




 مقاله علمی مد نظر برای بخش مقاالت علمی نشریه فراب، شامل یافته های علمی و تجربی 
همکاران مجموعه، ترجمه مقاالت علمی از زبان های دیگر، گزارش مقاالت ارائه شده در کنفرانس های 
علمی و بیان دستاوردهای تجربی با اتکا به چارچوب های علمی است. همکاران می توانند نوشته های 
خود در هر یک از این زمینه ها را با رعایت مواردی که در ادامه می آید برای نشریه فراب ارسال کنند.
 مقاله باید به زبان فارسي باشد.داشتن چکیده فارسي براي مقاله ضرورت دارد. تعداد کلمات 

چکیده نیز نباید از 700 کلمه بیشتر باشد.
 عالقمندان به ارسال مقاله علمی باید ابتدا چکیده ای از مقاله کامل خود را برای دفتر نشریه 
ارسال کنند؛ تیم علمی نشریه پس از بررسی چکیده مقاله، نتیجه بررسی را در اسرع وقت به 

همکاران اعالم خواهد کرد.
 هیئت تحریریه پس از دریافت اصل مقاله و بررسی آن، پذیرش مقاله و نوبت چاپ را اعالم 

خواهد کرد.
 مسئولیت صحت مندرجات مقاله هاي علمي با نویسنده یا نویسندگان آن است.

 همراه مقاله نام ونشاني دقیق، شماره تلفن نویسنده یا نویسندگان و محل خدمت آنان ذکر شود.
 مقاله در برگه هايA4 ، با فونت B Nazanin و سایز فونت 12 تایپ شود. 

 ویرایش مقاالت با همراهی و همکاری نویسنده یا نویسندگان انجام خواهد شد. هیئت تحریریه 
تنها نکات علمی الزم را گوشزد خواهد کرد.

 مقاله نهایی باید شامل عنوان، نام و نام خانوادگي نویسنده یا نویسندگان، چکیده، روش کار، تجزیه و 
تحلیل، نتیجه گیري و منابع باشد. حجم مقاله نیز نباید از 4 هزار کلمه بیشتر باشد.

 عنوان مقاله باید گویا و بیانگر محتواي مقاله باشد.
 ارجاع هاي متن مقاله داخل کمان و به این شیوه است: )نام خانوادگي، سال انتشار: شمارة صفحه(؛ 
مانند )زرین کوب، 25:1377(. شیوة ارجاع به منابعي که بیش از دو نفر نویسنده دارند نیز به این صورت 

خواهد بود: )اسمیت و همکاران، 22:1974(
 در ذكر مشخصات انتشاراتي هر منبع در فهرست منابع، از شيوة زير پيروي شود:

 مقاله: نام خانوادگي، نام )سال انتشار( »نام مقاله«، نام مترجم، نام نشریه، دوره یا سال، شماره.
 کتاب: نام خانوادگي، نام )سال انتشار( عنوان کتاب، نام مترجم، مصحح، یا سایر افراد، شماره مجلد، نوبت 

چاپ، محل انتشار، نام ناشر.

 راهنماي تدوين و ارسال مقاله هاي علمي برای نشریه

نحوه ارائه مقاله نهایی

فراخوان ارسال مقاله علمي
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مجله خبري

د  ر مسير توسعه

فرهنگ و زند  گي

تحويل موقت واحد سوم نيروگاه سيمره به كارفرما
دوره بهره برداري آزمایش��ي اولین واحد نیروگاه س��یمره )واحد س��وم( در روز نهم بهمن ماه 

1394 با موفقیت به اتمام رسید... 

»داريان«؛ سرآغازی  برای توسعه اورامانات
مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: پروژه داریان می تواند به سرآغازی برای 

توسعه و پیشرفت اقتصادی در منطقه اورامانات و روستای »هجیج« تبدیل شود   ... 

روس ها در ايران نيروگاه برق  می سازد
شرکت تکنوپروم اکسپورت اعالم کرد که عملیات ساخت دو نیروگاه را در ایران اجرا می کند و 

تجهیزات الزم برای آن را که 4 میلیارد و ٨00 میلیون دالر ارزش دارند، تأمین خواهد کرد   ... 

»آرامکو« جنگ نفتی عليه ايران را آغاز كرد
شرکت نفتی »سعودی آرامکو« برای آنکه مانع حضور ایران در بازار آسیا شود، قیمت محصوالت 

خود را پایین آورد.   ... 

آينده قيمت نفت در گرو تعامل اعضای اوپک 
 سیر نزولی قیمت جهانی نفت طی ماه های اخیر و کاهش فاحش آن از حدود بشکه ای 100 

دالر به حدود کمتر از 30دالر، موضوع بحث بسیاری از کار شناسان بوده... 

پااليشگاه ستاره خليج فارس در مسير خط پايان
مدت هاست که وقتی درباره خودکفایی در تولید بنزین بحث می شود، صحبت از پاالیشگاه ستاره 

خلیج فارس به میان می آید، پاالیشگاهی با خوراک میعانات گازی که قرار است...

 فراب بيش از 500 نيروی متخصص در حوزه نفت و گاز دارد
 از آن جایی که مجموعه فراب از طریق شرکت ناردیس مشارکتی ده ساله  در اجرای طرح های 

بزرگ نفت و گاز کشور تجربه کرده است، فرصت خوبی است تا...

100 يا 32 ميليارد دالر، اختالف كجاست؟ 
س��خنگوی دولت چندی پیش منابع بلوکه شده ایران را 100 میلیارد دالر اعالم کرد اما رئیس 

کل بانک مرکزی می گوید منابع بلوکه شده تنها 32 میلیارد دالر است ...

الجزاير، بازار جديد شركت فراب
کشور الجزایر مشابهت های فراوانی با کشور ایران دارد. دارا بودن مخازن عظیم نفت و گاز و 

همچنین منابع...

نصيريان؛ بچه تهران، متولد بهمن
برخي او را در »آقاي هالو« به خاطر مي آورند، بعضي در رداي »قاضي شارح« در سربداران، 

عده اي دیگر در تن پوش »فتاح مصلح« در هزاردستان و برخي هم در نقش پدري...

ابد و يک روز پديده جشنواره سي و چهارم
حبیب والی نژاد برای تهیه کنندگی فیلم »ایستاده در غبار« سیمرغ گرفت و همچنین سیمرغ 

زرین بهترین فیلم با نگاه ملی به نرگس آبیار برای فیلم »نفس« تقدیم شد ...

از ديفرانسيل تا يانی!
همیشه کسانی که ساز می نوازند از نگاه دیگران آدم های جالبی هستند؛ این مهارت، شخصیت 

آن ها را از دیگران متمایز می کند. به خصوص اگر این ساز پیانو باشد...
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و  عظیم  مجموعه ای  هستند؛  جذابی  پدیده های  یخ  کوه های 
از آن را می شود روی آب دید؛ بخشی که  منسجم که تنها بخشی 
به نظر ممکن است سرد و ساکن بیاید و ارتباطی با جهان زیر آب 
نداشته باشد، اما حقیقت این است که کوه های یخ، حرکت می کنند، 
ارتباط  در  یکدیگر  با  ذره ذره اش  که  عظیم  بدنه  یک  قالب  در  آنها 

هستند؛ حرکت می  کنند.
پیدا  بازتاب  فراب  داخلی  دوماهنامه  در  آنچه  و  فراب  حکایت 
تالش  نشریه  این  در  ما  است؛  یخ  کوه  قله  همان  حکایت  می کند، 
می کنیم نماینده کوچکی از یک مجموعه بزرگ باشیم، مجموعه ای 
که طرح ها و پروژه های متنوعی را اجرا کرده و یا در دست اجرا دارد؛ 
همین تنوع بهترین فرصت برای سخن گفتن از گذشته و آینده را 

برای ما فراهم کرده است.
توسعه،  به سوی  روزها در مسیر حرکت خود  این  فراب  شرکت 
در حال پوست اندازی است تا از شرکتی که به نام مجری طرح های 
آب و انرژی شناخته می شد؛ به مجموعه ای برای مدیریت پروژه های 
خرد  پروژه های  هم  ادعا  این  شاهد  شود.  بدل  بزرگ تر  و  متنوع تر 
و  برق  راه سازی،  ریلی،  صنایع  حوزه  در  فراب  که  هستند  کالنی  و 
پتروشیمی در داخل یا خارج از کشور وارد آنها شده است. عبور فراب 
از پوسته پیشین خود، نوید شکل گیری مجموعه ای پویا و روبه رشد را 
می دهد. مجموعه ای که در مسیر توسعه خود نیازمند همکاری تمام 

اجزای خود است.
فراب،  مجموعه  داخلی  نشریه  بعنوان  ما  توسعه  این  مسیر  در 
وظیفه داریم که میزبان حرف ها و نظرهای تک تک اعضای مجموعه 
ایجاد  تغییرات  با  فراب  نشریه  اعالم کنیم که  باید  این رو  از  باشیم؛ 
شده در ساختار آن، تالش می کند که خود را در مسیر توسعه شرکت 
همراه کند و در این مسیر نیازمند همراهی و همکاری تمام همکاران 

مجموعه فراب است.
از  همکاران  شما  تجربه های  شنیدن  منتظر  فراب،  نشریه  در  ما 
اجرای پروژه ها، نقدها و نظرات علمی شما درباره حوزه های فعالیت 
نشریه  دیگر  بخش های  در  شما  یادداشت های  همچنین  و  فراب 
در  فراب  مجموعه  همکاران  تمامی  به  خطاب  افتخار  با  و  هستیم 
سراسر کشور اعالم می کنیم که در مسیر توسعه فراب همراه باشید. با 
دفتر نشریه تماس بگیرید و ما را در جریان سوژه هایی که از نظر شما 
باید درباره آنها سخن گفت، بگذارید. منتظر تماس های شما هستیم.

بدون  ما،  با  شما  تعامل  و  فراب  نشریه  دفتر  با  شما  تماس های 
شک مهمترین پشتوانه ما برای ادامه کار نشریه در شماره های بعدی 
خواهد بود، بویژه آنکه براساس تصمیم گیری شورای سیاست گذاری 
نشریه، رویکرد ما در شماره های آتی معطوف به انتشار مقاالت علمی 
و گزارش های تجربه نگارانه خواهد بود. مقاالت و گزارش هایی که در 
تهیه آنها بی شک نیازمند مشورت وهمراهی تمامی اعضای مجموعه 

فراب هستیم.

تجـــربهنگـــاري
زیر و بم پروژه خط ۲ قطار شهری مشهد 

در گفتگو با مهندس »محسن رام« 

تجربه نگاری تست های ناوگان خط ۲ قطار 
شهری مشهد با »دانیال فرجی«

کسی باور نمی کرد بتوانیم کارون 3
را به سرانجام برسانیم

 3 سال بدون گرفتن حتی یک ریال، پروژه خط 2 قطار شهری مشهد 
را پیش بردیم، این تصمیم مدیریت فراب بود که تا آخر پای اجرای 

این قرارداد بایستد و...

سریع ترین  از  یکی  تاکنون  مشهد  شهری  قطار   2 خط  پروژه  در 
پروسه هاي ساخت و تحویل گیري 3 رام قطار همزمان انجام گرفته 

و تست های...

پروژه عظیم کارون 3 در دل کوه های زاگرس و در فاصله 2۶ کیلومتری 
از شهر ایذه در استان خوزستان بنا شده است. بدلیل عظمت این طرح 

و وجود سازه های کم نظیر ...

محسن خرسند        ي، عليرضا رضايتمند        ، هومن مساح تاش حميد        ه هفت لنگ، آرش د        لجو 
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

در مسیر توسعه فراب
همراه ما باشید
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مجله خبری4 مجله خبری4

اتمام عملیات نصب كلیه كانکشن هاي سرد و گرم پکیج 
ریفورمر پتروشیمي پردیس 

نصب كمپرسورC- 3002 پتروشیمي پرد   یس

 ادامه عملیات نصب استراكچر Conveyor  پتروشیمي پرد   یس

ادامه عملیات كابل كشي برق و ابزاردقیق  پتروشیمي پرد   یس

انجام عملیات نصب استراكچر واحد 45 پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس

پيشرفت 90 درصدي ساخت تجهيزات 
هيدرومكانيك پروژه توربين سردشت 

طراحي دريچه هاي 
هيدرومكانيك پروژه ترم در مراحل پاياني است 

تست FAT سيستم سيگنالينگ ناوگان خط 2  مشهد 

ترم  کار طراحي دریچه هاي هیدرومکانیک پروژه 
در شرکت توبا اوایل آذر ماه سال جاري در پنج حوزه 
 Intake System ،  Sluiceway System، کاري
و    Desilting Basin،Washing Gallery
Inlet of Penstock  آغاز شد و هم اکنون مراحل 

پایاني خود را طي مي نماید.

ضمناً هم زمان تشریفات انتخاب پیمانکار مربوطه 
انجام و پیمانکار ساخت مجموعه ها نیز انتخاب شده 
است. عالوه بر دریچه ها، تأمین یک جرثقیل سقفي 
به  نیز  پروژه   Penstock از  بخش هایي  و  تني   20
گذراندن  حال  در  که  است  شده  ابالغ  توبا  شرکت 

مراحل مهندسي و بازرگاني است.

مدیر پروژه سردشت در شرکت توبا اعالم کرد که 
 Stay Ring و Spiral Case اولین واحد از مجموعه
توربین سردشت بهمن ماه سال جاري در شرکت هپکو 
مشاور  و  کارفرما  به  و  مونتاژ  پیش  موفقیت  با  اراک 
طرح تحویل شد. مهندس سلیماني افزود: طبق برنامه 
زمان  بندي پروژه توربین سردشت، اولین واحد تجهیزات 

Spiral Case و Stay Ring تا قبل از پایان سال جاري 
براي آغاز عملیات نصب به سایت ارسال خواهد شد.  در 
حوزه هیدرومکانیک نیز، عملیات ساخت تجهیزات پروژه، 
بالغ بر 90 درصد پیشرفت دارد و طبق برنامه زمان بندي، 
این تجهیزات نیز تا قبل از پایان امسال آماده تحویل به 

کارفرما خواهند بود.   

تست FAT سیستم سیگنالینگ مرحله دوم از 
فاز یک طرح خط 2 قطار شهري مشهد  که در 25 
ژانویه 201۶ در کشور چین، شهر  ژکن کارخانه 
شرکت » هالي سیس« آغاز شده بود در تاریخ 1 
پایان رسید. قرارداد  به  با موفقیت  فوریه 201۶ 
شرکت فراب براي سیستم سیگنالینگ این پروژه 
مستقیما با شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران 
)صاپا اصفهان( منعقد شده است و قرار است این 
تست با استفاده از محصوالت و تکنولوژي شرکت 

هالي سیس چین انجام شود.
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ادامه عملیات پایپینگ و نصب شیرهاي واحد  واحد 45 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

انجام عملیات هیدروتست واحد 21  پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس

انجام عملیات نصب Valve - یونیت 45 پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس

كانکشن تابلوهاي  ITR 11 پاالیشگاه پارس جنوبي
فازهاي 22 تا 24

كابل كشي پست 6 پاالیشگاه پارس جنوبي
فازهاي 22 تا 24

صدورمجدد گواهينامه هاي
 سيستم مديريت يكپارچه در نارديس

پروژه ساخت داخل تجهيزات توربين نيروگاه داريان

تحويل موقت واحد سوم نيروگاه سيمره به كارفرما

گواهینامه هایسیستم هاي  مجدد  صدور  ممیزي 
مدیریت یکپارچه ناردیس شامل استانداردهای:

 ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 OHSAS 18001:2007
 ISO/TS 29001:2010  
 HSE MS:1382 

تاریخ هاي   در   SGSشرکت تیمي ازممیزان  توسط 

9، 1۶ و 17آذر ماه سال جاري با ممیزي از کارگاه 
پروژه فازهاي 22 تا 24پارس جنوبي و دفتر مرکزي 
شرکت برگزار شد که منجر به تمدید گواهینامه هاي 

سیستم مدیریت یکپارچه ناردیس شد.
سه  دوره  دو  ناردیس  شرکت  است  ذکر  به  الزم 
و  است  گذاشته  پشت سر  را  گواهینامه  ساله صدور 
امسال صدور مجدد گواهینامه ها براي سه سال آتي 

انجام پذیرفت.

مدیر پروژه داریان در شرکت توبا از پیش مونتاژ 
موفقیت آمیز Distributor واحد سوم پروژه داریان 
سعید  مهندس  داد.  خبر  اراک  هپکو  شرکت  در 
مسعودي افزود: وزن این مجموعه مونتاژ شده  بالغ 

بر 30 تن بوده و از بیش از یک هزار قطعه کوچک و 
بزرگ تشکیل شده است که وظیفه آنها تنظیم عبور 
جریان آب به سمت Runner توربین داریان است. 
و  ابعادي  کنترل هاي  شامل  شده  انجام  بازرسي هاي 
 Wicket شدن  بسته  و  باز  عملکرد  تست 
و  موفقیت  با  مراحل  همه  که  بوده  Gate ها 
تأیید رده هاي مختلف بازرسي به پایان رسیده 
است. پس از این مرحله ماشین کاري مشترک 
انجام  Gate Lever ها  و   Wicket Gate
خواهد شد و تا پیش از پایان سال جاري، تمام 
با تحویل   قطعات به سایت ارسال خواهد شد. 
در  توبا  شرکت  کاري  محدودة  مجموعه،  این 
نیروگاه  توربین  تجهیزات  داخل  ساخت  پروژه 

داریان، بطور کامل به پایان مي رسد.

 واحد سوم نیروگاه آبي سیمره به کارفرما تحویل 
موقت شد.

آبي  نیروگاه  طرح هاي  معاونت  اعالم  اساس  بر   
فراب، دوره بهره برداري آزمایشي اولین واحد نیروگاه 
سیمره )واحد سوم( در روز نهم بهمن ماه 1394 با 

موفقیت به اتمام رسید و این واحد به کارفرماي اصلي 
طرح )شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران( تحویل 
موقت شد. نیروگاه آبي سیمره داراي سه واحد 1۶0 
مگاواتي بوده و در استان ایالم، 30 کیلومتري شمال 

غرب دره شهر واقع شده است.

دي - بهمن  1394



مجله خبری6 مجله خبری66

فراب از نگاه همراهان
گزارشي از پيام هاي تبريک دريافت شده به مناسبت انتخاب فراب به عنوان صادركننده نمونه ملي

به دنبال برگزاري مراسم روز ملي صادرات در تاريخ بيست و هشتم مهرماه 1394 
شركت فراب براي پنجمين بار به عنوان »صادركننده نمونه ملي« انتخاب شد و رتبه 
اول در گروه »صادركنندگان خدمات فني و مهندسي« و همچنين باالترين امتياز در 
بين كليه صادركنندگان كشور را كسب كرد.  روابط عمومي فراب اين موضوع را در 
از لوح  نامه اي رسمي به امضاي مدير عامل محترم شركت به همراه نمونه اي  قالب 
تقدير دريافت شده، براي جمعي از مقام ها و مسئوالن ارشد كشوري در وزارتخانه ها، 

سفارتخانه ها و مديران عامل شركت هاي همكار در حوزه هاي فعاليت فراب ارسال 
كرد. پس از اين اقدام، پاسخ هاي فراواني از گيرندگان نامه ها دريافت شد كه ضمن 
تبريك عنوان كسب شده به مدير عامل و كاركنان شركت، به بيان ديدگاه ها و نظرات 
خود در خصوص شركت فراب پرداخته و با اشاره به توانمندي هاي فني - مهندسي 
و مديريتي موجود در اين شركت، موفقيت هاي بيشتري را براي مجموعه فراب آرزو 

كرده بودند.آنچه در ادامه مي آيد، متن پيام هاي تبريك دريافت شده است.

ستار محمودي؛ قائم مقام وزير نيرو 
»کسب رتبه اول در گروه صادرات خدمات فني و مهندسي، توفیقي براي مجموعه شرکت هاي مولّد مرتبط با صنعت آب و 
برق بوده و موجب خرسندي وزارت نیرو است. ان شاءاهلل با تالش و اهتمام بیشتر در عرصه هاي درون و برون مرزي و ارتقاي 

پیوسته کیفیت کار و خدمات، زمینه رشد بیشتر و توسعه خدمت در عرصه آب و برق، نصیب آن شرکت گردد.«

»آنچه امروز در پرتو تالش و موفقیت جنابعالي به دست آمده، پایه هاي اولیه و مستحکمي است براي گسترش روزافزون بازارهاي هدف و رشد صادرات 
غیرنفتي، که آثار پربهاي آن در آینده پدیدار خواهد گشت. ضمن قدرداني از همت واالي جنابعالي و تبریک انتخاب آن واحد به عنوان »صادرکننده نمونه 

ملي سال 1394«، امیدوارم در پیشبرد اهداف و سیاست هاي اقتصادي نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران، موفق و منصور باشید.«

هوشنگ فالحتيان
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي

»کسب عنوان صادرکننده نمونه ملي، نشان از تخصص و توانمندي جنابعالي و همکاران محترم 
آن شرکت است. ضمن عرض تبریک، امیدوارم همواره در راستاي تحقق اهداف اقتصادي نظام 

مقدس جمهوري اسالمي ایران موفق باشید.«

 سيد محمدرضا رضازاده
رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

کسب عنوان »صادرکننده نمونه ملي« و کسب رتبه اول در گروه »صادرکنندگان خدمات 
فني و مهندسي« را تبریک عرض مي نمایم. امید است که تجارب ارزنده آن شرکت در 
زمینه صادرات خدمات فني و مهندسي، موجب هم افزایي در همکاري با سایر شرکت هاي 

ایراني گردد.

اسداهلل عسگر اوالدي
رئيس هيأت مديره اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين 

»انتخاب شایسته آن شرکت محترم را به عنوان صادرکننده نمونه ملي سال 1394 تبریک و 
تهنیت عرض کرده و توفیقات هرچه بیشتر جنابعالي و همکاران گرامیتان را آرزومندم.«

در  ویژه  به  کشور  اقتصادي  اهداف  »تحقق   
بخش صادرات غیرنفتي، حاصل تالش بي وقفه 
جهادگران اقتصادي در بازارهاي بین المللي است 
و بي شک حضور گسترده و فعال شما در عرصه 
فعالیت ها،  این  مؤثر  تداوم  و  صادرات  و  تولید 
جمهوري  آرمان هاي  تحقق  در  اساسي  گام 

اسالمي ایران است.
نمونه  به عنوان صادرکننده  انتخاب آن شرکت 
سال 1394 در سطح ملي از سوي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، نشان دهنده عزم و اراده ملي و 
مدیریت جهادي شما براي حضور موفق در عرصه 

تجارت خارجي است.

علي صالح آبادي
رئيس هيأت مديره و مدير عامل 

بانك توسعه صادرات ايران

 مجيد نامجو؛ مدير عامل شركت نيروگاهي مفيد انرژي

دي - بهمن  1394



777

محمدعلي سعادتي؛ رئيس هيأت مديره شركت جابون 
»موفقیت هاي پیاپي و افتخارآمیز شرکت فراب در کلیه زمینه ها و به خصوص در زمینه صادرات، مایه مباهات همه ایرانیان و به خصوص کساني است که با شما افتخار 
همکاري داشته اند.  بدون شک مدیریت مدبرانه مهندس لطفي از عوامل اصلي این موفقیت بوده است و نکته قابل توجه این است که این افتخارات بدون صدمه وارد آوردن 
به منابع و محیط زیست کشور و صرفاً از طریق مدیریت صحیح مغزهاي متفکر و جوانان مبتکر این کشور به دست آمده است.  براي مجموعه فراب موفقیت بیشتر تحت 

مدیریت مهندس لطفي و براي ایشان، از درگاه خداوند متعال آرزوي سالمتي و تداوم موفقیت و افتخارآفریني مي نمایم.«

»سلسله افتخارات آن شرکت معظم که امسال نیز با کسب رتبه اول در گروه صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي، درخشش و جلوه خاصي 
یافت، موجب خرسندي و مباهات بسیار شد. این توفیق ارزنده را که بي شک در پرتو درایت و همت تالشگران گستره آب و انرژي کشور حاصل شده 
است، به جنابعالي و همکاران سختکوشتان در شرکت فراب صمیمانه تبریک گفته، نیکروزي، سربلندي و شادکامیتان را از درگاه خالق یکتا خواستارم.«

ناصر تركش دوز
مدير عامل شركت مهندسي مشاور مهاب قدس: 

»توسعه و پیشرفت کشور در همه زمان ها مرهون تالش بي دریغ سازمان ها، 
نهادها و دلسوزاني مي باشد که همواره به سوي سربلندي و تعالي میهن کوشیده 
اند. به این وسیله موفقیت حضرتعالي و و دیگر همکاران ارجمندتان در سازمان 
تحت امرتان را در کسب عنوان صادرکننده نمونه ملي که براي پنجمین بار 

متوالي صورت گرفته است، تبریک و تهنیت عرض مي نمایم.
امید است استمرار همکاري هاي في مابین، در رسیدن به اهداف واالي نظام 

مقدس جمهوري اسالمي ایران ثمربخش باشد.«

داوود منظور
قائم مقام مديرعامل و معاون هماهنگي مالي و پشتيباني شركت توانير

»کسب عنوان »صادرکننده نمونه ملي« براي پنجمین بار، بي تردید نشانگر 
همت واال و توانمندي باالي شرکت فراب در عرصه هاي فرامرزي است.

این موفقیت ارزشمند را به جنابعالي و سایر همکارانتان تبریک عرض کرده و 
مزید توفیقات تمامي فعاالن خستگي ناپذیر در فضاي کسب و کار جهاني را از 

خداوند متعال خواستارم.«

 سيد حسين سجادي
مدير عامل سازمان بهره وري انرژي ايران )سابا(

»انتخاب شایسته آن شرکت را به عنوان صادرکننده نمونه ملي در سال 
الهي و در سال  الطاف  امید است در سایه  1394 تبریک عرض مي نمایم. 
در  استواري  گام هاي  تعامل هوشمندانه  و  با همکاري  زباني  و هم  همدلي 
جهت اعتالي میهن عزیزمان برداشته و در مسیر رشد و شکوفایي اقتصاد 

کشور همچون گذشته پیروز و مستدام باشید.«

مجتبي غروي
مدير عامل و عضو هيأت مديره شركت مشانير 

»انتخاب مجدد شرکت فراب را به عنوان صادرکننده نمونه ملي در سال 1394 به 
جنابعالي، اعضاي محترم هیأت مدیره و کارشناسان آن مجموعه معظم، تبریک 
و تهنیت عرض مي کنم. بي تردید کسب باالترین امتیاز در بین صادرکنندگان 
کشور، حاصل راهنمایي هاي ارزنده جنابعالي، هیأت محترم مدیره و نیز تالش 
و سعي همکاران در پیشبرد اهداف شرکت فراب و نیل به جایگاه واالي ان 
شرکت است. امیدوارم که سیر شرکت مهندسي فراب در مسیر تعالي و پیشرفت 
مداوم باشد و هم زمان آمادگي این شرکت را براي ادامه و تعمیق هرچه بیشتر 

همکاري هاي في مابین اعالم مي دارم.«

سعيد مهذب ترابي
مدير عامل شركت قدس نيرو

 »انتخاب شایسته شرکت فراب براي پنجمین مرتبه به 
عنوان صادرکننده نمونه ملي در گروه »صادرکنندگان 
خدمات فني و مهندسي« به جنابعالي، مدیران و پرسنل 
زحمتکش آن مجموعه تبریک و تهنیت عرض کرده و از 
ایزد منان، براي حضرت عالي و آن شرکت محترم آرزوي 

موفقیت هاي روزافزون مي نماید.«

پرويز منهوئي
معاون مالي و ذيحسابي شركت توسعه منابع آب 

و نيروي ايران
 »از ارسال گواهي کسب رتبه اول در گروه صادرکنندگان 
و  کرده  قدرداني  و  تشکر  مهندسي،  و  فني  خدمات 
پیشرفت روزافزون و طي مدارج عالي تر را براي آن 

شرکت محترم آرزومندم.«

 سيد ابوالفضل بهره دار
رئيس انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران

لطف خداوند  به  که  است  موهبتي  »توفیق خدمت 
اعطا  الیق  و  پرتالش  افراد  به  تعالي  و   تبارک 
و  ارزشمند  انساني  از ظرفیت هاي  استفاده  مي شود. 
به  خدمات  ارتقاي  موجب  ارزنده،  تجربیات  داراي 
جامعه مي گردد.  انجمن مهندسي حمل و نقل ریلي 
که  را  ملي  نمونه  صادرکننده  عنوان  کسب  ایران، 
حاصل مدیریت هوشمندانه جنابعالي و همکارانتان 
مي باشد، بر حسب »من لم یشکر المخلوق لم یشکر 
صمیمانه ترین  و  شمرده  مغتنم  را  وقت  الخالق«، 
آن  روزافزون  توفیقات  مي دارد.  تقدیم  را  تبریکات 
و  دانش  علم،  اعتالي  و  توسعه  جهت  در  را  عزیز 

خدمات از خداوند سبحان خواستارم.«

اكبر نعمت اللهي؛ مدير كل روابط عمومي وزارت نفت 
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»نظر به روند رو به رشد فعالیت هاي آن شرکت در زمینه صدور خدمات فني و مهندسي، همچنان که انتظار مي رفت در فرایند ارزیابي صادرکنندگان 
نمونه کشور، با کسب رتبه اول به فعالیت هاي آن شرکت ارج نهاده شد. شرکت واگن سازي تهران، کسب رتبه اول آن شرکت در گروه »صادرکنندگان 
خدمات فني و مهندسي« و کسب باالترین امتیاز در بین کلیه صادرکنندگان کشور را به شرکت فراب تبریک مي گوید و امید است با تداوم پیشرفت هاي 

آن شرکت در زمینه هاي گوناگون صنعتي، به طور مستمر همکاري هاي شرکت فراب و شرکت واگن سازي تهران گسترش یابد.«

فرامرز آقابابازاده
مدير عامل شركت مهندسي توسعه هديش 

 »کسب عنوان صادرکننده نمونه ملي براي پنجمین سال 
هیأت  جنابعالي،  به  امتیاز  و  رتبه  باالترین  با  را  متوالي 
محترم  همکاران  و  مدیران  معاونان،  و  محترم  مدیره 
شرکت فراب، از صمیمم قلب و با کمال افتخار تبریک 

مي گوییم.
است.  آن شرکت  با  به همکاري  مفتخر  شرکت هدیش 
ایجاد فرهنگ همکاري بین شرکت ها و نه مقابله، که در 
فراب نهادینه شده است را نیز یکي دیگر از دستاوردهاي 
شرکت فراب مي دانیم که با گسترش این فرهنگ، امکان 
اجراي پروژه هاي بسیار بزرگ در سطح بین المللي فراهم 
خواهد شد. آرزوي موفقیت روزافزون براي شما و همه 
به  شرکت  آن  داریم  اطمینان  و  داریم  فراب  همکاران 

جایگاه جهاني که شایسته آن است، خواهد رسید.«

هرمز عاليداعي
قائم مقام مدير عامل و عضو هيأت مديره شركت 

سيم و كابل ابهر 
»بي تردید کسب عنوان »صادرکننده نمونه ملي« براي 
پنجمین بار و کسب رتبه اول در گروه »صادرکنندگان 
خدمات فني و مهندسي«، نتیجه مدیریت برتر حضرتعالي 
و تالش وافر مدیران و کارشناسان شرکت فراب و باعث 

افتخار کشور و ملت ایران است.
شرکت  کارکنان  مجموعه  از  نمایندگي  به  نیز  اینجانب 
براي  تبریکات  بهترین  تقدیم  ضمن  ابهر،  کابل  و  سیم 
کسب عناوین و رتبه هاي برتر صادراتي، آرزوي موفقیت 

روزافزون براي جنابعالي و همکاران پرتالشتان دارم.«

ساالر علياري
رئيس هيأت مديره و مدير عامل

 شركت ساختماني او-يول 
»با کمال خوشوقتي و مسرت، دریافت عنوان »صادرکننده 
نمونه ملي« براي پنجمین بار و  کسب رتبه اول در گروه 

همچنین  و  مهندسي«  و  فني  خدمات  »صادرکنندگان 
صادرکنندگان  کلیه  بین  در  امتیاز  باالترین  کسب 
در  که  را  معظم  شرکت  آن  اسالمي توسط  عزیز  میهن 
ارزنده مدیران، کارشناسان  سایه دانش، تجربه و تالش 
به  است،  شده  حاصل  توانمند  مجموعه  آن  کارکنان  و 
حضرتعالي و همکاران ارجمندتان تبریک و تهنیت گفته 
و موفقیت روزافزون آن شرکت و کلیه تالشگران خدوم 
عرصه صدور خدمات فني و مهندسي را از خداوند متعال 

خواستارم.«

 محمدعلي حبيب آگهي
مدير عامل و رئيس هيأت مديره

 شركت عمران مارون 
عنوان  کسب  مناسبت  به  تبریک  عرض  »ضمن   
گروه صادرکنندگان خدمات  در  ملي  نمونه  صادرکننده 
فني و مهندسي، براي جنابعالي و سایر همکاران محترم 
آرزوي موفقیت و سربلندي و توفیق در عرصه سازندگي 

میهن اسالمي را دارم.«

احمدرضا زين العابدين
مدير عامل شركت

 صنايع الكترواپتيك صاايران 
رتبه  کسب  ملي«،  نمونه  »صادرکننده  عنوان  »کسب 
اول در گروه »صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي« 
کلیه  بین  در  امتیاز  باالترین  کسب  همچنین  و 
و مجموعه محترم  به جنابعالي  را  صادرکنندگان کشور 
آن  توفیقات  است  امید  مي نماید.  عرض  تبریک  فراب 
در  کشور  توسعه  و  پیشرفت  مسیر  در  محترم  شرکت 
سایه عنایت حضرت ولي عصر)عج(، همواره تداوم داشته 
باشد. همچنین این شرکت مفتخر خواهد بود با توسعه 
همکاري هاي في مابین، نقش موثرتري در پیشبرد اهداف 

و برنامه هاي آن شرکت محترم ایفا نماید.«

اكبر هوشيار
مدير عامل شركت ترانس پست پارس 

»با کمال مسرت کسب عنوان صادرکننده نمونه ملي را 
براي پنجمین بار توسط آن شرکت محترم به جنابعالي 
و  کرده  عرض  تبریک  فراب  شرکت  محترم  همکاران  و 
عالیه سازماني  اهداف  به  در رسیدن  امیدواریم کماکان 
آمادگي خود  این شرکت  باشید.  پیروز  و  موفق  ملي،  و 
مختلف  زمینه هاي  در  در  آتي  همکاري هاي  جهت  را 
کاري اعالم مي نماید و امید است در سایه الطاف الهي 
گسترش  شاهد  روز  به  روز  جنابعالي،  حمایت هاي  و 

همکاري هاي في مابین باشیم.«

خسرو غفاري
مدير عامل شركت ماشين سازي اراك

صادرکننده  عنوان  به  را  شرکت  آن  شایسته  »انتخاب 
در  است  امید  مي نمایم.  عرض  تبریک  ملي  نمونه 
ایران  نام  اعتالي  راستاي  در  ایزد سبحان،  الطاف  سایه 

اسالمي موفق و پیروز باشید.«

عبدالمجيد شهيدي
مديرعامل شركت شهران سازه

انتخاب پنجمین بار آن شرکت را به عنوان صادرکننده 
صادرکنندگان  اول  رتبه  کسب  خصوص  به  و  نمونه 
خدمات فني و مهندسي در سال 1394 که نشان دهنده 
دانش فني، کارایي، مدیریت و تالش جنابعالي و همکاران 
محترمتان است، به حضور آن برادر ارجمند و همکاران 
محترم تبریک عرض مي کنم. امید است در شرایط جدید 
خدمت  در  پیش  از  بیش  توانایي  این  کشور،  بر  حاکم 
توسعه و ارتقاي دانش فني و مهندسي و رونق اقتصادي 
کشور قرار گیرد. این شرکت نیز همچنان آمادگي دارد 
تا در حد توانایي محدود خود در دستیابي به اهداف بلند 

آن شرکت همکاري نماید.

سيد شمس الدين بربرودي؛ مدير عامل گروه تخصصي قرب قائم- قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء)ص( 

»کسب عنوان صادرکننده نمونه ملي در سال 1394 و رتبه اول در گروه صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي را به جنابعالي و سایر مدیران 
و کارکنان آن شرکت تبریک عرض مي نمایم. امید است در سایه الطاف پروردگار در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتي و آرمان هاي نظام مقدس 

جمهوري اسالمي ایران، بیش از پیش موفق و پیروز باشید.«

 علي محمد قلي ها؛ مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت واگن سازي تهران
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ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند
 هر آن كه خدمت جام جهان نما بکند

عرصه  در  را  فراب  معظم  شرکت  شکوهمندي  و  سربلندي  افتخارآمیز  »نامه 
از همراهان آن شرکت محترم،  به عنوان یکي  صادرات دریافت کردم و مفتخراً 
کمال قدرداني و سپاسگزاري خود را به سبب کسب چنین موقعیتي که موجبات 
بالندگي و برازندگي هویت صنعتگر و کوششگر ایراني در عرصه فراجغرافیایي را 

فراهم آورده است، اعالم مي دارم.
که  المللي  بین  سویه  چند  تعامالت  و  تبادالت  ایجاد  هدف  با  که  دارم  اعتقاد 
صلح  تفکر  و  سازش  همکاري،  بر  اعتقاد  و  فرهنگ ها  مشترک  فصل  از  جزئي 
جویانه بوده، استمرار یابد. چرا که در شرایط ایجاد شده پس از تحریم و به لطف 
بیکران ذات اقدس الهي، چرخه صنعت ایران زمین بیش از گذشته به نام آوراني 

همچون شما نیازمند است. بي شک، کسب چنین 
گروه  در  اول  رتبه  عنوان  به  بي نظیري  افتخار 
»صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي«، نتیجه 
تدبیر و تدبر، سختکوشي و هدفمندي، همسویي 
باارزش ترین منابع سازمان و  و همراستایي میان 

همچنین نگاه تیزبینانه و آینده نگر شما مدیر گرامي  به چرخه باارزش صنعت این 
مرز و بوم است.

حقیقتاً مسروریم که در این مسیر پر فراز و نشیب، همیاریم و همکاریم و همواره 
از تجربیات گران بهاي شما در فضاي کسب و کار فرامرزي که این چنین شایسته 
و بایسته فضاي بارغبت و انگیزه را جهت ارتقا و رشد مستمر فراهم آورده، بهره مند 

شده ایم.
امید دارم که همیشه از رهنمودها و توصیه هاي ارزشمندتان بهره جوییم.«

شهريار نظري
مدير توسعه بازار  و امور مشتريان بيمه آسيا 

»با نهایت مسرت، کسب افتخار آمیز عنوان »صادرکننده 
نمونه ملي« کشور که نشانه مدیریتي توانمند و شایسته 
مي باشد را خدمت جنابعالي و کلیه کارکنان آن مجموعه، 
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض کرده، موفقیت روزافزون 
را براي آن شرکت محترم از درگاه خداوند بزرگ خواهانیم.  
دست  اخیر،  سال هاي  اقتصادي  شرایط  در  تحقیق،  به 
داران  مي توان طالیه  را  کشور  اندرکاران حوزه صادرات 

جهاد اقتصادي و قهرمانان سال هاي تحریم، نام برد.«

عبداالحد فرج زاده
مدير عامل شركت پژوهشگران فن گستر 

روزگار سخت  از  دیگر  ورقي  در  که  خرسندیم  »بسیار 
تولید، شاهد افتخاري بزرگ در روند صعودي مجموعه 

فراب هستیم. بر خود الزم مي دانم که انتخاب آن شرکت 
این  و دریافت  نمونه صادراتي کشور  واحد  به عنوان  را 
نشان ارزشمند را که با حضور معاون ریاست جمهوري 
و وزراي محترم در مراسم بزرگداشت روز ملي صادرات 
به مدیران و کارکنان آن مجموعه صنعتي پرافتخار اعطا 

گردید، به حضور تبریک عرض نمایم.«

پرويز غياث الدين و پيام باقري
سنديكاي صنعت برق ايران 

»انتخاب شرکت فراب به عنوان صادرکننده نمونه کشور 
و  جنابعالي  تالش  و  درایت  که حاصل  در سال 1394 
مي باشد  گرانقدر  مجموعه  آن  پرسنل  و  مدیران  سایر 
پررونق  آینده هاي  و  روزافزون  توفیق  گفته،  تبریک  را 
از درگاه ایزد تعالي براي جنابعالي و آن شرکت محترم 

مسألت مي نماید.«

»صمیمانه ترین تبریکات هیأت مدیره، دبیرخانه و شرکت هاي عضو انجمن 
جنابعالي  حضور  به  را  مهندسي  خدمات  و  معدني  صنعتي،  صادرکنندگان 
لوح  و  تندیس  دریافت  مناسبت  به  محترم  شرکت  آن  پرتالش  مدیران  و 
تقدیر در روز ملي صادرات تقدیم مي داریم. آرزو داریم زحمات و کوشش هاي 

صادرات  توسعه  جهت  در  محترم  شرکت  آن 
غیرنفتي، همواره مستدام و با موفقیت همراه 

باشد.«

»بر آنیم که از طالیه داران اعتالي نام پرافتخار ایران در عرصه صادرات 
ارج نهیم؛ همانان که براي نیل به این هدف مقدس، مخاطرات بسیاري 
را به جان و دل مي خرند و براي عزت اقتصاد جمهوري اسالمي ایران و 

سرافرازي نام و نشان تجاري ایراني، قله هاي افتخار را فتح مي نمایند.
بدین بهانه، خانه اقتصاد ایران از تالش هاي آن 
بنگاه اقتصادي به عنوان صادرکننده نمونه ملي 
سال 1394 تقدیر مي نماید و امیدوار است در 
مقدس  نظام  سیاست هاي  و  اهداف  پیشبرد 
صادرات  عرصه  در  اسالمي ایران  جمهوري 

موفق باشید.«

 شادروان  رحمان پورقربان 
دبيركل سابق انجمن صادركنندگان صنعتي، معدني و خدمات مهندسي

ابراهيم جميلي
رئيس خانه اقتصاد ايران 

متاسفانه با خبر شديم مهندس رحمان پورقربان 
چند روز پس از ارسال اين پيام براي مجموعه فراب 
دار فاني را وداع گفتند. براي ايشان آرزوي رحمت و 

غفران الهي مي كنيم.

 سيد رضا موسوي
بانك اقتصاد نوين – دفتر بانكداري شركتي 

ميرداماد 
نمونه ملي در سال  »کسب عنوان صادرکننده 
با درایت،  1394 در سطح کشور که بدون تردید 
تالش و همت واالي مدیران و کارکنان آن شرکت 
حاصل گردیده است، مایه مباهات شرکاي تجاري 
خدمت  ارزنده،  موفقیت  این  پاس  به  لذا  است. 
جنابعالي، مدیران و کارشناسان آن شرکت محترم، 
تبریک عرض کرده و آرزوي توفیقات روزافزون براي 
آن مجموعه معظم را از خداوند منان خواستاریم. 
امید آن که در راه اعتالي صنعت کشور عزیزمان، 

بیش از پیش موفق و مؤید باشید.«
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كشف يك منبع عظيم
زمين گرمايي )كنيا(   

شرکت »KenGen« اعالم کرد    که یک منبع عظیم 
کرد   ه  شناسایي  را   »Olkaria« د ر  را  زمین گرمایي 
است. د   رحال حاضر 375 مگاوات نیروگاه زمین گرمایي 
د   ر کشور کنیا وجود    د   ارد   . همچنین این شرکت برنامه 
از  انرژي  مگاوات  هزار   3 سال 201٨ حد   اقل  تا  د   ارد    

منابع زمین گرمایي و باد    تولید    نماید   . 

آغاز به كار نيروگاه آبي )الئوس(
هزینه  با   Nam Ngiep مگاواتي   1٨0 نیروگاه 
احداث 345 میلیون دالر به صورت رسمي راه اندازي 
گردید. این نیروگاه در شمال شرقي کشور الئوس 
سه  به  و  احداث   Xiangkhouang استان  در 
واحد ۶0 مگاواتي از نوع فرانسیس تجهیز گردیده 
است. کنسرسیومي متشکل از یک شرکت چیني 
 EDL و یک شرکت الئوسي به نام CWE به نام
در قالب قرارداد BOO، این نیروگاه را در مدت 
4 سال احداث کرده اند. این نیروگاه توانایي تولید 

723 گیگاوات ساعت برق در سال را دارد.

شروع ساخت نيروگاه آبي
Nam Ngum 3 )الئوس(

مگاواتي  4٨0 نیروگاه  ساخت   فرآیند 
Nam Ngum 3 در کشور الئوس در تاریخ 11 
نوامبر 2015 آغاز گردید. هزینه تقریبي اجراي این 
پروژه 1.29 میلیارد دالر خواهد بود. احداث این 
واگذار   SinoHydro چیني  شرکت  به  نیروگاه 
شده است. از مشخصات این پروژه مي توان به سد 
با ارتفاع 210 متر، دو واحد 240 مگاواتي از نوع 
فرانسیس و 110 کیلومتر خط انتقال اشاره کرد. 

زمان اجراي این پروژه 72 ماه برآورد شده است.

برنامه ريزي براي توسعه استفاده 
از انرژي برق آبي )ازبكستان(

براي  برنامه مدوني  اعالم کرد که  ازبکستان  دولت 
توسعه استفاده از انرژي برق آبي در پنج سال آتي 
تدوین کرده است که پس از اجراي کامل آن، ظرفیت 
برق آبي این کشور یک هزار و 50 مگاوات افزایش 
در  سرمایه گذاري  به  نیاز  برنامه  این  یافت.  خواهد 
حدود ٨90 میلیون دالري خواهد داشت و بر اساس 

آن، 9 نیروگاه برق آبي احداث خواهند شد. 

برگزاري مناقصه براي ساخت 
نيروگاه آبي Muzizi )اوگاندا(

سازمان برق اوگاندا )UEGCL( اعالم کرد که به 
زودي مناقصه  EPC براي انتخاب پیمانکار جهت 
اجراي پروژه Muzizi را برگزار مي کند. این پروژه 
 AFD بانک فرانسوي ،KFW توسط بانک آلماني
و دولت اوگاندا تأمین مالي خواهد شد. این مناقصه 
الکترومکانیک  تجهیزات  و  سیویل  بخش  دو  به 

تقسیم بندي خواهد شد.

شروع فرآيند ساخت نيروگاه حرارتي 
)ويتنام(

کنسرسیومي متشکل از شرکت عربستاني ACWA  و 
شرکت کره اي Taekwang قراردادي با وزارت صنعت 
این  آن،  اساس  بر  که  کردند  امضاء  ویتنام  تجارت  و 
کنسرسیوم مسئولیت سرمایه گذاري و ساخت نیروگاه 
عهده  بر   BOT قالب  در  را  مگاواتي   1200 حرارتي 
خواهند داشت. اجراي این پروژه نیاز به سرمایه گذاري 2.2 
میلیارد دالري خواهد داشت و این اولین پروژه اي است 
که شرکت ACWA در کشور ویتنام اجرا خواهد کرد. 

آغاز به كار رسمي
 نيروگاه آبي Sorang )هند(

فرآیند  که  کرد  اعالم   TAQA اماراتي  شرکت 
فروش برق نیروگاه 100 مگاواتي Sorang را آغاز 
کرده است. برق مصرفي این نیروگاه براي بیش از 
500 هزار خانوار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  
الکترومکانیکي  تجهیزات  تأمین   Voith شرکت 
تجهیزات  و  مگاواتي(   50 واحد  )دو  نیروگاه  این 

BOP را بر عهده داشته است. 

آب و برق      حرارتي       انرژي هاي نو
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 Torito آغاز به كار نيروگاه آبي
)كاستاريكا(

راه اندازي  مراسم   2015 نوامبر   20 تاریخ  در 
حضور  با   Torito مگاواتي   50 رسمي نیروگاه 
گردید.  برگزار  کاستاریکا  کشور  جمهور  رئیس 
نوع  از  مگاواتي  واحد 25  دو  توسط  نیروگاه  این 
شرکت  توسط  که  است  شده  تجهیز  فرانسیس 
این  است.  گردیده  تأمین   Dongfang چیني 
نیروگاه با هزینه اجراي 190 میلیون دالر، توانایي 
تولید 300 گیگاوات ساعت برق در سال را دارد و 
برق تولیدي این نیروگاه براي مصرف بیش از 95 

هزار خانوار مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

راه اندازي نيروگاه آبي 
McLymont )كانادا(

شرکت کانادایي AltaGas اعالم کرد که فرآیند 
با   McLymont مگاواتي   ۶۶ نیروگاه  ساخت 
پایان رسیده  به  میلیون دالر  اجراي ٨٨5  هزینه 
است. این پروژه بخشي از یک طرح کلي در قالب 
 Iskut سه نیروگاه آبي است که بر روي رودخانه
احداث گردیده اند. ظرفیت مجموع این سه نیروگاه 

277 مگاوات است.

بادي  نيروگاه  دو  تجهيزات  تأمين 
توسط شركت زيمنس )ايرلند(

مجموع  به  بادي  نیروگاه  دو  تجهیزات  تأمین 
ظرفیت 172 مگاوات در قالب دو قرارداد جداگانه 
قرارداد  در  گردید.  واگذار   Siemens شرکت  به 
براي  را   D3 واحد   3۶ تأمین  شرکت  این  اول، 
نیروگاه 10٨ مگاواتي بادي Galway و در قرارداد 
نیروگاه  براي   SWT-3.2 واحد   20 تأمین  دوم 
عهده  بر  را   Sliabh Bawn مگاواتي   ۶4 بادي 
گرفته است. از برق تولیدي این دو نیروگاه براي 
تأمین انرژي مورد نیاز بیش از 140 هزار خانوار 

استفاده خواهد شد.

امضاي قرارداد ساخت نيروگاه آبي 
El Tambolar )آرژانتين(

 El مگاواتي   75 برق آبي  پروژه  اجراي  قرارداد 
Tambolar به کنسرسیومي  متشکل از شرکت 
آرژانتیني  شرکت  و   PowerChina چیني 
منابع  از  درصد   ٨5 شد.  واگذار   Panedile
چیني  بانک  توسط  پروژه  این  نیاز  مورد  مالي 
اساس  بر  است.  گردیده  تأمین   Exembank
برنامه ریزي صورت گرفته ساخت این نیروگاه پنج 
سال به طول خواهد انجامید و هزینه اجراي این 

پروژه در حدود یک میلیارد دالر خواهد بود.

راه اندازي اولين واحد نيروگاه آبي 
Tele Pires )برزيل(

وزیر انرژي کشور برزیل اعالم کرد که اولین واحد 
 Tele Pires مگاواتي  و ٨20  هزار  یک  نیروگاه 
از  واحد  اولین  این  گردید.  راه اندازي  موفقیت  با 
پنج واحد 3۶4 مگاواتي این نیروگاه است و انتظار 
سال  پایان  تا  نیز  باقیمانده  واحد  چهار  مي روند 
جاري راه اندازي گردند. الزم به ذکر است قرارداد 
تأمین واحد هاي این نیروگاه به ارزش 220 میلیون 

یورو به شرکت Voith واگذار گردیده است. 

راه اندازي رسمي نيروگاه آبي 
Cucuana )كلمبيا(

 55 نیروگاه  که  کرد  اعالم   EPSA کلمبیایي  شرکت 
صورت  به  نوامبر   9 تاریخ  در   Cucuana مگاواتي 
این  هزینه ساخت  گرفت.  قرار  بهره برداري  رسمي مورد 
نیروگاه 115 میلیون دالر برآورد شده است و این نیروگاه 
توانایي تولید 250 گیگاوات ساعت برق در سال را دارد. 
با بهره برداري از این نیروگاه، ظرفیت شرکت EPSA در 
کشور کلمبیا به 1037 مگاوات افزایش یافت و در حال 
حاضر به عنوان پنجمین شرکت تولید کننده برق در این 

کشور فعالیت مي کند.

تهیه و تد    وین:محمد        رضا نازآباد        ي-کارشناس برنامه ریزي و کنترل پروژه معاونت توسعه طرح ها 
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مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: بارندگی هاي اخیر سد سیمره را 
آماده بهره برداری کرد. 

اینکه میانگین بارش در سال آبي جاري به 115  با اعالم  »محمد حاج رسولی ها« 
میلي متر رسید، گفت: این میزان نسبت به زمان مشابه پارسال و میانگین درازمدت، 
شرایط مطلوب تري دارد.  مشاور وزیر نیرو با اشاره به اینکه حدود 2٨ میلي متر نسبت 
به میانگین درازمدت و 32 میلي متر نسبت به پارسال افزایش بارش ثبت شده است، 
اظهار کرد: شرایط فعلي بارش نسبت به نرمال بهتر است و اگرچه هر سال 50 درصد 
بارش ها در زمستان اتفاق مي افتد و این رقم تعیین کننده است اما تاکنون شرایط بارش 

در کشور مناسب بود. 
وي میزان و پراکنش بارش را از ابتداي سال آبي جاري تاکنون مناسب دانست.

خبرگزاري مهر

مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی 
ایران گفت: پروژه داریان می تواند به سرآغازی 
منطقه  در  اقتصادی  پیشرفت  و  توسعه  برای 

اورامانات و روستای »هجیج« تبدیل شود.
»سید محمدرضا رضازاده« گفت: خون دل ها 
خورده شده و سختی های بسیاری کشیده شده 
برخی  اینکه  و  برسد  ثمر  به  داریان  پروژه  تا 
این زحمات را زیر سئوال می برند،  به راحتی 

جفاست. 
ثمر  به  داریان  بزرگ  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
رسید تا بتوانیم بخشی از حقابه های قانونی مان 
را که در آب های منطقه داریم حفظ کنیم و 
از انرژی برق آن بهره مند شویم، گفت: قبل از 
آبگیری سد داریان، مردم منطقه عظمت تونل 

آب بر نیروگاه، تونل انحراف و دیگر تأسیسات 
با  امروز  اما  را به چشم می دیدند؛  ایجاد شده 
که  عظیم  تأسیسات  این  سد،  آبگیری  آغاز 
مومن  و  متخصص  نیروی  تالش های  بیانگر 
فعال در این سد هستند، قابل مشاهده نیستند.
ایرانی،  مهندسان  کرد:  خاطرنشان  رضازاده 
ده ها و صدها متر گالری زدند، حفاری کردند، 
غواصی کردند تا ماهیت چشمه و مسیر آب را 
آب  شدند  موفق  نهایت  در  و  کنند  شناسایی 
چشمه را با کیفیت و دبی همیشگی خود به 
ترازی 120 متر باالتر از تراز قبلی هدایت کنند 
کم  در سطح جهان  پروژه ای  اجرای چنین  و 

نظیر است.
پايگاه اطالع رسانی وزارت نيرو )پاون(

»داریان«؛ سرآغازی
 برای توسعه اورامانات

در دیدار وزیر نیرو با وزیر منابع آب الجزایر برای تشکیل چهار 
شرکت مشترک برای توسعه همکاری ها و فعالیت هاي مشترک در 
بخش آب بین دو کشور توافق شد. مهندس »حمید چیت چیان« 
در دیدار با »عبدالوهاب نوري«، وزیر منابع آب الجزایر، که در وزارت 
نیرو برگزار شد، گفت: ایجاد شرکت هاي مشترک بین جمهوري 
توسعه  زمینه هاي  مي تواند  الجزایر  جمهوري  و  اسالمي ایران 
همکاري هاي مشترک در بخش آب را بین دو کشور گسترش دهد.

وي ادامه داد: این شرکت ها در بخش مهندسي مشاور و انجام 
مطالعات فني و تخصصي، پیمانکاري براي ساخت سد و احداث 
نیروگاه هاي برق آبي، اجراي تصفیه خانه ها و احداث شبکه هاي آب و 
فاضالب و ساخت تجهیزات آبي شامل لوله ها،  اتصاالت، شیرآالت،  
پمپ ها و سایر تجهیزات مورد نیاز با ترکیبي از متخصصان ایراني 
دوره هاي  برگزاري  به  مي شوند. چیت چیان  تشکیل  الجزایري  و 
آموزش عالي براي تربیت متخصصان اشاره کرد و افزود: جمهوري 
اسالمي ایران و جمهوري الجزایر هر دو آمادگي دارند تا متخصصان 
خود را براي آموزش هاي تکمیلي در دوره هاي تخصصي آموزش 
عالي به هر دو کشور اعزام کنند تا ضمن آشنایي با فناوري هاي روز، 
نسبت به تبادل تکنولوژي و دانش و تجربیات در زمینه هاي آبي 

همکاري هاي متقابل صورت پذیرد.
در ادامه این دیدار وزیر منابع آب الجزایر، دستیابي جمهوري 
کشور  این  قوي  اراده  از  ناشي  را  بزرگ  دستاوردهاي  اسالمي به 
دانست و گفت: امیدوارم سطح همکاري هاي دو کشور روز به روز 
گسترده تر شود و به فصل هاي مشترکی از حیث استراتژیک و مسیر 

مشترک برسیم.
 عبدالوهاب نوري افزود: ما به عنوان افراد سیاسي وظیفه داریم تا 

شرایط آساني را براي سرمایه گذاران ایراني در الجزایر فراهم کنیم.
پايگاه اطالع رساني وزارت نيرو )پاون(

تشکیل 4 شرکت برای فعالیت مشترک 
ایران و الجزایر در بخش آب

سد سيمره آماده بهره برداری شد
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موسسه مشاوره و تحقیقات بازار »فراست اند سولیوان« در تازه ترین گزارش خود اعالم 
کرد: ایران برنامه رشد بلندپروازانه ای را برای ارتقاي انرژی های سبز به عنوان یک فاکتور 
کلیدی ثبات در راستای اهداف تنوع بخشی اقتصادی در برنامه ششم توسعه ترسیم کرده 

است.
مسائل زیست محیطی و پایداری اقتصادی در برنامه اقتصادی ایران برای سال 2025 
به برنامه های انگیزشی برای جذب بخش خصوصی برای احیای فناوری های منسوخ شده 
صنعت برق و توسعه انرژی های تجدیدپذیر و انرژی های زیستی در سراسر کشور منجر شده 

است.
براساس نقشه راه انرژی ایران، دولت قصد دارد تا پایان سال 2025 فناوری های سبز را 

برای افزایش ظرفیت نیروگاه ها از 74 گیگاوات به بیش از 120 گیگاوات افزایش دهد.
احتیاج  فناوری، مهندسی و دانش  به  این ظرفیت  به  برای رسیدن  ایران  آنجا که  از 
دارد و برای این منظور به بیش از ۶0 میلیارد دالر سرمایه احتیاج است، ایران خواستار 

سرمایه گذاری در این بخش شده است.

ساالنه يك و نيم ميليون نفر مصرف كننده
به بازار برق ايران افزوده می شود

»علی میرمحمد«، مشاور ارشد و مدیر توسعه در موسسه فراست اند سولیوان، می گوید: 
بازار برق در ایران طی 10 سال گذشته نرخ رشد سالیانه شش  و نیم درصدی داشته است 
که بسیار باالتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور است که در حال حاضر به بیش 

از سه درصد نمی رسد.
وی گفت: ایران شاهد ظهور بازیگران جدید در بخش های تولید و کشاورزی بوده است. 
به عالوه ساالنه حدود یک میلیون و 500 هزار نفر مصرف کننده جدید به بازار برق ایران 
افزوده می شود. این تحوالت مستلزم یک ظرفیت بیشتر پنج هزار مگاواتی برای هر سال و 

سرمایه گذاری جدید در شبکه توزیع و انتقال برق است.
نیروگاه های ایران مصرف کنندگان اصلی منابع سوختی طبیعی هستند و ساالنه بیش از 
30 میلیارد دالر سوخت های مختلف شامل گاز طبیعی)3۶ میلیارد متر مکعب( گازوئیل )12 

میلیارد لیتر( و نفت کوره )15 میلیارد لیتر( را مصرف می کنند.
بهره وری پایین در تولید نفت و زیرساخت های انتقال آن به یک خسارت سنگین بر 
اقتصاد ایران منجر شده که نیازمند پرداختن فوری به آن از طریق سرمایه گذاری های جدید 
به آن است. میرمحمد خاطرنشان کرد: نصب نسل جدید توربین های دارای بهره وری باال، 
طراحی و احداث ایستگاه های فرعی جدید جی آی اس، احداث خطوط انتقال ولتاژ باال و 
افزودن فناوری های تجدیدشدنی و سبز به ترکیب انرژی ایران برنامه های عمده ای هستند 
که انتظار می رود در دوران پس از تحریم ها به اجرا درآیند. به عالوه سوخت های زیستی از 

پسماندهای روستایی نیز فرصت کلیدی برای سرمایه گذاری در ایران است.

مطالعات اكتشافی از وجود 15 منطقه زمين گرمايی خبر می دهد
صنعت انرژی های تجدیدشدنی در ایران در مرحله اولیه خود قرار دارد. ایران با توجه به 
اینکه در کمربند تابش انرژی خورشید قرار دارد و داشتن پتانسیل باال چشم انداز روشنی را 

برای توسعه فناوری های خورشیدی در ایران ایجاد کرده است.
مطالعات اکتشافی انجام شده نشان می دهد که ایران 15 منطقه احتمالی زمین گرمایی 
در اختیار دارد. در زمینه انرژی های گرمایی زمینی ایران در یک کمربند زمین گرمایی فعال 

قرار گرفته است.

هم اکنون کمتر از یک درصد مجموع ترکیب انرژی ایران از منابع تجدیدپذیر تأمین 
می شود. این در حالی است که ایران قصد دارد سرمایه گذاری در این زمینه را در برنامه ششم 
توسعه افزایش دهد. هدف ایران نصب بیش از 5 هزار مگاوات انرژی تجدیدشدنی است که 

شامل چهار هزار مگاوات انرژی بادی و 500 مگاوات انرژی خورشیدی می شود.
هم اکنون پتانسیل نصب بیش از 15 گیگاوات انرژی بادی در مناطقی همچون منجیل، 

زاهدان، زابل و نیشابور از سوی سازمان انرژی های تجدیدشدنی ایران شناسایی شده است.

عطش 10 ميليارد دالری بازار انرژی های نو در ايران
ایران  ایران، می گوید:  انرژی های نو  »مصطفی ربیعی«، رئیس امور بین الملل سازمان 
می تواند بیش از دوسوم انرژی خود را از نیروی باد تأمین کند. سیاست بلندمدت در یک 
دهه آینده )2015 تا 2025( تأمین بیش از 50 درصد انرژی مورد نیاز کشور از منابع 
مدرن سازی  و  احیا  است.  سبز  فناوری های  دیگر  و  زیستی  سوخت های  تجدیدشدنی، 
نیروگاه های حرارتی کنونی با فناوری های سبز نیز بخشی از این برنامه است. وی گفت: برای 
رسیدن به ظرفیت تولید پنج هزار مگاوات انرژی تجدیدشدنی، ایران به سرمایه گذاری بیش 
از 10 میلیارد دالر احتیاج دارد. در حالی که تأمین مالی پروژه تاکنون یک عامل کلیدی 
محدودکننده در این بخش بوده است. برای غلبه بر این چالش ایران قصد دارد سرمایه های 
خارجی را برای سرمایه گذاری در سرتاسر کشور جذب کند. هم اکنون بیش از 19 پروژه که 

نیازمند یک  و نیم میلیارد دالر سرمایه هستند در ایران پیشنهاد شده اند.
خبرگزاري دانشجويان ايران )ايسنا(

 انرژی های تجديدپذير و ايران پس از تحريم

دولتمردان ایرانی به دنبال مسیری نو برای توسعه هستند
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تولید  و  طراحی  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
با محیط  سازگار  نیروگاه های  و  توربین ها 
در  باید  ایران  و خشک  گرم  جغرافیای  و 
ساخت  گفت:  گیرد،  قرار  کار  سرلوحه 
نیروگاه های جدید از سال آینده آغاز می شود. 
اختتامیه  آیین  در  چیت چیان«  »حمید 
نیروگاه های  صنعت  کنفرانس  ششمین 
حرارتی با بیان اینکه باید به سمت طراحی 

و  توربین ها  تولید  و 
سازگار  نیروگاه های 
با محیط و جغرافیای 
ایران  خشک  و  گرم 

برویم گفت: 

هزار   50 تا   47 آینده  سال   10 در  باید 
نیروگاه جدید وارد مدار شود که  مگاوات 
2۶ هزار مگاوات آن مربوط به برنامه ششم 
توسعه است و کار اجرایی آن از سال آینده 
آغاز می شود.  وزیر نیرو با تاکید بر اینکه 
در طول برنامه ششم توسعه ۶.7 درصد به 
می شود،  افزوده  کشور  نیروگاهی  ظرفیت 
گفت: پیش بینی شده تا پایان برنامه ششم 
توسعه راندمان نیروگاه های حرارتی از 37.3 
درصد فعلی به 41 درصد برسد. بنابراین 
حدود 4 هزار و 700 مگاوات نیروگاه های 
تجدیدپذیر نیز به ظرفیت نیروگاهی کشور 
اضافه می شود و تا پایان برنامه ششم این 

رقم بالغ بر 5 هزار مگاوات خواهد شد.

60 درصد 
نيروگاه های حرارتی 

متعلق به بخش 
خصوصی است

 73 ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
ظرفیت  مگاواتی   744 و  هزار 
نصب شده نیروگاهی در کشور که 
۶0 هزار و 95 مگاوات آن مربوط 
سیکل  گازی،  نیروگاه های  به 

ترکیبی و بخار و یک هزار 191 مگاوات آن 
نیروگاه های دیزلی است، گفت: در مجموع 
کشور  نیروگاهی  ظرفیت  کل  درصد   ٨5
مربوط به نیروگاه های حرارتی است که ۶0 
درصد کل این نیروگاه ها متعلق به بخش 

خصوصی است.
وزیر نیرو ادامه داد: در منطقه ای قرار داریم 
که درجه حرارت هوا باال است و توربین های  
طراحی شده اروپا به دلیل اینکه برای شرایط 
اروپا طراحی شده و با درجه حرارت کشور 
ظرفیت  کاهش  باعث  نیست،  سازگار  ما 
نیروگاه ها می شود؛ بنابراین تولیدکنندگان 
توربین باید دقت کنند توربین های مصرف 
داخل از ابتدا به گونه ای طراحی شود که 
خنک  سازی هوای ورودی، بخشی از خود 

توربین باشد. 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی از نقاط 
کشور در ارتفاع قرار دارد، توربین ها طوری 
طراحی شوند که پس از نصب در ارتفاع، 
بتوان تولید را به ظرفیت اسمی نزدیک کرد.

چیت چیان خواستار تمرکز بیشتر بر روی 
پایین شد  با ظرفیت  توربین های  ساخت 
بازیافت  از  باعث خواهد شد  این  افزود:  و 

ارتقا  را  مجموعه  کارآیی  بتوانیم  حرارت، 
صنعت  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر  دهیم. 
که  است  پیچیده  صنعت  یک  نیروگاهی 
برق،  مکانیک،  مانند  گوناگون  نظام های 
متالورژی، شیمی و الکترونیک در آن دخیل 
اقتصادی  جنبه های  شد:  یادآور  هستند، 
صنعت نیروگاهی را نباید فراموش کنیم و 
در این راستا باید از هم فکری و مساعدت 
دانشکده ها، موسسات، مراکز دانشگاهی و 

شرکت های دانش بنیان بهره بگیریم.

هرساله بايد 4 هزار مگاوات نيروگاه 
جديد وارد مدار كنيم

 وزیر نیرو با اشاره به این مطلب که هرساله 
وارد  جدید  نیروگاه  مگاوات  هزار   4 باید 
مدار کنیم، گفت: اگر هر نیروگاه 3 سال 
طول بکشد تا وارد مدار شود، باید حدود 
12 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی در دست 
احداث داشته باشیم. همچنین با توجه به 
اینکه نیروگاه های سیکل ترکیبی راندمان 
حدود ۶0 درصدی دارند، باید برای افزایش 
توربین های  از  استفاده  به سمت  راندمان 

کالس F و  H  حرکت کنیم.
خبرگزاري فارس

وزير نيرو در اختتاميه ششمين كنفرانس صنعت نيروگاه های حرارتی

ساخت نیروگاه های جدید از سال آینده آغاز می شود

مدیر عامل بورس انرژی گفت: نیروگاه های برق آبی 
مسجد  عباسپور،  شهید  مارون،  کرخه،  دز،  سدهاي 
نیرو،  وزارت  با  هماهنگی  پی  در   3 کارون  و  سلیمان 

مجاز به عرضه برق در بورس انرژی ایران شدند.
برق  عرضه  شدن  مجاز  از  حسینی«  علی  »سید 
دي  چهاردهم  دوشنبه  روز  از  آبی  برق  نیروگاه های 
با  و گفت: طبق هماهنگی  صورت گرفته  داد  ماه خبر 
وزارت نیرو، نیروگاه  های برق آبی متعلق به سازمان آب 
سدهاي  برق آبی  نیروگاه های  شامل  خوزستان  برق  و 
و  عباسپور، مسجد سلیمان  مارون، شهید  دز، کرخه، 
کارون 3، مجاز به عرضه در بورس انرژی ایران شده اند 
و از نیمه دی ماه برای نمادهای تحویلی از بهمن 94 

به بعد، امکان عرضه و معامله خواهند داشت.
خبرگزاري فارس

از  که   MBI شبکه  هوشمندسازي  طرح  اجراي 
مشهد آغاز شده و هم اکنون در بوشهر و زنجان و 
نقاط مختلف کشور در حال انجام است، در پنج سال 
قرار  را تحت پوشش  از کشور  بزرگي  آینده گستره 
مي دهد. وزیر نیرو این مطلب را در نشست مدیران 
در  اقدام  این  گفت:  و  کرد  بیان  نیرو  وزارت  ارشد 
در  شبکه،  کنترل  مصرف،  مدیریت  بار،  مدیریت 
پیوستن شبکه شارژ اتومبیل هاي برقي به شبکه، در 
در  شبکه،  به  تجدیدپذیر  نیروگاه هاي  شدن  اضافه 
 DG اضافه شدن سیستم هاي کنترل توزیع شده یا
کمک خواهد کرد؛ و حقیقت این است که اگر شبکه 
را  نمي توانیم شبکه کشور  باشیم،  نداشته  هوشمند 

مدیریت کنیم. مهندس »حمید چیت چیان« در این 
نشست با اشاره به افزایش میزان صادرات تجهیزات 

در  گفت:  مهندسي  و  فني  خدمات  بخش و 
آب و برق در دولت یازدهم اقداماتي 

انجام شده که در دولت هاي پیشین 
کاهش  وي  است.  بوده  بي سابقه 

تلفات برق کشور از 15 درصد 
اقدامات  از  را  درصد   11 به 
وزارتخانه  این  شاخص 

دانست.
پايگاه اطالع رساني وزارت 

نيرو )پاون(

نیروگاه های برق آبی  مجاز به عرضه 
طرح هوشمندسازي شبکه MBIبرق در بورس انرژی شدند

 سراسر کشور را در بر خواهد گرفت
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معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از ظرفیت 10 
حوزه  در  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  شدن  برابر 
این مطلب  بیان  با  فالحتیان«  داد. »هوشنگ  برق خبر 
انرژی کیش، گفت:  در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی 
بسیاری از نیروگاه ها در طول تحریم با تالش صنعتگران 
داخلی ساخته شده و برق مورد نیاز مردم را فراهم کرده اند؛ 
کرده اند  پیشرفت  نیز  ما  گازی  پاالیشگاه های  همچنین 
تولیدکنندگان  و  سازندگان  اتکای  به  پیشرفت  این  که 
داخلی بوده است؛ بنابراین باید در شرایط پساتحریم هم 
باردیگر از ظرفیت های داخلی بیش از پیش استفاده کرد. 
فالحتیان با اشاره به ظرفیت صادرات کاالی خدمات فنی 
و مهندسی به عنوان جایگزین مناسبی برای نفت و گاز، 
گفت: در سال های اخیر شاهد بودیم که بیش از ٨0 درصد 

از تولیدات خدمات فنی و مهندسی که به عنوان کاالی 
غیر نفتی صادر شده است، در زمینه تجهیزات برقی بوده و 
فکر می کنیم این ظرفیت وجود دارد که تا 10 برابر میزان 
3 میلیارد دالر کنونی صادرات خدمات فنی و مهندسی 

در حوزه برق، بتوان آن را توسعه داد.
برق  بازار  در  خارجی ها  حضور  شرایط  درباره  وی 
را  تجهیراتی  اگر خارجی ها می خواهند  نیز گفت:  ایران 
وارد کشور کنند، بدون شک باید توام با انتقال فناوری 
باشد؛ از سوی دیگر اگر 100 درصد سرمایه گذاری توسط 
سرمایه گذاران خصوصی خارجی باشد، ما برق آنها را به 
ریسکی  هیچ  که  می کنیم  خریداری  تضمینی  صورت 

متوجه آنها نشود. 
شبکه اطالع رساني نفت و انرژي )شانا(

شرکت »تکنوپروم اکسپورت« که از زیر مجموعه های 
دو  که  کرد  اعالم  می آید  شمار  به   »روستک«  شرکت 

نیروگاه تولید انرژی در ایران احداث خواهد کرد.
شرکت تکنوپروم اکسپورت اعالم کرد که عملیات 
ساخت دو نیروگاه را در ایران اجرا می کند و تجهیزات 
دالر  میلیون  و ٨00  میلیارد   4 که  را  آن  برای  الزم 
ارزش دارند، تأمین خواهد کرد. بنابر اعالم این شرکت 
در  همکاری  زمینه های  فعال سازی  حاضر  درحال 
بخش انرژی و صنعت بین ایران و روسیه جریان دارد 
ایران فعالیت  و شرکت های وابسته به »روستک« در 

قابل توجهی دارند. 
در  می توان  را  روستک  شرکت  ادعای  این  گواه 
فعالیت شرکت »او دی کا« مشاهده کرد، این شرکت 
و  گازی  نیروگاه های  انتقال  برای  حاضر   حال  در 
دستگاه پمپاژ گاز به ظرفیت دو و نیم تا 25 مگاوات 
به شرکت های ایرانی آماده است و شرکت »تکنوپروم 
طرف  با  را  قراردادی  گذشته  نوامبر  نیز  اکسپورت« 
ایرانی برای ساخت نیروگاه برق حرارتی شامل چهار 
واحد تولید به ظرفیت تولید 350 مگاوات برق نزدیک 
شهر بندرعباس امضا کرده است. شرکت روستک قصد 
واحد  دو  دیگر شامل  برق حرارتی  نیروگاه  یک  دارد 
چهار  و  احداث  مگاوات   350 ظرفیت  به  برق  تولید 

نیروگاه تولید برق دیگر را نوسازی کند. 
برق نيوز

ظرفیت صادرات 3٠ میلیارد دالر خدمات فنی و 
مهندسی در حوزه برق مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران گفت: ایران 

به دنبال ورود به بازار »اف.ال.ان.جی«  است. به گفته وی 
میزان صادرات ال.ان.جی بستگی به ظرفیت کشتی ها و 
کارخانجات ال.ان.جی دارد و در حال حاضر میزان آن حدود 
10 میلیون تن است؛ عالوه بر این کشتی ها نیز 2.3 میلیون 
تن در سال ظرفیت دارند که در مجموع یک ظرفیت 12.3 
میلیون تُنی در سال ایجاد می کنند.وی تصریح کرد: گزینه 
سه  و  گرفته  قرار  نظر  مد  پیش  سال   9 از  ال.ان.جی 
پروژه نیز تعریف شده بود؛ اما به دلیل تحریم دو پروژه 
ایران  البته  نشد،؛  عملیاتی  پروژه  این  پرشین  و  پارس 
ال.ان.جی کماکان به کار خودش ادامه می دهد و امروز 
50 درصد ظرفیت پیشرفت رشد برایش پیش بینی شده 
است. کاملی ادامه داد: عالوه بر پروژه ایران ال.ان.جی، 
ال.ان.جی  تبدیل  یعنی  اف.ال.ان.جی   )FLNG( پروژه 

روی کشتی های شناور را هم مد نظر داریم.
خبرگزاري كار ايران)ايلنا( 

قرارداد سندیکایی چهار میلیارد دالری تأمین مالی فازهای تکمیلی 11 تا 24 پارس جنوبی و خط لوله سراسری ۶، 
9 و 11 انتقال گاز در حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به امضای مدیران عامل بانک های ملت، سپه و پارسیان 
رسید. این قرارداد با عاملیت بانک ملت )سهم یک میلیارد و 500 میلیون دالری(، بانک سپه )بودجه یک میلیارد و 500 

میلیون دالری( و بانک پارسیان )مبلغ یک میلیارد دالری( از محل منابع صندوق توسعه ملی اجرا می شود. 
»رکن الدین جوادی«، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، عنوان تاکید کرد: پیوند صنعت نفت و بانک ها وارد فصل 
تازه ای شده است. »علی رستگار«، مدیر عامل بانک ملت، نیز اعالم کرد: این ابرپروژه 30 میلیارد دالر منابع مالی نیاز 
دارد که قرار است 10 میلیارد دالر دیگر آن، از محل تسهیالت بانکی تأمین شود. وی افزود: این طرح ها به اجرا، تکمیل 
و توسعه فازهای 11 تا 24 با هدف تولید 537 میلیون متر مکعب گاز غنی، 425 میلیون متر مکعب گاز سبک شیرین 
و 710 هزار بشکه میعانات گازی می انجامد. مدیرعامل بانک پارسیان نیز تاکید کرد: امضای این قرارداد سندیکایی، 

فرصتی برای تقویت همکاری دستگاه های اصلی اقتصادی کشور یعنی بانک ها و صنعت نفت است.
شبکه اطالع رساني نفت و انرژي )شانا( 

روس ها در ایران
نیروگاه برق  می سازد

برنامه ایران برای ورود به بازار 
اف.ال.ان.جی

امضای قرارداد 4 میلیارد دالری تأمین مالی
 فازهای ١١ تا ۲4 پارس جنوبی
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وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: جمهوری اسالمی 
ایران آماده همکاری با قزاقستان در بخش های مختلف 

صنعت پتروشیمی است. 
»محمدرضا نعمت زاده«، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در 
همایش تجاری و سرمایه گذاری بین جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری قزاقستان، اظهار کرد: ایران و قزاقستان 
زمینه های  در  تفاهم نامه  چند  گذشته  سال های  در 
مختلف از جمله ساخت خط لوله انتقال نفت این کشور 
به دریای عمان امضا کرده بودند و تفاهم های بسیار خوبی 
نیز درباره توسعه همکاری ها در صنعت پتروشیمی انجام 
شده بود که به دلیل برخی مشکالت از جمله تحریم 

اجرایی نشد. 
ایران،  در  حاضر  قزاقستانی  بزرگ  هیأت  افزود:  وی 
بزرگ ترین هیأتی است که از میان کشورهای آسیای 
میانه در تهران حاضر شده است و این موضوع نشان از 
وجود ظرفیت های فراوان برای توسعه روابط دو کشور 
دارد.  نعمت زاده ادامه داد: آماده گسترش روابط و افزایش 
همکاری و تعامل در همه بخش ها با قزاقستان هستیم.  
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایران همیشه 
گفت:  است،  داشته  خوبی  تجاری  روابط  قزاقستان  با 
موقعیت راهبردی کشورمان از نظر جغرافیایی این امکان 
را به قزاقستان می دهد تا از طریق دریای خزر در شمال 
و نیز خلیج فارس و دریای عمان در جنوب به بازارهای 

بین المللی دسترسی آسانتری داشته باشد. 

30 درصد يارانه
 برای سرمايه گذاران ايرانی در قزاقستان

وزیر سرمایه گذاری و توسعه قزاقستان نیز در این همایش 

گفت: قزاقستان کشور دوست و همسایه ایران است و از 
دیرباز مناسبات اقتصادی گسترده ای با ایران داشته است. 
»ایسیکشف« ادامه داد: هم اکنون 900 شرکت ایرانی 
شیمیایی  صنایع  زمینه های  در  بیشتر  قزاقستان  در 
فعالیت می کنند و ما نیز از گسترش سرمایه گذاری های 
مشترک استقبال می کنیم؛ کشور قزاقستان در تالش 
است تا به سازمان تجارت جهانی بپیوندد و این کشور 
تعامل خوبی  نیز  میانه  آسیای  و کشورهای  روسیه  با 
دارد.  وزیر سرمایه گذاری و توسعه قزاقستان با اشاره به 
اینکه سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی ایرانی بسیار قابل 
اعتماد هستند، افزود: کشور ما انگیزه های زیادی را برای 
فعالیت با ایران دارد و ما هر گونه مجوزی که شرکت های 
ایرانی برای فعالیت در قزاقستان نیاز دارند را از طریق 
وزارت تجارت در اختیار آن ها قرار می دهند؛ همچنین 
ما برای سرمایه گذاران ایرانی 30 درصد یارانه نیز در 

نظر گرفته ایم. 
شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی )شانا(

آمادگی ايران برای همكاری
 با قزاقستان در صنعت پتروشيمی

نیاز  مورد  مالی  منابع  گفت:  رئیس جمهوری  اول  معاون 
برای تکمیل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نیز باید هرچه 
زود تر تأمین شود تا شاهد فعالیت کامل این پاالیشگاه و 

تأمین بنزین مورد نیاز کشور باشیم. 
دکتر »اسحاق جهانگیری« این مطلب را در جلسه ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی که روز دوشنبه دوازدهم بهمن 
ماه با حضور وزیر نفت و دیگر اعضای دولت برگزار شد، 
بیان کرد.  جهانگیری با اشاره به توانمندی و ظرفیت های 
باید  گفت:  کشور،  سازندگی  در  مسلح  نیروهای  موجود 
ساز و کار مناسب و چارچوب دقیقی برای نحوه همکاری 
و بهره مندی از توانمندی های نیروهای مسلح تعیین شود. 

با تاکید بر اینکه ظرفیت ها و توانمندی های موجود  وی 
نیروهای مسلح نباید نادیده گرفته شود، افزود: هم اکنون 
پیمانکار برخی از مهم ترین و اصلی ترین پروژه های کشور 
تاکنون طرح های  قرارگاه  این  و  االنبیاست  قرارگاه خاتم 
متعددی را در بخش نفت، گاز و آب، به اجرا رسانده است. 
مقام  تاکیدهای  به  اشاره  با  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت های نیروهای مسلح 
در تحقق اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: نیروهای مسلح و 
به ویژه قرارگاه خاتم االنبیاء، امکانات، ماشین آالت و توان 
علمی و مهندسی خوبی دارند که باید از این امکانات برای 

سازندگی و توسعه کشور استفاده شود. 

پایگاه  از  نقل  به  فراب  نشریه  گزارش  به 
خبری »آلفا«، بانک مرکزی روسیه، برآورد خود 
درباره قیمت جهانی نفت برای سال های 201۶، 
2017 و 201٨ میالدی را اعالم کرد.  بر اساس 
برآورد بانک مرکزی روسیه، قیمت جهانی نفت 
برای سال جاری میالدی 25 دالر به ازای هر 
جهش  امکان  و  است  شده  پیش بینی  بشکه 

قیمت نفت وجود ندارد.
بهای  روسیه  مرکزی  بانک  حال،  همین  در 
نفت برای سال های 2017 و 201٨ میالدی را 

35 دالر به ازای هر بشکه برآورد کرده است..
قیمت  درباره  روسیه  مرکزی  بانک  برآورد 
بالتکلیفی  که  می شود  منتشر  حالی  در  نفت 
یافته  افزایش  نفت  جهانی  قیمت  مورد  در 
تورمی کشورهای  امر هدف گذاری  این  و  است 

تولیدکننده را با مشکل روبرو کرده است.

جهانگيری: منابع الزم برای تکميل ستاره خليج فارس باید زود تر تأمين شود

نفت در سال ۲٠١6؛ 
هر بشکه ۲5 دالر 
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مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی پتروشیمی با بیان اینکه هم اکنون نزدیک به 1۶ طرح پتروشیمی با 
اعتبار مورد نیاز 1۶ میلیارد یورو را برای فاینانس چین معرفی کرده ایم، گفت: از این میزان تاکنون 12 
میلیارد یورو برای دریافت این تسهیالت به بانک مرکزی معرفی شده اند. همچنین از این طرح ها هشت 

طرح تاییدیه فاینانسور را گرفته اند که 5 طرح اعتبار اسنادی آن ها باز شده است. 
 »امیرحسن فالح« با بیان اینکه بانک های داخلی ما با توجه به محدودیت های موجود، کمک های 
به خوبی پیش نمی رفت،  تأمین سرمایه  ما در زمینه  برنامه های پیشین  زیادی کرده اند و بدون آن ها 
اظهار کرد: سیستم بانکی کشور ما در کل با محدودیت سرمایه روبه رو است، اما خوشبختانه شورای پول 

و اعتبار، فاینانس چین و صندوق توسعه ملی را از مقررات آیین نامه سندیکایی استثنا کرد. 
روزنامه دنيای اقتصاد

شرکت نفتی »سعودی آرامکو« برای آنکه مانع حضور ایران 
در بازار آسیا شود، قیمت محصوالت خود را پایین آورد. 

 World« خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطالع رسانی
Oil« خبر داد که شرکت نفتی سعودی آرامکو برای آنکه 
بتواند بازار خود در آسیا را حفظ کند قیمت هایش را پایین 
آوره است. این سیاست آرامکو در حالی انجام می شود که 
ایران بعد از رفع تحریم های ظالمانه غرب، خواهان ورود به 
بازارهای جهان است.  شرق آسیا و کشورهای چون کره 
جنوبی و ژاپن و همچنین چین از جمله مشتریان اصلی 
سال های  طی  که  می روند  شمار  به  آسیا  در  ایران  نفت 
و  داده  کاهش  را  خود  خرید  تحریم ها  وجود  با  گذشته 
عربستان را جایگزین ایران کرده بودند.  بر اساس سخنان 
این کشور قصد دارد، در بیست سال  مقامات عربستانی 
آینده 70 درصد از صادرات نفت خود را به بازارهای آسیایی 
ارسال کند؛ از همین روست که حضور ایران و قدرت گرفتن 
این کشور در بازار نفت و انرژی آسیا به هیچ عنوان برای 

سعودی ها خوشایند نیست.
ایران بین ۶00 تا ٨00 هزار بشکه در سال 201۶ به تولید 
خود خواهد افزود. در همین حال سعودی ها در سال 2015 
رکورد تولید خود را شکسته و آن را به بیش از 10 میلیون 
تاثیرات  بازارهای جهانی  این مهم در  بشکه رساندند که 
عمیقی گذاشت و باعث کاهش بی سابقه قیمت نفت در 30 

سال گذشته شد. 

فروش آرامكو سرمايه گذاران را از ايران 
به عربستان می كشاند

در همین زمینه روزنامه انگلیسی »فایننشال تایمز« با اشاره 
به تصمیم عربستان برای به فروش رساندن شرکت نفتی 
کردن  منحرف  اقدام  این  از  واقعی  هدف  نوشت:  آرامکو 

است.   عربستان  سمت  به  ایران  از  گذاران  سرمایه  توجه 
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، با 
افزایش تنش ها بین ایران و عربستان، تنش های فرقه ای در 
خاورمیانه به اوج خود رسیده است. اما بازگشایی درهای 
اقتصاد ایران به روی بازاهای جهانی می تواند رقابت این دو 
قدرت منطقه ای را وارد فاز دیگری کند.  برخی اقتصاددانان 
منطقه ای برآورد می کنند که سرمایه گذاری مورد نیاز تأمین 
نشده اقتصاد ایران در پنج سال آینده ساالنه حدود 150 
میلیارد دالر باشد. بر اساس یک برآورد محتاطانه تر، از سوی 
صندوق بین المللی پول برآورد شده که واردات ایران از 75 
میلیارد دالر در سال جاری به 115 میلیارد دالر در سال 
2020 برسد.  سوال اینجاست که عربستان در واکنش به 
گشایش اقتصاد ایران چه کرده است. این کشور اصالحات 
رادیکالی را در اداره اقتصاد و سیستم رفاهی خود ایجاد 
کرده است. اقدامات مشابه این اصالحات در گذشته مورد 

بحث قرار گرفته و پرریسک ارزیابی شده بودند؛ بر اساس 
این اصالحات یارانه برخی سوخت ها کاهش پیدا کرده و 
»محمد بن سلمان«، جانشین ولیعهد، ایده عرضه عمومی 

سهام شرکت آرامکو در بازار بورس را مطرح کرده است. 
هدف  می دهند  احتمال  بین المللی  تحلیل گران  برخی 
واقعی از این اقدام منحرف کردن توجه سرمایه گذاران از 
ایران به سمت عربستان باشد. ریاض به خوبی می داند که 
وقتی غربی ها به عربستان نگاه می کنند، ثروت گسترده این 
کشور را می بینند. اقتصاد این کشور به روی سرمایه گذاران 
بین المللی نسبتا بسته است، اما نباید اقتصاد عربستان را 
دست کم گرفت.  ایده کشیده شدن رقابت این دو قدرت 
منطقه ای به عرصه اقتصادی هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، 
اما در شرایطی که بازار جهانی در حال متمایل شدن به 
سمت بازار ایران است، حاکمان ریاض ممکن است بخواهند 

نقاط قوت خودشان را مجددا برآورد کنند. 

»آرامكو« جنگ نفتی عليه ايران را آغاز كرد

فاینانس ١6 میلیارد یورویی
جهانگیری همچنین بر لزوم تأمین منابع مالی برای  برای طرح های پتروشیمی ایران

گفت:  و  کرد  تاکید  جنوبی  پارس  فازهای  تکمیل 
جنوبی  پارس  مختلف  فازهای  کنیم  تالش  باید 
تحقق  برای  ملی  پروژه  بزرگ ترین  و  مهم ترین  که 
به  یازدهم  دولت  پایان  تا  است،  مقاومتی  اقتصاد 

بهره برداری کامل برسد. 
تکمیل  برای  نیاز  مورد  مالی  منابع  افزود:  وی 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نیز باید هرچه زود تر 
تأمین شود تا شاهد فعالیت کامل این پاالیشگاه و 

تأمین بنزین مورد نیاز کشور باشیم. 
شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی )شانا( 
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مشهد  قطارشهری  بهره برداری  شرکت  عامل  مدیر 
گفت: 3 رام اول قطار خط 2 قطارشهری تقریبا ساخته 
شده و پیش بینی می شود اردیبهشت ماه وارد مشهد شود.

»کیانوش کیامرز« گفت: تقریبا 3 رام اول یا 15 عدد 
در کشور  کامل  به طور  قطارشهری  اول خط 2   واگن 
چین ساخته شده و در حال اتمام است و اوایل اسفند 
ماه نیز تست دینامیکی آن انجام می شود. این قطار اواخر 
اسفند ماه از چین بارگیری شده و به سمت بندرعباس 
حرکت می کند، حدود دو ماه در راه است و پیش بینی 

می شود اردیبهشت ماه وارد مشهد شود.

مشهد  قطارشهری  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
یا 20  ناوگان  اضافه کرد: مجموع قرارداد 100 دستگاه 
قطعه  صورت  به  ناوگان  مابقی  و  است  کامل  قطار  رام 

توسط چین تولید می شود. به این 
تهران  به  قطعات  تمام  که  صورت 
واگن سازی  کارخانه  در  و  منتقل 

مونتاژ می شود.
اول  رام   3 برای  داد:  ادامه  وی 
داده  پرداخت  پیش   ،2 خط  قطار 
سمت  به  قطار  که  زمانی  و  شده 
امضا  حمل  مجوز  و  حمل  ایران 
هم  می شود.  پرداخت  مبلغ  شود، 
 2 خط  فیزیکی  پیشرفت  اکنون 

قطار شهری مشهد حدود 55 است و در صورتی که به 
راه اندازی  اول آن  فاز  برسد،  پیشرفت  حدود ٨0 درصد 

می شود.

امكان تاخير2 ساله 
در بهره برداری خط 2 قطار شهری مشهد

از  کامل  بهره برداری  سال   9۶ ماه  خرداد  گفت:  وی 
خط2 قطار شهری است؛ البته به دالیل مختلف عملیات 
اجرای طرح با تأخیر مواجه شده است. همان طور که قرار 
بود خط 2 در سال 90به بهره برداری برسد، اما تعطیل 
شد، امکان دارد این خط در سال 9٨ به بهره برداری کامل 

برسد. 

قطار  تومانی  ميليارد   600 هزينه 
مشهد  درسال 94

تومان  میلیارد  این که سال جاری ۶00  بیان  با  وی 
است،  شده  هزینه  مشهد  شهری  قطار  خطوط  برای 
تصریح کرد: تأمین این اعتبار برای خطوط قطار شهری 
در شرایط اقتصادی کنونی بسیار سخت و مشکل بوده 

است.
قطار   2 خط  واگن های  گرم  تست  به  اشاره  با  وی 
شهری در اوایل اسفند، گفت: به دنبال این هستیم که 
مشهد  شهردار  و  استاندار  حضور  با  واگن ها  گرم  تست 
درچین انجام شود و 15 واگن را که سه قطار کامل است 
25تا 29 اسفند با انتقال به شهر دالیان و بارگیری کشتی 

به ایران انتقال دهیم.

مدیر عامل شهر جدید هشتگرد از اختصاص 
عملیات  در  تسریع  برای  تومان  میلیارد   55
پروژه مترو این شهر تا پایان امسال خبر داد و 
گفت: در بازدید قائم مقام وزیر راه و شهرسازی 
در طرح مسکن مهر از هشتگرد، تصمیم هایي 
نیز برای رسیدگی به مشکالت سایت مسکن 
مهر هشتگرد گرفته شد و مورد پیگیری قرار 
بازدید  درخصوص  میریان«  »شمس  گرفت. 
»احمد اصغری مهرآبادی«، قائم مقام وزیر راه 
و شهرسازی در طرح مسکن مهر، از سایت مسکن مهر شهر جدید هشتگرد اعالم کرد: در 
این بازدید، جمعي از مدیران کشوري و مدیران بخش های خدمات زیربنایی، انبوه سازان و 
مهندسان شرکت عمران شهر جدید هشتگرد حضور داشتند و مشکالت سایت مسکن مهر 

افراد  با حضور  از برگزاری نشستي  ادامه  هشتگرد مورد بررسی قرار گرفت. میریان در 
شرکت  بین  موجود  مشکالت  جلسه،  این  در  افزود:  و  داد  خبر  هشتگرد  در  نامبرده 
و شهرسازي  راه  وزیر  قائم مقام  قرار شد که  و  بانک مسکن مطرح  و  عمران هشتگرد 
در طرح مسکن مهر، شخصا موضوع را در جلسات هفتگی خود با مسئوالن این بانک 
بررسی کرده و آنها را رفع کند.  مدیرعامل شهر جدید هشتگرد درباره عملیات ساخت 
مترو هشتگرد، گفت: با توجه به روند کند پیشرفت این پروژه، وزیر راه و شهرسازی در 
افتتاح مترو  نامه ای به مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید خواستار اعالم زمان 
و تسریع در روند اجرای پروژه شد. میریان اضافه کرد: به دنبال این موضوع، شرکت 
عمران گزارشی را از روند پروژه تهیه و اعالم کرد که برای پایان آن نیاز به 150 میلیارد 
تومان اعتبار دیگر دارد که قرار شد 55 میلیارد تومان از این مبلغ تا پایان امسال برای 

پیشبرد پروژه به شهر هشتگرد اختصاص یابد.
سايت خبري تحليلي تين نيوز

 قطار خط ۲ اردیبهشت ماه
 به مشهد مي رسد

اختصاص 55 میلیارد تومان برای تسریع عملیات پروژه مترو هشتگرد

شهری  قطار   2 خط   5 مسیر  حفاری  عملیات 
پنجم  دوشنبه  صبح  کیلومتر   14 طول  به  مشهد 
بهمن ماه به پایان رسید.  مدیر عامل شرکت قطار 
اتمام حفاری خط 2 قطار  شهری مشهد در مراسم 
شهر  تاالر  همایش های  تاالر  در  که  مشهد  شهری 
 2 5 خط  مسیر  حفاری  عملیات  گفت:  برگزار شد، 
به طول 14 کیلومتر که شامل  قطار شهری مشهد 
شمالی  طبرسی  منطقه  سوی  به  رضاشهر  منطقه 
بود، به پایان رسید. کیامرز با اشاره به آغاز عملیات 
حفاری این خط از سال 1390 افزود: عملیات ریل 
و  آغاز  ماه  دی  اواخر  از   2 خط  گذاری 
تاکنون 350 متر از این متر ریل گذاری 
قطار  شرکت  عامل  مدیر  است.  شده 
مجموع  گفت:  ادامه  در  مشهد  شهری 
اعتبارهایي که برای احداث خط 2 قطار 
شهری مشهد نیاز است، 11 هزار میلیارد 

ریال است.

عمليات حفارى خط 2 قطار 
شهرى مشهد به پايان رسيد

که  خبری  نشست  یک  در  پیش  چندی  کیامرز 
برای تشریح وضعیت توسعه خط یک، اجرای خط 2 
و آغاز حفاری تونل خط 3قطار شهری مشهد، ترتیب 
داده شده بود، اعالم کرد که 1٨درصد تاخیر از برنامه 
زمان بندی شده در اجرای خط 2 قطار شهری مشهد 
وجود دارد؛ اما با فازبندی انجام شده این تاخیر به 
با چهار  اول خط 2  فاز  و  قابل جبران است  راحتی 

ایستگاه، خرداد ماه 1395 به بهره برداری می رسد.

فاز يك خط 2 قطار شهري 
مشهد خرداد سال آينده 

بهره بردارى می شود
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تجربه نگاري

3 سال بدون گرفتن حتی
یک ریال کار را پیش بردیم

کسی باور نمی کرد بتوانیم 
کارون 3 را به سرانجام برسانیم

تجربه نگاری تست های ناوگان 
خط ۲ قطار شهری مشهد

کارون 3 تجربه ایرانی
 برای یک عملیات مهندسی جهانی

این تصمیم مدیریت فراب بود که تا آخر پای اجرای این 
قرارداد بایستد و شرایطی را که به جبر، به کارفرمای ما 
در این پروژه تحمیل شده بود، تحمل کند و با کارفرما 

همراه شود تا پروژه به سرانجام برسد...
د ر صفحه 20 بخوانيد 

پروژه عظیم کارون 3 در دل کوه های زاگرس و در فاصله 
2۶ کیلومتری از شهر ایذه در استان خوزستان بنا شده 
است. بدلیل عظمت این طرح و وجود سازه های کم نظیر 
تا آن دوران، قرار بود پیمانکار مجری پروژه کارون 3، از 
طریق مناقصه خارجی و سرمایه گذاری ایشان اجرا شود...

د ر صفحه 32 بخوانيد 

 )Tailor made( »ناوگان به خاطر ماهیت »تیلور مید
هر  در  تفصیلی  و  پایه  طراحی های  از  پس  آن  بودن 
و  تست های خاص  نیازمند  آن  زیر سیستم های  از  یک 
پیچیده ایست که فرآیند تحویل ناوگان را در پروژه های 

ریلی بسیار زمان بر و پیچیده کرده است...
د ر صفحه 29 بخوانيد 

مهم ترین  عنوان  به  دیرباز  از  کارون  رودخانه  حوضه 
بوده  توجه  مورد  کشور  الکتریکي  انرژي  تولید  منبع 
آبي  برق  پتانسیل  از  بهره برداري  مطالعات  است. 
حوضچه رودخانه کارون در سال هاي 1340 تا 1350 

آغاز شد...
د ر صفحه 34 بخوانيد 

فراب روي ریل خط ۲
 قطار شهري مشهد آزموني سخت، اما آموزنده براي مجموعه فراب بود



تجربه نگاری20

كار در پروژه خط 2 مش�هد از كجا ش�روع شد، اصال 
چطور وارد فراب شد؟ 

برای پاسخ به این سوال باید به شنیده های خودم رجوع کنم؛ 
در فراب، معاونت توسعه طرح ها پیگیر گرفتن طرح هاست، 
در آن زمان توسعه طرح های ریلی که مدیریت آن با مهندس 

3 سال بدون گرفتن 
حتی یک ریال کار را پیش بردیم

غالمی بود، پیگیر گرفتن این کار بوده اند و کار 
بصورت ترک تشریفات در قسمت تجهیزات به 

شرکت فراب واگذار شده است.
يعن�ی ف�راب از ابتدای كلي�د خوردن 

پروژه در آن مشاركت داشته است؟ 
نه، فراب چند سال بعد از کلید خوردن پروژه 
 EPC وارد آن شده است، این طرح بصورت
در سال هشتاد و هفت، به قرارگاه خاتم واگذار 

می شود، اما بعد از مدتی اجرای طرح با مشکالت مالی روبرو 
می شود، در واقع مجری باید فاینانس می آورده که این کار 
به کندی انجام می شود؛ در نهایت کارفرماها به این نتیجه 
می رسند که شاید در کنار قرارگاه خاتم بایستی شرکتی که 
کار تجاری بیشتری در نقل و انتقال و قراردادهای بین المللی 
داشته و در این حوزه باتجربه  است در کنار قرارگاه باشد و 
مشکالت تحریمی قرارگاه را هم نداشته باشد؛ کاندیداهای 
فراب  داشتند. چون شرکت  وجود  کار  این  برای  متفاوتی 

زير و بم پروژه خط 2 قطار شهری مشهد در گفتگو با مهندس محسن رام: 

» ۳ سال بدون گرفتن حتی یک ریال، پروژه 
خط ۲ قطار شهری مشهد را پیش بردیم، این 
پای  آخر  تا  که  بود  فراب  مدیریت  تصمیم 
این قرارداد بایستد و شرایطی را که  اجرای 
به جبر، به کارفرمای ما در این پروژه تحمیل 
شده بود، تحمل کند و با کارفرما همراه شود 
تا پروژه به سرانجام برسد«. این ها بخشی 
از سخنان مجری پروژه خط ۲ قطار شهری 
مشهد است که در گفت و گویی تفصیلی چند و 
چون ورود فراب به اجرای این پروژه و دیگر 
پروژه های ریلی را شرح داده و از تجربیات 
منحصر بفرد این پروژه از نحوه تأمین مالی 
گرفته تا نحوه جذب و آموزش نیروهای الزم 
مهندس  است.  گفته  سخن  پروژه  این  برای 
»محسن رام« که حاال چند وقتی است در مقام 
مجری طرح خط ۲ قطار شهری مشهد فعالیت 
می  کند؛ این پروژه را حاوی تجربیاتی منحصر 
بفرد می  داند. از نگاه او این پروژه که به حرکت 
قطار روی ریل  های خط ۲ قطار شهری مشهد، 
به  فراب  شناسایی  آغاز  شد،  خواهد  منجر 
آنچه  است؛  ریلی  پروژه های  مجری  عنوان 
در ادامه می  خوانید، شرح گفت و گوی فراب با 
ایشان است که در روایتی ساده و بی تعارف، 
قطار   ۲ خط  پروژه  اجرای  تجربه نگاری  به 

شهری مشهد اختصاص یافته است. 

فرانک ميرزايی
روزنامه نگار اقتصاد  ی
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رابطه خوبي با قرارگاه خاتم داشت، از سوي آنها برای این 
کار انتخاب شد و از دی ماه سال 90 وارد این پروژه شد. 

قبل از خط 2 مشهد هم تجربه ای برای كار در زمينه 
ريلی در اين سطح وجود داشت؟ 

تجربه اجرایی وجود نداشت، ولی تجربه بازاریابی و شروع 
بافق–  پروژه  با  فراب  مثال  بود،  مشابه  کار های  بعضی 
بندرعباس، کار رادر این حوزه شروع کرده بود؛ تجربه این را 
هم داشت که به پروژه ها وارد شود، با کارفرما ها آشنا شده 
بود و مناقصات را شرکت کرده بود. ما قبل از ورود به خط 2 
مشهد، مناقصه خط 3 تهران را برنده شده بودیم و داشتیم 
کار می کردیم که البته بعدا بنابر دالیلی از اجرای آن پروژه 

کنار رفتیم.
پس می توان گفت كه اولين تجربه اجرايی پروژه های 

ريلی در اين سطح،  خط 2 مشهد بود؟ 
بله، خط 2 مشهد اولین تجربه در این سطح بود و بعد از آن 
هم خط یک مترو تهران و پروژه هشتگرد و خط 7 اضافه 
شدند، البته اگر منظورمان از تجربه اجرایی، تأمین توان هم 
باشد، خب خط 3 تهران جلو تر از این ها بود؛ البته آنجا فقط 
موضوع تأمین توان بود و سطح پروژه نسبت به خط 2 مشهد 

خیلی کوچک تر بود. 
اين سوال پيش می آيد كه حوزه ريلی چه ارتباطی با 
كار اصلی فراب كه در حوزه آب و انرژی است، دارد؟ 
زمینه  در  که  است  عمومی  پیمانکاری  شرکت  یک  فراب 
قالب  در  عمدتا  هم  تجهیزات  و  می کند  کار  تجهیزات 
الکتریکال یا مکانیکال یا ترکیب این  دو هستند؛ پتانسیل 
اما  دارد،  وجود  فراب  در  عمومی  لحاظ  به  کار  این  علمی 
خب قطعا کمبود دانش در شناخت فرایند کار و اطالعات، 
بخصوص در زمینه ناوگان، قطار ها و سیستم های خاص این 
مجموعه، بایستی حتما پوشش داده می شد؛ چون ما دانش 
این ها را نداشتیم، اما خب چون فراب یک پیمانکار عمومی 
است و در این پروژه هم کار مدیریت پروژه را از مهندسی 
گرفته تا تأمین و اجرا انجام خواهد داد، پس در نهایت انجام 
پروژه های  بسیار شبیه  پروژه  قالب مدیریت  در  پروژه  این 
دیگر ماست و تنها تفاوت آن این است که کارفرما و مشاور 

متفاوتی نسبت به طرح های انرژی دارد.
وقتی كه اين پروژه وارد مجموعه فراب شد، شما در 

فراب شاغل بوديد؟ 
بله.

چه اتفاقی افتاد وقتی می خواس�تند نيرو ها را برای 
اج�رای اين پروژه انتخاب كنن�د، آيا اين بحث كه ما 
ت�وان اجرا يا اف�راد متخصص اي�ن كار را نداريم در 

مجموعه مطرح بود؟ 
در آغاز ورود این کار به فراب موضوع انتخاب مدیر پروژه 
موضوع مهمی بود. آن زمان اولین مدیر پروژه ای که انتخاب 
شد آقای مهندس »کامران سیفی« بود، ایشان مدیر پروژه ای 
بود که کارنامه موفقی داشت و تجربه اش نشان می داد که 

مترویی  تجهیزات  از  درستی  درک  می تواند 
داشته باشد.

مهندس س�يفی تجربه قبل�ی در اين 
حوزه داشتند؟

 آقای سیفی از نظر تجربه الکتریکال، مهندس 
قابلی بود و می توانست به این کار مسلط باشد، 
برای همین هم بعنوان مدیر پروژه انتخاب شد.
وقتی پروژه در فراب آغاز شد، شما چه 

مسئوليتی داشتيد؟
بخش  رییس  عنوان  به  موقع  آن  هم  بنده 
مهندسی انتخاب شدم و شروع کردیم به جذب 
نیروهای متخصص حوزه ریلی و تمام تالش 
خود را کردیم که حداقل در قالب مهندسی 
افراد  داشتند؛  سنگینی  وظیفه  که  پروژه 

معتبری را انتخاب کنیم؛ افرادی که بتوانیم با 
کار،  در درک شرایط  آن ها  بر تخصص  تکیه 
خرید تجهیزات و پیشبرد برنامه پروژه، درست 

عمل کنیم. 
كار سختی بود؟

دیگری  جای  از  می شد  نه  را  موضوع  این 
درون  در  تجربه اش  نه  و  کرد  نمونه برداری 
یک  به  طرفی  از  ما  داشت.  وجود  مجموعه 
گروه مسلط در بخش مهندسی نیاز داشتیم و 
از طرف دیگر هم باید از بیرون مجموعه نیروی 
ریلی جذب می کردیم؛ این کارها با دقت فراوان 

انجام شد. 
خودتان اش�تياق داشتيد كه مدير اين 

پروژه بشويد؟ 
قطعا دوست داشتم که آمدم.

چرا؟ 
اما  داشتم،  عالقه  پروژه  مدیریت  به  کال  من 
حقیقتا دوست داشتم به پروژه ای وارد شوم که 

جنبه تجهیزات برق و کنترلش با توجه به گرایش خودم که 
برق و سیستم های کنترل است بیشتر باشد تا اینکه مشغول 
پروژه ای باشم که تجهیزات مکانیکالش بیشتر باشد، مثال 
نیروگاه های آبی که حجم کار مکانیکال و ساخت بیشتر از 

کار الکتریکال است، کمتر در حوزه عالئقم بود.
وقتی كار شروع شد، در اجرای پروژه با چه مشکالتی 

روبرو بوديد؟ 
مشکل اصلی پروژه هم در آن زمان، هم تا یک سال بعد از 
حضور من این بود که تأمین منابع مالی این پروژه به غیر 
از بخش تأمین تجهیزات به همه بخش ها، حتی به بخش 
مهندسی هم سایه انداخته بود. پیشرفت روند کار در هر 
پروژه ای بسیار به تأمین مالی پروژه مربوط است. از آنجایی 
که پروژه شکل فاینانس داشت و در فاینانس موفق نشده 
بود، کارفرما از قرارگاه خاتم و به تبع آن از ما انتظار آوردن 

فاینانس را داشت.
خب اين چه مشکلی ايجاد می كرد؟

تا زمانی که مشخص شود آوردن فاینانس برای این پروژه 
خیلی به ذهن نزدیک نیست؛ زمان بسیار زیادی صرف شد 
و توان زیادی از ما گرفت. حقیقت این بود که با توجه به 
زمانبندی اجرای این پروژه و همچنین شرایط کشور و بقیه 
پروژه های ملی که در صف گرفتن فاینانس بودند، گرفتن 
فاینانس مقدور نبود، اما تا ما و کارفرمای ما به این نتیجه 
برسیم، زمان بسیار زیادی صرف شد و ما کارهای موازی 

زیاد انجام دادیم.
مثال چه كارهايی؟

بایستی در جلسات متعدد مدیریتی برای تأمین  همزمان 
منابع مالی از صندوق توسعه ملی گرفته تا منابعی که برای 
آوردن فاینانس مطرح بودند، گفتگو می کردیم. ما مذاکرات 
با فاینانسر ها  متعددی در همین زمان در سال اول پروژه 
داشتیم و حتی یک فاینانسر به نام شرکت »اَویک« هم آمد 
و تا حد زیادی هم کار پیش رفت. حدود 35 جلسه سنگین 
فنی با این شرکت داشتیم؛ مثال در یک مورد از مذاکرات که 
دو هفته طول کشید و در تهران هم برگزار شد، کار شناسان 
مختلف همزمان در چندین اتاق مشغول مذاکره برای هر 
یک از بخش های پروژه بودند و در   نهایت هم شش یا هفت 
جلسه مدیریتی داشتیم که همه اینها جمع بندی و قرار شد 

که فاینانسر به ما قیمت بدهد.
خب نتيجه چه شد كه اين فاينانسر نيامد؟

وقتی قیمت دادند، هم قیمتشان باال بود و هم درخواست های 
آن  نبودند  حاضر  یعنی  بودند؛  نکرده  رعایت  را  کارفرما 
برندهایی که درخواست کارفرما بود و قرار شده بود که از 
آنها در اجرای طرح استفاده شود، تهیه کنند. البته آنها هم 
توجیهات خودشان را داشتند، به هر حال وقتی فاینانسری 
وارد یک پروژه می شود و پول می آورد؛ انتظار دارد که بخش 
کشور  از  هم  را  پروژه  برای  الزم  کاالهای  از  توجهی  قابل 
خودش بیاورد، مثال اگر فاینانسر چینی باشد دنبال این است 

حقیقت این بود که با توجه به 
پروژه  این  اجرای  زمانبندی 
و  کشور  شرایط  همچنین  و 
در  که  ملی  پروژه های  بقیه 
بودند،  فاینانس  گرفتن  صف 
گرفتن فاینانس مقدور نبود، 
اما تا ما و کارفرمای ما به این 
بسیار  زمان  برسیم،  نتیجه 
زیادی صرف شد و ما کارهای 

موازی زیاد انجام دادیم
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که از چین جنس بیاورد... به هر حال به توافق نرسیدیم، با 
فاینانسری ممکن  این روال است و هر  اینکه می دانستیم 
نهایت  در  اما خب  کند  مطرح  را  خواسته ای  چنین  است 
قیمت باال و عدم رعایت درخواست های کارفرما مانع از این 
شد که با فاینانسر به نتیجه برسیم، و در نهایت با یک سری 
اتفاقات دیگر که افتاد موضوع آوردن فاینانس به کل کنار 
گذاشته شد تا پروژه پیش برود، حقیقت این است که تا به 

این نتیجه برسیم، توان و هزینه زیادی صرف شد.
خب در نهاي�ت چه اتفاقی برای تأمي�ن مالی پروژه 

افتاد؟
مذاکره با صندوق توسعه ملی به نتیجه رسید و االن حدود 
یک سال است که قرار شده برای خط 2 و حداقل برای فاز 
تأمین  توسعه ملی  از طریق صندوق  مالی  منابع  یک آن، 

شوند و موضوع فاینانسر کنار گذاشته شود.
يعنی از وقتی تصميم به گرفتن ش�ريک خارجی، از 

برنامه پروژه حذف شد، كار راحت شد؟ 
هموار تر  مسیر  خیلی  شده  گذاشته  کنار  که  االن  حداقل 
شده است. این مسیرخیلی ما را اذیت کرد؛ داشتیم در یک 
مسیر موازی حرکت می کردیم و همزمان باید دو کار انجام 

می دادیم.
تأمي�ن منابع مالی از صندوق توس�عه ملی مش�کل 

نبود؟
اتفاقا خیلی هم سخت بود، چون کارفرما از ابتدا خودش را 
برای گرفتن منابع مالی از صندوق آماده نکرده بود و بنا نبود 
که برود از صندوق توسعه ملی وام بگیرد، خب آمادگی آن 
را هم نداشت و از همین جهت تأمین منابع مالی از صندوق 

هم مشکالت خاص خودش را داشت.
چه مشکالتی؟

کارفرما باید برای گرفتن وام وثیقه می گذاشت، این یعنی 

به  کار  این  تا  باید کلی هزینه می کرد  اینکه 
نتیجه برسد؛ عالوه بر این مشکل دیگری هم 
وجود داشت و این بود که عبور از این مراحل 
و دریافت منابع مالی از صندوق توسعه ملی 

بسیار زمان بر بود.
 اگر ساده بگویم از زمانی که ما وارد شدیم تا 
زمانی که بتوانیم از صندوق منابع مالی بگیریم 
نزدیک سه سال طول کشید. ما از دی ماه 90 
به این پروژه ورود پیدا کردیم و شهریور 93 
اولین پیش پرداختمان را گرفتیم، یعنی حدود 
سه سال زمان صرف کردیم که پیش پرداخت 
توسعه  صندوق  وام  قالب  در  را  بسته  اولین 
گرفتیم و قرارداد ناوگان پروژه را فعال کردیم. 
تعامل ش�ما در اي�ن مدت ب�ا كارفرما 

چطور بود؟ 
ارزیابی  مثبت  را  حرکتی مان  منحنی  من 
می کنم، من به کارفرما هم حق می دهم، بحث 
این است که کارفرما تا بیاید و باور بکند که 

ما شرکتی هستیم که می توانیم در این صنعت کار بکنیم 
و تا زمانی که به این باور برسد که ما متخصص هستیم، 
طبیعتا باید نظارت می کرد و خب در این مورد هم خیلی 
سخت گیری زیادی می کرد که البته بخشی از آن طبیعی 

است.
كارفرما چرا سخت گيری می كرد؟

شناخت نسبت به شرکت ما وجود نداشت. چون شرکتی 
نبودیم که در این صنعت شناخته شده باشیم؛ ما شرکتی 
نبودیم که کار ریلی انجام داده باشیم؛ برای همین نظرات 
سفت و سختی داشتند. به هر حال اعتمادسازی اولیه برای 
ما مهم بود، می خواستیم کارفرمایان ما مطمئن شوند پولی 
که می دهند و حرفی که می زنند، واقعا عملیاتی می شود؛ 
خیلی جا ها از ما می خواستند که قراردادهایمان را به آنها 
بدهیم و با وجود اینکه در یک قرارداد این جور درخواست ها 

مرسوم نیست، ما این کار را می کردیم. 
شما در برابر اين درخواست ها همکاری می كرديد؟ 

بله، واقعا همکاری ما تمام و کمال بود که کار به بهترین 
با  اعتماد سازی  که  بود  این  بر  ما  برود. تالش  پیش  نحو 
این بود  انجام شود. تمام سعی ما  تا حد اعالیش  کارفرما 
که مناقصات و استعالم ها جوری برگزار شود که برندهایی 
کارفرما  به  چیزی  ما  و  شود  تهیه  می خواهد  کارفرما  که 
تحمیل نکنیم؛ ما در قراردادهای EPC معموال قراردادی 
ما در  اما  به کارفرما نمی دهیم،  داریم  پیمانکار ها  با  را که 
این پروژه برای اعتمادآفرینی برای کارفرما، این کار را هم 

انجام می دادیم.
تجربه جلس�ات متعدد با فاينانس�رهای خارجی را 
جايی ثبت و ضبط كرده ايد؟ اصال به نظرتان تجربه ای 

هست كه قابل درس گرفتن باشد؟ 
حقیقت این است که من به شخصه نمی توانم درباره تجربه 
بازرگانی این مذاکرات صحبت کنم، شاید بهتر است تیم های 
اما تجربه خود من  این موضوع نظر دهند،  بازرگانی روی 
نشان داد که باید قبل از هر کاری و هر وقت که می خواهیم 
فاینانسر بیاوریم، تکلیف خودمان و کارفرما را روی برندهایی 
کرده  فکر  درباره اش  و  کنیم  روشن  بیاورد،  می خواهد  که 
باشیم؛ چون فاینانسر به هر حال می خواهد جنس مملکت 
خودش را بیاورد. یکی از دالیل این خط اعتباری فاینانس 
این است که نانی هم در جیب سازنده و کارخانه دار آن کشور 
برود که در اینجا و در پروژه ما فاینانسر چینی بود؛ بنابر این 
اگر کارفرما این را در ذهنش نپذیرفته باشد به مشکل بر 

می خورد و کار برای تیم هایی مثل ما نیز سخت می شود. 
برای كارفرما ها ش�ناخت كاف�ی از اين برند ها وجود 

دارد يا شما بايد برند ها را به آنان معرفی كنيد؟ 
چون در تهران چند طرح با گروه های چینی انجام شده است 
برندهای چینی تقریبا شناخته شده هستند؛ البته چین برند 
ناشناخته هم زیاد دارد؛ بستگی دارد که کارفرما چه برندی 
را معرفی کند. در چین هم که خب، همه جور جنس با هر 

شناخت کافي نسبت به شرکت ما 
وجود نداشت. چون شرکتی نبودیم 

که در این صنعت شناخته شده 
باشیم؛ ما شرکتی نبودیم که کار ریلی 
انجام داده باشیم؛ برای همین نظرات 

سفت و سختی داشتند. به هر حال 
اعتمادسازی اولیه برای ما مهم بود، 

می خواستیم کارفرمایان ما مطمئن 
شوند پولی که می دهند و حرفی که 

می زنند، واقعا عملیاتی می شود
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کیفیتی ساخته می شود. انصاف این است که برخی قطعات 
ساخت چین هم خوب هستند، ما االن داریم قطار از چین 

می گیریم و راضی هم هستیم. 
وقتی وارد اجرای پروژه شديد به نيروی انسانی نياز 
داش�تيد كه بايد تربيت می ش�د، اين فرايند چطور 

شکل گرفت؟ 
 ما اول کار نیاز داشتیم که واقعا در رئوس کار ها که کمبود 
بخش  رأس  در  بویژه  کنیم؛  جذب  نیرو  داشتیم،  دانش 
امور  به  مسلط  نفر  یک  اینکه  به  داشتیم  نیاز  مهندسی، 
ریلی بیاید و به تیم ما اضافه شود که خب توانستیم رئیس 
مهندسی فعلی طرح مهندس »برکچیان« را جذب کنیم؛ 
ایشان پرسنل قطار شهری مشهد بودند و سابقه قبلی در 

آنجا داشتند، تمام تجربه ایشان هم در حوزه ریلی است.
از چه طريقی ايشان را جذب كرديد؟

ما از طریق قرارگاه خاتم ایشان را جذب کردیم و ایشان در 
رأس بخش مهندسی این پروژه قرار گرفتند. ما به نفري براي 
جمع کردن وضعیت مهندسی پروژه نیاز داشتیم و حضور 
یک نیروی حرفه ای ضروری بود؛ که خب با جذب ایشان 
و همکارانشان این اتفاق افتاد. در زمینه ناوگان و در زمینه 
سیگنالی و سیستم هایی که کامال رنگ و بوی ریلی داشتند و 
هیچ شباهتی به کارهای قبلی ما جز بحث تئوریک نداشتند؛ 

هم جذب نیرو انجام دادیم. 
اين نيرو ها با چه فرايندی و چطور جذب شدند؟ 

نیرو ها یا خودشان فراب را می شناختند و به سمت فراب 
هر  به  می آمدند،  و  می شدند  خبردار  اینکه  یا  می آمدند، 
با یک تخصص خاص در صنعت  نیرویی که  برای  ترتیب 
کار می کند برایش مهم است در شرکتی کار کند که آن 
شرکت در آن صنعت ماندنی باشد. بعد از یک سال از آغاز 
این پروژه نیروهای متخصص این حوزه کم کم فهمیدند که 
فراب در این پروژه ماندنی است و کار خواهد کرد، بنابر این 
ما توانستیم افراد دیگری را هم از جاهای دیگر جذب بکنیم، 
مثال از متروی شیراز مهندس »فرجی« را که در این پروژه 
درگیر هستند و از نفرات خوب بخش ناوگان هستند، جذب 
کردیم. بچه های فارغ التحصیل دانشکده راه آهن دانشگاه 
علم و صنعت هم تمایل نشان دادند، خب این صنعت هم 
مثل یک خانواده است، یک سری مشاور هستند و یک سری 

هم کار پیمانکاری کرده اند.
يعن�ی متخصصين اين ح�وزه از يکديگر ش�ناخت 

دارند و می توانند همديگر را حمايت كنند؟
سلسله  نیروگاهی  و  نفتی  شرکت های  شکل  به  هنوز   
مراتب پروژه های EPC در این صنعت شکل نگرفته، که 
اگر پروژه ها پیش برود و چند تا قرارداد توسط شرکت های 
بزرگ داخلی مثل فراب انجام شود در نتیجه این صنعت 
هم در پیمانکاری خرد و عمده و روش های جذب و قرارداد 
با نیروهای جدید جا افتاده تر و این همبستگی و شناخت 
بیشتر خواهد شد. اما باید اذعان کرد که در شرایط فعلی هم 

بیشتر جذب نیرو از طریق همکاران پروژه ها 
انجام  این حوزه  متخصصین  به  آشنا  افراد  و 

می شود. 
فراب با تجربه ای كه در خط 2 مش�هد 
به دست آورده، توان اجرای چه حجم 
از يک پروژه ريلی را به تنهايی دارد؟ 

اگر واقع گرایانه بگویم در اینکه فراب می تواند 
نیست،  بدهد شکی  انجام  را  ریلی  پروژه های 
ما می توانیم وارد پروژه های دیگر بشویم و در 
توان شرکت برای انجام پروژه های بزرگ تر هم 
شک نداریم. در پروژه مشهد مجموعه قطار با 
تجهیزات در کنار هم، از طرف ما اجرا می شود، 
در پروژه های دیگر قطار جای دیگری تأمین 

می شود و بقیه تجهیزات جای دیگر.
را  کار  دو  این  می توانیم همزمان  ما  وقتی    
انجام بدهیم، یعنی مطمئنا توانمندی  با هم 
مضاعفی به سیستم افزوده می شود و سیستم 

را بالغ تر می کند. 
يعن�ی ش�ما در جري�ان اين پ�روژه با 

ساختار قطار هم آشنا می شويد؟ 
فقط  که  نیست  طور  این  یعنی  قطعا...  بله، 
ریل، روسازی و تجهیزات استیشنری و ثابت 
ایستگاهی انجام شود و به ما بگویند که این 
اینترفیس قطار است، همزمان فرایند حرکت، 

موقعیت قطار، راندن قطار و تمام ریزه کاری های موجود در 
بهره برداری ریلی هم وارد  می شود. 

اين ورود همزمان چه اهميتی دارد؟ 
این اتفاق بسیار مهم است، چون وقتی صنعتی می خواهد 
بهره برداری  اصول  که  است  مهم  بسیار  وارد شرکت شود 
آن از انتها وارد سیستم شود. کاری که در نیروگاه های آبی 
فرآب اتفاق افتاد این طور بود، خیلی از همکارانی که وارد 
فرآب شدند و دانش آن وارد سیستم مهندسی فرآب شد از 
سیستم بهره برداری نیروگاه  های آبی آمدند و این سیستم 
از انتها روحش در سیستم مهندسی فرآب رسوب کرد. به 
نظر من با پروژه خط 2 و خط 7 و بقیه پروژه هایی که فرآب 
دارد، به خصوص خط2 مشهد، قطعا ما راه همواری در پیش 
البته ما هنوز کار اجرایی نکردیم، یعنی کاری که  داریم، 
نصب کنیم و از سیستم جواب بگیریم، هنوز انجام نداده ایم؛ 
اما این اعتماد به نفس وجود دارد. چون ما در خرید تقریبا 
را  قرارداد ها  کرده ایم،  طی  را  عمده  راه  مشهد  پروژه  در 
پروژه  این مجموعه  در  را  بازی  این  و طرف های  بسته ایم 

پیدا کرده ایم. 
خ�ود اين كار، همين پيدا ك�ردن طرف های قرارداد 

چقدر سخت بود؟ 
را  آن ها  از  را می شناختیم، یک سری  یک سری طرف ها 
هم باید بازاریابی می کردیم، این کار بسیار زمان بر بود، یک 
سری تجهیزات که تجربه خرید آن قبال وجود نداشت، مثل 
مشاوره های  برد،  زیادی  بسیار  زمان  ما  از  دپو  تجهیزات 
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فراوانی گرفتیم که بتوانیم این ها را پیدا کنیم. 
ب�رای پيش بردن چنين كاری، داخل مجموعه فراب 
هم نياز به هماهنگی بس�يار بااليی وجود دارد، اين 

هماهنگی وجود داشت؟ 
این هماهنگی وجود داشت، نمی خواهم بگویم که نبود اما 

به نظر من باید بهتر و بیشتر شود. 
چطور بهتر شود؟ 

با تقویت نیروی متخصص همین موضوعات در بخش هایی 
مثل بازرگانی... البته این هم ناگفته نماند که بازرگانی ما 
در برخی جا ها که برای اولین بار هم وارد می شد، بسیار 

خوب عمل کرد. 
در چه بخش هايی ضعيف بوديد؟ 

در بخش دپو، سورسینگ خوبی را نتوانستیم انجام بدهیم، 
یعنی خیلی مثل بقیه بخش ها موفق عمل نکردیم. 

آن بخش هايی كه گفتيد بهتر عمل شد، كجا بود؟ 
مثال در زمینه تهویه، تجهیزات سیگنالی، مخابراتی و برخی 
تجهیزاتی که قبال در این سطح اصال وارد آن ها نشده بودیم، 

بازرگانی خوب عمل کرد. 
آموزش نيروهايی كه وارد می شوند و همگام سازی 

آن ها با اين شرايط در دستور كار شما بوده است؟ 
آموزش از خیلی قبل شروع شد، فراب از   همان زمانی که 
تصمیم گرفت وارد مناقصات ریلی شود، شروع به استفاده 
و  دوره ها  آن ها  و  کرد  فراب  مجموعه  از  بیرون  اساتید  از 
برقرار  را  پروژه هایی  چنین  برای  نیاز  مورد  آموزش های 
یک  در  مهندسی  در  خودمان  بچه های  هم  االن  کردند. 
بقیه  می توانند  دیده اند،  آموزش  قبال  که  از سطوح  سری 
فراب را آموزش دهند. در حال حاضر هم می خواهیم نیروها 
را آموزش بدهیم، اما حقیقت این است که وقت آن پیدا 

نمی شود. 
تعام�ل فنی و علمی  ش�ما با بقيه ش�ركت هايی كه 
در اي�ن ح�وزه فعال هس�تند، چطور اس�ت؟ پيش 

آم�ده كه به تجربه های ش�ركت ها و يا 
مجموعه های ديگر رجوع كنيد؟ 

این اتفاق افتاده است؛ گاهی مجبور بودیم برای 
کسب این دانش سراغ مشاورین مختلف برویم 
و این دانش را از آن ها بگیریم، یک جاهایی 
هم حتی قرارداد مشاوره با شرکت های بیرونی 
داشتیم. مثال با یک شرکت فرانسوی قرارداد 
مشاوره بستیم. با چند شرکت داخلی هم در 

جریان این پروژه قرارداد مشاوره بستیم. 
تأمين مالی چنين پروژه ای بسيار مهم 
اس�ت، از نکاتی كه درباره تأمين مالی 
پروژه گفتيد، می  شود درس های مهمی 
گرف�ت، اي�ده ای داريد كه بر اس�اس 
تجرب�ه ای كه ش�ما به دس�ت آورديد، 
الگوي�ی ب�رای تأمي�ن مال�ی چني�ن 
پروژه هايی تدوين شود تا بعدا شركت 
راحت ت�ر وارد اج�رای پروژه هاي�ی با 

مشکالت مشابه پروژه شما شود؟ 

باید روی سوال شما فکر کنم، حقیقت این است که جواب 
چنین سوالی نیازمند عمیق تر شدن در این موضوع است، 
اساس  بر  می توانم  فقط  پروژه  مدیر  جایگاه  در  االن  من 
آن  اساس  بر  که  الگویی  بزنم،  کارفرما حرف  مالی  الگوی 
بتوانم پروژه را مدیریت کنم که به مشکل نخورم؛ البته انواع 
دیگر الگو ها هم خارج از حوزه من است و متخصصین این 
امور در شرکت حتما پاسخ هایی بهتر از من به این سوال 

خواهند داد. 
بخشی كه گفتيد به شما و اين پروژه مربوط می شود 
چه؟ اين بخش از پيش س�اختار داش�ت يا ش�ما بر 
اس�اس اقتضائات اين پ�روژه آن را طراح�ی و اجرا 

كرديد؟ 
این پروژه طبیعت خاصی داشت، ما بعد از سه سال از آغاز 
پروژه جدید که خودمان  وارد آن شدیم. مثل یک  پروژه 
مستقیم با آن ارتباط داریم، پرداخت ها با شرایط قراردادی 
انجام نشد. وقتی ما وارد شدیم، شرایط شیرین پرداخت پول 
از سر پروژه گذشته بود و ما از سال 90 تا 93 حتی یک 
ریال هم نگرفتیم و با حسن نیت تمام کار را پیش بردیم. 

چطور پيش برديد؟ 
آن  مدیریت  و  فراب  نیت مجموعه  و حسن  این سیاست 
تا  را  کار  که  گذاشت  این  بر  را  بنا  پروژه  این  در  که  بود 
  نهایت پیش ببرد؛ البته این را هم باید گفت که اینطور نبود 
که کارفرما بداند که از 90 تا 93 پولی نخواهد داشت تا 
پرداخت کند، این جبر کار بود و اتفاق افتاد. کارفرما مجبور 
بود منابع ریالی را صرف سیویل کند، فاینانس هم مقدور 
نشده بود؛ نقدینگی ارزی دیگری هم نداشت که اگر هم 
داشت برای ابتدای کار به قرارگاه خاتم داده بود که هزینه 
راه  برای سیویل  را  بکند که طرح  بی. ام و تجهیزاتی  تی. 
بیندازد. جبر اینطور بود که پولی در کار نبود ولی مدیریت 

فراب بر این تصمیم که کار را پیش ببرد استوار بود. 
حجم قرارداد چقدر بود؟ 

حجم قرارداد 213 میلیون یورو به اضافه 41 میلیارد تومان 
بود که ما در بخشی از آن با قرارگاه خاتم شریک هستیم. 

كارفرمای اين پروژه كدام نهاد است؟ 
شرکت  که  است  مشهد  شهرداری  هم  اصلی  کارفرمای 
دارد؛  برعهده  را  اجرای آن  قطار شهری مشهد مسئولیت 
در واقع قرارداد بین قرارگاه خاتم و قطار شهری مشهد امضا 
می  شود، بعد از اینکه امضا می شود قرارگاه خاتم آن را به 
قرب قائم و موسسه رهاب واگذار می کند، خب قرارگاه خاتم 
سازمان بزرگی است که چند قرب و موسسه در زیرمجموعه 
با  را  این کار  اجرایی  توافقنامه  و  قرارداد  فراب  خود دارد. 
قرب قائم می بندد؛ االن کارفرمای اول فراب، قرب قائم و 
موسسه رهاب هستند و کارفرمای باالی دست هر دو قطار 

شهری مشهد است.
مديريت چنين پروژه ای چه تجربه خاص و منحصر 

بفردی برای شما داشت؟ 

 البته این را هم باید گفت؛ اینطور 
نبود که کارفرما بداند که ازسال 

۹0 تا ۹3 پولی نخواهد داشت که 
پرداخت کند، این جبر کار بود و 

اتفاق افتاد. کارفرما مجبور بود منابع 
ریالی را صرف سیویل کند، فاینانس 

هم مقدور نشده بود؛ نقدینگی 
ارزی دیگری هم نداشت که اگر هم 

داشت برای ابتدای کار به قرارگاه 
خاتم داده بود که هزینه تی. بی. ام 

و تجهیزاتی بکند که طرح را برای 
سیویل راه بیندازد
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تجربه خاص این پروژه غیر از بحث های ماهیت فرایندی 
این کار و صنعت ریلی، اجرای یک پروژه با کارفرما و مشاور 
متفاوت بود. من تا حاال در این صنعت با این کارفرما و 
تجربه  من  برای  نظر  این  از  بودم؛  نکرده  کار  مشاورین 

متفاوتی بود. 
يعنی شرايط كار كردن با آن ها با جاهای ديگر فرق 

دارد؟ 
شرایط و خواسته های آن ها متفاوت است؛ بخاطر این هم 
هست که ما در این پروژه مسیرهای متفاوتی داشتیم. یک 
وقتی هست ما با کارفرمایی کار می کنیم که به توان ما و 
تخصص ما صد درصد باور دارد؛ مثال برای دهمین بار یک 
پروژه از شرکت آب نیرو می گیریم، ما با این ها کار کرده ایم، 
ممکن است مجری یا مشاوری که دارند فرق کند اما باور 
آن مجموعه نسبت به ما باوری تثبیت شده است، ما در 
پروژه مشهد با پدیده جدیدی روبرو بودیم؛ هم قطار شهری 
مشهد نسبت به قطار شهری های دیگر سختگیر است و 
و  می خواهد،  بهتر  برندهای  و  دارد  متفاوت  خواسته های 
هم تیمی بسیار فنی هستند و به مسائل ورود فنی پیدا 
می کنند؛ کار بازرگانی را هم خوب می شناسند که البته 
همین شناختشان در برخی موارد هم کمک ما بوده است.

پس تجربه خوب و سختی بوده تجربه كار كردن با 
اين كارفرمايان؟ 

پیدا  ورود  خودش  کارفرما  که  نظر  این  از  تجربه سخت 
می کند و از منظر فنی وارد قضایا می شود، البته از طرفی 
هم این باعث می شود که ما از تجربیاتشان استفاده کنیم. 
این تجربه از آن جهت خوب است که می تواند راه ما را 
برای حضور در بقیه پروژه های مشهد هم باز کند و باعث 

بوجود آمدن اعتماد به فراب در زمینه ریلی 
شود. 

فک�ر می كني�د روزی برس�د كه فراب 
همانط�ور ك�ه مجری ش�ناخته ش�ده 
طرح ه�ای آب و انرژی اس�ت، بعنوان 
يک مجری ط�رح خوش نام در صنعت 

ريلی هم مطرح شود؟ 
دور  هم  خیلی  می افتد؛  اتفاق  این  حتما 
نیست... ما ان شااهلل نیمه دوم سال آینده قطار 
خط 2 مشهد را خواهیم داشت که روی خط 
حرکت خواهد کرد و همین آغاز صاحب نام 
شدن فراب در این حوزه است. البته بستگی به 
سیاست های کلی کشور هم دارد که تا چه حد 
 EPC قراردادهای  در  داخلی  شرکت های  از 
حمایت کند و کار را در مجموعه های خرد تر، 

پخش نکند. 
اگر قرار باش�د پروژه مشابهی را جای 
ديگری اجرا كني�د، قبل از اجرای آن،  
چ�ه مقدمات�ی را در مجموع�ه فراب 

فراهم می  كنيد؟ 
قیمت  یک  با  که  است  این  کار  مهم ترین 
ما  پروژه  این  در  بشویم.  پروژه  وارد  منطقی 
به محض اینکه وارد شدیم و قیمت ها برآورد 
شد؛ به این نتیجه رسیدیم که پروژه بیش از 
آن چیزی که در قرارداد آن آمده است، تمام 
می   شود. قطعا در آینده وقتی می خواهیم وارد 
یک پروژه بشویم باید با یک افراز اسکوپ بهتر، 

کار را به کارفرما پیشنهاد کنیم، تا هم کارفرما نگاهی واقعی 
داشته باشد و هم ما در حین اجرای پروژه اذیت نشویم. 

با اين شرايطی كه پيش آمده به نظر شما اجرای اين 
پروژه به نفع فراب بوده است يا نه؟ 

قطعا به نفع فراب بوده است. به هر حال فراب هم بعنوان 
یک نهاد اقتصادی به سود فکر می کند و من بعنوان یک 
بدون  پروژه ای  قبول کنم که  نمی توانم  پروژه اصال  مدیر 

اینکه به سود اجرای آن فکر شود، به مرحله اجرا برسد. 
اين پروژه سود داشته يا نه؟ 

این پروژه جای بحث دارد، حتما باید نسبت به ادعاهای 
منطقی که در آن وجود دارد، افزایش احجامی که در آن 
بوجود آمده است توجه کرد، درباره آن ها حرف زد و به 
نتیجه رسید؛ بعد از این مرحله است که می شود درباره 
سود این پروژه بحث کرد. االن نمی توان درباره آن قضاوت 

کرد. 
پس با اين تفاسير شما از شرايط مالی پروژه راضی 

نيستيد؟ 
شرایط مالی جای صحبت با کارفرما دارد و حتما باید به 
با  بار  یک  ما  رسیدگی شود،  مناسب  زمان  در  ما  ادعای 
کارفرمای اول خودمان که قرب قائم است؛ طرح ادعا کردیم 
کارفرمای  به  درخواست  این  ارجاع  زمان  آن  در  خب  و 
اصلی مصلحت دانسته نشد و بعد از آن هم دیدیم که باید 
بگذاریم قیمت های تجهیزات به قیمت واقعی برسد تا در 
دام اشتباهات مربوط به پیش بینی نیفتیم. اما به هر ترتیب 
و با وجود همه این مشکالت، تجربه اجرای طرح خط 2 
قطار شهری مشهد، تجربه ارزنده ای است که بی شک در 

آینده فراب اثرگذار خواهد بود.
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نصب تجهيزات كناري برندها

ايستگاه مونتاژ بوژي روي بدنه واگن 

نمايي از سالن مونتاژ سه رام اول

نمايي از ميز راهبر

سالن بوژي-مونتاژ فريم و مجموعه چرخ و محور

سالن بوژي-مونتاژ فريم و مجموعه چرخ و محور

گزارش 
تصويري  اميد پورآذر 

از  مراحل ساخت و تست 
واگن هاي قطار شهري خط 2 
مشهد درشهر چانگ چون، 

كشور چين
بهمن 94
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مونتاژ بوژي

انجام تست عايقي در سالن مونتاژ نهايي

تست عملکرد كليدهاي خروج اضطراري،سالن تست و تحويل گيري

بازرسي چرخ و محورها در سالن مونتاژ بوژيكابل كشي زير واگن ها

نصب تجهيزات مونتاژ نهايي

بازرسي نهايي جعبه باطري
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كنترل كيفيت بوژي ها در حين نصب تجهيزات

ايستگاه تست بارگزاري و تنظيمات بوژي

رام اول در سالن تست تحويل گيري، بهمن 94مجموعه چرخ و محور، سالن مونتاژ بوژي 

سالن مونتاژ نهايي
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مید«  »تیلور  ماهیت  خاطر  به  ناوگان 
از  پس  آن  بودن   )Tailor made(
یک  هر  در  تفصیلی  و  پایه  طراحی های 
از زیر سیستم های آن نیازمند تست های 
فرآیند تحویل  خاص و پیچیده ایست که 
ناوگان را در پروژه های ریلی بسیار زمان بر 
و پیچیده کرده است. شاید بتوان ناوگان 
پیچیده  سیستم های  معدود  از  یکی  را 
تحویل گیری  استانداردهای  که  دانست 
داراي  معتبر  موسسات  در  آن  خاص 
به  ورود  و  تحویل  از  قبل  خاص  کد 

بهره برداری دارد. 
در  ناوگان  تست های  طبقه بندی 
تست های  شامل  عمدتاً  ریلی  متون 
یا  سرد  تست های  اختیاری،  یا  اجباری 
تست های  داینامیک(،  یا  )استاتیک  گرم 
تست های  آزمایشگاهی،  و  روتین  تایپ، 
Mock- تست  و   FAI  FAT ،SAT

Upمی شود.

تست های اجباری يا اختياری
استانداردهای  در  معمول  طور  به 
بین المللی برخی تست ها قطعاً می بایست 
و  شوند  انجام  سرویس  به  ورود  از  قبل 
مطابق  اختیاری  صورت  به  نیز  برخی 
توافق درصورتی که در قرارداد لحاظ شده 

باشند، قابل انجام هستند. 

تست های سرد يا گرم
تست سرد اصوالً زمانی است که قطار و 
یا واگن ها به صورت ایستا در ایستگاه های 
تست بدون استفاده از نیروی رانش و منبع 
زمانی که  می شوند.  تست  اصلی  تغذیه 
قطار )با آرایش کامل و شرایط عادی( با 

را  حرکتی  تست های  خود  رانش  نیروی 
یا قبل از حرکت توسط  انجام می دهد و 
منبع تغذیه خود سیستم های آن کنترل 
دارد،  حرکتی  توان  حالیکه  در  می گردد 

تست ها را تست گرم می گوییم.
 

تست های تايپ
 روتين و آزمايشگاهی

اولیه  نمونه  روی  تنها  که  تست هایی 
)پروتوتایپ( انجام می گیرد را تست های 
الزامی  انتظار  برخالف  و  می نامیم  تایپ 
نیست که این تست ها تنها یکبار در کل 
تعریف  مطابق  چراکه  انجام  شود.  پروژه 
تست  شاید  اول،  قطار  براي  آن  انجام 
نیز  قطار ها  باقی  برای  ولی  باشد  تایپ 
آن ها  برای  که  شود  انجام  می بایست 
روتین  تست های  بود.  خواهد  روتین 
تمامی  برای  که  هستند  تست هایی 
واگن ها انجام خواهند شد. تست هایی هم 
است  ممکن  پروژه  هر  شرایط  به  بسته 
عملکرد  در  تحقیق  برای  که  انجام شود 
سیستم از سوی بهره بردار و یا بسته به 

اتفاق خاصی تعریف می شود.
 

SAT و FAT و FAI تست های
عدم  و  واگن  مونتاژی  ماهیت  بخاطر 
سایت  در  اصلی  قطعات  اکثر  ساخت 
سازنده، هر یک از سیستم های اصلی قبل 
از حمل به کارخانه سازنده تست و تحویل 
 FAI گیری خواهند شد. درباره تست های
باید گفت که این فرآیند که معموال پس از 
انجام تایپ تست ها در کارخانه فروشنده 
و  نظرات  باعث می شود  صورت می گیرد، 
کیفیت قطعات بصورت چشم گیری ارتقاء 
پیدا کند و همخوانی طرح با خواسته های 
کارفرما ها را تضمین کند. در حین تولید و 
مونتاژ واگن ها و مونتاژ نهایی هر رام قطار 

سایت  در  تست هایی  نیز  تحویل گیری  و 
آن ها  به  که  است  شده  تعریف  سازنده 
FAT گفته مي شود برخی از تست ها نیز 
منظور  به  شده  تکمیل  و  اصلی  خط  در 
حصول اطمینان از همخوانی قطار با سایر 
سیستم های ناوگان باید انجام شود که در 

محل به آن ها SAT گفته می شود. 

Mock-Up  تست
و  داخل  معماری  شدن  نهایی  از  پس 
بعدی  سه  طرح  تصویب  و  قطار ها  خارج 
قطار ها  برای  نمونه  ماکت  یک  رایانه ای، 
ساخته می شود. در این مرحله بهره بردار 
و  نهایی  نظرات  کارفرمایی  مجموعه  و 

دستور تولید انبوه را صادر می کند. 

تجربه حاصله از قرارداد خط 2 
قطار شهری مشهد 

مشهد  شهری  قطار   2 خط  پروژه  در 
پروسه هاي  سریع ترین  از  یکی  تاکنون 
قطار  رام   3 تحویل گیري  و  ساخت 

انجام گرفته و تست های زیر به  همزمان 
سرانجام رسیده اند. 

و  جوش  و  خام  مواد  تست های   •
ساخت بدنه و بوژی

• تست های استحکام بدنه و ارتعاشات بدنه
FAI سیستمهای اصلی  تست های   •
ترکشن،  ترمز،  سیستم  )شامل  قطار 
سیستم  کوپلر،  تهویه،  گنگ وی،  درب، 

اعالم قطار(
مانند تست  واگن ها  تست های سرد   •

دی الکتریک، تست وزن، تست بی باری
• تست سرد رام اول )روتین و تایپ( 

مانند تست باران، تست گیج
با توجه به همزمانی فعالیت ها و بعضاً 
با  فراب  شرکت  ساخت،  حین  تداخالت 
تیم های مجرب کنترل کیفی خود نسبت 
به ایجاد دفتر نظارت مقیم در چین اقدام 
کرد. با توجه به اسناد قراردادی فیمابین 
کیفیت  خاص،  نظارتی  ایستگاه های  در 
ناوگان خط 2 قطار شهری مشهد کنترل 

شده است.

تجربه نگاری تست های ناوگان 
خط ۲ قطار شهری مشهد

كارشناس فنی معاونت طرح هاي ريلی

دانيال فرجی
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کوه های  دل  در   3 کارون  عظیم  پروژه 
از شهر  زاگرس و در فاصله 2۶ کیلومتری 
است.  شده  بنا  خوزستان  استان  در  ایذه 
بدلیل عظمت این طرح و وجود سازه های کم 
نظیر تا آن دوران، قرار بود پیمانکار مجری 
خارجی  مناقصه  طریق  از   ،3 کارون  پروژه 
از  بعد  شود،  اجرا  ایشان  سرمایه گذاری  و 
مذاکرات متعدد و عدم دستیابی به نتیجه 
درنهایت  خارجی،  شرکت های  از  مناسب 
وزارت نیرو در سال 1372، تصمیم گرفت 
تا این پروژه از طریق پیمانکاران داخلی و با 
تکیه بر دانش و توان داخل کشور اجرا شود. 
جاده سازی های اولیه پروژه از سال 1370 
آغاز شده بود و پس از قطعی شدن اجرای 
پروژه از طریق پیمانکاران داخلی، عملیات 
اجرایی تونل انحراف نیز از سال 1372 آغاز 
و بعد از چهار سال کار و تجربه اندوزی نهایتا 
در سال 137۶ به پایان رسید. فعالیت های 
شرکت فراب از زمان اجرای قطعات مدفون 
شدن  آماده  با  اما  شد،  آغاز  انحراف  تونل 
جبهه های کاری نیروگاه، فعالیت های نصب 
بصورت جدی و مستمر از سال 1377با نصب 

اولین قطعه درفت تیوب آغاز شد. 
کارون 3 اولین طرح آبی 2000 مگاواتی 
که  بود  مگاواتی   250 واحد  هشت  شامل 
با  پروژه،  این  می شد.  اجرا  مرحله  یک  در 
14 هزار تُن تجهیزات هیدرومکانیک شامل 
با  دروازه ای  و  سقفی  جرثقیل های  انواع 
بالکهد،  دریچه های  مختلف،  ظرفیت های 
کاری  هد  و  ابعاد  با  رادیال  و  استاپالگ 
اضطراری  دریچه   ،RFG دریچه  مختلف، 
شیر  راد،  لینک  و  هیدرولیک  سیستم  با 
آبراهه  مخروطی و همچنین پوشش فلزی 
و  خاص  خود  زمان  در  روزنه ای  سرریز  و 
منحصر بفرد بود. تمام این خصوصیت ها باعث 
می شد که کمتر کسی قبول کند ایرانی ها و 
شرکت هایی مانند فراب بتوانند پروژه کارون3 

را به سرانجام برسانند.
با گنجایش  پروژه  این  بتنی عظیم  سد 
حدود 3 میلیارد متر مکعب ضمن کنترل 
4میلیارد  پتانسل  کارون،  رود  سیالب های 
را  الکتریکی  انرژی  تولید  ساعت  کیلووات 
اشتغال  ایجاد  می کند.  ایجاد  سال  در طی 

به  توجه  با  گردشگری  زمینه های  در 
هوای  و  آب  و  شده  ایجاد  زیبای  دریاچه 
مناسب منطقه، شیالت و کشاورزی از دیگر 
پروژه  تکمیل  از  دستاوردهای حاصل شده 

کارون 3 در منطقه است. 
ارزشمند  و  بزرگ  دانشگاهی   ،3 کارون 
بود و کوله باری از تجربه را برای همکاران 
شاغل در این پروژه به همراه داشت. تداخل 
کاری با بخش ساختمانی چه در نیروگاه وچه 
در سازه های هیدرومکانیکی، رفع نواقص و 
با  تعامل  نصب،  حین  اجرایی  مغایرت های 
با  تعامل  کارفرمای طرح،  پیمانکاران  دیگر 
کارفرما و دستگاه نظارت مقیم و مدیریت 
فعالیت های پیمانکاران فرعی بزرگ و کوچک 

از جمله شرکت های نصب 
تعمیرات  شرکت  نیرو، 
خصوص  )در  نیروگاهی 
صنعتی  گروه  اندازی(،  راه 
سدید و ماشین سازی اراک 
از جمله آموزه هایی بود که 
 3 کارون  جوان  تیم  برای 
کوله باری از تجربه را فراهم 
تا در سایر پروژه های  کرد 
فراب از این ره آورد    نهایت 
استفاده را ببرند.  این پروژه 

بدلیل تعدد و تنوع بخش هیدرومکانیک آن، 
که چه از بعد تنوع و چه از حیث گستردگی 
مناطقی که در یک زمان فعال بود، خاص 
تلقی می شد. عمدتا بخش های هیدرومکانیک 
پروژه در مسیر بحرانی قرار داشت و به دقت 
از سوی کارفرما این بخش از فعالیت ها رصد 

می شد. 
روزنه ای  سرریز  فلزی  پوشش  اجرای 
سد،  بدنه  دل  در   )orifice spillway(
انتقال  لزوم  و  وزن  قطعات،  ابعاد  بدلیل 
قطعات و نفرات به روی بدنه سد، از بعد فنی 
و تکنیک های خاص نصب همراه با چالش 
فراوانی بود. از سویی نیز بدلیل قرار گرفتن در 
مسیر بحرانی پروژه و تداخل کاری شدید با 
بخش ساختمانی، نظم و هماهنگی زمانی و 

تدارکاتی خاصی را می طلبید. 
به این منظور ماه ها بصورت روزانه جلسات 
دستگاه  ساختمانی،  بخش  با  هماهنگی 
نظارت و کارفرما برگزار می شد تا بدقت تمام 
اعضا و بخش ها مطابق توافقات و زمان های 
اختصاص یافته فعالیت خود را آغاز و به اتمام 
برسانند. خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده، 

از جمله انتخاب پیمانکار مناسب، روش نصب 
خالقانه و مدیریت تدارکات، منابع انسانی و 
تجهیزاتی، شرکت فراب از این آزمون سربلند 

بیرون آمد. 
فراوانی  سختی های   3 کارون  در  کار 
دریچه ها،  فلزی،  سازه های  نصب  داشت؛ 
نصب  سد،  بدنه  در  مختلف  جرثقیل های 
آسانسور مرتفع بدنه سد، دمونتاژ و جمع آوری 
جرثقیل دروازه ای سازه ورودی تونل انحراف 
در زمان آبگیری سد در مدت 4 ساعت، از 

جمله سختی های پروژه بود.
در  ژنراتور  باسداکت  نصب  همچنین 
مواج  سطح  با  و  بتن  فاقد  عمودی  شفت 
و نیز در ادامه نصب آن ها در راهرو باریک 
برای  را  کار  ترانس،  مغار 
ما سخت کرده بود، مونتاژ 
ونصب ژنراتور در محیطی 
فعالیت هایی  سیویل  که 
داشت،  حفاری  جنس  از 
نصب قطعات درفت تیوب 
داشتن  اختیار  در  بدون 
جرثقیل سقفی، همزمانی 
نیروگاه  تجیهزات  نصب 
ساختمانی  فعالیتهای  با 
و  نیروگاه  کاذب  سقف  و 
بسیاری موارد دیگر که از حوصله خارج است 
بود که تجربه  اجرایی  از جمله چالش های 

فراوانی را به همراه داشت. 
جا دارد در این خصوص از مدیر اجرایی 
پروژه، آقای مهندس معتمدی یاد شود که 
زمینه  خود،  مثال زدنی  توانایی  و  دانش  با 
آن  تبع  به  و  اجرایی  کار شناسان  موفقیت 

شرکت فراب را فراهم کرد. 
پروژه کارون 3 پروژه مشکلی بود؛ از آنجا 
شرکت های  و  بود  گسترده  کار  سطح  که 
داخلی هم اجرای آن را بر عهده گرفته بودند 
آن  در  درگیر  نیروهای  تمام  مجموعه  و 
شرکت های  تا  گرفته  دولت  و  کارفرما  از 
مجری پروژه، همگی در حال تجربه اندوزی 
بودند، طبیعتا مشکالتی هم بوجود می آمد؛ 
به  شود  می   3 کارون  مشکالت  جمله  از 
تاخیرات سیویل در تحویل جبهه های کاری 
با پیمانکار سیویل بویژه در  و تداخل کاری 
اشاره  سد  بدنه  در  واقع  سازه های  اجرای 
کرد؛ تاخیر و تداخلی که عبور از آن نیازمند 
برنامه ریزی دقیق و هماهنگی وپیگیری های 

فراوان بود. 

پراکندگی موقعیت های نصب تجهیزات 
هیدرومکانیک در محدوده بسیار وسیع اجرای 
کردن  فراهم  در  باال  توانائی  نیازمند  طرح 
امکانات لجستیکی مربوطه بود. این معضل 
با توجه به جاده های خاکی و شیب های تند 
بعضا  دو چندان می شد.  از مسیر ها  بعضی 
مجبور می شدیم جرثقیل موبایل سنگین را 
به تونلی ببریم که عبور ماشین های سواری 
موجود نیز در آن به سختی انجام می گرفت. 
کمبود متریال و قطعات در حین اجرای 
هشت واحد پروژه، از جمله مشکالت دیگر 
ساخت  قطعات  در  اشکال  نیز  بعضا  و  بود 
نصب  فرآیند  در  تاخیر  بروز  باعث  داخل 

می شد. 
انبارهای پروژه به دلیل شرایط کوهستانی 
آن، به فاصله 13 کیلومتری از پروژه و در 
محلی بنام سراک، برپا شده بود ولی بخاطر 
تاخیر زیاد سیویل و پیش افتادن فراب در 
سیستم های  و  واحد ها  تجیهزات  تأمین 
افزایش  به  مجبور  تنها  نه  هیدرومکانیک، 
بلکه  شدیم،  انبار  این  در  مسقف  انبارهای 
تهران، دهدز  انبارهایی در  اجاره  به  مجبور 
و حوالی اهواز شدیم که خود فرایند انتقال 
اقالم، مدیریت انبار و نیز حراست از این اقالم 

را با دشواری زیادی همراه کرد. 
رودخانه کارون در طول اجرای پروژه در 
انتظار  مورد  از حجم  باال تر  مرحله  چندین 
طغیان کرد. یک بار هم در سال ٨3 اهمال 
گرفتگی  آب  باعث  ساختمانی  پیمانکار 
و  شد  پروانه ای  شیر  گالری  از  بخش هایی 
حدود دو ماه عملیات راه اندازی واحد ها را 

با توقف و کندی مواجه کرد. 
درباره ارتباط بین اضالع مختلف اجرای 
پروژه هم باید گفت که اگر هر پروژه را دارای 
سه ضلع کارفرما و پیمانکار و مشاوربدانیم، 
ایجاد رابطه بین این سه ضلع با دیدگاه و 
مستقیم  ارتباط  آن ها  مدیران  تعامل  نحوه 
دارد و هر قدر این سه مسئول در تعامالت 
خود مثبت اندیش باشند و با درنظر گیری 
تمامی جوانب، منافع پروژه و هر سه عامل 
درگیر در پروژه را مدنظر قرار دهند رابطه 
فیمابین ایشان، رابطه ای محترمانه و مطمئنا 
بود  بر روند پیشرفت پروژه، خواهد  موثر تر 
و چنانچه در تعامالت دیدگاه، برد – باخت 
مدنظر هر یک از سه ضلع باشد، نتیجه آن 
محیط پرتنش برای مدیریت و به تبع آن 

برای کار شناس اجرایی خواهد بود. 

رودخانه کارون در طول اجرای 
پروژه در چندین مرحله طغیان 
کرد. یک بار هم در سال 83 

اهمال پیمانکار ساختمانی 
باعث آب گرفتگی بخش هایی 
از گالری شیر پروانه ای شد 
و حدود دو ماه عملیات راه 

اندازی واحد ها را با توقف و 
کندی مواجه  کرد

 مد  ير اجرايی پروژه سياه بيشه

غالمرضا موری
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در پروژه کارون 3، نقش این سه ضلع به این دلیل 
که در سمت پیمانکار، پیمانکاران بزرگی چون فراب، 
سابیر، تابلیه و ماشین سازی اراک قرار داشتند اهمیت 
خاصی داشته و اگر تعامل مناسبی بین مدیران این 
شرکت ها وجود نداشت، به ثمر رسیدن پروژه با تاخیر 
و صرف هزینه بیشتر صورت می پذیرفت که این اتفاق 
نیفتاد و هماهنگی رئوس این اضالع باعث شد که کار 

بزرگ کارون 3 بخوبی پیش برود.
حاال که چندین سال از اجرای کارون 3 می گذرد، 
سوالی که برای نگاشتن تجربه چنین پروژه ای، پیش 
می آید این است که در این نمونه از پروژه ها چگونه باید 
پیش رفت که هزینه و زمان کاهش پیدا کند. حقیقت 
این است که ما بعد از اجرای کارون 3 به این نتیجه 
رسیدیم که بدون شک برنامه ریزی و بودجه بندی واقع 
بینانه با لحاظ کردن محدویت ها و بویژه تداخالت درون 
سازمانی و برون سازمانی مهمترین تجربه ای است که 

اجرای پروژه هایی مثل کارون 3 برای 
ما به همراه داشته است؛ تجربیاتی 
که باید بعد از آن، رعایت می کردیم 
دیگر  در  مشکالت  بروز  از  مانع  که 
پروژه ها شوند. رعایت این تجربه ها در 
مراحل مختلف اجرای پروژه از قبیل 
 طراحی، تأمین، حمل و نقل و نصب و 
در  بسزائی  تاثیر  می تواند  راه اندازی 

نیل به اهداف پروژه داشته باشد.
در باره کارون 3 نکته مهم دیگری 
نیز وجود دارد؛ آن هم نقش استفاده 
از نیروی انسانی مجرب و خالق در 
طرح  مدیریت  مختلف  بخش های 
است که به زعم بنده از همه مهم تر 

بود. برخورداری از چنین تیمی  توانست پوشش دهنده 
دیگر  مشکالت  و  کمبود ها  از  توجهی  قابل  بخش 
بخش ها که همواره با ابهامات و محدودیت های فراوان 

و غیر قابل پیش بینی روبرو بودند، باشد. 
سال ها از اتمام فعالیت های شرکت فراب در پروژه 
کارون 3 می گذرد، اما هنوز هم جا دارد که از تالش 
همه کار شناسان، تکنسین ها و کارگران شاغل در این 
طرح قدردانی شود و از دست اندرکاران ارشد پروژه و 
مدیران اجرایی آن که طی سال های متمادی از زمان 
شروع پروژه تا اتمام آن، زحمت به دوش کشیدن بار 
مدیریتی این پروژه سنگین را برعهده داشته اند یاد 
کنیم و برای همه آن ها در هر کجای این کره خاکی که 
هستند، آرزوی سالمتی و موفقیت کنیم. مرور تجربه 
کارون 3 بعد از گذشت  سال ها از اجرای آن کار سختی 
بود و جا دارد که از مهندس قدیری و نریمان نژاد بخاطر 

همراهی ایشان در تکمیل این نوشته تشکر کنم.

به عنوان مهم ترین  از دیرباز  حوضه رودخانه کارون 
بوده  توجه  مورد  کشور  الکتریکي  انرژي  تولید  منبع 
است. مطالعات بهره برداري از پتانسیل برق آبي حوضچه 
رودخانه کارون در سال هاي 1340 تا 1350 آغاز شد. 
در آن زمان، شرکت مهندسي بین المللي »هارزا« همراه 
با شرکت »فرمان فرمائیان« پتانسیل عظیم برق آبي این 
منطقه را شناسایي کرد. به دنبال این مطالعات، اجراي 
طرح عظیم سد و نیروگاه شهید عباسپور با ظرفیت یک 
هزار مگاوات آغاز و در سال 1355 این طرح راه اندازي 
شد. سپس، دو پروژه سد مخزني کارون 2 و 3 و سپس 
کارون4 مورد مطالعه قرار گرفت. در سال 1357، شرکت 

مهندسي عمران »منابع ارضي و آب« و شرکت بین المللي 
»ایکرز« به منظور مطالعات توجیهي پروژه کارون3 تعیین 
شدند. این مطالعات تا سال 13۶٨ پیگیري شد. در سال 
13۶٨، ادامه مطالعات فاز دوم طرح عمراني کارون3 به 
یک شرکت ایراني � کانادایي )شرکت مهندسي مشاور 
مهاب قدس– ایکرز ( واگذار شد و این کار تا اوایل تیر ماه 

1374 پایان یافت.
 از اوایل تیر ماه 1374 نیز فاز سوم )عملیات اجرایي( 
طرح با مشارکت شرکت مهندسي مشاور »مهاب قدس«و 
شرکت بین المللي »ایکرز« آغاز شد. درابتدا مقرر گردیده 
بود عملیات ساختماني سد و نیروگاه کارون 3 توسط 
آن  در  سابقه اي  با  پیمانکاران  که  خارجي  کنسرسیوم 
از طریق  انجام گیرد و منابع مالي آن  حضور داشتند، 
این  آخر  ماه هاي  در  اما  شود.  تأمین  خارجي  فاینانس 
مذاکرات فني و مالي مقرر گردید این کار با اتکا به منابع 
مالي کشور به متخصصان داخلي سپرده شود.ابتدا قرارداد 

به  عملیات ساختماني  و سپس کل  اول  انحراف  تونل 
شرکت ساختماني سابیر )به ترتیب در خرداد سال 72و 
تیرماه سال 73( واگذار گردید.که به تدریج، با افزایش 
حجم کار  ها در تیر ماه 13٨0 بخشي از این فعالیت ها به 
شرکت هاي بلندپایه و تابلیه واگذار گردید .عملیات مربوط 
به ساخت و نصب نیروگاه کارون 3 نیز در سال 1374 به 

شرکت فراب واگذار شد.
تالش هاي شرکت ها و نیروهاي داخلي در سال ٨3 به 
ثمر نشست و در شهریور ماه این سال ساخت بلند ترین 
ماه همانسال  آبان  روز 1٨  رسیدو  اتمام  به  سد کشور 
عملیات آبگیري آغاز گردید. و در اسفند ماه سال ٨3 دو 
واحد از واحدهاي ٨ گانه کارون 3 راه اندازي گردیدو از 
آن پس به فاصله بطور متوسط 3ماه یکي از واحدهاي 

دیگر راه اندازي شدند.

موقعيت و جانمايي
ساختگاه سد و نیروگاه کارون 3 در 2٨ کیلومتري 
ایذه و در فاصله ۶10 کیلومتري  شرق شهرستان 
استان  شرقي  شمال  در  کارون  رودخانه  مصب 
خوزستان واقع شده است. این طرح در حدود 120 
کیلومتري باالدست سد شهید عباسپور )کارون1( قرار 
دارد. فاصله هوایي طرح کارون3 از اهواز، تقریبا 140 
کیلومتر است. این طرح در کوهستان هاي زاگرس 
با سنگ هاي رسوبي الیه اي و در منطقه اي  غربي 
ناهموار، سنگي، زلزله خیز، داراي سنگ هاي آهکي 

و آهکي مارني واقع شده است.

مشخصات رودخانه
رودخانه کارون طویل ترین و پرآب ترین رود ایران 
وسعت  و  کیلومتر   950 کارون  رودخانه  طول  است. 
حوضه آبریز آن ۶0 هزار کیلومتر مربع است )وسعت 
حوضه آبریز در محل سد کارون 3، 24000 کیلومتر 
زاگرس  کوه هاي  رشته  از  رودخانه  این  است(.  مربع 
وارد  گتوند،  به نام  منطقه اي  در  و  گرفته  سرچشمه 
دشت خوزستان مي شود.  شاخه مهم کارون رود دز 
به رودخانه ملحق مي شود.  اهواز  است که در شمال 
رود کارون در مرز ایران و عراق به اروند رود پیوسته 
نظر  از  رودخانه  این  مي گردد.  فارس  خلیج  روانه  و 
حجم آبدهي، بزرگ ترین رودخانه ایران است. متوسط 
محل  در  کارون  رودخانه  سالیانه  مدت  دراز  آبدهي 
احداث سدحدود 300 مترمکعب بر ثانیه و حجم آورد 

سالیانه آن بیش از 10 میلیارد متر مکعب است.

کارون 3 تجربه ایرانی
 برای یک عملیات مهندسی جهانی
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د  ر مسير توسعه

آینده قیمت نفت
در گرو تعامل اعضای اوپک 

مجموعه فراب
بیش از  500 نیروی متخصص

در حوزه نفت و گاز دارد

فراب در راه کشور سلطان قابوس

١٠٠ یا 3۲ میلیارد دالر، اختالف کجاست؟ 

الجزایر، بازار جدید شرکت فراب

سیر نزولی قیمت جهانی نفت طی ماه های اخیر و کاهش فاحش آن 
از حدود بشکه ای 100 دالر به حدود کمتر از 30دالر، موضوع بحث 
بسیاری از کار شناسان بوده است...                          د ر صفحه 34 بخوانيد 

عمان کشوري با حکومت سلطنتي مطلقه است. شهر بندري مسقط، 
پایتخت این کشور و زبان رسمي آن زبان عربي است. زبان های انگلیسي، 
بلوچي، اردو، ساهایي، هندي و لهجه هاي هندي نیز از دیگر زبان هاي 

رایج در این کشور هستند...
د ر صفحه 44 بخوانيد 

سخنگوی دولت چندی پیش منابع بلوکه شده ایران را 100 میلیارد دالر 
اعالم کرد اما رئیس کل بانک مرکزی می گوید منابع بلوکه شده تنها 
32 میلیارد دالر است. این اختالف ناشی از چیست و به راستی میزان 
دالرهای بلوکه شده ایران چقدر است؟ ...                   د ر صفحه 42 بخوانيد 

بودن  دارا  دارد.  ایران  کشور  با  فراوانی  مشابهت های  الجزایر  کشور 
مخازن عظیم نفت و گاز و همچنین منابع و سفره های آبی زیرزمینی، 
این کشور را در شمال قاره آفریقا متمایز کرده است ...                        
د ر صفحه 46 بخوانيد 

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
در مسیر خط پایان

مدت هاست که وقتی درباره خودکفایی در تولید بنزین بحث می شود، 
صحبت از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به میان می آید، پاالیشگاهی با 
خوراک میعانات گازی که قرار است...                 د ر صفحه 36 بخوانيد 

١4۲ هزار تراکنش مالی
بین المللی  در ۲3 روز

مذاکرات اتمی ایران وقدرت های جهانی بعد از ماه ها گفتگوی سخت و 
طوالنی نهایتا در روز 2۶ دی ماه سال 94 به بار نشست و در این روز 
تمامی تحریم ها...                                                      د ر صفحه 43 بخوانيد 



در مسيرتوسعه 34

اوپک در بدترين شرايط تاريخ خود قرار دارد

طی  نفت  جهانی  قیمت  نزولی  سیر 
از  آن  فاحش  کاهش  و  اخیر  ماه های 
حدود بشکه ای 100 دالر به حدود کمتر 
از  بسیاری  بحث  موضوع  30دالر،  از 
متعددی  دالیل  است.  بوده  کار شناسان 
از  شده اند،  بیان  کاهشی  روند  این  برای 
بحث های  به  مربوط  دالیل  این  جمله 
 »FUNDAMENTAL« یا  پایه ای 

بازاراست؛ یعنی نظام عرضه و تقاضا. 

تولید کنندگان  سوی  از  عرضه  مازاد   
از  یکی  عربستان  مثل  اوپک  بزرگ حوزه 
مثال    بعنوان  است؛  دالیل  این  مهم ترین 
از  باال تر  الی 3 میلیون بشکه  عربستان 2 
بازار عرضه  به  ظرفیت متعارف خود نفت 
نفت های  ورود  همچنین  است،  کرده 
آن ها  معروف ترین  که  متعارف  غیر  خام 
شیل های نفتی هستند نیز بر مازاد عرضه 
افزوده اند. در کنار این ها کاهش وابستگی 
امریکا به نفت وارداتی؛ به طوری که حتی 
امریکا در مقطعی، با قانونی که آقای اوباما 
نفت  صادرکننده  یک  به  خود  کرد  امضا 

تبدیل شد و از سوی دیگر کاهش تقاضا 
از طرف بازار های بزرگ مصرف مثل چین 
باعث به هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا 
و در نتیجه کاهش شدید قیمت نفت در 

کمتر از یک سال شده است. 
سوی  از  که  هم  دیگر  دلیل  یک 
سیاستمداران ایرانی و دولت آقای روحانی 
به آن اشاره شده است ایجاد فشار اقتصادی 
با عرضه  ایران  به روی  عربستان  از طرف 
آن ها  بنابراین  است؛  نفت  حد  از  بیش 
علیه  نفتی  توطئه  یک  را  سیاست  این 
عربستانی ها  توجیه  البته  می دانند.  ایران 

را  بازار  سهم  می خواهند  که  است  این 
که  همچنان  اما  کنند،  حفظ  اوپک  برای 
سیاستمداران جمهوری اسالمی نیز تأکید 
می کنند، این سیاست عربستان در اولین 
قدم به دنبال ضربه زدن به ایران و کشاندن 
جنگ سیاسی دو کشور به حوزه نفت است.

است  این  می  آید  پیش  که  سوالی 
و  قیمت ها  سقوط  از  می شود  چه طور  که 
نوسانات شدید جلوگیری کرد و به قیمت 
ثابتی در بازار نفت دست یافت؟ برای حل 
عرضه  نظام  اصالح  به  نیاز  مسئله  این 
مازاد  باید  واقع  در  دارد.  وجود  تقاضا  و 

آینده قیمت نفت در گرو تعامل اعضای اوپک

روزنامه نگار حوزه نفت و انرژي

هادي فرجودي
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عرضه ای که از سوی تولید کنندگان بزرگ 
مثل عربستان وجود دارد و همچنین رشد 
از  تولید نفت کشور عراق به عنوان یکی 
رقبای جدی ما و برخی کشور های دیگر 
کنترل شود تا با تقاضای موجود در بازار 

تناسب پیدا کند.
هماهنگی  طریق  از  هم  مهم  این   
به  نفت  عمده  کننده  تولید  کشور های 
نقش  می تواند  اپک  که  می آید  دست 
زیرا  کند،  ایفا  همانگی  این  در  موثری 
کشور   12 از  است  ترکیبی  سازمان  این 
و  نفت  صادرکننده  و  تولید کننده  عمده 
آن ها می توانند با خارج کردن مازاد عرضه 
کشور ها  این  سوی  از  که  بازار  در  نفت 
تولید می شود و همچنین با فراهم کردن 
و  اجماع  به  تقاضا  افزایش  برای  شرایطی 
اتحادی برای افزایش قیمت نفت برسند. 

اما متاسفانه در حال حاضر اوپک دریکی 
این  دارد؛  به  قرار  بد ترین شرایط  خود  از 
از  آن  مهم  اعضای  از  تعدادی  که  دلیل 
تفاوت  دلیل  به  عربستان  و  ایران  جمله 
در سیاست های کالن خودشان هماهنگی 
الزم را ندارند. نمود این ناهماهنگی را در 
اتفاقات اخیر این سازمان می شود مشاهده 
کرد. به عنوان مثال که وقتی ونزوئال برای 
اوپک درخواست اجالس اضطراری کرد تا 
به این وضع کاهش قیمت ها پایان دهند، 
این  به  عضو  کشورهای  از  کدام  هیچ 

درخواست ونزوئال جواب مثبت ندادند.
 این در حالی است که ایران به عنوان 
بازار  از  نفت  اوپک،  مهم  ازاعضای  یکی 
تحریم  دوره  در  که  را  خود  شده  خارج 
حاضر  حال  در  کند،  عرضه  نمی توانست 
آماده عرضه دارد و بار ها اعالم شده است 

یک  تا  آینده  سال  یک  ظرف  ایران  که 
میلیون بشکه نفت در روز، در دو مقطع 
خواهد  اضافه  بازار  به  بشکه ای  500هزار 
تقویت  باعث  افزایش عرضه  این  کرد که 
این باور می شود که قیمت ها سیر نزولی 
اعضای  اگر  طرفی  از  اما  داشت،  خواهند 
اوپک به این توافق برسند که کشور هایی 
که سهم ایران را در دوره تحریم مصادره 
کرده اند، این سهم را به ایران برگردانند و 
جنگ قیمتی پیش نیاید، با توجه به رشد 
نسبی تقاضا در سال های آینده می توانیم 
شیب  با  نفت  قیمت  که  باشیم  امیدوار 
مالیم تری صعود کند و به محدوده 50 تا 
70 دالری که برخی از کار شناسان پیش 

بینی کرده اند، برگردد. 

نفت ارزان؛ سود يا ضرر
در حالی که بسیاری از مصرف کنندگان 
ارزان  نفت  جهان،  در  مختلف  صنایع  و 
پایین،  قیمت  این  می دانند،  مطلوب  را 
تولیدکنندگان  برای  را  فروانی  مشکالت 
در  به خصوص  کرد،  خواهد  ایجاد  نفت 
سرمایه گذاری  هزینه  با  که  کشورهایی 
مانند  می کنند؛  تولید  را  نفت  باالتری 
نروژ که در دریای شمال هزینه تمام شده 
زیادی برای هر بشکه نفت صرف می کند یا 
نفت های غیر متعارف که هزینه تولید آن 
به دلیل استفاده از تکنولوژی های پیشرفته 
شکست هیدرولیک بسیار باال است و نفت 
ارزان باعث خواهد شد که تولید این قبیل 
شود.  مواجه  مشکل  با  آینده  در  نفت ها 
حفاری  که  می دهند  نشان  هم  گزارش ها 
در میادین نفت خام های غیر متعارف غیر 
اقتصادی شده است و آن ها تولیداتشان را 

کاهش داده اند. 
مورد  اوپک  در  از موضاعاتی که  یکی 
بحث اعضا بود و عربستان آن را پیگیری 
می کرد این بود که قیمت نفت باید پایین 
هزینه  که  خام هایی  نفت  تا  شود  آورده 
تولید باالتری دارند، غیر اقتصادی و از دور 

خارج شوند تا سهم بازار برای نفت خام 
اوپک حفظ شود که تا حدود زیادی این 
سیاست عربستان جواب داد. هرچند که 
باعث ضرر و زیان سایر اعضا و از جمله 
خود عربستان هم شد. به طوری که در 
عربستان و تعدادی از کشورهای نفت خیز 
حاشیه خلیج فارس مثل کویت، دولت ها 
مجبور شده اند که هزینه های یارانه انرژی 
کاهش  را  می پرداختند  مردم  به  که 
دیگری  مالی  مشکالت  هم چنین  دهند، 
برای  آن ها به  از جمله کسری بودجه  را 
همراه داشته است. با توجه به مشکالت 
احتمال دارد که آن ها سیاست خودشان 
باعث  عرضه  کاهش  با  و  دهند  تغییر  را 
کند.   پیدا  افزایش  نفت  قیمت  که  شوند 
در واقع این مسائل چالش بزرگی را برای 
تولیدکنندگان نفت به وجود آورده است؛ 
نباید اجازه دهند که نفت های  از طرفی 
گران قیمت غیر متعارف وارد بازار شوند و 
از طرفی با قیمت پایین نفت نمی توانند 
درباره  کنند.   اداره  را  خود  اقتصاد 
وضعیت قیمت ها در آینده پیش بینی های 
مختلفی وجود دارد. عده ای از کار شناسان 
همچنان  قیمت ها  سقوط  که  معتقدند 
ادامه خواهد داشت و به کمتراز 20 دالر 
در هر بشکه هم خواهد رسید، اما برخی 
که  باورند  این  بر  کار شناسان  از  دیگر 
قیمت ها افزایش پیداخواهد کرد و قیمت 
 70 یا  حدود۶0  به  خام  نفت  بشکه  هر 
برای  قیمت  این  احتماال  و  می رسد  دالر 
اما  ماند.  ثابت خواهد  یک مدت طوالنی 
اخیرا پیش بینی های خوشبینانه ای انجام 
شد است که رشد تقاضا بیش از حد انتظار 
تا  افزایش  این  که  طوری  بود؛  خواهد 
حدود 1/2تا1/5 میلیون بشکه این تقاضا 
تا سال 2020 افزایش خواهد یافت و این 
چشم انداز روشن باعث شده است که فشار 
روی قیمت ها تا حدودی تعدیل شود، به 
گونه ای که طی چند هفته گذشته شتاب 

کاهش قیمت ها کم شده است.

درباره وضعیت قیمت ها در آینده پیش بینی های مختلفی وجود دارد. عده ای 
از کار شناسان معتقدند که سقوط قیمت ها همچنان ادامه خواهد داشت و به 
کمتراز 20 دالر در هر بشکه هم خواهد رسید اما برخی دیگر از کار شناسان 

بر این باورند که قیمت ها افزایش پیداخواهد کرد و قیمت هر بشکه نفت 
خام به حدود60 یا 70 دالر می رسد و احتماال این قیمت برای یک مدت 

طوالنی ثابت خواهد ماند
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مدت هاست که وقتی درباره خودکفایی 
از  بنزین بحث می شود، صحبت  تولید  در 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به میان می آید، 
که  گازی  میعانات  خوراک  با  پاالیشگاهی 
قرار است با بهره برداری از آن ایران به جمع 

صادرکنندگان بنزین دنیا ملحق شود.
نخستین بار در زمان تصدی بیژن زنگنه 
)13٨2( در وزارت نفت، ساخت پاالیشگاهی 
با  مطابق  محصوالتی  تولید  به منظور 
جلوگیری  و  اروپا  کیفی  استانداردهای 
قرار  کار  دستور  در  خام  مواد  صادرات  از 
گرفت. همان زمان طرح ساخت پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس باهدف پاالیش میعانات 
ارزش افزوده  ایجاد  و  جنوبی  پارس  گازی 
بیشتر تصویب شد که البته عملیات اجرایی 
آن در سال 13٨5 و در زمان دولت نهم، 

به طور رسمی کلید خورد.
ساخت  نخست  قدم های  در  متأسفانه 

این پاالیشگاه، تعلل هایی انجام شد و کار 
مطابق برنامه پیش نرفت. تشدید تحریم ها 
و  ایران  علیه  غربی  کشورهای  سوی  از 
پایبند نبودن شریک خارجی این پروژه در 
تأمین منابع مالی سبب شد که پیشرفت 
کار  پایان  تا  خلیج فارس  ستاره  پاالیشگاه 
درواقع  نرسد.  هم  نیمه راه  به  دهم  دولت 
زمان پیش بینی پایان کلی این طرح، سال 
بود  حالی  در  این  بود،  شده  برآورد   90
که در اسفندماه سال 90 در دولت دهم، 
کرده  پیشرفت  درصد   50 تنها  پاالیشگاه 

بود.
 تالش برای ساخت این شرکت پاالیشی 
با استفاده از فن آوری روز دنیا و هم زمانی 
آن با تشدید تحریم ها باعث شد که باوجود 
پیگیری و تأکید مقام های عالی کشوری در 
زمان بندی بهره برداری از این طرح به طور 

پی درپی تأخیر ایجاد شود. 

سرانجام در سال 1392 و با روی کارآمدن 
سکان داری  همچنین  و  یازدهم  دولت 
مجدد زنگنه در وزارت نفت، طرح ستاره 
خلیج فارس به یکی از مهم ترین طرح های 
اولویت دار صنعت نفت در دولت بدل شد، 
به گونه ای که وزیر نفت در   همان روزهای 
نخستین وزارتش، اتمام این پروژه را از نان 
شب واجب تر دانست. هم اکنون که حدود 
یازدهم  دولت  فعالیت  از  اندی  و  دو سال 
می گذرد و پس از پشت سر گذاشتن تمام 
شرایط سخت تحریم، قرار است بخش هایی 
از فاز یک این طرح شامل تولید زودهنگام 
نفت  گازوئیل،  نفتا،  چون؛  محصوالتی 
سفید و سوخت جت تا پایان سال 1394 

به بهره برداری برسد.
آخرين پيشرفت ستاره

پاالیشگاه ستاره  ادیب« مجری  »احمد 
خلیج فارس پیشرفت طرح تولید زودهنگام 

فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را 
می گوید  و  کرده  اعالم  91درصد  از  بیش 
که بخش هایی از فاز اول این طرح تا پایان 
او  می شود.  تولید  مدار  وارد  امسال  آذرماه 
معتقد است با راه اندازی این طرح، سد توقف 
10 ساله این مگاپروژه شکسته خواهد شد 
و متعاقب آن واحد بنزین سازی فاز نخست 
طرح  از  بعد  امسال  اسفندماه  پاالیشگاه، 

زودهنگام، وارد مدار تولید می شود.
هم اکنون کل پروژه پاالیشگاهی ستاره 
فیزیکی  پیشرفت  ٨5درصد  خلیج فارس 
دولت  در  آن  15درصد  از  بیش  که  دارد، 
یازدهم انجام شده است و البته این موضوع 
نیز نباید از نظر دور بماند که در اجرای یک 
پروژه هرچه به انتهای آن نزدیک می شویم، 
اجرا سخت تر و پیشرفت نیز کند تر می شود.

با  ابتدا  در  خلیج فارس  ستاره  شرکت 
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  از  ترکیبی 

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در مسیر خط پایان

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
در مسیر خط پایان
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از  دیگر  برخی  و  اندونزی  از  شرکتی  و 
سهامداران  به عنوان  شرکت های خصوصی 
و  زمان  گذر  با  که  تشکیل شد  طرح  این 
ترکیب  بین المللی  و  داخلی  تغییر شرایط 

سهامداران نیز تغییر کرد.
هم اکنون بر اساس آخرین تغییراتی که 
در سال گذشته انجام شد، شرکت نفت و 
گاز و پتروشیمی تأمین )تاپیکو( 49درصد، 
صندوق های  سرمایه گذاری  شرکت 
بازنشستگی صنعت نفت 33درصد و شرکت 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 1٨درصد 
از سهام این پاالیشگاه را در اختیار دارند که 
تا پیش از تزریق منابع مالی جدید از سوی 
صندوق توسعه ملی در سال گذشته، این 
سهامداران  سهم  افزایش  محل  از  پروژه 
خود به خوبی با استفاده از منابع ریالی آن ها 

پیشرفت کرده است.

منابع مالی ستاره خليج فارس
اعتبار موردنیاز این پروژه 3، ٨ میلیارد 
یورو پیش بینی  شده بود که تاکنون 2. ٨ 
میلیارد یورو هزینه شده است. طبق آخرین 
اولیه  راه اندازی  برای  انجام شده  برآوردهای 
400 میلیون یورو و برای راه اندازی ردیف 
نخست پاالیشی ) ترین 1 با ظرفیت 120 

هزار بشکه(، ۶00 میلیون یورو نیاز است.
اشاره  با  رابطه  این  در  ادیب  احمد 

 ۶50 وام  از  یورو  میلیون   1٨4 جذب  به 
در  ملی  توسعه  صندوق  یورویی  میلیون 
ماه  در  خلیج فارس  ستاره  پاالیشگاه  طرح 
گذشته، می گوید: این مبلغ برای تسریع و 
پیمانکاران  کنسرسیوم  لیدر  به  کار  بهبود 
فالت(  انرژی  فرادست  )شرکت  پروژه 
انگیزه  افزایش  سبب  که  پرداخت شده 
در  شاغل  اجرایی  نیروهای  در  زیاد  بسیار 
این پروژه شده است. او پیش تر گفته بود: 
طی دو سال گذشته مبلغ ۶50 میلیون یورو 
به طرح  ملی  توسعه  از محل صندوق  وام 
پاالیشی ستاره خلیج فارس اختصاص داده 
شد که از خردادماه پارسال این موضوع از 
سوی بدنه مدیریتی نظام جمهوری اسالمی 
ایران همچون معاون اول رئیس جمهوری، 
مدیرکل بانک مرکزی، وزیر نفت، مدیرعامل 
بانک ملت پیگیری شده است؛ که باوجود 
شرایط سخت اقتصادی در کشور، صندوق 

بانک  به  را تصویب و  این وام  توسعه ملی 
مرکزی ابالغ کرده که از طریق بانک ملت 

به عنوان بانک عامل اجرایی شود.

موقعيت پااليشگاه ستاره خليج فارس
تقطیر،  پاالیشگاه شامل واحدهای  این 
تصفیه گاز مایع، تبدیل کاتالیستی، تصفیه 
نفتا، ایزومریزاسیون، تصفیه نفت سفید و 
گازوئیل،  بنزین،  تولید  هدف  با  گاز  نفت 
گاز مایع و سوخت جت در کنار پاالیشگاه 
فعلی بندرعباس در حال ساخت است که 
یک  به وسیله  است  قرار  نیز  آن  خوراک 
کیلومتر  از 3٨٨  بیش  به طول  لوله  خط 
نفت  ویژه  منطقه  از  که  اینچ  قطر 3۶  به 
و گاز پارس تا بندرعباس در حال احداث 
است، تأمین شود. این خط لوله دارای یک 
یک  و  پارس  ویژه  منطقه  در  تلمبه خانه 
پایانه در محل پاالیشگاه است. قرار است 

با بهره برداری کامل از طرح 
ستاره خلیج فارس، تولید 
بنزین کشور از حدود 64 

میلیون لیتر کنونی به بیش 
از ۹6 میلیون لیتر در 

روز می رسد که این امر 
می تواند ایران را به یکی 
از صادرکنندگان بنزین 

تبدیل کند
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با بهره برداری کامل از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، روزانه 3۶ میلیون 
لیتر بنزین )عدد اکتان 95( و 14 میلیون لیتر گازوئیل به ظرفیت 
تولید فرآورده های نفتی کشور اضافه  شود. چهار میلیون لیتر ال پی 
جی )گاز مایع(، سه میلیون لیتر سوخت جت و 130 تن گوگرد در 
روز نیز از دیگر محصوالت تولیدی این واحد پاالیشی است و ظرفیت 
ذخیره سازی فرآورده های نفتی این پاالیشگاه در حدود 11 میلیون 
بشکه خواهد بود. پروژه های اصلی این طرح اقتصادی نیز شامل ساخت 
پاالیشگاه، ساخت خط لوله و ساخت آبگیر می شود که عمده ترین آن، 
ساخت سه ردیف 120 هزار بشکه ای پاالیش میعانات گازی است. 
پاالیشگاه در زمینی به مساحت 700 هکتار و با ظرفیت 3۶0 هزار 
به صورت  فاز 120 هزار بشکه ای  قالب سه  بشکه میعانات گازی در 
EPC، )طراحی، خرید و ساخت( در حال ساخت است که فاز نخست 
آن رو به اتمام است. همچنین به منظور تأمین آب موردنیاز پاالیشگاه 
نیز یک پروژه آبگیر جهت استفاده از آب دریا به وسیله 4 خط لوله و 
یک ایستگاه پمپاژ با ٨ دستگاه پمپ با قدرت 12500 مترمکعب در 
ساعت ساخته شده که به این وسیله آب دریا پس از استفاده به وسیله 
کانال به دریا برگشت داده می شود. با بهره برداری کامل از طرح ستاره 
خلیج فارس، تولید بنزین کشور از حدود ۶4 میلیون لیتر کنونی به 
بیش از 9۶ میلیون لیتر در روز می رسد که این امر می تواند ایران را به 

یکی از صادرکنندگان بنزین تبدیل کند.

پروژه ای كه با درگيری های سياسی به تأخير افتاد
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که طی یک دهه از عمر خود فراز و 
نشیب های زیادی را طی کرده هم اکنون به مرحله حساسی واردشده 
است. قرار است از اواخر امسال رسماً 12 میلیون لیتر بنزین با کیفیت 
یورو 5 به تولید بنزین کشور افزوده شود و همچنین مقررشده که تمام 
محصوالت تولیدی این شرکت به منظور بهبود کیفیت آب وهوا در داخل 
کشور توزیع شود.  مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس عامل اصلی 
تأخیرهایی که تاکنون ایجادشده است را درگیر شدن این پروژه با مسائل 
سیاسی می داند و تصریح می کند که دولت جدید توانسته است پروژه 
ستاره خلیج فارس را به مسیر اولیه خود بازگرداند و روند تکمیل آن را 
با سرعت به پیش ببرد.  ادیب معتقد است که در مراحل ساخت این 
پاالیشگاه بهترین متخصصان نفت و گاز کشور به کار گرفته شده اند و 
بازرسان بین المللی بر خرید ها و نحوه ساخت نظارت داشته و دارند 
و همین روند موجب شده است که ستاره خلیج فارس پروژه ای مهم و 

سرنوشت ساز برای کسب تجربه های نوین در صنعت نفت باشد.
با آنکه امروز بیش از 12 سال از کلید خوردن پروژه ستاره خلیج فارس 
می گذرد و کارشکنی های بسیار مانع بهره برداری از این طرح بزرگ شده 
است، اما امیدواریم با راه اندازی کامل فاز نخست این پاالیشگاه، کشور 
عزیزمان از اواخر امسال درزمینه بنزین خودکفا شود و پس از راه اندازی 
فاز نخست به فاصله هر چهار ماه فازهای دوم و سوم این پاالیشگاه بر 
اساس برنامه ریزی ارائه شده به وزارت نفت راه اندازی شوند. البته باید 
تأکید کرد که با توجه به حضور شرکت های داخلی در اجرای این پروژه 
و همچنین پیش بینی های انجام شده درباره این پروژه تالش می شود که 

راه اندازی این فاز ها نیز زود تر از برنامه انجام شود.

مجموعه فراب بيش از 500 نيروی 
متخصص در حوزه نفت و گاز دارد

از آن جایی که مجموعه فراب از طریق شرکت ناردیس مشارکتی ده ساله  در اجرای 
طرح های بزرگ نفت و گاز کشور تجربه کرده است، فرصت خوبی است تا درباره 
صنعت نفت و گاز و شرایط این حوزه در روزگار پساتحریم سخن گفته شود. ایران 
از یک سو به واسطه اتکا به درآمدهای نفتی و از سوی دیگر به واسطه نیاز به حضور 
در بازارهای جهانی، نیازمند تقویت متخصصان داخلی و شرکت های فعال در این حوزه 
است. از همین رو به سراغ »مجید فرهمند« مدیر توسعه بازار شرکت ناردیس رفته ایم 
تا با او درباره چند و چون حضور فراب و ناردیس در دنیای بزرگ صنعت نفت سخن 
بگوییم. آنچه در ادامه می خوانید شرح گفت و گوی نشریه فراب با مهندس فرهمند است 

که در قالب یک گفتگوی اینترنتی انجام شده است.

اولين سوالی كه با توجه به زمينه فعاليت 
شركت فراب و نارديس بوجود می آيد، اين 
است كه شركت نارديس، بر اساس تکيه بر 
چه تجربه و ظرفيتی، قابليت مشاركت در 
اجرای پروژه های نفتی را در خود احساس 

می كند؟ 
قرارداد ها  انجام موفق وظایف محوله در  برای 

دو عامل مهم یعنی تخصص وتعهد نقش اصلی را 
دارند. »تخصص« از ترکیب دانش فنی و تجارب 
می آید.  بدست  قبلی  طرح های  اجرای  از  حاصل 
در  فنی  دانش  پیاده سازی  برای  موارد،  اغلب  در 
طرح های عملی به ابزارهای نرم افزاری و سخت 
افزاری نیازمندیم. از طرف دیگر »تعهد« در انجام 
وظایف که نقشی کلیدی در موفقیت و رضایت 

مجيد فرهمند در گفت وگو با نشريه فراب:
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ثبات هر  نیاز دارد.  ثبات  به  مشتری دارد، 
برون  ایده های  همگرایی  به  هم  سازمانی 

سازمانی و درون سازمانی وابسته است. 
انجام  در  نسبی  موفقیت  برای  پس   
وظایف، الزم است عواملی چون دانش فنی، 
ابزارهای نرم افزاری و ستادی و همچنین 
ماشین آالت اجرایی، سابقه اجرایی متمادی 
در  اجرایی  سابقه  مختلف،  حوزه های  در 
حوزه تخصصی و مرتبط وجود داشته باشد 
و با عوامل مانند داشتن پرسنل کلیدی و 
فنی برای پیاده سازی دانش فنی مورد نیاز، 
فرایند ها و دستورالعمل های کارا، ساختار 
و  مرتبط  حوزه های  با  متناسب  مدیریتی 
با  نهایتا تیم مدیریتی متبحر، منسجم و 
سهامداران  مجموعه  حمایت  تحت  ثبات 
در یک سازمان تجمیع شود. حال با تطبیق 
و  ناردیس  و  فراب  مجموعه  داشته های 
پتانسیل عظیم مجموعه  به  مفاهیم فوق 
پی خواهیم برد. حمایت های خرد و کالن 
برای  ناردیس  تالش  و  ناردیس  از  فراب 
ارتقای دانش فنی با استفاده از تجارب فراب 
در اجرای طرح های نیروگاهی، این شرکت 
را به یکی از شرکت های تراز اول کشور در 
حوزه نفت و گاز تبدیل کرده است. ناردیس 
از محدود شرکت های کشور است که موفق 
به اخذ گواهینامه پایه یک طرح و ساخت 
علیرغم  است.  شده  گاز  و  نفت  حوزه  در 
مشکالت طبیعی دوران رشد یک شرکت 
و احتمال بروز اشتباهات متنوع در این دوره 
زمانی، ناردیس توانست با سعی و تالش، 
سعه صدر و حمایت های سهامداران در یک 
دهه گذشته، بحران های موقتی را پشت سر 
گذاشته و نهایتا رضایت مشتریان را جلب 
کند.  با توجه به سوابق اجرای طرح هایی 
چون، ایستگاه تقویت فشار گاز نار، بخش 
برق و بخار پتروشیمی ایالم، سکو های نفتی 
فروزان، یوتیلیتی فازهای 22 تا 24 پارس 
نیز پاالیشگاه  ال ان جی و  ایران  جنوبی، 
نیز  و  فارس  خلیج  ستاره  گازی  میعانات 
چندین طرح دیگر، هم اکنون ناردیس به 
عنوان یک شرکت صاحب صالحیت، متعهد 
و مجرب شناخته شده و با اتکا به همین 
با مشتریان و شروع  ارتباط  ایجاد  عوامل، 

همکاری مجدد به راحتی میسر است. 
آيا تجربه قبلی برای مشاركت در 
پروژه ه�ای نفتی وج�ود دارد؟ در 

چه سطحی؟ 
در  ناردیس  و  فراب  شرکت های  بله، 
اجرای طرح های زیادی مشارکت داشته و 
در برخی موارد نیز با همکاری شرکت های 
شناخته شده بین المللی صورت گرفته است. 
در پروژه های سکوی نفتی فروزان و ایران ال 
شرکت های  مهندسی  پتانسیل  از  جی  ان 
دهه  یک  در  است.  شده  استفاده  اول  تراز 
گذشته این مجموعه در تمام سطوح حوزه 
نفت و گاز مشارکت داشته است. در برخی 
از طرح های عظیم، این مجموعه برخی از 
واحد ها را به صورت طرح و ساخت اجرا کرده 
است. نمونه های دیگر مانند اجرای کل کار 

بصورت طرح و ساخت و 
یا انجام عملیات اجرایی و 
یا انجام خدمات مهندسی 
یک طرح نیز در کارنامه 
وجود  ناردیس  شرکت 

دارد. 
آتی  برنامه ه�ای 
ش�ركت نارديس 
ب�رای مش�اركت 
نف�ت  ح�وزه  در 

چيست؟ 
با چندین  امروز  تا  ما 
و  اول  تراز  شرکت 
صاحب نام که از حمایت 
جهانی  مالی  موسسات 
برخوردار هستند مذاکره 
داشته ایم و امیدواریم در 
 1395 سال  اول  نیمه 
شدن  اجرایی  شاهد 
طرح های  از  برخی 

به  توجه  با  البته  باشیم.  مطالعه  در دست 
سیاست های دولت، برای انتخاب پیمانکار از 
طریق برگزاری مناقصه )حتی برای طرح های 
سرمایه گذاری و یا فاینانس(، تمهیدات الزم 
برای حضور در مناقصات مختلف با همراهی 

شرکای خارجی پیش بینی شده است. 
چ�ه تع�داد ني�روی متخص�ص در 
ش�ركت نارديس حض�ور دارند كه 
فعاليت آن ها مرتبط با فعاليت های 

نفتی است؟ 
تماما در حوزه  ناردیس  پرسنل شرکت 
از  زیادی  بخش  دارند.  فعالیت  گاز  و  نفت 
نوتاش که در بخش  انسانی شرکت  منابع 

دارند  فعالیت  ساختمانی  عملیات  و  نصب 
به حوزه نفت و گاز اختصاص یافته است. 
تعدادی از پرسنل معاونت مهندسی شرکت 
فراب و معاونت نیروگاه های حرارتی نیز در 
دارند.  فعالیت  حوزه  این  یوتیلیتی  زمینه 
بنابر این می توان گفت بیش از 500 نیروی 
متخصص در حال حاضر در حوزه نفت و گاز 

فعالیت دارند. 
با توجه ب�ه مدل جديد قراردادهای 
نفتی كه شركت های خارجی را ملزم 
به داشتن ش�ركای داخلی می كند، 
برنام�ه نارديس برای مش�اركت با 

سرمايه گذاران خارجی چيست؟ 
همانطور که در باال نیز 
اشاره شد، مذاکرات خوبی 
با چندین شرکت تراز اول 
شده  انجام  بین المللی 
است. حتی برای دو مورد 
نیز تفاهم نامه همکاری در 
است،  نهایی سازی  حال 
اما این یک طرف معادله 
است. وزارت نفت در نظر 
شرکت های  بین  از  دارد 
داخلی، فهرستی را برای 
شرکت های  به  همکاری 
خارجی ارائه کند. فرآیند 
این  صالحیت  بررسی 
در  نفت  در  شرکت ها 
این  است.  تهیه  دست 
مجموعه نیز برای معرفی 
خود، مدارک را در دست 
مرجع  به  تا  دارد  تهیه 

ذیربط ارائه کند. 
حضور در بخش نفت چه تهديد ها و 
فرصت هايی را برای شركت نارديس 
به همراه دارد؟ سختی مشاركت در 

پروژه های نفتی چيست؟ 
فرصت های موجود در حوزه نفت و گاز 
بسیار زیاد بوده و حضور فعال در این حوزه 
جهشی را برای فراب، ناردیس و نوتاش ایجاد 
خواهد کرد. از طرف دیگر به دلیل وابستگی 
اقتصاد کشور به نفت و گاز، مسایل سیاسی 
داخلی و منطقه ای تاثیر بسیار زیادی روی این 
حوزه خواهد داشت. شرایط چند سال گذشته 
ضمن اینکه تهدیدی برای صنعت نفت و گاز 
به شمار می رفت، اما فرصت و فضایی ایجاد 

کرد که شرکت های ایرانی توانستند با اتکای 
بیشتر به منابع داخلی فعالیت های خود را 
ادامه دهند. شرکت ناردیس نیز در همین 
دوران توانست به همراه چندین شرکت دیگر 

نقش کلیدی داشته باشد. 
مش�اركت در اج�رای پروژه هاي�ی 
مانن�د س�تاره خلي�ج ف�ارس چه 
مزاياي�ی ب�رای مجموعه ف�راب و 
شركت هايی مانند نارديس و نوتاش 
دارد و چ�ه تجربه هايی را به همراه 

خواهد داشت؟ 
بندر  گازی  میعانات  پاالیشگاه  پروژه 
عباس یکی از طرح هایی بود که مجموعه 
در تجربه ده ساله کار کرده است. طرح هایی 
که در بندهای قبلی نام برده شد طرح های 
مجموعه  این  که  است  بوده  ارزشمندی 
رضایت  است  توانسته  مناسب  عملکرد  با 
مشتریان را جلب کند. با اجرای این طرح ها، 
مجموعه  قوت  و  ضعف  نقاط  از  بسیاری 
شناسایی شده و با برنامه ریزی مناسب برای 
رفع نقاط ضعف و حفظ و تقویت نقاط قوت، 
بنابر  است.  برداشته شده  اساسی  گام های 
این شرکت ناردیس سال 1394 با شرکت 
ناردیس سال 13٨5 در تمامی زمینه ها از 
جمله پرسنل کلیدی، سیستم ها و روش ها، 
ابزار ها و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری، 
شرکای تجاری و گواهینامه ها بسیار متفاوت 
است. و این ارتقا نتیجه مشارکت در اجرای 

طرح های بزرگ کشور است. 
از نظر شما ظرفيت بخش ها و نيروهای 
فعلی ناردي�س برای مش�اركت اين 
ش�ركت در پروژه ه�ای نفتی كفايت 
می كند؟ اگر اين گونه نيس�ت توصيه 
ش�ما ب�راSی گس�ترش اي�ن بخش 
چيس�ت، اين ظرفيت بر اس�اس چه 

مکانيزمی بايد توسعه يابد؟ 
اشاره  پیشین  دربند های  که  همانطور 
شده است، شرکت ناردیس از حمایت سایر 
است.  برخوردار  فراب  مجموعه  بخش های 
پتانسیل های  تمام  به کار گیری  با  هرچند 
داریم.  هم افزایی  به  نیاز  کماکان  موجود 
طریق  از  ظرفیت  افزایش  مدت  کوتاه  در 
جلب همکاری شرکت های بزرگ داخلی و 
خارجی مرتفع می شود. در کنار این جریان، 
پایدارتری خواهد  و  تدریجی  شرکت رشد 

داشت.

حمایت های خرد و کالن فراب 
از ناردیس و تالش ناردیس 
برای ارتقای دانش فنی با 

استفاده از تجارب فراب در 
اجرای طرح های نیروگاهی، 
این شرکت را به یکی از 

شرکت های تراز اول کشور در 
حوزه نفت و گاز تبدیل کرده 

است. ناردیس از محدود 
شرکت های کشور است که 

موفق به اخذ گواهینامه پایه 
یک طرح و ساخت در حوزه 

نفت و گاز شده است
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شرکت پاالیش نفت اصفهان در زمینه پاالیش نفت خام و 
تولید فرآورده های نفتی و تأمین خوراک صنایع پایین دستی 
را  خود  فعالیت  سال 135٨  از  شرکت  این  می کند.  فعالیت 
آغاز کرده و اکنون بر اساس ادعای سایت رسمی این شرکت 
حدود 23درصد از فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور را تولید 
می کند. این شرکت که در شمال غربی اصفهان واقع شده است 
ظرفیت خود را با ٨5درصد افزایش به 375هزار بشکه در روز 
رسانده است. ظرفیتی که در دهه ۶0برای آن طراحی شده بود 
200هزار بشکه در روز بود.  عالوه بر آن شرکت پاالیش نفت 
اصفهان در پاییز سال 92 بنزین سوپر با عنوان سوخت پاک را 
تولید و در جایگاه های سوخت شهر اصفهان توزیع کرد. بناست 
به دنبال راه اندازی اولیه این مجتمع بنزین سازی، بنزین مرغوب 
مطابق با استانداردهای بین المللی از جمله یورو4 و یورو5 نیز 
تولید شود. شرکت پاالیش نفت اصفهان در سال 94 طرح ها و 
پروژه های زیست محیطی در بخش های مختلف آب، خاک و هوا 
اجرا کرده است. این پروژه ها در زمینه مدیریت پسماند، مدیریت 
پساب، کنترل آلودگی هوا، مدیریت انرژی و کنترل آلودگی 
خاک و آب های زیرزمینی بود. پروژه های زیست محیطی کالن 

نیز نظیر تولید بنزین مطابق با استاندارد یورو5 در دستور کار این 
شرکت قرار گرفته است. 

»محسن ناجی« مدیر تولید شرکت پاالیش نفت اصفهان 
پیش تر در نشستی اظهار کرده بود که پاالیشگاه اصفهان با 
رویکرد ویژه زیست محیطی، خود را در قبال به صفر رساندن 
آلودگی در بخش های آب، خاک و هوا متعهد می داند. به گزارش 
انجام  پاالیشگاه  این  مورد  در  بحث ها  این  در حالی که  ایمنا، 
اسالمی  شورای  عضو  حاج رسولی ها«  »عباس  البته  می شود، 
شهر اصفهان اظهار کرده است پاالیشگاه اصفهان به عنوان یک 
منبع آالینده بزرگ باید در برنامه ریزی زمان بندی مشخص از 
اصفهان منتقل شود. به اعتقاد او پاالیشگاه اصفهان باید به شعاع 
50کیلومتری شهر منتقل شود. همین مباحث باعث شده است 
که این شرکت متعهد به کاهش آلودگی های زیست محیطی 
بشود. شرکت پاالیش نفت اصفهان در سال ٨۶ مشمول اصل 
44قانون اساسی شد و با عرضه سهام آن در بازار بورس، به 
بخش خصوصی واگذار شد.کسب عنوان شرکت پیشرو و رتبه 
دوم در بین 500شرکت برتر ایران در سال 92 جزو افتخارات 

این شرکت است. 

پروژه ستاره خليج فارس يکی از 
چند پروژه پااليشگاهی بزرگ ايران 

است؛ پااليشگاهی كه اميد می رود 
با آغاز به كار آن، كشور در زمينه 
تأمين بنزين و برخی سوخت های 

ديگر به مرزهای خودكفايی نزديک 
شود. البته ستاره خليج فارس تنها 

پروژه پااليشگاهی ايران نيست 
كه در مسير توسعه همراه كشور 
خواهد بود. ايران بواسطه داشتن 

منابع نفتی، از ديرباز به دنبال ايجاد 
واحدهايی برای پااليش و فرآوری 

محصوالت نفتی بوده است كه نمونه 
آن را می شود در پااليشگاه های 

بندرعباس، آبادان، تبريز و اصفهان 
مشاهده كرد. آنچه در ادامه می آيد 

معرفی چند پااليشگاه ايرانی 
مشابه ستاره خليج فارس است. 

پااليشگاه هايی كه فعاليت آنها 
می تواند نويد بخش حركت كشور در 

مسير توسعه باشد.

9شرکت  از  یکی  بندرعباس  نفت  پاالیشگاه 
در  به وسعت 700هکتار  که  است  ایران  پاالیشی 
در سال  و  احداث شده  بندرعباس  مجاورت شهر 
137۶ مورد بهره برداری قرار گرفته است. بر اساس 
شرکت  رسمی  سایت  از  آمده  دست  به  اطالعات 
پاالیش نفت بندرعباس، این پاالیشگاه مدرن ترین 
و تنها پاالیشگاه تصفیه نفت خام سنگین در سطح 
ایران و خاورمیانه است. این مجموعه برای تأمین 
فرآورده های  زمینه  در  کشور  نیازهای  از  بخشی 
نفتی و امکان صدور فرآورده های مازاد با ظرفیت 
شد.  راه اندازی  روز  در  بشکه  232هزار  پاالیش 

سال  مردادماه  در  بندرعباس  پاالیشگاه  ظرفیت 
یافت.  افزایش  روز  در  بشکه  320هزار  به   13٨7
پاالیشگاه بندرعباس در سال 91 موفق شد بدون 
هیچ گونه هزینه یا سرمایه گذاری، با 30هزار بشکه 
واحدهای  به  تزریقی  گازی  میعانات  در  افزایش 
تقطیر و غلظت شکن، ظرفیت خود را به 350هزار 
بشکه در روز برساند؛ اکنون نیز با همین ظرفیت 
این  است. در حال حاضر خوراک  کار  به  مشغول 
هنگام،  جزیره  سبک  خام  نفت  شامل  پاالیشگاه 
از  استحصالی  میعانات گازی  و  نفت خام سنگین 
اساس  بر  است.  عسلویه  و  سرخون  گازی  منابع 

پاالیشگاه نفت بندرعباس

معرفي پااليشگاه هاي 
مشابه

ستاره خلیج فارس 

  روزنامه نگار اقتصاد  ی

فريد ه عنايتي

شرکت پاالیش نفت اصفهان
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شرکت پاالیش نفت تبریز در زمیني به وسعت 200هکتار در جنوب غربی شهر تبریز احداث 
شده است. موقعیت خاص این پاالیشگاه باعث شده که در فاصله ای کمتر از 300کیلومتر در مجاورت 
و همسایگی چهار کشور آذربایجان به همراه جمهوری خودمختار نخجوان،  ترکیه، عراق و ارمنستان 
قرار بگیرد. این شرکت در سال 1353 طراحی و پس از اتمام مراحل احداث در بهمن سال 135۶ 
با ظرفیت اسمی ٨0هزار بشکه در روز راه اندازی شد. البته ظرفیت تولید این پاالیشگاه در سال 
71 افزایش یافت و به 110هزار بشکه در روز رسید. به این ترتیب در حال حاضر شرکت پاالیش 
نفت تبریز سهم حدود 7درصد از توان تصفیه نفت خام کل کشور را به خود اختصاص داده آست و 
بخشی از سوخت مایع مورد نیاز شمال غرب کشور )استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 
زنجان و کردستان( را بر عهده گرفت. نفت خام مورد نیاز از میادین نفتی اهواز-آسماری از طریق 
تأسیسات ری توسط یک خط لوله 1۶اینچی تأمین می شود. در سال ٨2 پروژه جدیدی در این 
منطقه اجرا شد که به این شرکت توانایی فرآورش نفت خام های متنوع و سنگین را داد. بر اساس 
اصل 44 قانون اساسی از سال ٨9 واگذاری تدریجی سهام شرکت پاالیش نفت تبریز از طریق بورس 
آغاز شد و ماهیت آن از نوع سهام خاص به سهامی عام تبدیل شد. آالیندگی صفر جزو چشم انداز 
اصلی این شرکت محسوب می شود. شرکت پاالیش نفت تبریز دارای 14واحد پاالیش و 10واحد 
سرویس های جانبی است. بر اساس اطالعات به دست آمده از سایت رسمی این شرکت، پاالیشگاه 
تبریز از دو واحد آب-برق-بخار و پاالیش تشکیل شده است. گواهینامه صنعت سبز و گواهینامه 
سیستم مدیریت محیط زیست از جمله گواهینامه های اخذ شده توسط این شرکت است. بنزین، 

گازوئیل، نفت سفید و گاز مایع جزو محصوالت اصلی است که در این پاالیشگاه تولید می شود. 

شرکت پاالیش نفت تبریز

 12٨7 سال  در  پاالیشگاه  احداث  کلنگ  اولین 
در  آبادان  پاالیشگاه  شد.  زده  آبادان  در  شمسی 
اولیت  عنوان  به  روز  در  2500بشکه  با   1291 سال 
سال های  در  کرد.  کار  به  آغاز  ایران  نفت  تصفیه خانه 
جنگ جهانی اول این پاالیشگاه برای دستیابی بیشتر 
گسترش  جنگی،  کشتی های  برای  سوخت  تهیه  به 
از آنکه  نیز بعد  بیشتری یافت. در جنگ جهانی دوم 
متفقین نفت و پاالیشگاه برمه را از دست دادند توجه 
به  آبادان  شد.  آبادان  پاالیشگاه  گسترش  به  بیشتری 
دلیل تهیه و تحویل 25هزار بشکه در روز بنزین هواپیما 
به شهرت جهانی دست پیدا کرد. با ملی شدن صنعت 
نفت در سال 1329 و خروج خارجی ها در سال 1330 
تأمین فرآورده های نفتی برای مصارف داخلی، نگهداری 
و محافظت صنعتی از این پاالیشگاه به عهده کارکنان 
شاغل در آن زمان سپرده شد. در مردادماه 1352 با 
و  اداره  نفتی،  منابع  بر  ایران  حاکمیت  قانون  توشیح 
کنترل پاالیشگاه آبادان مستقیماً تحت نظر شرکت ملی 
نفت ایران قرار گرفت. پس از اداره و کنترل پاالیشگاه 
توسط شرکت ملی نفت ایران، طرح توسعه پاالیشگاه 
به  روز  در  بشکه  4۶0هزار  روزانه  ظرفیت  از  آبادان 
ارائه شد. این طرح در خرداد  ۶00هزار بشکه در روز 
ماه سال 5۶ به اتمام رسید و در شهریور همان سال به 
بهره برداری رسید. با این گسترش پاالیشگاه آبادان به 
بزرگ ترین پاالیشگاه جهان تبدیل شد. این پاالیشگاه 
پیش از جنگ تحمیلی دارای چهار دستگاه تقطیر هر 
یک به ظرفیت تقریبی 100هزار بشکه در روز بود. یک 
واحد تقطیر نیز به ظرفیت 130هزار بشکه در روز وجود 
تخریب  جنگ  دوران  در  واحدها  این  اکثر  اما  داشت 
شدند. طرح توسعه مجدد این پاالیشگاه بعد از جنگ 
دوباره در دستور کار قرار گرفت. اکنون این پاالیشگاه با 
ظرفیت 400هزار بشکه در روز فرآورده هایی نظیر گاز 
مایع، بنزین موتور، نفت سفید، سوخت جت و انواع قیر 

را تولید می کند. 

شرکت پاالیش نفت آبادان

اطالعات موجود در وبسایت این شرکت، در حال 
حاضر حدود 1٨درصد از پاالیش نفت خام داخل 
پاالیشگاه  در  است  داخلی  نیاز  مورد  که  کشور 
بندرعباس تولید می شود. این شرکت در اجرای 
بهادار  اوراق  بورس  در  اساسی  قانون   44 اصل 
پذیرفته شد و در تیرماه 91 با نماد شبندر در 
نفت  بنزین موتور،  مایع،  بورس عرضه شد. گاز 
و  سفید  نفت  جت،  سوخت  صادراتی،  سنگین 
نفت کوره جزو محصوالت و فرآورده های اصلی 
این پاالیشگاه است. یکی از ویژگی های برجسته 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس، استفاده از آب 
تهیه  و  کردن  زیاد جهت خنک  در حجم  دریا 

آب شیرین است. بزرگ ترین واحد هیدروکراکر 
تولید  بزرگ ترین واحد  و  از نظر ظرفیت  کشور 
در کشور  کاتالیست  مداوم  احیا  روش  با  بنزین 
قرار  پاالیشگاه  این  در  نیز  ظرفیت  نظر  از 
جمله  از  بندرعباس  نفت  پاالیش  شرکت  دارد. 
توسعه  استقرار،  زمینه  در  پیشرو  شرکت های 
شمار  به  مدیریتی  نظام های  روزرسانی  به  و 
گواهینامه  چند  کنون  تا   7٨ سال  از  و  می رود 
جمله  از  که  کرده است  دریافت  زمینه  این  در 
مدیریت  نظام  استاندارد  گواهینامه  به  می توان 
زیست محیطی و استاندارد نظام مدیریت انرژی 

اشاره کرد. 
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سخنگوی دولت چندی پیش منابع بلوکه شده ایران را 100 میلیارد دالر اعالم کرد 
اما رئیس کل بانک مرکزی می گوید منابع بلوکه شده تنها 32 میلیارد دالر است. این 

اختالف ناشی از چیست و به راستی میزان دالرهای بلوکه شده ایران چقدر است؟
محمدباقر نوبخت در 11 بهمن ماه رقم دارایی های بلوکه شده ایران را افزون بر 100 
میلیارد دالر اعالم کرده و گفته بود »اما آن چیزی که سهم دولت از این مرحله بود، 
درحد شش تا هفت میلیون دالر است، ولی اموال متعلق به بانک مرکزی و صندوق 
توسعه ملی زیاد است.« بالفاصله پس از آن رئیس کل بانک مرکزی توضیحاتی در مورد 
سخنان نوبخت ارائه داد. ولی اهلل سیف در این مورد گفته آنچه به عنوان منابع آزاد شده 
و در اختیار ما قرار دارد 32 میلیارد دالر است که 4 میلیارد دالر آن مربوط به دولت 
است و 2٨ میلیارد دالر باقیمانده تماما متعلق به بانک مرکزی است چراکه پیش از این 
ریال آن به خزانه واریز شده است. اختالف گفته سیف و نوبخت حدود 70 میلیارد دالر 
است که سیف گفته این دارایی به صورت ارزی وجود ندارد و به عنوان سرمایه گذاری و 

یا فاینانس است و امکان وارد کردن آن فعال به کشور وجود ندارد. 
سیف در این مورد مثالی هم آورده و گفته حدود دو سال پیش عنوان می شد که 
در خزانه 100 میلیارد دالر موجودی وجود دارد که البته این رقم دور از واقعیت نبود. 
حدود 50 میلیارد دالر در پروژه های نفتی سرمایه گذاری شده و حدود 22 میلیارد دالر 
دیگر در چین به عنوان وثیقه قرار گرفته بود و از آن استفاده می شد. 32 میلیارد دالری 
که من از آن سخن گفته ام منابعی است که اکنون آزاد شده و در اختیار ما قرار دارد. 
به نظر می رسد اختالف میان آنچه مسئوالن اعالم می کنند، اختالف در ادبیات بیان 
موضوع است. یکی مانند سیف همه توضیحات را داده و به اختالف منابع آزاد شده و 
فاینانس اشاره کرده و دیگری مانند نوبخت رقمی کلی را عنوان کرده که تنها شائبه هایی 
را به دنبال دارد. شاید هم از نگاه نوبخت اقتصاد ایران در این شرایط بیش از موجودی 

واقعی به لحاظ روانی به چنین اعداد بزرگی نیاز داشته باشد. 

اختالف نظرهايی در مورد دارايی های بلوكه شده
اختالف بر سر دارایی های بلوکه شده ایران که قرار بود پس از رفع تحریم ها آزاد 
شود، ماجرای تازه ای نیست. از همان زمان که تیم هسته ای در وین و ژنو مذاکرات برای 
حل مناقشه هسته ای را آغاز کردند، هر چه به زمان توافق بیشتر نزدیک شدیم، مساله 
دارایی های بلوکه شده بیش از پیش مطرح شد. گمانه زنی ها در مورد این دارایی ها بسیار 
بود. رقم دارایی های بلوکه شده از همان ابتدا بین 1٨0 تا 29 میلیارد دالر عنوان شده 
است. باالترین برآورد را استاندار تهران عنوان کرده و گفته دارایی های بلوکه شده 1٨0 
میلیارد دالر است و کمترین برآورد مربوط به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی 
است که رقم دارایی ها را پیش از این 29 میلیارد دالر عنوان کرده بودند و اکنون سیف 
می گوید رقم دقیق آن 32 میلیارد دالر است. اما پیش از این ارقام دیگری هم عنوان 

شده بود. »علی الریجانی«، رئیس مجلس شورای اسالمی اگرچه رقم کلی از میزان 
ایران  بلوکه شده  دارایی های  میزان  بود  اما گفته  نداده،  ایران  بلوکه شده  دارایی های 
در چین 22 میلیارد دالر است. کاظم جاللی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس رقم 
منابعی که در  اعالم کرده است.  و  میلیارد دالر عنوان  را ۶0  بلوکه شده  دارایی های 
بانک های خارجی بلوکه شده و دسترسی به این منابع وجود ندارد. جان کری، وزیر 
امور خارجه امریکا هم در پی توافقات هسته ای، از آزادسازی بخشی از 45 میلیارد دالر 
پول بلوکه شده ایران خبر داده و گفته بود: به ایران پیشنهاد کرده ایم در صورت توافق 
بانک های  ایران در  بلوکه شده  از پول های  هسته ای در گام نخست، بخش کوچکی 

جهان، آزاد شود.
در این میان، پایگاه خبری دبکا وابسته به رژیم صهیونیستی هم گزارش داده بود 
که اگر دولت آمریکا تصمیم بگیرد 12 میلیارد دالر دارایی ایران در امریکا را از حالت 
مسدود شده خارج کند، اروپا نیز 35 میلیارد دالر دیگر را که گفته می شود حاصل اعمال 
تحریم های بانکی جمهوری اسالمی است، آزاد می کند و به این ترتیب ایران به حدود 50 

میلیارد دالر دسترسی پیدا می کند.

دالرهای آزاده شده ايران چقدر است؟ 

100 يا 32 میلیارد دالر، 
اختالف کجاست؟ 

مرضيه محمود  ی
روزنامه نگار اقتصاد  ی
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در میان همه این اظهارنظرها اما علی طیب نیا و ولی اهلل سیف بر سر عدد اولیه خود 
ماندند و مصرانه اعالم کردند رقم دارایی های ایران در کشورهای دیگر 29 میلیارد دالر 
است که از آن میان، بین 5 تا ۶ میلیارد دالر آن متعلق به دولت است و مابقی آن متعلق 
به بانک مرکزی است. یعنی به محض آزادسازی به حساب بانک مرکزی می رود و نه 
خزانه دولت. چون پیش از این و در زمان تحریم ها دولت مابه ازای ریالی آن را از بانک 
مرکزی دریافت کرده و حال این پول باید به حساب بانک مرکزی برود و 5 تا ۶ میلیارد 

هم نصیب دولت خواهد شد. 

اختالف نظر دردسرساز شد
گمانه زنی و اختالف نظر در مورد دارایی های بلوکه شده، کار دست دو عضو کابینه 
دولت یازدهم داد. چون در حالی که همه چشم انتظار آزاد شدن حدود 100 میلیارد  
دالر بلوکه شده ایران در خارج بودند و انتظار داشتند با این دالرها بتوانند کمی اوضاع 
اقتصاد و بازار کار را سامان دهند، اصرار طیب نیا و سیف بر سر کم بودن این منابع 
آنان را به مجلس کشاند. کمیسیون برنامه و بودجه از طیب نیا و سیف خواست تا به 
مجلس بروند و توضیح دهند چرا این همه اختالف نظر و گمانه های متعدد در مورد 
منابع بلوکه شده وجود دارد.  اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
در گفت وگو با تسنیم گفته بود : طی هفته های گذشته اظهار نظرهایی متعدد در مورد 
میزان دارایی های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی مشاهده کردیم و اعداد و ارقام 
متفاوتی از زبان مسئولین کشور و نمایندگان مطرح شد. به همین دلیل برای اینکه این 
موضوع شفاف سازی شود و اطالعات واقعی را دریافت کنیم، از وزیر امور اقتصادی و 
دارایی و رئیس کل بانک مرکزی دعوت کردیم تا در کمیسیون حاضر شوند و آخرین 
وضعیت دارایی های بلوکه شده و اطالعاتی را که در مورد آنها دارند، در اختیار نمایندگان 

و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه قرار دهند.
به نظر می رسید حضور سیف و طیب نیا در مجلس کارساز شد و نمایندگان تا حدودی 
در این مورد قانع شدند. البته اختالف نظر در مورد دو چیز بود، اول اینکه میزان منابع 

چقدر است و دوم اینکه سهم دولت از ان میان چقدر است؟ 

اختالف ناشی از چه بود؟
درهمان جلسه توضیحات سیف نشان داد که اختالف در آمارها به موضوع »ذخایر 
بانک مرکزی« و »دارایی های ارزی دولت« باز می گردد. اولی مشتمل بر دالرهایی است 

که متعلق به بانک مرکزی است که در این سال ها دولت مابه ازای ریالی آن را از بانک 
مرکزی گرفته و در صورت آزادسازی کمکی به منابع ارزی دولت نمی کند و متعلق به 

بانک مرکزی است و دومی دارایی های دولت در کشورهای دیگر است. 
ولی اهلل سیف در توضیح میزان دارایی های بلوکه شده گفته بود کل دارایی های 
بلوکه شده 29 میلیارد دالر اعالم شده است که این 29 میلیارد دالر بدون در نظر 
گرفتن ذخایر بانک مرکزی است که پس از اعمال تحریم ها در سال های اول بعد از 
انقالب از دسترس ما خارج شده بود. این ذخایر قابلیت خرج شدن نداشته و چون 
دولت قبال ما به ازای ریالی آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است جزء ذخایر بانک 
مرکزی محاسبه شده و به عنوان پشتوانه ای برای حفظ ارزش پول ملی از آن نام برده 
می شود. علی طیب نیا هم گفته بود »علت اصلی تفاوت در ارقام و اعداد به تعاریف 
از این پول هاست. ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به  افراد  مختلف 
100میلیارد دالر باشد اما آنچه قابل استفاده و دسترسی است رقم اعالم شده از سوی 
بانک  ارزی  معاون  کامیاب  دیگر غالمعلی  از طرف  است.«  مرکزی  بانک  رییس کل 
مرکزی هم به تفاوت میان ذخایر ارزی و منابع ارزی اشاره کرده و گفته: »ما ذخایر 
بانک مرکزی را که پشتوانه پولی کشور هستند اعالم نمی کنیم. اما منابع بانک مرکزي 
که با اجراي برنامه جامع اقدام مشترک آزاد می شود و قابل استفاده خواهد بود، بالغ 
بر 23 میلیارد دالر است. ۶ میلیارد دالر هم از منابع بلوکه شده دولت  که وجوه حاصل 
از صادرات نفت است، آزاد می شود و به حساب بانک مرکزي واریز خواهد شد. به این 
ترتیب وجوه آزاد شده و قابل دسترسي بالغ بر 29 میلیارد خواهد شد.« بر این اساس 
در همان جلسه مشخص شد که شاید دارایی های بلوکه شده ایران بیش از 29 میلیارد 
اعالمی باشد اما آنچه به عنوان دالر قابلیت ورود به ایران را دارد، همان 29 میلیارد 
دالری است که 23 میلیارد آن سهم بانک مرکزی و ۶ میلیون هم سهم دولت است. 

جهانی  وقدرت های  ايران  اتمی  مذاكرات 
بعد از ماه ها گفتگوی سخت و طوالنی نهايتا 
بار نشست  در روز 26 دی ماه سال 94 به 
با  مرتبط  تحريم های  تمامی  روز  اين  در  و 
يکی  شد.  لغو  ايران  هسته ای  فعاليت های 
مذاكرات  اين  نتيجه  در  كه  تحريم هايی  از 
برداشته شد، محدوديت های مربوط به نقل 
و انتقال پول در شبکه بين المللی سوئيفت 
و  نقل  بود  شده  باعث  كه  تحريمی  بود. 
بين المللی  ستدهای  و  داد  در  پول  انتقال 
برای ايران بسيار سخت شود و شركت های 
در  خود  مالی  امور  انجام  به  قادر  ايرانی 

مراودات بين المللی نباشند و برای دريافت 
به  مربوط  مبالغ  پرداخت  يا  خود  مطالبات 

قراردادها با مشکل روبرو شوند.
با لغو تحريم های ايران در روز بيست وششم 
دی ماه سال 94 و رفع محدوديت دسترسی 
ايرانی،  بانک های  برای  سوئيفت  شبکه  به 
شبکه  اين  در  فراوانی  مالی  تراكنش های 
ركوردزنی  به  می توان  آن  از  كه  شد  انجام 

ايرانی ها در شبکه سوئيفت ياد كرد.
ابتدای  از  مركزی  بانک  اعالم  اساس  بر 
هزار   142 بهمن ماه   19 تا  برجام  اجرای 
تراكنش بانک های ايرانی در شبکه سوئيفت 

انجام شد.
برجام،  از  پيش  كه  ايرانی  بانک های  تمام   
دسترسی به استفاده از اين شبکه نداشتند 
و  عضويت  مراحل  و  شده  تحريم  رفع 
اتصال خود به اين شبکه را تکميل كردند. 
اين گونه بود كه با برداشته شدن محدوديت 
اجرای  ابتدای  از  سوئيفت  به  دسترسی 
ماه،  بهمن   19 كاری  وقت  پايان  تا  برجام 
بيش از 142 هزار تراكنش توسط بانک های 
پردازش  سوئيفت  شبکه  در  عضو  ايرانی 

شد.
از  حجم  اين  كه  كرد  اعالم  بايد  البته 

تراكنش در شبکه سوئيفت متعلق به همه 
بانک های ايرانی نيست، زيرا هنوز برخی از 
بانک ها با وجود رفع محدوديت نتوانسته اند 
اين  از  استفاده  برای  الزم  زيرساخت های 
اعالم  بنابر  چنانکه  كنند.  فراهم  را  شبکه 
رفع  بانک های  از  برخی  مركزی،  بانک 
تحريم شده همچنان در حال انجام مراحل 
افزارهای  نرم  نصب  و  سازی  آماده  نهايی 
تکميل  با  می رود  انتظار  هستند.  خود 
ميزان  آنها،  كامل  اتصال  و  فعاليت ها  اين 
بانکی كشور  تراكنش هاي سوئيفتی شبکه 

بيش از اين ميزان افزايش يابد.

بانک های ايرانی در سوئيفت ركورد زدند

142 هزار تراكنش مالی بین المللی در 23 روز

علت اصلی تفاوت در ارقام و اعداد به تعاریف مختلف 
کشور  از  خارج  در  ما  ذخایر  پول هاست.  این  از  افراد 
ممکن است نزدیک به 100میلیارد دالر باشد اما آنچه 
قابل استفاده و دسترسی است رقم اعالم شده از سوی 

رییس کل بانک مرکزی است
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عمان كشوري با حكومت سلطنتي مطلقه 
است. شهر بندري مسقط، پایتخت این كشور 
و زبان رسمي آن زبان عربي است. زبان های 
و  هندي  ساهایي،  اردو،  بلوچي،  انگليسي، 
لهجه هاي هندي نيز از دیگر زبان هاي رایج 
در این كشور هستند. ادیان عبادي، مسلمان 
)سني و شيعه(، هندو و مسيحي در ميان 

مردم عمان رایج است.
كشور عمان كه 4.2 ميليون نفر جمعيت 
عربي،  متحده  امارات  با  شمال  از  دارد 
جنوب  و  سعودي  عربستان  با  شمال غرب 
غرب با جمهوري یمن مرز دارد. طول خط 
ساحلي عمان 3،165 كيلومتر است كه دقيقاً 
روبروي جزایر ایراني الرك و قشم قرار دارد. 
عمان  كشور  )ُمسندوم(  شمالِي  بخش  دو 
توسط امارات جدا شده و در تنگه هرمز واقع 
شده است كه جزء عميق ترین بخش تنگه 
هرمز با عمق 144 متر و مناسب براي تردد 
عمان  شهرهاي  مهم ترین  است.  كشتي ها 
َصالله،  البریمي،   ُمسندوم،  ُظفار،  مسقط، 
مطرح،  نزوي، سيب، ُصحار، صور و رستاق 

مي باشند.
روابط سياسي و اقتصادي ایران و عمان 

از جایگاه ویژه اي در منطقه برخوردار است. 
از بعد سياسي، روابط سياسي بين ایران و 
عمان بسيار مستحكم بوده و كشور عمان در 
  )GCC )gulf cooperation council
از  نظامي پس  قدرت  و  وسعت  لحاظ  از 
عربستان، مهمترین كشور است. شایان ذكر 
است كه عمان نقش بسيار مثبت و سازنده اي 
در پيشبرد مذاكرات هسته اي ایران با 5+1 
واحد  پيش بيني هاي  براساس  كرد.  ایفاد 
اطالعات اقتصاددانان )EIU( ریسك محيط 
سياسي و قانوني كشور عمان، جهت صادرات 
كشور،  این  به  مهندسي  و  فني  خدمات 

»متوسط« ارزیابي مي شود.

ويژگي هاي خاص كشور عمان براي 
شركت هاي ايراني را مي توان در موارد 

زير خالصه كرد:
1- جایگزیني بندر صحار با بندر جبل 
علي )جایگزیني عمان به جاي امارات( عطف 
به تفاهم نامه هاي تجاري و امضاء شده بين 
دو كشور كه در وزارت امور خارجه و اتاق 

بازرگاني ایران موجود است
2- سفر سال گذشته وزیر صنعت آقاي 
سطح  افزایش  براي  عمان  به  زاده  نعمت 

مبادالت تجاري
3- راه اندازي خط مستقيم كشتيراني از 

بندرعباس به بندر صحار 
4- تمایل عمان به استفاده از خاك ایران 
براي دستيابي به بازار آسيایي مركزي و چين 
ازبكستان،  عمان،  ایران،  نامه  تفاهم  )عقد 
تركمنستان كه در حال نهایي شدن است( 

قزاقستان نيز به این اتحاد پيوسته است.
سایر  به  ورود  براي  ایران  تمایل   -5
از  آفریقایي  كشورهاي  و  منطقه  بازارهاي 

طریق عمان
6- وجود تعرفه گمركي صفر با كشورهاي 
عربي حوزه خليج فارس كه شامل )عربستان، 
و  بحرین(  امارات،  عمان،  كویت،  قطر، 
همچنين وجود تعرفه ترجيحي با آمریكا و 
سنگاپور فرصت بسيار خوبي را براي برخي 

از شركت ها فراهم كرده است
7- ثبات اقتصادي، شفاف بودن معامالت 
و كسب و كار و فساد اداري كم در عمان  
با توجه به شاخص هاي فساد اداري در دنيا 
در پيشبرد اهداف شركت ها تاثير گذار است 

)رتبة 64 از ميان 174 كشور دنيا(.
8- نرخ تورم در كشور عمان در آوریل 
جوالي  در  و  بوده   -0.4 مقدار  به   2015
مي شود  پيش بيني  رسيد.   0.5 به   2015
كه نرخ تورم در سال 2016 به حداكثر 2.4 

برسد.
9- ارائه وام هاي كالن با بهره كم و شرایط 

تسهيل شده براي سرمایه گذاران در مناطق 
آزاد )َصالله، صور، ُصحار، ُدُقم(

10- وجود پروژه هاي متعدد زیرساختي 
در عمان با توجه به برنامه تصویب شده در 

عمان )طرح عمان 2020(
متعدد  نامه هاي  موافقت  داشتن   -11

تجاري با كشورهاي مختلف
12- مالكيت 100درصد سرمایه گذاران 
اعمال  و  تجاري  آزاد  مناطق  در  خارجي 

قوانيِن مالكيت فكري و معنوي
13- معافيت هاي گمركي و مالياتي براي 
ویژه  مناطق  در  بخصوص  سرمایه گذاران 

اقتصادي
براي  گمركي  تعرفة  نرخ  متوسط   -14

ورود كاال به عمان حدود 5 درصد است 
در  ماليات  ميزان  كمترین  عمان   -15
ساليانه  ماليات  دارد.  را  خاورميانه  منطقه 
در  و  بوده  12درصد  حدود  شركت ها 
صورتيكه شركت خارجي با مالكيت بيش 
از70 درصد باشد، حداكثر ماليات بر در آمد 

شركت حدود 30درصد است
واحد اطالعات اقتصاددانان نيز براساس 
اقتصادي  محيط  ریسك  خود  تحليل هاي 
كشور عمان را با روند نسبتاً ثابت و بدون 
نوسانات شدید تحليل كرده اند، به گونه اي كه 
براساس تحليل هاي آن ها ریسك اقتصادي 

فراب در راه کشور 
مهندسانسدسازیفراببهعمانمیروند

مشاور بخش توسعه و طرح ها،حوزه يک

مريم صادقي

سلطان قابوس
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فراب در راه کشور 
اين كشور داراي رتبه A است، اين رتبه به 
معني آن است كه قابليت و تعهد آن كشور 

به ايفاي التزامات خود قوي است. 

در  كار  و  كسب  اصلي  حوزه هاي 
ذيل  بشرح  مي توان  را  عمان  كشور 

تقسيم بندي كرد:
1- پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي  به 

ارزش 39 ميليارد دالر
2- پروژه هاي صنعتي به ارزش 9 ميليارد 

دالر 
3- پروژه هاي حوزه برق و انرژي به ارزش 
)پروژه هاي متعدد پست  ميليارد دالر   6.5

برق، پروژه هاي متعدد خطوط انتقال برق(
 2.4 ارزش  به  آب  حوزه  پروژه هاي   -4
ميليارد دالر )پروژه هاي سدسازي و كنترل 
سيالب، سيستم هاي جمع آوري و تصفيه آب 

و فاضالب(
5- پروژه هاي ريلي به ارزش 37  ميليارد 

دالر
سازي  راه  و  ساختي  زير  پروژه هاي   -6
- به ارزش 10 ميليارد دالر )بيمارستان ها 
و مجتمع هاي پزشكي، اسكله هاي تجاري و 
تفريحي، فرودگاه ها، جاده ها، هتل ها، ساخت 
و توسعه مناطق آزاد اقتصادي نظير منطقه 

آزاد اقتصادي ُصحار و ُدُقم(

فراب  شركت  سياست هاي  راستاي  در 
مبني بر حضور پررنگ در بازارهاي خارجي، 
عمان  بازاركشور  شناسايي  به  توجه  با 

فرصت هاي  با  باثبات  بازار  يك  بعنوان 
كاري بسيار مناسب بخصوص در زمينة 
كارهاي سيويل، نفت و انرژي، نيروگاه-

هاي حرارتي و انرژي هاي نو براي صدور 
فراب  شركت  مهندسي،  و  فني  خدمات 
از  را  بازار عمان  پايش مناقصات  و  بررسي 

شهريورماه سال گذشته آغاز كرد. 
مطالعات صورت گرفته در اين بازار نشان 
مي دهد كه نياز به ساخت سدهاي كنترل 
سيالب و تغذيه مصنوعي درعمان، بدليل 
بروز سيالب هاي فصلي و بخصوص پس از 
آن،  زيانبار  و خسارات  گونو  حادثه طوفان 
تعداد  و  است  قبل شده  از  بسيار جدي تر 
تغذيه  و  سيالب  كنترل  سدهاي  زيادي 
عمان طراحي شده اند  در كشور  مصنوعي 
كه بزودي جهت ساخت به مناقصه گذاشته 
تاسيس شركت  با  همچنين  شد.  خواهند 
عمراني )سيويل( فراب سياستگذاري براي 
برنامه  در  مناقصات  دسته  اين  در  شركت 

كارِي معاونت توسعه طرح ها قرار گرفت. 
تغذيه  و  سيالب  كنترل  سد  ساخت 
واليت  در  واقع   Ghumdah مصنوعي 
اولين   Musandam ايالت  در   Bukha

كشور  مناقصات  در  فراب  حضور  تجربه 
شركت  پروژه  اين  مشاور  است.  عمان 
 Renardet( عمان  رناردت-  ايتاليايي 
 S.A. & Partners LLC Consulting
سد  دو  ساخت  كه  است   )Engineers
كنترل  برای  را   01.2  GH و   1.0  GH
سيالب و تغذيه مصنوعي در باالدست شهر 
Ghumdah، پيشنهاد كرده كه بسته به 
نظر كارفرما )وزارت شهرداري هاي محلي و 
منابع آب عمان( يكي از سدها ساخته خواهد 

شد. 
با  مناقصه  اين  مالي  و  فني  پيشنهاد 
فراب  شركت  مهندسي  معاونت  همكاري 
آذرماه 1393  در  و  تهيه  محلي  و شريك 
)15 دسامبر 2014( براي كارفرماي عماني 
پاكات  فروردين ماه 1394  ارسال شد. در 

مالي باز شدند و مشخص شد كه قيمت 
در  شركت كننده   10 ميان  از  فراب 

مناقصه، قيمت برنده است. 
فرآيند ارزيابي فني اين مناقصه 
ادامه  تاكنون  كارفرما  توسط 
داشته است، اما بنابر گزارش هاي 
بدست آمده، پيشنهاد فني تهيه 
كيفيت  سطح  داراي  فراب  شدة 
همچنين  است.  بوده  بااليي  بسيار 
فراب  شركت  بهتر  هرچه  معرفي  برای 
پنجمين  در  فراب  عماني،  كارفرمايان  به 
بين المللي پروژه هاي زيربنايي و  نمايشگاه 
صنعتي عمان )INFRA OMAN(، در 
مهرماه 1394 در مركز نمايشگاه هاي شهر 
از  با حضور بيش  مسقط در كشور عمان، 
147 شركت )از كشورهاي عمان، جمهوري 
اسالمي ايران، هند، اندونزي، ايتاليا، تركيه، 
كانادا،  فرانسه،  آلمان،  آمريكا،  انگلستان، 
اتريش، لهستان، سريالنكا، ليبي، لبنان، كرة 
جنوبي و عربستان سعودي( حضور موفقي 
پيدا كرد.  با توجه به بازار مناسب و باثبات 
در  مختلف  پروژه هاي  پايش  عمان،  كشور 
زمينه هاي ساخت سدهاي كنترل سيالب و 
تغذيه مصنوعي، نفت و انرژي و پروژه هاي 
كار  دستور  در  جدي  بصورت  زيرساختي 

شركت فراب است.

1-شرکت پپمانکار عماني
YUKSEL INSAAT

2-شرکت پپمانکار ترک ثبت شده در عمان
PREMIER INTERNATIONAL PROJECTS L.L.C

3-شرکت پپمانکار عماني
.SAROOJ SONSTRUCTION COMPANY L.L.C

4-شرکت پپمانکار ترک ثبت شده در عمان
SEZAI TURKES - FEYZI AKKAYA LTD

5-شرکت پپمانکار ترک
GUNSAYIL CONSTRUCTION

۶-شرکت پپمانکار ترک
DOGUS INSAAT VE TICARET

7-شرکت پپمانکار عماني
FEDERICI - STIRLING BATCO

٨-شرکت پپمانکار عماني
TOWELL INFRASTRUCTURE PROJECTS CO. L.L.C

9-شرکت پپمانکار ایراني
FARAB ENERGY& WATER PROJECTS

10-شرکت مشاور ایراني
MAHAB GHODSS CONSULTING ENGINEERS

GHUMDAH جدول رقباي فراب در پروژه ساخت سد
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الجزایر، بازار جدید شرکت فراب

با  فراوانی  مشابهت های  الجزایر  کشور 
عظیم  مخازن  بودن  دارا  دارد.  ایران  کشور 
نفت و گاز و همچنین منابع و سفره های آبی 
زیرزمینی، این کشور را در شمال قاره آفریقا 
کشور  این  نسبی  امنیت  است.  کرده  متمایز 
پیمانکاران  و  سرمایه گذاران  حضور  باعث 
است.  شده  آسیا  و  اروپا  آمریکا،  از  مختلف 
در  بین المللی  برند های  و  معتبر  شرکت های 
و  هستند  فعال  نمایندگی  دارای  کشور  آن 

بازار کار و پروژه در آن داغ است.
میلیارد   200 ارزی  ذخیره  با  الجزایر 
بعد  و  منطقه  ثروتمند  دالری، دومین کشور 
کشور  این  دارد.  قرار  سعودی  عربستان  از 
صاحب  کشورهای  به  بودن  نزدیک  علت  به 
تکنولوژی مانند فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و کمی 
اروپایی،  دیگر  و کشورهای  آلمان  آن طرف تر 
تجهیزات  به  خوبی  و  دسترسیبی واسطه 
اروپایی دارد. این کشور دارای ساحلی طوالنی 
با دریایی مدیترانه است و از این حیث دروازه 

ورود به بازار بزرگ آفریقا به حساب می آید.
در یک دهه اخیر، روابط سیاسی دو 
پیشرفت های  الجزایر  و  ایران  کشور 
به  می تواند  که  کرده  خوبی 
بین  اقتصادی  پیشرفت های 

دوکشور منجر شود.
آن  پروژه های  مالی  تأمین 
الجزایر  دولت  توسط  کشور 
روابط  و  ارتباطات  نیز  و 
مسئوالن  صمیمیانه  بسیار 
ایرانیان،  با  الجزایر  مردم  و 
ایرانی  شرکت های  جاذب 

است.  الجزایری  طرف های  با  همکاری  برای 
کشور های  به  نزدیکی  باوجود  کشور  این 
اروپایی، چندان پیشرفتی در حوزه پروژه های 
زیرساختی نداشته است و از عقب ماندگی در 
صنعت و خدمات رنج می برد. کشورهای غربی 
با مبالغ گزاف و بدون آموزش های تخصصی 
اقدام  کشور  آن  پروژه های  اجرای  به  نسبت 

می کنند و سودهای کالن می برند.
حضور در بازار الجزایر و اخذ اولین پروژه 
برای هر شرکت و از هر کشوری بسیار سخت 
است. با اخذ اولین پروژه در آن کشور راه برای 
پروژه های  متعاقبا  و  دوم  پروژه های  گرفتن 
بیشتر تسهیل می شود. شرکت فراب با حضور 
آن  مناقصات  در  شرکت  و  الجزایر  بازار  در 
بزرگ  بازار  از  سهمی  تا  دارد  انتظار  کشور 
کشور  آن  شده  تعریف  پروژه های  و  الجزایر 

نامه های  تفاهم  با  شرکت  این  باشد.  داشته 
معتبر  سازمان های  و  شرکت ها  با  شده  امضا 
زیرساختی  اقدامات  است  توانسته  الجزایری 
مناسبی را در آن کشور ایجاد کند و مقدمات 
را در آن  یا پروژه های دیگر   و  اجرای پروژه 
کشور کلید بزند. اگر چه اخذ پروژه و اجرای 
گره  کشور ها  سیاسی  مسائل  به  همواره  آن 
در  که  مثبتی  با چشم انداز  اما  است،  خورده 
دوران پساتحریم انتظار می رود، حضور شرکت 
فراب در آن کشور می تواند موفق آمیز باشد. 
شرکت فراب در حوزه های آب و منابع آبی آن 
است.  همکاری  نامه های  تفاهم  دارای  کشور 
خانه  تصفیه  اجرای  مناقصه  در  شرکت  این 
فاضالب در کشور الجزایر شرکت کرده است 
که با ارائه پیشنهاد فنی و مالی مناسب شانس 

نخست اخذ پروژه است.
تفاهم  همچنین  شرکت  این   
نامه هایی در خصوص اجرای تجهیزات 
امضا  الجزایر  سدهای  هیدرومکانیک 
کرده است که در مرحله مذاکرات نهایی 
است. همچنین شرکت فراب از طرف 
)سونلگاز(  الجزایر  برق  تولید  شرکت 
مورد صالحیت قرار گرفته و در وندور 
فراب  شرکت  دارد.  قرار  شرکت  آن 
همچنین پتانسل اجرای پروه های نفت، 
گاز و پتروشیمی در آن کشور دارد که 
در این خصوص نیز مذاکرات اولیه انجام 
گرفته است.  در   نهایت می توان گفت، 
و  پروژه  از  اقیانوسی  الجزایر  کشور 
بهشت پیمانکاران است و شرکت هایی 
در آن کشور موفق خواهند بود که به 
آشنا  کشور  آن  بازار  قوانین  و  قواعد 
منطبق  کشور  آن  ساختار  با  و  بوده 

گردند.

الجزاير دومين كشور بزرگ آفريقا پس از 
اين  دنياست.  بزرگ  كشور  دهمين  و  سودان 
كشور در همسايگی تونس، ليبی، نيجر، مالی، 
موريتانی، مراكش و صحرای غربی قرار دارد.

شمال الجزاير كه از جلگه های تل اطلس و 
ساحلی تشکيل شده اند، دارای آب و هوايی 
خشک  و  گرم  تابستانهای  با  خشک  و  گرم 
حال  عين  در  و  ماليم  و  مرطوب  زمستان  و 
از  معموالً  الجزاير  در  بارندگی  است.  معتدل 
فزونی  و  افزايش  به  رو  شرق  به  غرب  سمت 
می نهد. تراكم جمعيت اين كشور بيشتر در 
است.  بوده  قابل كشاورزی  و  مناطق ساحلی 
گاز  و  نفت  بر  مبتنی  بيشتر  كشور  اقتصاد 
بخش  است.  معدنی  و  كانی  فرآورده های  و 
كشاورزی در الجزاير بزرگترين بخش اقتصاد 

الجزاير را به خود اختصاص داده است

Algiers

عليرضا عطامنش
كارشناس فني معاونت توسعه طرح ها
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فرهنگوزندگی

نصیریان تاتر را 
قرباني گیشه نکرد

»ابد و یک روز«
 پدیده جشنواره سی و چهارم

فرهاد آییش با »چمدان« 
به تاالر اصلی تئاتر شهر می رود

هبوط به روایت تنبور

چرا انتخاب
ویندوز ١٠

روایتی از کوه های آناتولی
در »پیدای ناپیدا«

از دیفرانسیل تا  یانی!

عصرانه با طعم »رولت روسی«

ایستاده در غبار و A١57 بهترین فیلم هاي جشنواره فجر شدند

سرنوشت سیمرغ ها 
در دست جنگ



فرهنگ و زندگي48

خاطر  به  »آقاي هالو«  در  را  او  برخي 
مي آورند، بعضي در رداي »قاضي شارح« 
تن پوش  در  دیگر  عده اي  سربداران،  در 
»فتاح مصلح« در هزاردستان و برخي هم 
در نقش پدري در انتظار؛ پدري خسته از 
انتظار در بوي پیراهن یوسف. نام بردن از 
از  چیزي  که  طوري  او  نقش آفریني هاي 
پیر  این  درخشش هاي  همه  و  نیفتد  قلم 
کارکشته سینما و تاتر، به تصویر کشیده 
شود، سخت است؛ مردي که این روزها با 
بازي در سریال شهرزاد، لقب تازه اي گرفته 

است؛ »بزرگ آقا« 
کلمه  واقعي  معناي  به  نصیریان  علي 
بچه تهران است، او پانزدهم بهمن ماه سال 
مهدي  کوچه  شاهپور،  میدان  در   1313
خان به دنیا آمده و در همین تهران درس 
تهران  هنرپیشگي  هنرستان  از  و  خوانده 
که  هنرستاني  است.  شده  فارغ التحصیل 
راه او را براي ورود به دنیاي بازیگري باز 
کرده است، دنیایي که او آنقدر در آن پیش 

رفته و بزرگ شده است که امروز وقي از 
علي نصیریان حرف مي زنیم، شمایل کسي 
شبیه مارلون براندو در نقش پدرخوانده در 

ذهنمان تداعي مي شود. 
تحصیل  با  همزمان   1329 سال  در 
در  باربد  جامعه  در کالس  دبیرستان،  در 
اولین  و  مي نویسد  اسم  الله زار  خیابان 
فعالیت هنري اش را با بازي در تاتر جامعه 
باربد آغاز مي کند. این کالس را اسماعیل 
بود  انداخته  راه  سال 1305  در  مهرتاش 
درس  ادبیات  و  تئاتر  موسیقي،  آن  در  و 
مي داد. او در سال 1330کتاب هنر تئاتر 
را خواند و از آنجایي که این کتاب، اولین 
کتاب آموزشي تئاتر در ایران بود، تصمیم 
نصیریان را براي ورود به عرصه هنر سینما 

و تئاتر نهایي کرد. 
نمایشنامه  اولین   1335 سال  در 
زندگي اش را نوشت و آن را به روي صحنه 
قصه  از  الهام  با  که  طالیي«  »افعي  برد؛ 
»داش آکل« نوشته شده بود. نصریان در 
دراماتیک  هنرهاي  اداره  در  سال  همین 

وزارت فرهنگ هم استخدام شد.
دوبلور  و  هنرپیشه  راستکار«  »فهیمه 

سرکیسیان  شاهین  با  را  او  نامي ایران، 
نمایش نامه نویس  و  تبار  ارمني  کارگردان 
آشنا کرد که یکي از نقاط عطف زندگي او به 
حساب مي آید؛ او با سرکیسیان نمایش نامه 
»زندگي من در هنر« استانیسالوسکي را 
آن  طبق  و  مي خوانند  صفحه  به  صفحه 

تمرین مي کردند.
سال 1339 تلویزیون، از اداره هنرهاي 
دراماتیک وزارت فرهنگ، براي نمایش هاي 
تلویزیوني دعوت مي کند. سرپرست  زنده 
یکي از شش گروه تئاتري که این اداره به 
است.  نصیریان  مي کند،  معرفي  تلویزیون 
تئاتر   50 تیمش  و  او  بعد  سال هاي  در 
در همین سال  بازي مي کنند.  تلویزیوني 
براي اجراي تئاتر به پاریس دعوت مي شود. 
فیلم »گاو«  اسالم  نقش مش  بازي در  با 
به   1347 سال  در  مهرجویي(  )داریوش 
سینما وارد مي شود. همچنان فعالیت هاي 
تئاتري را نیز طي این سال ها ادامه مي دهد. 
یک شروع رویایي، در فضاي سینماي آن 
دلش  که  بازیگري  براي  ایران،  سال هاي 
نمي خواست اعتبار خوش تئاترهایش را با 
سهل انگاري هاي سینماي عامه پسند ایران 

بازیگران  مهرجویي  داریوش  بزند.  تاخت 
نمایش تلویزیوني گاو را به سینما آورد و 
هم خودش جلوه کرد و هم فضایي ایجاد 
شد تا بازیگران معتبر دوران طالیي تئاتر 

ایران پاي شان به سینما باز شود.
بود  عقل  نماینده  گاو  در  اسالم   مش 
مي برد.  راه  درایتش  با  را  روستا  اهل  و 
فهمیده  درست  را  نقش  این  نصیریان 
مقابل  نقطه  توانست  به خوبي  و  بود 
شخصیت سودایي و جنون زده مش حسن 
)انتظامي( باشد. فصل شالق زدن گاو مش 
براي  تأثیرگذار  پایاني  باران،  زیر  حسن 
ثمر  به  در  بازیگرها  که  پایاني  بود؛  فیلم 
نشستنش نقش مهمي داشتند و نگاه هاي 
جزو  بعدها  )که  نصیریان  مبهوت  و  مات 
ویژگي هاي بازیگري اش شد( کمک کرد تا 
سرنوشت تراژیک مش حسن رنگ دیگري 

پیدا کند.
سال 1349 ادامه همکاري با مهرجویي، 
تصمیم  درست ترین  و  طبیعي ترین 
براي صحنه  را خودش  بود.  هالو  نصیریان 
و خم شخصیت هالو  به چم  و  بود  نوشته 
با مهرجویي متن را  تسلط داشت. همراه 

بچه تهران
 متولد بهمن

 نصيريان
دبير اجرايي

آزاده شهاليي
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براي سینما دوباره نویسي کردند و این بار، 
در  را  اسالم  مش  شخصیت  مقابل  نقطه 
شهرستاني  آقاي هالو،  کرد؛  بازي  فیلم 
بامزه اي  و  دوست داشتني  ابله  و  ساده دل 
از کار درآمد که هم فروش خوب فیلم را 
تضمین کرد و هم در دل سینماروها جا 

باز کرد. 
آقاي هالو  بنویسیم  اگر  نیست  بیراه 
نقش  ماندگارترین  و  محبوب ترین 
نگاه هاي  آن  با  است.  نصیریان  سینمایي 
مبهوت و خیره و لحن و تکیه کالم هایي که 
تعجبش را از هر چه در پایتخت مي دید 
کمدي  تجربه  اولین  از  مي داد.  نشان 
نصیریان مي شود شم کمیک او را به خوبي 
فهمید، گرچه بعدها در کارنامه اش کمتر 
آقاي هالو  و  مي بینیم   کمدي  از  نشاني 
فیلم هاي  میان  در  دلیل  همین  به  شاید 

نصیریان متمایز و مثال زدني مانده است.
سال 1359 در اولین پروژه تلویزیوني 
انقالب، یعني سریال »هزار  از  بزرگ بعد 
انقالب  از  قبل  تا  مي کند.  بازي  دستان« 
فقط در هفت فیلم سینمایي بازي کرده 
بود که همگي به »موج نو« و روشنفکرانه 
معروف بودند. از این سال اما حضور جدي 
در  فیلم  دنبال مي کند. 22  را  در سینما 

سال هاي بعد از انقالب.
سال 13۶1 اولین حضور جدي و قابل 
تامل نصیریان در سینماي بعد از انقالب 
در فیلم کمدي »جایزه« ساخته »علیرضا 
ابراهیم  را  فیلم  داستان  است.  نژاد«  داود 
کارمند  یک  حکایت  است؛  نوشته  مکي 
قرعه کشي  در  که  پرورش  آموزش  ساده 
موتوره  دو  هواپیماي  یک  برنده  بانک 
مي شود و براي دریافت و نگهداري از آن 
ناچار است به شرایطي تن بدهد که زندگي 
مشکالت  دچار  را  خانواده اش  و  خودش 

اخالقي مي کند.
 قطعاً کاراکتر معروف آقاي هالو، در این 
نبوده و شخصیت  بازي نصیریان بي تاثیر 
شباهت هایي  جایزه  در  مزروقي  احمد 
او  دارد.  نصیریان  کمیک  نقش  اولین  به 
بازیگران  از  با داود رشیدي،  این فیلم  در 
و  شد  هم بازي  تئاتر،  در  هم دوره اش 
موفقیت فیلم نقش مهمي در تثبیت حضور 
داشت.  ایران  سینماي  در  بازیگر  دو  هر 
جایزه آغازي بر یک دوران اوج و موفقیت 

دیگر در کارنامه نصیریان است.

بزرگ آقا نماینده نسلی است 
که با تمام توان تالش کرده اند 

تا به جایگاه و قدرتی درخور 
آرزوهایشان برسند؛ نسلی که 

در تفکر سنتی هستند و از 
شیوه های سنتی برای پیشبرد 

امور بهره می برند. نصیریان 
بی شک بهترین انتخابی بوده 
است که بخوبی توانسته از 

پس نقش بزرگ آقا برآید و 
بار دیگر هنرش را به رخ اهالي 

سینما و تلویزیون بکشد

نصیریان با اجراي نقش دایي غفور در 
بوي پیراهن یوسف، یکي از ماندگارترین 
نقش آفریني هاي کارنامه اش را رقم مي زند. 
راننده تاکسي پیري که در انتظار بازگشت 
مي کند،  روزشماري  مفقوداالثرش  فرزند 
شخصیت اصلي ملودرام تاثیرگذار دیگري 

از حاتمي کیاست.
کریمي به  نیکي  مقابل  در  نصیریان   
سینماي  مشهور  و  جوان  ستاره  عنوان 
به  موفقیت  با  را  تازه اي  تجربه  ایران 
به  اعتقاد  و  انتظار  رساند. حس  سرانجام 
قابل  جلوه  نصیریان  اجراي  در  معجزه 
با پسر  قبولي پیدا مي کند. فصل درددل 
بر سر مزارش و سکانس هاي پایاني که به 
دیدار فرزندش مي شتابد، از سکانس هاي 

تاثیرگذار فیلم بوي پیرهن یوسف است.
در سال 13٨1 نصیریان در فیلم »دیوانه اي 
از قفس پرید« هنرنمایی می کند؛ فیلمی با 
فیلمنامه اي به شدت گنگ و داستاني پر پیچ 
و خم، پر از دسیسه و نیرنگ و شخصیت هاي 
که  فیلمی  دیالوگ هاي عجیب،  با  عجیب 
سیاهه  و  خوب  بازی هاي  کمک  به  حتي 
ایران  سینماي  شاخص  بازیگران  طوالني 
مانند پرویز پرستویي، عزت اهلل انتظامي، علي 
نصیریان و نیکي کریمي هم نمي تواند کسي 
را مجاب کند و تماشاگران عام و خاص را 
گیج و حیران به جا مي گذارد. نصیریان اما 
در این فیلم در قالب شخصیت فراست، مراد 
زاهد مسلک گذشته و رانت خوار و مفسد 
امروز، فرصت بالقوه خوبي براي جلوه گري 
پیدا مي کند و تا جایي که امکانش هست، 

مي کوشد نقش را باورپذیر کند.
بازیگري،  زمینه  در  که  نصیریان  علي 
و  اسم  تئاتر  کارگرداني  و  نویسندگي 
سال  در  است،  درآورده  رسمي ماندگار 
فجر  تئاتر  بیستمین جشنواره  در   13٨0
بعد  یکسال  و  گرفت  قرار  تجلیل  مورد 
او  شد.  معرفي  ماندگار  چهره  عنوان  به 
همچنین در سال 13٨4 به عنوان چهره 
نام  جشن  در  هنر  فرهنگستان  برگزیده 
آوران فرهنگستان هاي کشورمان برگزیده 
دریافت  به  موفق  سال  همین  در  و  شد 

نشان درجه ي یک فرهنگ و هنر شد.

در  بازی  با  روزها  این  نصیریان  علي 
صحنه  به  دیگر  بار  شهرزاد  مجموعه 
حضور  تجربه  اولین  این  است؛  بازگشته 
خانگی  نمایش  شبکه  در  نصیریان 
به  که  شهرزاد  سریال  در  نصیریان  است؛ 
کارگردانی حسن فتحی تولید شده است، 
نقش مردی متنفذ در دوران محمدرضاشاه 
که  شخصیتی  می کند،  ایفا  را  پهلوی 
اما  نباشد  نصیریان  شبیه  رفتارش  شاید 
در  نصیریان  جایگاه  شبیه  بسیار  نامش 
فتحی  حسن  که  شخصیتی  سینماست، 
مخاطبانش  به  آقا«  »بزرگ  نام  با  را   او 
نسلی  نماینده  آقا  بزرگ  است.  شناسانده 
تا  کرده اند  تالش  توان  تمام  با  که  است 
آرزوهایشان  درخور  قدرتی  و  جایگاه  به 
برسند؛ نسلی که در تفکر سنتی هستند و 
از شیوه های سنتی برای پیشبرد امور بهره 
می برند. نصیریان بی شک بهترین انتخابی 
بوده است که بخوبی توانسته از پس نقش 
بزرگ آقا برآید و بار دیگر هنرش را به رخ 
نصیریان  بکشد.  تلویزیون  و  سینما  اهالي 
به  دیگر  بار  روزها  این  اینکه  وجود  با 
صفحه اول رسانه ها برگشته و بسیاری از 
شباهت نقش او با نقش پدرخوانده حرف 
می زنند، اما همچنان یکي از متواضع ترین 
بازیگران کشور است که سرمایه اجتماعی 
و حرفه ای خود را با دست و دلبازی تمام 

در اختیار دیگران می گذارد.
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سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر که 
بی شک مهمترین رقابت فیلمسازان ایرانی 
به شمار می رود، بهمن ماه امسال برگزار و 
نتایج آن مشخص شد. از همین رو مروری 
این  مختلف  بخش های  برندگان  بر  کوتاه 
معرفی  ضمن  تا  داشت  خواهیم  جشنواره 
چهارم،  و  سی  جشنواره  سیمرغ  برندگان 
تعدادی از فیلم های سال آینده سینمای ایران 
را نیز معرفی کرده باشیم. فیلم هایی که از نگاه 
داوران جشنواره سی و چهارم جایزه گرفتند 
و از نگاه بسیاری از منتقدین، فیلم های خوب 

سال آینده سینمای ایران خواهند بود.

برندگان بخش »هنر و تجربه«
تجربه«  و  »هنر  بخش  نامزدهای 
جشنواره سی و چهارم هم معرفی شدند 
که در میان آنها نام فیلم های »چهارشنبه« 
به کارگردانی سروش محمدزاده، »سگ و 
دیوانه عاشق« به کارگردانی علی محمد 
کارگردانی هادی  به  »ممیرو«  قاسمی، 
زنده  کارگردانی  به  رخ ها«  »نیم  محقق، 
کامال  شهروند  »یک  و  کریمی  ایرج  یاد 
به  برزگر  مجید  کارگردانی  به  معمولی« 
چشم می خورد که در نهایت تندیس ویژه 
این بخش تقدیم شد به سروش محمدزاده 
برای کارگردانی »چهارشنبه« تعلق یافت. 
دومین تندیس این بخش هم به زنده یاد 
ایرج کریمی کارگردان »نیم رخ ها« تقدیم 

شد. 

برندگان بخش »سينماحقيقت«
مستند، ضمن  فیلم  بهترین  بخش  در 
کننده  تهیه  شکیبانیا«  »محمد  از  تقدیر 
»زمناکو«،  کارگردان  پور  قربان  مهدی  و 
به   A157 به  بخش  این  بلورین  سیمرغ 
تهیه کنندگی بهروز نورانی پور تقدیم شد. 
معصومی  از هادی  تقدیر  ضمن  همچنین 
برای فیلم »خان بی خان« سیمرغ بلورین 
بهترین کارگردانی به مهرداد اسکویی برای 
کارگردانی فیلم »رویاهای دم صبح« تقدیم 
فنی  دستاوردهای  بهترین  بخش  در  شد. 
و هنری نیز، ضمن تقدیر از مهدی آزادی 
برای فیلم »A157« سیمرغ بلورین به رضا 
تیموری برای تصویربرداری مستند »اهالی 

یک طرفه« اهدا شد.

برندگان بخش »نگاه نو«
در بخش نگاه نو جشنواره فیلم فجر که به 
کارگردان های فیلم اولی تعلق دارد، سیمرغ 
بهترین کارگردانی به فیلم »ابد و یک روز« 
به کارگردانی سعید روستایی رسید. سیمرغ 
بلورین جایزه ویژه هیات داوران نیز در این بخش 
کارگرداني  براي  مهدویان  محمدحسین  به 
»ایستاده در غبار« رسید. سیمرغ بلورین بهترین 
فیلم این بخش نیز به سعید ملکان تهیه کننده 

فیلم »ابد و یک روز« رسید.

برندگان بخش »سودای سيمرغ«
سودای سیمرغ مهمترین بخش جشنواره 

بخش های  که  می رود  به شما  فجر  فیلم 
متنوعی دارد. در جشنواره سی و چهارم فجر 
نیز رقابت میان فیلمسازان و عوامل مختلف 
ادامه  پیشین  جشنواره های  مانند  فیلم ها، 
داشت. در این جشنوراه و در بخش بهترین 
جلوه های ویژه میدانی و جلوه های ویژه بصری 
ایمان کرمیان برای فیلم »ایستاده در غبار« در 
بخش جلوه های میدانی سیمرغ بلورین گرفت 
و سید هادی اسالمی برای فیلم »بادیگارد« در 
بخش جلوه های بصری سیمرغ بلورین گرفت.  
سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی هم به 
سعید ملکان برای فیلم »ابد و یک روز« تعلق 
گرفت. جایزه بهترین موسیقی متن را هم 

محمدرضا علیقلی برای فیلم »امکان مینا« و 
»دختر« به خود اختصاص داد. جایزه بهترین 
فیلمبردار جشنواره سی و چهارم به پیمان 
شادمان فر برای فیلم »خشم و هیاهو« رسید 
و در بخش تدوین هم بهرام دهقانی برای فیلم 
»ابد و یک روز« سیمرغ گرفت. جایزه بهترین 
بازیگران نقش مکمل هم شبنم مقدمی برای 
فیلم های »زاپاس« و »نفس« و نوید محمد 
زاده برای فیلم »ابد و یک روز« رسید و این 
دو بازیگر برای اولین بار در کارنامه هنری خود، 

برنده سیمرغ بلورین جشنواره فجر شدند.

بهترين بازيگران نقش اول 
جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره سی 
و چهارم به پریناز ایزدیار برای بازی در فیلم 
»ابد و یک روز« تعلق گرفت و پرویز پرستویی 
بخاطر بازی در فیلم »بادیگارد«برنده سیمرغ 

بلورین بهترین بازیگر مرد شد.

بهترين فيلمنامه و كارگردانی
پدیده  را  او  باید  که  روستایی  سعید 
برای  نامید،  چهارم  و  سی  جشنواره 
بهترین  فیلمنامه »ابد و یک روز« جایزه 
فیلم  همین  کارگردانی  برای  و  فیلمنامه 
سیمرغ جایزه گرفت. وی این جایزه را به 
پیمان معادی بازیگر فیلمش تقدیم کرد. 
جایزه ویژه بخش کارگردانی هم به هومن 
سیدی برای کارگردانی »خشم و هیاهو« 

تقدیم شد. 

»ابد و يک روز«
 پديده جشنواره سی و چهارم

كنندگی  تهيه  برای  نژاد  والی  حبيب 
گرفت  سيمرغ  غبار«  در  »ايستاده  فيلم 
فيلم  بهترين  زرين  سيمرغ  همچنين  و 
فيلم  برای  آبيار  نرگس  به  ملی  نگاه  با 
»نفس« تقديم شد. فيلم »ابد و يک روز« 
نيز سيمرغ بهترين فيلم از نگاه تماشاگران 
را دريافت كرد. بيشترين آرای تماشاگران 
به  ترتيب  به  چهارم  و  سی  جشنواره 
فيلم های »ابد و يک روز« سعيد روستايی، 
»باركد«  كيا،  حاتمی  ابراهيم  »باديگارد« 
مصطفی كيايی، »ايستاده در غبار« محمد 
می شود«  وارد  »اژدها  و  مهدويان  حسين 

مانی حقيقی تعلق گرفت.

ايستاده در غبار 
بهترين فيلم جشنواره
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هبوط به روايت تنبور
تنبورش  با  بار دیگر  کاویانی«  »فراز 
آلبوم  بازگشت.  موسیقی  میدان  به 
محوریت  با  قطعاتی  شامل  »هبوط« 
تنبور و همراهی ارکستر ایرانی است. در 
تک  شاهد  آلبوم  این  قطعات  از  برخی 
شاهد  دیگر  برخی  در  و  تنبور  نوازی 
گروه نوازی سازهای ایرانی با تنبور هستیم. تنبور که از قدیمی ترین 
سازهای ایرانی است، امروزه بیش از هر چیزی یادآور موسیقی کردی 
است و همین پیشینه در آلبوم هبوط نیز مشهود است. فراز کاویانی 
نوآوری های  به  اجرای مقام های موسیقی سنتی  به جز  اثر  این  در 
زیادی نیز پرداخته است. او تنبور را گاه شمرده و گاه شوریده می نوازد 
و در هر دو صورت شفافیت ملودی را حفظ می کند. کاویانی در این 
آلبوم آهنگسازی و نوازندگی تنبور را برعهده دارد، »درشن آنند« 
طبال، »حسین رضایی نیا« دف و بندیر، »همایون نصیری« دم دم، 
بندیر و کوزه، »فردین الهورپور« کاوال و »وحید اسداللهی« نقاره 
بتازگی  که  است  قطعه   7 شامل  »هبوط«  آلبوم  می نوازند. 
توسط نشر »آوا خورشید« منتشر شده و در بازار موسیقی 

برای عالقه مندان قابل دسترس است.

روايتی از كوه های آناتولی در »پيدای ناپيدا«

با  ناپیدا«  »پیدای  آلبوم 
تدوین »زکریا یوسفی« و همکاری 

تهیه شده است.  ایرانی  نامدار  نوازندگان 

»زکریا یوسفی« درباره این آلبوم می گوید:  

ویژگی کار این است که با لحن موسیقی ایرانی 

ساخته و پرداخته شده است. ما در این آلبوم 

کوشش داشتیم با محوریت ریتم و سازهای کوبه ای یک سری از تم ها را بسط 

و گسترش دهیم و با توجه به تکنیک های ریتمیک فضایی را فراهم کنیم که 

یادآور موسیقی منطقه »آناتولی ترکیه« باشد.»یوسفی« پیش از این به عنوان 

نوازنده در آلبوم های متعددی از جمله اجرای سازهای کوبه ای در آلبوم تلفیقی 

اثر استاد »احمد پژمان«، اجرای آلبوم های کردی »ناله شکینه« و »کونه هوار«، 

»ذوق پرواز« و نوازندگی در چندین مجموعه مستند تلویزیونی از جمله »مستند 

موالنا« و چند آلبوم دیگرهمکاری داشته است. نوازندگی این آلبوم را نیز 

»شروین مهاجر«، »مسعود همایونی«، »پویا سرایی«، »بابک غسالی«، »هومن 

مهدویان«، »پاشاهنجنی« ،»نیاز محمد«، »نوید مثمر« و »میالد محمدی« بر 

عهده داشته اند. این اَثر به تهیه کنندگی و همکاری »طاهر خرمی« توسط نشر 

»آوای ماد« و همکاری شرکت »موسیقی جوان« منتشر شده است.

فرهاد آييش با »چمدان« به تاالر اصلی تئاتر شهر می رود

مجموعه تئاتر شهر با پایان گرفتن سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر میزبان پنج اثر 

نمایشی در تاالرهای مختلف خود خواهد بود .

تاالرهای مختلف مجموعه تئاتر شهر با پایان گرفتن سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاترفجر 

از روز پنجشنبه پانزدهم بهمن ماه میزبان پنج اثر نمایشی جدید شدند.

»چمدان« عنوان یک اثر نمایشی جدید، به نوشته و کارگردانی »فرهاد آییش« است که از روز سه 

شنبه 20 بهمن ماه ساعت 19:30 در تاالر اصلی به صحنه رفته و اجرای آن تا پایان سال ادامه دارد. 

تاالرهای دیگر تئاتر شهر نیز هر یک با آثاری جدید پذیرای عالقه مندان تئاتر شده اند و اجراهای تازه در آنها تا پایان امسال ادامه 

خواهد داشت. در تاالر چهارسو نمایش »دیوان غربی شرقی« به نویسندگی و کارگردانی محسن حسینی از روز پنجشنبه 15 بهمن 

ماه ساعت 19:30 اجرای خود را آغاز کرده است؛ همچنین نمایش»کوپن« به نویسندگی سپیده خمسه نژاد و کارگردانی سید 

جواد روشن نیز که از روز جمعه 1۶ بهمن ماه به روی صحنه رفته است، هر روز ساعت 17:30 میزبان عالقه مندان تئاتر در تاالر 

سایه خواهد بود. »گنجفه« عنوان دیگر نمایشی است که به نویسندگی و کارگردانی نوشین تبریزی از روز یکشنبه 1٨ بهمن ماه 

در تاالر سایه به روی صحنه رفته است و تا پایان اسفندماه هر روز ساعت 20 پذیرای دوستداران تئاتر خواهد بود.

در پالتو اجرای مجموعه تئاتر شهر نیز از روز دوشنبه 19 بهمن ماه نمایش »همتون منو میشناسین« به کارگردانی سامان 

ارسطو اجرای خود را آغاز کرده است؛ اجرای این اثر نیز مانند دیگر تئاترهای مجموعه شهر تا پایان اسفندماه ادامه خواهد داشت. 

عالقه مندان می توانند برای تهیه و یا رزرو بلیت این آثار نمایشی به آدرس www.gishetheater.ir مراجعه کنند.

تاتر

يقي
موس
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جانب  از  پرشتاب  بايد يك حركت  را  ويندوز ۸ 
مايكروسافت خواند، زيرا اين كمپاني قصد نداشت از 
جريان پرشتاب مهاجرت به ابزار هاي لمسي جا بماند 
و از طرف ديگر وجود ريشه هاي عميق بين ويندوز 
و پي سي هاي مجهز به ماوس و كيبورد، مشكالت 
به نظر  كرد.  ايجاد  كمپاني  اين  براي  را  عديده اي 
مي رسد مايكروسافت در ويندوز 10 به محصولي 
دست خواهد يافت كه نقشه ي آن را از ابتدا انتشار 
ويندوز ۸ در سر مي پروراند. مايكروسافت در تالش 
است تا با استفاده از ويندوز 10، كاربران پلتفرم هاي 

مختلف را با خود همراه كنند.

اسپارتان به جاي اينترنت اكسپلورر
اگر از کاربران اینترنت اکسپلور بوده اید این مرورگر 
مي کرد.اما  موزیال  و  کروم  نصب  به  مجبور  را  شما 
بزرگ  مشکل  باالخره  کمي تاخیر  با  مایکروسافت 
پروژه اي  طي  و  فهمید  را  اکسپلورر  اینترنت  مرورگر 
مرورگر اسپارتان را براي ویندوز 10 آماده کرد. یکي 
از قابلیت هاي اسپارتان این است که شما مي توانید به 
راحتي در صفحه دور مطالب خط بکشید چه با موس 

و چه با صفحه لمسي مي توانید این کار را انجام دهید.

آيا براي استفاده از ويندوز 10 بايد رايانه  خود را ارتقا داد؟ 
ویندوز ٨.1 در زمان انتشار با توجه به برخورداري از قابلیت  پردازش ۶4 بایتي شماري از پردازنده هاي 
قدیمي را از دور خارج کرد، اما براي استفاده از این سیستم عامل نیازي به بروزرساني و تغییرات عمده 
در سیستم هاي قدیمي نبود. هرچند هنوز براي اظهارنظر در این خصوص زود است و براي اطالع از این 
موضوع باید تا زمان انتشار نسخه  نهایي ویندوز 10 به انتظار بنشینیم. شاید این سوال پیش بیاید که 
قابلیت هاي اصلي ویندوز 10 مایکروسافت چیست؟ در گذشته مایکروسافت نسخه هاي بتاي این ویندوز 
را پخش کرده بود، اما نمي توانستیم به شکل کلي آن اعتماد کنیم و ممکن بود در نسخه نهایي یک چیز 
دیگري را مشاهده کنیم. به هرحال قابلیت هاي اصلی این ویندوز با مرورگر جدید خود یعني »اسپارتان« 

و همچنین با دستار صوتی کورتانا معرفي شد. 

چرا انتخاب
ویندوز ١٠
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چرا انتخاب نام ويندوز 10؟ چه اتفاقي براي 
ويندوز 9 افتاده است؟ 

دادن  نشان  براي  مایکروسافت  نظر مي رسد  به  
تغییرات بنیادي صورت گرفته در نسخه ي جدید 
آن  براي  را   10 ویندوز  نام  خود،  سیستم عامل 
 9 عدد  از  استفاده  عدم  شاید  که  است  برگزیده 
نیز براي نمایش، گستردگي تغییراتي است که در 

ویندوز 10 شاهد آن خواهیم بود.

آيا ويندوز 10 براي كار روي تمامي فرم فكتورها 
و انواع گجت ها توسعه داده شده است؟ 

پاسخ سوال باال مثبت است. ویندوز 10 فقط براي 
این  از  و مي توان  است  استفاده در پي سي ها ساخته 
سیستم عامل در تمامي گجت ها از پي سي ها تا تلفن هاي  
برحسب  نیز  رابط کاربري  و  کرد  استفاده  هوشمند 
صفحه ي نمایش و گجت مورد استفاده تغییر خواهد 
کرد. ظاهرا مایکروسافت تمام سیستم عامل هاي خانواده 
ویندوز  و   RT ویندوز  فون،  ویندوز  جمله  از  ویندوز 
نسخه  پرو و حتي سرور را یکي کرده و در قالب ویندوز 

10 ارائه خواهد کرد.

منوي استارت چگونه تغيير يافته است؟ 
در صورتي که از جمله  کاربراني بودید که به منوي استارت مدرن تعبیه 
شده در ویندوز ٨ روي خوشي نشان نداده است و از آن استفاده ي چنداني 
نمي کردید و در آرزوي استفاده ي مجدد از منوي استارت سنتي ویندوز در 
براي کاربران  امکان در ویندوز 10  این  بدانید که  باید  بودید،  سمت چپ 
فراهم شده و حتي کاربران مي توانند به صورت اختیاري این منو را طوري 
تنظیم نمایند که کاشي هاي مربوط به اپلیکیشن هاي محیط مترو در قالب 

منوي استارت سنتي نمایش داده شود. 

ويندوز 10 از نظر كاربردي چه تغييراتي كرده است؟ 
بهبود  بسیار   10 ویندوز  عملکرد،  بهبود  و  کارکرد  نظر  از 
پیدا کرده است. براي مثال مي توان به قابلیت نمایش 4 پنجره  
همزمان در کنار هم اشاره کرد. قابلیت Snap در ویندوز ٨ نیز 
وجود داشت که در بروزرساني ٨.1 بهبود یافته و در ویندوز 10 
به پختگي کامل رسیده است و مي توان 4 اپلیکیشن را در کنار 
یکدیگر مشاهده کرد. همچنین کلیدي در نوار ابزار با نام وظیفه 
)Task( قرار گرفته است که با فشردن آن مي توان نگاهي به 
فایل ها، پنجره ها و همچنین دسکتاپ هاي مورد استفاده، کرد 
و از میان موارد نمایش داده شده در قالب پنجره هاي بزرگ در 

مقایسه با ویندوز ٨، پنجره ي مورد نظر را انتخاب کرد.

سالم، من كورتانا هستم
اینک  بود.  نشده  عرضه  دسکتاپ  ویندوز  براي  اما  بود،  مایکروسافت  فون  ویندوز  صوتي  دستیار   )Cortana( کورتانا 
مایکروسافت این دستیار صوتي خود را بر روي ویندوز قرار داده است که جست وجوها و کار هاي یادآوری و برخی کارهای 
دیگر را بتوان با دستیار صوتي کورتانا انجام داد. میکروسافت مي گوید: »ما خواستیم تا به کورتانا دستورالعمل هاي یک کامپیوتر 
را بیاموزیم. مثاًل از کورتانا بخواهید تا اسالیدهاي پاورپوینت مورد نظرتان را نشان دهد، او سریع این کار را مي کند. کورتانا 
امروز شخصي ترین دستیار دیجیتالي است و به زودي در دسترس میلیون ها نفر قرار خواهد گرفت«. انچه مي توان گفت کورتانا 

برگ برنده و آن چیزي بود که مایکروسافت بسیار بر آن تاکید مي کرد.

آيا اپليكيشن هاي محيط مترو همچنان در ويندوز 10 نيز وجود خواهند داشت؟ 
اپلیکیشن هاي محیط متروِ ویندوز ٨، که بین کاربران سنتي ویندوز چندان محبوب نبودند 
در نسخه  جدید ویندوز مایکروسافت به صورت اختیاري خواهند بود. براي درک بهتر این قابلیت، 
بهتر است مثالي از کارکرد این ویژگي بیان کنیم؛ براي مثال در گجتي چون سرفیس پرو 3 که 
یک ابزار هیبریدي است که نقش تبلت و لپ تاپ را ایفا مي کند، این ویژگي خودنمایي خواهد 
کرد. به طوري که در زمان اتصال کیبورد شاهد نمایش محیط دسکتاپ ویندوز 10 به همراه 
منوي استارت سنتي خواهیم بود، اما زماني که کیبورد را از این گجت جدا کنیم، منوي مترو که 
امکان کار با کنترل هاي لمسي در آن بهتر است، براي کاربر نمایش داده مي شود. البته در هر دو 

حالت امکان دسترسي به محیط مترو و دسکتاپ نیز وجود دارد.
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از دیفرانسیل تا یانی!
گفت وگو با مهندس پيانيست ساكن طبقه چهارم

همیشه کسانی که ساز می نوازند از نگاه دیگران آدم های جالبی هستند؛ 
این مهارت شخصیت آن ها را از دیگران متمایز می کند. به خصوص اگر این 
ساز پیانو باشد، سازی که بسیاری به نواختن آن عالقه دارند. داستان از 
آن جایی جالب تر می شود که این نوازنده پیانو مهندس هم باشد. »محمدرضا 

نازآبادی« یکی از این مهندس های پیانیست است که به عنوان کارشناس 
بازاریابی در بخش توسعه طرح های شرکت فرآب مشغول به کار است. 
نوازندگی آقای نازآبادی بهانه ای شد تا با او به گفت و گو بنشینیم و از دو 

دنیای متفاوت موسیقی و مهندسی حرف بزنیم.

چه طور شد كه به سراغ پيانو رفتيد؟
عالقه  من به پیانو با یک واسطه ای شروع 
شد به اسم کیبورد یا عامیانه آن ارگ که 

البته این اصطالح اشتباه است.
پ�س ارگ معنای ديگری دارد؟ فرق 

آن با كيبورد در چيست؟
 بله. ارگ از کلمه ارگان می آید و سازی 
است که در کلیسا نواخته می شود اما آن چه 
که امروز در بازار است در جامعه موسیقی به 
عنوان کیبورد شناخته می شود به این دلیل 
که صداهای مختلف مثل صدای پیانو، گیتار، 

نی و.. را عالوه بر صدا ارگ دارد.
از چ�ه زمان�ی نوازندگی را ش�روع 

كرديد؟
 نوازندگی را از سال ٨1 شروع کردم وسه 
دوستانم  واسطه  به  آن  از  قبل  چهار سال 
عالقه شدیدی به کیبورد پیدا کرده بودم.

دارد.یکی  مختلف  سبک  دو  هم  کیبورد 
سبک پاپ و دیگری هم سبک شبه پیانویی 
و  چپ  دست  با  کورد  یعنی  دست؛  دو  و 
این  من  استاد  که  راست  با دست  ملودی 
سبک را به من آموزش داد.حدودا دو سال 
این سبک را با آقای ُکردبچه ادامه دادم و 
در این مدت تئوری موسیقی را یادگرفتم. 
از  بعد  داشتم.  سال  زمان 20  آن  در  من 
موسیقی  تئوری  یادگیری  سال  دو  حدود 
مثال شناخت نت ها ، فرق کالویه های سفید 
و سیاه وگام ها موسیقی با کمی وقفه به سراغ 

سبک ریتمیک کیبورد رفتم و خیلی 
زود آن را با سه چهار جلسه آموزش 

از یکی ازهمکالسی هایم یاد گرفتم.
آن موقع دانشجو بوديد يا هنوز وارد 

دانشگاه نشده بوديد؟
دوم  سال  دانشجوی  من  زمان  درآن 
بودم  قزوین  دانشگاه  در  صنایع  مهندسی 
تمرین  با درس خواندن  که خب همزمان 
که  هم  آن  از  بعد  می کردم،  هم  موسیقی 
دانشگاه  در  صنعتی  مدیریت  رشته  در 
تهران ادامه تحصیل دادم، همچنان درس و 

موسیقی را کنار هم دنبال می کردم. 
گفتيد كه س�راغ سبک ريتميک و 
نوازندگی با كيبورد رفتيد كه ساده تر 
ب�ود، چطور ش�د دوباره به س�بک 

كالسيک برگشتيد؟
 حدودا یک سال سبک ریتمیک را ادامه 
دادم و از آن جا که دیگر چیز تازه ای برای 
جنبه  برایم  صرفا  و  نداشت  کردن  اضافه 
سرگرمی داشت دوباره به سبک کالسیک و 
نواختن با دو دست برگشتم. این را هم اضافه 
کنم که کیبورد به شکلی است که خودش 
وظیفه ریتم نوازی را به عهده می گیرد، تنها 
کاری که نوازنده در نواختن کیبورد آکورد 
گرفتن است و فقط دست راست است که 
کار می کند در صورتی که در پیانو هر دو 
دست درگیر است. یادم است که آن سال ها 
فکر  همه  و  بود  شده  مشهور  خیلی  یانی 
می کردند که کارهای او کارهایی کالسیک 
و سنگین است، در صورتی که در واقع این 
طور نیست و سبک او خیلی هم مدرن است. 
خالصه این که آن سال یک روز به جمهوری 

رفتم و کتابی از یانی گرفتم و شروع کردم به 
نواختن قطعات آن با کیبورد و البته بدون 
ابتدایی  نواختن  از  که  بود  اینطور  استاد، 
کیبورد فاصله گرفتم و جدی تر از قبل به 

سمت نوازندگی حرفه ای رفتم.
گفتيد آن موقع 20 س�ال داش�تيد، 
آيا فکر می كنيد كه 20 سالگی سن 
مناسبی برای شروع موسيقی است؟
20 سالگی در واقع اوج جوانی است و 
برای شروع هیچ کاری دیر نیست، البته من 
معتقدم که اگر موسیقی را از زمان کودکی 
شروع می کردم، بهتر بود؛ زیرا وقتی نوازندگی 
از کودکی آغاز می شود، شکل گیری انگشتان 
دست و حتی فرم بدن انسان با ساز هماهنگ 
بنابراین  می کند.  برقرار  ارتباط  و  می شود 
کسی که از کودکی شروع به نواختن ساز 
کرده است شکل حرکت و مانور انگشتانش 
با کسی که از سنین باالتر نواختن را شروع 
کرده است، بسیار متفاوت است. حقیقت این 
است که گیرایی در سنین کودکی خیلی 
اولیه  مفاهیم  زودتر  و کودک  است  بیشتر 
موسیقی را درک می کند، گوش موسیقی او 
زودتر راه می افتد و بعد می تواند روی مسائلی 
چون تکنیک، تقویت ماهیچه ها و هماهنگ 

کردن مغز با انگشتان دست کار کند.
در خ�الل حرف هايت�ان گفتيد كه 
تمرين ك�ردن جدی را با كتاب يانی 
و بدون استاد ش�روع كرديد، يعنی 
بعد از آقای ُكرد بچه اس�تاد ديگری 

نداشتيد؟
خیر نواختن کیبورد را فقط با آقای کرد 
بچه گذراندم که البته با توجه به عالقه زیادم 

بسیار پیشرفت کردم، در نواختن کیبورد به 
اما  نداشتم،  استاد دیگری  شیوه کالسیک 
بعدها که نواختن پیانو را شروع کردم، استاد 
دوره  البته  داشتم.  پیانو  برای  هم  دیگری 
تسلط  بخاطر  ُکردبچه  آقای  نزد  شاگردی 
ایشان به موسیقی برایم من بسیار مغتنم 
بود، ایشان فارغ التحصیل و استاد دانشگاه 
بیشتر  هم  تخصصشان  حوزه  بودند.  هنر 
تئوری موسیقی بود تا نوازندگی. ساز اصلی 

آقای ُکردبچه هم پیانو بود.
از چه زمانی به طور حرفه ای نواختن 

پيانو را شروع كرديد؟
در سال ٨7 خانواده به مناسبت تولدم 
هدیه  من  به  یاماها  دیجیتال  پیانو  یک 
دادند. یک کادوی تولد منحصربفرد و بسیار 
هیچ وقت  بود.  من  برای  خوشحال کننده 
کادوی  فهمیدم  که  لحظه ای  خوشحالی 
تولدم پیانوست را فراموش نمی کنم. خیلی 
سریع بعد از آن که پیانو را برای تولدم کادو 
نوشتم.  اسم  پیانو  کالس  یک  در  گرفتم، 
استاد من آقای همایون آرام فر بودند که در 
به من کمک  بسیار  آموزش  حدود 2سال 
کردند. چون من قبال بیشتر روی کیبورد کار 
کرده بودم و آشنایی کمی با مفاهیم پیانو 
داشتم. یادم می آید که وقتی برای اولین بار 
نزد ایشان پیانو زدم، چون با کاربرد پدال در 
پیانو آشنا نبودم، از ابتدا تا انتهای نواختنم 
برای این که نظم نت ها به هم نخورد پدال 
تعجب  باعث  این  داشتم که  نگه  پایین  را 
آقای آرام فر شده بود، اما با این حال ایشان 
از پیانو زدن من راضی بودند و اینطور شد که 
شاگردی پیش ایشان را شروع کردم، پیانو 
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دو سبک کالسیک و پاپ دارد که من سبک 
کالسیک را انتخاب کردم و نواختن پیانو را 
ابتدا با آهنگ های ساده شده موسیقیدانان 

برجسته کالسیک شروع کردم.
چند نوع پيانو داريم و فرق بين آنها 

چيست؟
پیانوها در حال حاضر در بازار دو دسته 
پیانوهای  و  آکوستیک  پیانوهای  هستند؛ 
دیجیتال. پیانو به شکلی که امروزه وجود 
دارد )شکل آکوستیک آن( برای اولین بار 
در سال 1720 به وجود آمده است. قبل از 
آن  وسیله ای به نام هارپ سیکورد بوده که 
درواقع ترکیبی است از صدای پیانو و سنتور. 
بزرگترین ایرادی که این ساز داشت این بود 
که نوع صدای تولید شده از آن هیچ ارتباطی 
به فشار وارد شده روی کالویه نداشت، اما 
پیانو این مشکل را ندارد؛ به این شکل که 
وقتی کالویه را فشار می دهیم، مضرابی به 
شکل چکش به سیم ها برخورد می کند و 
برحسب میزان فشار ما روی کالویه، چکش 
هم با همان سرعت خود را تنظیم میکند و 
به یک رشته سیمی می خورد، سیم طنین 

پیدا می کند و صدای پیانو بلند می شود. 
پیانو آکوستیک انواع مختلفی دارد؛ یک 
نوع آن پیانو »گرند« یا »رویال« است که 
اندازه ای بزرگ و کیفیت صدای باالیی دارد 
و قیمت آن نیز بسیار زیاد است. از همان 
پیانوهایی که در فیلم ها در یک سالن بزرگ 
تا  نشان داده می شوند و طنین صدایشان 
دیگر  نوع  می شود.  شنیده  هم  دور  فاصله 
دیواری  پیانوهای  آکوستیک  پیانوهای 
هستند که همان ساختار و مکانیزم پیانوهای 
چکشی را دارند و مکانیکال کار می کنند، 
ولی کوچکتر از پیانوهای رویال هستند. در 
ادامه این پیانوهای مکانیکی هم، بر حسب 
مدرن،  دنیای  اقتضائات  و  شهری  زندگی 
با  پیانوها متولد شدند که  از  نوع جدیدی 
می شوند.  شناخته  دیجیتال  پیانوهای  نام 
مکانیکی  حرکت  دیجیتال  پیانوهای  در 
پیانوهای چکشی، شبیه سازی شده است؛ به 
این معنی که صدا در اثر ضربه چیزی به 
سیم به وجود نمی آید و چکشی نیست، بلکه 
صدا به صورت دیجیتالی تولید می شود، اما 
همچنان با میزان فشار به کالویه ارتباط دارد 
و از نظر سنگینی کالویه ها و شکل پیانو، 

کامال شبیه پیانوهای مکانیکی است.
پيانو، س�ازی اس�ت كه بس�ياری 

عالقه به داشتن و نواختن آن دارند، 
ش�ما بعد از هديه گرفت�ن پيانو چه 

تصميمی گرفتيد؟
آرزوهای من هم  از  یکی  پیانو  داشتن 
خانواده  که  این  از  بعد  همین  برای  بود، 
این هدیه را به من دادند، تصمیم گرفتم 
خیلی  را  پیانو  نواختن  شده  که  هرجور 
خوب و حرفه ای یاد بگیرم و دنبال کنم؛ 
زدن  پیانو  برای  را  زیادی  خیلی  وقت 
اول  سال  در  که  می آید  یادم  گذاشتم. 
پیانو  مشق  روز   در  ساعت  هفت  حدود 
دچار  اوقات  گاهی  که  طوری  می کردم، 
گردن درد می شدم؛ البته این گردن درد، 
عوارض نوازندگی نبود بلکه، نتیجه نشستن 

نادرست پشت پیانو بود.
منافات�ی بي�ن نوازندگ�ی و دنيای 

كارهای مهندسی وجود نداشت؟
را  متفاوتی  فضای  موسیقی  اتفاقا  خیر 
برای من به وجود می آورد که رهایی بخش 
و الزم بود. یادم می آید که سال ٨4 بعد از 
فارغ التحصیل شدن، در شرکت ایران خودرو 
استخدام شدم. هم زمان با کار کردن در یک 
محیط صنعتی نواختن پیانو برای من بسیار 
لذت بخش بود؛ بعد از این که از محل کار به 
منزل می آمدم، ساعت های زیادی را صرف 

تمرین پیانو می کردم.
اگ�ر زم�ان به عق�ب برگ�ردد بين 
پيانيس�ت ش�دن و مهندس بودن 

كدام را انتخاب می كنيد؟
که  خوشحالم  بخواهید  را  راستش 
ذهنیت االن را وقتی خیلی جوان تر بودم 
پیانیست  که  این  احتمال  چون  نداشتم، 
شدن را انتخاب کنم بسیار زیاد بود، باید 
شغلی  آینده  نوازندگی  که  کرد  اعتراف 
مهندسی  مشاغل  با  مقایسه  در  خوبی 
این که شغل مهندسی  از  بنابراین  ندارد، 

را انتخاب کردم راضی هستم.
تا به حال همکارانتان در فراب از شما 

خواستند كه برايشان بنوازيد؟
بله پیش آمده است. چند باری هم 
فیلم  که  خواستند  و  داشتند  لطف 

پیانو زدن من را ببینند. یک بار هم 
به منزل یکی از همکارانم که پیانویی 

خریده بود رفتم که البته من نواختم و ایشان 
خواندند. در واقع بیشتر اوقات این طور بوده 
است، حتی در مهمانی های خانوادگی بسیار 
پیش آمده است که همراه با ساز زدن من، 

افراد فامیل شروع به آواز خواندن می کنند.
واكنش همکاران نسبت به پيانيست 

بودن شما چطور است؟
خیلی پیش آمده است که از من درباره 
سن شروع ساز دادن سوال می پرسند و مثال 
شروع  برای  سالگی   30 آیا  که  می گویند 
کردن موسیقی دیر نیست، همکارانی هم 
در  را  فرزندانشان  می خواهند  که  هستند 
کالس موسیقی ثبت نام کنند، سوال هایی 
میپرسند که بیشر حول و حوش این موضوع 
است که چه نوع پیانویی تهیه کنند ،چه 

کالسی ثبت نام کنند و...
ح�اال واقعا از 30س�الگی ش�روع 

كردن، دير نيست؟
خیر به عقیده من از هر سنی می شود 
البته بین نواختن  ساز زدن را شروع کرد. 
کسی که از سن پایین شروع کرده است با 
کسی که از سنین باالتر شروع به ساز زدن 
کرده از نظر کیفیت تفاوت وجود دارد، اما 
هیچ وقت برای نواختن ساز دیر نیست و هر 
کس در هر سنی که آغاز کند، لذت بسیاری 

خواهد برد.
كار آهنگس�ازی يا تجربه حضور در 
گروه ه�ای حرف�ه ای موس�يقی هم 

داشته ايد؟
دو  با  بار،  فقط یک  به طورحرفه ای.  نه 
نفر از دوستانم که ویولون و گیتار می نوازند 
هم نوازی کرده ام، اما خب کاری ضبط نشد. 
اما  برای خودم ساخته ام،  آهنگ هم  چند 
اینکه در یک گروه موسیقی باشم و با آنها 

تمرین کنم و بعد روی صحنه برویم، نه؛ 
این اتفاق نیفتاده است.

ش�ما پيان�و را چ�ه جور س�ازی 
می دانيد؟

از نظر من پیانو ساز مادر است. یک 

تفاوت اساسی که پیانو با ساز های دیگر دارد 
این است که دارای دو خط حامل و دو کلید 
یعنی کلید سل و فا است؛ در واقع در پیانو 
انگار یک چیزی دوبار نواخته می شود؛ یک 
بار ملودی و یک بار آکورد به طور هم زمان 
و با دو دست. این مرحله از یادگیری پیانو 
هماهنگ  است.  بخش  آن  ترین  چالشی 
کردن اینکه دو دست، همزمان با هم کار 
کنند و کاری سوای هم انجام بدهند، بسیار 
سخت است و همین باعث می شود خیلی 
از افراد در این مرحله از آموختن پیانو کنار 

بکشند.
پيانو در نظر عموم يک ساز لوكس و 
گران قيمت است، حدود قيمت پيانو 
چقدر است و برای شروع بايد سراغ 

چه نوع پيانوهايی رفت؟
در مرحله اولیه یادگیری آن چنان تفاوتی 
نمی کند که ما یک پیانو حرفه ای داشته 
باشیم، یا حتی یک کیبورد؛ اما در مراحل 
نیاز است که ما  بعد برای پیانیست شدن 
یک پیانو داشته باشیم. زیرا کیبورد به دلیل 
نداشتن پدال و وزن نداشتن کالویه های آن 
دیگر کاربرد ندارد. در واقع هر چه قدر سطح 
یادگیری باالتر می رود تقاضای فرد هم برای 
ساز بهتر بیشتر می شود. ابتدایی ترین نوع 
پیانوها در حال حاضر حدود ۶ میلیون تومان 
کار  آغاز  در  که  کسانی  برای  دارد.  قیمت 
هستند این نوع از پیانو کفایت می کند، اما 
در گام  های بعدی حتما باید سراغ پیانوهای 
حرفه ای تر بروند و سازهایی با کیفیت صدای 

باالتر تهیه کنند.
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رولت روسی آخرین مجموعه از کارهای داستان نویس جوان، »کامران محمدی« است که 
از سوی نشر چشمه به بازار عرضه شده است. این مجموعه شامل 9 داستان می شود که هر 

یک از آنها در عین کوتاهی، سوژه های بکر را روایت می کنند.  
کامران محمدی نویسنده کمتر دیده شده است. او که پیش از این با تریلوژی اش روایتی از 
یک نسِل زخمی ارائه کرد، در این مجموعه  داستان، از آدم هایی متفاوت، فضاهای متناقض و 
ماجراهای نفس گیری می نویسد که در تماِم آن ها غافلگیری محورِ اصلی  متن است.  محمدی 
در این داستان ها انسانش را در لحظه ای قرار می دهد که »گم  شدن« باعث می شود او احساس 
ناامنی کند و دنباِل پرسش هایی برود که ناگهان محاصره اش کرده اند. تمام 9 داستاِن این 

کتاب، توجه ویژه ای به قصه گویی و روایت دارند و مخاطب شان را تا انتها رها نمی کنند، 
شاید رازی در میان باشد که افشا شدنش  سرنوشِت شخصیت ها را عوض کند.  کامران 
محمدی سال هاست که با این گره های رازآلودش توانسته مخاطباِن خود را غافلگیر کند، 
اصلی که خواننده ی او را همراهِ تماِم دقایِق داستان های او می کند. رولت روسی یک جفرافیای 
روان شناختی مرموز را به شما تقدیم می کند. این کتاب کوچک 94 صفحه ای، امسال و با 
قیمت  ۶ هزار و 500 تومان از طرف نشر چشمه منتشر و در بازار کتاب توزیع شده است. 
عالقه مندان عالوه بر خرید حضوری کتاب از کتابفروشی ها، می توانند این کتاب را بصورت 

آنالین از تارنمای رسمی نشر چشمه خریداری کنند.

تحریم ها  و  رسیده  نتیجه  به  جهانی  قدرت های  و  ایران  اتمی  مذاکرات  که  حاال 
این  از چگونگی شکل گیری  ایرانی  دیپلمات  یک  روایت  شنیدن  است،  برداشته شده 
بحران می تواند فرصت خوبی برای عالقه مندان به تاریخ باشد تا روایتی شاید متفاوت و 
بدیع از آنچه در سال های اخیر بر کشور ما گذشت، بشنوند. »سید حسین موسویان« 
سفیر سابق ایران در آلمان و سخنگوی سابق تیم مذاکرات هسته ای در زمان ریاست 
جمهوری آقای خاتمی، این کتاب را مهمترین اثر خود معرفی کرده است. »جان کری« 
ایران  که  شدم  متقاعد  من  بود  گفته  کتاب  این  خواندن  از  بعد  آمریکا  خارجه  وزیر 
بنیاد  توسط  آن  انگلیسی  متن  که  کتاب  این  داشت.   برنخواهد  دست  غنی سازی  از 
کارنگی در آمریکا چاپ شده، در محافل فکری و مراکز تحقیقاتی این کشور بسیار مورد 
استقبال قرار گرفته است و کارشناسان بسیاری خواندن آن را برای آشنایی با جزئیات 

بحران هسته ای ایران توصیه کرده اند.  ای بسا کتاب در نگاه نخست، آکادمیک به نظر 
نرسد اما انبوه داده هایی که برخی از آنها برای اولین بار امکان انتشار عمومی می یابند، 
کتاب حاضر را به اثری در خور تامل برای کارشناسان و عالقه مندان تبدیل کرده است.  
مترجم کتاب دکتر »رحمان قهرمان پور« همکار نویسنده در مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و از کارشناسان شناخته شده امور بین المللی است و 
عالوه بر ترجمه با تکمیل برخی جزئیات، آن را برای چاپ در داخل ایران آماده کرده 
است. این کتاب در سال 1394 از سوی نشر تیسا در ۶٨5 صفحه منتشر شده و قیمت 
آن 49 هزار تومان است. عالقمندان برای خرید این کتاب نیز عالوه بر مراجعه حضوری 
به کتابفروشی ها، می توانند به تارنمای شهر کتاب مراجعه و این کتاب را بصورت آنالین 

خریداری کنند.

ما ایرانی ها گونه آدم هایی هستیم، خلقیات ما از کجا می آیند و ما امروز بر کدام 
ستون ها تکیه زده ایم؟ این ها اساسی ترین سواالتی هستند که می شود بعنوان مردمی 
که امروز ایرانی خوانده می شوند، درباره خلق و خوی خودمان بپرسیم. پاسخ به این 
کتابی  که  است  داشته  این  بر  را  فراستخواه«  »مقصود  دیگر،  سوال های  و  سوال ها 

بنویسد با عنوان »ما ایرانیان«
آیاخلقیات ما ایرانیان ضعف هایی دارد؟ در پاسخ به این سؤال 9۶ درصد از جامعه ی 
مثبت  پاسخ  کشور  نخبه های  از  گروهی  و  علمی  هیئت  اعضای  از  متشکل  آماری 
داده اند. آن ها مشکل را در ضعف فرهنگ کار جمعی، انتقادپذیری، رودربایستی، عدم 
شفافیت، خودمحوری، غلبه احساسات بر خردورزی، رواج دروغ و رفتارهای غیرقابل  

پیش بینی برشمرده اند.
آن ها عوامل معرفتی، کاهش سرمایه های اجتماعی، ساختار دولت، مناسبات دین و 

دولت، نوع آموزه های دینی، پرحادثه بودن تاریخ، مناسبات تولید و ساختار اقتصادی و 
کشمکش نخبگان را بر خلقیات ایرانی مؤثر دانسته اند و برای حل این مشکل آموزش 
مداوم، برنامه های توسعه ی فرهنگی و اجتماعی، وضع قوانین خوب، تقویت اجتماعات 
محلی و نهادهای عمومی، ایجاد رفاه و فقرزدایی، توسعه ی سیاسی و اصالح نهاد دولت 

را پیشنهاد داده اند.
در این کتاب، خلقیات ایرانیان، ضعف ها و راه حل های رفع آن با نگاهی علمی مورد 

واکاوی و مطالعه قرار گرفته است. 
ایرانی  جامعه شناس  فراستخواه،  مقصود  پژوهش  نتیجه  که  ایرانیان«  »ما  کتاب 
است؛ امسال در 237 صفحه از سوی نشر نی و با قیمت 1٨ هزار تومان منتشر شده 
است و عالقمندان برای خرید آن می توانند به تارنمای نشر نی یا شهر کتاب مراجعه 

کنند.

عصرانه با طعم »رولت روسی«

روايت بحران هسته ای ايران؛ ناگفته های يك ديپلمات

»ما ايرانيان«؛ روايتی جامعه شناسانه از خلق و خوی ما 
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