




پروژه هاي صاد رات خد مات فني و مهند سي شركت فراب: 
 سد  و نيروگاه 220 مگاواتي سنگ تود ه 2-تاجيكستان )اجرا شد ه( 

 نيروگاه آبي 25 مگاواتي تانا – كنيا )اجرا شد ه( 
 كارهاي ساختماني و هيد رومكانيك نيروگاه آبي كيند اروما – كنيا )اجرا شد ه( 

 نيروگاه گازي الصد ر 320 مگاواتي – عراق )اجرا شد ه( 
 سد ، تونل آب بر و نيروگاه 120 مگاواتي اومااويا-سريالنكا )د ر د ست اجرا( 

 نيروگاه آبي 5 مگاواتي ترم – كنيا )د ر د ست اجرا( 
 نيروگاه آبي 37/6 مگاواتي د رالوك-كرد ستان عراق )د ر د ست اجرا( 

 باند  د وم بزرگراه كالر به كفري-كرد ستان عراق )د رد ست اجرا( 
 نظارت بر بهره برد اري و نگهد اري نيروگاه آبي 1800 مگاواتي باكون -مالزي

شركت فراب 
طرح هاي آب و انرژي 

صاد ر كنند ه نمونه خد مات فني و مهند سي: 
سال هاي  1389، 1390، 1391،  1393

 و  رتبه اول صاد ركنند گان خد مات فني و مهند سي د ر سال  1394

پروژه نيروگاه كيند اروما- كنيا

پروژه چند  منظوره اومااويا- سريالنكا

پروژه سد  و نيروگاه سنگ تود ه 2- تاجيكستان

پايان حفاري مكانيزه پاياب پروژه اومااويا- سريالنكا

پروژه كالر به كفري - كرد ستان عراق

پروژه اومااويا- سريالنكا

اهد اي لوح تقد ير صاد ركنند ه نمونه ملي 1394 به مد يرعامل شركت فراب

پروژه نيروگاه گازي الصد ر- عراق

پروژه تانا- كنيا
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فراب؛ شركت برتر د   ر زمينه صاد   رات
ش��ركت فراب به عنوان »ش��ركت برتر د   ر زمينه صاد   رات« د   ر پانزد   همين نمایشگاه بين المللي 

صنعت برق ایران معرفي شد    و... 

حضور فراب د   ر يازد   همين كنفرانس تونل ايران
تونل  كنفرانس  یازد   همين  و  منطقه اي  كنفرانس  د   ومين  جانبي  نمایشگاه  د   ر  فراب  شركت 

ایران، حضور پيد   ا كرد  ....

آخوند ي: ورود   فراب به حوزه صنايع ريلي ارزشمند   است
شركت فراب با حضور د   ر د   همين نمایشگاه تخصصي د   ستاورد   هاي صنعت ریلي، موفق به كسب 

عنوان »غرفه برتر« این نمایشگاه شد   ... 

پيش شرط های جذب سرمايه گذاری خارجی د  ر ايران چيست؟ 
بر اساس آخرین اطالعات منتشرشد  ه د  رباره حجم سرمایه گذاری های بين المللی، سال 2013 

كل سرمایه گذاری های انجام شد  ه د  ر جهان برابر با... 

بازار سياه و سفيد  روزهای پساتحريم 
د وران تحریم ش��رایط بسيار س��ختي را براي شركت هاي ایراني رقم زد . سختي این د وران براي 

شركت هایي كه د ر بازارهاي بين المللي فعاليت مي كرد ند  د وچند ان بود ، تا آنجایي كه...

فراب چطور وارد    اجرای پروژه د  رالوك شد  ؟ 
عراق كشوري با قوميت هاي گوناگون است كه ۷۵ د  رصد   تا۸0د  رصد   ساكنان آن را عرب ها، 

بيشتر از 1۵د  رصد   آن را كرد  ها و حد  ود   ۵د  رصد   آن را نيز تركمن ها، ایزد  ي ها و..

گفتگو با رئيس كنفد  راسيون صاد  رات ايران
نمونه  صاد  ركنند  ه  عنوان  به  را  صاد  ركنند  گان  از  تعد  اد  ی  ساله  هر  تجارت  توسعه  سازمان 

برمی گزیند   تا این انتخاب، تشویقی برای صاد  ركنند  ه ها باشد  . با اینکه...

گفت وگويی انتقاد  ی پيرامون شيوه های حمايت از صاد  ركنند  گان
انتخاب  آئين نامه   و  شرایط  كرد ،  را كسب  نمونه  صاد ركنند ه  جایزه  بار  پنجمين  برای  فراب 

صاد ركنند ه نمونه كه مشخص است، اما شاید  بد  نباشد  این سوال را مطرح كنيم كه...

ساِل مرِگ پوري
نيمه های پایيز امسال، زنی هشتاد و چهار سال بود   نش را، هشتاد    و چهار سال نفس كشيد   ن و 

راه رفتن و زند   گی كرد   نش را د   ر بقچه ای جمع كرد    و با خود    به زیر خاک برد ...

د   ر تند    باد    حواد   ث، عشق اولين قربانی است
سریال نمایش خانگی »شهرزاد   « به كارگرد   انی »حسن فتحی« و تهيه كنند   گی »سيد    محمد    

امامی« با د   رجه كيفی »الف« ویژه از 22 مهر ماه توزیع و پخش شد   ه است...

تأثير رفع تحريم ها بر بازار فناوری اطالعات و ارتباطات ايران
بازار كسب و كار یکی از چشم انتظاران اصلی اجرای برجام است. فضایی كه د   ر صورت اجرای 

برنامه جامع اقد   ام مشترک تحت تأثير جد   ی آن قرار خواهد    گرفت و د   ر این ميان...

 نشریه فراب آبان و آذر 1394/ د       وماهنامه/ شماره 46/ 56 صفحه

فهرست مطالب

08
11
12

28
31
33
35
38

44
47
50

27

32 43

19

05 06

12



برق آبي »سنگ تود  ه2«  پروژه  با گرفتن  د  ر سال 13۸۵  فراب  شركت 
د  ر كشور تاجيکستان قد  م به عرصه بازارهاي بين المللي و صد  ور خد  مات 
فني و مهند  سي گذاشت. فراب د  ر گام های بعد  ی با وارد   شد  ن به اجرای 
پروژه هاي برق آبي »تانا« و »كيند  اروما« د  ر كشور كنيا، پروژه چند  منظوره 
»اومااویا« د  ر كشور سریالنکا و پروژه نيروگاه حرارتي »الصد  ر« د  ر كشور 
عراق، بازارهاي هد  ف خود   را به چهار كشور توسعه د  اد   كه حاصل این امر 

گرفتن 900 ميليون د  الر پروژه د  ر خارج از كشور بود  .
از سال 1390 به خاطر تشد  ید   تحریم هاي بين المللي، صاد  رات خد  مات 
نظام  بر  تحریم ها  تأثير  كرد .  پيد ا  چشم گيري  كاهش  مهند  سي  و  فني 
بانکي، سيستم حمل و نقل و بيمه از یك سو و حذف جایزه صاد  راتي و 
حمایت هاي د  ولت از صاد  ركنند  گان از سوي د  یگر منجر به ایجاد   فضایي 
شد   كه بسياري از صاد  ركنند  گان خد  مات فني و مهند  سي را با مشکالت 
عد  ید  ه اي مواجه كرد  . كاهش ۵0 د  رصد  ي حجم صاد  رات خد  مات فني و 
مهند  سي و رسيد  ن آن به 2 ميليارد   د  الر د  ر سال 1393 خود   گواه این 
مطلب است. البته د  ر این شرایط نيز شركت فراب موفق به اخذ سه پروژه 

د  ر كشورهاي عراق و كنيا شد  . 
د  ر حال حاضر با د سترسي به توافق جامع هسته اي، چشم اند  از روشني 
پيش روي كشور و به خصوص حوزه صاد  رات خد  مات فني و مهند  سي قرار 
د  ارد  . با محاسباتي كه انجام شد ه، ظرفيت صاد  رات خد  مات فني و مهند  سي 
برنامه ریزي  با  است.  زد  ه شد  ه  ميليارد   د  الر تخمين  كشور د  ر حد  ود   20 
صحيح و حمایت هاي د  ولت از صاد  ركنند  گان مي توان انتظار حصول سهم 

مناسبي از این ظرفيت بالقوه را د  اشت.
با كشورهاي مختلف و فراهم كرد  ن بستر  گسترش روابط بين المللي 
براي  مناسب  هماهنگي  ایجاد    ایراني،  شركت هاي  فعاليت  براي  مناسب 
جلوگيري از رقابت شركت هاي ایراني با یکد  یگر د  ر مناقصات بين المللي، 
اصالح آیين نامه حمایت از صاد  ركنند  گان خد  مات فني و مهند  سي و تغيير 
نمونه هایي  د  اخلي  بوروكراسي هاي  كاهش  و  د  ر سياست جوایز صاد  راتي 
مناسب  نتيجه  حصول  براي  پساتحریم  شرایط  د  ر  نياز  مورد    اقد  امات  از 
كيفيت  با  اجراي  همچنين  است.  مهند  سي  و  فني  خد  مات  صاد  رات  د  ر 
پروژه هاي برون مرزي با هد ف ایجاد   ذهنيت مناسب از عملکرد   شركت هاي 
ایراني د  ر بازارهاي جد  ید   نيز از موارد  ي است كه صاد  ركنند  گان مي بایست 

به آن توجه ویژه اي د  اشته باشند  .
د  ر  است.  ویژه اي  اهميت  د  اراي  نيز  هد  ف  بازارهاي  د  رست  انتخاب 
متفاوت  وزن هاي  با  معيارهایي  اساس  بر  هد  ف  بازارهاي  فراب،  شركت 
انتخاب مي شوند   كه به طور مثال »نزد  یك بود  ن بازارهاي هد  ف به ایران« 
یکي از آنها است. به همين منظور شركت فراب همواره تمركز ویژه اي بر 
پروژه د  ر كشورهاي  اخذ چهار  د  اشته است كه  روي كشورهاي همسایه 
تاجيکستان و عراق نيز نشان از این موضوع د  ارد  . اما د  ر شرایط تحریم ورود   
به برخي كشورها به خصوص كشورهاي حوزه خليج فارس با مشکل روبرو 
بود  ه است كه اميد   است د  ر شرایط پساتحریم این امر تسهيل گرد  د   و شاهد   

اخذ پروژه و كسب سهم بازار مناسب د  ر كشورهاي مذكور باشيم.

تجـــربهنگـــاري
تجربه نگاری مهند  س »سید  جواد   هاشمی«

 از نمایشگاه و كنفرانس هاید  ور 2015

سعید   قنبری از تجربه حضور فراب 
د  ر نمایشگاه شبكه هاي هوشمند   می گوید  

تجربه های منحصر بفرد    اجرای پروژه سیاه بیشه
 د  ر گفتگو با غالمرضا موری 

از   گروه   100 از  بيش  كه  گفت  می توان  سرانگشتي  آمار  یك  د  ر 
متخصصان و گروه های مرتبط با صنعت به غرفه فراب رجوع كرد  ند  . 

از این فرصت نيز...

وكنفرانس شبکه هاي  نمایشگاه  د  ر  فراب  نمایند  گان شركت 
بر  عالوه  تا  كرد  ند    اتریش، شركت   )EUW2015( هوشمند   

آشنایی با د  ستاورد  های جهانی این حوزه...

مهمترین  از  بخشی  می شود  ،  اجرا  كه  پروژه ای  هر  د  ر 
مسئوليت های اجرای كار بر د  وش مد  یر اجرایي و سایت آن 

پروژه قرار د  ارد  ...

آد        رس: تهران، خيابان وليعصر، باالتر از ميد        ان وليعصر خيابان شهيد         شهامتي، شماره 41 
صند        وق پستی:8777 – 15875

تلفن: 4 – 88900042 - د        اخلی: 2086
magazine@farab.com :پست الکترونیک

www.farab.com :آد        رس سایت
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مجله خبری4

اد   امه اجراي عملیات روشنایي سایت پتروشیمي پرد   یس

اد   امه عملیات نصب تجهیزات روتاري
)كمپرسور C-1001( پتروشیمي پرد   یس

اد   امه عملیات Insulation تجهیزات پتروشیمي پرد   یس

عملیات نصب د   اكت Air Preheater پکیج ریفورمر 
پتروشیمي پرد   یس

 شروع عملیات نصب Conveyor  پتروشیمي پرد   یس

EPC ابالغ قرارد   اد    اجراي نيروگاه خد   اآفرين به صورت

فراب د ر نمايشگاه انرژي جنوب آسيا 
د ر كشور سريالنكا شركت كرد 

 بيست و هشتم مهرماه امسال قرارد   اد    اجراي نيروگاه 
منطقه اي  آب  )شركت  كارفرما  سوي  از  خد   اآفرین 
آذربایجان شرقي( به شركت فراب ابالغ شد   . بر اساس 
این قرارد   اد   ، طراحي سازه اي و احد   اث ساختمان نيروگاه، 
تجهيزات  راه اند   ازي  و  نصب  حمل،  ساخت،  طراحي، 
مکانيکي و الکتریکي نيروگاه سمت راست سد    خد   اآفرین 
به شركت فراب واگذار شد   ه است. مد   ت زمان اجراي این 
واحد    ۵0  نيروگاه توسط د   و  این  و  ماه است  طرح 42 
مگاواتي از نوع كاپالن تجهيز خواهد    شد   . الزم به ذكر 

است قرارد   اد    ابالغ شد   ه از نوع EPC است. 

آسيا  جنوب  انرژي  نمایشگاه  و   كنگره 
با   )South Asia Power Congress 2015(
محوریت  با  كنند ه  شركت   1۵0 از   بيش  مشاركت 
شامل  آسيا  جنوب  حوزه  كشورهاي  د ر  انرژي  توسعه 

سریالنکا، هند ، نپال، بنگالد ش و پاكستان، برگزار شد .
مهند س  فراب،  شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
»سيد  عبد الحسين فامورزاد ه«، معاون مهند سي شركت، 
با اعالم این خبر، گفت: حضور مؤثر فراب د ر نمایشگاه 
انرژي جنوب آسيا عالوه بر  جانبي كنگره و نمایشگاه 
پروژه  اصلي  پيمانکار  به عنوان  تحکيم جایگاه شركت 
فراب  قابليت هاي  معرفي  براي  اومااویا،  منظوره  چند  
و  نيروگاهي  متنوع  طرح هاي  اجراي  د ر  بازاریابي  و 

مد یریت انرژي، از اهميت ویژه اي برخورد ار بود .  
عنوان  به  آسيا  جنوب  انرژي  بازار  گفت:  فامورزاد ه 
با  جهان  برق آبي  انرژي  بازارهاي  بکرترین  از  یکي 
مجموع بيش از 100 هزار مگاوات طرح هاي مطالعاتي 
مصوب و توجيه پذیر به لحاظ اقتصاد ي، مطرح است. 
وي د ر اد امه به بازد ید  مد یر ارشد  و سایر مقامات شركت 
CEB شركت برق سریالنکا و همچنين مقام هاي ارشد  
شركت سرمایه گذاري سریالنکا از غرفه فراب اشاره كرد  
كنتور هوشمند   مركزي  نرم افزار  ویژه  نمایش  و گفت: 
بومي فراب د ر طرح د ر حال اجراي فهام و ارائه قابليت ها 

و توانایي هاي شركت د ر اجرا و مد یریت هوشمند  انرژي، 
مورد  استقبال بازد ید  كنند گان قرار گرفت.

غرفه  گفت:  سپس  فراب  شركت  مهند سي  معاون   
با  كاري  نشست  چند   ميزبان  نمایشگاه،  این  د ر  فراب 
مقام هاي د ولتي و كارگزاري كشورهاي نپال و پاكستان 
گسترش  و  ایجاد   خصوص  د ر  مذاكره  منظور  به 

همکاري هاي آیند ه، بود .
 كنگره و نمایشگاه انرژي جنوب آسيا روزهاي د هم 
سریالنکا  كلمبوي  شهر  د ر  امسال  آذرماه  د وازد هم  تا 

برگزار شد .

آغاز طراحي و ساخت تجهيزات هيد   رومكانيك نيروگاه ترم
طراحي و ساخت تجهيزات هيد   رومکانيك نيروگاه ترم 
شامل تعد   اد   ي د   ریچه هاي تخت، قطاعي، چرخد   ار و آشغال 
گير به همراه زانویي هاي مربوط به مسير پنستاک نيروگاه 
د   ر آبان ماه به شركت توبا ابالغ شد   . عمليات طراحي این 
تجهيزات هم اكنون آغاز شد   ه و مطابق زمان بند   ي توافق 

شد   ه، د   ر نظر است مجموعه تجهيزات د   ر یك بازه زماني 
شش ماهه تحویل )د   ر بند   رعباس( شود   . همچنين تأمين 
جرثقيل 20/2 تن نيروگاه به شركت توبا واگذار شد   ه كه 
د   رنظر است از طریق شركت KGCRANES تأمين و 

ارسال شود   . 
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 اد   امه عملیات برق و ابزار د   قیق 
 )Junction Boxes Glanding & Termination(

پتروشیمي پرد   یس

عملیات تکمیل سیویل و سازه فلزي مربوط به خط 
فلر پتروشیمي پرد   یس

اد   امه عملیات پایپینگ د   ر سایت
 )نصب اسپول تاورها( پتروشیمي پرد   یس

 اد   امه تست هاي پیش راه اند   ازي تابلو هاي پاالیشگاه 
LNG فاز22-24 ایران

فیکس كرد   ن پکیج هاي یونیت 132 فاز24-22
LNG ایران 

كاهش 47 د رصد ي مصرف آب 
د ر نيروگاه سيكل تركيبي شيركوه يزد 

فراب برای اجرای پروژه های آبی
د   ر آفريقای جنوبی آماد   ه می شود    

بازیافت پساب هاي نيروگاه سيکل تركيبي شيركوه یزد  
شركت فراب، منجر به كاهش 4۷ د رصد ي ميزان متوسط 

مصرف آب خام این نيروگاه شد .
را  خبر  این  فراب،  شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
مهند س »مهد ي گل افشان«، مد یر نيروگاه سيکل تركيبي 
شيركوه یزد ، اعالم كرد  و گفت: شركت فراب موفق شد  پس 
از مطالعه، بررسي و طراحي د و استخر بازیافت، پساب هاي 
توليد ي نيروگاه را كه بر اساس طرح اوليه وارد  حوضچه 
گل افشان  بازگرد اند .  مصرف  چرخه  به  مي شد ،  تبخيري 
افزود : با مد یریت بازیافت پساب ها د ر نيروگاه، موفق شد یم 
ميزان آب خام مصرفي را د ر تيرماه امسال از متوسط 23 
هزار متر مکعب به 14 هزار متر مکعب كاهش د اد ه و عماًل 
حد ود  10 هزار متر مکعب آب را از طریق بازیافت به چرخه 
مصرف نيروگاه بازگرد انيم كه با این اقد ام، ميزان متوسط 
مصرف آب خام د ر نيروگاه بيش از 4۷ د رصد  كاهش یافت. 
وي افزود : نيروگاه شيركوه د ر استان خشك و كویري یزد  

واقع شد ه و از آنجایي كه مصرف بهينه آب د ر این استان 
از اهميت ویژه تري نسبت به سایر مناطق كشور برخورد ار 
است، شركت فراب براي حفاظت از منابع ارزشمند  آب، 
بازیافت پساب هاي بهد اشتي و صنعتي را د ر د ستور كار 

خود  قرار د اد .
نيروگاه  این  اجرا شد ه د ر  بازیافت  وي د رباره طرح هاي 
گفت: براي بازیافت پساب ها و بازگشت آنها به تصفيه خانه 
د رین  آب  بویلرها،  بلود ان  آب  مقطر،  آب  توليد   منظور  به 
شد ه از وكيوم بریکر كند انسور و آب د رین شد ه د ر سيستم 
سمپلينگ نيروگاه بازیافت شد . گل افشان د ر اد امه افزود : به 
منظور استفاد ه از پساب ها براي آبياري فضاي سبز، پساب 
پساب هاي  شني،  فيلترهاي  معکوس  شستشوي  از  ناشي 
بهد اشتي نيروگاه و كند انس حاصل شد ه از بخار گرمایش 
مخازن سوخت مایع، بازیافت شد ند . نيروگاه سيکل تركيبي 
4۸4 مگاواتي شيركوه د ر استان یزد ، متعلق به شركت فراب 
بود ه و نخستين نيروگاه احد اث شد ه د ر بخش خصوصي است.

روز د   وشنبه هجد  هم آبان ماه امسال جلسه اي با  حضور 
مد یران وزارت آب كشور آفریقاي جنوبي د   ر شركت فراب 
برگزار شد   . د   ر این جلسه شركت فراب پذیراي معاون آب 
منطقه اي آفریقاي جنوبي بود    د ر مذاكرات انجام شد ه بين 
طرفين كه طي آن شركت فراب توانمند   ي هاي خود    را د   ر 
بخش هاي مختلف مهند   سي، اجرا و ساخت پروژه هاي آب 

و انرژي معرفي كرد  و موارد    همکاري هاي د   و جانبه بحث 
و گفت وگو شد . همچنين د   ید   ار د یگري با حضور مد یران 
فراب و وزیر آب آفریقاي جنوبي د   ر وزارت نيرو برگزار شد    
كه طي آن نيز موارد    همکاري مورد    بررسي و توافق اوليه 
د   رباره همکاري هاي د   و جانبه د   ر پروژه هاي آبي آن كشور 

انجام شد  .

اجرايطرحهايبازيافتپسابمنجرشد:

آبان - آذر  1394



مجله خبری6

Reinstate اد   امه عملیات فیکس كرد   ن خط و
LNG یونیت  121-123 فاز22-24 ایران 

De aerator انجام عملیات عایق كاري
یونیت 21 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

Machinery Cooling انجام عملیات رنگ زني د   ر
 یونیت 22 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

Pump House انجام عملیات جوشکاري د   ر
 یونیت 22 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

انجام عملیات كابل كشي
یونیت 21 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

بهره برد   اري از 3 واحد    توربين نيروگاه آزاد   
به  و  شد    سنکرون  آزاد     نيروگاه  توربين  واحد     سه 
بهره برد   اري رسيد   . به گزارش روابط عمومي شركت توبا، 
هر سه واحد    توربين نيروگاه آزاد   براساس صورت جلسه 

روز بيست و نهم آبان امسال با حضور تيم اجرائي شركت 
فراب، تيم مهند   سي و اجرائي شركت توبا و  تيم راه اند   ازي، 

رسماً د   ر اختيار تيم بهره برد  اري قرارگرفت. 

شکل  به  فيد   یك  ساخت  و  طرح  »قرارد   اد     كتاب 
 FIDIC Plant and Design-Build( مصور« 
نوشته   )Form of Contract Illustrated
سعاد   ت  فرد   «،  »مهد   ی  و  خانلری«  »راوید     مشترک 
د   ر حاشيه سيزد   همين نمایشگاه بين المللی كتاب هاي 
د   انشگاه  مركزی  كتابخانه  د   ر  د   انشگاهی  و  كاربرد   ی 

تهران، رونمایي و معرفي شد   .
این  د   ر  فراب،  شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
مراسم كه با حضور مد   یر عامل انجمن فرهنگی ناشران 
بين الملل ایرانی، مد   یر مسئول انتشارات آوند    د   انش و 
نمایند   ه منطقه ای انتشارات John Wiley و جمعي 
از خبرنگاران رسانه ها برگزار شد   ، نویسند   گان كتاب و 
نمایند   ه ناشر آن، به تشریح ضرورت و اهميت نگارش 

كتاب و مراحل انجام آن پرد   اختند   .
»راوید    خانلری«، یکی از نویسند   گان كتاب، د   رباره 
تجربه مشتركش د   ر تأليف این كتاب افزود   : فيد   یك، 
مهند   سان  بين المللي  »فد   راسيون  اختصاري  نام 
مشاور« است كه مد   ل های استاند   ارد    قرارد   اد   ی برای 
است كه  معرفي كرد   ه  را  زیربنایی  پروژه های  اجراي 

این مد   ل ها با بيش از یکصد    سال قد   مت، د   ر كشورهاي 
و  و سازمان مد   یریت  كار گرفته مي شود     به  مختلف 
برنامه ریزی كشور نيز د   ر قرارد   اد   هاي همسان طرح و 
ساخت، از این مد   ل استفاد   ه می كند   .  خانلري افزود   : 
مذاكره هاي اوليه براي نگارش این كتاب از اسفند   ماه 
1391 با شركت فراب و د   ر اد   امه با فيد   یك آغاز شد    
كه با استقبال و تشویق هر د   و سازمان، روبرو شد   یم كه 
این حمایت باعث شد    كه د   ر شهریورماه سال 1392، 
جان  انتشارات  با  كتاب  انتشار  براي  رسمي  مذاكره 
ماه  بهمن  د   ر  و  آغاز شود     انگلستان  د   ر كشور  وایلی 

همان سال، قرارد   اد    چاپ كتاب امضا شد   .
وی با اشاره به اهميت مستند   سازی تجربه ها و د   انش 
كسب شد   ه د   ر صنعت كشور، گفت: تجربه هاي علمی 
د   ر سطح د   انشگاه ها با انتشار مقاله منتقل می شوند   ؛ اما 
تجربه هاي حوزه صنعت د   ر قالب كتاب یا مقاله منتشر 
نمی شوند   . د   ر حالي كه شركت هاي زیاد   ي مانند    فراب 
وجود    د   ارند    كه د   اراي د   انش زیاد   ي د   ر حوزه صنعت 
هستند   . كاري كه ما د   ر این كتاب انجام د   اد   یم، عماًل 
منعکس كنند   ه بخشي از د   انش ضمني شركت فراب 

كتاب قرارد   اد   هاي فيد   يك رونمايي شد   
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 نمایي از ساختمان  نیروگاه د   اریان 

تست عملکرد    Servomotor ها و باز و بسته كرد   ن  
Wicket gate هاي توربین واحد    1 نیروگاه آبي د   اریان

 نصب لینک هاي Wicket gate  به
 Operating Ring توربین واحد    2 نیروگاه آبي د   اریان

نصب د   رفت تیوب های نیروگاه آبي سرد  شت

شروع حفاري نیروگاه آبي ترم  د   ر كشور كنیا

اتمام  ساخت سه واحد    مجموعه 
Draft Tube توربين سرد   شت

معاونطرحهايصنايعريلي:

فراب برند ه مناقصه احد اث قطعه1 
تونل قطار شهري كرمانشاه شد   Draft مجموعه  واحد     سه  ساخت  عمليات 

Tube توربين سرد   شت با ارسال آخرین محموله از 
این تجهيزات د   ر اولين روز از آذرماه امسال خاتمه 
یافت. به گزارش روابط عمومي شركت توبا، عمليات 
ساخت Spiral Case  و Stay Ring توربين از 
اوایل آبان ماه آغاز شد   ه  و با سرعت مناسب اد   امه 
د   ارد   . پيش بيني مي شود    اولين مجموعه از تجهيزات 
ارسال  آماد   ه  جاري  سال  ماه  بهمن  اوایل  مذكور، 
واحد      3 ساخت  عمليات  همچنين  شود   .  سایت  به 
د   ریچه هاي Stoplog موضوع پروژه هيد   رومکانيك 
سرد   شت آغاز شد   ه و طبق برنامه زمانبند   ي پروژه، 
خاتمه  امسال  ماه  اسفند     اوایل  مي شود     پيش بيني 

یافته و به سایت ارسال شود   .

نصر  جهاد    – »فراب  شركت هاي  مشاركت 
و  فني  پيشنهاد   اول  رتبه  كسب  به  موفق  حمزه« 
مالي مناقصه ساخت قطعه اول تونل خط یك قطار 

شهري كرمانشاه شد .
به گزارش روابط عمومي شركت فراب، مهند س 
ریلي،  صنایع  طرح هاي  معاون  قنبري«،  »سعيد  
ابالغ سرپرست  اساس  بر  گفت:  این خبر،  اعالم  با 
مشاركت  پيشنهاد   كرمانشاه،  قطار شهري  سازمان 
شركت هاي فراب – جهاد  نصر حمزه، برند ه مناقصه 
شهري  قطار  یك  خط  تونل  اول  قطعه  ساخت 

كرمانشاه شد . 

است. وي د   رباره تصویر روی جلد    كتاب گفت: د   رج این 
تصویر بر روي جلد    كتاب د   ر زمان عقد    قرارد   اد    با ناشر 
مطرح نشد   ه بود    كه بعد    از رایزنی با ناشر و پس از اتمام 
متن نهایی كتاب، عکسي از سد    و نيروگاه كارون 3 را 
كه اثر اميد    پورآذر، است بر روي جلد    كتاب د   رج كرد   یم.

تقويتارتباطبینصنعتودانشگاه
د   یگر  سعاد   ت فرد   «،  »مهد   ي  مراسم،  این  اد   امه  د   ر   
به  فيد   یك  ساخت  و  طرح  »قرارد   اد     كتاب  نویسند   ه 
شکل مصور« گفت: فيد   یك، یك نهاد    معتبر بين المللي 
است و قرارد   اد   هاي همساني كه توليد    مي كند   ، د   ر سطح 
بين المللي و از جمله د   ر ایران، شناخته شد   ه و كاربرد   ي 

هستند   .
سعاد   ت فرد    سپس گفت: انتشار این كتاب نشان د   اد    كه 

همکاری بين صنعت نشر و متوليان 
د   ر  می تواند     زیربنایي،  پروژه های 
تقویت ارتباط بين صنعت و د   انشگاه 
باشد    و د   انش ضمني موجود     موثر 
د   ر شركت هاي صنعتي را به شکل 
قرار  مخاطبان  اختيار  د   ر  كتاب 
خارجي  قرارد   اد   هاي  مد   یر  د   هد   . 
فراب  شركت  بازرگاني  معاونت 
گونه  این  توليد     د   اد   :  اد   امه  سپس 
اعتالي  د   ر  مي تواند     كتاب ها، 
موثر  كشور  اقتصاد   ي  و  فرهنگي 
تقویت  برای  را  زمينه ای  و  باشد    
عرصه هایی  د   ر  ایران  نشر  جایگاه 

مانند    نمایشگاه فرانکفورت فراهم می كند   . وي د   ر اد   امه 
سخنانش، حمایت مسئوالن شركت فراب از نگارش و 
انتشار این كتاب را مهم و ارزشمند    د   انست و به سایر 

شركت هاي بزرگ صنعتي نيز پيشنهاد    كرد  كه از فرصت 
انتشار كتاب براي انتقال د   انش و تجربه هاي كسب شد   ه 

خود    استفاد   ه كنند   .

معرفیظرفیتهایموجودبرایارتباطمولفان
ايرانیوناشرانبینالمللی

مد   یر  لو«،  عمران  »مهد   ي  مراسم،  این  اد   امه  د   ر 
منطقه ای  نمایند   ه  و  د   انش  آوند     انتشارات  مسئول 
انتشارات John Wiley، با اشاره به همکاری شركت 
فراب و انتشارات جان وایلی د   ر انتشار كتاب »قرارد   اد    
طرح و ساخت فيد   یك به شکل مصور«، گفت: از جمله 
د   ر  موجود     ظرفيت های  معرفی  همکاری،  این  اهد   اف 
ناشران  با  ایرانی  مولفان  بين  بيشتر  ارتباط  برقراری 
بين المللی است.  وي افزود   : مولفان كتاب، د   و سال قبل، 
با جلب نظر انتشارات جان وایلی و تأیيد    محتواي آن و 
چند   ین بار ویرایش، تأليف كتاب را 
آغاز كرد   ند    و سرانجام، كتاب د   ر ماه 
اكتبر سال 201۵ ميالد   ي به بازار 
البته حق مولف  و  نشر عرضه شد    
فروخته  وایلی  جان  به  كتاب  این 
كتاب  افزود   :  عمران لو  است.  شد   ه 
»مد   ل مصور قرارد   اد    استاند   ارد    طرح 
و ساخت فيد   یك«، نخستين كتاب 
شركت  یك  بين  مشترک  توليد    
صنعتی- بازرگانی ایرانی و یك ناشر 

خارجی به  شمار می رود   . 
سيزد   همين نمایشگاه بين  المللی 
كتاب هاي كاربرد   ی و د   انشگاهی،  روزهاي یکم تا چهارم 
آذرماه امسال د   ر كتابخانه مركزی د   انشگاه تهران برپا 

شد   .
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ش��ركت ف��راب به عن��وان »ش��ركت برت��ر د   ر زمينه 
صاد   رات« د   ر پانزد   همين نمایشگاه بين المللي صنعت برق 

ایران معرفي شد   . 
به گزارش روابط عمومي ش��ركت ف��راب، پانزد   همين 
نمایشگاه بين المللي صنعت برق ایران د   ر روزهاي هفد   هم 
تا بيس��تم آبان ماه 1394 با حضور 341 شركت د   اخلي و 
200 شركت خارجي د   ر فضایي به وسعت حد   ود    19 هزار 
متر مربع د   ر محل د   ائمي نمایشگاه هاي بين المللي تهران 

برگزار شد   .
د   ر غرفه فراب ني��ز نمایند   گاني از معاونت هاي مختلف 
شركت، به معرفي و تش��ریح توانمند   ي ها و د   ستاورد   هاي 
ف��راب و ارائه توضيحات فني ب��ه مخاطبان پرد   اختند    كه 
ب��ا توجه ب��ه محوریت موض��وع كنتورهاي هوش��مند    د   ر 
غرفه امس��ال و طراحي قس��متي از غرفه به ش��کل اتاق 
 كنترل، كنتورهاي تك فاز و س��ه فازهاي اتصال مستقيم، 
CT و CT/PT )با قابليت پشتيباني واحد   هاي مخابراتي

GPRS،  G3-PLC و PRIME-PLC ب��د   ون تغيي��ر 
كنت��ور و بد   ون نياز به انجام تنظيمات مجد   د    د   ر كنتور( و 
سيس��تم نرم افزار مركزي به همراه جمع كنند   ه هاي د   اد   ه 
)Data Concentrator( ك��ه براي پروژه هاي اجرایي 
فراب د   ر استان هاي بوشهر، زنجان و جزیره هرمز طراحي 

و ارائه شد   ه اند   ، به نمایش گذاشته شد   ند   .
د   ر نخس��تين روز از نمایش��گاه، مهن��د   س »حمي��د    
چيت چي��ان«، وزیر ني��رو، به همراه مهند   س »هوش��نگ 
فالحتيان«، معاون وزیر نيرو د   ر امور برق و انرژي، از غرفه 
فراب بازد   ید    كرد   ند    ك��ه پس از ارائه توضيحات مربوط به 
فعاليت هاي ش��ركت فراب د   ر طرح كنتورهاي هوشمند   ، 
وزیر نيرو به طرح پرس��ش هایي د رب��اره آخرین وضعيت 
اج��راي طرح، چگونگي بومي س��ازي د   ان��ش و تجهيزات، 
همکارپذیري د   ر طراحي پروژه، تعد   اد    مش��تركان و نحوه 
به كارگيري نرم افزار براي مشتركان تعد   اد    باال پرد   اخت.

از د   یگ��ر بازد ید  كنن��د گان غرف��ه ف��راب، مي ت��وان به 
مهند   س »ستار محمود   ي«، قائم مقام وزیر نيرو؛ مهند   س 
»آرش كرد   ي«، مد   یر عامل شركت توانير و جمع زیاد   ي از 
مد   یران و كارشناس��ان شركت هاي برق منطقه اي و توزیع 

برق استان ها اشاره كرد   .

سرمايهگذاریمشترک؛رويكردصنعتبرق
درهمكاریهایبینالمللی

قائم مقام وزیر نيرو گفت: رویکرد    وزارت نيرو د   ر صنعت 
برق برای همکاری های بين المللی و ش��ركت های خارجی 

سرمایه گذاری مشترک است.
مهند   س »ستار محمود   ی« با اعالم این مطلب د   ر آیين 

پایانی پانزد   همين نمایشگاه بين المللي صنعت برق ایران، 
گفت: عرصه كار برای بس��ياری از شركت های خارجی كه 
خواهان همکاری با ایران هس��تند   ، فراهم اس��ت؛ چرا كه 
ش��يوه كارهای توليد   ی سال هاس��ت كه تغيير كرد   ه و به 

سرمایه گذاری مشترک رسيد   ه است.
وی د رب��اره آیند   ه صنع��ت آب و برق كه متولی هر د   و 
وزارت نيرو اس��ت، گف��ت: نگاه وزارت نيرو به س��مت و 
سویی است كه پيش از گذشته با ایجاد    و خلق فرصت ها، 
عرصه را برای تحرک بيشتر كاری و تا حد    امکان كاهش 

هزینه ها برای توليد   كنند   گان فراهم سازد   .
محم��ود   ي اد   ام��ه د   اد   : ایجاد    س��اختار و س��اماند   هی، 
ایجاد    امکانات��ی د   ر زمينه كاهش بوروكراس��ی و گرفتن 
كمك های فرامرزی توس��ط وزارت ام��ور خارجه و یا د   ر 
قالب كميسيون های مشترک با كشورهای د   یگر، از جمله 
رویکرد   ه��ای وزارت ني��رو برای این صنعت مهم كش��ور 

است.
قائم مقام وزیر نيرو با اش��اره به اینک��ه امروزه صنعت 
برق ما زیربنای س��اخت و توس��عه د   یگ��ر فعاليت ها نيز 
محسوب می ش��ود   ، تصریح كرد   : عرصه ای را نمی توان د   ر 
رفاه اجتماعی مرد   م مبری از این صنعت د   انست؛ چرا كه 
د   ر تمامی زیرساخت های كش��وری مانند    حوزه سالمت، 

حمل و نقل، حوزه مخابرات و غيره اثرگذار است.
وي همچني��ن عنوان ك��رد   : توليد   كنند   گان رس��الت 
سنگينی د   ارند    و وزارت نيرو هم كانونی است كه می تواند    
به رفع وابس��تگی ها و بالند   گی كش��ور و برافراشته شد   ن 
پرچم ای��ران د   ر قالب صنعت د   ر د   یگ��ر نقاط مفيد    واقع 
شود   . محمود   ی با ذكر این مطلب كه شركت های خارجی 
ش��ركای ایرانی را بس��يار حساب ش��د   ه انتخاب كرد   ه اند   ، 
خاطر نشان كرد   : شركت های ایرانی با د   اشتن توان باال و 
فهم بسيار حرف های زیاد   ی د   ر عرصه عمل د   اشته اند    كه 

این همان مشاركت است.
قائم مق��ام وزیر نيرو صنعت ب��رق را فقط عرصه توليد    
ند   انس��ت و تاكيد    كرد   : د   ر این صنعت مد   یریت مصرف با 
پيچيد   گی ها و ارزش های خاص خود    باید    مورد    توجه قرار 
گي��رد    كه حاصل آن كاهش تلف��ات، افزایش راند   مان ها، 
تغيي��ر و تبد   یل عرصه تولي��د    د   ر مصارف و انرژی های نو 
اس��ت. محمود   ی د   ر پایان با قد   رد   اني از د   ست اند   ركاران 
برگ��زاری نمایش��گاه و متخصص��ان ای��ن صنع��ت، ابراز 
امي��د   واری كرد   : وزارت نيرو این حوزه را به صورت هرچه 
ش��فاف تر د   ر قالبی روش��ن با اصالح روش ه��ا و برقراری 
ارتباط بيش��تر ب��ا توليد    كنند   گان هم��وار خواهد    كرد    تا 

موجب رفاه ایران و ایرانيان ارجمند    شود   .

كمیتهفنيپانزدهمیننمايشگاهبینالملليصنعتبرقاعالمكرد:

فراب؛ شركت برتر صاد   رات 

گروه فراب {{

آبان - آذر  1394



اجرای95پروژهصنعتبرق
درخارجازكشور

مد   یر عامل ش��ركت توانير گف��ت: هم اكنون 9۵ پروژه 
برقی توس��ط ش��ركت هاي د   اخلي به ارزش 6.6 ميليارد    

د   الر د   ر خارج از كشور د   ر د   ست اجرا است.
مهن��د   س »آرش كرد   ي« این مطل��ب را د   ر اختتاميه 
پانزد   همين نمایش��گاه بين المللي صنعت برق ایران بيان 
ك��رد    و اف��زود   : د   ر س��ال 1393 از 100 د   رص��د    خد   مات 
فني مهند   س��ي صاد   ر شد   ه توسط شركت هاي ایراني،  90 
د   رص��د    مربوط به وزارت نيرو و قس��مت عمد   ه آن مربوط 
به صنعت برق بود   ه اس��ت. وي با بيان اینکه اگر د   ر د   وره 
پرفشار تحریم كمترین خد   شه و مشکلي براي مشتركان 
ایجاد    نشد   ، به خاطر تالش بخش د   ولتي و خصوصي بود   ه 
اس��ت، افزود   : بررسي ها نش��ان از آن د   ارد    كه ایران جزو 
ش��بکه هاي بزرگ برق جهان است كه د   ارا بود   ن ظرفيت 
توليد    نصب ش��د   ه ۷4 هزار مگاوات و پشت سر گذاشتن 
پي��ك مصرف بيش از ۵1 هزار مگاوات و خد   مات رس��اني 

به 32 ميليون و ۷00 هزار مشترک، موید    این اد   عاست.
ك��رد   ي اد   ام��ه د   اد   : وج��ود    604 واح��د    نيروگاهي د   ر 
112 نيروگاه كش��ور، 121 هزار كيلومتر شبکه انتقال و 
فوق توزیع،  ۷33 هزار كيلومتر ش��بکه توزیع، 22۵ هزار 
مگاوات ظرفيت د   ر پست هاي انتقال و فوق توزیع و 104 
هزار مگاوات ظرفيت د   ر پس��ت هاي توزیع، نشان د   هند   ه 

جایگاه د   رخشان صنعت برق كشور است.

وي ب��ا بيان اینک��ه صنعت برق ایران س��االنه به  طور 
متوس��ط با پنج د   رصد    رشد    روبروس��ت و ساالنه بایستي 
حد   اق��ل پنج هزار م��گاوات به ظرفيت نيروگاهي كش��ور 
اضافه ش��ود   ، یاد   آور شد   : هر ساله د   ر بخش توليد    و انتقال 
برق به ۷ تا ۸ ميليارد    د   الر سرمایه گذاري نيازمند    هستيم.

مد   یر عامل ش��ركت تواني��ر تصریح كرد   : د   ر ش��رایط 
پساتحریم د   ر سال آیند   ه ش��اهد    رشد    و شکوفایي بخش 
صنعت خواهيم بود    كه این ش��کوفایي، رش��د    ۷ د   رصد   ي 

مصرف انرژي را به همراه خواهد    د   اشت.
وي با بيان اینکه صنع��ت برق ایران یك عرصه خوب 
و مهم براي س��رمایه گذاري ش��ركت هاي خارجي است، 
افزود   : اخيرا بس��ته اي از س��وي ش��ركت توانير به منظور 
سرمایه گذاري د   ر بخش هاي مختلف كشور آماد   ه شد   ه كه 

رقم اوليه آن افزون بر 2۵ ميليارد    د   الر است.
كرد   ي با بيان اینکه از س��ال گذش��ته تا امسال حد   ود    
4.۵ د   رصد    از مجموع تلفات برق كش��ور د   ر بخش توزیع 
كاس��ته ش��د   ه و االن ميزان تلفات برق ب��ه 10.۵ د   رصد    
رس��يد   ه، افزود   : تالش مي كنيم تا پایان س��ال جاري این 
ميزان تك رقمي ش��د   ه و تا پایان سال آیند   ه به ۷ د   رصد    
برسد   . مد   یر عامل ش��ركت توانير افزود   : هم اكنون بخش 
خصوص��ي د   ر حال مذاكره براي عق��د    قرار د   اد    46 پروژه 
برقی د   ر خارج از كشور با رقمي معاد   ل 2.4 ميليارد    د   الر 

است.

توسعهانرژیهایپاک؛شاخصهاصلی
نمايشگاهپانزدهمصنعتبرق

رئيس ستاد    اجرایی پانزد   همين نمایشگاه صنعت برق 
گفت: ارائه د   ستاورد   ها و تجهيزات صنعت برق د   ر توسعه 
انرژی های پاک، به عنوان شاخصه اصلی نمایشگاه امسال 

مطرح بود   .
»مجيد    رجبی معمار« د   ر آیي��ن اختتاميه پانزد   همين 
نمایش��گاه صنعت برق ب��ا اعالم این مطل��ب اظهار كرد   : 
ب��ا توجه ب��ه رویک��رد    وزارت ني��رو  د رب��اره بهره گيری 
از ظرفيت ه��ای انرژی ه��ای تجد   ید   پذیر، د   ر نمایش��گاه 
امسال شاهد    حضور پررنگ ش��ركت های فعال د   ر زمينه 

انرژی های باد   ی، حرارتی و خورشيد   ی بود   یم.
وی اد   امه د   اد   : نمایشگاه امسال حاصل تالش برجسته 
و نمایان مبتکران و فعاالن د   ر عرصه صنعت برق با حضور 
341 ش��ركت د   اخل��ی و 200 ش��ركت خارج��ی بود    كه 
د   ستاورد   های خود    را د   ریك آورد   گاه ارزشمند    ارائه كرد   ند   .

مش��اور وزیر و مد   یركل روابط عموم��ی وزارت نيرو با 
اشاره به اینکه حضور ش��ركت های خارجی د   ر نمایشگاه 
امس��ال با رش��د    100 د   رصد   ی مواجه ب��ود   ، تصریح كرد   : 
این حضور با كيفيت نش��ان د   هند   ه یك فضای جد   ید    د   ر 
عرصه اقتصاد   ی كش��ور بود   ه كه نوید    د   هند   ه اقبال كشور 
ما د   ر مواجهه و مشاركت با فعاالن عرصه تکنولوژی است.
وی ی��اد   آور ش��د   : این نمایش��گاه د   ر فضای��ی مفيد    به 
متراژی د   ر حد   ود    1۸ هزار مترمربع د   ر 1۵ سالن با حضور 
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مجله خبری10

شماری از شركت های خارجی معتبر از جمله كره جنوبی، 
چين، ژاپن، س��ویيس، هنگ كنگ، كاناد   ا، آلمان، تركيه، 
فنالند    امارات متحد   ه عربی و... برگزار شد    كه كشور چين 
با ۷0 شركت بيشترین حضور را د   ر ميان كشورهای د   یگر 

د   اشت.
رجب��ي معم��ار ب��ا  قد   رد   ان��ی از حضور ش��ركت های 
فع��ال صنعت برق و متخصصان این حوزه د   ر نمایش��گاه، 
خاطرنش��ان كرد   : اميد    است كه مس��ئوالن وزارتخانه هاي 
نيرو و صنعت، معد   ن و تجارت و گمرک جمهوري اسالمي 
ایران، تالش خود    را براي ارائه تسهيالت ویژه و بلند    مد   ت 

به صنعتگران حوزه برق به خوبی به ثمر رسانند   . 

ضرورتحمايتازتولیداتداخلیدر
دورانپساتحريم

رئيس هيأت مد   یره س��ند   یکای برق كش��ور گفت: د   ر 
د   وران پس��اتحریم حمایت از تولي��د   ات د   اخلی باید    مورد    
توجه ویژه ای واقع ش��ود   . »عليرضا كالهی« این مطلب را 
د   ر آیين اختتاميه پانزد   همين نمایشگاه بين المللي صنعت 
ب��رق ایران بيان كرد    و گفت: د   ر د   وران پس��اتحریم بخش 
خصوصی و برق كش��ور با آزاد    ش��د   ن مناب��ع د   ر خارج از 
كش��ور د   وران پر رونقی را تجربه خواهن��د    كرد   ؛ اما نباید    
اجازه بد   هيم كه این ش��ركت ها مورد    هجوم صاد   رات قرار 
گيرن��د    و تمامی تالش هاي متخصص��ان و اعضا فراموش 
ش��ود   . وی افزود   : متاس��فانه كش��ور ما د   ر صنعت برق با 
ركود    مواجه اس��ت و با وجود    منابع بی ش��مار و د   ارایی ها 
و س��رمایه هاي انس��انی كه ما را از س��ایر كشورهای نفت 
خيز متمایز مي كند   ، د   ر مقایس��ه با د   یگر كشورها نيازمند    

پيشرفت بيشتر هستيم.
كاله��ی با ذكر این نکته كه كش��ور ما د   ر صنعت برق 
با وجود    مش��کالت د   ر د   وران تحریم د   ارای رتبه 14 است 
كه نش��ان از قد   رت كش��ور د   ارد   ، تصریح كرد   : این صنعت 
با اند   كی توج��ه و حمایت، مي تواند    موتور محرک اقتصاد    

كشور باشد   .
وی همچني��ن تاكيد    كرد   : ما د   ر ش��رایط تحریم د   ارای 
نيروگاه هایي هستيم كه ميزان توليد   شان بسيار چشمگير 
اس��ت و باید    تا جایی پيش برویم كه به جای وابس��تگی 
ب��ه انرژی ه��اي ارزان و م��واد    اولي��ه، د   رص��د   د    صاد   رات 
كاالهایی باش��يم كه ارزش افزود   ه باالیی د   ارند    و اس��اس 
و بنيه آنها بر د   انش اس��ت. رئيس هيأت مد   یره سند   یکای 
برق كشور د   ر پایان خواس��تار قيمت گذاری منطقی مواد    
اوليه و اس��تفاد   ه از منابع مالی ارزان قيمت ش��د    و خاطر 
نش��ان كرد   : شركت ها برای رس��يد   ن به اهد   افشان باید    از 
مراحل متعد   د   ی مثل ش��ركت كرد   ن د   ر مناقصات، د   اد   ن 
ضمانت نامه، توليد    كاال و بازرس��ی آن عبور كنند    كه یك 
د   وره طوالنی محس��وب می ش��ود   ؛ اما با حمایت های سایر 

د   ستگاه ها می توان این د   وره را كوتاه تر كرد   .

سرافرازیصنعتبرقايران،محصول
همآورديتفكروتجربهاست

د   ر بخش های��ي از بيانيه پایاني كميته فنی پانزد   همين 
نمایشگاه بين المللی صنعت برق ایران آمد   ه است: »بسيار 
خرس��ند   یم كه هر س��ال، جلوه هایي نو از ثمره برنامه ها، 
تالش ها و س��رمایه گذاري هاي هد   فمن��د   ، د   ر  بخش برق 
به بار مي نش��يند    و كشور ما توانس��ته است با خود   باوري، 
خ��رد   ورزي و بهره گي��ري از د   رایت، خالقيت و پش��تکار 
فرزند   ان خود   ، س��ربلند   ، د   ستاورد   هاي ارزشمند    خود    را د   ر 

معرض قضاوت و نقد    قرار د   هد   .
حافظه تاریخ، از یاد    نبرد   ه است كه متخصصان صنعت 
برق كش��ور عزیزم��ان د   ر مقاطع گوناگ��ون از تنگناهایي 
كه بر این صنعت تحميل ش��د   ه اس��ت، چگونه سرافرازانه 
ه��م آورد   ي تفک��ر و تجرب��ه را به رخ جهانيان كش��يد   ه و 
رتبه ه��اي باالي جهان��ي را به خود    اختص��اص د   اد   ه اند   . 

انتخ��اب توليد   كنند   گان��ی از صنع��ت برق ك��ه د   ر د   وران 
تحریم با تکيه ب��ر توانمند   ی های خود    برای نيل به هد   ف 
عد   م وابس��تگی، فعاليت هایش��ان را د   ر ارائ��ه محصول به 
بازار اس��تمرار بخشيد   ه و توانس��ته اند    صاد   رات را سرلوحه 
خود    ق��رار د   هن��د   ، یک��ی از ابزارهای كميت��ه فنی برای 
تش��ویق آنها به جهت ع��د   م تأثير پذی��ری از تحریم ها و 
پيش��برد    سياس��ت های اقتصاد    مقاومتی اس��ت. با نگاهي 
به نمایش��گاه هاي صنعت برق د   ر سنوات گذشته مي توان  
سير رشد    و بالند   گي آن د   ر افزایش نقش آفریني ایران د   ر 
عرصه هاي د   اخل��ي و بين المللي را نظاره گر بود   ، به طوري 
كه با گذشت بيش از یك قرن تجربه د   ر زمره سرآمد   ترین 

د   ر خاورميانه وهفد   هم د   ر سطح بين المللي هستيم.
امروز، ما مفتخریم، كه توانس��ته ایم همچون پيشينيان 
خود   ، با خود   كفایي نسبي د   ر طراحي و ساخت تاسيسات و 
توليد    ابزارها و تجهيزات، پيش��گامي پيشينيان را استمرار 
بخش��يم. كميته فني با استعانت از پرورد   گار یکتا، حسب 
رهنمود   ه��اي وزیر محت��رم نيرو و بهره گي��ري از تجارب 
برگزاري نمایشگاه هاي مشابه پيشين، با تشکيل كميته اي 
معياره��اي ارزیابي را بازبين��ي و د   ر ۵ محور كارفرمایان، 
مش��اوران، پيمانکاران، سازند   گان تجهيزات و شركت هاي 
خارج��ي تد   وین نم��ود   . مفتخریم كه ب��رای اولين بار د   ر 
پانزد   همين نمایش��گاه بين المللی صنعت برق، غرفه هایی 
ك��ه برای پنجمين ب��ار به عنوان غرفه ه��ای برتر انتخاب 
ش��د   ه بود   ه اند   ، نشان غرفه برترین را د   ریافت خواهند    كرد   . 
همچني��ن از ش��ركت های حاضر د   ر این نمایش��گاه كه با 
صاد   رات خ��ود    ضمن رقابت د   ر صحنه ه��ای بين المللی، 
آوازه صنع��ت برق ای��ران را د   ر جهان طني��ن اند   از و نيز 
شركت هایی كه با طرح های ابد   اعی و نوآورانه خود    ضمن 
اش��تغال زایی زمينه ساز خود   كفایی صنعت برق و ساخت 
د   اخل را فراهم نمود   ه اند   ، ب��ا اهد   ای لوح تقد   یر، قد   رد   انی 

به عمل خواهد    آمد   .
این كميته ها با تش��کيل ۵ جلسه كارشناسي، با حضور 
3۵ نفر از كارشناس��ان منتخب صنعت برق و د   ر مجموع 
با برقراري 1۷۵ نفر س��اعت كار فني، مشتمل بر بررسي 
ميد   اني، مالقات و مذاكره حضوري، شركت هاي حاضر د   ر 
نمایش��گاه را بازد   ید    و با بررسي س��وابق و مستند   ات ارائه 
شد   ه و انطباق آنها با معيارهاي تعيين شد   ه، از ميان۵41 
ش��ركت حاضر د   ر نمایشگاه به د   ليل نزد   یك بود   ن امتيازها 
و رقاب��ت تنگاتنگ ش��ركت ها و از طرفی محد   ود   یت های 
كميته فن��ی به  لحاظ انتخاب آنها، تعد   اد    40 ش��ركت را 
به عن��وان غرفه های برتر د   ر زمينه های مختلف كاند   ید   ای 

د   ریافت لوح تقد   یر تشخيص د   اد   .
بي ترد   ید    آنچه به د   س��ت آمد   ه و آنچه پيش رو اس��ت، 
پ��س از الطاف بي ش��ائبه خد   اوند   ، مره��ون تالش تمامي 
فرهيختگان، مد   یران، صنعتگران، متخصصان و متعلق به 

همه مرد   م ایران است.«

بين المللي  نمايشگاه  پانزد   همين  پاياني  آيين  د   ر 
»شركت  عنوان  به  فراب  شركت  ايران،  برق  صنعت 

برتر د   ر زمينه صاد   رات« معرفي شد .
 مهند   س »سعيد    قنبري«، معاون طرح هاي صنايع 
را  انتخاب  اين  تند   يس  و  سپاس  لوح  ريلي شركت، 
د   يگر  كرد   .   د   ريافت  نيرو  وزير  مقام  قائم  د   ست  از 
ابهر،  كابل  و  سيم  گروه،  اين  د   ر  برتر  شركت های 
گلنور، مازی نور، ايران ترانسفو و گام اراك بود   ند   . د   ر 
لوح سپاس اهد   ا شد   ه به شركت فراب كه به امضاي 
نيرو،  وزير  مقام  قائم  محمود   ی«،  »ستار  مهند   س 
رسيد   ه، آمد   ه است: »عرصه هاي نوين علمي و فناوري 
سايه  د   ر  خارجي  و  د   اخلي  شركت   500 بر  افزون 
آرامش، صلح و د   وستي و د   ر قالب رقابتي سازند   ه و 
كارا د   ر پانزد   همين نمايشگاه بين المللي صنعت برق 
شيوه هاي  و  هنري  ظرافت  با  و  يافت  تبلور  ايران، 
خالقانه، د   ر معرض د   يد    عالقه مند   ان و فعاالن صنعت 

برق ايران و جهان قرار گرفت.

تقد   ير از فراب به عنوان
شركت برتر د   ر زمينه صاد   رات 
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كنفرانس  د   ومين  جانبي  نمایشگاه  د   ر  فراب  شركت 
منطقه اي و یازد   همين كنفرانس تونل ایران، حاضر شد   . 

به گزارش روابط عمومي شركت فراب، د   ر این نمایشگاه 
كه روزهاي د   وازد   هم و سيزد   هم آبان ماه 1394 د   ر هتل 
المپيك برگزار شد   ، 49 شركت كارفرما، مشاور و پيمانکار 
و   د   ستاورد   ها  معرفي  به  فراب،  جمله  از  تونل  حوزه  د   ر 

توانمند   ي هاي خود    پرد   اختند   .
بازد   ید     مورد     نمایشگاه  این  د   ر  فراب  شركت  غرفه 
از  د   یگري  جمع  و  ایران  تونل  انجمن  رئيس  نيرو،  وزیر 
د   ر  و  گرفت  قرار  تونل  حوزه  فعاالن  و  اند   ركاران  د   ست 
آن، نمایند   گان شركت از معاونت هاي مهند   سي و توسعه 
طرح ها به معرفي پروژه هاي اجرا شد   ه و د   ر د   ست اجراي 

شركت با تأكيد    بر پروژه هاي احد   اث تونل، پرد   اختند   .
به  مي توان  نمایشگاه  د   ر  كنند   گان  شركت  جمله  از 
شركت هاي توسعه منابع آب و نيروي ایران، مهاب قد   س، 
آب،  منابع  توسعه  جهاد     نيمرخ،  تابليه،  ژیان،  مشانير، 
زیربناهاي  توسعه  و  ساخت  و  مکانيك  جنرال  زیستاب، 
شهرد   اري  عمراني  و  فني  معاونت  كشور؛  نقل  و  حمل 
معد   ن  مهند   سي  ایران،  ژئوتکنيك  انجمن هاي  و  تهران 
از  خارجي  شركت  چند     و  ایران  سنگ  مکانيك  ایران، 

جمله ان.اچ.آي و هرنکنشت اشاره كرد   .

نیروگاههايبرقآبيازجلوههايافتخارآمیز
مهندسيكشورهستند

از  قابل توجهی  بخش  احد   اث  د   ر  گفت:  نيرو  وزیر 
مغارهاي عظيمي د   ر  نيازمند    حفر  آبي  برق  نيروگاه هاي 
د   ل كوه ها بود   ه ایم كه باعث شد   ه این نيروگاه ها به یکي 
از عظيم ترین فضاهاي زیرزميني تبد   یل شد   ه و به عنوان 

شمار  به  كشور  مهند   سي  افتخارآميز  جلوه هاي  از  یکي 
آیند   .

د   ر  را  مطلب  این  چيت چيان«  »حميد     مهند   س   
یازد   همين  و  منطقه اي  كنفرانس  د   ومين  افتتاحيه 
كنفرانس تونل ایران بيان كرد    و گفت: تاكنون 19 تونل 
برای انتقال آب د   ر كشور حفر شد   ه و د   ر حال بهره برد   اری 
تونل  و 9  به 192 كيلومتر می رسد     آنها  است كه طول 

نيز با طول بيش از 314 كيلومتر د   ر حال احد   اث است.
وي گفت: امروزه تونل به یکی از نماد   ها و عناصر اصلی 
ما  و  شد   ه  تبد   یل  بشری  جوامع  زیرساخت های  توسعه 
شاهد    كاربرد   های تونل د   ر نقاطی از زیرزمين هستيم؛ به 
برای آن  نيز  آیند   ه كاربرد   های جد   ید   ی   نظر می رسد    د   ر 

تعریف خواهد    شد   .
هزینه ها  تونل،  احد   اث  با  گفت:  اد   امه  د   ر  نيرو  وزیر 
و  شد   ه  ارائه  مرد   م  به  بهتری  خد   مات  مي یابد   ،  كاهش 
با  چيت چيان  شد   .  خواهد     كمك  نيز  كشور  اقتصاد     به 
د   ر معاد   ن و  از این كاربرد    تونل عمد   تاً  اینکه پيش  بيان 
صنعت حمل و نقل جاد   ه ای نقش د   اشت، ولی امروزه د   ر 
بخش های مختلف اقتصاد   ی از اهميت ویژه ای برخورد   ار 
شبکه های  آب،  انتقال  برای  تونل ها  افزود   :  است،  شد   ه 
فاضالب، مترو، فضاهای زیرزمينی مورد    نياز برای توليد    
غيرعامل،  د   فاع  برق،  انتقال  برقابی،  نيروگاه های  د   ر  برق 
از  نشان  این  و  د   ارند     كاربرد     گاز  و  نفت  ذخيره سازی 

اهميت این صنعت د   ر جهان د   ارد   .
به  آب گفت:  بخش  د   ر  تونل  اهميت  بر  تاكيد     با  وي 
و  مواجه هستيم  آب  منابع  با محد   ود   یت  ما  اینکه  د   ليل 
انجام می شود   ،  اقتصاد   ی  فعاليت های  نقاط كه  د   ر برخی 

با  آب  انتقال  به  ناچار  ند   ارد   ،  وجود     آب  به  د   سترسی 
استفاد   ه از تونل هستيم.

چيت چيان تصریح كرد   : به  د   ليل تغيير اقليم و كاهش 
از  بسياری  مانند     هستيم  مجبور  تجد   ید   پذیر  آب  منابع 
كشورهای جهان د   ر محل د   ریای شمال و جنوب كشور، 
آب را شيرین سازی كرد   ه و آن را از طریق تونل به نقاط 
نيرو  وزیر  د   هيم.  انتقال  نياز  مورد     نقاط  سایر  و  مركزی 
گفت: طرحی د   ر د   ست مطالعه است كه با شيرین سازی 
آب د   ر ساحل خليج فارس و د   ریای عمان به 16 استان 
د   ر مركز كشور از طریق انتقال آب، آب رسانی كرد   ه و آب 

شرب 4۷ ميليون نفر را تأمين كنيم.
وی با بيان این مطلب كه تا چند    سال قبل شاید    كمتر 
انتقال برق نياز به تونل باشد   ، افزود   :  تصور می شد    برای 
شد   ه  نصب  ظرفيت  مگاوات  هزار   11 حد   ود     هم اكنون 
برق آبی د   ر كشور د   اریم كه د   ر بخش قابل  توجهی از این 
كوه ها  د   ل  د   ر  عظيمي  مغارهاي  حفر  نيازمند     نيروگاه ها 
از  یکي  به  برق آبی  نيروگاه هاي  شد   ه  باعث  كه  بود   ه ایم 
عظيم ترین فضاهاي زیرزميني تبد   یل شد   ه و از جلوه هاي 
افتخارآميز مهند   سي كشور به شمار آیند   . چيت چيان با 
نو  فناوری جد   ید    و روش های  به  با د   ستيابی  اینکه  بيان 
قاد   ریم هزینه ها را كاهش د   هيم، گفت: شناخت مناسب 
زمين و شيوه های د   رست حفاری ما را با مشکالت كمتری 
آب  منابع  و  گسل ها  وجود     سویی  از  و  می كند     روبرو 
زیرزمينی، مشکالتي براي برخی حفاری ها به همراه د   ارد    
كه الزم است متخصصان این حوره، راهکارهاي مناسبی 
را برای آن ارائه د   هند   . وزیر نيرو د   ر اد   امه افزود   : تونل ها د   ر 
آیند   ه سهم قابل توجهی د   ر توسعه كشور خواهند    د   اشت.

حضور فراب در یازد   همین كنفرانس تونل ایران
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مجله خبری12

تخصصي  نمایشگاه  د   همين  د   ر  حضور  با  فراب  شركت 
»غرفه  عنوان  كسب  به  موفق  ریلي،  صنعت  د   ستاورد   هاي 

برتر« این نمایشگاه شد   .
هفد   همين  فراب،  شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
همایش بين المللي حمل و نقل ریلي و د   همين نمایشگاه 
تخصصي د   ستاورد   هاي صنعت ریلي، طي روزهاي بيست و 
سوم و بيست و چهارم آبان ماه 1394د   ر مركز همایش هاي 

رازي د   انشگاه علوم پزشکي ایران برگزار شد   .
د   ر نخستين روز از این نمایشگاه، د   كتر »عباس آخوند   ي«، 
پورسيد     د   كتر »محسن  همراهي  با  و شهرسازي،  راه  وزیر 
آقایي«، معاون وزیر راه و شهرسازي و مد   یر عامل شركت 
راه آهن جمهوري اسالمي ایران، و مهند   س »سيد    ابوالفضل 
بهره د   ار«، رئيس انجمن مهند   سي حمل و نقل ریلي ایران، 

از غرفه فراب بازد   ید    كرد   ند   .
وزیر راه و شهرسازي د   ر این بازد   ید   ، اقد   ام فراب د   ر ورود    
به حوزه صنایع ریلي را كاري خوب و ارزشمند    د   انست و 

براي فراب آرزوي موفقيت كرد   .

و  مد   یران  د   انشجویان،  و  استاد   ان  از  جمعي  همچنين 
د   ست اند   ركاران صنایع ریلي كشور د   ر بازد   ید    از غرفه فراب، 
با ارائه توضيحات از سوي مد   یران و كارشناسان حاضر د   ر 
غرفه، با اقد   امات فراب د   ر حوزه طرح هاي ریلي و وضعيت 

پروژه هاي د   ر د   ست اجراي شركت آشنا شد   ند   .
برگزاري چند    د   ید   ار و مذاكره كاري، از د   یگر برنامه هاي 
د   ستاورد   هاي  تخصصي  نمایشگاه  د   همين  د   ر  فراب  غرفه 

صنعت ریلي بود   .
شركت  غرفه  نمایشگاه،  و  همایش  این  اختتاميه  د   ر 
تخصصي  نمایشگاه  د   همين  برتر«  »غرفه  عنوان  به  فراب 
د   ستاورد   هاي صنعت ریلي، معرفي و تند   یس آن به مهند   س 
»سعيد    قنبري«، معاون طرح هاي صنایع ریلي شركت فراب، 

اهد   ا شد   .

لزومتوجهبهصنعتريلیدرنظامشهرسازی
هفد   همين  گشایش  مراسم  د   ر  شهرسازي  و  راه  وزیر 
همایش حمل و نقل ریلی و د   همين نمایشگاه د   ستاورد   های 

صنعت حمل و نقل ریلی با اشاره به اینکه راه آهن و ریل 
مسائل مهمی هستند    كه به آیند   ه مرد   م و توسعه كشور 
مرتبط هستند   ، گفت: فناوری اطالعات د   ر د   وسال گذ  شته 

د   ر نحوه كار صنایع ریلی تأثير باالیی د   اشته است.
نقل  و  حمل  صنعت  افزود   :  آخوند   ي«  »عباس  د   كتر 
ریلی، تحول بزرگی د   ر زند   گی بشر بود   ه است. اما چون این 
فناوری برای ما وارد   اتی بود   ه، امروزه د   ر كشور ما به مفاهيم 
پروژه ای تبد   یل شد   ه است. د   ر حالی كه نگاه ما باید    نگاه 

اقتصاد   ی و مهند   سی باشد   . 
وي گفت: امروزه حركت د   ر نظام مهند   سی وجود    د   ارد   . 
وقتی بحث بهره وری وجود    د   ارد    كه ابتد   ا مفهوم حركت را 
بد   انيم و بعد    به سمت ایجاد    پروژه هاي مختلف برویم. د   ر 
این زمينه، صحبت از قد   رت كرید   ورهای مختلف، فقط به 
د   ليل انقطاع است. جامعه مهند   سی باید    به بحث حركت 
ما  كشور  نقل  و  حمل  وضعيت  وگرنه  كند   ؛  ویژه  توجه 

تغييری نخواهد    كرد   . 
وزیر راه و شهرسازی سپس گفت: امروزه صنعت ریل 

آخوند ي: ورود   فراب به حوزه صنایع ریلي ارزشمند   است
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این  د   ر  السير  سریع  قطار  است.  اند   ازی  پوست  حال  د   ر 
صنعت به رقابت با حمل و نقل جاد   ه ای و هوایی آمد   ه 
با قطار حومه ای تركيب  السير  است. وقتی قطار سریع 
شود   ، حمل و نقل د   رون شهری تأثير شگرفی بر زند   گی 
مرد   م مي گذارد   ؛ قطار حومه ای و  قطار سریع السير، كل 

نظام شهری را د   گرگون خواهد    كرد   .
وي د   ر اد   امه افزود   : كار صنعت ریلی اثرات بسيار بزرگی 
د   ارد   . مي توان ریل را به عنوان ابزاری برای ایجاد    امنيت 
ایران  د   نبال  به  باید     ریلی  رو، شبکه  این  از  قلمد   اد    كرد   . 
كشور  امروزه  مرزهای  د   ر  فرهنگی  ایران  برود   .  فرهنگی 
است كه  فرهنگی  ایران  نفود     ایرانشهر حوزه  ند   ارد   ،  قرار 
آرش كمانگير تيرش را پرتاپ كرد   ه و مي توان به د   نبال 

ایجاد    آن بود   . 
آخوند   ی  د رباره حوزه شهرنشينی گفت: 1۸ ميليون 
ایران د   ر حاشيه شهرها زند   گی مي كنند     نفر از جمعيت 
و مشکالت فراوانی د   ارند   ؛ اگر از روز اول صنعت ریلی د   ر 
نظام شهرسازی مورد    توجه واقع مي گرفت   و ارتباط حومه 
و مراكز شهر د   ر یك شبکه ریلی د   ید   ه مي شد   ، این مشکل 

برطرف مي شد   . 
وزیر راه و شهرسازی گفت: د   ر شرایط فعلي اقتصاد   ی 
و عمرانی كشور كه د   ر وضعيت ركود    اقتصاد   ی قرار د   اریم، 
آنچه د   ر صنعت حمل و نقل ریلی رخ د   اد   ه توسعه خوبی 
بود   ه است. چرا كه امروزه بسياری از پروژه ها شروع شد   ه 
اند    و مفهوم حمل و نقل آماد   ه بود   ه و د   ر د   ستور كار است.

 وی سپس خاطرنشان كرد   : پيشرفت حومه ای امروز بد    
نيست و د   ر حال پيد   ا كرد   ن جایگاه خود    د   ر راه آهن است. 
ما  د رباره ایستگاه ها همه ایستگاه ها را د   ر حوزه بازسازی 

مورد    توجه قرار د   اد   ه ایم.

حملونقلريلیوششاتفاققابلپیشبینی
دردورانپساتحريم

معاون وزیر راه و شهرسازي و مد   یر عامل شركت راه آهن 
جمهوري اسالمي ایران  د رباره برنامه هاي راه آهن پس از 
تحریم، گفت: با توجه به اینکه د   ر د   وران برنامه هاي چهارم و 
پنجم، سهم ریلی كاهش یافته، پس د   ر برنامه جد   ید    توسعه 

باید    به رشد    1۷ د   رصد   ی برسيم.
هفد   همين همایش حمل  د   ر  آقایی«  پورسيد     »محسن 
و نقل ریلی و د   همين نمایشگاه د   ستاورد   های صنعت حمل 
بينی د   ر د   وران  قابل پيش  اتفاق  و نقل ریلی گفت: شش 
پساتحریم رخ خواهد    د   اد   . اول، آزاد    شد   ن منابع د   ولت و بانك 
مركزی كه این موضوع باعث بازگشایی ال سی هاي جد   ید    
خواهد    شد   . د   وم، افزایش صاد   رات نفت كه بنا به گفته وزیر 
نفت، قرار است د   ر د   ی ماه رقم صاد   رات نفت ۵00 هزار بشکه 
د   ر روز افزایش یابد    و این رقم تا یکسال آیند   ه به یك ميليون 
بشکه خواهد    رسيد    كه این رقم یعنی اینکه حد   ود    ۵.۵ تا 
یافت. سوم،  افزایش خواهد     11 ميليارد    د   الر د   رآمد    د   ولت 

مقوله فاینانس است كه این مقوله بيشترین آثار را بر بخش 
كشورهای  با  زیاد   ی  قرارد   اد   های  امروزه  د   ارد   .  ساخت  زیر 
آلمان، ایتاليا و فرانسه د   ر جهت پرد   اخت فاینانس به ایران 
سرمایه  اتفاق،  چهارمين  افزود   :   وی  است.  انجام  حال  د   ر 
گذاری مستقيم است كه شركت راه آهن اميد   وار است د   ر 
این بخش از حوزه ناوگان بتواند    استفاد   ه كند   . پنجم، انتقال 
تکنولوژی كه د   ر این زمينه، حمل و نقل ریلی نياز به د   اشتن 
تکنولوژی روز د   ر جهت باال برد   ن بهره وری د   ارد    و ششم، 
توسعه ترانزیت. خوشبختانه كشور ما به لحاظ ژئوپولتيك و 
جغرافيایی د   ارای موقعيت منحصر به فرد   ی است كه باعث 
شد   ه كشورهای زیاد   ی د   ر جهت همکاری د   ر حوزه ترانزیت 
با ایران اقد   ام كنند   . پورسيد    آقایی گفت: د   ر كنار شش رخد   اد    
ویژه د   ر كشور وجود     مهم د   ر د   وران پساتحریم، د   و مزیت 
د   ارد    كه باید    از آنها به نحو احسن استفاد   ه شود   . اول، مصرف 
باالی انرژی است كه این موضوع باعث شد   ه پتانسيل كاهش 
مصرف انرژی را د   اشته باشيم؛ این كاهش برای كشور صرفه 
اقتصاد   ی د   ارد   . د   ر كشور ما قرار است یك ميليون بشکه نفت 
صرفه جویی شود    كه این كاهش یك ميليونی برای كشور 
یك فرصت است كه صنعت حمل و نقل ریلی مي تواند    وارد    
آن شود   . بنا به تصميم شورای اقتصاد    ۷.۵ ميليارد    د   الر به 
بازشود   .  آهن  راه  به  است  قرار  د   ليل صرفه جویی سوخت 
د   ومين مزیت ویژه كشور ما، نيروی كار ارزان است. امروزه 
د   ر منطقه كمتر كشوری وجود    د   ارد    كه نيروی كاری با این 
سطح سواد    و د   ستمزد    مورد    استفاد   ه قرار د   هد   .  مد   یر عامل 
شركت راه آهن جمهوري اسالمي ایران سپس گفت: این 
مسيری است كه د   ر د   وران پساتحریم د   نبال خواهد    شد   . این 
شش رخد   اد    به وقوع خواهد    پيوست و ما اميد   واریم راه آهن 

نقش خود    را د   ر د   وران پساتحریم ایفا كند   .

د   اخلي  طراحي  مد   ل  اولين  امسال  آبان ماه 
كارخانه د   ر  مشهد     مترو   2 خط   واگن هاي 

 Lu Tong Rail Vehicle Equipement Changchun
د   ر شهر چانگ چون ارائه شد   .  این مد   ل با ابعاد    واقعي 
مورد     طرح  واگن هاي  از  قسمتي  د   اخلي  تزئينات  از 
پروژه  تيم  با همراهي  كارفرما  مشاور  و  كارفرما  بازد   ید    
نظرات  و  گرفت  قرار  كيفيت  كنترل  ناظران  و  فراب 
و  تهران  واگن سازي  واگن، شركت  به سازند   ه  اصالحي 
همکار خارجي ایشان شركت CRC، اعالم شد   . موک 
آپ د   ر واقع ماكتي واقعي از قطارها است كه عالوه بر 
طراحي  از  بعد   ي  سه  نمونه اي  مهند   سي  فاز  د   ر  اینکه 
د   اخلي و خارجي و ظاهر قطارها ارائه مي د هد   ، به عنوان 
یك نمونه پروتوتایپ صنعتي براي رؤیت مجموعه هاي 

كارفرمایي و تأیيد    قبل از توليد    انبوه ساخته مي شود   .

هفته اول آبان ماه امسال اولين محموله صاد   راتي شركت 
هالي  سيس به ایران با حضور نمایند   گان مجموعه كارفرمایي 
و د   ستگاه نظارت شركت فراب د   ر كارخانه سازند   ه بازرسي 
كيفي و عملکرد   ي شد   . مقرر شد   ه است این تجهيزات قرار 
است حد   اكثر تا د   و ماه آیند   ه براي نصب تجهيزات تونلي و 

طول خطوط ریلي د   ر سایت  باشند   .
تجهيز كارگاه خط 2 قطار شهري مشهد   

 د   ر محل د   پوي طرح
همزمان با عقد    اكثر قرارد   اد   هاي تأمين د   ر طرح خط د و 
قطار شهري مشهد    و نزد   یك شد   ن به تعهد    زماني نصب 
تجهيزات تا پایان سال 1394، تجهيز كارگاه شركت فراب 
د   ر زميني به وسعت حد   ود    14 هزار مترمربع شامل ۵ هزار 
فنس كشي، 660  مترمربع  روباز، ۷00  انبار  متر  و 300 

مترمربع فضاي اد   اري د   ر حال اجرا و ساخت است.

عموم  براي  مهرماه   23 د   ر  اصفهان  مترو  یك  خط 
بازگشایي شد   . فاز اول خط یك به طول 11 كيلومتر از 
ایستگاه قد   س د   ر شمال غرب تا ایستگاه شهد   ا د   ر نزد   یکي 
ترمينال كاوه افتتاح شد   . د   ر این مسير 10 ایستگاه وجود    

د   ارد    و ساخت آن از سال 13۸0 شروع شد   ه است.
مسافري  ترمينال  تا  بعد   ي گسترش جنوبي خط  فاز 
صفه است. هم اكنون مترو اصفهان، خط د و و اد   امه تا شهر 
جد   ید    بهارستان را د   ر د   ستور اجرا قرار د   اد   ه است. اخيراً مترو 
اصفهان مناقصه تجهيزات د   پو خط یك خود    را نيز د   ر اد   امه 

روند    تکميل خطوط خود    برگزار نمود   ه است.

مترو اصفهان
براي عموم بازگشايي شد   

موك آپ خط 2 
قطار شهري مشهد ،   ساخته شد   

انجام تست هاي FAT سيگنالينگ 
خط 2 قطار شهري مشهد   
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مجله خبری14

 ۷ خط  ایستگاه   3 از  تهران  شهرد ار 
ميد ان  ایستگاه  شامل  تهران  متروي 
ولی  از   ۷ و   1 خطوط  تقاطع  محمد یه 
ایستگاه  و   ۷ و   3 خطوط  تقاطع  عصر 

»محبوب مجاز« بازد ید  كرد . 
د ر  تهران  متروي   ۷ پروژه خط  مجري 
به  پروژه  پيشرفت  از  گزارشي  بازد ید ،  این 

شهرد ار تهران ارائه كرد .
 ۷ خط  اسکند ري«،  »بهمن  گفته  به 
 23 و  مسير  كيلومتر   2۷ شامل  مترو 
تهران  شرقي  جنوب  از  كه  است  ایستگاه 
مي شود   آغاز  تختي  ورزشگاه  محد ود ه  از 
امام علي)ع(، خيابان  بزرگراه  از  با عبور  و 
شهيد  محالتي، ميد ان قيام، خيابان مولوي 
و ميد ان هالل احمر به سمت شمال اد امه 
مسير مي د هد  و به گيشا، برج ميالد ، ميد ان 

صنعت و ميد ان كتابي مي رسد .
تأثير  مي تواند   خط  این  از  بهره برد اري 
ميليون   10 متروي  تحقق  د ر  مستقيمي 

نفري د اشته باشد . 
با  تهران  متروي   ۷ خط  پروژه  مجري 
تکميلي  فاز   2 پروژه  این  د ر  اینکه  بيان 
است،  شد ه  بند ي  زمان  بهره برد اري  و 
اظهاركرد : اكنون د ر فاز تکميلي پروژه، ۸0 
و 2۵د رصد   تونل  فيزیکي  پيشرفت  د رصد  
پيشرفت فيزیکي ایستگاه را شاهد  هستيم.
بهره برد اري  فاز  كرد :  تأكيد   اسکند ري 
پروژه خط ۷ مترو، از ایستگاه بزرگراه بسيج 
1۸كيلومتر  با  كه  است  صنعت  ميد ان  تا 
تا  محالتي  شهيد   فاصل  حد   تونل سازي  
100 د رصد ي  پيشرفت  با  صنعت  ميد ان 
طبق  افزود :  وي  است.  رسيد ه  اتمام  به 
برنامه ریزي ها قرار است كه فاز نخست این 
 139۵ سال  خرد اد  ماه  ایستگاه،   ۸ با  خط 
به  رسيد ن  البته  كه  برسد   بهره برد اري  به 
این هد ف، منوط به تأمين اعتبارات مورد  

نياز است. 
تهران،  متروي   ۷ خط  مجري  گفته  به 
تهران  متروي  خط  عميق ترین  خط  این 
است كه با خطوط 1، 2، 3، 4و 6 تقاطع 

د ارد .
همشهري آنالين

افتتاح فاز نخست خط ۷ 
متروي تهران 

د ر خرد اد  1395
معاون وزیر نيرو د   ر امور برق و انرژي گفت: د   ر 
طول سال هاي گذشته صنعت برق كشور همواره 
رتبه اول صاد   رات خد   مات فني و مهند   سي كشور 
را د   اشته است. مهند   س »هوشنگ فالحتيان« د   ر 
آیين گشایش سي امين كنفرانس بين المللي صنعت 
برق د   ر محل پژوهشگاه نيرو گفت: افزایش كيفيت 
تجهيزات برقي و بازاریابي و افزایش صاد   رات كاال 

متناسب با صنعت برق ضرورت د   ارد   .
انواع  به  د   ستيابي  ضرورت  د   رباره  فالحتيان 
تکنولوژي هاي مرتبط با انرژي هاي تجد   ید   پذیر به 
منظور كاهش هزینه هاي توليد    برق، افزایش سهم 
توليد    برق از طریق انرژي هاي نو و بهبود    محيط 
زیست، گفت: با گذشت 3۵ سال از پيروزي انقالب 
از سهم ناچيزي از انرژي تجد   ید   پذیر د   ر توليد    برق 
برخورد   ار هستيم كه تالش مي كنيم تا انتهاي افق 
سال 1400، بتوانيم از ظرفيت پنج هزار مگاواتي 
انرژي هاي تجد   ید  پذیر د   ر سبد    انرژي كشور بهره مند    

شویم.
معاون وزیر نيرو گفت: براي ساماند   هي ساختار 
اقتصاد   ي برق، افزایش راند   مان نيروگاهي، كاهش 
تلفات، منطقي كرد   ن تعرفه ها و افزایش صاد   رات 
علمي  جامعه  بيشتر  همکاري هاي  نيازمند     برق، 

كشور هستيم.
راند   مان  افزایش  براي  افزود :  همچنين  وي 
گازي  نيروگاه هاي  بخار  بخش  اجراي  نيروگاه ها، 
ضرورت  بر  تاكيد     با  فالحتيان  بود   .  خواهد     موثر 
افزایش كيفيت تجهيزات برقي و بازاریابي و افزایش 
صاد   رات كاال متناسب با صنعت برق افزود   : د   ر طول 
سال هاي گذشته صنعت برق كشور همواره رتبه 
را  مهند   سي  و  فني  و خد   مات  كاال  اول صاد   رات 
د   اشته است، به  طوري كه از 3 ميليارد    د   الر صاد   رات 
كشور، 2 ميليارد  و ۸00 ميليون د   الر مربوط به 
صاد   رات كاال و خد   مات فني و مهند   سي صنعت آب 
و برق بود   ه و سهم سایر صنایع حد   ود    200 تا 300 

ميليون د   الر بود   ه است.
وي استفاد   ه از كنتورهاي هوشمند    را از د   یگر 
ضرورت ها د   ر این صنعت د   انست و افزود   : تالش 
هوشمند     كنتورهاي  امسال  پایان  تا  مي كنيم 
به صورت 100 د   رصد    د   اخلي شوند    و این كنتورها 
به گونه اي طراحي، برنامه ریزي و توليد    شوند    كه 

بتواند    د   ر تعامل كامل با یکد   یگر قرار گيرند   . 
پايگاه اطالع رساني وزارت نيرو )پاون(

تا سال 1400 باید  به ظرفیت 
5 هزار مگاواتي انرژي هاي 

تجد ید  پذیر برسیم

مد یر عامل شركت توانير با اعالم اینکه 22 
ميليارد  د الر پروژه برقی با مشاركت خارجی د ر 
كشور اجرا می شود ، گفت: د ر د وران پساتحریم 

صاد رات برق ایران د و و نيم برابر می شود .
»آرش كرد ی« د ر تشریح آخرین تحوالت 
توسعه صنعت برق ایران گفت: هم اكنون حد ود  
32ميليون و ۷۵0 هزار مشترک برق د ر كشور 
وجود  د ارد  و با توجه به روند  كنوني مصرف، 
ساالنه یك ميليون و ۵00 هزار مشترک جد ید  

به جمع مشتركان اضافه می شود . 
مد یر عامل شركت توانير با اعالم اینکه ایران 
از نظر ظرفيت نصب شد ه نيروگاه برق، رتبه 
چهارد هم و از لحاظ مصرف، رتبه نوزد هم را د ر 
جهان د ارد ، تصریح كرد : ایران با توليد  ساالنه 
2۷4 ميليارد  كيلووات ساعت، رتبه اول توليد  
برق د ر منطقه خاورميانه را به خود  اختصاص 

د اد ه است.
وی با یاد آوری اینکه هم اكنون بيش از 94 
د رصد  انرژي برق ایران از منابع فسيلي، یك و 
یك د هم د رصد  از انرژي هسته اي و بقيه از برق 
آبي توليد  مي شود ، تاكيد  كرد : از سوی د یگر 
بر اساس برنامه ریزي هاي انجام شد ه د ر برنامه 
ششم توسعه، ساالنه باید  بين ۵00 تا یك هزار 
مگاوات ظرفيت توليد  برق از انرژي هاي نو وارد  

مد ار  شود .  
مد یر عامل شركت توانير با یاد آوری اینکه 
حد ود  22 ميليارد  د الر پروژه د ر بخش صنعت 
برق آماد ه معرفي به سرمایه گذاران د اخلي و 
خارجي است، خاطرنشان كرد : لغو تحریم ها 
چنانچه فرصت هایي را پيش روي صنعت برق 
قرارد هد ، باعث د سترسي به فناوري هاي جد ید  

و منابع مالي می شود . 
           خبرگزاری مهر

مديرعاملشركتتوانیراعالمكرد:

اجرای 22 میلیارد  د الر 
طرح برقی د ر كشور
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معامالتی  كد     د   ریافت  و  پذیرش  فرآیند    
شش نيروگاه برق آبی د   ر بورس انرژی ایران 
انجام شد   . »سيد    علی حسينی«، مد   یر عامل 
شركت بورس انرژی ایران، با اعالم این خبر 
شركت  با  شد   ه  انجام  هماهنگی   با  گفت: 
ایران،  برق  شبکه  مد   یریت  شركت  و  توانير 
برق  و  آب  سازمان  برق آبی  نيروگاه  های 
مارون،  سد     نيروگاه های  شامل  خوزستان 
كرخه، عباسپور، د   ز، مسجد    سليمان و كارون 
3 د   ر بورس انرژی ایران پذیرفته شد   ه اند    و د   ر 
صورت تکميل فرآیند    ثبت د   ارایی به زود   ی 
شاهد    عرضه این نيروگاه ها د   ر بورس انرژی 

خواهيم بود   .
این،  از  پيش  تا  كرد   :  تصریح  حسينی 
حرارتی  و  خصوصی  نيروگاه های  فقط 
عرضه كنند   گان برق بورس انرژی را تشکيل 
نيروگاه های  بعد     به  این  از  كه  می د   اد   ند    
برق آبی نيز كه د   ر د   سته نيروگاه  های د   ولتی 
برق  فروشند   گان  جمع  به  د   ارند   ،  جای 

خواهند  پيوست  .
برق  معامالت  رشد     به  اشاره  با  وی   
ابراز  گذشته،  سال  طی  انرژی  بورس  د   ر 
خرید   اران  تعد   اد     افزایش  با  كرد   :  اميد   واری 
شاهد     انرژی  بورس  د   ر  برق  فروشند   گان  و 
برق  معامالت  د   ر  رونقی  پر  و  پویاتر  بازار 
آماد   گی  اعالم  از  همچنين  حسينی  باشيم. 
سایر  معامله  و  پذیرش  برای  انرژی  بورس 
نيروگاه  های د   ولتی د   ر بورس انرژی خبر د   اد    
و گفت: بورس انرژی به د   نبال انجام معامالت 
مصرف كنند   گان بزرگ كشور د   ر این بازار و 

تسهيل معامالت آنها است.
برق نيوز

انرژی  و  برق  امور  د   ر  نيرو  وزیر  معاون   
طرح  سه  اجرای  برای  روسيه  با  مذاكره  از 
بزرگ آب و برق د   ر ایران خبر د   اد    و گفت: 
رئيس  سفر  د   ر  طرح ها  اجرایی  نامه  تفاهم 
جمهوری روسيه به ایران، نهایی و امضا شد . 
د   ید   ار  به  اشاره  با  فالحتيان«  »هوشنگ 
وزیر  معاون  تيخانوف«،  »آناتولی  با  خود    
د   ید   ار  این  د   ر  كرد   :  اظهار  روسيه،  انرژی 
طرح  د   و  اجرای  برای  مشاركت  د   رخصوص 
آب  بخش  د   ر  طرح  یك  و  برق  بخش  د   ر 
سه  هر  د   ر  اوليه  تفاهم  و  شد     گو  و  گفت 

مورد    به د   ست آمد   .
ایجاد     نخست،  موضوع  د   اد   :  اد   امه  وی 
حرارتی  مگاواتی   400 و  یك هزار  نيروگاه 
نشست هاي  د   ر  كه  بود     بند   رعباس  د   ر 
نيروگاه  این  فنی  مشخصات  كارشناسی، 
طرح  اقتصاد   ی  بررسی هاي  و  شد   ه  نهایی 
د   ارد   .  اد   امه  نيز  پيشنهاد   ی  قيمت هاي  و 
فالحتيان افزود   : انتظار ما رسيد   ن به قيمت 
این  د   ر  كشورها  د   یگر  با  رقابتی  و  واقعی 

عرصه است.
برق،  بخش  د   ر  را  د   وم  موضوع  وی، 
كشور  سه  برق  شبکه هاي  كرد   ن  سنکرون 
روسيه، آذربایجان و ایران بيان كرد    و افزود   : 
جزئيات فنی این طرح نيز تهيه شد   ه و به 
زود   ی پاسخ ایران به روسيه  د رباره اجرایی 
شد   ن طرح اعالم خواهد    شد    تا نهایی شود   .

انرژی  و  برق  امور  د   ر  نيرو  وزیر  معاون 
تصریح كرد   : پروژه یاد   شد   ه، یك پروژه بسيار 
ميان  انرژی  روابط  توسعه  زمينه  د   ر  مهم 
اقتصاد   ی،  بر منافع  بود   ه و عالوه  د   و كشور 
یك قرارد   اد    استراتژیك برای د   و كشور نيز 
طبق  كرد   :  اضافه  وی  مي شود   .  محسوب 
مد   یران بخش  با  مذاكراتی كه طرف روس 
شد   ه  مقرر  است،  د   اشته  نيرو  وزارت  آب 
زمينه  د   ر  اولویت  چند     كرد   ن  مشخص  با 
د   ر  ژرف  آب  منابع  اكتشاف  و  شناسایی 
نهایی  را  طرح هایي  ایران،  مختلف  مناطق 
این  برسيم.  اجرایی  نامه  تفاهم  به  و  كرد   ه 
مقام مسئول گفت: د   ر این د   ید   ار مقرر شد ه 
بود    د   ر صورت توافق همه جانبه تفاهم نامه 
رئيس  سفر  زمان  د   ر  قرارد اد   این  اجرایی 
جمهوری روسيه به ایران نهایی و امضا شود  

كه این امر با موفقيت انجام شد   .
پايگاه اطالع رساني وزارت نيرو )پاون(

امضای تفاهم نامه سه طرح 
بزرگ آب و برق با روسیه مديرعاملبورسانرژی:

ورود    نیروگاه های برق آبي به 
بورس انرژی ایران

برای اولین بار

 روسيه قصد    د   ارد    كه ۷ ميليارد    د   الر 
به ایران وام بد   هد    و بر اساس اعالم ایران 
د   ر د   رخواست خود   ، حجم قابل توجهی از 
این وام ها صرف ساخت نيروگاه و توسعه 

خطوط ریلی كشور خواهد    شد   .  
ميليارد      2 و   ۵ قسط  د   و  د   ر  وام  این 
ایران پرد   اخت خواهد    شد    كه  به  د   الری 
بخش 2 ميليارد    د   الری آن از سوی بانك 
خواهد     پرد   اخت  ایران  به  روسيه   VEB
نواک«،  »الکساند   ر  گفته  به  بنا   شد   . 
از  ایران  پيش تر  روسيه،  انرژی  وزیر 
ميليارد      ۵ د   ریافت  د   رخواست  روسيه 
زیرساختی  پروژه های  برای  وام  د   الر 
خود    كرد   ه بود    كه سهم قابل توجهی از 
پروژه هایی شامل ساخت  وام صرف  این 
نيروگاه های توليد    برق و همچنين توسعه 

راه های ریلی كشور خواهد    شد   . 
به  وام  این  می شود     بينی  پيش 
گسترش تجارت د   و جانبه ایران و روسيه 
د   ارند    حجم  قصد     كشور  د   و  شود   .  منجر 
تجارت د   و جانبه خود    را از 1/6 ميليارد    
د   ر سال  د   الر  به 10ميليارد     د   الر كنونی 
نواک  سفر  د   ر  همچنين  د   هند   .  افزایش 
توافق  كشور  د   و  اكتبر،  ماه  د   ر  ایران  به 
كرد   ند    تا یك بانك مشترک برای تامين 
ایران و روسيه  مالی پروژه های مشترک 

تاسيس كنند   . 
خبرگزاري فارس

روسیه وام ۷ میلیارد    د   الری
 به ایران می د   هد   
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كشف يك منبع عظيم زمين 
گرمايي )كنيا(   

عظيم  منبع  یك  كه  كرد     اعالم   »KenGen« شركت 
زمين گرمایي را د ر »Olkaria« را شناسایي كرد   ه است. 
د   رحال حاضر 3۷۵ مگاوات نيروگاه زمين گرمایي د   ر كشور 
كنيا وجود    د   ارد   . همچنين این شركت برنامه د   ارد    تا سال 
201۸ حد   اقل 3 هزار مگاوات انرژي از منابع زمين گرمایي 

و باد    توليد    نماید   . 

تأمين مالي ساخت نيروگاه باد   ي 
توسط ADB )فيليپين(   

بانك توسعه آسيایي )ADB( موافقت خود    را براي تأمين 
مالي احد   اث یك نيروگاه باد   ي د   ر كشور فيليپين اعالم 
كرد   . بر اساس توافقنامه امضاء شد   ه، این بانك مبلغ 20 
ميليون د   الر براي اجراي این پروژه تخصيص خواهد    د   اد   . 
بزرگ ترین  و  است  مگاوات   1۵0 نيروگاه  این  ظرفيت 
نيروگاه باد   ي د   ر كشور فيليپين خواهد    بود   . ساخت این 
 EBWPC به شركت BOO    نيروگاه د   ر قالب قرارد   اد

واگذار شد   ه است. 

تأمين تجهيزات نيروگاه حرارتي توسط 
شركت Mitsubishi )كره جنوبي(

قرارد  اد   تأمين تجهيزات نيروگاه حرارتي 1000 مگاواتي 
 »Mitsubishi« شركت  به   »Shinseocheon«
بهره برد  اري  به  د  ر سال 2019  نيروگاه  این  واگذار شد  . 
د  ریافت  به  موفق  شركت  این  همچنين  رسيد  .  خواهد   
نيروگاه  گازي  واحد    د  و  تأمين  د  رباره  د  یگري  قرارد  اد   
این  اساس  بر  است.  شد ه  جنوبي  كره  د  ر   Kompio
نوع  از  واحد    د  و  تأمين  مسئوليت  شركت  این  قرارد  اد   

M501GAC را بر عهد  ه خواهد   د  اشت. 

تأمين مالي پروژه
برق آبي Karot )پاكستان(   

موسسه »IFC« اعالم كرد    كه د   ر نظر د   ارد    وامي به ارزش 100 
ميليون د   الر براي اجراي پروژه ۷20 مگاواتي »Karot« اختصاص 
برآورد     د   الر  ميليارد      2 پروژه  این  اجراي  تقریبي  هزینه  د   هد   . 
شد   ه است و مابقي مبلغ مورد    نياز براي اجراي پروژه توسط 

كنسرسيومي از موسسات مالي چيني تأمين خواهد    شد   .
 این نيروگاه توسط چهار واحد    1۸0 مگاواتي تجهيز خواهد    شد    
و توان توليد    3 هزار 436 گيگاوات ساعت برق د   ر سال را خواهد    
شد   . بر اساس برنامه ریزي انجام شد ه این نيروگاه د   ر سال 2020 

به بهره برد   اري مي رسد   . 

تأمين مالي پروژه خط انتقال   
)تاجيكستان(

مبلغ  به  وامي  تخصيص  با   »EBRD« اروپایي  بانك 
انتقال  خط  پروژه  اجراي  براي  د   الر  ميليون   110 
CASA-1000 د   ر كشور تاجيکستان موافقت كرد   ه است. 
این خط انتقال، كشور تاجيکستان را به كشورهاي قرقيزستان،   
افغانستان و پاكستان متصل خواهد    كرد   . مقرر شد   ه مازاد    برق 
توليد   ي كشور تاجيکستان توسط این خط انتقال به كشورهاي 

قرقيزستان،افغانستان و پاكستان صاد   ر شود   .

مشاركت شركت هاي
 RusHydro و K-water )روسيه(   
كره اي  شركت  و   RusHydro روسيه اي  شركت 
K-Water تفاهم نامه همکاري امضاء كرد   ند . بر اساس 
پروژه هاي  اجراي  د   ر  شركت  د   و  این  تفاهم نامه،  این 
همکاري  جنوبي  كره  و  روسيه  كشورهاي  د   ر  برق آبي 
خواهند    كرد . بعد    از امضاي این تفاهم نامه، این شركت ها 
انجام مطالعات امکان سنجي یك نيروگاه آبي د   ر قفقاز، 
یك نيروگاه تلمبه ذخيره اي د   ر روسيه و یك نيروگاه آبي 

د   ر كره جنوبي را آغاز كرد   ند   .

ساخت چهار نيروگاه آبي
 توسط NHPC )هند   (   

ظرفيت  مجموع  به  آبي  نيروگاه  چهار  ساخت  قرارد   اد    
293 مگاوات د   ر ایالت بنگال غربي توسط شركت هند   ي 
»NHPC« و شركت توزیع برق ایالت بنگال امضاء شد   . 
 Rangit و   Teesta رود   خانه  روي  بر  نيروگاه ها  این 
احد   اث خواهند    شد   . این قرارد   اد    د   ر قالب BOO امضاء 
شد   ه است. شركت NHPC تاكنون 20 نيروگاه آبي به 
مجموع ظرفيت 6۵0۷ مگاوات د   ر قالب قرارد   اد    BOO د   ر 

كشور هند    احد   اث كرد   ه است. 
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اتمام فرآيند    ساخت نيروگاه آبي
 El Quimbo )كلمبيا(   

فرآیند    ساخت نيروگاه 400 مگاواتي »El Quimbo« به 
اتمام رسيد    و با آبگيري سد    این نيروگاه، بزرگ ترین د   ریاچه 
مصنوعي این كشور ایجاد    شد   . این نيروگاه سهم توليد   ي ۸ 
د   رصد   ي از برق مورد    نياز این كشور را د   ر د   ست د   ارد    و توانایي 
توليد    2 هزار و 216 گيگاوات ساعت برق د   ر سال را خواهد    
د   اشت. الزم به ذكر است پيمانکار سيویل این پروژه شركت 
مسووليت  كه  است   »Salini-Impregilo« ایتاليایي 
احد   اث 4 تونل به طول 400 متر و قطر 10 متر و با هزینه 

49۵ ميليون د   الر را بر عهد   ه د   اشته است.

تأمين توربين نيروگاه سيكل تركيبي 
توسط شركت Siemens )قطر(

SGT5-4000F، چهار  تأمين شش توربين گاز از نوع 
SST5-4000 و 10 ژنراتور از نوع  توربين بخار از نوع 
SGen5-1200A به شركت آلماني »Siemens« واگذار 
شد  . این واحد  ها مربوط به نيروگاه سيکل تركيبي با ظرفيت 
 Samsung C&T 2.۵ گيگاوات است كه توسط شركت

د  ر حال احد  اث است . 
هر  د  ر  كه  احد  اث خواهد   شد    بلوک  د  و  نيروگاه  این  د  ر   
بلوک،  سه توربين گاز بخار مورد   نياز د  و توربين بخار را 

تأمين خواهند   كرد  .

ساخت نيروگاه باد   ي توسط 
شركت EDF Energy )اسكاتلند   (   
شركت  مشاركت  با   »EDF Energy« شركت 
 Dorcell شروع به احد   اث نيروگاه باد   ي »Infinergy«
 1۷۷ نيروگاه  این  ظرفيت  كرد ند   .  اسکاتلند     كشور  د   ر 
باد   ي تجهيز خواهد     مگاوات است و توسط ۵9 توربين 
شد   . بر اساس برنامه ریزي هاي انجام شد ه، برق توليد   ي 
این نيروگاه د   ر سال 201۸ به شبکه اصلي متصل خواهد    
شد   . برق توليد   ي این نيروگاه براي مصرف بيش از 13۸ 

هزار خانوار مورد    استفاد   ه قرار خواهد    گرفت.  

احد   اث نيروگاه خورشيد   ي 
د   ر استان تهران )ايران(   

وزارت نيرو اعالم كرد    كه احد   اث نيروگاه خورشيد   ي به مجموع 
آلماني  شركت  یك  به  را  مگاوات  هزار 2۵0  یك  ظرفيت 
واگذار كرد   ه است. بر اساس توافق انجام شد ه، ساخت نيروگاه 
خورشيد   ي 1۵0 مگاواتي د   ر كهریزک،   نيروگاه خورشيد   ي 
200 مگاواتي د   ر ورامين و نيروگاه خورشيد   ي 1۵0 مگاواتي 
د   ر مالرد    برخي از نيروگاه هایي است كه توسط این شركت 
احد   اث خواهند    شد   . این شركت آلماني احد   اث این نيروگاه ها را 

د   ر اوایل سال 2016 آغاز خواهد    كرد   .

راه اند   ازي نيروگاه آبي
Cheves )پرو(   

شركت »Statkraft« اعالم كرد    كه مراحل ساخت نيروگاه 
1۷2 مگاواتي Cheves را به پایان رسانيد   ه است و نيروگاه 
د   ر مرحله بهره برد   اري قرار د   ارد   . این نيروگاه نهمين پروژه 
برق آبي این شركت د   ر كشور پرو است. ساخت این نيروگاه 
600 ميليون د   الر هزینه د   اشته است و د   رحال حاضر توانایي 

توليد    ۸40 گيگاوات ساعت برق را د   ارد   . 

ابالغ قرارد   اد    تأمين تجهيزات 
نيروگاه آبي Zungeru   )نيجريه(   
شركت چيني »CNEEC« قرارد   اد   ي به ارزش ۵0 ميليون 
یورو را به شركت آلستوم ابالغ كرد   . بر اساس این قرارد   اد    
الکترومکانيکي  تجهيزات  تأمين  وظيفه  آلستوم  شركت 
خواهد     عهد   ه  بر  را   »Zungeru« مگاواتي  نيروگاه ۷00 
د   اشت كه شامل چهار واحد    1۷۵ مگاواتي از نوع فرانسيس 
مي شود   . هزینه تقریبي اجراي این پروژه یك ميليارد    و 290 
ميليون د   الر برآورد    شد   ه است و این نيروگاه پس از ساخت،   

بزرگ ترین نيروگاه آبي د   ر كشور نيجریه خواهد    بود   . 

 توافقنامه تأمين مالي ساخت
 نيروگاه Muzizi )اوگاند   ا(   

 د   ولت اوگاند   ا توافقنامه تأمين مالي به ارزش ۷0 ميليون 
یورو با موسسه اروپایي »KfW« و »AFD« امضاء كرد   . 
این توافقنامه د   ر راستاي تأمين منابع مالي مورد    نياز جهت 
اجراي پروژه 44/۷ مگاواتي »Muzizi« انجام شد ه است. بر 
اساس این توافقنامه،   ميزان آورد   ه AFD مبلغ 4۵ ميليون 
آورد   ه  و  یورو  ميليون  مبلغ 21  اوگاند   ا  د   ولت  آورد   ه  یورو، 
KfW مبلغ 4 ميليون یورو است. توان توليد   ي این نيروگاه 
220 گيگاوات ساعت د   ر سال خواهد    بود    كه براي مصرف 

60 هزار خانوار مورد    استفاد   ه قرار خواهد    گرفت. 

آغاز فرآيند    ساخت نيروگاه 
Miguillas )بوليوي(   

كه  كرد     اعالم   »Ayesa« مشاور  مهند   سي  شركت 
 »Miguillas« مسووليت ساخت نيروگاه 20۵ مگاواتي

را بر عهد   ه گرفته است.
سرمایه گذاري مورد    نياز براي ساخت این نيروگاه 400 
این  ساخت  با  و  است  شد   ه  زد   ه  تخمين  د   الر  ميليون 
نيروگاه، توان توليد   ي برق كشور بوليوي 1۵ د   رصد    افزایش 
خواهد    یافت. این نيروگاه به 6 واحد    افقي از نوع پلتون 
تجهيز خواهد    شد   . همچنين ساخت سد   ،   احد   اث تونل 
به طول 10 كيلومتر و كليه كارهاي هيد   رومکانيکي و 

الکترومکانيکي نيز به این شركت واگذار شد   ه است. 
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مجله خبری18

باتامینخوراکالزمازفازهایجديدپارسجنوبی

تولید    محصوالت پتروشیمی
تا پایان امسال به 4٧ میلیون تن مي رسد   

ادامهواگذاریهابهصورتبلوكیومزايده
مشوق های د    ولت برای
بخش خصوصی واقعی  

سوخت هاي فسيلی د   ست كم تا ۵0 سال 
آیند   ه به عنوان سوخت نخست د   ر جهان مورد    

استفاد   ه خواهند    بود   . 
هفد   همين  آغاز  از  پيش  زنگنه«  »بيژن 
نشست عاد   ی مجمع كشورهای صاد   ركنند   ه 
گاز د   ر جمع خبرنگاران د   ر پاسخ به سئوالي 
و  فسيلی  سوخت هاي  برابر  سهم  د   رباره 
انرژی هاي تجد   ید   پذیر د   ر تركيب سبد    انرژی 
جهان تا سال 202۵، گفت: آمارهای جهانی 
رشد     رقم  البته  نمی گوید   ؛  را  چيزی  چنين 

باال خواهد     آیند   ه  د   ر  تجد   ید   پذیر  انرژی هاي 
رفت، اما این گونه نيست كه 
۵0 د   رصد    از كل انرژی جهان 
انرژی  از   202۵ سال  د   ر 

تجد   ید   پذیر تامين شود   . 
وی با بيان این كه جایگاه 
گاز و زغال سنگ د   ر تركيب 
بر خالف  انرژی جهان  سبد    

نفت باال خواهد    رفت، تصریح كرد   : براساس 
پيش بينی ها، سهم گاز تا 2۸ د   رصد    و سهم 

زغال سنگ به 30 د   رصد    خواهد    رسيد   ؛ اما 
می آید   .  پایين  نفت  نسبت 
زنگنه با بيان این كه انرژی هاي 
رشد     آیند   ه  د   ر  تجد   ید   پذیر 
قابل توجهی خواهند    د   اشت، 
د   رصد      10 از  رشد     این  اما 
تصریح  رفت،  نخواهد     فراتر 
از این موضوع  البته ما  كرد   : 
خوشحال نيستيم؛ اما به د   ليل محد   ود   یت هایي 
كه وجود    د   ارد   ، سوخت هاي فسيلی همچنان 

حرف نخست را د   ر جهان خواهند    زد   . وزیر نفت 
افزود   : پيام این اجالس این است كه چرا گاز 
سهم بيشتری د   ر سبد    انرژی سوخت جهان 
ند   ارد    و روند    صعود   ی مصرف زغال سنگ با 
وجود    آالیند   گی آن بيشتر است.  زنگنه د   رباره 
این كه آیا وزارت نفت وارد    مباحث استفاد   ه از 
انرژی هاي تجد   ید   پذیر خواهد    شد    گفت: خير؛ 
اما از فعاليت هایي كه د   ر این زمينه مي شود   ، 

حمایت خواهيم كرد   . 
شبكه اطالع رساني نفت و انرژي )شانا(

وزيرنفتخبرداد:

حمایت وزارت نفت از انرژی هاي تجد    ید    پذیر

مد   یر عامل شركت ملی گاز ایران د   رباره برنامه صاد   رات ال.ان.جی گفت: پروژه ایران 
ال.ان.جی به د   ليل تحریم ها و بلوكه شد   ن تاسيسات، متوقف شد   ه بود    و هزینه های زیاد   ی 

هم بر د   وش شركت ها گذاشت؛ اما اكنون د   ر حال آماد   ه سازی است.
»حميد   رضا عراقی« افزود   : شركت های اروپایی عالقه مند    به راه اند   ازی ایران ال.ان.
جی هستند    و اگر این تاسيسات راه اند   ازی شود   ، قطعا سرمایه گذاران از محل صاد   رات 

می توانند    سود    سرمایه گذاریشان را به د   ست آورند   .
عراقی خاطرنشان كرد   : ال.ان.جی یکی از راه های صاد   رات گاز به كشورهای د   یگر به 

ویژه كشورهایی است كه راه طوالنی د   ارند    و اميد   واریم كه از طریق ال.ان.جی بتوانيم وارد    
بازار تجارت جهانی شویم.

د   یگر  د   ر  ال.ان.جی  وارد   ات  پایانه های  ساخت  د   ر  شراكت  د رباره  نفت   وزیر  معاون 
كشورها برای فروش بيشتر این محصول، گفت:   همان مد   لی را كه د   ر شریك شد   ن د   ر 
سهام ساخت پاالیشگاه پيشنهاد    شد   ه بود   ، د   ر مورد    ال.ان.جی هم می توان پياد   ه سازی كرد    

و به این ترتيب راه ما برای ورود    به بازار صاد   راتی ال.ان.جی هموار تر می شود   .
خبرگزاري كار ايران )ايلنا(

پروژه »ایران ال.ان.جی« د    ر حال آماد    ه سازی است

و  سهام  واگذاری  معاون  محمد   تبار«  »حسن 
به  اشاره  با  خصوصی سازی  سازمان  بنگاه های  امور 
فهرست شركت های قابل واگذاری د   ر سال 94، گفت: 
و  نفت  پاالیش  پتروشيمی،  صنعت  از  شركت هایی 
حفاری، كشاورزی، فلزات اساسی، ماشين سازی، حمل 
و نقل، نيروگاهی، نساجی و ساختمان برای عرضه د   ر 
سال جاری به سازمان خصوصی سازی تکليف شد   ه اند   . 
معاون واگذاری سهام و امور بنگاه های سازمان خصوصی سازی د   ر مورد    مشوق های 
قانونی برای حضور بخش خصوصی واقعی د   ر واگذاری های این سازمان، افزود   : پله ای كرد   ن 
اقساط كاهش سود    فروش اقساط از 1۵ به 12 د   رصد    و افزایش طول د   وره اقساط از جمله 
مزایای د   ر نظر گرفته شد   ه برای حضور بخش خصوصی واقعی د   ر واگذاری های این سازمان 
است. معاون سازمان خصوصی سازی گفت: د   ر روزهای خوش بازار سرمایه د   ر سال 1392 
نيز كه شاخص بورس به 90 هزار واحد    و ارزش بازار به 400 هزار ميليارد    تومان رسيد   ، 
سازمان خصوصی سازی تنها عرضه كنند   ه 2۵ ميليارد    تومان سهم د   ولتی د   ر بورس بود    كه 
آسيب جد   ی به معامالت بازار سرمایه د   ر این مقطع نزد   . وی افزود   : بيشتر عرضه هاي این 
سازمان به صورت بلوكی و مزاید   ه خواهد    بود    و به لحاظ وضع نامناسب بازار سرمایه، نگرانی 

بابت عرضه های د   ولت وجود    ند   ارد   .
خبرگزاری فارس

مد   یر كنترل توليد    شركت ملی صنایع پتروشيمی گفت: پيش بينی می شود    با تحویل 
با توجه به تامين خوراک الزم توليد     اتان فازهای 1۵ و 16 پارس جنوبی و  مستمر 

محصوالت پتروشيمی تا پایان امسال به 4۷ ميليون تن برسد   .
»علی محمد    بساق زاد   ه« اواخر آبان ماه امسال با یاد   آوری این كه بيش از سه ماه است 
به صورت مقطعی اتان فازهای 1۵ و 16 پارس جنوبی به پتروشيمی ها تحویل مي شود   ، 
پتروشيمی ها  تحویل  اتان  ساعت  د   ر  تن  مستمر 10  به صورت  اخيرا  فاز  این  گفت: 
می د   هد   ، بر اساس برنامه ریزی انجام شد ه تا پایان سال این ميزان به حد   ود    ۷0 تن د   ر 
ساعت خواهد    رسيد   .  وی گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شد ه اواخر آذرماه امسال نيز 
پيش بينی می شود    اتان فازهای 1۷ و 1۸ پارس جنوبی نيز به مجتمع های پتروشيمی 
برسد   . مد   یر كنترل توليد    شركت ملی صنایع پتروشيمی ایران با اشاره به پيشرفت ۷0 
د   رصد   ی برنامه تعميرات اساسی مجتمع های پتروشيمی كشور گفت: بر اساس پيش 
بينی های انجام شد ه انتظار د   اریم توليد    محصوالت پتروشيمی تا پایان امسال د   ر مجموع 
به 4۷ ميليون تن برسد   . قرار است توليد    روزانه گاز ایران از محل فازهای اولویت نخست 
و د   وم )12، 1۵ و 16، 1۷ و 1۸، 19 و 20 و 21( امسال حد   ود    100 ميليون متر مکعب 
د   یگر د   ر روز افزایش یابد   ؛ بسياری از كارشناسان صنعت نفت ایران معتقد   ند    تحقق این 
امر می تواند    تحولی بزرگ د   ر همه بخش ها بویژه تامين خوراک مجتمع های پتروشيمی 

كشور ایجاد    كند   .
خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران) ايرنا(
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تجربه نگاري

چهره به چهره با آنها كه 
می توانند   مشتری فراب باشند  

فرصتی برای د  ید  ه شد  ن
 د  ر چشم 10 هزار متخصص

حضور د  ر مجامع بين المللی و نمایشگاه های جهانی به ذات 
خود   فرصت های بسياری برای فعاليت های تخصصی فراهم 
می كند  ؛ كنفرانس و نمایشگاه  هاید  رو نيز فرصتي را ایجاد   

مي نماید   كه ...

نمایند  گان شركت فراب د  ر نمایشگاه وكنفرانس شبکه هاي 
هوشمند   )EUW2015( اتریش، شركت كرد  ند   تا عالوه 
بر آشنایی با د  ستاورد  های جهانی این حوزه، توانمند  ي ها و 

د  ستاورد  هاي شركت فراب را نيز به نمایش بگذارند  ...

د ر صفحه 22 بخوانيد د ر صفحه 20 بخوانيد 

 بارها 
نا امید  نشد  یم

خورد  یمشكست



تجربه نگاری20

نمایشگاه و كنفرانس هاید  ور 201۵  امسال اواخر 
ماه اكتبر د  ر شهر بورد  و د  ر جنوب غرب فرانسه برگزار 
شد  . د  ر ميان مهم ترین رخد  اد  هاي مرتبط با نيروگاه هاي 
از  نمایشگاه هاید  رو  و  كنفرانس  جهان،  د  ر  برق آبي 

باالترین اعتبار برخورد  ار است.
مانند   نيز  د  یگري  مهم   نمایشگاه هاي 

Hydro Vision، ICOLD و Hydro Asia د  ر سطح 
نظر  با  باز  د  یر  از  ليکن  مي شوند  ،  برگزار  بين المللي 
موافق كميته نمایشگاه ها به ریاست معاونت محترم 
بررسي هاي  نيز  و  پشتيباني  و  انساني  منابع  توسعه 
انجام شد ه د  ر معاونت محترم توسعه طرح ها، شركت 
فراب تصميم گرفته است كه د  ر این روید  اد   حضوري پر 
رنگ و مستمر د  اشته باشد  .  بيش از 160 شركت از 30 
كشور جهان د  ر این نمایشگاه غرفه د  اشتند  . نمایشگاه 
از وسعت خوبي برخورد  ار بود   و د  اراي سه سالن آمفي 
تئاتر براي ارائه مقاالت بود  . اتاق هاي كوچك تري براي 
نشست هاي تخصصي تر د  ر نظر گرفته شد  ه بود  ند  . 11 
غرفه متعلق به آمریکایي ها و بقيه به جز كره جنوبي، 
چين، برزیل، كاناد  ا، آفریقاي جنوبي و ایران همگي از 
كشورهاي اروپایي )غربي و شرقي( بود  ند  . تني چند   
معتبر  از شركت هاي  برخي  غرفه هاي  د  ر  ایرانيان  از 

نيز  برخي  به عنوان همکار حضور د  اشتند  .   اروپایي 
د  ر نشست هاي كنفرانس نقش فعال د  اشتند  ، اما فراب 
تنها شركت ایراني بود   كه نامش بر فراز یکي از بهترین 
وسعت  با  غرفه اي  مي د  رخشيد  .  نمایشگاه  غرفه هاي 
مناسب، د  ر یکي از بهترین موقعيت ها، با طراحي زیبا 
و بنرهاي گویا، بسياري از بازد  ید   كنند  گان را،  به خود   
د  ستی  از صنایع  با هد  ایایي  مهمانان  جذب مي كرد  . 

ایراني مورد   استقبال قرار مي گرفتند  . 

برگزاری34نشستتخصصی
درحاشیهكنفرانسونمايشگاههايدرو

حضور د  ر مجامع بين المللی و نمایشگاه های جهانی 
فعاليت های  برای  بسياری  فرصت های  خود    ذات  به 
تخصصی فراهم می كند  ؛ كنفرانس و نمایشگاه  هاید  رو 
نيز فرصتي را ایجاد   مي نماید   كه د  ر آن كارفرمایان، 
سازند  گان، مشاوران، پيمانکاران، صاحب نظران و حتي 
بعضا مجموعه هاي سرمایه گذاري و آموزشي تحقيقاتي 
با هم د  ر یك جا جمع شوند   و از آخرین اتفاقات د  ر 
به  برق آبي و حوزه هاي مرتبط  نيروگاه هاي  خصوص 

آن باخبر شوند  .
 به عنوان مثال طي 34 نشست متفاوت موضوعات 
مختلفي مطرح و پس از ارایه توسط سخنرانان بررسي 

شد  ند  . یکي از نشست های برگزار شد  ه د  ر حاشيه این 
اجراي  از  ناشي  محيطي  زیست  مسائل  كنفرانس، 
نيروگاه هاي برق آبي را بررسي مي كرد   و نشست د  یگري 
به آثار و تبعات اجتماعي آن مي پرد  اخت. البته نباید   
ناگفته گذاشت كه موضوعات فني، بيشتر نشست های 
پيرامون این نمایشگاه را به خود   اختصاص د  اد  ه بود  ند  . 
برخي از این موضوعات شامل ماشين آالت، سد   هاي 
مد  یریت  نيروگاهي،  سازه هاي  بر  زلزله  اثر   ،RCC
ریسك، قرارد  اد  هاي عمراني و بهره برد  اري و نگهد  اري 

بود  ند   كه د  ر این نشست ها بررسي شد  ند  .

مالقاتباكارفرمايانفراب
درنمايشگاههايدرو

حضور د  ر هر نمایشگاه یا كنفرانس بين المللی باید   
د  اشته  شركت كنند  گان  برای  تبعاتی  و  د  ستاورد  ها 
و  نمایشگاه  د  ر  فراب  حضور  د  ستاورد   هاي  باشد  ، 
كنفرانس هاید  رو را نيز مي توان د  ر چند   گروه قرار د  اد  . 
اولين د  ستاورد   حضور فراب د  ر این نمایشگاه د  ید  ار و 
گفت وگوهاي سازند  ه با كارفرمایان بين المللی شركت 
بود  ، د  ومين فاید  ه حضور د  ر این نمایشگاه و كنفرانس 
نيز د  ید  ار و گفت وگو هاي سازند  ه با پيمانکاران آشنا با 
مجموعه فراب بود  ، د  یگر نتيجه حضور د  ر این روید  اد   

تجربهنگاریمهندس»سیدجوادهاشمی«ازنمايشگاهوكنفرانسهايدور2015

چهره به چهره با آنها كه می توانند   مشتری فراب باشند  

فراب تنها شركت 
ایراني بود   كه 
نامش بر فراز 
یکي از بهترین 
نمایشگاه  غرفه هاي 
مي د  رخشید  . 
غرفه اي با وسعت 
مناسب، د  ر یکي از 
موقعیت ها،  بهترین 
با طراحي زیبا 
و بنرهاي گویا، 
بسیاري از 
بازد  ید   كنند  گان را 
به خود   جذب مي كرد 
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آشنایي با سازند  گان و پيمانکاران جد  ید   و 
د  ر نهایت چهارمين د  ستاورد   آن نيز معرفي 
به  فراب  اختصاصي  مزیت هاي  و  توانایي 
مشتریان بالقوه خد  مات ما د  ر منطقه بود  .

د  ر بخش اول، كارفرمایان قبلي، فعلي 
یا حتي آتي فراب ازحضور پر رنگ فراب 
د  راین نمایشگاه به گرمي استقبال كرد  ند  . 
تانا(،  )پروژه  كنيا  از   KENGEN مثال 
نمایند  ه وزارت برق كرد  ستان عراق )پروژه 
د  رالوک( و كارفرما هاي كشورهاي مختلف 
این  د  ر  را  فراب  اینکه  از  مالزي  از جمله 
مي د  ید  ند    پاسخگو  و  حاضر  مهم،  روید  اد   

بسيار خشنود   بود  ند  ، از ظاهرشان بخوبي پيد  ا بود   كه 
با قوت قلبي د  وچند  ان براي همکاري و اعتماد   به فراب 
آماد  گي د  ارند   و لبخند   رضایت د  ر چهره هایشان كامال 
برخاست ها  و  این گفت وگوها و نشست  بود  .  مشهود   

قطعا د  ر جذب پروژه هاي بعد  ي بسيار موثر است.
 پيمانکاران آشنا نيزكه تحت تأثيرشرایط بين المللي 
روابط شان با فراب تا حد  ود  ي تقليل یافته است، خود   را 
به غرفه ما مي رساند  ند   تا با ما تجد  ید   پيمان كنند   و 
آماد  گي خود   را برای همکاری های آتی اعالم نمایند  . 
تعد  اد   این مراجعات بسيار زیاد   بود  . د  ر این مراود  ات 
زمينه هاي جد  ید  ي از همکاري مخصوصا د  ر پروژه هاي 
بين المللي بيشتر به شکل د  و جانبه مورد   بررسي و 
گفت وگو قرار گرفت. یکي از این موارد   به پيمانکاري 
د  ر پروژه خد  ا آفرین مرتبط بود   كه اعالم كرد   حاضر 
است د  ر خصوص د  انش فني و طراحي پمپ با شركت 
بركه همکاري نزد  یکي د  اشته باشد   و حتي د ر صورت 
توافق، بخشي از توليد   خود   را د  ر منطقه به این شركت 

واگذار نماید  .
 مورد   د  وم، مربوط مي شود   به همکاري د  وشاد  وش 
از  یکي  د  ر  اتریشي  بنام  سازند  گان  از  یکي  با  فراب 
مناقصات بزرگ كشور مالزي د  ر قالب یك كنسرسيوم. 
بروزاختالفاتي  باعث  مشاركت  این  موافقتنامه 
بين طرفين شد  ه بود   كه با چند  ین بار مراجعه مد  یران 
اعضاي  از  یکي  نهایتا حضور  و  مذكور  ارشد   شركت 
هيات مد  یره شركت اتریشي علت اصلي اختالف مرتفع 

و فضا براي همکاري آماد  ه شد  .

قدرت»مديريتپروژه«فرابرابهگوش
متخصصانبینالمللیرسانديم

د  الیل  به  نبود  ند  ،  آشنا  ما  با  كه  هم  شركت هایي 
روي  از  برخي  مي زد  ند  .  سر  ما  غرفه  به  مختلفي 
كنجکاوي مي آمد  ند   و عد  ه اي نيز با آگاهي و پيش بيني 
تغييرات بنياد  ین پيش رو، كه همکاري با ایران به عنوان 
ركن قد  رتمند   تجاري د  ر منطقه برایشان سود   آور است، 
ما را رصد   كرد  ه بود  ند  . بازاري بسيار بزرگ با پروژه هایي 
عظيم كه ورود   به آن براي هر سازند  ه اي یك آرزوست. 

این د  سته تالش د  اشتند   به هر شکلي د  ید  ه شوند   تا 
شاید   از این رهگذر نصيبي د  اشته باشند  . 

بيش  كه  گفت  می توان  سرانگشتي  آمار  یك  د  ر 
با  مرتبط  گروه های  و  متخصصان  از   گروه   100 از 
فرصت  این  از  كرد  ند  .  رجوع  فراب  غرفه  به  صنعت 
نيز بسيارخوب استفاد  ه شد   و نقاط قوت فراب را به 
شکل مشروح به این گروه ها ارایه كرد  یم. آنچه د  ر این 
نمایشگاه به معرض د  ید   متخصصان گذاشتيم سابقه  
بيش از د  و د  هه فعاليت فراب د  ر نيروگاه هاي برق آبي 
و د  ستيابی به سهمي نزد  یك به 10 هزار مگاوات د  ر 
این بخش بود  ، همچنين د  ر این نمایشگاه از توسعه 
حوزه هاي فعاليت فراب به نيروگاه هاي حرارتي و باد  ي 
با سهمي قابل توجه از بازار، فعاليت د  رحوزه نفت، گاز 
و پتروشيمي نيز سخن گفتيم. بخشی از بازنمایی ما از 
فراب نيز به حضور این شركت د  ر پروژه هاي كالن ملي، 
نقش تعيين كنند  ه د  ر حوزه حمل ونقل و عمران مانند   
صنایع ریلي، جاد  ه و تونل،  و همچنين حضور فراب 
د  ر حوزه مد  یریت انرژي مانند   كنتور هاي هوشمند   و 
نگهد  اري مربوط  بهره برد  اري و  موارد  ي د  یگراز قبيل 
می شد   كه با استقبال نسبتا خوبی از سوی مخاطبان 
و متخصصان مراجعه كنند  ه به غرفه نيز روبرو شد  . از 
جمله مزیت ها و نقاط قوت كه روي آن تأكيد   شد  ، 
استاند  ارد  هاي  با  پروژه«  »مد  یریت  د  ر  فراب  قد  رت 

 EPC، BOO، جهاني د  ر قالب قرار د  اد  هاي
... بود  . د  ر این راستا به پروژه هاي  BOT و 
و  د  اخل  د  ر  شد  ه  تکميل  كوچك  و  بزرگ 
خارج كشور یا پروژه هاي د  ر د  ست اجرا اشاره 
شد  .  فراب به عنوان یك شركت بين المللي 
كه تجارب گران بهایي براي اجراي پروژه هاي 
د  اراست،  را  جهان  نقاط  اقصي  د  ر  د  شوار 

معرفي شد  . 
یکي  عنوان  به  مهند  سي«  كامل  »تيم 
مد  ام  شركت  بزرگ  سرمایه هاي  از  د  یگر 
غول هاي  با  رقابت  قد  رت  مي شد  .  مطرح 
د  ر  بازار  توسعه  و  مناقصات  د  ر  بين المللي 
د  ور ترین نقاط جهان و توان تأمين تجهيزات، حتي 
د  ر شرایط تحریم از د  یگر نقاط برجسته و قوت فراب 
بارها مرور شد  . تالش  با مراجعه كنند  گان  بود  ند   كه 
یك  عنوان  به  فراب  با  مشاركت  اهميت  تا  كرد یم 
فرصت استثنایي براي پيمانکاران و سازند گان معتبر 
بخوبي ملموس باشد ، و ارزش افزود ه فراب د ر جذب 
و اجراي پروژه د ر منطقه به خوبي توضيح د اد ه شد . 
همسایگي با عراق به عنوان یك بازار بزرگ با روابط 
تاریخي د یرینه، و یا كشورهاي تازه استقالل یافته كه 
پروژه هاي زیر بنایي فراواني د ارند ، نزد یکي راه، امکان 
تأمين بخش عمد ه اي از مواد  اوليه با قيمت مناسب، 
كشورها  این  از  برخي  فرهنگ  و  زبان  با  آشنایي  و 
مشاركت  و  همکاري  مزیت هاي  از  برخي  عنوان  به 
یکي  رخد  اد    این  آنجاكه  از  شد .  د اد ه  فراب شرح  با 
از مهم ترین رخد  اد  هاي بين المللي د  ر حوزه برق آبي 
بين المللي   این جمع  د  ر  فراب  پررنگ  است. حضور 
ایجاد   ذهنيت مثبت د  ر بين كارفرمایان و  منجر به 
تجربه نگاری  این  پایان  د  ر  مي شود  .  بالقوه  مشتریان 
بازرگاني، تشکر و  از همکاران خود   د  ر معاونت  باید   
اذعان كنم كه این تجربه نگاری د  ر همکاري همسفرم 
و  شد    ممکن  »صمد  ي مجد  «  مهند  س  آقاي  جناب 

اميد  وارم كه  قلم یکنواخت مرا ببخشيد  . 

 آنچه د  ر این 
نمایشگاه به معرض 

د  ید   متخصصان 
گذاشتیم سابقه  
بیش از د  و د  هه 

فعالیت فراب د  ر 
نیروگاه هاي برق آبي 

و د  ستیابی به سهمي 
نزد  یک به 10 هزار 

مگاوات د  ر این 
بخش بود  ، همچنین 
د  ر این نمایشگاه از 

توسعه حوزه هاي 
فعالیت فراب به 

نیروگاه هاي حرارتي 
و باد  ي با سهمي 

قابل توجه از بازار، 
فعالیت د  رحوزه نفت، 
گاز و پتروشیمي نیز 

سخن گفتیم
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بزرگترین  از  یکي   EUWكنفرانس و  نمایشگاه 
رخد  اد  هاي حوزه اند  ازه گيري و شبکه هاي هوشمند   
انرژي است كه به صورت ساالنه د  ر یکي از شهرهاي 
اروپا برگزار مي شود  . مطابق آخرین آمار رسمي منتشر 
شد  ه توسط سازمان برگزاركنند  ه )براي سال پيش(، 
3۷4 شركت به عنوان غرفه د  ار د  ر این روید  اد  شركت 
كرد  ند   و طي سه روز  9 هزار و 16۷ متخصص به 
عنوان بازد  ید  كنند  ه از این نمایشگاه بازد  ید   كرد  ند  ، كه 
طبيعتا این آمار امسال و د  ر روید  اد  ی كه برگزار شد  ، 
افزایش د  اشت و با توجه به نيازهای جهانی د  ر این 
بيشتر  نيز  حوزه، ميزان متخصصان مراجعه كنند  ه 
از پيش بود  . از آنجایی كه د  ر آمارهاي منتشر شد  ه 
وكنفرانس،  نمایشگاه  برگزاركنند  ه  سازمان  توسط 
مشخص شد   كه بازد  ید  كنند  گان و مشاركت كنند  گان 
د  ر  حوزه  این  اند  ركاران  د  ست  شامل  روید  اد    این 
نيز  خاورميانه  و  آفریقایي  آسيایي،  كشورهاي 

از  این شد   كه  بر  مي شوند ، تصميم مجموعه فراب 
منظر توسعه بازار، تصميم بگيریم كه به جای حضور 
نمایشگاه  این  د  ر  منطقه اي  نمایشگاه  چند  ین  د  ر 
و  می شود    برگزار  بين المللي  سطح  د  ر  كه  متمركز 
مقياس های جهانی را پيش روی توسعه بازار ما قرار 

می د  هد  ، شركت كنيم. 

تعاملباسايرتولیدكنندگان
وايجادهمكاريهايراهبردي

به خاطر حضور اكثر توليد  كنند  گان و فعاالن این 
براي  مناسبي  بسيار  فرصت  رخد  اد  ،  این  د  ر  حوزه 
گفتگو و ایجاد   و توسعه همکاري هاي استراتژیك بویژه 
یکد  یگر  مکمل  آنها  كه محصوالت  د  ر شركت هایي 
است، برای ما فراهم شد  . شركت ها د  ر بازارهاي هد  ف 
مشترک با یکد  یگر همکاري می كنند   و یا براي حضور 
مي كنند  .  مشاركت  یکد  یگر  با  جد  ید    بازار  یك  د  ر 
ارائه  د  هند  ه عنوان  به  فراب  براي  موضوع   این 

اند  ازه گيري/ سيستم هاي   Total Solution
از  استفاد  ه  لزوم  د  ليل  به  هوشمند  ،  كنتورهاي 
از  فراب  سيستم  د  ر  د  یگر  شركت هاي  محصوالت 
اهميت زیاد  ي برخود  ار است. بطور مثال فراب د  ر 
تراشه هاي  از  خود    تجهيزات  مخابراتي  واحد   هاي 
فروش  واقع  د ر  مي كند  .  استفاد  ه  خاصي  شركت 
تراشه هاي شركت  فروش  معني  به  فراب  محصول 
شركت  بنابراین،  هست،  نيز  تراشه  توليد  كنند  ه 
توليد  كنند  ه این تراشه ها نيز متقاباًل تالش مي كند   
د  ر سطح  بالقوه  مشتریان  به  را  فراب  كه محصول 
بين المللي معرفي كند  ؛ چنين تعامل هایي كه تنها 
د  ر روید  اد  های بين المللی امکان رخ د  اد  ن آنها وجود   
د  ارد  ، ظرفيت بالقوه ای را برای توسعه همکاری های 
می كند  ؛  ایجاد    شركت  بازار های  گسترش  و  فراب 
از همين رو راهبرد   استفاد  ه از این سرمایه ها جزو 

راهبرد  های اساسی ما د  ر توسعه بازار است.

فراب د  ر واحد   هاي 
مخابراتي تجهیزات 
خود   از تراشه هاي 
شركت خاصي 
استفاد  ه مي كند  . این 
به این معناست كه 
فروش محصول 
فراب به معني 
فروش تراشه هاي 
شركت تولید  كنند  ه 
تراشه نیز هست، 
بنابر این، شركت 
تولید  كنند  ه این 
تراشه ها نیز متقاباًل 
تالش مي كند   كه 
محصول فراب را 
به مشتریان بالقوه 
د  ر سطح بین المللي 
معرفي كند 

قنبریازتجربهحضورفرابدرنمايشگاهشبكههايهوشمندمیگويد

فرصتی برای د  ید  ه شد  ن
 د  ر چشم 10 هزار متخصص

نمايند  گان شركت فراب د  ر نمايشگاه وكنفرانس شبكه هاي هوشمند   
با  آشنايی  بر  عالوه  تا  كرد  ند    شركت  اتريش،   )EUW2015(
د  ستاورد  هاي شركت  و  توانمند  ي ها  اين حوزه،  د  ستاورد  های جهانی 
ياد  د  اشت  می خوانید    اد  امه  د  ر  آنچه  بگذارند  .  نمايش  به  نیز  را  فراب 

مجري  و  ريلي  صنايع  طرح هاي  معاون  قنبري«،  »سعید    مهند  س 
رويد  اد    اين  د  ر  خود    كه  است  فراب  هوشمند    كنتورهاي  طرح هاي 
حضور د  اشته و تالش كرد  ه است تا د  ر ياد  د  اشتی كوتاه ضرورت ها و 

د  ستاورد  های شركت  را د ر اين نمايشگاه و كنفرانس بیان كند  .
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جلساتفنيباشركتهايهمكار
 FARAB AMI( فراب  جامع  سيستم  د  ر   
توليد  كنند  گان  قطعات  از   )Total Solution
الکترونيك  قطعات  و  تراشه ها  بویژه  متعد  د  ي 
استفاد  ه شد  ه است. با توجه به اینکه تقریباً تمامي 
این نمایشگاه حضور  این حوزه د  ر  تأمين كنند  گان 
جمع بند  ي  براي  مناسبي  بسيار  فرصت  د  اشتند  ، 
موضوعات باز فني و قرارد  اد  ي، برگزاري جلسات و 
برنامه ریزي گام هاي بعد  ي كار با شركت هاي همکار 

د  ر این روید  اد   فراهم شد  .
صرفا  یا  و  اتفاقی  بصورت  جلسات  این  البته 
بلکه  نمی د  هد  ،  رخ  نمایشگاه  د  ر  حضور  همزمانی 
بطور معمول هر سال و از چند   ماه پيش از شروع 
همکار  شركت هاي  با  مشخصي  جلسات  نمایشگاه 
موضوعات  تا  مي شود    تنظيم  نمایشگاه  د  ر  حاضر 
باز ميان د  و مجموعه بررسي و جمع بند  ي شوند  . از 
این منظر این نمایشگاه هر سال نقطه عطف مهمي 
د  ر تسریع و تکميل برنامه هاي پروژه و مهند  سي و 
توسعه سيستم محسوب مي شود  . د  ر واقع نمایشگاه 
برگزاری  هزینه های  د  ر  تا  است  مناسبی  فرصت 
د  و  تير  یك  با  و  صرفه جویی  نشست هایی،  چنين 
نشان هد  ف گرفته شود ؛  هم حضور د  ر نمایشگاه و 
معرفی توانمند  ی های شركت محقق و هم جلسات 
نمایشگاه  د  ر  كه  و همکارانی  فراب  بين  نياز  مورد   

حضور د  ارند   برگزار شود  .

شناساييتأمینكنندگانجديد
شركت هاي  است،  مرسوم  آنچه  مطابق 
توليد  كنند  ه اصيل تالش مي كنند   محصوالت خود   
 Total( جامع  راه حل هاي  ارائه د  هند  گان  به  را 
Solution( نظير فراب معرفي و ارائه نمایند  . این 
نمایشگاه فرصت بسيار مناسبي براي شناسایي این 

تأمين كنند  گان است.
غرفه د  ار  عنوان  به  فراب  حضور  سبب  به   
سایر   ،AMI جامع  سيستم  عرضه كنند  ه  و 
و  مراجعه  فراب  به  توليد  كنند  ه،  شركت هاي 
سيستم  د  ر  بکارگيري  )براي  را  خود    محصوالت 
فرصت  موضوع  این  مي كرد  ند  .  معرفي  فراب(  كلي 
توليد  كنند  گان جد  ید   و  براي شناسایي  را  مناسبي 
یافتن قطعات مناسب تر )از منظر هزینه و كيفيت( 
فراهم كرد  . بطور مثال د  ر نمایشگاه امسال، قطعات 
جد  ید  ي شناسایي شد   كه مي تواند   د  ر كاهش قيمت 

تجهيزات تأثيرگذار باشد  .

معرفيفراببهعنوانارائهدهنده
»Total Solution Provider«

درسطحبینالمللي
 حضور مد  اوم فراب به عنوان غرفه د  ار و معرفي 
فراب  نام  آن،  تجهيزات  و  فراب  هوشمند    سيستم 

 Total« حوزه  آشناي  نام هاي  سایر  كنار  د  ر  را 
بين المللي  سطح  د  ر   »Solution Provider

تثبيت مي كند  . 
امسال  شركت فراب پس از د  و حضور قبلي خود   
فعاالن  از  بسياري  براي  آشنا  روید  اد  ،نامی  این  د  ر 
نشان شركت  و  نام  با  آشنایی  این  بود  .  حوزه  این 
براي  پيامد  های مهمی  بين المللی،  د  ر سطح  فراب 
منظر  از  و  د  اشت  خواهد    آتي  سال هاي  د  ر  فراب 
فعاليت های  حوزه  د  ر  ما  حضور  به  بازار  توسعه 

بين المللي كمك فراوانی خواهد   كرد  .
و  محصوالت  بيشتر  توسعه  با  اینکه  بویژه   
سيستم فراب كه به گواه ناظران هر سال نسبت به 
سال قبل تر، رشد   د  اشته است، و همچنين با توجه 
به ارائه سيستم جامع تر و تکميل بيشتر پروژه هاي 
از  بالغ تر  سال  هر  فراب  شركت  كشور،  د  ر  جاري 
این حوزه د  ر عرصه  به سایر گروه های  سال پيش 
بين المللي معرفي مي شود  .  باید   تأكيد   كرد   كه یکی 
از مهمترین نکات حضور امسال فراب د  ر این روید  اد   
مهم بين المللی، همين تکرار نام و گسترش نشان 
بصورت  كه  بود    ميان شركت های همکار  د  ر  فراب 
ویژه برای ما بعنوان نمایند  گان فراب د  ر این روید  اد   

جهانی، مشهود   بود  .
 

داليلبرتريحضوردرنمايشگاهامسال
نسبتبهسالهايقبل

فراب  مجموعه  د  ر  ما  شد    گفته  كه  همانطور 
تالش می كنيم سيستم هایی كه هر سال د  ر نمایشگاه 
می گذاریم،  بين المللی  متخصصان  د  ید    معرض  به 
نسبت به سال قبل كامل تر باشد  ؛ امسال هم سيستم 
د  ر  فراب  توسط  قبل  سال هاي  به  نسبت  كاملتري 
نمایشگاه ارائه شد  . امسال برای اولين بار نسخه نرم افزار 
ند  اشت، د  ر  بومي فراب كه د  ر سال هاي پيش وجود   
نمایشگاه ارائه شد   و توجه بسياري از مخاطبين این 
روید  اد   را به خود   جلب كرد  . همچنين بخاطر شروع 
اجراي پایلوت پروژه هاي فهام د  ر ایران، نمایش زند  ه اي 
نمایشگاه  د  ر  بوشهر  استان  د  ر  شد  ه  اجرا  سيستم  از 
)بصورت نمایش زند  ه از راه د  ور( ارائه شد  . این اتفاق 
عالوه بر نمایش عملياتي سيستم طراحي شد  ه توسط 
توسط  اجرا  حال  د  ر  پروژه  از  مناسبي  ارائه  فراب، 
فراب را نيز فراهم كرد   و خوشبختانه این بخش براي 
بازد  ید  كنند  گان بسيار جذاب بود  .  عالوه بر موارد   فوق 
بهبود   روابط و مناسبات اقتصاد  ي و سياسي بين ایران و 
به ویژه كشورهاي اروپایي، سبب ارتباط بسيار بيشتر و 
مؤثرتري با شركت هاي اروپایي بخاطر حضور ایشان د  ر 

غرفه شركت فراب شد  .

امسال  شركت 
فراب پس از د  و 
حضور قبلي خود   

د  ر این روید  اد  ،نامی 
آشنا براي بسیاري 

از فعاالن این حوزه 
بود  . این آشنایی با 

نام و نشان شركت 
فراب د  ر سطح 

بین المللی، پیامد  های 
مهمی براي فراب 
د  ر سال هاي آتي 

خواهد   د  اشت و از 
منظر توسعه بازار 

به حضور ماد  ر 
حوزه فعالیت های 

بین المللي كمک 

فراوانی خواهد   كرد 
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تجربه نگاری24

تجربههایمنحصربفرداجرایپروژهسیاهبیشهدرگفتگوباغالمرضاموری

 بارها شكست خورد  یم؛ ناامید نشد  یم
د  ر هر پروژه ای كه اجرا می شود  ، بخشی از مهمترين مسئولیت های 
اجرای كار بر د  وش مد  ير اجرايي و سايت آن پروژه قرار د  ارد  ؛ مسئولیتي 
كه مي تواند   د  ر صورت د  رست انجام د  اد  ه شد  ن، محیطي پويا د  ر سايت هاي 

شركت فراهم كند   و اجرای پروژه ها را با آرامش بیشتری پیش ببرد  . 
بر همین اساس برای آگاهی از تجربه هايی كه د  ر فرايند   اجرای يک 
پروژه به د  ست می آيد   به سراغ مد  ير اجرايی پروژه سیاه بیشه رفته ايم 
تا با او د  رباره چند   و چون اجرای اين پروژه ، كه يكی از پروژه های موفق 

شركت فراب است، گفتگو كنیم. د  ر اين گفت و گو بر آن بود  ه ايم تا عالوه بر 
سخن گفتن د  رباره چند   و چون اجرای پروژه سیاه بیشه، د  رباره تجربیات 
همكاری كه بعنوان مد  ير اجرايی اين پروژه فعال بود  ه است، از وی سوال 
كنیم؛ بلكه بتوانیم از منظری فراتر از گزارش های رسمی، به اجرای اين 

پروژه نگاه كنیم.
 آنچه د  ر اد  امه می خوانید   مشروح گفت و گوی نشريه فراب با »غالمرضا 

موری«، مد  ير اجرايی پروژه سیاه بیشه است.

د  ر هر پروژه ای 
كه اجرا می شود  ، 
بخشی از مهمترین 
مسئولیت های 
اجرای كار بر د  وش 
مد  یر اجرایي و 
سایت آن پروژه قرار 
د  ارد  ؛ مسئولیتي كه 
مي تواند   د  ر صورت 
د  رست انجام د  اد  ه 
شد  ن، محیطي 
پویا د  ر سایت هاي 
شركت فراهم كند 

كجا  از  بيشه  سياه  پروژه  اجراي  سابقه   :
شروع شد  ؟ 

توقف  مرحله  چند  ین  از  پس  بيشه  سياه  پروژه 
سرانجام د  ر سال 13۸2 با عقد   قرارد  اد   جد  ید   كارفرما با 
د  و مشاركت Aو B آغاز شد  .  د  ر مشاركت B، شركت هاي 
فراب و تابليه تشکيل كنسرسيوم د  اد  ه و فراب به عنوان 
ليد  ر كنسرسيوم معرفي شد  . د  ر این مشاركت، فراب 

عهد  ه د  ار انجام بخش بزرگي از پروژه شد   كه مهم ترین 
آنها، مجموعه هاي سيویل و تجهيزات مغارنيروگاه، مغار 
ترانس، پایاب، تونل هاي آب بر، سازه سرج تانك و تونل 

تهویه بود  ند  .
مشاركت A نيز از شركت هاي ِكيسون )به عنوان 
بود  ند   كه مسئوليت  تشکيل شد  ه   SES و بتا  ليد  ر(، 
ساخت سد   ها، سازه آبگير سد   باال، رسوب گيرها، بخش 

بتني آبراهه به طول تقریبي 2 كيلومتر و د  ر نهایت 
ساختمان اینتيك را برعهد  ه د  اشتند  .

شركت  طرف  از  كه  تجهيزاتی  اولين   :
فراب نصب شد   و نتيجه كارهای مجموعه به بار 

نشست، چه زمانی بود  ؟ 
اولين قطعه نصب شد  ه این نيروگاه د  رفت تيوب بود   
كه اوایل سال ۸6 اجرا شد  . سال ۸9 هم نصب ژنراتور 
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شروع شد   و نصب پوشش فلزي شفت هاي مایل آبراهه 
راست، از آبان سال ۸۸ آغاز و شهریور سال ۸9 به پایان 
رسيد  ؛ د  ومين آبراهه هم از آذر ماه سال ۸۸ آغاز شد   و 
آبان ماه سال ۸9 به اتمام رسيد  . د  و سال بعد   از این اتفاق 
و د  ر آبان ماه سال 91، راه اند  ازي واحد   هاي نيروگاه آغاز 
شد   و آبگيري آبراهه ها هم همان سال بعد   از تکميل 

راه اند  ازي »شير كروي« ها اتفاق افتاد  .
با پيشرفت كار، اجرای پروژه به جایی رسيد   كه د  ر 
فرورد  ین ماه سال 92  اولين واحد   نيروگاه بعد   از برطرف 
سوپروایزر  نکرد  ن  اعزام  بخاطر  كه  مشکالتی  شد  ن 
سيستم تحریك از شركت كانورتيم اتفاق افتاد  ه بود  ، 
پروژه د  ر مد   ژنراتوري سنکرون شد  . د  ر نهایت نيز با حل 
 back to مشکل مد   پمپ واحد   ها با استفاد  ه از قابليت
back، واحد   هاي سه و چهار این پروژه تيرماه سال 93 
و با حل كامل مشکل SFC )سيستم اصلي راه اند  از مد   
پمپ( د  ر اسفند   سال93، واحد   هاي یك و د  و این نيروگاه  

ارد  یبهشت ماه سال94 تحویل موقت شد  ند  .
: تاريخچه ای كه گفتيد   ليست بلند   بااليی 
به هر كد  ام  بود   كه حتما رسيد  ن  از رويد  اد  ها 
نيازمند   طی كرد ن مسيری طوالنی بود  ه است، 
از ويژگي هاي خاص اين طرح برايمان بگوييد . 
اين طرح به كد  ام نيازهاي منطقه اي و ملي پاسخ 

مي د  هد  ؟ 
حقيقت این است كه این نيروگاه برای رفع نياز های 
منطقه ای طراحي نشد  ه است و اهد  افی كالن تر از نگاه 
به یك منطقه كوچك د  ارد   و با توجه به حجم مخازن، 
قابليت محد  ود  ي د  ر مهار سيالب رود  خانه هاي حوزه 
آبریز خود   د  ارد  . اما مهمترین ویژگي این نيروگاه، تلمبه 

ذخيره اي بود  ن آن است.
 pump storage نيروگاه هاي تلمبه ذخيره اي یا 
به نيروگاه هایي گفته مي شود   كه از طریق پمپاژ مقد  ار 
مشخصي آب از یك مخزن با تراز مشخص به مخزن 
د  یگر با تراز باالتر، باعث ذخيره انرژي مي شوند  . به عبارت 
د  یگر از طریق تبد  یل انرژي الکتریکي صرف شد  ه د  ر 
پمپ به انرژي پتانسيل ذخيره شد  ه د  ر آب انباشت شد  ه 
د  ر مخزن باالتر، انرژي جهت استفاد  ه د  ر زمان مناسب 
ذخيره مي شود  .  این نيروگاه قاد  ر است با چهار واحد   
2۵0 مگاواتي، د  ر طي شب برق مازاد   شبکه را مصرف 
كند   و مقد  ار سه و نيم ميليون مترمکعب آب را از مخزن 
سد   پایين به مخزن سد   باالد  ست منتقل نماید  . این 
حجم آب، د  ر طي مد  ت نياز شبکه، قاد  ر است 4 هزار 
مگاوات ساعت انرژي توليد   و به شبکه  برگرد  اند  ، بنابر 
این، چنين نيروگاهی قاد  ر است شبکه برق را د  ر زمان 
اوج مصرف با انرژي ذخيره شد  ه خود   كه د  ر زمان كم 

مصرفي شبکه ذخيره كرد  ه است، حمایت كند  .
از لحاظ مصرف برق نيز این نيروگاه كمك شبکه 
است، زیرا این نيروگاه اصوال مصرف كنند  ه برق مازاد   
شبکه د  ر نيمه شب است. د  ر واقع اگر این انرژی مصرف 

نشود  ، نيروگاه هاي گازي و بخار كه عهد  ه د  ار توليد   برق 
هستند   باید   با توان كمتر فعاليت كنند   كه این اتفاق 
باعث كاهش بازد  هی این نيروگاه ها و د  ر نتيجه اتالف 

انرژي حاصل از مصرف سوخت فسيلي می شود  . 
: پس با اين حساب پروژه سياه بيشه پروژه 
انرژی  موضوع  به  نو  نگاهی  كه  است  خاصی 
تجربه  چه  شما  برای  پروژه  اين  اجرای  د  ارد  ، 

خاصی به همراه د  اشت؟ 
از آنجایي كه این پروژه تجربه اول من د  ر سمت مد  یر 
اجرایي بود  ، تجربه های منحصر بفرد  ی د  رباره آغاز یك 
پروژه از زمان تجهيز كارگاه، نحوه تعامل و حل مسائل 
و همچنين  پيمانکاران  و  كارگري شركت  و  پرسنلي 
تجربيات ارزند  ه ای د  ر مسائل مرتبط با مد  یریت اجرایي، 

برایم به همراه د  اشت.
بکار رفته د  ر  فلزي  از حيث پوشش  نيروگاه  این   
آبراهه، یك نيروگاه خاص است، »شفت مایل« پروژه 
از  فلزي  پوشش  نصب  موقعيت هاي  از  یکي  بعنوان 
بحراني  مسير  د  ر  و  بود    برخورد  ار  خاصي  حساسيت 
نصب  اجرای  كه  بود    همين  برای  د  اشت.  قرار  پروژه 
پوشش فلزي شفت مایل، از حيث »تهيه روش اجرا« 
و تأمين پيش نياز هاي نصب و كنترل برنامه زمان بند  ي 
ساخت قطعات مورد   نياز و همچنين نصب و بتن ریزي 
بخش های مربوط به این قسمت، با سختی هایی همراه 
بود   كه نتيجه آن كسب تجربياتی خاص بود  . اجرای 
این بخش از تجربه هاي بسيار ارزشمند   شركت فراب و 
نيروهای مجموعه بود   كه با همکاري د  انشگاه و صنعت 

به ثمر نشست. 
د  ر این بخش از پروژه روش و تجهيزاتي خاص براي 
نصب طراحي وساخته شد  ند   تا مد  ت زمان اجرای پروژه 
خيلي كمتر از پيش بيني ها باشد  . ما د  ر عبور از این مسير 
همراهان بسياری د  اشتيم كه »د  كتر د  ورعلي « از جمله 

آنها بود  ند   و جا د  ارد   از تالش بي وقفه  ایشان تشکر كنيم. 
: به نظر می رسد   اجرای پروژه سياه بيشه، 
بيشتر از آن چيزي كه فكر می كرد  يم سخت بود  ه 
است، از مشكالت پروژه سياه بيشه بگوييد  ، آيا اين 

پروژه با مشكالت خاصي روبه رو بود  ؟ 
كرد  ؛  تقسيم  بخش  سه  به  مي توان  را  مشکالت 
مسائل تد  اركاتي، مسائل اجرایي و مسائل مالي پروژه. 
د  ر مسائل تد  اركاتي باید   بگویم كه با توجه به قرار د  اشتن 
این پروژه د  ر مجاورت جاد  ه چالوس، ترافيك جاد  ه اي 
به  بود   و د  ر نتيجه ارسال تجهيزات  هميشه سنگين 
پروژه را به یك چالش بزرگ تبد  یل كرد  ه بود   كه البته 
با وجود   سخت تر كرد  ن كار، بخاطر همت و تالش بي 
خللی  نمی توانست  بازرگاني،  معاونت  همکاران  وقفه 
به روند   اجرایي وارد   كند  . مثال تجربه ای كه ما د  ر این 
پروژه د  اشتيم این بود   كه د  ر برخی موارد   ماه ها قبل 
مسير  شناسایي  فعاليت  خاص،  قطعه  یك  حمل  از 
مناسب و د  ریافت مجوز عبور محموله هاي سنگين از 
طرف همکاران این بخش با جد  یت و هماهنگي پيگيري 

مي شد   تا د  ر زمان حمل محموله به مشکل برنخوریم.
د  رباره مشکالت اجرایي هم باید   بگویم كه ساخت 
قطعات پوشش فلزي، حفاري، نصب و بتن ریزي پوشش 
فلزي آبراهه شفت مایل یکي از مهم ترین چالش هاي 
حفاري  حين  د  ر  مایل  شفت  بود  .  پروژه  این  اجرایي 
ریزش كرد  . این اتفاق باعث شد   كه به د  سترسي هاي 
اضافي برای حفاري شفت هاي مایل نيازمند   باشيم و 
همين فرایند   باعث تأخير د  رتکميل آبراهه و د  ر نهایت 
راه اند  ازي واحد   ها شد  . این اتفاق از منظر د  یگری هم 
مهم بود  ، زیرا باعث شد   تا فراب براي جبران بخشي از 
تأخيرات حفاري، این موضوع را بپذیرد   كه بخشي از 
پوشش فلزي با عنوان lower bend )زانویي تحتاني( 

را قبل از تکميل حفاري هاي شفت مایل اجرا كند  .
شد  ؛  تنظيم  جد  ید  ي  اجرایي  روش  كار  این  برای 
تأمين  بایستي  كه  بود    الزم  نيز  خاصي  تجيهزات 
مي شد  ند  ، از جمله این تجهيزات می شود   به جرثقيل 
شبيه  بيشتر  كه  كرد    اشاره  شد  ه اي  طراحي  سقفي 
یك وینچ كشند  ه بود   كه روي سازه جرثقيل سقفي 
نصب شد . این وینچ، د  اراي یك گيربکس قوي بود   كه 
مي توانست 2۵ تن بار را با یك ال سيم بکسل، د  ر مسير 
منحني lower bend جابجا كند  . همچنين تغييراتي 
این د  و  با  ایجاد   شد  .  بوم جرثقيل موبایل 4۵ تن  د  ر 
تمهيد   و تغيير اساسي د  ر روش اجرا، شش ماه قبل از 
 lower پایان حفاري هاي شفت مایل، نصب مجموعه

bend به پایان رسيد  .
:بعد   از پايان اين مراحل هم آيا مشكلی 

د  اشتيد  ؟
پس از پایان د  وران نصب و د  ر حين مرحله راه اند  ازي، 
مشکل جد  ید  ی آغاز شد   و آن هم تحریم هایی بود   كه 
شركت هاي اروپایي عليه ما و كشورمان اعمال كرد  ند  ، 

ساخت قطعات 
پوشش فلزي، 

حفاري، نصب و 
بتن ریزي پوشش 

فلزي آبراهه 
شفت مایل یکي 

از مهم ترین 
چالش هاي اجرایي 

این پروژه بود  . 
شفت مایل د  ر حین 
حفاري ریزش كرد  . 

این اتفاق باعث شد   
كه به د  سترسي هاي 
اضافي برای حفاري 

شفت هاي مایل 
نیازمند   باشیم و 

همین فرایند   باعث 
تأخیر د  رتکمیل 

آبراهه و د  ر نهایت 
راه اند  ازي واحد   ها 

شد 

موري«فعاليت هاي  »غالمرضا 
نيروگاه هاي  زمينه  د  ر  خود   
آبي را د  ر سال 13۷۷ به عنوان 
هيد  رومکانيك  كارشناس 
د  ر  نصب«  »سد  ید    شركت 
و  كرد    آغاز  سه  كارون  پروژه 
مساعد    نظر  با  بعد    یك سال 
با عنوان كارشناس نصب  فراب،  مد  یر وقت كارگاه شركت 
شركت فراب به فعاليت خود   د  راین پروژه، اد  امه د  اد  .  حضور 
وی د  ر پروژه كارون سه تا سال 13۸4 اد  امه یافت؛ موری 
اد  اره  رئيس  بعنوان  نيز  مد  تي  ساله،   6 زمانی  بازه  این  د  ر 
سه  كارون  كارگاه  اجرایي  مد  یر  جانشين  و  نصب  بخش 
عهد  ه د  ار اجرای امور بود  . وی از تيرماه سال 13۸4 به پروژه 
سياه بيشه منتقل شد   و كار خود   را با عنوان مد  یر اجرایي 
این پروژه آغاز كرد  ؛ با اتمام مراحل ساخت این نيروگاه و 
آغاز مرحله بهره برد  اري از آن د  ر سال 93، غالمرضا موری 
تا  بيشه منصوب شد    نيروگاه سياه  اجرایي  به عنوان مد  یر 
مد  یریت  شركت  د  ر  این بار  وی  با  فراب  شركت  همکاری 

بهره برد  اري وتوليد   برق شركت فراب اد  امه یابد  . 
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قطع  و  خد  مات  سطح  كاهش  باعث  تحریم ها  این 
خد  مات رسانی،  قطع  این  شد  .  پروژه  به  آنها  خد  مات 
بویژه د  ر راه اند  ازي سيستم تحریك و سيستم راه اند  از 
پمپي واحد   ها تأثير مستقيم د  اشت و با توجه به عد  م 
حضور سوپروایزر شركت سازند  ه، عمليات راه اند  ازي این 
سيستم ها با فراز ونشيب هاي فراواني همراه بود  ؛ بارها 
تالش ما به شکست می خورد   و پس از ساعت ها تست، 
نتيجه مثبتي نصيب تيم راه اند  ازي فراب نمي شد  ، ولي 
همه به تالش خود   اد  امه د  اد  ند   و خوشبختانه مشکالت 
تا  شد    حل  د  یگري  از  پس  یکي  نيز  سيستم ها  این 

سياه بيشه بتواند   به بهره برد  اري كامل برسد  .
برد  هاي  د  ر  اشکاالتي  واحد   ها  راه اند  ازي  حين  د  ر   
سيستم هاي الکترونيکي نيز پيش آمد  ، با افزایش تعد  اد   
خرابي ها، بررسي هاي وسيعي از طرف تيم هاي مهند  سي 
و پيمانکار پروژه انجام شد   و د  ر نهایت مشخص شد   
گاز H2S محلول د  ر آب هاي نشتي نيروگاه، عامل این 
خرابي هاست. بالفاصله پس از این موضوع با طراحي 
انجام شد ه از سوي مهند  سي فراب، عمليات د  فع این گاز 
با هد  ف كاهش نفوذ آن به سيستم ها آغاز و همچنان نيز 

د  ر حال پيگيري و بهينه سازي است.
با سه جنس مشكل تد  اركاتی و  : گفتيد   
اجرايی و مالی روبرو بود  يد  ، مشكالت تد  اركاتی 
و اجرايی را گفتيد  ، اما گمانم مشكالت مالی جا 

افتاد  ، مشكالت مالی پروژه چه بود  ؟
مشکالت نقد  ینگی پروژه ها مطلب غریبي نيست و 
معموال د  امنگير تمام پروژه ها هم می شود  ؛ د  رباره پروژه 
سياه بيشه هم همينطور بود  ، این اتفاق طي سال هاي 
۸9 تا 90، باعث ركورد   كارهاي اجرایي پروژه شد   كه به 
قطع یقين بخشي از تأخير تکميل پروژه نيز به همين  
موضوع مربوط مي شود  . با توجه به اینکه كمبود   نقد  ینگي 
مشکل پروژه و كارفرما بود   نه فراب، ليکن تالش زیاد  ي 
براي كاهش اثرات این مشکل یا جبران این تأخيرات 

صورت گرفت.
: اگر قرار باشد   تجربه مشابهي را اجرا كنيد   

چه مقد  ماتي را فراهم خواهيد   كرد  ؟ 

 انتخاب همکاراني مجرب كه تجربه اجرای پروژه های 
مشابه د  اشته باشند   و بتوان آنها را د  ر رأس بخش های 
مختلف قرار د  اد  ، كارهایی هم مثل تجهيز مناسب كارگاه 
با  اجرا  بخش  براي  واقعي  زماني  چهارچوب  تهيه  و 
د  رنظر گيري تقد  م و تأخر هاي اجرایي اجزا مختلف پروژه، 
از مقد  ماتي است كه اگر قرار باشد   بار د  یگر چنين كاری 

را تجربه كنم، حتما به آنها توجه خواهم كرد  .
: اگر هر پروژه را د  اراي سه ضلع كارفرما، 
رابطه  شما  نظر  به  مشاوربد  انيم،  و  پيمانكار 
اين سه ضلع شكل  بين  مطلوبي كه مي تواند   

بگيرد   چگونه رابطه اي است؟ 
نحوه  و  د  ید  گاه  با  ضلع  سه  این  بين  رابطه  ایجاد   
هرچقد  ر  و  د  ارد    مستقيم  ارتباط  آنها  مد  یران  تعامل 
این سه نفر د  ر تعامالت خود   مثبت اند  یش باشند   و با 
د  رنظر گرفتن تمام جوانب و منافع پروژه، هر سه عامل 
د  رگير د  ر پروژه را مد  نظر قرار د  هند   رابطه في مابين آنها، 
رابطه اي محترمانه و مطمئنا موثرتر بر روند   پيشرفت 
د  ید  گاه  تعامالت  د  ر  چنانچه  و  بود    خواهد     پروژه، 
برد  –باخت مد  نظر هر یك از سه ضلع باشد  ، نتيجه آن 
محيط پرتنش براي مد  یریت و به تبع آن براي كارشناس 

اجرایي خواهد   بود  .
مستقر  اجرايي  مد  ير  عنوان  به  شما   :
برعهد  ه  د  يگر هم  مهم  د  ر محل، يك وظيفه 
كه  است  فضايي  كرد  ن  مهيا  هم  آن  و  د  اريد   
كارشناسان و كارگران د  ر آن بتوانند   به خوبي 
كار كنند  ، شما برای ايجاد   اين فضا د  ر پروژه 

سياه بيشه چه تد بيري د اشتيد ؟ 
تالش بند  ه ایجاد   رابطه د  وستانه با همکارانم بود  ه 
است، برای اینکه مجموعه ما بتواند   د  ر بيان مشکالت 
یا انتقاد  ات خود   احساس امنيت و راحتي كند . از منظر 
خد  مات رسانی به همکاران نيز، خصوصا د  رباره همکاراني 
كه د  ر كارگاه مقيم هستند  ، سعي كرد  م از آنچه  شركت 
د  ر حيطه اختيارات مد  یر اجرایي گذاشته است استفاد  ه 
كنم تا كوتاهي و كمبود  ی از طرف بخش پشتيباني 
اتفاق نيفتد  . اینکه چقد  ر د  ر این خصوص موفق بود  ه ام 

را   همکارانم باید  بگویند  . د  رباره امور اجرایي سایت 
هم سعي د  اشتم تا حد   امکان تنش هاي وارد  ه از سوي 
كارفرما را به بد  نه اجرایي منتقل نکنم تا همکاران و 
پيگيري  برای  كافي  آرامش  از  اجرایي  كارشناسان 

فعاليت هاي مربوط به وظيفه شان برخورد  ار باشند  .
: مهمترين انتظاری كه هم اينك از مد  يران 

ارشد   مجموعه فراب د  اريد   چيست؟ 
تنها انتظارم این است كه همان  گونه كه د  ر مراحل 
اجراي پروژه پشتيبان تيم اجرایي بود  ه اند  ، د  ر گذر از 
مراحل پایاني طرح و تحویل د  ائم این پروژه نيز كمك 
وپشتيبان طرح باشند   تا مسائل كوچك باقيماند  ه، حل 
شود   و نيز بخش هاي اجرا نشد  ه باقيماند  ه طرح نيز اجرا 
شوند  . موارد   حل نشد  ه اي مانند   مشکالت ناشي از گاز 
مخرب H2S كه طي د  و سال اخير گریبانگير نيروگاه 
بستر  به  مربوط  فعاليت هاي  همچنين  و  است  شد  ه 
مخابراتي پروژه كه  همچنان د  ر حال پيگيري است و به 

صرف زمان، هزینه و كمك مهند  سي نياز د  ارد  .
پروژه ها  از  نمونه  اين  د  ر  مي كنيد    فكر   :
چگونه بايد   پيش رفت كه هزينه و زمان اجراي 

آنها كاهش پيد  ا كند  ؟ 
از بُعد   فني سوال شما را مي توان این گونه پاسخ د  اد   كه 
د  ر حين اجراي پروژه ها مسائل فني پيش بيني نشد  ه اي 
رخ مي د  هد   كه مستقيما برروي زمان كلي اجراي پروژه 
و د  ر نتيجه هزینه هاي تمام شد  ه آن، موثر است. با تهيه 
یك برنامه زماني كارآمد   كه د  ربرگيرند  ه زمان هاي اجرا 
براساس منابع د  ر اختيار و تعيين مسيرهاي بحراني 
بخش  هر  نياز های  پيش  آن  براساس  و  باشد    پروژه 
د  ر فرصت مناسب پيش بيني شد  ه باشد   و صد   البته 
د  راختيار د  اشتن نيروي كارشناسي و اجرایي توانمند   و 
متعهد  ، مي توان اميد  وار بود   كه تأخيرات و هزینه هاي 
تحميلي به پروژه كاهش یابد   و هزینه و زمان اجرای 
پروژه ها كم شود  . البته باید   تأكيد   كرد   كه نمي توان تمام 
عوامل د  خيل خارج از حوزه اختيارات مد  یر اجرایي را 
تأخير سيویل و  حذف كرد  . معضالت مالي پروژه ها، 
مغایرت هاي اساسي ساخت یا طراحي از مسائلي است 
كه د  ر حين اجرا با آنها مواجه مي شویم و عمد  تا جز 

صبر، كاري نمي توان كرد  .
همکاری د  ر پروژه سياه بيشه به عنوان مد  یر اجرایی 
پروژه فرصت مغتنمی برای من بود   و از اینکه د  ر این پروژه 
د  ركنار همکاران با اخالق و مجربی كه با توانایي هاي 
منحصر بفرد   مشغول خد  مت بود  ه اند  ، كار كرد  ه ام خد  ا را 
شاكرم و البته قد  رد  ان مد  یران ارشد   شركت نيز هستم 
كه با اعتماد   خود   به بند  ه و راهنمایي هاي بي د  ریغشان 
باعث موفقيت این پروژه شد  ند  .  اميد  وارم د  ر سایه تالش 
همه همکاران و مسئوالن، گروه فراب هرروز توانمند   تر 
و شکوفاتر از روز قبل شود   و مسير پيشرفت را هر روز 

مطمئن تر از د  یروز طي كند  .

 باید   تأكید   كرد   
كه نمي توان تمام 
عوامل د  خیل خارج 
از حوزه اختیارات 
مد  یر اجرایي را 
حذف كرد  . معضالت 
مالي پروژه ها، 
تأخیر سیویل و 
مغایرت هاي اساسي 
ساخت یا طراحي 
از مسائلي است كه 
د  ر حین اجرا با آنها 
مواجه مي شویم 
و عمد  تا جز صبر، 
كاري نمي توان كرد 
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پیش شرط های جذب سرمایه گذاری 
خارجی د  ر ایران چیست؟

چراغ سبز قاره سیاه به فراب

توسعه و بازار صنعت؛ روزهاي پساتحریم

فرایند   انتخاب صاد  ركنند  ه نمونه باید    
د  ر اختیار اتاق بازرگانی باشد  

فراب چطور وارد  اجرای
 پروژه د  رالوک شد  ؟

جایزه صاد رات؛ به نام صاد ركنند ه
 به كام هیچ كس

د  رباره حجم سرمایه گذاری های  منتشرشد  ه  اطالعات  آخرین  اساس  بر 
بين المللی، سال 2013 كل سرمایه گذاری های انجام شد  ه د  ر جهان برابر 
با یك  هزار و 4۵1 ميليارد   د  الر بود  ه...                    د ر صفحه 28 بخوانيد 

 آفریقاي جنوبي نيز، از د یگر بازارهاي مورد  توجه این معاونت است كه 
باالخص د ر د وران پساتحریم مورد  توجه خاص قرار گرفته است. این 
معاونت مذاكراتي را با كارفرمایان و وزارت خانه هاي آن كشور آغاز كرد ه 

است...                                                        د ر صفحه 32 بخوانيد 

سازمان توسعه تجارت هر ساله تعد  اد  ی از صاد  ركنند  گان را به عنوان 
صاد  ركنند  ه نمونه برمی گزیند   تا...

د ر صفحه 35 بخوانيد 

شركت فراب نيز د  ر راستاي سياست هاي حضور د  ر حوزه فعاليت د  ر خارج 
از كشور، اقليم كرد  ستان عراق را به عنوان یکي از...

 د ر صفحه 33 بخوانيد 

توسعه كشورها، شاخص صاد  رات  ارزیابی  از شاخص های مهم  یکی 
كاال و خد  مات فنی و مهند  سی هر كشور است؛ شاخصی كه نشان 

می د  هد   د  ولت ها و ملت ها...                        د ر صفحه 38 بخوانيد 

د  ر مسير توسعه

صنعت نفت چشم انتظار سرمایه های خارجی
با چشم  تا  بزنيد    ایران  كافي است سري به ميد  ان هاي نفتي جنوب 
خود  تان خوش اقبالي ایرانيان را د  ر برخورد  اري از ذخایر عظيم طالي 

سياه ببينيد  ...
د ر صفحه 30 بخوانيد 
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د  رباره  منتشرشد  ه  اطالعات  آخرین  اساس  بر 
حجم سرمایه گذاری های بين المللی، سال 2013 كل 
یك  با  برابر  جهان  د  ر  انجام شد  ه  سرمایه گذاری های 
 هزار و 4۵1 ميليارد   د  الر بود  ه، همين آمارها نشان 
می د  هد   كه سهم ایران از این ميزان سرمایه گذاری، 

تنها 0/21 د  رصد   بود  ه است. یعنی باوجود   قرار د  اشتن 
ایران د  ر مسير توسعه و نياز كشور به سرمایه گذاری، 
د  ر  انجام شد  ه  سرمایه گذاری های  كل  از  ایران  سهم 
اساس  بر  است.  نرسيد  ه  هم  د  رصد    نيم  به  جهان 
تجارت  و  توسعه  كنفرانس  سازمان  گزارش های 
تنها   2013 سال  د  ر  ایران  )آنکتاد  (  ملل  سازمان 
توانسته 3 ميليارد   و ۵0 ميليون د  الر سرمایه جهانی 

را جذب كند  . 
بسياری معتقد  ند   این ارقام با توجه به حجم منابع 

پیششرطهایجذبسرمايهگذاریخارجیدرايرانچیست؟

شکار مرغ سرمایه
مرضيه محمود  ی

روزنامه نگار اقتصاد  ی

بازنگری د  ر 
سیاست های 
اقتصاد  ی، حذف 
قوانین مزاحم و 
اضافه، شفافیت 
اقتصاد  ی، حذف 
بخش نامه های 
خلق الساعه، بهبود   
فضای كسب وكار و 
ایجاد   امنیت برای 
ورود   سرمایه ها به 
ایران مؤلفه هایی 
است كه فعاالن 
بخش خصوصی 
و كارشناسان 
اقتصاد  ی آن را 
پیش شرط جذب 
سرمایه های خارجی 
به ایران می د  انند 

قابل توجهی  رقم  عنوان  هيچ  به  كشور،  طبيعی 
نيست، آن ها كمبود   سرمایه گذاری خارجی د  ر ایران 
را به تحریم ها نسبت می د  هند  ؛ اگرچه آمار آنکتاد   
چيزی خالف این را ثابت می كند   و نشان می د  هد   
تحریم ها نتوانسته تأثيری بر افزایش یا كاهش ميزان 
سرمایه گذاری ها د  ر ایران د  اشته باشد  ؛ اما اكنون با 
توجه به حل پروند  ه هسته ای ایران و توافق هسته ای، 
هيات های تجاری از كشورهای د  ور و نزد  یك د  ر حال 

رفت وآمد   به ایران هستند  . 
سرمایه گذاران خارجی به جمعيت ۸0 ميليونی 
به  هم  ایران  د  ولت  و  د  وخته اند    چشم  ایران  بازار 
تأثيرات بلند  مد  ت ورود   سرمایه گذاران بر اشتغال و 
برد   كه هم  برد  -  و  برابر  معامله ای  اقتصاد  ی.  رونق 
شاید   بتواند   سرمایه گذاران خارجی را به بازار ایران 
سمت  به  را  ایران  اقتصاد    د  رهای  هم  و  بکشاند   

سرمایه گذارانی از د  یگر كشور باز كند  .
كشورهای  سوی  از  پراكند  ه  نظرهایی  اعالم   
تحریم ها،  لغو  صورت  د  ر  می د  هد    نشان  د  یگر 
ایران خواهند   شد   و  بازار  شركت های خارجی وارد   
نفت  بازار  به خصوص  و  ایران  مختلف  بازارهای  د  ر 
برای  كرد  .  خواهند    سرمایه گذاری  پتروشيمی  و 
رفت وآمد  ها  این  د  ر  كه  سرمایه هاست  این  جذب 
د  ید  ارهایی د  ر سطح روسای جمهوری یا وزرا صورت 
سرمایه گذاری  موانع  حذف  از  د  ولتی ها  می گيرد  . 
ایران  اقتصاد  ی  فعاالن  و  تجار  و  می گویند    سخن 
با همتایان تجاری خود   زمينه های  هم د  ر مواجهه 
د  ر  اما  می كنند  .  بررسی  را  سرمایه گذاری  مشترک 
شد  ن  هموار  از  د  ولتی ها  اگرچه  د  ید  ارها،  این  كنار 
بخش  فعاالن  می د  هند  ،  خبر  سرمایه گذاری  جاد  ه 
موانع  معتقد  ند    و  ند  ارند    نگاهی  چنين  خصوصی 
سرمایه ها  مسير جذب  د  ر  همچنان  سرمایه گذاری 
برای  پيش  شرط هایی  از  فعاالن  این  د  ارد  .  وجود   
ورود   سرمایه گذاران به ایران سخن می گویند   اما این 

پيش شرط ها كد  امند  ؟ 

پیششرطهایجذبسرمايهدرايران
كداماست؟

حذف  اقتصاد  ی،  سياست های  د  ر  بازنگری 
اقتصاد  ی،  شفافيت  اضافه،  و  مزاحم  قوانين 
فضای  بهبود    خلق الساعه،  بخش نامه های  حذف 
به  ورود   سرمایه ها  برای  امنيت  ایجاد    و  كسب وكار 
فعاالن بخش خصوصی  است كه  مؤلفه هایی  ایران 
جذب  پيش شرط  را  آن  اقتصاد  ی  كارشناسان  و 

سرمایه های خارجی به ایران می د  انند  . 
نيازها  از برخی  اقتصاد  ی  كارشناسان و فعاالن 
و اقد  اماتی نام می برند   كه د  ولت باید   برای جذب 

سرمایه گذاران به اقتصاد   ایران رعایت كند  . 
تهران  بازرگانی  اتاق  رئيس  آل اسحاق،  یحيی 
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سخن  بانکی  نظام  و  ارز  بازار  مد  یریت  ضرورت  از 
می گوید   و معتقد   است »با ورود   سرمایه های جد  ید   
خارجی كه به زود  ی وارد   ایران می شوند  ، نظام بانکی 
كشور نيز باید   مد  یریت تازه و نوینی را د  ر پی گيرد   
چون نرخ ارز می تواند   اختالالتی را د  ر اقتصاد   كشور 
به وجود   آورد  ، این د  ر حالی است كه پایين رفتن 
ناگهانی یا باالرفتن ناگهانی قيمت انواع ارز د  ر بازار 

می تواند   مشکل آفرین باشد  .«
»علی رحمانی«، استاد   د  انشگاه و مد  یرعامل سابق 
شركت بورس هم بازنگری د  ر سياست های اقتصاد  ی 
می شود  : متذكر  و  می د  اند    ضروری  امری  را   د  ولت 
»ازآنجایی كه بخش عمد  ه سرمایه گذاری ها د  ر حوزه 
نفت و گاز انجام می شود   د  ر این حوزه ها د  ولت به یك 
بازنگری و آرایش مجد  د   د  ر گروه اقتصاد  ی نياز د  ارد   
به طوری كه د  ولت باید   د  ر حوزه معد  ن د  ر سياست های 
خود   تجد  ید   نظر كند   تا بخش خصوصی تقویت شود  . 
عالوه بر این د  ر صنعت پتروشيمی و پاالیشگاهی نياز 
به اعالم سياست های شفاف از سوی د  ولت وجود   د  ارد   

كه مشوق سرمایه گذاری شود   نه بازد  ارند  ه آن.
بر  تأكيد    با  هم  اقتصاد  د  ان  پژویان«،  »جمشيد   
اینکه توافق ایران و 1+۵ معجزه ای برای اقتصاد   د  ر 
پی ند  ارد   و تنها چيزی كه می توان از آن انتظار د  اشت 
شرایط  به  امکانات  و  منابع  ازنظر  اقتصاد    بازگشت 
مشابه چند   سال قبل است، اظهار كرد  : ما نمی توانيم 
برای آثار بلند  مد  ت این توافق معجزه اقتصاد  ی متصور 
شویم مگر آنکه سياست های اقتصاد  ی ما نيز به طور 

د  قيق اصالح شود  . 

شروطالزمدركنارشروطكافی
د  ر  بازنگری  ضرورت  كه  افراد  ی  كنار  د  ر 
فعاالن  برمی شمارند  ،  را  اقتصاد  ی  سياست های 
بخش خصوصی بر ضرورت های د  یگری تأكيد   د  ارند  . 
شفافيت اقتصاد  ی، بهبود   فضای كسب وكار و ایجاد   
امنيت برای ورود   سرمایه ها به ایران. مؤلفه هایی كه 
حتماً  نباشند  ،  سرمایه گذاری  برای  كافی  شرط  اگر 
شرط الزم برای ورود   سرمایه گذاران خارجی به ایران 
واحد  ی«،  »حامد    را  مسئله  این  می شوند  .  محسوب 
و  كرد  ه  عنوان  تهران  اتاق  انرژی  كميسيون  رئيس 
سرمایه گذاری  نباشد  ،  برنامه ریزی  تا  است:  معتقد   
نيست. تا سرمایه گذاری و امنيت د  ر بخش خصوصی 
نباشد  ، اشتغال هم نيست كه این مورد   پاشنه آشيل 
تمام مسائل مالی اقتصاد   ما است. عالوه بر ضرورت 
د  اشتن امنيت، او به باز شد  ن فضا و خروج د  ولت از 
اقتصاد   هم تأكيد   كرد  ه و می گوید  : د  ولت باید   با بخش 
خصوصی مثل یك پد  ر و فرزند   برخورد   كند  . نظارت 
كند   نه اینکه رقيب باشد  . االن د  ولت د  ر حالت رقابت 
اقتصاد  ی و  به وضعيت شفافيت  اد  امه  او د  ر  است.  

اصلی  را  آن  و  اشاره كرد  ه  هم  كسب وكار  محيط 
می افزاید  :  و  می د  اند    سرمایه گذاران  ورود    برای  مهم 
وضعيت  چيست؟  ما  اقتصاد  ی  شفافيت  وضعيت 
بهبود   محيط كسب وكار چگونه است؟ د  رست است 
كه طی د  و سال گذشته د  ر این وضعيت خيلی بهتر 
شد  ه ایم ولی واقعيت این است كه د  ر وضعيتی محيط 
كسب وكارمان امتيازهای بهتری می گيرد   كه عماًل د  ر 
بين 100 كشور توسعه یافته جهان هم نيست. برای 
اینکه مقياس د  رستی د  اشته باشيد   آمارها را مقایسه 
كنيد  . مثاًل ببينيد   تركيه طی سال های گذشته چقد  ر 
رشد   كرد  ه است؟ ببينيد   كره جنوبی چقد  ر رشد   كرد  ه 
است. قياس رئيس كميسيون انرژی اتاق تهران زمانی 
د  ر سال 2013  بد  انيم  بيشتری می یابد   كه  اهميت 
برابر  چهار  تركيه  د  ر  جذب  خارجی  سرمایه گذاری 

ایران بود  ه است!
د  ید  گاه های  از  بهره گيری  برای  الزم  بسترسازی 
برای  فضاسازی  و  تشکل ها  تخصصی  و  كارشناسی 
حضور سرمایه ها هم از د  یگر الزاماتی است كه به عقيد  ه 
ایران،  »محمد  رضا بهرامن«، نائب رئيس خانه معد  ن 
باید   رعایت كند   چون شکل گيری تشکل ها و  د  ولت 
تقویت بخش خصوصی می تواند   د  ر ورود   سرمایه گذاران 
د  ر  را  كافی  فضای  باید    د  ولت  و  باشد    مؤثر  ایران  به 
اختيار تشکل ها قرار د  هد  .  مسعود   گل شيرازی، عضو 
امنيت  هم  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایند  گان  هيات 
اقتصاد  ی د  ر ایران را پيش زمينه ایجاد   انگيزه برای ورود   
سرمایه گذاران خارجی می د  اند   و می گوید  : برای اینکه 
بتوانيم پذیرای این اتفاق باشيم، الزم است د  ر ابتد  ا 
اد  اری حذف شود  . د  ر سال های  زائد    بوروكراسی های 
گذشته شركت های وابسته به نهاد  های د  ولتی عرصه 
را برای فعاليت اقتصاد  ی فعاالن بخش خصوصی تنگ 
كرد  ند  ، د  ر این ميان برای حضور شركت های خارجی 
نيازمند   یك تحول بنياد  ین هستيم. آن هم تحولی كه 
د  ر عمل رخ د  هد   و نه د  ر كالم.  مسعود   خوانساری، 
ایران هم گفته د  ر حال حاضر مسئوليت  اتاق  عضو 
د  ولت و حتی بخش خصوصی سخت تر شد  ه است زیرا 
همگی باید   به سمت رفع موانع كسب وكار د  ر د  اخل 
كشور بروند   تا اقتصاد   ایران بتواند   به صورت صحيح از 
فرصت پيش آمد  ه نهایت استفاد  ه را ببرد  . او به نقش 
مؤثر اتاق های بازرگانی برای جذب شركای اقتصاد  ی 
این شرایط  اشاره كرد  ه و می گوید  : همه می د  انند   د  ر 
نهاد  هایی مانند   اتاق های بازرگانی د  ر این د  وره زمانی تا 
چه اند  ازه می توانند   مفيد   باشند  . اتاق ها با افزایش روابط 
بين المللی خود   می توانند   سرمایه گذاران بين المللی را 
د  عوت به حضور د  ر ایران كنند   و از سوی د  یگر بازارهای 
هد  ف مناسبی را برای اقتصاد   ایران جست و جو كنند  . 
بر همين اساس باور د  ارم كه بخش خصوصی كشور از 
همين روز باید   بر ميزان تالش و پشت كار خود   بيفزاید   

و د  رواقع نقش بال قوی و اثرگذار را برای اقتصاد   ایران 
بازی كند  .

پارازيتمنبعدركانالسرمايه
اما د  ر كنار موانع د  اخلِی بسياری كه به لحاظ قوانين 
سخت و د  ست و پاگير د  ولتی عنوان می شود  ، یك مسئله 
اساسی د  یگر هم وجود   د  ارد  . آن هم اینکه آیا شركت های 
ایرانی آماد  گی  اوليه جذب سرمایه های خارجی را د  ارند  ؟ 
آیا این شركت ها د  ر برخورد   با سرمایه گذاران خارجی 
ابتد  ایی ترین موارد   الزم را هم رعایت می كنند   و یا خير؟ 
برای پاسخ د  اد  ن به این سؤال می توان به تجربه ماه 
گذشته یکی از ارگان های د  ولتی د  ر برگزاری همایشی 
با حضور سفرا و رایزنان اقتصاد  ی ۵۵ كشور د  نيا اشاره 
كرد  . مهم ترین پارازیت د  ر كانال ارتباط با مخاطبان این 
همایش، خود   شركت های ميزبان بود  ند  . د  ر همایشی 
با مهمانان خارجی، تنها یکی از سخنرانان ميزبان به 
از حاضران  د  رنهایت  و  كرد    انگليسی سخنرانی  زبان 
عذرخواهی كرد   كه به زبان فارسی سخن نگفته! د  ر 
اد  امه برنامه هم، د  یگر ميزبانان كه صاحبان طرح های 
زبان  به  بود  ند    سرمایه گذاری  جذب  برای  ارائه شد  ه 
فارسی سخن گفتند   و برای بيان بيشترین توضيحات 
د  ر كمترین زمان ممکن چنان تعجيلی د  اشتند   كه یا 
مترجم هم زمان از ترجمه جا ماند   یا برخی جمالت را 
ناقص ترجمه كرد   یا آن قد  ر صد  ای تند   فارسی كالم 
سخنرانان و جمالت تند  تر مترجم خسته كنند  ه شد   
كه برخی از مهمانان گوشی ها را از گوش خارج كرد  ند   
و كانال ارتباط قطع شد  . د  ر واقع نه تنها برنامه ای كه 
مخاطب آن مهمانان خارجی بود  ند  ، به زبان انگليسی 
برگزار نشد  ، بلکه فایل های پاورپوینتی كه طرح های 
فارسی  زبان  به  معرفی می كرد   هم  را  سرمایه گذاری 
و  قوانين  د  ر  نه  موانع  است.  همه  بود  . مسئله ساد  ه 
مقررات سخت و د  ست و پاگير نهفته است و نه د  ر 
فضای بی ثبات اقتصاد   ایران. باید   سهم ناتوانی شركت ها 
د  ر جذب سرمایه ها را هم د  ر نظر گرفت. شركت هایی 
كه باوجود   د  اشتن پتانسيل های باال، نه آماد  گی برخورد   
با شركت های سرمایه گذار را د  ارند   و نه د  ركی از ارائه 
برنامه ها د  ر یك همایش با مهمانان خارجی چون بعيد   
است كه د  ر سازمان های بزرگ فرد  ی نباشد   كه بتواند   
با زبان انگليسی صحبت كند   تا حد  اقل اولين پارازیت 
د  ر كانال سرمایه را حذف كند  . این هم از د  یگر ایراد  ات 
مقامات  سوی  از  بارها  مسئله  این  البته  است.  مهم 
د  ولتی عنوان شد  ه كه ایران حتی اگر تالشی نکند  ، با 
سيل سرمایه گذاران خارجی مواجه می شود  . اما قطعاً 
انرژی است.  و  به حوزه نفت  تنها مربوط  این هجوم 
حوزه های بسيار د  یگری وجود   د  ارد   كه می تواند   برای 
رفع  به شرط  اما  باشد  ،  سرمایه گذاران خارجی جذاب 

موانع و د  اشتن آماد  گی برخورد   با سرمایه گذاران. 

اما د  ر كنار موانع 
د  اخلِی بسیاری كه 

به لحاظ قوانین 
سخت و د  ست و 

پاگیر د  ولتی عنوان 
می شود  ، یک مسئله 

اساسی د  یگر هم 
وجود   د  ارد  . آن هم 

اینکه آیا شركت های 
ایرانی آماد  گی  اولیه 
جذب سرمایه های 

خارجی را د  ارند  ؟ 
آیا این شركت ها 

د  ر برخورد   با 
سرمایه گذاران 

خارجی ابتد  ایی ترین 
موارد   الزم را هم 
رعایت می كنند   و 

یا خیر؟ 
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انتظار 200 میلیارد   د  الری صنعت نفت ایران

صنعت نفت چشم انتظار سرمایه های خارجی

كافي است سري به ميد  ان هاي نفتي جنوب ايران 
بزنيد   تا با چشم خود  تان خوش اقبالي ايرانيان را د  ر 
برخورد  اري از ذخاير عظيم طالي سياه ببينيد  . البته 
اين طالي س��ياه گاهي نيز مي تواند   بالي جان يك 
ملت بشود  ، همان طور كه »محمد  علي موحد «  نيز د  ر 
كتاب »خواب آشفته نفت« گفته است، گاهي نفت 
مي تواند   منجر به آشوب و آشفتگي بشود  .به هرحال 
ايران جزو بزرگ تري��ن د  ارند  گان ذخاير نفت و گاز 
جهان به شمار مي رود  . ذخايري كه مي تواند   اقتصاد   
يك كش��ور را از فرش بلند   كند   و به عرش برساند  ؛ 
اما س��هم طالي س��ياه د  ر توس��عه اقتص��اد  ي يك 
كشور د  ر گرو يك امر مهم است: »سرمايه گذاري«. 
س��رمايه گذاري هاي هوش��مند  انه د  اخلي و خارجي 
مي تواند   مس��ير صنعت نفت كش��ور را تغيير د  هد   
و د  ر نهاي��ت به ش��كوفايي و بالند  گي اقتصاد  ي آن 
كشور كمك كند  . د  ر اين بين شايد   د  ولت مؤثرترين 
نقش را بر عهد  ه د  ارد   زيرا د  ولت مي تواند   با پيگيري 
سياست هاي د  رست، مسير سرمايه گذاري هاي نفتي 
را مشخص كند  .  چند  ي پيش اولين نشست بررسي 
فرصت هاي س��رمايه گذاري صند  وق بازنشس��تگي 

كشوري برگزار شد  . 
اي��ن نشس��ت ب��ه چش��م اند  از و فرصت ه��اي 
س��رمايه گذاري د  ر صنعت نفت، گاز و پتروش��يمي 
اختصاص يافته ب��ود  . برگزاري چنين نشس��ت ها و 
برنامه هاييبه خوبی نشان مي د  هد   كه سرمايه گذاري 
د  ر اين صنعت تا چه اند  ازه د  ر كش��ور اهميت د  ارد  . 
البته بنا بود   كه»اميرحس��ين زماني نيا« معاون امور 
بين المل��ل و بازرگاني وزارت نفت د  ر اين نشس��ت 
شركت و سخنراني كند  ، اما د  ر اين برنامه حضور پيد  ا 

نكرد  . نبايد   ناد  يد  ه گرفت كه چنين كم لطفي هايي از 
ط��رف مقامات و مس��ئوالن وزارت نفت تا حد  ود  ي 

نگران كنند  ه است. 
باالخره د  ر تابس��تاني كه گذشت توافق تاريخي 
مي��ان ايران و غرب، حاصل ش��د  ؛ توافقي كه باعث 
برد  اشته شد  ن تحريم ها عليه ايران مي شود  . چيزي 
كه د  ر پساتحريم بيش ازپيش اهميت پيد  ا مي كند  ، 
س��رمايه گذاري د  ر عرص��ه نفت اس��ت. هرچند   د  ر 
كش��وري كه د  رآمد  هاي نفت��ي بزرگ ترين نقش را 
د  ر رش��د   اقتصاد  ي آن بازي مي كند  ، سرمايه گذاري 
نفتي از پيش اهميت د  اشته اس��ت. توافق هسته اي 
پ��اي ش��ركت هاي ب��زرگ نفتي د  ني��ا را يكي يكي 
به ايران باز كرد  ه اس��ت. به همين خاطر اس��ت كه 
ايران از مد  ت ها پيش اق��د  ام به تنظيم قرارد  اد  هاي 
جد  يد   نفتي موسوم به IPC )آي پي سي( كرد  ه است 
ت��ا بتواند   جذابيت بيش��تري براي س��رمايه گذاران 
خارج��ي ايجاد   كند  . اين قرارد  اد  هاي جد  يد   نفتي از 
س��ال 1392 مورد   بحث قرار گرفته اند   و بناست د  ر 
آذرماه امسال د  ر تهران رونمايي شوند  . البته قرار بود   
اين قرارد  اد  ها د  ر لند  ن رونمايي ش��وند ،  اما توافقات 
انجام ش��د ه ش��رايط را د  ر ايران تغيير د  اد   و فضا را 

براي ورود   شركت هاي خارجي مساعد  تر كرد  . 
»س��يد   مهد  ي حسيني«، رئيس كارگروه اصالح 
قرارد  اد  ه��اي وزارت نفت اعالم كرد   كه بيش از 50 
پروژه جذاب س��رمايه گذاري د  ر صنعت نفت و گاز 
وجود   د  ارد   كه د  ر مراس��م رونماي��ي از قرارد  اد  هاي 
جد  يد   نفتي معرفي خواهند   شد  . طبق گفته رئيس 
كارگروه اص��الح قرارد  اد  هاي وزارت نفت، مهم ترين 
اولويت هاي س��رمايه گذاري صنع��ت نفت ايران د  ر 
د  وران پساتحريم، طرح توس��عه ميد  ان ها مشترك 
نفت��ي و پروژه هاي اكتش��افي اس��ت.  قيمت نفت 
از ژوئ��ن س��ال 2014 تاكنون كاهش ش��د  يد  ي را 

تجربه كرد  ه اس��ت و از باالي 100 د  الر د  ر ازاي هر 
بش��كه به زير 50 د  الر د  ر ازاي هر بشكه نفت خام 
رسيد  ه است. عربستان سعود  ي كه بيشترين قد  رت 
را د  ر س��ازمان كش��ورهاي صاد  ركنن��د  ه نفت خام 
)اوپك( د  اراست از سال گذشته سياست حفظ سهم 
د  ر بازار جهاني نفت را د  ر پيش گرفته اس��ت و اين 
امر باعث سقوط بيشتر بهاي نفت شد  ه است. د  ر اين 
شرايط ش��ركت هاي نفتي به د  نبال سرمايه گذاري 
د  ر كش��ورهايي هستند   كه كمترين هزينه توليد   را 
د  ارند  ، به همين خاطر اس��ت كه انتظار مي رود   اكثر 
شركت هاي نفتي جهان به سرمايه گذاري د  ر صنعت 

نفت ايران روي بياورند  . 
»فايننشال تايمز« نيز تابستان د  ر گزارشي اعالم 
كرد  ه بود   كه ايران قصد   د  ارد   قرارد  اد  هاي جد  يد   نفتي 
را به گونه اي تنظيم كند   كه ارزش س��رمايه گذاري 
آن حد  ود   100 ميليارد   د  الر است؛ البته همه اين ها 
منوط به لغو تحريم ها به ويژه تحريم هاي نفتي عليه 
اين كش��ور اس��ت. نظام قرارد  اد  هاي نفتي فعلي به 
گونه اي است كه شركت هاي سرمايه گذاري خارجي 
را د  ر بس��ياري از م��وارد   مح��د  ود   مي كند   اما گفته 
مي شود   قرارد  اد  هاي جد  يد   نفتي تغييراتي د  ارد   كه 
باعث جذب اين س��رمايه گذاران مي ش��ود  .  يكي از 
مهم ترين نكاتي كه هميش��ه د  ر مورد   شركت هاي 
س��رمايه گذار د  ر اي��ران مطرح بود  ه اين اس��ت كه 
ش��ركت هاي نفتي بزرگ اياالت متح��د  ه امريكا از 
س��ال 1979 )همراه با انقالب جمهوري اس��المي 
ايران( د  ر اين كش��ور حضوري ند  اش��ته اند   و اكنون 
ب��ا توافق انجام ش��د ه اين احتمال وج��ود   د  ارد   كه 
پاي شركت هاي نفتي امريكايي نيز به صنعت نفت 
ايران د  وباره باز ش��ود  . البته باوجود   نزد  يك ش��د  ن 
به  روز رونماي��ي از قرارد  اد  هاي جد  يد   نفتي، حضور 
شركت هاي نفتي امريكايي هنوز قطعي نشد  ه است.  
با اين تفاس��ير اين سوال بوجود   می آيد   كه ايران به 
چه ميزان سرمايه گذاري د  ر صنعت نفت نياز د  ارد  ؛ 
پاسخ اين سوال رابيژن نامد  ار زنگنه وزير نفت ايران 
د  ر تابس��تاني كه گذشت د  ر نمايشگاه صنعت نفت، 
گاز و پتروش��يمی اع��الم كرد   و گفت ك��ه ايران به 
200 ميليارد   د  الر سرمايه گذاري خارجي نياز د  ارد  . 
رقم��ی كه بايد   منتظر بود   و د  ي��د   د  ر د  ورانی كه به 
د  وران پس��اتحريم مشهور شد  ه اس��ت،چقد  ر ازآن 

محقق می شود  .

نسيم بنايی
  روزنامه نگار اقتصاد  ی

مهم ترین 
اولویت هاي 
سرمایه گذاري 
صنعت نفت 
ایران د  ر د  وران 
پساتحریم، طرح 
توسعه مید  ان ها 
مشترك نفتي و 
پروژه هاي اكتشافي 
است
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د وران تحري��م ش��رايط بس��يار س��ختي را ب��راي 
ش��ركت هاي ايراني رقم زد . س��ختي اي��ن د وران براي 
شركت هايي كه د ر بازارهاي بين المللي فعاليت مي كرد ند  
د وچند ان بود ، تا آنجايي كه حضور د ر بازارهاي هد ف د ر 
برخي از مواقع ناشد ني به نظر مي رسيد . تمايل ند اشتن 
كارفرمايان به همكاري با ش��ركت هاي ايراني، مشكل 
تباد الت مالي، مش��كل تهيه ضمانتنامه هاي بانكي و ... 
از جمله چالش هايي بود  كه واحد  هاي بازاريابي و فروش 

شركت هاي ايراني د ر اين د وران با آنها روبرو بود ند .
 براي حل اين مش��كالت، بس��ياري از شركت هاي 
ايران��ي ترجيح د اد ند  تمركز بازارياب��ي و فروش خود  را 
بر روي كشورهايي مانند  عراق متمركز كنند  كه تأثير 
تحريم د ر آن ها كمتر باشد . به عنوان مثال د ر سال 89، 
سهم كشور عراق د ر كاريابي شركت هاي ايراني نسبت 
به كل صاد رات خد مات فني و مهند سي 7 د رصد  بود ، 
اما اين عد د  د ر سال هاي 91 و 92 به بيش از 60 د رصد  
رش��د  پيد ا كرد . البته اين سياست تمركز د ر بعضي از 
كش��ورها منجر به ايجاد  رقابت شد يد  بين شركت هاي 

ايراني شد . اين مساله موجب كاهش حاشيه سود  ناشي 
از صاد رات خد مات فني و مهند س��ي ش��د . مشكالت 
برآمد ه از تحريم ها صاد رات خد مات فني و مهند س��ي 
را نيز سخت كرد . اين نوع از صاد رات د ر د وره تحريم ها 

كاهش چشم گيري پيد ا كرد . 
د ر حال و هوای سياست و اقتصاد  اين روزها، موضوع 
برد اشته شد ن تحريم ها و ورود  ايران به د وران پساتحريم 
مطرح اس��ت. د وران پساتحريم نيز مانند  د وران تحريم 
هم ب��ر فعاليت هاي اقتص��اد ی د اخل كش��ور و هم بر 
فعاليت هاي برون مرزي ش��ركت هاي ايراني تأثيرگذار 

خواهد  بود . 
بعد  از برد اشته ش��د ن تحريم ها شركت هاي خارجي 
می توانند  برای س��رمايه گذاري وارد  ايران شوند . حضور 
شركت های خارجی و سرمايه گذاری آنها باعث افزايش 
نقد ينگی د ر بازار پولی ايران خواهد  شد . از طرفی د يگر بر 
اساس قواعد  جد يد  سرمايه گذاری شركت های خارجی 
د ر ايران، اين شركت ها مجبور به انتخاب شركای د اخلی 
تا سقف 20 د رصد  حجم پروژه هاي خود  هستند ؛ تمام 

بعد  از 
برد  اشته شد  ن 

تحریم ها 
شركت هاي خارجي 

برای  می توانند  
سرمایه گذاري وارد  
ایران شوند . حضور 
شركت های خارجی 

و سرمایه گذاری 
آنها باعث افزایش 

نقد  ینگی د  ر بازار 
پولی ایران خواهد  

شد 

معاونتتوسعهطرحها،چشماندازسالهایبعدازتحريمراترسیممیكند

نفت و آب بازار سیاه و سفید  
روزهای پساتحریم

اینها به معنای باز شد ن فضا برای شرکت های ایرانی 
است.

د ر کن��ار س��رمایه گذاری ش��رکت های خارجی و 
افزایش نقد ینگی، بخاطر برد اش��ته ش��د ن تحریم ها 
کار د ر خ��ارج از کش��ور نیز برای پیمان��کاران ایرانی 
راحت تر خواهد  شد . بوجود  آمد ن امکان فعالیت 
شرکت های ایرانی د ر بازارهاي جد ید ، سهولت 
د ر مباد الت مالي با کشورهای د یگر و همچنین 
راحت تر ش��د ن فرایند  د ریافت ضمانتنامه ها از 
جمله موارد ي هس��تند  که مي ت��وان از آنها به 
عنوان تغییرات فضای اقتصاد ی و سیاس��ی کشور د ر 

شرایط پساتحریم نام برد .
ورود  ش��رکت هاي خارجي بعد  از لغ��و تحریم ها، 
اتفاقی است که می توان آن را از د و نظر نگاه کرد ؛ این 
اتفاق هم می تواند  فرصت باشد  و هم می تواند  تهد ید  به 
حس��اب آید . ورود  این شرکت ها به کشور، با سرمایه-
گذاري آنها د ر بخش های مختلف صنعتی و خد ماتی 
هم��راه خواهد  بود ؛ این اتفاق یعنی اینکه د ر آیند ه اي 
نزد ی��ك، پروژه ه��اي متعد د ي از طرف ش��رکت های 
خارجی د ر ایران تعریف خواهند  ش��د ، پروژه هایی که 
فرصت مناسبي براي ش��رکت هاي د اخلي هستند  تا 
این ش��رکت ها بتوانند  با تد وی��ن نحوه همکاري خود  
با شرکت هاي خارجي و شروع مذاکره با ایشان، برای 

کسب سهم بازار مناسب حرکت کنند .
این س��که روی د یگری هم د ارد ؛ اگر س��ازمان ها و 
نهاد ه��ای مس��ئول د ر باب س��رمایه گذاری خارجی، 
نتوانند  چارچوبی شفاف و قابل د سترس برای مشارکت 
سرمایه گذاران خارجی با ش��رکت های ایرانی تد وین 
کنند ؛ حضور شرکت های خارجی د ر ایران به معنای 
خروج س��رمایه های ملی و د ر نهای��ت بی بهره ماند ن 
نیروه��ای د اخلی خواه��د  بود . این روی د یگر س��که 
س��رمایه گذاری خارجی د ر ایران اس��ت؛ مساله ای که 
فرصت حضور س��رمایه گذاران خارجی را به تهد ید ي 

براي بازار شرکت هاي د اخلي تبد یل می کند .

کاریابی سخت فراب د  ر روزگار تحریم 
فرآین��د  کاریابي ش��رکت ف��راب د ر د وران تحریم 
با چالش هاي جد ي روب��رو بود ؛ چالش هایی که امید  
می رود  با برد اشته شد ن تحریم ها برطرف شوند . رکود  
د ر د اخل کش��ور باعث کمبود  نقد ینگی شد ه بود ، این 
کمبود  موجب می ش��د  تا نقد ینگي الزم برای اجرای 
پروژه هاي زیرساختي، تأمین نشود . کمبود  نقد ینگی 

کار را د ر د اخل کشور سخت می کرد . 
مشکل تهیه ضمانت نامه براي پروژه هاي برون مرزي 
باعث کند  ش��د ن کار د ر خارج از کش��ور برای فراب 
شد ه بود . تمایل ش��رکت هاي خارجي به مشارکت با 
شرکت هاي ایراني د ر د وره برقراری تحریم ها کم شد ه 
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بود ، همچنين تمایل چند انی د ر بازار بين المللی برای واگذاري 
پروژه ها به ش��ركت هاي ایراني، وجود  ند اشت. به بيان ساد ه تر 
همه اینها باعث شد ه بود  كه كاریابی د ر بازار د اخلی و خارجی به 
د ليل چالش هاي پيراموني ناشي از تحریم با مشکل مواجه شود .

ش��رایط سخت بود ، اما نمی شد  د ست روی د ست گذاشت. 
واحد  توس��عه طرح ها ب��رای رویارویي با این ش��رایط، د ر وهله 
اول اق��د ام به رتبه بند ي مجد د  كش��ورهاي هد ف كرد . د ر این 
رتبه بند ي 13 ش��اخص  مد  نظر قرار د اد ه ش��د . د ر رتبه بند ی 
جد ید  ش��اخص هایی مانند  نزد یکي به كش��ور، د اشتن روابط 
سياس��ي و اقتصاد ي با ایران، امکان مباد الت مالي و ... مد نظر 
قرار گرفت. د ر نهایت بعد  از رتبه بند ي بازارهاي هد ف، سياست 

تمركز بر روي كشورهاي منتخب اتخاذ شد .
 این اس��تراتژي منجر به اخذ س��ه پروژه د ر كشور عراق و 
یك پروژه د ر كش��ور كنيا شد . د ر وهله د وم مطالعه بر روي 
حوزه هاي كاري جد ید  انجام شد . د ر نهایت پس از طرح این 
استراتژی د ر كميته هاي تخصصي مربوطه، حوزه هاي كاري 
جد ید  نهایي شد ند . براي نمونه حوزه های سيویل و تصفيه خانه 
از حوزه ه��ای جد ی��د ی بود ند  كه كار بر روی آنها آغاز ش��د . 
موفقت ش��ركت د ر اخذ پروژه احد اث جاد ه كالر به كفري د ر 
كرد س��تان عراق هم، نمونه د یگری بود  كه د ر همين راس��تا 

انجام شد .

رتبهبندیكشورهایهدف
برایروزهایپساتحريم

با توجه به تغيير پارامترهاي محيطي ناشي از برد اشته شد ن 
تحریم ها، مجد د اً فرآیند  رتبه بند ي تمامي كشورهاي هد ف و 
شناسایي حوزه هاي كاري مناسب د ر معاونت توسعه طرح ها 
د ر د ستور كار قرار د ارد . به عنوان مثال یکي از حوزه هایي كه 
شركت فراب د ر شرایط پساتحریم بر روي آن تمركز بيشتري 

خواهد  د اشت، حوزه نفت و گاز و پتروشيمي است. 
رشد  این صنعت د ر ش��رایط تحریم با مشکالت بسياري 
روبرو بود ه است، از این رو به نظر مي رسد  د ر سال هاي آیند ه 
و پس از برد اشته شد ن تحریم ها، حوزه مناسبي برای فعاليت 
شركت هاي د اخلي باشد . بر اساس پيش بيني هاي انجام شد ه، 
بيشترین حجم س��رمایه گذاري خارجي د ر حوزه نفت و گاز 
و پتروش��يمي خواهد  بود .  همچنين به د ليل بحران آب كه 
د ر س��ال هاي گذشته د ر كشور وجود  د اشته است و بر اساس 
پيش بيني ها د ر سال هاي آتي این وضعيت وخيم تر نيز خواهد  
شد ، حوزه آب شيرین كن ها، تصفيه خانه ها، ایستگاه هاي پمپاژ 
و خط��وط انتقال آب از حوزه هاي مورد  توجه ش��ركت فراب 

خواهند  بود .
با توجه به اینکه د ر د وران پساتحریم خروج از ركود  اقتصاد ي 
و رون��ق صنایع روي خواهد  د اد ، بنابر این تقاضاي برق مصرفي 
د اخل نيز افزایش پيد ا مي كند  كه این امر منجر به ایجاد  بازار بالقوه 
مناس��بي براي احد اث نيروگاه خواهد  شد . بر اساس برآورد هاي 
انجام شد ه، افزایش ۷000 مگاواتي برق مصرفي به صورت ساليانه 
مورد  انتظار اس��ت كه معاونت توس��عه طرح ها د ر كسب سهم 

حد اكثري از این بازار تالش خواهد  كرد . 

فعاليت رس��مي ش��ركت فراب د ر قاره آفریقا، د ر سال 
13۸6 و با اخ��ذ پروژه نيروگاه برق آبي »تانا« آغاز ش��د . 
 EPC این پروژه د ر قالب مناقصه بين المللي و به صورت
فراخوان ش��د ه بود  كه شركت فراب د ر ميان رقباي چيني و اسپانيایي موفق به اخذ پروژه شد . 
ای��ن پروژه به د ليل اولين تجربه فراب د ر پروژه هاي ب��رون مرزي از نوع EPC از اهميت باالیي 
برخورد ار بود . د ر اد امه روند  موفق حضور فراب د ر كنيا، قرارد اد هاي اجراي پروژه هاي نيروگاه  هاي 
حرارتي »راباي« و »كيپوو«، با كارفرمایان طرح ها امضا شد  كه متاسفانه هركد ام بد الیل منتسب 
به كارفرما اجرایي نشد .  پس از اجراي موفقيت آميز پروژه برق آبي تانا و د ر راستاي سياست حفظ 
بازار، شركت فراب د ر سال 13۸9 موفق به امضا د ومين پروژه خود  د ر كشور كنيا به نام نيروگاه 
برق آبي »كيند اروما« شد . این پروژه د ر محد ود ه تجهيزات هيد رومکانيك و سيویل نيروگاه بود  
كه با موفقيت به كارفرماي طرح تحویل شد . د ر اد امه، د ر سال 1393 پروژه نيروگاه برق آبي ترم 
شناسایي شد  و مذاكرات با كارفرماي طرح برای اخذ پروژه آغاز شد . د ر نهایت شركت فراب پس 
از ارائه پيشنهاد ها فني و مالي مناسب، موفق به اخذ سومين پروژه خود  د ر كشور كنيا شد .  د ر 
راس��تاي حضور فعاليت هاي بازاریابي د ر قاره آفریقا، كشور الجزایر به د ليل پتانسيل مناسب به 
عنوان بازار هد ف انتخاب شد  و تاكنون چند ین تفاهم نامه مشترک با شركت هاي معتبر و بزرگ 
الجزایري د ر حوزه آب و سيویل به امضاء رسيد ه است. د ر سال 1393 نيز شركت فراب توانست 
د ر مناقصه تصفيه خانه صنعتي د ر كشور الجزایر پس از رقابت با ۸ شركت از كشورهاي فرانسه، 
ایتاليا، اسپانيا، پرتغال و ... رتبه اول قيمتي را كسب كند . از د یگر كشور هایي كه د رقاره آفریقا مورد  
توجه ش��ركت فراب قرار گرفته است، كشور هاي شرق قاره سياه همچون »تانزانيا« و »اوگاند ا« 
اس��ت. باتوجه به سرازیر شد ن س��رمایه گذاران اروپایي و آمریکایي د ر این كشورها، اینك زمان 
مناسبي است تا شركت فراب براي آغاز فعاليت هاي خود  د ر آن كشورها اقد ام نماید .  آفریقاي 
جنوبي نيز، از د یگر بازارهاي مورد  توجه این معاونت است كه باالخص د ر د وران پساتحریم مورد  
توجه خاص قرار گرفته است. این معاونت مذاكراتي را با كارفرمایان و وزارت خانه هاي آن كشور 
آغاز كرد ه است و اميد  آن می رود  كه د ر آیند ه ای نه چند ان همکاری شركت فراب د ر پروژه های 

این كشور نيز كليد  بخورد .

چراغ سبز قاره سیاه به فراب
عليرضا عطامنش

كارشناس فني معاونت توسعه طرح ها
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كه  است  گوناگون  قوميت هاي  با  كشوري  عراق 
بيشتر  عرب ها،  را  آن  ساكنان  تا۸0د  رصد    د  رصد     ۷۵
نيز  را  آن  و حد  ود   ۵د  رصد    را كرد  ها  آن  از 1۵د  رصد   
كلد  اني،  )آشوریان،  مسيحيان  و  ایزد  ي ها  تركمن ها، 
سوراني و ارمني( تشکيل مي د  هند  . كرد  ها د  ر كرد  ستان 
زند  گي  عراق  شرقي  و شمال  شمال  نواحي  د  ر  عراق 
مي كنند   و از لحاظ فرهنگي و زباني و طرز پوشش كاماًل 
با عرب ها متفاوتند  . كرد  ستان عراق از شرق با ایران از 
شمال با تركيه و از غرب با سوریه هم مرز است. اقليم 
كرد  ستان د  ر سال 19۷0 و د  ر پي پيماني ميان حکومت 
وقت عراق و رهبران كرد   عراق تشکيل شد  . این اقليم 
د  اراي سه استان به نام هاي سليمانيه، اربيل و د  هوک 
است و پایتختی این اقليم هم به اربيل سپرد  ه شد  ه است.

واحد   پول رایج د  ر منطقه كرد  ستان عراق همان د  ینار 

عراق است و زبان هاي رسمي د  ر این منطقه زبان كرد  ي 
و زبان عربي هستند  . سرشماري رسمي از تعد  اد   جمعيت 
برآورد  هاي  آخرین  اما  نيست،  د  ست  د  ر  منطقه  این 
حکومت محلي، جمعيت این منطقه را حد  ود   ۵ ميليون 

و 200 هزار نفر تخمين مي زند  . 
براي  از موقعيت و شرایط ویژه اي  كرد  ستان عراق 
د  رصد     ۷3 و  است  برخورد  ار  اقتصاد  ي  فعاليت هاي 
انجام  كرد  ستان،  اقليم  از  عراق  به  ایران  صاد  رات 
مي شود  . به د  ليل اهميت اقليم كرد  ستان عراق، راه هاي 
به  ایران  با  عراق  كرد  ستان  اقتصاد  ي  روابط  گسترش 
اميد    و  می كند    حركت  مطلوبي  پيشرفت هاي  سمت 
عراق،  كرد  ستان  همچنين  می د  هد  .   روشن  آیند  ه ای 
سهم  باالیي از اقتصاد   كل عراق را به خود   اختصاص 
د  وم  جایگاه  عنوان  به  توانسته  اقليم  این  است،  د  اد  ه 
اقتصاد  ي  كارهاي  و  باشد    د  اشته  شرایط خوبي  عراق 
گسترد  ه اي را د  ر این منطقه انجام د  هد  . بنابراین زمينه 
براي فعاليت هاي اقتصاد  ي شركت هاي پيمانکاري ایران 
د  ر اقليم كرد  ستان عراق بسيار مناسب و مساعد   است و 

مي بایست از این فرصت به د  ست آمد  ه استفاد  ه كنيم و 
حضور د  ر پروژه های این اقليم را افزایش د  هيم. 

كردستانعراقوبرنامهريزی
برایتولید1000مگاواتبرق

شركت فراب نيز د  ر راستاي سياست هاي حضور د  ر 
حوزه فعاليت د  ر خارج از كشور، اقليم كرد  ستان عراق را 
به عنوان یکي از مهم ترین بازارهاي هد  ف خود   انتخاب 
كرد  ه و بطور مستمر مناقصات وزارتخانه هاي مختلف 
را د  نبال نمود  ه است. شایان ذكر است كه با توجه به 
حوزه تخصصي فراب د  ر توليد   انرژي، حضور مستمر د  ر 
وزارت برق كرد  ستان عراق برنامه ریزي شد  ه است. به 
برنامه این وزارتخانه ساخت 9 سد   و نيروگاه برق آبي با 
ظرفيت كلي حد  ود  اً یك هزار مگاوات د  ر مناطق مختلف 
كرد  ستان عراق طي سال هاي آتي برنامه ریزي شد  ه است 
كه با توجه به اولویت هاي د  ر نظر گرفته شد  ه به مناقصه 
ارزیابي  گذاشته خواهند   شد  .  د  ر همين راستا پيش 
احد  اث مهمترین سد   و نيروگاه برق آبي اقليم كرد  ستان 
از سوي  ماه 92  اوایل خرد  اد    بنام د  رالوک2 د  ر  عراق 
برق آبي د  رالوک  نيروگاه  و  اعالم شد  . سد    برق  وزارت 
 6W*30H*120L ابعاد    به  بتني  د  اراي یك سد     2
و  متر   1۷ قطر  به  بتني  بر  آب  تونل  مترمکعب، 
ابعاد  به  سرپوشيد  ه  آبراهه  كانال  متر،   13۸  طول 

 17W*12H *237L مترمکعب، سيستم رسوب گير 
ساختمان  مترمکعب،   60W*18H*120L ابعاد    به 
مترمکعب   26W*53H*62L ابعاد    به  نيروگاه 
شامل د  و د  ستگاه توربين كاپالن 1۸.۸ مگاواتي و د  ر 
مجموع 3۷.6 مگاوات بر روي رود  خانه زاب و و اقع د  ر 
20 كيلومتري جنوب مرز كرد  ستان عراق با تركيه و 
1.۵ كيلومتري شمال روستاي د  رالوک واقع د  ر استان 

د  هوک، قرار د  ارد  . 
مشاور پروژه شركت »Elecro consult (ELC) « ایتاليا 
است كه یکي از معتبرترین شركت هاي مشاوره اي د  ر 
سطح جهان است. همچنين تأمين مالي پروژه توسط 
موسسه جایکا )JICA( ژاپن بود  ه كه پروژه هاي بسياري 

را د  ر عراق تأمين مالي نمود  ه است. 
طبق اسناد   د  ریافتي مد  ارک پيش ارزیابي توانایي هاي 
فني و مالي شركت ها مي بایست تا 29 خرد  اد   92 به 
وزارت برق كرد  ستان عراق تحویل مي شد  . بنابراین با 
ساختماني،  فعاليت هاي  رزومه  وجود    لزوم  به  توجه 
بررسي حضور بصورت مشاركت آغاز و با بررسي چند   
شركت ساختماني، نهایتا شركت بلند  پایه به د  ليل حضور 
موثر د  ر پروژه هاي عراق انتخاب شد  . سپس طي جلسات 
مشترک بررسي اسناد   كارفرما آغاز و د  ر نهایت مد  ارک 
مورد   نياز كارفرما د  ر موعد   مقرر به ایشان تحویل د  اد  ه 
اسناد   پيش  بررسي  است كه مهلت  شد  . شایان ذكر 
ارزیابي توسط مشاور كارفرما حد  ود   2 ماه بود  ه كه پس 
از آن ليست شركت هاي واجد   شرایط اعالم و متعاقبا 

کرد  ستان عراق؛ بازاری برای توسعه صاد  رات فنی- مهند  سی فراب

فراب، چطور وارد  اجرای 
پروژه د  رالوک شد  ؟

كرد  ستان عراق 
از موقعیت و 
شرایط ویژه اي 
براي فعالیت هاي 
اقتصاد  ي برخورد  ار 
است و ٧3 د  رصد   
صاد  رات ایران 
به عراق از اقلیم 
كرد  ستان، انجام 
مي شود  . به د  لیل 
اهمیت اقلیم 
كرد  ستان عراق، 
راه هاي گسترش 
روابط اقتصاد  ي 
كرد  ستان عراق 
با ایران به سمت 
پیشرفت هاي 
مطلوبي حركت 
می كند   و امید   
آیند  ه ای روشن 
می د  هد 

امير كريمي
مد  ير بازاريابی طرح های خارج كشور – حوزه عراق
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زمان خرید   اسناد   مناقصه اعالم شد  . همچنين با توجه به 
حضور د  ر جلسه تحویل پاكت هاي پيش ارزیابي مشخص 
شد   كه 2۷ مشاركت، مشتمل بر 60 شركت پيمانکاري 
به  ساختماني،  و  نيروگاهي  شركت هاي  بزرگترین  از 
شرح زیر اسناد   تکميل شد  ه پيش ارزیابي را تحویل و 
آماد  گي خود   را جهت حضور د  ر مناقصه اعالم نمود  ند  . 
اواخر شهریور  د  ر  ارزیابي  اسناد   پيش  بررسي  از  پس 
شرایط  واجد    مشاركت هاي  گانه   13 ليست   92 ماه 
از طریق كارفرما اعالم و از ایشان جهت خرید   اسناد   

مناقصه د  عوت به عمل آمد  .  پس از خرید   اسناد   مناقصه، 
تقسيم حوزه كاري بين فراب و بلند  پایه نهایي شد  و 
هر یك از شركت ها بر اساس مد  ارک مورد   نظر كارفرما 
پيشنهاد   فني و مالي خود   را آماد  ه نمود  ه و د  ر موعد   مقرر 
كارفرما یعني بهمن ماه 92 به ایشان تحویل د اد ند  د  ر 
جلسه تحویل اسناد   مشخص شد   كه از 13 مشاركت 
 Terna – EMECo مشاركت   4 شرایط  واجد   
و   Bamrah - behin Saman Sarzamin  و 
 Daewoo Engineering and Construction

را  اسناد  ي    Dealim- Mitsui و    Company
  Sinohydro - DEC ارائه ند  اد  ه و اسناد   مشاركت
به د  ليل تأخير یك ساعته د  ر ارائه ضمانت نامه حضور 
د  ر مناقصه به ایشان عود  ت د  اد  ه شد  . همچنين د  ر این 
جلسه مقرر شد   كه د  ر ابتد  ا اسناد   فني ارائه شد  ه توسط 
هشت مشاركت بازگشایي و پس از شفاف سازي فني 
با ایشان، پاكت های مالي مشاركت هایي كه امتياز فني 
الزم را كسب كرد  ند   بازگشایي شود  . با گذشت بيش از د  و 
ماه از بررسي فني مد  ارک، نهایتاً د  ر اواسط فرورد  ین ماه 
93 و با د  عوت قبلي كارفرما، جلسه اي با حضور كميته 
مناقصه وزارت برق كرد  ستان عراق برگزار شد  . كميته 
برگزاري مناقصه كه شامل هفت عضو به همراه نمایند  ه 
مشاور و نمایند  ه وزارت نيرو بود  ند  ، اسامي شركت هایي 
كه د  ر بررسي پيشنهاد   فني مورد   تایيد   قرار گرفته بود  ند   
را قرائت كرد  ند   و مشخص شد   كه اسناد   فني د  و شركت 
Palet Construction و MHDC مورد   تایيد   قرار 
نگرفته و پاكت مالي ایشان به نمایند  ه آنها عود  ت د  اد  ه 
شد   و تنها پاكت مالي 6 مشاركت باز و قيمت نهایي هر 
كد  ام قرائت شد   كه خوشبختانه پيشنهاد   مالي مشاركت 

فراب رتبه نخست را به خود   اختصاص د  اد  .

تحريمهامانعحضورفراب
دربازارانرژیعراقنشد

پس از اتمام جلسه و تهيه صورت جلسه با امضاي 
كميته مناقصه كارفرما، نمایند  ه وزیر، مشاور و 6 مشاركت 
نتيجه بازگشایي به همراه گزارش كاملي از نتایج د  ر اوایل 
تأمين مالي  ارد  یبهشت ماه 93 به »جایکا« )موسسه 
پروژه( جهت تایيد   نهایي ارسال شد  . پيش بيني كارفرما 
برای اخذ تایيد   جایکا اوایل خرد  اد   ماه 93 بود   ولي با توجه 
به موانع و مشکالت موجود   د  ر خصوص تحریم هاي بانکي 
انتقال پول به شركت هاي ایراني، این مهم با پيگيري هاي 
متعد  د  فراب نهایتاً پس از گذشت یکسال با اخذ مجوز 
از سازمان تحریم هاي آمریکا د  ر اوایل ارد  یبهشت ماه 
94 توسط جایکا به كارفرما اعالم شد  . سپس كارفرما 
اقد  ام به د  عوت از مشاركت فراب - بلند  پایه جهت حضور 
د  ر جلسه مذاكره قرارد  اد  ي د  ر كرد  ستان عراق كرد   كه 
موارد    خوشبختانه  جلسه  د  ر  مشاركت  تيم  حضور  با 
قرارد  اد  ي بسياري از جمله كاهش ضمانت نامه حسن 
د  وره ضمانت  و  به 10 د رصد   از 1۵د رصد   كار  اجراي 
عملکرد   از د  و سال به یکسال و همچنين بهبود   شرایط 
پرد  اخت تأمين تجهيزات، به نفع مشاركت تغيير یافت.  
پس از نهایي سازي قرارد  اد   و پاراف اوليه آن د  ر اواخر 
خرد  اد   ماه 94 جهت اخذ تایيد   جایکا به ژاپن ارسال و 
وزارت برق كرد  ستان عراق د  ر تاریخ 1394/04/0۸ از 
مشاركت جهت امضا قرارد  اد   د  ر تاریخ 94/4/۸ د  عوت 
به عمل آورد   و پس از امضاي قرارد  اد   و د  ر تاریخ 94/۵/3 
نامه رسمي ابالغ قرارد  اد   از سوي وزیر برق كرد  ستان عراق 

به مشاركت اعالم شد  .

Pre-Qualification 
Result 

Nationality Joint Venture Name No.

 AcceptU.A.E – IranFarab Internatioanl – Boland Payeh 1

 RejectIranIranian International General Contractor 
(IGC)

2

 RejectIran-IranSunir - Sabir3

AcceptIran-Iran Bam Rah – Behin Saman Sarzamin4

 RejectIran-Iran-IraqRoshd Sanat – Nimrokh – Hardam5

 RejectIran-Iran-Iran Mapna – Nasb Niroo – Tablieh6

 RejectChina-IranVangard – Ev Yol7

AcceptChinaChina Gezhouba Group Company (CGGC) 8

AcceptChinaMultipower Hydroelectric Development 
Cooperation (MHDC)

9

RejectChina-ChinaDECI - CHIDI10

AcceptChinaChina National Electrical Engineering 
Company (CNEEC)

11

AcceptChina-ChinaSINOHYDRO - DEC12

AcceptTurkey-TurkeySTFA-GULSAN13

RejectTurkey-TurkeyGunsay - Taseli14

RejectTurkeyRonesans15

AcceptTurkeyPalet Construction and Trade Company16

RejectTurkey-TurkeyHGG - HESA17

RejectTurkeyYUKSEI Insaat A.S18

RejectTurkey-TurkeyCeylan Constand Trade Co. - Murat HPP19

RejectTurkey-IraqLimak - Zagros20

RejectItaly”LIS Srl  ”IPS21

AcceptItalyImpresa Pizzarotti Spa22

AcceptSouth KoreaDaewoo Engineering and Construction Co. 
Ltd

23

AcceptSouth Korea-JapanDealim – Mitsui24

Accept Greece-Greece TERNA - EMECO25

RejectFranceVINCI Construction Grand Project26

AcceptIraq - RumaniaZozik Group – S.C. Hydroconstructia S.A. 27

پیش بیني كارفرما 
برای اخذ تایید   

جایکا اوایل خرد  اد   
ماه 93 بود   ولي با 

توجه به موانع و 
مشکالت موجود   

د  ر خصوص 
تحریم هاي 

بانکي انتقال پول 
به شركت هاي 

ایراني، این مهم 
با پیگیري هاي 

متعد  د   و مسرانه 
فراب نهایتاً 

پس از گذشت 
یکسال با اخذ 

مجوز از سازمان 
تحریم هاي 

آمریکا د  ر اوایل 
ارد  یبهشت ماه 94 

توسط جایکا به 
كارفرما اعالم شد  
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:  مكاني�زم و معيار انتخ�اب صاد  ركنند  ه 
نمونه سال چيست؟

سازمان توسعه تجارت، مسئول انتخاب صاد  ركنند  ه 
نمونه اس��ت. س��اليان د  ور، اولين سال هایی كه بحث 
انتخاب صاد  ركنند  ه نمونه به ميان آمد  ، ميزان صاد  رات 

هر صنفی ش��رط این انتخاب ب��ود  . البته آن زمان ۵0 
شركت یا بعضاً كمتر معرفی می شد  ند  . همچنين د  ر آن 
د  وره حجم صاد  راتی مالک انتخاب صاد  ركنند  ه نمونه 
بود  . س��ال های اول، اسناد   را از صاد  ركنند  ه د  رخواست 
می كرد  ند  . او اس��ناد   را ارائه می د  اد  . سپس كميته ای از 
گمرک و س��ازمان های اجرایی د  ر خصوص صاد  رات، 
این گروه را تائيد   می كرد  ند   و بر اس��اس ميزان ارزش 

صاد  رات، صاد  ركنند  ه نمونه انتخاب می شد  .
: بر اس�اس ميزان پول ص�اد  رات يا حجم 

صاد  رات؟
ميزان ارزش ص��اد  رات. یعنی اگ��ر د  ر یك صنف، 
صاد  ركنن��د  ه ای ۵0ميلي��ون د  الر ص��اد  ر ك��رد  ه بود  ، 
صاد  ركنن��د  ه نمونه می ش��د   ن��ه صاد  ركنن��د  ه ای كه 
4۸ميليون د  الر صاد  رات د  اش��ت. اما ب��ه مرور فرایند   
انتخاب صاد  ركنند  ه نمونه كامل تر شد  . د  رنهایت چارتی 
1000 امتي��ازی تهيه ش��د   و ه��ر صاد  ركنند  ه ای كه 
می توانست باالی ۵00 امتياز بياورد   صاد  ركنند  ه نمونه 
آن صنف می ش��د  ، به ش��رط اینکه كسی د  ر آن صنف 

گفتگوبامحمدالهوتی،رئیسكنفدراسیونصادراتايران

فرايند   انتخاب صاد  ركنند  ه نمونه
بايد   د  ر اختيار اتاق بازرگانی باشد  

به  را  صاد  ركنند  گان  از  تعد  اد  ی  ساله  هر  تجارت  توسعه  سازمان 
برای  تشويقی  انتخاب،  اين  تا  برمی گزيند    نمونه  صاد  ركنند  ه  عنوان 
صاد  ركنند  ه ها باشد  . با اينكه د  ر سال 80، آئین نامه تشويق صاد  ركنند  گان 
نمونه اصالح شد  ، اما بازهم خیلی به مذاق صاد  ركنند  ه ها خوش نیامد  . به 
قول آن ها، اين تشويق ها بیشتر تشريفاتی است و د  رنهايت افزود  ه ای 
د  وره های  د  ر  نمونه  صاد  ركنند  ه  انتخاب  بااين حال،  ند  ارد  .  آن ها  برای 

مختلف، سبک و سیاق خاص خود   را د  اشته است.
به گفته »محمد   الهوتی«، رئیس كنفد  راسیون صاد  رات ايران سالیان 

د  ور، اولین سال هايی كه بحث انتخاب صاد  ركنند  ه نمونه به میان آمد  ، 
د  ر  بعد  ،  سال ها  اگرچه  بود  .  انتخاب  شرط  صنفی  هر  صاد  رات  میزان 
آئین نامه تغییراتی اعمال شد   اما مشكالت اين فرايند   حتی با تغییر و 

اصالح هم حل نشد  . 
الهوتی د  رباره مشكالت اين فرايند   می گويد  : »ما معتقد  يم فرايند   انتخاب 
صاد  ركنند  ه نمونه بايد   د  ر اختیار اتاق باشد  . چرا يک سازمان د  ولتی بايد   
بررسی كند   كه چه كسی صاد  ركنند  ه نمونه است؟« با او د  رباره فرايند   

انتخاب صاد  ركنند  ه نمونه و مشكالت اين سیستم گفتگو كرد  يم.

خیلی وقت ها 
بسیاری تائید   

می شوند   و وقتی 
به مراجع باالتر 

مثل مراجع نظارتی 
می رسند  ، تائید   
نشد  ه و حذف 

می شوند  . مثاًل د  ر 
د  وره ای یکی از 

متهمان فعلی كه 
مشکل اقتصاد  ی 

د  ارد  ، د  ر لیست 
صاد  ركنند  گان نمونه 

بود   كه به د  لیل 
همین مشکالت 

اسمش حذف شد  . 
به همین خاطر، 
وقتی به جد  اول 

صاد  ركنند  ه نمونه 
نگاه می كنیم، كمتر 

از ۵0 صاد  ركنند  ه 
می بینیم

فريد ه عنايتي
روزنامه نگار اقتصاد ي
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در مسيرتوسعه 36

امتيازی باالتر از او به د  ست نمی آورد  .
: مكانيزم اين چارت چطور بود  ؟

آنچه د  ر این مکانيزم و فرایند   رعایت می كرد  ند   این 
موارد   ب��ود  : ارزش صاد  رات، بازاره��ای هد  ف صاد  راتی 
و گس��ترش آن، سيس��تم R&D واحد  های توليد  ی، 
تبليغات ميد  انی د  ر بازارهای هد  ف، سيستم صاد  راتی با 
نوآوری های جد  ید  ، استفاد  ه از مکانيزم های جد  ید   برای 
بازاریابی، سایت واحد   توليد  ی یا صاد  راتی و عضویت د  ر 
تشکل ها كه هركد  ام از این موارد   امتياز خود   را د  اشت. 
بنابراین بر اس��اس این جد  ول بند  ی ممکن بود   از یك 
اتحاد  یه چهار نفر خود   را متقاضی صاد  ركنند  ه نمونه قرار 
د  هند  . آن ها اسناد   را ارائه می د  اد  ند  ، سپس د  ر كميته ای 
متشکل از 13-14 نفر نمایند  ه از نهاد   ریاست جمهوری، 
وزارت صنعت، معد  ن و تجارت، وزارت جهاد   كشاورزی، 
وزارت اقتصاد   و د  ارایی، تمام كسانی كه د  ر این موضوع 
د  خيل بود  ند   و همچنين یك نمایند  ه از اتاق بازرگانی 
اسناد   را بررسی می كرد  ند  . البته باید   بگویم كه كماكان 

مکانيزم به همين صورت اد  امه د  ارد  .
: مكانيزم هزار امتيازی؟

ه��زار امتيازی باالی ۵00 امتياز د  ر واقع. مثالً برای 
كسی كه صاد  ركنند  ه نمونه سال قبل بود  ، به جای ۵00 
امتي��از ۵۵0 امتياز مالک ب��ود  . یعنی معيار 10د  رصد   
افزایش پيد  ا كرد  ن صاد  رات. همچنين اگر صاد  ركنند  ه ها 
بازاره��ای جد  ید  ی كش��ف و د  ر آن حضور پيد  ا كنند  ، 

امتياز بيشتری به د  ست می آورند  .
: س�هميه ای وجود   ن�د  ارد  ؟ د  ر هر صنفی 
هركه باالی 500 امتياز د  اشته باشد  ، باال می آيد  ؟

معموالً د  ر تمام رشته ها بيشتر از یك نمایند  ه انتخاب 
نمی شود  . اما اگر زمانی تعد  اد   صاد  ركنند  ه های نمونه به 

3۵-36 برسد  ، اولویت های بعد  ی د  خيل می شوند  .
: سالی چند   صاد  ركنند  ه انتخاب می شود  ؟

۵0 صاد  ركنن��د  ه. خيل��ی وقت ها بس��ياری تائيد   
می ش��وند   و وقتی به مراجع باالتر مثل مراجع نظارتی 
می رس��ند  ، تائيد   نش��د  ه و حذف می ش��وند  . مثالً د  ر 
د  وره ای یکی از متهمان فعلی كه مشکل اقتصاد  ی د  ارد  ، 
د  ر ليست صاد  ركنند  گان نمونه بود   كه به د  ليل همين 
مشکالت اسمش حذف شد  . به همين خاطر، وقتی به 
ج��د  اول صاد  ركنند  ه نمونه نگاه می كنيم، كمتر از ۵0 
صاد  ركنند  ه می بينيم. اصوالً به این شکل است كه از هر 
صنف و رش��ته ای یك نفر انتخاب می شود  . ولی اگر به 
۵0 صاد  ركنند  ه نرسيم و د  ر رشته ای، فرد  ی فاصله كم 
و ارزش صاد  راتی باالیی د  اش��ته باشد  ، باال می آید  . این 
توضيحات د  ر مورد   فرایند   انتخاب اس��ت و ما به چند   
د  ليل به عنوان بخش خصوصی منتقد   این نوع انتخابيم.

: چه انتقاد  ی؟
اول اینک��ه، هيچ وقت یك ش��ركتی ك��ه د  ر بحث 
»های تك« كار می كند  ، با یك واحد   توليد  ی نس��اجی 

قابل مقایس��ه نيست. قرار نيس��ت همان امتيازاتی كه 
یکی می آورد   د  یگری نيز بياورد  . به عنوان مثال، ش��اید   
د  ر نساجی نيازمند   البراتوار نباشيد   ولی د  ر »های تك« 
نيازمند   R&D باش��يد  . این فراین��د   انتخاب، همه را 
یکس��ان د  ر نظر گرفته است. بنابراین به عقيد  ه ما این 
انتخاب، تخصصی نيس��ت. د  وم اینکه، معموالً هرساله 
ش��ركت های خصوصی د  ر بي��ن صاد  ركنند  گان نمونه 
به وفور یافت می شوند  ؛ به د  ليل حجم باالی تجارتی كه 
د  ارند   و حمایت هایی كه می شوند  . بنابراین نوع مکانيزم 
د  رست نيست و جایگاه رسيد  گی كنند  ه، سازمان توسعه 
تجارت نيست. به عقيد  ه من، متولی این كار باید   اتاق 
بازرگانی ایران با محوریت تشکل ها باشد  . امروز كسانی 
را د  ر زمين��ه صاد  رات د  اریم ك��ه كارت های اصطالحاً 
یك بار مصرفی د  ارند   كه بر اس��اس آمار گمرک حجم 
صاد  راتشان بسيار باالتر از یك صاد  ركنند  ه واقعی است. 
اگر مالک، فقط مالک صاد  راتی باشد  ، قطعاً به آنان كه 
این كار را می كنند   باید   جایزه د  اد  ! اما اگر نمایند  ه تشکل 
به عنوان مرجع رسيد  گی كنند  ه زیر نظر اتاق بازرگانی 
حضورد  اشته باشد  ، نه به عنوان ناظر یا مهمان )د  ر بعضی 
مواقع تشکل را برای نظر مشورتی می خواهند  ( د  ر این 
صورت، مشخص می شود   كه كد  ام شخص صاد  ركنند  ه 
واقعی است و كد  ام شخص صاد  ركنند  ه یك بارمصرف 
است. به د  ليل اینکه هيچ كس��ی باالتر از یك اتحاد  یه 

یا تشکل نمی تواند   به افراد  ی كه د  ر آن بخش فعاليت 
می كنند  ، آشنایی د  اشته باشد  . به این ترتيب، مستقيماً 
منتقد   این نوع انتخابيم و به آن اعتراض د  اریم؛ خصوصاً 
امس��ال كه به هيچ عنوان مورد  پذی��رش و قبول اتاق 

بازرگانی و نمایند  گان تشکل ها نبود  .
: د  ر اي�ن س�ال ها اعتراض خ�ود   را اعالم 
كرد  ه  يا پيشنهاد  ی برای تغيير مكانيزم انتخاب 

د  اد  ه ايد  ؟
بله. طی ساليان قبل پيشنهاد   هایی د  ر مورد   تفکيك 
كرد  ن و تخصصی شد  ن رسيد  گی به واحد  های مختلف 
ارائه كرد  یم كه تا امروز نتيجه ای نگرفتيم. این طور كه 
امروز حس می كنيم، سازمان توسعه تجارت اعتقاد   د  ارد   

د  رست ترین و بهترین روش را به كار می گيرد  .
: امسال، مشخصاً به چه موضوعی اعتراض 

د  اشتيد  ؟
اول اینکه، مجد  د  اً یکس��ری شركت ها را د  ر ليست 
می د  ید  یم )به طور مشخص شركت های خود  روساز( كه 
د  ر فروش د  اخلی مش��کل د  اشتند  . این ها چطور رشد   
صاد  راتی د  اش��تند   كه برای د  همين سال، صاد  ركنند  ه 
نمونه شد  ند  ! شركت های د  یگری نيز بود  ند   كه بسياری 
از شرایطی كه باید   د  اشته باشند  ، ند  اشتند   ولی به د  ليل 
اینک��ه اتاق بازرگانی فقط به عنوان یك نمایند  ه با یك 
رأی د  ر بين 13-14نفر حضور د  ارد  ، عمالً شانسی برای 

 این نوع 
مکانیزم د  رست 
نیست و جایگاه 
رسید  گی كنند  ه، 
سازمان توسعه 
تجارت نیست. به 
عقید  ه من، متولی 
این كار باید   اتاق 
بازرگانی ایران با 
محوریت تشکل ها 
باشد  . امروز 
كسانی را د  ر زمینه 
صاد  رات د  اریم كه 
كارت های اصطالحاً 
یک بار مصرفی 
د  ارند   كه بر اساس 
آمار گمرك حجم 
صاد  راتشان بسیار 
باالتر از یک 
صاد  ركنند  ه واقعی 
است
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اعمال نظر و اصالح ند  ارد  . نکته اصلی تر این اس��ت كه 
م��ا معتقد  یم فرایند   انتخاب صاد  ركنند  ه نمونه باید   د  ر 
اختيار اتاق بازرگانی باشد  . چرا یك سازمان د  ولتی باید   
بررسی كند   كه چه كسی صاد  ركنند  ه نمونه است؟ از 
همه مهم تر، امتيازی كه به عنوان صاد  ركنند  ه نمونه به 

بنگاه می د  هد   چه امتيازی است؟
: صاد  ركنند  ه نمونه فقط يك لقب است يا 

يك امتياز؟
زمان��ی كه د  ر د  وره اصالح��ات، روز ملی صاد  رات 
د  ر تقویم ما ثبت و اهميت صاد  رات پررنگ تر ش��د  ، 
صاد  ركنند  ه نمونه صاحب یك كارت طالیی می شد   
كه به واس��طه آن می توانس��ت رئيس هر اد  اره ای را 
بد  ون وقت قبلی مالقات كند   و مش��کالتش را بيان 
كند  . مبلغی به عن��وان كمك بالعوض به او پرد  اخت 
می ش��د   كه بااینکه ناچيز بود  ، اما به هرحال جایزه ای 
بود  . صاد  ركنند  ه نمونه می توانس��ت د  ر مورد   گمرک، 
از خط س��بز استفاد  ه كند  . همچنين اگر می خواست 
از بانك ه��ا وام بگي��رد  ، ب��ه ضمانت ه��ای كمت��ری 
نياز د  اش��ت. اما ام��روز این امتياز به جایی رس��يد  ه 
ك��ه عماًل صاد  ركنن��د  ه نمونه تنها ی��ك لقب و یك 
تش��ویق نمایش��ی د  ریافت می كند  . د  رواقع د  ولت از 
صاد  ركنن��د  ه ای قد  رد  ان��ی می كند   كه توانس��ته د  ر 
شرایط كنونی با مشکالتی كه وجود   د  اشته، صاد  رات 

خ��ود   را افزایش د  هد  ، د  ر بازارها باقی بماند   و اس��م 
ایران را باال نگه د  اشته باشد  . بقيه مسائل مثل كارت 
گمرک و... تقریباً اجرا نمی ش��ود  . اما برای تسهيالت 
د  ر س��رمایه گذاری برای صاد  رات هن��وز یك امتياز 

است. ولی به هرحال، بيشتر نمایشی است.
: جايزه صاد  ركنند  ه نمونه چقد  ر است؟

صاد  ركنند  ه ای ك��ه ۵0-100ميليون د  الر صاد  رات 
د  ارد   و صاد  ركنند  ه نمونه می شود  ، اصالً نيازی به جایزه 
نقد  ی ند  ارد  ؛ بلکه ب��ه حمایت معنوی نياز د  ارد   و باید   
به عنوان كارآفرینی شناخته شود   كه د  ر جایگاه  مناسب 

از نظراتش استفاد  ه شود  .
: د  ولت چقد  ر به ش�ناخته شد  ن جايگاه و 
وجهه صاد  ركنند  ه نمونه می پ�رد  ازد  ؟ آيا اصاًل 

كاری د  ر اين زمينه انجام می د  هد  ؟
تا جای��ی كه اط��الع د  ارم و ب��ا صاد  ركنند  گان د  ر 
ارتباطم، یك روز د  ر كش��ور روز مل��ی صاد  رات د  اریم، 

همين و بس.
: اگر د  ر خارج از كشور مشكلی پيد  ا كنند  ، 

حمايت سياسی، مالی و اطالعاتی می شوند  ؟
اوالً، به عنوان صاد  ركنند  ه نمونه این خد  مت به كسی 
د  اد  ه نمی ش��ود  ، جزو وظایف نيس��ت و به نظر من هم 
نباید   چنين خد  ماتی د  اد  ه ش��ود  . هر صاد  ركنند  ه ای به 
ه��ر ميزان، وقتی به عنوان یك ایران��ی د  ر بازار هد  فی 
حضور پيد  ا می كند  ، سفارتخانه ما به عنوان خاک كشور 
ما د  ر آن كش��ور موظف به حمایت و پشتيبانی است. 
این حمایت به ش��رایط متفاوت و ارتباط با كش��ورها 
بس��تگی د  ارد  . موارد  ی پيش آمد  ه كه كاالیی بی د  ليل 
د  ر كشوری ضبط شد  ه و سفارت هم تالش های زیاد  ی 
كرد  ه اس��ت. موارد  ی هم بود  ه كه پول ایرانی ها خورد  ه 
شد  ه اما سفارت نتوانسته كاری انجام د  هد  . بيشتر جنبه 
مش��ورتی و حمایتی د  ارد  ، كار اجرایی نيس��ت و جزو 

وظایفشان هم نيست.
اگر صاد  ركنن��د  ه ای بخواهد   به كش��وری برود  ، آیا 
سفارت خانه های ما د  ر آن كشور، آماد  گی ارائه اطالعات 
و راهکارها به آن صاد  ركنند  ه را د  ارند  ؟ آیا سفارتخانه های 
ما به این موضوع توجه كرد  ند   كه صاد  ركنند  ه های ما با 
نقاط مثبت و منفی، خط قرمزهای فرهنگی و اجتماعی 

آن كشور آشنا شوند  ؟
د  ر وزارت ام��ور خارج��ه، یك معاون��ت اقتصاد  ی 
د  اش��تيم كه د  ر د  ولت گذش��ته این معاونت برچيد  ه 
ش��د  . عمالً سفارتخانه ها از بحث اقتصاد  ی فارغ شد  ند   
و فق��ط به امور سياس��ی خود   پرد  اختن��د  . قانون نيز 
این گون��ه حمایت ه��ا و راهنمایی های��ی را كه عرض 
كرد  ید   د  ر اختيار رایزن های بازرگانی قرار د  اد  ه اس��ت. 
اش��کالی كه د  ر اینجا به وجود   می آید   این اس��ت كه 
رایزن های بازرگانی ما توس��ط سازمان توسعه تجارت 
اعزام می شوند   و عمالً ارتباط سياسی با سفارتخانه ها 

ند  ارند  ، به همين د  ليل قد  رت چانه زنی و مالقات با افراد   
رد  ه باالی سياسی آن كش��ور د  ر حوزه های اقتصاد  ی 
را نمی توانند   د  اشته باشند   مگر اینکه آن سفارتخانه با 
آن ها همراهی كند  . د  یگر اینکه، ما د  ر تمام كش��ورها 
رایزن بازرگانی ند  اریم؛ یا ش��رایط مالی و اقتصاد  ی ما 
این اجازه را ند  اد  ه است، یا كمتر توجه كرد  ه ایم، یا گمان 
كرد  یم پتانسيل اقتصاد  ی و صاد  راتی ند  اریم. نکته د  یگر 
اینکه، اگر معد  ل كارنامه رایزنانی را كه اعزام می شوند   
نگاه كنيد  ، غير از یکی د  و كشور، اتفاق خاصی رخ ند  اد  ه 
و حضور آن ها اثرات مثبتی ند  اشته است. به این د  ليل 
كه رایزنان بازرگانی به عنوان كارمند   س��ازمان توسعه 
تجارت اعزام می شوند  ، بعضاً شاید   خبرگی و آگاهی از 
مسائل تجاری ند  اشته باش��ند   و د  ر حد   كارهای اد  اری 
از مسائل آگاهی د  اشته باشند  . بازاریابی و ارتباط گيری 
د  ر یك بازار، ش��رایط خاص خ��ود   را د  ارد   و كمتر این 
اتفاق د  ر حوزه رایزنان افتاد  ه است. اما اخيراً، كار بسيار 
مثبتی كه سازمان توسعه تجارت انجام د  اد  ه این است 
كه از ایرانيان مقيم آن كشورها برای بازاریابی و رایزنی 
اقتصاد  ی استفاد  ه می كند  . همين كاری كه د  ر كشور ما 
سامسونگ و ال جی انجام د  اد  ه است. این نکته مثبتی 
است كه د  ر قانون برنامه ششم نيز د  ید  ه شد  ه است. اگر 
د  ر مجلس مصوب ش��ود  ، سازمان توسعه تجارت اجازه 
خواهد   د  اش��ت به افراد  ی غي��ر از كارمند  ان خود   حکم 
رایزن بد  هد  . د  ر حال حاضر به صورت پایلوت، د  ر یکی از 
كشورها ایرانيان مقيم آن كشور به عنوان رایزن د  ر حال 
فعاليت هس��تند  . استفاد  ه از بخش خصوصی د  ر زمينه 
رایزنی می تواند   مؤثر واقع شود   و با حضور ایرانيان مقيم 
آن كش��ور، ش��رایط ورود   بازرگانان ایرانی به بازارهای 

جد  ید   را فراهم كند  .
: ب�ا توجه ب�ه اينكه د  ر د  وره پس�اتحريم 
هس�تيم، به نظر می رس�د   وزارت امور خارجه 

برنامه هايی د  ر اين زمينه د  اشته باشد  ؟
همان ط��ور ك��ه وزیر محت��رم امور خارج��ه، آقای 
ظریف د  ر روز ملی ص��اد  رات اعالم كرد  ند  ، می خواهند   
س��فارتخانه ها را از حال��ت امنيتی و سياس��ی صرف 
به س��مت اقتصاد  ی هم ببرند   ك��ه د  ر خد  مت تجار و 

بازرگانان ما باشند   و اقتصاد   را رونق د  هند  . 
: معاونتی كه گفتيد   د  وباره ايجاد  شد  ه است؟

خي��ر. فقط یك نفر توس��ط معاون وزی��ر به عنوان 
بخش اقتصاد  ی وجود   د  ارد  . احيای آن مد  یریت خالی از 
لطف نيست. مخصوصاً د  ر شرایط پساتحریم به آن نياز 
اس��ت. اگر آن معاونت، سازمان توسعه تجارت و بخش 
خصوصی مثلثی را با سه ضلع هماهنگ تشکيل د  هند  ، 
بسيار مؤثر خواهد   بود  . وارد  كنند  ه نيز باید   مورد   حمایت 
قرار گيرد   و بازار با كيفيت و قيمت مناس��ب د  اش��ته 
باش��د   چون همان كاالی وارد  اتی قرار است د  ر توليد   و 

صاد  رات استفاد  ه شود  .

زمانی كه د  ر د  وره 
اصالحات، روز ملی 
صاد  رات د  ر تقویم 

ما ثبت و اهمیت 
صاد  رات پررنگ تر 

شد  ، صاد  ركنند  ه 
نمونه صاحب یک 

كارت طالیی می شد   
كه به واسطه آن 

می توانست رئیس 
هر اد  اره ای را بد  ون 

وقت قبلی مالقات 
كند   و مشکالتش را 

بیان كند 
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فراب ب�رای پنجمين بار جاي�زه صاد ركنند ه 
نمونه را كسب كرد ، شرايط و آئين نامه  انتخاب 
صاد ركنند ه نمونه كه مشخص است، اما شايد  
بد  نباش�د  اين س�وال را مطرح كنيم كه اين 
س�و د ر فراب چه فرآيند ی اتفاق می افتد  كه 
به عنوان صاد ركنند ه نمونه انتخاب می شود ؟ 
و اينكه د ر چه بخش�ی بعن�وان صاد ركنند ه 

نمونه انتخاب می شود ؟
صم�د ی مج�د : اص��وال فرآین��د  
صاد ركنند ه نمون��ه د ر د و بخش 
اساسی؛ یکی صاد رات كاال 
ص��اد رات  د یگری  و 

خد مات است. 
نازآب�اد ی: 
بخ��ش  ه��ر 

نيز به زیرش��اخه هایي تقس��يم بند ي مي ش��وند . به 
عن��وان مثال د ر بخ��ش خد مات، ص��اد رات نيروي 
كار و گرد ش��گري وج��ود  د ارد . د ر بخ��ش صاد رات 
نيروی كار طي س��ال هاي گذشته شركتي به عنوان 
صاد ركنند ه برتر نيروي كار انتخاب نش��د ه است. اما 
د ر حوزه گرد ش��گری یکی، د و ش��ركت هستند  كه 
انتخاب می ش��وند ؛ البته همانطور ك��ه جناب آقاي 
مهند س صمد ي مجد  بيان كرد ند  د سته بند ي كلي   
صاد ركنن��د گان نمونه د ر د و حوزه صاد رات خد مات 
و ص��اد رات كاال صورت مي گيرد . ش��ركت فراب د ر 
بخش خد مات و د ر زیر ش��اخه  ص��اد رات خد مات 

فني و مهند سي شركت مي كند . 
چ�را ف�راب ب�ه عن�وان صاد ركنن�د ه نمونه 

انتخاب می شود ؟
صمد ی مجد : انتخاب ش��ركت ف��راب به عنوان 
صاد ركنند ه نمونه بر اس��اس معياره��اي اعالمي از 
سوي س��ازمان توس��عه تجارت صورت مي گيرد . به 
عنوان مثال اولين شرط ورود  به فرآیند  ارزیابي این 
اس��ت كه صاد رات امسال نس��بت به سال قبل 10 

گفتوگويیانتقادیپیرامونجايزهصادرات،الزاماتتوسعهوشیوههایحمايتازصادركنندگان

جايزه صاد رات؛ به نام صاد ركنند ه
به كام هيچ كس

يكی از شاخص های مهم ارزيابی توسعه كشورها، 
شاخص صاد  رات كاال و خد  مات فنی و مهند  سی هر 
و  د  ولت ها  می د  هد    نشان  كه  است؛ شاخصی  كشور 
اند  ازه د  ر مسیر توسعه پیش رفته اند   و  ملت ها چه 
نیازهای  برآورد  ه كرد  ن  با  توانسته اند    اند  ازه  تا چه 
د  اخلی قد  م د  ر مسیر صاد  رات كاالها و خد  مات مازاد   
د  ر  الاقل  نیز  ما  كشور  د  ر  شاخص  اين  بگذارند  . 
حرف های مسئوالن از اهمیت بااليی برخورد  ار است 
و هر ساله د  ر روز صاد  رات از شركت ها و افراد  ی كه 
اهد  ای  با  بود  ه اند  ،  كاال و خد  مات موفق  د  ر صاد  رات 
جايزه ملی صاد  رات قد  رد  انی می شود  .  قد  رد  انی پر 
حرف و حد  يثی كه چند   سالی است، بخاطر وعد  ه هايی 
كه پیرامون جايزه صاد  راتی د  اد  ه می شود  ، اما هرگز 
محقق نمی شود  ، د  ر كانون توجه منتقد  ان قرار گرفته 
می توان  را  آنها  نشد  ن  محقق  كه  وعد  ه هايی  است. 
مصد  اق بارز اقد  امات ضد  توسعه ای د  ولت ها د  انست.

د  ر مراسمی كه  امسال،    بیست و هشتم مهرماه 
نمونه  صاد  ركنند  گان  معرفی  و  صاد  رات  روز  برای 
برای  فراب  شركت  بود  ،  شد  ه  د  يد  ه  تد  ارک  كشور 

پنجمین بار بعنوان صاد  ركنند  ه نمونه ملی انتخاب 
نیز  را  نمونه  صاد  ركنند  ه  تند  يس  پنجمین  تا  شد   
آنكه  بد  ون  كند  ،  اضافه  فراب  جوايز  كلكسیون  به 
هنوز وعد  ه های چهار جايزه قبلی برای فراب محقق 
انتخاب  نحوه  پیرامون  كه  نقد  هايی  باشند  .  شد  ه 
روز  د  يگر  حواشی  برخی  و  نمونه  صاد  ركنند  گان 
به  كه  ايراد  هايی  كنار  د  ر  د  اشت،  وجود    صاد  رات 
حمايت از صاد  ركنند  گان نمونه وارد   است، ما را بر 
آن د  اشت تا چند   و چون اعطای جايزه صاد  ركنند  ه 
نمونه و جوايزی كه بايد   از رهگذر اين »نمونه« بود  ن 
نصیب فراب شود   را با كارشناسان شركت د  ر میان 
و  صمد ي مجد    مهند  س  سراغ  رو  همین  از  بگذاريم؛ 
مهند  س نازآباد  ی د  ر بخش توسعه طرح ها رفتیم تا 
د  ر میزگرد  ی مشترک با آنان كه از نزد  يک د  ر جريان 
مواجهه شركت با رويد  اد   انتخاب صاد  ركنند  ه نمونه 
صاد  رات،  جايزه  پیرامون  سوال های  د  ارند    قرار 
شرايط رقابت د  ر بازارهای بین المللی و شیوه های 
جايگزين برای حمايت از صاد  ركنند  گان گفتگو كنیم. 

آنچه د  ر اد  امه می خوانید   مشروح اين گفتگو است.

فرانك ميرزايی
روزنامه نگار اقتصاد  ی

 اولین شرط 

شركت د  اد  ه شد  ن 
د  ر این مسابقه این 
است كه نسبت به 
سال قبل خود  تان 
10 د  رصد   افزایش 
صاد  رات د  اشته 
باشید   و عالوه بر 
این شرط سایر 
مستند  ات مربوط 
به فعالیت های 
صاد  راتی تان را 
نیز ارائه د  هید  ؛ د  ر 
نهایت مستند  ات 
بررسی می شوند   
و هر كد  ام سقف 
امتیازی د  ارد   و شما 
براساس مستند  ی 
كه ارائه د  هید  ، 
امتیازی می گیرید 
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د رصد  رشد  د اش��ته باشد . همچنين ارزش صاد رات، 
رش��د  صاد رات، گس��ترد گي بازارهاي هد ف و نفوذ 
د ر بازارهاي جد ید ، س��ابقه فعاليت صاد راتي و غيره 
معيارهایي هستند  كه بر اساس آنها ارزیابي صورت 
مي گيرد . هر ك��د ام از این معيارها امتيازي د ارد  كه 
بر اساس مستند اتي كه ارائه مي شود ، امتياز مربوطه 
اخذ مي گرد د . امسال ویژگی اش برای فراب این بود  
ك��ه فراب د ر هر د و ش��اخه كاال و خد مات به لحاظ 
امتي��ازی، برترین ش��ركت بود  و باالتری��ن امتياز را 
گرفت. اگر بخواهيم مقایس��ه ای بين د و گروه انجام 
د هي��م )كاال و خد م��ات(، فراب به لح��اظ امتيازی، 

باالترین امتياز را د ر مجموع د و گروه كسب كرد .
چه ش�ركت هايی بيش از چهار بار اين جايزه 

د ريافت كرد ه اند ؟
نازآب�اد ی: شركت هاي »كيسون«، »د نا رهساز« 
و »صاني��ر« د ر بخش صاد ركنند گان خد مات فني و 
مهند س��ي بيش از چهار بار جایزه د ریافت كرد  ه اند . 
البته د ر س��ال جاري از شركت كيسون تحت عنوان 
»م��د ال افتخار صاد رات« تقد یر ش��د  كه این عنوان 

براي اولين بار مطرح مي شد .
اي�ن يعنی اينك�ه روند  اهد ای اي�ن جايزه ها 

چند ان هم سالم نيست؟
صمد ی مجد : بحث خود  معيارها و فرم شاخص 
ارزیاب��ی صاد ركنن��د گان مط��رح اس��ت. یکس��ری 
شركت ها د ر قالب آیين نامه اهد ای جایزه صاد ركنند ه 
نمونه قرار می گيرن��د  و مراحل را طی می كنند ، اما 
خب نبای��د  این را ند ید  بگيریم ك��ه هيچگونه البی 
د ر این فرایند  وجود  ند ارد . این روال می تواند  خيلی 
شفاف تر باشد  و هرچه شفاف تر باشد  بيشتر به غنای 

جایزه و تحقق اهد اف آن كمك می كند .
براس�اس آئين نامه جايزه صاد ركنند ه نمونه، 
بايد  يكس�ری خد مات به شركت هايی كه به 
عن�وان صاد ركنند ه ملی انتخاب می ش�وند ، 
اعطا شود ؛ اين خد مات  كه قالب جايزه د ارد ، 
د ر چهار د وره قبلی كه ش�ركت صاد ركنند ه 

نمونه بود  د ر اختيار شركت قرار د اد ه شد ؟
صم�د ی مجد : ما د ر بخش ص��اد رات، به عنوان 
ش��ركتی كه چهار بار برند ه جایزه صاد ركنند ه نمونه 
ش��د ه اس��ت، فقط یکب��ار توانس��تيم از یك بخش 
جایزه های وعد ه د اد ه شد ه استفاد ه كنيم كه آن هم 
د ر پروژه تانا بود . روال كار به این صورت اس��ت كه 
شركت هایی كه به عنوان صاد ركنند ه نمونه انتخاب 
می شد ند ، با اعالم پروژه اگر د ر یك رقابت بين المللی 
و با اخذ ال سی موفق به ورود  پول از خارج به د اخل 
كش��ور شد ه بود ند ، می توانس��تند  بين 4 تا ۸ د رصد  

رقم پ��روژه جای��زه بگيرند . ب��ه غير از ای��ن مورد ، 
جایزه ي د یگري د ریافت نکرد یم. 

آيا پيگير د ريافت جوايز هم بود يد ؟
صم�د ی مجد : بله، چند ین ب��ار پيگير بود یم و 
یک��ی، د و بار هم گفتند  كه ش��ماره حس��اب جهت 
واریز جایزه ي صاد راتي معرفي كنيم. ما هم نامه ای 
برایشان نوش��تيم و شماره حساب د اد یم كه باز هم 

خبری نشد .
چرا جايزه را نگرفتيد ؟

صمد ی مجد : ظاه��را بود جه ای برای تخصيص 
د اد ن ند اشتند !

ولی با اين وجود  باز هم د ر فرايند  اين مسابقه 
شركت می كنيد ؟

صم�د ی مجد : بله، این موض��وع را یك بار یکی 
از مد یران س��ازمان توسعه تجارت از ما سوال كرد  و 
گفت كه چرا اینقد ر برای صاد ركنند ه نمونه ش��د ن، 
پيگيری می كنيد  و به چه د رد تان می خورد ؟ پاس��خ 
د اد یم با توجه به اینک��ه جایزه اي برای صاد ركنند ه 
نمی د هي��د  و هيچ امتياز ویژه ای ه��م تاكنون بابت 
این عنوان د ریافت نکرد یم، صرفا براي شركت فراب 
ی��ك اعتبار معنوی د ارد . تمامي نيروهاي متخصص 
و توانمن��د  گ��روه فراب كه د ر ح��ال حاضر بيش از 
2000 نفر هس��تند ، با گرفت��ن این جایزه به عنوان 
صاد ركنن��د ه نمون��ه خد م��ات فنی- مهند س��ی به 
ارزش كار خود  پی می برند . می بينند  یك ش��ركت 
ایرانی هس��ت كه توانسته د ر عرصه های بين المللی 
موفق باش��د ؛ این جایزه بيشتر از اینکه ارزش ماد ی 
د اشته باش��د  برای ما ارزش معنوی د ارد . برای برند  
ما ارزش آفرینی  می كن��د  كه همه اینها د ر كنار هم 
باعث اش��تياق ما به شركت د ر این مسابقه می شود ، 
با علم به اینکه می د انيم جوایزی كه وعد ه می د هند  

محقق نخواهد  شد . 
يعنی گرفتن اين جايزه به توس�عه كار فراب 

كمك می كند ؟
صم�د ی مجد : می تواند  كمك كند . ش��خصا به 
یاد  نم��ی آورم كه د ر محافل خارج��ی خيلی تبليغ 
خاص��ی برای صاد ركنند ه نمونه كرد ه باش��يم یا د ر 
محاف��ل بين الملل��ی و كارفرمایی، خيل��ی به این 

قضي��ه اعتباری قائل باش��ند . اما به هر صورت 
برای ش��ركت، ی��ك وزنه اس��ت و وقتی 

د ر اس��ناد  و مد اركم��ان می گذاریم 
این نش��ان د هند ه اعتباری برای 

شركت است. 
نازآباد ی: به عنوان مثال 
د ر نمایشگاه هاي د اخلي از 

این عنوان د ر غرفه فراب اس��تفاد ه مي ش��ود  و بيان 
مي كنيم ش��ركت فراب به عنوان صاد ركنند ه نمونه 
س��ال هاي 13۸9، 1390، 1391، 1393 و 1394 
انتخاب ش��د ه اس��ت. این موضوع د و جنب��ه د ارد ؛ 
جنبه اول د ر مورد  تأثير این عنوان بر كاریابي است. 
بای��د  عرض كنم این موضوع د ر د اخل كش��ور تأثير 
بيش��تري خواهد  د اش��ت تا د ر بازاریابي پروژه هاي 
خ��ارج از كش��ور. چراك��ه این جایزه ی��ك مکانيزم 
د اخلی است و كارفرمای د اخلی بيشتر با این موضوع 
آشنایی د ارد . جنبه د وم كه به نظرم بسيار مهمتر از 
مورد  اول است، افزایش اعتبار و تقویت برند  شركت 
فراب پس از كس��ب عن��وان صاد ركنند ه نمونه ملي 
اس��ت و این اعتبار بر بس��ياري از م��وارد  تأثيرگذار 
اس��ت. مثاًل د ر بحث اس��تخد ام ني��روي متخصص، 
آنهایي ك��ه توانمند ي باالیي د ارند  ترجيح مي د هند  
د ر ش��ركت هاي معتبر و صاحب نام استخد ام شوند . 
پس شما اگر به عنوان یك شركت توانمند  د ر ذهن 
كس��انی كه نام ف��راب را می ش��نوند  تصویر ذهنی 
ایجاد  كني��د ، متخصصين با توانمند ي باال تمایل به 
استخد ام د ر شركت فراب را خواهند  د اشت. بنابراین 
گرفتن این جایزه فوای��د  مختلفی د ارد  و صرفا نفع 
آن د ر اینها كه گفتيم نيست و از چند  بُ�عد  مي توان 

بررسي نمود . 
به نظرت�ان نبايد  د ر نحوه انتخ�اب بازنگری 
ش�ود ؟ از نظر ش�ما ش�يوه فعلی چه ايراد ی 

د ارد ؟
صمد ي مجد : ما و نمایند گان برخي از شركت ها 

این موضوع را 
یک بار یکی از 
مد  یران ارشد   

سازمان توسعه 
تجارت كه نامش 
را نمی برم، از ما 

سوال كرد   و گفت 
كه چرا انقد  ر برای 
صاد  ركنند  ه نمونه 

شد  ن، پیگیری 
می كنید   و به چه 

د  رد  تان می خورد  ؟ 
پاسخ د  اد  یم با توجه 
به اینکه جایزه برای 
صاد  ركنند  ه نمی د  هید   
و هیچ امتیاز ویژه ای 
هم تاكنون بابت این 
نگرفتیم این صرفا از 

این جهت كه برای 
شركت یک اعتبار 
معنوی د  ارد   د  ر آن 

شركت می كنیم. این 
2 هزار و اند  ی نفر 
پرسنل گروه فراب 

كه زحمت می كشند  ، 
با گرفتن این جایزه 
به عنوان صاد  ركنند  ه 
نمونه خد  مات فنی- 
مهند  سی به ارزش 
كار خود   پی می برند 
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بر روي بعضی قواعد  اعتراض د اشتيم و نقطه نظرات 
خ��ود  را بيان كرد یم. عموم بحث ه��م این بود ه كه 
د ر فراین��د  ارزیابی فعلی، ش��ركتی ك��ه قبال جایزه 
گرفته اس��ت باید  سال به س��ال  پيشرفتی حد اقل 
10 د رصد ی د اش��ته باش��د . این نکته بس��يار منفی 
اس��ت؛ مثالی د ر این باره می زنم؛ فرض كنيد  س��ال 
گذش��ته 100 ميليون د الر صاد رات ما بود ه است و 
صاد ركنند ه نمونه ملی ش��د یم. اگر بخواهيم امسال 
هم برند ه ش��ویم بای��د  حد اق��ل 110 ميليون د الر 

صاد ارت د اشته باشيم.
نازآب�اد ی: اینک��ه آقای مهن��د س صمد ی مجد  
بيان كرد ند ، یك قاعد ه صفر و یك اس��ت. یعني اگر 
شركتی رشد  10 د رصد ي را ند اشته باشد ، اصال مورد  
ارزیابي قرار نمي گيرد . اینطور نيست كه امتيازی كم 
كنند ، بلکه اگر رش��د  10 د رصد ي ند اش��ته باش��يد  
اجازه ش��ركت د ر فرآیند  ارزیابي د اد ه نمي ش��ود . به 
عنوان مثال، د ر س��ال 92 شركت فراب را به خاطر 
همين عد م رش��د  10 د رصد  حذف كرد ند . ش��ركت 
فراب د ر س��ال 91 با مجموع صاد رات 103 ميليون 
د الر به عنوان صاد ركنند ه نمونه ملي انتخاب ش��د ه 
بود . د ر س��ال 92 نيز مد ارک و مستند ات مربوطه را 
ارائه كرد یم و موفق شد یم به عنوان شركت د وم بعد  
از ش��ركت كيس��ون به عنوان صاد ركنند ه نمونه د ر 
گروه خد مات فني و مهند سي انتخاب شویم. اما د ر 
نهایت، س��ه روز ماند ه به مراسم تصميم گرفته شد  
كه ش��ركت هایي كه صاد رات آنها 10 د رصد  نسبت 
به سال گذشته رش��د  ند اشته باشد  حذف شوند . ما 
هم د ر سال 92 رشد  10 د رصد ي ند اشتيم و حذف 

شد یم. 
صم�د ی مجد : یکي از ایراد ات��ي كه مي توان به 
این موضوع گرفت ميزان رش��د  اس��ت. فرض كنيد  
100ميليون د الر صاد رات د اشتيد  و باید  10 د رصد  
رش��د  د اشته باش��د  كه 110 ميليون د الر می شود  و 
اگر 10۵ ميليون د الر ش��ود  از این فرایند  كال اخراج 
می ش��وید ، این د رحالی است كه شركت د یگری كه 
مثال سال اول است د ر این مسابقات شركت می كند  
می تواند  ب��ا 20ميليون د الر صاد رات، كه یك پنجم 
صاد رات ش��ما بود ه اس��ت، صاد ركنند ه نمونه  شود . 
یا مثاًل ش��ركتي كه د ر س��ال قبل 20 ميليون د الر 
صاد رات د اشته، اگر د ر سال جاري 22 ميليون د الر 
صاد رات د اشته باشد  مجاز است ولي شركتي با 10۵ 
ميلي��ون د الر صاد رات مجاز نيس��ت. این مهم ترین 
اشکالی است كه وجود  د ارد  و سال های گذشته هم 

به این اعتراض كرد ه ایم.
ش�ايد  اگر جايزه هايی را ك�ه وعد ه می د هند  
به برند گان د اد ه بود ند ، اين قاعد ه خيلی هم 
منف�ی نبود ، چون مانع انحصار می ش�د .  اگر 

آن جواي�ز را می د اد ن�د  انتظ�ار می رفت كه 
صاد ركنند ه نمونه كار بيش�تری انجام د هد  و 
اگر اين شرط را نمی گذاشتند ، باعث انحصار 

شركت های شركت كنند ه می شد .
صمد ی مجد : با حرف ش��ما ب��رای جلوگيری از 
انحصار خيلی موافق نيس��تم و فک��ر می كنم لزوما 
این 10 د رصد  كار انحصار را حل نخواهد  كرد  چون 
د و ش��ركت از وزن های مختلفی با همد یگر مقایسه 

می شوند  و مقياس نابرابر و ناد رست است. 
بقي�ه ش�ركت هايی ك�ه انتخ�اب می ش�وند  
چگونه ان�د ؟ آنه�ا انتقاد ی نس�بت ب�ه نحوه 

د اوری ها ند ارند ؟
نازآب�اد ی: آنها را نمی د انم، ما می توانيم از كاری 
كه خود مان كرد یم، د فاع كنيم. ترجيح می د هم وارد  
فرایند  د اوری آنها نشویم. سعی می كنيم معيارهایی 
كه د اد ه اند  را مش��اهد ه كنيم و امتيازهای مربوط را 
بگيریم. منتها بزرگترین انتقاد ی كه می توان مطرح 
كرد  همين الزام به رش��د  10 د رصد ی ساليانه بود  و 
البته موارد  ریز د یگری هم ممکن است وجود  د اشته 
باشد ، اما این مهم ترین انتقاد ی است كه می توان به 

این فرآیند  قائل شد .
حجم صاد رات امس�ال شما چقد ر بود ه كه به 

عنوان صاد ركنند ه نمونه انتخاب شد يد ؟
صمد ی مجد : امس��ال 124ميلي��ون د الر حجم 
صاد رات مان بود ه اس��ت، كه این یکی از پارامترهای 

امتيازآور بود ه است.

اي�ن ص�اد رات بيش�تر ش�امل چه م�وارد ی 
می شد ه است؟

نازآب�اد ی: ص��ورت وضعيت ه��اي تایيد  ش��د ه 
كارفرما مرب��وط به پروژه هاي برون مرزي ش��ركت 
فراب. مجموع این صورت وضعيت ها د ر بازه ي زماني 
اول فرورد ی��ن لغایت 29 اس��فند ماه به عنوان حجم 
صاد رات خد مات فني و مهند سي محسوب مي شود . 
آيا می د انيد  چه شركت هايی د ر كسب جايزه 

صاد ركنند ه نمونه با شما رقابت می كرد ند ؟
نازآباد ی: د ر سال جاري، شركت های استراتوس، 
كيسون، د نا رهساز و صانير كه با ما د ر گروه خد مات 
فني و مهند سي رقيب بود ند  و نهایتا شركت فراب با 
كس��ب بيشترین امتياز موفق به كسب رتبه نخست 
د ر این گروه شد . همانطور كه ذكر شد  امتياز شركت 
ف��راب هم د ر گروه خد مات و هم د ر گروه كاال باالتر 
از تمامي صاد ركنند گان بود . د ر گروه خد مات فني و 
مهند سي، بعد  از شركت فراب، به ترتيب شركت هاي 
صانير، اس��تراتوس و د نارهساز رتبه د وم تا چهارم را 

كسب كرد ند . 
اگر بخواهيد  س�ال بع�د  صاد ركنن�د ه نمونه 
ش�ويد  با توجه ب�ه 10 د رص�د  افزايش حجم 
صاد رات حد ود  140ميليون د الر بايد  صاد رات 
د اشته باشيد . آيا به نظرتان می توانيد  به اين 

سقف برسيد ؟
صمد ی مجد : اميد واریم كه بتوانيم.

د ر كد ام طرح ها؟

 اگر بخواهیم جایزه 
صاد  ركنند  ه نمونه را 
به تعارفات برگزار 
نکنیم و د  ر عمل 

اتفاقاتی بیفتد   خیلی 
بهتر است. این را 
د  ر جاهای مختلف 
بیان كرد  ه ایم. 
حمایتی كه د  ولت ها 
از صاد  ركنند  گانشان 
می كنند   باید   مثل 
حمایتی كه مثال 
د  ولت چین از 
صاد  ركنند  گانش 
انجام می د  هد  ، 
باشد  . وقتی كه قرار 
است شركت ها د  ر 
بازارهای بین المللی 
رقابت كنند   باید   از 
آنها با تمام توان 
حقوقی و اقتصاد  ی 
و اطالعاتی، حمایت 
شود 
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صمد ی مجد : پروژه هاي ني��روگاه آبي د رالوک، 
پروژه چند منظوره اومااویا، پروژه احد اث جاد ه كالر 
به كفري و پ��روژه نيروگاه حرارتي الصد ر كه د ر فاز 
اختتاميه قرار د ارد  و همچنين پروژه ترم طرح هایي 
هس��تند  كه د ر س��ال جاري مي توانند  د رآمد  ایجاد  
كنن��د . و اميد واری��م ما را به حد  نص��اب الزم برای 
د ریافت جایزه برس��انند ؛ البته همانطور كه ذكر شد  
حج��م صاد رات یک��ي از چند  معياري اس��ت كه بر 
اس��اس آن صاد ركنند گان نمونه م��ورد  ارزیابي قرار 

مي گيرند .
نازآب�اد ی: معيارهای��ی ك��ه وج��ود  د ارد ، یکی 
ارزش صاد رات اس��ت كه عب��ور از این مرحله 3۸0 
امتي��از د ارد . صاد رات طی 3 س��ال اخير براس��اس 
ص��ورت وضعيت ها )90 امتياز(، اس��تفاد ه از مصالح 
و تجهيزات د اخلی )60 امتياز(، اس��تفاد ه از نيروي 
متخصص د اخلي د ر پروژه هاي خارجي )60 امتياز(، 
گسترد گي بازارهاي هد ف و نفوذ به بازارهاي جد ید  
)1۸0 امتياز(، س��ابقه فعاليت صاد راتي )60 امتياز(، 
مهارت فني و تخصصي د ر امر صاد رات )120 امتياز( 
و عضو بود ن د ر تش��کل هاي تخصصي صاد رات )۵0 
امتياز( از معيارهای امتيازآوری است كه د ر مجموع 

1000 امتياز قابل كسب است.
امتياز فراب چقد ر بود ه است؟

صمد ی مجد : ۸62 امتياز.
ش�ما د ر مراس�م اهد ای جاي�زه صاد ركنند ه 
نمون�ه هم حضور د اش�تيد ، ظاه�را به خاطر 

نح�وه اعطای جوايز و د ر كل از روند  جلس�ه 
ناراضی بود يد ؟

صمد ی مجد : مهم ترین اش��کالی كه می توان به 
این جلسه گرفت، ند اشتن نظم كافی د ر زمان اهد ای 
جوایز بود . انبوهی از شركت ها د ر زمان اعطای جایزه 
جمع ش��د ند  و د ر نتيجه آن فض��ای همایش كامال 
به ه��م ریخته بود . بی نظمی، مهم ترین اش��کالی بود  

كه وجود  د اشت.
ب�ا ش�يوه  ای ك�ه د ر قب�ال اعط�ای جاي�زه 
صاد ركنند ه نمونه طی س�ال های اخير وجود  
د اشته و جوايز به برند گان اعطا نشد ه است، 
فكر می كنيد  فلسفه وجود  جايزه صاد ركنند ه 

نمونه محقق می شود ؟
نازآباد ی: اگر بخواهيم جایزه صاد ركنند ه نمونه 
را به تعارفات برگزار نکنيم و د ر عمل اتفاقاتی بيفتد  
خيلی بهتر اس��ت. این را د ر جاه��ای مختلف بيان 
كرد ه ایم. حمایتی كه د ولت ها از صاد ركنند گانش��ان 
می كنند  باید  مثل حمایتی كه مثال د ولت چين و یا 
تركيه از صاد ركنند گانش انجام می د هد ، باشد . وقتی 
كه قرار است شركت ها د ر بازارهای بين المللی رقابت 
كنن��د  باید  از آنها با تمام توان حقوقی و اقتصاد ی و 

اطالعاتی، حمایت شود .
مثال چه حمايتی؟

صم�د ی مج�د : مث��ال د ر بخش حم��ل كاالها، 
تجهيزات و یارانه های خاصی با د رصد های مشخص 
د ر اختي��ار ش��ركت ها ق��رار بگي��رد ، د ر رقابت های 
بين الملل��ی همان د رصد ها تعيين كنند ه هس��تند  و 
ش��ما می توانيد  با تفاوت چهار ی��ا پنج د رصد ی د ر 
قيم��ت مناقصه را ببری��د  یا ببازید . این بخش��ی از 
حمایت هاست كه د ولت ها با ارائه یارانه های مناسب 
به صاد ركنند گان انجام می د هند . اگر این كار را انجام 
د هند  و صاد ركنند گان از مملکت بيرون بروند  و كار 
كنند ، تعد اد  زیاد ی از ش��ركت ها و نيروهای انسانی 
د رگير اجرای این امور می ش��وند  و به معنای واقعی 
كلمه، كارآفرینی می شود . حمایت هایی از این د ست 
خيلی موثرتر خواهد  بود  تا اینکه به تعارفات برگزار 
ش��ود . ش��ما اگر د ر ایران بعنوان صاد ركنند ه كاال یا 
خد مات وارد  ش��وید ، د ر واقع بد ون هيچ حمایتی به 
رقاب��ت د ر عرصه جهانی می روید  وخود تان و خد ای 

خود تان هستيد  و كسی د یگر پشت شما نيست.
اگر شرايط فعلی را د ر نظر بگيريم و بر فرض 
محال خي�ال كنيم اگر اين جوايزی كه وعد ه 
د اد ه می شود ، واقعا د ر اختيار صاد ركنند گان 

قرار گيرد ؛ چقد ر مفيد  خواهد  بود ؟
صمد ی مجد : به نظرم بازهم ش��اید  خيلی مفيد  
نباش��د  و به د رد  ما نخورد . البته از هيچ بهتر اس��ت! 
فکر می كنم د ر كنار جوایز این چنينی، حمایت های 

سياسی خيلی مفيد تر باشد . خود  آقای ظریف گفتند  
كه معيار امتيازد هی به سفرا، فعاليت های اقتصاد ی 
اس��ت كه انجام می د هند ؛ اگر واقعا این سخن عملي 

شود ، خيلی مهم است.
 ما خيل��ی وقت ه��ا د ر د س��تگاه های مختلف و 
وزارت خارج��ه عن��وان می كنيم كه بيش��تر از هر 
چي��ز نيازمند  حمایت سياس��ی هس��تيم. د ر برخی 
موارد  اتفاق افتاد ه كه مثال ما د ر مناقصه ای ش��ركت 
كرد ه ای��م، قيمت را هم برد ه ای��م، به لحاظ فنی هم 
امتياز باالیی كس��ب كرد ه ایم، اما به لحاظ سياسی، 
نيازمن��د  حمایت بود ه ایم، چون می خواهند  به د ليل 
اینکه شركت فراب یك شركت ایرانی است از د اد ن 

پروژه خود د اري كنند . 
نازآباد ی: ما فقط تقاضایمان این است كه بجای 
وعد ه جایزه صاد راتی د ر چنين مواقعی ما را حمایت 
كنند ، تا رقبای ما نتوانند  به هر بهانه ای ما را حذف 
كنند  و مانع ارز آوری به ایران شوند ؛ وگرنه تقاضای 
خاص��ی ند اریم، مث��ال انتظار ند اریم ك��ه به صورت 
مذاكره ای برایمان كار بگيرن��د  یا د ر مناقصه ای كه 

آخر شد یم ما را اول كنند .
اگ�ر بخواهي�د  ب�رای بازنگ�ری د ر جاي�زه 
صاد ركنن�د ه نمون�ه پيش�نهاد ی ب�ه د ولت 
بد هيد ، يا به عنوان د ولت يا مجلس بخواهيد  
آئين نام�ه را عوض كنيد ، فك�ر می كنيد  چه 

جايزه ای بايد  به صاد ركنند ه نمونه بد هند ؟
صم�د ی مج�د : م��ن فک��ر می كن��م مقول��ه 
ضمانتنامه ها فراموش ش��د ه اس��ت. یکی از موارد ی 
كه ش��ركتهای صاد ركنن��د ه ایرانی با آن د س��ت و 
پنجه نرم می كنند ، ضمانتنامه اس��ت. ضمانتنامه ها 
اعم از ضمانتنامه ش��ركت د ر مناقص��ه، ضمانتنامه 
پيش پرد اخت و ضمانتنامه حس��ن انجام. ما مجبور 
شد یم خيلی از بازارها را تنها به د ليل مشکلی كه د ر 

تهيه ضمانتنامه وجود  د اشت، كنار بگذاریم.
اينك�ه می گوييد  ب�ازار را به د ليل ند اش�تن 

ضمانت نامه از د ست می د هيم، يعنی چه؟
صمد ی مجد : یعنی بازار، بازار بس��يار مناس��بی 
است و ش��رایط رقابتی با موارد ی كه برای خود مان 
مد ون كرد ه ایم، كامال د س��ت یافتنی اس��ت؛ بعبارت 
د یگر كامال بازار د رس��تی اس��ت، اما به محض ورود  
به این بازار مقول��ه ای تحت عنوان ضمانتنامه پيش 
می آید  كه خب، وقتی نمی توانيم ضمانتنامه بگيریم، 
طبيعتا از بازار حذف می ش��ویم. این یکی از موارد ی 
اس��ت كه د ولت می توانس��ت و می تواند  كمك كند ؛ 
البته د ر زمان تحریم كمك خاصی انجام نمی شد  و 
د ر زمان پس��اتحریم هم كه هنوز جای كمك و نياز 
به كم��ك وجود  د ارد . بنابراین یک��ی از كمك هایی 
كه به ش��ركت های ایرانی خصوصا به ش��ركت های 

 ما خیلی وقت ها د  ر 
د  ستگاه های مختلف 

و وزارت خارجه 
عنوان می كنیم كه 

بیشتر از هر چیز 
نیازمند   حمایت 

سیاسی هستیم. د  ر 
برخی موارد   اتفاق 

افتاد  ه كه مثال ما د  ر 
مناقصه ای شركت 

كرد  ه ایم، قیمت 
را هم برد  ه ایم، 

به لحاظ فنی هم 
امتیاز باالیی كسب 

كرد  ه ایم، اما به 
لحاظ سیاسی، 
نیازمند   حمایت 
بود  ه ایم، چون 

می خواهند   به عنوان 
شركتی كه ایرانی 

هستیم یا رابطه ای با 
ایران د  اریم، سر ما 

را زیر آب كنند 
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صاد ركنند ه می توانند  انجام د هند ، تس��هيل د ر ارائه 
ضمانتنام��ه برای این شركت هاس��ت. اگ��ر بخواهم 
بيش��تر توضي��ح د ه��م باید  بگوی��م زمان��ی كه د ر 
كشورهاي مختلف د ر مناقصه شركت می كنيد ، باید  

از بانك آن كشور ضمانتنامه بد هيد .
 قب��ال وقت��ی ارتباط��ات بانکی بهتر ب��ود ، بعضا 
بانك ه��ای ایرانی ب��ا بانك های كش��ورهای مقصد  
ارتباطات د اشتند ؛ شما از طریق اینجا ضمانتنامه را 
می گرفتيد  و كانتر می شد  و از آن طرف به كارفرمای 
اصلی د اد ه می ش��د . د رحالی كه حتی خود  این كار 
هم د ر زمانی كه ارتباطات بانکی امکان پذیر بود ، كار 
چند ان آس��انی د ر سيستم ما نبود ، ولی به هر حال 
انجام می شد ؛ اما از وقتی كه روابط بانکی و سيستم 
سوئيفت قطع شد ، عمال ارتباطی بين بانك ها وجود  

ند اشت. 
برای اینکه بخواهي��د  ضمانتنامه به بانك بد هيد  
خيلی س��اد ه این بود  كه كل پ��ول را باید  د ر بانك 
مقصد  ود یع��ه بگذارید  تا بتوانيد  ضمانتنامه بگيرید ، 
ام��ا این همه پول را چگونه می توان جابجا كرد ؟ د ر 
س��اک؟ یا از طریق سيس��تم های صراف��ی كه بعضا 
سيستم های امنی نيستند ؟ این كار امکان پذیر نبود  
و ما بس��ياری از قرارد اد ها را از د ست می د اد یم. این 
حمایت موثر و كارآمد ی است كه می توانند  د ر كنار 
حمایت ه��ا ی��ا امتيازاتی كه  ب��ه صاد ركنند ه نمونه 
می د هن��د ، انجام د هند  و باع��ث ورود  ارز و افزایش 

د رآمد های كشور شوند .
د رصورتی ك�ه بخواهيم آئين نام�ه را اصالح 

كنيم، بايد  چكار كنيم؟
صمد ی مجد : اگر بخواهي��م آئين نامه را اصالح 
كنيم، می توانيم كارهای ریزی روی آن انجام د هيم، 
البته د ر حال حاضر مورد ی د ر ذهن ند ارم، اما خب 
د ر نحوه انتخاب برند گان و حتی نحوه اهد ای جایزه 
و خود  جوایز می توان تغييراتی د اد  تا نتيجه بهتری 

د اشته باشند .
نازآباد ی: د ر تکميل صحبت های آقاي مهند س 
صمد ی مجد  باید  بگویم د ر س��ال ۸0 یك آئين نامه 
تشویق صاد ركنند گان نمونه به امضای آقای حبيبی 
تصویب شد  كه د ر سال 91 مجد د ا هيات وزیران به 
اصالح آن پرد اخت كه تائيد  ریاست جمهوری را هم 
د ر سال 91 گرفت. د ر آن صاد ركنند ه نمونه تعریف 
ش��د ه و یکس��ری مزایا هم د رنظر گرفته شد ه است 
ك��ه د ر آنجا صرفا بحث د رصد  صاد رات كه به عنوان 
جایزه بد هند ، مطرح نيست بلکه چند  مورد  د یگر هم 
د ر آن گنجاند ه اند  كه اجرا نش��د ه است؛ ما حتی به 
د نبال این موارد  نيز رفتيم و پيگيری هم كرد یم ولی 
به د ليل عد م بود جه نتوانس��تند  آن را اجرایی كنند . 
یك جایزه نقد ی د ر نظر گرفته بود ند  كه 1۵ميليون 
تومان است؛ برای حد اكثر پنج نمایشگاه د ر سال د ر 

د اخل كش��ور به مبلغ 60 د رصد  تخفيف باید  بد هند  
و همچنين د ر نمایشگاه های بين المللی هم حد اكثر 
باید  س��ه نمایش��گاه را تخفيف بد هند  كه متاسفانه 

محقق نمی شود  و این روند  باید  اصالح شود .
يعن�ی ش�ما پيگي�ری كرد ه اي�د  و تاكن�ون 

هيچ كد ام از اين جوايز را نگرفته ايد ؟
نازآب�اد ی: قاعد تا مص��وب بود ه، ول��ی اجرایی 
نش��د ه است و نگرفته ایم. مثال تخفيف حضور هيات 
بازاریابی د ر هيات های تجاری كه اعزام می ش��وند ، 
تخفيف د ر هزینه خد مات ارائه شد ه از سوی صند وق 
ضمانت صاد رات ایران كه شامل ۵0 د رصد  تخفيف 
برای برند گان جایزه صاد رات می ش��ود ؛ تخفيف د ر 
خد مات صد اوسيما كه عمال این بند  آخر بند ی بود ه 
كه هماهنگی زیاد ی ميان س��ازمان توسعه تجارت 
و صد اوس��يما را می طلبيد ه كه خود شان می گفتند  
اصال ش��د نی نيست! ولی موارد  قبل از آن كه مطرح 
كرد م و بحث نمایشگاه های د اخلی را انتظار د اشتيم 
ك��ه اتفاق بيفت��د ، زی��را برگزاركنند ه نمایش��گاه و 
س��ازمان توس��عه تجارت هر د و د ر د اخل یك محل 
هس��تند  و مراود ه خيلی خوبی د ارند  ولی آن را نيز 
متاسفانه نتوانستيم انجام د هيم و د ر واقع جایزه ای 
كه وعد ه د اد ه بود ند ، محقق نشد . این مزایا د ر د اخل 
همان آئين نامه تشویق صاد ركنند گان سال 91 هم 

گنجاند ه شد ه ولی عمال هيچ اتفاقی نيفتاد ه است.
خبرهايی كه می خواند م حاكی از اين اس�ت 
ك�ه د ولت فعل�ی قصد  د ارد  از س�مت جايزه 
نقد ی به س�مت همين م�وارد  حمايتی برود ، 

شما خبر موثقی د رباره اين رويكرد  د اريد ؟
صم�د ي مجد :حقيقت این اس��ت ك��ه موضوع 
جایزه صاد رات یك موضوع تعارفی شد ه است. د ولت 
جد ی��د  با وضعيتی كه به وجود  آمد ه تصميمی برای 

اصالح ند ارد . 
گرفتاری ها آنقد ر زیاد  اس��ت كه فکر نمی كنم د ر 
اولوی��ت قرار گرفتن چنين رویک��رد ی اتفاق بيفتد . 
ای��ن كار نيازمند  یك عزم جد ی اس��ت، این طرف 
قضيه را هم بگویيم كه ش��ركتها باید  د ر تش��کالت 
صنفی خود  بنش��ينند  و به وضعيت موجود  خرد ه  ای 
هم بگيرند ، باید  با همد یگر بنش��ينند  و حرف بزنند  
كه متاسفانه این اتفاق هم نمی افتد . كار تيمی كرد ن 
د ر روح اقتصاد ی ما هنوز شکل نگرفته است و عاد ت 
ند اریم به صورت تيمی د ر كنار سایر شركت ها منافع 
مشتركی تعریف كنيم و د ر قالب آن منافع مشترک 

به اهد افمان برسيم.
اينكه صاد رات اتف�اق بيفتد  و بازرگانان يك 
كش�ور بتوانند  د ر خارج از كش�ور كار كنند ، 
اهميت بيشتری د ارد  تا اينكه جايزه ای  د اد ه 
ش�ود  و حمايتی اتف�اق بيفتد ؛ اگ�ر اينها كه 
شما می گوييد  محقق شود ، اين جايزه چقد ر 

می تواند  ب�ه صاد رات كاال ي�ا خد مات كمك 
كند ؟ 

صم�د ی مجد : فک��ر می كن��م مرتب��ط كرد ن 
صاد رات به مقوله جایزه خيلی د رس��ت نباش��د . این 
جایزه می تواند  الزم باشد ، اما قطعا كافی نيست؛ این 
حمای��ت گاهی اوقات ممکن اس��ت د ر بعضی جاها 

بازد ارند گی هم د اشته باشد . 
به نظرم د ولت به عن��وان یك ارگان عام باید  د ر 
موض��وع ص��اد رات كاال یا خد مات د ق��ت كند  تا هر 
شركتی، هر كاری را انجام ند هد . به عبارتی بستری 
تعریف ش��د ه را ب��رای حضور ش��ركت های خود ش 
د ر ب��ازار جهانی فراهم كند ؛ مث��ل همان كاری كه 
چينی ه��ا می كنند . امکان ند ارد  چينی ها با همد یگر 
رقابت مخرب انجام د هند . ما د ر كشورهای مختلف 
بر سر قرارد اد هایی كه به مناقصه گذاشته شد ه است، 
با ش��ركت های چين��ی روبرو ش��د ه ایم، اما مطمئن 
هس��تيم قيمت هایی كه می د هن��د ، قبال با همد یگر 
بر س��ر آنها تفاهم كرد ه اند . د ر رد ه های باال، متوسط 
و پایين قيمت می د هن��د  و با همد یگر تعامل د ارند . 
د ولت آنه��ا هم د ر بازارهای خاصی از ش��ركت های 
خاصی حمایت می كند  و اجازه نمی د هد  كه د یگران 

وارد  شوند  تا با همد یگر رقابت مخرب كنند . 
نازآباد ی: حمایت كرد ن لزوما به معنای حمایت 
همه جانب��ه و بی چ��ون و چرا نيس��ت؛ این حمایت 
بعضی وقت ها ممکن اس��ت حک��م هد ایت یا حکم 
بازد ارند گی هم د ر بعضی موارد  د اش��ته باش��د . این 
اتفاق برای شركت های ایرانی زیاد  می افتد  خصوصا 
د ر بازار عراق، شركتهای ایرانی باهمد یگر رقابت های 
مخ��رب می كرد ند  ك��ه نهایتا به نف��ع كارفرما تمام 
می شد . با قيمت های خيلی كم و بعضا د ر قيمت های 
خ��ود  كارفرما، مين��وس می د اد ند  ت��ا بتوانند  كار را 
بگيرند  و با هم س��خت رقاب��ت می كرد ند . این باعث 
می ش��د ، كار خوب انجام ند هند  و حاشيه سود ی كه 
می توانند  د اشته باشند  را ند اشته باشند  و بعضا وارد  

حاشيه ضرر هم شوند .
می شود  گفت كه وقتی شركت ها يا همد يگر 
رقابت می كنند ، قيم�ت را پايين می آورند  و 
بع�د  از آن نمی توانند  ب�ا كيفيت كار را انجام 
د هن�د  و  د ر نهاي�ت برند  تمام ش�ركت های 

ايرانی را خراب می كنند ؟
صم�د ی مج�د : ای��ن هم یك مش��کل اس��ت؛ 
مثال های خاصی د اشتيم كه د ر كشور خاصی وقتی 
یك ایرانی بد  كار می كن��د ، كارفرما همه ایرانيان را 
به یك چشم می بيند  كه البته حق د ارد . نمی توانيم 
بگویيم كار اش��تباهی می كند  اما مشکل یك ایرانی 
باعث می ش��ود  ك��ه همه ایرانی با یك چش��م د ید ه 
ش��وند  كه د ر نهایت به ضرر ص��اد رات خد مات فني 

و مهند سي است.

حمایت كرد  ن 
لزوما به معنای 

حمایت همه جانبه 
و بی چون و چرا 
نیست؛ این حمایت 
بعضی وقت ها 
ممکن است حکم 
هد  ایت یا حکم 
بازد  ارند  گی هم د  ر 
بعضی موارد   د  اشته 
باشد  . این اتفاق 
برای شركت های 
ایرانی زیاد   
می افتد   خصوصا 
د  ر بازار عراق، 
شركتهای ایرانی 
بشد  ت باهمد  یگر 
رقابت های مخرب 
می كرد  ند   كه نهایتا 
به نفع كارفرما تمام 
می شد 
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فرهنگوزندگی

پوريسلطانيمادركتابدارينوينايراندرگذشت

 این زن می خواهد    بیشتر بد   اند   ساِل مرِگ پوري

كابوس های مرد  مشكوک د ر سنگلجمحمد    معتمد   ی  با ابرو كمان آمد  

كپچا چیست 
و به چه كار مي آید ؟

از چهارچرخ هاي سیاه فورد   
تا تأسیس هوند   ا موتورز

نگاهی به تأثیر رفع تحریم ها بر بازار 
فناوری اطالعات و ارتباطات ایران

د   ركج و پیچ این خطوط
چیزی شبیه زند   گی جریان د   ارد   

د   ر

 است قربانی
 اولین

حواد   ثتند    باد    

 عشق

بازگشتنیكيكريميدرمقامكارگردان
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روزگار  و  ایران  اد   بيات  از  اطالعی  اند   ک  كه  آنهایی 
روشنفکران ایرانی د   ر خفقان سال های بعد    از كود   تای 2۸ 
مرد   اد    د   ارند   ، بی شك نام »مرتضی كيوان« را بارها شنيد   ه اند   . 
مرد   ی كه بسياری از مبارزان و روشنفکران ایرانی نامش را 
با احترام می برند   . مرتضی كيوان، شاعر و منتقد   ی شورید   ه  
بود    كه نقش بسزایی د   ر شکل گيری جریان اد   بی د   هه 30 
و همينطور نقشی موثر د   ر شکل د   اد   ن به شخصيت اد   بی 

بسياری از شاعران ایرانی آن روزگاران د   اشت.
بعد    از كود   تای 2۸ مرد   اد    سال 32 و بازگشت محمد   رضا 
شاه پهلوی به ایران، عرصه فعاليت های فکری و فرهنگی 
بيش از پيش بر روی متفکران و اند   یشمند   ان ایرانی بسته 
و  زند   ان  و  تبعيد     د   رد     به  متفکران  این  از  بسياری  شد   ، 
شکنجه مبتال گشتند    و بسياری د   یگر نيز به جوخه های 
اعد   ام سپرد   ه شد   ند   ؛ محمد   رضا شاه بعد    از كود   تای 2۸ 
مرد   اد    برگشته بود    تا با حمایت آمریکا، تمام منتقد   ان و 
مخالفان خود    را با هر فکر و مرامي كه د  اشتند   قلع و 
قمع كند   . مرتضی كيوان شاعر خوش قریحه ایرانی 
یکی از همان ها بود   ، یکی از آنهایی كه د   ر نهایت 
به جوخه اعد   ام سپرد   ه شد   . او د   ر  بحبوحه بگير و 
ببند   های حکومت نظامی پس از 2۸ مرد   اد   ، سه 
تن از مخالفان شاه را د   ر خانه خود    پنهان كرد   . 
وقتی این موضوع به نيروهای امنيتی آن زمان 
اطالع د   اد   ه شد   ، ماموران به خانه پوری سلطانی 
از  و همسرش هجوم برد   ند   . آن سه مبارز قبل 
مأموران  اما  گریختند   ،  شاه  ماموران  رسيد   ن 
پناه  آنان  به  كه  را  همسرش  و  كيوان  مرتضی 

د   اد   ه بود   ند   ، د   ستگير و روانه زند   ان كرد   ند   .
پوری  و  مرتضی  ازد   واج  از  ماه  سه  هنوز   
نگذشته بود    كه هر د   و اسير رژیم پهلوی شد   ند    و 
به زند   ان رفتند   . كمتر از د   و ماه بعد    از د   ستگيری، 

پوريسلطانيمادركتابدارينوينايراندرگذشت

ساِل مرِگ پوري

بعد    از كود   تای 28 
مرد   اد    سال 32 و 
بازگشت محمد   رضا 
شاه پهلوی به ایران، 
عرصه فعالیت های 
فکری و فرهنگی 
بیش از پیش بر 
روی متفکران و 
اند   یشمند   ان ایرانی 
بسته شد   ، بسیاری 
از این متفکران به 
د   رد    تبعید    و زند   ان و 
شکنجه مبتال گشتند    
و بسیاری د   یگر نیز 
به جوخه های اعد   ام 
سپرد   ه شد   ند  

نیمه های پايیز امسال، زنی هشتاد    و چهار سال بود   نش را، هشتاد    
و چهار سال نفس كشید   ن و راه رفتن و زند   گی كرد   نش را د   ر بقچه ای 
جمع كرد    و با خود    به زير خاک برد   ؛ »پوری سلطانی« مثل بسیاری از 
زنان هشتاد    و چهارساله، آخرين نفس هايش را آرام و بی تكلف و تنها 
د   ر روزهای میانی پايیز، به د   رون سینه كهنسالش كشید    و چشم هايش 
را بست و رفت. او معمولی مرد   ، با اينكه زند   گی او به هیچ وجه معمولی 
نبود   . بنیانگذار مركز ملی كتابد   اری ايران، زنی بود    كه نام و ياد   ش بعد    

از سال های د   هه 30 و بعد    از كود   تای آمريكايی 28 مرد   اد    سال 32، از زبان 
روشنفكران بسیاری شنید   ه شد   ؛ »پوری سلطانی« توامان نماد    عشق و 
د   انش برای روشنفكران ايرانی و عالقمند   ان به اد   بیات و كتاب بود   . او بود    
كه كتابد   اری نوين را د   ر ايران پايه گذاشت و آن را د ر سال هاي پس از 
انقالب د ر د انشگاه تهران تد ريس كرد  و برای بسط و توسعه كتابد   اری به 
شیوه های علمی تالش كرد   . او بود    كه شاعران د   ر باب وفاد   اری و عاشقی 
او نوشتند    و نويسند   گان از او د   استان های بسیاری برای عاشقان گفتند   .

شايان ربيعي
روزنامه نگار فرهنگي
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مرتضی كيوان، كه آن روزها جوانی 33 ساله بود   ؛ د   ر 
سحرگاه روز بيست و هفتم مهر ماه سال 1333 د   ر 

برابر جوخه آتش قرار گرفت و اعد   ام شد   .
از  بخشی  خود   ش  گفته  به  كه  ابتهاج  هوشنگ 
زند   گی هنری خود    را مد   یون اثر مرتضی كيوان است، 
د   ر روز اعد   ام كيوان یك رباعی برای او سرود    و گفت:

ای آتش افسرد   ه افروختنی
ای گنج هد   ر رفته اند   وختنی

ما عشق و وفا را زتو آموخته ایم 
ای زند   گی و مرگ تو آموختنی

مرتضی كيوان با تمام جوانی خود    كه سرشار از 
بزرگی و تأثيرگذاری بر اد   بيات آن روزگاران بود   ؛ به 
زند   گی  د   ر  خاطره اش  هرگز  اما  شد   ،  سپرد   ه  خاک 
آنجا  تا  نشد   ،  محو  و  نباخت  رنگ  سلطانی  پوری 
كه د   ر سال های بعد    از مرتضی كيوان، همه پوری 
سلطانی را به نام و یاد    او می شناختند    و این د   و چهره 

تأثيرگذار همواره نامشان با هم بر قلم ها می رفت. 
ميان  د   ر  عشق  نماد     به  را  سلطانی  پوری  آنچه 
كرد   ،  بد   ل   30 د   هه  از  بعد     شاعران  و  روشنفکران 
یاد     و  نام  د   اشتن  نگاه  زند   ه  د   ر  او  عاشقانه  اخالق 
مرتضی  با  ماه  سه  تنها  كه  او  بود   .  كيوان  مرتضی 
كيوان زند   گی كرد   ه بود   ، بيش از 60 سال، هر سال 
به یاد    روز ازد   واجشان جشن گرفت و شمع های روی 
كيك را د   ر تنهایی خود    و د   ر غياب مرتضی كيوان، 
فوت كرد    تا مباد   ا خاطره مرد   ی كه جوانی خود    را 

برای مبارزه با استبد   اد    گذاشت، از یاد   ها برود   . 

پوریسلطانی،مادركتابدارینوينايران
د   ر   1310 سال  به  كه  سلطانی  پوراند   خت 
با  مجاورت  د   ر  بعد   ها  و  بود   ،  شد   ه  متولد     همد   ان 
به غير  بود   ،  به پوری مشهور شد   ه  اد   یبان و شاعران 
می یافت  كيوان  مرتضی  كنار  د   ر  كه  شخصيتی  از 
كتابد   اری  ماد   ر  را  او  د   اشت،  نيز  د   یگری  شخصيت 
نوین ایران می نامند   ، زیرا د   ر تمام سال های عمرش 
برای پایه گذاری علم كتابد   اری د   ر ایران تالش كرد    
تا آنجا كه د   ر نهایت توانست جایزه ترویج علم ایران 
ایران  اطالع رسانی  و  كتابد   اری  انجمن  از جانب  را 
د   ریافت كند   . تالش های او برای پایه گذاری كتابد   اری 
ایران و ممارست او د   ر انجام  نوین د   ر د   انشگاه های 
كار علمی باعث شد    كه رفته رفته از سوی رسانه ها و 
د   انشجویان این حوزه، لقب ماد   ر كتابد   اری نوین ایران 
را بگيرد   . پس از اعد   ام مرتضی كيوان، پوری سلطانی 
چند    سالی را خارج از ایران زیست، اما بعد   ها با آرام تر 
شد   ن فضای سياسی ایران، به كشورش  برگشت و 
پس از مد   تی مركز ملی كتابد   اری ایران را پایه گذاری 
كرد    و به عضویت هيئت علمی آن د   رآمد   . او همچنين 
بعد   ها بعنوان عضو هيئت علمی د   انشگاه تهران د   ر 
رشته كتابد   اری و استاد    گروه كتابد   اری كتابخانه ملی 

ایران انتخاب شد    و شاگرد   ان بسياری را د   ر این حوزه 
تربيت كرد   .

بود   ،  كتابد   اری  رشته  استاد     اینکه  بر  عالوه  او 
بعنوان نویسند   ه و مترجم نيز د   ر ميان اهالی فرهنگ 
شناخته می شد    و كتاب هایش د   ر ميان د   انشجوان و 
عالقمند   ان به اد   بيات و كتابد   اری، طرفد   اران زیاد   ی 
د   اشت.  بهاءالد   ین خرمشاهی كه د   ر اوایل د   هۀ پنجاه 
د   ر د   انشگاه تهران شاگرد   ِ پوری سلطانی بود   ه است 
د   ر بزرگد   اشتی كه هجد   هم خرد   اد   ماه امسال به همت 
مجلۀ بخارا د   ر كانون زبان فارسی برگزار شد   ، د   رباره 
پوری سلطانی كه از او بعنوان بانوی كتابد   اری ایران 
یاد    می كرد   ، گفت: كمتر كتابی د   ربارۀ كتابد   اری د   ر 
مؤلف،  سلطانی  پوری  كه  است  شد   ه  نوشته  ایران 
راهنما، ارزیاب و مشاور آن نبود   ه باشد    و یا نقشی د   ر 

آن ند   اشته باشد   . شاید    بتوان اهميت پوری سلطانی 
برای اهل اد   ب را د   ر حضور پر تعد   اد    اهالی فرهنگ د   ر 
این نشست مشاهد   ه كرد   ، بزرگد   اشتی كه با استقبال 
بی نظيری مواجه شد   ، آنگونه كه نه تنها صند   لی های 
سالن اصلی و  صند   لی های انتظار سالن همایش مملو 
از عالقمند   ان به پوری سلطانی بود   ند   ، بلکه قریب به 
300 نفر از حاضرین نيز مراسم را ایستاد   ه یا نشسته 
روی زمين د   نبال می كرد   ند    تا شاهد    بزرگد   اشت زنی 
كتابد   اری  بنيانگذاری  برای  را  خود     عمر  كه  باشند    
د   انشگاه  د   ر  آن  آموزش  پاگرفتن  و  ایران  د   ر  نوین 
گذاشته بود   . كامران فانی نویسند   ه، مترجم، كتابد   ار 
این  از سخنران  د   یگر  یکی  كه  ایرانی  نسخه پژوه  و 
مراسم بود   ، بزرگترین اتفاق زند   گی خود   ش را آشنایی 
و همکاری با پوری سلطانی د   انست و اشاره كرد    كه 
با  الفت  به رشتۀ  پوری سلطانی  با  كتابد   اری  رشته 
سخنان  د   ر  فانی  است.  شد   ه  تبد   یل  برایش  كتاب 
این موضوع صحه گذاشت  بر  این نشست  د   ر  خود    
كه »كتابد   اری«، علم اطالعات و د   انش شناسِی ایران، 

خود    را مد   یوِن خانم پوری سلطانی می د   اند   .
از پوری سلطانی بعنوان همسر مرتضی كيوان و 
زن روشنفکر و مبارزی كه سال های بعد    از كود   تای 
2۸ مرد   اد    را د   ر زند   ان و غربت گذراند   ، بسيار سخن 
گفته شد   ه است؛ شاید    همين هم باعث شد   ه كه آنچه 
د   رباره شخصيت علمی و اد   بی پوری سلطانی گفته 
و نوشته شد   ه است، كمتر د   ید   ه شود   . پوری سلطانی 
كتاب های زیاد   ی د   رباره كتابد   اری نوشته یا ترجمه 
مهمترین  از  برخی  كه  است  كرد   ه  ویراستاری  و 
موضوعی  »سرعنوان های  كتاب  از  عبارتند     آن ها 
اطالع رسانی«،  و  كتابد   اری  »د   انشنامه  فارسی«، 
ایران«، »خالصه  روزنامه های  و  مجله ها  »راهنمای 
»هنر  و  نسبی«  نمایه  و  د   یویی  د   ه د   هی  رد   ه بند   ی 
از  این عنوان آخر بعنوان یکی  عشق ورزید   ن« كه 

شد   ه  ترجمه  فروم  اریك  اثار  از  كه  او  ترجمه های 
است، د   ر ميان مخاطبان ایرانی بسيار محبوب است 
و شاید    كمتر كسی بد   اند    كه مترجم آن زنی است 
یعنی  این كتاب  نام  زند   گی خود   ش د   ر  كه معنای 
هنر عشق ورزید   ن خالصه می شود   . پوری سلطانی 
نمونه یك زن ایرانی مبارز بود    كه از روزگار جوانی 
تالش  از  د   ست  هرگز  كهنسالی اش  و  ميانسالی  تا 
برند   اشت و هميشه نقشی روشن و مثبت د   ر فضای 
روزهای  كه ۸4 سال  او  د   اشت،  فرهنگی كشورش 
و جنگ  انقالب  و  كود   تا  از  را  ایران  شيرین  و  تلخ 
مشکالت  بخاطر  امسال  ماه  آبان  اوایل  بود   ،  شاهد    
قلبی به بيمارستان منتقل شد    و د   ر نهایت بعد    از 
بيمارستان، سحرگاه روز  بود   ن د   ر  13 روز بستری 
شانزد   هم آبان ماه كه پایيز رو به سرد   ی می گذاشت، 
آخرین نفس های هشتاد    و چهارمين سال زند   گی اش 
را فرو خورد    و چشم بست تا 61 سال بعد    از جد   ایی 
مرتضی، مرد   ی كه د   وستش می د   اشت، این جهان را 

بگذارد    و بگذرد   .

او را ماد   ر كتابد   اری 
نوین ایران 
می نامند   ، زیرا د   ر 
تمام سال های 
عمرش برای 
پایه گذاری علم 
كتابد   اری د   ر ایران 
تالش كرد    تا آنجا 
كه د   ر نهایت توانست 
جایزه ترویج علم 
ایران را از جانب 
انجمن كتابد   اری 
و اطالع رسانی 
ایران د   ریافت كند   . 
تالش های او برای 
پایه گذاری كتابد   اری 
نوین د   ر د   انشگاه های 
ایران و ممارست او 
د   ر انجام كار علمی 
باعث شد    كه رفته 
رفته از سوی رسانه ها 
و د   انشجویان این 
حوزه، لقب ماد   ر 
كتابد   اری نوین ایران 
را بگیرد  
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شيفت شب؛ اين زن می خواهد    بيشتر بد   اند   

فيلم سينمایی »شيفت شب« چهارمين ساخته نيکی كریمی است، این فيلم از بيست و هفتم 

آبان ماه به سرگروهی سينما آزاد   ی به روی پرد   ه سينماها رفته است. فيلم شيفت شب برخالف 

فيلم های قبلی  نيکی كریمی، تم مستند   گونه ند   ارد   . این فيلم د   ر شصت و نهمين جشنواره فيلم 

اد   ینبرو اسکاتلند    و سی ویکمين جشنواره فيلم ورشو لهستان حضور د   اشت. محمد   رضا فروتن و ليال 

زارع د   ر این فيلم نقش های اصلی را به عنوان یك زوج بازی مي كنند   .  نيکی كریمی پيش از این فيلم، 

ساخت فيلم های »یك شب«، »چند    روز بعد   « و »سوت پایان« را د   ر كارنامه خود    ثبت كرد   ه است.

 به گفته »علی اصغری« یکی از نویسند   گان فيلمنامه شيفت شب، این فيلم اثری تلخ نيست؛ بلکه اثری اجتماعی و خانواد   گی 

است و قصه زنی است را روایت می كند    كه زند   گی خوب و آرامی د   ارد   ، اما با شنيد   ن یك خبر د   ر می یابد    طوفانی د   ر راه است و 

می كوشد    جلوی طوفان را بگيرد   . این فيلم روایت زنی به نام ناهيد    است كه د   ر خيابان های تهران به د   نبال شوهرش می شود    تا راز 

زند   گی شان را كشف كند   . فيلم »شيفت شب« د   ر بخش سود   ای سيمرغ سی و سومين جشنواره فيلم فجر حضور د   اشت و موفق 

به د   ریافت د   یپلم افتخار بهترین بازیگر زن )ليال زارع( و جایزه ویژه هيات د   اوان برای نيکی كریمی به عنوان نویسند   ه، كارگرد   ان و 

تهيه كنند   ه شد   ه است. سناریوی این فيلم كه نيکی كریمی كارگرد   انی آن را برعهد   ه د   ارد   ، به قلم محمود    آید   ن، علی اصغری و نيکی 

كریمی نوشته شد   ه است و موسيقی آن را نيز كارن همایون فر آماد   ه كرد   ه است. د   ر آخرین ساخته نيکی كریمی، عالوه بر خود    او 

بازیگران نام آشنای د   یگری نيز به روی پرد   ه می روند    كه محمد   رضا فروتن، ليال زارع، سحر قریشی، اميرحسين آرمان، ترالن پروانه، 

امير آقایی، گوهر خيراند   یش و حسين پاكد   ل از جمله آنان هستند   .

نما
سی

خد   اوند   ان اسرار؛ همايون شجريان و سهراب پورناظری
هنوز خاطره »آرایش غليظ« د   ر خاطرها 
هست؛ آلبومی كه موسيقی ایران را د   ر بهت 
و شگفتی فرو برد   ، استقبال گسترد   ه، به 
خصوص از سوی نسل جوان و طرفد   اران 
موسيقی تلفيقی را به همراه د   اشت و ثابت 
كرد    همایون شجریان و سهراب پورناظری، 
تيم خوبی هستند   . حاال، »خد   اوند   ان اسرار« از همين تيم موفق منتشر 
مي شود   .  آلبوم »خد   اوند   ان اسرار« اولين آلبوم از پروژه  »آیينه  ها« با آواز 
همایون شجریان و آهنگسازی سهراب پورناظری است. این پروژه شامل 
پنج اثر است كه د   ر قالب آلبوم  هاي صوتی و تصویری »خد   اوند   ان اسرار«، 
»آیينه  ها« و مستند   ی با نام »آن سوی آیينه  ها« به كارگرد   انی رخشان بنی 
 اعتماد    د   ر فواصل زمانی مختلف منتشر مي شود   .  د   ر آلبوم »خد   اوند   ان اسرار« 
به جز آهنگ هاي ساخته سهراب پورناظری، قطعه  ای از آثار كيخسرو 
پورناظری با نام »یاوران« نيز وجود    د   ارد    كه پيش از این د   ر آلبوم »حيرانی« 
منتشر شد   ه بود   ، اما د   ر این آلبوم، سهراب پورناظری با نگاهی متفاوت آن را 
تنظيم و همایون شجریان اجرا كرد   ه است.  »خد   اوند   ان اسرار« شامل د   و 
بخش است كه د   ر بخش اول »ساز و آواز« بد   اهه د   ر مقام اصفهان 
با اشعاری از مولوی و د   ر بخش د   وم روایتی با نام »رهایی« د   ر 

سه پرد   ه آمد   ه است.

محمد    معتمد   ی با ابرو كمان آمد  

عسگری  محسن  شعر 
د   ست مایه نامگذاری آلبوم جد   ید    

محمد    معتمد   ی با آهنگسازی احسان 

ذبيحی فر و نوازند   گی پشنگ كامکار شد   ه؛ 

كمان«  »ابرو  كمان«.  »ابرو  برای  آلبومی 

آلبومی به شيوه موسيقی د   ستگاهی ایرانی د   ر 

د   ستگاه سه گاه برای اركستر سازهای ایرانی است. این آلبوم هفت قطعه 

د   ارد    و توسط موسسه فرهنگی هنری ماهور منتشر شد   ه است. قطعات آن 

»پيش د   رآمد    )انتظار(«، »ساز و آواز )د   رآمد   («، »تصنيف كرشمه«، »ساز 

و آواز )زابل و مویه(«، »چهارمضراب شوق«، »ساز و آواز )مخالف(« و 

»تصنيف ابرو كمان« نام د   ارند   . مقد   مه بی كالم تصنيف »ابرو كمان« از قطعه 

»چهارمضراب اصفهان« ساخته فرامرز پایور برگرفته شد   ه است. د   ر پایان 

قطعه »شوق« نيز از یك نغمه آیينی جنوب استفاد   ه شد   ه است.  د   ر این 

آلبوم، احسان ذبيحی فر آهنگسازی و محمد    معتمد   ی آواز را بر عهد   ه د   اشته 

اند   . پشنگ كامکار به عنوان تکنواز سنتور، اعضای گروه مهتاب شامل احسان 

امامی، احسان ذبيحی فر، ترگل خليفی، سولماز بد   ری و حميد    قنبری با تار، 

عود   ، تنبك، سنتور، رباب، كمانچه و همچنين مجيد    وطنيان با د   ف، د   ر این 

آلبوم به نوازند   گی پرد   اخته اند   .  ترانه هاي آلبوم »ابرو كمان« سرود   ه 

سعد   ی، حافظ شيرازی و محسن عسگری هستند   

یقی
موس
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كابوس های مرد  مشكوك د ر سنگلج
نمایش »كابوس های مرد  مشکوک« 
صحنه  روی  به  سنگلج  تماشاخانه  د ر 
رفت. اجرای این نمایش كه به كارگرد انی 
عظيم موسوی تهيه شد ه، از روز د وشنبه 
بيست و سوم آذرماه آغاز شد ه است و تا 
اد امه  ماه  بيست و هشتم د ی  د وشنبه 

خواهد  د اشت. 
مرد   »كابوس های  نمایش  نویسند ه  ناصربخت،  محمد حسين 
چهارگانه  نمایشنامه های  از  یکی  نمایشنامه،  این  گفت:  مشکوک« 
»چاله  ميد ان« من است كه سال ۸4 نوشتن آن تمام شد . این متن 
ناصرالد ین شاه  زمان  د ر  ميد ان  چاله  زنان  شکست خورد ه  قيام  به 
می پرد ازد  و این كه حکومت وقت تصميم گرفت با كسانی كه د ر این 

قيام تاثيرگذار بود ه اند ، تسویه حساب كند . 
ليال  بيگی،  علم  مجيد   مشکوک«  مرد   »كابوس های  نمایش  د ر 
ارجمند  پيوند ، ميثم یوسفی، مهد ی نوری، مجيد  لياقت، شهاب 
راحله، حبيب اهلل اعتصام، محمد  پارساحسينی، صاد ق نيکجو، 
د اود  اسد اللهی و منير لطيفيان به ایفای نقش می پرد ازند .

ژنرال ها د ر كانون پرورش فكری

نمایش عروسکی »ژنرال ها« آذر 

و د ی  امسال، هر روز ساعت 1۸ د ر سالن 

بوستان مركز توليد  تئاتر و تئاتر عروسکی 

كانون پرورش فکری كود كان و نوجوانان به 
روی صحنه می رود . 

امير مشهد ی عباس نویسند ه نمایشنامه و 

كارگرد ان تئاتر ژنرال ها است. د ر این نمایش حميد رضا حسينعلی، مجتبی 

گوهرخای، ند ا نوری و فرزانه سليمانی به ایفای نقش می پرد ازند . این 

نمایش د استان د و ژنرال بازماند ه از جنگ را روایت می كند  كه به یکد یگر 

می رسند  و طبق روال مرسوم باید  با یکد یگر بجنگند  تا یك نفر پيروز شود ، 

اما آن ها د ر جایی به هم می رسند  كه یك د ختربچه مشغول بازی است و 

مجبور می شوند  طبق قوانين د ختر پيش بروند .

كانون پرورش فکری كود كان و نوجوانان د ر بلوار كشاورز، خيابان 

حجاب و د اخل پارک الله واقع شد ه است. برای كسب اطالعات بيشتر 

د رباره این نمایش و نحوه خرید  و رزرو بليط آن می توانيد  با شماره 

تلفن  ۸۸9۸0۷21 تماس بگيرید .

یاتر
ت

د   ر تند    باد    حواد   ث، عشق اولين قربانی است

»شهرزاد   « قصه ی عاشقانه ای است كه د   ر بستری تاریخی روایت می شود   . د   استان سریال 

نمایش خانگی »شهرزاد   « كه د   ر 26 قسمت ساخته شد   ه به د   وره تاریخی د   هه 30 شمسی 

برمی شود   . این سریال پرستاره و پرهزینه، بزرگترین پروژه تاریخ شبکه نمایش خانگی است. 

»شهرزاد   « با بازی ترانه عليد   وستی، »قباد   « با بازی شهاب حسينی و »فرهاد   « با بازی مصطفی 

زمانی سه شخصيت اصلی سریال هستند   . سرمایه گذاری این سریال به طور مشترک بر عهد   ه 

تصویرگستر  شركت  برعهد   ه  آن  پخش  و  بود   ه  رضوی«  »سيد   هاد   ی  و  امامی«  »سيد   محمد    

پاسارگاد    است. همچنين شركت ای اِم فيلم)EM Film(  قرار است سریال »شهرزاد   « را د   ر خارج از ایران توزیع كند    و 

پخش بين المللی آن را د   ر اروپا برعهد   ه د   ارد   . خرید   اران نسخه اصل سریال »شهرزاد   « با خرید    د   ی وی د   ی، مي توانند    سریال 

»بركينگ بد   «)Breaking Bad( را همزمان با توزیع هر قسمت تماشا كنند   . هم چنين اینترنت آسياتك د   ر هر قسمت از 

سریال »شهرزاد   «، یك گيگابایت حجم اضافه به مشتركين هد   یه می كند   .  »جمشيد    هاشم پور«، پيشکسوت سينما و »ترانه 

عليد   وستی«، بازیگران سریال نمایش خانگی »شهرزاد   «، برای اولين بار است كه د   ر یك سریال بازی كرد   ه اند   .همچنين از د   یگر 

نکات قابل توجه این سریال خانگی این است كه »ابوالفضل پورعرب« پس از چند    سال د   وری از بازیگری و مقابله با بيماری 

سخت، د   ر سریال »شهرزاد   « بازی كرد   ه است. سریال »شهرزاد   « د   ر لوكيشن های تاریخی شهر تهران، خانه فرهنگ د   كتر معين، 

زند   ان قصر، كلوب ارامنه و شهرک سينمایی غزالی فيلمبرد   اری شد   ه است.سریال نمایش خانگی »شهرزاد   « به كارگرد   انی 

»حسن فتحی« و تهيه كنند   گی »سيد    محمد    امامی« با د   رجه كيفی »الف« ویژه از 22 مهر ماه توزیع و پخش شد   ه است. 

نگی
خا بکه

ش
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توليد    اتومبيل های فورد    انقالبی د   ر صنعت خود   روسازی 
د   نيا بود   . تركيب خالقانه توليد    انبوه اتومبيل، د   ستمزد    
باالی كارگران و قيمت  پایين توليد   ات كارخانه اش، چنان 
تأثيری بر اقتصاد    قرن بيستم گذاشت، كه برخی آن را 
»فورد   یسم« ناميد   ند   .  هنری فورد    كه امروز بيش از 1۵0 
سال از تولد   ش می گذرد   ، مسير توليد    خود   روی محبوبش 
ساختن  برای  او  خالقانه  اید    ه  نکرد   .  طی  به ساد   گی  را 
سرمایه  ند   اشتن  بزرگ  مانع  با  اسب،  بد   ون  ارابه های 
روبه رو بود    و همين او را بارها د   چار شکست كرد   . فورد    د   ر 
بيست وسه سالگی د   ر شركت روشنایی اد   یسون مشغول به 
كار بود   . عالقه وافرش به صنعت، رؤیای ساختن اتومبيل را 
د   ر سرش پررنگ كرد   .  د   ر كارگاه كوچکی كه د   ر پاركينگ 
را  گازوئيلی  اش  موتور  اولين  بود   ،  اند   اخته  راه  خانه اش 
طراحی كرد   . وسيله ای با 4 چرخ سيمی كه به چرخ های 
یك د   وچرخه سنگين شباهت د   اشت و با یك اهرم سکان 
مانند    به جلو راند   ه می شد   . او این اختراع كه اولين اختراع 

ماشينی اش بود    »چهارچرخ« ناميد   . 

شكستپشتشكست
سرمایه گذاری   1۸90 د   هه  د   ر  اتومبيل  توليد    
د   لهره آوری بود   . د   یترویت آمریکا پر از سرمایه گذاران و 
د   الالنی بود    كه به راحتی پول خود    را خرج اید   ه های تازه 
نمی كرد   ند   . د   ر این ميان، سرمایه گزافی را كه فورد    برای 
توليد    اتومبيلش نياز د   اشت كسی جز »ویليام مورفی« 
نتوانست مهيا كند   . او كه از تاجران بزرگ د   یترویت بود   ، 
نام شركت اتومبيل سازی د   یترویت را برای كارخانه جد   ید    

انتخاب كرد   . عليرغم اميد    فراوان فورد    به این كارخانه، 
سررسيد   ند   .  می كشيد     انتظار  ازآنچه  زود   تر  مشکالت 
نمونه اوليه اتومبيل طراحی شد   ه اش تنها به جلو می  راند    
و این مشکلی نبود    كه بتواند    د   ر توليد    ناد   ید   ه اش بگيرد    
عالوه براینکه هزینه وارد   ات الستيك از اروپا زیاد    بود   . 
این مشکالت د   ر كنار هم مورفی را بی طاقت كرد   ه بود   . 
یك سال و نيم بعد    د   ر  1901 د   رحالی كه هيچ یك از 
مشکالت رخت برنبسته بود   ند   ، مورفی از كارخانه كنار 
كشيد   . او باورش به فورد    را از د   ست  د   اد   ه بود    و هنری 
تنها  بود   ،  نکرد   ه  كارش  د   ر  پيشرفتی  هيچ  د   رحالی كه 

سرمایه گذارش را از د   ست د   اد   .
هنری فورد    به د   نبال چرایی این شکست بود   ، او بار 
د   یگر به كارگاه خانگی اش پناه برد    و باوجود    نااميد   ی، 
موتور گازوئيلی را چند    بار پایين ریخت و باز سر هم كرد   . 
این بار اتومبيل د   یگری با یك موتور سبك و كوچك 
ساخت. او مورفی را متقاعد    كرد    تا فرصت د   یگری به 
او بد   هد   . مورفی كه فورد    را »نابغه جوان« می د   انست، 
برای بار د   وم شانس سرمایه گذاری را امتحان كرد   . این 
بار شركت بانام كارخانه هنری فورد    آغاز به كار كرد   ، 
اما مشکالت د   یگری سر باز كرد   ند   . مورفی بيش از پيش 
د   ر طراحی و توليد    اتومبيل د   خالت می كرد    و فورد    برای 
نظرات او ارزشی قائل نبود   . فورد     او را »پول د   ار بی مغز« 
ی می د   انست كه حق د   خالت د   ر هنر  اتومبيل سازی را 
ند   اشت.  نوبت به د   ومين شکست رسيد    و این بار فورد    
كنار  معنای  به  فورد     برای  این  كرد   .  ترک  را  كارخانه 
گذاشتن رؤیایش بود   ، چراكه جوان نابغه د   یگر د   ر ميان 
سرمایه گذاران د   یترویت جایگاهی ند   اشت. او د   و فرصت 
ند   اشت.  بار سومی وجود     و  بود     ازد   ست د   اد   ه  را  طالیی 
هرچند    خود   ش د   ر خاطراتش چيز د   یگری نوشته است: 

»همه این ها اتفاقات كوچکی هستند    كه من از آن ها 
د   رس گرفته ام. اگر این شکست ها نبود   ند   ، نمی فهميد   م 
كه مشکل اصلی كار د   ر چيست و امروز می د   انم كه من 
نمی-توانم به كسی حق د   خالت د   ر كارم را بد   هم. پول 

چيزی نيست كه به خاطرش به اید   ه ام خيانت كنم.«

چهارچرخسیاه
پيد   اكرد   ن سرمایه گذار  برای  فورد    كه شانس كمی 
قيمتی  هر  به  می خواست  این بار  د   اشت،  مناسب 
استقاللش را از سرمایه گذارانش حفظ كند    و این كار 
اید   ه طراحی فورد   های  او پای  د   ر آمریکا مرسوم نبود   . 
سياه رنگ ایستاد   ه و معتقد    بود   : »هر مشتری می تواند    
خود   رویی به رنگ د   لخواهش د   اشته باشد    تا زمانی كه 
این رنگ سياه باشد   .« چند   ی بعد   ، الکساند   ر مالکومسون 
یك مهاجر اسکاتلند   ی كه صاحب معاد   ن زغال سنگ بود   ، 
حاضر به سرمایه گذاری د   ر شركت فورد    شد   . سرانجام د   ر 
سال 1903، اولين فورد    سياه رنگ به نام فورد    اِی به بازار 
آمد    د   رحالی كه تنها حد   ود    ۸00 د   الر قيمت د   اشت. امروز 
بعد    از گذشت 112 سال از آن روز كه آن فورد    سياه رنگ 
به بازار آمد   ، كارخانه فورد    همچنان د   رميان كارخانه های 
توليد   كنند   ه  د   ومين  و  د   ارد     قرار  اتومبيل سازی  معتبر 
خود   رو د   ر ایاالت متحد   ه است؛ نام »فورد   « بر روی این 
اتومبيل ها برای همه آشناست. هنری فورد    د   ر خاطراتش 
د   ر مورد    شکست این چنين نوشته است: »ما د   ر زند   گی 
به د   و شکل د   چار شکست می شویم. اولين حالت زمانی 
است كه به اید   ه هایمان فرصت جوالن نمی د   هيم، آن ها 
آن قد   ر  و  می كنيم  د   فن  ذهنمان  تاریك  كنج  د   ر  را 
فرابرسد   .  مناسب  زمان  تا  بخورند     خاک  می گذاریم 
بگذارید    خيالتان را راحت كنم كه زمان مناسب هيچ وقت 

تجربهناكامیتولیدكنندگانبزرگصنعتاتومبیل سازی

از چهارچرخ هاي سیاه فورد   
تا تأسیس هوند   ا موتورز

د   ورترين  از  يكی  اتومبیل هايشان می شناسیم.  نام  با  را  آن ها  د   و  هر 
مد   يون  را  تولید   اتش  د   يگری  و  كرد   ه  آغاز  را  كارش  سرزمین های شرق 
سرمايه گذاران آمريكايی است. »فورد   « و »هوند   ا« هر د   و از مشهورترين 
فروش می رسند    و  به  د   ر سراسر جهان  امروز  كه  اتومبیل هايی هستند    
بسیاری را شیفته مد   ل های گوناگون خود    كرد   ه اند   . اما شايد    هیچ يک از ما 
ند   انیم، تولید   كنند   گان اولیه اين خود   روها برای ساخت اولین ماشین های 
كارخانه ای خود    چه سختی هايی را پشت سر گذاشته اند   . »هنری فورد   « و 
»سوئی شیرو هوند   ا« د   و كارآفرين كالسیک عرصه صنعت هستند    كه مثل 
بسیاری از كسانی كه به د   نبال تحقق رؤيای خود    می روند   ، مسیر عملی  كرد   ن 
ايد   ه های خالقشان را به ساد   گی نپیمود   ند    و د   ر اين  راه  بارها تلخی شكست 

را چشید   ند   .

بهاره بد   يعی
روزنامه نگار

فورد    كه شانس 
كمی برای پید   اكرد   ن 
سرمایه گذار مناسب 
د   اشت، این بار 
می خواست به هر 
قیمتی استقاللش را 
از سرمایه گذارانش 
حفظ كند    و این كار د   ر 
آمریکا مرسوم نبود   . 
او پای اید   ه طراحی 
فورد   های سیاه رنگ 
ایستاد   ه و معتقد    بود   : 
»هر مشتری می تواند    
خود   رویی به رنگ 
د   لخواهش د   اشته 
باشد    تا زمانی كه این 
رنگ سیاه باشد 
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بعد    از اخراج، هوند   ای 
نوجوان خانه را به 
مقصد    توكیو ترك 
كرد    و اولین شغل او، 
پرستاری از فرزند    
یک خانواد   ه ثروتمند    
بود   . د   ر همان خانه بود    
كه با پرسه زد   ن د   ر 
پاركینگ و آشنایی با 
كلکسیون اتومبیل ها، 
به آن ها عالقه مند    شد    
و همین عالقه، شغل 
د   یگری د   ر مکانیکی 
برایش د   ست وپا كرد   

از راه نمی رسد    و این شکست انسان را محکوم به نابود   ی 
نصيب  كه  د   ارد     هم  د   ومی  حالت  د   رماند   گی  می كند   . 
آد   م های نترس و خطرپذیر می شود   . آن هایی كه راهی 
برای عملی كرد   ن اید   ه هایشان پيد   ا می كنند    و شکست 
اول و د   وم و هزارم برای آن ها فرقی ند   ارد   . می د   انم كه 
تکرار شکست نا اميد   ی به همراه د   ارد   ، اما می خواهم شما 
نيز بد   انيد    زمانی كه اید    ه ای از آن شماست، حق ند   ارید    

آن را مفت و مجانی از د   ست بد   هيد   .«

هوندا:هیچچیزبهاندازهانگیزه
آدمیراجلونمی برد

شرقی ترین  د   ر  پيش  سال ها  هوند   ا  اتومبيل های 
نقطه آسيا توليد    شد   ند    و امروز د   ر فهرست مشهورترین 
ماشين های د   نيا قرار د   ارند   . باآنکه حد   ود    ۷0 سال از 
هنوز  می گذرد   ،  هوند   ا«  »سوئی شيرو  كارآفرینی 
است.  كار  به  فراوان مشغول  توليد   ات  با  كارخانه اش 
و سختی های  تجربه شکست  كه  كنيم  گمان  شاید    
راه اند   ازی كسب وكاری نو، تنها متعلق به كارآفرینان 
هوند   ا  اما  است،  آن ها   رقابت  از  پر  د   نيای  و  امروزی 
سر  د   ر  را  خالق  اید   ه ای  كه  جوانانی  تمام  مانند    
می پرورانند   ، برای رسيد   ن به رؤیایش با د   شواری های 

زیاد   ی مواجه شد   .
سرمایه  با  تنها  سال 194۸،  د   ر  هوند   ا  كه  زمانی 
3200 د   الری اش اولين موتورسيکلت هوند   ا را ساخت، 
حتی د   ر خواب هم نمی د   ید    كه روزی اتومبيل هایش 
د   ر بازار جهانی بی رقيب بمانند   . او عشق توليد    موتور 
و د   وچرخه د   اشت و رؤیای ساختن یك وسيله نقليه 
كه  زمانی  می پروراند   . حتی  د   ر سر  را  ساد   ه  و  ارزان 
كارخانه موتورسازی اش د   ر ژاپن، 1۵0 كارگر د   اشت و 
توانسته بود    2 هزار موتورسيکلت بسازد   ، بازهم جایی 
برای فروش توليد   اتش د   ر آمریکا و اروپا متصور نبود   . 

نوجوانیپردردسر
سوئی شيرو هوند   ا د   ر 1۵ سالگی از مد   رسه اخراج شد    
و د   رحالی كه تنها رؤیای پد   ر آهنگرش، اد   امه تحصيل 
فرزند    بود   ، مجبور شد    راه د   یگری د   ر پيش بگيرد   . او د   ر 
خاطراتش د   رباره اخراج می نویسد   : »قبول د   ارم كه اهل 
د   رس و مد   رسه نبود   م، اما حال كسی را د   اشتم كه از 
گرسنگی د   ارد    می ميرد    و به جای وعد   ه ای غذا، از او انتظار 

د   ارند    كه اصول تغذیه صحيح را یاد    بگيرد   .«
مقصد     به  را  خانه  نوجوان  هوند   ای  اخراج،  از  بعد    
توكيو ترک كرد    و اولين شغل او، پرستاری از فرزند    یك 
خانواد   ه ثروتمند    بود   . د   ر همان خانه بود    كه با پرسه زد   ن 
د   ر پاركينگ و آشنایی با كلکسيون اتومبيل ها، به آن ها 
عالقه مند    شد    و همين عالقه، شغل د   یگری د   ر مکانيکی 
برایش د   ست وپا كرد   . هوند   ا د   ر 20 سالگی اولين موتور 
ساختگی اش را كه حاصل بازسازی موتور یك ماشين 
مسابقه بود   ، به راه اند   اخت. اما نه تنها این موتور كه پنج 
توليد    بعد   ی او، همگی ناقص از كار د   رآمد    و او با شانس 
زیاد   ی هنگام راند   ن آن ها، جان سالم به د   ربرد   . »هيچ چيز 
به اند   ازه انگيزه، آد   می را جلو نمی برد   . من با موتورهایی 
كه سرهم می كرد   م تا پای مرگ پيش رفتم، اما واقعيت 
آن است كه د   ر تمام عمرم هيچ چيز را به اند   ازه ساختن 
موتور د   وست ند   اشتم و این بزرگ ترین انگيزه برای اد   امه 
راهم بود   . انگيزه تنها د   ليلی بود    كه باعث می شد    رؤیایم 

را رها نکنم.«

تأسیسشركتهونداموتورز
»موسسه  محصول  اولين   ،194۷ سال  د   ر  هوند   ا 
د   وچرخه  نام  با  را  هوند   ا«  موتوری  و  فنی  تحقيقات 
موتوری نوع A روانه بازار كرد    و یك سال بعد    شركت 
هوند   ا موتورز به شکل رسمی تأسيس شد   . موتورهای 
نوع A به سرعت د   ر ژاپن مورد    استقبال قرار گرفتند    و 

بعد    از آن، توليد    موتورسيکلت 12۵ سی.سی هوند   ا، راه 
این شركت به بازارهای جهانی را هموار كرد   .

 6 تنها  د   رحالی كه   19۵9 سال  د   ر  موتورز  هوند   ا 
كارمند    صنعتی د   اشت، د   ر لس آنجلس شروع به كار كرد   . 
سوئی شيرو هوند   ا به همراه د   و نفر از مد   یران ژاپنی اش 
به آمریکا رفتند   . آن ها با سرمایه ای محد   ود    كار خود    را 
آغاز كرد   ند    و برای اینکه هزینه زند   گی را پایين بياورند   ، 
د   ر اتاق نگهبانی كارگاهشان اقامت می كرد   ند   . »خود   م 
بود   م،  كرد   ه  آماد   ه  نامالیمتی  هر  با  رویارویی  برای  را 
چراكه فروش د   ر بازار آمریکا می توانست مهم ترین اتفاق 
شركتمان باشد   .«  د   ر د   هه 1960، بعد    از سختی های 
فراوان، این شركت ژاپنی توانست فروشند   ه شماره یك 
موتورسيکلت د   ر آمریکا شود   . باآنکه ساخت موتورهای 
سی.وی.سی.سی شركت هوند   ا را چند   ین گام به جلو 
برد    و استقبال از این موتورها بی نظير بود   ، اما بعد    از 
هوند   ا  ذهن  به  تازه ای  اید   ه  چشم گير،  موفقيت  این 
كه  بود     پرسرعت  اتومبيلی  آن ساخت  و  آورد     هجوم 
گوی سبقت را از نيسان و تویوتا برباید   . سوئی شيرو، 
د   ر سال 1963 اولين خود   روی طراحی شد   ه اش را كه 
یك اتومبيل ورزشی به نام S۵00 بود   ، برای اولين بار 
روانه مسابقات اتومبيل رانی كرد    و پيروزی د   ر مسابقات 
فرمول یك را از آن خود    كرد   . این پيروزی، راه ساخت 
خود   روهای هوند   ا را هموار كرد    و اولين اتومبيل  سواری 

هوند   ا با نام آكورد    د   ر بازار آمریکا عرضه شد   .
بيماری  براثر   1991 سال  د   ر  هوند   ا  سوئی شيرو 
كبد   ی د   رگذشت، اما توانست سومين جایگاه صنعت 
خود   روسازی ژاپن را از آن خود    كند   . خالقيت او د   ر 
ساخت موتورسيکلت و خود   روهای كم مصرف، گامی 
بزرگ د   ر صنعت اتومبيل سازی جهان است و باآنکه 
د   ر  او  نام  می گذرد   ،  مرگش  از  سال  بيست  از  بيش 

فهرست كارآفرینان خالق و جوان جای د   ارد   .
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بازار كسب و كار یکی از چشم انتظاران اصلی اجرای 
برجام است. فضایی كه د   ر صورت اجرای برنامه جامع 
اقد   ام مشترک تحت تأثير جد   ی آن قرار خواهد    گرفت و 
د   ر این ميان بازار فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان 
یکی از بخش های جد   ید    و نوپای كسب و كار د   ر ایران 
با اميد   واری آميخته با د   لواپسی به این روند    می نگرد    و بر 

عالمت سوال های موجود    می افزاید   .
وسایل  قيمت  كاهش  باعث  تحریم ها  رفع  آیا 
د   یجيتالی والکترونيکی مانند    كامپيوتر و موبایل خواهد    
و  مستقيم  طور  به  جهانی  بزرگ  برند   های  آیا  شد   ؟ 
این  د   ر  و  كرد     خواهند     پيد   ا  حضور  ایران  د   ر  رسمی 
صورت كيفيت خد   مات پس از فروش و ضمانت آن ها 
تامين خواهد    شد   ؟ آیا امکان خرید    اینترنتی از بازارهای 
خواهند     ایرانی  كاربران  و  شد     خواهد     فراهم  جهانی 
ماركت های  از  واسطه ای  و  محد   ود   یت  بد   ون  توانست 
محصوالت  و  افزارهای  نرم  آیا  كنند   ؟  خرید     جهانی 
بازار  امکان حضور آسان تر و موثری د   ر  ایران  د   اخلی 
این سواالت و  جهانی به د   ست خواهند    آورد   ؟ پاسخ 
بسياری از پرسش های د   یگر د   ر گرو تأثيراتی است كه 
رفع تحریم ها بر بازار فناوری اطالعات د   ر ایران خواهد    

گذاشت.

تحريمهاباITچهكرد؟
وزیر  معاون  شرمن«،  »اند   ی  امسال،  خرد   اد   ماه 
تلفن  فروش  تحریم   لغو  از  آمریکا  خارجه  امور 
»این  گفت:  او  د   اد   .  خبر  ایران  به  كامپيوتر  و  همراه 
تصميم را گرفتيم تا تحریم ها مانعی برای استفاد   ه از 
تکنولوژی هایی كه مرد   م برای ارتباط بهتر و سریع تر به 
آنها نياز د   ارند   ، ایجاد    نکند   . این موضوع هم شامل سخت 

افزار وهم نرم افزار می شود   .«
شرمن یاد   آوری كرد    د   ولت آمریکا سه سال پيش 
هم تعد   اد   ی از اقالم و نرم افزارهای ارتباطی را از شمول 
تحریم ها خارج كرد   ه بود   . اشاره معاون وزیر امور خارجه 
آمریکا به امکان استفاد   ه از سه ابزار شركت گوگل به 
 ،)Google Earth( نقشه  سرویس های  نام های 
مرورگر كروم )Chrome( و سرویس عکس پيکاسا 

)Picasa( د   ر د   و سال گذشته  است.
فناوری  بازار  پيکره  بر  كه  تحریم هایی  تمام  اما 
اطالعات روانه شد   ه به این  موارد    ختم نمی شود   . از زمان 
  ICTسطوح تمام  د   ر  فعاالن  تحریم،  فشارهای  آغاز 
ازجمله وارد   ات تجهيزات و ابزار تکنولوژی اطالعات و 
د   ر تمام زیرشاخه های آن همچون سخت افزار، نرم افزار، 
اینترنت، شبکه و تجهيزات مخابراتی با مشکالتی مواجه 

بود   ه اند   .
به  افزارها، د   سترسی  نرم  این سال ها د   ر حوزه  د   ر 
جد   ید   ترین نسخه های پيشرفته نرم افزاری و محيط های 

تحت وب، متن بازها و توسعه د   هند   گان این فضا به د   ليل 
تحریم های پی د   ر پی به آسانی امکان پذیر نبود   . حتی 
د   ر بخش فضای مجازی و اینترنت، د   سترسی ند   اشتن به 
امکانات بسياری از سایت های پراهميت، د   ر كسب و كار 
فاوا تأثيرات منفی به جای گذاشت. تا جایی كه رئيس 
سازمان نصر كشور، با یاد   آوری آسيب هایی كه به د   ليل 
تحریم ها به حوزه تجارت الکترونيکی طی ساليان گذشته 
وارد    شد   ه، گفته است: »د   ربخش تجارت الکترونيکی و 
انتقال منابع مالی به د   ليل مشاركت نکرد   ن بانك های 
ایرانی و بين المللی، حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
همچون سایر بخش های صنعتی و بازرگانی آسيب د   ید   ه 
است. حتی به د   ليل سایه تحریم، بسياری از شركت های 
مختلف آسيایی به خاطر همکاری با شركت های ایرانی 
جریمه های هنگفتی پرد   اخت كرد   ه اند   .« بر این اساس 
د   ر سال های گذشته تحریم ها به عنوان سد   ی پيش 
روی فناوری اطالعات د   رآمد   ه اند    و اكنون این پرسش 
كليد   ی مطرح می شود    كه د   ر صورت توقف تحریم ها 
چه بر سر بازار فناوری اطالعات و ارتباطات خواهد    آمد   ؟

سرمايهگذارانخارجیمیآيند
16 فرورد   ین امسال د   ر حالی كه هنوز مد   ت زمان 
و  ارتباطات  وزیر  بود   ،  نگذشته  لوزان  توافق  از  زیاد   ی 
بر  توافق هسته ای  تأثيرهای  د   رباره  اطالعات  فناوری 
حوزه ICT گفت: »با رفع تحریم های هسته ای قطعا 

نگاهیبهتأثیررفعتحريمهابربازارفناوریاطالعاتوارتباطاتايران

فرد   ا شاید    روشن باشد   
مهد ي مواليي

 روزنامه نگار حوزه فناوری

د   ربخش تجارت 
الکترونیکی و انتقال 
منابع مالی به د   لیل 
مشاركت نکرد   ن 
بانک های ایرانی و 
بین المللی، حوزه 
فناوری اطالعات و 
ارتباطات همچون 
سایر بخش های 
صنعتی و بازرگانی 
آسیب د   ید   ه است. 
حتی به د   لیل سایه 
تحریم، بسیاری 
از شركت های 
مختلف آسیایی به 
خاطر همکاری با 
شركت های ایرانی 
جریمه های هنگفتی 
پرد   اخت كرد   ه اند 
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حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات نيز د   چار تغييراتی 
مناقصه های  حوزه  د   ر  مثال  عنوان  به  و  شد     خواهد    
بين المللی د   یگر متقاضيان شركت كنند   ه تنها به كشور 
چين محد   ود    نخواهند    شد   .« این گفته وزیر ارتباطات 
اشاره به وضعيت سال های گذشته فناوری اطالعات د   ر 
ایران د   ارد   . سال هایی كه شركت هایی همچون اریکسون 
و زیمنس، ایران را بازار مناسبی برای فروش محصوالت 
خود    می د   انستند    و تامين كنند   گان اصلی  زیرساخت 
مخابراتی ایران بود   ند    اما با افزایش تحریم های آمریکا 

عليه ایران مجبور به ترک این بازار پرسود    شد   ند   .
مصوبه ای  طی  آمریکا  سنای  مجلس   ۸۸ سال 
اعالم كرد    شركت های مخابراتی برای فعاليت یا باید    با 
ایران همکاری كنند    یا آمریکا. كه د   ر پی آن بسياری 
از شركت های اروپایی فعال د   ر بازار ایران از این بازار 
شركت های  به  را  خود     جای  و  كرد   ند     چشم پوشی 
آسيایی به خصوص رقبای تازه وارد    چينی د   اد   ند   . د   ر این 
د   وره زمانی شركت های چينی از فرصت استفاد   ه كرد   ند    
و تمامی زیرساخت های مخابراتی را د   ر د   ست گرفتند   ، 
»هواوی« و »زد   .تی. ای«)ZTE(  یکه تاز این بازارشد   ند    
و سعی كرد   ند    تمامی نيازهای مخابراتی و زیرساختی 
تشد   ید     د   ليل  به  نيز  آنان  اما  د   هند   ،  پوشش  را  ایران 
فشارها تصميم گرفتند    به تد   ریج حضور خود    را د   ر بازار 
ایران كمرنگ كنند   . حتی شركت »لنووی« چين نيز 
د   ر اوایل سال 2014 اعالم كرد    كه قبل از گسترش 
رسمی فعاليت هایش د   ر ایران منتظر توافق هسته ای 
خواهد    ماند   . اكنون فعاالن این حوزه معتقد   ند    توافق 
بر حوزه های مختلف  اثرات خوبی  هسته ای می تواند    
ناكامی ها و كمبود   های  باشد    و  فناوری كشور د   اشته 
این بخش را برطرف كند   . بسياری از فعاالن صنعت 
فاوا اميد   وارند    با رفع تحریم های بين المللی، شركت های 
بزرگ تکنولوژی وارد    این بازار شد   ه و با حضور خود    
زمينه رشد    فعاليت صنعتگران د   اخلی آی تی را فراهم 

كنند   .
زمينه  این  د   ر  گزارشی  د   ر  اخيرا  مانيتور  بيزینس 
نوشته است: تسهيل د   سترسی به برند   های آمریکایی 
و د   یگر برند   های بين المللی، موجب از بين رفتن برتری 
سامسونگ و ال جی د   ر بازار ایران خواهد    شد   . هرچند    
می توانند     ایرانی  مشتریان  از  بسياری  نيز  اكنون  هم 
آیفون و د   یگر برند   های معروف تلفن همراه را پيد   ا كنند   ، 
اما ایجاد    شبکه های رسمی توزیع این برند   ها به كاهش 
ایران كمك خواهد    كرد    و  این محصوالت د   ر  قيمت 

موجب افزایش تقاضا برای آنها خواهد    شد   .
از  بسياری  مانيتور  بيزینس  آمارهای  اساس  بر 
الکترونيك  تجارت  زمينه  د   ر  فعال  مهم  شركت های 
د   ر خاورميانه، قبال فروشگاه هاي بزرگی د   ر كشورهای 
امارات، عربستان، مصر و ارد   ن ایجاد    كرد   ه اند   . د   ر صورت 
لغو تحریم ها، این شركت ها فعاليت خود    را د   ر ایران نيز 
گسترش خواهند    د   اد   . ایران د   ومين كشور پرجمعيت 

د   ر منطقه خاورميانه و شمال آفریقا پس از مصر است 
و د   ارای جذابيت باالیی برای شركت های ارائه د   هند   ه 

خد   مات تجارت الکترونيکی است.
توافق  می كنند     پيش بينی  كشور  آی تی  مد   یران 
هسته ای می تواند    عالوه بر ورود    شریکان خارجي به 
به  نيز  صنعت  این  د   ر  را  آن ها  سرمایه گذاری  ایران، 
باورند     براین  گروه  این  باشد   . همچنين  د   اشته  د   نبال 
كه ورود    مشاوران و سرمایه گذاران خارجی و استفاد   ه 
از تجارب آن ها می تواند    به رشد    فعاليت و به نتيجه 
رسيد   ن فعاليت شركت های نوپا یا استارت آپ د   ر كشور 
كمك  كند   . اما از سوی د   یگر برخی كارشناسان بر این 
باورند    كه رفع تحریم ها می تواند    آسيب جد   ی به بخش 
توليد    وارد    كند    و كارخانه ها و كارگاه هایی را كه د   ر این 
مد   ت توانستند    توليد   ات خود    را حد   اقل د   ر بازار د   اخلی 
عرضه كنند    به تعطيلی بکشاند    .این گروه معتقد   ند    با 
وارد   ات د   ستگاه ها و تجهيزات خارجی، بازار د   اخلی ها 
آشفته می شود    و همين توليد   ات بسيار اند   كی هم كه 
طی چند    سال اخير د   ر بخش های مختلف انجام می شد    

با خطر مواجه می شود   .

كاهشقیمتكاالهایديجیتالی
دروغاست؟

بحث ارزش و قيمت  كاالهای د   یجيتالی یکی د   یگر 
مطرح  تحریم  از  پس  د   وران  د   ر  كه  است  موراد   ی  از 
می شود   . بسياری از از مرد   م انتظار د   ارند    با رفع تحریم ها 
قيمت كاالهای د   یجيتالی كاهش قابل توجهی پيد   اكند   ، 

اما تحقق این امر د   ر گرو عوامل مختلفی است.
»اميرصد   ر« از فعاالن حوزه IT معتقد    است: »پيش 
از این بازار فناوری اطالعات ایران به طور مستقيم مورد    
تحریم قرار نگرفته بود   ، بلکه تحریم های بانکی بر این 
تحریم ها  روكاهش  همين  از  بود   .  گذاشته  اثر  حوزه 
تأثير نسبتا محد   ود   ی بر بازار ارتباطات خواهد    گذاشت، 
زیرا ضریب نفوذ تلفن همراه همين حاال هم باالست. 
فناوری  بخش  د   ر  تحریم ها  كاهش  تأثير  بيشترین 
اطالعات د   ر بين فروشند   گان لوازم الکترونيکی و بازار 
تجارت الکترونيکی احساس خواهد    شد    و هر د   و فضای 

قابل توجهی برای رشد    خواهند    یافت.«
اتحاد   یه  رئيس  ميرمهد   ی«،  مهد   ی  »سيد     اخيرا 
نظر  »به  بود   :  گفته  مهر  خبرگزاری  به  رایانه  صنف 
می رسد    لغو تحریم ها د   ر قيمت كاالهای د   یجيتالی تأثير 
چند   انی ند   اشته باشد   ، مگر آنکه با كاهش قيمت د   الر، 
شاهد    كاهش قيمت محصوالت این بخش باشيم. نرخ 
كاالهای د   یجيتالی بيشتر متاثر از قوانين د   ست و پاگير 
د   اخلی است كه خود    تحریمی را د   ر این صنف به همراه 
د   اشته است. با حل معضالت تعرفه های گمركی و ثبت 
رایانه ای  سفارش، شاهد    حل مشکل قاچاق كاالهای 
همراه  به  را  بازار  ثبات  موضوع  این  كه  بود     خواهيم 
خواهد    د   اشت.« به گفته او برند   های مطرح جهانی د   ر 
عرصه رایانه، برای ورود    به بازار ایران تمایل د   ارند   . اگرچه 

این موضوع بر قيمت محصوالت تأثير چند   انی ند   ارد   ، 
اما می تواند    معضل بی سامانی خد   مات پس از فروش 
اقالم كامپيوتری را رفع كند   . همچنين مرد   م د   ر این 
حوزه د   ر زمينه سرویس د   هی و خد   مات پس از فروش 
با مشکالت متعد   د   ی روبرو هستند    كه آماد   گی برند   های 
مطرح كامپيوتری برای راه اند   ازی نمایند   گی اصلی د   ر 

ایران می تواند    این مشکالت را رفع كند   .
و  تحریم ها  برخی  لغو  صورت  د   ر  د   یگر  سوی  از 
گسترش مباد   الت بانکی به صورت جهانی این امکان به 
وجود    خواهد    آمد    تا كاربران د   اخلی بتوانند    بد   ون واسطه 
جهانی  ماركت ها  از  را  خود     نياز  مورد     افزارهای  نرم 
خرید   اری كنند   . د   رواقع با رفع تحریم های بانکی، امکان 
انتقال پول به سایر حساب ها د   ر سراسر جهان برای 
كاربران ایرانی فراهم خواهد    شد    و د   یگر الزم نيست افراد    
مثال برای خرید    یك اپليکيشن از اپ استور، زحمت تهيه 
گيفت كارت را به خود    بد   هند   ؛ یا می توانند    برنامه های 

پولی گوگل پلی را به ساد   گی خرید   اری كنند   .

همهچیزدرانتظارمديريتپساتحريم
فناوری  بازار  بهبود     د رباره  نوید   ها   و  اميد   ها  همه 
موجود     نگرانی های  و  تحریم ها  رفع  از  اطالعات پس 
حول این مسئله د   رصورتی می تواند    سرو سامان پيد   ا 

كند    كه مد   یریت صحيحی اعمال شود   .
صنفی  نظام  سازمان  رئيس  سعاد   ت«،  »ناصرعلي 
از  این زمينه معتقد    است: »پس  رایانه ای كشور د   ر 
حصول تفاهم هسته ای، همواره تاكيد    نمایند   گان بخش 
خصوصی بر این بود   ه كه مد   یریت شرایط پساتحریم یك 
امر ضروری است و قطعا این موضوع مشاركت د   ولت و 
بخش خصوصی را می طلبد   . توسعه بازار ایران پس از رفع 
تحریم به د   ليل حجم باالی تقاضا د   ركشور كامال اجتناب 
ناپذیر است و به سختی مي توان بد   ون مشاركت و تعامل 
د   ولت با بخش خصوصی از فضای پساتحریم د   ر جهت 
شکوفایی صنعت د   ر كشور بهره برد   .« او معتقد    است كه 
هر سرمایه گذاری خارجی لزوما به توسعه یك صنعت 
ختم نمی شود    و ضرورت د   ارد    پيش از پذیرفتن هرگونه 
سرمایه گذار خارجی، د   ولت د   ر كنار بخش خصوصی، 
و  بررسی  مورد     خوبی  به  را  صنعت  هر  د   اخلی  بازار 
تحليل قرار د   هد    تا مباد   ا ورود    بد   ون آگاهی و برنامه ریزی 
سرمایه گذاران خارجی به كشور، بازار د   اخلی را محد   ود    یا 
نابود    كند   . »خسرو سلجوقی« عضو هيات عامل سازمان 
فناوری اطالعات نيز  د رباره رفع تحریم ها و نقش آن 
د   ر توسعه ICT كشور می گوید   : »انتظار معجزه از رفع 
اما بد   ون شك د   ر  ند   اریم،   ICT تحریم ها د   ر صنعت
بازارهای د   اخلی و خارجی بی اثر نخواهد    بود   . باید    مراقب 
الگوی پساتحریم باشيم و با الگوی پس از جنگ اشتباه 
نکنيم. د   ر پساتحریم الزم است بد   ون برنامه به سمت 
وارد   ات صنعت ICT نرویم تا توليد    د   اخل را از د   ست 
ند   هيم. بنابراین الزم است با ابزارهای اجرایی و قانونی 

وارد   ات د   ر صنعت ICT مد   یریت شود   .«

تسهیل د   سترسی به 
برند   های آمریکایی 
و د   یگر برند   های 
بین المللی، موجب 
از بین رفتن برتری 
سامسونگ و ال 
جی د   ر بازار ایران 
خواهد    شد   . هرچند    
هم اكنون نیز بسیاری 
از مشتریان ایرانی 
می توانند    آیفون 
و د   یگر برند   های 
معروف تلفن همراه 
را پید   ا كنند   ، اما ایجاد    
شبکه های رسمی 
توزیع این برند   ها به 
كاهش قیمت این 
محصوالت د   ر ایران 
كمک خواهد    كرد    و 
موجب افزایش تقاضا 
برای آنها خواهد    شد 
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وقتی  كه  د ید ه اید   سایت ها  از  بسياری  د ر  حتما 
كاد ر كوچك  یك  د ر  د هيد   انجام  كاری  مي خواهيد  
یك كلمه به شما نشان د اد ه مي شود  و شما باید  آن 
كلمه را عينا تایپ كنيد  و اگر اینکار را با موفقيت 

انجام د اد ید ، مي توانيد  به مرحله بعد  بروید .
نيز  ریاضی  ساد ه  سوال  یك  است  ممکن  گاهی 
پرسيد ه شود  و از شما خواسته شود  كه به آن پاسخ 
د هيد  به چنين سواالتی كپچا )capcha( ميگویند  
 Completely است:  عبارت  این  مخفف  كه 
 Automated Public Turingtest to Tell

Computer and Human Apart است.

كپچاچیست؟
تورینگ  آزمون  یك  ساد ه،  تعریفی  د ر  كپچا 
برنامه  یك  د هند ه  جواب  مي د هد   نشان  كه  است 
كامپيوتری بود ه یا واقعا انسان پشت كامپيوتر نشسته 
است .آزمون تورینگ به آزمایشی گفته مي شود  كه 
برای جد ا كرد ن كامپيوترها وانسانها طراحی مي شود . 
پرسيد ه  ساد ه  سوال  یك  فرد   از  كپچا،  آزمایش  د ر 
مي شود  تا مشخص گرد د  كه او انسانی حقيقی است 
یا اینکه یك برنامه كامپيوتری یا اصطالحا یك خود  

bot را بجای یك كاربر جا زد ه است.
سوال پرسيد ه شد ه باید  د و ویژگی د اشته باشد :

ثانيه  چند   د ر طول  و  براحتی  بتواند   انسان  یك 
به آن پاسخ د هد  و د راین زمينه به مشکل برنخورد .

د وم آنکه كامپيوترهای فعلی، نباید  قاد ر باشند  به 
چنين سواالتی پاسخ د هند .

این آزمایش می تواند  به روش های گوناگونی انجام 
شود . عام ترین روش، نشان د اد ن یك كلمه بهم ریخته 
و نامرتب است كه معموال هر حرف آن با یك فونت 

مجزا نوشته مي شود . پس زمينه چنين تصاویری پر 
بتوانند   افراد   فقط  تا  است  متعد د   نقاط  و  ازخطوط 
نوشته را تشخيص د هند  و نه برنامه هاي كامپيوتری!!

د ر این روش كاربر باید  كلمه را تشخيص د اد ه و 
آنرا تایپ كند  تا ثابت كند  كه او انسان است!!

افزارهای تشخيص متن )ocr( قاد ر به  اكثر نرم 
تشخيص چنين كلماتی نيستند  و با رد  شد ن د ر این 

آزمون، از د سترسی به سایر قسمتها باز مي مانند .
روش  د و  به  مي توان  د یگر،  معمول  روشهای  از 
اشاره كرد : اول، یك معاد له ساد ه ریاضی و د یگری 
پرسيد ن یك سوال بسيار ساد ه!! مثال اینکه آسمان 

چه رنگی است!!؟ یا كلمه IT چند  حرف د ارد !!

موارداستفادهازكپچا
مي د هند   ارایه  را  خد ماتی  سایت ها،  از  بسياری 
خرابکاران  استفاد ه  سو  برای  بستری  مي تواند   كه 
ساد ه،  برنامه  یك  نوشتن  با  مي توانند   آنها  باشد . 
افراد   اختيار  د ر  سایت  كه  رایگانی  قابليت های  از 
كارهای  و  كنند   استفاد ه  وسيع  ابعاد   د ر  مي گذارد  
مخرب انجام د هند ! این د رحالی است كه اگر تنها 
كند ،  استفاد ه  خد مات  این  از  بخواهد   كاربر  یك 

مشکلی پيش نمی آید .
ایميل  خد مات  است،  ممکن  سایت  یك  مثال 
رایگان ارایه د هد . د رصورتی كه هر فرد  برای خود  یك 
حساب كاربری ایجاد  كند  مشکلی نيست، ولی یك 
برنامه ساد ه، صد ها  با یك  فرستند ه اسپم مي تواند  
حساب كاربری د رست كند  و از آنها سيلی از اسپم ها 

را بسوی د یگر كاربران روانه كند .
یا یك وبالگ را د ر نظر بگيرید ، اگر كسی بخواهد  
نظرات  بخش  د ر  مطلب  یك  د رباره  را  خود   نظر 
بنویسد  باید  بتواند  این كار را انجام د هد ، ولی ممکن 
است یك خرابکار بخواهد  با یك برنامه كامپيوتری 
صد ها نظر د ر مورد  یك مطلب بگذارد  و به این وسيله 

به وبالگ مورد  نظر حمله كند . یا اینکه این برنامه 
طوری باشد  كه یك پيام تبليغاتی را د ر بخش نظرات 
وبالگ های مختلف قرار د هد . د ر این حال كپچا مانع 
به  د ست  كامپيوتری  برنامه هاي  كه  مي شود   آن 
چنين كاری بزنند . چون د ر مرحله كپچا مي مانند  

و نمی توانند  از آن فراتر روند .
و  باشيد   د اشته  كاربری  نام  یك  اگر  همچنين 
بزنيد ، سایت مورد  نظر  آنرا اشتباه  بار پسورد   چند  
احتماال از شما د رخواست خواهد  كرد  كه یك كپچا 
د ارد   فرد   یك  كه  تا مشخص شود   د هيد   را جواب 
پسورد ها را آزمایش مي كند  یا پای یك برنامه برای 
 BRUTE بد ست آورد ن كلمه عبور شما به روش

FORCE د ر كار است.

كپچاهاسختترميشوند
با پيشرفت برنامه هاي كامپيوتری، طراحی كپچاهای 
مناسب د شوارتر مي شود ، مثال ممکن است شما هم با 
این مشکل برخورد  كرد ه باشيد  كه كلمه ای كه برای 
تایپ به شما ارایه مي شود  آنقد ر پيچيد ه و سخت باشد  

كه نتوان آن را براحتی تشخيص د اد .
یك نمونه اخير مربوط به یك سایت مي شود  كه 
قرار  افراد   اختيار  د ر  را  فایل  د انلود   و  آپلود   خد مات 
مي د هد  این سایت برای مقابله با د انلود  هاي بی رویه 
د ر هربار د انلود  از فرد  مي خواهد  كه یك كپچا را پاسخ 
د هد  و برنامه هاي بسياری با این هد ف نوشته شد ه كه 
كپچاهای این سایت را بصورت اتوماتيك جواب د هند  و 
چون بعضی از آنها به موفقيت انجاميد ، كپچاهای سایت 
را سخت و سخت تر كرد ند  تا د سترسی این برنامه ها 
كاهش یابد . تا اینکه سرانجام كار به جایی كشيد  كه 
چند  حرف به كاربر نشان د اد ه مي شد  كه پشت هر 
حرف عکس یك سگ یا گربه به شکل بسيار محو 
كشيد ه شد ه بود . از كاربران خواسته مي شد  كه تنها 
حروفی را وارد  كنند  كه پشتشان عکس گربه است، 

كپچا چيست و به چه كار مي آید ؟
هومن  مساح تاش

رييس بخش انفورماتيك 

اكثر نرم افزارهای 
 )ocr( تشخیص متن
قاد ر به تشخیص 
چنین كلماتی نیستند  
و با رد  شد ن د ر این 
آزمون، از د سترسی 
به سایر قسمتها باز 
مي مانند 
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اگر مد یر یك سایت خبری باشيد ، هر روز صبح 
پيش از كار روزانه و هر شب پس از فعاليت طاقت 
فرسا، سری به سایت الکسا خواهيد  زد  تا رتبه سایت 
هر  حتما  باشيد   باز  سایت  هم  اگر  بد انيد .  را  خود  
چند  روز یکبار به الکسا سرمی زنيد  تا ببينيد  كد ام 
سایت توانسته رتبه برتر سایت هاي خبری را كسب 
كند .هرچند  كه البته كارشناسان حوزه وب انتقاد ات 
مهمی را متوجه سيستم رتبه بند ی الکسا مي د انند  و 
معتقد ند  كه باال آمد ن د ر این سيستم لزوما به معنی 
پرمخاطب بود ن یك سایت نيست، چنانکه اگر شما 
همين امروز فهرست برترین هاي این سایت را مرور 
كنيد ، ممکن است از حضور برخی سایت هاي بی نام 

و نشان د ر برخی رتبه ها حسابی شگفت زد ه شوید .
 با این همه به د ليل نبود  سيستم هاي معتبر تر و 
قابل اعتناتر رتبه بند ی د ر اینترنت، الکسا الجرم به 
یك مرجع مهم و معيار قضاوت د ر خصوص ميزان 
تبد یل  اینترنتی  مختلف  سایت هاي  كنند ه  بازد ید  
است  مروری  اد امه مي خوانيد   د ر  آنچه  است،  شد ه 

برمکانيسم عملکرد  و رتبه بند ی این سایت معروف.

الكساچیست؟
جمع آوری  آن  كار  كه  است  وب سایتی  الکسا 
اطالعات ترافيك د یتا د ر محيط اینترنت است. بخشی 
از این اطالعات به صورت رایگان روی وبسایت این 
از  مي شود .  منتشر  عمومی  استفاد ه  برای  شركت 
این رو شما مي توانيد  بفهميد  د ر سراسر جهان و د ر 
كشورهای مختلف و نيز د ر 1۷ د سته بند ی مختلف، 
چه سایت هایي د ارای بيشترین بازد ید  است. الکسا 
صورت  به  را  وب سایت ها  از  بازد ید   آمار  همچنين 
د وره هاي هفتگی تا شش ماهه ارائه مي د هد . طریقه 
ورود  به سایت، كلمات پر جستجو و نيز د موگرافی 
از سن و جنس كاربران كه البته الزمه آن رجيستر 
شد ن صحيح كامپيوتر هاست از د یگر موارد ی است 
ارائه  رایگان  صورت  به  كاربران  همه  به  الکسا  كه 
مي كند . د ر كنار این فعاليت ها، الکسا فعاليت تجاری 
هم د ارد  و اطالعاتی عالوه بر این اطالعات رایگان را 

د ر كنار نرم افزارها و نيز توصيه هاي كاربرد ی خاص هر 
وب سایت برای افزایش بازد ید  و د ر نتيجه بهبود  رتبه 
سایت د ر الکسا و گوگل ارائه مي كند . این د قيقا همان 

خد متی است كه از آن با عنوان SEO یاد  مي شود .

ازشركتمستقلتاعضویازآمازون
شركت الکسا از سال 1996 به عنوان یك شركت 
مستقل تاسيس شد ، اما سه سال بعد  شركت آمازون 
كه بيشتر شهرت آن به خاطر فروشگاه اینترنتی اش 

بخصوص د ر حوزه كتاب است، الکسا را خرید .
رد ه  الکسا  د ر  سایت  د ر حال حاضر 30ميليون 
بند ی شد ه است و این سایت د ر هر ماه نزد یك به 
9 ميليون بازد ید  د ارد . نام الکسا به اعتبار كتابخانه 
اسکند ریه مصر انتخاب شد ه است؛ كتابخانه ای كه 
نظر  د ر  حاال  و  است  بود ه  د انش  و  كتاب  از  مملو 

موسسان الکسا همين ویژگی را اینترنت د ارد .

الكساچگونهكارميكند؟
روش كار الکسا استفاد ه از تولباری است كه روی 
مرورگرهای مختلف نصب مي شود . وقتی كاربران د ر 
سایت هاي مختلف به گشت و گذار مي پرد ازند ، تولبار 
الکسا اطالعات بازد ید  از هر سایت را به سرور مركزی 

مي فرستد  و سرانجام رتبه سایت ها تعيين مي شود .
د  ر عين حال، برخی مد یران سایت ها مي توانند  با 
ثبت نام كرد ن سایت خود  د ر الکسا به این شركت این 
مجوز را بد هند  كه از اطالعات بازد ید  سایت استفاد ه 
كند  تا هم اطالعات د قيق تری د اشته باشد  و هم 

احتماال رتبه سایت را ارتقا د هد .
 د ر حال حاضر د ر رنکينگ الکسا د ر سراسر جهان، 
گوگل، فيسبوک، یوتيوب، یاهو و باید و یك شبکه 
اجتماعی چينی د ر صد ر قرار د ارد . این د ر حالی است 
كه د ر ایران گوگل، بالگفا، یاهو، ورزش سه و موتور 
جستجوی اسك د ر رد ه اول تا پنجم قرار گرفته اند . 
د ر بخش سایت هاي خبری هم نيوز یاهو، سی.ان.ان، 
رد یت، هافينگتون پست و نيویورک تایمز د ر رد ه اول 

تا پنجم قرار د ارند .

ولی چون تشخيص این حيوانات بسيار مشکل بود ، زیاد  
پيش مي آمد  كه افراد  د ر جواب د اد ن اشتباه كنند .

این كپچاها، قانون اول را نقض مي كرد ند  و حركت 
این سایت مورد  انتقاد ات فراوانی قرار گرفت و بعد  از 
مطالب طنز آميزی كه د رباره اش نوشته شد ، تصميم 

گرفتند  از سيستم د یگری برای كپچا استفاد ه كنند .

روشهايجديد
یك روش جد ید  برای اعمال كپچا این است كه یك 
وید ئوی سه بعد ی از یك مکعب چرخان نشان د اد ه شود  
كه د ر آن، حروف مختلف روی وجوه آن قرارگرفته اند . 
این روش از د وجهت قابليت اطمينان كپچاها را زیاد  
مي كند ، اول آنکه نوشتن یك نرم افزار كامپيوتری برای 
تشخيص حروف انيميشن بسيار سخت است و ثانيا 
بعضی وقت ها خرابکاران افراد ی را استخد ام مي كنند  
كه كپچاهای مختلف را د ر ازای گرفتن مبالغ ناچيزی 
تشخيص د اد ه و وارد  كنند . سرعت این افراد  د راین روش 
بسيار كاهش مي یابد  و بد ست آورد ن كپچاهای مختلف 

برای خرابکاران هزینه بسيار بيشتری خواهد  د اشت.

RECAPTCHAپروژه
هم  را  د یگری  جانبی  خد مات  مي توانند   كپچاها 
 RECAPTCHA پروژه  د ر  مثال  د هند .  ارائه 
مي شود   استفاد ه  كلماتی  تشخيص  برای  ازكپچاها 
تشخيص  به  قاد ر  معمولی   OCR سيستم هاي  كه 
آنها نيستند  .پروژه هاي زیاد ی د ر حال انجام هستند  
تا كتاب های خطی و چاپی را اسکن كنند  و بصورت 
د یجيتال ذخيره سازند . بعضی از كلمات موجود  د ر این 
كتاب ها از سوی ocr ها ناخوانا تشخيص د اد ه مي شوند . 
مي توان این كلمات را به عنوان كپچا به كاربران د اد  
تا آن ها كلمات را شناسایی و بطور صحيح وارد  كنند . 
برای حصول اطمينان از اینکه جواب وارد  شد ه صحيح 
است و فرد  كلمه اشتباه را تشخيص ند اد ه، د و كلمه به 
كاربر د اد ه مي شود ، یکی از كلمات، كلمه كليد ی است 
كه كامپيوتر آن را مي د اند  و كلمه د یگر، كلمه مبهم 

مورد  نظر است.
به  كند ،  وارد   د رست  را  كليد ی  كلمه  كاربر  اگر 
د رست  نيز  را  د یگری  نامعلوم  كلمه  فراوان  احتمال 
مي توان  سيستم  این  از  استفاد ه  است.با  كرد ه  وارد  
كمك  چاپی  كتاب های  د یجيتال  اسکن  پيشبرد   به 
رایگان  كپچا  سيستم  مي خواهيد   اگر  نمود ،  فراوانی 
روی سایت یا وبالگ خود  د اشته باشيد . مي توانيد  از 
آن  د ریافت  كنيد .برای  استفاد ه   RECAPTCHA
به  اینجا مراجعه كنيد . به نظر مي رسد  با پيشرفت 
برنامه هاي كامپيوتری، كپچاها سخت تر از قبل شوند . 
مرسوم  روش  از  غير  جد ید ی  روش های  د رهرحال 
نشان د اد ن یك متن كج و رنگی شد ه د ر راه هستند  

و احتماال د ر آیند ه رواج بيشتری خواهند  یافت. 

الکسا چیست و چگونه كار مي كند ؟

روش كار الکسا 
استفاد  ه از تولباری 
است كه روی 
مرورگرهای مختلف 
نصب مي شود . وقتی 
كاربران د ر سایت هاي 
مختلف به گشت 
و گذار مي پرد ازند ، 
تولبار الکسا اطالعات 
بازد ید  از هر سایت 
را به سرور مركزی 
مي فرستد  و سرانجام 
رتبه سایت ها تعیین 
مي شود 
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یکی از جذاب ترین بخش های هر روزنامه یا نشریه ای 
كاریکاتور است. د   ر واقع جذابيت بصری آن است كه 
باعث می شود    بيش از هر نوشته ای توجه مخاطب را به 
خود    جلب كند   ، د   ر ميان خطوط كج و د   ر هم ریخته 
كاریکاتورها و كارتون ها كه د   رظاهرشان اثری از نظم 
نيست؛ حرف ها و نوشته های ناگفته ای پنهان است كه 
بعضی وقت ها سال های سال د   ر ذهن آد   م جا خوش 

می كند   .
كاریکاتوریست ها را نمی شود    از روی كاریکاتورهایی 
كه می كشند    قضاوت كرد   ؛ آنها عموما با آنچه روی كاغذ 
می آورند    فرق د   ارند   . وقتی برای این مصاحبه برای رفتن 
سر قرار آماد   ه می شد   م با خود   م فکر مي كرد   م كه برای 
د   ومين بار د   ر یك هفته است، كه با یك كاریکاتوریست 
مالقات می كنم. اولين مالقاتم چند    روز پيش تر از روز 

قرار این مصاحبه با هاد   ی حيد   ری بود   ؛ د   ر آن د   ید   ار 
د   نيای  و  كاریکاتور  و  كارتون  تفاوت  از  نشد     فرصت 
واقعی كاریکاتوریست ها و ظرافت كارهایشان بپرسم؛ 
برای همين خوشحال بود   م كه می توانم د   ر فاصله كم تر 
از چند    روز پای حرف های كاریکاتوریست خوش نام 
كارنامه اش  د   ر  كه  كاریکاتوریستی  بنشينم؛  د   یگری 
چند   ین جایزه معتبر حوزه كاریکاتور جا خوش كرد   ه اند   ، 
اما خود   ش بر خالف كاریکاتورهایش كه ملغمه ای از 
رنگ ها و خطوط د   ر هم هستند   ، مرد   ی آرام و ساكت 

است.
لرستانی  كاریکاتوریست  و  نقاش  »حميد    صوفی« 
قامت  د   ر  و  كارشناس  عنوان  به  روزها  این  كه  است 
نيرویی هنرمند    با روابط عمومی شركت فراب همکاری 
لرستان،  استان  د   ر   13۵9 سال  به  صوفی  می كند   . 
شهرستان اليگود   رز به د   نيا آمد   ه است. او د   ر رشته های 
نقاشی، تصویر سازی و مرد   م شناسی هنر تحصيل كرد   ه 
یزد   ،  آفتاب  چون  روزنامه هایي  با  همکاری  سابقه   و 
همشهری، جام جم، ملت ما، قانون، ماهنامه خط خطی 

و د   بيری بخش كاریکاتور خبرگزاري ایسنا را د   ر كارنامه 
خود    د   ارد   . 

كارنامه حرفه ای او نشان می د   هد    كه آغاز راه كار 
لرستان طی  د   ر  را  كاریکاتور  د   ر حوزه  حرفه ای خود    
كرد   ه است؛ آن گونه كه هم مسئوليت انجمن هنرهای 
مشغول  هم  و  د   اشته  عهد   ه  بر  را  لرستان  تجسمی 
نوجوانان  و  جوانان  به  كاریکاتور  و  نقاشی  تد   ریس 
عالقمند    لرستانی بود   ه است. از آن زمان تا امروز كه 
حميد    صوفی به هنرمند   ی نام آشنا د   ر این حوزه بد   ل 
شد   ه و به پایتخت آمد   ه است؛ روزگار چند   ان د   رازی 
موجب  صوفی  حميد     خالقيت  و  هنر  اما  نمی گذرد   ؛ 
تد   ریس  بر  عالوه  بتواند     مد   ت  این  د   ر  تا  است  شد   ه 
د   رهنرستان ها )هنرستان هنرهاي زیبا كرج، هنرستان 
كرج  و  تهران  فرهنگستان هاي  و  تهران(  انيميشن 
خبرگزاري ها  و  مطبوعات  د   ر  را  خود     هنري  فعاليت 
اد   امه د   هد    و چند   ین جایزه د   اخلی و خارجی د   ر حوزه 

كاریکاتور و نقاشی كسب كند   .
 از جمله جوایزی كه او د   ر كشور های آسيای شرقی 

د   رکج و پیچ این خطوط
چیزی شبیه زند   گی جریان د   ارد   

گفتوگوباكارتونیستونقاشساكتفراب:

ياسمين قراخانی
 روزنامه نگار فرهنگي

كارنامه حرفه ای او 
نشان می د   هد    كه آغاز 
راه كار حرفه ای خود    
د   ر حوزه كاریکاتور را 
د   ر لرستان طی كرد   ه 
است؛ آن گونه كه 
هم مسئولیت انجمن 
هنرهای تجسمی 
لرستان را بر عهد   ه 
د   اشته و هم مشغول 
تد   ریس نقاشی و 
كاریکاتور به جوانان 
و نوجوانان عالقمند    
لرستانی بود   ه است
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مانند    چين و كره  موفق به كسب آن ها شد   ه است 
عبارتند    از:  جایزه انتخابي چهارمين مسابقه بين المللي 
د   ومين  تقد   یر  لوح  اینترنتي) چين200۵(،  كاریکاتور 
مد   ال  چين200۵(،   پرند   گان)  بين المللي  مسابقه 
برنز الکليسم)چين 200۵(، لوح تقد   یر بهترین اثر د   ر 
،هفد   همين  شانزد   همين  ،پانزد   همين،  چهارد   همين 
،هجد   همين ،نوزد   همين ،بيستمين، بيست و یکمين، 
وبيست د   ومين مسابقه بين المللي كاریکاتور د   ایجون 
كره جنوبي از سال200۵ تا2012، جایزه ویژه مسابقه 
بين المللي جوانگزي چين)200۸(.هم چنين لوح تقد   یر 
مسابقه بين المللي كاریکاتور ورد   پرس كارتون پرتغال 
د   ر سالهاي 2006و2011 و2012.جایزه ویژه بيست 
مالنصرالد   ین  كاریکاتور  بين المللي  مسابقه  هفتمين 

تركيه 200۷. 
همچنين جایزه ویژه  هفتمين مسابقه بين المللي 
از  روماني و چند    جایزه   )hunodaeva( كاریکاتور 
كشور هاي برزیل، آلمان، آمریکا، لهستان و بلغارستان 

از جمله د   یگر جوایز خارجی او هستند   . 
جمله  از  نيستند   ؛  كم  هم  او  د   اخلی  جایزه هایی 
مسابقه  د   ر  كشوري  اول  نفر  آن ها  توجه ترین  قابل 
مبنی  ریيس جمهوری  به سوال  پاسخ  و  بنمار  طرح 
بر حضور آمریکا د   ر خليج فارس و قانون و قانونمند   ی 
رشته  د   ر  خاتمي  آقاي  د   ست  از  جایزه  د   ریافت  و 
كاریکاتور )13۷6( هستند   .    د   ر اولين برخورد    كمی 
خجالتی به نظر می آمد    اما چهره خند   انش باعث شد    
ابتد   ای  د   ر  برود   .  پيش  خوبی  به  گفتمان  و  كه گپ 
صحبت مان رفتيم به سراغ شروع عالقه او به نقاشی 
و كاریکاتور. » از د   وران كود   كی به نقاشی عالقه مند    
بود   م و د   ر د   وره د   بيرستان و راهنمایی د   ر مسابقات 
و  كاریکاتور  به  اما عالقه  ام  نقاشی شركت می كرد   م، 
آشنایی با آن از زمانی جرقه خورد    كه با مجله طنز 
و كاریکاتور آقای عليزاد   ه آشنا شد   م. تصاویر جذاب 
هنر  با  من  آشنایی  و  عالقه مند   ی  باعث  مجله  این 
كاریکاتور شد    و از آن زمان به بعد    بود    كه شروع به 
كشيد   ن كاریکاتور كرد   م. یاد   م می آید    كه د   ر آن د   وران 
شركت كنند   گان مسابقه های كاریکاتور بسيار كم تر 
از مسابقه های  نقاشی و طراحی بود   ند    و من هميشه 
سعی می  كرد   م كه بيشتر د   ر این بخش از مسابقه ها 
شركت كنم.  حميد    صوفی د   ر اد   امه اشاره می كند    كه 
تا به حال د   وره آموزشی خاصی را نگذراند   ه و صرفا 
به  البته رفتن  و  آموزشی  كارگاه  با شركت د   ر چند    
نمایشگاه  های نقاشی و كاریکاتور از تجارب هنرمند   ان 

د   یگر استفاد   ه كرد   ه است.
او د   رباره نوع مخاطبانش می گوید   : نقاشی هاي من 

به د   ليل شخصی بود   ن هنر نقاشی مخاطبان خاص 
حيطه  و  نيست  شکل  این  به  كاریکاتور  اما  د   ارند   ، 
مخاطبان آن هم مخاطب عام و هم خاص را شامل 
مي شود   . او د   ر اد   امه د   رباره مضمون كاریکاتور هایش 
می گوید   : »كاریکاتور های من بيشتر مضمون اجتماعی 
د   ارند    از جمله محيط زیست، اما د   ر خيلی از مواقع 
گره  سياست  با  كاریکاتور ها  مختلف  مضامين های 

می خورند   .«
با او د   رباره امضای شخصی هنرمند   ان پای آثارشان و 

رد    پایی كه از خود   شان جا می گذارند   ، سوال می كنم 
كه می گوید   : هر هنرمند   ی باید    امضا شخصی و معنای 
مخصوص به خود   ش را د   اشته باشد    و هركسی با د   ید   ن 
اثر او حتی بد   ون د   ید   ن نامش متوجه شود    كه آن اثر 
متعلق به كد   ام هنرمند    است. هم چنين این ویژگی 
باعث می شود    كه آثار این هنرمند   ان ماند   گار شود   . 
هنرمند     »كوزبوكين«،  مثل  كاریکاتوریست هایی 
كاریکاتوریست  د   رمبخش«  »كامبيز  و  اوكراینی 

معروف ایرانی این گونه هستند   . 
و  كارتون  از  كه  تعریفی  د   رباره  صوفی  حميد    
كاریکاتور وجود    د   ارد    و تفاوت آن ها می گوید   : كلمه 
كاریکاتور كه ریشه ایتاليایی د   ارد    به معنی اغراق د   ر 
كه  ند   ارد     وجود     چهره  كارتون  د   ر  اما  است،  چهره 
می تواند    شکل های متفاوتی د   اشته باشد    مثل كارتون 
نوعی  به  بنابراین می توان گفت كه من  مطبوعات، 

كارتونيست هستم نه كاریکاتوریست. 
از آن جا كه حميد    صوفی د   ر رشته مرد   م شناسی 
هم تحصيل كرد   ه است، از او د   ر باره تأثير این رشته 
بر روی هنرش می پرسم. او می گوید    كه این رشته 
زیرا  است،  كرد   ه  او  هنری  بينش  به  زیاد   ی  كمك 
هنر تنها به زند   گی شخصی فرد    مربوط نمی شود    و 
بنابراین شناخت خرد   ه فرهنگ ها و اقوام كوچك و 
د   ر كل شناخت مرد   م  می تواند    تأثير مستقيم بر روی 
باید     او می گوید   : هنرمند     باشد   .  كار هنرمند    د   اشته 
همگام با جامعه خود    باشد    ومتناسب با نياز مرد   مانش 

اثرش را ارائه د   هد   .
د   ر پایان گفت و گوی كوتاه مان از او د   رباره موقعيت 
كاری و هد   ف  های آیند   ه اش می پرسم. می گوید   : »د   ر 
فراب  شركت  عمومی  روابط  بخش  د   ر  حاضر  حال 
كارهای مربوط به گرافيك و طراحی را انجام می د   هم 
و از د   وستان گرامی این مجموعه متشکرم كه زمينه 
این همکاري را فراهم كرد   ند   ؛ البته همزمان با اینجا 
د   بير بخش كاریکاتور خبرگزاری ایسنا نيز هستم و 
روح  تا  نشریات مختلف همکاری می كنم  با  گاهی 
با  ارتباطم  و  ند   هم  د   ست  از  را  بود   نم  كارتونيست 

مطبوعات قطع نشود   .
د   ر حوزه های  نقاشی  بر  عالوه  كه  هنرمند     این   
گرافيك  و  »مجسمه سازی«  مانند     د   یگری  هنری 
از  نمایشگاهی  زود   ی  به  است؛  د   اشته  فعاليت  نيز 
نقاشی هایش را د   ر یکي از نگارخانه های تهران برگزار 
د   ر  كه  است  اميد   وار  كرد   ؛ صوفی همچنين  خواهد    
خانه  د   ر  او  كاریکاتور  و  كارتون  اثار  نزد   یك  ایند   ه 
كاریکاتور ایران به روی د   یوار بروند    و با نمایشگاهی 

از آثار كاریکاتورش، ميزبان مرد   م باشد   .

حميد    صوفی نفر اول كشوري د   ر رشته گرافيك 
خمينی  امام  ياد   واره  آموزی  د   انش  مسابقه  د   ر 
است كه جايزه خود    را از د   ست رييس جمهوری 
است.  كرد   ه  د   ريافت  خاتمی  محمد     سيد     وقت 
د   ر  كه  است  شد   ه  باعث  او  استعد   اد     و  توانايی 
شهرهای مختلف ايران نيز جوايز بسياری را  به 
د   ر  برگزيد   ه كشوري  نفر  از  جمله:  آورد     د   ست 
جوانان  تجسمي  هنرهاي  يازد   همين جشنواره 
برگزيد   ه  نفر   ،)1377( شيراز  سراسركشور 
د   انشجويان  جشنواره  سومين  د   ر  كشوري 
كشوري  نفراول  مشهد   )1379(،   سراسركشور 
تجسمي  هنر های  تجربي  د   ومين جشنواره  د   ر 
اولين  د   وم  نفر   ،)1382( تهران  جوان  هنر 
كاريكاتورحوزه  و  طنز  بين المللي  جشنواره 
هنري، تهران)1382(،  نفرد   وم كشوري د   ر اولين 
نفرد   وم   ،)1384( بم  كاريكاتور  طنزو  مسابقه 
كشوري د   ر سومين جشنواره فصلي مطبوعات 
لوح   ،)1390( تهران  كشور  خبرگزاري های  و 
هنرهاي  بين المللي  جشنواره  تقد   يرچهارمين 
تجسمي فجر  تهران )1390(، نفرد   وم پنجمين 
و  مطبوعات  فصلي  سراسري  جشنواره 
خبرگزاري هاي كشور )1391(، نفرد   وم كشوري 
افتاب  رسول  مرد   مي  جشنواره  د   رچهارمين 
كشوري  د   وم  نفر  كارتون)1393(،  بخش  د   ر 
د   رجشنواره كاريكاتور پاتوق د   انشجويي صابر، 
او  د   يگر.  كشوري  مقام  د   ه ها  و   ،)1394( رشت 
د   ر  انفراد   ي  نمايشگاه   10 از  بيش  د   ر  تاكنون 
رشته كاريكاتور و 200 نمايشگاه گروهي شركت 
كرد   ه و آثارش د   ر بيش از صد    كتاب بين المللي 

كاريكاتور منتشر شد   ه است.

كلمه كاریکاتور كه 
ریشه ایتالیایی د   ارد    
به معنی اغراق د   ر 
چهره است، اما د   ر 
كارتون چهره وجود    
ند   ارد    كه می تواند    
شکل های متفاوتی 
د   اشته باشد    مثل 
كارتون مطبوعات، 
بنابراین می توان 
گفت كه من به نوعی 
كارتونیست هستم نه 
كاریکاتوریست
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فرهنگ و زند  گي56

رساله صد    فرمان كتابی طنز د   رباره روزمره گي هاي زند   گی ما ایرانی هاست كه د   ر 
و مفيد     فرمان مختصر  تا صد     زاكانی تالش كرد   ه  یاد    عبيد     به  آن »جالل سميعی« 
برای زند   گی بهتر ارائه كند   ، فرمان هایی كه گاه آنقد   ر نيش د   ار هستند    كه ناخود   آگاه 
لبخند   ی تلخ بر روی لبان آد   م می آورد   ند   . اگر عبيد    زاكانی د   ر رساله صد    پند    كوشيد    
خود   ش  عصر  مرد   مان  روی  پيش  آیينه ای  شيرین،  زبان  به  تلخ  واقعيت هاي  بيان  با 

بگذارد   ، جالل سميعی هم د   ر رساله صد    فرمان د   قيقاً كوشيد   ه است چنين كاری انجام 
د   هد   . د   ر یکی از فرمان های رساله صد    فرمان آمد   ه است: »جلوی خوشبختی د   یگران را 
نگيرید   ، تا از بد   بختی هایشان به شما نشت نکند   .« این كتاب كه مهرماه امسال د   ر ميان 
پرفروش ترین كتاب های شهر كتاب مركزی تهران قرار د   اشت، د   ر تيراژ یك هزار نسخه 

با قطع جيبی به چاپ رسيد   ه و قيمت آن 3 هزار و پانصد    تومان است. 

كتاب ما چگونه ما شد   یم كه به ریشه یابی علل عقب ماند   گی د   ر ایران می پرد   ازد   ، مشهورترین 
اثر »صاد   ق زیباكالم«، استاد    علوم سياسی د   انشگاه تهران است، این كتاب كه چاپ اول آن 
بهار سال ۷4 منتشر شد    تا امروز بيست و یك بار تجد   ید   چاپ و سه بار ویرایش شد   ه است و 
كمتر د   انشجویی د   ر حوزه علوم سياسی یا مطالعات تاریخی وجود    د   ارد    كه نيم نگاهی به این 
كتاب نيند   اخته باشد   . هر گاه سخن از مقوله ای به نام عقب ماند   گی  ولو د   ر محافل روشنفکری 
و آكاد   ميك به ميان می رود    بالفاصله اذهان به سوی نقش استعمارگران امپریاليست ها و مهره ها 
و عوامل سر سپرد   ه روس و انگليس و جلوگيری از به ثمر نشستن استعد   اد   های الیزال خفته د   ر 

این سرزمين متوجه می شود    و توطئه هاي د   شمنان این آب و خاک عامل اصلی عد   م پيشرفت 
و عقب ماند   گی ایران محسوب می شود   . ما چگونه ما شد   یم از معد   ود    تالش هایی است كه به 
جای پرد   اختن به نظریه مشهور )و البته پر طرفد   ار( توطئه، بد   ون رفع اتهام و غسل تعميد    
استعمارگران و عوامل خارجی سبب اصلی را د   اخل این سرزمين و د   ر ميان عوامل تاریخی و 
جغرافيایی خاص ایران جستجو می كند    و توطئه ها و د   سيسه هاي عوامل خارجی را نه علت كه 
معلول عقب ماند   گی ایران می د   اند   . چاپ بيست و یك این كتاب با قطع وزیری، د   ر 4۸0 صفحه 

و با قيمت 29 هزار و ۵00 تومان د   ر بازار نشر منتشر شد   ه است.

استاد    محمد   رضا شفيعی كد   كنی  د   فتر شعر  برای صد   اها، مجموعه هفت  آیينه ای 
است كه د   ر آن اشعار این شاعر و محقق خوشنام ایرانی كه پيش از این د   ر د   فترهای 
شعر او منتشر شد   ه بود   ند   ، كنار هم قرار گرفته اند   . این مجموعه شعر شامل اشعاری 
یعنی،  د   فتر شعر خود     د   ر هفت  این  از  پيش  است كه شفيعی كد   كنی »م.سرشك« 
كتاب هاي »د   ر كوچه باغ های نشابور«، »زمزمه«، »شبخوانی«، »از زبان برگ«، »مثل 
د   رخت د   ر شب باران«، »از بود   ن و سرود   ن« و »بوی جوی موليان« منتشر كرد   ه بود   ه 
است. آیينه ای برای صد   اها مجموعه ای جذاب از اشعار شفيعی كد   كنی است كه توامان 

از  كد   كنی  شفيعی  د   كتر  د   ارد   .  جذابيت  ایران  نوی  و  كهن  شعر  به  عالقمند   ان  برای 
جمله پرافتخارترین و برجسته ترین د   انشمند   ان حوزه اد   بيات است كه تحصيالت خود    
را د   ر د   انشکد   ه اد   بيات د   انشگاه تهران و د   ر محضر بزرگانی چون بد   یع الزمان فروزانفر 
كد   كنی  معروف شفيعی  اشعار  از  یکی  كجا چنين شتابان«  »به  است. شعر  گذراند   ه 
است. كتاب آیينه ای برای صد   اها از سوی نشر سخن د   ر ۵2۸ صفحه و با قطع رقعی 
منتشر شد   ه است. این كتاب د   ر حال حاضر با قيمت 3۵ هزار تومان د   ر كتابفروشی ها 

عرضه می شود   .

] آيينه ای برای صد   اها[

[ما چگونه ما شد   يم ]

[رساله صد   فرمان ]
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