حمایت هایی 
قصد      د     اریم كه سرمایه گذاران را به استفاد     ه از 

تجهیزات د     اخلی سوق د     هیم.

انعقاد      7 هزار ميليارد      تومان 
قرارد     اد      توليد      برق با بخش 

خصوصی

برنامه وزارت نيرو
 د     ر د     وران پساتحریم

پساتحریم  شرایط  د     ر  گفت:  نیرو  وزیر 
شاهد      خروج از ركود      صنایع و رونق اقتصاد     ی 
د     نبال  به  را  برق  افزایش مصرف  كه  هستیم 
خواهد      د     اشت و باید      برای عبور مناسب از این 
د     وره آماد     ه باشیم. »حمید      چیت چیان« گفت: 
د     ر این د     وران نیاز د     اریم تا به سمت استفاد     ه از 
فناوری های جد     ید      حركت كنیم تا با راند     مان 
بیشتری برق تولید      كنیم كه از جمله اقد     امات 
انجام شد     ه د     ر این راستا، برنامه ریزی برای 
تولید      توربین های كالس F به جای توربین 
های كالس E است كه راند     مان مصرف را از 
كمتر از 50 د     رصد      فعلی به بیش از 58 د     رصد      
د     وران  د     ر  اضافه كرد     :  د     اد     . وي  ارتقا خواهد      
مالی  تامین  امکان  جد     ید       شرایط  پساتحریم 
پروژه ها و سرمایه گذاری مستقیم شركت 
های خارجی د     ر ایران فراهم خواهد      شد     . وزیر 
نیرو با اشاره به تد     ابیر و تمهید     ات اتخاذ شد     ه 
نیروگاه های  از بحران آب د     ر  برای خروج 
حرارتی، تصریح كرد     : برای نخستین بار د     ر 
كشور د     ر یکی از نیروگاه های حرارتی به جای 
استفاد     ه از آب زیرزمینی، از پساب فاضالب 
استفاد     ه شد      كه راهکاری مفید      و مؤثر د     ر این 
راستا است. وی گفت: احد     اث نیروگاه ها د     ر 
مناطق ساحلی و استفاد     ه از آب د     ریا و تبد     یل 
برج های تر به برج های خشك د     ر برخی 
د     یگر از نیروگاه ها، د     یگر راهکارهای اتخاذ 
توانمند     ی  اد     امه  د     ر  چیان  چیت  است.  شد     ه 
شركت های ایرانی د     ر حوزه آب و برق را 
بسیار باال عنوان كرد      و یاد     آور شد     : بیش از 90 
د     رصد      میزان صاد     رات خد     مات فنی و مهند     سی 
كشور د     ر سال گذشته به این د     و صنعت تعلق 
د     اشته است.  وی رقم این صاد     رات را بیش از 
د     و و نیم میلیارد      د     الر اعالم كرد      و افزود     : عالوه 
بر این مقد     ار، موفق به صاد     ركرد     ن 87 میلیون 
د     الر تجهیزات و بیش از یك میلیارد      د     الر برق 

به چهار كشور شد     یم.

وزیر نیرو د     ر د     ید     ار با وزیر صنعت، انرژي و 
گرد     شگري اسپانیا از شركت های اسپانیایی برای 
سرمایه گذاری د     ر بخش انرژی های تجد     ید     پذیر 

ایران د     عوت كرد     .
با  د     ید     ار  د     ر  چیت چیان«  »حمید       مهند     س 
»خوزه مانوئل سوریا«، وزیر صنعت، انرژي و 
گرد     شگري اسپانیا، با بیان این مطلب كه د     ولت 
با  اقتصاد     ي  بیشتر  همکاري هاي  آماد     ه  ایران 
د     ر  مي تواند       روابط  این  گفت:   است،  اسپانیا 
زمینه هاي تولید     ، توزیع و انتقال برق و همچنین 
و  فاضالب  و  آب  مختلف  بخش هاي  د     ر 
با  وي  یابد     .  گسترش  تجد     ید     پذیر  انرژي هاي 
بیان اینکه توسعه كاربرد      انرژي هاي تجد     ید     پذیر 
از سیاست هاي اصلي و مهم جمهوري اسالمي 
ایران و وزارت نیرو است، افزود     : شركت هاي 
زمینه  د     ر  خوبي  ظرفیت هاي  د     اراي  اسپانیایي 
كه  هستند       خورشید     ي  و  باد     ي  انرژي هاي 
مي تواند      از عوامل مهم همکاري د     و كشور باشد     .

چیت چیان با اشاره به اینکه ساخت تجهیزات 
نیروگاه هاي آبي توسط شركت هاي اسپانیایي و 
همچنین تجربیات این شركت ها د     ر زمینه هاي 
موارد       د     یگر  از  برق  توزیع  و  انتقال  تولید     ،  
افزود     :  رود     ،  مي  شمار  به  كشور  د     و  همکاري 
همکاري و فعالیت موسسات و شركت هاي 
انتقال  به صورت  بایستي  ایران  د     ر  اسپانیایي 

تکنولوژي اد     امه یابد     .
وي اد     امه د     اد     : از آنجا كه سرزمین اسپانیا از 
با جمهوري  زیاد     ي  اقلیمي شباهت هاي  نظر 
ارزشمند       تجربیات  از  مي توانیم  د     ارد     ،  اسالمي 
این كشور د     ر زمینه مد     یریت منابع آب بهره مند      
نیرو همکاري هاي د     و كشور را  شویم. وزیر 
هاي  مستقیم شركت  سرمایه گذاري  قالب  د     ر 
اسپانیایي، فاینانس پروژه ها، انتقال تکنولوژي، 
همکاری هاي  و  تجهیزات  صرف  خرید       نه 
علمي تخصصي و فني د     انست و افزود     : مجلس 
شوراي اسالمي قانون مستحکمي را د     ر حمایت 
از سرمایه گذاري مستقیم شركت هاي خارجي 
د     ر كشور تصویب كرد     ه كه هم اكنون د     ر حال 
اینکه د     ر طول مد     ت  بیان  با  اجرا است.  وي 
زمان تحریم ها رفتار كشورهاي مختلف با ایران 
یکسان نبود     ه و نوع رویکرد      كشور اسپانیا د     ر این 
سال ها براي ما حائز اهمیت است، اظهار د     اشت: 
وزارت نیرو ضمن استقبال از حضور شركت 
هاي اسپانیایي د     ر ایران، حمایت هاي همه جانبه 

خود      را از این شركت ها اعالم مي كند     .

د     عوت از شرکت های اسپانيایی 
برای سرمایه گذاری د     ر بخش 
انرژی های تجد     ید     پذیر ایران
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اخبار صنعت نفت، گاز و انرژي

ورود      ایران به بازار ال. ان. جی تا 3 سال د     یگر

افتتاح د     فتر شركت ملی نفت ایران د     ر عراق

پيشرفت 85 د     رصد     ی پاالیشگاه ستاره خليج فارس 

1

2

3

پس از چند      سال انتظار و د     ر حالی که بارها و بارها اعالم شد      که صاد     رات 
از  حاکی  خبرها  نیست،  به صرفه  عنوان  هیچ  به  اروپا  به  لوله  طریق خط  از 
شناور  پایانه  طرح  نیز  و  عمان  به  گاز  تکمیل طرح صاد     رات  با  که  است  آن 
ال ان جی)FLNG( ایران تا سه سال د     یگر می تواند      صاد     رات از طریق ال ان جی 
از  گاز،  صاد     رات  ملی  شرکت  عامل  مد     یر  کاملی«،  »علیرضا  بزند     .  کلید       را 
برنامه های جد     ید      این شرکت برای ورود      ایران به بازار صاد     رات گاز از طریق 
ال ان جی خبر د     اد      و گفت: هم اکنون 60 پایانه د     ریافت ال ان جی د     ر آسیا وجود      
د     ارد      و قرار است 40 پایانه د     یگر نیز به این تعد     اد      افزود     ه شود     ؛ این بد     ان معناست 
که د     نیا و به ویژه کشورهای آسیایی خود      را آماد     ه می کنند      تا بتوانند      سهم بیشتری 
از تقاضا و نیازشان را از طریق محموله های ال ان جی تامین کنند     ؛ طبیعی است 
که شرکت ملی صاد     رات گاز ایران نیز با انجام مطالعات و مذاکرات متعد     د      خود      

را برای ورود      به بازار ال ان جی د     ر سال های آتی آماد     ه می کند     .

 به گفته وی، یکی از برنامه های این شرکت، صاد     رات گاز به عمان است که 
قرار است بخشی از این گاز صاد     راتی د     ر تاسیسات ال ان جی این کشور مورد      
این پروژه مطالعات  از کارهای اساسی  انجام بخشی  با  استفاد     ه قرار گیرد      که 
مهند     سی پایه آن آغاز می شود     .  به این ترتیب، مسقط که تاکنون بارها و بارها 
نقش میانجی را د     ر روابط ایران با کشورهای غربی د     اشته است، این بار به عنوان 

میانجی اقتصاد     ی می تواند      مسیر صاد     رات گاز ایران به اروپا را هموار کند     . 
مد     یر عامل شرکت ملی صاد     رات گاز البته از یک پروژه د     ر د     ست بررسی 
د     یگر نیز پرد     ه برد     اشته است؛ مذاکره با بزرگ ترین  شرکت ال ان جی د     نیا برای 
بهره برد     اری از پایانه شناور ال ان جی. کاملی می گوید      که با رفع تحریم ها این 
طرح به سرعت وارد      مرحله مطالعاتی و اجرایی می شود      به گونه ای که بتوان طی 

5/ 2 تا 3 سال آیند     ه بخشی از صاد     رات گاز از طریق ال ان جی را محقق کرد     . 

مد     ير  عامل شرکت ملی نفت ايران با تاکید      بر حضور د     ر بازارهای جهانی 
از افتتاح د     فتر شرکت ملی نفت ايران د     ر عراق خبر د     اد     .

»رکن الد     ين جواد     ی« گفت: هم اکنون د     ر بخش ساخت و پیمانکاری بیش 
از 95 د     رصد      فعالیت ها از سوی نیروها و شرکت های ايرانی انجام می شود      که 
صنعت برای د     ستیابی به اين موفقیت راه بسیار طوالنی و سختی را پیمود     ه 

است. 
جواد     ي افزود     : با توجه به فضای سیاسی جد     يد      و مشارکت بخش خارجی 
د     ر صنعت نفت به صالح است که آنچه تاکنون آموخته ايم را رها نکنیم و د     ر 

مسیر ياری و تعامل با طرف های بین المللی بهره گیری کنیم.
وي خطاب به صنعتگران و پیمانکاران د     اخلی گفت: سازند     گان تجهیزات 

صنعتی و مجريان طرح های پیمانی صنعت نفت بايد      بر شتاب خود      د     ر اين 
حوزه بیفزايند      و با افزايش بهره وری و البته کاهش حاشیه سود     ، از واگذاری 

فرصت به خارجی ها جلوگیری کنند     . 
او از واگذاری ساخت سه گروه کااليی به شرکت هاي توانمند      د     اخلی تا 
پايان مهرماه خبر د     اد      و گفت: بعد      از اين واگذاری ساخت د     و گروه کااليی 
د     يگر د     ر حوزه های مورد      نیاز نیز تا پايان سال واگذار می شود      که با د     ر نظر 
د     اخلی  به شرکت های  آن  اين ساخت  از  پیش  که  کااليی  گرفتن يک گروه 
واگذار شد     ه بود      )ساخت مته های حفاری( د     ر مجموع ساخت 6 گروه کااليی 

به شرکت های د     اخلی واگذار می شود     . 

وزیر نفت د     ر نشستی خبری که به مناسبت هفته د     ولت برگزار شد     ، به تشریح 
عملکرد      این وزارتخانه پرد     اخت. »بیژن نامد     ار  زنگنه« گفت: پروند     ه پارس جنوبی 
فاز ١۴  د     ر  گاز  تولید       و  می شود       بسته  یازد     هم  د     ولت  پایان  تا  فاز ١۴  به جز 
انجام خواهد      شد     . زنگنه همچنین د     ر پاسخ به سئوال  نیز بعد      از سال ١396 
روزنامه جهان صنعت مبنی بر اینکه چرا هزینه های صورت گرفته برای راه اند     ازی 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، بسیار بیشتر از بود     جه ای شد      که برای اتمام کار این 
پاالیشگاه د     ر نظر گرفته شد     ه بود     ، گفت: این حرف کامال د     رست است و د     ر واقع 
وضعیتی است که برای اکثر پروژه های ما اتفاق افتاد     ه که البته د     الیل مختلفی هم 
برای آن می آورند     . ولی به هر حال این پاالیشگاه هم اکنون 85 د     رصد      پیشرفت 
فیزیکی د     ارد      و ما د     یگر، نه راه پس د     اریم و نه راه پیش. بلکه ناچاریم با صرف 
البته زیاد      نیست و زیر یک میلیارد      د     الر است، این پاالیشگاه را  هزینه ای که 

تمام کنیم. زیرا قطعا احد     اث این پاالیشگاه برای ایران اقتصاد     ی تر خواهد      بود      
تا اینکه کار را به یکباره کنار بگذاریم. زنگنه د     ر اد     امه با بیان اینکه پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس به د     لیل تولید      بنزین باکیفیت، اولویت نخست ماست، گفت: 
برای این پاالیشگاه ٧5٠ میلیون د     الر مصوبه صند     وق توسعه ملی د     ر نظر گرفته 
مالی آن حل شود     . زنگنه یکی  تامین آن، مشکل  با  امید     واریم  شد     ه است که 
از راه های جلوگیری از خام فروشی را احد     اث پاالیشگاه عنوان کرد      و گفت: 
هم اکنون برنامه توسعه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با ظرفیت روزانه 36٠ هزار 
بشکه، پاالیشگاه د     وم شیراز با ظرفیت روزانه ١٢٠ هزار بشکه )عملیات آن از 
چند      ماه پیش آغاز شد     ( و احد     اث هشت واحد      پاالیشگاه های سیراف د     ر د     ستور 
کار وزارت نفت است که با اجرایی شد     ن آن از خام فروشی یک میلیون بشکه 
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د     بیرکل پیشین آژانس بین المللی انرژی )IEA( گفت: ایران تا سال 2040 به 
یکی از چهار بازیگر اصلی نفت و گاز جهان تبد     یل خواهد      شد     .

انرژی  بین المللی  آژانس  پیشین  د     بیرکل  »نوبوتاناکا«،  پروفسور  سخنان 
رو  آن  از  است،  ژاپن  »ساساکاوای«  صلح  بنیاد       رئیس  هم اکنون  که   )IEA(
مفهوم خاصی پید     ا می کند      که ایران اکنون د     ر آستانه لغو تحریم های بین المللی 
و قرار گرفتن د     ر فازی جد     ید      برای ورود      به بازارهای جهانی نفت و گاز است. 
نوبوتاناکا د     ر د     ید     اری که از موسسه مطالعات انرژی د     اشت با تایید      رویکرد      
این موسسه و نیز افزایش بهای نفت د     ر آیند     ه ای نزد     یک، گفت: ما معتقد     یم 
ایران مهم ترین بازیگر نفت و گاز جهان است و با د     اشتن موقعیت فوق العاد     ه 
انرژی را د     اشته  ژئوپلتیکی، می تواند      ارزش هر نوع سرمایه گذاری د     ر بخش 

باشد     .
و  زمینه ها  باید       ایران  اینکه  بیان  با  ژاپن  ساساکاوای  صلح  بنیاد       رئیس 

اولویت های سرمایه گذاری خود      را برای پساتحریم مشخص کند     ، تصریح کرد     : 
ژاپن، کره جنوبی، اروپا و چین تا سال 2040 از عمد     ه ترین وارد     کنند     گان نفت 
و گاز جهان خواهند      بود      و این یعنی ایران بار د     یگر مشتریان سنتی خود      را به 

د     ست خواهد      آورد     .
بر  و  بود       آیند     ه خواهد       د     ر  تاثیرگذارترین سوخت  گاز  نوبوتاناکا،  باور  به 
باشد     ،  برای نفت و زغال سنگ  اینکه گاز جانشین خوبی  برای  همین اساس 
را  کار  قیمت گذاری  این  شود     .  مشخص  آن  قیمت گذاری  مکانیسم های  باید      

برای صاد     رات این حامل انرژی د     ر منطقه سهل تر خواهد      کرد     .
نوبوتاناکا با بیان اینکه آیند     ه انرژی جهان تا سال ها نیازمند      منطقه خاورمیانه 
خواهد      بود     ، تصریح کرد     : »چین د     ر بازار گاز جهان، تغییرد     هند     ه بازی است، 
ایران محروم  انرژی  از  تنگه هرمز هیچ گاه بسته و جهان  امید     واریم  هرچند      

نشود     .

اوپک اطمینان د     ارد      که تعاد     ل میان عرضه و تقاضا سال آیند     ه بیشتر مي شود      
زیرا تولید      کشورهای غیر عضو این سازمان کاهش و تقاضای برای نفت اوپک 

افزایش مي یابد     . 
•  به گزارش خبرگزاری فرانسه از کویت، »عبد     اهلل سالم البد     ری« د     بیر کل 
گاز  و  نفت  کنفرانس  و  نمایشگاه  د     ر  حضور  با  امسال  مهرماه  اواخر  اوپک 
کویت، گفت: اوپک مطمئن است که سال ٢٠١٦ توازن بیشتری میان عرضه و 

تقاضا را د     ر بازار نفت شاهد      خواهیم بود     .
اوپک  تولید      نفت خام کشورهای غیر عضو  اخیر  ماه های  وی گفت: د     ر 
نسبت به گذشته رشد      کمتری د     اشته د     ر حالی که تقاضا برای نفت خام رو به 
رشد      گزارش شد     ه است.  با این حال البد     ری با اشاره به تد     وام مازاد      عرضه 
د     ر بازار نفت، تأکید      کرد      که هم اکنون ثبات مهمترین د     غد     غه بازاری است که 

روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشته است. 
د     بیرکل اوپک گفت: سطح پایین و افت قیمتهای جهانی نفت خام به د     لیل 
تغییرهای بنیاد     های بازار )عرضه و تقاضا( به وجود      نیامد     ه است، قیمت نفت 
خام از ژوئن ٢٠١٤ با ٦٠ د     رصد      افت همراه بود     ه است.   وی با بیان این که 
پیش بینی مي شود      تقاضا د     ر بازار به ١١٠ میلیون بشکه د     ر روز تا سال ٢٠٤٠ 
نشان  این موضوع  د     ر روز است،  میلیون بشکه  برسد      که رقم کنونی آن ٩٣ 
تریلیون د     الری  تا آن زمان یک سرمایه گذاری ١٠  اکنون  از هم  مي د     هد      که 

نیاز است.
د     ر همین حال، »محمد      بن صالح الساد     ه«، وزیر صنعت و انرژی قطر که هم 
اکنون نایب رئیس اوپک است، روز یکشنبه )١٩ مهرماه( گفته بود     : نشانه هایی 
از رشد      قیمتها د     ر سال آیند     ه وجود      د     ارد      و قیمتهای نفت د     ر بازارهای جهانی 
به پایین ترین حد      خود      رسید     ه است.  وی گفته بود      که رشد      تولید      ناخالص 

د     اخلی جهان د     ر سال ٢٠١٦، ٣,٤ د     رصد      خواهد      بود      که این رقم برای سال 
٢٠١٥، ٣.١ د     رصد      د     ر جهان برآورد      شد     ه است و این شرایط د     ر نتیجه رشد      
روزانه یک میلیون و ٣٠٠ هزار تا یک میلیون ٥٠٠ هزار بشکه ای تقاضای 
تولید      کنند     گان غیر  از سوی  جهانی نفت خام رخ خواهد      د     اد     .  رشد      عرضه 
عضو اوپک د     ر پنج سال گذشته قیمت نفت را به شد     ت د     ر سال ٢٠١٥ کاهش 
د     اد     ه است، اما به نظر مي رسد      این رشد      د     ر سال ٢٠١٦ به نزد     یک به صفر برسد     . 
ونزوئال که به شد     ت د     ر تالش است تا تولید      کنند     گان نفت را هماهنگ کند      
تا برای باال برد     ن قیمتهای نفت اقد     امی کنند     ، روز پنج شنبه )١٦ مهر ماه( هفته 
گذشته اعالم کرد      که یک نشست فنی با حضور کارشنان کشورهای عضو و 

غیر عضو اوپک ٢١ اکتبر )٢٩ مهرماه( برگزار شود     . 
البد     ری نیز پیش از آن روز یکشنبه )١٢ مهرماه(  این نشست را تأیید      کرد     ه 
و گفته بود     : این د     ید     ار د     ر سطح کارشناسان برگزار مي شود      و تولید      کنند     گان 

عضو و غیر عضو اوپک د     ر آن شرکت خواهند      کرد     . 
وی همچنین تصریح کرد     ه بود      که اوپک آماد     ه همکاری با تولید      کنند     گان 

غیر عضو  این سازمان برای حل مشکل مازاد      عرضه است.
البد     ری گفت: هیچ پیشنهاد      خاصی برای این نشست فنی مطرح نیست، اما 
کارشناسان به د     نبال یک راه حل برای بازار کنونی خواهند      گشت. وی اد     امه 
تولید       از سوی همه  نفت  بازار  د     ر  کنونی  که مشکل  است  معتقد       اوپک  د     اد     : 
کنند     گان ایجاد      شد     ه است، اما بیشتر تقصیر بر د     وش تولید      کنند     گان غیر عضو 

اوپک است که تولید      خود      را به ناگاه به شد     ت افزایش د     اد     ند     . 
د     بیرکل اوپک گفت: این تولید      کنند     گان طی ٦ سال گذشته تولید      خود      را  
٦ میلیون بشکه د     ر روز افزایش د     اد     ه اند      و اوپک معتقد      است که این موضوع 

د     لیل مازاد      عرضه د     ر بازار نفت است. 
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قطار   351 تأمین  برای  را  مناقصه ای  فراخوان   )CRC( چین   راه آهن  شركت 
پرسرعت )بالغ بر 2800 واگن( د     ر 17 جوالی 2015 اعالم كرد     . این پروژه بزرگ ترین 

خرید      ناوگان ریلی د     ر تاریخ چین است.
بود     جه  با   ،250  Km/h برای  قطار   123 و   350  Km/h با سرعت  قطار   228
مورد     نیاز حد     ود      66 میلیارد      یوان، تأمین می شوند     . سفارشات قرار است كه از طریق 
شركتی وابسته به CRC به نام "سرمایه گذاری راه آهن چین " تأمین اعتبار شوند     . تنها 
شركت های چینی ای كه د     ر حال حاضر مجوز ساخت قطارهای پرسرعت راد     ارند      
تا  برابر شد     ن تقاضای مسافری  با پیش بینی سه  مناقصه می توانند      شركت كنند     .  د     ر 
می شود       پیش بینی   ،CRC سال، شركت  د     ر  سفر  میلیارد        5 از  بیش  تا   2020 سال 
میزان سرمایه گذاری لکوموتیو و ماشین های ریلی از 150 بیلیون یوان د     ر سال تجاوز 

تأمین قطار، قطار پرسرعت  این مناقصه جد     ید       برای  بالقوه  میان مد     ل های  كند     . د     ر 
قرار د     ارد      كه سیر آزمایشی نمونه اولیه  آن د     ر 30 ژوئن 2015  "استاند     ارد      چین " 
شروع شد     ه است. این محصوِل د     رحال توسعه، د     ر خالل برنامه ای است كه د     ر سال 
منظور 30  بد     ین  و  راه آهن  چین هد     ایت شد       توسط وزیر سابق  آن  2012 شروع 
كارخانه و مؤسسه علمی شامل آكاد     می علوم ریلی چین  مشغول كارشد     ه اند     . این 
د     ارند       سیر  قابلیت  اقلیمی چین،  و  آب وهوایی  شرایط  از  وسیعی  د     امنه  د     ر  قطارها 
)C° 40±(. بنا به اظهارات مسئولین چینی، قطارهای ارتقاء د     اد     ه شد     ه د     اخلی برای 
"جایگزینی به تد     ریج" تركیب حال حاضر قطارهای با انتقال تکنولوژی از طرح های 
بین المللی طراحی شد     ه اند      كه "به شد     ت هزینه های ناشی از تعمیر و نگهد     اری، عملکرد      

و تولید      را د     ر چین كاهش می د     هد     ". 

اخبار ريلـــــــــي

بازار ناوگان راه آهن سريع السیر د     ر چین

کارخانه مونتاژ قطارهای چینی د     ر آمريکا 
احد     اث می شود     

 مسئوالن ایالت ماساچوست و قائم مقام شركت CRRC د     ر اوایل سپتامبر 
2015 مراسم آغاز ساخت كارخانه مونتاژ قطارها را د     ر آمریکا برگزار نمود     ند     . 
د     ر انتهای اكتبر مشاركت CNR MA با همکاری د     و شركت چینی CNR و 
CRC – كه هر د     و هم اكنون زیرمجموعه های CRRC می باشند      – قرارد     اد     ی 
به ارزش 566 میلیون د     الری برای تأمین 152 واگن مترویی برای خط نارنجی 

بوستون و 132 د     ستگاه واگن مترویی برای خط قرمز این شهر را برند     ه شد     .
این قرارد     اد      شامل 60 د     رصد      تولید      د     اخل آمریکا و ساخت كارخانه مونتاژ 
می باشد     .   Westinghouse كارخانه  سابق  محل  د     ر  تست  خط  و  نهایی 
ساخت این كارخانه تا انتهای سال 2017 طبق برنامه می بایست نهایی گرد     د      و 
به صورت اولیه 150 نفر اشتغال زایی خواهد      د     اشت و تولید      با ظرفیت كامل د     ر 
بهار سال 2018 آغاز می گرد     د     . اولین سری از قطارها د     ر ژانویه 2019 تکمیل 

خواهند      شد     .

کنسرسیوم آمريکايی – چینی خط 
سريع السیر د     ر آمريکا احد     اث خواهد      کرد     

  كنسرسیومی چینی – آمریکایی برای اتصال كالیفرنیا و نواد     ا شامل توسعه، 
تأمین مالی، ساخت و بهره برد     اری 370كیلومتر خط سریع السیر با همکاری شركت 
 China Railway اعالم آماد     گی نمود     ه است. این كنسرسیوم كه ،XpressWest
International USA Co نام د     ارد      متشکل از شركت بین الملل راه آهن چین، 
 CRRC Qingdao Sifang، China سازی  واگن  چین،  راه آهن  گروه 
بین الملل   CRSC و شركت Construction America، CREEC USA
نام د     اشت،   DesertXpress این از  قبل  XpressWest كه  می باشد     . شركت 
توسط شركت »مارنل« كه از سال 2005 خط اتصال این د     و ایالت را برنامه ریزی 
می نمود      اد     اره می گرد     د     . این شركت عنوان نمود     ه است كه تصمیم تشکیل چنین 
كنسرسیومی نتیجه فعالیت چند     ین سال مطالعه بود     ه است. این مشاركت با 100 
میلیون د     الر سرمایه كار خود      را شروع خواهد      نمود      و می بایست هر چه سریع تر 
تمام اقد     امات قانونی و بازرگانی شروع پروژه را آغاز نماید     .  زمان شروع عملیات 

ساخت این خط اوایل سپتامبر 2016 تخمین زد     ه می شود     .

د    انیال
فرجي *

*كارشناسفنيمعاونتریلي
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راه اند     ازی د     وباره همه کارخانه های ريلی 
تعطیل شد     ه 

معاون وزیر راه و شهرسازی و مد     یرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
گفت: همه كارخانه های ریلی تعطیل شد     ه د     ر سطح كشور، د     وباره راه اند     ازی و 
اینکه  بیان  با  تولید      صنایع ریلی فعال شد     ه است. »محسن پورسید     آقایی«  خط 
نباید      با وارد     ات به تولید      د     اخل لطمه زد     ، افزود     : سازمان مد     یریت و برنامه ریزی، 
صنعت و معد     ن، شركت رجا و گمرک د     ر راه اند     ازی مجد     د      صنایع ریلی كشور 
تالش كرد     ند     . وی تأكید      كرد     : هم اكنون مشکالت حمل و نقل كشور د     ر این 
بخش مرتفع شد     ه است و با برنامه ریزی های انجام شد     ه پس از این كارخانه های 
صنایع ریلی كشور تعطیل نخواهند      شد     .  پورسید     آقایی با اشاره به اینکه ظرفیت 
و توانایی صنایع ریلی كشور بیش از وضع موجود      است گفت: برای اینکه این 
چرخ اقتصاد     ی د     ر حد      باالیی نیازهای د     اخلی را تأمین كند     ، به سرمایه گذاران 
تسهیالت تشویقی اعطا می شود     .  معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار كرد     : بعد      
از اد     غام وزارت مسکن و شهرسازی با راه و ترابری، د     ید     گاه های جد     ید     ی د     ر 
بخش حمل و نقل ریلی كشور شکل گرفت؛ چرا كه قبل از این اد     غام، راه آهن 
به حمل و نقل حومه ای توجهی نکرد     ه بود     .  وي با بیان اینکه د     ر زمان حاضر 
بزرگی  د     ر شهرهای  ند     اریم، گفت:  نقل  و  نوع حمل  این  توسعه  چاره ای جز 
چون تهران، اصفهان، مشهد      و شیراز می توان با ایجاد      سکونتگاه ها و شهرک های 
امکانات حمل و نقل حومه ای را  از شهر  جد     ید      د     ر 30تا 60كیلومتری خارج 

برای ترد     د      افراد      به د     اخل شهرها فراهم كرد     .

گسترش شمالی خط 3 مترو تهران
 گسترش شمالی خط 3 مترو تهران گسترش شمالی خط 3 مترو تهران به 
طول 18 كیلومتر د     ر آخرین روز شهریورماه با حضور رئیس جمهور و شهرد     ار 
تهران افتتاح گرد     ید      تا خط 3 از شمال شرق – جنوب غرب به طول 37 كیلومتر 

به عنوان بزرگ ترین خط مترو زیرزمینی كشور و خاورمیانه قلمد     اد      گرد     د     .
بخش جد     ید      از ایستگاه شهید      بهشتی، كه تقاطع با خط یك د     ارد      تا ایستگاه 
قائم اد     امه د     ارد     . د     ر این مسیر 10 ایستگاه میانی وجود      د     ارد      كه تنها ایستگاه های 
تکمیل  حال  د     ر  ایستگاه ها  باقی  و  گرد     ید     ند       افتتاح  نوبنیاد       و  زین الد     ین  شهید      

شد     ن می باشند     .
بالغ بر 66.5  ساخت این بخش از خط 14 ماه به طول انجامید      و هزینه ای 
میلیون د     الر كه 90 د     رصد      آن توسط شهرد     اری تأمین شد     ه است، را د     ر برد     اشت.

الزم به ذكر است فاز اول این خط از ایستگاه شهید      بهشتی تا مید     ان ولیعصر، 
د     ر بهمن ماه سال 1392 افتتاح گرد     ید     ه بود     . د     ر اد     امه توسعه جنوبی خط به طول 

12 كیلومتر از ولیعصر تا آزاد     گان د     ر ارد     یبهشت 1393 بازگشایی گرد     ید     .

عزم مد     يريت شهری برای اتمام خطوط ۶ و ۷ 
متروی تهران

آخرین وضعیت پیشرفت پروژه هاي خطوط 6 و 7 متروي تهران د     ر جریان بازد     ید      
صبحگاهي بررسي شد     .  »عیسي شریفي«، قائم مقام و معاون هماهنگي و امور مناطق 
شهرد     اري تهران، مجموعه اقد     امات انجام گرفته د     ر فاصله زماني بازد     ید      قبلي تاكنون را 
قابل تقد     یر د     انست و گفت: پروژه هاي خطوط مترو 6 و 7 هیچ كد     ام از نظر برنامه ریزي 
و عملیات، ترجیح و اولویتي بر د     یگري ند     ارند      و همه توان و همت شهرد     اري تهران بر 
این است كه این د     و خط مهم مترو طبق برنامه زمان بند     ي، امسال و تا پایان سال  آیند     ه 
به سرانجام برسد     . قائم مقام شهرد     ار تهران تأكید      كرد      كه باید      پروژه هاي مترو د     ر اولویت 
ایجاد       براي  تملیکي  موانع  رفع  از جمله  گوناگون  از جهات  آنان  برنامه هاي  نخست 
كارگاه ها و تأمین منابع مالي باشد     .  »هابیل د     رویش «، مد     یرعامل شركت متروي تهران، با 
ارائه گزارشي از پیشرفت خط 7 متروي تهران، گفت: با اتمام حفاري و الینینگ20كیلومتر 
از فاز نخست این پروژه، حد      فاصل محالتي تا مید     ان صنعت، ریل گذاري د     ر این بخش 
آغاز شد     ه و امید     واریم با تأمین بود     جه الزم، عملیات ریل گذاري بر اساس برنامه زمان 
بند     ي پیش رفته و فاز نخست با 6 ایستگاه به بهره برد     اري برسد     . وي با اعالم اینکه برآورد      
بود     جه الزم براي این پروژه 27كیلومتري با 25ایستگاه، سه هزار و 600میلیارد      تومان 
بود     ه است، گفت: با تأمین بود     جه الزم و اتمام پروژه، بیش از یك میلیون سفر روزانه به 
حجم سفرهاي متروي تهران افزود     ه مي شود     . د     رویش تأكید      كرد     : مشکل مترو، نقد     ینگي و 
بود     جه است و هیچ مشکلي از نظر توان مهند     سي و كار ند     اریم و اگر مسائل مالي برطرف 
شود     ، فراتر از تکلیف هم توان كار د     اریم. مجري خط7 مترو هم د     ر جریان این بازد     ید      د     ر 
گزارشي اعالم كرد     : 6 ایستگاه د     ر حال ساخت د     ر فاز نخست پروژه شامل ایستگاه هاي 
مید     ان صنعت، نصر )تقاطع بزرگراه چمران(، نواب )تقاطع آذربایجان(، نواب )تقاطع 
محبوب مجاز(، مید     ان محمد     یه و محالتي، حد     ود      24 د     رصد      پیشرفت فیزیکي د     ارد      و 

امید     واریم با تزریق به موقع بود     جه، طبق برنامه پیش برویم. 
بوستان  مید     ان  تا  تهران  شرق  جنوب  د     ر  د     ولت آباد       پایانه  از  تهران  متروي  خط7 
خیابان   تقاطع  د     ر  خود       مسیر  د     ر  و  د     اشته  امتد     اد       تهران  غرب  شمال  د     ر  سعاد     ت آباد      
خیابان  د     ر  یك،  با خط  محمد     یه  مید     ان  شرقي  ضلع  د     ر  با خط6،  قیام   - 17شهریور 
مولوي- خیابان ولیعصر با خط3، د     ر تقاطع بزرگراه نواب - د     امپزشکي با خط2 و د     ر 

تقاطع بزرگراه نواب - خیابان آزاد     ي با خط4، تقاطع د     ارد     . 
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مد    یریت مشاركتي یك رویکرد     مد    یریتي پویا است كه نقش مهمي د    ر توسعه 
منابع انساني سازمان ایفا مي كند    . اهمیت مد    یریت مشاركتي تا حد    ي است كه 
د    انش پژوهان یك د    هه پیش مشاركت را »سومین انقالب« د    ر مد    یریت خواند    ند    . 
نخستین انقالب پد    ید     آورد    ن سلسله مراتب سازماني و د    ومین انقالب جد    ا كرد    ن 
بود    ه است. مد    یریت مشاركتي  مالکیت و حرفه اي شد    ن مد    یریت  از  مد    یریت 
ابزاري است بسیار كارآمد     بر پایه انگیزش تحول ساز د    ر مد    یریت، به گونه اي 
كه با بکارگیري آن د    ر كشورهاي توسعه یافته، توانسته اند     گام هاي بسیار بلند     
و سریعي د    ر مسیر توسعه و رشد     برد    ارند    . صاحبنظران رشته مد    یریت عقید    ه 
د    ارند     كه مهم ترین علت جهش تکنولوژي و اقتصاد    ي د    ر كشورهایي مانند     ژاپن، 
آمریکا و اروپا د    ر د    هه هاي اخیر، بکارگیري فراگیر نظام مد    یریت مشاركتي بود    ه 
بهبود       جهت  د    ر  مي خواهد      كه  سازماني  موفقیت  براي  عامل  مهم ترین  است. 
مد    اوم قرار د    اشته باشد    ، مشاركت د    اد    ن كاركنان د    ر امور سازمان است. نظامي كه 
شامل پذیرش و بررسي پیشنهاد    هاي كاركنان باشد    ، یك ابزار اجرایي مد    یریت 
مشاركتي خواهد     بود     كه همکاري فکري و عملي كلیه اعضاي سازمان با سطوح 
مختلف مد    یریتي را به د    نبال خواهد     د    اشت. د    ر چنین نظامي كلیه افراد     سازمان 
د    رباره روش هاي حل مسائل و بهره وري، فعاالنه همفکري كرد    ه و حاصل آن 
بد    ین طریق یك  و  مي كنند      ارائه  به سازمان  پیشنهاد    ها  و  قالب طرح ها  د    ر  را 
نظام همفکري و هم اند    یشي براي رسید    ن به اهد    اف سازمان به وجود     مي آید    . 
این نظام كه مبتني بر اصل انسان مد    اري است، براي افکار و خالقیت هاي كلیه 
اعضاي سازمان ارزش قائل است. نظام پیشنهاد    ها تکنیکي است كه از طریق آن 

مي توان به یافته هاي ذهني و اند    یشه سرمایه هاي انساني د    ر حل مسائل و ایجاد     
د    ست  بهسازي مستمر  تغییر و  د    ر راستاي فرهنگ  بهینه و جد    ید      راه حل هاي 
یافت. نظام پیشنهاد    ها یك نظام مرد    مي است و تابعي از فرهنگ سازماني كاركنان 
آن سازمان مي باشد     و باید     با توجه به فرهنگ سازماني حاكم بر مجموعه طراحي 

و اجرا شود    .

تاریخچهنظاممشارکتدرفراب
نظام مشاركت د    ر سال 1381 براي د    نبال كرد    ن اهد    افي چون: ارج نهاد    ن به 
فضایل و توانایي هاي همکاران د    ر محیط كار، افزایش حس تعلق سازماني د    ر 
همکاران، اشاعه فرهنگ مشاركتي و تباد    ل آرا بین همکاران، تصمیم گیري بر 
مبناي تفکر جمعي و ایجاد     بینش مشترک د    ر جهت حل مسائل و مشکالت، 
بهینه سازي طراحي تجهیزات، بهبود     سیستم هاي اجرایي شركت مانند     سیستم 
مد    یریت یکپارچه، سیستم هاي مالي و اد    اري، بازرگاني و توسعه منابع انساني به 
منظور بالند    گي و پویایي محیط كار و ... د    ر شركت فراب شکل گرفت. د    ر این 
نظام، از كلیه همکاران فارغ از پست سازماني د    رخواست مي گرد    د     كه نظرات 
خود     د    ر راستاي بهبود     و پیشرفت سازمان را د    ر قالب فرم پیشنهاد     مشاركت، 
اعضاي  كنار سایر  د    ر  كمیته  د    بیر  نمایند    .  ارسال  نظام مشاركت  كمیته  د    بیر  به 
كمیته نظام مشاركت، د    ر خصوص اجرایي بود    ن و روش مناسب اجراي پیشنهاد     
از معاونت/مد    یریتي كه مسوولیت حوزه مورد     اشاره پیشنهاد     را بر عهد    ه د    ارد    ، 
استعالم مي نماید     و تایید     پذیرش یا رد     پیشنهاد     د    ر كمیته نظام مشاركت مورد     

اهميت مد    يريت مشاركتي 
و نظام پيشنهاد    ها

د     ه
رون

پ
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كمیته  د    بیرخانه  پیشنهاد    ،  تایید      صورت  د    ر  گرفت.  خواهد      قرار  تصمیم گیري 
د    اشت.  عهد    ه خواهد      بر  را  پیشنهاد      اجراي  پیگیري  مشاركت مسوولیت  نظام 
پیشنهاد    هاي ارائه شد    ه از سوي همکاران و آخرین وضعیت آنها وبسایت آموزش 
و توسعه منابع انساني د    ر قسمت نظام مشاركت د    ر د    سترس همکاران قرار د    ارد    . 
بود    ه است و  نظام مشاركت د    وساله  مد    ت زمان عضویت د    ر د    وره هاي كمیته 

اكنون هفتمین د    وره كمیته نظام مشاركت فعالیت خود     را آغاز نمود    ه است: 
 د    وره اول - سال 1381: آقایان حاجي رسولیها، ناجي مقد    م، اصالحچي، 

صاد    قي و بختیاري 
 د    وره د    وم - سال 1383: خانم مد    غم و آقایان حاجي رسولیها، طالبي، رام، 

كمالي فر، احمد    یان، زرجویان، طوسي زاد    ه و بختیاري 
 د    وره سوم - سال 1386: خانم اد    راكي و آقایان حاجي رسولیها، هوشیار، 

قند    هاري، خد    اد    اد    ي، رحمتي، فامورزاد    ه و بختیاري 
آقایان  لنگ،  هفت  و  معتضد    ي  خانم ها   :1388 سال   - چهارم  د    وره   
حاجي رسولیها، موسوي غروي، طالبي، د    لبر صاف، حسیني تشنیزي، كاشاني، 

ابوالقاسمي، بختیاري و علیزاد    ه
 د    وره پنجم - سال 1390: خانم كد    خد    ازاد    ه و آقایان شاهركني، رشید    ي، خاكبیز، 

ضیایي، حاجیان نژاد    ، خد    اد    اد    ي، شیخ الوكالیي، بهزاد    ، بختیاري و ایرواني منش
جد    ي،  آقایان  مسعود    یان،  و  زماني  خانم ها   :1392 سال   - ششم  د    وره   
و  همایونفر  میرزاخلیلي،  مسعود    ي،  سعید      فرهاد    زاد    ه،  نژاد    ،  عزیزي  د    لبرصاف، 

ایرواني منش
 د    وره هفتم - سال 1394: خانم ها زماني، ملکیان و فرزانه، آقایان همایونفر، 

راد    پرور، ریاحي، عبد    اهلل زاد    ه، سروري، مهرافشار، غالمي و ایرواني منش

آمارمشارکتوپیشنهاددرفراب
د    ر جد    ول زیر آمار مشاركت همکاران د    ر ارسال پیشنهاد     و نتایج د    ر سال هاي 
اخیر ارائه گرد    ید    ه است. مقایسه سرانه پیشنهاد    ها د    ر سال هاي اخیر از كاهش 

تعد    اد     پیشنهاد    هاي د    ریافتي حکایت د    ارد    : 

و از سوي د    یگر با وجود     كاهش تعد    اد     پیشنهاد    ها، باالترین د    رصد     اجرایي شد    ن 
پیشنهاد    ها را د    ر سال 93 شاهد     بود    ه ایم: 

 
پیشنهاد    هاي د    ریافت شد    ه د    ر سال 93 را مي توان مطابق جد    ول زیر د    سته بند    ي 

كرد    : 

 

 

مسلم است كه اجراي این پیشنهاد    ها كه بر پایه خالقیت و تجربه هاي ارزند    ه 
به سزایي  نقش  سازماني  اهد    اف  پیشبرد      و  پیشرفت  د    ر  است،  بود    ه  همکاران 

د    اشته است.

پیشنهاددرراستاينیازهايسازماني
مشاركت  نظام  كمیته  پیشنهاد    ها،  نظام  از  باالتر  بهره  برد    ن  و  پویایي  براي 
بسیاري  نبود    ن  تخصصي  چالش ها  این  از  یکي  است،  روبه رو  چالش هایي  با 
است.  براي سازمان  اقتصاد    ي  مزایاي  بد    ون  پیشنهاد    هاي  ارائه  یا  پیشنهاد    ها  از 
بررسي  د    ر  مد    یریت ها  و  معاونت ها  از  برخي  پاسخگویي  د    ر  تاخیر  همچنین 
پیشنهاد    ها نیز از سایر مشکالتي است كه نظام مشاركت فراب با آن مواجه است.

پیشنهاد    هایي د    ر زمینه هاي زیر مي تواند     موجب شتاب و  ارائه  بد    ین سبب 
سود    مند    ي بیشتر این ابزار مد    یریت مشاركتي د    ر جهت اعتالي سازمان گرد    د    : 

- تسریع د    ر انجام كار
- كاهش هزینه ها د    ر كلیه زمینه ها

- كاهش مصرف انرژي
- بهبود     فرآیند     كار

- بهبود     برنامه ریزي كاري د    ر كلیه زمینه ها
- بهبود     انضباط د    ر محیط كار

اطالعات  افزایش  و  مهارت ها  بهبود       -
علمي و تخصصي كاركنان

- بهبود     شرایط ایمني د    ر محیط كاري
- بازنگري د    ستورالعمل ها و آیین نامه ها

- افزایش كیفیت و كمیت محصوالت و 
خد    مات

- ارائه روش هاي افزایش انگیزه همکاران
- افزایش حسن شهرت سازماني

*كارمندمنابعانساني

درصدسال93درصدسال92درصدسال91درصدسال90درصدسال89عنوان

تعد    اد     پیشنهاد    ات 
د    ریافتي

94 _104 _74_ 65_ 49 _

تعد    اد     پیشنهاد    ات 
پذیرفته شد    ه

34362625344629452143

تعد    اد     پیشنهاد     
پذیرفته نشد    ه

46494038334533512449

تعد    اد     د    ر د    ست 
بررسي

14153837793448

تعد    اد     پیشنهاد     
اجرا شد    ه

19201918202712181735

تعد    اد     جلسات 
برگزار شد    ه

10_ 11 _8_ 6_ 3 _

د     ه
رون

پ

براي پویایي و برد    ن 
بهره باالتر از نظام 

پیشنهاد    ها، كمیته 
نظام مشاركت با 

چالش هایي روبه رو 
است، یکي از این 

چالش ها تخصصي 
نبود    ن بسیاري از 

پیشنهاد    ها یا ارائه 
پیشنهاد    هاي بد    ون 

مزایاي اقتصاد    ي 
براي سازمان است
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نظام مشاركت، فرصتي براي 
حضور تفکرات خالقانه

 د     رحوزه هاي مختلف سازماني
حضور  و  كار  بازار  شد     ن  رقابتي  به  توجه  با 
عرصه  د     ر  قد     رتمند       اما  تاسیس  تازه  شركت هاي 
راه هاي  د     نبال  به  پیش  از  بیش  سازمان ها  صنعت، 
كیفیت و كاهش هزینه ها  بهبود       بهره وري،  افزایش 
افزایش سود      هستند     . راه هاي مختلفي  نهایت  و د     ر 
براي نیل به این اهد     اف وجود      د     ارد     . استقرار سیستم هاي مد     یریتي، تالش 
سیستماتیك  الگوبرد     اري  سازماني،  تعالي  مد     ل هاي  با  انطباق  جهت 
ازسازمان هاي برتر، مد     یریت تکنولوژي هاي جد     ید      و ... همگي ابزارهایي 
اتمسفر  و  فرایند     ها  جد     ایي ناپذیر  بخش  پیشرو  د     رسازمان هاي  كه  است 
د     ر صنعت كمك  پیشرفت  و  ماند     گاري  براي  را  ایشان  و  سازماني شد     ه 
مي كند     . هرچند      متاسفانه د     ر ایران د     ر برخي موارد      این سیستم ها به د     رستي 
د     رک نشد     ه و بد     ون احساس نیاز واقعي به صورت نامناسب پیاد     ه سازي 
غیر ضروري  و  بود     ن  شکلي  اعتماد     ي،  بي  ایجاد      حس  آن  نتیجه  و  شد     ه 
بود     ن این سیستم ها شد    ه است  . د     ر بسیاري از سازمان هاي بزرگ همانند      
متنوعي  و  یکپارچه  مد     یریتي  سیستم هاي   ... و  گوگل  زیمنس،  تویوتا، 
وجود      د     ارد      كه هیات مد     یره و سهامد     اران را از ارایه مناسب محصوالت 
و خد     مات به مشتریان مطمئن مي سازد     . د     ر شركت هاي پروژه محور شبیه 
ما، د     رصورت عد     م وجود      سیستم هاي منسجم و نیروي انساني هوشمند     ، 
نمي توانند      به صورت بلند     مد     ت د     ر بازار ماند     گار شوند      چراكه اخذ بهترین 
و سود    آورترین پروژه ها بد     ون پشتوانه سیستمي مناسب منجر به اجراي 
نامناسب شد     ه و عالوه بر ایجاد      ضرر مالي د     ر سازمان، نارضایتي مشتري 

نظام مشاركت فرصتي است د     و جانبه، هم براي 
سازمان و هم براي كاركنان. فرصتي براي سازمان است 
تا از نظرات و پیشنهاد     هاي همه كاركنان د     ر همه سطوح 
سازمان مطلع و بهره مند      شود      و د     ر عین حال فرصتي 
براي همکاران است تا د     ر فضایي مناسب و صمیمي، د     ر مورد      مسائل سازماني 
اظهارنظر كرد     ه و به صورت مشاركتي نسبت به حل مشکالت اقد     ام نمایند     . از 
مهم ترین زوایاي نظام مشاركت مي توان به بهبود      روابط سازماني میان كاركنان، 
بهبود      انگیزش د     ر كاركنان و شناسایي فرصت هاي »بهبود      مستمر« اشاره كرد     .

بهبود     هاي  است:  تعریف  قابل  د     و سبك  د     ر  بهبود     هاي سازماني  اصوال 
جهشي و بهبود     هاي كوچك و مستمر. نظام پیشنهاد     ها ابزاري براي بهبود      
هد     فمند      كوچك ولي مستمر است. سازمان براي بقا و توسعه خود      نیاز به 
جریان د     ائمي بهبود      و تغییر د     ارد     . لذا فلسفه نظام مشاركت رفع مسائل و ایجاد      
بهبود     هاي كوچك است و آنچه د     ر این حوزه از اهمیت بسزایي برخورد     ار 
است طراحي ساختار و فرایند     ي است كه مشاركت كاركنان را به صورت 
»مستمر« پشتیباني كند     . به عبارتي برنامه ها و سیاستهاي سازمان د     ر حوزه نظام 
مشاركت باید      به گونه اي باشد      كه از »استمرار« د     ر د     ریافت و پایش پیشنهاد     ها 

اطمینان حاصل كند     .
د     نبال  مي توان  سازمان  د     ر  مشاركت  نظام  اجراي  از  كه  د     یگري  هد     ف 
كرد     ، پیشگیري از ایجاد      انفعال است. یکي از ماموریت هاي نظام مشاركت، 
ایجاد      فرهنگي د     ر سازمان است كه همه همکاران را ترغیب نماید      تا د     ر 
زمینه كاري خویش گام هاي كوچك مستمر رو به جلو برد     ارند     . اجراي نظام 
مشاركت، مانند      اجراي هر سیستم د     یگري د     ر سازمان، با چالش هایي مواجه 
است. همان طور كه اشاره شد     ، نظام مشاركت فرصتي د     وسویه براي كاركنان 
و سازمان است و بنابراین چالش هاي اجراي آن نیز مي تواند      به هر یك از 
طرفین برسد     . د     ر سمت عرضه پیشنهاد      )كاركنان(، چالش هایي چون ایجاد    
روحیه مشاركت فرد     ي و گروهي، همسو كرد     ن منافع فرد     ي، منافع سازماني 
و افزایش د     انش شغلي و خالقیت وجود      د     ارد     . د     ر سمت تقاضاي پیشنهاد      
)سازمان( مهم ترین چالش ها عبارتند      از: جلب مشاركت كاركنان و "استقبال 
از تغییر"، طراحي صحیح فرایند     هاي مرتبط با نظام مشاركت، تعیین سیاست ها 
و برنامه هاي مناسب قد     رد     اني و پاد     اش، اجراي پیشنهاد     هاي تایید      شد     ه و ارائه 

بازخورد     .
بنابراین جهت اجراي اثربخش فرایند     هاي نظام مشاركت الزم است از 
چالش هاي بالفعل و بالقوه آن آگاهي د     اشته و با همفکري نسبت به رفع یا 

حد     اقل كرد     ن اثرات آنها برنامه ریزي شود     .
*مدیرمنابعانسانيفراب،عضوكمیتهنظاممشاركت

نظام مشارکت، فرصتي د     وسویه  
براي کارکنان و سازمان

مهد    ي
 ایرواني منش*

مریم زماني* 

اصوال بهبود     هاي 
سازماني د     ر د     و سبک 
قابل تعریف است: 
بهبود     هاي جهشي 
و بهبود     هاي كوچک 
و مستمر. نظام 
پیشنهاد     ها ابزاري 
براي بهبود      هد     فمند      
كوچک ولي مستمر 
است. سازمان براي 
بقا و توسعه خود      
نیاز به جریان د     ائمي 
بهبود      و تغییر د     ارد     . لذا 
فلسفه نظام مشاركت 
رفع مسائل و ایجاد      
بهبود     هاي كوچک 
است و آنچه د     ر 
این حوزه از اهمیت 
بسزایي برخورد     ار 
است طراحي ساختار 
و فرایند     ي است كه 
مشاركت كاركنان را 
به صورت "مستمر" 
پشتیباني كند    

د     ه
رون

پ
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د     نبال  به  نیز  را  بازار  د     اد     ن  د     ست  از  نتیجه  د     ر  و 
بسیاري  د     ر  كه  ابزارهایي  از  یکي  د     اشت.  خواهد      
از شركت هاي معتبر و بزرگ بین المللي به منظور 
تعلق  حس  كرد     ن  بیشینه  و  بهره وري  افزایش 
نظام  سیستم  مي شود     ،  استفاد     ه  كاركنان  سازماني 
وجود       انساني  منابع  اد     بیات  د     ر  است.  پیشنهاد     ها 
رابطه معنا د     ار بین میزان مشاركت كاركنان و تعهد      
و تعلق ایشان به سازمان به اثبات رسید     ه است. د     ر 
د     رحال  سیستم  این  سال هاست  نیز  فراب  شركت 
اجراست و كلیه همکاران د     ر همه سطوح مي توانند      
پیشنهاد     هاي خود      را د     ر حوزه هاي مختلف به كمیته 
نظام مشاركت اعالم نمایند     . البته راه هاي مشاركت 
ارتباط  جمله  )از  است  متنوع   فراب  د     ر  كاركنان 
مستقیم با مد     یرعامل، ایمیل، عضویت د     ر كمیته ها و 
...( و رویکرد      نظام مشاركت به نوعي تکمیل كنند     ه 

این موضوع است. 
به اعتقاد      اینجانب با توجه به اینکه شركت فراب 
د     ر جذب نیروي انساني بسیار با د     قت عمل كرد     ه و 
به جرات مي توان گفت یکي از بهترین سازمان هاي 
ایراني از نظر كیفیت نیروي انساني است، استفاد     ه 
مختلف  حوزه هاي  د     ر  خالق  پتانسیل  این  از 
مي شود     .  برخورد     ار  باالیي  اهمیت  از  سازماني 
تفکرات  این  براي حضور  فرصتي  نظام مشاركت 
خالقانه و د     ریافت پیشنهاد     ها د     ر حوزه هاي مختلف 

سازماني  است. 

وضعیتنظاممشارکتدرفراب
د     ر فراب از سال 1381د     ر كنار كمیته هایي نظیر 

مشاركت  منظور  به   ... و  معامالت  تعالي،  سیستم؛ 
بهبود     هاي سازماني كمیته  بیشتر كاركنان د     ر  هرچه 
یافت.  تشکیل  پیشنهاد     ات(  )نظام  مشاركت  نظام 
به گونه اي طراحي شد     ه است كه  فرآیند      مشاركت 
كلیه همکاران د     ر تمامي سطوح قاد     ر به ارایه پیشنهاد      
اتوماسیون  طریق  از  مي توانند       پیشنهاد     ها  هستند     . 
اد     اري با تکمیل فرم FI05و ارجاع آن به د     بیر كمیته 
پیشنهاد   ،    بررسي  از  پس  كمیته  د     بیر  شوند     .  مطرح 
فرم را به كلیه اعضا و نیز معاونت/ مد     یریت مرتبط 
پاسخ  پیگیري  مي نماید     .  ارسال  پیشنهاد       موضوع  با 
د     بیرخانه  وظایف  از  پیشنهاد       به  مربوطه  معاونت 
نظام مشاركت  است. د     ر صورت نیاز جلساتي نیز با 
حضور پیشنهاد      د     هند     ه و معاونت مذكور برگزار شد     ه 
تا موضوع شفاف تر و پیشنهاد      تعیین تکلیف شود     . 
پس از د     ریافت پاسخ معاونت ها جلسه كمیته نظام 
مشاركت برگزار شد     ه و اعضا نیز د     ر مورد      پیشنهاد     ها 
و اقد     امات مورد      نیاز تصمیم گیري مي نمایند     . د     ر این 
و  پیشنهاد      د     هند     ه  از  نیاز  صورت  د     ر  نیز  جلسات 
معاونت مورد      نظر د     عوت مي گرد     د     . به طور خالصه 
هر پیشنهاد      از طرق مختلف بررسي شد     ه و تا تعییین 
پیشنهاد       نهایت  د     ر  مي شود     .  پیگیري  نهایي  تکلیف 
د     ر  نمي گیرد     .  قرار  تایید       مورد       یا  مي شود       تایید       یا 
صورت تایید      براي اجراي آن برنامه ریزي مي شود     . 
شود       ارایه  كه  پیشنهاد     ي  هر  است  ذكر  به  الزم 
آن(  تایید       عد     م  یا  تایید       گرفتن  نظر  د     ر  )بد     ون 
نمود     ه  اقد     ام  پیشنهاد       امتیازد     هي  به  نسبت  د     بیرخانه 
د     رحال حاضر  مي نماید     .  تقد     یر  پیشنهاد      د     هند     ه  از  و 
فروشگاههاي  از  خرید       بن  ارایه  ما  تقد     یر  مکانیزم 
نهایت  د     ر  است.  فرهنگ  فروشگاه  و  كتاب  شهر 
و  مشاركت كنند     گان  بیشترین  به  ساالنه  به صورت 
مد     یرعامل  توسط  پیشنهاد      د     هند     گان هد     ایایي  بهترین 

محترم ارایه مي گرد     د     .

چالشهاياجرایي
ومشكالتنظاممشارکت

مهمترین سواالتي كه همواره د     ر جلسات كمیته 
نظام مشاركت مورد      بحث و بررسي قرار مي گیرد      

عبارتند      از: 
بهبودهاي ایجاد مشاركت نظام از هدف 
مشاركت افزایش یا است سازمان در اساسي

كاركناندرسازمان؟
د     ر واقع هرد     و هد     ف مد      نظر این سیستم  است، 
اما مشاركت وزن بیشتري د     ارد     . پیشنهاد      هرچقد     ر 
هم ساد     ه باشد      اما اینکه همکار به آن موضوع فکر 
پیشنهاد       ارایه  به  اقد     ام  بهبود     ،  راستاي  د     ر  و  كرد     ه 
نمود     ه است شایسته تقد     یر است. هرچند      د     ر كمیته 
و  نیستند       موضوع  این  موافق  همکاران  از  بعضي 
د     ر  و  بود     ه  هد     فمند       باید       پیشنهاد     ها  د     ارند       اعتقاد      
د     بیرخانه  باشد     .  سازمان  استراتژي هاي  راستاي 
نمود     ن  هد     فمند       پیشنهاد       موضوع  این  راستاي  د     ر 
پیشنهاد     ها را ارایه نمود     . به این مفهوم كه به طور 
به  را  شركت«  د     ر  هزینه  كاهش  »روشهاي  مثال 
اطالع رساني  با  و  گرفته  نظر  د     ر  موضوع  عنوان 
مورد       د     ر  كه  كنیم  د     عوت  هممکاران  از  مناسب 
آن ارایه پیشنهاد      كنند     . اما به نظر تعد     اد     ي از اعضا 
ارایه  د     ر  روحیه خالقیت  كاهش  موجب  كار  این 

پیشنهاد     ها میشد      و این مهم اجرا نشد     .

آیانظاممشاركتمحلياستبراينقد
عملکردبخشهايمختلفسازمان؟

چالشي بزرگ! ! بعضي از پیشنهاد     ها اساسا بهبود      
د     ر حوزه فعالیتهاي بخشي است كه پیشنهاد      د     هند     ه 
با آن بخش همکاري مي نماید      اما از آنجا كه طبق 
تغییر  پیشنهاد       نمیشود       اجرا  فعالیتها  وي  خواسته 
نظر  از  مید     هد     .  ارایه  را  مربوطه  بخش  فرآیند       د     ر 
كمیته  د     ر  مي بایست  موضوعات  این  اینجانب 
سیستم كه به همین منظور به وجود      آمد     ه بررسي 
شود     . لیکن د     ر هنگام ارایه چنین پیشنهاد     اتي كمیته 
نظام مشاركت مانند      سایر پیشنهاد     ها با آنها برخورد      
مینماید      و تا حد     ي كه اختیارات كمیته اجازه د     هد      
د     ر  لیکن  مي نماید     .  اقد     ام  آن  بررسي  به  نسبت 
صورتي كه موضوع د     ر كمیته نظام مشاركت حل 
و فصل نشود      د     بیرخانه نسبت به ارجاع پیشنهاد      به 

سایر كمیته هاي مرتبط اقد     ام مي نماید     .

د     ر اد     بیات منابع 
انساني وجود      رابطه 
معنا د     ار بین میزان 

مشاركت كاركنان و 
تعهد      و تعلق ایشان 
به سازمان به اثبات 

رسید     ه است. د     ر 
شركت فراب نیز 
سال هاست این 
سیستم د     رحال 
اجراست و كلیه 

همکاران د     ر همه 
سطوح مي توانند      

پیشنهاد     ها خود      را د     ر 
حوزه هاي مختلف به 

كمیته نظام مشاركت 
اعالم نمایند    

د     ه
رون

پ
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مشاركتي  مدیریت 
جامع  نگرش  یك 
مشاركت  جلب  براي 
بین  گروهي  و  فرد ي 
مدیریت ارشد و كاركنان است كه د ر جهت 
تمام  د ر  مستمر  بهبود   و  سازمان  اهداف 
ابعاد  تالش مي كند. به بیان د یگر مدیریت 
زمان  د ر  مناسب،  افراد   مشاركتي، مشاركت 

مناسب، براي انجام كار مناسب است.
مدیریت،  روش هاي  انبوه  میان  از 
رویکرد     هاي  از  یکي  مشاركتي  مدیریت 
نسبتًا جدید مدیریت است كه با به رسمیت 
تالش  انساني،  نیروي  اهمیت  شناختن 
فعاالن�ه  ح�ضور  ب�راي  راه كارهایي  ميكند 

كلی�ه افراد      د     ر سازمانها بیابد. 
اهداف  همسویي  موجب  مشاركت 
الزم  زمینه  و  شود   مي  سازماني  و  فرد ي 
ها  خالقیت  كارگیري  به  و  تولید  براي  را 
انگیزه  ایجاد   و  كاركنان  توانمندي هاي  و 
د ر آنها فراهم مي آورد . با توجه به اهمیت 
مشاركت، نظام پیشنهاد  ها مي تواند فضاي 
مناسب و پویا تري براي گسترش یاد گیري 
و خالقیت د ر كاركنان ایجاد  كند. همچنین 
به كارگیري  استقبال و  نظام زمینه ساز  این 
نهایت  د ر  و  مدیران  توسط  افراد   از  بهتر 
باعث افزایش سطح همکاري و همدلي بین 

مدیران و كاركنان مي شود .
مشاركت، میزان سرپرستي و نظارت مورد  
شکیبایي  و  برد باري  د هد،  مي  كاهش  را  نیاز 
و  د اد ه  افزایش  یکدیگر  به  نسبت  را  كاركنان 
د لسوزي بیشتري نسبت به كار به وجود  مي 

آورد  و به پدیدآمدن فضاي سازماني د ل پذیر 
كمك مي نماید     .

ميد هد  نشان  نیز  روانشناختي  بررسيهاي 
كه هرگاه مرد م فرصت بیان اندیشه هاي خود  
را بیابند و د ر تصمیمي كه بر سرنوشت آنان اثر 
ميگذارد  شریك شوند، نو آفریني و آفرینندگي 
مسئولیت  و  د هند  مي  نشان  از خود   بیشتري 

بیشتري ميپذیرند.
ساد     ه ترین،  از  یکي  پیشنهاد     ها  نظام 
نیرومند      ترین  و  اجراترین  قابل  كارآمد     ترین، 

الگوهاي مد     یریت مشاركتي مي باشد     .

اهمیتاستفادهازنظامپیشنهادها
عنوان  به  پیشنهاد ها  نظام  د ر  آنچه 
عنوان  به  حقیقت  د ر  و  آرماني  اهداف 
افزایش  است،  مطرح  آن  بکارگیري  فلسفه 
متغیر  خواست هاي  مقابل  د ر  سازمان  توان 
خدمات  یا  محصوالت  مصرفكنندگان 
و  فضایل  به  نهاد ن  ارج  طریق  از  سازمان 
اهداف  همسو كرد ن  و  انسان  توانایي هاي 
نهایت  د ر  سازمان  اهداف  با  كاركنان 
و  آرا  اندیشه،  تجربه،  صحیح  به كارگیري 
عقاید آنها د ر هر رد ه شغلي و د ر هر بخش 

سازمان است. 
نظام  به كارگیري  فلسفه  كلي  طور  به 
بیان  زیر  صورت  به  ميتوان  را  پیشنهاد ها 

كرد : 
توانایيهاي  و  فضایل  به  نهاد ن  ارج   -
انسان د ر محیط كار و برخورد  با مشکالت 

كاري، 
د ر  سازماني  تعلق  حس  افزایش   -

مشارکتموجبهمسویياهداففرديوسازمانيميشود

مشاركت، تعامل تمام
 افراد  سازمان است

سرانه پیشنهاد     ها د     ر فراب زیاد      نیست. روند      
كاهش یافته  اخیر  سال هاي  د     ر  نیز  مشاركت 
است. این موضوع با اهد     افي كه د     ر باال مطرح 
شد      د     ر تضاد      است. اما آیا د     ر فراب خالقیت و 
نظام مشاركت  به كمیته  پیشنهاد      منحصر  ارایه 
بخش هاي  د     ر  همکاران  از  بسیاري  است؟ 
فرایند     هاي  عملکرد       بهبود       مورد       د     ر  مختلف 
مد     یریت  تا  گرفته  تامین  و  مهند     سي  از  خود      
كارگاه  د     ر  تجهیزات  نصب  و  پیمانکاران 
هیچ وقت  كه  مي د     هند       ارایه  خوبي  پیشنهاد     ها 
اما  نمي شود     .  ثبت  مشاركت  نظام  سیستم  د     ر 
به صورت كلي مي توان گفت ارایه پیشنهاد      از 
طریق فرم مشاركت و از طریق سیستم تعریف 
شد     ه د     ر فراب زیاد      نیست. شاید      یکي از د     الیل 
آن عد     م تبلیغ و معرفي مناسب نظام مشاركت 
د     ر فراب باشد      كه امید     واریم این شماره نشریه 
بتواند      این مهم را انجام د     هد     . د     لیل د     یگر روحیه 
و  بهبود       كه  است  همکاران  از  بسیاري  كاري 
خالقیت د     ر كار را بخش جد     ایي ناپذیر كار خود      
به مد     یر مستقیم  پیشنهاد     ها خود      را  مي د     انند      و 
خود      ارایه مي نمایند      ولي نسبت به ارایه آن د     ر 
د     لیل  شاید       نمي نمایند     .  اقد     ام  مشاركت  نظام 
د     یگر آن عد     م اجراي برخي پیشنهاد     ها با وجود      
تایید      آنها د     ر كمیته باشد      كه د     الیل بسیاري از 
جمله منابع انساني محد     ود      د     ر د     بیرخانه و نیاز 
به پیگیري و برنامه ریزي مشخص براي اجراي 
آنها  است. البته با وجود      منابع محد     ود      توانستیم 
برخي پیشنهاد     ت را اجرایي نماییم اما كماكان 

از شرایط مطلوب فاصله د     اریم.

آیاهمهپیشنهادهایيكهدركمیتهتایید
نميشوند،خوبنیستند؟

برخي  د     ر  نیست.  این گونه  همیشه  واقع  د     ر 
د     ر  اما  مي شود       ارایه  پیشنهاد     هاي خوبي  موارد      
زمان ارایه پیشنهاد      د     اراي اولویت اجرایي نیست. 
سیستمي  پیشنهاد     هاي  از  بخشي  مثال  طور  به 
براي  فراب  نرم افزاري  د     ر غالب سیستم جامع 
به زمانبند     ي  با توجه  برنامه ریزي شد     ه كه  آنها 
آنها  اجراي  زمان  هنوز  آن  استقرار  و  طراحي 
فرا نرسید     ه یا پیشنهاد     ها مربوط به بهبود      فضاي 
كاري شركت با توجه به برنامه ریزي انجام شد     ه 
جهت تاسیس برج اد     اري د     ر هنگام بهره برد     اري 
از طرف  پایان  د     ر  اجرایي خواهد      شد     .   آن  از 
د     بیرخانه و اعضاي كمیته نظام مشاركت از كلیه 
همکاراني كه با پیشنهاد     ها خود      موجبات بهبود      
مي نمایم  تشکر  مي كنند       فراهم  را  سازمان  د     ر 
با  كه  مي كنیم  د     عوت  نیز  همکاران  سایر  از  و 
پیشنهاد     ها خود      سازمان را د     ر بهبود      و حركت 

د     ر مسیر تعالي یاري نمایند     .
*دبیركمیتهنظاممشاركت،رئیسبخشآموزشو
توسعهمنابعانساني

حسین
عزیزي نژاد     * 

د     ه
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پ
بررسيهاي 
روانشناختي نیز 
نشان ميد هد كه 
هرگاه مرد م فرصت 
بیان اندیشه هاي 
خود  را بیابند و د ر 
تصمیمي كه بر 
سرنوشت آنان اثر 
ميگذارد  شریک 
شوند، نو آفریني و 
آفرینندگي بیشتري 
از خود  نشان 
مي د هند و مسئولیت 
بیشتري ميپذیرند
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كاركنان، 
- همسو كرد ن اهداف كاركنان با اهداف سازمان 
همکاري جمعي  و  مشاركتي  فرهنگ  اشاعه   -
رفتار  و  كاري  روابط  بهبود       و  مشکالت  د رحل 

سازماني
- ابزاري براي آغاز تغییر از من توسط هر كس

- ابزاري به منظور زد     ود     ن عاد     ات فرد      از تکرار 
روش هاي قد     یمي

و  فکري  توان  نمود     ن  فعال  براي  نظامي   -
د     ر  مستمر  بهبود      هاي  ایجاد       د     ر  فرد       خالقیت 

كار هاي مربوط به خود     

کایزنونظامپیشنهادها
و  مستمر  بهبود   معني  به   )KAIZEN( كایزن 
پیوسته، توام با مشاركت همه افراد  د ر یك سازمان 
یا شركت است كه ميتواند به عنوان یك فرهنگ 
و  آموزش  اندیشه،  مختلف  عرصه هاي  فراگیر 
فرد ي و  ابعاد   كلیه  د ر  را  تولید  كار و  پژوهش و 

اجتماعي د ر بر گیرد .
د ر چنین فرهنگي كارمند      از مدیر خود  مي آموزد  و 
مدیر از ایدهها، آرا، افکار و نظرات كارمند      خود  بهره 
مي جوید. د ر واقع محتواي نظري و سیستم فلسفي 

كایزن: 
- آموزش مستمر

- مشاركت و تالش گروهي
- تحول د ایمي و

- تعامل تمام افراد  سازمان است.
از یك مفهوم ژاپني  كایزن تركیبي د و كلمهاي 
است. كایزن از د و واژه KAI و ZEN تشکیلشده 
كه KAI به معناي تغییر و ZEN به معناي خوب 

تعریف  اینگونه  ميتوان  را  كایزن  بنابراین  است. 
كرد : تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود  مستمر و 

تدریجي.
كه  است  استوار  فلسفه  این  بر  كایزن  واقع  د ر 
براي ایجاد  بهبود  د ر سازمان الزم نیست به د نبال 
تغییرات انفجاري یا ناگهاني باشیم، بلکه هر نوع 
مداوم  و  پیوسته  آنکه  شرط  به  اصالح  یا  بهبود  
باشد، ارتقاي بهره وري را د ر سازمانها به ارمغان 

خواهد آورد .
حفظ  د رجهت  مداوم  تالش  تنها  نه  كایزن 
به  نیز  آنها  ارتقاي  به منظور  بلکه  استاندارد  است 
باور  این  بر  كایزن  استراتژي  ميشود .  گرفته  كار 
است كه استاندارد  ها طبیعتا به صورت آزمایشي 
اعم  انسان  زندگي  شیوه  كه  است  شده  تدوین 
زندگي  و  اجتماعي  زندگي  شغلي،  زندگي  از 
استراتژي  پیام  یابد،  بهبود   پیوسته  باید  خانواد گي 
كایزن د ر این جمله خالصه ميشود  كه حتي یك 
از  بهبود  د ر یکي  ایجاد  نوعي  نباید بدون  روز را 
زیرا  نمود ،  سپري  شركت  یا  سازمان  بخشهاي 
سازمان یك سیستم باز است و باید پیوسته د رحال 

تحول باشد.

وضعیتنظاممشارکتدرفرابو
چالشهايپیشروي

بتواند  كه  است  موفق  پیشنهاد ها  نظام  زماني 
زمینه حضور و مشاركت فعال تمامي كاركنان را 
د ر ارائه پیشنهاد  ها فراهم سازد  و به شکلي طرح 
رد ه  یا  و  كاركنان  سواد   وضعیت  كه  شود   ریزي 
شغلي آنها مانعي براي شركت افراد  نباشد. ضمن 
اینکه موضوع پیشنهاد      ها و د     امنه آن هم مي تواند      د     ر 

كاركنان  كلیه  باشد     .  موثر  مشاركت  نظام  موفقیت 
سازمان  فعالیتهاي  محدود ه  د ر  زمینهاي  هر  د ر 
حالت  بهترین  اما  كنند.  ارائه  پیشنهاد   ميتوانند 
هر  تخصصي  محدود ه  خوب،  پیشنهاد   یك  براي 

فرد  ميباشد.
موفق  نظام  یك  ویژگيهاي  كلي  طور  به 

پیشنهاد ها را ميتوان به شرح زیر بیان نمود : 
1- مشاركت فعال كلیه كاركنان سازمان د ر ارائه 

پیشنهاد 
2- سهولت د ر ارائه و ثبت پیشنهاد 

3- سهولت روشهاي ارزیابي و تعیین پاد اشها
4- جهتد هي پیشنهاد هاي ارائه شده به سمت 
محد     ود     ه  د     ر  پیشنهاد       یا  گروهي  پیشنهاد  هاي 

تخصصي
5- كم بود ن زمان ارزیابي و د اد ن جواب به 

پیشنهاد 
اجراي  د ر  د هندگان  پیشنهاد   مشاركت   -6

پیشنهاد ها
از نظر اینجانب از چالش هاي پیش روي نظام 
مشاركت د     ر فراب مي توان به »عد     م مشاركت فعال 
كلیه كاركنان سازمان د ر ارائه پیشنهاد «، »جهتد هي 
نشد     ن پیشنهاد هاي ارائه شده به سمت پیشنهاد  هاي 
و  محد     ود     ه تخصصي«  د     ر  پیشنهاد       یا  گروهي 
اجراي  د ر  پیشنهاد د هندگان  ند     اد     ن  »مشاركت 
نظر  به  و  كرد       اشاره  ممکن«  موارد       د     ر  پیشنهاد ها 
مي رسد      براي د     ستیابي به یك نظام مشاركت موفق 
تالش  مشاركت  نظام  كمیته  است  نیاز  فراب  د     ر 

خود      را بر تقویت این موارد      متمركز نماید     .
*رییسبخشمهندسينیروگاهپارسجنوبي
عضوكمیتهنظاممشاركت

كایزن نه تنها تالش 
مداوم د رجهت حفظ 
استاندارد  است بلکه 

به منظور ارتقاي 
آنها نیز به كار گرفته 

ميشود . استراتژي 
كایزن بر این باور 

است كه استاندارد  
ها طبیعتا به صورت 

آزمایشي تدوین 
شده است كه شیوه 

زندگي انسان اعم 
از زندگي شغلي، 

زندگي اجتماعي و 
زندگي خانواد گي 

باید پیوسته بهبود  
یابد، پیام استراتژي 
كایزن د ر این جمله 
خالصه ميشود  كه 

حتي یک روز را نباید 
بدون ایجاد  نوعي 

بهبود  د ر یکي از 
بخشهاي سازمان 

یا شركت سپري 
نمود ، زیرا سازمان 

یک سیستم باز 
است و باید پیوسته 

د رحال تحول باشد

د     ه
رون

پ
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صنعت پتروشيمي
 و توسعه متوازن 

ايران ۱۱ د     رصد      ذخاير نفتي و ۱۷ د     رصد      ذخاير گازي جهان راد     ر اختيار د     ارد      و از اين حيث با احتساب ارزش ذخاير نفت و 
گاز رتبه اول د     ر ميان كشور هاي جهان را د     ارد     ؛ اين ذخاير عظيم نفت و گاز مي تواند      سال ها خوراک و انرژي مورد      نياز صنايع 
گوناگون كشور؛ به ويژه صنعت پتروشيمي را با اطمينان و قيمتي رقابتي تأمين كند     . د     ر سال ۱390 حد     ود      44 د     رصد      نفت خام 
توليد     ي به عنوان خوراک د     ر پااليشگاه هاي د     اخلي مصرف و الباقي آن نيز بصورت خام صاد     ر گرد     يد     . تقريبا 2/6 د     رصد      كل 
فرآورد     ه هاي نفتي پااليشگاه ها و كمتر از ۱8 د     رصد      گاز توليد     ي كشور به خوراک صنعت پتروشيمي اختصاص د     اد     ه شد     ه 

است.
محمد      رضا

 امیني هرند     ي * 
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صنایع  از  بخشي   ،)Petrochemical industry( پتروشیمي  صنایع 
شیمیایي است كه فرآورد     ه هاي شیمیایي را از مواد      خام حاصل از نفت یا گاز 
طبیعي تولید      مي كند     . از اوایل قرن بیستم استفاد     ه از نفت خام و گاز طبیعي به 
روز  و  حیاتي  اهمیت  انسان،  نیاز  مورد       تركیبات  از  بسیاري  اولیه  ماد     ه  عنوان 
افزوني پید     ا كرد     ه است. صنعت پتروشیمي تأمین كنند     ه اصلي مواد      مصرفي مورد      
نیاز د     ر بیشتر صنایع شیمیایي، برق و الکترونیك، نساجي، پزشکي، خود     روسازي، 

لوازم خانگي و غذایي و غیره  است.
توسعه صنعت كشور بر اساس استفاد     ه بهینه از نفت و گاز به عنوان كلید     ي ترین 
منابع ثروت و د     رآمد      كشور از سال 1341 مورد      توجه برنامه ریزان كشور قرار 
گرفت و بر اساس مطالعات اولیه شركت ملي نفت ایران و موسسه آمریکایي 
ISI د     رباره ارزش افزود     ه فرآورد     ه هاي نفتي و جلوگیري از خام فروشي نفت 
مقرر شد      بر پایه خوراک گازي و محصوالت جانبي پاالیشگاه ها مجموعه اي از 
واحد     ها تعریف شد     ه و د     ر قالب طرح هاي شیمیایي و پتروشیمیایي طراحي و 
اجرا شوند     . د     ر این راستا اولین مجتمع پتروشیمي كشور به نام صنایع شیمیایي 
شیراز د     ر مرود     شت تاسیس شد      كه هم اكنون به نام پتروشیمي شیراز یا مرود     شت 

شناخته مي شود     .
از جنگ  پس  سازند     گي  د     وران  آغاز  با  همزمان  و  انقالب  پیروزي  از  پس 
تحمیلي؛ بازسازي صنایع پتروشیمي كشور به عنوان محور اصلي توسعه صنعتي 
كشور انتخاب شد      و د     ر د     ستورات قرار گرفت. برنامه ریزي وسیعي براي ایجاد      
مطالعات  پتروشیمي شکل گرفت.  توسعه صنعت  براي  زیر ساخت هاي الزم 
تحلیلي براي انتخاب صنایع مناسب و صنایعي كه د     اراي ارزش افزود     ه باالبود     ند      
بر اساس خوراک هاي د     ر د     سترس از صنایع باال د     ستي نفت آغاز شد      اولین موج 
این اقد     امات كه سال 1367 كلید      خورد      و موج د     وم همزمان با حضور مهند     س 
نعمت زاد     ه د     ر شركت ملي صنایع پتروشیمي آغاز شد      و با وجود      بروز وقفه 
د     ر هشت سال د     ولت هاي نهم و د     هم و محقق نشد     ن بخش بزرگي از برنامه ها؛ 
ایران را به یکي از بازیگران اصلي صنعت پتروشیمي جهان تبد     یل كرد      و صنعت 
پتروشیمي را به جایگاه د     ومین صاد     ر كنند     ه كشور با ارزي بالغ بر 14 میلیارد      
د     الر د     ر سال رساند     . این صنعت بر اساس برآورد     هاي د     قیق موسسات بین المللي 
به د     لیل د     ر د     سترس بود     ن خوراک متنوع و ارزان، نیروي كار متخصص و ارزان 
قیمت و موقعیت راهبرد     ي كشور از جمله مجاورت با آب هاي بین المللي؛ اولین 
اولویت سرمایه گذاري خارجي د     ر ایران بود     ه و جذاب ترین، پربازد     ه ترین و كم 

ریسك ترین حوزه سرمایه گذاري د     ر د     اخل كشور به شمار مي رود     .
ظرفیت سرمایه گذاري آتي د     ر این صنعت 150 میلیارد      د     الر با ارزش صاد     راتي 
رفع  به شرط  سال  آن  د     ر  كه  است  میالد     ي   سال 2025  د     ر  د     الر  میلیارد        80
تحریم هاي بین المللي و كمك د     ولت؛ این صنعت را بد     ل به موتور محرک اقتصاد      
كشور خواهد      كرد      و براي اولین بار صاد     رات نفت را به رتبه د     وم خواهد      فرستاد     .

 یکي از مهم ترین ویژگیهاي صنعت پتروشیمي؛ ارزش افزود     ه بسیار باالي 
آن است. بد     ین معني كه با تغییرات شیمیایي و فیزیکي بر روي هید     روكربن هاي 

نفتي و گازي مي توان ارزش محصول را به میزان 10 تا 15 د     رصد      افزایش د     اد     . 
تقسیم بند     ي صنایع پتروشیمي را مي توان بصورت زیر بیان نمود     : 

1- واحد     هاي باال د     ستي Upstream units )پاالیشگاه ها(: د     ر این واحد     ها 
هید     روكربن هاي سبك خطي- حلقوي اشباع یا غیر اشباع موجود      د     ر نفت خام 
یا موجود      د     ر گاز طبیعي به صورت مخلوط هاي چند     تایي از سایر هید     روكربن ها 

جد     ا شد     ه و به عنوان مواد      اولیه براي واحد     هاي بنیاد     ي فرستاد     ه مي شود     .
2- واحد     هاي بنیاد     ي Basic core units )كراكینگ، الفین آروماتیك( : د     ر 
این واحد     ها مواد      اولیه به مواد      پایه مانند      متان، گاز سنتز، اولفین ها، د     ي اولفین ها، 

حلقوي ها، كلرو گوگرد      تبد     یل مي شوند      .
3- واحد     هاي واسطه اي )Intermediate units( : د     ر صنایع پتروشیمي به 
واحد     هاي واسطه اي گفته مي شود      كه از نظر خط تولید      و برحسب ضرورت د     ر 
میان واحد     هاي بنیاد     ي و واحد     هاي نهایي قرار گرفته باشند      و با توجه به اینکه 

مواد      نهایي وجود      د     اشته باشد     . مثاًل براي تولید      پي وي سي از اتیلن، نیاز به د     و 
واحد      واسطه اي یکي جهت ساختن د     ي كلرواتیلن و د     یگري جهت ساختن كلرو 

وینیل از آن نیاز  است.
4-واحد     هاي نهایي )End units(: د     ر این واحد      فرآورد     ه نهایي پتروشیمي 

تولید      و به بازار عرضه مي گرد     د     .
5-واحد     هاي پایین د     ستي )Downstream units( : د     ر واحد     هاي پایین 
د     ست پتروشیمي فرآورد     ه هاي نهایي پتروشیمي به محصوالت مصرفي تبد     یل 
از  الستیکي  و  پالستیکي  قطعات  مصنوعي  الیاف  تولید       واحد     هاي  مي شوند     . 

مهم ترین واحد     هاي پایین د     ست پتروشیمي محسوب مي گرد     ند     .
با نگاهي اجمالي به روند      توسعه صنعت پتروشیمي بعد      از پیروزي انقالب 
اسالمي مي توان به این موضوع پي برد      كه سرمایه گذاري هاي قابل توجهي د     ر 
این عرصه توسط د     ولت و د     ر سال هاي اخیر توسط مجموعه هاي خصوصي و 
شبه د     ولتي صورت گرفته است. د     ولت د     ر ابتد     ا به منظور ایجاد      حلقه اول زنجیره 
ارزش محصوالت پتروشیمي، اقد     ام به تاسیس واحد     هاي الفیني، پتروشیمي هاي 
باالد     ستي با خوراک مایع و با خوراک گاز طبیعي نمود     . كشورهاي پیشرفته د     ر 
ابتد     اي  د     ر  نیز  سنگاپور  اخیر  سال هاي  د     ر  و  آلمان  آمریکا،  مانند       این صنعت 
توسعه خود      اقد     ام به ایجاد      ظرفیت هاي مورد      نیاز براي تولید      یا تامین محصوالت 

باالد     ستي این صنعت نمود     ند     .
زیر  بشرح  مختلف  د     ر حوزه هاي  نظر  مورد       طرح هاي  اولویت  اختصار  به 

تقد     یم مي گرد     د     : 
1- طرح هاي اولویت د     ار د     ر حوزه باال د     ست: 

با حجم  كه   GTX و   GTPP از گاز طبیعي شامل  متانول  1-1- زنجیره 
سرمایه گذاري بین 1 تا 1.2 میلیارد      د     الر با آورد     ه نقد     ي 15 د     رصد     ي سهام د     اران 
و وام ارزي 4 تا 6 د     رصد     ي از نرخ بازگشت سرمایه 23 تا 29 د     رصد      برخورد     ار 

بود     ه و بازار د     اخلي و صاد     راتي بسیار جذابي د     ارد     .
و  متانول  تولید       براي  طبیعي  گاز  از  استفاد     ه  برپایه  متاآمونیا  زنجیره   -2-1
آمونیاک و تولید      محصوالت تکمیلي از جمله متیل آمونیوم و تركیبات فرمالین 
كه با ارزش سرمایه گذاري 600 تا 700 میلیون د     الر بر اساس شرایط تامین مالي 

مند     رج د     ر بند      1-1 از نرخ بازگشت سرمایه 23 د     رصد     ي برخورد     ار  است.
1-3- تولید      پروپیلن و تركیبات آكریلیك از متانول، هم اكنون حد     ود      9 میلیون 
تن ظرفیت تولید      متانول د     ر قالب 7 طرح د     ر كشور د     ر حال اجرا است كه با 
چالش عمد     ه د     ر بخش صاد     رات روبه رو  است. این طرح از سرمایه گذاري حد     ود      
550 تا 600 میلیون د     الري با شرایط تامین مالي مند     رج د     ر بند     هاي اول و د     وم 
برخورد     ار بود     ه و نرخ بازگشت سرمایه آن معاد     ل 27 د     رصد       است كه البته از بازار 

د     اخلي و صاد     راتي تضمین شد     ه برخورد     ار است.
1-4- طرح تولید      MEG از اتیلن د     ر منطقه پارسیان یا كنگان با ظرفیت 550 
هزار تن براي صاد     رات كه بر پایه اتیلن مازاد      منطقه كنگان بود     ه و با سرمایه گذاري 
حد     ود      380 میلیون د     الري از بازار صاد     راتي مناسب و نرخ بازگشت سرمایه 24 

د     رصد     ي بر خورد     ار است.
1-5- طرح شکست حرارتي و كاتالیستي هید     روكربن هاي سبك كه این طرح 
با حجم سرمایه گذاري حد     ود      500 میلیون د     الر د     ر یکي از د     و منطقه ویژه بوشهر 

یا منطقه پارس جنوبي قابل اجراست.
1-6- مشاركت د     ر طرح هاي پتروشیمي د     ر حال اجرا از جمله طرح اوره و 
آمونیاک گلستان، پلي پروپیلن خمین، پاالیشگاه هاي میعانات گازي سیراف و 

طرح هاي پلي استال.
2- طرح هاي میاني: 

2-1- طرح ایجاد      پارک گوگرد      بر پایه گوگرد      تولید      مجتمع هاي پتروشیمي 
تولید       ظرفیت  با  خوزستان  و  عسلویه  كرمانشاه،  منطقه  د     ر  كشور  پاالیشي  و 
انواع محصوالت شیمیایي و خوراكي به ارزش 300 میلیون د     الر د     ر سال با 
سرمایه گذاري حد     ود      400 میلیون د     الر و بازگشت سرمایه حد     ود      29 د     رصد     ي 

 یکي از مهم ترین 
ویژگیهاي صنعت 
پتروشیمي؛ ارزش 

افزود     ه بسیار 
باالي آن است. 

بد     ین معني كه با 
تغییرات شیمیایي 
و فیزیکي بر روي 

هید     روكربن هاي 
نفتي و گازي 

مي توان ارزش 
محصول را به 
میزان ۱0 تا 

۱5 د     رصد      افزایش 
د     اد
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به شرط موفقیت د     ر اخذ تخفیف د     ر قیمت خوراک .
2-2- طرح تولید      د     ود     ه صنعتي بر پایه خوراک د     ر د     سترس پاالیشگاهي با 

تخفیف قابل توجه .
د     ر  خوراک  پایه  بر  خود     رویي  و  صنعتي  روانکارهاي  تولید       طرح   -3-2

د     سترس پاالیشگاهي .
3- طرح هاي پایین د     ستي: 

قالب  د     ر  پاكستان  و  افغانستان  عراق،  صاد     راتي  بازارهاي  نیاز  اساس  بر 
و  كرمانشاه  ایالم؛  استان هاي  د     ر  متمركز  د     ست  پایین  توسعه  شهرک هاي 

خراسان جنوبي مي توان اقد     ام نمود     .
طرح هاي اولویت د     ار پایین د     ستي یشنهاد     ي به شرح ذیل مي باشند     : 

3-1- گروه تجهیزات پزشکي .
3-2- گروه لوازم و تجهیزات ساختماني .

 شایان ذكر است شرایط ویژه اي براي اخذ تسهیالت، تامین ماشین آالت و 
صاد     رات محصوالت نهایي به بازارهاي هد     ف د     ر نظر گرفته شد     ه است.

اولیه  مواد       تأمین  و  آن  محصوالت  تنوع  صنعت،  این  د     یگر  ویژگیهاي  از 
هزاران كارگاه و كارخانه صنایع پایین د     ستي آن  است كه از نظر اشتغال زایي 
اقتصاد       د     ر  مؤثري  بسیار  نقش  وابستگي؛  قطع  و  ارزي  د     رآمد     هاي  كسب  و 
یك  معموالً  كه  است  گونه اي  به  پتروشیمي  محصوالت  تولید       د     ارد     .  كشور 
واحد      اصلي د     ر باال د     ست، ماد     ه اولیه واحد     هاي د     یگر را تولید      مي كند     ، مانند      
واحد      الفین كه با تولید      اتیلن و پروپیلن نیاز واحد     هاي پلي اتیلن و پروپیلن را 
تأمین مي كند     . د     ر صنایع وابسته به نفت هر چه به سمت محصوالت نزد     یك به 
بازار مصرف متمایل شویم، با فرصت هاي شغلي بیشتر و كم هزینه تر روبه رو 
هستیم. به نحوي كه طبق گزارشات معتبر بین المللي براي ایجاد      هر شغل د     ر 
صنعت پاالیش، به حد     اقل 500 هزار د     الر و د     ر صنایع باال د     ستي پتروشیمي 
د     ستي  پایین  صنایع  د     ر  حالیکه  د     ر  نیازمند     یم.  سرمایه گذاري  د     الر  هزار   360
مي توان  كمتر  مراتب  به  هزینه اي  با صرف  پالستیك  نظیر صنایع  پتروشیمي 
د     ر  اشتغال  و  ثابت  سرمایه گذاري  متوسط  میزان  پرد     اخت.  اشتغال  ایجاد       به 
صنایع باالد     ستي، میاني و نهایي پتروشیمي كشور به ازاي تولید      یك میلیون تن 

محصول مطابق جد     ول زیر  است: 

براساس نتایج جد     ول فوق براي تولید      یك میلیون تن محصول باالد     ستي به 

پانصد      نفر نیروي انساني و حد     ود      883/6 میلیون د     الر سرمایه گذاري ثابت نیاز 
است. وقتي همین یك میلیون تن محصول بعد      از تولید      د     ر اختیار واحد     هاي 
فرصت  د     الر  میلیون   2626/5 و  اشتغال  نفر   2200 حد     ود       گیرد     ،  قرار  میاني 
سرمایه-گذاري ایجاد      مي شود     . نکته قابل توجه اینکه با توجه به جد     ول میزان 
هر  ایجاد       براي  اما  است،  بیشتر  باالد     ستي  از صنایع  میاني  اشتغالزایي صنایع 
یك  مصرف  ازاي  به  نهایت  د     ر  است.  نیاز  سرمایه گذاري  قد     ر  همان  شغل، 
فرصت  هزار   200 حد     ود       نهایي،  واحد     هاي  د     ر  میاني  محصول  تن  میلیون 
شغلي و 4800 میلیون د     الر فرصت سرمایه گذاري ایجاد      مي شود     . همان طور كه 
مشاهد     ه مي شود      هزینه ایجاد      هر شغل د     ر صنایع نهایي بسیار اند     ک و حد     ود      
این صنایع بسیار زیاد      است  24 هزار د     الر است. د     ر حالیکه تنوع شغلي د     ر 
بهد     اشتي،  از جمله صنایع پالستیك، الستیك، آرایشي  و شاخه هاي متعد     د     ي 
را  غیره  و  شیمیایي  كود     هاي  الستیك،  كامپوزیت،  الیاف،  نساجي،  شویند     ه، 

د     ربرمي گیرد     .
تأسیس صنعت پتروشیمي د     ر ایران به د     هه 1330 باز مي گرد     د     . جد     ول زیر 
انقالب  پیروزي  از  بعد       پتروشیمي  به روند      توسعه صنعت  اجمالي  نگاهي  با 

اسالمي اشاره د     ارد     .

د     ر سال هاي اخیر نیز اقد     امات قابل توجهي توسط د     ولت به منظور واگذاري 
به  پتروشیمي  این صنعت صورت گرفته و صنعت  پتروشیمي هاي د     ولتي د     ر 

عنوان پیش قراول واگذاري هاي اصل 44 قانون اساسي شناخته مي شود     .
مرحله  از  خام  گاز  و  نفت  از  مشتقه  محصوالت  زنجیره  ذیل  نمود     ار  د     ر 
استخراج تا تبد     یل محصول نهایي آورد     ه شد     ه است. این نمود     ار بخوبي بیانگر 
حوزه وسیع كاربرد      محصوالت این زنجیره و نقش آن د     ر توسعه صنایع كشور 
است. اما نکته مهم تر اینجاست كه تنوع د     ر محصوالت نهایي و پایین د     ست 
اشتباه   تقریبًا  محصوالت،  این  براي  شد     ن  قائل  محد     ود     یت  كه  است  آنچنان 
است. زیرا كه رقابت صنایع د     ر كسب سود     ، نوآوري د     ر محصوالت و تغییر 
ذائقه بازار و تاثیرپذیري این صنایع از بازار و همچنین جهاني بود     ن بازار این 

محصوالت، موجب خلق روزانه د     هها محصول جد     ید      شد     ه است.
*قائممقاممعاونبازرگانيشركتفراب

سرمایهگذاريثابتاشتغال)نفر(شرح
)میلیوندالر(

سرانهاشتغال
)هزاردالربرنفر(

500883/61880صنایع باالد     ستي

22002626/51545صنایع میاني

200000480024صنایع نهایي

مرحلهپیدایششرح
وگسترشاولیه

دورانركود
)جنگتحمیلي(

مرحلهحیاتو
بازسازيدرپایان
برنامهاولودوم

مرحلهجهشو
تثبیتپایانبرنامه
سوموچهارم

1356136813781390سال
661454/5ظرفیت عملیاتي

2/721142/7تولید     

1/521/36/730/1فروش

مقایسهفرصتهاياشتغالزایيوسرمایهگذاري
درصنایعباالدستي،میانيونهایيپتروشیمي

روندتوسعهوپیشرفتصنعتپتروشیمي
اعدادبهمیلیونتنميباشند.درمقاطعزمانيسال1356تا1390

براي تولید      یک 
میلیون تن محصول 
باالد     ستي به پانصد      
نفر نیروي انساني و 
حد     ود      ۸۸3/6 میلیون 
د     الر سرمایه گذاري 
ثابت نیاز است. 
وقتي همین یک 
میلیون تن محصول 
بعد      از تولید      د     ر 
اختیار واحد     هاي 
میاني قرار گیرد     ، 
حد     ود      2200 نفر 
اشتغال و 2626/5 
میلیون د     الر فرصت 
سرمایه گذاري ایجاد      
مي شود   
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فراب براي پنجمين بار صاد   ر کنند   ه نمونه ملي شد   
شركت فراب براي پنجمین بار موفق به كسب عنوان »صاد   ر كنند   ه نمونه ملي« 
و براي نخستین بار، موفق به كسب »رتبه اول د   ر گروه صاد   ر كنند   گان خد   مات 

فني و مهند   سي« د   ر كشور شد   .
صاد   رات  ملي  روز  مراسم  د   ر  فراب،  شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
1394كه با حضور د   كتر »اسحاق جهانگیري«، معاون اول رئیس جمهور؛ مهند   س 
»محمد    جواد     د   كتر  تجارت؛  معد   ن و  زاد   ه«، وزیر صنعت،  نعمت  »محمد   رضا 
اسالمي،  نمایند   گان مجلس شوراي  از  امور خارجه، و جمعي  ظریف«، وزیر 
استاند   اران، مسئوالن و مقام هاي د   ولتي و بخش خصوصي برگزار شد   ، شركت 

فراب به عنوان »صاد   ر كنند   ه نمونه ملي سال 1394 د   ر صاد   رات خد   مات فني و 
مهند   سي« معرفي و تند   یس و لوح تقد   یر به مهند   س »مهران لطفي«، مد   یر عامل 

شركت فراب، اهد   ا شد   .
این مراسم روز سه شنبه بیست و هشتم مهرماه 1394 د   ر سالن اجالس سران 

برگزار شد   .
شایان ذكر است شركت فراب پیش از این د   ر سال هاي 1390،1389، 1391 
و 1393 نیز به عنوان صاد   ركنند   ه نمونه ملي د   ر گروه خد   مات فني و مهند   سي 

انتخاب شد   ه بود   .
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شركت فراب براي 
پنجمین بار موفق 

به كسب عنوان 
»صاد   ر كنند   ه 

نمونه ملي« و براي 
نخستین بار، موفق 

به كسب »رتبه 
اول د   ر گروه صاد   ر 

كنند   گان خد   مات 
فني و مهند   سي« د   ر 

كشور شد   
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اقتصاد   ی كشور روشن  آیند   ه  معاون اول رئیس جمهور گفت: ما فکر می كنیم 
است و برای سال آیند   ه برنامه د   اریم و د   ر این زمینه از نخبگان بخش خصوصی 

استفاد   ه خواهیم كرد   .
د   كتر »اسحاق جهانگیري«، این مطلب را د   ر مراسم روز ملی صاد   رات بیان كرد    
و با تشکر از صاد   ركنند   گان حاضر د   ر جلسه گفت: ما د   ر شرایطی هستیم كه با سال 
افتاد   ه كه مهم ترین آن مسأله  اتفاق هاي مهمی د   ر كشور  گذشته متفاوت است. 
توافق هسته ای و لغو تحریم های ظالمانه است كه علیه ملت ایران وضع شد   ه بود   .

جهانگیري افزود   : ما از ابتد   ای د   ولت با شرایط خاص د   ر مسائل بین المللي روبرو 
بود   یم. مذاكرات سخت و د   شواری بود    كه د   ر سطح بین المللی این احساس را به 
وجود    آورد   ه بود    كه د   شمنان ما با پیش روی به نقطه حساسی رسید   ه بود   ند    و  آماد   ه 
اعمال فشار آخر برای از پا د   ر آورد   ن ملت ما بود   ند   . اسرائیلی ها با تمام وجود    از 
ما  د   شمنان  با  كه  منطقه  كشورهای  از  برخی  بود   ند   .  شاد   اب  د   نیا  د   ر  ایران هراسی 
هم صد   ا هستند   ، چه د   ر د   وران جنگ، چه پس از آن، هرچه د   اشتند    علیه ایران به 

كار گرفتند   .
و  زیاد   ه خواه  استکباری  روحیه  علت  به  بعضی   5+1 اعضای  د   اد   :  اد   امه  وی 
زیاد   ه طلب بود   ند   . د   ر چنین شرایطی ما وارد    مذاكره شد   یم. مهم ترین فرصتی كه ملت 
ایران د   ر اختیار تیم مذاكره كنند   ه قرار د   اد   ، استقامت و صبوری بود   . رهبری انقالب 

امور خارجه جمهوري  وزیر 
روز  همایش  د   ر  ایران  اسالمي 
ملی صاد   رات از شرایط برجام و 

فضای پسا تحریم سخن گفت. 
د   كتر »محمد    جواد    ظریف« د   ر 
ابتد   ای صحبت هایش از مرد   م و 
حمایت هایشان از تیم هسته ای مذاكرات قد   رد   انی كرد    و گفت: ما 
د   وران سختی را پشت سر گذاشته ایم؛ د   ورانی كه از ایران به عنوان 
یك تهد   ید    امنیتی یاد    می شد    و د   نیا به نتیجه رسید   ه بود    كه هر كاری 
با ایران هزینه بر است حتی گفتگو و یا رفت  و آمد   ؛ تهد   ید    امنیتی، 
اصطالح شومی بود    كه برای ایرانی ها د   رست كرد   ه بود   ند   . اما امروز 
این فضا رنگ باخته است و بر ما است كه از این شرایط بهترین 

استفاد   ه را ببریم.
ظریف خطاب به صاد   ر كنند   گان نمونه گفت: د   ر د   ورانی كه به 
سبب تحریم ها شرایط فعالیت اقتصاد   ی كشور سخت شد   ه بود   ، شما 
صاد   ر كنند   گان توانستید    به فعالیت های خود    اد   امه د   هید    و د   ر فضایی 
كه علیه ایران د   ر جامعه جهانی ایجاد    شد   ه بود   ، توانستید    باز هم 
كاالهای ایرانی را صاد   ر كنید   ؛ اما امروز این شرایط تغییر كرد   ه است 
و این وظیفه ما است كه به بهترین نحو از این شرایط استفاد   ه كنیم.

از  اعم  ما  د   وستان  امید   وارم  كرد   :  تصریح  خارجه  امور  وزیر 
مخالفان و موافقان برجام، برای اجرا شد   ن آن به بهترین نحو كمك 
كنند   . ظریف تصریح كرد   : اكنون همه د   نیا قبول كرد   ه اند    كه ایران 
می تواند    با قد   رت به فعالیت های خود    اد   امه د   هد    و ما می توانیم 
امروز از این فضا استفاد   ه كنیم. وزیر امور خارجه سپس گفت: اكنون 
شرایطی پیش آمد   ه كه همه مرد   م ایران می توانند    از فضای باز حال 
حاضر استفاد   ه كنند    و ما اگر می خواهیم كه د   یگر كسی كشور را 
تهد   ید    نکند   ، باید    با استفاد   ه از این فضا و انجام فعالیت های اقتصاد   ی، 
طوری عمل كنیم كه اقتصاد    د   نیا با ما پیوند    بخورد    كه د   یگر هیچ 

كشوری به لحاظ اقتصاد   ی و امنیتی نتواند    ما را تهد   ید    كند   .
وی افزود   : من به عنوان وزیر امور خارجه به شما صاد   ر كنند   گان 
قول می د   هم كه تمام تمهید   ات الزم را برای استفاد   ه از این فضا 
و گسترش فعالیت های اقتصاد   ی بین المللی فراهم كنیم. بر همین 
اساس ما قرار است د   ر نیمه اول آبان ماه سمیناری با حضور تمام 
سفرای كشورمان د   ر وزارت امور خارجه برگزار كنیم كه محور این 
سمینار نحوه استفاد   ه از فضای پسا تحریم است. ظریف تاكید    كرد   : 
ما د   ر وزارت خارجه توانایی استفاد   ه اقتصاد   ی از این فضا را ند   اریم 
و صریح می گویم كه ما بلد    نیستیم چه كار كنیم و لذا از شما فعاالن 
اقتصاد   ی می خواهم كه ما را د   ر این زمینه كمك و یاری كنید    و 
به ما بگویید    كه چه كار كنیم.  وزیر امور خارجه سپس گفت: من 
د   ر همان سال اول وزارت خود   ، معیار انتخاب سفرا و عملکرد    آنها 
را بر اساس توانایی آنها د   ر فراهم آورد   ن شرایط اقتصاد   ی مناسب 
برای كشور گذاشتم و امید   وارم با همکاری شما فعاالن اقتصاد   ی و 
نمایند   گی های ما د   ر كشورهای د   یگر، میزان صاد   رات و فعالیت های 

اقتصاد   ی ما بیش از این شود   .

قولظریفبهصادرکنندگان:
فراهم سازي زمینه هاي الزم 
برای گسترش فعالیت های 

اقتصاد   ی بین المللی

معاوناولرئیسجمهور:

آیند   ه اقتصاد   ی كشور
 روشن است 
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ظریف خطاب به صاد   ر 
كنند   گان نمونه گفت: 
د   ر د   ورانی كه به سبب 

تحریم ها شرایط 
فعالیت اقتصاد   ی 
كشور سخت شد   ه 
بود   ، شما صاد   ر 
كنند   گان توانستید    به 
فعالیت های خود    اد   امه 
د   هید    و د   ر فضایی كه 
علیه ایران د   ر جامعه 
جهانی ایجاد    شد   ه 
بود   ، توانستید    باز هم 
كاالهای ایرانی را 
صاد   ر كنید   ؛ اما امروز 
این شرایط تغییر 
كرد   ه است و این 
وظیفه ما است كه به 
بهترین نحو از این 
شرایط استفاد   ه كنیم
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برای مذاكره با شیوه جد   ید    اراد   ه جد   ی د   اشت. د   نیا 
از شرایط ناامن منطقه متوجه شد    كه منطقه حساس 

خاورمیانه تنها با حضور ایران با ثبات می شود   . 
گفت:  اد   امه  د   ر  جمهور  رئیس  اول  معاون 
د   كتر روحانی كه با رای ملت انتخاب شد   ، سابقه 
ایشان یك فرصت برای مذاكرات بود   . ایشان یك 
د   یپلمات حرفه ای د   ر امر مذاكره بود   ند    و تیمی را 
فرماند   هی كرد   ند    كه این تیم یك بار برای همیشه 
نشان د   اد    مذاكره یعنی چه. كسانی كه با فن مذاكره 
آشنا نبود   ن، د   ر د   وره های قبل فکر می كرد   ند    مذاكره 

یعنی د   عوای پشت میز و بیانیه انقالبی خواند   ن.
جهانگیری افزود   : تیم جد   ید    یك تعریف جد   ید    
میز  پای  د   ر  می تواند     ایران  كه  كرد     ارائه  ایران  از 
جد   ی  صورت  به  را  شد   ه  تعیین  اهد   اف  مذاكره 
پیگیری كند    و به آن د   ست یابد   . برای غربی ها هم 
بتواند     قابل باور نبود    كه یك كشور جهان سومی 
تاریخ  د   ر  این مذاكرات  لذا  بکند   ؛  چنان مذاكراتی 

ایران ماند   نی است.
فشار  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
اثر  د   ر  ما  برای  گفت:  نفت  صنعت  د   ر  تحریم ها 
به  فرصت هایی  ولی  شد   ؛  ایجاد     فشار  تحریم ها 

وجود    آمد   .
 ما د   ر روز لغو تحریم ها روزانه 500 هزار بشکه 
همچنین  كرد   .  خواهیم  اضافه  تولید   اتمان  به  نفت 
منابع الزم را د   ر اختیار وزارت نفت قرار د   اد   ه ایم 

تولید     به  رسید   ن  توانایی  آیند   ه  ماه  چند     ظرف  و 
یك میلیون بشکه را نیز خواهیم د   اشت. منابع مالی 
آزاد    خواهند    شد   ، پول های آزاد    شد   ه اگر به بود   جه 
د   ولتی كمکی نمی كند   ، ولی به طور كامل د   ر اختیار 
اقتصاد    كشور قرار خواهد    گرفت و باعث رشد    آن 
خواهد    شد   . ما با برخی سرمایه گذاران خارجی به 

مرحله قرارد   اد    رسید   ه ایم. 
كه  د   اریم  چالش هایی  ما  البته  كرد   :  اضافه  وي 
رقمی،  د   و  بیکاری  نرخ  رقمی،  د   و  مزمن  تورم 
به جایگاه  بیشتر و رسید   ن  برای رفاه  انتظار مرد   م 
این  از  چشم اند   از،  سند     د   ر  منطقه ای  توسعه  اول 
این  مقطع  این  د   ر  بحث  مهم ترین  هستند   .  موارد    
است كه برنامه های كلی سیاست اقتصاد    مقاومتی 
بازنگری  یك  باید     كنیم.  عملیاتی  و  اجرایی  را 
جد   ید    انجام د   هیم. یکی از مهم ترین این برنامه ها 
د   ر  باید     است.  انرژی  زمینه  د   ر  بهره وری  ارتقای 
انرژی به صورت جد   ی كار كرد    و از هد   ر  زمینه 

رفت انرژی جلوگیری شود   .
برنامه  گفت:  سپس  جمهور  رئیس  اول  معاون 
و  است  اقتصاد   ی  برون گرایی  ما  د   وم  جد   ی  د   وم 
توسعه  اقتصاد   ی،  برون گرایی  د   ر  مرحله  مهم ترین 
صاد   رات است. باید    كشورهای هد   ف را مشخص 
كنیم، باید    واحد   های تولید   ی كشور به سمتی برود    
خارجی  كشورهای  د   ر  عرضه  قابل  آنها  تولید     كه 
صنعت  وزارت  خارجه،  امور  وزارت  تیم  باشند   . 

و اتاق بازرگانی برنامه خود    را بر روی كشورهای 
هد   ف قرار د   هند   . همچنین ما د   ر زمینه های فنی و 
مهند   سی نیز ظرفیت باالیی د   اریم. صند   وق توسعه 
ملی نیز باید    به طور جد   ی پشتیبان صاد   رات كشور 
باشد    كه هیچ یك از این موارد    نباید    شرایط رانتی 
و  د   ستورالعمل ها  تمامی  باید     و  آورد     به وجود     را 

راهکار ها مشخص باشد   .
وی سپس با اشاره به كاهش بهای نفت گفت: 
اقتصاد    ایران به شد   ت به قیمت نفت وابسته است. 
اكثر كشورهای نفتی برای گرفتار نشد   ن به بیماری 
هلند   ی پس از رشد    های ناگهانی قیمت های نفتی به 
د   نبال راه حل هایی رفته اند    كه یکی از این راه حل ها 
صند   وق  راه اند   ازی  شد   ،  اجرایی  ما  كشور  د   ر  كه 
ذخیره ارزی د   ر د   ولت آقاي خاتمی بود    كه د   ر زمان 
این صند   وق مشکالت  نفت توسط  قیمت  كاهش 

را حل كنی.
جهانگیري افزود   : اما طبق آمار د   یوان محاسبات 
خرج  بی حساب  قبل  د   ولت  د   ر  آقایان  كشوری 
می كرد   ند    و د   ر زمان تشکیل صند   وق توسعه ملی، 
د   ر  ما  بود   .  خالی  تقریبًا  ما  ارزی  ذخیره  صند   وق 
هم  به  كشور  اقتصاد   ی  ثبات  كه  نگذاشتیم  د   ولت 
كشور  اقتصاد   ی  آیند   ه  می كنیم  فکر  ما  بخورد   . 
و  د   اریم  برنامه  آیند   ه  سال  برای  و  است  روشن 
د   ر این زمینه از نخبگان بخش خصوصی استفاد   ه 

خواهیم كرد   .

مهندس توسط شده امضا تقدیر لوح در
»محمدرضانعمتزاده«،وزیرصنعت،معدنو
اهدا فراب شركت عامل مدیر به كه تجارت،
شد،آمدهاست:»امروزهصادراتفقطفرایندي
درحوزهكسبوكارمحسوبنميشود؛بلکه
مفهموميفراترازرونقاقتصادي،بسطبازارهاي
بینالملليوتولیدوخدماتراشاملميشود
كهدرنهادخودآمیختهباتعامل،تنشزدایيو
افزایي هم و اندیشه و دانش تبادل همزیستي،
استوبنابراینصادركنندگانوفعاالنعرصه
تجارتخارجي،پیشقراوالنوسربازانصلح
وثباتوناقالنهویت،فرهنگوتوانایيملت
هادرفضايكسبوكارجهانيبهشمارمي
روند.اینككهاینپرچمبردستانتوانمندشما
به كشورمان مرزهاي از فراتر جغرافیایي در
اهتزازدرآمده،بهپاستالشخستگيناپذیرتان
درتوسعهصادراتغیرنفتيكشور،درساليكه
مزینبهشعار»دولتوملت؛همدليوهمزباني
«است،شایستهعنوان»صادركنندهنمونهملي
سال1394«ميباشیدواینلوحبهرسمتقدیر
بهجنابعاليتقدیمميگردد.امیداستكهدر
آرمان تحقق مسیر در پروردگار، الطاف سایه
اسالمي جمهوري مقدس نظام اقتصادي هاي

ایران،همچنانپیشگاموپایندهباشید.«
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برای ما د   ر اثر 
تحریم ها فشار 
ایجاد    شد   ؛ ولی 
فرصت هایی به 

وجود    آمد   . ما د   ر روز 
لغو تحریم ها روزانه 

500 هزار بشکه 
نفت به تولید   اتمان 
اضافه خواهیم كرد   . 
همچنین منابع الزم 
را د   ر اختیار وزارت 

نفت قرار د   اد   ه ایم و 
ظرف چند    ماه آیند   ه 
توانایی رسید   ن به 
تولید    یک میلیون 

بشکه را نیز خواهیم 
د   اشت
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مهند   س »محمد   رضا 
نعمت زاد   ه«، د   ر 
مراسم روز ملی 
صاد   رات با تبریک 
اعالم رسمی لغو 
همه تحریم ها 
توسط د   ولت های 
غربی و با بیان 
این كه سپرد   ه گذاری 
صند   وق توسعه 
ملی د   ر بانک های 
عامل براي ارائه  
تسهیالت ارزی به 
صاد   ر كنند   گان بود   ه 
كه اخیرا شروع شد   ه 
است

شد   ن  واریز  از  تجارت  و  معد   ن  صنعت،  وزیر 
200 میلیون د   الر به صند   وق ضمانت صاد   رات برای 

حمایت از صاد   ر كنند   گان خبر د   اد   . 
مراسم  د   ر  زاد   ه«،  نعمت  »محمد   رضا  مهند   س 
روز ملی صاد   رات با تبریك اعالم رسمی لغو همه 
این كه  بیان  با  و  غربی  د   ولت های  توسط  تحریم ها 
سپرد   ه گذاری صند   وق توسعه ملی د   ر بانك های عامل 
براي ارائه  تسهیالت ارزی به صاد   ر كنند   گان بود   ه كه 
اخیرا شروع شد   ه است، گفت: بانك توسعه صاد   رات 
و بانك صنعت و معد   ن بخشی از این سپرد   ه گذاری 
برای  آن  از  می توانیم  قطعا  كه  كرد   ند     د   ریافت  را 
سرمایه گذاران كمك بگیریم.  وی با بیان این كه برای 
پنج سال آیند   ه رونق اقتصاد   ی ساالنه هشت د   رصد   ی 
د   ر سال گذشته شاهد     افزود   :  پیش بینی شد   ه است، 
رشد    حد   ود    20 د   رصد   ی صاد   رات غیرنفتی بود   یم كه 
نتیجه تالش همه فعاالن د   ر این زمینه است. وزیر 
امید   واری  اظهار  اد   امه  د   ر  تجارت  و  معد   ن  صنعت، 
كرد   : د   ر نیمه د   وم سال جاری با فراهم آمد   ن فضای 
مناسب برای فعاالن، صاد   رات ما رشد   ی مثبت د   اشته 
باشد    و بتوانیم د   ر سال آیند   ه حركتی جهشی د   ر این 

زمینه د   اشته باشیم. 
نعمت زاد   ه با اشار به آمارهای جهانی گفت: برابر 
آمار جهانی، صاد   رات كاالیی ما د   ر سال 2014 معاد   ل 
3.4 د   رصد    كل صاد   رات جهانی و د   ر بخش خد   مات 
0.18 د   رصد    جهانی بود    كه از نظر رتبه د   ر بین 229 
كشور رتبه 51 را د   ر بخش كاال و د   ر بخش خد   مات 

از 152 كشور رتبه 60 را به خود    اختصاص د   اد   یم. 
د   ر  خد   مات  و  كاال  صاد   رات  این كه  بیان  با  وی 
چشم اند   از 1404 باید    به 190 میلیارد    د   الر افزایش یابد   ، 
گفت: این موضوع به آن معناست كه باید    صاد   رات 
د   ر بخش غیرنفتی یعنی كاالها و خد   مات، حد   اقل به 
سه برابر افزایش یابد    كه باید    اقد   امات الزم د   ر این 
زمینه صورت گیرد   .  وزیر صنعت، معد   ن و تجارت با 
اشاره به بند    10 سیاست های اقتصاد    مقاومتی، اظهار 
كرد   : د   ر این بند    عنوان شد   ه كه باید    حمایت همه جانبه 
هد   فمند    از صاد   رات كاال و خد   مات به تناسب ارزش 
افزود   ه و با خالص ارز آوری مثبت از طریق تسهیل 
صورت  صاد   راتی  مشوق های  گسترش  و  مقررات 
تجارت خارجی  از طرفی گسترش خد   مات  گیرد   . 
برای  خارجی  سرمایه گذاری  تشویق  ترانزیت،  و 
صاد   رات، برنامه ریزی تولید    ملی متناسب با نیازهای 
از  استفاد   ه  جد   ید   ،  بازار های  شکل د   هی  و  صاد   راتی 
ساز و كار مباد   الت تهاتری برای تسهیل مباد   الت د   ر 
صورت نیاز، ایجاد    ثبات رویه و مقررات د   ر رابطه 
با صاد   رات با هد   ف گسترش پاید   ار سهم ایران د   ر 
بازار های هد   ف، از موارد    بسیار مهمی است كه د   ر این 

سیاست به آن تاكید    شد   ه است. 
وی همچنین با اشاره به قانون رفع موانع تولید    
رقابت پذیر كه د   ر ارد   یبهشت ماه به تصویب مجلس 
رسید   ه و هم اكنون اغلب آیین نامه های آن مصوب شد   ه 
است، گفت: ما نیز مشوق ها و تسهیالتی د   ر رابطه با 
صاد   رات د   ر این قانون د   ر نظر می گیریم. مشوق های 

مالیاتی برای سرمایه گذاری خارجی، تخفیف مالیاتی 
خارجی ها برای سرمایه گذاری و تسریع د   ر استرد   اد    
مالیات بر ارزش افزود   ه از جمله موارد   ی است كه د   ر 

این قانون د   ر نظر گرفته ایم. 
نعمت زاد   ه گفت: تاكید   ات مقام معظم رهبری د   ر 
امکانات  از  حد   اكثری  استفاد   ه  سیاست های  مقد   مه 
د   اخلی د   ر قالب سیاست د   رون زایی و تاكید    بر تعامل 
و همکاری با كشورهای خارجی د   ر قالب سیاست 
برون گرایی می تواند    نخ تسبیحی برای تولید    و صنعت 

باشد   . 
وی د   ر بخش د   یگری از سخنان خود    با تاكید    بر 
ایجاد    و حمایت از شركت های بزرگ مقیاس برای 
صاد   رات گفت: فعاالن اقتصاد   ی ما به صورت انفراد   ی 
نمی توانند    با رقبای خارجی فعالیت كنند   ؛ بلکه باید    
شركت های خو شنام صاد   راتی د   ر رشته های مختلف 

به وجود    آمد   ه و به تولید    كنند   ه كمك كنند   . 
نعمت زاد   ه همچنین با بیان این كه باید    قبول كنیم 
د   انش صاد   راتی ما كافی نیست، بر استفاد   ه از مد   رسان 
حوزه  د   ر  نیروها  آموزش  برای  خارجی  مربیان  و 

صاد   رات تاكید    كرد   . 
وزیر صنعت، معد   ن و تجارت با تاكید    بر ضرورت 
با مراود   ات  ارتباط  د   ر  بانکی  روز آمد    كرد   ن سیستم 
بین المللی به ویژه بعد    از توقف 10 ساله با بانك های 
خارجی، د   رخواست كرد   : سال آیند   ه یکی از ضوابط 
صاد   ر كنند   گان نمونه، میزان بهره مند   ی استفاد   ه آنها از 

شبکه هاي مجازی و تجارت الکترونیك باشد   . 

اخبار خوش وزیر برای صاد   رکنند   گان
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چنانچه جمهوری 
اسالمی ایران به 

عنوان بزرگ ترین 
اقتصاد    خارج از 
سازمان جهانی 
تجارت د   ر پنج 

سال آیند   ه سیاست 
 WTO الحاق به

را د   ر اولویت برنامه 
های خود    قرار 

ند   هد   ، بد   ون شک با 
چالش های متعد   د    
د   ر توسعه صاد   رات 

مواجه می شود

معاون وزیر صنعت، معد   ن و تجارت و رئیس كل 
سازمان توسعه تجارت ایران گفت: د   ر آستانه اجرایی 
شد   ن توافق برجام، سیاست اصلی د   یپلماسی اقتصاد   ی 
باید    الحاق به سازمان جهانی تجارت )WTO( باشد    
و الزم است این موضوع د   ر راس برنامه های پسا 

تحریم قرار گیرد   .
»ولی اهلل افخمی راد   « افزود   : واقعیت این است كه 
یگانه مسیر توسعه اقتصاد   ی كشور بر پایه رهنمود    
مقام معظم رهبری، اقتصاد    د   رون زا و برونگراست 
این محور حركت شود   ، ضامن رشد     بر  و چنانچه 

جهشی خواهد    شد   . 
وی تصریح كرد   : طی سال های گذشته سیاست 
صنعتی زد   ایی پیاد   ه شد   ه، به گونه ای كه سهم بخش 
صنعت و معد   ن از متوسط 18 د   رصد    د   ر د   وره 85 - 

1377 به رقم 9 د   رصد    د   ر سال 1391 تنزل یافت. 
رئیس كل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه 
د   ر حوزه صاد   رات غیرنفتی با وجود    رشد    قابل توجه 
غیرمطلوبی  تركیب صاد   رات  با  اخیر  های  د   ر سال 
مواجه شد   ه ایم، گفت: امروز میزان صاد   رات كاالهای 
واسطه ای از 57 د   رصد    د   ر سال 1383 به حد   ود    73 
د   رصد    د   ر سال 93 رسید   ه و ارزش افزود   ه صاد   رات 

صنعتی بسیار پایین آمد   ه است. 
تجارت  جهانی  سازمان  كرد   :  اضافه  راد     افخمی 
اكنون د   ارای 161 عضو است كه امسال با الحاق د   و 
كشور به 163 كشور می رسد    كه د   ر آن صورت این 
سازمان 98 د   رصد    تجارت جهان را تحت ضوابط و 

مقررات خود    د   رآورد   ه است. 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  چنانچه  گفت:  وی 
عنوان بزرگ ترین اقتصاد    خارج از سازمان جهانی 
 WTO تجارت د   ر پنج سال آیند   ه سیاست الحاق به
را د   ر اولویت برنامه های خود    قرار ند   هد   ، بد   ون شك 
با چالش های متعد   د    د   ر توسعه صاد   رات مواجه می 

شود   . 
گفت:  تجارت  و  معد   ن  صنعت،  وزیر  معاون 
سازمان جهانی تجارت به تازگی پیام های مثبتی را 
د   ر خصوص الحاق كشورمان به این سازمان منعکس 
وزارت  های  پشتیبانی  با  رود     می  انتظار  و  كرد   ه 
امورخارجه و همزمان با اجرایی شد   ن برجام، فرایند    

مذاكرات ایران به زود   ی د   ر این زمینه آغاز شود   .
رئیس كل سازمان توسعه تجارت ایران افزود   : مهم 
ترین د   ستاورد    ایران از پیوستن به WTO، د   ر د   رجه 
اول شفاف سازی و قانونمند    سازی فضای اقتصاد   ی 
و هماهنگی آن با اقتصاد    بین المللی و د   ر د   رجه د   وم 
برد   اشتن موانع تجاری د   ر كشورهای هد   ف است كه 

نتیجه این د   و كمك به جذب سرمایه گذاری های 
خارجی به ویژه د   ر بخش های د   انش بنیان با د   ید   گاه 

صاد   رات محور تحقق خواهد    یافت.

پیشینهومعیارهايانتخابصادرکنندهنمونه
معاون وزیر صنعت، معد   ن و تجارت د   ر بخش 
هر  رسم  به  اینکه  بیان  با  خود     سخنان  از  د   یگری 
به  رغم  كه  عزیزانی  از  مّلی صاد   رات  د   ر روز  سال 
تمامی مشکالت موجود    د   ر زمینه توسعه صاد   رات به 
موفقیت های چشمگیری د   ست یافته اند    به سهم خود    
تقد   یر و تشکر می كنم، گفت: انتخاب صاد   ركنند   گان 
نمونه از سال 1377 د   ر مركز توسعه صاد   رات ایران 
كه اینك سازمان توسعه تجارت ایران نامید   ه می شود   ، 
آغاز شد    و امسال شاهد    برگزاری نوزد   همین د   وره این 

مراسم هستیم. 
ولي اهلل افخمی راد    گفت: بر اساس تصویب نامه 
هیأت د   ولت و با هد   ف ترویج و تشویق صاد   رات 
غیرنفتی و صاد   ركنند   گان فعال و معرفی الگوهای موفق 
به جامعه، كارگروهی متشکل از نمایند   گان د   ستگاه ها و 
سازمان های ذیربط صاد   رات شامل گمرک ایران، بانك 
مركزی، وزارت جهاد    كشاورزی، سازمان مد   یریت و 
صنایع  امور  استاند   ارد   ،  ملی  سازمان  برنامه ریزی، 

اتاق  اقتصاد   ی وزارت صنعت، معد   ن و تجارت،  و 
بازرگانی و صنایع و معاد   ن ایران و اتاق تعاون ایران 
ایران، مسئولیت  به ریاست سازمان توسعه تجارت 
ارزیابی و انتخاب صاد   ركنند   گان نمونه ملی را بر عهد   ه 
د   ارند   . وی مهم ترین شاخص ها و معیارهای انتخاب 
صاد   ركنند   گان نمونه را ارزش صاد   رات، روند    رشد    
صاد   رات، گسترد   گی و ماند   گاری د   ر بازارها، د   ارا بود   ن 
د   فتر نمایند   گی و فروش د   ر بازارهای هد   ف، ثبت بین 
المللی برند    بنگاه و محصول، ثبت د   اخلی برند   ، د   ارا 
و  مد   یریتی  و  كیفی  بین المللی  استاند   ارد   های  بود   ن 
عضویت د   ر اتحاد   یه و تشکل های صاد   راتی ملی و 

استانی برشمرد   .
رئیس كل سازمان توسعه تجارت ایران اد   امه د   اد   : 
د   ارا بود   ن آزمایشگاه مورد    تایید    استاند   ارد   ، صاد   رات 
سرمایه گذاری  صورت  به  شد   ه  تولید     محصوالت 
با  لیسانس  تحت  محصوالت  صاد   رات  و  مشترک 
به سبد    صاد   راتی  توجه  با  معتبر خارجی.  برند   های 
و  توجه  و ضرورت  كشور  كاالهای  و  محصوالت 
تشویق صاد   رات صنعتی و كاالهای د   انش بنیان و نیز 
د   ارای ارزش افزود   ه باالتر، از د   و سال گذشته توجه 
به ارزش افزود   ه كاالهای صاد   راتی نیز به عنوان یك 
شاخص مهم و كلید   ی د   ر ارزیابی بنگاه های صاد   راتی 

مورد    توجه قرار گرفته است.
این مقام مسئول افزود   : یکی از مهم ترین مولفه ها 
و شاخص های جد   ید    د   ر انتخاب صاد   ركنند   گان نمونه 
ملی، توجه به ارزش افزود   ه كاالهای صاد   راتی است.

وی اضافه كرد   : فرآیند    انتخاب صاد   ركنند   گان نمونه 
سال 1394 از ارد   یبهشت ماه با اعالم فراخوان عمومی 
آغاز می شود    و د   ر روز ملی صاد   رات با اعالم اسامی 

منتخبان پایان می یابد   . 
افخمی راد    گفت: د   ر مجموع 427 متقاضی د   اشتیم 
د   ر  متقاضیان  از  پذیرش شد   ه  پروند   ه های  تعد   اد     كه 
 11 خد   مات  بخش  د   ر  و  پروند   ه   223 كاال  بخش 

پروند   ه و د   ر مجموع 234 پروند   ه است.
معاون وزیر صنعت، معد   ن و تجارت گفت: تعد   اد    
كل گروه های كاالیی و خد   ماتی 67 گروه است كه 
خد   مات  گروه   2 و  كاالیی  گروه   53 د   ر  متقاضیان 
پروند   ه ارائه كرد   ه اند    و د   ر 12 گروه ثبت نام صورت 

نگرفته است.
ایران، 29 مهرماه »روز صاد   رات«  تقویم ملی  د   ر 
با  روز  این  همزمانی  به  د   لیل  كه  است  نامید   ه شد   ه 
نشست هیات وزیران، مراسم بزرگد   اشت روز ملی 
صاد   رات د   ر سال 1394، د   ر روز 28 مهرماه برگزار 

شد   .

رئیسکلسازمانتوسعهتجارتایران:

سیاست اصلی د   یپلماسی اقتصاد   ی كشور
 الحاق به سازمان جهانی تجارت باشد   

عنوان  به  بار  پنجمين  براي  فراب  انتخاب  پي  د   ر 
»صاد   ر كنند   ه نمونه ملي«، مهند   س »مهران لطفي«، 
این  پيامي،  صد   ور  با  فراب،  شركت  عامل  مد   یر 
به همكاران تبریک گفت. د   ر پيام مد   یر  موفقيت را 
گرامي!  »همكاران  است:  آمد   ه  فراب  شركت  عامل 
د   ر  ملي  نمونه  كنند   ه  صاد   ر  عنوان  كسب  از  پس 
فرایند     د   ر   ،1393 و   1391  ،139٠،1389 هاي  سال 
ارزیابي سال جاري نيز، شركت فراب براي پنجمين 
ملي،  نمونه  كنند   ه  صاد   ر  عنوان  كسب  به  موفق  بار 
اخذ رتبه اول د   ر گروه صاد   ر كنند   گان خد   مات فني 
و مهند   سي و همچنين كسب باالترین امتياز د   ر بين 
را  موفقيت  این  گرد   ید   .  كشور  كنند   گان  صاد   ر  كليه 
به د   ست آورد   ن آن  به كليه همكاران عزیزم كه د   ر 
نقش آفریني نمود   ند   ، تبریک عرض مي نمایم و براي 
همه شما، سالمتي موفقيت روزافزون آرزو مي كنم. 

د   وستد   ار شما: مهران لطفي«

ي
بر

 خ
ش

زار
گ

مرداد - شهريور - مهر 1394



40

14قسمت

علي بابا چطور 

جهاني شد    ؟

درباره
َجـكما

»َج�ك ما« كارآفرین، صنعتگر و مد     یر ارشد      اجرایي چیني است، 
د     یگر  او  اگرچه  كرد     .  تاسیس  را  علي  بابا  گروه   1999 سال  د     ر  كه 
مقام مد     یرعاملي ند     ارد     ، اما همچنان علي بابا با چهره و نام او شناخته 
مي شود     . وي د     رحال حاضر به  عنوان مد     یر عامل اجرایي و رییس هیات 
مد     یره گروه علي  بابا فعالیت مي كند     . او از جمله افراد      موفق د     ر حوزه 
فن آوري اطالعات است كه نامش به عنوان چهارمین فرد      د     ر فهرست 
باهوش ترین مد     یران د     نیاي فن آوري به ثبت رسید     ه است. َجك ما د     ر 
ماه مارس 2014 با د     ارایي خالص 10/8 میلیارد      د     الر د     ر رتبه ششم از 
فهرست ثروتمند     ترین افراد      چین قرار گرفت. وي هم اكنون د     ر رتبه 

118 از فهرست ثروتمند     ترین افراد      جهان مجله فوربز قرار د     ارد     . 

آغازراه
طریق  از  د     الر  میلیارد        20 خالص  ارزش  به  د     ارایي  ساخت 
د     نیاي  د     ر  د     رست  بینش و چشم اند     از  كاري صحیح و حفظ  اخالق 
پر رقابت كسب و كار، بسیار سخت و زمان بر است. »َجك  ما« یکي 
ما«  »َجك  كند     .  ممکن  را  غیرممکن  این  توانسته  كه  افراد     ي ست  از 
د     ر نوامبر 1964 د     ر چین متولد      شد     . د     ر سنین پایین عالقه زیاد     ي به 
یاد     گیري زبان انگلیسي د     ر خود      یافت. به همین منظور هر روز صبح 
با د     وچرخه خود      به هتلي مي رفت كه اشخاص خارجي د     ر آن اسکان 
مي یافتند      تا با آنها گفت وگو كند     . او به رایگان راهنماي ایشان براي 
گرد     ش د     ر شهر مي شد      تا زبان خود      را تقویت كند      و این كار را 9 
سال اد     امه د     اد     . نام جك را یکي از این گرد     شگران براي او انتخاب 
كرد      زیرا كه تلفظ نام چیني اش برایش بسیار د     شوار بود     . پس از آن د     ر 
جواني هنگامي كه جك سه بار د     ر آزمون ورود     ي د     انشگاه ناكام ماند     ، 
به موسسه تربیت معلم »هانگ ژو« رفت و با لیسانس زبان انگلیسي از 
آنجا فارغ التحصیل شد     . او كه سخنران زبان و تجارت بین الملل گشته 
بود      براي اد     امه تحصیالت خود      به مد     رسه آموزش عالي كسب وكار 
CKGSB رفت، موسسه اي كه توسط لي كا شینگ بنیان گذاشته شد     ه 
بود     . او د     ر آن مد     رسه با همسرش ژانگ اینگ آشنا شد      و آنها كمي پس 

از فارغ التحصیلي با یکد     یگر ازد     واج كرد     ند     .
این  موسس  آپارتمان  د     ر  سال 1999  د     ر  بابا  علي  چیني  شركت 
شركت د     ر شهر هانگ ژو افتتاح شد     . جك د     ر آن زمان یك معلم ساد     ه 
انگلیسي بود     . حتي سواد      او به اند     ازه یك متخصص كامپیوتر معمولي 
نبود     . او تا سال 1995 از اینترنت استفاد     ه نمي كرد      و از قرار هنوز هم 
كد     نویسي بلد      نیست. جك ما، فرد     ي بود      كه مجموعه رستوران هاي 
كي اف سي او را د     ر د     وراني كه به د     نبال شغل براي خود      بود     ، به علت 
قد      كوتاه و الغر اند     ام بود     نش استخد     ام نکرد     ند     . با این وجود     ، به واسطه 
مغز اقتصاد     ي خوبي كه د     اشت توانست د     ر عرض چند      سال شركت 
تازه تاسیس خود      را به موفقیت هاي بزرگي برساند     ، به طوري كه پس 
از سال 2000 میالد     ي، eBay را از عرصه رقابت د     ر چین خارج كند     . 
معامالت صورت گرفته د     ر این كمپاني از مجموع معامالت صورت 
از  را  علي  بابا  نام  َجك ما  است.  بیشتر   eBay و  آمازون  د     ر  گرفته 
كارتوني به نام »علي بابا و چهل د     زد      بغد     اد     « به عاریت گرفته است، 
شخصي كه رمز ورود      به یك غار پر از جواهرات را مي د     انست و آن 

را مرتبا مي گشود     .

فق
مو

ان 
ير

مد     

جک ما، فرد     ي 
بود      كه مجموعه 
رستوران هاي كي 
اف سي او را د     ر 

د     وراني كه به د     نبال 
شغل براي خود      بود     ، 
به علت قد      كوتاه و 
الغر اند     ام بود     نش 
استخد     ام نکرد     ند     . با 
این وجود     ، به واسطه 
مغز اقتصاد     ي خوبي 
كه د     اشت توانست 
د     ر عرض چند      
سال شركت تازه 
تاسیس خود      را به 
موفقیت هاي بزرگي 
برساند     ، به طوري كه 
پس از سال 2000 
میالد     ي، eBay را 
از عرصه رقابت د     ر 
چین خارج كند    

ثمین امامي*
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هدفازراهاندازي
با هد     ف آسان كرد     ن معامالت تجاري  ما  جك 
برد     ن  بین  از  و  فروشند     گان  و  خرید     اران  بین 
را  بابا  علي  سایت  مکاني  و  زماني  محد     ود     یت 
راه اند     ازي كرد     . او مي خواست از طریق این سایت 
خد     مات و محصوالت چین را به آساني د     ر اختیار 
خرید     اران خارجي و افراد     ي كه د     ر خارج از چین 
سکونت د     اشتند     ، قرار د     هد     . این سایت ابتد     ا با یك 
گروه 18 نفره و سرمایه اي كوچك راه اند     ازي شد      
جهان  سطح  د     ر  آن  گسترش  براي  تد     ریج  به  و 
تالش شد     . این شركت هم اكنون 25 هزار كارمند      
ما«  د     ارد     .»َجك  مشتري  میلیون   300 به  نزد     یك  و 
اینترنت  د     ر محیط  بتوانند       باید       افراد       د     اشت  عقید     ه 
انجام  قبل  از  راحت تر  بسیار  را  خود       معامالت 
د     اشت  كامل  توجه  نیز  موضوع  این  به  او  د     هند     . 
وبسایت هاي  از  نتوانند       شاید       افراد       از  بسیاري  كه 
و  علم  عبارتي  به  و  كنند       استفاد     ه  الکترونیکي 
مهارت آن را ند     اشته باشند     ، بنابراین طراحي بسیار 
ساد     ه و د     ر عین حال هوشمند     انه د     ر سایت یکي از 
عوامل جذابیت این نوع تجارت خواهد      بود     . به این 
ترتیب همه افراد      فارغ از متخصص بود     ن د     ر حوزه 
تجارت اینترنتي یا فرد     ي عاد     ي با آگاهي معمولي 
د     یجیتالي  شركت هاي  قابلیت هاي  از  مي توانند      
با این فکر وبسایت علي  استفاد     ه كنند     . »جك ما« 
بابا را د     ر كشور چین راه اند     ازي كرد     . حاال او با این 
تفکر توانسته است »علي بابا د     ات كام« را به عنوان 
د     هکد     ه  د     ر  چین  كشور  د     یجیتالي  ابریشم  جاد     ه 
ایجاد       با  او  كند     .  معرفي  جهانیان  به  وب،  جهاني 
یك محیط تعاملي هوشمند      میان خرید     ار وفروشند     ه 
به وجود     آورد     ه  كاربران  براي  را  قد     رتمند     ي  پایگاه 
است و همین موضوع باعث شد     ه كه او اولین مرد      
مجله  جلد       روي  عکسش  كه  باشد       موفقي  چیني 

فوربز چاپ مي شود     .

مدلکسبوکار
صورت  این  به  بابا  علي  كسب وكار  مد     ل 
محد     ود     یت  بد     ون  بستر  یك  كه  شد     ه  طراحي 
و  مصرف كنند     گان  همه  براي  را  مکاني  و  زماني 
خرید     اران ایجاد      مي كند     . د     ر واقع با این زیر ساخت 
با  مي توانند       تولید     كنند     گان  و  تامین كنند     گان  تمام 
خرید     اران د     ر سراسر جهان آشنا شوند      و خرید     اران 
مورد       محصول  و  كاال  تولید     كنند     گان  مي توانند       نیز 
هزاران  بابا  علي  سایت  كنند     .  پید     ا  را  خود       نظر 
محصوالتشان  همراه  به  را  مختلف  كسب وكار 
فروشند     ه  و  خرید     ار  میان  طریق  این  از  و  معرفي 

مي توانند       فروشند     گان  مي كند     .  برقرار  ارتباط 
مشخصات و آگهي محصوالت خود      را د     ر سایت 
بگذارند      تا سایت آنها را به خرید     اران معرفي كند     . 
وبسایت  طریق  از  فروشند     گان  و  خرید     اران  چون 
علي بابا این تعامل را انجام مي د     هند     ، همه مراحل 

كامال حساب شد     ه و مطمئن پیش مي رود     .
با  را  چیني  شركت  این  كاري  مد     ل  بسیاري   
مي كنند     ،  مقایسه  آمازون  یعني  آن  آمریکایي  مد     ل 
بابا خود     ش كاال را به  اما بر خالف آمازون، علي 
بازار  مانند       بلکه  نمي رساند       نهایي  مصرف كنند     ه 
كمپاني هاي  و  تجار  كاالي  عرضه  براي  بزرگي 
بزرگ است. علي بابا سود      خود     ش را از طریق قرار 
د     اد     ن آگهي  هاي مبتني بر جست وجو با استفاد     ه از 
كمیسیون  د     ریافت  یا  گوگل(  )مانند       كلید     ي  لغات 
با فروش  این شركت  به د     ست مي آورد     . همچنین 
حق عضویت ویژه، سرویس هاي پرد     ازش ابري و 
د     سترسي به اطالعات د     رآمد      قابل توجهي را كسب 
این  بابا  علي  منحصربه فرد       ویژگي هاي  از  مي كند     . 
یك  د     رباره  تحقیق  قابلیت جست وجوو  كه  است 
شركت خاص یا حتي یك محصول خاص را نیز 

د     ارد     . 
0.3 د     رصد       پس  این  از  كه  كرد     ه  اعالم  َجك ما 
د     رآمد      ساالنه این شركت را كه رقم قابل توجهي 
است به اجراي طرح هاي حفاظت محیط زیست و 
به ویژه طرح هایي كه با هد     ف بهبود      وضعیت كیفي 
آب و هوا مطرح مي شوند     ، اختصاص خواهد      د     اد     . 

جدولزمانيگروهعليبابا
از  د     یگر  نفر  و 17  »َجك  ما«  د     سامبر 1998  د     ر 
بابا  علي  اینترنتي  فروشگاه  اولیه  نسخه  موسسین، 
گروه   2000 تا   1999 سال  از  نمود     ند     .  افتتاح  را 
د     الر  میلیون   25 مجموع  د     ر  بابا  علي  شركت هاي 
بانك، گلمن سك و چند      موسسه د     یگر  از سافت 
سرمایه جذب نمود     . د     ر د     سامبر 2001 وب سایت 
فروشگاه  مي   د     ر  رسید     .  سود     آوري  به  بابا  علي 
اینترنتي2003 تائوبائو )Taobao(، بستر الزم براي 

تجارت الکترونیکي را فراهم نمود     .
د     ر د     سامبر 2004 د     رگاه پرد     اخت علي بابا، علي 
پي )ALI PAY(، بر بستر تائوبائو، به عنوان یك 
كرد     .  آغاز  را  خود       فعالیت  جد     اگانه  كار  و  كسب 
د     ر اكتبر 2005 گروه علي بابا همکاري مشترک را 
نوامبر  نمود     . د     ر  یاهو آغاز  یاهو چین و كمپاني  با 
هنگ  بورس  وارد       موفقیت آمیزي  طور  به   2007
وبسایت  یك  تااوبااو   2008 آوریل  د     ر  شد     .  كنگ 
خرد     ه فروشي به عنوان یك مکمل براي مركز خرید      

خود      راه اند     ازي نمود     . د     ر سپتامبر 2008 گروه علي 
بابا بخش تحقیق و توسعه خود      را راه اند     ازي كرد     . 
د     ر سپتامبر 2009 گروه علي بابا د     ر د     همین سالگرد      
راه اند     ازي  را  ابري خود       محاسبه گر  سیستم  افتتاح، 
به  كمك  براي  بابا  علي  گروه  مي 2010  از  كرد     . 
را  خود       ساالنه  د     رآمد       از  0.3 د     رصد       زیست  محیط 
سرمایه گذاري  زیست  محیط  از  محافظت  براي 
مي كند     . د     ر اكتبر 2010، تائوبائو، نسخه اولیه موتور 
د     ر  نمود     .  راه اند     ازي  را  آنالین  جست وجوخرید      
تائوبائو به سه شركت تقسیم گرد     ید     .  ژوئن 2011 
اولین  بابا  علي  ابري  محاسبه گر  د     ر جوالي 2011 
سیستم موبایلي خود      را راه اند     ازي و د     ر ژانویه 2012 
Tall.com نام چیني خود      را براي آغاز برند     سازي 

مجد     د      تغییر د     اد     .
د     ر مارس 2014 علي بابا از قصد      خود      براي ورود      
به بازار آمریکا پرد     ه برد     اشت؛ د     ر 6 مي 2014 گروه 
بازار  به  به تکمیل مستند     ات جهت ورود       بابا  علي 
آمریکا، به عنوان بزرگ ترین عرضه عمومي د     ر تاریخ 
آمریکا پرد     اخت. د     ر 5 ژوئن 2014 گروه علي بابا 
به خرید      50 د     رصد      سهام تیم فوتبال گوآنجو اورور 
د     ر  آسیا  باشگاه هاي  جام  قهرماني  عنوان  كه  گرند      
سال 2013 را كسب نمود      به مبلغ 192 میلیون د     الر 
بابا شركت  علي  ژوئن 2014 گروه  د     ر  كرد     .  اقد     ام 
ارایه كنند     ه اینترنت د     ر چین UCWeb را خرید     اري 

نمود      ولي مبلغ این قرارد     اد      هرگز فاش نشد     .

درسهايکارآفرینيَجكما
 اید     ه ها و رویاهاي خود      را پرورش د     هید     . حتي 
آنها د     ر  براي عملي كرد     ن  اگر االن، سرمایه گذاري 

د     سترس نباشد     .
 تسلیم شرایط محیطي و مکاني نشوید     . د     نیاي 

د     یجیتال، محصور شد     ني نیست.
 افراد      و د     وستان خوبي براي خود      پید     ا كنید      و به 
مشتریانتان عشق بورزید     . سعي كنید      زیاد      یاد      بگیرید     .

  من د     ر سال 2000 گفتم، اگر 9 خرگوش د     ر 
د     نیا وجود      د     اشته باشد      و اگر بخواهید      یکي از آنها 
را شکار كنید     ، كافي است به یکي از آنها خوب فکر 
كنید      و روي گرفتن آن تمركز كنید     . تاكتیك خود      را 

تغییر د     هید     ، خرگوش را تغییر ند     هید     ! 
را  همه  است،  پیش رو  زیاد     ي  فرصت هاي   
نمي توان به د     ست آورد     . اگر یك فرصت خوب را به 
د     ست آورید      كافي است. مسیر رشد      را پله پله طي كنید     .

اما پس   امروز بي رحم است، فرد     ا بي رحم تر 
فرد     ا زیباست، پس هیچ گاه تسلیم نشوید     .

*كارمندمنابعانساني

 »جک ما« با این 
فکر وبسایت علي 

بابا را د     ر كشور 
چین راه اند     ازي 

كرد     . حاال او با این 
تفکر توانسته است 
»علي بابا د     ات كام« 

را به عنوان جاد     ه 
ابریشم د     یجیتالي 

كشور چین د     ر 
د     هکد     ه جهاني وب، 
به جهانیان معرفي 

كند     . او با ایجاد      
یک محیط تعاملي 

هوشمند      میان 
خرید     ار وفروشند     ه 
پایگاه قد     رتمند     ي 

را براي كاربران به 
وجود     آورد     ه است
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تبليغات سازند    گان 
موبايل را باور نكنيد    

باالوپاییندروغهايهوشمند

است  آن  از  بي رحم تر  بسیار  تجارت  د     نیاي 
زیاد     ي  تعد     اد       كنید     .  باور  را  مي شنوید       هرچه  كه 
باقي  براي  هوشمند       گوشي هاي  تولید     كنند     گان  از 
قابلیت هایي  طبل  بر  رقابت،  صحنه ي  د     ر  ماند     ن 
ارزش  عمل  د     ر  كه  مي كوبند       خود       د     ستگاه هاي  از 
خاصي ند     ارند     . حتي گاهي نام هاي بزرگ نیز براي 
موارد       این  از  بیشتر،  تبلیغاتي  سهم  آورد     ن  بد     ست 

د     ریغ نمي كنند     .
با توجه به تعد     اد      بسیار زیاد      گوشي هاي هوشمند      
موجود      د     ر بازار كه البته بسیاري از آنها چند     ان هم 
قسمت  بر  وظیفه  این  ند     ارند     ،  یکد     یگر  با  تفاوتي 
منافع  كه  شد       خواهد       محول  شركت ها  بازاریابي 
د     ستگاه ها  فروش  موجب  و  برد     ه  پیش  را  سازند     ه 
د     ر  كه  به وضعیتي ختم مي شود       مساله  این  شوند     . 
آن به خانواد     ه و د     وستان هشد     ار مي د     هیم كه هرآنچه 
سازند     ه د     ر محتواي تبلیغاتي خود      به آنها مي گوید      
كه  است  مشخص  البته  نکنند     .  باور  چشم بسته  را 
د     روغ هاي آشکار و بزرگ بسیار ناد     ر است و اغلب 
كنترل  خصوص  این  د     ر  را  خود       رفتار  سازند     گان 
مي كنند     . اما این مساله به هیچ وجه به این معنا نیست 
كه آنها از كش د     اد     ن و د     ستکاري حقیقت ابایي د     اشته 

باشند     .
نمایشي  ما  صحبت  هد     ف  موارد     ،  اغلب  د     ر 
كافي  تخصص  اگر  كه  است  اصلي  حقایق  از 
تشخیص  به  قاد     ر  و  باشید       ند     اشته  حیطه  این  د     ر 
تفاوت هاي مهم نباشید     ، مي تواند      موجب سوتفاهم 
و فریب خورد     ن شما شود     . بنابراین تصمیم گرفتیم 
گوشي هاي  متد     اول  ویژگي هاي  از  مجموعه اي 
هوشمند      را لیست كنیم كه اگرچه بسیار عالي به نظر 

مي رسند      ولي الزاما آنچه انتظار د     ارید      نخواهند      بود     

۱.اسپیكرهاياستریودوگانه
گاهي اوقات سازند     گان تصمیم مي گیرند      با جاي 
د     اد     ن د     و اسپیکر »استریوي« جد     اگانه د     ر د     ستگاه به 

اغوا كرد     ن مشتري بپرد     ازند     . د     ر این خصوص الزم 
است حتما چند      نکته را د     ر ذهن د     اشته باشید     .

اول از همه آنکه، اسپیکر د     وگانه و مجزا الزاما به 
كانال هاي  نیست.  متفاوت  كانال صوتي  د     و  معناي 
صوتي جد     اگانه یکي از الزامات صد     اي استریو است 
كه باید      حتما آن را د     ر نظر بگیرید     . اما حتي زماني 
كه یك گوشي هوشمند      صوت را از د     و كانال مجزا 
ایجاد      حالت  براي  بد     انید      كه  باید       كند     ،  نیز هد     ایت 
اهمیت  نیز  اسپیکرها  این  قرارگیري  محل  استریو، 
كامال حیاتي د     ارد     . به بیان د     یگر، اگر هر د     و اسپیکر به 
اصطالح استریوي د     ستگاه د     ر یك سمت قرار گرفته 
باشند     ، هیچ چیز از تجربه ي صد     اي استریو بد     ست 
نخواهید      آورد     . البته برخي از گوشي هاي هوشمند      به 
اسپیکرهاي استریو قد     رتمند      د     ر قسمت باال و پایین 
مجهز مي شوند      كه صد     اي خروجي فوق العاد     ه اي را 

ارائه مي كنند      و از این قاعد     ه مستثني هستند     .

2.مگاپیكسلهايدوربین
شد     ؛  نخواهد       قد     یمي  مورد       این  ذكر  هیچ گاه 
هرچند      این یکي احتماال یکي از حیطه هایي است 
كه د     ر آگاهي بخشي د     ر خصوص آن مد     ت هاست 
خورد     ه ایم.  شکست  سازند     گان  تبلیغات  مقابل  د     ر 
مقد     ار مگاپیکسل باالتر د     ر د     وربین د     ستگاه، به معناي 
كیفیت بهتر تصویر نیست. حتي جالب است بد     انید      
معناي  به  بیشتر حتي  مگاپیکسل  موارد     ،  برخي  د     ر 
یك  نیست!  هم  تصویر  د     ر  بیشتر  جزئیات  ثبت 
معیار بسیار بهتر براي تخمین سطح كیفیت د     وربین 
د     وربین  سنسور  اند     ازه ي  به  د     اشتن  توجه  د     ستگاه، 
است كه د     رون گوشي ها قرار گرفته. این مساله را د     ر 
نظر د     اشته باشید      كه اگر همه ي شرایط یکسان باشد     ، 
سنسور د     وربین بزرگ تر، كیفیت بهتري د     ر تصاویر 

د     ر قیاس با نمونه ي كوچك تر ارائه مي كند     . 
به بیان د     یگر، صرفا بخاطر اینکه مثال اكسپریا زد      
از د     وربین 20/7 مگاپیکسلي بهره مي برد      تصور   3

گلکسي  با  قیاس  د     ر  بهتري  كیفیت  الزاما  نکنید      
به د     وربین 16 مگاپیکسلي مجهز شد     ه  نوت 4 كه 
د     ر اختیارتان خواهد      گذاشت. د     ر حقیقت بر اساس 
آزمایش هاي صورت گرفته توسط زومیت، كیفیت 
كلي تصاویر ثبت شد     ه توسط گلکسي نوت 4 بهتر 
از اكسپریا زد      3 است. براي اطالع از سطح كیفیت 
د     وربین  آزمون  بازار،  فعلي  پرچمد     ار  د     وربین هاي 

زومیت را مشاهد     ه كنید     .

3.هستههايبیشترپردازنده
اغلب فعاالن فن آوري مي د     انند      كه تعد     اد      هسته هاي 
پرد     ازند     ه تنها قسمتي از ماجراست و فاكتور اصلي د     ر 
عملکرد      د     ستگاه به شمار نخواهد      آمد     . جاي ترد     ید      
نیست كه چیپ 2 هسته اي A8 قرار گرفته د     ر آیفون 
6 و آیفون 6 پالس بسیار قد     رتمند      هستند     . بنابراین 
د     فعه ي بعد     ي كه یك گوشي هوشمند      با 8 هسته ي 
پرد     ازشي د     ید     ید     ، تنها تصور نکنید      كه این بازي اعد     اد      
است و چون 8 از 2 بزرگ تر است پس این د     ستگاه 
مساله،  این  د     الیل  از  یکي  بود     .  خواهد       قد     رتمند     تر 
استفاد     ه ي  د     ر  سیستم عامل ها  و  پلتفرم ها  ناتواني 
صحیح و كامل از توان بیش از د     و هسته ي پرد     ازشي 
و  پلتفرم  خصوص  د     ر  نه تنها  مساله  این  و  است 
خصوص  د     ر  بلکه  پیش فرض،  اپلیکیشن هاي 
برنامه هاي توسعه د     اد     ه شد     ه توسط توسعه د     هند     گان 

غیررسمي نیز صد     ق مي كند     .
بسیار  موارد       پلتفرم،  محد     ود     یت هاي  از  جد     اي 
و  كاري  فركانس  معماري،  نوع  نظیر  د     یگري 
لیتوگرافي پرد     ازند     ه نیز د     ر سطح عملکرد      د     ستگاه اثر 

قابل توجهي د     ارند     .

۴.پشتیبانيازدوسیمکارت
اغلب گوشي هاي هوشمند      موجود      د     ر بازار غرب 
مي شوند       فروخته  سیم كارت  ورود     ي  یك  با  تنها 
و  كشورها  به خصوص  و  د     نیا  نقاط  اغلب  د     ر  اما 

مقد     ار مگاپیکسل 
باالتر د     ر د     وربین 
د     ستگاه، به معناي 
كیفیت بهتر تصویر 
نیست. حتي جالب 
است بد     انید      د     ر برخي 
موارد     ، مگاپیکسل 
بیشتر حتي به معناي 
ثبت جزئیات بیشتر 
د     ر تصویر هم نیست! 
یک معیار بسیار 
بهتر براي تخمین 
سطح كیفیت د     وربین 
د     ستگاه، توجه د     اشتن 
به اند     ازه ي سنسور 
د     وربین است كه 
د     رون گوشي ها قرار 
گرفته. این مساله را 
د     ر نظر د     اشته باشید      
كه اگر همه ي شرایط 
یکسان باشد     ، سنسور 
د     وربین بزرگ تر، 
كیفیت بهتري د     ر 
تصاویر د     ر قیاس با 
نمونه ي كوچک تر 
ارائه مي كند   
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 محمد    رضایي* 
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شرایط  با  ایران،  نظیر  توسعه  حال  د     ر  بازارهاي 
متفاوتي روبه رو هستیم. د     ر چنین بازارهایي معموال 
سیم كارت  تك  مد     ل  میان  است  آزاد       مصرف كنند     ه 
د     و  گزینه ي  بپرد     ازد     .  انتخاب  به  سیم كارت  د     و  و 
سیم كارت همیشه بخاطر ارائه ي انعطاف بیشتر د     ر 
نتیجه مد     یریت  اپراتورهاي مختلف و د     ر  مد     یریت 
بهتر هزینه ها و مخاطبین براي كاربر اغواكنند     ه است. 
افراد     ي برخورد      كرد     ه ایم كه هیچ  متاسفانه بارها به 
د     و  محبوب  فن آوري  محد     ود     یت هاي  از  اطالعي 
آن  از  استفاد     ه  به  د     ستگاه ها  اغلب  كه  سیم كارت 

مي پرد     ازند      ند     ارند     .
بصورت خالصه، اولین چیزي كه د     ر خصوص 
د     ستگاه هاي مجهز به د     و سیم كارت د     ر حالت آماد     ه 
از  استفاد     ه  هنگام  كه  است  این  بد     انید       باید       كار  به 
این  از  یکي  با  تماس  برقراري  یا  د     اد     ه  شبکه ي 
آماد     ه به  سیم كارت ها، د     ومین سیم كارت د     ر حالت 
یعني  د     یگر  عبارت  به  كه  ماند       خواهد       منتظر  كار 
اینکه،  د     وم  مورد       بود     .  خواهد       د     سترس  از  خارج 
قاد     ر  تنها  د     وم  سیم كارت  ورود     ي  موارد       اغلب  د     ر 
 2G به پشتیباني از شبکه ي مخابراتي نسل د     وم یا
GSM است و د     ر آن خبري از اینترنت پر سرعت یا 
سایر مزیت ها نخواهد      بود     . د     ر مجموع اگر از كساني 
هستید      كه د     ائما د     ر حال پاسخگویي به تماس بود     ه 
و انتظار د     ارید      از هر د     و سیم كارت بصورت همزمان 
د     ر د     سترس باشید     ، بهتر است به د     نبال د     ستگاه هایي 
با د     و سیم كارت همزمان فعال باشید      كه نمونه هاي 

واقعي آن بسیار ناد     ر است.

5.فضايذخیرهسازيداخلياندکدر
ازايپشتیبانيازکارتحافظه

د     ر بسیاري موارد     ، سازند     گان گوشي هاي هوشمند      
براي ارائه ي د     ستگاهي مقرون به صرفه مجبور هستند      
بزنند     .  آن  د     اخلي  ذخیره سازي  فضاي  ته  و  سر  از 
مشکل  این  خرید     اران،  و  كاربران  اغلب  ذهن  د     ر 
ورود     ي  بود     ن  د     سترس  د     ر  با  و  ساد     گي  به  معموال 
كارت حافظه ي microSD حل شد     ني خواهد      بود     . 
این د     رگاه ها معموال حد     اقل تا 32 گیگابایت كارت 
حافظه را پشتیباني مي كنند      كه براي پاسخگویي به 
نیاز اغلب افراد      كفایت خواهد      كرد     . د     رست است؟ 

اما حقیقت به همین ساد     گي نیست. كارت هاي 
حافظه ي microSD معایب عمد     ه اي نیز با خود      به 
همراه د     ارند     . د     ر اند     روید      4/4 كیت كت و نسخه هاي 
پس از آن، گوگل قابلیت ذخیره ي اپلیکیشن ها د     ر 
به  را  آن  د     لیل  و  كرد       را حذف  خارجي  حافظه ي 
این مساله  امنیتي نسبت د     اد     .  مسائل و نگراني هاي 
بد     ین معنا خواهد      بود      كه كه شما قاد     ر به ذخیره ي 
هیچ چیز جز فایل هاي رسانه اي خود      بر روي آن 
microSD جاد     ار نخواهید      بود     ؛ مگر اینکه حاضر 
به روت كرد     ن د     ستگاه باشید      یا سازند     ه ي د     ستگاه، 
كه  باشد       د     اد     ه  تغییر  گونه اي  به  را  سیستم عامل 
به  توجه  با  كند     .  پشتیباني  قابلیت  این  از  همچنان 

نیاز روزافزون اپلیکیشن ها به فضاي بیشتر و نصب 
یك  به  مي تواند       مساله  این  گسترد     ه تر،  برنامه هاي 
این، حافظه ي  بر  بد     ل شود     . عالوه  اساسي  مشکل 
بود     ه  برخورد     ار  باالتري  سرعت  از  معموال  د     اخلي 
كارت  كرد     ن  اسکن  هنگام  نیز  د     ستگاه ها  خود       و 
د     ر  كه  هستند       مواجه  مشکل  با  خارجي  حافظه ي 
عملکرد       د     ر  تاخیر  و  كند     ي  موجب  مواقع  برخي 
د     ستگاه خواهد      شد     . بنابراین، این مورد      را نیز هنگام 

خرید      خود      د     ر نظر د     اشته باشد     .

6.سطحروشنایيبسیارباالينمایشگر
هنگامي كه سامسونگ گلکسي اس 5 را به بازار 
روانه كرد     ، با تاكید      بسیاري به این مساله اشاره كرد      
كه نمایشگر Super AMOLED قرار گرفته بر 
روي این د     ستگاه قاد     ر است به سطحي از روشنایي 
نگاه  از  ظاهرا  یابد     .  د     ست  نیت   700 د     رجه ي  با 
سامسونگ این مورد      یك برتري قابل توجه است 
باالتر  روشنایي  و  بود     ه  مفهوم صحیح  د     ر  البته  كه 
نمایشگر موجب كاركرد      ساد     ه تر با د     ستگاه د     ر زیر 

نور مستقیم خورشید      خواهد      شد     . متاسفانه باید      گفت 
كه اگرچه صفحه نمایش این د     ستگاه واقعا قاد     ر است 
مجموع،  د     ر  اما  برسد     ،  روشنایي  از  سطح  این  به 

نحوه ي بیان این مساله كامال گمراه كنند     ه است.
د     ر  هیچ گاه  شما  است.  ساد     ه  مساله  این  د     لیل 
شرایطي غیر از شرایط آزمایشگاهي و د     ر حالت طبیعي 
به این سطح از روشنایي د     ست پید     ا نخواهید      كرد     . 
د     ر حقیقت براي د     ستیابي به اعد     اد      ذكر شد     ه توسط 
سامسونگ، الزم است 99/99 د     رصد      از پیکسل هاي 
نمایشگر را خاموش كرد     ه تا نیروي كافي براي رسید     ن 
به این عد     د      براي پیکسل هاي باقي ماند     ه فراهم شود     . به 
بیان د     یگر اگر شما د     ر حال نگاه كرد     ن به فید      فیسبوک، 
تماشاي وید     یو، ثبت تصویر، یا انجام هر كار د     یگري 
با د     ستگاه خود      هستید      كه بتوان آن را عاد     ي د     انست، 
صفحه نمایش د     ستگاه به میزان قابل توجهي تاریك تر 
خواهد      بود     . د     قیقا به همین د     لیل است كه شما باید      
چنین اظهار عقید     ه هایي را با چاشني طنز نگاه كرد     ه و 

منتظر نتایج بررسي هاي مستقل باشید     .

۷.فالشLEDدوگانه
ضعف  نقاط  از  یکي  شب  د     ر  تصویربرد     اري 
كه  مي رود       شمار  به  هوشمند       گوشي هاي  عمومي 
قاد     ر  كه  آنها  كوچك  بسیار  سنسورهاي  بخاطر 
آمد     ه  بوجود       نیست  محیط  از  كافي  نور  به جذب 
است. بخاطر همین موضوع، بسیاري از افراد      بخاطر 
د     اشتن فالش د     وگانه د     ر كنار د     وربین د     ستگاه خود      
هیجان زد     ه خواهند      شد     ؛ هرچه باشد      یك المپ نوري 
د     ر  روشنایي  سطح  افزایش  موجب  مسلما  اضافي 

هنگام عکس برد     اري خواهد      شد     …
نیست؛  ساد     گي  این  به  حقیقت  هم  باز  خیر، 
حد     اقل الزما به این شکل نیست. بر اساس تجربه ي 
ما، پیکربند     ي فالش LED د     وگانه د     ر یك د     ستگاه 
حتي مي تواند      نورد     هي كمتري د     ر قیاس با پیکربند     ي 
بنابراین  باشد     .  د     اشته  د     یگر  د     ستگاه  د     ر  LED تك 
تصور نکنید      یك فالش اضافي باعث خواهد      شد      
تصاویر روشن تري د     ر تاریکي ثبت كنید     ؛ قاعد     تا باید      
چنین چیزي ممکن باشد      اما مساله به این ساد     گي 
نیست. د     ر این گونه مواقع یا سطح قد     رت فلش را 
مورد      بررسي قرار د     هید      یا به توصیه ي ما توجه كرد     ه 
و میزان گشود     گي د     وربین را بعنوان یکي از مالک ها 

د     ر نظر بگیرید     .

8.نازکيدستگاه،بدونهزینهنیست
براي بسیاري از ما، نازک تر بود     ن گوشي به معناي 
ظاهر بهتر و كالس باالتر د     ستگاه خواهد      بود     . البته 
از  بیش  چیزي  به  د     ستگاه  شد     ن  جذاب  براي  كه 
نازكي نیاز است اما قابل انکار نیست كه سازند     گان 
هرچه  سوزاند     ن  راستاي  د     ر  صنعت  این  د     ر  فعال 
بیشتر چربي ها از د     ستگاه هاي خود      قد     م بر مي د     ارند     . 
همین مساله موجب شد     ه اكنون شاهد      د     ستگاه هایي 
میلي متر   5 از  كمتر  حتي  آنها  از  برخي  كه  باشیم 

ضخامت د     ارند     .
هرچقد     ر هم این د     ستگاه ها ظاهر برازند     ه اي د     اشته 
نقطه  تعد     اد     ي  با  معموال  گوشي هایي  چنین  باشند     ، 
خرید       و  انتخاب  هنگام  كه  هستند       همراه  ضعف 
باید      د     ر نظر د     اشته باشید     . براي نمونه، هرچه گوشي 
د     اد     ن  براي جاي  نیز  كمتري  فضاي  باشد     ،  نازک تر 
باتري د     ر آن وجود      خواهد      د     اشت كه موجب عمر 
كمتر شارژ د     ستگاه خواهد      شد      )البته اند     ازه ي باتري 
تنها یکي از فاكتورهاست اما فاكتوري تعیین كنند     ه 
به شمار مي رود     ( . د     وربین د     ستگاه نیز معموال یکي 
از قرباني هاي معمول نازک شد     ن د     ستگاه ها است. 
د     ر نهایت نازكي بیشتر د     ستگاه معموال به معناي د     فع 
ناقص تر حرارت خواهد      بود      كه موجب تاثیر منفي 
مد     اوم و كاهش سطح  استفاد     ه هاي  د     ر  پرد     ازند     ه  بر 
عملکرد      آن خواهد      شد     . افزون بر این، نازكي بیش از 
حد      د     ستگاه باعث د     شواري د     ر د     ست گیري و كاهش 

ارگونومي و خوش د     ستي آن خواهد      شد     .
*تکنیسینسختافزاروپشتیبانيفني

بصورت خالصه، 
اولین چیزي 

كه د     ر خصوص 
د     ستگاه هاي مجهز 

به د     و سیم كارت 
د     ر حالت آماد     ه به 

كار باید      بد     انید      این 
است كه هنگام 

استفاد     ه از شبکه ي 
د     اد     ه یا برقراري 

تماس با یکي از این 
سیم كارت ها، د     ومین 
سیم كارت د     ر حالت 
آماد     ه به كار منتظر 
خواهد      ماند      كه به 

عبارت د     یگر یعني 
خارج از د     سترس 

خواهد      بود     
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نامه های  روز  هر  كه  جوان  پستچی  یك  از چشم  رمان  این  د     ر  اسکارمتا 
شاعر،  این  زند     گی  سال های  آخرین  از  می برد     ،  خانه اش  به  را  نرود     ا  بیشمار 

چگونگی كود     تای پینوشه و قتل آلند     ه سخن گفته است.
طنز زیبایی كه این نمایشنامه نویس شیلیایی د     ر بیان حواد     ث د     وران قبل از 

كود     تا و شرح د     وستی و صمیمیت پستچی و شاعر به كار برد     ه، كم نظیر است. 
نویسند     ه د     ر این رمان از چشم یك پستچی جوان كه هر روز نامه های بیشمار 
نرود     ا را به خانه اش می برد     ، از آخرین سال های زند     گی این شاعر، چگونگی 

كود     تای پینوشه و قتل آلند     ه سخن گفته است.

تاملی د     ر مد     رنیته ایرانی د     استان مواجهه شورمند     انه و پرماجرای قوم ایرانی 
با مد     رنیته است. د     استان از خود      مد    رنتیه شروع مي شود     . از حاد     ثه خجسته ای 
كه د     ر غرب اتفاق مي افتد     ، و همزمان متفکران و فالسفه ای ظهور مي كنند      تا 

این رخد     اد      جد     ید      را بشناسند      و از آن تفسیری ارائه د     هند     .
نیاز د     ارند       »بیگانه«  با  این متفکران، د     ر تفسیر خود     ، به حضور یك »غیر« 
تا د     ر تقابل با آن، خود      مد     رن خویش را تعریف كنند     . چنین است كه د     وگانه 
های عقالنی/غیرعقالنی، متمد     ن/بربر، غربی/شرقی، اروپایی/»غیر« و باالخره 

مد     رن/سنتی پد     ید      مي آید      و هرآنچه معقول و گشود     ه و مد     اراخواهانه و عرفی 
است به اولی، و هرآنچه تعصب، جمود     ، بند     گی و د     ینی است به د     ومی نسبت 

د     اد     ه مي شود     .
و  لوئیس  برنارد       تا  گرفته  ماركس  و  و هگل  منتسکیو  از  غربی،  متفکران 
هانتینگتون هر یك به سهم خود      مي كوشند      تا به روایت اروپامد     ار از مد     رنیته 
استحکام بخشند     ، مد     رنیته را تجربه انسان اروپایی معرفی كنند      و جوامع د     یگر 

را د     ر جایگاهی بنشانند      كه بیرون از ساحت مد     رنیته قرار د     ارد     .

كتاب »تأثیر روانسنجی و ارزشیابی د     ر كیفیت تد     ریس و تأثیر ساختار متون 
با  تد     بیر  هوشمند       انتشارات  سوی  از  بخش  د     و  د     ر  مطلب«  د     رک  بر  فارسی 
همکاری مؤسسه پارسا مبتکر گام اول منتشر شد     ه است. كتاب د     ر د     و بخش به 
»تأثیر روانسنجی و ارزشیابی د     ر كیفیت تد     ریس« و »تأثیر ساختار متون د     رسی 

بر د     رک مطلب« می پرد     ازد     .
نخستین بخش كتاب د     ر سه فصل شامل »مقد     مه و كلیات«، »ارزش یابی« و 
»روایی، پایایی و سوابق پژوهش« تنظیم شد     ه است. د     ر مقد     مه این بخش د     رباره 
موضوع كتاب آمد     ه است: »هد     ف از آموزش همانا تسهیل یاد     گیری د     انشجویان 
است. براساس اعتقاد      هنسون، مفهوم كیفیت به رغم معانی گسترد     ه آن د     ر متون 
آن  از  د     قیق  تعریفی  بنابراین  د     ارد     .  قرار  ابهام  از  هاله ای  د     ر  مختلف همچنان 
به  آسانی ممکن نیست.  با وجود      این اشاره  آنچه »گو« د     رباره كیفیت مطرح 
كرد     ه است، می تواند      به فهم آن كمك كند     . »گو« د     ر فرهنگ بین المللی جد     ید      
است،  د     اد     ه  انجام  واژه  مختلف  ابعاد       د     رخصوص  كه  پژوهشی  د     ر  »وبستر« 

مفاهیم و معانی را به نقل از پژوهشگران علوم  تربیتی آورد     ه است. بنابر تعریف 
»وید     وویچ« كیفیت د     ر حوزه تد     ریس چنان كه د     ر بسیاری از تعاریف تد     ریس 
آمد     ه است، به د     رجه انطباق و سازگاری هر یك از شاخص ها و ویژگی های 
اصلی كیفیت تد     ریس با استاند     ارد       ها و خصوصیات مطلوب و متعالی كه د     ر 

نظریه های گوناگون بد     ان اشاره شد     ه است، تعریف می شود     .«
 »مقد     مه و كلیات«، »ساختار یك بخش« و »پیش سازمان د     هند     ه، نظریه  های 

آن و د     رک مطلب« سه فصل د     ومین بخش كتاب را تشکیل می د     هند     .
»رابطه هد     ف های آموزشی با متغیرهای وابسته« یکی از موضوعاتی است 
كه د     ر این بخش كتاب مورد      بررسی قرار گرفته است. نویسند     گان براساس 
آموزشی  اهد     اف  یاد     گیری،   محیط های  د     ر  كه  آورد     ه  اند       اسناد     ی  مطالعات 
به صورت آگاهانه معین می شوند      تا انتظارات مورد     نظر معلم را د     رباره یاد     گیری 
اینکه عالقه به تعریف هد     ف های آموزشی د     ر میان  با وجود       مشخص كنند     ؛ 

معلمان روزبه روز بیشتر می شوند     .

تأثير روانسنجی و ارزشيابی 
د     ر كيفيت تد     ريس

پستچی

تاملی د     ر مد     رنيته ايرانی

نام کتاب: تأثیر روانسنجی و ارزشیابی
 د     ر کیفیت تد     ريس و تأثیر ساختار متون فارسی بر د     رک مطلب
نويسند     گان: حمید      راد      سپهر، طاهره محمد      هاشمی
ناشر: هوشمند      تد     بیر

پستچی؛ آخرين روزهای پابلو نرود     ا
نويسند     ه: آنتونیو اسکارمتا
مترجم: جالل خسرو شاهي
ناشر: نگاه

نام کتاب: تاملی د     ر مد     رنیته ايرانی
نويسند     ه: علی میرسپاسی
مترجم: جالل توکلیان
ناشر: ثالث
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با  گلستان  لیلی  تالیفی  كتاب  نخستین  كوچولو«  سیاه  ماهی  و  صمد       »آقا 
این  د     وم رسید     .  به چاپ  نظر  از سوی نشر  نعیمایی  نعیمه  تصویرسازی های 
د     و  از  د     استان سرراستی  و  است  كوچولو«  سیاه  »ماهی  اد     امه  اصل  د     ر  كتاب 
د     وست قد     یمی است كه به د     نبال هم می گرد     ند     .تصویرسازی های »آقا صمد      و 
ماهی سیاه كوچولو« نکته اصلی جذابیت این كتاب است. استفاد     ه از عکس د     ر 
تصویرسازی و تالش بسیار برای ایجاد      فضای زیر آب قابل باور، این كتاب 
را بسیار ویژه كرد     ه است. د     ر مقد     مه این كتاب لیلی گلستان د     ر نوشتاری از 

زبان »آقاصمد     « قهرمان د     استانش آورد     ه است: »ای پیر ماهی ها، من از زمین 
می آیم. روی زمین یك نویسند     ه هستم و برای بچه ها قصه می نویسم. یك قصه 
نوشته ام به نام ماهی سیاه كوچولو كه خیلی طرفد     ار پید     ا كرد     ه و به خاطر این 
كتاب من خیلی معروف شد     ه ام. این كتاب جایزه های زیاد     ی هم گرفته است. 
ماهی سیاه كوچولو را خود      به وجود      آورد     ه ام و خیلی د     وستش د     ارم. خیلی آد     م 
حسابی است! یعنی می خواهم بگویم خیلی ماهی حسابی است. همه د     وستش 
د     ارند     . عکسش را روی لباس بچه ها و حتی لباس بزرگ ترها چاپ كرد     ه اند     .« 

این كتاب، زند     گی و شعر شاعرانی را مورد      بررسی قرار مي د     هد      كه د     ر طول سه 
قرن نخست هجری، د     ر صحنه سیاسی حضور د     اشته، به وقایع و حواد     ث مربوط 
به شیعه باورمند      بود     ه، موضع گرفته و واكنش نشان د     اد     ه اند     . كتاب شامل سه 
بخش است. بخش اول به »اشعار نامد     اران شیعه غیر مشهور به شاعر« اختصاص 
آنان  آثار  از  هایی  نمونه  و  سیاسی  نامد     ار  شاعران  معرفی  به  د     وم  بخش  د     ارد     . 
مي پرد     ازد     . این شعرا هر یك صاحب چند      ویژگی اند     : اشتهار شعری د     ارند     ، شاعر 

عقید     ه اند     ، سیاسی و فعال اند     ، د     یوانشان مورد      نقد      و بررسی اد     یبان و منتقد     ان قرار 
گرفته، و با ائمه شیعه ارتباط د     اشته اند     . بخش سوم كتاب شامل شرح اد     بی و 
تاریخی نامه »ابوبکر خوارزمی« به شیعیان نیشابور است. این نامه تاریخی، سند     ی 
است ارزشمند      د     رباره هویت تاریخی و مبارزاتی شیعه د     ر نخستین قرون اسالمی.

به  با برگرد     ان مستوره خضرائی  اثر د     یوید      اف كرو  نازی ها«  كتاب »هیتلر و 
بررسی رویکرد      هیتلر و نازی های تحت فرمان وی با تکیه بر اسناد      می پرد     ازد     .

كتاب هیتلر و نازی ها د     ر شش فصل تنظیم شد     ه كه سرفصل های آن عبارتند      
نژاد     ی«،  »حکومت  می شود     «،  وارد       »هیتلر  شد     ؟«،  پد     ید     ار  چگونه  »نازیسم  از 
»جنگ هیتلر«، »نسل كشی«، »آلمان پس از نسل كشی« د     ر پشت جلد      كتاب نوشته 
شد     ه است: »وقتی هزاران كتاب د     ر مورد      نازیسم وجود      د     ارد      این كتاب كوتاه 
سوم  رایش  تاریخچه های  اكثر  برخالف  د     ارد     ؟  گفتن  برای  تازه ای  چه حرف 
كه نویسند     گان هزاران سند      د     ست اول را جستجو كرد     ه اند      تا برد     اشت محد     ود      
)هر چند      منحصر به فرد     ( خود      را از این رژیم ارائه د     هند     ، این كتاب آثار د     ست 
اول را به سخن گفتن واد     اشته است... و نتیجه، شرحی زند     ه و اول شخص از 
كل تاریخچه ناسیونال سوسیالیسم از چشم اند     ازهای گوناگون است؛ سخنان و 
مانند      هیتلر، گوبلز و اشپیر؛ شهاد     ت ها، مصاحبه ها و  نازی  نوشته های رهبران 
خاطرات اعضای اس آ و اس اس، گزارش روزنامه های خارجی و اسناد      د     ولتی 
آلمان و كشورهای اشغالی؛ و مجموعه ای تاثیرگذار از مد     ارک عینی)پوسترهای 
تبلیغاتی، كاریکاتورها و عکس ها( د     ست مایه این اثر برای  نگارش كتابی د     ر 
خور توجه بود     ه است.« مستوره خضرائی، د     ر مطلبی با عنوان یاد     د     اشت مترجم 
آورد     ه است: »یکی از ابهامات بزرگ د     ر كتاب نابسند     ه و مبهم بود     ن اسناد      ارائه 

شد     ه است. برای مثال،  این كه نازی ها یهود     یان را نزول خوار و انگل اقتصاد      آلمان 
برشمرد     ه اند      و این امر را بهانه ای برای آزار،  اذیت و اخراج آنان از این كشور 
عنوان كرد     ه اند      جای ترد     ید      د     ارد     . نویسند     ه نه  تنها كمکی به رفع این ابهام نکرد     ه 
بلکه سعی كرد     ه است تا موضوع را لوث كند     . همچنین سیاست د     ر فشار گذاشتن 
اقلیت هایی مانند      هم جنس گرایان و كولی ها از سوی د     ولت وقت آلمان د     الیل 
اما  ند     اشته  نویسند     ه  نظر  مورد       یهود     ستیزی  به  ربطی  كه  د     اشته  را  خاص خود      
همسو با آن جلوه د     اد     ه شد     ه است.«  د     ر مقد     مه كتاب د     رباره معروف شد     ن هیتلر 
د     ر تاریخ به عنوان د     یکتاتور می خوانیم: »اصطالح »گشتاپو«، پلیس مخفی هیتلر، 
را د     ر نظر بگیرید     ،  یا صلیب شکسته، برترین نماد      نازی كه د     ر سد     ه بیستم به نماد      
شیطان تبد     یل شد     . د     ر 1916 عالمت صلیب شکسته روی اونیفورم های تیم  هاكی 
د     ختران كاناد     ایی بود     . د     ر آن زمان،  مد     ت ها پیش از این كه نام هیتلر به نامی آشنا 
تبد     یل شود     ، این نماد      هنوز به عنوان چرخ خورشید      نسبتا بی ضرر تفسیر می شد     . 
بنابراین،  بود     .  نژاد     ی  نفرت  آن، مرگ،  ویرانی و  تنها مفهوم  از هیتلر،  اما پس 
نازیسم برای همه ما به د     لیل شیوه های اد     امه حیاتش د     ر تصورات مان، مهم است. 
تاریخی  مقایسه ای  د     یکتاتور  یك  كرد     ن  محکوم  برای  می خواهیم  وقتی  امروز 
صورت د     هیم، نام هیتلر به ذهن ما می رسد     ؛ سیاست مد     اران و گزارشگران اغلب 

صد     ام حسین، د     یکتاتور سابق عراق را با هیتلر مقایسه می كرد     ند     .« 

آقا صمد      و ماهی سياه 
كوچولو

اد     بيات سياسی تشيع

هيتلر و نازی ها

نام کتاب: آقا صمد      و ماهی سیاه کوچولو
نويسند     ه: لیلی گلستان
تصويرگر: نغمه نعیمايی
ناشر: نظر

نام کتاب: اد     بیات سیاسی تشیع
نويسند     ه:صاد     ق آيینه وند     
ناشر: علم

نام کتاب: »هیتلر و نازی ها«
نويسند     ه:د     يويد      اف کرو
مترجم: مستوره خضرائی
ناشر: بنگاه نشر و ترجمه کتاب پارسه
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نقش  برجسته 
حجمي است بسته 
و محد     ود      كه د     ر آن 
اشیاء كم  وبیش 
به صورت برآمد     ه 
از سطح، نمایش 
د     اد     ه شوند     . به 
طور مختصر نقش  
برجسته حالتي میان 
مجسمه  سازي و 
نقاشي د     ارد   

گفتوگوبافاطمهچرخیدربارههنریکهبسیارمیبینیماماکممیشناسیم

نقش برجسته؛ هنر خالقيت است
هر كس گذارش به ايستگاه های مترو يا مياد     ين شهر تهران افتاد     ه باشد     ، 
نمونه های كوچک و بزرگ اين هنر را د     يد     ه است، هنری كهنسال و چشم آشنا 
كه انگار از روزگارهای د     ور می شناسيمش، اما كمتر د     رباره آن می د     انيم. هنر 
نقش برجسته بر روی سفال و كاشی و سراميک با آنکه قد     يمی و كهنسال 
است، اما اينروزها بيشتر از هر زمانی توجه هنرمند     ان و عالقمند     ان به هنر را 
جلب كرد     ه است و آثاری كه د     ر زمينه اين هنر خلق می شوند     ، امروز به زيبايی 
زينت بخش فضاهای مختلف عمومی و خصوصی شد     ه اند     ، تا جايی كه هر ساله 
د     ر سراسر د     نيا نمايشگاه های متعد     د      يا مسابقات بين المللی برای عرضه آنها 

برگزار می شود     .
به بهانه آشنايی بيشتر با اين هنر د     ر گفتگويی صميمی، به سراغ يکي 
د     يگر از همکاران هنرمند      فرابي رفتم تا د     ر اين شماره از نشريه برای ما از هنر 
نقش برجسته و عالئق خود      د     ر اين زمينه بگويد     . »فاطمه چرخي« متولد      ۱358 
و فارغ التحصيل رشته حسابد     اري است؛ او همکاري خود      را از سال ۱38۱ با 
شركت فراب د     ر معاونت مالي آغاز كرد     ه و اكنون د     ر معاونت نيروگاه هاي 
حرارتي د     ر بخش مالي و كنترل قرارد     اد     هاي پروژه ستاره خليج فارس و 
پارس جنوبي فعاليت د     ارد     . تيرماه امسال نمايشگاهی از آثار اين هنرمند      د     ر 
فرهنگ سراي آفتاب به نمايش گذاشته شد      كه با استقبال خوب عالقمند     ان اين 

هنر روبه رو شد      و تجربه ای نو برای اين همکار هنرمند      رقم زد     .
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امروز، پس از 
گذشت قرون 
متماد     ي، این هنر 
ارزشمند      توسط 
هنرمند     ان باذوق 
ایراني اد     امه پید     ا 
كرد     ه و با رشد      
و تعالي هنري 
و استفاد     ه از 
تکنولوژي جد     ید     ، به 
شیوه هاي مختلف 
بخش پروژه هاي 
ساختماني متعد     د      
كشور شد     ه است 
به طوریکه این هنر 
كهن و زیبا به عنوان 
یکي از مهم ترین 
مشخصه هاي 
ایستگاه هاي مترو 
شناخته شد     ه 
است و به د     لیل 
اقبال روز افزون 
مرد     م هنر د     وست 
ایران، مي بینیم 
كه د     ر بسیاري از 
پروژه هاي ساختماني 
از تابلوهاي زیباي 
سفالي استفاد     ه مي 
شود   

از  چرخی  فاطمه  با  گفت وگو  شروع  براي 
می كند       فعالیت  آن  د     ر  كه  زمینه ای  و  هنرش 
به  گذارش  چطور  بد     انم  د     ارم  د     وست  می پرسم، 
هنری كه اینقد     ر چشم آشنا اما غریب است، افتاد     ه 
است.  كشاند     ه  سمت  این  به  را  او  عالقه  كد     ام  و 
جوابم را ساد     ه و صریح می د     هد      و می گوید     : چند      
سال پیش بواسطه یکي از د     وستانم با این هنر آشنا 
خیلي  د     خترم  اینکه  بخاطر  وقت ها  آن  البته  شد     م، 
همه  بود     م،  شاغل  هم  من  و  بود       سال  و  سن  كم 
تالشم این بود      كه وقتی د     ر خانه هستم، زمان بود     نم 
كنار او را تمام وقتم را صرف د     خترم كنم تا بتوانم 
همین  براي  كنم،  جبران  د     رمنزل  را  عد     م حضورم 
د     خترم،  رفتن  كود     ک  مهد       زمان  تا  گرفتم  تصمیم 
نکنم.  اضافي  فعالیت هاي  را مشغول  خیلي خود     م 
تا اینکه د     خترم سه ساله شد      و زمان رفتنش به مهد      
فرا رسید     ؛ همزمان با مهد      كود     ک رفتن د     خترم و بعد      
از برنامه ریزي هاي زماني با همسرم، تصمیم گرفتم 
گذراند     ن  با  را   د     كوراتیو  برجسته  نقش  هنر  كه 
د     وره های آموزشی این هنر خیلی جد     ی د     نبال كنم.
د     لم  می رسیم  كه  حرف هایش  اینجای  به 
می خواهد      بیشتر د     رباره این هنر بد     انم، كارهایش به 
چشمم آشنا می آید     ، اما احساس می كنم اطالعات 
او  از  همین  برای  د     ارم،  هنر  این  د     رباره  كمی 
نگاهی  بیشتر بگوید     ،  می خواهم كه د     رباره هنرش 
نقش  می گوید     :  و  می كند       د     ستش  كنار  تابلوی  به 
آن  د     ر  كه  محد     ود       و  بسته  است   برجسته حجمي 
اشیاء كم  وبیش به صورت برآمد     ه از سطح، نمایش 
حالتي  برجسته  نقش   مختصر  طور  به  شوند     .  د     اد     ه 

میان مجسمه  سازي و نقاشي د     ارد     . 

نقشبرجسته،هنریدرمیانهدوهنر
می پرسم تجربه همزمان د     و هنر د     ر یك هنر چه 
حسی د     ارد     ، اینکه همزمان هنری مثل مجسمه سازي 
قالب یك هنر  د     ر  با هم  را  )نقاشي(  پتینه كاري  و 
هنر  د     و  این  تلفیق  د     رباره  می خواهم  كنید     ؛  تجربه 
مي د     هد       و جواب  می كند       تأمل  كمی  بد     انم،  بیشتر 
كه  با توجه به شناختي كه از این هنر د     اشته وارد      
آن شد     ه است و د     ر واقع پیگیر حس همین تجربه 
هنر د     وگانه بود     ه است؛ می گوید     : اینکه بتوانم هنر 
مجسمه سازي و پتینه كاري )نقاشي( را با هم د     ر 
قالب یك هنر و آن هم هنر نقش برجسته تجربه 
تا  كنم حس خوبي د     اشتم و تمام تالشم را كرد     م 
د     ر مد     ت كوتاهي كه كالس هاي مربوط به این هنر 
اثرهایي كه تركیب این د     و هنر را  را می گذراند     م، 

د     ركنار هم بخوبي نمایان مي كند     ، خلق كنم.
 پتینه، هنر رنگ و لعاب د     اد     ن به اشیاء، اجسام، 
سطوح و هرچیز رنگ پذیر است. د     ر د     و گروه كلي 
رنگ و بافت تقسیم مي شود      كه هر كد     ام از این د     و 
روش د     اراي صد     ها مد     ل مختلف و متنوع است كه 
با استفاد     ه از پتینه مي توان انواع طرح هاي آجري، 
اجرا  راحتي  به  را   … و  چوب  گرانیت،  سنگي، 

را  قابلیت  این  واقع پوشش هاي جد     ید     تر  د     ر  كرد     . 
د     ارند      كه هر كس بتواند      سلیقه و نوع تفکر و حس 
خود      را روي آن اعمال كند     . یکي از این پوشش ها 
است.  پتینه  اصطالح  به  یا  د     كوراتیو  رنگ هاي 
تغییر  با  كه  هنري  است.  خالقیت  هنر  پتینه كاري 
به مخاطب و مشاهد     ه  د     اد     ن رنگ و شکل اجسام 
كنند     ه اثر حس قد     یمي و سنتي بود     ن را انتقال د     هد      
كه د     ر مورد      كارهاي ارائه شد     ه من د     ر نمایشگاه با 

كمي سبك مد     رن تركیب شد     ه بود     .
یاد       د     وباره  می رسد       كه  حرفش  اینجای  به 
بهتر  می گویم  می افتم،  هنر  این  بود     ن  چشم آشنا 
هنری  بگویید     ،  هنر  این  تاریخ  از  هم  كمي  است 
كه خیلی به چشم ما آشناست و انگار نمونه های 
زیاد     ی  خیلی  شناخت  اما  د     ید     ه ایم  آن  از  زیاد     ی 
د     رباره این هنر و تاریخچه اش ند     اریم، د     ر جواب 
سوال من به روزگاران د     ور ایران زمین برمی گرد     د      
برجسته هاي صخره اي  نقش  نخستین  می گوید     :  و 
د     ر ایران را كوه نشینان زاگرس د     ر هزارۀ سوم قبل 

از میالد      پد     ید      آورد     ند     . آنها د     ر این آثار تحت تأثیر 
هنر بین النهرین بود     ند     . عیالمیان این سنت را اد     امه 
د     اد     ند      و صحنه هاي د     یني و مجالس د     ید     ار عمومی 
نقوش  د     ر  كرد     ند     .  نقش  صخره ها  بر  را  پاد     شاهان 
آنان، نماد     هایي چون مار و آب به كار رفته است. 
نقوش هخامنشیان كیفیتي بهتر از نقوش د     وره هاي 
د     یني  و  تاریخي  موضوع  د     و  د     اراي  و  د     ارد       پیش 
اول  د     اریوش  برجستۀ  نقش  آنها  مهم ترین  است. 

د     ر بیستون است. 
مراعات  و  پاد     شاه  عظمت  و  قد     رت  نمایش 
برجستۀ  نقوش  ویژگي هاي  از  توازن  و  ظرافت 
هخامنشي است. از د     ورۀ اشکانیان نیز د     ر مجموع 
پنج نقش برجستۀ صخره اي شناسایي شد     ه است، 
كه د     ر برخي از آنها تأثیر هنر یوناني د     ید     ه مي شود     . 
د     ر  برجسته  نقش  هنر  اوج  زمان  ساسانیان  د     ورۀ 
پاد     شاه  مبین عظمت  نقوش  این  همۀ  است.  ایران 
و پیروزي او بر د     شمنان و خواري د     شمنان و پیوند      
قد     رت شاه با قد     رت اهورامزد     است. یکي از فنوني 
كه د     ر این د     وره به كار رفته استفاد     ه از گچ، گاهي 

همراه با رنگ است. 
و  شهری  هنر  و  د     یوارنگاری  د     رباره  او  از 
نسبت هنر نقش برجسته با زند     گی امروز مرد     م د     ر 
شهرهای بزرگ و كوچك می پرسم، مي گویم امروز 
تابلوهاي  از  ساختماني  پروژه هاي  از  بسیاري  د     ر 
استفاد     ه مي شود     ،  زیباي سفالي و هنر د     یوارنگاري 
زند     گی  و  برجسته  نقش  هنر  با  هنرها  این  نسبت 
انسان امروزی چیست؟ د     ر پاسخ سوالم با استناد      به 
مقاله ای با عنوان كتیبه ای از پاد     شاه آشور به فراز و 
نشیب های استفاد     ه مرد     م از هنر د     ر زند     گی شهری 
شیوه هاي  از  یکي  می گوید     :  و  می كند       اشاره ای 
متد     اول د     یوارنگاري، نقش برجسته است. مي توان 
گفت د     ر د     وران هاي مختلف از نظر استفاد     ه از این 
تکنیك، نقش اند     ازي بر د     یوار و صخره ها و سنگ ها 
فاصله  د     ر  است.  بود     ه  توام  نشیب هایي  و  فراز  با 
و  غارها  د     ر  مختلف  نگاره هاي  سنگ  بین  زماني 
و  تاریخ  از  پیش  برجسته هاي  نقوش  تا  صخره ها 

نقش برجسته هاي معروف ايران
نقش برجسته پل فیروزآباد      که د     ر آن اهورامزد     ا و 
ارد     شیر د     ر مقابل هم ایستاد     ه اند      و صحنه منصوب 

شد     ن ارد     شیر به شاهی را نشان می د     هد     .
شهرستان  د     ر  قاجار  فتحعلیشاه  برجسته  نقش 

فیروزکوه )تنگه ساواشي یا تنگه واشي( 
     وم 

د پسر  د     ولتشاه  محمد     علي  برجسته  نقش 
نقش  کرمانشاه،   بستان  طاق  د     ر  فتحعلیشاه 
نقش  قرآن شیراز  د     روازه  د     ر  فتحعلیشاه  برجسته 
منطقه  د     ر  کازرون(  )والي  تیمورمیرزا  برجسته 
فتحعلیشاه  برجسته  نقش  کازرون،  آبگینه  پل 
برجسته  نقش  ري،  شهر  علي  چشمه  منطقه  د     ر 

فتحعلیشاه د     ر منطقه سرسره شهر ري
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د     ر  د     یوارنگاري  تاریخي،  د     وران  از  مکشوف  آثار 
ایران با وقفه ای صد      ساله روبروست و احتماال هنر 
نگارگري از د     یوارها و صخره ها بر روي سفال و 

فلز منتقل گرد     ید     ه است.  
این هنر  متماد     ي،  از گذشت قرون  امروز، پس 
اد     امه  ایراني  باذوق  هنرمند     ان  توسط  ارزشمند      
از  استفاد     ه  و  هنري  تعالي  و  رشد       با  و  كرد     ه  پید     ا 
بخش  مختلف  شیوه هاي  به  جد     ید     ،  تکنولوژي 
به  است  شد     ه  كشور  متعد     د       ساختماني  پروژه هاي 
از  یکي  عنوان  به  زیبا  و  كهن  هنر  این  طوریکه 
شناخته  مترو  ایستگاه هاي  مشخصه هاي  مهم ترین 
هنر  مرد     م  افزون  روز  اقبال  به د     لیل  و  است  شد     ه 
د     وست ایران، مي بینیم كه د     ر بسیاري از پروژه هاي 
مي  استفاد     ه  سفالي  زیباي  تابلوهاي  از  ساختماني 

شود      كه نقش مهمي د     ر زند     گي هنري مرد     م د     ارد     .

اولینتجربههاراهیچوقتنمیشود
فراموشکرد

د     ر  كه  نمایشگاهی  و  او  هنر  به  را  صحبت 
از  تا  می كشانم  كرد       برگزار  آفتاب  فرهنگسراي 
خالق  بعنوان  نمایشگاه  برگزاری  د     رباره  او  تجربه 
آثار هنری بیشتر بشنوم، از او  می پرسم كه تابحال 
نمایش  به  را  آثارش  گالري  یا  نمایشگاه  چند       د     ر 
روبروی  ایستاد     ن  تجربه  اصال  و  است،  گذاشته 
حسی  چه  كرد     ه   خلق  كه  آثاری  كنار  د     ر  مرد     م 
چون  كه  می د     هد       پاسخ  متواضعانه  بسیار  د     ارد     ؟ 
زمان زیاد     ی نیست كه به این هنر مشغول است این 
نمایشگاه اولین تجربه  نمایش آثار او بود     ه است. 
د     رباره تالشش برای خاص بود     ن د     ر نمایش آثارش 
حرف می زند      و می گوید     : د     ر این نمایشگاه تالش 
نوین، شکل جد     ید     ي  با شیوه اي مد     رن و  تا  كرد     م 
ارائه  به  كه  د     هم  نمایش  را  برجسته  نقش  هنر  از 
مد     رن  د     كوراسیون  با  سازگارتر  و  لطیف تر  هنري 
به  با توجه  نمایشگاه  مي انجامد     . د     رطول برگزاري 
به  مي د     اد     ند       ارائه  بازد     ید     كنند     گان  كه  نظراتي  نقطه 
این نتیجه رسید     م كه ساد     گي طرح و نوع پتینه اي 
جذب  د     ر  بود     م  كرد     ه  انتخاب  كه  بند     ي(  )رنگ 

مخاطب عام تاثیر به سزایي د     اشت.
كه  احساساتي  و  بازد     ید     كنند     گان  نظرات  نقطه 
این  نشان د     هند     ه  مي شد       بیان  آنها  سوي  از  بعضا 
موضوع بود      كه با وجود      تجربه نه چند     ان زیاد      من 
و عد     م مرتبط بود     ن آن با رشته تحصیلي و حرفه ام 

رضایت شان بیش از حد      انتظارم بود     .
می پرسم كه با توجه به حضور د     ختر كوچکتان 
د     ر خانه و با این مشغله هاي زند     گي چطور توانستید      
وارد      عرصه هنر شوید     ، می گوید     :  انجام یکسري از 
فعالیت هاي اضافي براي خانم هاي شاغل د     ر كنار 
كار خانه و امور مربوط به فرزند     ، كار آساني نیست 

و نیاز به برنامه ریزي و همراهي د     ارد     . 
 آماد     ه كرد     ن تابلوها د     ر سه مرحله: طراحي، كار 
با مواد      و د     ر مرحله آخر پتینه كاري انجام می شود     . 
بد     انید      همیشه د     ر مراحل اول و د     وم  جالب است 
د     خترم د     ر كنارم حضور د     اشت و با تخته كوچك 
و مواد     ي كه برایش تهیه كرد     ه بود     م سعي مي كرد      
بعضي  د     ر  و  كند       كار  مواد       و  ابزار  با  من  همانند      
خسته كنند     ه  برایش  خمیر  با  كار  كه  هم  مواقع  از 

زماني  تا  و  مي آورد       را  اش  نقاشي  وسایل  مي شد      
نقاشي  من  كنار  میکرد     م  كار  تابلوها  روي  من  كه 
و  بود       كاري  پتینه  كه  آخر  مرحله  اما  مي كشید     ، 
د     ر  رزین  مانند       شیمیایي  مواد       و  رنگ  از  استفاد     ه 
به  نیاز  نبود     ،  مناسب  خیلي  فرزند     م  حضور  زمان 
برنامه ریزي و همکاري با همسرم د     اشت كه ایشان 
نه تنها د     ر این مرحله بلکه د     ر طول این چند      مد     ت 
بود     م همیشه همراه خوبي  این هنر  به  كه مشغول 
بد     ون همکاري و تشویق  قطعًا  بود     ند      و  براي من 
برایم  مسیر  این  د     ر  د     اد     ن  اد     امه  و  ماند     ن  همسرم 

امکانپذیر نبود     .
د     رباره  را  نظرش  صحبت هایمان  میان  د     ر 
و  امروز  جامعه  د     ر  زن  یك  حضور  مشکالت 
نقش او د     ر زند     گي روزمره و خانه از یك طرف و 
جایگاه او د     ر جامعه هنري از طرف د     یگر می پرسم، 
با لبخند     ی كه نشان از روزهای سخت كار كرد     ن 
كه   می د     هد       جواب  د     ارد       توأمان  كرد     ن  زند     گی  و 
مسوولیت هاي  و  مشکالت  بر  عالوه  شاغل  زنان 
د     ارند       نیز  شغل  غالب  د     ر  وظایفي  منزل،  د     اخل 
مسوولیت ها  این  مد     یریت  زني  هر  براي  قطعا  كه 
ساد     ه نیست. مشخص بود     ن حد     ود      وظایف همیشه 
كمك كنند     ه است اما گاهي كار اضافه یا گذراند     ن 
فد     اكاري  به  نیاز  و....  آشپزي  یا  هنري  كالسهاي 
خود     م،  مورد       د     ر  خوشبختانه  د     ارد     .  حمایتگري  و 
چنین  د     ر  همسرم  كه  امنیتي  و  آرامش  احساس 
شرایطي براي من بوجود      آورد     ، توانستم د     ر جایگاه 
خود      به عنوان یك زن شاغل، ماد     ر و همسر تعاد     ل 

برقرار كنم.

نقش برجسته هاي معروف ايران
مالحظات  بر  بنا  حاکمان  اسالمي،  د     وران  د     ر 
اين  اما  نکرد     ند     ؛  اقبال  برجسته  نقش  به  شرعي 
برجسته ترين  شد     .  احيا  قاجاريان  د     ورۀ  د     ر  هنر 
است.  شاه  فتحعلي  نظر  اين  از  قاجار  پاد     شاهان 
رفته اش  ازد     ست  تد     ارک وجاهت  براي  شايد       او 
که  مذمومي  خاطرۀ  و  روس ها  از  شکست  د     ر 
از او د     ر تاريخ مي ماند     ، به تصوير کرد     ن قد     رت 
گذاشتن  ياد     گار  به  و  برجسته ها  نقش  د     ر  خود      
تعد     اد     ي  تاکنون  آورد     .  روي  آيند     گان  براي  آن 
شناسايي  د     وره  اين  از  صخره اي  برجستۀ  نقش 
به تخت نشستن و  آنها  شد     ه است، که موضوع 
شکار شاه و صحنه هاي اسطوره اي است. د     ر ميان 
نقش برجسته ها د     ر طول تاريخ ايران، ويژگي هاي 
هد     ف  اينکه  جمله  از  مي شود     ؛  د     يد     ه  مشترکي 
بيشتر آنها نشان د     اد     ن قد     رت الهي پاد     شاه، تصوير 
کرد     ن صحنه هاي آييني است. د     ر نقوش برجستۀ 
ايراني د     ر تاريخ طوالني آنها، از نظر هد     ف و زبان 

و بيان و فنون، تد     اوم د     يد     ه مي شود     .

آماد     ه كرد     ن تابلوها 
د     ر سه مرحله: 
طراحي، كار با مواد      و 
د     ر مرحله آخر پتینه 
كاري انجام می شود     . 
جالب است بد     انید      
همیشه د     ر مراحل 
اول و د     وم د     خترم د     ر 
كنارم حضور د     اشت 
و با تخته كوچک و 
مواد     ي كه برایش 
تهیه كرد     ه بود     م 
سعي مي كرد      همانند      
من با ابزار و مواد      
كار كند   
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