




همکارنشریهفرابباشید
مجموعه فراب با تمام توان خود   د  ر مسیر توسعه حرکت می کند  ، عبور از این مسیر نیازمند   
نیز که  بزرگ است. نشریه فراب  این مجموعه  اجزای  همراهی همیشگی و خالقانه تک تک 
نمایند  ه تمامی اعضای خانواد  ه بزگ فرابی هاست، برای رشد   و همراه شد  ن با توسعه بخش های 
د  یگر مجموعه، نیازمند   همراهی و همکاری شماست. ما د  ر تحریریه فراب تصمیم گرفته ایم که 
جایی برای شنید  ه شد  ن تجربه ها و حرف های شما باشیم. حرف ها و تجربه هایی که از نظر شما 

قابلیت د  ارند   تا برای برای همکارانتان د  ر مجموعه فراب بازگو شوند  .
همکاران   برای  آن  می کنید   خواند  ن  گمان  که  د  ارید    تجربه ای  کاری خود    د  ر حوزه  اگر   •

مجموعه فراب مفید   خواهد   بود  ، با ما د  ر میان بگذارید  .
• اگر نوشته ای علمی د  ر هر یک از حوزه های فعالیت  مجموعه فراب د  ارید  ، آن را د  ر قالب 
نوشتاری علمی برای ما ارسال کنید  . نوشته های علمی شما هر سال د  ر قالب جشنواره ای با هد  ف 

معرفی مقاالت علمی برتر خانواد  ه فراب معرفی و جوایز ارزند  ه ای به آن تعلق خواهد   گرفت.
•  اگر د  ر کنفرانس یا روید  اد  ی علمی شرکت کرد  ه اید  ، مقاالت و گزارش های خود   را 

برای ما بفرستید  .
• اگر هنرمند   هستید   و د  وست د  ارید   همکارانتان از شما و هنری که به آن عالقه 

د  ارید  ، بیشتر بد  انند  ، با تماس بگیرید   و سوژه ما برای مصاحبه هنری باشید  .
• اگر د  ر جهان فیلم و د  استان و شعر زند  گی می کنید   و د  وست د  ارید   همکارانتان 

نقد  ها و نوشته های شما را بخوانند  ، نوشته هایتان را برای ما بفرستید  .
• اگر ذوق عکاسی د  ارید   و اهل گرد  شگری هستید  ، تجربه های عکاسانه 

و گرد  شگرانه خود   را با ما و تمامی خانواد  ه بزرگ فراب د  ر میان بگذارید  .
• اگر  از چهره های د  انشگاهی و صنعتی کشور، کسی را د  رخور نام 

مد  یر یا استاد   برتر می  د  انید  ، د  رباره او و زند  گی اش برای ما بنویسید  .

بامادرتماسباشید

بامادرمسیررشدفرابهمراهشوید

تلفن: 4 – 88900042 - د          اخلی: 2086
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مجله خبري

د    ر مسير توسعه

فرهنگ و زند    گي

بازد  ید   وزیر آب الجزایر از سد  ها و نیروگاه هاي کارون 3 و 4
بازد  يد   از س��ايت كارون 3 و 4، پس از آن صورت پذيرفت كه ش��ركت فراب به به عنوان عضو 

كميته  آب ايران و الجزاير توانسته بود   توافق نامه هايي را با ... 

پشتیباني وزارت نیرو از پروژه اومااویا اد  امه خواهد   د  اشت
از استمرار حمايت و  اويا« د  ر كشور سريالنكا،  از پروژه چند  منظوره »اوما  بازد  يد    وزير نيرو د  ر 

پشتيباني وزارت نيرو از اين پروژه خبر د  اد  ... 

آغاز مشارکت نفتی ایران وآذربایجان 
همزمان با سفر »الهام علی  اف« رئيس جمهوری آذربايجان به تهران، ايران طرح جد  يد   پيشنهاد  ی 

خود   برای توسعه همكاری های د  وجانبه نفتی و گازی با محوريت د  ريای خزر   ... 

ایران  ۶4۶ کیلومتر راه آهن حومه ای  می سازد  
مد  يركل د  فتر مهند  سی و نظارت بر تأسيسات زيربنايی راه آهن با بيان اينكه د  ر حال حاضر ۶4۶ 

كيلومتر راه آهن حومه ای د  ر حال احد  اث است... 

جنوب آسیا، تشنه سرمایه گذاری د  ر حوزه انرژی است
 فراب د  ر نمايشگاه جانبي كنگره و نمايشگاه انرژي جنوب آسيا عالوه بر تحكيم جايگاه شركت به 

عنوان پيمانكار اصلي پروژه چند   منظوره اومااويا كه د  ر حال حاضر بزرگ ترين... 

وزارت انرژی، جایگزینی برای وزارت نفت و نیرو
موضوع تش��كيل وزارت انرژی موضوع جد  يد  ی نيس��ت؛ پيش از انقالب اسالمی اين موضوع د  ر 

سطح سياست گذاران كشور مطرح بود   و مد  تی بعد   از وقوع انقالب...
 معرفي قرارد  اد  هاي نفتي جد  ید   ایران

 شايد   تا روزی كه عد  ه ای از مخالفان د  ولت د  ر برابر وزارت نفت تجمع كرد  ه و خواستار لغو 
قرارد  اد  های جد  يد   نفتی شد  ند  ، كسی حساسيت چند  انی د  رباره قرارد  اد  های IPC ند  اشت؛ 

ازهمين رو بود   كه بر آن شد  يم تا نگاهی اجمالی به قرارد  اد  های IPC د  اشته باشيم....

محصوالت GRP د  ر صنعت کامپوزیت 
با توجه به فعاليت ش��ركت ف��راب د  ر مجموعه پروژه هاي صنعتي و اهمي��ت پارامترهاي زمان، 

كيفيت و هزينه د  ر اجراي پروژه ها، و نقش پر رنگ كامپوزيت ها د  ر صنايع مختلف...

قد  م به قد  م د  ر مسیر برند  سازی فراب
باورهاي د  رست و ناد  رست متعد  د  ي د  رباره برند  سازي وجود   د  ارد   و البته اين باورها محد  ود   به 

كشور ما نيست. بطور مثال يكي از باورها اين است كه...

نوروز قجری به روایت پوالک یهود  ی
روايت های بسياری از فرهنگ ما ايرانی ها وجود   د  ارد   كه خود  مان آن ها را بازگو نكرد  ه ايم د  ر گذر 

زمان، مستشرقان و فرهگ د  وستان ساير ملل به بازگويی آنها نشسته اند  ...

برنامه های کاربرد  ی برای مسافران نوروزی
بعضی ها اصال حوصله نشستن پشت فرمان و رانند  گی د  ر جاد  ه های شلوغ را ند  ارند  ؛ اين نوشته 

برای آنها نيست. اين يک وسوسه نامه برای آنهايی است كه  ...

عید  ي چي ببینیم؟ چي بخوانیم؟
د  اريد    فيلم  تماشاي  و  مطالعه  براي  كافي  زمان  نوروز  عيد    تعطيالت  د  ر  كه  شما  براي 

پيشنهاد  هايي فرهنگي نشريه فراب را حتما بخوانيد  .
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تجـــربهنگـــاري
گزارشيازمهمترینرویدادهاي

فرابدرسال1394

گزارشیازبومیسازیتکنولوژیکنتورهای
هوشمنددرفراب

کنتورهایهوشمند
سراسریمیشوند

 يک برگ د  يگر از تقويم عمر ما ورق خورد   و سالي د  يگر را پشت سر 
گذاشتيم. سالي كه به مانند   سال هاي د  يگر، مجموعه اي از كاميابي ها 

و ناكامي ها و بيم ها و اميد  ها را د  ر د  ل خود   د  اشت...

شركت فراب از سال 1389 ورود   به حوزه كنتورهاي هوشمند   را به 
عنوان بخشي از موضوع شبكه هاي هوشمند   د  ر د  ستور كار خود   قرار 

د  اد   و از همان زمان تالش كرد   تا ضمن تعريف د  رست نحوه ورود  ....

شبكه های هوشمند   برق به شبكه های عموماً گسترد  ه ای متشكل از 
انواع منابع توليد  ، خطوط انتقال و شبكه توزيع اطالق می شود  . د  ر 

چنين شبكه هوشمند  ی عملكرد   اجزاء مختلف ...

ویراستاري: د   پارتمان روزنامه نگاري موسسه فرهنگي  د   ايره
گروه خبری: محمد          رضا نازآباد          ي، زهرا پژگل، مهد          ي غالمي، هما زارعي هاد          ي سعد          ي نژاد          ، د          انيال  

فرجي
گروه علمی: فريد          ون جم، يوشا راد          پرور،اميرحسين محمد           زاد          ه نياکي

گروه آموزش، ایمنی و مد          یریت: مهد          ي کيانپور، مهد          ی ايروانی منش محسن خرسند          ي، عليرضا 
رضايتمند          ، هومن مساح تاش حميد          ه هفت لنگ، آرش د          لجو 
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مجله خبری4 مجله خبری4

اد  امه عملیات جوش و نصب پایپینگ د  ر سایت پتروشیمي 
پرد  یس

اد  امه عملیات Insulation تجهیزات پتروشیمي پرد  یس

اتمام عایق كاري Dearator  واحد   21 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

انجام عملیات نصب Valve - یونیت 45 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

ساخت و نصب ساپورت هاي یونیت 
پاالیشگاه پارس جنوبي فازهاي 22 تا 24

آموزش نرم افزار فهام  د  ر شركت توزيع نيروي برق بوشهر 
)فراسامانه  فهام  اساسي  مفاهيم  آموزشي  نشست 
افزار  نرم  و  انرژي(  مد  يريت  و  اند  ازه گيري  هوشمند   
شركت   )MDM )Meter Data Management
فراب، براي مد  يران و كارشناسان شركت توزيع نيروي 
برق استان بوشهر برگزار شد  . به گزارش روابط عمومي 
شركت فراب، مهند  س »سعيد   قنبري«، مجري طرح هاي 
كنتورهاي هوشمند   شركت، با اعالم اين خبر، گفت: د  ر 
روز نخست آموزش، مهند  س رجا فوالد  ي و مهند  س رضا 
عربي، كارشناسان مهند  سي پروژه كنتورهاي هوشمند  ، با 
شرح مفاهيم اساسي و معماري سامانه فهام و روش تباد  ل 
اطالعات د  ر آن، مستند  ات مراجع مرتبط را براي شركت 
كنند  گان د  ر كالس آموزشي بيان كرد  ند  . قنبري افزود  : د  ر 
پايان نخستين روز آموزش، مهند  س احمد  علي مستوفي و 
مهند  س رامين شهبازي، نمايند  گان بخش توسعه نرم افزار 
 MDM شركت فراب، تصوير كلي از سيستم نرم افزاري
فراب را ارائه د  اد  ند  . وي د  ر اد  امه گفت: د  ر روز د  وم آموزش، 
قابليت ها و امكانات نرم افزار به تفصيل ارائه شد   و د  ر يک 
نشست تعاملي به پرسش هاي شركت كنند  گان پاسخ 
د  اد  ه شد  . مجري طرح هاي كنتورهاي هوشمند   شركت 
كنتورهاي هوشمند    بومي  افزار  نرم  توليد    د  رباره  فراب 
با  موجود  ،  پيچيد  گي هاي  با وجود    فراب  گفت: شركت 

تكيه بر توانمند  ي كارشناسان خود  ، نرم افزار كامالً بومي 
كنتورهاي هوشمند   را توليد   كرد  ه است. د  ر نخستين گام، 
 MDM )Meter Data Management( نرم افزار
فراب به منظور مد  يريت كنتورهاي نصب شد  ه د  ر استان 
بوشهر به كار گرفته شد   و پس از د  ريافت بازخورد  هاي 
مناسب، د  ر بهمن ماه سال 1394 د  ر وضعيت عملياتي 
افزار  نرم  وظيفه  مي افزايد  :  گزارش  اين  گرفت.  قرار 
MDM، جمع آوري اطالعات از كنتورهاي هوشمند   و 
ارسال فرمان به كنتورهاي مربوط است. اين نرم افزار به 
عنوان يكي از اجزاي اصلي سيستم مركزي سامانه فهام، 
اطالعات كاملي را از وضعيت مشتركان و شبكه، د  ر اختيار 
اپراتور شركت توزيع نيروي برق براي تصميم گيري هاي 
الزم و اعمال آنها به كنتورها قرار مي د  هد  . اين نشست 
آموزشي د  ر روزهاي نوزد  هم و بيستم بهمن ماه امسال د  ر 

شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر برگزار شد  .

وزير منابع آب الجزاير با همراهی قائم مقام وزير نيرو 
استان  د ر  كارون 4  و  كارون 3  نيروگاه هاي  و  سد ها  از 
روابط عمومي شركت  گزارش  به  د يد ن كرد .  خوزستان 
فراب، بازد يد  وزير منابع آب الجزاير از پروژه هاي كارون 3 و 
4، پس از آن صورت پذيرفت كه شركت فراب به به عنوان 
عضو كميته  آب ايران و الجزاير موفق شد  توافق نامه هايي را 
 ONA ،با شركت هاي الجزايري از جمله شركت كوسيد ار
به امضا برساند .  وزير منابع آب الجزاير به پيشنهاد  شركت 
فراب و با د عوت رسمي از سوي وزير نيرو، از پروژه هاي 
كارون 3 و 4 د ر استان خوزستان بازد يد  كرد  تا بر اساس 

موجود ،  پتانسيل هاي  و  فراب  شركت  توانمند ي هاي 
همكاري هاي د وجانبه شكل گيرد . اين بازد يد  روز بيست و 
هفتم بهمن ماه 1394 انجام شد .»عبد الوهاب نوری«، وزير 
منابع آب الجزاير، د ر حاشيه بازد يد  از سد  و نيروگاه كارون 
3 گفت: احد اث اين سد  و نيروگاه آن به د ست استاد ان و 
كارشناسان ايرانی، د ستاورد  عظيمی است كه من به آن 
افتخار و مباهات می كنم. وي با بيان اين كه ايران و الجزاير 
هر د و از مشكل كم آبی رنج مي برند ، تاكيد  كرد : بايد  با 
تباد ل د انش، تجربيات و مهارت هاي موجود  د ر د و كشور، با 

اين مشكل مقابله كنيم. 

بازدیدوزیرمنابعآبالجزایر
ازسدهاونیروگاههايکارون3وکارون4
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آغاز عملیات تجهیز كارگاه به همراه سایر ملزومات
 د  ر پروژه احد  اث ایستگاه تقویت فشار گاز رازان 

 نصب  Wicket gate  توربین واحد   2 نیروگاه آبي د  اریان

بتن ریزي اطراف د  رفت تیوب ها نیروگاه آبي سرد  شت

اد  امه عملیات حفاري گود   نیروگاه آبي ترم

اد  امه عملیات فعالیت هاي ساختماني
)ایستگاه محبوب مجاز( خط 7 مترو تهران

حضور شركت نارد  يس
 د  ر يازد  همين كنفرانس بين المللي مد  يريت پروژه

پروژه  مد  يريت  بين المللي  كنفرانس  يازد  همين 
مد  يران،  اساتيد  ،  از  نفر   1500 از  بيش  حضور  با 
پروژه  مد  يريت  جامعه  نظران  صاحب  و  كارشناسان 

كشور د  ر تاريخ 24 تا 25 بهمن 1394 برگزار شد  .
جمله  از  متنوع  موضوعات  كنفرانس  اين  د  ر 
سخنراني ، كارگاه آموزشي، هم آموزي، ميزگرد  ، تجارب 

مد  يريتي و مقاالت آموزشي ارائه شد  ه بود  .
خالصه   100 حد  ود    شد  ه  انجام  فراخوان هاي  د  ر 
تجربه انجام شد  ه از شركتهاي OIEC، مپنا، نارد  يس، 
ارسال  كنفرانس  د  بيرخانه  براي   ... و  سپاسد    د  رسا، 
شد  ه بود   كه پس برگزاري 4 جلسه 4 ساعته و حذف 
تعد  اد    نهايت  د  ر  مرحله   هر  د  ر  تجارب  از  تعد  اد  ي 
10 تجربه انتخاب شد  . از اين تعد  اد   تجربه، ۶ تجربه 
به صورت شفاهي و 4 تجربه د  يگر به صورت پوستري 

د  ر كنفرانس ارائه شد  . امسال شركت نارد  يس 2 تجربه 
تهيه و به د  بيرخانه كنفرانس ارسال نمود   كه هر د  و آنها 
از طي مراحل فوق، مورد   پذيرش قرار گرفته و  پس 
يكي به صورت پوستري ود  يگري به صورت شفاهي د  ر 

كنفرانس ارائه شد  ند  .
تجارب شرکت نارد  یس به شرح زیر بود  ند  : 

 ،)EVM( 1- استفاد  ه از روش ارزش كسب شد  ه
)آقايان  بوشهر  پتروشيمي  پروژه  مورد  ي  مطالعه 
رازپوش  خد  ايار  و  سناد  ي زاد  ه  حسين  امير  مهند  س 

بقايي( - ارائه شفاهي د  ر كنفرانس
2- شناسايي، ثبت، بكارگيري و نهاد  ينه سازي د  رس 
)آقايان مهند  س  نارد  يس  د  ر شركت  پروژه ها  آموخته 
و  سناد  ي زاد  ه  حسين  امير  ظهيري فرد  ،  حميد  رضا 

عليرضا رضايتمند  ( - ارائه پوستري د  ر كنفرانس

تعد  اد  ي از واحد  هاي يوتيليتي و پروسس پروژه پااليشگاه ميعانات 
گازي بند  رعباس )ستاره خليج فارس( به تيم راه اند  ازي و بهره برد  اري 
كارفرماي پروژه، تحويل موقت شد  . به گزارش روابط عمومي شركت 
فراب، مهند  س »محمد  علي خد  اد  اد  ي«، مجري طرح پااليشگاه ميعانات 
گازي بند  رعباس، با اعالم اين خبر، افزود  : با تالش و همت همكاران 
شاغل د  ر اين پروژه، تاكنون 11 بخش از واحد  هاي يوتيليتي و پروسس 
پروژه بعد   از پيش راه اند  ازي، به تيم راه اند  ازي و بهره برد  اري كارفرماي 
پروژه تحويل موقت شد  ه است. خد  اد  اد  ي د  رباره اين واحد  ها گفت: واحد   
11 توليد   نيتروژن؛ واحد   24 توليد   هواي سرويس و ابزار د  قيق؛ واحد   
22 آب شيرين كن؛ واحد   22 ايستگاه پمپاژ آب آتش نشاني؛ واحد   22 
توليد   آب تجهيزات د  وار؛ پست هاي برق 21-01، 21-03، 08-01، 
01-11، 0101 و اتاق كنترل 02-40، واحد  هايي هستند   كه به تيم 
راه اند  ازي و بهره برد  اري كارفرماي پروژه تحويل موقت شد  ه اند  . شركت 
فراب پيمانكار واحد  هاي يوتيليتي و پروسس پااليشگاه ميعانات گازي 

بند  رعباس )ستاره خليج فارس( است.

تحویلموقتواحدهايپروژه
پاالیشگاهمیعاناتگازيبندرعباس
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احد  اث نيروگاه آبي Kohala توسط 
شركت چيني CTGC  د  ر پاكستان

  China Three Gorges Corporation شركت چيني
مگاواتي   100 و  هزار  يک  نيروگاه  ساخت  كه  كرد    اعالم 
Kohala را د  ر قالب قرارد  اد   30 ساله BOT با هزينه تقريبي 
2.4 ميليارد   د  الر به عهد  ه گرفته است. اين نيروگاه د  ر شرق 
استان Azad Jammu & Kashmir احد  اث خواهد   شد  .

آبي  نيروگاه  تجهيزات  سفارش 
Wudongde  چين به جنرال الکتریک
سفارشي  كه  كرد    اعالم   GE الكتريک  جنرال  شركت 
 CTGC )china Three چيني  شركت  سوي  از 
Gorges Corporation( برای تامين تجهيزات نيروگاه 
نيروگاه  اين  ظرفيت  است.  كرد  ه  د  ريافت   Wudongde
10.2 گيگاوات است. بر اين اساس شركت GE مسئوليت 
تامين شش واحد   850 مگاواتي از نوع فرانسيس را بر عهد  ه 
اولين  انجام شد  ه  برنامه ريزي هاي  اساس  بر  د  اشت.  خواهد   
واحد   اين نيروگاه د  ر سال 2020 به بهره برد  اري خواهد   رسيد  .

 اتمام فرآیند   ساخت پروژه 
چند  منظوره Myogyi د  ر ميانمار

 Myogyi د  ولت ميانمار مراسم افتتاح پروژه چند  منظوره
واقع د  ر شرق استان Shan را برگزار كرد  . د  ر اين پروژه 
يک سد   به طول 750 متر و ارتفاع 78.۶ متر احد  اث شد  ه 
است كه به منظور كنترل سيالب و تامين آب مورد   نياز 
كشاورزي اين منطقه مورد   بهره برد  اري قرار خواهد   گرفت. 
توليد   ساليانه  توان  با  نيروگاه 15 مگاواتي  همچنين يک 
احد  اث  پروژه  اين  د  ر  نيز  برق  ساعت  گيگاوات   135.7

گرد  يد  ه است. 

راه اند  ازي نيروگاه آبي
 Paunglaung د  ر ميانمار

مگاواتي   140 نيروگاه  از  رسمي  بهره برد  اري  مراسم 
Paunglaung د  ر ماه د  سامبر برگزار گرد  يد  . ساخت اين 
اساس  بر  بود  .  شد  ه  آغاز   2005 سال  ژانويه  د  ر  نيروگاه 
كشور  مصرقي  برق  نياز  گرفته،  صورت  پيش بيني هاي 
خواهد    مگاوات   23594 عد  د    به   2020 سال  د  ر  ميانمار 
رسيد   و اين كشور د  ر نظر د  ارد   با توسعه نيروگاه هاي آبي 
به اين تقاضا پاسخ د  هد  . د  ر حال حاضر نيز 1500 مگاوات 

نيروگاه آبي د  ر اين كشور د  ر مرحله ساخت قرار د  ارد  .

ابالغ قرارد  اد   تامين تجهيزات نيروگاه 
آبي Hoi Xuan د  ر ویتنام

 102 نيروگاه  واحد  هاي  نصب  و  تامين  طراحي،  قرارد  اد   
 Andritz Hydro شركت   به   Hoi Xuan مگاواتي 

واگذار شد  . 
تأمين تجهيزات  Andritz Hydro مسئوليت   شركت 
عهد  ه  بر  را  نيروگاه  اين  الكترومكانيكي  و  هيد  رومكانيكي 
خواهد   د  اشت. اين نيروگاه به سه واحد   35 مگاواتي تجهيز   
را  سال  د  ر  برق  ساعت  گيگاوات   425 توليد    توانايي  و 

خواهد   د  اشت. 

EBRD سرمایه گذاري بانک
د  ر انرژي هاي تجد  ید  پذیر تركيه

ميليون  اعالم كرد   كه مبلغ 100   EBRD اروپايي  بانک 
انرژي هاي  بهره گيري  برای سرمايه گذاري د  ر توسعه  د  الر 
اين  كرد  .  خواهد    سرمايه گذاري  تركيه  كشور  تجد  يد  پذير 
انرژي  سرمايه گذاري اولين ورود   بانک EBRD به بخش 
راستاي  تركيه است. مبلغ تخصيص د  اد  ه شد  ه د  ر  كشور 
انرژي هاي  از  استفاد  ه  ظرفيت  مگاواتي   500 افزايش 

تجد  يد  پذير د  ر كشور تركيه است. 

راه اند  ازي نيروگاه
حرارتي Vizag د  ر هند  

شركت هند  ي BHEL اعالم كرد   كه اولين واحد   نيروگاه 
1040 مگاواتي Vizag با موفقيت به پايان رسيد  ه است. 
اين نيروگاه به د  و واحد   520 مگاواتي تجهيز خواهد   شد  . 
قرارد  اد    قالب  د  ر  نيروگاه  اين  ساخت  است  ذكر  به  الزم 
شركت  است.  گرد  يد  ه  واگذار   BHEL شركت  به   EPC
نيروگاه حرارتي  از 5010 مگاوات  تاكنون بيش   BHEL

د  ر كشور هند   احد  اث كرد  ه است.
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شروع ساخت نيروگاه آبي
Kafue د  ر زامبيا

ساخت نيروگاه 750 مگاواتي Kafue د  ر جنوب كشور زامبيا 
 SinoHydro شروع شد  . اين نيروگاه توسط شركت چيني
احد  اث خواهد   شد  . هزينه تقريبي اجراي اين پروژه 2 ميليارد   
د  الر برآورد   شد  ه است و مد  ت زمان اجراي اين پروژه نيز 51 
ماه خواهد   بود  . تقاضاي برق مصرفي د  ر كشور زامبيا ساالنه 
رشد   5 د  رصد  ي را تجربه مي كند   و احد  اث اين نيروگاه د  ر 

راستاي پاسخ گويي به تقاضاهاي آتي است. 

بانک AFDB  منابع مالي پروژه هاي 
برق آبي كونگو را تأمين می كند  

 138 تخصيص  با  كه  كرد    اعالم   AFDB آفريقايي  بانک 
 »Ruzizi III« مليون د  الر برای اجراي پروژه 147 مگاواتي
موافقت كرد  ه است. بر اساس برآورد  هاي انجام شد  ه، هزينه 
كلي ساخت اين نيروگاه د  ر حد  ود   ۶25 مليون د  الر خواهد   
بود  . نيروگاه Ruzizi III توانايي توليد   710 گيگاوات ساعت 
برق د  ر سال را خواهد   د  اشت. اين سومين نيروگاهي است كه 
بر روي رود  خانه Ruzizi احد  اث مي شود  . د  ر حال حاضر د  و 
نيروگاه د  يگر نيز با ظرفيت هاي 29.8 مگاوات و 43.8 مگاوات 

بر روي اين رود  خانه احد  اث شد  ه اند  .

راه اند  ازي نيروگاه آبي Kivu د  ر كنگو
نيروگاه 13.8 مگاواتي Kivu واقع د  ر شرق كشور كنگو د  ر 
تاريخ 1۶ د  سامبر 2015 با حضور رئيس جمهوری اين كشور 

به بهره برد  اري رسيد  .
 هزينه اجراي اين پروژه 19.7 ميليون د  الر تخمين زد  ه شد  ه 
است. بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شد  ه، كشور كنگو قصد   
د  ارد   با جذب سرمايه 1۶۶ ميليون د  الري د  ر شش سال آيند  ه، 
ظرفيت بهره گيري از انرژي هاي برق آبي د  ر اين كشور را ارتقا 

د  هد  .

برگزاري مناقصه ساخت 4 نيروگاه 
آبي كوچک  د  ر روماني

برگزاري  حال  د  ر  كه  كرد    اعالم  روماني  كشور  آب  وزارت 
مناقصه براي ساخت چهار نيروگاه آبي كوچک د  ر جنوب اين 
كشور است. مبلغ 5  ميليون و 300 هزار د  الر براي اجراي اين 
پروژه ها د  ر نظر گرفته شد  ه است و منابع مالي اين پروژه د  ر 

قالب وام از بانک اروپايي EBRD تامين خواهد   شد  .

ساخت نيروگاه باد  ي
180 مگاواتي د  ر برزیل

شركت ايتاليايي Enel Green اعالم كرد   كه ساخت نيروگاه 
180 مگاواتي Delfina د  ر كشور برزيل را آغاز كرد  ه است. 
هزينه تقريبي اجراي اين نيروگاه 400 ميليون د  الر برآورد   شد  ه 
است. بر اساس برنامه اعالم شد  ه قرار است اين نيروگاه  اواسط 
سال 2017 به بهره برد  اري برسد  . خروجي ساليانه اين نيروگاه 
800 گيگاوات ساعت است كه براي مصرف بيش از 390 هزار 

خانوار مورد   استفاد  ه قرار مي گيرد  .
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وزير نيرو د  ر بازد  يد   از پروژه چند  منظوره »اوما اويا« د  ر 
كشور سريالنكا، از استمرار حمايت و پشتيباني وزارت نيرو 

از اين پروژه خبر د  اد  .
به گزارش روابط عمومي شركت فراب، مهند  س »حميد   
چيت چيان« د  ر نشستي با عوامل اجرايي و د  ست اند  ركاران 
پروژه چند  منظوره اومااويا، ضمن ابراز خرسند  ي از حضور د  ر 
كارگاه اين پروژه و د  يد  ار با عوامل آن، گفت: خوشحال هستيم 
كه عمليات اجرايي اين طرح به خوبي پيش مي رود  . وزير نيرو 
د  ر اد  امه گفت: اجراي اين طرح بزرگ د  ر كشور سريالنكا به 
د  ست متخصصان ايراني، مايه مباهات و افتخار وزارت نيرو 
است و اميد  واريم با تالش مضاعف همه عوامل د  ست اند  ركار، 

اين پروژه هرچه زود  تر به بهره برداري برسد  .
نيروي  وزارت  پشتيباني  تد  اوم  از  سپس  چيان  چيت 

جمهوري اسالمي ايران از اين پروژه خبر د  اد   و گفت: اگرچه 
به د  ليل تحريم هاي ظالمانه اي كه به كشور ما تحميل شد  ه 
بود   و نيز به خاطر برخي پيچيد  گي هاي موجود   د  ر پروژه، افت 
و خيزهايي د  ر مراحل اجراي آن ايجاد   شد  ، اما خوشبختانه 
استمرار اجراي كار حفظ شد   و هم اكنون پيشرفت مطلوبي 

د  ارد  .
وي اجراي پروژه اومااويا را نماد   برجسته اي از د  وستي 
سريالنكا  و  ايران  د  ولت  و  ملت  د  و  شايسته  ارتباطات  و 
برشمرد   و گفت: د  ولت ايران همواره از صد  ور خد  مات فني و 
مهند  سي توسط شركت هاي ايراني حمايت كرد  ه و از اين رو، 
وزارتخانه هاي نيرو و امور خارجه و بانک هاي ايراني، پشتيبان 

اجراي اين طرح هستند  .
وزير نيرو د  ر اد  امه از توجه ويژه وزارت نيرو به اين طرح 

خبر د  اد   و گفت: ما د  ر تهران بارها با مدير عامل شركت فراب 
د  ر خصوص اين طرح مذاكره كرد  ه ايم و انتظار من از اين 
شركت، سرعت بخشيد  ن به فعاليت هاي اجرايي پروژه است 
تا بتوان با توجه به برخي پيچيد  گي هاي زمين شناختي و 
زيست محيطي موجود   د  ر طرح، هرچه زود  تر آن را به نتيجه 

نهايي رساند  .
از حمايت هاي وزارت  با قد  رد  اني  اد  امه  چيت چيان د  ر 
امور خارجه، بانک توسعه صاد  رات ايران و صند  وق ضمانت 
صاد  رات ايران از پروژه اومااويا، از عوامل و د  ست اند  ركاران 
اجراي پروژه، به ويژه شركت فراب به عنوان پيمانكار اصلي 
اين گزارش مي افزايد  : مهند  س »حميد    آن، قد  رد  اني كرد  . 
چيت چيان« كه د  ر رأس يک هيات كارشناسي متشكل از 
سرمايه  گذاران بخش خصوصی و مد  يران د  ولتی به كشور 
سريالنكا سفر كرد  ه بود  ، روز سه شنبه چهارم اسفند  ماه د  ر 
نخستين برنامه خود   د  ر اين كشور، با همراهي مدير عامل 
شركت فراب، از پروژه چند   منظوره اومااويا د يد ن كرد . اين 
 ،RCC   د  و سد احد  اث  به  مربوط  بخش هاي  د يد ار شامل 
تونل هاي انتقال آب به طول 23 كيلومتر، نيروگاه زيرزميني 
120 مگاواتي، سوئيچ يارد   و خط انتقال 22 كيلومتري آن 
مي شد . وزير نيرو د ر جريان اين بازد يد  با ارائه توضيحات از 
سوي مدير عامل شركت فراب و نيز مجري پروژه اومااويا د  ر 
فراب و مد  ير اجرايي طرح د  ر كارگاه، از جزئيات احد  اث اين 

پروژه و آخرين وضعيت اجرايي آن آگاه شد  . 
د  ر اين بازد  يد  ، همچنين آقاي د  كتر »سونيل د  اسيلوا«، 
مد  ير پروژه كارفرماي سريالنكايي از وزارت ماهاولي و محيط 
زيست سريالنكا، و خانم »ساند  ايا ويجي باند  ارا«، معاون وزير 

صنعت و تجارت سريالنكا، نيز حضور د  اشتند  .

وزيرنيرودربازديدازپروژهاومااوياتاكيدكرد:

پشتیبانفرابخواهیمبود
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بولونی  شهر  د  اد  ستانی  نوشت:  اسپوتنيک  خبرگزاری 
ايتاليا پروند  ه ای را تشكيل د  اد  ه است كه معامله »نفت  د  ر 
خونين د  اعش« از سوريه د  ر كانون بررسی قضايی آن قرار 
د  ارد  . خبرگزاری روسی اسپوتنيک د  ر اين باره گزارش د  اد  : 
د  اد  ستانی »بولونی« د  ر ايتاليا كه پسر »رجب طيب ارد  وغان« 
رييس جمهوری تركيه از تابستان سال 2015 د  ر اين شهر 
ساكن شد  ه است، بازرسی های رسمی را د  ر اين باره آغاز كرد  ه 
است.  »بالل ارد  وغان« صاحب شركت های كشتيرانی است 
كه طبق اطالعات د  اد  ستانی )بولونی( د  ر قاچاق »طالی سياه 

د  اعش« د  ست د  اشته است.
تركيه تاكنون بارها اتهام های مربوط به د  خالت اين كشور 
د  ر معامالت نفتی با گروه تروريستی د  اعش د  ر سوريه را رد   
به جايگاه  اين مسائل را ضربه زد  ن  از طرح  كرد  ه و هد  ف 
سياسی و سياست های منطقه ای آنكارا اعالم كرد  ه است.  
براساس اعالميه »مرات هاكان حوزان« رقيب سياسی ارد  وغان 
مقيم فرانسه، د  اد  ستانی بولونی پروند  ه ای د  ر رابطه با پولشويی 
تشكيل د  اد  ه است و د  ر آن منبع پولی انتقال يافته د  ر زمانی 
كه بالل د  ر ماه سپتامبر خانواد  ه اش را به ايتاليا منتقل كرد  ه، 
بررسی می شود  .  اسپوتنيک با اعالم اين كه »مانوئل كاوالو« 

د  اد  ستان اين اتهام را مطرح كرد  ه، افزود  ه است: بالل ارد  وغان 
رسما برای نوشتن پايان نامه د  كترا د  ر مسائل بين المللی، تحت 
حفاظت ماموران تركيه و پليس ايتاليا د  ر بولونی بسر می برد   كه 
بايد   از آن د  ر د  انشگاه آمريكايی »جانز هاپكينگ« د  فاع كند  ، اما 
به تأييد   وزارت د  فاع فد  راسيون روسيه، هد  ف اصلی او سفر به 
واشنگتن است. خبرگزاری روسی اد  امه د  اد  ه است: وزارت د  فاع 
روسيه د  سامبر 2015 عكس و ويد  ئويی را ارائه د  اد   كه بالل د  ر 
معامالت »طالی سياه« د  اعش با كشورهای خريد  ار شركت 
د  اشته است. گزارش ها نشان می د  هد   كه فرزند   ارد  وغان نفت 
د  اعش را حد  ود   15 د  الر د  ر ازای هر بشكه خريد  اری كرد  ه و 

تقريبا د  و برابر گران تر فروخته است.

ژاپنمشترینفتخونينداعش
خبرگزاری روسی د  ر بخش د  يگری از گزارش خود   نوشته 
و  نفت  كتاب  نويسند  ه  انگد  اهل«  »ويليام  عقيد  ه  به  است: 
ژئوپليتيک، شركت حمل و نقل منتسب به بالل ارد  وغان، 
نفت قاچاق خريد  اری شد  ه از د  اعش را از بناد  ری د  ر »بيروت« 

و »سيحان« به ژاپن مي رساند  ه است.
د  ر اد  امه گزارش آمد  ه است: افزون بر اين نفت فروشی، 
»سميه ارد  وغان« د  ختر رئيس جمهوری رياست بيمارستانی 
را د  ر نزد  يكی مرز تركيه با سوريه عهد  ه د  ار است؛ بيمارستانی 
كه كاميون های ارتش تركيه روزانه د  ه ها مجروح د  اعشی را به 
آنجا منتقل می كنند   و سپس پس از بازيابی سالمتی د  وباره به 
جنگ اعزام می شوند  . به گواه پرستاران، ضربات نيروی هوايی 

روسيه تا حد  ود  ی اين كاروان مرگ را از كار اند  اخته است. 
خبرگزاری ایرنا

مد  يرعامل شركت فالت قاره از مذاكره با »انی«، »توتال« و 
يک شركت اتريشی برای اجرای طرح های نفتی د  ر خليج فارس 
خبر د  اد   و گفت: 20ميليارد   د  الر فرصت سرمايه گذاری نفتی د  ر 
اين منطقه وجود   د  ارد  . »سعيد   حافظی« د  ر تشريح مهمترين 
فارس،  د  ر حوزه خليج  گاز  و  نفت  فرصت های سرمايه گذاری 
و  اروپايی  با شركت های  متعد  د  ی  مذاكرات  اكنون  هم  گفت: 
آسيايی برای اجرای طرح های جد  يد   نفت و گازی د  ر منطقه 
خليج فارس و تنگه هرمز انجام شد  ه است. مد  يرعامل شركت 
نفت فالت قاره ايران با اشاره به انجام مذاكراتی با شركت های انی 
ايتاليا، توتال فرانسه و يک شركت اتريشی، تصريح كرد  : با وجود   
مذاكره، تاكنون قرارد  اد  ی با هيچ شركت اروپايی و آسيايی امضا 

نشد  ه است. اين مقام مسئول با اعالم اينكه ارزش فرصت های 
سرمايه گذاری د  ر صنايع نفت و گاز ايران د  ر منطقه خليج فارس 
حد  ود   15 تا 20 ميليارد   د  الر برآورد   می شود  ، اظهار د  اشت: از اين 
ميزان بخشی از اين سرمايه گذاری ها مربوط به توسعه مياد  ين 
جد  يد   نفت و گاز بود  ه كه توسط شركت مهند  سی توسعه نفت و 

يا نفت و گاز پارس مذاكرات آن پيگيری می شود  .
جد  يد    فرصت های  از  برخی  تشريح  د  ر  همچنين  حافظی 
سرمايه گذاری د  ر حوزه صنايع نفت و گاز ايران د  ر خليج فارس، 
توضيح د  اد  : هم اكنون توسعه مياد  ين نفتی سروش، نوروز، ابوذر، 
هنگام، د  رود   و تعد  اد  ی د  يگر از مياد  ين مشترک نفت و گاز از 
مهمترين فرصت های سرمايه گذاری د  ر اين حوزه است. د  ر كنار 

ایران آماد  ه امضای ۲۰ميليارد   د  الر قرارد  اد   نفتی شد  

پسراردوغاندرمحاصرهقانون:

پروندهمعامله»نفتخونینداعش«
درایتالیاتشکیلشد

اين  نفت  توليد    گفت:  عراق  نفت  وزير 
كشور طی پنج سال آيند  ه به بيش از هفت 

ميليون بشكه د  ر روز می رسد  .
عراق  نفت  وزير  عبد  المهد  ی«  »عاد  ل 
گفت: اين كشور قصد   د  ارد   توليد   نفت خود   را 
طی پنج سال آيند  ه به بيش از هفت ميليون 
بشكه د  ر روز برساند   و شش ميليون بشكه از 
آن را صاد  ر كند  . وزير نفت عراق د  ر بيانيه ای 
منتشر  عراق  نفت  وزارت  وب سايت  د  ر  كه 
ظرفيت  تمام  از  عراق  گفت:  همچنين  شد  ، 
تامين  برای  برای  خود    طبيعی  گاز  توليد   
شبكه برق عراق و صنعت اين كشور استفاد  ه 
خواهد   كرد   و ظرف 15 سال آيند  ه به سرمايه 
بخش  اين  د  ر  د  الری  ميليارد     300 گذاری 
د  ر  را  سخنان  اين  عبد  المهد  ی  د  ارد  .  نياز 
جريان سفر به ژاپن به منظور مذاكره د  رباره 
مالی  تأمين  و  سرمايه گذاری  فرصت های 
مطرح  عراق،  انرژی  زيرساختی  پروژه های 
كرد  . عاصم جهاد   سخنگوی وزارت نفت عراق 
گذشته  ماه  د  ر  عراق  نفت  توليد    گفت:  نيز 
چهار  سابقه  بی  رقم  به  ميالد  ی)ژانويه( 

ميليون و 775 هزار بشكه د  ر روز رسيد  .
خبرگزاری ایسنا

عراقتا5سالدیگربه
تولیدروزانه7میلیون
بشکهنفتمیرسد

وزیر نفت عراق:
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معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملی پااليش و پخش فرآورد  ه های نفتی ايران از راه اند  ازی فاز نخست پااليشگاه 
ستاره خليج فارس د  ر نيمه د  وم سال آيند  ه خبر د  اد  . مهند  س »عباس كاظمي« گفت: اميد  واريم واحد   تقطير اين پااليشگاه 
تا پايان امسال و فاز نخست آن نيز به طور كامل د  ر نيمه د  وم سال آيند  ه به بهره برد اري برسد  . د  ر صورت راه اند  ازی اين 
طرح، وارد  ات بنزين قطع مي شود  . كاظمي افزود  : پروژه ستاره خليج فارس از سال 1389به د  ليل انقباض مسائل مالی د  چار 
كند  ی كار شد   كه د  ولت يازد  هم با تغيير سهامد  اران كمک زياد  ی برای تسريع د  ر اين پروژه كرد  ، زيرا صند  وق توسعه ملی 
نمي توانست به د  ولت د  ر اين پروژه كه بيش از 20 د  رصد   سهام د  اشت وام د  هد  .  وي گفت: با تغييرات د  ر سهامد  اران اين 
طرح ۶50 ميليون يورو وام به آن تعلق گرفت كه از اوايل امسال اين پول به د  ست پيمانكاران د  اد  ه شد  ه است؛ اين ابتكاری 
بود  ه كه د  ولت د  ر اين پروژه انجام د  اد  ه است، اين د  ر حالی است كه اين طرح سه سال قبل از روی كار آمد  ن د  ولت يازد  هم 
به ركود   خورد  ه بود  . هم اكنون واحد   تقطير فاز نخست پااليشگاه ستاره خليج فارس وارد   مرحله پيش راه اند  ازی شد  ه است.
شبکه اطالع رساني نفت و انرژي )شانا(

موسسه رتبه بند  ی اقتصاد  ی مود  يز اعالم كرد  :  بازگشت 
ايران به بازار جهانی نفت، بازار اشباع شد  ه كنونی را بيش از 

پيش با مازاد   عرضه روبرو خواهد   كرد . 
افزايش عرضه نفت ايران به تشد  يد   مازاد   عرضه جهانی 
كه د  ست كم طی چند   سال آيند  ه فراتر از تقاضا خواهد   
بود  ، می انجامد  . توليد   نفت جهانی اكنون حد  ود   د  و ميليون 
بشكه د  ر روز بيشتر از سطح تقاضا است. موسسه »مود  يز« 
پيش بينی می كند   كه ايران د  ر سال 201۶ روزانه بيش 
از 500 هزار بشكه به توليد   نفت خود   خواهد   افزود  ، اما 
مشكالت ايران د  ر به د  ست آورد  ن مشتريان بيشتر و تامين 
تقاضای مشتريان كنونی توان اين كشور د  ر فروش نفت 

بيشتر به بازار جهانی را كاهش خواهد   د  اد  .
د  ر شرايطی كه اوپک و توليد  كنند  گان نفت بيرون اوپک 
با حفظ سطح توليد   برای سهم بازار رقابت د  ارند   نفت ايران 
احتماال جايگزين كاهش روزانه 500 هزار بشكه ای توليد   
نفت آمريكا د  ر سال 201۶ د  ر بازارهای جهانی خواهد   شد  . 
چند  ين د  هه عد  م سرمايه گذاری به بخش نفت و گاز ايران 
لطمه زد  ه است و توليد   نفت اين كشور از روزانه 3 ميليون 
و 800 هزار بشكه د  ر سال 2010 به روزانه 2 ميليون و 

800 هزار بشكه د  ر سال 2015 تنزل پيد  ا كرد  .
د  ر  فوريه  د  ر 1۶  و عربستان  د  ر شرايطی كه روسيه 
تالش برای ايجاد   ثبات د  ر قيمت ها، برای متوقف كرد  ن 
سطح توليد   نفت خود   توافق كرد  ند  ، ايران هنوز به اين 
توافق نپيوسته است. اروپا زمانی روزانه ۶00 هزار بشكه 
نفت از ايران نفت وارد   می كرد   كه روزانه 120 هزار بشكه 
آن از سوی يونان، بزرگ ترين مشتری نفت ايران د  ر اروپا، 

خريد  اری می شد  .
 تحريم اتحاد  يه اروپا عليه صاد  رات نفت ايران تا حد   
د  ر سال 2015  تمام شد  . روسيه  نفع روسيه  به  زياد  ی 
روزانه بيش از 400 هزار بشكه نفت به مشتريان سابق 
ايران د  ر اتحاد  يه اروپا فروخت. با توجه به لغو تحريم ها ايران 
مايل به پس گرفتن پايگاه سابق مشتريان خود   د  ر اروپا 
است. بزرگ ترين پااليشگاه نفت يونان موسوم به هلنيک 
پتروليوم د  ر 22 ژانويه اعالم كرد   كه با ايران برای خريد   
نفت به توافق رسيد  ه است. ايران احتماال به د  نبال پس 
گرفتن سهم بازار خود   د  ر ميان د  يگر مشتريان نفت روسيه 

از جمله پااليشگاه های اسپانيا و ايتاليا خواهد   بود  .
پایگاه تحلیلي اقتصاد   نیوز

ايران سهم مشتريان خود   را پس می گيرد  

فازنخستپاالیشگاهستارهخلیجفارس
نیمهدومسالآیندهبهبهرهبرداريميرسد اجرای طرح های جد  يد   افزايش توليد   نفت، بازآوری برخی از 

چاه های نفتی يكی از سناريوهای افزايش توليد   نفت ايران 
د  ر منطقه خليج فارس است به طوری كه با انجام تعميرات و 
حفاری برخی از چاه های قد  يمی توليد   نفت خام از اين چاه ها 
را بار د  يگر از سرگرفته خواهد   شد  . بر اين اساس د  ر فاز اول 
اجرای اين طرح تعمير و از سرگيری توليد   نفت خام از 48 چاه 
د  ر د  ستور كار قرار گرفته است، پيش بيني ها نشان می د  هد   با 
انجام اين طرح بزرگ حفاری و تعميراتی تا سال آيند  ه حد  ود   
50 هزار بشكه به ظرفيت توليد   روزانه نفت خام ايران د  ر خليج 

فارس افزود  ه شود  .
خبرگزاری مهر

تحليلموديزازبازگشتنفتايرانبهبازارجهانی

پس از افزايش 500 هزار بشكه ای صاد  رات نفت، 
حجم فروش و صاد  رات نفت كوره ايران هم با افزايشی 
بيش از 80 د  رصد  ی همراه شد   و سنگاپور بزرگترين 

مشتری نفت كوره كشور لقب گرفت.
از كل صادر  ات نفت كوره ايران كه يک ميليون و 
200 هزار تن د  ر ماه فوريه خواهد   بود  ، نيمی از آن به 
سنگاپور صاد  ر خواهد   شد  . د  ر همين حال از 7۶0 هزار 
تن صاد  رات نفت كوره ايران د  ر ماه گذشته ميالد  ی، 
د  ر حد  ود   100 هزار تن آن به سنگاپور صاد  ر شد  ه 
است. انتظار می رود   نيم د  يگری از صاد  رات نفت كوره 
ايران د  ر ماه فوريه به بازار سوخت »الفحيره« امارت 
فرستاد  ه شود  ، اين د  ر حالی است كه صاد  رات نفت 
كوره ايران قبل از اعمال تحريم های غرب عليه اين 
كشور، ماهانه ۶00 هزار تن بود   كه د  ر حد  ود   نيمی 
از آن روانه سنگاپور می شد  . صاد  رات نفت كوره ايران 
د  ر ماه گذشته ميالد  ی نسبت به مد  ت مشابه سال 
قبل كه 420 هزار تن گزارش شد  ه است از رشد   81 

د  رصد  ی برخورد  ار شد  ه است.
خبرگزاری مهر

سنگاپوربزرگترينمشترینفتكورهايران
درروزهایبعدازتحريم

ایرانرکوردصادرات
نفتکورهراشکست
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جمهوری  رئيس  علی  اف«  »الهام  سفر  با  همزمان 
خود    پيشنهاد  ی  جد  يد    طرح  ايران  تهران،  به  آذربايجان 
برای توسعه همكاری های د  وجانبه نفتی و گازی با محوريت 
د  ريای خزر را به طرف آذری خود   ارائه كرد  . بر اين اساس، 
رئيس جمهوری ايران به طور رسمی پيشنهاد  ی به منظور 
بهره برد  اری  برای  آذربايجان  جمهوری  و  ايران  مشاركت 
ارائه كرد  ،  از مياد  ين نفت و گاز د  ر د  ريای خزر  مشترک 
توسعه تجارت نفت و گاز به ويژه از سرگيری سوآپ نفت از 

د  يگر پيشنهاد  های نفتی تهران به باكو بود  .
»بيژن زنگنه« وزير نفت با بيان اينكه ايران آماد  ه انجام 
سوآپ نفت خام و گاز طبيعی با جمهوری آذربايجان است، 
گفت: با سفر رئيس جمهوری آذربايجان به تهران، مذاكرات 
د  و كشور د  ر سطح سران و سطوح باالی سياسی بين د  و 
كشور انجام شد  . اين عضو كابينه د  ولت همچنين با تاكيد   
بر اينكه د  ر كنار توسعه تجارت نفت و گازی بين د  و كشور 
حتی امكان بهره برد  اری مشترک از مياد  ين نفت و گاز د  ر 
د  ريای خزر از د  يگر طرح های پيشنهاد  ی ايران به جمهوری 
الهام  مذاكرات  د  ر  پيشنهاد  ها  اين  گفت:  بود  ،  آذربايجان 
علی اف و حسن روحانی د  ر تهران مطرح شد  . وزير نفت 
با تاكيد   بر اينكه هم اكنون هزينه توليد   و انتقال نفت د  ر 
د  ريای خزر برای ايران و حتی برخی از كشورهای همسايه 
بسيار باال است، بيان كرد  : مشاركت بين كشورهای حاشيه 
د  ريای خزر می تواند   منجر به كاهش هزينه های توليد   و 
انتقال نفت و گاز د  ر اين منطقه شود  . »حميد  رضا عراقی« 
معاون وزير نفت و مد  يرعامل شركت گاز ايران نيز اخيرا 
از مذاكره با كشورهای روسيه و جمهوری آذربايجان برای 
سوآپ روزانه 50 تا ۶0 ميليون مترمكعب گاز طبيعی خبر 

د  اد  ه بود  . د  ر همين حال، شركت ملی نفت ايران تاكنون 
از  برای  روسيه  و  قزاقستان  از  شركت  چند    با  مذاكراتی 
سرگيری سوآپ نفت از حوزه د  ريای خزر را آغاز كرد  ه است.

اكتشافنفتايراندرخزرمتوقفنشدهاست
پيشنهاد   مشاركت د  ر بهره برد  اری مياد  ين مشترک نفت 
از سوی  رسمی  به طور  حالی  د  ر  د  ريای خزر،  د  ر  گاز  و 
رئيس جمهوری اسالمی ايران به رئيس جمهور آذربايجان 
مطرح شود   كه با وجود   سقوط آزاد   قيمت نفت و كاهش 
فعاليت های حفاری د  ر كل جهان، شمارش معكوس د  ور 
جد  يد   فعاليت های اكتشاف نفت و گاز ايران د  ر د  ريای خزر 
با جابه جايی و لنگراند  ازی سكوی اميركبير آغاز شد  ه است.

»فرهنگ خطيبی« سرپرست شركت نفت خزر با بيان 
اينكه به زود  ی عمليات جابه جايی و لنگراند  ازی سكوی نيمه 
شناور حفاری اميركبير د  ر موقعيت جد  يد   د  ر آب های عميق 

آغاز مشاركت نفتی ايران وآذربايجان 
ايرانبرایسوآپنفتوگازآمادهمیشود

د  ريای خزر انجام می شود  ، گفت: د  ر آيند  ه ای نزد  يک و با 
حصول اطمينان از آماد  گی كامل ناوگان د  ريايی صنعت 
نفت، عمليات جابه جايی و لنگراند  ازی سكوی اميركبير د  ر 
موقعيت جد  يد   نفتی د  ريای خزر انجام خواهد   شد  . عالوه 
ايران د  ر د  وران پسا تحريم به  اين، شركت ملی نفت  بر 
د  نبال توسعه فعاليت های اكتشاف نفت و گاز د  ريای خزر 
است به طوری كه د  ست كم اكتشاف و توسعه سه بلوک 
جد  يد   اكتشافی و توسعه ای شامل بلوک های 24، 2۶ و 29 
و بلوک سرد  ار جنگل به منظور حفاری اكتشافی و توسعه 
د  ر آب های عميق د  ريای خزر به عنوان فرصت های جد  يد   
معرفی  نفتی جهان  بزرگ  به شركت های  سرمايه گذاری 

شد  ه است.

تاريخچهكشفنفتايراندردريایخزر
بار  اولين  برای  ايران  نفت  صنعت  ارد  يبهشت 1391 
سرد  ار  ميد  ان  شد  .  خزر  د  ريای  د  ر  نفت  كشف  به  موفق 
جنگل حاوی 2 ميليارد   بشكه نفت خام د  رجا است كه 
حد  اقل 500 ميليون بشكه از آن قابل استحصال است. بر 
اساس اعالم مسئوالن وقت شركت ملی نفت ايران، ميد  ان 
تازه اكتشاف شد  ه د  ر آب های حاكميتی ايران د  ر د  ريای 
خزر قرار گرفته است و با هيچ يک از كشورهای همسايه 
مشترک نيست. برآورد  های اوليه حاكی از آن است كه د  ر 
اين بلوک اكتشافی حد  ود   8 تا 10 ميليارد   بشكه ذخاير 
فعاليت های  اد  امه  به  توجه  با  كه  د  ارد    وجود    خام  نفت 
اكتشافی د  ر مورد   حجم د  قيق ذخاير نفت اين بلوک د  ر 
د  اد  .  انجام  كارشناسی  نظر  اظهار  نمی توان  فعلی  شرايط 
د  ر اين بين با گذشت چهار سال از كشف اولين ميد  ان 
نفت و گازی ايران د  ر آب های عميق د  ريای خزر، به زود  ی 
د  ور جد  يد   فعاليت های اكتشاف نفت و گاز ايران د  ر اين 
حوزه هيد  روكربوری آغاز مي شود  . تيرماه امسال د  ر نشست 
ويژه ای با حضور مد  يرعامل شركت ملی نفت ايران و معاون 
و  نفت  تلفيقی شركت  برنامه ريزی  مسئوالن  نفت،  وزير 
مد  يران شركت نفت خزر، د  ستور آغاز فعاليت های حفاری 

د  ر يک بلوک جد  يد   اكتشافی د  ر د  ريای خزر صاد  ر شد  . 
خبرگزاری مهر

ایرانوآمریکابیشترینافزایشتولیدنفتراخواهندداشت
آژانسبينالمللیانرژی:

»آژانس بين المللی انرژی« د  ر گزارشی اعالم كرد  كه  ايران و آمريكا بيشترين افزايش توليد   نفت را خواهند   د  اشت. 
»آژانس بين المللی انرژی« كه گزارش ساالنه خود   د  رباره وضعيت انرژی د  ر جهان منتشر مي كند  ،  اعالم كرد   كه 
ايران و آمريكا تا سال 2021 ميالد  ی بيشترين افزايش توليد   نفت را به ترتيب د  ر بين كشورهای عضو اوپک و غير 
اوپک خواهند   د  اشت. به گفته آژانس بين المللی انرژی، با اين كه قيمت های نفت اكنون به نسبت سال های قبل 
كاهش قابل توجهی يافته، اما د  ر سال 2017 و پس از آن به سرعت بازار نفت بار د  يگر متعاد  ل مي شود  . آژانس بين 
المللی انرژی د  ر گزارش ساالنه خود   از چشم اند از وضعيت بازار نفت د  ر ميان مد  ت، گفت كه د  ر سال 2017 و پس از 

آن، صنعت نفت آمريكا شاهد   افزايش قابل توجه توليد   نفت خواهد   بود  .
خبرگزاری ایرنا 
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وزير نفت عربستان اين هفته برای اولين بار با توليد   كنند  گان نفت شيل آمريكا، قربانيان 
اصلی تصميم وی مبنی بر كاهش ند  اد  ن سطح توليد   نفت به رغم اشباع بازار جهانی روبرو 
می شود  . »علی النعيمی« وزير نفت عربستان نخستين حامی تصميم اوپک د  ر سال 2014 
مبنی بر كاهش ند  اد  ن توليد   با هد  ف حفظ سهم بازار و بيرون راند  ن توليد  كنند  گان پرهزينه 
نفت از بازار بود  . شركت های نفت شيل آمريكا د  ر حال حاضر و پس از تاكتيک كاهش قيمت 
عمد  ی اوپک، د  ر مقابل بد  ترين سقوط قيمت نفت د  ر سال های اخير برای بقا و جلوگيری از 

ورشكستگی مبارزه می كنند  . 
اگرچه افزايش توليد   نفت شيل آمريكا د  ر پی انقالب حفاری هيد  روليک، به عرضه مازاد   نفت 
د  ر بازار منجر شد  ، اما بسياری تصميم علی النعيمی وزير نفت عربستان مبنی بر كاهش ند  اد  ن 
توليد   اوپک را د  ر سقوط 70 د  رصد  ی قيمت نفت د  ر 20 ماه گذشته مقصر می د  انند  . علی النعيمی 
د  ر جريان كنفرانس ساالنه HIS CERAWeek د  ر ايالت هوستون د  ر جمع مقامات اجرايی 
 EOG شركت های نفتی آمريكايی سخنرانی خواهد   كرد  . »بيل توماس« مد  يرعامل شركت انرژی
ريسورس )يكی از بزرگ ترين توليد   كنند  گان نفت شيل آمريكا( د  ر يک كنفرانس انرژی د  ر هفته 
گذشته با اشاره به سال 2015 گفت: اوپک به جای كاهش توليد  ، توليد   خود   را افزايش د  اد   و اين 
د  ليل مخمصه ای است كه ما د  ر آن گرفتار شد  ه ايم. اين اولين حضور علی النعيمی د  ر آمريكا از 
زمان تصميم غيرمنتظره سازمان كشورهای صاد  ر كنند  ه نفت )اوپک( تحت هد  ايت عربستان د  ر 
نوامبر 2014 مبنی بر كاهش ند  اد  ن توليد   به رغم اشباع بازار است كه باعث سقوط آزاد   قيمت 
نفت شد  . نعيمی گفته است: تصميم اوپک د  ر سال 2014 تالشی برای هد  ف گرفتن يک كشور 
يا شركت خاصی نبود  ه و صرفا برای حفاظت از سهم بازار عربستان د  ر برابر توليد   كنند  گان رو به رشد   
و پرهزينه نفت بود  ه است. »آلكس ميلز« رييس اتحاد  يه توليد   كنند  گان انرژی د  ر ايالت تگزاس 
می گويد  : من صرفا می خواهم حرف های نعيمی را از زبان خود  ش بشنوم. فكر می كنم اگر هد  ف 
وی )نعيمی( كنار زد  ن توليد   كنند  گان نفت شيل د  ر آمريكا بود  ه باشد  ، اين موضوع بايد   مايه نگرانی 
رهبران ما د  ر تگزاس و واشنگتن شود  . توافق غيرمنتظره عربستان، قطر، روسيه و ونزوئال د  ر هفت 
گذشته مبنی بر توقف سطح توليد   نفت د  ر سطوح ماه ژانويه قيمت نفت را چند  ان افزايش ند  اد   و 
نفت برنت معامالت هفته گذشته را كمتر از 33 د  الر د  ر هر بشكه و نفت آمريكا بد  ون تغيير كمتر 
از 30 د  الر به پايان رساند  ند  . براساس جد  يد   ترين آمار اتحاد  يه توليد   كنند  گان انرژی د  ر تگزاس اين 
ايالت ۶0 هزار شغل د  ر حوزه نفت و گاز را بين نوامبر 2014 تا نوامبر 2015 از د  ست د  اد  ه است. 
آمار شركت خد  مات نفتی »بيكرهيوز« نشان می د  هد   تنها 23۶ د  كل حفاری د  ر اين ايالت همچنان 
فعال هستند   د  ر حالی كه د  ر اواخر سال 2014 اين رقم بيش از 900 د  كل بود  . فشار مالی روی 
توليد   كنند  گان نفت آمريكا افزايش يافته است. بيش از 40 شركت انرژی آمريكايی از شروع سال 2015 
اعالم ورشكستگی كرد  ه اند   و اين آمار با توجه به اينكه قرض د  هند  گان قرار است ارزش ذخاير شركتها 

را كاهش دهند  ، بيشتر خواهد   شد  .
خبرگزاری تسنیم

برایاولينبارپسازتصميمجنجالیاوپک

وزیرنفتعربستانبارقبای
آمریکاییخودروبرومیشود

برای  خود    تالش های  افزايش  حال  د  ر  آلمان  زيمنس  صنعتی  گروه 
به د  ست آورد  ن پروژه های مختلف د  ر ايران است.

پس از د  يد  ار مد  يرعامل زيمنس به وزير نفت و د  يگر مقامات د  ولت 
ايران د  ر تهران د  ر روز گذشته، اين شركت آلمانی بد  نبال افزايش حضور 

خود   د  ر پروژه های اقتصاد  ی ايران از جمله صنعت نفت است.
د  ر  ويژه  به  ايران  د  ر  خود    حضور  به  اشاره  با  ای  بيانيه  د  ر  زيمنس 
ما می خواهيم  از سال 18۶8، گفت:  ريلی  نقل  و  و حمل  انرژی  بخش 
آنچه را كه د  ر ايران رها كرد  يم د  وباره برد  اريم. ما تقاضای زياد  ی را د  ر 
ايران  با  ايران مشاهد  ه می كنيم. زيمنس د  ر سال 2010 تجارت جد  يد   
ايران  عليه  تحريم ها  لغو  پيش بيني  با  گذشته  ماه  ولی  كرد    متوقف  را 
قرارد  اد  ی را برای كار د  ر پروژه های زيرساختهای ريلی ايران به ارزش 1.5 
ميليارد   يورو امضا كرد  . زيمنس افزود  : ما هرگز ايران را ترک نكرد  يم و به 
تعهد  ات مان د  ر مقاطع زمانی مختلف و د  ر عين حال مقررات بين المللی 
پايبند   هستيم. ما اكنون د  ر حال افزايش تالش های خود   هستيم تا اين 

سنت د  يرينه را اد  امه د  هيم.
 مد  يرعامل بخش نفت و گاز جنرال الكتريک رقيب د  يرينه زيمنس نيز 

د  ر ماه جاری به ايران سفر كرد  .
»بيژن زنگنه« وزير نفت ايران پس از د  يد  ار با »جو كيسر« مد  يرعامل 
و  كمپرسورها  تحويل  كه  شد  ه  متعهد    زيمنس  گفت،  آلمان  زيمنس 

توربين های استخراج گاز طبيعی به ايران را سرعت ببخشد  .
ماشين  به خريد    و  استخراج كند    بيشتری  گاز  بايد    ايران  افزود  :  وی 
ميتواند    زيمنس  و  د  ارد    احتياج  نفت  چاه  كمپرسورهای  و  گرد  ان  آالت 

شريک خوبی برای ايران د  ر اين زمينه باشد  . 
زنگنه به زيمنس گفته كه اين شركت می تواند   سرمايه گذاری مشتركی 
را با يک شركت ايرانی شروع و به بازارهای منطقه كه از اين برند   استفاد  ه 

می كنند  ، تجهيزات الزم را صاد  ر كند  . 
خبرگزاری ایسنا

حضور زيمنس
د  ر پروژه های نفت و گاز ايران

سازمانبينالمللیانرژی:

قیمتنفتتاسال2017افزایشنخواهدیافت
نمي رود    احتمال  كه  كرد    اعالم  د  وشنبه  روز  انرژی  المللی  بين  سازمان 
قيمت های نفت تا پيش از آغاز سال 2017 ميالد  ی از سطح كنونی باالتر 
رود  . خبرگزاری فرانسه از پاريس گزارش د  اد   كه سازمان بين المللی انرژی د  ر 
بيانيه خود   افزود  : حتی پس از سال 2017 نيز به د  ليل ذخاير زياد   نفتی د  ر 

بازار، بهبود   قيمت نفت ُكند   انجام خواهد   شد  .
د  ر گزارش ميان مد  ت اين سازمان كه به پنج سال آيند  ه نظر د  ارد  ، آمد  ه 
است كه شرايط بازار حاكی از آن نيست كه قيمت ها بتواند   بسرعت د  ر آيند  ه 
نزد  يک بهبود   يابد  ، مگر اينكه يک رويد  اد   جغرافيايی - سياسی )ژئوپوليتيک( 
پيش بيني نشد  ه رخ د  هد  . قيمت نفت خام كه د  ر اوايل سال 2014 ميالد  ی 
به بيش از 100 د  الر د  ر هر بشكه رسيد  ه بود  ، اكنون حد  ود   30 د  الر است و 

چند  ی پيش حتی به زير 30 د  الر سقوط كرد  .
خبرگزاری ایرنا
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سه توافق برقی ايران و جمهوری آذربايجان
ايران و جمهوری آذربايجان به منظور ساخت نيروگاه های 
جد  يد   برق تجد  يد  پذير، اتصال شبكه برق ايران به روسيه و 

توسعه تجارت برق بين د  و كشور به توافق رسيد  ند  . 
جمهوری  و  ايران  انرژی  و  برق  مذاكرات  جد  يد    د  ور 
با محور همكاری مشترک د  و كشور د  ر زمينه  آذربايجان 
د  ر  زمين  گرمايي  و  باد  ی  برق  جد  يد    نيروگاه های  احد  اث 

تهران برگزار شد  . 
»حميد   چيت چيان«، وزير نيروي جمهوري اسالمي ايران، 
د  ر د  يد  ار با »شاهين مصطفي يف«، وزير اقتصاد   و صنعت 
جمهوري آذربايجان، با بيان اينكه هم اكنون پيک مصرف 
برق جمهوری آذربايجان و روسيه و گرجستان د  ر زمستان و 
پيک مصرف برق ايران د  ر تابستان است، گفت: بر اين اساس، 
امكان تباد  ل برق و انرژی بين ايران و كشورهای منطقه قفقاز 

و روسيه د  ر فصول گرم و سرد   سال فراهم است. 
اين، مذاكراتي د  رخصوص  بر  افزود  : عالوه   چيت چيان 
احد  اث نيروگاه هاي باد  ي و زمين گرمايي با همكاري مشترک 
انرژي هاي  د  ولتي  آژانس  و  ايران  نو  انرژي هاي  سازمان 
تجد  يد  پذير جمهوری آذربايجان د  ر مشكين شهر و خواف 
انجام شد  ه بود  .  وزير نيرو با اشاره به اينكه پس از برد  اشته 
و  اسالمي  جمهوري  بين  روابط  سطح  تحريم ها  شد  ن 
جمهوري آذربايجان به سرعت رو به افزايش بود  ه و اين به 
نفع هر د  و كشور خواهد   بود  ، بيان كرد  : از آغاز د  ولت يازد  هم، 
تاكنون چهار مالقات بين روساي جمهور د  و كشور صورت 

گرفته و سفر چند   روز آيند  ه رئيس جمهور آذربايجان به 
ايران، باعث گسترش و توسعه بيشتر روابط بين د  و كشور 
نيرو  وزارت  اينكه  بيان  با  مسئول  مقام  اين  شد  .  خواهد   
عالقه مند   به گسترش روابط با جمهوری آذربايجان د  ر زمينه 
آب و برق است، به روند   اجرايی پروژه سد   »خد  اآفرين« اشاره 
كرد   و گفت: د  ر مورد   اين سد   اقد  ام های الزم د  ر ايران انجام 
شد  ه است.  وزير نيرو د  رخصوص پروژه اتصال شبكه هاي برق 
كشورهاي ايران، جمهوری آذربايجان، گرجستان و روسيه 
كه به نفع هر چهار كشور خواهد   بود  ، اظهار كرد  : با توجه 
به اينكه پيک مصرف برق جمهوری آذربايجان و روسيه و 
گرجستان د  ر زمستان و پيک مصرف برق ايران د  ر تابستان 
است، ضمن تباد  ل برق مي توانيم د  ر تابستان وارد  كنند  ه برق 
از جمهوری آذربايجان و روسيه و گرجستان و د  ر زمستان 
احد  اث  هزينه  و  باشيم  كشورها  اين  به  برق  صاد  ركنند  ه 
نيروگاه هاي جد  يد   را كاهش د  هيم.  »شاهين مصطفي يف«، 
وزير اقتصاد   و صنعت جمهوري آذربايجان، هم د  ر حاشيه اين 
د  يد  ار با بيان اينكه اكنون زمان تجارت برق است، با اشاره به 
اتصال شبكه برق بين سه كشور ايران،  جمهوری آذربايجان و 
روسيه، خاطرنشان كرد  : پيش بينی می شود   مسائل فني اين 
طرح تا يک ماه آيند  ه مرتفع شود   و توافق نامه فروش برق 
عملي شد  ه و هر سه كشور آذربايجان، ايران و روسيه از اين 

امر منتفع شويم.
خبرگزاری مهر

نرمافزارشبیهسازانجام
DCSمانورپستهاي

طراحیشد
پست هاي  د  ر  مانور  انجام  آفالين  آموزش  نرم افزار 
DCS  براي اپراتورهاي ايستگاه هاي انتقال براي اولين بار 
د  ر كشور توسط مسئول بهره برد  اري پست 400 كيلوولت 

سپاهان اصفهان طراحي و اجرا شد  .
مسئول بهره برد  اري پست 400 كيلوولت سپاهان و 
طراح نرم افزار فوق د  ر اين باره گفت: فراموشي آموخته ها 
به مرور زمان د  ر آموزش هاي تئوري و نيز نبود   تكرار از يک 
سو و همچنين نياز به آموزش عملي كار با سامانه مذكور 
برای انجام مانور بر روي شبكه ما را بر آن د  اشت تا نحوه 
قطع و وصل و مانور شبكه را برای آموزش اپراتورهاي 
ايستگاه هاي انتقال به صورت تصويري شبيه سازي نماييم.

 DCS پست هاي  افزود  :  زيالب پور«  »رضا  مهند  س 
بااليي  از حساسيت  بود  ه و  انتقال  بيشتر د  ر سطح  كه 
نيز برخورد  ارند  ، نياز به د  وره آموزشي جامع برای سامانه 
با  كار  نحوه  بر  كاركنان  تسلط  و  آشنايي  براي   DCS
سامانه DCS  د  ارد   تا  بتوانند   د  ر انجام مانورها و يا د  ر 
مواقع اضطراري با اطمينان خاطر بيشتري نسبت به انجام 
بهره برد  اري  مسئول  نمايند  .  اقد  ام  شد  ه  خواسته  موارد   
پست 400 كيلوولت سپاهان اصفهان گفت: د  ر آموزش 
به صورت تئوري نكاتي د  ر خصوص نحوه صد  ور فرامين 
DCS از روي مانيتورها و شرح تصاوير تجهيزات موجود   
د  ر صفحه سامانه به پرسنل توضيح د  اد  ه مي شد   كه به د  ليل 
برق د  ار بود  ن پست توانايي كار به صورت عملي نيز وجود   
ند  اشت و صد  ور فرمان و كار عملي نياز به د  ريافت مجوز 
خاموشي بود   كه د  ر پست هاي انتقال به راحتي امكان 
اذعان د  اشت: د  ر  ند  اشت.  وي  د  ريافت خاموشي وجود   
مانورها بجاي اينكه كار اصلي كاركنان پست ها پرد  اختن به 
انجام مانور به صورت صحيح باشد  ، د  ر مسير انجام مانور د  ر 
يک خاموشي برای آشنايي آنان بايد   به صورت قد  م به قد  م 
مراحل مانور توضيح د  اد  ه مي شد  ، اين موضوع باعث طوالني 
شد  ن مانور شد  ه و يا اينكه د  ر مسير انجام مانور به مشكالت 
و مسائلي برخورد   مي كرد  ند   كه نشان مي د  اد   آموزش هاي 
تئوري برگزار شد  ه تاثير چند  اني بر ياد  گيري افراد   ند  اشته 
است. »زيالب پور« اد  امه د  اد  : با توجه به موارد   ذكر شد  ه 
تصميم گرفته شد   كه نحوه كار با سامانه DCS زيمنس به 
صورت نرم افزاري كه از نظر ظاهري كامال مطابق و مشابه با 
سامانه DCS واقعي موجود   د  ر پست طراحي و شبيه سازي 
شود   و د  ر اختيار پرسنل قرار گيرد   تا د  ر همه شرايط بتواند   
به راحتي يک مانور را بد  ون نياز به د  ريافت خاموشي و يا 
ترس از صد  ور فرمان اشتباه انجام د  هند   كه  به د  ليل تكرار 
پذير بود  ن مي تواند   توانايي هاي شخص را د  ر كار با سامانه 
DCS افزايش د  هد   و باعث افزايش آگاهي فرد   و سرعت 

عمل د  ر انجام مانورها شود  . 

برنامهايرانوروسيهبرایترانزيتبرق

زمستانبرقصادرمیکنیم،تابستانوارد
كه  است  اين  بر  ما  برنامه  گفت:  روسيه،  و  ايران  بين  برق  ترانزيت  و  تباد  ل  برنامه  به  اشاره  با  توانير  مد  يرعامل 
زمستان ها به روسيه برق صاد  ر كنيم و تابستان ها از اين كشور برق وارد    كنيم. »آرش كرد  ی« د  ر تشريح برنامه های 
جد  يد   توسعه صنعت برق ايران، گفت: صنعت برق برای توسعه به سرمايه گذاری های جد  يد   توسط بخش خصوصی و 
خارجی نياز د  ارد  . مد  يرعامل توانير با اعالم اينكه افزايش 30 هزار مگاوات به ظرفيت توليد   برق د  ر برنامه ششم توسعه 
پيش بيني شد  ه است، تصريح كرد  : بر اين اساس به ازاي اضافه شد  ن هر يک مگاوات به ظرفيت توليد   برق بايد   پنج 

مگاوات به ظرفيت شبكه انتقال اضافه شود  .
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فاز د  وم نيروگاه برق آبی گتوند   كه قرار بود   مثل فاز اول شامل چهار واحد   250 
مگاواتی باشد  ، به احتمال قريب به يقين به چهار واحد   175 مگاواتی تعد  يل خواهد   
بلند  ترين سد   خاكی كشور د  ر منتهی اليه موقعيت  به عنوان  عليا  شد  . سد   گتوند   
كوهستانی رود  خانه كارون، د  ر فاصله 380 كيلومتری از مصب رود  خانه و نزد  يک 
شهرستان گتوند   د  ر استان خوزستان احد  اث شد  ه است. د  ر بد  نه اين سد  ، نيروگاهی 

به ظرفيت يک هزار مگاوات )چهار واحد   250 مگاواتی( د  ر مد  ار بهره برد  اری است 
و برنامه ريزی ها برای احد  اث فاز د  وم اين نيروگاه اد  امه د  ارد  . د  ر حالی كه قرار بود   
فاز د  وم نيروگاه برق آبی سد   گتوند   نيز با ظرفيت يک هزار مگاوات احد  اث شود  ، اين 
برنامه تا حد  ود  ی با تغيير مواجه شد  ه و احتمال تعد  يل اين ظرفيت وجود   د  ارد  . 
هم اكنون ظرفيت فاز د  وم نيروگاه برق آبی گتوند   د  ر حال بررسی است و احد  اث 4 
واحد   250 مگاواتی به ظرفيت نهايی يک هزار مگاوات و احد  اث چهار واحد   175 
مگاواتی به ظرفيت نهايی 700 مگاوات، د  و گزينه ای است كه برای فاز د  وم اين 
نيروگاه مطرح است. تا امروز ساختمان اصلی فاز د  وم اين نيروگاه برق آبی احد  اث 
شد  ه و خريد   و نصب تجهيزات به زمان تصويب ظرفيت نهايی اين فاز موكول شد  ه 
است. مهرماه سال گذشته بود   كه »علی اكبر غالم رضايی«، قائم مقام اجرايی طرح 
سد   و نيروگاه گتوند   د  ر شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، د  رباره ابراز تمايل 
عراق برای خريد  اری مستقيم برق فاز د  وم نيروگاه برق آبی گتوند   گفته بود  : شبكه 
برق عراق به شد  ت به افزايش تأمين برق نياز د  ارد   و به علت نزد  يكی گتوند   به اين 

كشور، عراقی ها خواهان خريد  اری كامل برق واحد   توسعه نيروگاه گتوند   هستند  .
خبرگزاري تسنیم

معاون وزير نيرو گفت: د  ر حال حاضر حد  ود   
3 هزار مگاوات نيروگاه اسقاطی د  ر كشور د  اريم 
و با توجه به برنامه ريزی های صورت گرفته تا 10 
سال آيند  ه اين نيروگاه ها از رد  ه خارج می شوند  . 
هوشنگ فالحتيان د  ر حاشيه پنجمين كنفرانس 
اشاره  با  خبرنگاران  جمع  د  ر  ايتک  بين المللی 
به نيروگاه های با راند  مان پايين كشور گفت: به 
تد  ريج بايد   اين نيروگاه ها 
به  و  كنيم  بازنشسته  را 
نيروگاه های  آنها  جای 
سيكل تركيبی با راند  مان 
از  اين كه  يا  و  ايجاد    باال 
تجد  يد   پذير  انرژی های 
فالحتيان  كنيم.  استفاد  ه 
نيرو  با بيان  اينكه وزارت 
از تالش شركت ملی گاز 
خصوصی  بخش  و  ايران 
مي كند  ،  استقبال  برق  صاد  رات  توسعه  برای 
اظهار كرد  : هرگونه اقد  ام د  ر اين زمينه بايد   با 

هماهنگی اين وزارتخانه انجام شود  .

مسئولصادراتبرقوزارتنيرو
است؛نهشركتملیگاز

معاون وزير نيرو د  رباره موازی كاری شركت 

ملی گاز ايران با وزارت نيرو د  ر صاد  رات برق 
كشور  د  ر  برق  صادر  ات  متولی  كرد  :  تأكيد   
از  نيرو  وزارت  چند    هر  و  است  نيرو  وزارت 
مانند    نفت  وزارت  زيرمجموعه های  فعاليت 
شركت ملی گاز ايران و شركت صاد  رات گاز 
د  ر توسعه صاد  رات برق استقبال مي كند  ، اما 
بايد   بد  انيم شبكه های سراسری برق كشور د  ر 

اختيار وزارت نيرو است.
راهبرد  ی  و  مد  يريت  فالحتيان،  گفته  به 
است  ملی  د  يسپاچينگ  با  برق  شبكه های 
و  می كند    فعاليت  نيرو  وزارت  نظر  زير  كه 
اين  مجوز  با  فقط  نيروگاه  احد  اث  همچنين 
وزارتخانه انجام می شود   و قرارد  اد  های تامين 
زير  شركت های  با  مصرف كنند  گان  برق 
نيرو  نيرو است. معاون وزير  مجموعه وزارت 
برق  صاد  رات  از  نيرو  وزارت  اينكه  بيان  با 
و  می كند    استقبال  خصوصی  بخش  توسط 
الزم است شركت ملی گاز نيز د  ر اين زمينه 
هماهنگی های الزم را د  اشته باشد  ، اد  امه د  اد  : 
افراد   يا شركت هايی كه به د  نبال صاد  ر كرد  ن 
ملی  شركت  از  گاز  گرفتن  تحويل  و  برق 
نيرو  وزارت  به  مراجعه  نيازمند    هستند  ،  گاز 

هستند  .
خبرگزاری ایسنا

نيروگاه های اسقاطی 10 سال د  يگر 
از رد  ه خارج می شوند  

د  ر حالی كه قرار بود   چهار ماه پيش، 7 هزار ميليارد   تومان 
منتقل  د  ولت  به  نيرو  وزارت  تومانی  ميليارد    بد  هی 32 هزار  از 
شود  ، اين اتفاق هنوز محقق نشد  ه است. »هوشنگ فالحتيان«، 
معاون وزير نيرو د  ر امور برق و انرژی، شانزد  هم آبان ماه د  ر جمع 
خبرنگاران د  رباره اين موضوع گفته بود  : »از بابت نيروگاه هايی كه 
د  ر سال های گذشته به بخش های غيرد  ولتی واگذار شد  ه بيش 
از 7 هزار ميليارد   تومان بد  هی برای وزارت نيرو باقی ماند  ه كه 
د  ر جلسات د  ولت اين موضوع مورد   بحث و بررسی قرار گرفت 
د  ولت  به  نيرو  وزارت  بد  هی های  از  بخش  اين  كه  شد    مقرر  و 
منتقل شود  . پتانسيل های قانونی اين كار انجام شد  ه و تا چند   

خواهد    صورت  كار  اين  آيند  ه  روز 
از  چهارماه  گذشت  با  اما  گرفت.« 
ميليارد    7هزار  هنوز  تاريخ،  اين 
تومان از بد  هی های وزارت نيرو كه 
نيروگاه های  بد  هی های  به  مربوط 
گذشته  د  وره های  د  ر  شد  ه  واگذار 
و  است  نيرو  وزارت  بر گرد  ن  بود  ه، 
به د  ولت منتقل نشد  ه است. عليرضا 
امور  و  برنامه ريزی  معاون  د  ائمی، 
اين  د  رباره  نيز  نيرو  وزير  اقتصاد  ی 

موضوع، گفت: »متاسفانه اتفاقی كه د  ر واگذاری نيروگاه ها افتاد  ه 
اين است كه نيروگاه ها واگذار شد  ه و بد  هی بانكی آن ها بر د  وش 
وزارت نيرو باقی ماند  ه است كه برای جلوگيری از اين موضوع، از 
اين پس شيوه واگذاری تغيير می كند  .« به گفته وی، از اين پس 
نيروگاه ها د  ر قالب شركت و بنگاه اقتصاد  ی واگذار می شوند   كه بر 
اين اساس، تمام بد  هی های آنها نيز د  ر تراز مالی شركت ثبت و 

نيروگاه به همراه بد  هی های آن واگذار می شود  .
خبرگزاری  تسنیم

تالشناکاموزارتنیرو
برایانتقال7هزارمیلیاردتومانبدهی

کاهش ظرفيت فاز د  وم نيروگاه برق آبی گتوند   بررسی می شود  

اسفند  1394



مجله خبری16

مد  يركل د  فتر مهند  سی و نظارت بر تأسيسات زيربنايی 
راه آهن با بيان اينكه د  ر حال حاضر ۶4۶ كيلومتر راه آهن 
از  بخشی  تأمين  گفت:  است،  احد  اث  حال  د  ر  حومه ای 
هزينه  مالی قطار حومه ای از محل بند   »ق« بود  جه  سال 

94 انجام می شود  . 
»وحيد   علی قارد  اشی«  د  رباره  توسعه قطارهای حومه ای 
گفت:   د  ر حال حاضر راه آهن با استفاد  ه از ظرفيت  كنار 
خط های موجود    و يا استفاد  ه از خطوط ريلی قبلی، اقد  ام 
است.    كرد  ه  د  ر چند   شهر  قطارهای حومه ای  توسعه  به 
وی اد  امه د  اد  : البته تعد  اد  ی قطار  حومه ای هم اكنون د  ر 
اما سياست  ناوگان ريلی بين شهری كشور فعال است، 
توسعه  بيشتر اين قطار ها د  ر د  ستور كار جمهوری اسالمی 

ايران قرار د  ارد  . 

هدفگذاریايجاد۳۰۰۰كيلومتر
مسيرريلیدوخطه

مد  يركل د  فتر مهند  سی و نظارت بر تأسيسات زيربنايی 
هزار   11 كنار  د  ر  كرد  ه ايم  هد  ف گذاری  گفت:  راه آهن 
كيلومتر خط آهن موجود  ، 3 هزار كيلومتر مسير ريلی د  و 
خطه د  اشته باشيم، زيرا اين امر موجب افزايش 2 برابری 

ظرفيت خطوط ريلی می شود  . 
و  حومه ای  قطار های  توسعه  برای  كرد  :  اضافه  وی   
كاهش ترافيک جاد  ه های منتهی به تهران، خطوط ريلی 
تهران � كرج، تهران �  قم و تهران �  گرمسار، چهار خطه 

می شوند   .   علی قارد  اشی همچنين با اشاره به قطار تهران- 
كرج- هشتگرد  ، افزود  :  د  ر گام اول د  ر مسير تهران - كرج 
- هشتگرد   توسعه قطارهای حومه ای د  ر د  ستور كار قرار 
گرفت ، از سمت كرج تا تهران روزانه 117 هزار خود  رو 
از  قطار  اين  خود  رو ها  اگر سرنشينان  كه  ترد  د   می كنند   
استفاد  ه كنند   به صرفه جويی سوخت، كاهش ترافيک و 
كاهش آاليند  ه های زيست محيطی می انجامد   كه اين به 

نفع منافع ملی و آسايش مرد  م است. 
تا  تهران  از  حومه ای  قطار  د  يگر  مسير  گفت :  وی   
پرند   است كه با احد  اث قطار حومه ای اين مسير، پرند  ، 
از طريق  بهارستان  و شهرستان  رباط كريم  و  اسالم شهر 
پروژه هم  اين  تهران متصل می شوند  .  به  قطار حومه ای 

اكنون پروژه د  ر حال تكميل است. 

راهاندازیقطارحومهایقزوين-تهران-قزوين
علی قارد  اشی با اشاره به  راه اند  ازی قطار حومه ای قزوين 
به تهران ، گفت: با راه اند  ازی اين قطار كه ساعت حركت 
آن از قزوين 5:20 صبح است، مرد  م قزوين می توانند   به 
راحتی د  ر ساعت اد  اری به تهران بيايند   و با قطاری كه 
ساعت 1۶:20  از تهران حركت می كند  ، به قزوين برگرد  ند  . 
 وی با اشاره به اينكه  بد  ين ترتيب زمان سفر از قزوين 
تا تهران كاهش يافت، اضافه كرد  :  ظرفيت هر رام قطار 
 33۶ نفر  و  نرخ بليت قطار حومه ای قزوين-تهران 3000 

تومان است. 

تغييرشيوهسفرهایبينشهریدردستوركاردولت:

ایران۶4۶کیلومترراهآهن
حومهایمیسازد

اعزامهر۱۵دقيقهيکقطارحومهایدرمسير
تهران-ورامين-گرمسار

اسالمی  جمهوری  راه آهن  كرد  :  بيان  قارد  اشی  علی 
ايرا ن قصد   د  ارد   از تهران تا گرمسار مسير ريلی چهارخطه 
است.  د  و خطه  مسير  اين  حاضر  حال  د  ر  كند  ،  احد  اث 
شهرهای قرچک، ورامين، پيشوا و گرمسار به عنوان قطار 
حومه ای د  ر اين مسير چهار خطه قرار می گيرند   و قطار 

حومه ای از گرمسار تا تهران خواهيم د  اشت. 
زير  تأسيسات  بر  نظارت  و  مهند  سی  د  فتر  مد  يركل   
بنايی راه آهن بيان كرد  : د  ر مسير ورامين و پيشوا فعاًل از 
ظرفيت د  و خطه موجود   برای قطارهای حومه ای استفاد  ه 
می شود  . با اضافه شد  ن خطوط ريلی 3 و 4 تا گرمسار اين 
د  و خط به صورت كامل د  ر اختيار قطارهای حومه ای قرار 
می گيرد   و اين امكان فراهم می شود   هر 15 د  قيقه يكبار 
نيز  اين بسيار مناسب است. د  ر د  نيا  اعزام شود   و  قطار 
فاصله بين قطارهای حومه ای كم و حد  ود   15 د  قيقه است. 

اتصالقطارحومهایگرمساروورامين
بهمتروتهران

قارد  اشی تأكيد   كرد  : توسعه قطار های حومه ای  نيازمند   
ارتباط همه ارگان های متولی است ، به عنوان مثال الزم 
د  اشته  مطلوبی  همكاری  اين باره  د  ر  شهرد  اری ها  است 
قطار  می شود    تالش  جاری  سال  د  ر  وی  گفت:  باشند   .  
حومه ای ورامين به تهران و شهرری متصل شود   ، بد  ين 
ترتيب كه از ورامين قطار حومه ای د  ر كوتاه ترين  مسير 
ممكن به متروی جوانمرد   قصاب د  ر تهران و مترو شهرری 

متصل می شود  . 
 مد  يركل د  فتر مهند  سی و نظارت بر تأسيسات زير بنايی 
راه آهن اضافه كرد  : د  ر حال حاضر عمليات روسازی مسير 
د  ر حال انجام است و قسمت عمد  ه ای از فعاليت های قطار 
حومه ای انجام شد  ه و عمليات زيرسازی نيز تقريباً تكميل 
شد  ه است، فقط مقد  اری از ساختمان ها د  ر روسازی ماند  ه 
با راه آهن  ارتباط راه آهن برون شهری  اولين  اين  است و 

د  رون شهری خواهد   بود  . 
 وی اد  امه د  اد  : د  ر گام بعد    سپس ايستگاه راه آهن تهران  
به خط يک متروی تهران متصل می شود   و د  ر گام سوم 
ايستگاه راه آهن تهران به خط 3 مترو نيز متصل می شود   

تا گره های ترافيكی رفع شود  . 

اتصالنيشابوروبينالودبهمشهدمقدس
باقطارحومهای

خراسان  استان  د  ر  همچنين  گفت:    قارد  اشی  علی 
قطارهای  ايجاد    موضوع  مشهد    مقد  س  شهر  و  رضوی 

حومه ای د  ر د  ستور كار قرار گرفت.
قطار  طريق  از  نيشابور  و  بينالود    كه  ترتيب  بد  ين   
مسير  اين  د  ر  می شود  .   متصل  مشهد    به  حومه ای 
خطه   د  و  د  يگر  قطعه ای  و  خطه  سه  مسير  از  قطعه ای 
بر  نظارت  و  مهند  سی  د  فتر  مد  يركل  می شود  .    تكميل 
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تأسيسات زيربنايی راه آهن با تأكيد   بر اينكه راه آهن 
قطارهای  د  رباره  تصد  ی گری  برای  برنامه ای  هيچ 
از  موضعی  هيچ  د  ر  كرد  :  بيان  ند  ارد  ،  حومه ای 
شركت  ايجاد    بحث  د  ر  نمی شويم  وارد    تصد  ی گری 
كه  می شود    د  نبال  هد  ف  اين  حومه ای  قطارهای 
مد  يريت قطارهای حومه ای به د  قت انجام شود  . وی 
افزود  : د  ر مد  يريت قطارهای حومه ای بايد   فاصله بين 
د  اشته  وجود    باال  حركتی  اطمينان  و  كوتاه  قطار ها 
يعنی  باشد    جذاب  مسافر  برای  وسيله  اين  تا  باشد   
سرعت و ايمنی... مسافر بايد   مطمئن شود   كه اگر به 
عنوان مثال به قطار ساعت 7:30 صبح نرسيد   قطار 
بعد  ی بالفاصله د  ر ساعت 7:45 د  ر ايستگاه خواهد   
بود   و می تواند   سفر خود   را با اين قطار تنظيم كند  . 

اتصالبناب،مراغهوجلفا
بهتبريزباقطارحومهای

تأسيسات  بر  نظارت  و  مهند  سی  د  فتر  مد  يركل 
زيربنايی راه آهن بيان كرد  : د  ر شهر تبريز نيز موضوع 
احد  اث قطارهای حومه ای  و افزايش ظرفيت و بهره وری 
انجام مطالعاتی  مسير د  ر د  ستور كار است. د  ر حال 
برای اصالح شبكه اصلی هستيم تا مسير تبريز به جلفا 
و تبريز به بناب و مراغه را به مسير قطارهای حومه ای 
تبد  يل كنيم.   وی بيان كرد  :  د  ر شهرهای د  يگر نظير 
د  ر  حومه ای  قطارهای  توسعه  نيز  اصفهان  و  شيراز 
اين  بهينه حومه ای  بتوان مسير  تا  د  ستور كار است 
شهر ها را از طريق مطالعات مشخص كرد   و سيستم 

قطارهای حومه ای را د  ر آنها پياد  ه كرد  . 

انتخابريلباسوترانست
برایناوگانقطارحومهای

علی قارد  اشی با تأكيد   بر اينكه قطعاً وجود   شركتی 
حومه ای  قطارهای  برنامه ريزی  و  مد  يريت  برای 
ضروری است، د  رباره ناوگان قطارهای حومه ای بيان 
كرد  : فعاًل د  و سازمان قطار شامل قطارهای ريل باس و 
ترانست ها برای پروژه قطارهای حومه ای د  ر نظر گرفته 

شد  ه است. 

همچنين توليد   ترانست ها باز د  ر د  ستور كار  است 
ترانست ها  تعد  اد    خصوصی  بخش  همكاری  با  كه 

افزايش يافته و د  ر سير قرار می گيرد  . 

تأمينبخشیازهزينههایمالیقطارحومهای
ازمحلبند»ق«تبصرهبودجه

وی د  رباره اعتبارات توسعه قطار های حومه ای نيز 
گفت:  اعتبار ويژه و مجزايی برای قطارهای حومه ای د  ر 
نظر گرفته نشد  ه است، د  ر قالب توسعه خطوط راه آهن 
از اعتبارات كالن توسعه خطوط ريلی با هد  ف گذاری 
قطارهای حومه ای تأمين مالی انجام می شود  . مد  يركل 
د  فتر مهند  سی و نظارت بر تأسيسات زير بنايی راه آهن 
بيان كرد  : بخشی از اعتبار توسعه قطارهای حومه ای 
صرفه جويی  محل  از  راه آهن  مد  يرعامل  پيشنهاد    به 
از  كرد  يم  تالش  می شود  ،  تأمين  سوخت  مصرف 
ظرفيت های قانونی برای تأمين مالی استفاد  ه جد  ی 
كنيم كه د  ر اين راستا بند   »ق« تبصره بود  جه سال 
94 هم برای توسعه قطارهای حومه ای د  ر د  ستور كار 
قرار گرفت. علی قارد  اشی اضافه كرد  : اگر بخواهيم د  ر 
كوتاه مد  ت به انقالبی د  ر حوزه ساماند  هی قطارهای 
د  ر  است  الزم  يابيم  د  ست  بزرگ  حومه ای شهرهای 
زمان كوتاه، هزينه های قابل توجه د  اشته باشيم و اين 
مستلزم استفاد  ه از ظرفيت های قانونی نظير بند   »ق« 

تبصره بود  جه است. 

احداث۶۴۶كيلومتر
راهآهنحومهایدركشور

تأسيسات  بر  نظارت  و  مهند  سی  د  فتر  مد  يركل 
زيربنايی راه آهن با بيان اينكه قطارهای حومه ای بايد   
قيمت مناسب و ارزان د  اشته باشند   و خد  مات آن نظير 
خد  مات مترو است، اضافه كرد  : د  ر حال حاضر ۶4۶ 

كيلومتر راه آهن حومه ای د  ر حال احد  اث است. 
 علی قارد  اشی با تأكيد   بر اينكه توسعه قطار های 
حومه ای هيچ محد  ود  يتی ند  ارد  ، بيان كرد  :   به ميزانی 
حومه ای  قطارهای  جذب  بيشتری  مسافر  تعد  اد    كه 
يابد  ، می توان به همين ميزان  افزايش  شود   و تقاضا 
تعد  اد   قطار ها را افزايش د  اد   .   
و  مهند  سی  د  فتر  مد  يركل 
زير  تأسيسات  بر  نظارت 
بنايی راه آهن گفت: افزايش 
جابه جايی،  سرعت  ايمنی، 
ارزان،  نقل  و  حمل 
آاليند  ه های  توليد    كاهش 
كاهش  و  زيست محيطی 
مزايای  از  جاد  ه ها  ترافيک 
حومه ای  قطار های  توسعه 

است. 
پایگاه خبری تین نیوز

امضاي قرارد  اد  میان راه آهن ایران
 و شركت DBI آلمان

د  ر راستاي ايجاد   تغييرات اساسي و بنياد  ي راه اهن ايران 
و شركت DBI آلمان قرارد  اد   همكاري امضا مي كنند  . 
متوليان راه آهن براي ايجاد   تحول و تغييرات د  ر راه آهن 
به شكل اساسي و بنياد  ي و با الگوگيري از راه آهن هاي 
توسعه يافته جهان با شركت آلمان dbi قرارد  اد  ي منعقد   
د  ر  تا  است  مقرر  قرارد  اد    اين  راستاي  د  ر  كه  مي كنند   
حوزه هاي مختلف از جمله مالكيت، مد  يريت و پرسنل 
راه آهن و ارتباطات فراسازماني و فرابخشي و ... تغييرات 
اساسي و بنياد  ي صورت گيرد  . د  ر راستاي اين تحوالت 
تكنولوژي هاي موجود  ، قوانين و مقررات، استاند  ارد  ها و 

رويه ها و... مورد   بازنگري قرار مي گيرد  .

ثبت ركورد   بازسازی
لوكوموتیو ها د  ر سال ۹5

اولين لوكوموتيو GT2۶ بازسازی شد  ه از لوكوموتيوهای 
متعلق به شركت البرز نيرو همزمان با افتتاح يک د  ستگاه 
بهره برد اري  به  امروز  بخش خصوصی  ملی  لوكوموتيو 
رسيد  . بابک احمد  ی معاون ناوگان شركت راه آهن د  ر 
بازسازی شد  ه  لوكوموتيو  افتتاحيه د  و د  ستگاه  مراسم 
گفت: كارخانه جوان بازسازی لوكوموتيو كرج تاكنون 
برای ما بركات زياد  ی د  اشته است به طوريكه د  ر شرايط 
تحريم توانسته با همكاری و همت شركت های مختلف 
و همچنين كمبود   منابع مالی، كار بازسازی را شبانه 
روز انجام د  هد  . وي افزود  : عملكرد   بسيار خوبی را طی 
يک سال اخير د  ر بحث بازسازی  شاهد   بود  يم طوری كه 
پروژه 28  بازسازی شد  ه  لوكوموتيو  د  ستگاه  د  و  امروز 
بازسازی شد  ه شركت  لوكوموتيو  و   )543( د  ستگاهی 

البرز )7011( د  اريم.

استفاد  ه از واگن های یخچال د  ار
 برای اولین بار د  ر كشور

پس از مذاكرات مستمر شركت راه  آهن جمهوری اسالمی 
ايران با كشورهای همسايه، كشورهای اروپايی و روسيه، بر 
اساس يک توافقنامه واگن های يخچال د  ار مخصوص حمل 
مواد   غذايی برای اولين بار وارد   چرخه حمل و نقل ريلی كشور 
مي شوند  . اين توافق د  ر جريان مذاكرات حسين عاشوری، 
معاون بازرگانی شركت راه آهن با رييس راه آهن قزاقستان و 
مد  يران راه آهن روسيه و د  ر راستای رساند  ن ميزان جابه جايی 
كاالهای ترانزيتی، صاد  راتی و وارد  اتی به د  و و نيم ميليون تن 
د  ر سال آيند  ه انجام شد  . بر اين اساس توافق نامه ای ميان 
راه آهن جمهوری اسالمی ايران و راه آهن قزاقستان انجام 
شد   كه بر اساس آن از اين پس مواد   غذايی از كشور ما به 

قزاقستان و روسيه صاد  رات و ترانزيت می شود  .
پایگاه خبری تین نیوز
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انرژی های  سازمان  مد  يران  بين  مذاكرات  اساس  بر 
 ،»FINERGY« نوی ايران و مد  يران شركت ايتاليايی
مقرر شد   كه سه پروژه خورشيد  ی به مجموع ظرفيت 
با  شيراز  و  يزد    كرمان،  شهرهای  د  ر  مگاوات   10

سرمايه گذاری اين شركت احد  اث شود  . 
سفری  د  ر   FINERGY ايتاليايی  شركت  مد  يران 
و  نيرو  وزارت  مد  يران  با حضور  د  ر جلسه ای  تهران  به 

مد  يران سازمان انرژی های نوی 
ايران، شركت كرد  ند  . 

توضيحاتی  جلسه،  اين  د  ر 
سرمايه گذاری  نحوه  د  رباره 
نياز  مورد    مجوزهای  اخذ  و 
نام  ثبت  مراحل  چگونگی  و 
سازمان  مد  يران  سوی  از 
ارائه  ايران  نوی  انرژی های 
مد  يران  آن،  از  پس  و  شد   
برای   FINERGY شركت 

ايران  تجد  يد  پذير  انرژی های  بخش  د  ر  سرمايه گذاری 
اعالم آماد  گی كرد  ند  . 

سازمان  مد  يران  بين  كه  مذاكراتی  اساس  بر 
ايتاليايی  شركت  اين  مد  يران  و  ايران  نوی  انرژی های 
صورت گرفته، قرار بر اين شد   تا سه پروژه خورشيد  ی 
به مجموع ظرفيت 10 مگاوات د  ر شهرهای كرمان، يزد   
و شيراز با سرمايه گذاری شركت FINERGY احد  اث 
تجربيات  از  استفاد  ه  برای  مذاكرات  همچنين  شود  . 
اين شركت ايتاليايی د  ر حوزه زيست تود  ه و د  ر بخش 

تكنولوژی پالسما اد  امه د  ارد  . 
خبرگزاری تسنیم

بعد   از تصويب برجام و برد  اشته شد  ن تحريم ها، د  ر 
حال حاضر بسياری از شركت های خارجی و بين المللی 
تمايل خود   را به سرمايه گذاری د  ر زمينه های مختلف 

صنعتی و تجاری اعالم كرد  ه اند  . 
ريزی  برنامه  معاون  ورپشتی«  فرهاد    »مهند  س 
و بود  جه شركت توزيع برق استان تهران با اعالم اين 
مطلب گفت: با توجه به زيربنايی بود  ن انرژی برق و 
نياز روزافزون صنايع 
و  انرژی  اين  به 
موقعيت  همچنين 
استراتژيک و اقليمی 
برای  ايران  كشور 
انرژی  از  بهره گيری 
ارائه  و  خورشيد  ی 
سياست های تشويقی 
نيرو  وزارت  سوی  از 
برای سرمايه گذاران 
انرژی های تجد  يد   پذير، بسياری از كشور ها و شركت های 
خارجی عالقمند  ی خود   را برای سرمايه گذاری د  ر اين 
زمينه اعالم كرد  ه اند  . وی افزود  : با توجه به اينكه بخش 
عمد  ه ای از صنايع د  ر حوزه استان تهران فعال است و 
محد  ود  ه  د  ر  زمينه  اين  د  ر  نيز  اقليمی  پتانسيل های 
شركت توزيع برق استان تهران وجود   د  ارد   و پيش از 
اين نيز شركت های آلمانی و ايتاليايی نيز قرارد  اد  هايی د  ر 
اين زمينه د  ر محد  ود  ه استان تهران منعقد   كرد  ه بود  ند  ، 
يک شركت انگليسی نيز د  ر نشستی با مسئولين شركت 
توزيع نيروی برق استان تهران كه با هماهنگی سازمان 

انرژی های نو ايران )سانا( انجام شد  ه بود  ، تمايل خود   را 
برای سرمايه گذاری به منظور توليد   حد  ود   4 گيگا وات 
كه  كرد  ه اند    اعالم  كشور  د  ر سطح  خورشيد  ی  انرژی 
توليد   د  ر حد  ود   يک گيگاوات آن د  ر سطح استان تهران 

سرمايه گذاری خواهد   شد  . 
توليد    كه  است  شد  ه  مقرر  شد  ه  ياد    نشست  د  ر 
تركيبی سلول های خورشيد  ی و باد  ی كه نسل جد  يد  ی 
از نيروگاه های تركيبی خورشيد  ی و باد  ی است تماماً 
كارخانه  مجاورت  د  ر  و  شود    انجام  كشور  د  اخل  د  ر 
آموزش  برای  كاربرد  ی  يا موسسه علمی  د  انشگاه  نيز 
نيز  و  بهره برد  اری  برای  كارآمد    و  متخصص  نيروهای 
تعمير و نگهد  اری مجموعه فوق، انجام شود  .  ورپشتی 
اد  امه د  اد  ، همكاری فی مابين طی موافقت نامه ای بين 
شركت ياد   شد  ه و سانا به مد  ت 20 سال منعقد   خواهد   
شد   و اين شركت متعهد   شد  ه است سرمايه گذاری اوليه 
برای احد  اث، راه اند  ازی و بهره برد  اری از مجموعه فوق را 
برعهد  ه گرفته و عوائد   حاصل از فروش انرژی به مد  ت 
20 سال د  ر اختيار آن ها باشد  .  همچنين د  ر نشستی 
آفريقای جنوبی،  از كشور  با يک گروه صنعتی  د  يگر 
زمينه های الزم برای همكاری د  ر زمينه توليد   انرژی از 
طريق انرژی های نو، مورد   بحث و بررسی قرار گرفت كه 
ضمن بازد  يد   از سايت های مختلف صنعتی و محل های 
مورد  نياز جهت احد  اث نيروگاه خورشيد  ی، برای اد  امه 
همكاری ابراز آماد  گی و تمايل كرد  ند   و مقرر شد   پس از 
بررسی های مقد  ماتی، شركت ياد   شد  ه پروپوزال مربوطه 

برای همكاری های د  و طرف را ارسال كند  . 
پایگاه خبری تحلیلی برق نیوز

ایتالیادر3شهرایران
نیروگاهخورشیدیمیسازد

آماد  گی تهران برای ورود   سرمايه گذاران 
انرژی خورشيد  ی

سرمايه گذاران د  اخلی و خارجی برای احد  اث 900 مگاوات ظرفيت نيروگاه خورشيد  ی د  ر 
استان اعالم آماد  گی كرد  ه اند   مجری پروژه های انرژی تجد  يد  پذير شركت توزيع برق خراسان 
شمالی با تشريح مزايای اين استان برای سرمايه گذاری د  ر زمينه انرژی های خورشيد  ی 
گفت: تاكنون سرمايه گذاران د  اخلی و خارجی برای احد  اث 900 مگاوات ظرفيت نيروگاه 
خورشيد  ی د  ر استان اعالم آماد  گی كرد  ه اند  . مهند  س »اسماعيل حسين پور« با اشاره به 
اين كه همه كشورها تا سال 202۶ موظف هستند   كه نيمی از انرژی مورد   نياز خود   را از 
منابع تجد  يد  پذير تامين كنند  ، گفت: د  ر همين راستا د  ر چند   سال اخير گام های خوبی برای 
احد  اث نيروگاه های خورشيد  ی د  ر كشور برد  اشته شد  ه است. وی ياد  آور شد  : د  ر حال حاضر 
سرمايه گذاران د  اخلی و خارجی برای احد  اث 900 مگاوات ظرفيت نيروگاه خورشيد  ی د  ر 
استان اعالم آماد  گی كرد  ه اند   كه برای اين منظور 1500 هكتار زمين مناسب جايابی شد  ه 
است. وی همچنين به علل جذب سرمايه گذاران برای احد  اث نيروگاه خورشيد  ی د  ر استان 

اشاره كرد   و گفت: خراسان شمالی با 8 ساعت و 40 د  قيقه تابش روزانه يكی از بهترين 
مناطق كشور برای احد  اث نيروگاه خورشيد  ی به شمار می رود  . وی اد  امه د  اد  : اسفراين 3 
هزار و 73 ساعت، جاجرم 3 هزار و 27 ساعت و بجنورد   2 هزار و 900 ساعت تابش مفيد   
ساالنه را طی مطالعات هفت سال گذشته د  اشته اند  . حسين پور همچنين به زير ساخت های 
باالی انتقال برای صد  ور برق توليد  ی اين نيروگاه ها اشاره كرد   و افزود  : د  ر حال حاضر خطوط 
400 كيلوولت استان بيش از هزار مگاوات ظرفيت انتقال د  ارد   كه د  ر حال حاضر كمتر از 
35 د  رصد   اين ظرفيت مورد   استفاد  ه قرار می گيرد  . وی همچنين وجود   ريزگرد  های حد  اقلی 
نسبت به بسياری از استان ها را د  ليل د  يگری برای اقبال سرمايه گذاران به احد  اث نيروگاه های 
خورشيد  ی د  ر استان د  انست و گفت: ريزگرد  ها، سطوح پنل ها را پوشاند  ه و بازد  هی نيروگاه ها 

را تا حد   محسوسی كاهش می د  هد  .
پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(

مجریپروژههایانرژیتجديدپذيرتوزيعبرقخراسانشمالیمطرحكرد:

سرمایهگذاریبرایاحداث900مگاواتنیروگاهخورشیدیدرخراسانشمالی
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د  ر سال 2015 حد  ود   4۶ميليون د  الر وام اعطايی توسط 
صند  وق ابوظبی د  ر چرخه سوم به چهار پروژه انرژی های 
از جمله  آفريقايی  و  كارائيب  د  ر كشورهای  تجد  يد  پذير 
آنتيگوا و باربود  ا، بوركينا فاسو، كبو ورد  ، و سنگال بابت 
توسعه 12 مگاوات ظرفيت انرژی تجد  يد  پذير اعطا شد  .  
صند  وق توسعه ابوظبی د  ر سال 2009 با همكاری آژانس 
بين المللی انرژی تجد  يد  پذير و بنا به پيشنهاد   نهايی آژانس 
بين المللی انرژی تجد  يد  پذير )IRENA(، متعهد   به تامين 
بود  جه به سقف 350 ميليون د  الر د  ر طول هفت چرخه 
انرژی تجد  يد  پذير د  ر كشورهای د  رحال  برای پروژه های 
امتيازی  وام های  قالب  د  ر  مبالغ  اين  است.  توسعه شد  ه 
بهره كم و مد  ت  با  انرژی های تجد  يد  پذير  پروژه های  به 
بازپرد  اخت 20 ساله و د  وره تنفس 5 سال تعلق می گيرد  .  
تكرار  قابليت  با  و  بود  ه  نوآورانه  شد  ه  انتخاب  پروژه های 
شوند  گی و مقياس پذيری، عالوه بر برق رسانی به مناطق 
روستايی، اشتغال زايی و بهبود   سالمت د  ر جامعه، همچنين 

د  سترسی به انرژی را بهبود   می بخشند  . 
پایگاه خبری تحلیلی برق نیوز

وامصندوقابوظبی
به4کشوربابتتوسعه

12مگاواتانرژیتجدیدپذیر

معصومهابتکاردركانالتلگرامخودنوشت:

ابرازعالقهفرانسه
برایاحداثنیروگاهزبالهسوزدرایران

ابراز  از  محيط  از  حفاظت  سازمان  رئيس 
عالقه مند  ی شركت فرانسوی طراح و سازند  ه 
توليد   برق از زباله به سرمايه گذاری كامل د  ر 
هزينه  به  مشابه  تاسيسات  ايجاد    برای  ايران 
خود  ش و بازگشت سرمايه از طريق فروش برق 
خبر د  اد  .  به گزارش نشريه فراب »معصومه 
ابتكار«، د  ركانال تلگرام خود   نوشت: د  ر حاشيه 
د  ومين روز از سفر رييس جمهوری به فرانسه، 
ضمن شركت د  ر جلساتی مانند   مالقات رييس 
مد  يركل  فرانسه،  وزير  نخست  با  جمهوری 
يونسكو و اعضای كنفد  راسيون صنايع بزرگ 
كارخانه  از  مستقل  طور  به  »مد  ف«،  فرانسه 

توليد   برق از زباله د  ر پاريس بازد  يد   كرد  م.
مجموعه  سازند  ه  شركت  د  عوت  به  بازد  يد    اين 
از  كه  گرفت  صورت  زباله  از  برق  توليد    كارخانه های 
بيست  د  ر  و  بود  ه  نوع  اين  از  كارخانه ها  قد  يمی ترين 
د  ر  پرد  ازش ها  انواع  د  اشت.  قرار  پاريس  مركز  كيلومتری 

آنجا بر روی زباله های خانگی و نيز بيمارستانی و عفونی 
اين  د  ر  كه  د  اد  ند    توضيح  كار شناسان  و  می  شود    انجام 
كارخانه روزانه از ۶00 تن زباله د  ر سه خط توليد   حد  ود   
برای  آب گرم  همچنين  می  شود  .  توليد    برق  مگاوات   75
بهره گيری د  ر سيستم های گرمايش شهرک های مسكونی 
را نيز تهيه می  كند  .  فناوری به كار رفته د  ر اين كارخانه 

زباله ها  از سوختن  ناشی  هوا  آلود  گی  برای كنترل 
آاليند  ه هايی  كه  طوری  به  بود  ه،  پيشرفته  بسيار 
ذرات  و  كربن  منواكسيد    ازت،  اكسيد  های  مانند   
معلق زير يک پنجم حد   استاند  ارد  های روز د  نيا و 
د  رسطح بسيار پاک ارزيابی می  شود  . همچنين ميزان 
اوكسين ها و فورال ها  آاليند  ه های مهمی مثل د  ی 
كه آاليند  ه های اصلی زباله سوز ها هستند   با توجه به 
نمونه گيری های مستمر د  ر سطح مطلوبی قرار د  ارد  .  
نيروگاه ها گزينه مطلوبی  نوع  اين  نظر می  رسد    به 
برای  ويژه  به  كشور  از  نقاطی  د  ر  استقرار  برای 
استان های ساحلی باشد   و ظاهرا اين شركت طراح 
و سازند  ه توليد   برق از زباله به سرمايه گذاری كامل 
هزينه خود  ش  به  مشابه  تاسيسات  ايجاد    برای  ايران  د  ر 
و بازگشت سرمايه از طريق فروش برق ابراز عالقه كرد  ه 
است.  شايد   با توجه به استاند  ارد  های مطلوب اين كارخانه 
بتوان پس از تاييد   گزارش ارزيابی زيست محيطی، از آن 

برای مد  يريت معضل پسماند   د  ر كشور استفاد  ه كرد  . 

باغ سبز انرژي د  ر فاصله د  و شهر كرمان تا ماهان با همكاري شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان،  شركت 
عمران علوي ماهان و شركت توسعه سرمايه گذاري جاسک ساخته می شود  .

پس از انعقاد   تفاهم نامه اي برای احد  اث چهار نيروگاه خورشيد  ي 10 مگاواتي د  ر شهر كرمان توسط شركت سرمايه گذار 
آلماني، هم اكنون رابط ايراني اين شركت يعني شركت توسعه سرمايه گذاري جاسک، با همكاري شركت توزيع نيروي 
برق شمال استان كرمان و شركت عمران علوي ماهان با هد  ف فرهنگ سازي استفاد  ه از ظرفيت هاي خورشيد  ي استان 
كرمان و ايجاد   يک نماد   جد  يد   از كرمان د  ر اذهان عمومي، مجتمع چند   منظوره پژوهشي- توريستي باغ سبز ماهان را با 
نصب پنل هاي خورشيد  ي و استفاد  ه از انرژي هاي تجد  يد  پذير د  ر ميد  ان آخر محور هفت باغ علوي ماهان احد  اث می كند  . 
مد  يرعامل شركت توسعه فراگير جاسک د  ر د  يد  ار با مدير عامل شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان گفت: 
كرمان يكي از معد  ود   مناطق كشور است كه با توجه به موقعيت و ويژگي هاي آن، ظرفيت بسيارخوبي براي توليد   انرژي 
الكتريكي از طريق سامانه هاي فتوولتائيک د  ارد  ، عالوه بر آن مسير هفت باغ علوي، مسيري توريستي و شاهراه ارتباطي 
منطقه است كه مي تواند   به خوبي نمايانگر اين ظرفيت استان براي گرد  شگران و مسافران د  اخلي و خارجي باشد  . تركان 
د  ر اد  امه با اشاره به سفر د  و ماه پيش سرمايه گذاران آلماني به كرمان و انعقاد   قرارد  اد   احد  اث چهار نيروگاه خورشيد  ي 
د  ر شهر كرمان گفت: عمليات اجرايي د  و نيروگاه 10 مگاواتي خورشيد  ي تا پايان سال د  ر شهر ماهان آغاز خواهد   شد  .  
وي تاكيد   كرد  : اين مركز آموزشي،پژوهشي و توريستي كه د  ر واقع نمونه اي از نيروگاه خورشيد  ي نيز هست، معماري 
سنتي و مد  رن را به نمايش مي گذارد   و د  ر آن از باد  گير به عنوان تد  اعي كنند  ه فضاي كوير استفاد  ه خواهد   شد  . د  ر پايان 
اين جلسه مقرر شد   قرارد  اد   سه جانبه اي ميان شركت توسعه سرمايه گذاري جاسک، توزيع نيروي برق شمال استان 
كرمان و عمران علوي ماهان منعقد   شد  ه و د  ر فصلي از آن خريد   تضميني 100 كيلوواتي انرژي خورشيد  ي براي نصب 
د  ر مسير هفت باغ علوي بين شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان و شركت سرمايه گذاري جاسک منعقد   شود  .
پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(

باهمکاريشركتتوزيعنيرويبرقشمالاستانكرمانوبخشخصوصی؛

باغ سبز انرژي
بين كرمان تا ماهان ساخته مي شود  
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چيزی به اسم مافيای سد  سازی ند  اريم

بخش آب سازمان ملل متحد   شعار »آب و مشاغل« را به عنوان شعار روز جهانی آب )د  وم فرورد  ين 
مصاد  ف با 22 مارس ( د  ر سال 201۶ ميالد  ي اعالم كرد  .  پوستر ويژه روز جهانی آب نيز از سوي 
روابط عمومی شركت مد  يريت منابع آب ايران طراحی شد  ه است. اين گزارش مي افزايد  : روز جهانی 
آب اولين بار د  ر سال 1992، د  ر بيست و يكمين د  ستور جلسه كنفرانس محيط زيست و توسعه 
سازمان ملل)UNCED(  د  ر شهر ريود  وژانيرو برزيل رسما مطرح شد  . د  ر اين كنفرانس از كليه 
كشورها خواسته شد   تا د  ر راستای اجرای بيانيه 21 سازمان ملل، اين روز را به عنوان روز ترويج و 
آگاه سازی مرد  م د  ر مورد   آب اختصاص د  اد  ه و از طريق پخش و اشاعه نشريات و برگزاری كنفرانس ها، 
سمينارها و نمايشگاه ها د  ر گراميد  اشت آن بكوشند  .  همچنين آژانسی از سوی سازمان ملل برای 
هماهنگی مسائلی د  ر مورد   روز جهانی  آب تعيين می شود   كه بسياری از مسائل را د  ر مورد   منابع 
آب منعكس می كند  . بخش امور اقتصاد  ی و اجتماعی سازمان ملل )UNDESA(، د  هه 2005 تا 
2015 را با عنوان »آب برای زند  گی« معرفی كرد  ه است كه 2015 سال آخر اين د  هه بود  . اين د  هه با 
هد  ف جهانی« تمركز بيشتر روی موضوع هاي مربوط به آب« آغاز شد  . اهد  اف اين د  هه شامل تالش 
برای استفاد  ه از مشاركت زنان د  ر فعاليت های توسعه مرتبط با آب و همكاری د  ر همه سطوح برای 
د  ستيابی به اهد  اف مربوط به آب بود   كه  د  ر اعالميه هزاره و برنامه نشست جهانی توسعه پايد  ار د  ر 
ژوهانسبورگ اعالم شد  ه بود  . از سال 1993، هر سال يک شعار جد  يد   د  رباره مسائل حياتی و حساس 

آن زمان برگزيد  ه می شود   تا فعاليت های جامعه جهانی بر پايه آن شعار شكل گيرد  . 

شعارروزجهانیآب
درسال201۶میالدیاعالمشد

معاون وزير نيرو از بازنگری اين وزارتخانه د  ر ساخت 119 
سد   خبر د  اد  .

رحيم ميد  انی د  رباره برنامه وزارت نيرو برای توقف ساخت 
طرح های  د  ر  اساسی  بازنگری  همچنين  و  جد  يد    سد  های 
سد  سازی كشور، گفت:  اين سئوال مطرح شد  ه كه آيا وزارت 
نيرو د  ر ساخت سد  های جد  يد   تغيير رويكرد   د  اد  ه كه پاسخ 
منفی است. واقعا ما از روز اول د  ولت بد  ون اينكه فشاری به 
ما وارد   شود  ، خود  مان به عنوان كسانی كه اعتقاد   د  اشتيم بايد   
با د  يد   منطقی و توام با علم و آگاهی به گذشته نگاه كنيم، 
حركت كرد  يم. ميد  انی اد  امه د  اد  : وقتی پروژه های سد  سازی را 
بررسی كرد  يم، به چند  ين د  ليل احساس كرد  يم كه بايد   د  ر 
پروژه های سد   سازی بازنگری كنيم. يک د  ليل مهم تغييرات 
اقليم است. از حد  ود   15 سال پيش تاكنون وقتی آمارهای 
بارش را تحليل می كنيم نشان می د  هد   كه با يک شكست 

هيد  رولوژيكی مواجه شد  ه ايم.

۴دليلبازنگریدرسدسازیها
معاون وزير نيرو افزود  : اگر اين بازنگری انجام نشود  ، نوعی 
مشكالت زيست محيطی د  ر كشور ايجاد   خواهد   شد  . عالوه 
بر اين، مسئله د  وم اين است كه تعد  اد  ی از سد  ها به صورت 
نقطه ای مورد   مطالعه قرار گرفته بود  ند  ؛ به اين معنی كه 

تصميم گيری ها برای سد  سازی بر مبنای تاثيرگذاری حوضه 
آبريز نبود  ه و تنها طبق يک محد  ود  ه كوچک تصميم گيری و 
سد  سازی شد  ه است. ميد  انی خاطرنشان كرد  :  واقعيت اين 
از زمانی كه آب منطقه ای،  است كه د  ر گذشته مخصوصاً 
استانی شد  ، مد  يران محلی می د  يد  ند   كه آبی د  ر رود  خانه جاری 
است و د  يگر به اين فكر نمی كرد  ند   كه اين آب به استان های 
پايين د  ست هم بايد   برود  . به عنوان نمونه آيا می توانيم د  ر 
منطقه ای سد   بسازيم بد  ون اينكه به نياز آبی استان پايين 
د  ست توجهی بشود  ؟ معاون وزير نيرو اظهارد  اشت: يک د  ليل 
د  يگر اين بود   كه مهند  سين مشاور د  ر مطالعات سد  سازی 
حقابه محيط زيست را به صورت كامل ند  يد  ه بود  ند  ، يعنی 
اينكه مشاورين بايد   بپذيرند   كه چگونه وقتی يک سد  ی د  ر 
حال مطالعه است، بايد   حقابه بران حقيقی آن مانند   كشاورزان 
نيز د  ر نظر گرفته شوند  . رعايت حقوق حقابه بران د  ر بازنگری 
طرح های سد  سازی كشور بسيار برجسته است. ما نمی توانيم 

جلوی آب را بگيريم و حقوق حقابه بران ناد  يد  ه گرفته شود  .

بازنگریدرساخت۱۱۹سد
معاون وزير نيرو افزود  : د  ر حال حاضر بيش از 119 سد   
د  ر حال اجرا مورد   مطالعه و بازنگری قرار گرفتند   و ما سد  ی 
د  اشتيم كه قرار بود   500 ميليون متر مكعب آب تنظيم كند   

كه ما بعد   از بازنگری، آن را به ۶0 ميليون متر مكعب كاهش 
د  اد  يم. وی خاطرنشان كرد  : اين مسائل منجر به اين شد   كه 
ما ساخت برخی سد  ها را متوقف كرد  ه و برخی را نيز تعد  يل 
كرد  يم كه سرجمع نزد  يک به يک ميليون هكتار از وسعت 
شبكه های زير سد  ها كاسته شد  ه كه اگر اين سرمايه گذاری ها 
برای سد  سازی انجام می شد  ، يعنی بيت المال را به هد  ر د  اد  ه 
ايجاد    انتظار آب  برای كشاورزان د  ر  اميد  ی واهی  بود  يم و 
می كرد  يم. اين مقام مسئول د  ر وزارت نيرو افزود  : بنابراين 
اگر چنين می شد   ما پولی را خرج می كرد  يم و انتظارات و 
تعارضات اجتماعی بوجود   می آمد   و هيچ آبی نيز د  ر كانال 
به اشتباه  آنهايی كه گاهی  بنابراين  جريان پيد  ا نمی كرد  ، 
كلماتی مانند   مافيای سد  سازی به كار مي برند   را مي توانم 
شهاد  ت بد  هم كه هيچ فشاری از جايی به ما وارد   نشد  ه است 
و اگر مافيايی د  ر اين بخش د  اشتيم كه بايد   جلوی بازنگری 

طرح های سد  سازی گرفته مي شد  .
ميد  انی بيان د  اشت: ما سد  هايی را د  اشتيم كه حتی د  ر 
مراحل ساخت و پيشرفت فيزيكی بود  ند  ، اما به د  ليل اينكه 
توجيهی برای اد  امه ند  اشتند   را متوقف كرد  يم كه از مصاد  يق 
آن د  ر حوضه د  رياچه اروميه وجود   د  ارد  . ما د  ر مواقعی سد  ی را 
كه تا 30 د  رصد   نيز پيشرفت فيزيكی د  اشت را متوقف كرد  يم 

كه ما با 4 معيار سد  سازی ها را بررسی مي كنيم.

بازنگریوزارتنيرودرساخت۱۱۹سد
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تجربه نگاري

گزارشيازمهمترین
رویدادهايفرابدرسال1394

کنتورهایهوشمند
سراسریمیشوند

نمیتوانستیمال.سیبازکنیم
وارداتکنتورممنوعبود

کنتورهايهوشمندگامي
اساسيبهسوياینترنتاشیاء

يک برگ د  يگر از تقويم عمر ما ورق خورد   و سالي د  يگر 
را پشت سر گذاشتيم. سالي كه به مانند   سال هاي د  يگر، 
مجموعه اي از كاميابي ها و ناكامي ها و بيم ها و اميد  ها را 
د  ر د  ل خود   د  اشت. د  ر فهرستي كه مي توان از رويد  اد  هاي 
از به فرجام رسيد  ن مذاكرات  سال 1394 تنظيم كرد  ، 

نفسگير هسته اي و...                  د   ر صفحه 22 بخوانید   

شبكه های هوشمند   برق به شبكه های عموماً گسترد  ه ای 
متشكل از انواع منابع توليد  ، خطوط انتقال و شبكه توزيع 
اطالق می شود  . د  ر چنين شبكه هوشمند  ی عملكرد   اجزاء 

مختلف شبكه همواره د  ر حال پايش است..
د   ر صفحه 30 بخوانید   

كنتورهاي  حوزه  به  ورود     1389 سال  از  فراب  شركت 
شبكه هاي  موضوع  از  بخشي  عنوان  به  را  هوشمند   
از همان زمان  و  قرار د  اد    هوشمند   د  ر د  ستور كار خود   
تالش كرد   تا ضمن تعريف د  رست نحوه ورود   به اين حوزه، 
با سازمان هاي مرتبط د  ر وزارت نيرو تفاهمنامه هايي امضا 
كند   و زيرساخت مورد   نياز...            د   ر صفحه 28 بخوانید   

است  يكمی  و  بيست  قرن  پد  يد  ه ي  يک  اشياء  اينترنت 
كه د  ر آن تعد  اد   زياد  ي از تجهيزات فيزيكي، هريک به 
تجهيزات  اين  و  شد    خواهد    متصل  اينترنت  به  نحوي 
براي د  ستيابي به هد  في مشترک با يكد  يگر ارتباط برقرار 

مي كنند  . از طرف د  يگر، امروزه اهميت مصرف توان...
د   ر صفحه 32 بخوانید   

فرابدرساليکهگذشت



تجربه نگاری22

فروردين
حضور فراب د  ر د  ومین نمایشگاه ساالنه وزارت برق عراق )19 تا 22 فرورد  ین 

ماه – بغد  اد   - عراق(:
 فراب به د  عوت مستقيم وزير برق عراق، د  ر كنار 40 شركت د  يگر از 15 كشور جهان 
د  ر د  ومين نمايشگاه ساالنه وزارت برق عراق حضور يافت. وزير برق عراق با همراهي معاون 
نخست وزير و رئيس كميته انرژي اين كشور و معاونان وزارت برق، از غرفه شركت فراب 
د  يد  ن كرد  ند   كه وزير عراقي د  ر اين بازد  يد   گفت: » فراب را مي شناسم و از عملكرد  ش د  ر 

عراق راضي هستم.«

ارديبهشت
مباد  له بزرگ ترین قرارد  اد   تهویه  تونلي و قطار شهري شرکت فراب مربوط 
به طراحي، تامین، نصب و راه اند  ازي سامانه  تهویه  تونل خط 2 قطار شهري 

مشهد   )2 ارد  یبهشت ماه(: 
فراب به منظور طراحي، تامين، نصب و راه اند  ازي سامانه  تهويه  تونل و ايستگاه هاي مسير 
خط 2 قطار شهري مشهد  ، مناقصه اي برگزار كرد   كه برند  ه  اين مناقصه مشاركتي، شركت هاي 
ايند  را )سازند  ه  تجهيزات فرمان( و گريوه كان )نصاب  زيترون )سازند  ه  تجهيزات تهويه(، 
تجهيزات( بود  ند  . نخستين قرارد  اد   مستقيم شركت فراب با مشاركت زيترون- ايند  را- گريوه 
كان، روز د  وم ارد  يبشهت ماه 1394 مباد  له شد   كه بزرگ ترين قرارد  اد   تهويه  تونلي و قطار 

شهري فراب تا آن تاريخ بود  .

گزارشيازمهمترينرويدادهايفرابدرسال۱۳۹۴

فراب د  ر سايل كه گذشت

يك برگ د  يگر از تقويم عمر ما ورق خورد   و سالي 
د  يگر را پشت سر گذاشتيم. سالي كه به مانند   سال هاي 
د  يگر، مجموعه اي از كاميابي ها و ناكامي ها و بيم ها و 
اميد  ها را د  ر د  ل خود   د  اشت. د  ر فهرستي كه مي توان از 
رويد  اد  هاي سال 1394 تنظيم كرد  ، از به فرجام رسيد  ن 
تحريم هاي  لغو  آغاز  و  اي  هسته  نفسگير  مذاكرات 
چشمگير  كاهش  و  نفت  قيمت  سقوط  تا  ظالمانه 
تغيير  و  انتخابات  برگزاري  از  د  ولت؛  د  رآمد  هاي 
تركيب مجلس شوراي اسالمي تا رفت و آمد   هيأت هاي 
مختلف د  يپلماتيك و اقتصاد  ي - سياسي بين تهران و 
پايتخت هاي مهم د  نيا؛ از تغييرات شد  يد   آب و هوايي تا 
د  ه ها رويد  اد   ريز و د  رشت د  يد  ه مي شوند   كه هر يك، 
د  ر جاي محتاج بررسي و تحليل هستند  .  فراب نيز بي 
تأثير از اين رويد  اد  هاي رخ د  اد  ه د  ر محيط پيرامون خود   
نماند   و پروژه هاي شركت، شاهد   فراز و نشيب هايي 
بود  ند  . اگرچه د  ر مجموع، روند   اجرايي پروژه ها، رو به 
رشد   و مثبت ارزيابي مي شود   و چشم اند از پيش رو 

نيز روشن است. 

رئیس روابط عمومي

ابراهیم عبد  اهلل زاد  ه
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حضور فراب د  ر بیستمین نمایشگاه بین المللي نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمي 
)1۶ تا 19 ارد  یبهشت ماه(: 

گروه فراب د  ر قالب شركت هاي فراب، نارد  يس و ساختمان و نصب گروه فراب )نوتاش 
افراي سابق( با حضور فعال د  ر بيستمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي، 
بخش هايي از توانمند  ي هاي فني و اجرايي خود   را به معرض نمايش گذاشت. نمايشگاه 
بين المللي نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي د  ر حالي بيستمين سال برگزاري خود   را تجربه 
كرد   كه د  ر اين د  وره د  ست كم از نظر آماري د  ر باالترين سطح خود   قرار د  اشت. حضور بيش 
از 1800 شركت شامل 1200 شركت د  اخلي و ۶00 شركت خارجي، نمايشگاه نفت تهران را 
د  ر رد  يف يكي از بزرگ ترين نمايشگاه هاي نفت منطقه و حتي جهان قرار د  اد  ه است. د  ر غرفه 
100 متري گروه فراب د  ر سالن 8 و 9 اين نمايشگاه، عالوه بر ميزباني از مقام هاي عالي رتبه 
صنعت نفت كشور و برگزاري نشست هاي متعد  د   كاري با حضور مد  يران و مسئوالن بخش هاي 
مختلف صنعت نفت، جمع زياد  ي از كارشناسان و د  انشجويان و عالقه مند  ان نيز حضور يافتند   

كه توضيحات تخصصي مورد   نياز از جانب مسئوالن غرفه به آنان ارائه شد  .
حضور فراب د  ر نهمین جشنواره صنعتي مکانیک شریف )28 تا 30 ارد  یبهشت ماه(:

نهمين جشنواره صنعتي مكانيک شريف با حضور جمعي از مسئوالن، استاد  ان و د  انشجويان 
د  انشگاه صنعتي شريف و جمعي از مد  يران صنعتي كشور، د  ر د  انشكد  ه مهند  سي شيمي 
اين د  انشگاه برگزار شد  . هد  ف از برگزاري اين جشنواره، بهبود   و تقويت ارتباط صنعت و 
د  انشگاه و آشنايي د  انشجويان با صنعت مكانيک از طريق حضور صنايع مختلف د  ر نمايشگاه 
و معرفي فعاليت ها و محصوالت آنان به د  انشگاهيان، شركت د  ر كارگاه هاي آموزشي مرتبط، 
حضور د  ر نشست هاي علمي فناورانه، فراهم كرد  ن فضايي براي ارتباط مد  يران صنعتي موفق 
با د  انشجويان و استاد  ان د  انشگاه، تالش د  ر جهت حل بخشي از مشكالت صنايع و اهد  افي 
از اين د  ست است. د  ر مراسم افتتاحيه اين جشنواره و پس از پخش كليپ معرفي شركت 
فراب، مهند  س »عبد  الحسين فامورزاد  ه«، معاون مهند  سي شركت، به معرفي شركت، حوزه هاي 
فعاليت، پروژه هاي اجرا شد  ه و د  ر د  ست اجرا و توانمند  ي هاي فني و اجرايي آن پرد  اخت. 
همچنين د  ر نشستي كه با عنوان »كارمان« و با حضور مد  ير منابع انساني و رئيس بخش 
آموزش و توسعه منابع انساني فراب برگزار شد  ، چگونگي جذب د  انش آموختگان د  انشگاهي و 
زمينه هاي موجود   براي اشتغال آنان د  ر فراب و نيز وضعيت كارآموزي و بازد  يد  هاي د  انشجويي 

د  ر اين شركت، معرفي شد  .

خرداد
- بازد  يد   معاون اول رئيس جمهور از تونل انتقال آب آزاد   د  ر كرد  ستان )4 خرد  اد  ماه(: د  ر 
سفر معاون اول رئيس جمهور و وزير نيرو به استان كرد  ستان، از سد   قوچم و تونل انتقال آب 
آزاد   د  ر شرق اين استان نيز بازد  يد   شد  . د  كتر »اسحاق جهانگيري«، معاون اول رئيس جمهور، 
د  ر اين بازد  يد   گفت: د  ولت مصمم به پيشرفت و توسعه استان كرد  ستان است و از هيچ تالشي 
د  ر اين زمينه فروگذار نخواهد   كرد  . مهند  س »حميد   چيت چيان«، وزير نيرو، نيز د  ر اين بازد  يد   
با تأكيد   بر اجراي د  قيق و سريع پروژه هاي آب استان كرد  ستان، گفت: وزارت نيرو اقد  امات الزم 

را براي تخصيص به موقع اعتبارات الزم به پروژه هاي سد   سازي و آبرساني كرد  ستان انجام 
د  اد  ه است. د  ر اين بازد  يد  ، مشاور وزير نيرو و مدير عامل شركت مد  يريت منابع آب ايران، معاون 
هماهنگي و پشتيباني شركت مهند  سي آب و فاضالب كشور، مدير عامل شركت توسعه منابع 
آب و نيروي ايران، مدير عامل شركت فراب، فرماند  ار سنند  ج، نمايند  ه مرد  م شهرستان هاي قروه 
و د  هگالن د  ر مجلس شوراي اسالمي و مد  يران عامل صنعت آب و برق استان كرد  ستان نيز 

حضور د  اشتند  .
تا   ۶( الجزایر  بین المللي  نمایشگاه  د  وره  هشتمین  و  چهل  د  ر  فراب  حضور 

11خرد  اد  ماه – الجزیره - الجزایر(: 
شركت فراب د  ر كنار بيش از 1300 شركت از 30 كشور جهان، د  ر چهل و هشتمين 
د  وره نمايشگاه بين المللي الجزاير حضور يافت. پاويون جمهوري اسالمي ايران د  ر چهل و 
هشتمين د  وره نمايشگاه بين المللي الجزاير ميزبان جمعي از شركت هاي ايراني فعال د  ر 
حوزه هاي خد  مات فني و مهند  سي؛ انرژي و ماشين سازي بود   كه فراب نيز د  ر غرفه اي 
12 متري به معرفي توانمند  ي هاي اجرايي و فني – مهند  سي خود   پرد  اخت. اين نمايشگاه 
با حضور »عبد  المالک سالل«، نخست وزير الجزاير، »نيرماال سيتارامان«، وزير تجارت و 
صنايع هند  ، و جمعي از مسئوالن و مقامات الجزاير و فعاالن اقتصاد  ي اين كشور، با شعار 
»تنوع اقتصاد  ي با هد  ف توسعه پايد  ار«، برگزار شد  . »رضا عامري«، سفير جمهوري اسالمي 
ايران د  ر الجزاير، گروهي از كارفرمايان پروژه هاي آب و فاضالب شركت هاي ONA و 
كسيد  ار و پيمانكاران حوزه آب و انرژي از الجزاير و تعد  اد   د  يگري از كشورهاي اروپايي 
و آمريكايي از غرفه شركت فراب د  يد  ن كرد  ند   كه بازد  يد   آنان با ارائه توضيحات از سوي 
نمايند  ه معاونت توسعه طرح هاي فراب همراه بود  . د  ر چهل و هشتمين نمايشگاه بين المللي 
الجزاير، بيش از 1300 شركت از 30 كشور جهان شامل 742شركت كنند  ه خارجي و 
۶43 شركت كنند  ه الجزايري حضور د  اشتند   و توانايي هاي خود   را د  ر حوزه هاي مختلف 
صنايع آب و انرژي؛ ساختمان؛ گرد  شگري؛ مخابرات و اطالع رساني؛ كشاورزي و ... به 

نمايش گذاشتند  .
 بازد  ید   وزیر نیرو از سد   و نیروگاه سیمره د  ر استان ایالم )9 خرد  اد  ماه(: 

وزير نيرو د  ر سفر به استان ايالم، از كارگاه سد   و نيروگاه سيمره د  يد  ن كرد  . وزير نيرو د  ر 
اين بازد  يد  ، د  ستورهاي الزم را به كارفرماي طرح سيمره د  ر خصوص فراهم كرد  ن شرايط 

مالي و كاري براي بهره گيري حد  اكثري فراب از حضور ناظر خارجي طرح صاد  ر كرد  .
حضور فراب د  ر نخستین نمایشگاه بین المللي پروژه ایران )18 تا 21 خرد  اد  ماه(:

 نخستين نمايشگاه بين المللي »پروژه ايران« با حضور بيش از يكصد   شركت خارجي 
از 1۶ كشور جهان د  ر محل د  ائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار شد  . د  ر اين 
نمايشگاه كه نخستين نمايشگاه بين المللي گروهي كشورهاي خارجي د  ر ايران محسوب 
مي شد  ، د  ر غرفه وزارت نيروي جمهوري اسالمي ايران د  ر نخستين نمايشگاه بين المللي 
»پروژه ايران«، برخي از شركت هاي فعال د  ر صنعت آب و برق، از جمله فراب، به معرفي 
توانمند  ي هاي خود   د  ر اجراي پروژه هاي عمراني د  ر خارج از كشور پرد  اختند  . سد   و نيروگاه 
»سنگ تود  ه 2« د  ر تاجيكستان و نيروگاه هاي »الصد  ر« د  ر عراق و »تانا« و »كيند  اروما« 
د  ر كنيا؛ پروژه چند   منظوره »اومااويا«د  ر سريالنكا و نيز پروژه جاد  ه »كالر – كفري« د  ر 
عراق، از جمله پروژه هاي اجرا شد  ه و د  ر د  ست اجراي شركت فراب د  ر خارج از كشور بود  ند   

كه معرفي تصويري آنها د  ر اين نمايشگاه ارائه شد  .
راه اند  ازي نیروگاه گازي الصد  ر د  ر کشور عراق )24 خرد  اد  ماه – بغد  اد   - عراق(: 
همزمان با بازد  يد   مد  يرعامل و جمعي از معاونان و مد  يران شركت فراب از نيروگاه الصد  ر 

د  ر عراق، اين نيروگاه 320 مگاواتي راه اند  ازي شد  . 
آغاز ساخت 100 د  ستگاه واگن طرح خط 2 قطار شهري مشهد   د  ر کشور چین 

)24 خرد  اد  ماه- چانگچون - چین(:
CNR/ ساخت 100 د  ستگاه واگن طرح خط 2 قطار شهري مشهد  ، د  ر كارخانه شركت 

CRC د  ر شهر چانگچون كشور چين آغاز شد  . شركت فراب پيمانكار طراحي، تأمين، 
نصب و راه اند  ازي تجهيزات E & M  خط 2 قطار شهري مشهد   است.

راه اند  ازي نیروگاه گازي الصد  ر د  ر کشور عراق

اسفند  1394اسفند  1394



تجربه نگاری24

تير
بازد  ید   سفیر اند  ونزي و هیأت اقتصاد  ي سفارت این کشور د  ر تهران از سد   و 

نیروگاه تلمبه ذخیره اي سیاه بیشه )1 تیرماه(:
سفير اند  ونزي با همراهي هيأت اقتصاد  ي سفارت اين كشور د  ر جمهوري اسالمي ايران، از سد   
و نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه بازد  يد   كرد  . د  ر اين بازد  يد   هيأت اند  ونزيايي از بخش هاي 
مختلف سد   و نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه د  يد  ن كرد  ند   و با توانمند  ي هاي اجرايي و 
فني شركت فراب به عنوان پيمانكار اين نيروگاه آشنا شد  ند  . آقاي»د  يان ورينگجوريت«، سفير 
اند  ونزي د  ر جمهوري اسالمي ايران، با ابراز خرسند  ي از حضور خود   و همراهانش د  ر اين بازد  يد  ، 
د  ستاورد  هاي فني - مهند  سي شركت هاي ايراني د  ر ساخت سد   و نيروگاه آبي را ارزشمند   و 

شايان توجه د  انست و خواستار گسترش همكاري هاي د  و كشور د  ر اين حوزه شد  .
سنکرون موفقیت آمیز واحد   1 نیروگاه سیمره )2 تیرماه(:

د  ر اد  امه عمليات راه اند  ازي نيروگاه سيمره، واحد   نخست اين نيروگاه سيمره د  ر ساعت 15 
روز سه شنبه د  وم تيرماه با موفقيت با شبكه سراسري برق كشور سنكرون شد  .

مگاواتي   ۵00 ترکیبي  سیکل  نیروگاه  احد  اث  و  تامین  طراحي،  قرارد  اد    ابالغ 
اند  یمشک3 )۶ تیرماه(:

قرارد  اد   طراحي، تامين و احد  اث نيروگاه سيكل تركيبي 500 مگاواتي اند  يمشک 3، د  ر 
تاريخ ششم تيرماه از سوي كارفرماي طرح )شركت عمران و ساختمان تراز پي ريز( به شركت 

فراب ابالغ شد  .
 امضاي قرارد  اد   احد  اث سد   و نیروگاه برق آبي د  رالوک2 د  ر کرد  ستان عراق )8 تیرماه(: 
قرارد  اد   احد  اث سد   و نيروگاه برق آبي د  رالوک 2 واقع د  ر اقليم كرد  ستان عراق مشتمل بر 
د  و واحد   18.8 مگاواتي از نوع كاپالن و به صورت EPC د  ر تاريخ هشتم تيرماه به امضاي 
نمايند  گان شركت فراب و كارفرماي طرح )وزارت برق كرد  ستان عراق( رسيد  . پس از گذشت 

20 روز از امضاي اين قرارد  اد  ، اين پروژه از سوي كارفرماي طرح رسماً به فراب ابالغ شد  .

مرداد
 راه اند  ازي نیروگاه برق آبي آزاد   با حضور وزیر نیرو )4 مرد  اد  ماه(:

 همزمان با سفر رئيس جمهور و هيأت د  ولت به استان كرد  ستان، نيروگاه برق آبي آزاد  ، به 
صورت ويد  ئو كنفرانس و با پيام حجت االسالم و المسلمين د  كتر حسن روحاني راه اند  ازي شد  . 
اين نيروگاه، نخستين نيروگاه آبي كشور است كه طراحي، ساخت و نصب توربين و گاورنر آن 
به صورت كامل د  ر د  اخل كشور و به د  ست متخصصان ايراني د  ر شركت فراب انجام شد  ه است.

آغاز حفاري مكانيزه تونل انتهايي سامانه انتقال آب سد   آزاد   )4 مرد  اد  ماه(: همزمان با سفر 
رئيس جمهور و هيأت د  ولت به استان كرد  ستان، عمليات حفاري تونل بخش د  وم انتقال آب 
سد   آزاد   به شرق كرد  ستان به صورت ويد  ئو كنفرانس و با پيام حجت االسالم و المسلمين د  كتر 
حسن روحاني، رئيس جمهوري اسالمي ايران، آغاز شد  . هد  ف اصلي اين طرح، تامين نيازهاي 

آبي بخش هاي كشاورزي، شرب و صنعت و همچنين تامين بخشي از نيازهاي سد   قشالق و 
  EPB از نوع TBM باغات د  ر بين مسير انتقال بود  ه و حفاري اين تونل به صورت مكانيزه با

انجام مي شود   و طول آن 10 هزار و 840 متر است.
 کسب رتبه برتر جشنواره ملي فیلم و عکس فناوري و صنعتي توسط عکاس 

فراب )10 مرد  اد  ماه(: 
عكاس شركت فراب، موفق به كسب رتبه نخست سومين جشنواره ملي فيلم و عكس 
فناوري و صنعتي »فرد  ا« شد  . مجموعه عكس هاي اميد   پورآذر از نيروگاه هاي آبي و حرارتي، 
به عنوان رتبه برتر بخش مجموعه عكس، معرفي و لوح تقد  ير و تند  يس اين جشنواره به وي 
اهد  ا شد  . سومين جشنواره ملي فيلم و عكس فناوري و صنعتي از سوي جهاد   د  انشگاهي واحد   
د  انشگاه هنر؛ معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري؛ وزارت فرهنگ و ارشاد   اسالمي؛ وزارت 

صنعت، معد  ن و تجارت و د  انشگاه هنر برگزار شد  .

شهريور
آغاز بهره برد  اري رسمي از چهار واحد   نیروگاه تلمبه ذخیره اي سیاه بیشه با حضور 

معاون اول رئیس جمهور )10 شهریورماه(:
بهره برد  اري رسمي از چهار واحد   نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه، با حضور معاون اول 
رئيس جمهور و وزير نيرو، آغاز شد  . نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه، نخستين نيروگاه تلمبه 
ذخيره اي ايران است. اين نيروگاه د  اراي 4 واحد   2۶0 مگاواتي است و نخستين واحد   آن 
د  ر بهار 1392 به شبكه سراسري د  ر حالت ژنراتوري متصل شد   و د  ر طول د  و سال گذشته 
واحد  هاي د  وم تا چهارم، يک به يک، با گذراند  ن موفقيت آميز تست هاي پيش از راه اند  ازي، 
به شبكه سراسري سنكرون شد  ند   و د  ر د  و حالت پمپ و توربين مورد   بهره برد  اري قرار گرفتند  . 

شركت فراب، پيمانكار طراحي، تأمين و نصب تجهيزات اين نيروگاه است.
آغاز عملیات اجرایي مرحله نخست طرح »فهام« با حضور قائم مقام وزیر نیرو 

)14 شهریورماه(:
 عمليات اجرايي مرحله نخست طرح فهام )فراسامانه هوشمند   اند  ازه گيري و مد  يريت 
انرژي(، با حضور قائم  مقام وزير نيرو، معاون وزير نيرو د  ر امور برق و انرژي، مدير عامل شركت 
توانير و جمعي از مد  يران ارشد   صنعت برق كشور آغاز شد  . د  ر حاشيه اين مراسم كه به 
ميزباني سازمان بهره وري انرژي ايران )سابا( و د  ر محل ساختمان ستاد  ي وزارت نيرو برگزار 
شد  ، نمايشگاهي نيز با حضور 10 شركت مشاور و پيمانكار فعال د  ر حوزه طرح فهام، از جمله 
شركت فراب، برگزار و د  ستاورد  ها، ظرفيت ها و توانمند  ي هاي ايجاد   شد  ه د  ر اين عرصه به 

نمايش گذاشته شد  .
حضور فراب د  ر هفتمین د  وره نمایشگاه بین المللي د  نیاي برق قزاقستان )17 تا 

19 شهریورماه(:
 هفتمين د  وره نمايشگاه بين المللي تخصصي د  نياي برق قزاقستان با حضور شركت فراب از 
جمهوري اسالمي ايران و حد  ود   50 شركت د  يگر از كشورهاي آفريقاي جنوبي، چين، روسيه، 

 راه اند  ازي نیروگاه برق آبي آزاد   با حضور وزیر نیرو )4 مرد  اد  ماه(:

آغاز بهره برد  اري رسمي از چهار واحد   نیروگاه تلمبه ذخیره اي سیاه بیشه با حضور معاون اول رئیس جمهور )10 شهریورماه(:
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ايتاليا، لهستان، تركيه، قزاقستان و بالروس، د  ر آلماتي قزاقستان برگزار شد  .  نمايند  گاني از 
كارفرمايان قزاقستاني د  ر حوزه انرژي مانند   شركت سامروک انرژي و همچنين پيمانكاران 
خارجي مستقر د  ر قزاقستان از غرفه فراب د  ر اين نمايشگاه بازد  يد   كرد  ند   و توضيحاتي از 

فعاليت هاي فراب د  ر حوزه زيرساخت به آنها ارائه شد  .
 معرفي توانمند  ي هاي شرکت فراب به نمایند  ه کشور عمان )19 شهریور ماه(: 

نمايند  گان تعد  اد  ي از شركت هاي فعال ايراني د  ر حوزه صنايع آب و انرژي از جمله شركت 
فراب، با »احمد   بن محمد   الشحي«، وزير شهرد  اري هاي منطقه اي و منابع آب كشور پاد  شاهي 
عمان، د  يد  ار و گفت و گو كرد  ند  . د  ر اين نشست، كه معاون توسعه طرح ها )حوزه 1( و مشاور 
اين معاونت نيز حضور د  اشتند  ، نمايند  گان تشكل هاي عمد  ه آب كشور، متشكل از رسته 
آب انجمن شركت هاي پيمانكاري و جامعه مهند  سان مشاور ايران و انجمن شركت هاي زير 
مجموعه آب و فاضالب حضور د  اشتند   و توانمند  ي ها و قابليت هاي شركت هاي ايراني د  ر 

صنعت آب به هيات عماني معرفي شد  .

مهر
 )Interoperability( برگزاري سومین نشست کارگروه فني قابلیت همکاري

طرح فهام به میزباني شرکت فراب)1 مهرماه(: 
د  ر اين نشست، نمايند  گان شركت هاي ذينفع د  ر اين طرح شامل شركت توانير، پژوهشگاه 
نيرو، سازمان بهره وري انرژي ايران )سابا( و شركت هاي موننكو ايران، توزيع برق استان 
اصفهان، توزيع برق استان مركزي، فراب، مهام شرق، بهينه سازان طوس، صفا نيكو، الكترونيک 
افزارآزما، كنتورسازي ايران، پاد  رعد   و توس فيوز حضور د  اشتند   كه طي بيش از سه ساعت، 

قسمت د  يگري از سند   قابليت همكاري طرح فهام را مورد   بحث و بررسي قرار د  اد  ند  .
حضور فراب د  ر یازد  همین نمایشگاه بین المللي آب و تاسیسات آب و فاضالب 

ایران )4 تا 7 مهرماه(: 
شركت فراب با حضور د  ر يازد  همين نمايشگاه بين المللي آب و تاسيسات آب و فاضالب 
ايران، به عنوان »شركت برتر« د  ر گروه پيمانكاري معرفي شد   و از قائم مقام وزير نيرو، لوح 
تقد  ير و تند  يس گرفت. يازد  همين نمايشگاه بين المللي آب و تاسيسات آب و فاضالب ايران با 
حضور بيش از 3۶9 شركت د  اخلي و خارجي از 18 كشور د  ر فضايي به مساحت 23 هزار متر 
مربع، د  ر محل د  ائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار شد  . گروه فراب نيز با د  ر اختيار 
د  اشتن غرفه اي 75 متري د  ر اين نمايشگاه كه نمايند  گاني از شركت هاي فراب، ساختمان 
و نصب گروه فراب )نوتاش افرا( و مد  يريت ساخت تجهيزات گروه فراب )توبا( د  ر آن حضور 
د  اشتند  ، پذيراي جمعي از مقام ها، مسئوالن و مد  يراني از شركت هاي ايراني و خارجي و ساير 
عالقه مند  ان بود   كه با حضور د  ر غرفه، توضيحات تخصصي الزم به آنها ارائه شد  . قائم مقام 
وزير نيرو، به هنگام اهد  اي تند  يس و لوح تقد  ير »شركت برتر« يازد  همين نمايشگاه بين المللي 
صنعت آب و تأسيسات آب و فاضالب به نمايند  ه فراب، شركت فراب را مايه مباهات و افتخار 

صنعت آب معرفي كرد  .
حضور فراب د  ر چهارمین نمایشگاه ساالنه معد  ن و صنایع معد  ني ایران )7 تا 9 

مهرماه(: 
فراب د  ر چهارمين نمايشگاه ساالنه معد  ن و صنايع معد  ني ايران، حضور فعال و موفقي 
د  اشت. د  ر اين نمايشگاه كه د  ر ضلع جنوبي مصالي امام خميني )ره( برپا شد  ، نمايند  گان 
شركت فراب نيز د  ر غرفه اي 42 متري د  ر اين نمايشگاه، به بيان توانمند  ي هاي فني و اجرايي 
شركت و معرفي و قابليت ها و پتانسيل هاي موجود   د  ر فراب براي فعاليت د  ر حوزه معد  ن و 
صنايع معد  ني به بازد  يد   كنند  گان د  اخلي و خارجي و فعاالن و د  ست اند  ركاران صنايع معد  ني، 
پرد  اختند  . د  ر مد  ت برگزاري نمايشگاه، جمعي از د  ست اند  ركاران و فعاالن صنايع معد  ني از 
جمله مسئوالني از سازمان توسعه و نوسازي معاد  ن و صنايع معد  ني ايران )ايميد  رو(؛ شركت 
تهيه و توليد   مواد   معد  ني ايران؛ قرارگاه سازند  گي خاتم االنبياء؛ شركت فوالد   گسترش؛ شركت 
FLsmidth فنالند  ؛ سازمان هاي صنعت، معد  ن و تجارت استان هاي قم و كرد  ستان؛ شركت 
فوالد   خيام نيشابور؛ سازمان توسعه برق ايران و چند  ين شركت د  يگر، از غرفه فراب بازد  يد   كرد  ند  .
حضور فراب د  ر پنجمین نمایشگاه بین المللي پروژه هاي زیربنایي و صنعتي عمان 

)13 تا 1۵ مهرماه – عمان - مسقط(:
 شركت فراب براي نخستين بار د  ر پنجمين نمايشگاه بين المللي پروژه هاي زيربنايي و 
صنعتي عمان  )INFRA OMAN( شركت كرد  . اين نمايشگاه با حضور بيش از 147 
شركت از كشورهاي عمان، جمهوري اسالمي ايران، هند  ، اند  ونزي، ايتاليا، تركيه، انگلستان، 
آمريكا، آلمان، فرانسه، كاناد  ا، اتريش، لهستان، سريالنكا، ليبي، لبنان، كره جنوبي و عربستان 
سعود  ي برگزار شد  . شركت فراب نيز د  ر كنار 22 شركت ايراني، د  ر پاويون جمهوري اسالمي 

ايران، حضور فعالي د  اشت.
تقد  یر از شرکت فراب به عنوان صاد  ر کنند  ه نمونه ملي سال 1394)28 مهرماه(: 

شركت فراب براي پنجمين بار موفق به كسب عنوان »صاد  ر كنند  ه نمونه ملي« شد  . د  ر 
مراسم روز ملي صاد  رات 1394كه با حضور د  كتر »اسحاق جهانگيري«، معاون اول رئيس 
جمهور؛ مهند  س »محمد  رضا نعمت زاد  ه«، وزير صنعت، معد  ن و تجارت؛ د  كتر »محمد   جواد   
ظريف«، وزير امور خارجه، و جمعي از نمايند  گان مجلس شوراي اسالمي، استاند  اران، مسئوالن 
و مقام هاي د  ولتي و بخش خصوصي برگزار شد  ، شركت فراب به عنوان »صاد  ر كنند  ه نمونه 
ملي سال 1394 د  ر صاد  رات خد  مات فني و مهند  سي« معرفي و تند  يس و لوح تقد  ير به 
مهند  س »مهران لطفي«، مدير عامل شركت فراب، اهد  ا شد  . شركت فراب پيش از اين د  ر 
سال هاي 1390،1389، 1391 و 1393 نيز به عنوان صاد  ركنند  ه نمونه ملي د  ر گروه خد  مات 

فني و مهند  سي انتخاب شد  ه بود  .
ابالغ قرارد  اد   اجراي نیروگاه برق آبي خد  اآفرین به صورت EPC  ) 28 مهرماه(: 

قرارد  اد   اجراي نيروگاه برق آبي خد  اآفرين به صورت EPC از سوي شركت آب منطقه اي 
آذربايجان شرقي )كارفرماي طرح( به شركت فراب ابالغ شد  . اين نيروگاه توسط د  و واحد   50 

مگاواتي از نوع كاپالن تجهيز خواهد   شد  .

آبان
حضور فراب د  ر کنفرانس و نمایشگاه هاید  رو 201۵ ) 4 تا ۶ آبان ماه – فرانسه - بورد  و(:

 Advancing Policy 2015 كه با عنوان Hydro شركت فراب د  ر كنفرانس و نمايشگاه 
and Practice برگزار شد  ، حضور يافت. د  ر اين كنفرانس و نمايشگاه كه بزرگ ترين و 
مهم ترين رويد  اد   صنعت نيروگاه برق آبي د  ر د  نيا محسوب مي شود  ، بيش از يكهزار و 200 
نفر از 71 كشور جهان شركت كرد  ند  . همچنين تعد  اد   188 شركت معتبر بين المللي فعال د  ر 
حوزه هاي مختلف اين صنعت، با حضور د  ر اين نمايشگاه، به معرفي تجهيزات و توانمند  ي هاي 
خود   پرد  اختند  . شركت فراب نيز براي نهمين بار به همراه ساير شركت هاي شناخته شد  ه و 
معتبر بين المللي و به  عنوان تنها شركت ايراني حاضر د  ر نمايشگاه، د  ر اين رويد  اد   مهم حضوري 
برجسته د  اشت و معاونان توسعه طرح ها )حوزه 1( و بازرگاني به عنوان نمايند  گان فراب، به 
معرفي پروژه هاي اجرا شد  ه و د  ر د  ست اجراي شركت و توانمند  ي هاي فني و اجرايي فراب 
پرد  اختند  . نمايند  گان شركت فراب د  ر طول نمايشگاه، جلسات و مذاكرات متعد  د  ي با كارفرمايان، 

تامين كنند  گان، پيمانكاران و مشاوران  مختلف بين المللي برگزار كرد  ند  .

حضور فراب د  ر یازد  همین نمایشگاه بین المللي آب و تاسیسات آب و فاضالب
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حضور فراب د  ر نمایشگاه جانبي د  ومین کنفرانس منطقه اي و یازد  همین کنفرانس 
تونل ایران )12 و 13 آبان ماه(:

شركت فراب د  ر نمايشگاه جانبي د  ومين كنفرانس منطقه اي و يازد  همين كنفرانس تونل 
ايران، حضور پيد  ا كرد  . د  ر اين نمايشگاه كه د  ر هتل المپيک برگزار شد  ، 49 شركت كارفرما، 
مشاور و پيمانكار د  ر حوزه تونل از جمله فراب، به معرفي د  ستاورد  ها و  توانمند  ي هاي خود   
پرد  اختند  . غرفه شركت فراب د  ر اين نمايشگاه مورد   بازد  يد   وزير نيرو، رئيس انجمن تونل ايران 
و جمع د  يگري از د  ست اند  ركاران و فعاالن حوزه تونل قرار گرفت و د  ر آن، نمايند  گان شركت 
از معاونت هاي مهند  سي و توسعه طرح ها )1( به معرفي پروژه هاي اجرا شد  ه و د  ر د  ست اجراي 

شركت با تأكيد   بر پروژه هاي احد  اث تونل، پرد  اختند  .
حضور فراب د  ر نمایشگاه/کنفرانس شبکه هاي هوشمند   د  ر اتریش (12 تا 14 آبان 

ماه – اتریش - وین(:
 )EUW2015(   نمايند  گان شركت فراب با حضور د  ر نمايشگاه/كنفرانس شبكه هاي هوشمند 
 EUW د  ر اتريش، توانمند  ي ها و د  ستاورد  هاي فراب را به نمايش گذاشتند  . نمايشگاه/كنفرانس
European Utility Week(( يكي از بزرگ ترين رخد  اد  هاي حوزه اند  ازه گيري و شبكه هاي 
هوشمند   انرژي است كه به صورت ساالنه د  ر يكي از شهرهاي اروپا برگزار مي شود  . به سبب 
حضور اكثر توليد  كنند  گان و فعاالن اين حوزه د  ر اين رخد  اد  ، فرصت بسيار مناسبي براي گفتگو 
و ايجاد   و توسعه همكاري هاي استراتژيک )به ويژه د  ر خصوص شركت هايي كه محصوالت 
آنها مكمل يكد  يگر است( فراهم شد  ه بود   كه اين موضوع براي فراب به عنوان ارائه د  هند  ه 
Total Solution سيستم هاي اند  ازه گيري/كنتورهاي هوشمند  ، به د  ليل لزوم استفاد  ه از 
محصوالت شركت هاي د  يگر د  ر سيستم فراب از اهميت زياد  ي برخود  ار است. به سبب حضور 
اكثر توليد  كنند  گان و فعاالن اين حوزه د  ر سال جاري، سيستم كامل تري نسبت به سال هاي 
قبل توسط فراب د  ر نمايشگاه ارائه شد  . نسخه اول نرم افزار بومي فراب -كه د  ر سال هاي پيش 
وجود   ند  اشت- د  ر نمايشگاه امسال ارائه شد   و مورد   توجه بسياري از بازد  يد   كنند  گان قرار گرفت.
حضور فراب د  ر پانزد  همین نمایشگاه بین المللي صنعت برق ایران )17 تا 20 آبان ماه(: 
شركت فراب به عنوان »شركت برتر د  ر زمينه صاد  رات« د  ر پانزد  همين نمايشگاه بين المللي 
صنعت برق ايران معرفي شد   و معاون طرح هاي صنايع ريلي شركت، لوح سپاس و تند  يس 
اين نمايشگاه را از د  ست قائم مقام وزير نيرو د  ريافت كرد  . اين نمايشگاه با حضور 341 شركت 
د  اخلي و 200 شركت خارجي د  ر فضايي به وسعت حد  ود   19 هزار متر مربع د  ر محل د  ائمي 
نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار شد  . د  ر غرفه فراب د  ر اين نمايشگاه، نمايند  گاني از 
معاونت هاي مختلف شركت، به معرفي و تشريح توانمند  ي هاي و د  ستاورد  هاي فراب و ارائه 
توضيحات فني به مخاطبان پرد  اختند   كه با توجه به محوريت موضوع كنتورهاي هوشمند   د  ر 
غرفه امسال و طراحي قسمتي از غرفه به شكل اتاق كنترل، كنتورهاي تک فاز و سه فازهاي 
 PLC-GPRS، G3با قابليت پشتيباني واحد  هاي مخابراتي(CT/PT و CT ،اتصال مستقيم
و PRIME-PLC بد  ون تغيير كنتور و بد  ون نياز به انجام تنظيمات مجد  د   د  ر كنتور( و 
سيستم نرم افزار مركزي به همراه جمع كنند  ه هاي د  اد  ه )Data Concentrator( كه براي 
پروژه هاي اجرايي فراب د  ر استان هاي بوشهر، زنجان و جزيره هرمز طراحي و ارائه شد  ه اند  ، 

به نمايش گذاشته شد  ند  . د  ر نخستين روز از نمايشگاه، مهند  س »حميد   چيت چيان«، وزير 
نيرو، به همراه مهند  س »هوشنگ فالحتيان«، معاون وزير نيرو د  ر امور برق و انرژي، از غرفه 
فراب بازد  يد   كرد  ند   كه پس از ارائه توضيحات مربوط به فعاليت هاي شركت فراب د  ر طرح هاي 
كنتورهاي هوشمند  ، وزير نيرو به طرح پرسش هايي د  ر خصوص آخرين وضعيت اجراي طرح، 
چگونگي بومي سازي د  انش و تجهيزات، همكارپذيري د  ر طراحي پروژه، تعد  اد   مشتركان و 

نحوه به كارگيري نرم افزار براي مشتركان تعد  اد   باال پرد  اخت.
حضور فراب د  ر د  همین نمایشگاه تخصصي د  ستاورد  هاي صنعت ریلي )23 و 

24 آبان ماه(: 
ريلي،  صنعت  د  ستاورد  هاي  تخصصي  نمايشگاه  د  همين  د  ر  حضور  با  فراب  شركت 
موفق به كسب عنوان »غرفه برتر« اين نمايشگاه شد  . د  ر هفد  همين همايش بين المللي 
حمل و نقل ريلي و د  همين نمايشگاه تخصصي د  ستاورد  هاي صنعت ريلي كه د  ر مركز 
همايش هاي رازي د  انشگاه علوم پزشكي ايران برگزار شد  ، د  كتر »عباس آخوند  ي«، وزير 
راه و شهرسازي، با همراهي د  كتر »محسن پورسيد   آقايي«، معاون وزير راه و شهرسازي 
بهره  ابوالفضل  »سيد    مهند  س  و  ايران،  اسالمي  راه آهن جمهوري  شركت  مدير عامل  و 
د  ار«، رئيس انجمن مهند  سي حمل و نقل ريلي ايران، از غرفه فراب بازد  يد   كرد  ند  . وزير 
راه و شهرسازي د  ر اين بازد  يد  ، اقد  ام فراب د  ر ورود   به حوزه صنايع ريلي را كاري خوب و 

ارزشمند   د  انست و براي فراب آرزوي موفقيت كرد  . 

آذر
 رونمایي از کتاب قرارد  اد  هاي فید  یک )2 آذرماه(:

 FIDIC Plant and( مصور«  شكل  به  فيد  يک  ساخت  و  طرح  »قرارد  اد    كتاب   
»راويد    مشترک  نوشته   )Design-Build Form of Contract Illustrated
خانلري« و »مهد  ي سعاد  ت  فرد  «، د  ر حاشيه سيزد  همين نمايشگاه بين المللي كتاب هاي 
كاربرد  ي و د  انشگاهي د  ر كتابخانه مركزي د  انشگاه تهران، رونمايي و معرفي شد  . د  ر اين 
ايراني، مد  ير مسئول  بين الملل  ناشران  فرهنگي  انجمن  با حضور مدير عامل  مراسم كه 
انتشارات آوند   د  انش و نمايند  ه منطقه اي انتشارات John Wiley و جمعي از خبرنگاران 
رسانه ها برگزار شد  ، نويسند  گان كتاب و نمايند  ه ناشر آن، به تشريح ضرورت و اهميت 
نگارش كتاب و مراحل انجام آن پرد  اختند  . كتاب »مد  ل مصور قرارد  اد   استاند  ارد   طرح و 
ساخت فيد  يک«، نخستين كتاب توليد   مشترک بين يک شركت صنعتي- بازرگاني ايراني 

)شركت فراب( و يک ناشر خارجي به  شمار مي رود  .
حضور فراب د  ر نمایشگاه انرژي جنوب آسیا )10 تا 12 آذرماه – سریالنکا – کلمبو(:

 كنگره و نمايشگاه انرژي جنوب آسيا )South Asia Power Congress 2015( با 
مشاركت بيش از  150 شركت كنند  ه با محوريت توسعه انرژي د  ر كشورهاي حوزه جنوب 
آسيا شامل سريالنكا، هند  ، نپال، بنگالد  ش و پاكستان، برگزار شد  . حضور مؤثر فراب د  ر 
نمايشگاه جانبي كنگره و نمايشگاه انرژي جنوب آسيا عالوه بر تحكيم جايگاه شركت به 

حضور فراب د  ر پانزد  همین نمایشگاه بین المللي صنعت برق ایران

رونمایي از کتاب قرارد  اد  هاي فید  یک
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عنوان پيمانكار اصلي پروژه چند   منظوره اومااويا - كه بزرگ ترين پروژه كشور سريالنكا 
د  ر حوزه انرژي به شمار مي آيد   -، به جهت معرفي قابليت هاي فراب و بازاريابي د  ر اجراي 
طرح هاي متنوع نيروگاهي و مد  يريت انرژي، از اهميت ويژه اي برخورد  ار بود  . نمايش ويژه 
نرم افزار مركزي كنتور هوشمند   بومي فراب د  ر طرح د  ر حال اجراي فهام و ارائه قابليت ها 
و توانايي هاي شركت د  ر اجرا و مد  يريت هوشمند   انرژي، مورد   استقبال بازد  يد   كنند  گان 
قرار گرفت. غرفه فراب د  ر اين نمايشگاه، ميزبان چند   نشست كاري با مقام هاي د  ولتي 
و كارگزاري كشورهاي نپال و پاكستان به منظور مذاكره د  ر خصوص ايجاد   و گسترش 

همكاري هاي آيند  ه، بود  .
 برند  ه شد  ن شرکت فراب د  ر مناقصه " احد  اث قطعه یک تونل قطار شهري 

کرمانشاه" )یکم آذرماه(:
 مشاركت فراب –جهاد   نصر حمزه موفق به كسب رتبه اول پيشنهاد   فني و مالي مناقصه 
ساخت قطعه يک تونل قطار شهري كرمانشاه شد   و  د  ر تاريخ 18 آذرماه، ابالغيه اجراي 

پروژه از سوي كارفرماي طرح د  ريافت شد  .

دي
انتشار گزارش سالیانه سال 2014 گروه فراب براي د  همین سال متوالي )20 

د  ي ماه(:
 گزارش ساالنه 2014 گروه فراب براي د  همين سال متوالي به زبان انگليسي منتشر 
و د  ر سطح معاونت هاي شركت فراب، شركت هاي گروه و د  فاتر نمايند  گي فراب د  ر ساير 
كشورها توزيع شد  . اين گزارش، معتبرترين گزارش از عملكرد   و معرفي توانمند  ي هاي 
شركت ها د  ر عرصه بين المللي است و به صورت ساالنه منتشر مي شود  .گزارش ساالنه گروه 
فراب د  ر سال 2014، به معرفي توانمند  ي هاي گروه فراب د  ر چهار حوزه نيرو، نفت و گاز 
و پتروشيمي، صنايع ريلي و كسب و كار جد  يد   و همچنين ارايه گزيد  ه اي از صورت  هاي 

مالي تلفيقي منتهي به سال مالي 1393 مي پرد  ازد  .

بهمن
تحویل موقت واحد   سوم نیروگاه سیمره به کارفرما )9 بهمن ماه(: 

د  وره بهره برد  اري آزمايشي نخستين واحد   نيروگاه سيمره )واحد   سوم( د  ر ساعت 24 
روز نهم بهمن ماه با موفقيت به اتمام رسيد   و اين واحد   به كارفرماي اصلي طرح )شركت 

توسعه منابع آب و نيروي ايران( تحويل موقت شد  .
آغاز پروژه بازتعریف جایگاه برند   گروه فراب )بهمن ماه(:

 مجري اين پروژه، معاونت برنامه ريزي و توسعه سيستم ها – مد  يريت توسعه و نظارت 
راهبرد  ي و تيم پروژه، اعضاي كميته برند   گروه فراب هستند   و از بهمن ماه 1394 به مد  ت 

10 ماه اجرا مي شود  .
تست FAT سیستم سیگنالینگ ناوگان خط 2 قطار شهري مشهد   )12 بهمن ماه(: 

تست FAT سيستم سيگنالينگ مرحله د  وم از فاز يک طرح خط 2 قطار شهري مشهد   
كه د  ر 25 ژانويه )5 بهمن ماه( د  ر كشور چين، شهر پكن، كارخانه شركت هالي سيس آغاز 

شد  ه بود  ، د  ر تاريخ 1 فوريه )12 بهمن ماه( با موفقيت به پايان رسيد  .
برق  نیروي  توزیع  د  ر شرکت  فراب  تولید  ي شرکت  فهام  افزار  نرم  آموزش 

استان بوشهر )19 و 20 بهمن ماه(: 
مد  يريت  و  اند  ازه گيري  هوشمند    )فراسامانه  فهام  اساسي  مفاهيم  آموزشي  نشست 
براي  فراب،  شركت   )MDM )Meter Data Management افزار  نرم  و  انرژي( 
مد  يران و كارشناسان شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر برگزار شد  . شركت فراب با 
وجود   پيچيد  گي هاي موجود  ، با تكيه بر توانمند  ي كارشناسان خود  ، نرم افزار كاماًل بومي 
 MDM )Meter( كنتورهاي هوشمند   را توليد   كرد  ه است. د  ر نخستين گام، نرم افزار
Data Management فراب به منظور مد  يريت كنتورهاي نصب شد  ه د  ر استان بوشهر 
به كار گرفته شد   و پس از د  ريافت بازخورد  هاي مناسب، د  ر بهمن ماه سال 1394 د  ر 

وضعيت عملياتي قرار گرفت.
 بازد  ید   وزیر منابع آب الجزایر از سد  ها و نیروگاه هاي کارون 3 و کارون 4 د  ر 

استان خوزستان )27 بهمن ماه(: 
د  ر اين بازد  يد  ، وزير منابع آب الجزاير با همراهي قائم مقام وزير نيرو و مدير عامل شركت 

فراب، با توانمند  ي هاي شركت فراب د  ر احد  اث نيروگاه هاي بزرک برق آبي آشنا شد  ند  .

اسفند
تحویل موقت واحد  هاي پروژه پاالیشگاه میعانات گازي بند  رعباس )1 اسفند  ماه(:

 تعد  اد  ي از واحد  هاي يوتيليتي و پروسس پروژه پااليشگاه ميعانات گازي بند  رعباس )ستاره 
خليج فارس( به تيم راه اند  ازي و بهره برداري كارفرماي پروژه، تحويل موقت شد  . تاكنون 11 
بخش از واحد  هاي يوتيليتي و پروسس پروژه بعد   از پيش راه اند  ازي، به تيم راه اند  ازي و 
بهره برداري كارفرماي پروژه تحويل موقت شد  ه است. شركت فراب پيمانكار واحد  هاي يوتيليتي 

و پروسس پااليشگاه ميعانات گازي بند  رعباس)ستاره خليج فارس( است.
بازد  ید   وزیر نیرو از پروژه چند   منظوره اومااویا د  ر کشور سریالنکا )4 اسفند  ماه 

– سریالنکا(: 
مراحل  از  د  ر كشور سريالنكا،  اويا«  »اوما  پروژه چند  منظوره  از  بازد  يد    د  ر  نيرو  وزير 
مختلف احد  اث اين پروژه و آخرين وضعيت آن آگاه شد  . مهند  س »حميد   چيت چيان«كه 
د  ر رأس يک هيات كارشناسي متشكل از سرمايه گذاران بخش خصوصي و مد  يران د  ولتي 
با همراهي  اين كشور،  د  ر  برنامه خود    نخستين  د  ر  بود  ،  كرد  ه  به كشور سريالنكا سفر 
مدير عامل شركت فراب، از پروژه چند  منظوره اوما اويا شامل احد  اث سد  ، تونل انتقال آب و 
نيروگاه 120 مگاواتي، بازد  يد   كرد  . د  ر مراحل مختلف اين بازد  يد  ، مدير عامل شركت فراب؛ 
معاون طرح هاي نيروگاه آبي و مجري طرح اومااويا، به معرفي طرح، اهد  اف و جزئيات 

ساخت و ميزان پيشرفت فيزيكي آن پرد  اختند  .

تست FAT سیستم سیگنالینگ ناوگان خط 2 قطار شهري مشهد 

بازد  ید   وزیر نیرو از پروژه چند   منظوره اومااویا د  ر کشور سریالنکا 
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به  ورود    از سال 1389  فراب  شركت 
عنوان  به  را  هوشمند    كنتورهاي  حوزه 
بخشي از موضوع شبكه هاي هوشمند   د  ر 
د  ستور كار خود   قرار د  اد   و از همان زمان 
تالش كرد   تا ضمن تعريف د  رست نحوه 
ورود   به اين حوزه، با سازمان هاي مرتبط 
د  ر وزارت نيرو تفاهم نامه هايي امضا كند   
و زيرساخت مورد   نياز اين شبكه د  ر ايران 

را طراحي و اجرا كند  .
اين  د  ر  شد  ه  طراحي  استراتژي  د  ر 
مسير تصميم گرفته شد   عالوه بر طراحي 
زير ساخت، تعاريف و استاند  ارد  هاي مورد   

امكان پذيري  برای  قابليت همكاري،  نياز 
ممكن  كه  شبكه  مختلف  اجزاي  اتصال 
است توسط تأمين كنند  گان مختلف ارائه 
سازمان هاي  تأييد    به  و  تد  وين  را  شوند   

د  ولتي و خصوصي مرتبط برساند  .
و  بررسي ها   انجام  از  سال   3 از  پس 
مطالعات اوليه مرتبط با حوزه كنتورهاي 
هوشمند   د  ر ايران، نهايتاً د  ر سال 1390 
و  استان  پنج  با   رابطه  د  ر  مناقصاتي 
بهره وري  سازمان  سوی  از  كشور  ناحيه 
به  كارفرما  عنوان  به  )سابا(  ايران  انرژي 
براي  توانير  شركت  سوي  از  نمايند  گي 
طراحي و اجراي حد  ود   920 هزار كنتور 
هوشمند   د  ر پنج استان به نام پروژه هاي 
فهام1 )فراسامانه هوشمند   اند  ازه گيري و 

مد  يريت انرژي( برگزار شد  .
 د  ر اين مناقصات مجموعه فراب برند  ه 
جمعاً بيش از 400 هزار نقطه اند  ازه گيري 
د  ر  مربوطه  مركزي  سيستم  و  هوشمند   
د  و استان زنجان و بوشهر شد  . نهايتاً د  ر 
آخرين روزهای اسفند  ماه سال 92 يعنی 
د  ر تاريخ 90/12/27 قرارد  اد  هاي طراحي 
هوشمند    فراسامانه  اول  فاز  اجراي  و 
)فهام(  انرژي  مد  يريت  و  اند  ازه گيري 
تحت  نواحي  د  ر   EPC روش  اساس  بر 
برق  نيروي  توزيع  شركت هاي  پوشش 
شركت  به  بوشهر  و  زنجان  استان هاي 

فراب ابالغ شد  .
شد  ه  مقرر  فوق  قرارد  اد  هاي  مطابق 
طراحي،  ماه   24 مد  ت   طي  كه  بود   

هزار   400 راه اند  ازي  و  نصب  تأمين، 
همچنين  شود  ،  انجام  اند  ازه گيري  نقطه 
بهره برد  اري  پشتيباني  و  نگهد  اري  مد  ت 
موقت  تحويل  از  بعد    ماه   3۶ سيستم 
ولي  بود  ؛  شد  ه  گرفته  نظر  د  ر  سيستم 
اجراي  و  طوالني  پروژه  زمان  د  اليلی  به 

پروژه ها با تأخير همراه شد  . 
افتاد  ن  تأخير  به  د  اليل  از  يكی 
حوزه  اين  بود  ن  جد  يد    پروژه  اجرای 
كنار  د  ر  بود  ،  جهان  و  ايران  د  ر  كاري 
شفافيت  فقد  ان   بخاطر  موضوع  اين 
مد  ارک  د  ر  كارفرما  خواسته هاي  كامل 
به  ناخواسته  قرارد  اد    اجرای  قرارد  اد  ي، 

تأخير می افتاد  .
كنتورهاي  ند  اشتن  وجود    همچنين 

گزارشیازبومیسازیتکنولوژیكنتورهایهوشمنددرفراب

نمیتوانستیمال.سیبازکنیم
وارداتکنتورممنوعبود

مد یر مهند سي و تامین تجهیزات
 طرح هاي کنتورهاي هوشمند 

پیام کاویاني
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الزم  مخابراتي  تجهيزات  و  هوشمند   
كارفرما(  نظر  مورد    مشخصات  )مطابق 
سازند  ه  شركت هاي  د  ر  آماد  ه  صورت  به 
كنتور و د  ر نتيجه لزوم انجام فعاليت هاي 
ساخت  و  طراحي  برای   R&D زمانبر 
مشخصات  با  كه  هوشمند  ی  كنتورهاي 
فني قرارد  اد  ها مطابقت د  اشته باشند  ، كار 

را زمان بر و طوالنی می كرد  .
و  اجرا  تأخير د  ر  از د  اليل  يكی د  يگر 
هوشمند    كنتورهای  پروژه  شد  ن  نهايی 
بايد   آن را مهم ترين د  ليل تأخير د  ر  كه 
تأمين  اين پروژه د  انست، مشكل  اجرای 

مالی پروژه بود  .
د  ليل  به  قرارد  اد  ي  و  مالي  مشكالت   
و  اقتصاد  ي  شرايط  ناگهاني  تغييرات 
پس  بالفاصله  كه  ارز  نرخ  زياد    افزايش 
از ابالغ قرارد  اد  هاي فهام1 و د  ر روزهای 
آغازين سال 91 اتفاق افتاد  ؛ رخ د  اد  ند   و 
اين  كار  پيشبرد    د  ربرابر  بزرگی  مانع  به 

پروژه بد  ل شد  ند  .
پروژه  اجرای  قرارد  اد    اساس  بر 
برای  محد  ود  ه ای  هوشمند  ،  كنتورهای 
تا  مشترک  محل  از  قرارد  اد  ها  اين  كار 
مراكز كنترل ذيربط د  ر نظر گرفته شد  ه 

بود  ، كه شامل موارد   زير می شد  : 
و  تست  نصب،  تأمين،  طراحي،   •
مركز  سخت افزار  و  نرم افزار  راه اند  ازي 
پايش  مد  يريت،  منظور  به  كنترل 

اطالعات و كنترل كنتورهاي هوشمند  
و  تست  نصب،  تأمين،  طراحي،   •
راه اند  ازي 20 هزار كنتور هوشمند   و تابلو 

اند  ازه گيري د  ر هر استان
و  تست  نصب،  تأمين،  طراحي،   •
نياز  مورد    مخابراتي  تجهيزات  راه اند  ازي 

از كنتورهاي هوشمند   تا مراكز كنترل
بهره برد  اري  پشتيباني  و  نگهد  اري   •

سيستم به مد  ت 3 سال
موقت،  تحويل  كاركنان،  آموزش   •
برطرف كرد  ن نواقص، به روزرساني تمام 
كرد  ن  برطرف  تجهيزات،  و  نرم افزارها 
نواقص طي د  وره تضمين و انجام تحويل 
قطعي و همچنين تهيه، تنظيم و تحويل 

نقشه ها و اسناد   فني

فرابكنتورهایهوشمندرا
بومیسازیكرد

با توجه به نياز پروژه، فراب به پشتوانه 
خود    نرم افزار  تيم  و  مهند  سي  قوي  تيم 
اقد  ام به طراحي و بومي سازي كنتورهاي 
همچنين  شركت  اين  كرد  .  هوشمند   
را  كنترل  مركز  سيستم  بومي  افزار  نرم 
اطالعات  پايش  مد  يريت،  آن  هد  ف  كه 
است؛  هوشمند    كنتورهاي  كنترل  و 
طراحی كرد  . طراحی اين نرم افزار يكي 
از د  ستاورد  هاي مهم اين طرح ملي است.
د  ر  فراب  د  ستاورد  هاي  د  يگر  از   
كنتورهای  پروژه  اجرای  جريان 
همكارپذيري  سند    تهيه  هوشمند  ، 
ابتد  ا  از  همكاري  قابليت  موضوع  است. 
برانگيز  چالش  و  مهم  مسائل  از  يكي 
همت  با  نهايتاً  كه  بود    فهام  طرح هاي 
هوشمند    كنتورهاي  مهند  سي  تيم 
كارگروهي  تشكيل  و  فراب  شركت 
اين  د  ست اند  ركاران  كليه  از  متشكل 
حوزه پيش نويس سند   همكارپذيري اين 
 FIS )FAHAM طرح د  ر 3 جلد   شامل
 nteroperability Specification(،
توسط   ،Object list و   Event list
محور  و  مبنا  عنوان  به  و  تهيه  فراب 
مذاكرات فني جلسات كارگروه ياد   شد  ه 
به كارفرماي طرح ارائه شد   كه طي 10 

كار  ساعت  نفر  يک  هزار  حد  ود    و  جلسه 
همه  تأييد    و  پذيرش  مورد    كارشناسي 
قرار  اين حوزه  اند  ركاران شاخص  د  ست 
سابا  توسط  ماه 1394  د  ي  د  ر  و  گرفت 

منتشر شد  .
 تاكنون بيش از 500 كنتور هوشمند   
پايان  تا  و  است  شد  ه  راه اند  ازي  و  نصب 
پايلوت هاي  راه اند  ازي  و  نصب   94 سال 
و  زنجان  استان هاي  د  ر  د  وهزارتايی 

بوشهر به اتمام خواهد   رسيد  . 

كنتورهوشمندراهمتحريم
كردهبودند

پروژه  هر  مانند    پروژه  اين  اجرای 
خاص  سختی هايی  و  مشكالت  د  يگری، 
سختی ها  اين  د  اشت.  همراه  به  را  خود   
گونه  سه  به  می توان  را  مشكالت  و 
طراحي  سختی های  كرد  ؛  تقسيم بند  ی 
و مهند  سي، مشكالت تأمين و مشكالت 

حوزه نصب و راه اند  ازی.
سختی هايی كه اجرای پروژه د  ر بخش 
با  بود  ،  روبرو  آن  با  مهند  سی  و  طراحی 

توجه به جد  يد   بود  ن اين د  انش د  ر ايران 
و  خواسته ها  شفافيت  عد  م  و  جهان  و 
و  می كرد    پيد  ا  بروز  كارفرما،  الزامات 
ناخواسته باعث می شد   كه روند   طراحي 

با تأخير زياد  ي مواجه شود  .
مشكالت  پروژه  هم  تأمين  حوزه  د  ر 
تغيير  اينكه  جمله  از  د  اشت؛  را  خود  ش 
تعيين  عد  م  كنار  د  ر  ارز  تسعير  نرخ 
تكليف نرخ ارز قابل استفاد  ه د  ر پروژه و 
قابل  و  معناد  ار  اختالف  وجود    همچنين 
توجه بين ارز بانكي و ارز آزاد   كار تأمين 
قطعات را با مشكل اساسی روبرو می كرد  .

پرد  اخت  د  ر  كارفرما  تأخير  همچنين 
پروژه ها و ممنوعيت ورود    پيش پرد  اخت 
د  ر  به صورت كامل  كنتورهاي هوشمند   
ابتد  اي پروژه و عد  م امكان ثبت سفارش 
و گشايش LC از د  يگر مشكالت بخش 

تأمين بود  .
تورم  نرخ  افزايش  اين ها  بر  عالوه 
مركزي  بانک  رسمي  آمار  مطابق 
جمهوري اسالمي ايران، نوسانات نرخ ارز 
شد  ه  باعث  آن  قيمت  مد  اوم  افزايش  و  
بود   كه برخي اقالم و كاالهای د  اخلی هم 
كه قرار بود   پول آنها از بخش ريالی پروژه 
تأمين شود  ، افزايش قيمت د  اشته باشند   
و د  ر نهايت تأمن آنها برای ما با مشكل 

همراه شود  . 
يكی د  يگر از حوزه های سخت اجرای 
پروژه كنتورهای هوشمند  ، حوزه نصب و 
راه اند  ازی اين كنتورها بود  . د  ر ابتد  ای كار 
اطالع رساني ضروري به مشتركين و امور 
بنابراين  و  بود    نشد  ه  انجام  نواحي  برق 
انجام  كافي  و  موقع  به  الزم،  همكاري 
هنوز  مشكل  اين  متاسفانه  كه  نمی شد   

هم كم و بيش اد  امه د  ارد  .
يكی د  يگر از مشكالت اين بخش اين 
شد  ه  اعالم  مشتركين  ليست  كه  است 
و  نيست  كامل  توزيع  شركت  سوي  از 
مشتركين  از  زياد  ي  تعد  اد    همچنين 
نظامي...  مراكز  و  بانكها  و  اد  ارات  شامل 
اد  اري  ساعات  د  ر  را  كنتور  نصب  اجازه 

نمی د  هند  .
اتصاالت  و  سيم ها  ريختگي  هم   به 
باعث  اصلي،  تابلوهاي  بعضي  د  رون 
كنتورهای  نصب  عمليات  كند  شد  ن 
بود  ن  تعطيل  و  است  شد  ه  هوشمند   
وقت  اتالف  سبب  كارخانجات  از  بعضي 
آن ها  به  مراجعه  هنگام  نصاب  گروه 

می شود  .
همچنين برخي از آد  رس هاي موجود   
و  نيست  واضح  توزيع  ليست شركت  د  ر 
مشكل  با  مشتركين  محل  كرد  ن  پيد  ا 
اينكه  كنار  د  ر  اينها  همه  و  است  همراه 
بومي  كاري  گروه هاي  و  انساني  نيروي 
استان هاي  د  ر  الزم  تعد  اد    به  متخصص 
باعث  ند  ارد  ،  وجود    بوشهر  و  زنجان 
شد  ه اند   كه نصب بسته هاي 20 هزار تايی 
از  پس  قرارد  اد    برنامه زمان بند  ي  مطابق 

اجراي پايلوت پروژه ها پيش نرود  .

مشكالت مالي و قرارد  اد  ي 
به د  ليل تغييرات ناگهاني 

شرايط اقتصاد  ي و افزايش 
زياد   نرخ ارز که بالفاصله 
پس از ابالغ قرارد  اد  هاي 

فهام1 و د  ر روزهای آغازين 
سال 91 اتفاق افتاد  ؛ رخ 
د  اد  ند   و به مانع بزرگی 

د  ربرابر پيشبرد   کار اين 
پروژه بد  ل شد  ند  
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شبكه های هوشمند   برق به شبكه های 
انواع  از  متشكل  گسترد  ه ای  عموماً 
شبكه  و  انتقال  خطوط  توليد  ،  منابع 
شبكه  چنين  د  ر  می شود  .  اطالق  توزيع 
شبكه  مختلف  اجزاء  عملكرد    هوشمند  ی 
بنابر شرايط  است.  پايش  د  ر حال  همواره 
حاكم بر شبكه، فرمان الزم از يک سامانه 
كنترل كنند  ه مركزی ارسال می شود  . فرمان 
صاد  ره می تواند   منجر به از مد  ار خارج شد  ن 
عنصری از شبكه )به طور مثال يک مشترک 
پرمصرف د  ر ساعات اوج بار( يا تغيير تعرفه 
مشترک و يا هر نوع فرمان الزم د  يگر باشد  . 
صرفاً  می توانند    شبكه  اين  د  ر  مشتركين 
يا  و  توليد  كنند  ه  صرفاً  مصرف كنند  ه، 

مصرف كنند  ه/توليد  كنند  ه باشند  . 
به  يا  )و  جريان  نخست جهت  نوع  د  ر 
عبارتی انرژی( از سمت شبكه به مشترک 
جريان  اصطالحاً  جريانی  چنين  است. 
import ناميد  ه می شود  . د  ر نوع د  وم كه 
است  شبكه  به  مشترک  از  جريان  جهت 
می شود  .  برد  ه  كار  به   export اصطالح 
مشتركين نوع سوم د  ارای هر د  و نوع جريان 

import و export هستند  .
ساعات  طی  د  ر  هوشمند    شبكه های 
مختلف شبانه روز ساختار شبكه ای متنوعی 
د  ارا خواهند   بود  . بر اين اساس الزم است 
به  آنها  د  ر  مصرف  و  توليد    منابع  همواره 
گونه ای مد  يريت شوند   كه شبكه با باالترين 
برای  كند  .  كار  تلفات  كمترين  و  راند  مان 
همين است كه بايد   يک زيرساخت مد  يريت 
و اند  ازه گيری هوشمند  ، با هد  ف مانيتورينگ 

تصميم گيری  و  شبكه  لحظه  به  لحظه 
مناسب تد  ارک د  يد  ه شود  .

AMI اصطالحاً  كه  زيرساخت   اين 
 )Advanced Metering Infrastructure(
د  ر  كه  است  سالی  چند    می شود  ،  ناميد  ه 
كشورهای مختلف جهان د  ر حال مطالعه، 
د  ر  ساختار  اين  است.  اجرا  و  طراحی 
هوشمند    )فراسامانه  »فهام«  نام  با  ايران 
اند  ازه گيری و مد  يريت انرژی( معرفی شد  ه 
شبكه  برای  شد  ه  طراحی  ساختار  است. 
مراتبی  سلسله  ساختار  د  ارای   AMI
است؛ به اين معنی كه د  ر باالترين سطح، 
 ،)Central System( مركزی  سيستم 
 )Data Concentrator( د  ر اليه ميانی
و د  ر اليه های پايين تر كنتورهای هوشمند   
مشترک  نمايشگر  و   )Smart Meters(
واقع   )IHD=In-Home Display(

شد  ه است. شبكه های مخابراتی مرتبط به 
ترتيب WAN، LAN و HAN ناميد  ه 

می شوند  .

سيستممركزی
)Central System(

تجهيزات  كليه  شامل  سامانه  اين   
كنترل كنند  ه  نرم افزاری  و  سخت افزاری 
شبكه  از  د  اد  ه  جمع آوری  )شامل   AMI
است.  آن(  به  الزم  فرمانهای  ارسال  و 
سيستم مركزی با ساير سيستم ها همانند   
ارتباط  د  ر  و...  شبكه  مد  يريت   ،Billing
محل  د  ر  می تواند    مركزی  سيستم  است. 
شركت توزيع نيروی برق استان تعبيه شود  . 
اين سامانه توانايي نمايش مقاد  ير لحظه اي و 

غيرلحظه اي كنتورها را د  ارد  .
د  ر واقع Load Profile كنتور مي تواند   

کنتورهای هوشمند   سراسری می شوند  

زیرساخت مد  رن اند  ازه گيري )AMI( چيست؟

کارشناس فني مهند سي کنترل و ابزار د قیق

رجا فوالد  ی
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به صورت نمود  ار د  ر نرم افزار سيستم مركزي 
د  اد  ه هاي  همچنين  شود  .  د  اد  ه  نمايش 
اند  ازه گيري شد  ه توسط كنتور مي توانند   به 
صورت متناوب )به طور مثال رأس ساعت 
24 هر روز( يا بر حسب تقاضاي اپراتور )به 
صورت On-Demand( د  ر هر ساعتي از 
شبانه روز توسط سيستم مركزي جمع آوري 

شوند  .
جمعكنندهداده

)Data Concentrator(
هوشمند  ی  تجهيز  د  اد  ه  جمع كنند  ه   
است كه وظيفه جمع آوری د  اد  ه )و البته تا 
پوشش  تحت  كنتورهای  مد  يريت  حد  ی( 
برای نصب  پيشنهاد  ی  را د  ارد  . مكان  خود   
ترانسهای  ثانويه  سمت  تجهيزات،  اين 
توزيع است تا از طريق خطوط برق شبكه 
 )PLC=Power Line Carrier( توزيع 
د  اد  ه های مشتركين تحت پوشش جمع آوری 
توسط  شد  ه  جمع آوری  د  اد  ه های  گرد  د  . 
سيستم  به   Data Concentrator

مركزی ارسال می شود  . 

كنتورهایهوشمند
)Smart Meters(

بر  توانايی حاكم  از  فراتر  كنتورها  اين   
)اعم  شبكه  د  ر  موجود    قد  يمی  كنتورهای 
اند  ازه گيری  به  مكانيكی(،  يا  د  يجيتالی  از 
د  اد  ه های متنوع تری از مشتركين می پرد  ازند  . 
اكتيو  انرژی  می توان،  د  اد  ه ها  اين  جمله  از 
انرژی   ،import راكتيو  انرژی   ،import
 ،export راكتيو  انرژی   ،export اكتيو 
ضريب توان، ولتاژ و جريان لحظه ای هر فاز 

و هارمونيكهای جريان و ولتاژ را نام برد  .
تجهيزات  اين  قابليت های  مهمترين  از 
نوع  هر  ثبت  توانايی  به  می توان  هوشمند   
حاد  ثه و د  ستكاری اشاره نمود  . از بارزترين 
غيرعمد  ی  يا  عمد  ی  از  اعم  حواد  ث  اين 
قرار  كنتور،  ترمينال  شد  ن  باز  به  می توان 
مغناطيسی،  ميد  ان  برابر  د  ر  كنتور  گرفتن 
د  ر   set point مقاد  ير  تغيير  و  برق  قطع 

كنتور اشاره نمود  . 
اين حواد  ث بر اساس اولويت به event و 
alarm د  سته بند  ی می گرد  ند  . آالرم ها د  ارای 
اهميت بيشتری می باشند  . به هنگام وقوع، 
سريعاً به سامانه مركزی ارسال گشته، اپراتور 
می سازند  .  مطلع  آمد  ه  بوجود    حاد  ثه  از  را 
event ها نيز با د  رجه اولويت كمتر توسط 

اپراتور سيستم مركزی قابل قرائت می باشند  .
فهام،  پروژه  اجراي  بارز  ويژگيهاي  از 
توانايي قطع و وصل مشترک از راه د  ور است. 
رله تعبيه شد  ه د  ر كنتور وظيفه قطع و وصل 
اين سيستم  د  ر  د  ارد  .  بر عهد  ه  را  مشترک 
قطع برق مشترک به د  ليل محد  ود  يت بار نيز 

مي تواند   انجام شود  .
مد  يريت مصرف و سوق د  اد  ن مشترک 
به سمت استفاد  ه از انرژي برق د  ر ساعات 
اين  كليد  ي  اهد  اف  از  يكي  مصرف  كم 
پروژه است. اين نياز منجر به تعبيه قابليت 
سنكرون سازي تاريخ و زمان د  ر كنتورها شد   
به نحوي كه كنتورها با تغييرات زماني د  ر 

طول سال سنكرون مي گرد  ند  .
همان  يا   DST موارد    اين  از  يكي 
به  است.   )Daylight Saving Time(
اين ترتيب با تغيير ساعت ملي د  ر ابتد  اي 
فصل بهار و پاييز، ساعت كنتورها به طور 

خود  كار تنظيم مي گرد  د  . 
توانايي  فوق،  د  ر  شد  ه  ذكر  كنتورهاي 
ذخيره و اعمال جد  ول تعرفه اي متنوعي بر 
حسب فصل، هفته، روز و ساعت د  ارند  . اين 
جد  ول مي تواند   توسط سيستم مركزي د  ر هر 
لحظه و بنابر نياز شبكه براي يک مشترک 
خاص يا تعد  اد   وسيعي از مشتركين، تغيير 

د  اد  ه شود  .
توانايی  لحاظ  از  هوشمند    كنتورهاي 
»تک  اصلی  د  سته  چهار  به  اند  ازه گيری 
فاز  »سه  مستقيم«،  اتصال  فاز  »سه  فاز«، 
 »CT/PT و »سه فاز اتصال »CT اتصال
توان مشترک  د  سته بند  ی می شوند  . سطح 
نوع  تعيين كنند  ه  آن،  قرارد  اد  ی  جريان  و 
كنتور انتخابی است. اين كنتورها جايگزين 
كنتورهای قد  يمی غيرهوشمند   موجود   د  ر 

شبكه خواهند   شد  .
آنچه كه د  ر پروژه فهام برای اولين بار د  ر 
ايران اجرا خواهد   شد   نصب كنتورهايی با نام 
»كنتورهای زيرترانس« است. اين كنتورها 
CT« هستند  ،  اتصال  فاز  »سه  نوع  از  كه 
د  ر اد  امه كار ترانس های توزيع نصب گشته، 
مربوطه(  ترانس  )توسط  تحويلی  انرژی 
می كنند  .  اند  ازه گيری  را  توزيع  شبكه  به 
شد  ه  مصرف  انرژي هاي  مجموع  تفاضل  با 
ترانس  پوشش  تحت  كنتورهاي  توسط 
ترانس،  توسط  تحويلي  انرژي  از  مذكور 
تلفات شبكه به د  ست مي آيد  . هر نوع افزايش 
غيرمنطقي د  ر ميزان انرژی تفاضلی به د  ست 

آمد  ه، وجود   برق د  زد  ی د  ر شبكه را نشان 
می د  هد  . بر اين اساس با تعيين ترانسی كه 
حاد  ثه د  ر محد  ود  ه تحت پوشش آن اتفاق 
افتاد  ه است می توان به راحتی محل وقوع 

برق د  زد  ی را تخمين زد  .
تمامي د  اد  ه ها و حواد  ث ثبت شد  ه توسط 
ماژول  كمک  به  برق  هوشمند    كنتورهاي 
سيستم  به  آن  د  ر  شد  ه  تعبيه  مخابراتي 
طريق  از  يا  مستقيم  طور  )به  مركزي 
جمع كنند  ه د  اد  ه( ارسال مي شوند  . كنتورهاي 
هوشمند   برق مي توانند   به كنتورهاي آب و 
گاز متصل شد  ه، د  اد  ه هاي اين كنتورها را نيز 

به سيستم مركزي بفرستند  .
محل  د  ر  كه  است  نمايشگری   :IHD
د  ر  مثال  طور  )به  گشته  نصب  مشترک 
منزل يک مشترک خانگی( و ميزان مصرف 
مشترک، تعرفه ای كه مشترک د  ر آن قرار 
د  ارد   و هر نوع اطالعاتی كه مشترک را به 
آن  د  ر  بهينه سوق می د  هد    سمت مصرف 

نمايش د  اد  ه می شود  .

شبکههایمخابراتیبهكمک
كنتورهایهوشمندمیآيند

آنچه كه پيش از اين بيان شد  ، معرفی 
اجزاء  اين  بود  .   AMI شبكه  اصلی  اجزاء 
شبكه های  كمک  به  است  الزم  كليد  ی 
كنند  .  برقرار  ارتباط  يكد  يگر  با  مخابراتی 
و  مركزی  بين سامانه  ارتباط د  هند  ه  شبكه 
 WAN )Wide جمع كنند  ه د  اد  ه، شبكه

Area Network( ناميد  ه می شود  . 
شبكه  طريق  از  هوشمند    كنتورهاي 
ارتباط  د  ر  د  اد  ه  جمع كنند  ه  با   LAN
هستند  . د  اد  ه هاي جمع آوري شد  ه به كمک 
ارسال  مركزي  به سيستم   WAN شبكه
مي شود  . د  ر برخي موارد   د  اد  ه هاي كنتورها به 
طور مستقيم )بد  ون استفاد  ه از جمع كنند  ه 

د  اد  ه( به سيستم مركزي فرستاد  ه مي شود  . 
چنين كنتورهايي عموماً متعلق به مشتركين 
پراكند  ه است؛ يعنی مشتركيني كه فاصله 

نسبتاً زياد  ي از مشتركين مجاور د  ارند  .
استفاد  ه  با  مي تواند    همچنين  مشترک 
اند  ازه گيري  د  اد  ه هاي   HAN شبكه  از 
روي  بر  را  هوشمند    كنتور  توسط  شد  ه 
IHD مشاهد  ه كند  . تكنولوژيهاي متنوعي 
براي شبكه هاي مخابراتي ای كه گفته شد  ؛ 
پيشنهاد   شد  ه است. به عنوان نمونه مي توان 
3G، PLC//GPRS تكنولوژيهاي  به 
RF و ZigBee به ترتيب براي شبكه هاي 

WAN، LAN و HAN  اشاره كرد  .

فهاممقابلهباحوادثرا
آسانترمیكند

قابليت هاي  جمله  از  حواد  ث:  مد  يريت 
بارز اجراي پروژه فهام، مد  يريت حواد  ث د  ر 
شبكه برق است؛ به نحوي كه اپراتور سيستم 
مركزي مي تواند   از وقوع بسياري از اتفاقات 
د  ر شبكه  آمد  ه  پيش  غيرعمد  ي  و  عمد  ي 
مطلع شود  . بر اين اساس كنتورهاي هوشمند   
مي توانند    كه  شد  ه اند    طراحي  گونه اي  به 
بسياري از حواد  ث متد  اول د  ر شبكه را ثبت و 

به سيستم مركزي اطالع د  هند  . 
اين  كه  كاربرد  هايی  مهمترين  از جمله 
كنتورهای هوشمند   می توانند   د  اشته باشند  ؛ 

اين كاربرد  هاست:  
• قرار گرفتن كنتور د  ر ميد  ان مغناطيسي 

بزرگ
• باز شد  ن پوشش ترمينال كنتور

• باز شد  ن پوشش كنتور
• قطع برق و خاموش شد  ن كنتور

• ثبت د  ستور قطع و وصل مشترک از 
راه د  ور

د  ليل  به  و وصل مشترک  ثبت قطع   •
محد  ود  يت بار

• تغيير تعرفه مشترک
• تغيير زمان و تاريخ 

• وجود   عد  م تعاد  ل د  ر جريان كنتور
تنها  شد  ه،  ذكر  قابليت هاي  اين  تمامي 
بخشي از توانايي هاي اين زيرساخت مد  رن 
بهبود    است  بد  يهي  هستند  .  اند  ازه گيري 
باعث  می تواند    زيرساخت،  اين  عملكرد   
كاهش تلفات برق و افزايش راند  مان شبكه 
برق شود   و د  ر نهايت بهبود   كيفيت شبكه را 

د  ر پي د  اشته باشد  .

مد  يريت مصرف و سوق 
د  اد  ن مشترك به سمت 

استفاد  ه از انرژي برق د  ر 
ساعات کم مصرف يكي 
از اهد  اف کليد  ي اين 
پروژه است. اين نياز 
منجر به تعبيه قابليت 
سنكرون سازي تاريخ و 
زمان د  ر کنتورها شد  
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اينترنت اشياء يک پد  يد  ه ي قرن بيست 
از  زياد  ي  تعد  اد    آن  د  ر  كه  است  يكمی  و 
به  نحوي  به  هريک  فيزيكي،  تجهيزات 
اينترنت متصل خواهد   شد   و اين تجهيزات 
با  مشترک  هد  في  به  د  ستيابي  براي 
طرف  از  مي كنند  .  برقرار  ارتباط  يكد  يگر 
د  يگر، امروزه اهميت مصرف توان، ضرورت 
منابع  توسعه  و  گلخانه اي  گازهاي  كاهش 
پيد  ايش  به  جهاني  نياز  تجد  يد  پذير  انرژي 
وجود    به  را  انرژي1  هوشمند    شبكه هاي 
آورد  ه است. شبكه هوشمند   انرژي يكي از 
كاربرد  هاي مهم فناوري اينترنت اشياء2 است. 
شبكه ي هوشمند   انرژي، شبكه اي است كه 
فناوري هاي  گرفتن  خد  مت  به  ازطريق 
نوين ارتباطات و فناوري اطالعات مي تواند   

توليد  ،  يكپارچه ي  مد  يريت  مؤثر  به طور 
را  انرژي  مصرف  و  ذخيره سازي  انتقال، 
فراهم سازد  . زيرساخت مد  رن اند  ازه گيري3 
تحقق  براي  كليد  ي  و  اساسي  المان  نيز 
اين  است.  انرژي  هوشمند    شبكه هاي 
زيرساخت اند  ازه گيري پيشرفته كه سيستم 
كنتور هوشمند  4 نيز ناميد  ه مي شود   توانايي 
اطالعات  پرد  ازش  و  مد  يريت  پيكربند  ي، 
جمع آوري شد  ه از نقاط مختلف اند  ازه گيري 
د  ر شبكه، صد  ور فرمان به تجهيزات )براي 
توليد    همچنين  و  بار(  مد  يريت  و  كنترل 
نمود  ارها و گزارش هاي ضروري را د  ارا است. 

اينترنتاشياء؛اتصالدنيايفيزيکي
بهدنيايديجيتال

د  رحقيقت  اشياء  اينترنت  اصلي  ايد  ه ي 
اين است كه هر شيء پيرامون ما بخشي 
براي  كه  بود    خواهد    )اينترنت(  شبكه  از 
رسيد  ن به يک هد  ف مشترک با بخش هاي 

د  يگر شبكه تعامل مي نمايد  ؛ به عبارت د  يگر 
مضمون اينترنت اشياء، هد  في براي اتصال 
است.  د  يجيتال  د  نياي  به  فيزيكي  د  نياي 
حضور فراگير فناوري هاي مختلف ارتباطي 
 RFID، ازجمله:  ما  پيرامون  بد  ون سيم 
تلفن هاي  محرک ها،  سنسورها،   ،NFC
موبايل هوشمند   و ... كه از قابليت پرد  ازش 
و برقراري ارتباط برخورد  ار هستند   بلوک هاي 
شكل  را  اشياء  اينترنت  مفهوم  سازند  ه ي 
اشياء  اينترنت  كامل  توسعه ي  مي د  هند  . 
فراهم  را  جد  يد  ي  كاربرد  هاي  و  فرصت ها 
روش هاي  پيد  ايش  منجربه  كه  مي آورد   
و  كار  و  تعامل، سرگرمي، كسب  از  نويني 

سبک زند  گي خواهد   شد  . 
افزايش  نيز  و  فناوري  پيشرفت هاي 
گسترد  ه  طور  به  تقاضا،  روزافزون 
بر  مبتني  را  گوناگوني  سرويس هاي 
اينترنت اشياء شكل مي د  هد   كه د  ر جوامع 
اساسي  كاربرد  هاي  شخصي  حوزه هاي  و 

اشياء  اينترنت  كاربران،  د  يد  گاه  از  د  ارند  . 
نقشي پيشرو د  ر ارائه سرويس هاي مختلف از 
قبيل آموزش الكترونيک، اتوماسيون خانگي، 
سالمت الكترونيكي، امنيت و نظارت را ارائه 
مي كند  . از د  يد  گاه كسب و كار نيز اينترنت 
اشياء تغييرات عميقي را د  ر روش اتوماسيون، 
فرايند    مد  يريت  پشتيباني،  صنعتي،  توليد   
كسب و كار و حمل و نقل كاال و مرد  م را 
تعد  اد    اشياء،  اينترنت  د  ر  مي آورد  .  فراهم 
زياد  ي از تجهيزات فيزيكي، هريک به نحوي 
به اينترنت متصل خواهد   شد   و با يكد  يگر به 
وسيله ي سنسورها و محرک ها ارتباط برقرار 
مي كنند  . اينترنت اشياء محصول همگرايي 
گرا،  شيء  است:  بنياد  ين  چشم اند  از  سه 

اينترنت گرا و مفهوم گرا]1[.
روي  د  يد  گاه  اين  شيء گرا:  د  ید  گاه 
يک  به  اشياء  عمومي  اد  غام  چگونگي 
اين  از  د  ارد  .  تمركز  مشترک  چهارچوب 
ارتباطات  بين المللي  اتحاد  يه ي  د  يد  گاه، 

کنتورهاي هوشمند 
 گامي اساسي به سوي اینترنت اشياء

کارشناس فني کنتورهاي هوشمند  

محسن بنار
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)ITU5( تعريفي از اينترنت اشياء ارائه د  اد  ه 
است: د  ر هر زماني و هر مكاني كه اتصال 
ما  باشد    د  اشته  وجود    شخصي  هر  براي 
مي توانيم يک اتصال براي هر شيء اي را نيز 

بد  ان بيفزاييم]1[.
د  ید  گاه اینترنت گرا: جهاني كه د  ر آن 
اشياء مي توانند   به طور اتوماتيک با كامپيوترها 
ارتباط برقراركنند   و ازطريق تعامل با يكد  يگر 
سرويس هايي را براي منافع بشريت فراهم 
 IPv4 نمايند  . اينترنت موجود   از آد  رس د  هي
استفاد  ه مي كند   كه تعد  اد   آد  رس ها د  ر آن 
تقريباً برابربا چهار ميليارد   است. از اين رو، د  ر 
آيند  ه اي نزد  يک مجبور به حركت به سمت 
استاند  ارد    بود  .  خواهيم   IPv6 استاند  ارد   
IPv6 فضاي آد  رس د  هي به مراتب بيشتري 
را تحت پوشش قرار مي د  هد   به طوري كه اگر 
يک قياس صورت پذيرد   تعد  اد   آد  رس هاي 
موجود   د  ر IPv6 براي آد  رس د  هي د  انه هاي 
كفايت  جهان  از  ساحل  هر  روي  شن 

مي كند  ]1[!
نظر،  نقطه  اين  از  گرا:  مفهوم  د  يد  گاه 
تعد  اد    كه  است  موضوع  اين  اصلي  ايد  ه ي 
آيتم هاي د  رگير با اينترنت اشياء د  ر آيند  ه به 
شد  ت افزايش خواهند   يافت، بنابراين مسائلي 
پيرامون ارائه، ذخيره، جستجو و سازمان د  هي 
اشياء  اينترنت  توليد   شد  ه توسط  اطالعات 
بنابراين  شد  .  خواهد    برانگيز  چالش  بسيار 
مفهوم گرايانه  فناوري هاي  د  يد  گاه  اين  از 

مي توانند   يک نقش كليد  ي را ايفا كنند  ]1[.

شبکههايهوشمندانرژي:
براي  باال  كيفيت  با  الكتريسيته  توليد   
جوامع د  يجيتال و تركيب بهينه از روش هاي 
از  پاک  انرژي هاي  از  استفاد  ه  با  توليد   
اولويت هاي جهاني صنعت برق است. نگرشي 
كه د  ر ساختار شبكه برق موجود   شاهد   آن 
هستيم، يک شبكه ي متمركز است كه د  ر 
آن ايستگاه هاي مركزي قد  رت، انرژي را بين 
مصرف كنند  ه هاي مختلف پخش مي كنند  . 
نياز  افزايش  با  مواجهه  منظور  به  اگرچه 
براي انرژي مطابق با تقاضاهاي اقتصاد  ي و 
به  حركت  د  رحال  موجود  ،  عصر  اجتماعي 
سمت افزايش كاربرد   منابع انرژي جايگزين 
مي باشيم كه اين منابع د  ر مقياس كوچک 
امر منجربه  اين  پراكند  ه هستند  .  به طور  و 
شد  ه  انرژي  جد  يد    شبكه ي  يک  پيد  ايش 
است كه از پويايي بااليي برخورد  ار است. د  ر 

چنين شبكه اي الكتريسيته به طور پراكند  ه 
توليد   خواهد   شد  ، به طوري كه مشتركين نه 
تنها مصرف كنند  ه هستند   بلكه توليد  كنند  ه 
نيز خواهند   بود  ، و همچنين تعامالت متقابلي 
و  مصرف كنند  گان  توليد  كنند  گان،  بين 

المان هاي د  يگر شبكه امكان پذير است]2[.
يک  د  رواقع  انرژي  هوشمند    شبكه   
اكوسيستم پيچيد  ه ي كامالً پويا از المان هاي 
توليد   و مصرف انرژي است كه فناوري هاي 
به  را  اطالعات  فناوري  و  ارتباطات  نوين 
خد  مت مي گيرد   تا د  ر مقايسه با عملكرد  هاي 
برخورد  ار  بااليي  كارايي  از  مرسوم  سنتي 
باشد  . از طرف د  يگر، شبكه هوشمند   امكان 
جد  يد    خالقانه ي  سرويس هاي  پيد  ايش 
براساس تعامل متقابل المان هاي شبكه را 

فراهم مي سازد  . اينترنت اشياء د  ر حوزه هاي 
متفاوتي مانند   انرژي، حمل و نقل، محيط 
زيست، سالمت و صنايع توليد  ي كاربرد   به 
سزايي د  ارد  . شبكه هوشمند   انرژي يكي از 
كاربرد  هاي  گسترد  ه ترين  و  پراهميت ترين 

اينترنت اشياء است.
تأثيرگذاري  و  موفقيت  منظور  به 
و  كنترل  وجود    هوشمند  ،  شبكه هاي 
مانيتورينگ بالد  رنگ يک نياز اساسي خواهد   
بود  . د  ر شبكه ي هوشمند   انرژي، زيرساخت 
هوشمند    كنتورهاي  و  اند  ازه گيري  مد  رن 
و  كنترل  نظارت،  براي  اصلي  المان هاي 
تباد  ل  هستند  .  انرژي  جريان  مد  يريت 
اطالعات د  و سويه، بنيان مشاركت د  رميان 
المان هاي مختلف شبكه را شكل خواهد   د  اد  ، 
به طوري كه عناصر شبكه قاد  ر خواهند   بود   تا 
به اطالعاتي د  سترسي د  اشته باشند   كه تا به 
حال تنها د  ر يک روش محد  ود   امكان پذير 
بود  ه  و تجميع آنها نيز پيش از اين بسيار 
پرهزينه بود  ه است. اگرچه اينترنت اشياء با 
اين هد  ف است كه تجهيزات شبكه نه تنها 
به شبكه اتصال يافته بلكه همچنين بتوانند   
اطالعات  تباد  ل  يكد  يگر  با  اينترنت  روي 

نمايند  .
كه  مي كنيم  بيان  را  مثالي  اكنون 
يک  انرژي  هوشمند    شبكه  مي د  هد    نشان 
كنيد    فرض  است.  مشترک  اكوسيستم 
هواشناسي يک آب و هواي باد  ي و يا آفتابي 
معناست  بد  ين  اين  و  نمايد  ،  پيش بيني  را 

انرژي بيشتري توسط توليد  كنند  ه هاي  كه 
اطالعات  اين  شد  .  خواهد    توليد    "سبز" 
همچنين مي تواند   د  ر برنامه هاي توليد   انرژي 
اعمال شود   كه منجر به كاهش توليد   آنها 
خواهد   شد  . به سبب ذات پراكند  گي و پويايي 
مقياس  همچنين  و  هوشمند    شبكه هاي 
بزرگ بود  ن آن، بهينه سازي د  ر سطح محلي 
و از سوي د  يگر تعامل و مشاركت ميان تمام 
عناصر شبكه د  ر نهايت منجر به بهره وري 

انرژي خواهد   شد  ]2[.

هدف2۰2۰2۰دراروپا
اتحاد  يه ي اروپا د  ر چشم اند  از خود   قصد   
تا سال 2020 تحقق  را  تا سه هد  ف  د  ارد   
بخشد   كه اين سه هد  ف تحت عنوان »اهد  اف 
20-20-20« شناخته مي شوند   و عبارتند   از:
- كاهش 20 د  رصد  ي از انتشار گازهاي 

گلخانه اي
- كاهش 20 د  رصد  ي استفاد  ه از انرژي 
و  شد  ه،  پيش بيني  سطوح  براساس  اوليه، 

ازطريق افزايش بهره وري انرژي 
از  انرژي  مصرف  د  رصد  ي   20 سهم   -

منابع انرژي تجد  يد  پذير
به كارگيري  از  اتحاد  يه  اين  همچنين 
فناوري هاي شبكه هاي هوشمند  ، كنتورهاي 
د  ستيابي  براي  اشياء  اينترنت  و  هوشمند   
است.  نمود  ه  ويژه اي  تأكيد    اهد  اف  اين  به 
 2020 سال  تا  هد  ف گذاري،  اين  براساس 
د  ر كشورهاي عضو اتحاد  يه اروپا مي بايست 

کنتورهاي هوشمند 
 گامي اساسي به سوي اینترنت اشياء

طرحي از یک شبکه ي هوشمند  

هد  ف کنتورهاي هوشمند   
تنها قرائت لحظه اي کنتور 
از راه د  ور نيست؛ بلكه 

کنتورهاي هوشمند   هد  في 
مبني بر ايجاد   بستر 

ارتباطي مناسب براي ارائه 
سرويس هاي مختلف را 

د  ارند  . از د  يد  گاه مشترکين 
اين بستر مي تواند   

سرويس هاي مختلفي را 
براي فناوري هاي جد  يد  ي 
مانند   خانه هاي هوشمند   

فراهم نمايد  
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هشتاد   د  رصد   كنتورها با كنتورهاي هوشمند   
جايگزين شوند  .  

زيرساختمدرناندازهگيري:
زيرساخت مد  رن اند  ازه گيري سيستمي 
است كه ازطريق برقراري ارتباط با تجهيزات 
شبكه  پارامترهاي  هوشمند  ،  اند  ازه گيري 
را   )... و  رخد  اد  ها  الكتريكي،  )پارامترهاي 
جمع آوري مي كند   و سپس آن ها را مورد   
آناليز و بررسي قرار مي د  هد  . شبكه ي بين 
تجهيزات اند  ازه گيري و سيستم هاي تجاري 
امكان جمع آوري و توزيع اطالعات را براي 
مشتريان، شركت هاي توزيع و شركت هاي 
سرويس د  هند  ه فراهم مي نمايد  . اين امكان 
شركت هاي  و  مشتريان  بين  تعامل  يک 
مي آورد  ،  وجود    به  سرويس  د  هند  ه ي  ارائه 
بستر  مي تواند    تعامل  اين  به طوري كه 
بسيار مناسبي را براي ارائه ي سرويس هاي 
ارزش افزود  ه و سرويس هاي اينترنت اشياء 
نمايد  . د  رضمن، مشتريان مي توانند    فراهم 
از اطالعات فراهم شد  ه توسط شبكه براي 
تغيير الگوي مصرف طبيعي خود   استفاد  ه 
نمايند   تا بتوانند   از هزينه ي برق خود   بكاهند  .

البته سياست هاي قيمت گذاري تعرفه ها 
نيز مي توانند   طوري تعيين شوند   كه از رشد   

مصرف د  ر اوج بار جلوگيري نمايند  .
د  ر  د  قت  بهبود    هوشمند    كنتورهاي 
اطالعات صورتحساب، شناسايي سريع سرقت 
از برق و يا نشتي آب، استفاد  ه از نرم افزارهاي 
مختلف براي مد  يريت بار شبكه و ارائه اطالعات 

مفيد   پيرامون الگوي مصرف-هزينه را فراهم 
مي نمايد  . اين امر منجر به بهبود   رضايت مند  ي 
مي تواند    مشتري  زيرا  شد    خواهد    مشتري 
براساس اين اطالعات، مصرف خود   را مد  يريت 
نمايد  . مزيت د  يگر كنتورهاي هوشمند  ، قابليت 
تجميع با كنتورهاي شركت هاي آب و گاز 
است كه بر اين اساس مي توان يک مد  يريت 
لحظه به لحظه و سراسري از مصارف برق، آب 

و گاز را فراهم نمود  ]3[.
د  رک  مي توانند    هوشمند    كنتورهاي 
بهتري را از مشخصات و ويژگي هاي مصرف 
ارائه  توزيع  شركت هاي  براي  مشتركين 
لحظه ي  به  لحظه  مشخصات  اين  نمايند  . 
از شرايط عملكرد  ي شبكه ي توزيع  د  قيق 
ازطرفي مي تواند   به مد  يريت مؤثر توليد   و 
مصرف شبكه بيانجامد   و از طرف د  يگر نيز 
مي تواند   رخد  اد  ن يک قطعي قريب الوقوع د  ر 

شبكه را سريعاً تشخيص د  هد  ]3[.
اند  ازه گيري  هوشمند    فراسامانه  پروژه 
فهام(  اختصار  به طور  )يا  انرژي  و مد  يريت 
بستر كنتورهاي هوشمند   را د  ر ايران فراهم 
مي آورد  . پياد  ه سازي كنتورهاي هوشمند   د  ر 
ايران از مزاياي مختلف اقتصاد  ي، اجتماعي 
و زيست محيطي برخورد  ار است. برخي از 

اين مزايا د  ر اد  امه ذكر شد  ه اند  ]3[:
- كاهش تلفات تكنيكي و غير تكنيكي

- مد  يريت تقاضا و مد  يريت تعرفه
- بهبود   الگوهاي مصرف ازطريق اطالعات 

به اشتراک گذاشته شد  ه با مشتركين
- بهبود   سيستم پرد  اخت

- كاهش هزينه هاي قرائت، بهره برد  اري، 
مجد  د    اتصال  و  قطع  نگه د  اري،  تعمير، 

مشتري از شبكه
- عد  م نياز براي سفرهاي كوچک به هر 

مكان فيزيكي براي اند  ازه گيري و قرائت
براي  مناسب  سرويس هاي  تأسيس   -

توسعه د  ولت الكترونيک
با  برق  فروش  گزينه هاي  تعد  د     -

قيمت هاي مختلف
با  مشتركين  به  الكتريسته  تحويل   -

كيفيت بهتر و اطمينان پذيري بيشتر
كاهش  د  ليل  به  برق  هزينه  كاهش   -

هزينه هاي عملياتي
صد  ور  سرعت  و  د  قت  افزايش   -
صورت حساب با حذف عامل خطاي انساني

- ارائه خد  مات بهتر به مشتريان
CO2 كاهش انتشار گازهاي -

- كاهش  مصرف انرژي ازطريق مد  يريت 
شبكه و كاهش تلفات شبكه

كنتورهاي هوشمند  ، از قابليت اند  ازه گيري 
پارامترهاي شبكه و نيز قابليت برقراري ارتباط 
برخورد  ار  ارتباطي  مختلف  بسترهاي  روي 
هستند  . از اين رو، كنتورهاي هوشمند   بيانگر 
مفهوم اشياء د  ر فناوري اينترنت اشياء هستند  . 
ازآنجاكه كنتورهاي هوشمند   قابليت اتصال و 
برقراري ارتباط با زيرساخت مد  رن اند  ازه گيري 
را  مي باشد  (  سراسري  شبكه ي  يک  )كه 
د  ارند   بنابراين كنتورهاي هوشمند   به همراه 
را  شبكه اي  اند  ازه گيري  مد  رن  زيرساخت 
د  يد  گاه  ويژگي هاي  كه  مي د  هند    تشكيل 

اينترنت د  ر اينترنت اشياء را برآورد  ه مي سازد  . 
سيستم مد  رن اند  ازه گيري پارامترهاي شبكه 
از كنتورهاي هوشمند   د  ريافت، تجميع،  را 
با  امر  اين  كه  مي كند    پرد  ازش  و  ذخيره 
اينترنت اشياء كاماًل  د  يد  گاه مفهوم گرا د  ر 
سازگار مي باشد  . د  رنتيجه كنتورهاي هوشمند   
را  مد  رن  اند  ازه گيري  زيرساخت  همراه  به 
مي توان گامي بزرگ به سوي د  ستيابي به 

فناوري اينترنت اشياء د  انست.   
توجه  نكته  بد  ين  بايد    د  رحقيقت 
د  اشت كه هد  ف كنتورهاي هوشمند   تنها 
نيست؛  د  ور  راه  از  كنتور  لحظه اي  قرائت 
مبني  هد  في  هوشمند    كنتورهاي  بلكه 
بر ايجاد   بستر ارتباطي مناسب براي ارائه 
د  يد  گاه  از  د  ارند  .  را  مختلف  سرويس هاي 
مشتركين اين بستر مي تواند   سرويس هاي 
جد  يد  ي  فناوري هاي  براي  را  مختلفي 
و  نمايد  ؛  فراهم  هوشمند    خانه هاي  مانند   
از د  يد  گاه شبكه ي برق نيز بستري مناسب 
هوشمند    شبكه هاي  به  د  ستيابي  براي 
انرژي خواهد   بود  . اين تعامل سازند  ه بين 
براي  را  زمينه  برق  و شبكه ي  مشتركين 
بر  مبتني  مختلفي  سرويس هاي  ارائه ي 
اينترنت اشياء فراهم خواهد   نمود  . زيراكه 
زيرساخت  همراه  به  هوشمند    كنتورهاي 
د  يد  گاه  سه  هر  بر  مد  رن،  اند  ازه گيري 
اينترنت اشياء كامالً منطبق مي باشد   و د  ر 
حقيقت كنتورهاي هوشمند   نقش اشياء را 
د  ر "اينترنت اشياء" ايفا مي كنند  . د  رنتيجه 
كنتورهاي هوشمند   عالوه بر قرائت لحظه اي 
كنتور از راه د  ور هد  في فراتر را نيز بر د  وش 
بستري  ايجاد    وظيفه  اين  كه  مي كشد   
مناسب براي ارائه فناوري هاي نويني مانند   
خانه هاي هوشمند  ، شبكه هاي هوشمند   و 
اينترنت اشياء خواهد   بود  . از اين رو، شركت 
عرصه ي  وارد    پروژه  اين  انجام  با  فراب 
جد  يد  ي از بازار رقابت د  ر فناوري هاي نوين 

شد  ه است.
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د    ر مسير توسعه

معاونمهندسيفرابازپتانسیلهایبازار
جنوبآسیابرایفرابمیگوید

محصوالتGRPدرصنعتکامپوزیت

)IPC(معرفيقراردادهاينفتيجدیدایران

قدمبهقدمدرمسیربرندسازیفراب

آذرماه امسال كنگره و نمايشگاه انرژي جنوب آسيا با مشاركت بيش از  
150 شركت كنند  ه با محوريت توسعه انرژي د  ر كشورهاي حوزه جنوب 
آسيا شامل سريالنكا، هند  ، نپال  ...                       د   ر صفحه 3۶ بخوانید   

با توجه به فعاليت شركت فراب د  ر مجموعه پروژه هاي صنعتي و اهميت 
پارامترهاي زمان، كيفيت و هزينه د  ر اجراي پروژه ها، و نقش پر رنگ 
كامپوزيت ها د  ر صنايع مختلف از جمله صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و 
نيروگاهي و بمنظور آشنايي بيشتر، نظرتان را به مطالب زير جلب مي نمايم ...
                                                                        د   ر صفحه 44 بخوانید   

شايد   تا روزی كه عد  ه ای از مخالفان د  ولت د  ر برابر وزارت نفت تجمع كرد  ه 
و خواستار لغو قرارد  اد  های جد  يد   نفتی شد  ند  ، كسی حساسيت چند  انی 
د  رباره قرارد  اد  های IPC ند  اشت؛ ازهمين رو بود   كه بر آن شد  يم تا نگاهی 

اجمالی به قرارد  اد  های IPC د  اشته باشيم ...             د   ر صفحه 41 بخوانید   

ناد  رست متعد  د  ي د  رباره برند  سازي وجود   د  ارد   و  باورهاي د  رست و 
البته اين باورها محد  ود   به كشور ما نيست. بطور مثال يكي از باورها 
و  تبليغات  با  مناسب  خد  مات  يا  محصول  فقد  ان  د  ر  كه  است  اين 

برند  سازي قوي مي توان...                        
د   ر صفحه 48 بخوانید   

وزارتانرژی
جایگزینیبرایوزارتنفتونیرو

موضوع تشكيل وزارت انرژی موضوع جد  يد  ی نيست؛ پيش از انقالب 
اسالمی اين موضوع د  ر سطح سياست گذاران كشور مطرح بود   و مد  تی 
بعد  ...                                                      د   ر صفحه 38 بخوانید   

باسازوکار
قراردادهایصنعتیآشناشوید

نحوه انتخاب روش واگذاري و اجراي پروژه يكي از مهم ترين تصميماتي 
است كه توسط كارفرمايان طرح ها اتخاذ می شود  . بنابراين انتخاب سيستم 
نامناسب براي پيشبرد   پروژه ها مي تواند  ...                 د   ر صفحه 42 بخوانید   

قدمبهقدم
درمسیربرندسازیفراب
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معاونمهندسيفرابازپتانسيلهایبازارجنوبآسيابرایفرابمیگويد:

جنوبآسیا،تشنهسرمایهگذاری
درحوزهانرژیاست

فرانک میرزایی
روزنامه نگار اقتصاد    ی

حضور فراب د  ر سریالنکا انگار فرصت مغتنمی برای 
آشنایی این مجموعه با بازارهای جنوب آسیا، ایجاد   
کرد  ه اس�ت. یک�ی از این فرصت ه�ا، فرصت حضور 
د  ر کنفرانس و نمایش�گاه انرژي س�ریالنکا بود  . این 
نمایشگاه چه ویژگی و چه مزایایی برای ما د  اشت که 

د  ر آن شرکت کرد  یم؟
است،  آسيا  جنوب  انرژي  كنفرانس،كنفرانس  اين  نام 
بيشتر محورهاي همايش آن هم حول محور بحث انرژي، 
است.  مناطق  اين  د  ر  انرژي  مد  يريت  و  سرمايه گذاري 
كشورهاي سريالنكا، هند  ، پاكستان و نپال د  رآن شركت د  ارند   
كه كشورهاي حوزه جنوب آسيا محسوب مي شوند  . شركت 
اين كشورها د  ر اين همايش به معنای اين است كه نمايند  ه 
تقريبا يک سوم مرد  م جهان د  ر اين همايش و كنفرانس 
شركت د  ارند  ، چون مجموع جمعيت كشورهای جنوب آسيا 
باعث  نفر است و همين موضوع  چيزی حد  ود   2 ميليارد   

خاص بود  ن اين رويد  اد   و اهميت حضور ما د  ر 
آن می شود  ؛ ما با شركت د  ر يان رويد  اد   هم با 
رقبای خود   و هم با بازار منطقه بيشتر آشنا 
می شويم . البته بايد   اذعان كرد   كه اين كنفرانس 
از حيث شركت كنند  گان و محورهاي قابل ارائه، 
با نمايشگاه عمومي هايد  رو به كلي متفاوت است.

با این تفاسیر این نمایشگاه و کنفرانس 
ب�ا آنچ�ه فک�ر می کرد  ی�م متف�اوت 
است، این س�وال پیش می اید   که چرا 
کشورهاي جنوب آسیا این تشکیالت 

منسجم را د  رست کرد  ه اند  ؟ 
جنوب آسيا پتانسيل هاي انرژي بالقوه زياد  ي 
د  ارد  . بسياري از اين پتانسيل      ها د  اراي طرح هاي 
مطالعاتي مصوب د  ر حوزه برق آبي هستند  ؛ اما 
به خاطر محد  ود  يت هاي مالي و بر طبق موارد   
كشورها  اين  مقامات  كه  محد  ود  يت هايی  و 
اعالم كرد  ند   و د  ر نمايشگاه به تفصيل د  رباره 
آنها سخن گفتند  ، اين كشورها د  ر حال حاضر، 

افق مناسب و نزد  يكي را برای طراحی و اجرای اين پروژه ها 
و تبد  يل آنها  به د  رآمد   اقتصاد  ی متصور نيستند  ؛ برای همين 
است كه اين كنفرانس و نمايشگاه هم برای سرمايه گذاران، 
هم برای مجريان طرح ها و هم برای كشورهای جنوب آسيا 

خاص است.
منظور از این خاص بود  ن چیست؟

يک  اوال  آسيا  جنوب  انرژی  كنفرانس  و  نمايشگاه   
و  است  آسيا  جنوب  حوزه  د  ر  تخصصي  كامال  نمايشگاه 
بيشتر سخنراني ها و مذاكرات پيراموني كنفرانس حول محور 
سرمايه گذاري د  ر همين محد  ود  ه جغرافيايی است. به عبارتي 
همين نياز به سرمايه گذاري و پيشرفت و توسعه د  ر حوزه 
انرژي است كه سبب شد  ه تا اين كشورها اين شكل از اين 
تشكيالت منسجم و همايش هاي تخصصي را راه اند  ازي كنند  . 
کد  ام یک از کش�ورها و ظرفیت هایشان نظر شما را 

جلب کرد  ؟
ظرفيت های  كه  هستند    كشورهايی  پاكستان  و  نپال 
به د  ليل  نپال  انرژی د  ارند  . كشور  توليد    برای  توجهی  قابل 
قرار گرفتن د  رفالت تبت و  رشته كوه هاي هيماليا د  اراي 

 South Asia Power( آسيا  جنوب  انرژي  نمايشگاه  و  كنگره  امسال  آذرماه 
Congress 2015( با مشاركت بيش از  150 شركت كنند  ه با محوريت توسعه انرژي د  ر 
كشورهاي حوزه جنوب آسيا شامل سريالنكا، هند  ، نپال، بنگالد  ش و پاكستان، برگزار 
شد  . فراب د  ر نمايشگاه جانبي كنگره و نمايشگاه انرژي جنوب آسيا عالوه بر تحكيم 
جايگاه شركت به عنوان پيمانكار اصلي پروژه چند   منظوره اومااويا كه د  ر حال حاضر 
بزرگ ترين پروژه كشور سريالنكا د  ر حوزه انرژي به شمار مي رود   حضور موثری 
د  اشت و توانست با حضور د  ر اين رويد  اد   به معرفي قابليت هاي فراب و بازاريابي د  ر 

اجراي طرح هاي متنوع نيروگاهي و مد  يريت انرژي، بپرد  ازد  .
از آنجايی كه بازار انرژي جنوب آسيا به عنوان يكي از بكرترين بازارهاي انرژي 
مصوب  مطالعاتي  طرح هاي  مگاوات  هزار   100 از  بيش  مجموع  با  جهان  برق آبي 
و توجيه پذير، مطرح است و فراب د  ر مسير توسعه خود   به افق های خارج از مرز 
ايران می اند  يشيد  ؛ بر آن شد  يم تا با مهند  س »سيد   عبد  الحسين فامورزاد  ه« معاون 
مهند  سي شركت فراب كه به نمايند  گی از مجموعه د  ر اين رويد  اد  ، شركت كرد  ه بود  ند  ؛ 
د  رباره بازار انرژی جنوب آسيا و همچنين آنچه د  ر نمايشگاه انرزی جنوب آسيا 
گذشت، گفتگو كنيم. آنچه د  ر اد  امه می خوانيد   مشروح گفت و گوی كوتاه ما با مهند  س 
فامورزاد  ه د  رباره حضور فراب د  ر اين نمايشگاه و افق های توسعه فعاليت فراب د  ر 

جنوب آسياست.
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است  مگاوات  هزار   80 تا   70 بين  برق آبي   پتانسيل 
ظرفيت  آن،  مگاوات  هزار   44 بر  بالغ  مقد  ار  اين  از   كه 
امكان پذير )feasible( است. يعني به لحاظ فني واقتصاد  ي 
و مد  ل هاي مالي توجيه پذير است. همچنين با توجه به اين 
كه اين كشور د  ر همسايگي د  و غول اقتصاد  ي آسيا يعني 
چين و هند   قرار د  ارد  ، بيشتر بر جنبه صاد  راتي انرژي تمركز 
مي كند  . مناطق شرقي كشور پاكستان نيز بد  ليل وجود   رود  ها 
و رود  خانه هاي فراوان، بنا به گفته كارشناسان د  اراي ظرفيت 

مشابهي است.
با این حس�اب که ش�ما می گویید  ، حضور ش�ما د  ر 
نمایشگاه سریالنکا، نمایشگاهی که خاص کشورهای 

جنوب آسیاست، چه توجیهی د  ارد  ؟ 
حضور ما د  ر آن نمايشگاه د  و توجيه د  ارد  ؛ يكي اين كه با 
توجه به پتانسيل       هايی كه پيش از اين گفته شد  ، اين گستره 
جغرافيايی مي تواند   به عنوان يكي از بازارهاي جد  ي هد  ف 
براي آيند  ه فراب مطرح باشد  . بويژه با گشايشی كه د  ر شرايط 
بين المللي برای ما ايجاد   شد  ه است و با توجه به برد  اشته 
شد  ن محد  ود  يت هاي بانكي و همچنين حضور پر رنگ فراب 
د  ر سريالنكا د  ر جريان پروژه اومااويا، حضور د  ر اين نمايشگاه 
حوزه  كشورهاي  با  همكاري  فرصت هاي  شناسايي  برای 

جنوب آسيا مناسب و راهگشا بود  .
 د  ليل د  يگر اهميت حضور ما د  ر اين نمايشگاه اين است كه 
ما د  ر مجموعه فراب، بزرگ ترين پروژه طرح و اجرا د  ر كشور 
را د  ر د  ست  اوما اويا«  سريالنكا يعني »طرح چند   منظوره 
احد  اث د  اريم. حضور فرآب د  ر كنفرانس ها و نمايشگاه هاي 
مرتبط با حوزه انرژی د  ر اين كشور، برای حفظ و تثبيت 

جايگاه فراب از اهميت ويژه اي برخورد  ار است. 
پس شما معتقد  ید   بعد   از رفع تحریم ها، حضور فراب 
د  ر بازار انرژی جنوب آس�یا و س�ریالنکا،  آس�ان تر 

خواهد   بود  ؟
بله قطعا اين اتفاق خواهد   افتاد  . خصوصا با حذف يا كاهش 
محد  ود  يت هاي بانكي ما توان بيشتری برای حضور و رقابت 
سريالنكا  مانند    كشورهايی  و  آسيا  جنوب  انرژی  بازار  د  ر 

خواهيم د  اشت.
د  ر جری�ان برگزاری ای�ن نمایش�گاه و کنفرانس، با 

گرو ه ها یا شرکت هایی هم مالقات د  اشتید  ؟
شركت   CEB شركت  مد  ير  با  مختصري  مالقات هاي 
مالقات هاي  همينطور  و  سريالنكا   برق  سرمايه گذاري 
مختلفي با ساير نمايند  گان اين شركت د  اشتيم. همينطور 
كشورهاي  از  و خصوصي  د  ولتي  بخش  هاي  نمايند  گان  با 
پاكستان و نپال و هند   د  يد  ارهاي متنوعي برگزار شد  . د  ر اين 
مالقات ها عالوه بر معرفي فراب بعنوان يک مجموعه توانمند   
د  ر حوزه هاي متنوع انرژي، برای توسعه همكاري هاي آتي نيز 

مذاكراتي انجام شد  . 
 د  رجلسه تان با مد  یر و نمایند  گان شرکت CEB چه 

موضوعاتي مورد   بحث قرارگرفت؟ 
د  ركشورسريالنكا ظرفيت برق آبي زياد  ي وجود   ند  ارد  ، اما آنها 

ظرفيت هاي قابل توجه د  يگري د  ر زمينه احد  اث 
و توسعه نيروگاه هاي ذغال سنگي د  ارند   و  البته 
تعد  اد  ي نيروگاه موجود   نيز د  ر اين بخش د  ارند   
كه د  ر د  ست بهره برد  اري است. د  ر واقع بحث ما 
با مد  يران شركت  CEB اين بود   كه با توجه به 
توانايي ما د  ر بخش طراحی و اجراي واحد  هاي 
حرارتي و سيكل تركيبي، ما مي توانيم د  ر اين 
با  زمينه هم به آنها كمک كنيم. همين طور 
توجه به پيشرفت هاي خوبي كه ظرف د  و سال 
گذشته د  ر امر فن آوري و طراحي زير ساخت و 
طراحي كنتورهای هوشمند   و ساخت، اجرای و 
مد  يريت پروژه های اين حوزه به د  ست آورد  ه ايم، 
با مد  يران اين شركت د  رباره كنتورهاي هوشمند   
هم صحبت و اين محصول فراب را نيز معرفي 
كنتور  مركزي  افزار  نرم  ويژه  نمايش  كرد  يم. 
هوشمند   بومي فراب، د  ر طرح فهام كه آن زمان 
د  ر شهرهاي بوشهر و زنجان اجرا می شد   هم با 
استقبال قابل توجه اين مهمان ها مواجه شد  ، 
چون بحث مد  يريت انرژي براي آنها هم بحث 
مهمي است. اين نكته را هم بايد   اذعان كنم كه 
نمايش نرم افزار مركزی كنتورهای هوشمند  ، 

برای آنها تا حد  ی جالب بود   كه براي همكاري با ما د  ر آيند  ه 
ابراز عالقه كرد  ند  .

استقبال از غرفه فراب چطور بود   و د  یگر شرکت کنند  گان 
این نمایشگاه چه گروه هایی بود  ند  ؟ 

استقبال از غرفه فراب بسيار مناسب بود  ، البته بايد   بگويم 
كه مد  عوين اين كنفرانس و بازد  يد  كنند  گان نمايشگاه بر خالف 
ساير همايش ها و نمايشگاه هاي د  يگر عمد  تا مركب ازكارفرمايان  
صاحب  شركت هاي  و  است  انرژي  حوزه  سرمايه گذاران  و 
تكنولوژي و سازند  گان كمتر به حضور د  ر كنفرانس اقبال نشان 
مي د  هند  . بر همين اساس محورهاي كنفرانس و سخنراني و 
ارائه مقاالت نيز بيشتر د  ر باب سرمايه گذاري، تد  وين مد  ل هاي 
 EPCF مرسوم  روش هاي  به  قراد  اد    انجام  متد   هاي  و  مالي 
B.O.O. و B.O.T و امثالهم بود  . ما هم طبيعتا د  ر حاشيه اين 
نشست ها و بازد  يد  ها از غرفه فراب، جلسات و مذاكراتی بر اساس 

وظايف تعيين شد  ه خود   برگزار می كرد  يم.
این جلسات و مذاکرات آیا نتیجه اي هم د  اشت؟ 

بله، به عنوان مثال يكي از مقام هاي ارشد   پاكستان به ما قول 
د  اد   كه د  ر آيند  ه همكاري ها ما با اين كشور د  ر حوزه انرژی 
برگزار  زمينه  اين  د  ر  هم  د  يگری  ونشست هاي  يابد    افزايش 
كنيم. هم چنين از كشور نپال مهمان هايی د  اشتيم و با چند   
مرجع كارگزاري و مقامات د  ولتي آنها نشست د  اشتيم و آنها را 
به ايران د  عوت كرد  يم. به نظرم د  ر اين كشور براي ما جاي كار 
وجود   د  ارد  ؛ د  رحال حاضر هم مكاتبات مان با آنها اد  امه د  ارد   و 
فكر مي كنم بتوانيم با تالش همكاران د  ر معاونت توسعه طرح ها 
زمينه حضورمان را د  ر كشور نپال هم فراهم كنيم. بايد   تأكيد   
كنم كه فراب د  رحال حاضر انواع پروژه هاي سرمايه گذاري د  ر 
طرح هاي  و  ايران  د  ر  باد  ي  مزارع  احد  اث  مانند    انرژي  حوزه 
حرارتي را به عنوان سرمايه گذار و مالک د  ر د  ست اجرا د  ارد   
و اين يعنی فرصت مناسبی برای اين مجموعه ايجاد   شد  ه كه 
بتواند   د  ر بازار بين المللی انرژی، بويژه بازار تشنه جنوب آسيا، 

حضور د  اشته باشد   . 

جنوب آسيا پتانسيل هاي 
انرژي بالقوه زياد  ي د  ارد  . 
بسياري از اين ها د  اراي 

طرح هاي مطالعاتي مصوب  
هستند  ؛ اما به خاطر 

محد  ود  يت هاي مالي  د  ر حال 
حاضر، افق مناسب و نزد  يكي 
را برای طراحی و اجرای اين 

پروژه ها و تبد  يل آنها  به 
د  رآمد   اقتصاد  ی ند  ارند  
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وزارتانرژی،جایگزینیبرایوزارتنفتونیرو
موضوع تشکیل وزارت انرژی موضوع جد  ید  ی نیست؛ پیش از انقالب 
اسالمی این موضوع د  ر سطح سیاست گذاران کشور مطرح بود   و مد  تی 
انقالب هم رد   آن د  وباره د  ر حرف ها و نظرهای مد  یران و  از وقوع  بعد   
جایگزین  می توانست  که  وزارتخانه ای  شد  ،  د  ید  ه  سیاست گذاران 
وزاتخانه های نفت و نیرو باشد   و بخشی از وظایف وزارت صنعت و معد  ن 
و وزارت کشاورزی هم د  ر آن تجمیع شود  . وزارتخانه ای که د  ر سخن های 
مد  افعان تشکیل شد  نش، نمونه د  ولت چابک معرفی می شد  ، اما هرگز 
تشکیل نشد  . تولید   و توزیع انرژی امروز د  ر د  ست چه نهاد  های حاکمیتی 
قرار د  ارد  ؟ این مهم ترین د  روازه ای است که از آن می توان وارد   بحث بر 

سر لزوم تشکیل وزارت انرژی شد  . 
انرژي کشور نشان مي د  هد   که وزارتخانه هاي  وضعیت کنوني بخش 

عهد  ه د  ار  اتمي  انرژي  سازمان  و  تجارت  و  معد  ن  صنعت،  نیرو،  نفت، 
وظایف حاکمیتي و تصد  ي گري د  ر این بخش هستند  . د  ر واقع این بخش 
مانند   بسیاري از بخش هاي موجود   کشور د  اراي تعد  د   مراکز تصمیم گیري 
و تصمیم سازي است و بسیاري از وظایف محوله به وزارت نیرو تناسبي 

با وضعیت کنوني بخش انرژي کشور و واقعیت هاي مربوط به آن ند  ارد  . 
نبود   تمرکز د  ر این بخش از سالیان پیش مورد   توجه برنامه ریزان و 
براي  انرژي  عالي  این وضع شوراي  اصالح  براي  و  بود    سیاست گذاران 
اولین بار د  ر د  هه 1333 تشکیل شد  . بررسي ها نشان مي د  هد   به د  لیل 
ناهماهنگي هایي که بین نهاد  ها و وزارتخانه هاي د  ست اند  رکار وجود   د  ارد   
این شورا د  ر عمر ۶0 ساله خود  ، موفقیتي د  ر تصمیم سازي کالن کشور 

ند  اشته است. 
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 بررسي ساختار اد  اري 
و اجرايي بخش انرژي 

کشور نشان مي د  هد   که 
اين بخش فاقد   سيستم 

فكري متمرکز تصميم گيري 
و سياست گذاري است و 
هريك از وزارتخانه هاي 

نفت، نيرو، سازمان انرژي 
اتمي و وزارت صنعت، 

معد  ن و تجارت د  ر بخشی 
از تصميم گيري ها و 

تصميم سازي هاي اين بخش 
نقش مؤثري د  ارند 

د  ر سال هاي اخير نيز همانند   گذشته، 
سهم انرژي فسيلي د  ر عرضه كل انرژي 
باال  بسيار  كشور،  نهايي  مصرف  و  اوليه 
بود   و حد  ود   90 تا 95 د  رصد   برق توليد  ي 
نيروگاه هاي حرارتي  از طريق  نيز  كشور 
طريق  از  آن  سوخت  كه  شد  ه  توليد   

وزارت نفت تأمين مي شود  .
د  ر  پيش بيني ها  طبق  همچنين 
 1.5 تا   1 حد  ود    بيست ساله  چشم اند  از 
طريق  از  كشور،  توليد  ي  برق  د  رصد   
نيروگاه هاي برق آبي خواهد   بود  . بنابراين 
به  برق  بخش  وابستگي  نيز  آيند  ه  د  ر 

نيروگاه هاي برق آبي كمتر خواهد   شد  . 
حاضر  حال  د  ر  اينكه  ضمن 
ارائه  د  ر  نيرو  و  نفت  وزارتخانه هاي 
مشتركين،  به  انرژي  تأمين  و  خد  مات 
كه  هستند    كاري هايي  موازي  د  اراي 
اقتصاد   كشور  به  را  بسياري  هزينه  خود   

تحميل مي كند  .
از  برق  بخش  انتزاع  اساس  اين  بر   
اد  غام آن د  ر وزات نفت و  نيرو و  وزارت 
عنوان  به  انرژي مي تواند    وزارت  تشكيل 
گامي مؤثر د  ر ايجاد   همگرايي و همسويي 
قرار  توجه  مورد    كشور  انرژي  بخش  د  ر 

گيرد  .
د  ر  انرژي  بخش  اهميت  وجود    با 
به  پايد  ار  توسعه  نياز  و  كشور  اقتصاد   
نياز  مورد    ارز  حد  اكثري  تأمين  و  انرژي 
ساختار  بررسي  بخش،  اين  از  كشور 
اد  اري و اجرايي بخش انرژي كشور نشان 
مي د  هد   كه اين بخش فاقد   سيستم فكري 
سياست گذاري  و  تصميم گيري  متمركز 
نفت،  وزارتخانه هاي  از  هريک  و  است 
وزارت  و  اتمي  انرژي  سازمان  نيرو، 
از  بخشی  د  ر  تجارت  و  معد  ن  صنعت، 
اين  تصميم سازي هاي  و  تصميم گيري ها 

بخش نقش مؤثري د  ارند  .

سيستمتوليدوعرضهانرژیدر
كشورچهاجزايیدارد؟

نمود  ار جريان انرژي سال 1392 كل 
عرضه  سيستم  كه  می د  هد    نشان  كشور 
انرژي د  ر كشور شامل بخش هاي مختلف 

است.

استخراج  بخش ها  اين  از  يكی 
گاز  نفت،  مانند    اوليه  انرژي  حامل هاي 
طبيعي، زغال سنگ، منابع تجد  يد  پذير از 

قبيل آب، باد   و خورشيد   است.
آن  از  كه  است  بخشی  د  يگر،  بخش   
شامل  و  می شود    ياد    »فراورش«  نام  با 
واحد  هاي  و  نفت  پااليشگاه هاي  فعاليت 
اينها  كنار  د  ر  است،  زغال سنگ  تبد  يل 
به  اوليه  انرژي  تبد  يل  بخش  فعاليت 
انرژي  كه  نيروگاه ها  مانند    ثانويه  انرژي 
اوليه حامل هايي مانند   نفت، گاز طبيعي، 
خورشيد  ، آب، باد  ، زغال سنگ و غيره را 
به انرژي ثانويه برق تبد  يل مي كنند   نيز 

وجود   د  ارد  .
انرژی  عرضه  سيستم  د  ر  نهايت  د  ر 
انرژي  انواع  انتقال  تأسيسات  كشور،  د  ر 
شامل  كه  می گيرند    قرار  ثانويه  و  اوليه 
لوله هاي  و  برق  شبكه  مانند    تاسيساتی 

انتقال گاز و نفت می شوند  .

۹۹درصدانرژیكشوربامواد
اوليهوزارتنفتتأمينمیشود

بر اساس آمار و مستند  ات منتشر شد  ه 
از سوی وزارت نفت، وزارت نيرو و مركز 
بخش  مد  يريت  مجلس،  پژوهش های 
اعظم عرضه انرژي كشور نظير استخراج 
كشور،  اوليه  انرژی   د  رصد     98 از  بيش 
ميعانات  و  مايعات  خام،  نفت  شامل 
نزد  يک  تأمين  و  طبيعي  گاز  و  گازي 
99 د  رصد   از انرژي نهايي كه د  ر اختيار 
گاز  شامل  مي گيرد  ،  قرار   مصرف كنند  ه 
اختيار  د  ر  نفتي،  فرآورد  ه هاي  و  طبيعي 

وزارت نفت است. 
بر اساس همين آمار وزارت نيرو تنها 
۶۶/.  د  رصد   از استخراج منابع انرژي اوليه 
باد  ي، خورشيد  ي و  انرژي  كشور، شامل 
از  د  رصد     10 حد  ود    تأمين  و  برق آبي 

انرژي نهايي كشور را برعهد  ه د  ارد  .
عهد  ه د  ار  نيز  اتمي  انرژي  سازمان 
اتمي،  وفنون  علوم  زمينه  د  ر  فعاليت 
د  ر  آن  كاربرد    و  آن  از  بهره برد  اري 
و  د  ارويي  پزشكي،  مختلف  بخش هاي 
برق است.  وزارت صنايع و معاد  ن نيز د  ر 
كنار همه اينها عهد  ه د  ار اكتشاف و توليد   

زغال سنگ د  ر كشور است.
اين  به  استد  الل ها  و  آمار  اين  تمامی 
د  ر  گسترد  ه ای  پراكند  گی  كه  معناست 

وجود    انرژی  حوزه  تصميم گيری  بخش 
حوزه  اين  اوليه  مواد    بيشترين  و  د  ارد   
می شود    تأمين  نفت  وزارت  سوی  از 
د  ر  مسئوليت ها  بيشترين  د  رحاليكه 
توزيع بر عهد  ه وزارت نيرو است و همين 
تشكيل  برای  محكم  د  ليلی  می تواند    امر 
د  ر  را  امر  د  و  اين  كه  باشد    وزاتخانه ای 

د  رون خود   يكپارچه كند  .

»شورایعالیانرژی«
نهادپيربینتيجه

وجود   چنين پراكند  گي و عد  م انسجام 
د  ر بخش انرژي كشور باعث شد  ه است كه 
اين  به  كشور  مجريان  و  سياست گذاران 
نتيجه برسند   كه د  ر بخش انرژي كشور 

به همين  د  ارد  .  تمركز وجود    عد  م  نوعي 
تجميع  موضوع  پيش  ساليان  از  د  ليل 
با  مرتبط  بخش هاي  حاكميتي  وظايف 
انرژي د  ر قالب يک وزارتخانه مطرح شد  . 
سياست گذاران  د  غد  غه  اين  اوليه  نتيجه 
تأسيس  و  برق  و  آب  وزارت  نام  تغيير 
اضافه  با  وزارتخانه  اين  بود  .  نيرو  وزارت 
شد  ن معاونت امور انرژي به وزارت آب و 

برق سابق شكل گرفت.
اتفاق د  يگری كه نشان د  هند  ه د  غد  غه 
مد  يريت  د  رباره  كشور  سياست گذاران 
واحد   انرژی د  ر كشور بود  ؛ موضوع تمركز 
و هماهنگي سياست گذاري بخش انرژي 
انرژي«  عالي  »شوراي  تشكيل  با  كشور 
و  افتاد    اتفاق   1333 د  رسال  كه  بود   

تشكيل  عمر  از  سال   ۶0 از  بيش  امروز 
آن می گذرد  .  شورايی كه بعد   از انقالب 
برنامه  قانون  اساس  بر  د  يگر  بار  اسالمی 

سوم توسعه احيا شد  .
عالی  شورای  مجد  د    احيای  واقع  د  ر   
نشان د  هند  ه   81 سال  د  ر  كشور  انرژی 
انرژی  عرصه  يكپارچه  مد  يريت  د  غد  غه 
سكوت،  سال ها  از  بعد    د  يگر  بار  كه  بود   
سخن  آن  د  رباره  كشور  سياست گذاران 
اما متاسفانه از سال 81 كه اين  گفتند  . 
شورا تشكيل شد   تا امروز،  فقط سه بار 
د  ر  آن  اول  بار  كه  د  اد  ه  جلسه  تشكيل 
ارد  يبهشت  بار د  وم آن  تيرماه سال 81، 
سال92  اسفند    آن  سوم  بار  و   8۶ سال 

بود  ه است.
اين وضعيت بيانگر آن است كه عد  م 
د  ر  انرژي  بخش  د  ر  موجود    تمركزهاي 
حل  قابل  نيز  انرژي  عالي  شوراي  قالب 

و پيگيري نيست.
برقرار  و  انرژی  عالی  شورای  تشكيل 
نشد  ن جلسات آن د  و پرسش اساسی را 
اگر  اينكه   اول  متباد  ر می كند  .  به ذهن 
بخش انرژي كشور متمركز و همگرا بود  ، 
احيا  د  يگر  بار  انرژی  عالی  شوری  چرا 
اگر  كه   است  اين  نيز  د  وم  سوال  شد  ؛ 
به  د  ستيابي  و  د  ر سياست گذاري  تمركز 
چرا  ند  ارد  ،  وجود    بخش،  اين  د  ر  اهد  اف 
اين  و  نمي شود    تشكيل  شورا  جلسات 

شورا مصوبه ای ند  ارد  .
با توجه به اثبات بی فايد  ه بود  ن شورای 
عالی انرژی بر اساس تجربه تاريخی ۶0 
ساله د  ر كشور و مرور وضعيت مد  يريت 
انرژی بر اساس آمار و ارقامی كه ذكر شد  ، 
شرايط  كه  می آيد    د  ست  به  نتيجه  اين 
امروز بخش انرژی به گونه اي است كه از 
انتزاع بخش هايي  يا  اد  غام  طريق حذف، 
انرژي  بخش  با  مرتبط  د  ستگاه هاي  از 
كشور، بايد   نهاد   واحد  ي به وجود   آيد   كه 
بتواند   به صورت متمركز، امور حاكميتي، 
نظارت  و  برنامه ريزي  سياست گذاري، 
عهد  ه د  ار  را  انرژي  مختلف  بخش هاي  بر 

شود  .
اساسي،  قانون  چون  قوانيني  بررسي 
سند   چشم اند از بيست ساله، سياست هاي 
كلي نظام و قانون برنامه چهارم  و پنجم 
ايجاد    كه  مي د  هند    نشان  نيز  توسعه 
مد  يريت  سطوح  د  ر  تشكيالتي  چنين 

  روزنامه نگار اقتصاد   ی

نسیم بنایی
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كشور  قوانين  با  تعارضي  كشور  كالن 
ند  ارد  .

چرابايدوزارتانرژی
تشکيلشود؟

د  رصد     90 از  بيش  حاضر  حال  د  ر 
نيروگاه هاي  توسط  كشور  توليد  ي  برق 
كه  نيروگاه هايی  مي شود  .  توليد    حرارتي 
اختيار  د  ر  آنها  نياز  مورد    تأمين سوخت 
بخش  اساس  اين  بر  است؛  نفت  وزارت 
به  شد  يد  ي  بسيار  وابستگي  كشور  برق 
د  ارد    كوره  نفت  و  نفت گاز  طبيعي،  گاز 
و نقش سوخت هاي فسيلي د  ر توليد   برق 

كشور بسيار پررنگ است. 
اين وضعيت د  رحالي است كه اين د  و 
و  مجزا  كاماًل  مد  يريت  د  و  د  اراي  بخش 
منفک از هم هستند   و بخاطر اينكه توسط 
مي شوند    مد  يريت  مجزا  مجموعه  د  و 
نيرو  وزارت  و  ند  ارند    مالي شفافي  رابطه 
بابت سوختي كه از وزارت نفت د  ريافت 
به  نمي كند  .  پرد  اخت  بهايي  مي كند   
تبد  يل  راند  مان  كه  است  د  ليل  همين 
انرژي حرارتي به برق د  ر وزارت نيرو د  ر 
سالهاي اخير نه تنها افزايش نيافته، بلكه 
به صورت مقطعي كاهش نيز يافته است 
كه اين امر نشان د  هند  ه بي توجهي وزارت 
افزايش بهره وري سيستم تأمين  نيرو به 
برق كشور و اتالف منابع بين نسلي شد  ه 

است.
فصل  د  ر  هوا  شد  ن  سرد    با  سال  هر 
هماهنگي  ايجاد    برای  زمستان،  و  پاييز 
براي  نيرو  و  نفت  وزارتخانه هاي  بين 
نيروگاه هاي  زمستانه  سوخت  تأمين 
سوی  از  مختلفي  جلسات  حرارتي 
نهاد  هاي نظارتي، امنيتي و د  ولتي برگزار 

مي شود  . 
سر  بر  موجود    اختالف  هم  نهايت  د  ر 
نهاد  هايي  وساطت  با  سوخت  تأمين 
نظير شوراي عالي امنيت ملي  به شكل 

مقطعي فيصله پيد  ا مي كند  .  
تشكيل  انرژي  وزارت  اگر  د  رحالي كه 
شود   و اين د  و بخش يعني پااليشگاه هاي 
نفت و گاز و نيروگاه ها تحت نظارت يک 
براي  برنامه ريزي  و  باشند    واحد    نهاد   
اختيار  د  ر  كشور  انرژي  عرضه  سيستم 
برنامه ريزي  با  باشد  ،  وزارتخانه  يک 
زمستاني  مصارف  بيني  پيش  صحيح، 

گاز و سوخت هاي مايع، د  رنهايت موضوع 
زمستان  د  ر  نيروگاه ها  سوخت  كمبود   
كرد  .  حل  د  ائمي  صورت  به   مي توان  را 
براي مثال يكي از اقد  اماتي كه د  رصورت 
تشكيل وزارت انرژي مي توان انجام د  اد  ، 
با  پااليشگاه،  هر  كنار  د  ر  كه  است  اين 
توجه به الگوي پااليشي آن و خصوصيات 
فرآورد  ه هاي نفتي حاصل از برج تقطير، 
نيروگاه حرارتي طراحي و راه اند  ازي شود  .

از جمله مزاياي اين اقد  ام صرفه جويي 
د  ر هزينه هاي حمل ونقل و ذخيره سازي 
سوخت و جلوگيري از قطعي گاز د  ر ساير 

نيروگاه ها و صنايع د  ر زمستان است.
 همچنين با اين كار  امكان استفاد  ه 
خروجي  گازهاي  از  حاصل  گرماي  از 
نيروگاه و بهبود   راند  مان نيروگاه تا سقف 
اتفاق  اين  كه  می آيد    بوجود    د  رصد     80

سوخت  مصرف  به  نياز  می شود    باعث 
اضافه د  ر پااليشگاه ها از بين برود  .

مجلس  پژوهش های  مركز  گزارش 
هم  انرژی  وزارت  تشكيل  لزوم  د  رباره 
وابستگي  به د  ليل  كه   می د  هد    نشان 
گاز،  و  نفت  به  كشور  برق  بخش  شد  يد   
انتزاع بخش برق از وزارت نيرو و تأسيس 
تشكيل  بعد    مرحله  د  ر  و  انرژي  وزارت 

شركت گاز و برق امری ضروری است.
 د  ر اين صورت امكان تحقق بسياري 
كه  مهمي  و  كالن  وظايف  و  اهد  اف  از 
به د  ليل عد  م هماهنگي بين د  و وزارتخانه 
نفت و نيرو تاكنون عملي نشد  ه، از جمله 
و  انرژي  بخش  د  ر  د  قيق  سياست گذاري 
تهيه سند   راهبرد  ي و طرح جامع انرژي 

كشور بيشتر خواهد   شد  .
تطابق  عد  م  كه  د  اشت  توجه  بايد   
د  ر»قانون  نيرو  وزارت  قانوني  وظايف 
د  ر  كه  آنچه  با  نيرو«  وزارت  تأسيس 
حال حاضر انجام مي د  هد   باعث شد  ه كه 
برق  و  آب  وزارت  همان  به  نيرو  وزارت 

سابق تبد  يل شود  . 
نيرو د  ر حال حاضر مسئوليت  وزارت 
بر عهد  ه د  ارد   كه  را  ۶ د  رصد   آب كشور 
شامل آب شرب بهد  اشتي مورد   استفاد  ه 
مرد  م می شود  . اگر اين آمار را از منظری 
كه   است  معنا  اين  به  كنيم  نگاه  د  يگر 
برعهد  ه  كشور  آب  د  رصد     90 مد  يريت 

وزارت جهاد   كشاورزي است.
بخش  كه  معناست  اين  به  آمار  اين 
بايد   به د  رون پيكره  آب وزارت نيرو هم 
منابع  اين  مد  يريت  كه  بزرگتری  بخش 
به عبارت  شود  ؛  برد  ه  د  ارد    اختيار  د  ر  را 
منابع  استراتژيک  اهميت  د  ليل  به  د  يگر 
بخش  اين  كه  است  الزم  آبي  ارزشمند   
تحت مد  يريت نهاد   واحد  ي مانند   وزارت 
كشاورزی قرار گيرد   تا از اتالف بيش از 

پيش آن جلوگيري شود  .
تشكيل  كه  د  يگری  د  اليل  از  يكی 
وزارت انرژی را توجيه می كند   به موضوع 
بر  برق  قيمت  د  رباره  سياست گذاری 
می گرد  د  . قيمت گذاري برق برعهد  ه وزير 
نيرو است، وظيفه ای كه بر اساس قوانين 
برق  توليد    د  ر  موجود    شرايط  و  كشور 
د  رصورت  ند  ارد  .  منطقي اي  توجيه  هيچ 
تعرفه  تنظيم  انرژي  وزارت  تشكيل 
نهاد    توسط  بايد    انرژي  حامل هاي  كليه 
امر  اين  خود    كه  شود    انجام  رگوالتوري 
بخش  د  ر  كشور  هزينه های  می تواند   
پايين  را  قيمت  تنظيم  و  رگوالتوری 

بياورد  .

درمسيرتوسعهايران،
كوچکشدندولتضروریاست

سياست هاي  از  يكي  كه  آن جايي  از 
د  ولت  حجم  كرد  ن  كوچک  كشور  كالن 
و كارا كرد  ن آن است، انتزاع فعاليت هاي 
مي شود    سبب  حاكميتي  از  تصد  ي گري 
 . شود    ميسر  هد  ف  اين  به  د  ستيابي  كه 
كلي  سياست هاي  ابالغيه  به  توجه  با 
اصل چهل وچهارم قانون اساسي و قانون 
اجراي آن و فراهم شد  ن زمينه الزم برای 

واگذاري فعاليت هاي پايين د  ستي نفت و 
گاز و تأمين نيرو به بخش هاي غيرد  ولتي، 
به نظر مي رسد   كه تشكيل وزارت انرژي 
سبب شود   كه تفكيک اصول حاكميت و 
تصد  ي گري د  ر وزارتخانه جد  يد  التأسيس 

آسان تر شود  .
كشورها  ساير  با  ما  كشور  هم اكنون 
مباد  التي را د  ر بخش انرژي انجام مي د  هد   
گاز  و  برق  انرژي هاي  كه  آنجايي  از  و 
طبيعي د  ر برخي مصارف قابل جايگزيني 
امور  پراكند  گي  و  انسجام  عد  م  هستند  ، 
انرژي كشور د  ر وزارتخانه و د  ستگاه  هاي 
منتهي  كشور  زيان  به  مي تواند    مختلف 
شود  . بنابراين برای پرهيز از اين وضعيت، 
يک  قالب  د  ر  كشور  انرژي  امور  تمركز 
وزارتخانه و ايجاد   وحد  ت رويه، انسجام و 
همگرايي د  ر امور تباد  الت انرژي با خارج 

از كشور امري ضروري است.
كشور  از  منطقه  هر  انرژي  تأمين 
ميان  هماهنگي  و  برنامه ريزي  نيازمند   
كشور  د  ر  برق  و  گاز  عرضه  واحد  هاي 
وزارت  تشكيل  د  رصورت  تنها  كه  است 
انرژي،  جامع  طرح  قالب  د  ر  و  انرژي 
انرژي  انواع  عرضه  د  قيق  برنامه ريزي 
د  يگر  سوی  از  بود  .  خواهد    امكان پذير 
نيرو  و  نفت  وزارت  فعاليت هاي  برخي 
نظير ارائه خد  مات به مشتركين و صد  ور 
صورت حساب ها و قبوض مربوط به برق 
و گاز مشابه يكد  يگر است كه د  ر صورت 
تشكيل وزارت انرژي مي توان آنرا تجميع 

كرد  .
علمی  فعاليت های  هماهنگ سازی 
از  يكی  هم  انرژی  حوزه  پژوهشی  و 
موضوعاتی است كه تشكيل وزارت انرژی 

را توجيه می كند  .
 زيرا هر د  و بخش نفت و برق سابقه 
را  بسياري  پژوهشي  فعاليت هاي  انجام 
برای  را  زياد  ی  مخارج  ساالنه  و  د  ارند   
بخشی  كه  می كنند    هزينه  بخش  اين 
تحت  اشتراک حوزه های  د  ليل  به  آن  از 
د  ارد  ؛  هم پوشانی  وزارتخانه،  د  و  مد  يريت 
بنابر اين د  ر صورت تشكيل وزارت انرژي، 
و  اد  غام  بخش  د  و  اين  پژوهشي  مراكز 
افزايش  مقد  مات  هزينه ها  كاهش  ضمن 
پژوهش هاي  نتايج  انسجام  و  هماهنگي 
انجام شد  ه د  ر بخش انرژي كشور فراهم 

می شود  .

 بخش آب وزارت نيرو 
هم بايد   به د  رون پيكره 

بخش بزرگتری که مد  يريت 
اين منابع را د  ر اختيار 

د  ارد   برد  ه شود  ؛ به عبارت 
د  يگر به د  ليل اهميت 

استراتژيك منابع ارزشمند   
آبي الزم است که اين 

بخش تحت مد  يريت نهاد   
واحد  ي مانند   وزارت 

کشاورزی قرار گيرد   تا از 
اتالف بيش از پيش آن 

جلوگيري شود 
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معرفيقراردادهاينفتي
)IPC(جدیدایران

شايد   تا روزی كه عد  ه ای از مخالفان د  ولت 
د  ر برابر وزارت نفت تجمع كرد  ه و خواستار 
كسی  شد  ند  ،  نفتی  جد  يد    قرارد  اد  های  لغو 
 IPC حساسيت چند  انی د  رباره قرارد  اد  های
ند  اشت؛ ازهمين رو بود   كه بر آن شد  يم تا 
نگاهی اجمالی به قرارد  اد  های IPC د  اشته 

باشيم.
بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته، 
حوزه اي  پتروشيمي  و  گاز  و  نفت  صنعت 
د  وران  د  ر  را  تاثير  بيشترين  كه  است 
همين  د  ر  كرد  .  خواهد    تجربه  پساتحريم 
موجود    ابزارهاي  بهبود    منظور  به  و  راستا 
قرارد  اد    خارجي،  سرمايه گذاران  ترغيب  و 
اصالح شد  ه اي تحت عنوان IPC يا همان 
)Iranian petroleum contract( پس 
از د  وسال بررسي د  ر سال جاري معرفي شد  . 
مختلف صنعت  حلقه هاي  قرارد  اد  ،  اين  د  ر 
نفت )اكتشاف، توسعه، بهره برد  اري و ازد  ياد  ( 
واگذار خواهد   شد   كه البته بسته به ميد  ان، 
قرارد  اد   مي تواند   يک يا چند   مورد   از چهار 
مرحله اشاره شد  ه را د  ربرگيرد  . بر اين اساس، 

سه د  سته قرارد  اد   تعريف خواهد   شد  :
صورت  د  ر  و  اكتشاف  قرارد  اد  هاي  الف-  
كشف ميد  ان يا مخزن تجاري، توسعه ميد  ان 

يا مخزن و د  ر اد  امه، بهره برد  اري از آن
يا  ميد  ان ها  توسعه  قرارد  اد  هاي  ب-  
مخزن هاي كشف شد  ه و د  ر اد  امه، بهره برد  اري 

از آنها
يا  بهبود    عمليات  انجام  قرارد  اد  هاي  ج-  
افزايش ضريب بازيافت )EOR /IOR( د  ر 
ميد  ان ها يا مخزن هاي د  ر حال بهره برد  اري 
)Brown Field( بر پايه مطالعات مهند  سي 

مخزن و د  ر اد  امه، بهره برد  اري از آنها.
كليه  جد  يد  ،  قرارد  اد  ي  شيوه  د  ر 
و  مي شود    تقبل  پيمانكار  توسط  هزينه ها 
غيرمستقيم،  مستقيم،  هزينه هاي  كليه 
هزينه هاي تامين مالي و پرد  اخت د  ستمزد   

و هزينه هاي بهره برد  اري از طريق تخصيص 
عوايد    يا  ميد  ان  محصوالت  از  بخشي 
از  يكي  مي شود  .  پرد  اخت  قرارد  اد    اجراي 
جد  يد    نفتي  قرارد  اد    جنبه هاي  مهمترين 
است.  مالي  شفافيت  و  تكنولوژي  انتقال 
كنار  د  ر  ايراني  كارشناسان  اساس،  اين  بر 
با  تا  مي گيرند    قرار  سرمايه گذاران خارجي 

آخرين فناوري هاي روز د  نيا آشنا شوند  . 
و  قبلي  قرارد  اد  هاي  بود  ن  يكسويه 
به  خارجي  سرمايه گذاران  تمايل  عد  م 
سرمايه گذاري د  ر ايران، سبب شد   قرارد  اد   
IPC ايجاد   گرد  د  . به عنوان مثال مد  يرعامل 
شركت توتال پيشتر اعالم كرد  ه بود   كه د  ر 
ايران،  اقتصاد  ي  تحريم هاي  صورت حذف 
نفت،  قرارد  اد  هاي صنعت  موجود    با شكل 
تمايلي به بازگشت و فعاليت د  ر ايران ند  ارد  . 

تفاوتهايقراردادهايIPCو
قراردادهايبيعمتقابل

هد  ف گذاري   IPC قرارد  اد  هاي  د  ر   •
توليد   از پيش مشخص نيست و طي د  وران 
نتيجه  د  ر  مي گيرد  .  انجام  پلكاني  توسعه 
برنامه ريزي توليد   بهتر و با اطالعات بيشتر 

صورت مي گيرد  .
نفت  بشكه  هر  ازاي  به  حق الزحمه   •
)يا حجم مشخصي گاز( توليد  ي پرد  اخت 
از  د  رصد  ي  با  متناسب  نه  و  مي شود   
هزينه هاي صورت گرفته. اين باعث مي شود   
از  بهره گيري  با  كند    تالش  پيمانكار  اوالً، 
بهترين فناوري ها، حد  اكثر توليد   صيانتي را 
از مخزن انجام د  هد   تا حد  اكثر د  رآمد   را به 
افزايش  براي  انگيزه اي  ثانياً  و  آورد    د  ست 

هزينه ند  اشته باشد  .
• د  وره زماني حضور پيمانكار د  ر قرارد  اد  ، 
به 20 سال رسيد  ه است  و  افزايش  يافته 
كه اين زمان مي تواند   پنج سال د  يگر هم 
تمد  يد   شود  . اين باعث مي شود   برنامه ريزي 

ايراندرروزهایپساتحريمبهمدلهایجديداقتصادینيازدارد
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EPCقراردادهای
کجایکارماقراردارند؟

اين  با  متناسب  پيمانكار  توسط  توليد   
براي  او  و  گيرد    صورت  زمان  مد  ت 
برد  اشت حد  اكثري از مخزن برنامه ريزي 

كند  .
• با توجه به الگوي شراكت د  ر قرارد  اد  ، 
را مي توان  گرفته  سرمايه گذاري صورت 
د  ر زمره سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
 )Foreign Direct Investment(
با  مالي  تامين  نه  و  گرفت  نظر  د  ر 
به  سرمايه  جذب  اهميت  كه  استقراض 

اين روش نياز به توضيح چند  اني ند  ارد  .
عنوان  به  ايراني  يک شركت  الزاماً   •
قرارد  اد    طرف  خارجي  شركت  شريک 
حضور د  ارد   كه بايد   صالحيت آن توسط 

وزارت نفت تاييد   شود  .
به  ويژه  نگاه  گرفتن  نظر  د  ر  با   •
قرارد  اد  ي  شيوه  اين  د  ر  برد  اشت  ازد  ياد   
ايراني  شريک  د  ائم  حضور  همچنين  و 
د  ر تمامي مراحل توسعه، مي توان انتظار 
د  اشت انتقال فناوري بيش از بيع متقابل 

صورت گيرد  .
با وجود   اين نكات مثبت، قرارد  اد  هاي 
د  ارد  .  نيز  جد  ي  منتقد  ان  جد  يد    نفتي 
شيوه  به  مطرح شد  ه  انتقاد    مهم ترين 
قرارد  اد  ي جد  يد  ، تعارض آن با برخي قوانين 
و مقررات است. منتقد  ان معتقد  ند   مطابق 
قانون، بخش بهره برد  اري نفت و گاز بايد   
د  ر انحصار د  ولت باقي بماند   و حضور بخش 
شركت هاي  خاص  طور  به  و  خصوصي 
خارجي با قوانين موجود   د  ر تعارض است. 
نامه پنج نمايند  ه به رئيس مجلس د  ر اين 
خصوص، اشاره د  ارد   كه حضور شركت ها 
ج  بند    جزء  با  بهره برد  اري  مرحله  د  ر 
سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي د  ر 
تعارض است. از د  يگر انتقاد  ات مطرح شد  ه به 
قرارد  اد  هاي نفتي جد  يد   مي توان به ضعف 
د  ر انتقال فناوري، ابهام د  ر شيوه شراكت 
ميان شركت هاي ايراني و خارجي، خروج 
و  ايران  نفت  ملي  شركت  از  متخصصان 
پيوستن آنها به شركت هاي خارجي و نهايتاً 
تد  وين قرارد  اد  ها به شكلي محرمانه اشاره 

كرد  . 

منتقدانIPCچهمیگويند؟
را   IPC به  گرفته  صورت  انتقاد  ات 
كرد  :  تقسيم  كلي  د  سته  د  و  به  مي توان 
نفتي  قرارد  اد  هاي  ماهيت  كه  انتقاد  اتي 

انتقاد  اتي  و  د  اد  ه اند    قرار  هد  ف  را  جد  يد   
كه به ابهامات يا لزوم اصالحاتي د  ر آن 
د  ر  نكته  مهم ترين  شايد    د  ارند  .  اشاره 
تكرار  و  توجه  از  پرهيز   ،IPC ارزيابي 
برخالف  است.  نخست  د  سته  انتقاد  ات 
آنچه ممكن است د  ر نگاه نخست به نظر 
برسد  ، قرارد  اد  هاي نفتي اعم از امتيازي، 
مشاركتي و خد  ماتي هيچ اصالت خوب يا 
بد  ي ند  ارند   و مهم، حد  اكثرسازي منافع 
موجود    بد  يل هاي  به  توجه  با  اقتصاد  ي 
است. حجم باالي ذخاير نفتي اثبات شد  ه 
نفت و گاز كشور و تنوع مياد  ين اعم از 
نفتي يا گازي، خشكي يا د  ريايي، متعارف 
يا غيرمتعارف، بكر يا توسعه يافته و غيره 
شيوه  چند    از  همزمان  استفاد  ه  امكان 
البته  قرارد  اد  ي را فراهم آورد  ه است كه 
روش هاي امتيازي و مشاركتي به د  اليل 
قانوني از د  ايره شمول آن خارج هستند  ؛ 
اگرچه يک بررسي ساد  ه مي تواند   نشان 
د  هد   د  و شيوه ياد  شد  ه مي توانند   د  ر برخي 
موارد   بهترين نتايج اقتصاد  ي را به همراه 

د  اشته باشند  . 
شيوه هاي  كليه  به  توجه  با  حال 
از  و  مياد  ين  توسعه  د  ر  استفاد  ه  مورد   
جمله EPC و بيع متقابل، معرفي يک 
گزينه هاي  صرفاً  جد  يد    قرارد  اد  ي  شيوه 
د  ر  مي د  هد  .  افزايش  را  د  سترس  د  ر 
نگاهي  بد  يهي،  نسبتاً  نكات  اين  كنار 
نفت  صنعت  د  ر  موجود    واقعيت هاي  به 
فازهاي  توسعه  تاخير  جمله  از  ايران 
پارس جنوبي پس از خروج شركت هاي 
بين المللي مي تواند   اين سوال را به ذهن 
 IPC واقعي  جايگزين  كه  سازد    متباد  ر 
چيست؟ طبيعتاً تا زماني كه IPC روي 
نظر  به  د  يگر  شيوه هاي  از  بهتر  كاغذ 
اثبات  اين مساله هنوز  البته  و  مي رسد  ، 
نشد  ه است، نمي توان آن را كنار گذاشت. 
چرا كه به طور كلي چيزي كه جايگزين 
بر  شود  .  شمرد  ه  مرد  ود    نمي تواند    ند  ارد  ، 
بيش   IPC اساس مي توان گفت همين 
از مرد  ود   شمرد  ه شد  ن، نيازمند   اصالح و 

انتقاد  ات نوع د  وم است.
منابع: 

- نشریه تجارت فرد  ا
www.gharardad.org وبسایت -

نحوه انتخاب روش واگذاري و اجراي پروژه يكي از مهم ترين تصميماتي است 
نامناسب  انتخاب سيستم  بنابراين  اتخاذ می شود  .  كه توسط كارفرمايان طرح ها 
افزايش  و  تأخير  مانند    مشكالتي  بروز  به  منجر  مي تواند    پروژه ها  پيشبرد    براي 

هزينه و بروز اختالفات و اد  عاها د  ر پروژه ها شود  . 
مختلفي  فاكتورهاي  از  متاثر  پروژه  يک  اجرای  برای  مناسب  روش  انتخاب 
نظر  مد    كنترل  سطح  به  مانند    فاكتورهايی  به  می توان  مثال  عنوان  به  است؛ 
كارفرما  ترجيح  مالي،  منابع  تامين  نحوه  تكنولوژي،  پروژه،  پيچيد  گي  كارفرما، 
د  ر ميزان تقبل ريسک، د  انش، تجربه و توانايي كارفرما، اهميت فاكتور ايمني، 
فازهاي انتخابي برای واگذاري به پيمانكار و حصول اطمينان از پشتيباني توسط 

قوانين، مقررات و آيين نامه ها اشاره نمود  .
بسته به اينكه كارفرما با توجه به روش تحويل پروژه انتخابي و استراتژي اجرا 
چگونه محد  ود  ه پروژه را جهت واگذاري به بخش هاي مختلفي افراز كند  ، انواع 
مختلفي از قرارد  اد  هاي مبتني بر محد  ود  ه تعريف مي شود  . به عنوان مثال محد  ود  ه 
 P، ،)مثال براي واگذاري فاز مهند  سي به پيمانكار طراح( E   يک قرارد  اد   مي تواند

E&P، EPC، EPCF و غيره باشد  . 
د  ر اين جا الزم است كه به اصطالح د  يگري به نام Turnkey )كليد   د  ر د  ست( 
اشاره كنيم كه اگر چه به عنوان نوعي قرارد  اد   از آن ياد   شد  ه است، ولي پيش از 
آنكه نوعي قرارد  اد   باشد   معرف شرايط تحويل پروژه است كه بر اساس آن، پروژه 
آماد  ه بهره برد  اري بود  ه و منطبق بر تمامي مشخصاتي كه توسط كارفرما تعيين 

شد  ه است.
د  ارد  .  قرارد  اد     )Scope( محد  ود  ه  به  اشاره   EPC شد    اشاره  كه  همانگونه 
مختصر   E( مهند  سي  فاز  مي گيرد  ،  انجام   EPC قرارد  اد    تحت  كه  پروژه اي  د  ر 
 C( و ساخت، اجرا )Procurement مختصر P( تد  اركات ،)Engineering

مختصر Construction( به صورت يكجا به پيمانكار واگذار می شود  . 
 Lump sum، نوع  از   Fixed-Price مي تواند    قرارد  اد  ي  چنين  طبيعتا 
M&T و يا حتي Cost Reimbursable و يا تركيبي از آن ها باشد  . مثاًل د  ر 
برخي قرارد  اد  هاي EPC، به د  ليل پيچيد  گي ذاتي پروژه و تقبل ريسک توسط 
كارفرما، پروژه به صورت Cost-Plus تعريف می شود  . همچنين شرايط تحويل 
پروژه د  ر اين نوع قرارد  اد  ، مي تواند   لزوما خاصيت كليد   د  ر د  ست ند  اشته باشد  ، 
اما آنچه معموال به عنوان پروژه EPC مشهور است پروژه اي است كه نوع آن 
Fixed-Price )از نوع خاص Lump Sum( بود  ه و همچنين به صورت كليد   

د  ر د  ست باشد  .
شركتي كه مجري پروژه EPC است، عالوه بر تخصص د  ر انجام و مد  يريت 
تک تک فازهاي E و P و C، بايد   د  انش و توانايي مد  يريت روابط بين اين فازها 

را هم د  اشته باشد  . 
تمامي  لزوما  است،   EPC پروژه  يک  اجراي  مسئول  كه  شركتي  همچنين 

باسازوكارقراردادهایصنعتیآشناشويد
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قسمت هاي مهند  سي، تد  اركات و ساخت 
و اجرا را به صورت تكي انجام نمي د  هد   و 
برون سپاري كارها به پيمانكاران اقد  امی 
بسيار معمول است. د  ر اين روش پروژه 
تقسيم بند  ي  كوچكي  قسمت هاي  به 
شد  ه و به شركت هاي مختلفي برای اجرا 

واگذار می شود  .
مسئوليت نهايي اجراي پروژه د  ر زمان 
مقرر و با هزينه مشخص با شركت اصلي 
اين  پروژه  اجراي  حين  د  ر  ولي  است، 
شركت خود   به عنوان كارفرما، پروژه هاي 
EPC، P، E&P و ... را تعريف كرد  ه و 

مد  يريت آنها را بر عهد  ه مي گيرد  .
روش  روش ها،  از  بسياري  همانند   
EPC نيز د  اراي مزايا و معايبي است كه 
د  ر هنگام انتخاب مي بايست مد  نظر قرار 
گيرد  . عمد  ه ترين مزاياي روش قرارد  اد  ي

كارفرمايان  جذب  باعث  كه    EPC
است  شد  ه  روش  اين  به  پيمانكاران  و 
معموالً  قرارد  اد  ها  اين  اينكه  از  عبارتند   
هستند    پروژه  اجراي  روش  سريع ترين 
طراحي  مسئول  مجموعه  يک  آن  د  ر  و 
و ساخت است؛ بنابر اين صرفه جويي د  ر 
مد  يريت  بهبود    كنار  د  ر  زمان  و  هزينه 
مي شود  .  ممكن  كارفرما  براي  ريسک 
به  نياز  قرارد  اد  ها  اين  د  ر  اين  بر  عالوه 
از  كمتري  هماهنگي هاي  و  مد  يريت 
سوي كارفرما وجود   د  ارد   و د  اشتن قيمت 
پروژه  انجام  هزينه  كنار  د  ر  قطعي  اوليه 
و جد  ول زمان بند  ي اوليه مراحل اجراي 

پروژه را شفاف تر مي كند  .
امر  پيمانكار د  ر  با د  رگيري  همچنين 
به  مربوط  از مشكالت  بسياري  طراحي، 
برطرف  اجرا  و  طراحي  بين  هماهنگي 
د  رون  به  تخصصي،  تد  اخالت  و  مي شود   
اين  نهايت  د  ر  و  مي شود    كشيد  ه  پروژه 

تد  اخل ها د  امن كارفرما را نمي گيرد  .
اطمينان  قرارد  اد  ها،  از  نوع  اين  د  ر 
كارفرما از مبلغ نهايي و زمان قطعي پايان 
كار بيشتر است و كارفرما تنها با يک واحد   
مسئول)پيمانكار( سرو كار د  ارد  ؛ اين اتفاق 
موجب مي شود   كه سرعت اجراي كار د  ر 
اين پروژه ها باالتر برود   و با انجام سريع كار، 
پرد  اخت هاي مورد   نظر نيز به موقع انجام 
شود  . د  ر اين قرارد  اد  ها همچنين استفاد  ه از 
تأمين مالي به صورت فاينانس با سهولت 

بيشتري انجام مي شود  .

EPCاجرایپروژهبهصورت
چهايرادیدارد؟

به صورت  پروژه  اجراي  روش  معايب 
پيمانكار  اينكه  از  عبارتند    نيز   EPC
EPC ممكن است براي حفظ محد  ود  ه 
سود   خود  ، خد  مات كمتري را نسبت به 
اينكه  يا  و  كند    ارائه  مناقصه اي  روش 
طراحي  تغييرات  و  صرفه جويي ها  وقتي 
توسط پيمانكار EPC مشخص مي شود  ، 
ممكن است كاهش پنهاني د  ر كيفيت به 
وجود   آيد  . همچنين مشاهد  ه شد  ه است 
كه مد  ارک اجرايي تا هنگامي كه تعهد  ها 
برآورد  ه نشود  ، كامل نمي شوند   و ممكن 
و  كار  كيفيت  مورد    د  ر  مخالفت  است 
طراحي د  ر زمان آيند  ه بروز كند  . د  ر اين 
كنترل هاي  رفتن  بين  از  احتمال  روش 
معمول و تعاد  ل بين طراحان و سازند  گان 
وجود   د  ارد   و اگر قرارد  اد  ها با هم منسجم 
و  اغتشاش  باعث  است  ممكن  نباشند  ، 

ناكارآمد  ي كار شود  .
اجراي موفقيت آميز يک پروژه به صورت 
د  ارد  .  بستگي  مختلفي  عوامل  به   EPC

استفاد  ه از تخصص هاي مختلف متناسب با 
عمليات د  ر حال انجام طرح، ايجاد   واحد   
كارفرما  سازماني  چارت  د  ر  پروژه   كنترل 
و پيمانكار، توجه ويژه به نقش كليد  ي و 
محوري واحد   خد  مات مهند  سي و تد  اركات 
استاند  ارد  هاي  رعايت  همچنين  و  كاال 
كاهش  جهت  د  ر  قرارد  اد    د  ر  اشاره  مورد   
هزينه هاي اضافي از جمله موارد  ي است كه 

مي بايست به آنها توجه ويژه اي شود  . 
 ،EPC روش  به  قرارد  اد  ها  اجراي  د  ر 
نظارت كه يكي از عوامل اساسي د  ر كنترل 
كم  نقش  پروژه هاست  و  طرح ها  كيفيت 
د  ارد    ضرورت  لذا  مي كند  .  پيد  ا  رنگ تري 
د  ر  كيفي  كنترل  تضمين  سيستم هاي 
نصب  و  ساخت  تفصيلي،  پايه،  مهند  سي 
به طور كامل د  ر شركتها پياد  ه سازي شود  . 
همچنين با توجه به اين مساله كه د  ر توزيع 
هزينه پروژه هاي EPC، بيشترين ريسک 
را بخش تامين كاال و تجهيزات پروژه د  ارد  ، 
هماهنگي صحيح بخش مهند  سي وبخش 
بسيار  تجهيزات،  تامين  و  كاال  تد  اركات 

كليد  ي و پراهميت خواهد   بود  .

شرايطفعليوچشماندازآيندهقرارداد
EPCدرداخلوخارجكشور

 EPC صورت  به  پروژه  يک  تعريف 
نيازمند   وجود   منابع مورد   نياز مالي براي 

اجراي پروژه است. 
مشكالت  د  ليل  به  اخير  سال هاي  د  ر 
به  پروژه  تعريف  كشور،  د  ر  نقد  ينگي 
صورت EPC كاهش چشم گيري د  اشته 
است و د  ر اكثر مواقع كارفرمايان تمايل 
د  ارند   به د  ليل نبود   منابع مالي مورد   نياز، 
 EPCF، BOO صورت  به  را  پروژه ها 
اين  مزاياي  كه  نمايند    واگذار   BOT و 
پروژه  واگذاري  از  كمتر  بسيار  روش ها 
د  ر  مساله  اين  است.    EPC صورت  به 
كه  عراق  مانند    بين المللي  بازارهاي 
د  رگير مشكالت د  اخلي هستند   نيز وجود   
د  ارد  ، اما انتظار مي رود   با توجه به تغيير 
برجام  اجراي  از  ناشي  سياسي  شرايط 
براي  خارجي  سرمايه گذاران  تمايل  و 
ورود   به بازار ايران، شاهد   رشد   واگذاري 
پروژه ها به صورت EPC د  ر د  اخل كشور 

باشيم.
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با توجه به فعاليت شركت فراب د  ر مجموعه پروژه هاي صنعتي و اهميت پارامترهاي زمان، 
كيفيت و هزينه د  ر اجراي پروژه ها، و نقش پر رنگ كامپوزيت ها د  ر صنايع مختلف از جمله 
صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي و بمنظور آشنايي بيشتر، نظرتان را به مطالب زير 

جلب مي نمايم.

تعريف:
تركيب د  و يا چند   ماد  ه با يكد  يگر به طوري كه به صورت شيميائي مجزا و غير محلول د  ر 
يكد  يگر باشند   و بازد  ه و خواص سازه اي اين تركيب نسبت به هريک از اجزاء تشكيل د  هند  ه آن 
به تنهايي، د  ر موقعيت برتري قرار بگيرد   را كامپوزيت مي نامند   . به عبارت د  يگر كامپوزيت به 
د  سته اي از مواد   اطالق مي شود   كه آميزه اي از مواد   مختلف و متفاوت د  ر فرم و تركيب باشند   
و اجزاء تشكيل د  هند  ه آنها ضمن حفظ هويت خود  ، د  ر يكد  يگر حل نشد  ه، با هم ممزوج شوند  . 
د  رعلم مهند  سی مواد  ، كامپوزيت به مواد  ی گفته می شود   كه از يک فاز زمينه )ماتريكس( و 

يک تقويت كنند  ه شكيل شد  ه باشند  .

تقسيمبنديكامپوزيتها:
مواد   كامپوزيتي از يک ماد  ه زمينه ) ماتريكس ( و تقويت كنند  ه هاي د  يگر ساخته شد  ه است 

. الزم بذكر است الياف هاي تقويت كنند  ه تحمل كنند  ه اصلي بارها مي باشند   . 
كامپوزيت ها بر اساس نوع و زمينه اي كه تقويت كنند  ه را احاطه نمود  ه است و آنها را به هم 
اتصال مي د  هد   به سه گروه عمد  ه بر اساس يک طبقه بند  ي بين المللي واحد   تقسيم مي شوند   

كه عبارتند   از : 
 MMC يا ) Metal Matrix Composites ( 1- كامپوزيت هاي پايه فلزي

CMC يا )Ceramic Matrix Composites( 2- كامپوزيت هاي پايه سراميكي
PMC يا ) Polymer Matrix Composites ( 3- كامپوزيت هاي پايه پليمري

با توجه به اهميت كامپوزيت هاي پايه پليمري )PMC (، نظرتان را به اطالعات زير جلب 
مي نمايد  :

اجزایتشکيلدهندهكامپوزيتها
-  الياف تقويت كنند  ه

 الياف شيشه، از اجزاء اصلي مواد   كامپوزيتي است و نقش آنها تحمل عمد  ة تنش وارد  ه بر 
ساختار كامپوزيت مي باشد  . عالوه بر الياف شيشه، از اليافي نظير الياف كربن و كوالر و ... نيز د  ر 

كامپوزيت هاي PMC استفاد  ه مي شود  .
 بسياري از خواص كامپوزيت مانند   استحكام كششي، استحكام فشاري و جرم مخصوص 

تحت تأثير مستقيم نوع الياف، ميزان آن و چگونگي آرايش آنها د  ر ساختار كامپوزيت است.
- انواع الياف :

1- الياف های glass  E  كه اين الياف هاعايق جريان الكتريكی مي باشد  .
2- الياف های   S glass كه اين الياف ها از مقاومت های بسيار بااليی برخورد  ار مي باشد   .

محصوالت GRP د  ر صنعت کامپوزیت 

لوله هاي GRP نسبت به لوله هاي فلزي 
و بتوني از مزاياي خاصي برخورد  ارند   . اهم 
به  مي توان  را  لوله ها  نوع  اين  ويژگي هاي 

شرح ذيل مشاهد  ه نمود   : 
خورد  گي:  برابر  د  ر  مقاومت  الف: 
لوله هاي GRP به علت ماهيت مواد   تشكيل 
د  هند  ه ساختار آنها، د  ر برابر پد  يد  ه خورد  گي 
مقاوم هستند  . اين لوله ها د  ر برابر اغلب مواد   
شيميائي د  ر د  ماهاي باالتري از حد   مقاومت 
ساير لوله هاي پالستيكي مقاوم هستند   ) تا 

حد  ود   170 د  رجه سانتيگراد   ( . 

اين ويژگي باعث مي شود   تا مزاياي ذيل 
نائل گرد  د   :

- عمر مفيد   طوالني و حد  اكثر بهره وري 
اقتصاد  ي 

- عد  م نياز به حفاظت كاتد  ي و يا اعمال 
پوشش هاي د  اخلي و خارجي 

هيد  روليكي  مشخصه هاي  ثبات   -
د  رطول سرويس

و  تعمير  هزينه هاي  بود  ن  پايين   -
نگهد  اري 

ب- کاهش وزن: لوله هاي كامپوزيتي 

ویژگي ها و مزایاي
لوله هاي کامپوزیتي:

قائم مقام معاون بازرگاني شرکت فراب

محمد   رضا امیني هرند  ي
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3- الياف های C glass كه اين الياف ها از پايد  اری شيميايی بااليی برخورد  ار ميباشند  .
4- الياف های M glass  كه اين الياف ها از سفتی بااليی برخورد  ار مي باشند  .

5- الياف های  D glass  كه اين االيف ها از ضرايب  د  ی الكتريک يپايينی برخورد  ار مي باشند  .
رزينها

د  ر كامپوزيت هاي پايه پليمري، ماتريكس يا همان زمينه، يک ماد  ه پليمري است. 
پليمرهای مورد   استفاد  ه د  ر كامپوزيت های پايه پليمری مي توانند   شامل د  و د  سته پليمرهای 

ترموست و ترمو پالستيک  قرار مي گيرند  .
نقش رزين ها يا ماتريكس د  ر كامپوزيت هاي زمينه )پايه( پليمري:

1- نگهد  اري الياف د  ر كنار يكد  يگر.
2- انتقال تنش به الياف.

3- محافظت از الياف د  ر مقابل عوامل محيطي نظير رطوبت و مواد   خورند  ه.
4- حفاظت سطح الياف از سايش.

موادافزودنی
1- كاتاليست ها )شامل انواع پراكسيد   ها به عنوان واكنش د  هند  ه (

2- شتاب د  هند  ه ها )مانند   انواع كبالت و DMI جهت افزايش سرعت واكنش(
3- پر كنند  ه ها ) مانند   كربنات كلسيم د  ر پروسه پالتروژن(

 UV 4- آنتی
5- رنگد  انه ها )جهت ايجاد   رنگ مورد   نياز د  ر توليد   پروفيل ها و همچنين رنگ آميزی اقالم 

كامپوزيتی(

مزايايسازههايكامپوزيتيپايهپليمري
مزاياي سازه هاي مبتني بر كامپوزيت هاي پلميري نسبت به نمونه هاي سنتي بتني، چوبي و 
فلزي را كه باعث نفوذ آنها د  رگستره وسيعي از صنايع مختلف شد  ه است، به شرح زير مي تواند   

خالصه نمود   : 
1- كاهش قابل توجه وزن كه به تبع آن باعث كاهش هزينه هاي سازه هاي فلزي سيستم 

و ساختماني خواهد   شد  .
2- سرعت بسيار باالي نصب نسبت به نمونه هاي فلزي

3- كاهش هزينه هاي اجرايي

4- سهولت د  ر بهره برداري و نگهد  اري 
5- مقاومت بسيار باال د  ر برابر پد  يد  ه خورد  گي

۶- قابليت تحمل بارهاي سيكلي و مقاومت بسيار مناسب د  ر برابر پد  يد  ه خستگي
7- ساد  گي روشهاي توليد   و امكان توليد   اشكال بسيار پيچيد  ه باروشهاي بسيار آسان، كارآمد   

8- سهولت فرايند   عيب يابي و تعمير
9- عايق مناسب حرارتي

10- عايق الكتريكي
11- بهبود   اتصاالت و امكان توليد   يكپارچه

12- خصوصيات ارتعاشي بسيار مناسب و مقاوم بود  ن نسبت به پد  يد  ه تشد  يد   د  ر ارتعاشات 
نسبت به فلزات

13- قابليت مونتاژ آسان

كاربردپروفيلهایكامپوزيتیدرسازههايساحليوفراساحلي
اين پروفيل ها به عنوان بهترين گزينه  جهت ساخت سازه هاي ساحلي و فراساحلي مطرح 

شد  ه است. د  اليل اين امر را به اختصار د  ر 4 عامل زير مي توان خالصه نمود  :

چد  ني، 33  لوله  د  رصد    معمول 25  طور  به 
د  رصد   لوله فلزي و 10 د  رصد   لوله بتونی وزن 

د  ارد   .
اين ويژگي باعث مي شود   تا مزاياي ذيل 

حاصل گرد  د   .  
- كاهش هزينه هاي بارگيري و حمل .

- هزينه پايين نصب
- اعمال بار كمتر و كاهش تعد  اد   ساپورت 
نگهد  ارند  ه لوله و به تبع آن كاهش هزينه هاي 

مربوطه 
ج- سطح د  اخلي صاف و صیقلي

مزايای ذيل  تا  باعث ميشود    ويژگي  اين 
حاصل گرد  د   : 

با  مشابه  جريان  به  د  ستيابي  امكان   -
استفاد  ه از قطرهاي كمتر نسبت به لوله هاي 

د  يگر 
علت  به  انرژي  مصرف  ميزان  كاهش   -

كاهش ميزان افت فشار 
د  اخل  د  ر  شد  ه  جمع  رسوبات  كاهش   -

لوله
- كاهش ضريب اصطكاک د  اخلی 

و هزينه  زمان  ارزش  اهميت  به  توجه  با 
د  ر اجراي پروژه ها؛ يكي از ويژگي هاي بسيار 
و  نصب  سرعت  كامپوزيتي  لوله هاي  مهم 

هزينه اجراي آن مي باشد  .
GRP خالصه اي از امتيازات لوله های

* عمر سرويس طوالنی
* د  اشتن خاصيت خود   حفاظتي

* عد  م نياز به پوشش د  اخلی و خارجی و 
حفاظت كاتد  ی

* هزينه هاي نگهد  اري كم 
* ثبات د  ائمي مشخصه هاي هيد  رو ليكی 

* مقاوم د  ر برابر فرسايش و خورد  گی
* هزينه هاي پائين حمل ونقل

قيمت  گران  تجهيزات  به  نياز  عد  م   *
انتقال لوله

* سبكی وزن ) 25 د  رصد   لوله هاي چد  ن 
د  اكتيل و 10 د  رصد   لوله هاي بتنی (

* كاربرد   اتصاالت كمتر
* كاهش زمان نصب

* كاهش هزينه هاي توليد  
* كاهش افت فشار

* كاهش انرژي پمپاژ
* كاهش هزينه هاي اجرائی

هزينه  وكاهش  لجن  تشكيل  حد  اقل   *

شستشوي لوله
* صيقلی بود  ن فوق العاد  ه سطوح د  اخلی لوله

* اتصال محكم غير قابل نفوذ
* ساد  گی اجرا

* امكان تغيير جهت جزئی بد  ون نياز به 
اتصاالت زانوئی سيستم اتصال لوله ها

* كاهش سرعت امواج برگشتی ناشی از 
ضربه قوچ

* كاهش هزينه هاي تجهيزات جذب و د  فع 
ضربه

* عملكرد   اجرائی مطمئن
* كاهش هزينه هاي جاري پروژه 

استاند  ارد   هاي  با  منطبق  لوله  توليد     *
)AWWA . ASTM . BS( معتبر جهانی
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1- تعمير و نگهد  اري محد  ود  
3- عمر كاري بسيار باال 

4-ساد  گي و سرعت نصب و كاربري
حجم اصلي اين قبيل محصوالت را پروفيل هاي تهيه شد  ه توسط فرآيند   پالتروژن تشكيل 
مي د  هد  . اين پروفيل ها د  رساخت انواع معابر، نرد  ه ها و حفاظ ها، پنجره ها، پل ها، چارچوب ها، 

د  كل ها، نرد  ه كشي ها، پانل هاي د  يواري  و سازه هاي اسكله اي مورد   استفاد  ه قرار مي گيرند  . 
بعلت مجاورت سكوهاي نفتي با آب شور و فضاي بسيار خورند  ه و هزينه هاي باالي بازرسي 
و تعمير و نگهد  اري، به تازگي استفاد  ه از لوله هاي كامپوزيتي به جاي لوله هاي فلزي مورد   توجه 

واقع شد  ه است . 
الزم بذكر است استفاد  ه از تجهيزات فلزي د  ر سكوهاي نفتي، بعلت بازرسي و تعميرات مكرر،  
قطع توليد   و به تبع آن تحميل ضرر و زيان بسيار را د  ر پي خواهد   د  اشت.  ساخت مخازن ذخيره 
نيز از د  يگر موارد   به كارگيري كامپوزيت ها د  رسازه هاي فراساحلي است. مهمترين د  ليل استفاد  ه 
از كامپوزيت ها د  ر صنعت ساختمان، مقاومت باالي آنها د  ر برابر خورد  گي است. به كارگيري 
پروفيل  ها و ميلگرد  هاي توليد  شد  ه به روش پالتروژن باعث افزايش عمر وكاهش هزينه هاي 

ساخت وساز د  ر محيط هاي خورند  ة ساحلي و د  ريايي شد  ه است. 
عالوه بر آرماتورهاي كامپوزيتي كه معموالً د  اخل بتن مورد   استفاد  ه قرار مي گيرد  ، پروفيل هاي 
كامپوزيتي نيز از د  يگر محصوالت توليد   شد  ه به روش پالتروژن هستند   كه د  ر ساخت سازه هاي 
د  ريايي كاربرد   فراوان د  ارند  . استفاد  ه از اين پروفيل ها د  ر مقايسه با نمونة فلزي مي تواند   وزن سازه 
نهايي را تا حد   نصف تقليل د  هد  . د  ر شرايط خورند  ه عمر چنين سازه هايي چند  ين برابر سازه فلزي 
تخمين زد  ه مي شود   و با احتساب هزينه تعميرونگهد  اري د  ر طول عمر بنا مي توان گفت كه هزينه 

نهايي به حد   چشمگيری كاهش مي يابد  .

)GRP(لولههایجیآرپی
با توجه به ويژگی هايی كه لوله های كامپوزيتي د  ارند   اين لوله ها د  ر صنايع مختلف مورد   
استفاد  ه قرار مي گيرند   و د  امنه كاربرد   اين لوله ها د  ر صنايع مختلف به صورت روز افزون د  ر حال 

گسترش مي باشد  .
 

معايبلولههایجیآرپی
1- د  ر صورت باال بود  ن سطح آب های  زيرزمينی و عد  م ساپورت مناسب ؛ امكان شناور شد  ن 

آنها د  ر زمان غوطه وری وجود   د  ارد  .
2- د  ر فشار و د  ماي بسيار باال استفاد  ه از محصوالت GRP محد  ود  يت د  ارد  .

حوزههايمختلفكاربردلولههايكامپوزيتي
- مهمترين ويژگي و خصوصيت لوله هاي كامپوزيتي كه باعث تفوق آنها د  ر خطوط انتقال 
محصوالت مختلف شد  ه است، مقاومت آنها د  ر برابر پد  يد  ه خورد  گي ناشي از سياالت ) مايعات 
و گازها ( د  ر هر د  و جد  اره د  اخلي و خارجي است . لوله هاي كامپوزيتي به علت ساختار پليمري 
خود   مقاومت بااليي د  ر برابر پد  يد  ه خورد  گي د  ارند   و قابليت كاركرد   بد  ون تعمير را د  ر محيط هاي 
فعال شيميائي  والكترو شيميائي به مد  ت 25 الي 50 سال د  ارا هستند   . به همين د  ليل است كه 
صنايع نفت و گاز و آب و فاضالب عمد  ه ترين حوزه نفوذ اين محصوالت به شمار مي رود  . حذف 
هزينه هاي سنگين تعمير و نگهد  اري لوله هاي فلزي آسيب د  يد  ه د  ر برابر خورد  گي د  ر صنعت نفت 
يا گاز و خسارات ايجاد   شد  ه از قطع سرويس به مراكز صنعتي، مهمترين عواملي است كه باعث 

شد  ه است تا لوله هاي كامپوزيتي گوي سبقت را از ساير رقباي سنتي خود   بربايند   . 
لوله هاي GRP د  ر حوزه هاي مختلفي از صنعت استفاد  ه مي شوند   كه اهم آنها را مي توان د  ر 

فهرست زير طبقه بند  ي نمود  : 
1- توزيع آب د  ر هر د  و حوزه ساختمان و صنعت 

2- انتقال پسابهاي صنعتي 
3- جمع آوري آبهاي سطحي 

4- سيستم فاضالب شهري 
5- انتقال آب د  ريا و رود  خانه ها 

۶- مد  خل آبگيري براي سيستم هاي برجهاي خنک كن 
7- شبكه اطفاء حريق 

8- خطوط فرايند  ي براي كارخانه هاي صنعتي 
9- شبكه انتقال و توزيع سوخت 

10- انتقال سياالت خورند  ه 
11- شبكه هاي آبياري و زهكشي 

12-  سيستم های لوله رانی 
الزم بذكر است توليد   لوله و اتصاالت مربوطه با سايزهاي مختلف با استفاد  ه از مواد   كامپوزيتي 
امكانپذير است . لوله هاي كامپوزيت كه متشكل از الياف شيشه و رزين هاي ترموست مي باشند   
ساختار محكم، مقاوم به خورد  گي و سبكي را فراهم مي كنند   كه به عنوان جايگزين بسيار 
مناسبي براي لوله هاي فلزي و بتوني مطرح مي شوند   .  عبارات GRP، GRV، GRE كه د  ر 
صنعت لوله هاي كامپوزيتي رواج د  ارد  ، همگي معرف پيكربند  ي هاي مختلف لوله هاي كامپوزيتي 
هستند   كه با توجه به ماموريت مختلف مورد   انتظار، از ساختار مبتني بر الياف شيشه به همراه 
رزين پلي استر، وينيل استر و يا اپوكسي د  ر آنها استفاد  ه مي شود   . پلي استرها اغلب براي توليد   
لوله ها جهت مصارف مختلف از جمله آب شرب، جمع آوري فاضالب و پساب هاي صنعتي و 
آبياري و ..... استفاد  ه مي شوند   و از آنجا كه رزين های اپوكسی و ونيل استر از مقاومت حرارتی و 
خورد  گی باالتری نسبت به رزين های پلی استری د  ارند   از اين رزين ها جهت ساخت لوله هايی كه 
د  ر انتقال سياالت با خورد  گی باال چون اسيد  های،فراورد  ه  نفتی و يا سياالتی كه د  مای طراحی و 

كاركرد   بااليی د  ارند   مورد   استفاد  ه قرار مي گيرند   .

كاربردلولههایجیآرپیدرصنايعمختلف
كاربرد   لوله هاي جی آر پی د  ر صنايع مختلف:

- صنايع شيميائی و پتروشيمی 
- صنايع نفت و گاز 

- صنايع د  ريائی 
- صنايع د  اروسازي

- صنايع غذائی 
- نيروگاه 

- صنايع كاغذ سازي 
- خطوط انتقال آب و فاضالب  

- تصفيه آب و فاضالب 
-  صنايع فلزی و غيره 

- د  رساخت مجاری هواد  هی، خاكستر گير، سيستم تغذيه مواد   شيميائی، سيستم انتقال آب 
سرد   و آب تقطير، سيستم انتقال آب های شور و آب د  ريا، سيستم های اطفای حريق، تاسيسات 
تخليه پس آب ها، چاهک های تخليه، انواع آب روها، هواكش ها، برجهای تصفيه و اسكرابر ها، 

انتقال مواد   نفتی و شيميائی، مخازن ذخيره و غيره

GRPنحوهتوليدلولههای
به صورت كلی روش توليد   لوله های GRP به د  و روش كلی تقسيم بند  ی مي شوند   :

)Filament Winding( 1 -روش توليد   الياف پيچی
)Centrifugal casting( 2- روش توليد   گريز از مركز

روش توليد   گريز از مركز عمد  تا جهت توليد   لوله های فاضالبی با فشار اتمسفری مي باشد  .د  ر اين 
روش رزين و تقويت كنند  ه به د  اخل قالب د  ر حال چرخش ريخته مي شود   و نيروی گريز از مركز باعث 
مي شود   اين مواد   به د  يواره چسپيد  ه و لوله توليد   گرد  د  .قطر بيرونی لوله نهايی برابر با قطر د  اخلی قالب 

است و قطر د  رونی با د  انستن مقد  ار مواد   به كار برد  ه شد  ه قابل اند  ازه گيری است .
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اما روش اصلی توليد   لوله های تحت فشار GRPروش الياف پيچی مي باشد   كه اين روش 
خود   به د  و روش زير د  سته بند  ی مي شود  :

:)Continuous Filament Winding(لولههایجیآرپیپيوسته
- لوله های GRP پيوسته به لوله هايی گفته مي شود   كه برای توليد   آنها از يک قالب فلزی با 
ابعاد   متغير و سيستم الياف پيچی پيشرفته استفاد  ه مي گرد  د   و  الياف شيشه، رزين و همراه با 
مواد   پركنند  ه مانند   ماسه سيليسی بر روی يک قالب فلزی د  وار با ابعاد   هند  سی متغير، پيچيد  ه 
مي شوند  . د  ر اين سيستم لوله های GRP د  ر طول های د  لخواه و به صورت پيوسته و ممتد   توليد   

شد  ه ومحد  ود  يت طولی د  رآنها وجود   ند  ارد  .
 

:)Discontinues Filament Winding(ناپيوستهGRPلولههای
لوله های GRP ناپيوسته به لوله هايی اطالق مي شود   كه برای توليد   آنها فقط از الياف شيشه 
همراه با رزين و مواد   پركنند  ه بر روی يک قالب فلزی د  وار با ابعاد   هند  سی مشخص، پيچيد  ه 
مي شوند   . كلمه ناپيوسته به اين مفهوم است كه لوله تنها به اند  ازه طول قالب توليد   گشته و 

توليد   لوله پيوسته نمي باشد  . 

مقايسهلولههایجیآرپیساختهشدهبهروشاليافپيچیپيوستهوناپيوسته:
كليه مواد   مورد   استفاد  ه د  ر توليد   لوله های GRPد  ر هر د  و روش يكسان مي باشند   اما به 

صورت كلی روش توليد   الياف پيچی پيوسته بسيار مناسب تر از روش ناپيوسته مي باشد   و عموما 
روش توليد   ناپيوسته تنها برای توليد   لوله های با سايز كوچكتر از 300mm مناسب مي باشند  . 
علت استفاد  ه از اين روش برای اين سايز ها محد  ود  يت مجود   د  ر قالب های روش توليد   ناپيوسته 

مي باشد  .
ويژگی های روش توليد   پيوسته به روش توليد   ناپيوسته به شرح ذيل مي باشد   :

1- سرعت توليد   د  ر روش توليد   الياف پيچيپيوسته به مراتب بيشتر از روش توليد   ناپيوسته 
مي باشد  

2- د  ر روش پيوسته لوله ها با كنترل بسيار باالتر و بد  ون د  خالت نيروی انسانی توليد   مي شوند  .
3-محصوالت توليد  شد  ه د  ر روش پيوسته  از نظر خواص  مكانيكی از يكنواختی بسيار باالتری 

برخورد  ار مي باشند  

GRPنکاتشايانتوجهدرزمينهاستفادهازلولههای
1- شايان ذكر است كه امروزه با توجه به آنكه د  وران انرژی ارزان د  ركشور سپری گشته است 
شاخص زبري د  اخل لوله به لحاظ مصرف انرژی و د  ر نتيجه كاهش هزينه های جاری پروژه 
حائز اهميت بی شماری مي باشد   و لوله های GRP حد  اقل 50 د  ر صد   صرفه جوئی د  ر 

مصرف انرژی را به د  نبال د  ارند   .
2- نوع اتصاالت لوله ها برای شبكه های فاضالب ثقلی )و تحت فشار( از نظر نشت آبهای 
خارجی به د  اخل و فاضالب د  اخل لوله ها به محيط اطراف حائز  اهميت می باشد   و كارخانه 
سازند  ه لوله موظف است نوع اتصال و نحوة آب بند  ی لوله ها را مطابق با استاند  ارد  های 

مربوطه ارائه نمايد   .
شيميائی  مواد    فاضالبی،  اسيد  های  خورد  گی،  برابر  د  ر  لوله   مقاومت  لحاظ  به    -3
)مخصوصا هيد  روژن سولفوره(، طول عمر اين لوله ها به مراتب بيشتر از لوله های چد  نی، 

بتنی و آزبست خواهد   بود  . 
لوله های  د  اخلی  بود  ن سطح  به صاف  توجه  با  لحاظ خصوصيات هيد  روليكی،  به   -4
GRP به لحاظ اقتصاد  ی می توان به موارد  ی همچون امكان كاهش قطر لولة مورد   استفاد  ه 
و امكان كاهش شيب طراحی د  ر شرايط يكسان و به طبع كاهش هزينه های مربوط به 

حفاری و خاكريزی، اشاره نمود  . 
5- د  ر بحث اجرايی، د  ر د  و روش ترانشه باز و نقب سنتی، بايد   توجه د  اشت كه د  ر نقب 
سنتی، چون بسترسازی و متراكم كرد  ن خاک اطراف لوله ها به سهولت امكان پذير نبود  ه و 

د  ر نصب لوله ها می بايست تد  ابير خاص اند  يشيد  ه و بكار گرفته شود  . 
۶- از آنجا كه هر چه اتصاالت كمتری د  ر طول لوله بكار رود   هزينه ها و احتمال ايجاد   
نشت كاهش می يابد   از اين حيث، لوله های GRP به د  ليل امكان توليد   د  ر طول های ۶ و 

12 متر د  ر رد  ة اول قرار می گيرند   .
7- لوله های GRP چند  ين برابر از د  يگر لوله ها، سبكتر می باشند  . لذا د  ر هنگام نصب؛ 
ماشين آالت و جرثقيل های سبكتری مورد   استفاد  ه قرار می گيرد   و جابجايی لوله ها آسانتر 

و هزينه عمليات نصب كمتر می باشد  .
8- با توجه به عد  م نياز لوله های GRP به پوشش د  اخلی و خارجی د  ر صورت كارگذاری 
صحيح و رعايت توصيه های كارخانه سازند  ه، اين لوله ها مي تواند   به مراتب اقتصاد  ی تر از 

ساير لوله ها  باشند  .
  ،GRP الزم بذكر است جهت طراحی، ساخت و كنترل كيفيت لوله، اتصاالت  و مخازن

استاند  ارد   های زير مورد   استفاد  ه قرار مي گيرد   :
- استاند  ارد   های DIN آلمان 

AWWA C950 استاند  ارد   های -
 ASTM استاند  ارد   های -

- استاند  ارد   های BS  انگلستان 
)ISIRI( استاند  ارد   های ملی ايران -

- استاند  ارد   API اياالت متحد  ه آمريكا

روش توليد   گريز از مركز

روش توليد   الياف پيچی پيوسته
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متعد  د  ي  ناد  رست  و  د  رست  باورهاي 
اين  البته  و  د  ارد    وجود    برند  سازي  د  رباره 
بطور  نيست.  ما  كشور  به  محد  ود    باورها 
مثال يكي از باورها اين است كه د  ر فقد  ان 
و  تبليغات  با  مناسب  خد  مات  يا  محصول 
را  برند    جايگاه  مي توان  قوي  برند  سازي 
ناد  رست د  يگری هم  تقويت كرد  . تصورات 
اينكه  مثل  د  ارد  ،  وجود    برند  سازی  د  رباره 
برخی فكر می كنند   مد  يريت برند   مختص 
مصرفي  محصوالت  كه  است  شركت هايي 

توليد   مي كنند   يا اينكه برند  سازی محد  ود   به 
طراحی نشانه های بصری نظير لوگو است. 
كنيم،  ارايه  برند    از  تعريفي  بخواهيم  اگر 
از  اي  مجموعه  »برند    كه  گفت  مي توان 
نشانه ها و تد  اعي كنند  ه ها د  ر ذهن مشتريان 
است كه بر ارزش د  رک شد  ه از يک خد  مت 
يا محصول مي افزايد  «. البته با نگاهی جامع 
تر، نبايد   مخاطبان يک برند   را به خريد  اران 

آن خد  مت يا محصول محد  ود   د  انست.
كاركنان، پيمانكاران و شركای تجاری نيز 
مي توانند   ذي نفعان و مخاطبان يک برند   
باشند  . برند  هايی نظير زيمنس و يا جنرال 
الكتريک، تک تک افراد   جامعه را ذی نفع 
چنين  به  جامعه  متقابال  و  می شمارند   

هويت خود    از  بخشی  عنوان  به  برند  هايی 
می بالد   و د  ر تنگناها از آن حمايت می كند  . 
اينگونه است كه برخی برند  ها جايگاه ملی 

پيد  ا می كنند  .

ضرورتپروژهبرندبرايگروه
فرابچيست؟

گروه  برای  برند  سازی  پروژه  ضرورت 
فراب »تقويت نام فراب د  ر حوزه هاي جد  يد   
و  ساختارد  هي  لزوم  جغرافيايي،  و  كاري 
تعيين راهبرد   برند   شركت هاي زيرمجموعه 
و محد  ود  يت هاي  توسعه،  با  گروه همزمان 
كاربرد  ي لوگو و شعار كنوني براي حضور د  ر 

بازارهاي جد  يد  « است.

فعاليت   1371 سال  د  ر  فراب  شركت 
خود   را با اجراي پروژه نيروگاه برق آبي شروع 
كرد   و تا يازد  ه سال بعد   يعنی سال 1382 
بزرگ  نيروگاه هاي  ساخت  بر  عمد  ه  بطور 
آبي متمركز بود   و متناسب با اين تعريف از 
ماموريت، تعد  اد   كارفرماي محد  ود  ي د  اشت.

د  ر  ارزشمند    تجربه  د  هه  يک  از  بيش   
مثبت  تعامل  و  متعهد  انه  كار  سال ها،  اين 
همكاران شركت با ذي نفعان سبب شد   كه 
نام فراب نزد   كارفرمايان و پيمانكاران حوزه 
نيروگاه هاي آبي نامي شناخته شد  ه و د  اراي 

حسن شهرت باشد  .
تعد  اد   و حجم  به محد  ود   شد  ن  باتوجه 
مسير  د  و  فراب  شركت  آبي،  نيروگاه هاي 

قد  م به قد  م د  ر مسير 
برند  سازی فراب

کارشناس توسعه و نظارت راهبرد  ی

گلناز افشار
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را براي توسعه برگزيد  . مسير اول ورود   به 
بازار بين المللي نيروگاه هاي آبي و مسير د  وم 
حضور د  ر پروژه هاي نفت و گاز، نيروگاه هاي 
حرارتي و پروژه هاي ريلي بود  . بد  ين ترتيب 
فراب، مشتريان و ذي نفعاني جد  يد   و متعد  د   
كه  كرد    پيد  ا  جد  يد    كاري  فرهنگ هاي  با 
و  نبود    يكسان  الزاما  آنها  با  تعامل  شيوه 

نيست.  
رفته  رفته  فراب  د  يگر شركت  از طرف 
عموما  كه  كرد    تاسيس  را  شركت هايي 
را  كارفرمايان  به  خد  مات  ارايه  زنجيره 
تكميل مي كنند    و اگرچه هم اكنون اسامي 
مستقل از فراب د  ارند  ، ولي د  ر عمل منعكس 
نفعان  ذي  براي  واحد  ي  تجربه  كنند  ه 
هستند  . بنابراين برنامه ريزي براي معماري 
و ساختارد  هي به نامگذاري اين شركت ها نيز 
يكي از موارد  ي است كه نياز آن به د  رستي 
توسط مد  يران ارشد   شركت احساس شد  ه 

است.
ذات  بد  ليل  كه  د  يگري  نياز  نهايت  د  ر 
پروژه  تعريف  به  منجر  آن  بود  ن  عملياتي 
تغييرات  د  رخواست  شد  ،  فراب  برند  سازی 
معاونت توسعه طرح هاي شركت فراب د  ر 
لوگو و شعار برند   فراب و ضرورت استفاد  ه 
از مضمون بصري يكپارچه د  ر اقالم تبليغاتي 

بود  .
 )2 )حوزه  طرح ها  توسعه  معاونت   
و  آب  »طرح هاي  شعار  تغيير  پيشنهاد   
اين معاونت خواستار  ارايه كرد  .  را  انرژي« 
طوری  فراب  مجموعه  شعار  كه  بود    اين 
بازطراحی شود   كه حضور شركت فراب د  ر 
حوزه ريلي و بقيه حوزه ها را نيز منعكس 

كند  .
طرح ها  توسعه  معاونت  همچنين 
د  رخصوص  پيشنهاد  اتي  نيز   )1 )حوزه 
افزايش قابليت تعميم و معناد  اري لوگو د  ر 
از  از طرفي  ارايه كرد  .  بازارهاي بين المللي 
زمان طراحي لوگوي فراب حد  ود   15 سال 
مي گذرد  ؛ همه اينها د  ر كنار هم اين مهم را 
ايجاب می كند   كه تغييراتی به لحاظ برخي 
شعار  و  رنگ  جمله  از  بصري  مشخصات 
شركت، با حوزه هاي كاري جد  يد   متناسب 

شود  . 

پروژهبرندينگفراب
چطوركليدخورد؟

با شكل گيري مد  يريت توسعه و نظارت 
راهبرد  ي زير مجموعه معاونت برنامه ريزي 

و توسعه سيستم ها، پروژه برند  ينگ فراب، 
د  ر اين مد  يريت تعريف شد   و جستجو براي 

مشاور مد  يريت برند   آغاز شد  . 
باتوجه به آنكه تعد  اد   شركت هاي حوزه 
فني و مهند  سي انگشت شماري هستند   كه 
و  د  انش  كرد  ه اند  ،  كار  برند  سازي  بحث  د  ر 
افراد   يا شركت هاي  اين موضوع د  ر  تجربه 
د  ر جريان تالش  است.  ايجاد   شد  ه  اند  كي 
برای يافتن مشاور حوزه برند  ينگ، مشاوران 
متعد  د  ي به ما پيشنهاد   شد  ند   كه فاقد   تجربه 

كار د  ر شركت هاي مشابه بود  ند  . 
از  تنوعي  پروژه  اين  انجام  طرفی  از 
تخصص ها را مي طلبيد   از جمله استخراج 
راهبرد   كالن برند   گروه كه نيازمند   تخصص 
مد  يريت بازاريابي و برند   است. همچنين فرد   
يا شركتی كه برای اجرای اين پروژه انتخاب 
بازار،  تحقيقات  انجام  توانايی  بايد    می شد   
مطالعات كمي و كيفي و نظرسنجي از ذي 
نفعان برای كمک به تعيين راهبرد   برند  ، كه 
عموما توسط شركت هاي تحقيق بازار انجام 

مي شود   را نيز د  اشته باشد  .
لوگو،  طراحي  شامل  هنري  امور  انجام 
شعار تبليغاتي، فيلم تبليغاتي و ... كه توسط 
نيز  مي شود  ،  انجام  تبليغاتي  آژانس  هاي 
بخش د  يگری از توانايی مورد   نظر ما برای 

واسپاری پروژه برند  ينگ فراب بود  .
د  ر  بتواند    كه  شركتي  جستجوي  براي 
هر سه بخش مورد   اشاره موفق عمل كند  ، 
منابع  توسعه  »معاون  از  متشكل  تيمی 
انساني و پشتيباني« و »معاون برنامه ريزي و 
توسعه سيستم ها« شكل گرفت. سپس برای 
شناسايی شركت هاي مشاور حوزه برند  ، د  ر 
روزنامه هاي كثير االنتشار فراخوان د  عوت به 
همكاری منتشر شد  . شركت هايی كه اعالم 
آماد  گی كرد  ند   مورد   ارزيابي قرار گرفتند   و 
اين شد   كه هر يک  بر  نهايت تصميم  د  ر 
از بخش های پروژه به تفكيک واگذار شود  . 
لذا برای بخش تد  وين راهبرد   برند   مشاوری 
جد  اگانه انتخاب شد  . سپس با هد  ف ايجاد   
برند  سازی و  و  برند    از مفهوم  واحد    د  ركی 
ابعاد   پروژه، برای اعضاي كميته برند   د  وره 
آموزشي و برای اعضاي كميته تعالي جلسه 

هم اند  يشي برگزار شد  .
باتوجه به آنكه محد  ود  ه پروژه بازتعريف 
شركت هاي  و  فراب  شركت  برند  ،  جايگاه 
زيرمجموعه آن است، كميته برند   كه نقش 
راهبری پروژه را بر عهد  ه د  ارد   شكل گرفت. 
افراد    اين  از  متشكل  كميته  اين  تركيب 

بود  :  از شركت فراب، معاونين توسعه منابع 
انساني و پشتيباني، توسعه طرح ها )حوزه 
و  برنامه ريزي  آبي،  نيروگاه  طرح هاي   ،)1
توسعه سيستم ها و پروژه هاي سرمايه گذاري 
شركت  مجموعه:  زير  شركت های  از  و  
)آقايان  نوتاش  فرحمند  (،  )آقاي  نارد  يس 
توبا  ياد  گاري(،  و خانم  و حسيني  سروري 
بهره برد  اري  و  بختياري(  و  عقيقي  )آقايان 

)آقاي معتقد  ي(. 

پروژهبرندينگفرابدرحال
حاضردرچهمرحلهايقراردارد؟

فرآيند   مد  يريت برند   شامل قد  م هاي طرح 
منظر  از  برند    وضعيت  تحليل  برند  ،  ريزي 
د  رون و برون سازمانی، تعيين راهبرد   برند  ، 
انجام اقد  امات برند  سازي و د  ر نهايت پايش و 

مميزي د  وره ای وضعيت برند   است. 
د  ر گام طرح ريزی، هد  ف جلب همياری و 
مشاركت مد  يران، شناسايی انتظارات ايشان 

و شناسايی چارچوب و شيوه انجام فعاليت ها 
و موانع احتمالی برای موفقيت پروژه است. 
الگوی  ايجاد    مرحله  اين  د  يگر  اهد  اف  از 
ذهنی مشترک د  ر خصوص مفهوم برند   و 
برند  سازی، تبيين جايگاه مد  يريت برند   د  ر 
عنوان  به  كاری  گروه های  تشكيل  فراب، 
هسته های اوليه مد  يريت برند   و تعيين د  امنه 
بعد  ی  گام  د  ر  نياز  مورد    مطالعات  و عمق 

است.
د  ليل  اين  به  برند    وضعيت  تحليل  گام 
انجام مي شود   كه تصوير كنونی برند   فراب 
كه د  ر ذهن ذی نفعان فراب شكل گرفته 
است به روشنی د  رک شود  . موفقيت راهبرد   
برند   حفظ و تقويت اين تصوير نزد   ذينفعان 

است به نحوی كه نيازهای حال و آتی را 
پوشش د  هد  . فعاليت های اين مرحله شامل 
مطالعه راهبرد   كسب و كار، چشم اند از بازار 
و رقابت، هويت برند  ، تصوير برند  ، شخصيت 
برند  ، د  ارايی برند  ، نقاط تماس برند  ، انتظارات 
قابليت های  و  سازمانی،  فرهنگ  ذينفعان، 

كليد  ی سازمان است.
د  ر گام تد  وين راهبرد   خط مشی اصلی 
تعيين  شامل  كه  می شود  ،  تعيين  برند   
ايد  ه برند  ، معماری برند  ، چارچوب نوآوری 
هم  چارچوب  جد  يد  ،  برند  های  ايجاد    د  ر 
برند  سازی، رويكرد   توسعه برند   د  ر بازارهای 
بين المللی و نظاير آن است. فرايند   تد  وين 
راهبرد   برند   با تد  وين مرجع هويت سازمانی 
تكميل می شود  . اجرای اين مرحله به منظور 
بازرنگری عناصر بصری و كالمی  يا  ايجاد   
برند   همسو با راهبرد   برند   است. فعاليت های 
اين مرحله شامل طيف وسيعی از اقد  امات 
از  عبارتند    فعاليت ها  اين  مثال های  است. 
بازنگری طرح لوگو، تد  وين راهنمای بصری 
و كالمی برند  ، بازنگری شعار برند   و نظاير آن.

كتاب  منزله  به  سازمانی  هويت  مرجع 
قواعد    و  اصول  تمامی  كه  است  قانونی 
است.  شد  ه  مشخص  آن  د  ر  برند    ارتباطی 
يكبار  سال  چند    هر  د  نيا  مطرح  برند  های 
بروزرسانی  را  خود    سازمانی  هويت  مرجع 
كرد  ه و آن را گسترش مي د  هند  . گسترد  گی 
قد  مت  و  بازار  صنعت،  نوع  به  مرجع  اين 

سازمان بستگی د  ارد  .
د  ر حال حاضر گام اول تكميل شد  ه و 
طرح و برنامه پيشنهاد  ي - كه د  رحقيقت 
مورد     - است  برند    پروژه  مفهومي  طراحي 
لذا  است.  گرفته  قرار  برند    كميته  تصويب 
محد  ود  ه پروژه، بسته هاي كاري و زمانبند  ي 

اجرای فعاليت ها تعريف شد  ه است.
برای تكميل گام د  وم، اكنون چهار بسته 
انجام  حال  د  ر  كاري  بسته  نه  مجموع  از 
است. بسته های »شناسايي و اولويت بند  ي 
»مطالعه  فراب«،  گروه  كليد  ي  ذي نفعان 
فرهنگ سازماني«، »شناخت بازار و محيط 
محوري  قابليت هاي  »شناسايي  و  رقابت« 
د  ر حال  بود  «  فراب خواهد    برند    وعد  ه  كه 
نظرات  اول  بسته  اجراي  برای  است.  اجرا 
و برد  اشت هاي مد  يران ارشد   و تصميم گير، 
گروه د  ر حال جمع آوري و تحليل است. 
براي بسته د  وم نظرات حد  ود   يک هزار نفر 
پروژه ها د  ر د  اخل و خارج  از ستاد   و  )اعم 
از  تصاد  في  روش  به  انتخاب  با  كشور(  از 

توضيحات تكميلي همكارانی 
که از د  فتر تاجيكستان و 

کنيا با ما تماس گرفتند   د  ر 
تحقيق شناسايي ذي نفعان 
بسيار به ما کرد  ؛ همچنين 
اطالعاتی که مد  ير پروژه 
نيروگاه الصد  ر عراق د  ر 

اختيار ما قرار د  اد  ، بينش 
عميق تري از فضاي کاري د  ر 
اين کشورها براي ما ايجاد   
کرد  . بينشی که قطعا د  ر 

تعيين صحيح تر جايگاه برند   
فراب د  ر اين بازارها موثر 

خواهد   بود  
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همكاران د  ر كليه سطوح جمع آوري و تحليل مي شود  . 
براي »شناسايي قابليت هاي محوري« و »شناخت بازار 
و محيط رقابت« جلساتي را با مد  يريت هاي برنامه ريزي 
و توسعه بازار شركت ها د  اريم و نهايتا با مد  يران ارشد   

مصاحبه هايي خواهيم د  اشت.

برنامهآتيپروژهچيست؟
برند  ينگ  پروژه  انجام شد  ه،  اساس طرح ريزي  بر 
فراب 10 ماهه برنامه ريزي شد  ه و از ابتد  اي بهمن ماه 
94 شروع شد  ه است. 7 ماه براي انجام تحليل وضعيت 
و تعيين راهبرد   برند   و 3 ماه براي انجام امور هنري 
زمان د  ر نظر گرفته شد  ه است. يكي از خروجي هاي 
اين پروژه تهيه كتابچه راهنمای هويت سازمانی است 
كه لوگو، شعار، لباس متحد   الشكل كارگاه ها، اصول و 
قواعد   استفاد  ه از لوگو و برند  هاي زير مجموعه را تعيين 
مي كند  . اين كتابچه نيز د  ر انتهاي پروژه تهيه مي شود  . 
تاثيرگذاري اقد  امات برند  سازي وابسته به تصميم هاي 
گرفتن  و  وكارهاست  د  ر حوزه كسب  كالن شركت 
اين چنين تصميماتي نيازمند   وجود   ثبات نسبي د  ر 
فضاي كالن كشور و فضاي كلي كسب و كار است. 
بنابراين د  رصورتي كه بد  ليل پيچيد  گي هاي شرايط 
فعلي مشخص كرد  ن جهت گيري هاي اصلي راهبرد  ي 
شركت، ميسر نباشد  ، مسير پروژه برند   هم متناسب با 

اين مساله تغيير خواهد   كرد  . 

چطورمیشودبهبرندينگفرابكمکكرد؟
برند   يک شركت  و  اعتبار  و  نام  تقويت  و  حفظ 
همكاران  از  محد  ود  ي  بخش  يا  واحد    مسئوليت 
كارفرمايان،  كه  اي  تجربه  امر،  نهايت  د  ر  نيست. 
پيمانكاران، بانک ها و ... از كار كرد  ن با كليه همكاران 
و  برد  اشت  گرفتن  شكل  پايه  د  ارند    فراب  گروه 
ذهنيتي از اين نام خواهد   شد  .  باتوجه به مشاركت 
جمله  از  تحقيق ها  و  مطالعات  د  ر  كاركنان  د  هي 
تحقيق فرهنگ، ذي نفعان و هويت برند   عالقمند  يم 
آشنا  پروژه  اين  كليت  و  اهد  اف  با  كاركنان  همه 
بود  ه و د  ر تكميل نظرسنجي ها با د  يد   باز مشاركت 
ابهامي د  رخصوص  با  نمايند  . د  ر هر نظرسنجي اگر 
تحقيق يا پرسشنامه مواجه هستند   مي توانند   با ما 
تماس بگيرند   و اگر مايل هستند   پيشنهاد  اتي د  ر اين 
خصوص ارايه كنند  . بطورنمونه بايد   بگويم توضيحات 
تكميلي همكارانی كه از د  فتر تاجيكستان و كنيا با ما 
تماس گرفتند   د  ر تحقيق شناسايي ذي نفعان بسيار 
به ما كرد  ؛ همچنين اطالعاتی كه مد  ير پروژه نيروگاه 
الصد  ر عراق د  ر اختيار ما قرار د  اد  ، بينش عميق تري 
از فضاي كاري د  ر اين كشورها براي ما ايجاد   كرد  . 
برند    جايگاه  صحيح تر  تعيين  د  ر  قطعا  كه  بينشی 

فراب د  ر اين بازارها موثر خواهد   بود  .

برند  سازی چيست؟
برند  سازی يا برند  ينگ )Branding( فرآيند  ی منظم 
وفاد  اری  افزايش  و  آگاهی  تمايز،  ايجاد    برای  كه  است 
مشتری استفاد  ه می شود  . هد  ف اصلی از برند  سازی يک 
و چشم اند از  ايجاد   ذهنيت  يا سازمان  محصول، خد  مت 
نسبت به تجارت خود   د  ر مشتريان است، تا جايی كه رفع 
نيازهای خود   را د  ر گرو مراجعه به شما بد  انند  . اين كار 
مستلزم د  ستورهای سطوح باال و آماد  گی الزم برای سرمايه  
گذاری د  ر آيند  ه است. برند  سازی استفاد  ه از هر فرصتی 
است تا بگوييم چرا مرد  م بايد   يک برند   يا نام تجاری را 

نسبت به ساير برند  ها انتخاب نمايند  .
برای ايجاد   برند   هشت ابزار د  ر اختيار مد  يران بازاريابی 
قرار د  ارد   تا از طريق آن با مشتريان ارتباط برقرار كرد  ه و 
يک برند   قوی د  ر بازار بسازند  . اين هشت ابزار عبارتند   از 
تبليغات، روابط عمومی، پيشبرد   فروش، بازاريابی مستقيم، 
اسپانسرينگ،  و  رويد  اد  ها  بسته بند  ی،  شخصی،  فروش 

خد  مات مشتری.
به طور كلی برند  ينگ يا برند  سازی، فرآيند  ی است كه 
د  ر طی آن به جايگاه احساسی و عاطفی يک محصول يا 

خد  مت افزود  ه می شود  ،
به اين وسيله ارزش آن برای مشتريان و ساير ذی نفعان 

افزايش پيد  ا می كند  .
به  عقيد  ه بزرگان عرصه برند  سازی يا برند  ينگ؛ برند  سازی 
يا برند  ينگ، حاصل پيام ها و گزارش  رسانه هاست. هر قد  ر 
تعد  اد   اين پيام ها بيشتر و محتوای آن ها مطلوب تر باشد  ، 

نام تجاری قوی تر خواهد   شد  .
 برند  سازی يا برند  ينگ)Branding( د  انشی است كه 
با برتری د  اد  ن به يک نام تجاری يا برند  )Brand( باعث 
افزايش اعتبار و شهرت آن برند   د  ر بازار رقابت می شود  . 
اعتبار و شهرت يک برند   به طور مستقيم می تواند   منجر 
به فروش بيشتر و قيمت گران تر محصوالت وخد  مات شود  ، 
به زبان د  يگر  برند  سازی يا برند  ينگ)Branding( روش 

هوشمند  انه  تجارت و توليد   ثروت است.
برند  ينگ يا برند  سازی چيزی بيش از ايجاد   يک نام يا 
لوگوی خاص و زيبا برای يک مخصول يا خد  مت است، 
آن  واسطه  به  كه  است  مسيری  برند  سازی  يا  برند  ينگ 
و  د  رک  را  و خد  مات يک شركت  مشتريان، محصوالت 

تجربه مي كنند  .

برند  سازی  ايجاد   تمايزی منحصر بفرد   است كه برای 
زياد  ی  اهميت  سازمان  مد  يران  و  كاركنان  مشتريان، 
سبب  قد  رتمند    تجاری  نام  يا  برند    يک  از  د  اشتن  د  ارد  . 
از  واسطه جلوگيری  به  می شود   هزينه های يک شركت 
كامال  طور  به  هد  ف  بی  و  نامناسب  سرمايه گذاری های 

محسوسی كاهش پيد  ا كنند  .
سود  آوری بواسطه جذب مشتريانی وفاد  ار به طور چشم 
يک  برند    مهمتر  همه  از  و  می كند    پيد  ا  افزايش  گيری 
شركت تبد  يل به د  ارايی نا ملموس برای سازمان می شود   كه 
ارزش آن می تواند   بيش از مجموع ارزش تمامی د  ارايی های 

فيزيكی آن سازمان باشد  .
 )Branding(از جمله  د  اليل مهم  برند  سازی يا برند  ينگ
د  ر نزد   سازمان ها، تمايل به رهبر بود  ن، پيشی گرفتن د  ر 
صحنه  رقابت و د  سترسی كارمند  ان به بهترين امكانات به 
منظور د  ست يابی به مشتريان كم هزينه تر است، منظور از 
مشتريان كم هزينه تر اين است كه د  ر صورتی كه مشتری 
با برند   سازمان آشنا باشد   و احساس مناسبی نسبت به 
آن د  اشته باشد  ، سازمان، هزينه تبليغات و زمان كمتری 
برای تبد  يل وی به يک مشتری بالقوه يا وفاد  ار متحمل 

خواهد   شد  .

:)Branding(ضرورتبرندسازیيابرندينگ
ضرورت د  اشتن برند   از اين روست كه با توجه به حركت 
د  اشتن  اختيار  د  ر  مد  گرايی،  سمت   به  مصرفی  جوامع 
برند  )Brand( يا نام های تجاری معتبر يكي از راهكارهاي 

ايجاد   تمايز و شخصيت به شمار مي رود  .
اهميت برند   برای مشتری بواسطه ی د  انش مشتری 
از برند   ايجاد   مي شود  ، كه بواسطه تعد  اد  ی از عوامل ناشی 
مي شود  ، اما شايد   اين د  و مورد   مهم ترين آنها باشند  : عامل 
اول، عمق برند   است؛ يا به عبارتی اولويت ذهنی مشتری د  ر 
انتخاب برند   د  ر ميان ساير برند   های مشابه، بطور مثال بسيار 
از افراد   پس از شنيد  ن كلمه نوشابه د  ر ذهنشان بالفاصله 
Coca Cola تد  اعی مي شود  . عامل د  وم هم گسترد  گی 
پيچيد  ه  برند    با  مشتری  رابطه  هرچه  يعنی  است؛  برند   
تر باشد   يا به عبارتی توسط تنوع تعامالت برند   د  ر ذهن 
بيشتر باشد  ، فرصت ساخت وفاد  اری بلند  مد  ت بيشتر است. 

.Google . Amazon همانند   شركت هايی چون
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فرهنگوزندگی

نوروز قجری
 به روایت »اد وارد  پوالک«

برنامههایکاربردی
برایمسافراننوروزی

پرستويیباباديگارد
»حاتمیکیا«برگشت

»چهارشنبه«
د  ر سینمای هنر و تجربه

دخترگمشدهبهایرانرسید
ترجمهایازپرفروشترینرمانجهان

داستانهایکوتاهنویسندگان
دربارهاصفهانچاپشد

نیست! راهنمای سفر
 این یک

اسفند  1394اسفند  1394



فرهنگ و زند  گي5252

روایت های بسیاری از فرهنگ ما ایرانی ها 
وجود   د  ارد   که خود  مان آن ها را بازگو نکرد  ه ایم 
د  ر گذر زمان، مستشرقان و فرهگ د  وستان 
سایر ملل به بازگویی آنها نشسته اند  . نوروز د  ر 
د  ربار قاجار یکی از این روایت های فرهنگی 
ملی  عید    کهن ترین  نوروز  جشن  است. 
ایرانیان است که د  ر د  وره های مختلف تاریخی 
از زمان هخامنشیان تا امروز با شکوه خاصی 
این میان شاهان  برگزار می شد  ه است؛ د  ر 
قاجار نیز جشن نوروز، را بزرگ می د  اشتند   

و تد  ارک ویژه ای برای آن می د  ید  ند  .
شاه  ناصرالد  ین  زمان  د  ر  قاجار  د  ربار    
د  ر آستانه عید   نوروز مقد  مات ویژه ای برای 
برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم عید   نوروز 
تد  ارک می د  ید  . مراسم اصلی نوروز قجری، 
مراسم »سالم نوروزی« بود   که د  ر سه بخش 
برگزار می شد  . سالم عام تحویل، سالم عام 

تخت مرمر و سالم خاص سر د  ر. 
از  د  عوتنامه ای  عید  ،  از  پیش  روز  یک 
»علی خان  د  ربار  تشریفات  رئیس  طرف 
ظهیرالد  وله« د  اماد   ناصرالد  ین شاه قاجار برای 

طبقات مختلف د  عوتنامه فرستاد  ه می شد  . 
این مراسم د  عوت می شد  ند    به  کسانی که 
باید   یک ساعت قبل از تحویل سال د  ر محل 
د  ر  نوروز  عام  سالم  می شد  ند  .  حاضر  کاخ 
تخت مرمر د  ر کاخ گلستان اجرا می شد   و 
آد  اب خاصی د  اشت. آد  ابی که یاکوب اد  وارد   
پوالک د  ر کتاب خود   با نام سفرنامه پوالک 

آن ها را شرح کرد  ه است.
کتاب سفرنامه پوالک که به تشریح آد  اب 
و رسوم و زند  گی اجتماعی مرد  م د  رد  وران 
سوی  از  پیش  سال  می پرد  ازد  ، سی  قاجار 
این  است.  شد  ه  چاپ  خوارزمی  انتشارات 
کتاب نمونه یکی از همان کتاب هایی است 
که با مرور آن می شود   زیر و بم فرهنگ و 
خلقیات ایرانی را از نگاه یک د  انشمند   غیر 

ایرانی، شاهد   بود  .
 نویسند  ه این کتاب د  کتر »یاکوب اد  وارد   
پوالک« یک پزشک اتریشی است. او پیش 
از گشایش د  ارالفنون همراه با شش استاد   
به  و  ق  ه .   ۱۲۳۰ سال  د  ر  اتریشی  د  یگِر 
د  عوت امیرکبیر برای تد  ریس د  ر د  ارالفنون 

به ایران آمد  . 
با  که  بود    یهود  ی  پزشک  یک  پوالک 
تربیت د  انش آموزان د  ارالفنون و تألیف اولین 

د  ر  کلید  ی  نقشی  مد  رن،  پزشکی  کتب 
معرفی پزشکی نوین به ایران ایفا کرد  . د  کتر 
د  کتر  از  پس  ه .ق،  سال ۱۲۳۴  د  ر  پوالک 
کلوله و قبل از استخد  ام د  کتر تولوزان، طبیب 
مخصوص ناصرالد  ین شاه بود   و پس از ۱۰ 

سال اقامت د  ر ایران به وطن خود   بازگشت.

کاله  نو، ویژه سالم نوروزی
د  ر کتاب  سفرنامه پوالک د  رباره مراسم 
نوروز د  ر د  ربار آمد  ه است که نوروز د  ر زیر 
آسمان شاد   و زیبای ایران جشنی است برای 
شاد  ی و شاد  کامی. نویسند  ه این کتاب د  ر 
آئین های نوروزی به جشن »سالم  تشریح 

د  ربار  د  ر  عام،  سالم  همان  یا  نوروزی« 
حضور  برای  همه  می نویسد  :  و  می پرد  ازد   
د  ر این مراسم،  زیباترین لباس های خود   و 
د  ر واقع »رخت نو« خود   را پوشید  ه بود  ند  ، 
چون مرد  م باور د  ارند   که »د  ر نوروز پوشید  ن 
لباس نو خوشبختی مي آورد  « تعد  اد   زیاد  ی 
از جمعیت کاله هایی بر سر گذاشته بود  ند   
بود  .  شد  ه  خرید  اری  مراسم  این  برای  که 
بیست د  قیقه پیش از تحویل سال شاه وارد   
می شود   هنگام ورود   به تاالر یک خواجه و 
او  د  نبال شاه هستند  .  به  چند   پیشخد  مت 
به طرف شاه نشینی که مخصوص او تهیه 
شد  ه می رود  . چهارزانو روی فرش ابریشمین 

کارمند  د بیرخانه

مهسا یونسی

نوروز قجری
 به روایت اد وارد  پوالک
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می نشیند   و راحت و آسود  ه به پشتی تکیه 
د  قیقه  چند    تنها  که  هنگامی  د  ر  می د  هد   
به حلول سال نو باقی است، نظام العلما با 
محلول طال بر کاسه ای چینی رقم سال نو 
و زیر آن آرزوی برکت را می نویسد  ، اکنون 
توپ  و  می د  هند    عالمت  منجمین  د  یگر 
شلیک می شود   و منجم باشی رسما به اطالع 
شاه می رساند   که سال نو آغاز شد  ه است، 
بالفاصله روحانیون حاضر و صاحب منصبان 

بانگ مبارک باد   برمی د  ارند  . 
از طرف مستوفی الممالک که از مقامات 
از  متعد  د    کیسه های  است،  ناصری  د  ربار 
سکه های جد  ید  الضرب طال و نقره تقد  یم شاه 
می شود  . شاه محتوی آنها را روی یک سینی 
مخلوط  هم  با  را  آنها  می ریزد    نقره  بزرگ 
می کند   و به هر یک از حاضران چند  تایی از 
آنها می د  هد  ، زیرا گرفتن سکه نو به هنگام 

تحویل سال میمنت د  ارد  . 

ایرانی ها د  ر نوروز
 لباس های زرد   و آبی می پوشید  ند  

سفرنامه  از  د  یگری  بخش  د  ر  پوالک 
خود   به رسوم مرد  م ایران د  ر زمان قاجار د  ر 
عید   نوروز نیز اشاره می کند  . او مي نویسد  : 
د  ر  و  د  ارد    د  وام  روز  سیزد  ه  نوروز  جشن 
همه کسب وکارها  تقریبا  روزها  این  طول 
این مد  ت همه منحصرا  تعطیل است. د  ر 
خانواد  گی  لذایذ  از  می پرد  ازند    تفریح  به 
بازد  ید    و  د  ید    به  یا  می شوند    برخورد  ار 
یکد  یگر می روند   و به هم تبریک می گویند  . 
هرکس جامه نویی د  ر برد  ارد  ، از آنجا که 
رنگ های روشن بیش از همه طرف توجه 
است گروه هایی را می بینید   که لباس های 
سبز و زرد   و آبی و سرخ بر تن د  ارند  . بد  یهی 
است که زنان ناگزیرند  ، جامه های نو خود   

را زیر چاد  رهای تیره رنگشان پنهان د  ارند  . 
آشنایانی که با هم روبه رو می شوند   د  ست 
یکد  یگر را می فشارند   و با فریاد   عید   مبارک 
یکد  یگر را د  ر آغوش می کشند  . کسی که 
با د  و د  ست  زیر د  ست است د  ر حالی که 
د  ر  را  حامی اش  یا  ارباب  د  ست  یک  خود   
د  ست می گیرد  ، تبریک می گوید   و جواب 

تبریک خود   را می گیرد  .

ُکشتی گرفتن
 د  ر حضور مقام ملوکانه

به جشن های  پوالک  یاد  د  اشت های  د  ر 
عمومی نوروز که د  ر مید  ان توپخانه تهران 
برگزار می شد  ه نیز پرد  اخته و آمد  ه است: 
یکی از رسوم جشن نوروز مراسمی است 
که د  ر مید  ان توپخانه انجام می شود   و شاه 
از پنجره ایوانی به نمایش می نگرد  . پایین 
د  ر مید  ان پهلوانانی که سراسر سال را د  ر 
زورخانه تمرین کرد  ه اند   با اند  ام هایی برهنه 

و نیرومند   به کشتی گرفتن مشغولند  .
بند  بازان،  ترد  ستان،  و  شیرین کاران   
شیر  پوست  د  ر  که  لود  ه هایی  و  د  لقک ها 
و خرس رفته اند   هم د  ید  ه می شوند   و گاه 
و بیگاه شاه سکه های کوچک طال و نقره 
برنامه  بازها  عنتر  می اند  ازد  .  آنها  میان  به 
مضحکی با حیوانات د  ست آموز خود   اجرا 
می کنند  . د  ر همه این مد  ت نقاره خانه نیز 

بالوقفه مشغول نواختن موسیقی است.
اسب د  وانی  د  هم  یا  نهم  روزهای  د  ر 
اسب د  وانی  مسابقه  طول  می شود  .  انجام 
سیزد  هم  روز  سرانجام  است.  فرسنگ  نیم 
یعنی آخرین روز عید   فرا می رسد  . همه از 
د  روازه شهر خارج می شوند   و به باغ ها روی 
می آورند  . با این روز د  یگر شاد  ی های نوروز 

پایان می پذیرد  . 
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در رانندگی و فرمان پشت نشستن حوصله اصال بعضیها
جادههایشلوغراندارند؛ايننوشتهبرایآنهانيست.اينيک
وسوسهنامهبرایآنهايیاستكهعشقسفرجادهایهستندو
ازتکهتکهجادهایكهطیمیكنندلذتمیبرند،آنهايیكه
قصدشانفقطرسيدنبهيکمقصدوچندروزاستراحتكردن
وبرگشتننيست.ايننوشتهحتیيکراهنمایسفرهمنيست؛
به زنجان از سفر برای غريب و عجيب مسيريابی يک بلکه
كاشاناست.مسيریكهميتواندتمام۱۵روزتعطيالتنوروز
طولبکشدويکخاطرهجادهایتکرارنشدنیبرایشمابسازد.
اززنجانشروعمیكنيموبهكاشانمیرسيم.خيلیمختصر
ديدنیهاوخوردنیهاوگشتنیهایهرشهریكهدرمسيرسفر

ماست،معرفیمیكنيموسراغمقصدبعدیمیرويم.

 راهنمای سفر

نیست!

 این یک

وسوسهنامهای
برایآنهايیكه

عشقسفر
زمينیهستند
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زنجانوبازديدازگنبدسلطانيه
اينكه از كجای ايران به زنجان می رسيد   مشكل ما نيست، مهم اين است كه زنجان 
يكي از استان هاي زيبای ايران است كه جاذبه هاي جهانگرد  ي اش د  رتمام قسمت هاي 
آن پراكند  ه شد  ه است و يكی از بهترين نقاط ايران برای آغاز يک سفر جاد  ه ای تمام 

عيار است.
بناي عظيم و با شكوه سلطانيه يكي از بزرگ ترين و مشهورترين بناهاي اسالمي است 
كه عمري 700 ساله د  ارد   و د  ر فهرست ميراث جهاني يونسكو ثبت شد  ه است، بايد   
ياد  تان باشد   كه برای رسيد  ن به گنبد   سلطانيه كه نقطه آغاز سفرعجيب ماست، قبل از 
رسيد  ن به شهر زنجان، به سمت سلطانيه تغيير مسير بد  هيد   وگرنه مجبور خواهيد   بود   
تا زنجان برويد   و د  وباره به سمت سلطانيه برگرد  يد  . اگر بخواهيم آد  رس د  قيق بد  هيم بايد   
بگوييم كه گنبد   سلطانيه د  ر 35 كيلومتري جنوب شرقي زنجان و 4 كيلومتري جاد  ه 

قزوين – زنجان د  ر شهر سلطانيه واقع شد  ه است. 
بعد   از تماشای گنبد   منحصربفرد   سلطانيه بهتر است به سمت شهر زنجان حركت 
كنيد   و د  ر مسير سفرتان سری هم به د  خل شهر بزنيد  . بسته به وقتی كه د  اريد   می توانيد   
د  ر شهر زنجان به د  يد  ن عمارت د  ارايی زنجان، بنای رختشوی خانه، موزه آثار شهد  ای 
زنجان، گرمابه حاج ابراهيم، حمام حاج د  اد  اش و بنای كشتارگاه برويد  . اگر هم عالقه مند   
به جاذبه های طبيعی باشيد  ، می توانيد   از زنجانی ها سراغ  د  رياچه سد   تهم، غار گلجيک، 
آبشار ماری د  ره سی و غار كتله خور را بگيريد  . عالوه بر اينها د  ر زنجان می توانيد   آش 

گند  م، پيازو و پنجه كش بخوريد   كه از غذاهای محلی اين منطقه هستند  .

همقدمبازيتونزارها
وباغهایسيبتانکاب

از زنجان به قصد   د  يد  ن تكاب خارج شويد  ؛ از اتوبان تازه تأسيس زنجان-تبريز هم 
اد  امه مسير ند  هيد  ، وارد   جاد  ه قد  يم زنجان به سمت تبريز بشويد  ؛ جاد  ه ای كه د  ر گذر از 
آن تصوير زيتون زارهای طارم و باغ های سيب و انار شما را تا رسيد  ن به تكاب همراهی 
می كنند  . تكاب كه روزگاری نه چند  ان د  ور به آن تيكان تپه )تپه پر از خار( می گفتند   

مقصد   بعد  ی ماست. تكاب به معني آب باريكه و زمين كم آب است. اين منطقه د  ه ها اثر 
تاريخي د  ارد   كه قد  مت آنها به قبل وبعد   از اسالم برمی گرد  د  . مكان هايی كه اگر عالقه مند   
به گرد  شگری باستان شناسانه باشيد  ، ساعت ها شما را د  ر خود   غرق خواهند   كرد  . تخت 

سليمان مشهور ترين بنايی است كه می توانيد   د  ر تكاب به د  يد  نش برويد  .
از جاهای  زند  ان سليمان يكی د  يگر  را می شناسند  ؛  زند  ان سليمان  همه د  ر تكاب 
د  يد  نی تكاب است كه توصيه می كنيم سراغش را از مرد  م بگيريد  . زند  ان سليمان روي 
كوهي قرار د  ارد   كه د  ر قله آن د  هانه بزرگي از يک آتشفشان غير فعال د  يد  ه می شود  . 
كوهی كه شمايل يک زند  ان مخوف افسانه اي را به خود   گرفته و د  يواره صخره اي آن 
كه كاماًل عمود  ي است ارتفاعی بيش از يكصد   متر د  ارد  . منظره ای كه آد  م را به فكر فرو 
می برد   كه اگر اينجا واقعا روزی زند  ان بود  ه باشد  ، د  ر د  رون آن چه بر سر زند  انيان می رفته 
است. تكاب شما را به تاريخ و اسطوره ها و افسانه ها هد  ايت می كند  ؛ برای همين بهترين 

جايی است كه می شود   از آن به قصد   تماشای گرد  نه حيران  حركت كرد  .

گذرازگردنهحيران
باحيرتوحسرت

هر انسانی الاقل يک بار بايد   د  ر عمرش از گرد  نه حيران گذشته باشد  . اين زيبايی 
تمام ناشد  نی با آن مناظر بكر، آرزوی تمام آنهايی است كه عشق سفر جاد  ه ای د  ارند  . 
جايی برفراز ابرها كه آد  م را يک قد  م به خد  ا، به زيبايی و به روياهايش نزد  يک تر می كند  . 
گرد  نه حيران كه بی شک با حيرت و لذت از آن عبور خواهيد   كرد   شما را به ارد  بيل 

می رساند  ؛ شهری كه ما را ياد   ورزشكارها، هيئت های عزاد  اری و صوفيان می اند  ازد  . 
ارد  بيل يكي از بكرترين مناطق گرد  شگري ايران است. يكي از ويژگي هاي اين استان 
آب و هواي مطبوع و خنک اين منطقه د  ر فصل هاي بهار و تابستان است. مجتمع  آبگرم 
سرعين هم كه د  ر 22 كيلومتري غرب شهر ارد  بيل  قرار د  ارد   يكي از مشهورترين مناطق 
گرد  شگري ارد  بيل است كه د  ر فصل هاي گرم به خصوص تابستان، ميزبان د  ه ها هزار نفر 

گرد  شگر از اقصي نقاط ايران و كشورهاي خارجي است.
خورد  نی ها   اين  معروف ترين  د  ارد  .  هم  فراوانی  خورد  نی های  و  سوغاتی ها  ارد  بيل 
سرشير، عسل، كره، حلوای سياه، آبنبات، شيرينی های محلی و تخمه آفتابگرد  ان هستند  .

موزه  اين  بزنيد  .  سر  آن  مرد  م شناسي  موزه  به  حتما  خورد    ارد  بيل  به  گذرتان  اگر 
مجموعه ای غني از فرهنگ و هنر، معماري و تاريخ اين منطقه همراه با ياد  گاري هاي 
كهن است كه د  ر يک مجموعه براي بازد  يد  كنند  گان مهيا شد  ه است. ورود  ي اين موزه 
از رختكن آغاز شد  ه و به حوض سنگي هشت ضلعي با چهار بازو ختم مي شود   و د  ر آن 
آيين هاي ويژه استحمام د  ر د  وره هاي گذشته به وسيله مجسمه هايي به نمايش د  رآمد  ه 
زيبايی های طبيعي  از جمله  آن جلوه مي كند    نام  د  ر  كه  زيبايي گرد  نه حيران  است 
منحصربه فرد   گرد  شگري به حساب می رود   كه لذت رانند  گی را برای شما كه د  وستد  ار 

سفرهای زمينی هستيد   د  و چند  ان می كند  .
اگر به ارد  بيل رفتيد  ، بد  ون شک بايد   به منطقه نمونه گرد  شگري فند  قلو كه به د  ليل 

اسفند  1394اسفند  1394



فرهنگ و زندگي56

برخورد  اري از د  رختان فند  ق به اين نام خواند  ه مي شود   هم سر بزنيد  ، اين نقطه از ارد  بيل 
يكي از مهم ترين منابع طبيعي گونه هاي گياهي از جمله بلوط، بيد  مشک، راش، مرز و 

بابونه است.
د  ر ارد  بيل حتما از غذاهای محلی اين منطقه نوش جان كنيد  ؛ خورد  ن غذاهايی مثل 
آش د  وغ ارد  بيل، د  می يارما، قيساوا و پيچاخ قيمه حتما برايتان خاطره انگيز خواهد   بود  .

ازپايتختتصوفتاشهرمشروطه
اولين  كه  جايی  جد  يد  ،  د  نيای  به  ايران  ورود    د  روازه  اولين هاست،  سرزمين  تبريز 
كارخانه ها، اولين چاپخانه ها و اولين نشانه های زند  گی مد  رن شكل گرفت. با قد  م زد  ن 
د  ر مركز شهر تبريز متوجه خواهيد   شد   كه اين شهر، شهري تجاري است. بازار تبريز 
كه د  ر قرن 15 ميالد  ي بنيان گذاشته شد  ه، بازاري بزرگ با معماری جذاب و كاربرد  ی 
است. اگرچه اين روزها از رونق و ميزان خريد   و فروش د  ر اين بازار كاسته شد  ه ولي 
سبک معماري بسيار زيبا كاروانسراهاي متعد  د   مسجد   ها، مد  رسه ها به اين مكان و اين 
مجموعه تجاري شكوه و ابهت خاصي بخشيد  ه است. اگر د  ر جريان سفر جاد  ه ای تان به 
د  اخل شهر تبريز رفتيد   حتما قبل از ترک شهر به موزه ها و مساجد   و ميد  ان های قد  يمی 

اين شهر سری بزنيد  .
يكی از آن جاهايی كه د  ر بازد  يد   از تبريز توصيه می كنيم به د  يد  نش برويد  ، مقبره 
شاعران تبريز است كه به مقبره الشعرا مشهور است و د  ر آن بيش از 50 نفر از شاعران، 

صوفيان، د  انشمند  ان و عالمان به خاک سپرد  ه شد  ه اند   . 
اين مجموعه د  ر خيابان سقط السالم قرار د  ارد   و افراد  ي چون اسد  ي طوسي، شرواني، 
ظهير فريابي، قطران تبريزي، محد   نسيم مغربي، هومن تبريزي، سلمان ساوجي، قاضي 
بيضوي و شاعر معروف و معاصر تبريز مرحوم محمد   حسين شهريار د  ر آن به خاک 

سپرد  ه شد  ه اند  .
يكی د  يگر از جاهايی كه بسته به وقتتان می توانيد   به د  يد  نش برويد  ، موزه غرورانگيز 
تبريز قرار د  ارد   و د  ر تمام  بازار بزرگ  نزد  يک  تبريز است. عمارتی كه  خانه مشروطه 
سال های مبارزه برای انقالب مشروطه از آن به عنوان محل اجتماع رهبران، طرفد  اران 
و جانبد  اران جنبش مشروطه استفاد  ه می شد  ه است. اين خانه كه امروز د  ر و د  يوار آن با 
عكس ها و مجسمه ها و نقش های مبارزان مشروطه پر شد  ه است، روزگاری محل نشستن 

و برخاستن بزرگانی مانند   ستار خان، باقر خان و سقط السالم بود  ه است.
باغ گلستان تبريز هم از جمله جاهای د  يد  نی تبريز است كه مي تواند   خستگی اين 
سفر جاد  ه ای را از تن شما به د  ر كند  . اين باغ كه پارک ملي هم ناميد  ه مي شود   د  ر ميد  ان 

هنرستان قرار د  ارد  . 
تبريز شهر خورد  نی های خوشمزه است؛ شهر شيرينی ها و كباب ها و آجيل ها...يكي 
از سوغاتي هاي مشهور تبريز آجيل مخصوص تبريز است كه  از بهترين محصوالت باغی 
نيازی به معرفيب ند  ارد  ، برگه هلو،  ايران توليد   مي شود  . خشكبار تبريز هم كه د  يگر 
زرد  آلو، آلو خشک كه د  ر شهرستان های جنوبی استان آذربايجان شرقی، بخصوص د  ر 

مراغه توليد   مي شود   طرفد  اران بيشماری د  ارد  .

قايقاناق، شير پلو تبريز، برنج كد  و حلوايی، آش شيله عد  س و آش كلم برگ از غذاهای 
محلی تبريز هستند  ؛ البته توصيه می كنيم اگر گذرتان د  ر ساعات صبح به اطراف بازار 
تبريز افتاد  ، حتما سراغ د  ستفروش هايی كه سيب زمينی كبابی و تخم مرغ آب پز، همراه 
نان سنگک و كره محلی و سبزيجات بعنوان يک صبحانه كامل د  ر اختيار مشتريان قرار 

می د  هند   هم برويد  .

غربازشمالغربی
ازتبريزتاكرمانشاه

 استان كرمانش�اه آنقد  ر جاذبه گرد  شگری د  ارد   كه به تنهايی می تواند   مقصد   يک سفر 
15 روزه باشد  ، استانی با تنوع قومی، فرهنگی و جغرافيايی كه از يک سوی آن می توان 
مشابهت های فرهنگی با اقوام آذری را جست و جو كرد   و د  ر سوی د  يگرش به لرها رسيد   
و د  ر سوی د  يگرش به مرزهای عراق. خوشبختانه كرمانش�اه چند   سالي است كه به مقصد   
اصلي گرد  شگران بد  ل شد  ه است. سرزمينی بكر با مرد  می مهربان و مهمان نواز كه َگرد   
مرز نشينی و جنگ كم كم د  ارد   از چهره شهرهايشان پاک می شود   و كوچه هايشان رنگ 

و بوی آباد  انی می گيرد  . 
طاق بستان د  ر د  اخل شهر كرمانشاه از مشهورترين د  يد  نی های كرمانشاه زيباست. 
همينطور كوه بيستون د  ر جاد  ه همد  ان و شهر پاوه كه به شهر هزارماسوله معروف است 
از د  يگر د  يد  نی های منحصر بفرد   كرمانشاه هستند   كه د  ر سفرتان به اين شهر بايد   سری 
به آنها بزنيد  . اگر هم قصد   د  يد  ن اماكن د  اخل شهر را د  اشتيد  ،  تكيه معاون الملک، تكيه 
بيگلربيگي و بازارسنتي كرمانش�اه هم از جمله د  يد  نی هايی هستند   كه وقتی د  ر خود   شهر 

كرمانشاه حضور د  اريد   می توانيد   به د  يد  ن آنها برويد  .
اگر به كرمانشاه گذرتان بفيتد  ، حتما شيفته مهمان نوازی مرد  مش خواهيد   شد  . د  ر اين 
استان و د  ر جريان سفر جاد  ه ای تان می توانيد   غذاهای محلی خوشمزه ای مانند   چنگ مال، 
د  ستپيچ كرمانشاهی، آبگوشت غوره، آش كشک و باد  مجان، سيب پلو، خورش تره كرد  ی 

و شيرينی كاک و خرمايی و نان برنجی، نوش جان كنيد  .

ازكرمانشاهتااهواز
جادهایبهيادروزهایجنگ

نام اهواز و كرمانشاه جنگ را د  ر ذهن آد  م تد  اعی می كند  ، هر د  و اين استان ها كه 
تحميلی، متحمل  روزهای هشت سال جنگ  د  ر  يكد  يگر می رسند    به  ايالم  از طريق 
خسارت های بسياری شد  ند  ؛ اما امروز روزگار صلح است. جنگ تمام شد  ه و مي توان از 
كرمانشاه تا اهواز رفت و به اين فكر كرد   كه د  ر روزهای جنگ چه مرد  ها و زنانی از اين 
جاد  ه ها به سمت جبهه رفته اند  . جاد  ه ای كه از كرمانشاه به استان ايالم و از آنجا به سمت 

خوزستان راه می برد  .
مطرح  بشري  تمد  ن  زاد  گاه  اولين  بعنوان  كه  است  جاهايی  زمره  د  ر  خوزستان 
هستند  . وجود   آثار و ميراث هاي فرهنگي به جا ماند  ه از د  ولت هاي باستاني عيالميان، 
صورت  به  را  خوزستان  اسالم،  از  بعد    د  وره  و  ساسانيان  اشكانيان،  هخامنشيان، 
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مجموعه اي از آثار معماري و هنري د  ر آورد  ه است. وقتی وارد   خوزستان شد  يد   بسته 
به زمانی كه برای اد  امه سفر جاد  ه ای تان باقی ماند  ه است می توانيد   سراغ قلعه شوش، 
غار )اشكفت( لمان، تپه چغاميش، خرابه هاي شهر و پل ارجان ساساني، صفه سنگي 
سر مسجد   هخامنشي،  آرامگاه هاي عيالمي هفت تپه و سد  هاي متعد  د   و د  رياچه هاي 

اين سد  ها برويد  .

از د  ست ند  هيد  . همينطور شهر  د  يد  ن شوشتر و آب بناهای منحصربفرد   آن را هم 
شوش كه د  ر شمال غرب خوزستان قرار د  ارد   شهری است كه نام آن به عنوان نخستين 
خاستگاه شهر نشيني ويكجانشيني د  ر ايران به ثبت رسيد  ه است. اين شهر حد  ود   د  و هزار 
و چهارصد   سال پيش، مركز و پايتخت د  و امپراطوري بزرگ و متمد  ن عيالم و هخامنشي 
بود  ه است؛ فرمان جهاني حقوق بشر كوروش كبير هم  د  ر اين منطقه پيد  ا شد  ه است. 
شهر سه هزار ساله د  ورانتاش )معبد   چغازنبيل( كه د  ر نزد  يكي شهر كنوني شوش قرار 
د  ارد   نيز از آثار ثبت شد  ه جهاني فهرست يونسكو است كه د  يد  ن آن شكوه و عظمت ايران 

باستان را برای هر بينند  ه ای تد  اعی می كند  .
د  يد  ن آباد  ان و فالفل خوری د  ر اين شهر چيزی است كه نبايد   به هيچ وجه از د  ست 
ايران بود  ، چهره ای زخمی از جنگ د  ارد  ،  بد  هيد  . خرمشهر كه روزگاری عروس بناد  ر 
شهری كه قد  م زد  ن د  ر كوچه های آن، شاد  ی روز آزاد  ی خرمشهر را ملموس تر می كند  .

خوزستان را نمی شود   د  ر چند   شهر خالصه كرد  ، هور العظيم و فكه و شملچه و كرانه 
اروند  ، فقط يک نام نيستند  ، قطعاتی از مين سرخ خوزستان هستند   كه برای هر وجبش، 
فرزند  ی از اين سرزمين به خاک افتاد  ه است؛ برای همين است كه د  يد  ن آن ها هميشه 

می تواند   احساس خوشبختی و غرور به همراه د  اشته باشد  .
خوزستان و اهواز با غذاهای خاص د  ريايی و جنوبی هم مشهور هستند  . از فالفل 
ماهی صبور،  رفت،   خواهيد    به سراغش  آباد  ان  به  گذرتان  د  ر  بد  ون شک  كه  آباد  ان 
امگشت، پوكورا خوزستان، پاكوره،قليه تخم مرغ، د  و پيازه ميگو و قليه ماهی از غذاهايی 

هستند   كه توصيه می كنيم حتما د  ر سفر به خوزستان نوش جان كنيد  .

ازسرزمينجنگتاميدانهنر،خوزستانتااصفهان
از اهواز تا اصفهان راه د  ور و د  رازی د  اريد  ، راهی كه جزو يكی از امن ترين و تازه ترين 
جاد  ه های ايران است و از د  ل كوه های فالت مركزی ايران می گذر تا شما را به پايتخت 
حكومت  طاليی  د  وران  از  بازماند  ه  آثار  مهمترين  بی شک  كه  شهری  برساند  ،  صفويه 

سلسلسه صفويه را د  ر خود   جای د  اد  ه و پيشانی گرد  شگری ايران به شمار می رود  .
هر چند   روزگاری زايند  ه رود   اصفهان و صد  ای شرشر آب رود  خانه ای كه از د  ل شهر 
می گذشت، تماشای سی و سه پل و پل خواجو را به خاطره ای بی بد  يل، بد  ل می كرد  ، 
اما هنوز هم با وجود   خشک شد  ن زايند  ه رود   اصفهان زيبايی هايی د  ارد   كه منحصر به 

همين شهر است.
بازار اصفهان و ميد  ان نقش جهان، نمونه ای از  مسجد   شاه، عالی قاپو، چهلستون، 
هنر ايرانی و اسالمی هستند   كه بد  يل آنها د  ر هيچ جای ايران و د  ر هيچ نقطه د  يگری 

از سرزمين های اسالمی يافت نمی شود  ، برای همين است اصفهان را می توان مهمترين 
مقصد   گرد  شگران خارجی د  انست.

سيم كشي، زركشي، زربافي، گالبتون د  وزي، منبت، پولک د  وزي، زنجيره بافي، قالي 
بافي و نساجي از صنايع د  ستي رايج اصفهان هستند  .

اصفهان خورد  نی های مخصوص خود  ش را هم د  ارد   كه می توانيد   د  ر روزهای آخر سفر 

جاد  ه ای تان از آنها نوش جان كنيد  ؛ چلو د  يزی، حليم باد  مجان اصفهانی، گوشت و لوبيا و 
قرمزه نخود  چی از جمله غذاهای محلی اصفهان هستند   كه می توانيد   مزه آنها را امتحان كنيد  .

ازشهركاشیهاتاگالبدانايران
آب و هوای كاشان هميشه برای سفر خوب است، برای همين د  ر ايام نوروز كاشان 
می تواند   مقصد   خوبی برای به سرانجام رساند  ن يک سفر جاد  ه ای باشد  . نواحي شمال و 
شرق كاشان را د  شت كوير احاطه كرد  ه است، اين يعنی اگر اهل قد  م زد  ن د  ر كوير و لذت 
برد  ن از سكوت كوير باشيد  ، جای خوبی رفته ايد  . اگر هم خيلی با كوير ميانه ای ند  اشته 
باشيد  ،  آباد  ي ها و شهرهائي چون قمصر، قهرود  ، جوشقان و نياسر و د  ه ها  آباد  ي خوش آب 
و هواي د  يگر د  ر د  امنه ها و ارتفاعات كركس قرار د  ارند   كه می توانند   ميزبان خوبی برای 
شما باشند  .  كاشان شهر گالب است و هر وقت كه پای شما به اين شهر باز شود  ، برای 
بهره برد  ن از گالب د  ير نيست كه از قد  يم گفته اند  : چون كه گل رفت و گلستان شد   خراب، 
بوی گل را از كه گيريم؟ از گالب... كاشان مرد  م منحصربفرد  ی د  ارد  ؛ مرد  می مهربان و 
نرمخو و هنرمند   كه اخالقشان نتيجه قرن ها همنشينی با كوهستان و كوير است.  د  ر پايان 
سفر جاد  ه ای خود   وقتی وارد   كاشان شد  يد  ، می توانيد   سرغ خانه های قد  يمی اين شهر كه 
امروز به هتل تبد  يل شد  ه اند   و ميزبان بسيار خوبی برای مسافرين نوروزی هستند  ، برويد  . 
خانه بروجرد  ی ها، خانه  ايرانی و بسياری خانه های د  يگر ميزبان شما خواهند   بود   كه د  ر 
آخرين روزهای سفر جاد  ه ای خود  ، زير آسمان پر ستاره كاشان خستگی هايان را د  ر كنيد   و 
آماد  ه برگشتن به سمت خانه شويد  . آبگوشت لوبيا سفيد  ، جوجويی تاس كباب و يتيمچه،  
غذاهای محلی كاشان هستند   كه می توانيد   به عنوان حسن ختام اين سفر جاد  ه ای نوش 

جان كنيد   و پشت فرمان بنشينيد   و به سمت خانه خود  تان برانيد  .
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پيش رو،  تعطيالت  و  است  نزد  يک  نوروز  عيد   
گوشه  شگفتی های  با  تا  است  خوبی  بسيار  فرصت 
مناسب  مكان  انتخاب  برای  شويم.  آشنا  ايران  كنار  و 
مجالت  تلويزيون،  گرد  شگری،  وبسايت های  سفر  برای 
خوبی  مراجع  فرهنگی  ميراث  سازمان  كاتالوگ های  و 
كنار  د  ر  كنيم.  مراجعه  آنها  به  می توانيم  كه  هستند   
اينها با گسترش استفاد  ه از موبايل های هوشمند  ، نبايد   
اپليكيشن ها  همان  يا  موبايلی  برنامه های  كاربرد    از 
با  اين است كه د  ر حال حاضر  هم غافل شد  . حقيقت 
شيوه های  از  كد  ام  هيچ  اينترنت  به  گسترد  ه  د  سترسی 
رقابت  توان  جاد  ه،  و  سفر  د  رباره  اطالع رسانی  قد  يمی 
اند  ازه  به  نمی توانند    و  ند  ارند    را  موبايلی  برنامه های  با 
كاربرد  ی  و مسيريابی،  اطالعات  د  ر كسب  اپليكيشن ها 

ظاهر شوند  .
اينكه  يكی  می كنيم؛  مسافرت  مد  ل  د  و  ايرانی ها  ما 
سفر  وسايل  و  می گيريم  تصميم  شب  چهارشنبه 
د  ل  به  می زنيم  صبح  د  م  و  ماشين  پشت  می ريزيم  را 
جاد  ه. يک مسافرت يهويی، بد  ون برنامه قبلی و »هر چه 
پيش آيد   خوش آيد  «، می رويم و يكی د  و روز استراحت 
می كنيم و بعد   هم برمی گرد  يم سر زند  گی مان. مد  ل د  وم 
سفر كرد  ن ما ايرانی ها هم سفرهايی است با پيش بينی 

تک تک جزئيات. 
كی حركت كنيم؟ چقد  ر هزينه كنيم؟ از كد  ام مسير 
سر  را  د  يد  نی  جاهای  چه  شويم؟  مستقر  كجا  برويم؟ 

بزنيم؟ كجا غذا بخوريم؟ كجا بنزين بزنيم...
هر د  ونوع سفر خوش می گذرد  ، اما شايد   نوع د  وم با 
زند  گی كارمند  ی امروز بيشتر جور د  ر بيايد  . آنهايی كه 
بايد   د  قيق برنامه  برای هر ساعت زمان استراحت خود   
با حساب و كتاب  آنهايی كه هزينه كرد  نشان  بچينند  . 

است.
د  ر سفر نوع اول؛ به فرمان د  ل، می كوبی می روی سفر، 
يكی د  وجا را می بينی، چون اطالعات زياد  ی از آن شهر 
ند  اری ممكن است توی ترافيک هم بمانی و احيانان به 
مشكالتی هم برخورد   كنی، اما د  ر سفر نوع د  و حركت 
د  يد  نی های  كرد  ه ای،  مشخص  را  مسيرت  می كنی، 

مسير را از قبل فهرست كرد  ه ای، هتل مشخص است، 
رستوران مشخص است، چند   روز ماند  نت مشخص است 
برنامه ريزی شد  ه و  اينكه همه چيز  اينها يعنی  و همه 

آماد  ه برای يک سفر خوب و بی تنش است. 
باشيد  ،  كه  رفتن ها  از سفر  كد  ام  هر  اهل  حاال شما 
برای  خوبی  همراه   كه  است  اين  مهم  نمی كند  ؛  فرقی 
تصميم  همين  برای  باشيد  .  د  اشته  كم تنش  سفر  يک 
گرفته ايم تا چند   برنامه موبايلی )اپليكيشن( مفيد   را به 

همراه ويژگي آنها به شما معرفي كنيم.

همسفر
برنامه هايي  از  يكي   Hamsafar همسفر  نرم افزار 
است كه به راحتي با استفاد  ه از آن مي توان به آخرين 
و  كرد    پيد  ا  د  ست  راه  وزارت  اطالعيه هاي  و  راه  اخبار 
عالوه بر آن مي توان نمايش آخرين تصاد  فات و انسد  اد   
راه ها را روي نقشه جستجو كرد  . مسير يابي بد  ون نياز به 

گوگل يكي از ويژگي هاي د  يگر اين برنامه است.
نمايش ترافيک لحظه اي جاد  ه هاي اصلي كل كشور 

و  عبوري  خود  روهاي  متوسط  ترافيک،  وضعيت  شامل 
متوسط سرعت و همچنين نمايش بهترين مسير حركت 
از يک شهر به شهر د  يگر و ليست تمام شهرهاي مسير 
و فاصله آنها از جمله ويژگيهاي اصلي نرم افزار همسفر 

Hamsafar است.
همچنين مشخص كرد  ن نوع جاد  ه هاي مسير مبد  ا تا 
مقصد   )بزرگراه، جاد  ه اصلي و…( و نمايش نقاط مربوط 
امكانات مسير  نمايش  به شهرهاي مسير روي نقشه و 
مساجد    تعميرگاه ها،  هتل ها،  بنزين ها،  )پمپ  شامل 
و…( از د  يگر امكانات اين برنامه است. شما می توانيد   
اين برنامه را از بازار يا با جستجو د  ر گوگل و د  ستيابی 
به د  رگاه های د  انلود   برنامه همسفر، د  ر تلفن همراه خود   
ذخيره كنيد   و د  ر سفرهای نوروزی از آن استفاد  ه كنيد  .

سفرايراني
نرم افزار مفيد   سفر ايراني براي گوشي هاي هوشمند   
اند  رويد  ي طراحی شد  ه است و براي اطالع از جاذبه هاي 
گرد  شگري ايران و سفر به اين مناطق د  ر ايام نوروز اين 

د بیر اجرایي

آزاد ه شهالیي

گردشگرهوشمندباشید
برنامههایكاربردیبرایمسافراننوروزی
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نرم افزار كاربرد  ي، مي تواند   كمک خوبی برای شما باشد  .
اين برنامه نه تنها مناطق د  يد  ني هر استان را به شما معرفي 
مي كند   بلكه اين قابليت را هم د  ر اختيار شما مي گذارد   كه 

د  يد  ني هاي استان خود   را به مسافران معرفي كنيد  .
يک  بعنوان  هم  می توانيد    برنامه  اين  د  اشتن  با  شما 
از آن استفاد  ه كنيد  .  گرد  شگر و هم به عنوان يک ميزبان، 
د  ر بسياری از موارد   افراد   بومی يک منطقه بهترين راهنماها 
برای گرد  شگری هستند   و برنامه  سفر ايرانی، اين امكان را 
منطقه  هر  بومی  افراد    راهنمايی  از  كه شما  می كند    فراهم 

استفاد  ه كنيد  .

جهانگرد
حتما  هستيد  ،  كشور  از  خارج  مسافرت هاي  اهل  اگر 
اين گونه  واجبات  از  آنها  محلي  زبان  ياد  گيري  كه  مي د  انيد   
سفرها است. اما اگر توانايي يا زمان فراگيري كامل آن زبان 
را ند  اريد   نگران نباشيد  . چرا كه برنامه »جهانگرد  « به كمک 

شما آمد  ه است. 
اپليكيشن جهانگرد   شما تمام عبارات و جمالت مهم به 
زبان هاي گوناگون براي موقعيت هاي مختلف كه ممكن است 
با آنها مواجه شويد   را د  ر يک مكان جمع آوري كرد  ه است. به 
طور مثال جمالت مناسب تاكسي، رستورات، احوال پرسي 
و ... اپليكيشن جهانگرد   از زبان هاي انگليسي، عربي، آلماني، 
اسپانيايي، فرانسوي، هند  ي، ايتاليايي، ژاپني، كره اي، روسي، 

سوئد  ي، تايلند  ي، تركي استانبولي، چيني، پرتغالي، بلغاري، 
نروژي،  هلند  ي،  مجار،  فنالند  ي،  يوناني،  د  انماركي،  چک، 

لهستاني، اسلوانيايي و ويتنام پشتيباني مي كند  .
پشتيباني  هم  جمالت  صوتي  تلفظ  از  اپليكيشن  اين 
نيازمند    اپليكيشن  از  بخش  اين  سازي  فعال  اما  مي كند  ، 
پرد  اخت هزينه است. نسخه موبايلی اين برنامه را می توانيد   
تلفن  روی   /http://hamgardi.com اينترنتی  د  رگاه  از 
د  ر  افتاد  ن  گير  نگران  و  كنيد    نصب  هوشمند  تان  همراه 

مملكت غريب نباشيد  .

سامانهاطالعاتگردشگریايران
سامانه اطالعات گرد  شگری ايران اپليكيشنی است كه با 
جمع آوری اطالعات از نقاط د  يد  نی سراسر كشور، شما را د  ر 

يک سفر ايرانگرد  ی به ياد  ماند  نی ياری می كند  .
فرض كنيد   د  ر تعطيالت پيش رو، قصد   كرد  ه ايد   به شهر يزد   
سفر كنيد  . د  ر اين شهر نه خويشاوند  ی د  اريد   كه با د  يد  نی های 
سفر  آنجا  به  خود  تان  حال  به  تا  نه  و  كند    آشنايتان  شهر 
كرد  ه ايد  . حاال چه می كنيد  ؟ كافيست با وارد   نمود  ن كلمه يزد   
د  ر فيلد   جستجو فهرستی از د  يد  نی های شهر، مراسم سنتی و 
سوغاتی هايش را به همراه اطالعات و تصاوير مربوطه مشاهد  ه 
و آنگاه برای سفرتان به آن نقطه برنامه ريزی كنيد  . اين برنامه 
http://digiato. مفيد   موبايلی را می توانيد   از د  رگاه اينترنتی

com/ روی تلفن همراه يا د  يگر د  ستگاه های هوشمند  تان نصب 

يک  سفر«،  »لذت  اپليكيشن 
خوب  بسيار  گرد  شگري  راهنماي 
اپليكيشن  اين  بود  .  خواهد    شما  براي 
هتل ها  از  متنوعي  بسيار  مجموعه 
شهرها،  اطالعات  آنها،  قيمت هاي  و 
همچنين  و  گرد  شگري  جاذبه هاي 
گرد    را  آنها  تمام  جغرافيايي  موقعيت 
امكان  شما  همچنين  و  آورد  ه  هم 
مقايسه  كاربران،  نظرات  مشاهد  ه 
هتل ها و رزرو آنالين اتاق را تنها با اين 

اپليكيشن خواهيد   د  اشت.
همچنين به وسيله قابليت مسير يابي 
مورد    مقصد    انتخاب  از  پس  مي توانيد   

نظر، به روي مسير را مشاهد  ه كنيد  .
برنامه  اين  ويژگی های  از  يكی 
گالري  شامل  كامل،  اطالعات  د  اشتن 
بيش  نقشه  روي  موقعيت  و  تصاوير 
همچنين  است.  كشور  شهر   340 از 
اپليكيشن لذت  امكانات كليد  ي  د  يگر 
سفر عبارتند   از: معرفي بيش از 1240 
جاذبه گرد  شگري كشور، معرفي مراكز 
اقامتي شامل بيش از 240 هتل كشور، 
مقايسه هتل ها از نظر امكانات، امكان 
و  هتل ها  به  د  هي  امتياز  و  نظر  د  رج 
اين  د  اشتن  با  شما  مسيريابي  قابليت 
برنامه می توانيد   هزينه اقامت خود   را به 
شكل آنالين پرد  اخت كنيد   و همچنين 
از تخفيفات ويژه د  ر رزرواسيون هتل 
كافه  د  ر  هم  برنامه  اين  شويد  .  مطلع 
شما  و  است  د  سترس  قابل  بازار 
روی  بر  نصب  برای  را  آن  می توانيد   
اين  از  خود  ،  هوشمند    د  ستگاه های 

د  رگاه د  انلود   كنيد  .

لذتسفر

نرمافزارهتلياب

آي بنزين
بعد   از حل شد  ن مشكل نقشه  و اماكن گرد  شگری به موضوع بعد  ي يعني »سوخت« مي رسيم. اپليكيشن » آي بنزين« 
به شما كمک مي كند   تا به ساد  گي نزد  يک ترين پمپ بنزين را پيد  ا كنيد  . با اجراي اپليكيشن كافي است به اينترنت متصل 
و GPS را فعال كنيد  . بعد   از يافتن مكان جغرافيايي شما، نزد  يک ترين جايگاه سوخت به شما نشان د  اد  ه مي شود  . البته اگر 
قصد   توقف د  ر آن پمپ بنزين را ند  اشتيد   و می خواستيد   حسابی باک ماشين خالی شود   تا بعد   بنزين بزنيد  ، با پايين و باال 
كرد  ن ليست، می توانيد   نزد  يک ترين جايگاه ها را  مشاهد  ه كنيد   و يكی از آنها را برای سوخت گيری د  ر د  ستور كار قرار د  هيد  .

پوشش چند  ين شهر بزرگ ايران، مسيريابي سريع و د  ريافت به روزرساني جايگاه هاي جد  يد  ؛ مهمترين قابليت های 
اپليكيشن آی بنزين هستند  . اپليكيشن  آي بنزين عالوه بر تهران شهر هاي زياد  ي از جمله مشهد  ، تبريز، اصفهان، شيراز، 
بيرجند  ، زنجان، بوشهر و غيره را پشتيباني مي كند  . ضمنا براي د  سترسي به سرويس آي بنزين مي توانيد   از وب سايت اين 

اپليكيشن هم استفاد  ه كنيد  .

سايت  اطالعات  تمامی  مي توانيد    شما  هتل ياب  افزار  نرم  با 
com.eghamat24 را هميشه همراه خود   د  اشته باشيد   و د  ر سفر به آن 
مراجعه كنيد  . با اين برنامه اطالعاتی از قبيل اطالعات هتل ها، نقشه راه ها 

و شهرها، قيمت اتاق ها و ... هميشه همراه شما خواهد   بود  .
نرم افزار هتل ياب به د  و صورت آفالين و آنالين طراحی شد  ه و شما 
مي توانيد   د  اد  ه های نرم افزار را از طريق اينترنت به روز كنيد   و د  ر سفر حتی 

بد  ون د  اشتن اينترنت به آن د  سترسی د  اشته باشيد  .
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فرهنگ و زندگي60

پرستويی با باد  يگارد   حاتمی کیا برگشت

بازگشت کیومرث پور احمد   
با »کفشهايم کو؟«

- چرا اینقد  ر د  یر اومد  ي؟              - مأموریت بود  م
- شغلت چیه؟                              - تو حفاظتم

- نگهباني؟                                   - محافظم
- آهان پس باد  یگارد  ي

کیا  حاتمي  ابراهیم  سینمایي  اثر  جد  ید  ترین  »باد  یگارد  «  سینمایي  فیلم 
است که مضموني اجتماعي د  ارد  . این فیلم د  رباره یک محافظ شخصي است 
این محافظ شخصي د  ر بخشي از د  استان از جان یکي از شخصیت هاي مهم 
نظام محافظت مي کند  ، اما د  ر جایي د  یگر و بر اساس حواد  ث متوجه مي شود   
که او بیش از آن که به فکر نظام باشد   به فکر منافع شخصي است. محافظ 
شخصي د  چار تشکیک و این موضوع باعث مي شود   که محافظت از آن فرد   
را کنار بگذارد   و به سراغ محافظت از شخص د  یگري برود   که یکي از فعاالن 
هسته اي کشور است. این فیلم د  ر بخش سود  اي سیمرغ سي و چهارمین د  وره 
جشنواره فیلم فجر به نمایش د  رآمد   و د  ر شش بخش نامزد   سیمرغ بلورین 
شد  . این فیلم د  و سیمرغ بلورین بهترین جلوه هاي ویژه مید  اني و جلوه هاي 
به خود   اختصاص د  اد  . پرویز  را  اول مرد    بازیگر نقش  بهترین  ویژه بصري و 
پرستویي، مریال زارعي، بابک حمید  یان، امیر آقایي، فرهاد   قائمیان، محمود   
ابراهیم  آثار  و  ایران  سینمای  به  اگر  هستند  .  فیلم  این  بازیگران  عزیزي 
حاتمی کیا عالقه مند   هستید  ، باد  یگارد   یکی از گزینه هایی است که می توانید   

د  ر تعطیالت عید   برای تماشای آن به سینما بروید  .

عیدیچيببینیم؟

کیومرث  فیلم  جد  ید  ترین   » کو؟  »کفشهایم 
پوراحمد   کارگرد  ان کهنه کار سینماي ایران است. وي 
سال 92 »۵0 قد  م آخر« را پس از هفت سال د  وري از 
سینما ساخت و د  ر جشنواره سي و د  وم با این فیلم 
حاضر بود  . گفته مي شود   »کفشهایم کو؟ « بازگشت 
پوراحمد   به حال و هواي فیلم به یاد   ماند  ني »شب 
یلد  ا« است. از بازي د  رخشان رضا کیانیان د  ر این 
مجید    گذشت.  نمي توان  به هیچ وجه  هم  فیلم 
د  یگر  از  وحید    مینا  و  نونهالي  رویا  مظفري، 

بازیگران این فیلم هستند  . 
 عالقه مند  ان به سینمای اجتماعی 
پوراحمد  ،  صمیمی  روایت های  و 
می توانند   نوروز امسال با مراجعه 
به سینماهای سراسر کشور، 
ساخته  آخرین  شاهد   
پوراحمد    کیومرث 

باشند  .
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»چهارشنبه«
د  ر سینمای هنر و تجربه

فیلم سینمایي»ابد   و یک روز« از فیلم هاي پر مخاطب سیمرغ سي و چهارم 
بود  . فیلمی که توانست نظر بسیاري از منتقد  ان را به خود   جلب کند  . »سعید   
روستایي« با فیلم سینمایي »ابد   و یک روز«، 9 سیمرغ بلورین از جمله سیمرغ 
بلورین بهترین فیلم به انتخاب مرد  م را از آن خود   کرد   و بد  ین ترتیب با د  ستیابي 
به جوایزي که هیچ گاه د  ر تمام اد  وار جشنواره فیلم فجر، با این وسعت به یک 
فیلمساز تعلق نگرفته بود  ، موقعیتي متفاوت به د  ست آورد  . این فیلم روایت 
خانواد  ه اي است که د  ر آن د  و براد  ر، چند   خواهر و یک ماد  ر زند  گي مي کنند  . 
یکي از براد  رها اعتیاد   خود   به مواد   مخد  ر را ترک کرد  ه و اکنون د  ر حال تالش 
براي فراهم نمود  ن شغل و تشکیل زند  گي مشترک است، یکي از براد  رها هنوز 
معتاد   و فروشند  ه خرد   مواد  مخد  ر است و د  ر این شرایط یکي از خواهرها با 
رقم  د  استاني  بستر  این  د  ر  و  است  افغانستاني  که  مواجه شد  ه  خواستگاري 
مي خورد   که کامالً برای بخشي از مرد  م کشورمان ملموس است و د  ر نهایت نیز 

فیلم با تلخي به پایان نمي رسد  .
 نزد  یک بود  ن این فیلم به زند  گي بسیاري از افراد   جامعه و سبک روایي آن 
سبب شد  ه افراد   زیاد  ي جذب ساخته سعید   روستایي شوند  . عالقه مند  ان به 

د  رام هاي اجتماعي مي توانند   نوروز 9۵ به سراغ » ابد   و یک روز« بروند  .
پیمان معاد  ي، پریناز ایزد  یار، نوید   محمد   زاد  ه، شبنم مقد  مي و شیرین یزد  ان 

بخش از بازیگران اصلي این کار هستند   . 

برگزید  ه  فیلم  هنروتجربه  سینمایي  گروه 
اکران  براي  را  »چهارشنبه«  یعني  فجر  جشنواره 
نوروزي برگزید  ه است. این فیلم یک فیلم متفاوت 
نام »سروش محمد  پور«  به  را جواني  و ساختارمند   
یک  حسیني  شهاب  بر  عالوه  و  کرد  ه  کارگرد  اني 
بازیگر جوان مستعد   به نام آرمان د  رویش هم د  ر آن 
باور پذیري و تامل برانگیزي  با نقش آفریني خود   به 
فیلم کمک فراواني کرد  ه است.  چهارشنبه، به د  لیل 
تولید   با پروانه نمایش وید  یویي مجبور به حضور د  ر 
گروه هنروتجربه شد  ه است و البته این حضور براي 
اکران نوروزي این فیلم هم فرصت مغتنمي براي فیلم 
و هم انتخاب بسیار مناسب ویژه عید   براي گروه هنر 
و تجربه است که فیلمي پرفروش د  ر قیاس با د  یگر 
قابلیت  زیرا »چهارشنبه«  باشند  ،  د  اشته  آثار خود   
جذب مخاطب عام را هم د  ارد  .  »آنها نمي د  انستند   
روزي  برایشان  را  چهارشنبه  که  مي افتد    اتفاقي 
را  فیلم  این  د  استان  خالصه  کرد  «  خواهد    متفاوت 
شکل د  اد  ه است و بازي د  رخشان شهاب حسیني از 
نقاط قوت چهارشنبه به حساب مي آید  . نسیم اد  بي، 
آرمان د  رویش، هستي مهد  وي و فرشاد   محمد  ي از 

د  یگر بازیگران این فیلم هستند  .

پد  يد  ه جشنواره فجر
به اکران نوروزی رسید  
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ترجمه ای از رمان »د  ختر گمشد  ه« پرفروش ترين رمان سال 2013 و 2014 د  ر جهان به فارسی منتشر شد  .  انتشارات ميلكان ترجمه ای از رمان »د  ختر گمشد  ه« نوشته 
گيلين فلين را كه توسط آرش خسروی انجام شد  ه است را روانه بازار كتاب كرد  . اين رمان، مثالی است تازه از سبكی نوشتاری د  ر رمان های امروز به نام »نوآر خانگی« 
است و به همين خاطر منتقد  ان اين كتاب را به خاطر روايت نامطمئن آن و نيز تعليق و پيچ های د  استانی اش ستود  ه اند  . »د  ختر گمشد  ه« برخالف د  يگر د  استان های اين 

ژانر، روی پای زنی ايستاد  ه و با او پيش می رود  ؛ د  ر حالی كه تا پيش از اين، مرد  ان ايفاگر چنين نقش هايی د  ر اين رمان ها بود  ه اند  . فلين د  ر اين 
رمان توانسته است نبض زند  گی و افكار جامعه  امروز را د  ريابد   و زنان را از كنج و حاشيه  به بطن د  استان بياورد  .  فلين د  ر اين كتاب، نبض نوين 
جامعه  جهانی و مسائلی را كه د  نيای مد  رن با آن سروكار د  ارد  ، يافته و گام به گام ما را به د  رون جامعه ای می برد   كه د  ر آن، نه تنها زنان پوسته  
خجالتی خود   را رها كرد  ه و به د  ِل آب وآتِش اجتماع زد  ه اند  ، بلكه به نقش تأثيرگذار رسانه ها بر جامعه نيز تأكيد   می كند  .  اين ترجمه د  ر 480 

صفحه و با قيمت 27 هزار تومان منتشر شد  ه است.
دربخشیدررمانآمدهاست:

»حاال که ُمرد  ه ام، خوشحال ترم. عماًل گم شد  ه ام. اما خیلی زود   همه مرا مرد  ه فرض خواهند   کرد  . مختصر و مفید   خواهیم گفت مرد  ه. 
چند   ساعت بیش تر نگذشته، اما احساس خیلی بهتری د  ارم: مفاصل شل، ماهیچه های لرزان. امروز صبح یک لحظه متوجه ی تغییر 

قیافه ام شد  م. قیافه ام عجیب شد  ه بود  . از د  اخل آینه ی ماشین، به پشت سرم نگاه کرد  م. کارتاژ ترسناک را پشت سر گذاشته 
بود  م. شوهر کوته فکرم بیکار، د  ر مشروب فروشی چند  ش آورش، وقت می گذراند  . متوجه می شوم که با چنین فکری لبخند   

به لبم آمد  ه است. آها... این حس تازه است.«

د  ختر گمشد  ه به ایران رسید  ؛ ترجمه ای از پرفروش ترین رمان جهان 

مجموعه د  استان »الفبايم را جد  ی بگير« نوشته پريناز موسوی به تازگی توسط انتشارات هيال منتشر و راهی بازار نشر شد  ه است. اين كتاب پنجاه و سومين عنوان 
اين ناشر است كه به چاپ مي رسد  .

 پريناز موسوی از د  استان نويس های جوان كشور است كه د  ر اين كتاب، 7 د  استان كوتاهش را منتشر كرد  ه است. اسامی د  استان های اين كتاب به ترتيب عبارت 
است از: »الفبايم را جد  ی بگير«، »خاله خمير«، »خانه ات بوی سوسيس مي د  هد  «، »اشک هايت را د  ر آسمان بريز«، »كفش هايش كتانی 

است«، »همه كوتولكه های من« و »هيچ كس حال آهو را نمي فهمد  «.
د  ر قسمتی از د  استان »خانه ات بوی سوسيس مي د  هد  « مي خوانيم:

و تو هيچ وقت نفهميد  ی ماد  رت از پد  رت متنفر است يا عاشقش است. حرف پد  ر كه مي شد   ناخود  آگاه صد  ايش به لرزه مي افتاد  ، انگار 
نمي توانست يا نمي خواست د  رباره اش حرف بزند  ، حتی وقتی ترانه بهش گفت: »من هيچ وقت مثل تو نمي ايستم شوهرم توی سرم بزند  . 

طالق مي گيرم تمام.«
خود  ت د  يد  ه بود  ی كه ماد  ر قبل رسيد  ن پد  ر با چه شوق و ذوقی اين ور آن ور مي رفت. چايی را فوری د  م مي كرد  ، ميوه ها را مي شست 

و مي گذاشت روی ميز و تو و ترانه را مجبور مي كرد   د  ست و صورتتان را بشوييد   و موهايتان را شانه كنيد  و خود  ش يک رژ قرمز رنگ 
می زد   به لب هايش و پد  ر، با يک بغل خريد  ، تو و ترانه را می بوسيد   و به ماد  ر لبخند   می زد   و آهسته زير گوشش پچ پچ می كرد  . تو 

هميشه صد  ای هق هق ماد  ر را از توالت فرنگی شنيد  ه بود  ی، وقتی همه می خوابيد  ند   و تو خوابت نمی برد  ...
 اين كتاب با 95 صفحه، شمارگان ۶۶0 نسخه و قيمت ۶0 هزار ريال منتشر شد  ه است.

الفبایم را جد  ی بگیر
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»كتاب اصفهان« شامل د  استان های كوتاه جمعی از نويسند  گان و د  استان نويسان كشور د  رباره شهر اصفهان به تازگی توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شد  ه است. اين كتاب چهل 
و نهمين مجموعه د  استان ايرانی و اولين عنوان از مجموعه »د  استان شهر« است كه اين ناشر به چاپ مي رساند  .  كتاب مذكور، 7 د  استان كوتاه از جعفر مد  رس صاد  قی، علی خد  ايی، اصغر 
عبد  اللهی، كيهان خانجانی، نسيبه فضل اللهی، آرش صاد  ق بيگی و محمد   طلوعی را د  رباره شهر اصفهان، د  ر بر مي گيرد  . د  استان ها د  ر شهر اصفهان جريان د  ارند   و رابطه بين انسان و شهر 
و نيز ابعاد   مختلفی از حيات اجتماعی و فرهنگی مرد  م اين شهر را به تصوير مي كشند  . آد  م های اين د  استان ها د  ر پی هويتی هستند   كه د  ر طول قرن ها خد  شه د  ار و چند   پاره شد  ه است. 

آن ها اين هويت را د  ر پيوند   با محيط اجتماعی و طبيعی شهر اصفهان پيد  ا مي كنند  . گويی سرنوشت شان با سرنوشت اصفهان گره خورد  ه است. د  استان های 
اين كتاب به ترتيب عنوان و نام نويسند  ه شان عبارت اند   از: »يک تكه مينياتور« نوشته اصغر عبد  اللهی، »د  يوارنوشته ها« نوشته علی خد  ايی، »شهرام و شهريار« 
نوشته جعفر مد  رس صاد  قی، »يحيای زايند  ه رود  « نوشته كيهان خانجانی، »گربه ماد  ر« نوشته نسيبه فضل اللهی، »زند  گان اصفهان« نوشته محمد   طلوعی و »از 

طرف ما« نوشته آرش صاد  ق بيگی.
د  ر قسمتی از د  استان »یحیای زایند  ه رود  « می خوانیم:

رفتم تا د  ورتر كه خلوت تر بود  . بعد   نشستم و يحيی را گذاشتم رو پاهام و سفت بغلش كرد  م. آب يک وجبی ما بود  . به سرم زد   يواش بگذارمش رو آب. يحيی را آب 
مي بَرد  . اول ريزريز جعبه كشيد  ه می شود   وسط آب، بعد   تند  تر می رود  . جعبه سفيد   باال و پايين می رود   و از يكی يكی سی و سه غرفه رد   می شود  . مي رود  . از خواجو رد   

می شود  . می رود  . می رود  . آخرش؟ می رسد   به گاوخونی. نه كه قربانش گرد  م من و جد   و آباد  م رسيد  يم به د  ريا! پاش كه از كف د  ستم بزرگ تر نيست، ببينم اند  ازه 
است؟ د  يد  م يک چيزيم هست و نمي د  انم چی. بيشتر از مرد  ن يک بچه د  رست و حسابی پا نگرفته؛ بيشتر از پد  ری كه بايد   خبر مرگ ببرد  ؛ بيشتر از مرد  ی كه 

بچه ند  ارد  ...   اين كتاب با 120 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه و قيمت 80 هزار ريال منتشر شد  ه است.

 د  استان های کوتاه نویسند  گان د  رباره اصفهان چاپ شد   

كتاب »اس/ زد  « اثر روالن بارت به تازگی با ترجمه سپيد  ه شكری پوری توسط انتشارات افراز به چاپ رسيد  ه و راهی كتابفروشی ها شد  ه است.
 اين كتاب د  يد  گاه های روالن بارت د  رباره نقد   اد  بی است كه د  ر آن به بررسی تفصيلی د  استان »سارازين« نوشته »اونوره د  وبالزاک« مي پرد  ازد   و آن را از 5 

منظر نقد   و بررسی  می كند  . به گفته مترجم اين كتاب، شايد   اصلی ترين هد  ف بارت د  ر اين كتاب آشكارسازی تمايز ميان متن خواند  نی و 
متن نوشتاری است. »متن خواند  نی« يعنی همسان شد  ن با انتظارات خوانند  ه، يعنی به وجود  آورد  ن خوانند  ه ای منفعل، حال آنكه متن 

نوشتاری انگاره های خوانند  ه را با فاصله گرفتن از سنت های نهاد  ينه به چالش می كشاند  . 
بنابراين كانون توجه متن نوشتاری گشود  ن د  رهای متن به تأويل های متعد  د   از آن است، مفهومی كه بعد  ها بارت د  ر لذت نوشتن 
آن را كامل تر می كند  . بر اساس سخنان منتقد  ان، كتاب »اس/ زد  « تمايزی بيشتر را ميان متن وابسته به خوانند  ه و متن وابسته به 

نويسند  ه ايجاد   می كند  .
متن وابسته به خوانند  ه به وسيله  همسان شد  ن با انتظارات او و بنابراين به وجود   آورد  ن خوانند  ه ای منفعل، بر شخص خوانند  ه، متمركز 

می شود  . متن وابسته به نويسند  ه نوعی از متن است كه د  ر آن نويسند  ه به هوش خوانند  ه احترام می گذارد   و انگاره های خوانند  ه را 
به وسيله ی فاصله گرفتن از سنت های نهاد  ی شد  ه به چالش می كشاند  . بنابراين متن وابسته به نويسند  ه، خوانند  ه را به منظور 

خلق معنای تازه برمی تاباند  . كانون توجه متن وابسته به نويسند  ه، گشود  ن متن به منظور تفسيرهای متعد  د   از آن است.
 اين كتاب با 33۶ صفحه و شمارگان هزار و 100 نسخه و قيمت 235 هزار ريال به چاپ رسيد  ه است.

 اس / زد  ،  نوشته روالن بارت 
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از د    ريچه د    وربين همكاران

به ییالق شهمیرزاد   د  ر استان سمنان-رنگین کمان د  وقلو

ایستگاه 2 تله کابین توچال د  ر روزي که آسمان تهران د  ر ارتفاع کم پوشید  ه از ابر بود  

ایستگاه د  و توچال  ابتد  اي طوفان

مهد ي كیامهر






