




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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چاپ، محل انتشار، نام ناشر.

 راهنماي تدوين و ارسال مقاله هاي علمي برای نشریه

نحوه ارائه مقاله نهایی

فراخوان ارسال مقاله علمي
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مجله خبري

د    ر مسير توسعه

فرهنگ و زند    گي

تست موفقيت آميز كارايي نرم افزار بومي كنتورهاي هوشمند فراب
تست کارایي نرم افزار بومي سیستم مرکز کنتورهاي هوشمند فراب )Performance Test( در 

پروژه هاي فهام با حضور نمایندگان کارفرما و مشاور، با موفقیت توسط شرکت فراب انجام شد... 

معرفي توانمندي هاي فراب در نمايشگاه نفت و نيرو
غرفه فراب در نمایشگاه جانبي دومین کنگره راهبردي نفت و نیرو، مورد بازدید معاون اول رئیس 
جمهور، وزیر نفت و جمعي از معاونان و مدیران این وزارتخانه و برخي از دست اندرکاران و فعاالن 

صنایع نفت و نیرو، قرار گرفت... 

فراب  از  صادرات  ملی  روز  مراسم  دوره  بيستمين  در   روحانی 
به عنوان »صادركننده ممتاز« قدردانی كرد

دریافت  و  مهندسی«  و  فنی  ممتاز خدمات  عنوان »صادرکننده  به کسب  موفق  فراب  شرکت 
تندیس از دست رئیس جمهوری اسالمی ایران در مراسم روز ملی صادرات شد... 

اتمام فرايند ساخت تجهيزات توربين نيروگاه سردشت
بخش ساخت داخل تجهیزات توربین نیروگاه 150 مگاواتي سردشت با تحویل سومین و آخرین 

واحد استي رینگ در مرداد ماه سال جاري با موفقیت خاتمه یافت...

فراب؛ شركت برتر نمايشگاه بين المللی صنعت آب ايران
در اختتامیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللي صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب ایران، از شرکت 

فراب به عنوان »شرکت برتر« در »گروه بازرگانی، پیمانکار، مشاور، انجمن هاي صنفی«، تقدیر شد..

معرفي دستاوردهاي علمي و فني فراب در زمينه سد و تونل 
دستاوردهاي علمي و فني فراب در زمینه سد و تونل در چهارمین همایش و نمایشگاه سد و 

تونل ایران ارائه شد...

كاربرد GIS در ارائه راه كارهای كاهش تلفات انرژی الکتريکی 
مبحث تلفات انرژي از مهمترین مقوله هایي است که صنعت برق با آن مواجه است و توجه به کاهش 

آن ضرورتي اجتناب ناپذیر است. میزان تلفات در هر یک از بخش های سیستم قدرت متفاوت است...

سازمان هاي يادگيرنده
 مبحث تلفات انرژي از مهمترین مقوله هایي است که صنعت برق با آن مواجه است و توجه به کاهش 

آن ضرورتي اجتناب ناپذیر است. میزان تلفات در هر یک از بخش های سیستم قدرت متفاوت است...

فريز نفتی دوای درد قيمت نيست
»روسیه با فریز نفتی موافقت کرد« این مهم ترین خبری بود که در چند مدت اخیر در بازار نفت 
شنیده می شد. بلومبرگ مصاحبه ای نسبتاً طوالنی با والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه داشت....

پاييز، فصل عشق و سياست و تاريخ 
 کتاب های درخور توجه چند ماه اخیر در بازار کتاب، کتاب هایی از جنس داستان و سیاست و 
تاریخ بوده اند که عالوه بر جلب نظر منتقدان حوزه های مختلف، توانسته اند در میان مخاطبان بازار 

کتاب نیز جای خود را پیدا کنند...

معرفي فيلم هاي روز سينماي ايران

از دريچه دوربين همکاران
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سازمان توسعه تجارت ایران در راستاي تحقق اهداف صادراتي و ارج نهادن به تالش 
فعاالن عرصه صادرات غیرنفتي، ساالنه فراخواني به منظور ارزیابي شرکت هاي فعال در این 
حوزه منتشر مي کند. این سازمان پس از ارزیابي عملکرد صادراتي شرکت ها در دو گروه کاال و 

خدمات، نسبت به انتخاب صادرکننده نمونه ملي و صادرکننده ممتاز اقدام مي نماید. 
صادرکننده ممتاز صادرکننده اي است که حداقل در پنج نوبت در گروه تخصصي مربوطه 
به عنوان صادرکننده نمونه ملي انتخاب و معرفي شده باشد و در سنوات بعد، پس از ارزیابي 
در گروه تخصصي مربوط حائز باالترین امتیاز گردد. شرکت فراب تاکنون موفق به کسب 
عنوان صادرکننده نمونه ملي در سال هاي 1389، 1390، 1391، 1393 و 1394 شده است. 
پیرو فراخوان سازمان توسعه تجارت در خردادماه امسال، شرکت فراب همانند سال هاي 
گذشته اقدام به شرکت در فرآیند ارزیابي صادرکننده نمونه سال 1395 در گروه خدمات فني 
و مهندسي نمود. فرآیند ارزیابي بر اساس 8 معیار تخصصي انجام گرفت که مجموع امتیازات 
این معیارها 1000 امتیاز بود. ارزش صادرات 380 امتیاز دارد و بر اساس میزان صادرات 
خدمات فني و مهندسي در سال 1394 انجام مي گیرد. میزان صادرات بر اساس صورت 
وضعیت هاي تایید شده توسط کارفرمایان پروژه ها تعیین مي شود. روند صعودي صادرات نیز 
طي سه سال اخیر 90 امتیاز دارد که امتیازدهي به این معیار بر اساس میزان رشد صادرات 
در سه سال اخیر است که آمارها نشان مي دهد روند شرکت فراب در این زمینه طي سه سال 

گذشته کامالً صعودي است.
استفاده از مصالح و تجهیزات داخلي نیز 60 امتیاز دارد. امتیازدهي به این معیار بر اساس 
تجهیزات داخلي است که در پروژه هاي برون مرزي صورت گرفته است. میزان استفاده از 
مصالح و تجهیزات داخلي بر اساس برگ سبز گمرکي صادرات تجهیزات در سال 1394 

تعیین مي شود. همچنین استفاده از نیروي انساني ایراني در اجراي پروژه ها 60 امتیاز دارد.
امتیازدهي به این معیار نیز بر اساس تعداد نیروي انساني ایراني شاغل در پروژه هاي 
نیروگاه  پروژه  ایراني شاغل در  به پرسنل  برون مرزي صورت گرفته است. مدارك مربوط 
به سازمان  این معیار  امتیاز  اومااویا جهت کسب  آبي سنگ توده II و پروژه چندمنظوره 
هم 180  بازارهاي جدید  در  نفوذ  و  هدف  بازارهاي  گستردگي  شد.  ارائه  تجارت  توسعه 
اجراي  یا  و  اجرا  حال  در  پروژه هاي  هدف  بازارهاي  گستردگي  خصوص  در  دارد.  امتیاز 
شده شرکت فراب در کشورهاي عراق، سریالنکا، کنیا، تاجیکستان، مالزي ارائه شد. براي 
 کسب امتیاز مربوط به حفظ بازار مدارك مربوط به اخذ پروژه  آبي درالوك در سال 1394 
)با توجه به اخذ پروژه جاده کالر به کفري در سال 1393( و ارائه خدمات مشاوره در کشور 

مالزي ارائه شد. 
سابقه فعالیت صادراتي نیز 60 امتیاز داشت که در این رابطه مدارك مربوطه در خصوص 
سابقه 10 ساله صادراتي شرکت فراب ارائه شد.مهارت فني و تخصصي در امر صادرات خدمات 
نیز 120 امتیاز داشت که امتیاز این معیار با ارائه مدارك مربوط به حضور در هیات هاي 
بازاریابي، شرکت در نمایشگاه هاي بین المللي در سال 1394 و میزان دوره هاي آموزشي برگزار 
شده طي سه سال گذشته کسب شد. عضویت در تشکل هاي صادراتي تخصصي آخرین معیار 
ارزیابي با 50 امتیاز بود که امتیاز این معیار با ارائه مدارك مربوط به عضویت شرکت فراب در 

انجمن صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي ایران کسب شد. 
پس از برگزاري جلسات متعدد با کارشناسان سازمان توسعه تجارت و ارزیابي مدارك 
شرکت فراب، امتیاز شرکت فراب به 870 امتیاز )از 1000 امتیاز( رسید. با کسب این امتیاز 
شرکت فراب موفق به کسب رتبه اول در گروه خدمات فني و مهندسي شد. از آنجایي 
که شرکت فراب تاکنون موفق به کسب عنوان صادرکننده نمونه ملي براي پنج سال شده 
بود و امسال نیز حائز باالترین امتیاز در گروه خدمات فني و مهندسي شد، در روز ملي 
صادرات از شرکت فراب به عنوان صادرکننده ممتاز خدمات فني و مهندسي قدرداني شد 
و لوح تقدیر و تندیس طالیي از دست رئیس جمهور محترم دریافت شد. شایان ذکر است 
شرکت فراب دومین شرکت فعال در حوزه خدمات فني و مهندسي است که موفق به کسب 
عنوان صادرکننده ممتاز ملي مي شود. این موفقیت را به تمامي همکاران گروه فراب تبریک 
مي گوییم و امیدواریم با یاري خداوند روند رو به رشد گروه فراب در سال هاي آتي تداوم 

داشته باشد. 

تجـــربهنگـــاري
هر تونل داستان خودش را دارد

كارشناسان بین المللی
تصمیم مهندسان فراب را تأیید كردند

قرارداد جاده كالر- كفری
چطور بسته شد؟

حضور فراب     در بازارهای بین المللی و اجرای پروژه های متعدد داخلی 
و برون مرزی، بیش از همه چیز مدیون حضور دانشمندانی است که 
با تمام توش و توان خود در کنار این شرکت ایستاده اند و در اجرای 
بر پیشبرد  به کار می برند و عالوه  طرح ها هرآنچه علم اندوخته اند 

پروژه ها، اقدام به تربیت مهندسان جوانی می کنند ...

طرح چند منظوره اومااویا )Uma Oya( با هدف انتقال آب، آبیاری 
اراضی پایین دست و تولید برق در محدوده جنوب شرقی منطقه بادوال 
)Badulla( از توابع استان اووا )Uva( به فاصله حدود 200 کیلومتری 

کلمبو پایتخت تجاری کشور سریالنکا تعریف شده است و...

اقلیم کردستان در سال 1970 و در پي پیماني میان حکومت وقت عراق 
و رهبران کرد عراق تشکیل شد. این اقلیم داراي سه استان به نام هاي 
سلیمانیه، اربیل و دهوك بوده که پایتخت آن اربیل مي باشد. راه هاي 

گسترش روابط اقتصادي کردستان عراق با ایران رو به پیشرفت و...

محسن خرسند        ي، عليرضا رضايتمند        ، هومن مساح تاش حميد        ه هفت لنگ، آرش د        لجو 
با تشكر از مهندس مهدي ابوالقاسمي

آد        رس: تهران، خيابان وليعصر، باالتر از ميد        ان وليعصر خيابان شهيد         شهامتي، شماره 41 
صند        وق پستی:8777 – 15875 تلفن: 4 – 88900042 - د        اخلی: 2086

www.farab.com :آد        رس سایت - magazine@farab.com :پست الکترونیک

فراب در جمع
پنج شرکت ممتاز ایرانی قرار گرفت

معاون توسعه طرح ها
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اتمام عملیات نصب بویلر پتروشیمي پردیس

اتمام عملیات نصب ریفورمر پتروشیمي پرد  یس

تکمیل عملیات پیش راه اندازي در ساب استیشن ها 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

 اتمام عملیات نصب و كالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق 
درPK2171 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

تحویل پست 1 به كارفرما پروژه فاز 22-24 پارس جنوبي

وزیر نیرو: كیفیت خدمات فنی و مهندسي
شركت های ایرانی را در الجزایر تضمین می كنیم

با  الجزایر  انرژي  وزیر  گفتگوي  و  دیدار  نشست 
از  جمعي  و  ایران  اسالمي  جمهوري  نیروي  وزیر 
معاونان و مدیران این وزارتخانه و مدیران تعدادی از 
شرکت هاي فعال ایرانی در حوزه صنایع آب و انرژی 

از جمله شرکت فراب، برگزار شد.
این  در  فراب،  شرکت  عمومي  روابط  به گزارش 
در  شهریورماه  سیزدهم  شنبه  روز  که  نشست 
مهندس  شد،  برگزار  نیرو  وزارت  ستادي  ساختمان 
»مجید  مهندس  و  مدیر عامل  لطفي«،  »مهران 
شرکت،  طرح هاي  توسعه  معاون  صمدي مجد«، 

حضور داشتند.
به  دیدار  این  در  چیت چیان«  »حمید  مهندس 
گفت:  الجزایر،  انرژي  وزیر  بوطرفه«،  »نورالدین 

تضمین مي کنیم خدمات فنی و مهندسی آب و برق 
توسط شرکت های ایرانی با کیفیت و استانداردهاي 

بین المللي، در اختیار کشور الجزایر قرار گیرد.
چیت چیان در ادامه گفت: زمان تکیه بر درآمدهاي 
نفتي براي کشورهاي نفتخیزي مانند ایران و الجزایر 
آینده اي  ساختن  براي  مي بایست  و  رسیده  سر  به 

بهتر بر توانمندي هاي داخلي تکیه کرد.
وزیر نیرو تصریح کرد: خوشبختانه در این سال ها 
با توجه به اینکه همواره ایران گوشه چشمي به تکیه 
بر توانمندي هاي داخلي به  ویژه در صنعت آب و برق 
داشته، ما توانستیم دوره تحریم ها را بدون حتي یک 

روز خاموشي پشت سر بگذاریم.
چیت چیان تأکید کرد: راه ادامه حیات کشورهاي 
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بازدید مدیر عامل فراب از پروژه خط 2 قطار شهري مشهد
مدیرعامل شرکت فراب با همراهي مدیران موسسه مهندسي رهاب و شرکت پارس مترو، از پروژه خط 2 

قطار شهري مشهد بازدید کردند.
معاون  انجام شد،  یکم شهریورماه  روز دوشنبه  بازدید که  این  در  فراب،  روابط عمومي شرکت  به گزارش 
طرح هاي صنایع ریلي و تیم پروژه شرکت فراب نیز حضور داشتند و از محدوده تجهیز کارگاه و دفاتر شرکت 

فراب، محوطه دپو، پارکینگ محل استقرار قطارها و ایستگاه هاي A2,C2, F2 بازدید کردند.
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وایندینگ استاتور واحد 1 نیروگاه آبي داریان

نصب پیت الینر واحد 1، جوشکاري اسپیرال واحد 2 و تنظیم 
استي رینگ واحد 3 نیروگاه آبي سردشت

بتن ریزي و آرماتوربندي Power House نیروگاه آبي ترم

اتاق  هاي  به  مربوط   MV تابلوهاي  عدد   35 نصب  و  جابجایي 
 RS و LPS دپوي شمالي و همچنین اتاق هاي TPS پست پاساژ و

ایستگاه A2 پروژه خط 2 قطار شهري مشهد

 SS-20-02 تحویل ساب استیشن
به كارفرما پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

مسلمان در آینده، تکیه بر توانمندي هاي داخلي 
است و ما در این زمینه حاضریم به همه کشورهاي 
مسلمان از جمله کشور الجزایر، تجربیات خود را 

در زمینه صنعت آب و برق انتقال دهیم.
وي ادامه داد: ما از تجربیات کشور الجزایر نیز 
در زمینه صنعت آب و برق استقبال مي کنیم؛ چرا 
از  کاستن  براي  مسلمان  کشورهاي  معتقدیم  که 
غربي،  کشورهاي  به  خود  صنعتي  نیازمندي هاي 

باید دست به دست هم بدهند.
بخش  در  توانیم  مي  ما  کرد:  خاطرنشان  وي 
برق در زمینه ساخت، نگهداري و تعمیر تجهیزات 
تضمین  و  پرداخته  تجربه  تبادل  به  نیروگاهي 
و  کیفیت  همان  با  را  خدمات  که  کنیم  مي 
استانداردهاي بین المللي، در اختیار کشور الجزایر 

قرار دهیم.
این،  از  پیش  خوشبختانه  گفت:  نیرو  وزیر 
در  هم  و  برق  زمینه  در  هم  ایراني،  شرکت هاي 
توانمندي  و  کرده اند  کار  الجزایر  در  آب،  زمینه 
شرکت هاي  براي  ما  شرکت هاي  کار  کیفیت  و 

الجزایري محرز شده است.
وي تصریح کرد: تأسیس یک شرکت مشترك 
مشترك  شرکتي  یا  و  مشاور  مهندسي  عنوان  به 
یا یک شرکت  برق و  در زمینه ساخت تجهیزات 
برق،  نیروگاه هاي  تعمیر  و  اجرا  براي   پیمانکاري 
مي تواند آغاز خوبي براي همکاري بین دو کشور 

باشد.
بوطرفه«،  »نورالدین  نشست،  این  ادامه  در 
برنامه هاي  به  اشاره  با  نیز  الجزایر،  انرژي  وزیر 
سال هاي آتي الجزایر در زمینه برق گفت: الجزایر 
در زمینه برق برنامه خاصي دارد و این برنامه هر 
بازنگري مي شود. در زمان کنوني، 12  10 سال 
هزار مگاوات نیروگاه جدید در حال احداث است 
که مي تواند فرصت خوبي براي مشارکت ایران و 
الجزایر باشد و این برنامه قرار است تا سال 2022 

به سرانجام برسد.
همچنین  الجزایر  کرد:  تصریح  »بوطرفه« 
تجدیدپذیر  انرژي هاي  از  استفاده  براي  برنامه اي 
دارد و ما در حال حاضر، در حال برگزاري مناقصه 
که  مي شویم  خوشحال  و  هستیم  زمینه  این  در 

شرکت هاي ایراني نیز وارد این مناقصه ها شوند.
پیشنهاد  کرد:  خاطرنشان  الجزایر  انرژي  وزیر 
مي کنم دو کشور ایران و الجزایر، یک کمیسیون 
مشترك از شرکت هاي فعال در این حوزه تشکیل 
پروژه ها،  ارزیابي  با  کمیسیون  این  تا  دهند 
چشم انداز مناسبي را براي همکاري دو طرف در 

زمینه انرژي فراهم کند.
وي در پایان تأکید کرد: اقتصاد کنونی الجزایر 
در شرایط خوبي نیست و ما در پي آن هستیم تا با 
سرمایه گذاري در بخش نیرو و صنعت، از وضعیت 

کنوني خارج شویم.
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تست موفقیت آمیز كارایي نرم افزار بومي
كنتورهاي هوشمند فراب

مرکز  سیستم  بومي  نرم افزار  کارایي  تست 
 )Performance Test( کنتورهاي هوشمند فراب
و  کارفرما  نمایندگان  حضور  با  فهام  پروژه هاي  در 

مشاور، با موفقیت توسط شرکت فراب انجام شد.
فراب، مهندس  روابط عمومي شرکت  به گزارش 
مجری  و  عامل  مدیر  معاون  قنبري«،  »سعید 
را  خبر  این  شرکت،  هوشمند  کنتورهای  طرح های 
اعالم کرد و گفت: در این تست که به مدت سه روز 
بر روي نرم افزار سیستم مرکز متصل به 4 هزار کنتور 

هوشمند نصب شده به صورت پایلوت در پروژه هاي 
نمایندگان  شد،  انجام  بوشهر  و  زنجان  استان هاي 
سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( و شرکت موننکو 
حضور  پروژه ها  مشاور  و  کارفرما  عنوان  به  ایران 

داشتند.
پایلوت ها، فراب  تأیید  این آزمون و  با  افزود:  وي 
موفق شد مجوز اجراي مرحله بعدي نصب کنتورها 

را دریافت کند.
قنبري سپس گفت: نرم افزارهای سیستم مرکزی 
مورد استفاده کنتورهاي هوشمند، توسط متخصصان 
شرکت فراب و برای نخستین بار در کشور به صورت 
است.  شده  تولید  و  طراحی  داخلی  درصد  صد 
کنتورهای نصب شده در دو استان زنجان و بوشهر 
نیز، نخستین کنتورهای هوشمند کاماًل بومی کشور 
هستند  افزارآزما  الکترونیک  تولیدی شرکت  و  بوده 
که در سیستم جامع اندازه گیری هوشمند فراب، قابل 

استفاده شده اند.
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ادامه نصب براكت هاي میان تونلي پروژه خط 7 مترو تهران

اجرای عملیات پایپینگ پکیج بویلر پتروشیمي پردیس

پیش راه اندازي ایركولر هاي واحد 132 پروژه فاز 22-24 پارس جنوبي

تراكم بستر سازه جانبي كنترل روم پس از خاكبرداري 
پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار گاز رازان

نصب سگمنت هاي اسپیرال واحد 3 به استي رینگ 
نیروگاه آبي سردشت

کنگره  دومین  جانبي  نمایشگاه  در  فراب  غرفه 
بازدید معاون اول رئیس  راهبردي نفت و نیرو، مورد 
جمهور، وزیر نفت و جمعي از معاونان و مدیران این 
از دست اندرکاران و فعاالن صنایع  وزارتخانه و برخي 

نفت و نیرو، قرار گرفت.
نمایشگاه  فراب،  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
طي  نیرو،  و  نفت  راهبردي  کنگره  دومین  جانبي 
مهرماه  هشتم  و  بیست  تا  ششم  و  بیست  روزهاي 

1395 در هتل المپیک تهران برگزار شد.
غرفه شرکت فراب در این نمایشگاه که مدیر عامل 
آن حضور  در  شرکت  مدیران  و  معاونان  از  و جمعي 
داشتند، پذیراي جمعي از مقام ها و مسئوالن و عالقه 
مندان بود که توضیحات الزم در خصوص فعالیت ها و 
توانمندهاي فراب در حوزه هاي نفت و نیرو به آنان ارائه 
شد. عالوه بر دکتر »اسحاق جهانگیری«، معاون اول 
رئیس جمهور، که پس از افتتاح نمایشگاه با همراهي 

شرکت  غرفه  از  نفت؛  وزیر  زنگنه«،  »بیژن  مهندس 
کردند،  گفتگو  شرکت  مدیر عامل  با  و  بازدید  فراب 
نظارت  در  نفت  وزیر  معاون  جوادي«،  الدین  »رکن 
معاون  شاهدایي«،  »مرضیه  هیدروکربوري؛  منابع  بر 
وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملي صنایع پتروشیمي؛ 
مدیر عامل شرکت  و  نفت  وزیر  معاون  کاردر«،  »علي 
ملي نفت ایران؛ و »مسعود حجت«، مدیر عامل پیشین 
شرکت توانیر، نیز از جمله بازدید کنندگان غرفه فراب 

بودند.
نمایشگاه،  این  در  حاضر  شرکت هاي  جمله  از 
ملي  شرکت  ایران،  نفت  ملي  شرکت  به  مي توان 
صنایع  نارگان،  ایران،  موننکو  هیربدان،  ایران،  گاز 
ساختمان  و  مهندسي  فارس،  خلیج  پتروشیمي 
صنایع نفت، گروه مپنا، فوالد اکسین خوزستان، گروه 
توسعه انرژي تدبیر، گسترش انرژي پاسارگاد و گروه 

پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان اشاره کرد.

در بازديد چهره هاي نام آشناي نفت و نيرو از غرفه فراب انجام شد:

معرفي توانمندي هاي فراب
 در نمایشگاه نفت و نیرو

شهريور- مهر  1395
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بازدید مدیر عامل نفت و گاز پارس از پروژه میعانات گازي عسلویه 

 نصب اسپول هاي ساخته شده پروژه الصدر عراق

 فرش كردن قالب هاي سقف كنترل روم پروژه سبزآب- ایستگاه رازان

عملیات اجرایي تعویض ورق كف پروژه تعمیر مخزن بصره
در عراق

راه اندازي پمپ هاي واحد 130 پروژه یوتیلیتي فازهاي 24-22 
پارس جنوبي
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اخبار شركت ناردیس

 Hydro 2016 شرکت فراب در کنفرانس و نمایشگاه
 Achievements, Opportunities عنوان  با  که 
and Challenges در شهر مونترو کشور سوئیس برگزار 

شد، حضور یافت.
این  در  فراب،  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
کنفرانس و نمایشگاه که بزرگ ترین و مهم ترین رویداد 
از  بیش  می شود،  محسوب  دنیا  در  آبی  برق  صنعت 

یک هزار و 500 نفر از 71 کشور جهان شرکت کردند.
همچنین تعداد 211 شرکت معتبر بین المللی فعال 
این  در  حضور  با  صنعت،  این  مختلف  حوزه های  در 
توانمندی های خود  به معرفی تجهیزات و  نمایشگاه، 
پرداختند. شرکت فراب نیز برای دهمین بار به همراه 
سایر شرکت های شناخته شده و معتبر بین المللی، در 
معاونان  و  داشت  برجسته  مهم حضوری  رویداد  این 
توسعه طرح ها و بازرگانی به عنوان نمایندگان فراب، 
و  اجرا  دست  در  و  شده  اجرا  پروژه های  معرفی  به 
پرداختند.  شرکت  اجرایی  و  فنی  توانمندی های 

نمایندگان شرکت فراب در طول این نمایشگاه، جلسات 
تامین کنندگان،  کارفرمایان،  با  متعددی  مذاکرات  و 
پیمانکاران و مشاوران مختلف بین المللی برگزار کردند. 
این نمایشگاه در تاریخ 10 تا 12 اکتبر 2016 )نوزدهم 
تا بیست و یکم مهرماه 1395( برگزار شد. بر اساس این 
گزارش، مقاله اي نیز توسط کارشناسان فراب با عنوان:

"Water Ingress and Reduction 
Measures in the Headrace Tunnel at the 
Uma Oya Multipurpose Project"
آقاي اومااویا،  پروژه  در   Gia مشاور  توسط 

Wannenmacher، ارائه شد. 
»امیرحسین  آقاي  مقاله،  این  نویسندگان 
معاونت  از  شاهرخي«  »زهرا  خانم  و  حسیني« 
مهندسي فراب؛ آقاي »عطااهلل رهبر« از تیم اجرایي 
مشاور   ،Wannenmacher آقاي  اومااویا؛  پروژه 
از مشاور   Wennerآقاي و  اومااویا  پروژه  در   Gia

آمبرگ در پروژه اومااویا، بودند.

حضور فراب در كنفرانس
 و نمایشگاه Hydro 2016 در كشور سوئیس
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روحانی در بیستمین دوره مراسم روز ملی صادرات از فراب به عنوان »صادرکننده ممتاز« قدردانی کرد

فراب در جمع 5 شركت ممتاز ایرانی
ممتاز  »صادرکننده  عنوان  کسب  به  موفق  فراب  شرکت 
دست  از  تندیس  دریافت  و  مهندسی«  و  فنی  خدمات 
رئیس جمهوری اسالمی ایران در مراسم روز ملی صادرات شد.

سال  پنج  از  پس  فراب،  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
درخشش به عنوان »صادرکننده نمونه خدمات فنی و مهندسی« 
در سال هاي گذشته، امسال در بیستمین دوره مراسم روز ملی 
و  معدن  صنعت،  وزیران  رئیس جمهور،  حضور  با  که  صادرات 
تجارت و جهاد کشاورزی، نمایندگان اتاق های بازرگانی، تعاون 
و اصناف و جمعی از تجار و بازرگانان کشور برگزار شد، تندیس 
حجت  توسط  مهندسی«  و  فنی  خدمات  ممتاز  »صادرکننده 
االسالم والمسلین دکتر »حسن روحانی« به مهندس »مهران 

لطفی«، مدیر عامل شرکت فراب، اهدا شد.
در مراسم بیستمین دوره »روز ملی صادرات« که پنج شنبه 
بیست و نهم مهرماه 1395 با شعار »تجارت کهن و بازار مدرن« 
در سالن اجالس سران برگزار شد، از سه شرکت افتخارآفرین، 

پنج شرکت ممتاز و 50 شرکت نمونه صادراتی، تجلیل شد.

سعادت«،  راه  »پویندگان  شرکت های  مراسم،  این  در 
»فراورده های لبنی کاله« و »شیرین عسل« موفق به دریافت 
»مدال افتخار صادرات« شدند و شرکت های »صنایع الکترونیک 
ایران« )صاایران(، »فراب«، »شکوه بناب«، »یاتا اکسپرس« و 
معرفی  ممتاز«  »صادرکنندگان  عنوان  به  نیز  سهند«  »ممتاز 

شدند.
شرکت فراب پیش از این نیز، در سال هاي 1389، 1390، 
1391، 1393 و 1394 به عنوان »صادرکننده نمونه خدمات 
فنی و مهندسی« انتخاب شده و مورد قدرداني قرار گرفته بود.

سال  در  ایرانی  شرکت هاي  صادراتی  عملکرد  ارزیابی  در 
 1000 از  امتیاز   870 کسب  به  موفق  فراب  شرکت  جاری، 
فنی  گروه خدمات  در  اول  »رتبه  و کسب  تعیین شده  امتیاز 
خدمات  حوزه  در  فعال  شرکت هاي  بین  از  شد.  مهندسی«  و 
به  تاکنون  که  است  شرکتي  دومین  فراب  مهندسی،  و  فنی 
انتخاب  مهندسی«  و  فنی  ممتاز خدمات  »صادرکننده  عنوان 

شده است.
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رئیس جمهور با بیان اینکه بهترین صادرات در سایه رقابت موفق شکل می گیرد، گفت: در 
صحنه بازارهای هدف باید بتوانیم از لحاظ کیفیت، قیمت و بسته بندی کاال به نقطه اي برسیم 

که بتوانیم در آن میدان بر رقبای خارجی پیروز شویم.
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی این مطلب را در مراسم روز ملی صادرات و 
در جمع صادر کنندگان بیان کرد و افزود: صنایع و خدمات در دنیای امروز رو به تحول است 
و امکان پذیر نیست که یک کاالی ساخته شده با شکل قبلی، بتواند به مسیر صادرات خود 
در بازار دنیا ادامه دهد. وی با بیان این که »تجلیل ها همواره در صحنه رقابت اتفاق می افتد«، 
گفت: همان طور که در ورزش هم تجلیل بزرگ در رقابت هاي داخلی اتفاق نمی افتد، بلکه در 
مسابقات بین المللی است که ورزشکاران در برابر رقبا پیروز می شوند، صادرکنندگانی نیز که 
در صحنه منطقه و عرصه بین المللی توان آن را دارند و در عمل به پیروزی می رسند و بازار را 
تصاحب می کنند، می توانند »برند« خود را به عنوان »برند معتبر« در افکار عمومی جا بیندازند.
روحانی با بیان اینکه »آغاز صادرات از تولید است«، تاکید کرد: اساس اقتصاد مقاومتی هم 
این است که تولید با استانداردهای جهانی منطبق باشد و اگر بخواهیم صادرات را ادامه دهیم، 

کنترل تولید در داخل و استاندارد بودن تولید، بسیار مهم است.
وی تصریح کرد: اگر خدمات و کاال استاندارد نباشد، نه تنها بازار خارجی، حتی بازار داخلی 
را هم از دست خواهد داد. رئیس جمهور در ادامه گفت: یکی از فضاهای خوبی که پسابرجام 
برای تولید و صادرکنندگان به وجود آورده، امکان مشارکت با شرکت هاي خارجی و برندهای 
معتبر بین المللی است. روحانی خاطرنشان کرد: در سفر اخیر آسیایی به کشورهای ویتنام، 
مالزی و تایلند، در فرصت هایی غیر از مذاکرات رسمی، در خصوص پیشرفت هاي این کشورها 
صحبت کردیم. وی افزود: یکی از دالیل موفقیت این کشورها در توسعه صادرات، تنظیم 
روابطشان با دنیا بر مبنای تعامل سازنده بوده است؛ از دعوا با دنیا، صادرات به وجود نمی آید. 

رئیس جمهور با بیان اینکه »باید به دنبال سرمایه گذاری صنایع بزرگ و شرکت هاي خدماتی 
و کمپانی ها و برند هاي بزرگ در کشور باشیم«، گفت: تمام تالش دولت یازدهم در طول سه 
سال گذشته از جمله در زمینه برجام، این بود که مشکالت و موانع را از پیش پای تجار و 
کارآفرینان و صادرکنندگان کاال و خدمات و برای ورود سرمایه و تسهیل روابط بانکی، بردارد.

وی افزود: تالش دولت این بوده که ایران هراسی را بردارد؛ چرا که نمی توان با ایران هراسی 
کار صادرات انجام داد و ایران هراسی ظالمانه اي را که دیگران به وجود آورده بودند، باید بزداییم 
و در این زمینه دولت کار بزرگی انجام داده و ادامه خواهد داد و برای این اقدام باید انسجام 
داخلی در همه زمینه ها بیشتر شود و مابقی دوستان هم دعوت می کنیم به یاری ملت ایران 
بشتابند. رئیس دولت یازدهم خاطر نشان کرد: ایران با صدای بلند فریاد می زند قامت بلند من، 

بلندتر از آن است که امروز در دنیا منعکس شده است.
روحانی تصریح کرد: ایران فریاد می زند استعداد و ظرفیت من بیشتر از آن است که در 

اذهان مردم دنیا جا افتاده است.
رئیس جمهور گفت: ایران با صدای بلند می گوید مهربان تر از آن است که در دنیا معرفی 
شده است؛ ایران با صدای بلند می گوید همزیستی مسالمت آمیز در منطقه و جهان را 
می خواهد. روحانی تصریح کرد: درخواست من از همه جناح ها و گروه ها این است صدای ایران 
را بشنوند واگر به فریاد ایران و به آن صدایی که از مام میهن به گوش می رسد جواب مثبت 
بدهیم، اگر دستمان را به سوی دست پرقدرت ایران عزیز که برای همکاری به سوی ملت و 

فرزندان خود دراز کرده است، دراز کنیم، مطمئن باشیم ضرر نخواهیم کرد .
رئیس دولت تدبیر و امید از پیشنهاد جلسه با جمعی از صادرکنندگان استقبال و تاکید کرد: 
حتما باید از تجربیات آنها استفاده کنیم و باید با تعامل بیشتر، در داخل و بعد با دنیا، مسیر 

حرکت در جهت رشد اقتصادی را هموار کنیم.

رئیس جمهور:

توسعهصادراتدرسایهروابطمسالمتآمیزشکلمیگیرد
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بیستمین  در  نیز  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
صادرات  اینکه  بیان  با  صادرات  ملی  روز  مراسم 
غیرنفتی  کاالهای  و  شامل خدمات  کشور  غیرنفتی 
امسال باید 10 میلیارد دالر افزایش پیدا کند و به 
68 میلیارد دالر برسد، اعالم کرد: حق ملت ایران بود 
که هم اکنون صادرات کشور 200 میلیارد دالر باشد.

این  بیان  با  نعمت زاده«  »محمدرضا  مهندس 
میلیون  در سال 1356، حدود 600  افزود:  مطلب، 
دالر صادرات غیرنفتی داشتیم که چهار درصد کل 
صادرات کشور را تشکیل می داد. در سال هاي پس 
از انقالب و با وجود شرایط سخت دوران جنگ و نیز 
این  گذشته  سال  در  توانستیم  ظالمانه،  تحریم هاي 
نسبت را به 70 درصد برسانیم که شامل 42 میلیارد 
و 500 میلیون دالر در بخش صادرات غیرنفتی و 10 

میلیارد دالر در بخش خدمات بود؛ اما باید بدانیم که 
گذشت 37 سال نیز زمان اندکی نیست و اکنون باید 
معادل 200  ما  و خدمات  غیرنفتی  کاالی  صادرات 

میلیارد دالر باشد.
اینکه  به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
 10 باید  که  کرده  تعیین  مقاومتی  اقتصاد  ستاد 
غیرنفتی  خدمات  و  کاال  صادرات  به  دالر  میلیارد 
اضافه شود، گفت: این رقم باید به 68 میلیارد دالر 
برسد که در شش ماهه نخست امسال 28.5 میلیارد 
رشد  توسعه  ششم  برنامه  در  شد.  محقق  آن  دالر 
ساالنه 15 درصد برای صادرات غیرنفتی لحاظ شده 
است و ما اگر بتوانیم در سال جاری 10 میلیارد دالر 
در نظر گرفته شده را محقق کنیم، 10 درصد رشد 

در این بخش داشته ایم.

لوح تقدیر »صادرکننده ممتاز« توسط رئیس 
عامل  مدیر  به  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 

شرکت فراب اهدا شد.
در  فراب،  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
مراسمي که روز دوشنبه سوم آبان ماه امسال 
وزیر  مقام  قائم  با حضور »مجتبي خسروتاج«، 
صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت و رئیس 
عامل  مدیران  و  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 
شرکت هاي صادرکننده ممتاز سال 1395 در 
برگزار شد،  ایران  محل سازمان توسعه تجارت 
مهندس  به  ممتاز«  »صادرکننده  تقدیر  لوح 
»مهران لطفي«، مدیر عامل شرکت فراب، اهدا 
امضاي مهندس  به  تقدیر که  لوح  این  شد. در 
»محمدرضا نعمت زاده«، وزیر صنعت، معدن و 

تجارت، رسیده، آمده است:
»نظر به اینکه صادرات کاال و خدمات بیانگر 
توانمندي اقتصاد کشور و حاکي از نقش سازنده 
بنگاه هاي صادرکننده است، موجب مسرت شد 
بین  در  تا  است  یافته  توفیق  فراب  که شرکت 
بنگاه هاي تجاري، صنعتي و خدماتي جمهوري 
عرصه  در  تقدیري  حائز  نقش  ایران،  اسالمي 
رقابت منظقه اي و بین المللي به عهده بگیرد. از 
این رو، »شرکت فراب« به عنوان »صادرکننده 
فرصت،  اغتنام  با  است.  شده  برگزیده  ممتاز« 
کارکنان  و  پرتالش  مدیران  روزافزون  توفیق 
سبحان  خداوند  از  را  شرکت  آن  سختکوش 
مسألت دارم.« این گزارش مي افزاید: در مراسم 
فراب  شرکت   ،1395 سال  صادرات  ملي  روز 
ممتاز«  کننده  »صادر  عنوان  کسب  به  موفق 
جمهوری  رئیس  دست  از  تندیس  دریافت  و 

اسالمی ایران شد.

اهداي لوح تقدیر 
»صادركننده ممتاز«

 به مدیر عامل شركت فراب

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

صادراتغیرنفتیامسالبایدبه٦٨میلیارددالربرسد
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عنوان  به  فراب  انتخاب شرکت  پي  در 
و  فنی  خدمات  ممتاز  »صادرکننده 
دست  از  تندیس  دریافت  و  مهندسی« 
مراسم  در  ایران  اسالمی  رئیس جمهوری 
روز ملی صادرات، مدیر عامل شرکت فراب 
پیام تبریکي صادر کرد. متن پیام مهندس 
»مهران لطفی«، مدیر عامل شرکت فراب، 

به این شرح است:
همکاران عزيز گروه فراب،

با سالم و احترام. همان گونه که مستحضر 
 ،89 سال هاي  در  فراب  شرکت  هستید 
90، 91، 93 و 94، موفق به کسب عنوان 

صادر کننده نمونه ملي شده است.
فراب  شرکت  که  نمایم  اعالم  مفتخرم 
نمونه  صادرکنندگان  انتخاب  فرایند  در 
سال 95 نیز پس از اخذ رتبه اول در گروه 
مهندسي  و  فني  خدمات  صادر کنندگان 
امتیاز  باالترین  کسب  ضمن  کشور،  در 
لحاظ حجم صادرات و همچنین سایر  به 
سازمان  سوي  از  شده  تعیین  معیارهاي 
توسعه تجارت ایران، موفق به کسب عنوان 

»صادر کننده ممتاز ملي« گردید.
فراب،  شرکت  غرورانگیز  موفقیت  این 
بي شک حاصل تالش تک تک شما عزیزان 
مي باشد که با وجود شرایط بسیار سخت 
نایستاده اید.  پاي  از  بین المللي  و  داخلي 
روند  همگي،  تالش  سایه  در  امیدوارم 
بالندگي گروه فراب، همچنان تداوم داشته 

باشد.
با تشکر 
 دوستدار شما: مهران لطفي
1395/08/01

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در 
روز  که  است  سالی  اولین  این  گفت: 
جشن  برجام  از  پس  صادرات  ملی 
دولت،  امیدوارم  و  می شود  گرفته 
و  اقتصادی  فعاالن  خصوصی،  بخش 
به  شرایط  از  بتوانند  صادرکنندگان، 

وجود آمده پسابرجام استفاده کنند.
کشورهای  اینکه  بیان  با  وی 
توسعه  بر  اتکا  با  اقتصادی  قدرتمند 
صادرات غیرنفتی به جایگاه فعلی خود 
یافته اند، گفت: امروز  در جهان دست 
تجارت  از  بخشی  عنوان  به  صادرات 
با  الزام است. نعمت زاده  خارجی، یک 
اشاره به اینکه نسبت تجارت خارجی 
شاخص  داخلی،  ناخالص  تولید  به 
تحرك یک کشور در سطح بین المللی 
برخی  در  گفت:  می شود،  محسوب 

از  خارجی  تجارت  میزان  کشورها 
تولید ناخالص ملی پیشی گرفته است.

در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
پیش  چالش های  و  مشکالت  به  ادامه 
و  کرد  اشاره  غیرنفتی  صادرات  روی 
برخی  و  داخلی  را  مشکالت  از  برخی 
دیگر را خارجی عنوان کرد و در تشریح 
مشکالت داخلی کشور گفت: قوانین و 
برخی  عملکرد  وپاگیر،  دست  مقررات 
اهمیت  گرفتن  نادیده  و  دستگاه ها 
صادرات غیرنفتی در فرهنگ اقتصادی 

کشور، از جمله این مشکالت است.
در  کرد:  خاطرنشان  نعمت زاده 
حوزه هایی همچون سیمان، پتروشیمی 
و مصالح ساختمانی که سرمایه گذاری 
در آنها با هدف صادرات صورت گرفته، 
دست  به  جهان  در  خوبی  رتبه های 

آورده ایم.

پیام تبریك مدیر عامل شرکت فراب

این موفقیت غرورانگیز 
حاصل تالش تك تك 

اعضاي خانواده فراب است
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محدوده کار شرکت توبا در پروژه ساخت تجهیزات 
هیدرومکانیک پروژه ترم کنیا طي مرداد ماه امسال با 

تحویل کلیه تجهیزات به کارفرما خاتمه یافت.
عملیات ساخت کلیه مجموعه ها پیشتر تکمیل شده 
بود، اما بدلیل مالحظات موجود درباره حمل تجهیزات، 
توبا  فعالیت هاي شرکت  افتاد.  تعویق  به  آنها  بارگیري 
در این پروژه از ابتداي آذرماه 94 با طراحي 10 عنوان 
عنوان   4  ،stop log دریچه  عنوان   3 شامل  دریچه 
دو  همراه  به    Radial Gate یک  و    Slide gate

Trash Rack  آغاز شد.
براي کوتاه شدن فاز طراحي و دستیابي به تعهدات 
زماني شرکت فراب، به صورت همزمان از خدمات سه 
توسط  ایشان  کار  و  شد  استفاده  طراح  مجزاي  تیم 
همکاران مهندسي توبا مدیریت شد. تا انتهاي سال 94 

طراحي به تأیید رسید و شرکت »لر صنعت پویا« نیز به 
عنوان پیمانکار ساخت تجهیزات انتخاب شد. همزمان 
ساخت 12 زانویي و یک انشعاب Y-Branch نیز براي 
ساخت به این شرکت ابالغ شد. همچنین ساخت حدود 
100 عدد پایه لوله آبراهه نیز به شرکت ماشین سازي 
مقدم واگذار شد. کلیه فعالیت هاي مربوط به تأمین مواد، 
برشکاري، جوشکاري، ماشینکاري، رنگ و بسته بندي 
قطعات مذکور نیز طي حدود چهار ماه به انجام رسید و 

در نهایت براي حمل دریایي در کانتینر بارگیري شد.

تحویل  با  سردشت  مگاواتي   150 نیروگاه  توربین  تجهیزات  داخل  ساخت  بخش 
سومین و آخرین واحد استي رینگ در مرداد ماه سال جاري با موفقیت خاتمه یافت. 
پروژه  پیمانکار ساخت  داخلي  بدلیل مشکالت  آمده  پیش  وقفه هاي  و  تاخیر  علیرغم 
این پروژه در  توبا و مساعدت کارفرماي محترم،  با پیگیري شرکت  توربین سردشت، 

زمان قراردادي 12 ماهه و بدون تاخیر خاتمه یافت.
در بخش جرثقیل نیز تست بارگذاري جرثقیل 10/120 تن نیروگاه سردشت،  طي 
توسعه  از شرکت هاي  نمایندگاني  بازرسي  این  در  انجام شد.  کره جنوبي  در  مرداد ماه 

منابع آب و نیروي ایران،  مهاب قدس، فراب و توبا حضور داشتند و بارگذاري150 تن 
از مرکز بودن  این جرثقیل و خارج  با توجه به طراحي خاص سازه نزولي  انجام شد. 
قالب اصلي، محدودیت هایي در انجام تست ها بوجود آمد و شرکت KG بعنوان پیمانکار 
ساخت جرثقیل موفق نشد کلیه تست هاي حرکتي را تکمیل نماید. بنابراین مقرر شد 
مطابق طرح کیفي،  تکمیل تست هاي جرثقیل در زمان نصب و با همکاري شرکت توبا 
»دریچه هاي  واحد  سه  هر  نیز  هیدرومکانیک  بخش  در  پذیرد.  انجام   KG شرکت  و 

استاپالگ« به همراه تیر باالبر در تیرماه امسال به کارفرما تحویل داده شد.

اتمامفرایندساختتجهیزاتتوربیننیروگاهسردشت

اتمام كار توبا در پروژه ساخت تجهیزات 
هیدرومكانیك پروژه ترم

پروژه سيستم روشنايي 
هيبريدي دراك شيراز

با تمام شدن عملیات تامین و انجام موفق بازرسي 
تجهیزات خرید خارج )شامل توربین بادي، کنترلر، 
چراغ LED و پنل هاي خورشیدي( مهمترین بخش 
پروژه تامین تجهیزات سامانه هیبریدي پایان یافت و 
این تجهیزات درحال انتقال به ایران هستند. بازرسي 
تاریخ  در  نیز  داخل  ساخت  تجهیزات  درصد   60
عملیات  و  است  شده  انجام  موفقیت  با   95/05/18
از ترخیص تجهیزات  بالفاصله پس  نصب تجهیزات 

مربوطه از گمرك، آغاز خواهد شد.
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حوزه  در  فراب  شرکت  ظرفیت هاي  و  توانمندي ها 
فرصت هاي  نمایشگاه  پنجمین  در  معدني،  صنایع 
سرمایه گذاري در معدن و صنایع معدنی ایران، معرفي 

شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، در پنجمین 
نمایشگاه فرصت هاي سرمایه گذاري در معدن و صنایع 
تا دوازدهم مهرماه  ایران که طي روزهاي دهم  معدنی 
1395 در مصالي تهران برگزار شد، شرکت فراب و بیش 
از 160 شرکت ایراني و 40 شرکت خارجی از کشورهای 
آلمان، دانمارك، برزیل، شیلی، فرانسه، اوکراین، چین، 
انگلستان  اسپانیا،  نیجریه،  آفریقای جنوبی،  سوئیس، 
در  را  خود  خدمات  و  تولیدات  جدیدترین  لهستان،  و 

معرض دید عالقه مندان قرار دادند.
غرفه شرکت فراب در این نمایشگاه، میزبان جمعي از 
مقام ها و چهره هاي دانشگاهي و صنعتي و دست اندرکاران 
صنایع معدني، از جمله »سید محمود نوآبی«، معاون وزیر 
مدیر  و  مدیره  هیات  رئیس  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان؛ 
صنایع  کمیسیون  دوم  رئیس  نایب  احمدی«،  »فریدون 
سعد  »اردشیر  دکتر  اسالمي؛  شوراي  مجلس  معادن  و 
محمدی«، مدیر عامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران؛ 
و  شریف  صنعتي  دانشگاه  استاد  قربانیان«،  »کاوه  دکتر 
»علي اکبر سپاسي«، دبیر انجمن صنفي معدنکاران سرب و 
روي ایران؛ بود که توضیحات الزم در خصوص قابلیت ها و 

توانمندي هاي فراب در حوزه معدن به آنان ارائه شد.
سرمایه  فرصت هاي  نمایشگاه  و  همایش  پنجمین 
همکاری  با  ایران،  معدنی  صنایع  و  معدن  در  گذاری 
و  توسعه  سازمان  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت 
سازمان  و  )ایمیدرو(  معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی 

زمین شناسی و اکتشافات معدنی برپا شد.

صادرات سنگ آهن مصداق خام فروشی است
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: استخراج 
فرآوری، مصداق خام  بدون  آن  و صادرات  آهن  سنگ 
فروشی است که با اجرای سیاست هاي الزم از سوی این 

وزارتخانه اکنون میزان آن کاهش یافته است. 
و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  نوابی«،  محمود  »سید 
تجارت و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در حاشیه بازدید از 
پنجمین نمایشگاه فرصت هاي سرمایه گذاری در معدن 
و صنایع معدنی در جمع خبرنگاران گفت: فعاالن بخش 
معدن باید به جای صادرات مواد خام معدنی، در اندیشه 
بر  عالوه  تا  باشند  بیشتر  افزوده  ارزش  ایجاد  و  فرآوری 
افزود:  وی  شود.  اشتغال  ایجاد  کشور  در  تولید،  رونق 
دست اندرکاران معادن سنگ آهن پس از استخراج سنگ، 
باید آن را به کنسانتره، سپس گندله و در نهایت به تولید 
شمش برسانند که به این ترتیب با چرخه یادشده، درآمد 

بیشتری برای کشور رقم خواهند زد.

بازگشت 7500 واحد تولیدی به چرخه فعالیت
از مصرف کنندگان  به گفته رئیس سازمان حمایت 
برای  تامین مالی  و تولیدکنندگان، دولت در چارچوب 
هفت هزار و 500 واحد تولیدی که با توقف تولید روبرو 
شده بودند، بازگشت آنها را به چرخه تولید، برنامه ریزی 

و به این ترتیب زمینه رونق فعالیت آنها را فراهم کرد.

بازنگری در سیاست اخذ مالیات
از خبرنگاران درباره  نوابی در پاسخ به پرسش یکی 
سیاست هاي مالیاتی نیز گفت: سازمان امور مالیاتی در 

شرایط رکودی باید با تولید همراهی داشته باشد.
بسیاری  نیز  جهان  پیشرفته  کشورهای  گفت:  وی 

از برنامه هاي عمرانی و توسعه اي خود را بر پایه منابع 
درآمدی مالیاتی متمرکز می کنند؛ اما اکنون شرایط به 
گونه اي است که تولیدکنندگان به حمایت و پشتیبانی 

در این شرایط نیازمندند.

معدن یکی از زیرساخت های اصلی
 اقتصاد مقاومتی است

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  دوم  رئیس  نایب  
شورای اسالمی در بازدید از پنجمین نمایشگاه فرصت های 
سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران به خبرنگاران 
اقتصاد  در  اصلی  زیرساخت های  از  یکی  معدن  گفت: 
دهد؛  نجات  را  ایران  اقتصاد  می تواند  که  است  مقاومتی 
کشورهای خوب  معدنی جزو  ذخایر  لحاظ  از  ایران  زیرا 
دنیا به  شمار می آید و در بین 10 کشور نخست جهان 
قرار دارد. »فریدون احمدی« در  از لحاظ ذخایر معدنی 
ادامه با اشاره به اینکه در زمینه اکتشافات معدنی عملکرد 
مناسبی نداشته ایم، افزود: جا دارد مسئوالن و قانون گذاران 
و  معدن  بخش  بر  نفت،  از  اقتصاد  نجات  برای  کشور 
استفاده  قابلیت های آن  از  و  صنایع معدنی تمرکز کرده 
کنند. پس الزم است برای زیرساخت های معدنی به ویژه 
اکتشاف سرمایه گذاری های مناسبی انجام شود. به گفته 
وی، به دلیل باال بودن ریسک فعالیت های اکتشافی، بخش 
خصوصی تمایلی برای حضور در این بخش ندارد. احمدی 
افزود: معدن می تواند نقش اصلی را در اقتصاد کشور بازی 
کند؛ زیرا ایران از ظرفیت مناسبی برخوردار بوده و نیروهای 
متخصص فراوانی در حوزه معدن دارد؛ بنابراین با توجه به 
اقلیم و شرایط جغرافیایی کشور، می توان با تکیه بر دانش 
متخصصان معدنی کشور و افراد عالقه مند برای فعالیت های 
معدنی، زمینه گسترش فعالیت ها را در این حوزه فراهم 

کرد.

پنجمین نمایشگاه فرصت هاي سرمایه گذاري در معدن و صنایع معدنی ایران برگزار شد:

معرفي توانمندي هاي فراب در حوزه معدن
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بین المللي صنعت  نمایشگاه  دوازدهمین  اختتامیه  در 
آب و تأسیسات آب و فاضالب ایران، از شرکت فراب به 
عنوان »شرکت برتر« در »گروه بازرگانی، پیمانکار، مشاور، 
انجمن هاي صنفی«، تقدیر شد و معاون مهندسي شرکت 

لوح قدردانی و تندیس نمایشگاه را دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فراب، در دوازدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب 
ایران، شرکت فراب حضور موفقي داشت و غرفه 75 متري 
شرکت در سالن خلیج فارس نمایشگاه، پذیراي جمع زیادي 
از مقام ها و مسئوالن، دست اندرکاران و فعاالن ایراني و غیر 

ایراني صنعت آب و فاضالب بود.
در این نمایشگاه که در روزهاي چهارم تا هفتم مهرماه 
افزون بر 25 هزار متر مربع برگزار  در فضایی به وسعت 
شد، حدود 400 شرکت شامل 260 شرکت ایراني و 140 
شرکت خارجی از 25 کشور جهان از جمله آلمان، ایتالیا، 

فرانسه، انگلیس، آمریکا، کانادا، چین و ...، حضور داشتند.
به  توان  مي  فراب،  غرفه  از  کنندگان  بازدید  جمله  از 

رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  ابتکار«،  »معصومه  دکتر 
 سازمان حفاظت محیط زیست؛ حجت االسالم و المسلمین 
مهندس  رئیس جمهور؛  معاون حقوقي  انصاري«،  »مجید 
»حمید چیت چیان«، وزیر نیرو؛ قائم مقام و معاونان وزیر 

نیرو و مدیران ارشد این وزارتخانه؛ اشاره کرد.
نیرو در اختتامیه  امضاي وزیر  به  لوح تقدیري که  در 
این نمایشگاه به مهندس »عبدالحسین فامورزاده«، معاون 
مهندسي شرکت فراب، اهدا شد، آمده است: »با توجه به 
اینکه بر اساس ارزیابي هاي انجام شده توسط کمیته فني 
صنعت  بین المللي  نمایشگاه  دوازدهمین  برگزاري  ستاد 
حائز  شرکت  آن  ایران،  فاضالب  و  آب  تأسیسات  و  آب 
رتبه »شرکت برتر« در »گروه بازرگانی، پیمانکار، مشاور، 
به منظور  نمایشگاه شده است،  این  انجمن هاي صنفی« 
قدرداني از اهتمام و تالش آن شرکت، این لوح تقدیر اهدا 
امید است همت و تالش مجموعه مدیریت و  مي شود. 
همکاران آن شرکت در مسیر پیشرفت و سربلندي کشور 

عزیزمان، پیوسته قرین موفقیت باشد.«

معاون حقوقي رئیس جمهور: 
آثار برجام در نمایشگاه آب مشهود است

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه آثار برجسته 
برجام در نمایشگاه آب کامالً مشهود است، گفت: کسانی که 
نسبت به دستاوردها و فواید برجام همچنان تردید دارند 

بازدیدی از این نمایشگاه داشته باشند.
از  پس  انصاری«  »مجید  المسلمین  و  حجت االسالم 
بازدید از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب، در 
ستاد خبری این نمایشگاه حضور یافت. وي گفت: کسانی 
که نسبت به دستاوردها و فواید برجام همچنان تردید دارند، 
بازدیدی از این نمایشگاه داشته باشند تا ببینند کشورهایي 
با ما نبودند، امروز در حال مشارکت  با تعامل  که حاضر 
از  شده  عرضه  دستاوردهای  هستند.  ایرانی  طرف های  با 
سوی شرکت های داخلی در کنار محصوالت خارجی در 
این رویداد بین المللی باعث افتخار است. معاون حقوقی 
رئیس جمهور به اهمیت موضوع آب در کشور اشاره کرد و 
گفت: آب امروزه برای تمامی دنیا حتی برای کشورهایي که 

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران برگزار شد 

فراب؛ شركت برتر نمایشگاه بین المللی صنعت آب ایران
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مشکل آب ندارند، موضوع مهمی است و با تمام توان به سمت بهره وری از 
منابع آب و خاك پیش رفته اند.

از تهدید تحریم، فرصت تولید به وجود آمد
معاون حقوقی رئیس جمهور سپس از واحدهای تولیدی، طراحی و مهندسی 
صنعت آب و فاضالب درخواست کرد: مشکالت موجود در این حوزه را جمع 
بندی کنند و مواردی را که نیاز به اصالح قوانین و یا وضع مقررات جدید 
در جهت حمایت و رفع موانع تولید دارند، به اطالع معاونت حقوقي رئیس 
جمهوري برسانند. وی گفت: این رویداد بین المللی نوعی حمایت عملی از 
سازنده ها به ویژه فعاالن داخلی است که طی سالیان اخیر به دلیل اهمیت 
داخلی  تولیدکنندگان  و  پژوهشگران  دانشمندان،  همت  با  و  آب  مسأله 

توانسته اند از تهدید تحریم، فرصت تولید را به وجود آورند.
انصاري با تاکید بر اینکه وزارت نیرو در عرصه فناوری و تکنولوژی های 
وابسته به حوزه کاری خود موفق بوده است، ادامه داد: امروزه بخش عمده ای از 
صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه این وزارتخانه است و کارهای بزرگی 

در زمینه سدها و نیروگاه ها انجام شده است.
پایه های  از  یکی  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  معاون حقوقی 
استقالل کشور در زمینه تأمین نیرو و آب و فاضالب بر عهده وزارت نیرو است، 
تصریح کرد: در مجموعه دولت براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی و اسناد 
باالدستی، حمایت از تولید داخلی و شرکت های دانش بنیان سرعت گرفته 
و در سه سال اخیر، دو هزار و 500 شرکت دانش بنیان در کشور ایجاد و از 

پارك های علم و فناوری حمایت شده است.
انصاري در ادامه گفت: هم اکنون در معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
هشت پرونده برای اصالح قوانین به نفع تولید ملی در دست بررسی داریم که 
به زودی برخی از آنها نیز تقدیم دولت خواهد شد و در جلسه ای با معاونان 
حقوقی تمامی وزارتخانه ها، سعی خواهیم کرد تمامی موانع قانونی را شناسایی 

کرده و در جهت رفع موانع تولیدکنندگان گام برداریم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: اجرای طرح های فاضالب 
در بسیاری از نقاط کشور حیاتی است

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستار توجه 
هر چه بیشتر به طرح های فاضالب در کشور شد و گفت: متاسفانه در کشور 
ما این مقوله سالیان متمادی مورد بی توجهی بوده است؛ در حالی که امروزه با 
توجه به کمبود منابع آب، اجرای طرح های فاضالب در بسیاری از نقاط کشور 
حیاتی است. دکتر »معصومه ابتکار« در آیین پایانی دوازدهمین نمایشگاه بین 
المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران با تمجید ازعملکرد وزارت 
نیرو به منظور تغییر سیاست ها و اجرای طرح های در راستای مدیریت بهینه، 
حفاظت بیشتر و بهره برداری پایدار از منابع آب کشور، گفت: طبق تاکیدهاي 
رئیس جمهور، مسأله آب و محیط زیست در اولویت کاری برنامه ششم توسعه 

قرار گرفته است.
وی شورای عالی آب را مهم ترین نماد توجه دوباره به حوزه آب و محیط 
زیست دانست و گفت: با همت وزیر نیرو و سایر دستگاه های مرتبط با این 
مقوله، شورای عالی آب پس از سال ها مسکوت بودن مجدداً به یک ساز وکار 

فعال در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه آب تبدیل شده است.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه آینده کشور را منابع آب تأمین خواهد 
کرد، تصریح کرد: ما امروزه به هیچ عنوان نمی توانیم در سیاست ها به ابعاد 
مختلف مسأله آب بی توجه باشیم، سیاست دولت نیز توجه بیشتر به مدیریت 
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صحیح منابع آب و مباحث ارزیابی محیط زیستی است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستار توجه 
هر چه بیشتر به طرح های فاضالب در کشور شد و گفت: 
متاسفانه در کشور ما این مقوله سالیان متمادي مورد بی 
توجهی بوده است؛ در حالی که امروزه با توجه به کمبود 
از نقاط  منابع آب، اجرای طرح های فاضالب در بسیاری 
و  صحیح  تصفیه  حوزه  وارد  باید  و  است  حیاتی  کشور 

بازچرخانی شویم.
ابتکار بر لزوم جلوگیری از آلودگی منابع آب، سفره های 
آب زیرزمینی و رودخانه ها تاکید کرد و افزود: دولت پس 
از مدت ها باز هم موضوع رودخانه ها را به عنوان شریان و 

اکوسیستم حیاتی کشور مورد توجه قرار داده است.
معاون رئیس جمهور در ادامه، احیای دریاچه ارومیه را 
یکی از دستاوردهای دولت برشمرد و گفت: برای احیای این 
دریاچه راهی را پیش داریم که گام هایي از آن نیز برداشته 
شده که مرتبط با تصفیه و بازچرخانی فاضالب هاست و 
توانسته ایم با اجرای آن، پیشرفت های خوبی در این زمینه 

داشته و شاهد باالتر رفتن تراز دریاچه باشیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم بهره مندی 
از توان علمی روز دنیا برای مدیریت منابع آب کشور تاکید 
کرد و افزود: حفظ سفره ها، جلوگیری از برداشت غیرمجاز 
از منابع آب زیرزمینی و ارتقای سطح فناوری های مرتبط با 
آبیاری های نوین، کلید اصالح مدیریت منابع آب کشور است 

و باید توجه ویژه ای با این مقوله داشته باشیم.

نایب رئیس مجلس شوراي اسالمي: همه باید 
نسبت به آینده آب کشور احساس خطر کنند

پایانی  آیین  در  اسالمي  شوراي  مجلس  رئیس  نایب 
نمایشگاه بین المللي صنعت آب گفت: همه باید نسبت به 
آینده آب کشور احساس خطر کنیم و برای این کار نیازمند 

قانون محکم در برای حفاظت از منابع آب کشور هستیم.
و  هدررفت  با  نباید  افزود:  پزشکیان«  »مسعود  دکتر 
مصرف بی رویه آب، کشور را به سمت ویرانی و خشکسالی 
مفرط هدایت کرد؛ آب میراث پدران ما نیست، بلکه امانت 

آیندگان در دست ماست.
وی افزود: مصرف بی رویه و ناآگاهانه آب، زمینه ساز 
بروز یک فاجعه ملی در سطح کالن است و نباید خطر 

آن را دست کم گرفت.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: استفاده 
بدون طرح و برنامه از آب های زیرزمینی، به خطر انداختن 
تمدن چند هزار ساله ایرانی را در پی خواهد داشت؛ خطری 
که که حتی جدیدترین تکنولوژی ها هم نمی توانند آن را 

برای ما جبران کنند.
وی خاطرنشان کرد: تا کی می توانیم با افزایش بی رویه 
جمعیت تهران کنار بیاییم و از جاهای مختلف برای آن آب 
تهیه کنیم؟! ما نباید با افزایش بی رویه و غیرکارشناسی 
جمعیت شهرها تعادل میان مصارف و منابع آب های کشور 

را از بین ببریم.
پزشکیان گفت: همچنین نباید با طبیعت خشن برخورد 
کرد و حقآبه هاي آن را نادیده گرفت؛ چرا که نادیده گرفتن 
حق طبیعت در اجرای پروژه های عمرانی، نه تنها کشور را 
به سمت آبادانی رهنمون نخواهد کرد، بلکه بیراه های خواهد 

بود که انتهای آن فاجعه ملی برای کشور خواهد بود.
وی تصریح کرد: همه باید نسبت به آینده آب کشور 
احساس خطر کنیم و برای این کار نیازمند قانون محکم 
براي مدیریت منابع آب کشور هستیم؛ نباید اجازه داد این 
سرمایه ملی کشور به دست عده ای سوداگر از بین برود. 
پزشکیان در پایان تأکید کرد: کشور ما در از نظر آب در 
منطقه اي بحرانی قرار دارد و آینده فرزندان این کشور در 

گروِ تضمین آب خواهد بود.

وزیر نیرو خبر داد: فعالیت شرکت های ایرانی 
صنعت آب و برق در بیش از 40 کشور دنیا

وزیر نیرو از حضور فعال شرکت های فعال در صنعت آب 
و برق ایران در بیش از 40 کشور دنیا خبر داد و گفت: هم 
اکنون شرکت های ایرانی افزون بر سه میلیارد دالر پروژه 

فعال و در دست اجرا دارند.
گشایش  حاشیه  در  چیت چیان«  »حمید  مهندس 
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات 
از  یکی  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  فاضالب  و  آب 
موفق ترین صنایع در صدور تجهیزات و خدمات فنی و 
مهندسی، صنعت آب و برق است که بر اساس آمارهای 
 90 از  بیش  مسئول،  سازمان های  سوی  از  شده  ارائه 
درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی به صنعت آب و 

برق اختصاص داشته است.
چیت چیان افزود: از سال های گذشته وزارت نیرو تاکید 
ویژه ای داشته که همه نیازهای فنی خودش را به دست 
صنعتگران ایرانی تامین کند، البته اعتقاد داریم که همواره 
درحال  دانش  و  تکوین  حال  در  جدید  فناوری  دنیا،  در 

پیشرفت است.
وی با بیان اینکه ما نیازمند استفاده از فناوری های جدید 
هستیم، گفت: وزارت نیرو به صورت هوشمندانه به دنبال 
انتقال فناوری های نوین به داخل کشور است و در سایه 
همین پیگیری مستمر، توان صادراتي بسیار خوبی برای این 

صنعت ایجاد شده است.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه در این نمایشگاه بیش از 400 
شرکت داخلی و خارجی حضور دارند، گفت: از مقام های 
کشورهای مختلف دنیا براي بازدید از این نمایشکاه دعوت 
به عمل آمده است تا با توانمندی های صنعت آب کشور 

آشنا شوند.
مهندسی  و  فنی  خدمات  و  تجهیزات  صدور  از  وی 
از 40 کشور دنیا خبر داد و  به بیش  ایراني  شرکت هاي 
افزود: با وجود اینکه درآمد کشورهای صادرکننده نفت در 
سال های اخیر کاهش یافته، با این حال صنایع ما بسیار 
موفق هستند و در این شرایط بیش از سه میلیارد دالر پروژه 

فعال در دست اجرا داریم.
چیت چیان در خصوص حمایت دولت از صنایع داخلی 
گفت: بزرگ ترین حمایت دولت، در اختیار قرار دادن بازار 
بزرگ داخلی در اختیار این شرکت هاست و در کنار آن 
بنیان،  دانش  از شرکت های  نیرو  وزارت  پشتیبانی  با  نیز 

حمایت های خوبی از آنها صورت می گیرد.
اقتصادی  فعال ترین بخش های  را جزو  وی بخش آب 
کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به مواجه بودن کشور با 
خشکسالی و لزوم توسعه طرح های آب و فاضالب، اعتبارات 
قابل توجهی از محل اسناد خزانه اسالمی، اعتبارات عمرانی، 
اوراق مشارکت، اوراق تسویه و غیره، به این بخش تخصیص 

یافته است.

شرکت های خصوصی
پشتوانه اصلی وزارت نیرو هستند 

وزیر نیرو همچنین در آیین پایانی دوازدهمین نمایشگاه 
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بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب گفت: 
در  ما  فعالیت های  اصلی  پشتوانه  خصوصی  شرکت های 

وزارت نیرو هستند.
چیت چیان افزود: تاکنون بیش از 40 کشور در دنیا از 
محصوالت صنعت و خدمات فنی و مهندسی شرکت های 

مشاور، پیمانکار و تولیدکننده ایراني بهره برده اند.
دست اندرکاران  همه  به  موفقیت  این  تبریک  با  وی 
صنعت آب و فاضالب در بخش هاي دولتی و خصوصی، 
گفت: شرکت های خصوصی پشتوانه اصلی فعالیت های ما 
در وزارت نیرو هستند. وزیر نیرو با اشاره به حضور پررنگ 
این موضوع  نمایشگاه گفت:  این  شرکت های خارجی در 
نشانگر توجه روزافزون آنها به بازار ایران است که امکان 
و خارجی  ایرانی  بین شرکت های  را  تبادل نظر  و  مذاکره 
فراهم می کند. وی خاطرنشان کرد: اقداماتی که برای انتقال 
تکنولوژی صورت گرفته حاصل برپایی این نمایشگاه طی 

سال های گذشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت: نمایشگاه فرصتی 
برای حمایت از تولید ملی در عرصه آب و فاضالب

وزیر صنعت، معدن و تجارت روند برگزاری این دوره از 
نمایشگاه صنعت آب را بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: 
این رویداد فرصت مناسبی برای معرفی دستاوردهای جدید 
شرکت های داخلی و حمایت از تولید ملی در عرصه آب و 

فاصالب است.
مهندس »محمدرضا نعمت زاده« در حاشیه بازدید دو 
ساعته خود از دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت 
آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران، با مطلوب ارزیابی کردن 
روند برگزاری این دوره از نمایشگاه، گفت: این رویداد بین 
برای معرفی دستاوردهای جدید  المللی فرصت مناسبی 
شرکت های داخلی و حمایت از تولید ملی در عرصه آب 
و فاصالب است. وی افزود: این نمایشگاه همچنین فضای 
و خارجی  داخلی  بین شرکت های  ارتباط  برای  را  خوبی 
ایجاد کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت به موضوع 
استانداردسازی تجهیزات آب و فاضالب نیز اشاره کرد و 
گفت: در این زمینه استاندارهای ملی و بین المللی وجود 
دارد که هر دو رعایت می شود و مشکلی در این خصوص 

وجود ندارد.

نمایشگاه آب؛ جلوه گاه سرمایه های بزرگ مادی 
و انسانی صنعت آب کشور

نمایشگاه  دوازدهمین  فنی  کمیته  پایانی  بیانیه  در 
بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب ایران، بر 
سرعت بخشیدن به بالندگی، پیشرفت و پایداری هر چه 
بیش تر صنعت آب کشورمان از طریق برگزاری این نمایشگاه 

تاکید شد.
نمایشگاه  دوازدهمین  فنی  کمیته  بیانیه  کامل  متن 
ایران  فاضالب  و  آب  تأسیسات  و  آب  بین المللی صنعت 
به این شرح است: »سپاس و آفرین، ایزد جهان آفرین را، 
که اختران رخشان، به پرتو نور او، تابنده و چرخ  گردان 
به خواست و فرمان او، پاینده است. دست نیاز بر آستان 
بی نیاز او می گشاییم و گره گشایی کارهای فروبسته را، از او 
طلب می کنیم. بسیار خرسندیم که دوازدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب ایران، با 

استعانت از پروردگار متعال، به انجام رسید.
این نمایشگاه، همچون ادوار پیشین آن، جلوه هایی از 
استوانه ها و سرمایه های عظیم مادی و انسانی صنعت آب 
از همتایان خارجی آن ها، در  به همراه جمعی  را،  کشور 
معرض قضاوت و نقد قرار داد و بر این باوریم که از این 
رهگذر، تبادل تجربه ها و دستاوردهای فنی و اجرایی، فراهم 
آید و ثمره آن سرعت بخشیدن به بالندگی، پیشرفت و 

پایداری هر چه بیش تر صنعت آب کشورمان باشد.
یاری  با  نمایشگاه،  برپایی  دوره   12 در  فنی،  کمیته 
پروردگار یکتا و بهره گیری از کارشناسان خبره معرفی شده 
از شرکت های مادر تخصصی حوزه آب، تالش خود را در 
جهت گسترش روحیه نوآوری و خالقیت، اعتماد سازی و 
کار گروهی معطوف داشته و بر آن بوده است تا با معرفی و 
نکوداشت پیشگامان تحول مثبت و بزرگداشت موفقیت ها، 
به سهم خود، زمینه رقابت سالم و رو به رشدی را میان 
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کاالها و خدمات صنعت آب 

فراهم آورد.
کمیته فنی افتخار دارد ضمن تشکر از مشارکت با نشاط 
و فعال بخش وسیعی از جامعه بزرگ صنعت آب کشور، 
که طی سالیان متمادی در عرصه های مدیریت، طراحی، 
ساخت، بهره برداری و بهینه سازی خدمات آب و فاضالب 
به  را  خود  فعالیت های  از  گزارشی  بوده اند،  آفرین  نقش 

پیشگاه حاضران محترم تقدیم دارد.
این کمیته، حسب مصوبات شورای عالی سیاست گذاری 
نمایشگاه های پیشین،  از تجارب  بهره گیری  و  نمایشگاه 
تا  بر آن شد تا شرکت هایی را که طی دوره های پنجم 
دوازدهم نمایشگاه، حداقل 5 لوح تقدیر دریافت داشته اند، 
شناسایی و به پاس حضور و مشارکت مؤثر آنان در رونق 
بخشیدن به نمایشگاه و فضای کسب و کار در صنعت آب، 

با اعطای نشان زرین، از آنان قدردانی و تجلیل نماید.
این کمیته با بازبینی و به روزآوری معیارهای ارزیابی 
و با برقراری 303 نفر ساعت کار فنی مشتمل بر بررسی 
میدانی، مالقات و مذاکره حضوری، شرکت های حاضر در 
نمایشگاه را بازدید کرد و با بررسی سوابق و مستندات 
ارائه شده و انطباق آنها با معیارهای 13 گانه، از میان 371 
شرکت حاضر در نمایشگاه 27 شرکت داخلی و 3 شرکت 
خارجی را واجد دریافت لوح تقدیر و 8 شرکت را واجد 
تقدیر  نشان زرین شناخت. کمیته فنی، ضمن  دریافت 
از شرکت های دانش بنیان و سپاس از همه شرکت هایی 
که با اعتماد به توانمندی های خویش، خود را در معرض 
قضاوت و داوری قرار داده اند، اذعان دارد که عدم اعالم 
اسامی برخی شرکت ها، به معنای آن نیست که فعالیت 
آنان مطلوب نبوده است، بلکه مصداق انتخاب و معرفی 
الگو و یادمانی برای مشارکت و انگیزه بیشتر، برای تداوم 

کار آیندگان است.
خیل  به  امروز  که  برگزیده،  شرکت های  تقدیر  به هر 
برگزیدگان پیشین افزوده می شوند، نشانه ای از عالقه مندی، 
بالندگی کشور  و  استمرار  توسعه،  به  آنان  توان  و  انگیزه 
از  بیش  راه  این  در  امیدواریم  و  است  ایران  اسالمی مان 

گذشته موفق باشند.
نمای  تمام  آیینه  شد،  عرضه  نمایشگاه  این  در  آنچه 

کارنامه و توانمندی های علمی و اجرایی ما است.
بی شک در آینده موضوعات آب، گسترده تر و پیچیده تر 
خواهد شد و مدیریت آن نیز، نیازمند هوشمندی، چابکی، 
انعطاف پذیری و جامع نگری در ابعاد گوناگون است. امید 
وجدان  با  آب کشور،  بخش  تمامی دست اندرکاران  است 
دینی، غیرت ملی و تعصب حرفه ای، همت و تالش مضاعف 
و  روی  پیش  دشواری های  بر  آمدن  فائق  برای  را  خود 

سربلندی کشور در این عرصه به کار گیرند.«
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مجله خبری18

دستاوردهاي علمي و فني فراب در زمینه سد و تونل 
در چهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران ارائه 

شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، در چهارمین 
همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران که طي روزهاي 
تهران  المپیک  هتل  در   1395 تیرماه  هفتم  تا  پنجم 
سوي  از  علمي  مقاله  دو  ارائه  بر  عالوه  شد،  برگزار 
همکاران معاونت مهندسي در همایش، پروژه هاي سد و 
تونل شرکت فراب نیز در نمایشگاه جانبي معرفي شدند.

همایش،  این  در  شده  ارائه  مقاله هاي  عنوان 
ارتفاع  به  فشار  شافت  اجراي  و  طراحي  »چالش هاي 
618 متر در طرح چندمنظوره اومااویا، طراحي و اجراي 
شناسي  زمین  »شرایط  و  تحکیمي«  و  بند  آب  پرده 

انتهایي  تونل  مسیر  ژئوتکنیکي  مخاطرات  و  مهندسي 
سامانه انتقال آب از سد آزاد«، بود.

طي روزهاي برگزاري نمایشگاه، غرفه فراب پذیراي 
جمع زیادي از استادان، کارشناسان و فعاالن سد و تونل 
در  کارشناسان حاضر  از سوي  توضیحات الزم  که  بود 

غرفه به آنان ارائه مي شد. 
توان  مي  فراب،  غرفه  از  بازدیدکنندگان  جمله  از 
نیرو،  وزیر  مقام  قائم  محمودي«،  »ستار  مهندس  به 
اشاره کرد. وي در این بازدید، جویاي آخرین وضعیت 
سریالنکا  کشور  در  اومااویا  چندمنظوره  طرح  اجرایي 
ابوالقاسمي«، مدیر مهندسي  شد که مهندس »مهدي 

ساختمان، توضیحات الزم را ارائه داد.
با  نمایشگاه  و  همایش  این  گزارش،  این  پایه  بر 

حضور مهندس »ستار محمودي«، قائم مقام وزیر نیرو؛ 
مهندس »علي رضا دائمي«، معاون برنامه ریزي و امور 
شاعري«،  محمد  »علي  دکتر  و  نیرو  وزیر  اقتصادي 
رئیس کمیسیون آب، کشاورزي و منابع طبیعي مجلس 

شوراي اسالمي، گشایش یافت.
در مراسم اختتامیه نیز، دکتر »علي نورزاد«، معاون 

وزیر راه و شهرسازي، حضور داشت.

قائم مقام وزیر نیرو خبر داد: احداث 500 
کیلومتر تونل در بخش آب

عنوان  به  و سد  تونل  احداث  از  نیرو  وزیر  قائم مقام 
یکي از ابزارهای مدیریتی و اجرایی در وزارت نیرو یاد 
کرد و گفت: این ابزار در تمام نقاط جهان روز  به روز در 

چهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران برگزار شد:

معرفي دستاوردهاي علمي و فني فراب در زمینه سد و تونل 
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حال تکوین و پیشرفت است.
مهندس »ستار محمودی« این مطلب را در افتتاحیه 
بیان  ایران  تونل  و  سد  نمایشگاه  و  همایش  چهارمین 
کرد و گفت: آمارها نشان می دهد که حدود یک و نیم 
میلیارد نفر در سراسر جهان در عرصه آب اشتغال دارند 
که  دارد  وجود  آب  عرصه   در  نوع شغل  و حدود 250 

ساخت سد و تونل از این نوع هستند.
محمودي با اشاره به اینکه برخی هنوز نمی دانند که 
ساخت سد در کشور ضرورت است یا تفنن، گفت: کشور 
ما به دلیل مجموعه ای از شرایط طبیعی و توپوگرافی، 
نیازمند این است که به لحاظ توسعه راه های مراسالتی 
و مدیریت منابع آب و مجموعه ای از شرایط که بتواند 
توسعه را به صورت متوازن در سراسر کشور برقرار کند، 

سازه هاي مختلف از جمله تونل و سد را احداث کند
محمودی ادامه داد: احداث سد، مدیریت منابع آب، 
و  با خشکسالی  مقابله  تخریب سیالب ها،  از  جلوگیری 
به  آن  انتقال  و  خشک  زمان های  برای  آب  استحصال 
مناطق دیگر، به ما یادآور می شود که ساخت سدها نه از 

روی تفنن، بلکه ضرورت توسعه کشور است.
تونل  از  صحبت  وقتی  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
مختص  تونل  که  می کنند  تصور  عده ای  می شود 
جاده  کیلومتر  هزاران  کشور  در  گفت:  است،  راه سازی 
کیلومتر  فقط 300  اما  دارد،  وجود  آهن  راه  و خطوط 
تونل در راه سازی حفر شده است؛ در حالی که بیش از 
500 کیلومتر تونل در بخش آب و در عرصه آبرسانی در 

دست بهره برداری یا احداث است.
قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به اینکه تونل ها به جز 
و  آب های سطحی  آوری  آب، جمع  انتقال  سامانه های 
در  کرد:  بیان  دارند،  عهده  به  نیز  را  فاضالب  خطوط 
عرصه شهری نیز به دلیل رشد جوامع شهری، قسمتی 
و  نقل  و  از جمله سامانه های حمل  نیازهای شهرها  از 
سامانه ها و تجهیزات نامناسب که ممکن است به جامعه 

آسیب برساند، به زیر زمین منتقل شده است.
وی با نام بردن از سد و تونل به عنوان ابزار توسعه، 
کارشناسی  و  مدیریتی  نگاه  تونل  و  سد  به  باید  گفت: 

به  تونل سازی، حتماً  و  داشت و در مباحث سدسازی 
عوامل زیست محیطی و اجتماعی توجه ویژه داشت تا 
احداث سد و تونل بر منابع آب زیرزمینی و چرخه آب 

اثرات نامطلوب وارد نکند.
محمودی با اشاره به اینکه تا 40 سال قبل ما قادر به 
تولید حداقل های صنعت آب نبودیم، ولی امروز با اعتماد 
به نفس کامل به احداث سد و تونل در داخل و خارج از 
کشور می پردازیم، گفت: این کار نیاز به محاسبات دقیق 
ریاضی دارد و علوم دیگر نیز در آن دخیل هستند که 
با پژوهشگاه ها و دانشگاه ها  ارتباط ما  تا  باعث می شود 
قطع نشود تا همواره سد سازی و تونل سازی به عنوان 

یک ارزش در جامعه نمود داشته باشد.
ما  تونل در کشور  و  دانش سد  اینکه  به  اشاره  با  او 
گفت:  است،  شده  اثبات  تجربه  و  نهادینه  دانش  یک 
و  پیمانکاران  که  است  زمانی  ما  ضعف  بزرگ ترین 

متخصصان ما به کار خود مغرور شوند.
این مدیر ارشد وزارت نیرو با بیان اینکه این سازه ها 
به لحاظ امنیت و حفاظت از جایگاه ویژه ای برخوردارند، 
گفت: بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که باید برای 
بزرگ  نیروگاه هسته ای  از  بعد  و سدها،  آبی  سازه های 

ترین میزان امنیتی را قائل شد.
محمودي با بیان اینکه سد و تونل نیز مانند بسیاری 
در  بایستی  و  دارند  مفیدی  از چرخه های طبیعی عمر 
صورت  خاصی  مراقبت های  آنها  از  بهره برداری  طول 
پذیرد، گفت: فراموش نکنیم همان طوری که تا قبل از 
بهره برداری از یک پروژه سد و تونل، به تأمین اعتبار آن 
پروژه می پردازیم، باید پس از بهره برداری نیز اعتبارات 
الزم برای مراقبت و نگهداری از آنها در نظر گرفته شود.

متولیان  کرد:  تاکید  ادامه  در  نیرو  وزیر  قائم مقام 
قوی ترین  سازه ها،  این  احداث  زمان  در  ابرسازه ها 
نیروهای خود را به کار می گیرند؛ اما پس از بهره برداری 
تقریباً آنها را فراموش می کنند و به این سازه ها به چشم 

بازنشسته می نگرند.
وی گفت: این کار صحیح نیست و برای بهره برداری 
ویژه ای  مراقبت های  است  الزم  سازه ها،  این  از  بهتر 

ارتباط  نباید  این مطلب که  بیان  با  پذیرد. وی  صورت 
بین صنعت و دانشگاه و مراکز پژوهشی کم رنگ شود، 
هزار  یک  از  بیش  باید  آینده  سال   10 در  کرد:  تاکید 
کیلومتر تونل حفر شود که بخش عمده این کار توسط 

بخش خصوصی انجام خواهد شد.

معاون برنامه ریزي و اقتصادي وزیر نیرو: اجرای 
سازه های بزرگ مانند سد یك ضرورت است

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در چهارمین 
همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران گفت: با توجه به 
شرایط ایجاد شده در اثر تغییر اقلیم، اجرای سازه های 

بزرگ مانند سد یک ضرورت است.
مهندس »علیرضا دائمی« افزود: در کشور ما مباحث 
فنی جایگاه خوبی دارند، ولی امروزه بسیاری از طرح های 

ما مترصد تأمین مالی هستند.
برای  که  بپذیریم  باید  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
بر کشور سدها  به شرایط حاکم  با توجه  کنترل آب ها 
اخیر  سال   16 در  گفت:  کردند،  اجرا  را  اساسی  نقش 
اگر  و  با کمبود آب مواجه شدیم  اقلیم  تغییر  به دلیل 
طرح های علمی ما درست به انجام نمی رسید و به خوبی 
اجرا نمی شد، اکنون با چالش های بزرگی مواجه بودیم.

دائمی با اشاره به اینکه در کشور همواره با دو گروه 
توسعه سازه ای مخالف  با  مواجه هستیم که یک گروه 
هستند،  سازه ای  توسعه  طرفدار  دیگر  گروه  و  هستند 
گفت: جامعه نیاز به خدمات دارد و اگر سازه ای همچون 
دبی  با  خوزستان  اخیر  سیالب  نداشت،  وجود  دز  سد 
فاجعه  ثانیه، می توانست  بر  متر مکعب  ورودی 9 هزار 

جبران ناپذیری را در منطقه ایجاد کند.
کنترل سیالب ها  برای  تاکید کرد: وجود سدها  وی 
و مدیریت منابع آب سطحی ضروری است و اگر سدها 
نبودند، بارندگی های شدید غرب می توانست تبدیل به 

فاجعه شود.
بخش  در  نیرو  وزیر  اقتصادی  و  برنامه ریزی  معاون 
دیگری از سخنان خود، ساخت تونل را در بحث کنترل 

ترافیک شهری بسیار مهم دانست.
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آب و برق             حرارتي                 انرژي هاي نومجله خبری20

راه اندازي مركز خدمات
شركت MHPS )فيليپين(

Mitsubishi Hitachi Power( شرکت 
MHPS( System مرکز خدمات )GSC( خود 
را در کشور فیلیپین راه اندازي کرد. تمرکز اصلي 
این مرکز خدمات بر روي نیروگاه هاي حرارتي در 
جنوب شرقي آسیا است. این مرکز هچنین فرآیند 
نیروگاه هاي   )O&M( نگهداري  و  بهره برداري 
زمینه  در  تکنولوژي ها  آخرین  آموزش  و  حرارتي 
بهره برداري نیروگاه هاي حرارتي را بر عهده خواهد 
داشت. در حال حاضر 20 متخصص در این مرکز 

مشغول فعالیت هستند.

پيشرفت در فرآيند ساخت 
 Umm Al نيروگاه سيكل تركيبي

Houl )قطر(
نیروگاه  بزرگترین   Umm Al Houl نیروگاه 
حرارتي است که در کشور قطر در حال احداث است. 
ظرفیت این نیروگاه 2,52 گیگاوات است. همچنین این 
نیروگاه توانایي تولید روزانه 590 هزار متر مکعب آب 
شیرین را دارد که براي بیش از 2,5 میلیون خانوار مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت. اجراي کامل این پروژه به 
دو فاز تقسیم شده است که بر اساس برنامه ریزي هاي 
صورت گرفته فاز اول آن در اواسط سال 2017 و فاز 

دوم آن در اواخر سال 2018 به اتمام مي رسد.

راه اندازي آخرين واحد نيروگاه آبي 
Teesta Low توسط

 شركت BHEL )هند(
شرکت هندي BHEL اعالم کرد که واحد چهارم 
 Teesta مگاواتي  آبي 160  نیروگاه  واحد(  )آخرین 
Low را با موفقیت راه اندازي کرده است. این شرکت 
مسئولیت طراحي، ساخت، تامین، نصب و راه اندازي 
نیروگاه  این  است.  داشته  عهده  بر  را  واحد ها  این 
توسط چهار واحد 40 مگاواتي از نوع کاپالن تجهیز 
از 3300  تاکنون بیش   BHEL شده است. شرکت 
مگاوات پروژه هاي برق آبي را در کشور هند راه اندازي 

کرده است. 

احداث دو نيروگاه بادي توسط 
شركت Vattenfall )دانمارك(

قرارداد احداث دو نیروگاه بادي در کشور دانمارك به 
شرکت Vattenfall واگذار گردید. این شرکت موفق 
شده بود در مناقصه هاي این دو نیروگاه برنده شود. 
مگاوات  بادي 350  نیروگاه  دو  این  مجموع ظرفیت 
است و برق تولیدي آن براي مصرف 375 هزار خانوار 
قرار خواهد گرفت. مدیرعامل شرکت  استفاده  مورد 
Vattenfall اعالم کرد که کشور دانمارك به عنوان 
مهمترین بازار این شرکت در حوزه پروژه هاي بادي 
محسوب مي شود و این شرکت 20 سال است که در این 

کشور مشغول احداث نیروگاه بادي است. 
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تامين تجهيزات نيروگاه سيكل 
 Wartsila تركيبي توسط شركت

)عربستان(
قرارداد تامین واحد هاي نیروگاه 161 مگاواتي 
واگذار   Wartsila شرکت  به   Yamama
گردید. این قرارداد از نوع EPC است و ارزش آن 
115 میلیون دالر است. بر اساس قرارداد، تحویل 
واحد ها در اواخر سال 2017 خواهد بود و ساخت 
نیروگاه نیز در سال 2019 به پایان خواهد رسید. 
نیروگاه  این  تعمیرات  و  نگهداري  و  بهره برداري 
واگذار شده  این شرکت  به  به مدت 5 سال  نیز 

است. 

پيشرفت در راه اندازي كامل
نيروگاه آبي Teles Pires )برزيل(

 Teles مگاواتي   1820 نیروگاه  ساخت  مراحل 
است.  شده  نزدیک  خود  پایاني  مراحل  به   Pires
به   2015 نوامبر  در  نیروگاه  این  واحد  اولین 
برآورد صورت گرفته،  بر اساس  بهره برداري رسید و 
میلیارد دالر  از 1,2  بیش  تاکنون  پروژه  این  اجراي 
 364 واحد  پنج  به  نیروگاه  این  است.  داشته  هزینه 
مگاوات تجهیز شده است که پس از راه اندازي کامل 
توانایي تولید برق مصرفي پنج میلیون خانوار را دارد. 
الزم به ذکر است قرارداد تامین پنج واحد فرانسیس 
این نیروگاه در قالب قراردادي به ارزش 180 میلیون 

یورو به شرکت آلستوم واگذار شده بود.

راه اندازي نيروگاه خورشيدي 150 
مگاواتي در كاليفرنيا )آمريكا(

آمریکا  در  برق  کننده  تولید  شرکت خصوصي 
خورشیدي  نیروگاه  که  کرد  اعالم   )Tenaska(
150 مگاواتي در جنوب ایالت کالیفرنیا به صورت 
کامل راه اندازي گردیده است. این نیروگاه توانایي 
را  خانوار  هزار   55 از  بیش  نیاز  مورد  برق  تولید 
سال  نوامبر  در  نیروگاه  این  ساخت  شروع  دارد. 
2014 آغاز شده بود و در این نیروگاه بیش از 1,8 

میلیون پنل خورشیدي استفاده شده است.

تامين توربين هاي بادي نيروگاه 
Alpha Ventus توسط شركت 

Windtechnik )آلمان(
 30 بادي  نیروگاه  واحد هاي  تامین  قرارداد 
قرارداد  همچنین  و   Alpha Ventus مگاواتي 
سال   5 مدت  به  نیروگاه  این  نگهداري  و  تعمیر 
واگذار   Windtechnik آلماني  شرکت  به 
گردید. فرآیند ساخت این نیروگاه در ژانویه 2017 
این  مالکیت  است  ذکر  به  الزم  شد.  خواهد  آغاز 
نیروگاه در اختیار سه شرکت EWE، E.ON و 

Vattenfall است.

قرارداد ساخت نيروگاه بادي 470 
مگاواتي در مينياپوليس )آمريكا(

قرارداد  که  کرد  اعالم   PCR آمرکایي  شرکت 
به شرکت  را  مگاواتي  بادي 470  نیروگاه  احداث 
شرکت  مدیرعامل  است.  کرده  ابالغ   Tenaska
کرد  اعالم  قرارداد  این  اخذ  از  پس   Tenaska
به  را  خود  جایگاه  تا  دارد  برنامه  شرکت  این  که 
عنوان شرکت پیشتاز در زمینه توسعه انرژي هاي 
 Tenaska شرکت  نماید.  تثبیت  تجدیدپذیر 
پروژه هاي  مگاوات  هزار   10 از  بیش  تاکنون 

تجدیدپذیر اجرا کرده است.
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اولین قرارداد نفتی در قالب IPC امضا شد
بیژن نامدار زنگنه در مراسم امضای قرارداد HOA بین 
شرکت نفت ایران و شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا 
برای توسعه میدان های یاران، مارون و کوپال گفت: خوشحالم 
که امروز مفاهیم اصلی اولین قرارداد IPC به امضا می رسد، 
برای تسریع در این قرارداد از روش HOA استفاده شد تا بر 
روی مبانی اصلی چارچوب عملیات، مبلغ کلی و برآورد سود 
پیمانکار و دستمزدها تفاهم شود و بعد سراغ مرحله بعد برویم. 
وی در ادامه با بیان اینکه وزارت نفت از ابتدا دنبال این 
بوده است که شرکت ایرانی E&P ایجاد کند، اظهار داشت: 
عده ای می گفتند که تاسیس شرکت E&P خالف است و 
شرکت نفت را تضعیف می کند، اما ایجاد این شرکت ها در 

سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری آمده بود.
زنگنه خاطرنشان کرد: اکنون 108 سال از اکتشاف نفت در 
کشورمان می گذرد و ما هنوز شرکت ایرانی E&P نداریم در 
حالی که بسیاری از کشورهایی که حتی نفت نیز ندارند از نفت 
 E&P کشور ما درآمد بیشتری کسب کرده اند چون شرکت
دارند. وی افزود: ما اکنون فقط شرکت GC داشتیم که در 
زمان تاسیس آنها نیز انتقاداتی به آ ن وارد می کردند. با اغماض 
هشت شرکت که ممکن است به 10 شرکت برسند تایید 
کردیم که E&P شوند. شرکت های E&P نه تنها شرکت های 
ایرانی را تضعیف نمی کنند بلکه تقویت هم می کنند. بنابراین 
که  است  این  قراردادی  جدید  مدل  در  ما  اهداف  از  یکی 
شرکت های E&P تقویت شوند. زنگنه تصریح کرد: در زمان 
قبل وقتی به دنبال تشکیل شرکت های GC هم بودیم به ما 
حمله می کردند و تا زمانی که قانع شوند پوست ما را کندند در 
حالی که هر دو شرکت GC و E&P دانش بنیان بوده و دارای 
توانمندی فنی و مهندسی هستند. اگر شرکت های E&P بالغ 

شوند می توانند خدمات فنی – مهندسی را به خارج از کشور 
نیز صادر کنند که می تواند برای کشور درآمدزا باشد.

وزیر نفت خاطرنشان کرد: البته در متن مصوبه دولت آمده 
است که هیچ شرکت خارجی نمی تواند قرارداد امضا کند مگر 
اینکه با شرکت E&P ایرانی جوینت شوند. ضمن اینکه اگر 
شرکت های ایرانی توانمند شوند می توانند به صورت مستقل 
قرارداد امضا کرده و لیدر باشند. وی با اشاره به اینکه اولین 
ایرانی منعقد  با لیدری یک شرکت   IPC قالب قرارداد در 
یک  می تواند  نیز  شرکت  این  البته  داشت:  اظهار  می شود 
شرکت خارجی انتخاب کند و این روال ادامه پیدا می کند 
تا شرکت های دیگر نیز بتوانند عالوه بر توان فنی و مالی در 
پروژه ها نیز حضور داشته باشند. زنگنه تصریح کرد: شرکت 
پرشیا عالوه بر دو میلیارد دالر که بخشی از آن را از منابع 
خودش تامین می کند و بخشی را می تواند وام گرفته و یا 
شریک خارجی بیاورد، اما آنچه مهم است اینکه تنها پول مهم 

نیست توان تکنولوژی نیز باید مدنظر قرار گیرد.

واگذاری ها جای کسی را تنگ نمی کند
وی در ادامه گفت: در حال حاضر یاران شمالی فاز اول آن 
کار تخلیه طبیعی در حال انجام است و برای یاران جنوبی نیز 
عالوه بر تخلیه طبیعی افزایش ضریب بازیافت در نظر گرفته 
شده همچنین برای کوپال، مارون نیز تمرکز بر افزایش بازیافت 

و میدان مشترك گذاشته شده است.
زنگنه همچنین گفت: ما ثروتی داریم که از دست می رود 
بنابراین زمانی که افزایش بازیافت نداشته باشیم ثروت ها از 
دست خارج می شوند و این اسراف است. وی خاطرنشان کرد: 
زمانی می گویند که چرا کار به فالن شرکت واگذار شده باید 

گفت که واگذاری ها جای کسی را تنگ نمی کند. ما اکنون 
60 مخزن در مناطق نفت خیز جنوب داریم که همگی نیاز به 
توسعه دارند. در فالت قاره نیز به همین ترتیب است. میادین 
گازی نیز نیاز به توسعه دارند. میادین جدیدی نیز وجود دارد 
که تازه کشف شده اند و همگی نیاز به سرمایه گذاری و توسعه 
دارند. بنابراین ما 100 میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز داریم 
که جا برای همه باز است و هم سرمایه گذار داخلی و خارجی 
می توانند حضور داشته باشند به خصوص اینکه باید برداشت 

حداکثری داشته باشیم.
زنگنه اظهار داشت: در حال حاضر در میدان آزادگان ما 
پنج درصد برداشت می کنیم و 95 درصد آن غیر قابل استفاده 
است و اگر نتوانیم این میزان را برداشت کنیم نه می توانیم 
جواب خدا را بدهیم و نه جواب مردم را چرا که اکنون سطح 
سواد مردم نسبت به پانزده سال گذشته باال رفته و پنج سال 
آینده هم نسبت به اکنون سطح آگاهی مردم باال می رود. 
بنابراین اگر ما نسبت به توسعه میادین اقدام نکنیم جواب 

آیندگان را نمی توانیم بدهیم.

70 درصد کار پروژه های واگذار شده را باید 
ایرانی ها انجام دهند

وی با اشاره به اینکه طی سه و چهار دهه گذشته افزایش 
ضریب بازیافت ما تغییری نکرده است خاطرنشان کرد: اکنون 
میادین مشترك مسئله ملی شده و مردم همه خود را ملزم 
می دانند که نسبت به آن سوال کنند. امیدواریم روزی برسد 
که افزایش ضریب بازیافت نیز دغدغه و خواست ملی مردم 
باشد. وزیر نفت در ادامه گفت: در حال حاضر 600 میلیارد 
بشکه نفت درجا در شرق کارون داریم که می توانیم 140 
میلیارد بشکه از آن را برداشت کنیم و این افتخار نیست 
بنابراین باید در قالب افزایش ضریب بازیافت آنهارا استهصال 
افزایش ضریب  پروژه های  ما  زمانی که  اینکه  کنیم. ضمن 

بازیافت را آغاز کنیم ده ها هزار شغل ایجاد می شود.
در  که  درآمدی  محل  از  باید  پرشیا  شرکت  گفت:  وی 
توسعه این میادین کسب می کند اصل هزینه و نرخ پاداش 
را دستمزد را دریافت کند. وی اظهار داشت: در پروژه هایی که 
شرکت های خارجی حضور دارند هفتاد درصد کار به ایرانی ها 
و در پروژه هایی که به ایرانی ها واگذار می شود هشتاد درصد به 
ایرانی ها واگذار می شود. وی در ادامه با اعالم اینکه به زودی 
HOA دیگری برای افزایش بازیافت نفت منعقد می شود ابراز 
امیدواری کرد که به این ترتیب کشور به سمت توسعه خواهد 

رفت.
بابت  مجلس  انرژی  ازکمیسیون  قدردانی  ضمن  وی 
همراهی در اهداف وزارت نفت خاطرنشان کرد: آنچه برای ما 
اهمیت دارد افزایش ضریب بازیافت است و مهم است که پول 
مفت به طرف قرارداد هم نمی دهیم و رودربایستی هم نداریم. 
اگر شرکت پرشیا 2 میلیارد دالر خرج کرد و به رقم تولید 
مقرر شده دست یافت ما ضرر نمی کنیم و اگر هم نرسید پولی 

پرداخت نمی کنیم.
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اسالمي  شوراي  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
جزو  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  تکمیل  گفت: 

الزام های برنامه ششم توسعه کشور است.
از  طرح هاي  طرح  این  افزود:  مرادی"  "احمد 
کرد  کوشش  باید  و  می آید  شمار  به  کشور  بزرگ 
این پروژه هر چه سریع تر تکمیل و راه اندازی شود. 

زیرا به دالیل مختلف دچار تاخیر شده است.
انرژی  دیگر کمیسیون  میرزایی«، عضو  »جالل 
مجلس شوراي اسالمي، هم درباره پاالیشگاه ستاره 
اجرای  هدف  با  نفت  وزارت  گفت:  فارس  خلیج 
اهتمام  رهبری،  معظم  مقام  ابالغی  سیاست های 
از  سریع تر  بهره برداری  و  راه اندازی  برای  ویژه اي 

در  رو،  این  از  دارد.  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه 
دو سال گذشته روند تکمیل این پاالیشگاه شتاب 

بیشتری گرفته است.
نماینده مردم ایالم افزود: پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس باید هرچه سریع تر به بهره برداری برسد تا 
از خام فروشی میعانات گازی جلوگیری شود و با 

تولید بنزین باکیفیت مانع واردات بنزین شد.
ستاره  پاالیشگاه  راه اندازی  با  گفت:  میرزایی 
صادرکنندگان  باشگاه  به  ایران  فارس،  خلیج 
بنزین، این فرآورده راهبردی و پرمصرف در جهان، 

می پیوندد.
شبکه اطالع رساني نفت و انرژي ) شانا(

تکمیلپاالیشگاهستارهخلیجفارس
ازالزامهایبرنامهششمتوسعهاست

شرکت  که  داد  گزارش  بلومبرگ  شبکه 
بریتیش پترولیوم انگلیس برای نخستین بار 
میعانات  تحریم، یک محموله  پایان  از  پس 

گازی از ایران خرید.
در  ایران  نفتی  تحریم های   رفع  از  پس 
دی ماه سال گذشته و همزمان با اجرا شدن 
دوباره  ایران  نفت  سنتی  مشتریان  برجام، 
توتال  شرکت  کردند.  مراجعه  خرید  برای 
بود  اروپایی  از نخستین شرکت های  فرانسه 
که اقدام به امضای قرارداد خرید روزانه 160 
هزار بشکه نفت از ایران کرد. سپس »سپسای 
اسپانیا«، »ساراس ایتالیا«، »هلنیک یونان«، 
»لوتوس لهستان«، »ترافیگورای سوئیس« و 
»ام.او.ال مجارستان« نیز خرید محموله های 

نفتی از ایران را آغاز کردند.
نیز  انگلیس  نفتی  غول های   تدریج،  به 
تمایل خود برای خرید نفت از ایران را نشان 
دادند؛ در گام نخست، شرکت شل انگلیس 
در تیرماه امسال اقدام به خرید یک محموله 
)بی. پترولیوم  بریتیش  سپس  و  کرد  نفتی 

پی( مذاکره برای خرید نفت را انجام داد که 
به خرید یک محموله میعانات گازی منجر 
شد. با توجه به این روند، وزارت نفت نیز به 
نقل از شبکه بلومبرگ اعالم کرد که ایران 

یک  تحریم،  پایان  از  پس  نخستین  برای 
محموله میعانات نفتی را به شرکت انگلیسی 

»بی.پی« فروخت.
نفت،  ملی  شرکت  مسئول  یک  گفته  به 
تولید  نفتی  میعانات  محموله  یک  ایران 
در  تحویل  برای  را  جنوبی  پارس  در  شده 
اکتبر  تا  مهر(  )شهریور-  سپتامبر  ماه های 
است.  فروخته  بی.پی  به  امسال  )مهر-آبان( 
بی.پی ممکن است این محموله را در یکی 
از پاالیشگاه های خود استفاده کند و یا آن 

را به شرکت دیگری بفروشد.
بزرگ  شرکت های  دیگر  این،  از  پیش 
انگلیسی-هلندی  شرکت  همچون  اروپایی 
شرکت  و  توتال  فرانسوی  شرکت  شل، 
نفت  خرید  »ترافیگورا«  سوئیسی  معامله گر 
از ایران را در دوران پساتحریم از سر گرفته 

بودند.
سید محسن قمصری دبیر امور بین الملل 
شرکت ملی نفت، میزان صادرات نفت ایران 
در نیمه نخست مهرماه امسال را روزانه 2,2 
حدود  که  است  کرده  اعالم  بشکه  میلیون 
600 هزار بشکه از آن به بازارهای اروپا صادر 

می شود. 
خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران )ايرنا(

مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس:

همه طرح های پارس جنوبی
در اولويت توسعه قرار دارند

فرایند  در  تسهیل  به  اشاره  با  پارس  وگاز  نفت  شرکت  مدیرعامل 
تزریق منابع مالی و تامین کاالها و تجهیزات در پارس جنوبی، گفت: بر 
این اساس، همه فازهای باقی مانده پارس جنوبی از جمله فازهای 13، 

14 و 22 تا24 در اولویت اجرا قرار گرفته و فعال خواهند شد.
»محمد مشکین فام«، در نخستین برنامه بازدید از طرح های در حال 
توسعه پارس جنوبی پس از احراز سمت مدیرعاملی شرکت نفت وگاز پارس، 
گفت: هم اکنون هیچ طرحی از پارس جنوبی خارج از اولویت های توسعه ای 
قرار ندارد. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، وقفه و رکود در اجرای 
طرح های درحال توسعه را زیانی بزرگ برای کشور دانست و گفت: تسریع 
در برداشت گاز از میدان مشترك پارس جنوبی، وظیفه ای است که انجام 
آن، همکاری همه جانبه تمام حوزه های کارفرما و پیمانکاران را می طلبد. در 
این بازدید، علی اکبر شعبانپور، مدیرعامل پیشین شرکت نفت و گاز پارس، 
ضمن یادآوری برنامه اولویت بندی طرح های درحال توسعه، گفت: وضعیت 
منابع مالی، شرایط مخزن و ویژگی طرح ها از نظر مراحل ساخت، به ابالغ 
برنامه ای کارآمد مبنی بر ایجاد اولویت بندی تحت نظر وزارت نفت منجر 
شد و در نتیجه، تحوالت خیره کننده اي در منطقه پارس جنوبی روی داده 
و پروژه های بزرگی در بخش های فراساحل و خشکی به ثمر رسید. وی با 
قدردانی از تالش همه کارکنان و پیمانکاران طرح های درحال توسعه پارس 
جنوبی برای بهره برداری از منابع ملی افزود: خوشبختانه عزم وزارت نفت 
و حمایت همه جانبه از اقدام های توسعه محور، سبب شد تا نیرو و توانی 
جدید در بدنه کارفرما و پیمانکاران ایجاد شده و همه بخش های مرتبط با 

این حوزه، برای توسعه پارس جنوبی متحد شوند.
شبکه اطالع رساني نفت و انرژي )شانا(

جزئیات فروش میعانات گازی ایران
 به بی.پی انگلیس اعالم شد



مجله خبری24 مجله خبری24

شهريور- مهر  1395

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت 
این  برنامه های   از  یکی  ایران  نفت  ملی 
ال.ان. حوزه  در  جدی  فعالیت  را  شرکت 

جی عنوان کرد و گفت: به جز پروژه ایران 
ال.ان.جی که در دستور کار است، آمادگی 
دو  اشل های   در  جنوبی  پارس  در  داریم 
میلیون تنی گاز شیرین برای استفاده در 
واحدهای ال.ان.جی در خشکی و دریا به 
سرمایه گذاران بفروشیم. »علي کاردر« با 
بیان این که طرح های  توسعه اي زیادی در 
دستور کار شرکت ملي نفت ایران است و 
الزم است واحدهای ان.جی.ال نیز همزمان 
با این طرح های  توسعه اي آماده شوند، گفت: 
از آنجا که محدودیت منابع مالی، تا حدودی 
واگذاری  برای  است،  شده  روند  این  مانع 

بخش  به  ان.جی.ال  واحدهای  ساخت 
خصوصی برنامه ریزی کرده ایم و امیدواریم 
اقدام، گام بلندی در مسیر کاهش  این  با 

مشعل  گازهای  سوختن 
برداشته شود.

کاردر با بیان این که واگذاری 
ان.جی.ال های  3100 و 3200 
در اولویت است، گفت: ان.جی.

ال های  1700، 1800 و 2100 
نیز به تدریج در آینده واگذار 
می شود تا از سوزاندن گازهای 

همراه جلوگیری شود. معاون وزیر نفت یکی 
دیگر از برنامه های  شرکت ملی نفت ایران را 
فعالیت جدی در حوزه ال.ان.جی عنوان کرد 
و گفت: به جز پروژه ایران ال.ان.جی که در 

پارس  در  داریم  آمادگی  است،  کار  دستور 
گاز  تنی  میلیون  دو  اشل های   در  جنوبی 
شیرین برای استفاده در واحدهای ال.ان.جی 
در خشکی و دریا به سرمایه 

گذاران بفروشیم.
این  به  اشاره  با  کاردر 
ال.ان.جی  ایران  پروژه  که 
شش  تا  چهار  حدود  به 
میلیارد دالر سرمایه گذاری 
تصریح  دارد،  نیاز  جدید 
جدیدی  پروژه های   کرد: 
یک  هر  کنیم،  تعریف  می خواهیم  که 
دالر  میلیون  دو  تا  نیم  و  یک  حدود  به 
نیازمند است. مدیر عامل شرکت  سرمایه 
پرسشی  به  پاسخ  در  ایران  نفت  ملي 

قیمت  به  توجه  با  آیا  که  این  بر  مبنی 
ورود  جهان،  در  ال.ان.جی  کنونی  پایین 
به این عرصه توجیه اقتصادی دارد، گفت: 
از سال 2021 به بعد بازار تغییر می کند و 
جدا از این مبحث، ما قیمت خود را اعالم 
صورتی  در  هم  گذار  سرمایه  و  می کنیم 
همکاری می کند که کار با قیمت تعیین 

شده توجیه اقتصادی داشته باشد. 
باشید  داشته  توجه  شد:  یادآور  کاردر 
که با توجه به حجم ذخایر گازی ایران و 
ظرفیت های  ایران در این زمینه، باید سبد 
رو  این  از  و  باشیم  داشته  گاز  صادراتی 
طور  به  ال.ان.جی  طریق  از  گاز  صادرات 

جدی پیگیری می شود. 
شبکه اطالع رساني نفت و انرژي )شانا(

سرمایه گذاري در عرصه ال.ان.جي توجیه اقتصادي دارد
مدیرعامل شرکت ملي نفت ایران:

درحالی  نفت  عرضه  مازاد  ظرفیت  اتمام  با  عربستان   
اقدام به برداشت از ذخایر استراتژیک نفت خود برای تداوم 
حضور در بازار نفت کرد که ایران در همین شرایط باالترین 
جهش قیمت نفت در بازار را به نام خود ثبت کرد. بر خالف 
پیش بینی ها و با وجود توافق نصف و نیمه اوپکی ها بر سر 
اجرای فریز نفتی، قیمت شاخص های معتبر نفت خام جهان 
در معامالت منتهی به 23 سپتامبر سال 2016 میالدی با 
کمترین نوسان قیمتی در محدوده کمتر از بشکه ای 50 دالر 
تثبیت شد. کشورهای عضو اوپک بر سر اجرای طرح فریز 
نفتی به توافق اولیه دست یافتند و پیش بینی می شود سقف 
تولید نفت کشورهای عضو اوپک در محدوده 32 تا 32.5 

میلیون بشکه در روز تثبیت شود.
نکته قابل توجه در مورد قیمت فروش نفت خام سبک و 
صادراتی ایران آن است که این دو شاخص نفت خام جهان 

باالترین افزایش قیمت را در مقایسه با کل شاخص های معتبر 
نفت جهان به خود اختصاص داده است. از ابتدای سال 2016 
میالدی تاکنون متوسط فروش هر بشکه نفت خام سبک 
صادراتی ایران 38 دالر و 70 سنت و متوسط قیمت هر بشکه 
نفت خام سنگین صادراتی کشور 36 دالر و 53 سنت در بازار 

عرضه شده است.

مهمترین دالیل نوسان قیمت طالی سیاه
در کنار تصمیم تاریخی اعضای اوپک برای فریز سقف 
میلیون  تا 32.5  محدوده 32  در  سازمان  این  نفت  تولید 
بشکه در روز و احتمال کاهش 700 هزار بشکه ای تولید نفت 
اوپکی ها که منجر به تقویت قیمت طالی سیاه در بازار شد، 
اما عوامل دیگری زمینه ساز تضعیف قیمت نفت در بازار شده 
است. افزایش تولید نفت نیجریه و لیبی، بازگشایی پایانه های 

نفتی شرق لیبی و در نهایت افزایش صادرات نفت این کشور 
آفریقایی به کشورهای حوزه آتالنتیک، افزایش 460 هزار 
بشکه ای تولید نفت در کشورهای غرب آفریقا و افزایش 170 
هزار بشکه ای صادرات نفت عربستان سعودی از مهمترین 

دالیل تضعیف قیمت نفت در بازار به شمار می رود.
عربستان  نفت  تولید  افزایش  درباره  توجه  قابل  نکته 
سعودی آن است که با به پایان رسیدن ظرفیت مازاد نفت این 
کشور، سعودی ها برداشت 200 هزار بشکه نفت خام از ذخایر 
استراتژیک خود را در دستور کار خود قرار داده اند که 170 
هزار بشکه از این افزایش برداشت، روانه بازارهای صادراتی 
ظرفیت  رسیدن  پایان  به  با  دیگر  عبارت  به  است.  شده 
مازاد عرضه نفت عربستان، حاال این کشور در اقدامی که 
تحلیلگران بازار از آن به عنوان یک خودزنی یاد می کنند، به 
جای بهره برداری از پروژه های جدید افزایش تولید نفت، اقدام 
به برداشت از ذخایر استراتژیک خود کرده که تداوم این اقدام 
در بلندمدت منجر به کاهش شدید ذخایر استراتژیک و پایین 

آمدن قدرت چانه زنی سعودی ها در بازار نفت خواهد شد.
در کنار عوامل تضعیف کننده قیمت نفت در بازار، کاهش 
ذخایر استراتژیک نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 16 
سپتامبر 2016 میالدی، یکی از عوامل تقویت کننده طالی 
بازار به شمار می رود؛ به طوری که حجم ذخایر  سیاه در 
استراتژیک نفت آمریکا با کاهش 6.2 میلیون بشکه ای به 
504 میلیون بشکه رسیده که پایین ترین سطح در طول 
6 ماه گذشته تاکنون بوده است. از سوی دیگر وقوع پدیده 
آب و هوایی »ال.نینو« و احتمال سرمای زودرس، در نیمکره 
شمالی زمین به ویژه کشورهای اروپایی، زمینه ساز تقویت 
قیمت نفت در بازار در ادامه سال 2016 میالدی خواهد شد.
خبرگزاری مهر

خودزنی جدید عربستان در بازار نفت
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پروژه سد و نیروگاه کارون 3 از سوي برگزارکنندگان دومین کنفرانس بین المللی 
سدهای بزرگ بتنی جزو برترین سدهای بتنی جهان انتخاب شد.

بر اساس اعالم کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، این انتخاب پس از ارزیابی این 
پروژه در میان سدهای بزرگ بتنی دنیا صورت گرفت و پروژه کارون 3 به همراه سه 

پروژه دیگر به عنوان برنده این جایزه انتخاب شده است.
بر اساس این گزارش، دومین کنفرانس بین المللی سدهای بزرگ بتنی که توسط 
کمیته ملی سدهای بزرگ چین و با همکاری انجمن سدهای آمریکا در کشور چین 
برگزار خواهد شد، سد و نیروگاه کارون 3 از کشور جمهوری اسالمی ایران، برنده 

جایزه بزرگ ترین سد بتنی شده است.
در این ارزیابی که توسط هیات داوران متشکل از 10 متخصص برجسته سدسازی 
انجام شده است، بیشترین توجه و تمرکز بر شاخص طراحی و اجرای سد بوده است.

 )CHINCOLD2016( این جایزه در مجمع عمومی کمیته ملی سدهای بزرگ چین
که در تاریخ 29 و 30 مهر 1395 )20 و 21 اکتبر 2016( در شهر شیان چین 

برگزار خواهد شد، به نماینده ایران اعطا می شود.
پايگاه اطالع رسانی وزارت نيرو )پاون(

برای  را  کمیته ای  تشکیل  دستور  نیرو  وزیر 
صنعت  و  نیرو  حوزه  تیپ  قراردادهای  در  بازنگری 
برق داد. کمیته ای سه جانبه که در آن نمایندگانی 
از وزارت نیرو، شرکت توانیر و سندیکای برق ایران 
خصوصی  بخش  و  پیمانکاران  نماینده  عنوان  به 

کالهی  »علیرضا  دارند.  حضور 
مدیره  هیات  رئیس  صمدی«، 
اعالم  با  ایران،  برق  سندیکای 
کار  ماه ها  از  پس  گفت:  خبر،  این 
که  متعددی  جلسات  و  کارشناسی 
بین سندیکا و شرکت توانیر برگزار 
تیپ های  از  جدیدی  مدل  شد، 
و  شد  تهیه  نیرو  حوزه  قراردادهای 
در جلسه ای که با وزیر نیرو داشتیم 

این تیپ قرارداد را برای بررسی به وزیر ارائه دادیم 
قرارداد، دستور  نهایی کردن  برای  نیرو هم  وزیر  و 
اینکه  به  اشاره  با  داد. کالهی  را  تشکیل کمیته ای 
و  همکاری  برای  را  خود  آمادگی  اعالم  نیرو  وزیر 
همراهی بیان کرده و گفته در صورت لزوم برای حل 
مشکالت کنونی قراردادها از هیات دولت و شورای 
دنبال  به  ما  نیز مصوبه خواهد گرفت، گفت:  عالی 
قراردادهای تیپ جدیدی هستیم که عادالنه باشد و 

از نظر منطقی، مشکلی در زمان اجرای آن به وجود 
نیاید؛ چرا که در حال حاضر بسیاری از پیمانکاران 
و فعاالن بخش خصوصی صنعت برق به دلیل نوع 
قراردادها با چالش های بسیاری رو به رو شده اند که 
شاهد  قراردادها  تیپ  تغییر  با  آینده  در  امیدواریم 

بروز چنین مشکالتی نباشیم.
نمایندگان  هیات  عضو  این 
این  از  پیش  افزود:  تهران  اتاق 
قراردادهایی که در حوزه نیرو بسته 
در  و  بود  بیشتر یک طرفه  می شد، 
خصوصی  بخش  فعاالن  حقوق  آن 
می شد.  گرفته  نادیده  پیمانکاران  و 
مسئوالن  به  سندیکا  رو  همین  از 
پیشنهاد  توانیر  و  نیرو  وزارت 
بازنگری در مدل و تیپ قراردادها را داد. این مدل 
جدید قراردادها از انعطاف بیشتری برخوردار خواهد 
برای  آن  در  فسخ  حق  و  دیرکرد  خسارت  بود، 
طرفین به  صورت متقابل دیده شده است. همچنین 
در قراردادهای جدید به دنبال آن هستیم که زمان 
شروع پروژه نه از زمان مبادله قرارداد، بلکه از زمان 

پرداخت اولین پیش پرداخت در نظر گرفته شود.
روزنامه دنيای اقتصاد

تشكیل كمیته بازنگری قراردادهای برق و نیرو
توانیر  شرکت  عامل  مدیر 
هزار  چهار  ساخت  به  اشاره  با 
نیروگاه های  جدید  ظرفیت 
تولید  و  کوچک  مقیاس 
دولت،  گفت:  برق،  پراکنده 
را  پراکنده  نیروگاه های  برق 
خریداری  تضمینی  سال  پنج 

بهره برداری  مراسم  در  کردی«  »آرش  می کند. 
در  برق  پراکنده  تولید  نیروگاه  یک  نخست  فاز 
راه اندازی  و  ساخت  اینکه  بیان  با  تهران،  شرق 
نیروگاه های مقیاس کوچک و تولید پراکنده برق 
ایران  برق  صنعت  توسعه  سیاست های  از  یکی 
نقش  نیروگاه ها،  جدید  نسل  این  گفت:  است، 
و  کرد  خواهند  ایفا  هوشمند  شبکه  در  مهمی 
در  و  شده  برق  تلفات  کاهش  باعث  همچنین 

پدافند غیرعامل نیز تاثیر بسزایی دارند.
وي با اعالم اینکه در شرایط فعلی ظرفیت این 
رسیده  مگاوات  از 800  بیش  به  نیروگاه ها  نوع 
برنامه ریزی های  اساس  بر  کرد:  تصریح  است، 
انجام گرفته، در قالب برنامه ششم توسعه، بین 3 
تا 4 هزار مگاوات نیروگاه تولید پراکنده احداث 

خواهد شد. 
خبرگزاری مهر

احداث 4 هزار مگاوات 
نیروگاه كوچك

 رئیس هیات مدیره سندیکای برق ایران خبرداد:

كارون 3 در میان برترین
 سدهای بتنی جهان
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مدیرعامل سازمان انرژی های  نو ایران 
)سانا( درباره تامین مالی خرید تضمینی 
گفت:  تجدیدپذیر  نیروگاه های   برق 
براساس ماده 5 قانون حمایت از صنعت 
برق و با تمهید مجلس شورای اسالمی، 
نیروگاه ها  این  به  مربوط  مالی  تامین 

بدون هیچ مشکلی انجام می   شود.
»سیدمحمد صادق زاده« با بیان اینکه 
در الیحه  است همه ساله  دولت موظف 
برق  عوارض  عنوان  به  را  مبلغی  بودجه 
عوارض  این  نیمی   از  گفت:  کند،  لحاظ 
تجدیدپذیر  انرژی های   توسعه  صرف 
رسانی  برق  توسعه  صرف  نیمی   دیگر  و 

روستایی می   شود.
در چند  عوارض  این  کرد:  اضافه  وی 
کیلو  هر  ازای  به  ریال  سال گذشته 30 
بوده  توسط مشترکان  برق مصرفی  وات 
است و سالیانه نزدیک به 7 هزار میلیارد 
ایجاد  محل  این  از  مالی  منابع  ریال 

می   شود.
تاکنون  کرد:  اعالم  صادق زاده 
به  کشور  در  تجدیدپذیر  نیروگاه   14
مربوط  مطالبات  که  رسیده  بهره برداری 
یاد  از محل  آنها  برق  به خرید تضمینی 
پرداخت شده  تاخیری  بدون هیچ  شده، 
است. وی گفت: کمیسیون انرژی مجلس 
آمادگی دارد در صورتی که عوارض 30 
ریالی برای توسعه انرژی های  تجدیدپذیر 
کافی نباشد، نسبت به افزایش آن اقدام 
دو  تا  دستکم  مبلغ  این  هرچند  کند؛ 

سال آینده برای این امر کفایت می   کند. 
افزایش  داد:  ادامه  سانا  مدیرعامل 
تدریجی این عوارض به 90 ریال برای هر 
کیلووات ساعت برق مصرفی در سال های  
را  تجدیدپذیر  انرژی های   توسعه  آینده، 

بدون هیچ مشکلی میسر می   کند.
افراد  تولیدی  برق  کرد:  اضافه  وی   
برای  که  خصوصی  شرکت های   یا 
تجهیزات  و  فناوری  از  مهم  این  تحقق 
باالتری  به قیمت  استفاده کنند،  داخلی 

خریداری می   شود.

قیمت تضمینی خرید 
برق تجدیدپذیرها

پاسخ  در  زاده  صادق 
درباره  دیگری  پرسش  به 
بخش  فعاالن  برخی  گالیه 
بودن  متغیر  از  خصوصی 
قیمت های  خرید تضمینی و 
وابستگی آن به قیمت نفت، 

اساس  بر  شده  اعالم  قیمت  کرد:  اعالم 
رابطه ای که هیات وزیران در مصوبه خود 
به  که  می   شود  تعیین  است،  کرده  درج 
فرآورده های   متوسط  قیمت  عامل  سه 
نفتی مورد استفاده در تولید برق )مازوت 
 )FOB( بر مبنای قیمت فوب )و گازییل
خلیج فارس، قیمت تبدیل انرژی در بازار 
برق و صرفه جویی در هزینه های  زیست 
پروژه ها  این  اجرای  محل  از  محیطی 

بستگی دارد.

صورت  در  کرد:  اضافه  مسئول  این 
جدید  قراردادهای  فقط  قیمت،  تغییر 
قراردادهای  و  می   شود  آن  مشمول 

پیشین را دربرنمی   گیرد.

خرید برق از نیروگاه های
 پشت بامی

مدیرعامل سازمان انرژی های  نو ایران 
که  شهروندانی  تولیدی  برق  کرد:  اعالم 
منزل  بام  پشت  در  برق  تولید  به  مایل 
خریداری  جذاب  قیمت های   با  باشند، 
تولید  شد:  یادآور  صادق زاده  می   شود. 
کیلو  یکصد  میزان  به  برق 
 7 قیمت  به  کمتر  و  وات 
وات  کیلو   20 ریال،  هزار 
 8 بهای  به  کمتر  و  ساعت 
نیروگاه های   و  ریال  هزار 
ظرفیت  تا  کوچک  بادی 
یک مگاوات به نرخ 5 هزار 
و 700 ریال در هر کیلووات 
ساعت خریداری می   شود. وی اعالم کرد: 
برق  توزیع  شرکت   39 با  تاکنون  سانا 
به  طریق  این  از  تضمینی  خرید  برای 
توافق رسیده است و هر مشترك ایرانی 
می   تواند برای تولید پنج کیلو وات ساعت 
برق و مشترکان صنعتی و غیرخانگی تا 
بگیرند.  مجوز  ساعت  وات  کیلو  یکصد 
کرد:  بیان  سانا  مدیره  هیات  رئیس 
بامی   نزدیک  پشت  نیروگاه های   ساخت 
توزیع  شرکت های   به  که  است  ماه  یک 

تولید  برای  تاکنون  و  شده  سپرده  برق 
یکصد کیلووات ساعت برق نیروگاهی از 
این محل در شهرهای مشهد، اصفهان و 
کرمان اقدام شده است. وی پیش بینی 
ساعت  مگاوات  دو  امسال  پایان  تا  کرد 
برق از این طریق تولید و خریداری شود 

که به اطالع رسانی بیشتر نیاز دارد. 
در الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه 
نیروگاه  مگاوات  هزار   26 ساخت  کشور 
جدید برنامه ریزی شده است که 16هزار 
گازی  نیروگاه های   تبدیل  با  آن  مگاوات 
موجود به سیکل ترکیبی، 3 هزار مگاوات 
آن با ساخت نیروگاه های  تولید پراکنده 
حرارت  و  برق  همزمان  تولید  و   DG
با  آن  دیگر  مگاوات  هزار   5 و   CHP
تجدیدپذیربادی  نیروگاه های   ساخت 
تامین  )خورشیدی(  فوتوولتائیک  و 

می   شود.
 براساس آمارهای وزارت نیرو، ظرفیت 
در  کشور  نیروگاهی  شده  نصب  کنونی 
یک  فقط  تجدیدپذیر  انرژی های   بخش 
پیش  و  است  کشور  انرژی  سبد  درصد 
بینی می   شود در افق سال 1400 ظرفیت 
به  تجدیدپذیر  نیروگاه های   انرژی  تولید 

پنج هزار مگاوات برسد. 
ظرفیت کنونی نیروگاهی کشور افزون 
بر 75 هزار مگاوات است که از این نظر، 
ایران در رتبه نخست منطقه و چهاردهم 

جهان قرار دارد.
خبرگزاری جمهوری اسالمی )ايرنا(

مشكلی براي خرید برق از نیروگاه هاي تجدیدپذیر وجود ندارد

مدیر دفتر انرژی باد و امواج سازمان انرژی هاي نو 
روش هاي  با  کشور  باد  اطلس  رسانی  روز  به  از  ایران 
تا  آن  شدن  بهره برداری  آماده  و  پیشرفته  و  نوین 

اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد.
کشور  باد  اطلس  تدوین  افزود:  ساتکین«  »محمد 
در  طرح هاي  ترین  بزرگ  از  یکی  نوین،  روش هاي  با 
دست اجرای بخش باد کشور است که بر اساس قرارداد 
انرژی هاي  سازمان  امواج  و  باد  انرژی  دفتر  همکاری 
هواشناسی  هواشناسی سازمان  پژوهشکده  با  ایران  نو 
صنعتی  دانشگاه  با  پژوهشکده  این  همکاری  و  کشور 

دانمارك، تدوین می شود.

سال  از  زمینه  این  در  الزم  اطالعات  گفت:  وی 
2005 تا 2015 میالدی در دست جمع آوری است تا 
با استفاده از روش هاي نوین و نرم افزارهای تخصصی، 

اطلس باد کشور تهیه شود.
درصدی   50 حدود  پیشرفت  به  اشاره  با  ساتکین 
نسخه  آخرین  می شود  بینی  پیش  گفت:  طرح  این 
بر اساس اطالعات 10 سال گذشته  باد کشور  اطلس 
در اردیبهشت سال آینده به بهره برداری برسد و از آن 

استفاده شود.
اطلس  آینده، یک  ماه  دو  در  کرد:  وی خاطرنشان 
بادی برپایه داده هاي پنج سال گذشته ایجاد شده و در 

اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
پیش از این، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
تجدیدپذیر  نیروگاه هاي  توسعه  برای  ریزی  برنامه  از 
و  داده  خبر  کشور  توسعه  ششم  ساله  پنج  برنامه  در 
نیروگاه هاي  با ساخت  برنامه،  این  براساس  بود،  گفته 
تجدیدپذیر، سالیانه هزار مگاوات و در مجموع پنج هزار 

مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه می شود.
هزار   75 از  تجدیدپذیر  انرژی هاي  فعلی  سهم 
و  درصد  دو  کشورفقط  نیروگاهی  ظرفیت  مگاوات 

معادل 1500 مگاوات است.
خبرگزاري جمهوري اسالمي )ايرنا(

»اطلس باد« كشور اردیبهشت 96 به بهره برداری می رسد

مدیرعامل شرکت سانا:
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معاون اول رئیس جمهوری با تاکید براینکه باید قدر 
منابع آب را بدانیم و به بهترین وجه ممکن از منابع آب 
استفاده کنیم، گفت: امروز هیچ منبعی مهم تر و با ارزش تر 
از آب برای ایران وجود ندارد و همه صاحبان قلم، هنرمندان 
و کسانی که سخنانشان در میان مردم مؤثر است باید این 
واقعیت مهم را به مردم یادآور کنند. »اسحاق جهانگیری« 
در آیین افتتاح سد غالمان گفت: آب یک نعمت بزرگ 
الهی و پیش نیاز توسعه است که هم برای حیات بشر و 
هم برای توسعه یک ضرورت است. وی با اشاره به اینکه 
ایران با محدودیت منابع آب مواجه است و باید از این منابع 
محدود استفاده صحیح داشته باشد، خاطرنشان کرد: 15 
سال است که با خشکسالی روبرو هستیم و مشکالت ناشی 
از کمبود آب هرسال بیشتر شده است و هم اکنون به نقطه 
رییس جمهوری  اول  معاون  رسیده ایم.  کننده ای  نگران 
همچنین با یادآوری توانمندی و دانش فنی مهندسین و 
متخصصین ایرانی در احداث سد تصریح کرد: ایران یکی از 
کشورهایی است که در احداث بزرگ ترین و پیچیده ترین 
سدها دارای تجربه و دانش فنی است و اگر امروز سدهای 
احداث شده در کشور وجود نداشت، تأمین و مدیریت آب 
بسیار سخت تر بود. جهانگیری افزود: اگر سدهای موجود 
در کشور احداث نشده بود حجم بزرگی از منابع آب کشور 

این  امروز  خوشبختانه  اما  بود،  شده  خارج  دسترس  از 
منابع آب در پشت سدها نگهداری شده است. معاون اول 
رییس جمهور با تاکید بر لزوم بهره وری و استفاده از منابع 
آب در سه بخش شرب، کشاورزی و صنعت گفت: ایران 3 
دهم درصد از منابع آب جهان را در اختیار دارد اما متاسفانه 
میزان مصرف آب در ایران دو برابر کشورهای پرآب است 
که این دو آمار با هم سازگاری ندارد. وی با اشاره به اهمیت 
استفاده از روش های کشت گلخانه اي و شیوه های آبیاری 
نوین، گفت: در استفاده از روش های آبیاری نوین دولت 85 
درصد کمک بالعوض ارائه می دهد تا مردم تشویق شوند 
که از این روش ها استفاده کنند. در این مراسم مهندس 
»حمید چیت چیان« وزیر نیرو نیز گزارشی از احداث سد 
در دولت تدبیر و امید ارائه کرد و گفت: در مدت سپری 
شده از دولت یازدهم 17 سد افتتاح شده است که مجموع 
این سدها 3 میلیارد و 968 میلیون متر مکعب آب را 
استحصال و در اختیار کشور قرار داده است. افزود: در این 
مدت 25 طرح احداث سد جدید نیز آغاز شده که امیدوارم 
به زودی به بهره برداری برسد و مجموع آبی که این 25 
سد استحصال خواهد کرد نیز به 2 میلیارد و 700 میلیون 

مترمکعب خواهد رسید.
خبرگزاری ايلنا

مذاكرات آبی ایران و افغانستان
در تهران برگزار شد

کمیساران  مشترك  کمیته  نشست  هفدهمین   
آب هیرمند، با حضور مقامات آب ایران و افغانستان 
کمیته  اجالس  هفدهمین  شد.  برگزار  تهران  در 
»جبار  حضور  با  هیرمند  آب  کمیساران  مشترك 
و  مرزی  رودخانه های  دفتر  مدیرکل  وطن فدا«، 
»سلطان محمود  و  نیرو  وزارت  مشترك  آب  منابع 
وزارت  آب  امور  تنظیم  عمومی  رئیس  محمودی«، 
تهران  در  گذشته  روز  افغانستان  آب  و  انرژی 
از نشست، راه های تقویت  برگزار شد. در این دوره 
خصوص  در  کشور  دو  بین  همکاری  مکانیسم های 
سوی  از  هیرمند   1351 معاهده  اجرایی کردن 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  کشور  دو  آبی  مقامات 
گرفت. در این اجالس، مقامات وزرات نیرو و انرژی 
ایران و افغانستان توافق کردند در چارچوب حسن 
تمامی  ملت،  دو  بین  حسنه  روابط  و  همجواری 
تدابیر و اقدام های الزم را در جهت تقویت و توسعه 
همکاری ها به کار گیرند. کمیته مشترك کمیساران 
هیرمند   1351 معاهده  اجرایی  بازوی  هیرمند  آب 
افغانستان  ایران و  بین دو کشور جمهوری اسالمی 

بوده که از سال 1383 اجرایی شده است.
خبرگزاری مهر

معاون اول رئیس جمهور : 

هيچ منبعی مهم تر از آب
 برای ایران وجود ندارد

وزیر نیرو در آیین بهره برداری از 11 پروژه صنعت 
و  شبکه  هوشمندسازی  گفت:  اردبیل  استان  در  برق 
تاسیسات برق کشور می تواند زمینه الزم را برای اجرایی 

شدن برنامه های مهم این صنعت مهیا کند.
تلفات  مهندس »حمید چیت چیان« گفت: کاهش 
میزان  کاهش  و  بار  ضریب  میزان  افزایش  شبکه، 
خاموشی ها، از جمله برنامه های مهم وزارت نیرو است 
که هوشمندسازی سامانه های برق این برنامه ها را بسیار 

معدود  از  برق  افزود:  کرد. چیت چیان  خواهد  تسهیل 
کاالهایی است که قابلیت ذخیره سازی ندارد و هر گونه 
برای  ایجاد مشکالتی  باعث  آن،  تولید  از  ماندن  عقب 
کشور خواهد شد. وزیر نیرو در ادامه گفت: شاید تاکنون 
ظرفیت ها و حساسیت های برق مورد توجه قرار نگرفته 
باشد، در حالی که تمام خدمات و بخش های اقتصادی 

کشور وابسته به برق هستند.
پايگاه اطالع رسانی وزارت نيرو )پاون(

هوشمندسازی شبكه و تاسیسات برق
بستر اجرایی شدن برنامه های این صنعت است

اولین ناوگان حمل LNG ایران
با مشاركت نروژ راه می افتد

آمادگی  از  نفتکش  ملی  شرکت  مدیرعامل   
برای  نروژی  شرکت های  با  همکاری  برای  ایران 
امکان  LNG خبر داد و گفت:  حمل محموله های 
همکاری دو کشور در صنعت سوخت رسانی دریایی 

)بانکرینگ( هم وجود دارد. 
آیهان"،  "دیلک  با  دیدار  در  اکبر صفایی"  "علی 
با  نروژ،  ماهیگیری  و  تجارت  صنعت،  وزیر  معاون 
آمادگی  ایران  نفتکش  ملی  اینکه شرکت  بر  تاکید 
دارد تا با شرکت های نروژی در حمل محموله های 
رسانی  سوخت  گفت:  کند،  همکاری  ال .ان .جی 
شرکت های  با  همکاری  زمینه های  دیگر  از  دریایی 
و  تجارت  صنعت،  وزیر  معاون  است.  نروژی 
ماهیگیری نروژ هم در این دیدار از آمادگی نروژ برای 
گسترش همکاری ها با شرکت ملی نفتکش ایران در 
بخش های مختلف خبر داد و با اشاره به عالقه مندی 
گسترش  به  نروژ  کشتیرانی  و  دریایی  شرکت های  
همکاری ها با شرکت ملی نفتکش ایران، تاکید کرد: 
افزون بر حوزه های یادشده، آمادگی داریم با شرکت 
ملی نفتکش ایران در زمینه پروژه های ال. ان .جی و 

کشتی های »ال ان جی بر« همکاری کنیم.
خبرگزاری مهر 



مجله خبری28

افتتاحواحدتقطیرفازنخستپاالیشگاهستارهخلیجفارس
واحد تقطیر فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، روز 
سه شنبه27 مهرماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر 
نفت و جمعی از مسئوالن استانی به طور رسمی به بهره 

داری رسید.
فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیج فارس شامل بخش هاي 
مشترك  فصل  مشعل،  فرآیندی،  واحدهای  یوتیلیتی، 
و مخازن است که 76 درصد از کل پاالیشگاه را به خود 
اختصاص می دهد و قابلیت فرآورش روزانه 120 هزار بشکه 
میعانات گازی و تولید محصوالت بنزین، نفت گاز، نفت سفید 
و گاز مایع یورو 4 را دارد. بخش هاي عمده اي از یوتیلیتی 
پاالیشگاه شامل واحدهای آب، برق، بخار، هوای ابزار دقیق، 
نیتروژن و سوخت چندین ماه قبل به مرحله بهره برداری رسیده 
است. واحد آب شامل شبکه آب آتش نشانی، سه دستگاه آب 
شیرین کن هر یک به ظرفیت چهار هزار مترمکعب در روز، آب 
 Machinery،دمین برای تامین آب مورد نیاز تولید بخار آب
Cooling جهت خنک سازی یاتاقان ها و شبکه زیرزمینی آب 
دریا می شود. واحد برق شامل واحدهای تولید برق با استفاده 
مگاوات  ظرفیت 42  به  یک  هر  و6  شماره 5   GTG از 

ساعت، پست هاي برق مربوطه برای برق رسانی به واحدهای 
یوتیلیتی )5 پست(، به واحدهای فرآیندی فاز یک )3 پست(، 

واحدهای آفسایت و فلر )2 پست( است.
واحد بخار هم شامل بویلر شماره 1 و 2 به ظرفیت تولید 
هر یک 277 تن در ساعت است که در کنار واحدهای هوای 
ابزار دقیق، نیتروژن و سوخت از چندین ماه پیش راه اندازی 
شده است. واحد تقطیر پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ظرفیت 
پاالیش روزانه 120 هزار بشکه میعانات گازی، تولید روزانه 
اولیه روزانه چهار  با ظرفیت 12 میلیون لیتر، تولید  نفتا 
میلیون و 500 هزار لیتر گازوئیل، تولید اولیه سه میلیون و 

500 هزار لیتر نفت سفید و تولید اولیه روزانه 300 تن گاز 
مایع )ال. پی .جی( دارد. پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج 
فارس، متعلق به شرکت نفت ستاره خلیج فارس، نخستین 
پاالیشگاه در حال ساخت کشور است که از خوراك میعانات 
پاالیش  با ظرفیت  پاالیشگاه  این  می کند.  استفاده  گازی 
360 هزار بشکه در روز سومین پاالیشگاه و با ظرفیت تولید 
36 میلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو 4و 5، بزرگ ترین 
پاالیشگاه تولید بنزین کشور به شمار می آید که معادل 55 
درصد مجموع تولید دیگر پاالیشگاه های کشور، بنزین تولید 

می کند.
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قرارداد شركت چینی با واگن ساز ایرانی
تهران  برای تولید 215 دستگاه بدنه  واگن   10 منطقه  شهردار 

بریانک  محله  از  بازدید  در 
عملیات  روند  در  تسریع  از 
و  بریانک  مترو  عمرانی 
ایستگاه  این  از  بهره برداری 
ظرف چند ماه آینده خبر داد.

در  بابازاده«  »عباس 
روند  در  تسریع  ضرورت  بر  تأکید  با  بازدید  این 
اجرای ایستگاه هاي مترو بریانک و محبوب مجاز، 
محله  برای  عطفی  نقطه  را  آن  از  بهره برداری 
برشمرد و افزود: با تسریع در عملیات عمرانی، این 
طراحی  و  ویژه  امکانات  با  طبقه  در سه  ایستگاه 
منحصر به فرد و زیبا به عنوان یکی از بزرگ ترین 
ایستگاه هاي شهر تهران در چند ماه آینده افتتاح 

خواهد شد.
ارتباط  زیرگذر،  احداث  طریق  از  افزود:  وی 
شرق و غرب بزرگراه نواب به راحتی میسر خواهد 
شد. ضمن این که با حذف ستون ها و دیواره در 
تقاطع شهید نواب و خیابان بریانک توسط شرکت 
مترو و تخلیه و تحویل باند کناری به منطقه، الین 
برای  صفوی  نواب  شهید  بزرگراه  مسیر  کندرو 

ورودی بریانک و خیابان قزوین احیا خواهد شد.
سايت خبري تحليلي تين نيوز

بهره برداری از ايستگاه مترو 
بريانک ظرف چند ماه آينده

در قراردادی میان شرکت های »نانجینگ پوژن« چین 
و شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان )ایریکو(، تولید بدنه  
215 دستگاه واگن مترو  سه کالن شهر کشور، به ایریکو 

واگذار شد.
شرکت های  عامل  مدیران  حضور  با  که  مراسمی  در  
ترابر  توسعه  سرمایه گذاری  گروه  چین،  پوژن  ایریکو، 
ایرانیان  برگزار شد، قرارداد تولید بدنه واگن های شهرهای 
و  چین  پوژن  شرکت های  بین  اصفهان  و  شیراز  تبریز، 

ایریکو به امضا رسید.
بنابراین گزارش شرکت »سی آر سی نانجینگ پوژن« 
در پی برگزاری مناقصه ای که از سوی سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های وزارت کشور برگزار شد، مسئولیت تولید 
315 واگن مترو را در کشور بر عهده گرفت که تاکنون 
تعداد 100 دستگاه واگن موضوع این قرارداد به صورت 
CBU وارد کشور شده و قرار است در ادامه، تولید 215 
واگن نیز به صورت PLB با همکاری طرف خارجی در 

داخل کشور تولید شود.
مدیر عامل   اهلل یارنژاد«،  عسکر  »علی  مراسم   این  در 
اظهار  ضمن  ایرانیان،  ترابر  توسعه  سرمایه گذاری  گروه 
خرسندی از انعقاد این قرارداد گفت:  امیدواریم در تحقق 
عنوان  به  که  سالی  در  انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات 

است،  شده  نامگذاری  عمل  و  اقدام  مقاومتی،  اقتصاد 
بتوانیم با حمایت مسئوالن  گام مهمی برای تأمین بخش 
کشور  مترویی  نقل  و  حمل  خطوط  نیاز  از  اهمیتی  پر 

برداریم.
در ادامه جلسه نیز مدیر عامل شرکت توسعه صنایع 
و  فنی  توانمندی های  به  اشاره  با  )ایریکو(  ایرانیان  ریلی 
واگن  نیاز  تأمین  در  ایریکو  انسانی  نیروی  باالی  دانش 
اولویت  کاری  کشور گفت:   توسعه حمل و نقل ریلی در 
شرکت  در  ایجادشده  ظرفیت  امیدوارم  قراردارد،  دولت 
ایریکو برای تولید واگن، درخدمت تأمین ناوگان حمل و 
نقل درون شهری و برون شهری کشور قرار گیرد و شرکت 
ایریکو بتواند متناسب با توانمندی های خود و با همکاری 
تامین  به  پاسخگویی  در  محوری  نقشی  پوژن  شرکت 

واگن های مورد نیاز بر عهده داشته باشد.
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گزارش پنل تخصصي تونل
بلند طرح چند منظوره اومااویا

قرارداد جاده كالر- كفری 
چطور بسته شد؟

پروژه تونل انتهایي سامانه 
انتقال آب از سد آزاد

طرح چند منظوره اومااویا )Uma Oya( با هدف انتقال 
آب، آبیاری اراضی پایین دست و تولید برق در محدوده 
جنوب شرقی منطقه بادوال )Badulla( از توابع استان 
کلمبو  کیلومتری   200 حدود  فاصله  به   )Uva( اووا 

پایتخت تجاری کشور سریالنکا تعریف شده است.
د   ر صفحه 36 بخوانيد   

محدوده  در  کشور  غرب  در  دهگالن  قروه-  دشت 
وسعتي  با  دشت  این  است.  شده  واقع  قروه  شهرستان 
بیش از 220 هزار هکتار در محدوده حدود 140 روستا 
انتقال  سامانه  از  بهره برداري  است.  گسترده  شهر   4 و 
آب از سد آزاد با هدف اصلي تامین نیاز آبي کشاورزي، 

شرب و ....                            د   ر صفحه 39 بخوانيد   

هر تونل داستان خودش را دارد

اقلیم کردستان در سال 1970 و در پي پیماني میان 
حکومت وقت عراق و رهبران کرد عراق تشکیل شد. این 
اقلیم داراي سه استان به نام هاي سلیمانیه، اربیل و دهوك 
از  بوده که پایتخت آن اربیل مي باشد. کردستان عراق 

اقتصادي  فعالیت هاي  براي  اي  ویژه  موقعیت و شرایط 
برخوردار است و 73 درصد صادرات ایران به عراق از اقلیم 
کردستان، در این کشور انجام مي شود. لذا راه هاي گسترش 
روابط اقتصادي کردستان عراق با ایران رو به پیشرفت هاي 

مطلوبي مي باشد.  لذا زمینه براي فعالیت هاي اقتصادي 
شرکت هاي پیمانکاري ایران در اقلیم کردستان عراق بسیار 
مناسب و مساعد است و مي بایست از این فرصت به دست 

آمده استفاده و...                            د   ر صفحه 40 بخوانيد   
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موضوع گفتگوی ما درباره تجربه فراب     در تونل های 
انتقال آب اس�ت. اينک�ه اين تجرب�ه در جهان چه 
ش�کلی دارد و در ايران چه ابعادی دارد و بعد از آن 
روی خوِد مجموعه فراب     چه جزئيات و ظرايفی پيدا 
می كند. بهتر است سوال خود را از اينجا شروع كنم 

كه تونل ها چه ماهيتی دارند؟
به طور کلی وقتی از تونل ها حرف می زنیم منظور این 
است که سازه ای یا در زیرزمین، یا زیر سنگ یا زیر خاك 
است، این سازه ها از دوران قدیم مطرح بوده است. چون به 
طور معمول این تونل ها زیر سنگ یا زیر خاك هستند و 

هر تونل داستان خودش را دارد

شناخت سنگ و خاك برای ما حتی امروزه به 
طور کامل امکان پذیر نیست، به همین خاطر 
از قدیم تا امروز انسان ها دردسرهای زیادی با 

تونل ها داشته اند و امروز هم داریم.
يعنی پيشرفت تکنولوزی و علم در اين 

حوزه گره چندانی نگشوده است؟
 البته ما مطالعات زیر سطحي پیشرفته اي 
و  داریم  ژئوفیزیک  و  زمین شناسی  جمله  از 
با دستگاه های بسیار پیشرفته جهانی امروزه 
و  سنگ  خصوصیات  از  بسیاری  می توانیم 
یک  از  وجود  این  با  اما  بشناسیم،  را  خاك 
گمانه  محدودي  تعداد  کیلومتری   10 تونل 

از  حاصله  اطالعات  باید  و  داریم  زمین شناسي  شناسایي 
آنها را برای کل طول تونل بکار بگیریم و به ناچار تعمیم 
نتیجه گیري حاصل  این است که قطعیت  دهیم. حقیقت 
تونل  از  نقطه  نیست. چون هر  واقعیت  با  مطابق  همیشه 
حرف خودش را می زند. در جایی گسل، شکاف یا ترك های 
زمین شناسی و آب وجود دارد که اینها باعث می شود در 
تونل ریزش  یا  و  تونل شود  وارد  تونل آب  هنگام حفاري 
به  و  هستند  مطرح  جهانی  در سطح  مشکالت  این  کند. 
همین خاطر در قراردادهای بین المللی کارهای زیرزمینی، 
مذاکرات بازرگاني با صعوبت صورت مي گیرد که غالباً منجر 
به قیمت های باال نیز می شود و کمتر پیش آمده که مشتری 
بتواند چنین قیمت هایي را رد کند. در مورد تونل هایی که ما 

گفتگو با دكتر نجمايی پيرامون تجربه تونل های انتقال آب

فرانک ميرزايی
روزنامه نگار اقتصاد  ی

حضور فراب     در بازارهای بین المللی و اجرای پروژه های متعدد داخلی و 
برون مرزی، بیش از همه چیز مدیون حضور دانشمندانی است که با تمام 
توش و توان خود در کنار این شرکت ایستاده اند و در اجرای طرح ها هرآنچه 
علم اندوخته اند به کار مي برند و عالوه بر پیشبرد پروژه ها، اقدام به تربیت 
مهندسان جوانی می کنند که هر یک از آنها می توانند امیدهایی برای آینده 
کشور و شرکت فراب     باشند. دکتر نجمایی یکی از این اساتید بی  بدیل است 

که همکاری با او برای فرابی ها افتخار آفریده است. گفتگو با دکتر نجمایی 
همزمان با اجرای پروژه تونل آزاد و تونل انتقال آب اومااویا رقم خورد و 
ایشان با صبر و حوصله بسیار از چند و چون تجربه های فراب     در اجرای 

تونل های مختلف گفت. 
آنچه در ادامه می خوانید مشروح گفت و گوی مجله فراب     با دکتر نجمایی 

پیرامون تونل ها و پروژه های فراب     در این حوزه است. 
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حفاری می کنیم نیز هم همین مسئله وجود دارد.
با اين توصيفات آيا ما با ابعاد و استانداردهای جهانی 

خيلی فاصله داريم؟
ما با استانداردهاي جهاني حفاري تونل فاصله ای نداریم، 
در  و  سرزمین  کدام  در  که  است  تونل  ماهیت  این  بلکه 
طبیعت  به  توجه  با  حفاری  این  و  می شود  حفاری  کجا 
با یکسری مشکالت مواجه می شود که ممکن است  آنجا 
با  جا  هر  در  تونل  حفاري  نباشد.  بنابراین  دیگر  در جای 
با  که  چالشی  و  هست  روبه رو  خودش  خاص  مشکالت 
مسائل و مشکالت می کنید باید در خور آنها باشد. هرچند 
که تکنولوژی عملیات حفاري شناخته شده و توسعه قابل 
توجهي یافته است، اما شما وقتی می توانید مسئله مربوط 
به مشکالت پیش بیني نشده یک نقطه از تونلي را حل کنید 
اول حفاری  یعنی  باشید.  تونل رسیده  از  نقطه  به آن  که 
شکاف  یک  به  مثال  آن  از  بعد  و  باشید  داده  انجام  را 
مطالعات  در  آن  وجود  که  باشید  رسیده  گسل  یک  یا 
این  که  نمی دانید  و  نشده است  پیش بیني  زمین شناسي، 
یک  مثاًل  محل  حفاري  با  مي شود.  فعال  چگونه  گسل 
باید  که  مي شود  تونل  وارد  الی  و  گل  از  عظیمی  توده 
آن را از تونل خارج کنید. اینها مشکالت خاص و حتي 
تعطیلی پروژه را در پی دارد. گاهی هم آب های زیرزمینی 
وارد تونل می شود که این هم معضل دیگری است که در 

بسیاري از تونل ها پیش مي آید.
تجربه های جهانی خاص و بس�يار وي�ژه برای تونل 
انتقال آب در ذهن داريد كه بش�ود آن را الگوی كار 

سخت در حوزه تونل های انتقال آب دانست؟
تقریبا می توان گفت کلیه تونل هایی که در جهان حفاری 
شده و یا مي شود، هر کدام با مشکل خاص زمین شناسي و 
هجوم آب به داخل تونل روبرو بوده است. مثال تونلی در ژاپن 
در حدود 150 متر زیر دریا حفاري شده که ناگهان با ایجاد 
شکاف، آب به داخل تونل وارد شده است. تونل هایی که در 
کشوری مثل فنالند و نروژ حفاری شده اند با مشکالت خاص 
خودشان روبه رو هستند. گاهی تونل هایی که حفاری می کنیم، 
اما گازهایی که متصاعد می شود،  ندارد،  خشک است وآب 
ُکشنده است.  بنابراین در هر کدام از جاهای دنیا، یک یا چند 
مشکل خاص ظاهر مي شود و تقریبا هیچ تونلی بدون مشکل 

حفاری نشده است.
در ذهنتان نامی از معروف ترين تونل هايی كه اجرای 

آنها با مشکالت خاص همراه بوده است، داريد؟
مقاله ای برای دانشنامه فرهنگستان نوشتم که راجع به 
تونل هاست. در آن مقاله ذکرکرده ام که در حال حاضر 140 
تونل بزرگ در حال حفاری در جهان داریم که همگی با 
مشکل روبه رو هستند و بسیاری هم در کشورهای پیشرفته 
جهان نظیر اروپا و ژاپن و چین واقع شده اند. در واقع وقتی 
زیر زمین رفتیم باید به مصاف مشکالت برویم. آنجا شرایط 
مثل روی زمین نیست که محیط بازی داشته باشیم. مثال 
در یک تونل با قطر 3 تا 4 متر، باید مصالح حفاري، گل 

و مواد دیگر را خارج کنیم و در همان حال 
این  بگیریم و طبیعتا  را  جلوی آب و ریزش 

یک کار مشکلی است.
مجموع�ه ف�راب     چ�ه تجربه هايی در 

اجرای تونل ها داشته است؟
تونل  داشتیم  تابحال  که  تونلی  بزرگترین 
»اومااویا« بوده و بعد از آن هم تونل آزاد است. 
قسمت  در  خودمان  کشور  در  که  آزاد  تونل 
کردستان واقع است، و درحال حفاري است. تا 
اوایل مهرماه سال جاري به دلیل عدم برخورد 
نشده،  بیني  پیش  شناسي  زمین  شرایط  با 
با  اما  نداشت.  وجود  چنداني  حفاري  مشکل 
مشکل  مصالح  تغییر  و  آبدار  زون  با  برخورد 
اما به طور کلي به  پایداري پیش آمده است، 
نسبت حفاري صورت گرفته این تونل داراي 
مشکالت کمتري است و تا قبل از مواجه با 
رکوردهاي حفاري  از  یکي  ناپایدار،  زون  این 

مکانیزه محسوب مي شد.

پس زاگرس با شما مهربان است؟
قسمت ها،  بعضی  در  نیست.  مهربان  هم  همیشه  نه 
کوهرنگ  تونل  در  است.  نبوده  مهربان  کوهرنگ  در  مثال 
13 کیلومتر تونل، بیش از 13یا 14 سال طول کشید تا 
حفاری شود. ماشین هاي حفاري در هجوم آب غرق شدند 
و با زحمت بسیار کار ادامه یافت و مدت زماني طوالنی با 
آن چالش می کردند.  بنابراین همه جای زاگرس با ما مهربان 

نبوده است.
اومااويا     چه تفاوتی دارد؟

اومااویا     در منطقه ای واقع شده که گسل و گسیختگي 
از یک نقطه به نقطه دیگر و نوع سنگ متفاوت است. در 
نقاط خاصی از مسیر تونل این مشکالت برآمده از تفاوت 
جنس سنگ ها یا گسل ها خودش را به صورت پیش بیني 
نشده بروز می دهد. سنگ در پارهاي از نقاط کامال بر وفق 
مراد حفاري است و در بعضي نقاط با گسل و تنوع سنگ 
که داراي مخازن آب زیر زمیني است روبرو هستیم . یکی 
از مشکالت عمده در تونل اومااویا     ورود آب های زیرزمینی 
به تونل است که مردم آنجا را با مشکالت عدیده ای مواجه 
کرده است. از لحاظ زیست محیطی سطح آب هاي زیرزمیني 
موضوع  و همین  و چاه هایي خشک شده اند  افتاده  پایین 
عالوه بر ایجاد مشکالت برای مهندسان و مجریان پروژه، 
صدای کشاورزان منطقه را نیز درآورده است. در حالیکه در 
طرح دیگري در کشور سریالنکا میزان نشت آب در حدود 
3000 لیتر در ثانیه )حدود 6 برابر طرح اومااویا( است ولي 
مشکل خاصي پیش نیامده است . از اینرو هر طرح تونلي 

مسائل و مشکالت خود را دارد.
يعن�ی اين حف�اری باعث تغييرات زيس�ت محيطی 

شده است؟
وقتی تونل حفاری نشده یعنی به طور طبیعی شرایط 
در طول مدت های زمانی مثال هزاران سال به تعادل رسیده 
است. آب باران به داخل سنگ ها نشت می کند و مقداري از 
آن توسط چشمه ها و چاه ها خارج شده و در نهایت تعادلی 

تابحال  که  تونلی  بزرگترین 
داشتیم تونل »اومااویا« بوده 
آزاد  تونل  هم  آن  از  بعد  و 
است. تونل آزاد که در کشور 
خودمان در قسمت کردستان 
پیش  خوبی  به  است،  واقع 
واضح  هم  دلیلش  می رود. 
است چون اینجا آب زیادی در 
سنگ کوه نداریم بعالوه اینکه 
طراحی  طوری  پوشش  و  نور 
شده که با آن مشکلی نداریم 
و خوشبختانه پیشرفت پروژه 
دالیل  همین  به  آزاد  تونل 

خوب است
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اکوسیستم  یک  نتیجه  در  است.  شده  برقرار  سیستم  در 
با  برخورد  دلیل  به  حاال  است.  پابرجا  ساله  هزار  چندین 
بهم  تعادل  این  نشده،  پیش بیني  زمین شناسي  شرایط 
خورده  است و با حفاری تونل، مجاري و شکافهائي ایجاد 
شده  است که راه آب را برای خروج از تونل باز کرده است. 
طبیعتا در چنین شرایطي مشکل زیست محیطی هم پیش 
می آید، اما چاره ای هم نبوده است. همانطور که گفتم در 
شرایط پیش بیني نشده تا به مشکل نرسید، نمی توانید آن 
را حل کنید. البته وقتی که حفاري تونل تمام شد و پوشش 
و آب بندی صورت  تزریق  و عملیات  تکمیل  تونل  داخلی 
گرفت، بعد از یک فصل پربارش، دوباره آب در داخل آبخان 
منطقه ترمیم شده و به گردش طبیعي خودش می رسد، 
اما در دوره فعلی اجرا دچار مشکل بوده و چاره ای نیست. 

ب�رای جبران صدمات محيط زيس�تی چ�ه اقدامی 
انجام می شود؟

در حال حاضر چاه هایي خشک شده و حتی در بعضي از 
ساختمان های مردم ترك هایی بوجود آمده و برخی از مردم 
را جابجا کرده اند. شرکت فراب     به لحاظ احساس مسئولیت 
اجتماعي خود در آنجا درحال آبرسانی به مردم است و سعی 
کرده که جبران خسارت کند و خانه هایی برایشان اجاره 
کرده است. این موضوع را خوِد دولت سریالنکا هم می داند.
پس با ي�ک تجرب�ه چندوجه�ی در اومااويا     مواجه 
هس�تيم. اجازه می دهيد يک مق�دار جزئی تر وارد 
اين تجربه تونل انتقال آب شويم؟ پروژه تونل انتقال 
آب در اومااويا چگونه ش�روع شد و فاز مطالعاتی و 

مشخصات فنی اش چيست؟
مطالعات این طرح در حدود 27 سال پیش توسط یک 
شرکت غیر ایرانی انجام شد. مقصود اولیه هم انتقال آب 
یک حوزه مرطوب به یک حوزه خشک بود. بعداً مطالعات 
ارتقاء پیدا کرد و تولید برق را هم جزو این طرح گذاشتند 
و مطالعات فاز اول شناخت توسط شرکت های مختلفی که 
خود دولت سریالنکا انتخاب کرده بود، تدوین شد. در این 
فاز شناخت؛ محل سدها، مسیر تونل و محل نیروگاه قطعي 
شده بود. یعنی وقتی پروژه را به ما دادند و قراداد امضاء شد، 
اختیار خیلی زیادی در تغییر نقاط ثابت شده نداشتیم. یعنی 
مسیر تونل همین جا بود و تنها کمی می توانستیم به طرف 
راست یا چپ برویم و تنها کمی می توانستم شیب را کم یا 
زیاد کنیم اما مسیر معمول در همان قسمت ها بود. مطالعات 
به کمک  و  پویري  و  توسط مشاورین مهاب قدس  بعدی 
 CECB مطالعات زیست محیطی که شرکت سریالنکایي
انجام داده بود، پیش رفت. در مرحله دوم نقاط ثابت  شده 
طرح را به نحوی که کمتر به محیط زیست خسارت بزند و 
بتوانیم بهتر اهداف کارفرما را تامین کنیم، تنظیم کردیم. 
در نهایت طرح به گونه ای شد که 145میلیون مترمکعب 
آب را به قسمت پایین دست برسانیم و 120 مگاوات هم 
ظرفیت برق نیروگاه را داشته باشیم. نیروگاه هم در عمق 

بیش از 700متری زیرزمین جانمایي شد.

پس پروژه به لحاظ مشخصات فنی، پروژه 
خاصی است؟

سازه های  مورد  در  وقتی  کلی  طور  به 
از  چون  می کنید،  صحبت  هیدرولیکی 
شرایط  کلیه  دیگر  نقطه  به  نقطه  یک 
هیدرولوژیکی، زمین شناختي و ژئوفیزیکي و 
سایر مسائل ازجمله مسائل زیست محیطي، 
سیاسی، اقتصادی متفاوت است، هر پروژه اي، 
طرح خاصی برای خودش است و مشابه طرح 
دیگری هم نیست. ضمن اینکه پروژه از جمله 
بزرگترین طرح ها در کشور سریالنکا است و 
بزرگ ترین  نوع  از  هم  آسیا  جنوب  در  شاید 
چراکه  باشد.  آبي  نیروگاه  و  سد  طرح هاي 
بلند  تونل  یک  وزني،  بتني  سد  دو  شامل 
تونل  یک  کیلومتری،   15/5 نیروگاه  آبرسان 
کیلومتر،   4 طول  با  سد  دو  بین  آب  انتقال 
طول2  با  نیروگاه  به  دسترسی  تونل  یک 
کیلومتر، یک تونل پایاب با طول 4 کیلومتر 
و به عالوه یک مغار نیروگاهي و یک شافت 
با عمق بیش از 600 متر است. بخش عمده 

است  متعدد  تونل هاي  حفر  و  طراحي  پروژه  این  در  کار 
که اگر در مجموع نگاه کنیم این یعنی پروژه با احتساب 
تونل هاي متفرقه دسترسي در اطراف مغار نیروگاه، شامل 
داخل سنگ  در  تونل  کیلومتر  از 30  بیش  اجرای حدود 
است. سنگی که گسل، شکاف و درز دارد و وقتی به نحوي 
دستکاري مي شود و شکاف ها آزاد مي شود، به طور طبیعی 

چرخه آب به هم می ریزد و درد سر درست مي شود.
این طرح منحصر به فرد که عمدتا در زیر زمین است 
پیچیدگیهاي  و  مشکالت  با  هیدرولیکی  طرح  هر  مانند 
دیگر  با  آن  مشکالت  مقایسه  و  است  روبرو  خود  خاص 
طرح ها مناسب نیست. در طرح هاي برق آبي و یا هر طرح 
مشابه،نمیتوان برخوردي مانند سایر طرح هاي تولید برق از 
جمله طرح هاي نیروگاه هاي حرارتي داشته باشیم. از یک 
طرف محل و موقعیت محدوده طرح دیکته شده و از طرف 
دیگر این طبیعت است که شرایط طرح را متاثر مي کند. 
قابل  با سایر طرح هاي برق آبي  تنها  نه  این طرح   بنابراین 
مقایسه نیست بلکه با تولید برق از سایر روشها نیز متفاوت 

است و حرف خودش را هم می زند.
آيا در كشور سريالنکا و در طرح های ديگری كه اجرا 

كرده اند، هم چنين اتفاقاتی افتاده؟
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 بله. یکی از طرح ها سدی است که در حدود 50 یا 60 
کیلومتری پروژه اومااویا قرار دارد و ژاپنی ها 23 سال پیش 
از این طراحی کرده  اند. در همین سد حدود 3 مترمکعب 
آب در حال نشت است، اما چون از مخزن نشت می کند، 
طرف  به  مخزن  از  ندارد.  مخربي  محیطي  زیست  شرایط 
پایین نشت می کند و جلوی آن یک بند تنظیمی ساخته اند 
و به جای اینکه براي تأمین حق آبه پایین دست، شیر را باز 
کنند از همین استفاده می کنند. اما بدشانسی این طرح در 
این است که آب وارد تونل می شود و مسایل و تبعات خود 
را بدنبال دارد. به عبارت ساده تر، عدم تطبیق مطالعات با 
امر شده  این  وضعیت واقعي زمین شناسي منطقه موجب 
است. حتی با تجهیزاتي می توان خصوصیات سنگ را در 
100 متري سینه کار تشخیص داد، اما وقتی حفاری انجام 
می شود، ترك ها باز شده و آب به تونل نشت می کند. به 
ویژه که فشار هیدرواستاتیک آب در محل طرح به حدود 
200 متر ارتفاع آب مي رسد که به معنای 20 اتمسفر و یا 
20 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است و واقعا کار کردن در 
این محیط پر مخاطره و سخت است. البته امیدواریم که با 
کارهایی که در حال انجام است به تدریج این معضل قابل 

تسکین باشد.

تا جايی كه می دانم تونل با شيبی چند 
درجه ای س�اخته می ش�ود. اين كار را 

سخت تر نمی كند؟
تونل هاي انتقال آب مي تواند با جریان آزاد، 
یا نیمه پر، ویا تحت فشار عمل کنند که شیب 
تونل  معموال  چون  است.  کننده  تعین  تونل 
حفاری  مي توان  دو طرف  از  است  دار  شیب 

کرد؛ از طرف پایین دست به باالدست و یا از طرف باالدست 
به پایین دست. هنگامي که از طرف شیب حفاري شود، 
آب نشتي از تونل خارج می شود ولی اگر برعکس از قسمت 
موقع  به  پمپاژ  عدم  صورت  در  آب  شود،  حفاري  دیگر 
مي تواند موجب غرقاب شدن تجهیزات حفاري و دستگاه 
تی بی ام  شود. همانطور که در کشور خودمان هم این اتفاق 

افتاده است.
در اي�ن پروژه موق�ع خاصی هم بوده ك�ه بحرانی 

برخورده باشيد؟
دلیل  به  که  دارد  وجود  که گسل  قسمت هاي  در  بله، 
با  خالي  فضاهاي  شده  خرد  زون  زیاد  عرض  و  بازشدگي 
حجم عظیمی از گل و الی پر شده است. به طور طبیعی، 
هنگام حفاري این گل و الی از بین این سنگها به درون 
تونل میریزد و مشکل ایجاد می کند. باید این گل و الی را از 
تونل خارج کنند تا حفاري دامه یابد. مشکل دوم هجوم آب 
به داخل تونل است که در پروژه اومااویا مشکل ریزش سنگ 
و خاك به درون تونل چندان مهم نبوده و از لحاظ مقاومت 
و استحکام سنگ تقریبا با مشکل خاصی روبرو نیستیم و 
اساسی نیست، اما خروج آب و زهکش شدن آبخان معضل 
اصلي است و این آب هجومی از داخل سنگ ها به داخل 

نقاط  دوم  مرحله  در   
نحوی  به  را  طرح  فیکس شده 
که هزینه ها کاهش پیدا کند و 
کمتر به محیط زیست خسارت 
بزند و بتوانیم اهداف کارفرما 
را تامین کنیم، تنظیم کردیم. 
در نهایت طرح به گونه ای شد 
که 145کیلومتر مکعب آب را 
برسانیم  پایین تر  قسمت  به 
ظرفیت  هم  مگابایت   120 و 

برق نیروگاه را داشته باشیم
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تونل، مشکل خاص پروژه است. 
آب را با چه سيستمی به بيرون انتقال می دهيد؟

دهانه  در  شود.  مي  حفاري  طرف  دو  از  اومااویا  تونل 
حرکت  تونل  کف  در  آب  تونل  شیب  خاطر  به  خروجي 
کرده و به طرف پایین دست می رود و به طور طبیعی خارج 
از  اما  است.  آب  زیر  تی بی ام  ریل های  همه  فقط  می شود 
که  شود  مي  حفاري  منفي  شیب  با  تونل  ورودي  سمت 
سیستم پمپاژ بسیار قوي طراحي شده است که در صورت 
مواجه با هجوم آب، بتوان آب را به خارج پمپ کرد تا از 

غرقاب شدن تي بي ام جلوگیري شود.
اينکه از ش�يب پايين به باال حرك�ت كنيد، تصميم 

مجموعه بوده يا طرح؟
زبده  افراد  و  فراب      مشاورین،  زمین شناسان  مجموعه 
البته  گرفته اند.  تصمیم  امر  این  بر  مسائل  گونه  این  در 
تاریخچه مطالعات یک طرح ممکن است گاهی  در طول 
اوقات حرف هایی عنوان شود که در عمل به دالیلي لحاظ 
طور  بود  بهتر  شاید  که  متوجه شوند  بعدا  اما  نمي شود، 
دیگري عمل شود. در اوایل مطالعات طرح گزارشی تهیه 
شد مبنی بر اینکه بهتر است نیروگاه روی زمین بیاید و 
از مشکالت شفت 700متری و تونل هاي اضافي دسترسي، 
و تونل خروج آب از نیروگاه راحت شویم. گفتند با پدافند 

ملی آن کشور مواجه هستم که باید این مجموعه 
زیر زمین باشد. اما به هرحال این موضوع با تمام 

مزایایش مورد تایید کارفرما قرار نگرفت.
این نکات را در بخش تجربه نگاری نشریه فراب     
می آوریم و بنایمان هم بر این بوده که این تجربیات 
را به مهندسان جوان تر منتقل شود، شما تجربه 
خاص این پروژه را چه می دانید که بخواهید عنوان 
کنید تا اگر کسی هم در آینده با آن برخورد کرد، به 

عنوان یک تجربه خاص به آن نگاه کند.
متاسفانه انتقال تجربیات از یک طرح تونل آبی 
به طرح دیگر چندان دقیق نخواهد بود و فقط 
می تواند فکر کارشناس را به پیچیدگیها بازترکند. 
با توجه به شرایط محل و برخورد علمي و کسب 
هرچه بیشتر از مشاهدات سطحي و زیر سطحي 
و انتقال تجربه از این طرح به طرح دیگر، میتوان 
نه تنها  اما  رسید.  موفق  طرح  یک  به  تا اندازه اي 
و  زیست محیطی  مالحظات  مهندسی،  مسائل 
زمین شناسی در کار هست، بلکه مسائل سیاسی، 
طرح  در  تغییراتي  موجب  غیره  و  اقتصادی 
مي شود. این مسائل در مجموع کارشناسان همه 

جانبه نگر را الزم دارد. 

 همه اينها هم در خوِد مجموعه فراب     است؟
بله، بخشی از تجربیاِت مشاور هم هست که آن هم باز 
وارد سیستم ما شده است. در واقع گروه متخصصین ما هم 
دوش مشاورین وارد پروژه شده و در مواقع الزم ارائه طریق 
کرده و راه گشا نیز بوده اند، اما حقیقت این است که مثل 
همه طرح های دیگر همه چیز فقط دست فراب     نیست و 

نمی توان گفت تمام مسائل را می توان در قالب فراب     دید.
تاثي�ر كار مهندس�ين فراب در حين اج�رای پروژه 

برای شما مشهود بوده است؟
توصیه هاي  و  نظرات  است.  بوده  مشهود  خیلی  بله، 
کارشناسان مهندسي فراب که در دوره طراحي ارائه داده 
و یا در هنگام اجرا تاکید شده تعیین کننده بوده، چه به 
آن رسیدگی و عمل می شد یا نمی شد، همه بسیار بسیار 
مفید بوده و در همه موارد باعث کاهش هزینه ها و سرعت 
باالي اجرا شده است. کارشناسان ما با وجود جواني، داراي 
مثال  هستند.  باالیی  بسیار  تجربیات  و  کافي  تحصیالت 
در مورد شیب تونل، وضعیت و حتی مسیر تونل و سایر 
در  کرده اند.  ارائه  سودمندي  راه حل هاي  اجرائي،  موارد 
واقع مهندسی ما فقط به محرز بودن و درستي گزارشات 
مشاورین اکتفا نکرده بلکه با ارائه دقیق و استدالل علمي به 

کیفیت طرح کمک کرده است. 
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كارشناسان بین المللی
تصمیم مهندسان فراب را تأیید كردند

گزارش پنل تخصصي تونل بلند طرح چند منظوره اومااویا

طرح چند منظوره اومااویا 
هدف  با   )Uma Oya(
اراضی  آبیاری  آب،  انتقال 
برق  تولید  و  پایین دست 
شرقی  جنوب  محدوده  در 
 )Badulla( بادوال  منطقه 
 )Uva( از توابع استان اووا
 200 حدود  فاصله  به 
پایتخت  کلمبو  کیلومتری 
سریالنکا  کشور  تجاری 

تعریف شده است. 
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 Uma( اومااویا  منظوره  چند  طرح 
اراضی  آبیاری  آب،  انتقال  با هدف   )Oya
پایین دست و تولید برق در محدوده جنوب 
توابع  از   )Badulla( بادوال  منطقه  شرقی 
 200 حدود  فاصله  به   )Uva( اووا  استان 
کشور  تجاری  پایتخت  کلمبو  کیلومتری 
پروژه  این  است.  شده  تعریف  سریالنکا 
این  از  یکی  است.   RCC سد  دو  دارای 
منطقه  در  اومااویا  رودخانه  روی  بر  سدها 
پاهولپوال )Puhulpola( ساخته می شود. 
طول  به  تونلی  توسط  رودخانه  این  آب 
دایرابا  سد  مخزن  به  کیلومتر   3/7 حدود 
)Dyraaba( که بر روی رودخانه ماهاتوتیال 
)Mahatotilla Oya( ساخته خواهد شد، 
منتقل می شود و در ادامه این آب، توسط 
یک تونل بلند به طول حدود 15/3 کیلومتر 
و با استفاده از شفت فشار )به صورت قائم 
زیر  نیروگاه  به  متر(  حدود 630  عمق  به 
زمیني منتقل می شود. تونل دسترسي اصلي 
به مجموعه مغار نیروگاه و مغار ترانسفورمر 
به طول 2 کیلومتر است. در انتها نیز آب 
خروجی از توربین نیروگاه توسط تونل پایاب 
رودخانه  به  کیلومتر   3/6 حدود  طول  به 

الی کتا )Alikota Oya( تخلیه می شود.

مشخصات فنی 
تونل های پروژه اومااویا

که  است  فشار  تحت  نوع  از  بلند  تونل 
متر   19,25 ظرفیت  به  آب  انتقال  برای 
مکعب بر ثانیه از آبگیر سد دایرابا تا شفت 
فشار در حال حفاری و اجراست. با توجه به 
طول بلند این تونل، حفاری آن به کمک دو 
دستگاه ماشین حفارTBM دو سپره یا با 
 Double( سپر تلسکوپي در سنگ سخت
Shield Hard Rock TBM(، ساخته 

شرکت هرنکنشت در حال اجراست. 
طراح و مشاور تونل بلند در مطالعات 
در  و  پویري   – مهاب  مشارکت  یک  فاز 
مطالعات فاز دو و فاز اجرا، شرکت آمبرگ 
نیز  پروژه  بخش هاي  سایر  براي  و  بوده 
عهده  بر  اجرا  مرحله  تا  مطالعات  کلیه 

مشارکت مهاب - پویري است.
آبگیر  سازه  تونل  این  ورودی  سمت 
نیز شفت  انتهای آن  سد دایرابا و سمت 
اول  حفار  ماشین  است.  شده  واقع  فشار 

دسترسی مورد نیاز را از سمت شفت فشار 
حفاری کرده و با شیب مثبت )حفاري رو 
تونل  مسیر  در  حفاری  ادامه  با  باال(  به 
)به   9 حدود  کیلومتراژ  به  تاکنون  اصلی 
است.  رسیده  کیلومتر(   6 حدود  طول 
ماشین حفاري دوم که قباًل حفاری تونل 
پایاب را به پایان رسانده است، تا به حال 
از سمت حفاري  کرده  متر  حدود 500 
دستگاه  این  است،  آن  بر  تصمیم  است. 
 4 حدود  پروژه  برنامه  زمان بندی  مطابق 
کیلومتر از این تونل را با تمهیدات ویژه ای 
که برای آن درنظر گرفته شده است، در 

شیب منفی )رو به پایین( حفاری کند.
در زمان اجراي تونل بلند، در زون هایي 
به مشکالت غیر قابل پیش بیني نفوذ آب 
زیرزمیني برخورد شد که این موضوع عالوه 
مشکالت  پروژه،  اجرای  کردن  سخت  بر 
به  نیز  را  اجتماعي  و  محیطي  زیست 
دنبال داشت و با توجه به وقت گیر بودن 
عملیات تزریق و آب بندي در این محدوده، 
داده  قرار  تاثیر  تحت  را  پروژه  زمان بندي 
است. براي عبور از زون هاي آب دار، عالوه 
برعملیات شناسایي، تزریق پیش رو و تزریق 
در پشت سر ماشین حفار تونل، در دستور 

کار قرار گرفته است.

چرا باید پنل تخصصی
 برگزار می شد؟

کارفرماي  درخواست  دنبال  به 
سریالنکایي مبني بر بررسي وضعیت موجود 
و  آب  با  مقابله  براي  ممکن  راهکارهاي  و 
از زون هاي آب دار، در جلسه طوفان  عبور 
فکري و پنل تخصصي بین المللي، برگزاري 
نشست  این  امر  متخصصین  شناسایي  و 
بین المللي تخصصي با دستور معاونت محترم 
نیروگاه هاي آبي به معاونت مهندسي فراب 

بعنوان متولي محول گردید. 
یکی از اهداف مهم این پنل جلب نظر 
درباره  سریالنکایي  کارفرماي  توجیه  و 
آمده  پیش  مشکالت  که  بود  موضوع  این 
در اجرای این طرح، غیر قابل پیش بیني 
بوده اند، آن ها باید توجیه می شدند که برای 
اجرای این طرح از آخرین امکانات و خدمات 
تخصصي در رابطه با آب بندي تونل استفاده 
شده و آب بندي صد در صدي تونل عمال 
غیر ممکن بوده است. آنها باید در جریان این 
موضوع مهم قرار می گرفتند که آب بندی 
صد درصدی تونل های انتقال آب تا امروز 
در هیچ پروژه دیگري در سراسر جهان اتفاق 
نیفتاده و پروژه های بسیاری در گوشه گوشه 
دنیا از جمله کشورهای پیشرفته، با مشکل 

ورود آب به تونل ها روبرو بوده اند.

برگزاری پنل تخصصی اومااویا با 
حضور دانشمندانی از سراسر جهان

پنل  که  بود  اهداف  همین  اساس  بر 
کارشناسان  از  جمعي  حضور  با  تخصصي 
خبره بین المللي مطرح در زمینه ژئوتکنیک، 
مکانیک سنگ و حفاري مکانیزه از تاریخ 28 
تیرماه تا 2 مرداد ماه سال جاري، در شهر 
کلمبو و همچنین در محل کارگاه برگزار 

شد. 
برای این پنل از کارشناسان بین المللي 
از  کردیم.  دعوت  حوزه  این  در  متخصص 
جمله کارشناسانی که در این پنل شرکت 
کردند می توان به پروفسور »جان شارپ« 
از انگلستان اشاره کرد که دکتراي مکانیک 
سنگ از امپریال کالج لندن دارد. پروفسور 
از  سنگ  مکانیک  دکتراي  بارتن«  »نیک 
امپریال کالج لندن نیز دیگر کارشناس زبده 
دعوت شده از انگلستان برای حضور در این 

پنل بود.

مارینوس«  »پائول  پروفسور  همچنین 
دکتراي زمین شناسي مهندسي از دانشگاه 
گرینوبل فرانسه از یونان به این پنل پیوست 
دکتراي  که  رستمي«  »جمال  پروفسور  و 
مهندسي معدن از دانشگاه کلرادو دارد نیز 
از آمریکا برای حضور در این پنل دعوت شد. 
دکتر »هلموت واننماخر« کارشناس ارشد 
گراز  فني  دانشکده  از  تزریق  و  ژئوتکنیک 
اتریش نیز دیگر کارشناسی بود که با دعوت 
فراب از سوییس برای شرکت در این پنل 

تخصصی به سریالنکا آمد.
مهندس  نیز  فراب  شرکت  طرف  از 
دزفولي بعنوان مجري طرح اومااویا در این 
پنل حضور داشت و عالوه بر ایشان، خانم 
ارشد  کارشناس  شاهرخي  زهرا  مهندس 
همراهی  به  ژئوتکنیک  و  شناسي  زمین 
مهندسي  رئیس  فروتن،  فرامرز  مهندس 
طرح اومااویا، مهندس بهمن احدي منافي، 
کارشناس ارشد مکانیک سنگ و مهندس 
ارشد  کارشناس  حسیني،  امیرحسین 

مکانیک سنگ در این پنل حضور داشتند.
همچنین نمایندگاني از مشاورین طرح 
شامل شرکت هاي آمبرگ و مشارکت مهاب 
کامجو  مهندس  آقاي  حضور  با  پویري   –
مدیر امور سد و نیروگاه شرکت مهاب قدس 
کارفرماي  سوي  از  ارشد  کارشناس  و 15 

سریالنکایي نیز در جلسات حضور داشتند.
 

مشکالت ناشي از برخورد
 با آب هاي زیرزمیني 

شناسي  زمین  مخاطره  ترین  اصلي 
بلند  تونل  اجراي  ضمن  در  شده  برخورد 
آب  هجوم  بعضا  و  نفوذ  کنون،  تا  ابتدا  از 
زیرزمیني بوده است. اگرچه برخورد به آب 
زیرزمیني در پروژه هاي زیرزمیني اغلب به 
اومااویا این  چشم مي خورد، ولي در پروژه 
رخداد به دلیل شرایط خاص زمین شناسي، 
بر شرایط زیست محیطي،  تاثیرات جدي 
تراز آب زیرزمیني منطقه و به تبع آن مسایل 

اجتماعي به دنبال داشته است.
با  حفاري  حین  در  دسامبر 2014  در 
در  ثانیه  در  لیتر  دبي 360  با  آبي  هجوم 
سینه کار برخورد گردید، این در حالي بود 
که بیش از 4 کیلومتر از طول تونل در توده 
نفوذ آب زیرزمیني بسیار  با  سنگ خوب، 
ناچیز حفاري گردیده بود. با توجه به حجم 
باالي آب، عمال امکان تزریق و آب بندي 
در سینه کار وجود نداشت. بنابراین تصمیم 

حدود 15290مترطول تونل

0/2 از سمت پرتال 855 و 1 درصد از سمت وروديشیب تونل

4/3 مترقطر حفاري تونل

3/6 مترقطر داخلي

تمام مکانیزه با یک دستگاه حفاري DSTBMروش حفاري تونل اصلي

961/8ارتفاع ورودي آب تونل

858/95ارتفاع خروجي آب تونل

قطعات پیش ساخته بتني به ضخامت 25سانتیمتر و عرض 120 سانتیمترپوشش تونل

تحت فشارنوع تونل

جدول )1(: مشخصات اصلی تونل بلند

بهمن احدي منافي
كارشناس فني ساختمان/پروژه اومااويا 
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گرفته شد که با ادامه حفاري، دستگاه حفار 
به  نسبت  و سپس  کند  عبور  زون  این  از 
انجام تزریق آب بندي اقدام شود. عملیات 
تزریق براي آب بندي این موقعیت تا دسامبر 
2015 ادامه داشت.  با شروع مجدد عملیات 
حفاري تونل، تصمیم گرفته شد تا با توجه 
به تاثیرات زیست محیطي و اجتماعي نفوذ 
آب در این زون، ضمن شناسایي پیشرو با 
استفاده از گمانه پیشرو و روش شناسایي 
لرزه اي پیش رو )TSP(، در صورت مشاهده 
شود.  اقدام  تزریق  برای  چال ها،  در  آب 
در  آب  مجددا   2016 فوریه  ماه  اوایل  از 
سینه کار، در کیلومتراژ حدود 6 از دهانه 
ورودي، افزایش یافت و طبق دستورالعمل از 
پیش تعیین شده حفاري همزمان با تزریق 
پیشرو صورت گرفت. به دلیل زمانبر بودن 
و  پیشروي  ها  و کاهش چشمگیر  عملیات 
تزریقات،  از  مطلوب  نتیجه  حصول  عدم 
کارفرماي سریالنکایي تصمیم به برگزاري 

پنل تخصصي گرفت. 
دو گزینه اصلي براي اجراي تونل وجود 
داشت که قرار بود در جلسات پنل مطرح 
انجام عملیات شناسایي  شوند. گزینه اول 
پیشرو با عملیات TSP و حفاري گمانه هاي 
پیشرو، اجراي تزریق تا آب بندي تونل و 
ادامه حفاري تونل بود و گزینه دوم، ادامه 
حفاري تونل و تزریق آب بندي پشت سر 
قابل  نیز  بینابیني  گزینه اي  ماشین...البته 

تعریف بود.

در جریان برگزاری پنل چه 
گذشت؟

پنل تخصصي از تاریخ 28 تیرماه لغایت 
2 مرداد ماه 1395، طبق زمانبندي از پیش 
تعیین شده، برگزار شد. دو روز ابتدایي به 

برگزاري جلسات در کلمبو با حضور اعضاء 
فراب،  شرکت  نمایندگان  تخصصي،  پنل 
مشارکت  و  آمبرگ  شرکت  نمایندگان 
پویري برای معرفي طرح و ارائه  مهاب – 
مشکالت و راهکارهاي صورت گرفته تا این 
زمان اختصاص داده شد. در روزهاي چهارم 
و پنجم، جلسات اصلي پنل تخصصي و با 
حضور نمایندگان کارفرما در محل کارگاه 
اومااویا برگزار شد. روز اول به خوشامدگویي 
و معارفه و ارائه شرکت آمبرگ از وضعیت 
شده،  انجام  طراحي هاي  بلند،  تونل 
نظر  در  تمهیدات  اجرا،  ضمن  مشکالت 
اختصاص  پاسخ  و  پرسش  و  شده  گرفته 
یافت. در روز دوم، ابتدا شرکت آمبرگ به 
ارائه روش اجراي تونل بلند پرداخت، سپس 
جلسات فني و پرسش و پاسخ بین شرکت 
کنندگان در جلسه انجام شد. در روز سوم 
به  از کلمبو  نیز شرکت کنندگان در پنل، 
نزدیک  از  و  کردند  حرکت  کارگاه  سمت 
پرتال  از سمت  بلند  تونل  وضعیت  شاهد 

855 )شفت فشار( شدند.
 در روز چهارم، نیز پس از ارائه اي از سوي 
شرکت آمبرگ، نمایندگان کارفرما از تونل 
بلند بازدید کردند و عصر روز چهارم نیز به 
پرسش و پاسخ و بحث هاي فني در رابطه با 
شرایط زمین شناسي و هیدروژئولوژي پروژه 
اختصاص یافت. روز پنجم، با ارائه وضعیت 
زمین شناسي توسط نماینده کارفرما آقاي 
دکتر جاگات )استاد دانشگاه کندي سریالنکا 
نشست(  این  در  کارفرما  اصلي  نماینده  و 
شروع و با بحث و تبادل نظر در رابطه با 
و  هیدروژئولوژي  و  شناسي  زمین  شرایط 
بررسي گزینه هاي مناسب براي ادامه حفاري 
و اجراي تونل ادامه یافت. در پایان روز پنجم، 
اعضاء اصلي پنل تخصصي نظر نهایي خود 

در رابطه با بهترین گزینه براي ادامه عملیات 
حفاري تونل بلند ارائه کردند.

مغزه هاي  از  بازدید  به  نیز  ششم  روز 
حفاري گمانه هاي در پرتال 855، مخصوصا 
 ،DTH6A و DTH7، DTH6 گمانه هاي
بازدید از جاده سرج شفت و برداشت هاي 
از  بازدید  جاده،  مسیر  در  شناسي  زمین 
واقع  دریاچه  از  بازدید  بلند،  تونل  مسیر 
تقریبي  بلند در کیلومتراژ  تونل  در مسیر 
3، بازدید از ورودي تونل از سمت دایرابا و 
برگزاري جلسه داخلي اعضاء پنل تخصصي، 

اختصاص داده شد.

گزارش اولیه و جمع بندي 
پنل تخصصي

پنل  اولیه  گزارش  جلسات،  پایان  در 
ظرف  شد  مقرر  و  گردید  ارائه  تخصصي 
مدت یک ماه از پایان پنل گزارش کاملي 
پنل  اولیه  گزارش  گردد.  ارائه  پنل  توسط 
در برگیرنده همان مواردي بود که در جمع 
بندي روز آخر در حضور کارفرما اعالم شد. 

در جمع بندي پنل بر موارد زیر تاکید شد:
- اصالح ماشین هاي حفاري به گونه اي 
بصورت  تزریق  و  راهنما  چال  حفاري  که 

موثرتري مقدور گردد..
- با توجه به پیچیدگي هاي زمین شناسي 
بیني  پیش  تونل،  مسیر  هیدروژئولوژي  و 
پیش  در  زیرزمیني  آب  جریان  شرایط 
روي سینه کار و مسیر تونل، و پیش بیني 
پایداري تونل، از درجه اطمینان محدودي 

برخوردار است.
- در زمان ساخت تونل در برخي نقاط 
تاثیرات زیست محیطي و تبعات آن وجود 
خواهد داشت. این اثرات مي بایست به طور 
مداوم در ضمن عملیات تونلسازي، به جهت 

متعادل ساختن میزان نفوذ آب با سرعت 
پیشروي تونل، مورد ارزیابي قرار گیرند.

- با سطح اطالعات موجود، احتماال آب 
برنامه ساخت  بندي کامل تونل، در قالب 

تونل، مشکل است.
و  شناسي  زمین  شرایط  به  توجه  با   -
مشخصات ماشین حفار تونل، از نظر پنل 
احتمال و ریسک ناپایداري تونل وجود ندارد.

تونل  حفار  ماشین هاي  از  استفاده   -
نصب  همراه  به  اصالحاتي،  با  موجود، 
سر  پشت  در  آب بندي  تزریق  و  سگمنت 
ماشین، موثرترین گزینه براي تکمیل پروژه 

در زمانبندي است.
- با بکارگیري روش هاي پیشرفته تزریق 
پیش رو و پشت سر، افزایش نرخ پیشروي و 

بهره وري پیش بیني مي شود.
شده  اعالم  موارد  درباره  جالب  نکته 
توسط اعضاي پنل و دانشمندان بین المللی 
از  اقدامات قبل  این است که این موارد و 
برگزاری این پنل و با اتکا به نظر کارشناسان 
پروژه طراحی شده بود و امروز نیز در حال 
انجام است و توصیه هاي فوق بیشتر جنبه 
و  اومااویا  کارگاه  در  آنچه  بر  تایید  مهر 
اجراي تونل بلند مي گذرد داشت. همچنین 
موضوع مهم دیگري که از نظرات پنل قابل 
مسیر  در  قطعیت ها  عدم  است،  استخراج 
تونل و عدم امکان شناسایي پیش رو و به 
نوعي تاکید بر شرایط غیر قابل پیش بیني 
زمین شناسي تونل بلند بوده است. در پایان 
باید گفت سند ارائه شده توسط کارشناسان 
ضمن  مي تواند  پنل،  بین المللي  برجسته 
تایید فعالیت هاي اجرایي انجام شده، بعنوان 
پیش بیني  قابل  غیر  براي  سندي حقوقي 
بودن شرایط زمین شناسي تونل بلند نیز در 

نظر گرفته شود.

تصويري از جلسه پنل تخصصي با حضور نمايندگان كارفرماهجوم ناگهاني آب در دسامبر 2014
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دشت قروه- دهگالن در غرب کشور در محدوده شهرستان قروه واقع شده است. این دشت 
با وسعتي بیش از 220 هزار هکتار در محدوده حدود 140 روستا و 4 شهر گسترده است. 
بهره برداري از سامانه انتقال آب از سد آزاد با هدف اصلي تامین نیاز آبي کشاورزي، شرب و 

صنعت در دشت قروه- دهگالن دنبال مي شود. 
تونل انتهایي سامانه به طول 10 هزار و840 متر در این طرح برای عبور از ارتفاعات بین دو 
حوضه آبریز سیروان و قزل اوزن در نظر گرفته شده است. با توجه به طول زیاد تونل، زمانبندي 
طرح، شرایط ژئوتکنیکي مسیر و مطالعات روش اجرا، حفاري آن به روش مکانیزه و با استفاده 

از EPB-Hard Rock TBM مدنظر قرار گرفته است. 
مشخصات اصلي تونل آزاد در جدول زیر خالصه شده است.

   جدول 1- مشخصات تونل انتهايي سامانه آزاد

اجراي تونل آزاد در آذر ماه سال 1392 در قالب قرارداد طرح و ساخت به شرکت فراب 
واگذار گردید. مطالعات طراحي فاز دوم و خدمات مهندسي حفاري مکانیزه توسط معاونت 

مهندسي و با محوریت مدیریت مهندسي ساختمان انجام شد.
 برای اجراي تونل آزاد مي بایست اقدام به انتخاب، سفارش و خرید ماشین حفار تونل، 
قالب ها و تجهیزات کارخانه سگمنت، تجهیزات ترابري و خدمات فني مي شد که در نهایت 
قرارداد تأمین یک دستگاه ماشین حفار تونل از نوع EPB-Hard Rock، شش ست قالب 
سگمنت یونیورسال )0+6( و لکوموتیوها و واگن هاي سیستم ترابري، با شرکت »هرنکنشت« 

آلمان در سه ماهه نخست سال 1393 نهایي شد.
آذر ماه سال 1393 تست FAT ماشین حفار تونل انجام و بالفاصله نسبت به انتقال 
دستگاه به ایران اقدام شد، به گونه اي که قبل از پایان سال 1393، ماشین حفار تونل به کارگاه 
حمل و آماده مونتاژ بود. با توجه به برنامه زمانبندي پیش بیني شده، عملیات مونتاژ ماشین 
حفار تونل از ابتداي خرداد ماه آغاز، و عمال ماشین حفار تونل در مرداد ماه 1394 براي شروع 

حفاري راه اندازي شد.
 با وجود شرایط زمین شناسي پیچیده در مسیر تونل، توده سنگ بسیار ضعیف و حضور 
آب در جبهه کار تونل و سطح آب زیرزمیني تا 70 متر باالي تونل، سرعت متوسط حفاري 

حدود 20 متر در روز ثبت شده است. 
بیشترین حفاري روزانه 37/2 متر و بیشترین میزان حفاري ماهانه 637 متر در اردیبهشت 
ماه 1395 بوده است، که با در نظر گرفتن محدوده قطر تمام شده تونل )3 متر(، این میزان 

پیشروي ماهانه بي نظیر بوده و یک رکورد محسوب مي شود. 
همچنین تا کنون 22هزار و 46 قطعه سگمنت، معادل 4 هزار و 409 متر طول تونل تولید 
شده است. با توجه به سرعت گرفتن عملیات حفاري و نصب سگمنت تونل، از ابتداي امسال 
تصمیم گرفته شده است که میزان تولید کارخانه از 12 رینگ در روز به 18 رینگ افزایش 

داده شود.

مقدارشرح

TBMروش حفاري

10,840طول تونل )متر(

0/001شیب تونل

3/0قطر داخلي تونل )متر(

1885رقوم دهانه ورودي تونل )متر از سطح دریا(

1874رقوم دهانه خروجي تونل )متر از سطح دریا(

مروري بر پروژه تونل انتهايي 
سامانه انتقال آب از سد آزاد
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اقلیم کردستان در سال 1970 و در پي پیماني میان 
حکومت وقت عراق و رهبران کرد عراق تشکیل شد. 
این اقلیم داراي سه استان به نام هاي سلیمانیه، اربیل و 
دهوك بوده که پایتخت آن اربیل مي باشد. کردستان 
عراق از موقعیت و شرایط ویژه اي براي فعالیت هاي 
اقتصادي برخوردار است و 73 درصد صادرات ایران به 
عراق از اقلیم کردستان، در این کشور انجام مي شود. 
لذا راه هاي گسترش روابط اقتصادي کردستان عراق با 

ایران رو به پیشرفت هاي مطلوبي 
اقتصادي  هاي  فعالیت  براي  زمینه  لذا  باشد.   مي 
کردستان  اقلیم  در  ایران  پیمانکاري  هاي  شرکت 
از  بایست  مي  و  است  مساعد  و  مناسب  بسیار  عراق 
این فرصت به دست آمده استفاده و حضور در پروژه 

ها را افزایش دهیم. ورود شرکت فراب در پروژه هاي 
سیویل کشور عراق با حضور در مناقصه راهسازي کالر 
به طول  سلیمانیه(  استان  در جنوب  )واقع  کفري  به 
25 کیلومتر، در شهریور ماه 92 آغاز گردید . مدارك 
پیش ارزیابي با مشاکرت شرکت نیمرخ در مهرماه 92 
در  آمده  به عمل  پیگیري هاي  با  و  ارسال  کارفرما  به 
نهایت در آذر 92 مشارکت فــراب - نیمرخ همراه با 
10 شرکت بین المللي دیگر واجــد شرایط حضور در 
مناقــصه شنـاخته شدند.  پس از بازدید از سایت محل 
پروژه، پیشنهاد فني و مالي مشارکت فراب نیمرخ در 
آذر ماه 92 به کارفرما ارائه  و با بازگشایي پاکات قیمت 
مشارکت به عنوان برنده مناقصه اعالم گردید. شایان 
ذکر است که اختالف قیمت مشارکت فراب- نیمرخ با 
شرکت دوم بسیار کم در حدود 1 درصد و با شرکت 
آخر حدود 9 درصد بود که این نشان از رقابت فشرده 
شرکت ها در این مناقصه مي باشد.  پس از بازگشایي 

اي مشارکتهاي حائز  مناقصه، طي صورتجلسه  اسناد 
رتبه مالي اول تا سوم از سوي اداره کل راه و شهرسازي 
سلیمانیه به به وزارت راه و شهرسازي واقع در اربیل 
معرفي شدند. در نهایت وزارتخانه در اواخر آذر 92 در 
پاسخ به اداره کل راه و شهر سازي سلیمانیه موافقت 
 – فراب  به مشارکت  پروژه  ابالغ  را در خصوص  خود 
نیمرخ اعالم نمود ه و سپس اداره کل راه و شهرسازي 
سلیمانیه نیز در دي ماه 92 پروژه را به مشارکت فراب 
– نیمرخ ابالغ نمود. انجام مذاکرات قراردادي در اواخر 
دي ماه 92 پس از دو روز مذاکره با امور قررادادهاي 
قرارداد  و  نهایي  سلیمانیه  شهرسازي  و  راه  کل  اداره 
توسط نمایمندگان مجاز مشارکت فراب – نیمرخ امضا 
کفري  کالر  جاده  احداث  قرارداد  نهایت  در  گردید.  
و شهرسازي  راه  وزیر  توسط  ماه 92  بهمن  اواخر  در 
اقلیم کردستان امضا و توسط اداره کل راه و شهرسازي 

سلیمانیه به مشارکت ابالغ گردید.

قرارداد جاده كالر- كفری چطور بسته شد؟
امير كريمي

مدير بازاريابي طرح هاي خارج كشور، حوزه عراق
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د  ر مسير توسعه

كاربرد GIS در ارایه راه كارهای 
كاهش تلفات انرژی الكتریكی 

قصه فریز نفتی از كجا آغاز شد و 
چه تأثیر بر بازار نفت گذاشت؟

مبحث تلفات انرژي از مهمترین مقوله هایي است که صنعت 
برق با آن مواجه است و توجه به کاهش آن ضرورتي اجتناب 
ناپذیر است. میزان تلفات در هر یک از بخشهای سیستم 
قدرت متفاوت است. به دلیل پایین بودن سطح ولتاژ و باال 
تلفات یک سیستم  توزیع، عمده  بودن جریان در بخش 

قدرت مربوط و...               د ر صفحه 42 بخوانيد 

پوتین  والدیمیر  با  طوالنی  نسبتاً  مصاحبه ای  بلومبرگ 
رئیس جمهوری روسیه داشت. پوتین در همین مصاحبه اظهار 
کرده بود روسیه با فریز نفتی موافق است. قصه فریز نفتی از نه ماه 
پیش آغاز شد و به کالفی سردر گم تبدیل شد. اما صحبت های 
پوتین باالخره تکلیف را مشخص کرد. او اعالم کرد بهترین تصمیم 

برای بازار نفت..                 د ر صفحه 53 بخوانيد 

سازمان هاي
یادگیرنده
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در مسيرتوسعه 42 4242

کاهش تلفات در سیستم قدرت از جمله مباحثی است که همواره مورد توجه بوده 
است. در کشورهای صنعتی از همان ابتدای شکل گیری صنعت برق یعنی اوایل قرن 19 
میالدی، مبحث تلفات مورد توجه قرار گرفت و تاکنون تالشهای زیادی در این زمینه 
صورت گرفته و با ابداع روشهای مختلف و بکارگیری آنها نتایج خوبی بدست آمده است. 
تلفات ایجاده شده به جز تبعات فنی و ضایعاتی که به شبکه وارد می  آورد، از نقطه نظر 

اقتصادی نیز بسیار قابل توجه می  باشد]1[. 
در شبکه هاي توزیع انرژی الکتریکی، انرژی زیادی به صورت تلفات از بین می رود. 
هدف شرکت  های توزیع در جهت باال بردن بهره وری سیستم توزیع و کاهش تلفات 
جلو  امکان  حد  در  اصراف  از  که  است  این  بر  اعتقاد  می باشد چون  الکتریکی  انرژی 
گیری نموده و از به هدر رفتن سرمایه ملی اجتناب گردد. شبکه هاي برق در مقایسه با 
شبکه هاي دیگری نظیر شبکه آب وگاز از پیچیدگی بیشتری برخوردارند وعموما متشکل 
از تأسیسات، کابل ها و سیم ها، ترانسها، کنتورها )مشترکین( و اجزای دیگری هستند که 
مدیریت آن مستلزم داشتن ابزار توانمندی جهت ذخیره و سازماندهی اطالعات و نقشه 
کارامدترین سیستم جهت  به عنوان  اطالعات جغرافیایی  امروزه سیستم هاي  هاست. 
مدیریت شبکه ها از جمله شبکه برق شناخته و به کار گرفته شده اند. در این مقاله با 
کمک نرم افزار GIS به مطالعه و بررسی تلفات شبکه موجود و راهکارهای مناسب و 
بهینه کاهش آن با در نظر گرفتن جنبه  های اقتصادی، مدیریت زمان و نیروی انسانی در 

یک منطقه نمونه پرداخته می  شود.

آنالیز تلفات در بخش توزیع
هرگونه مصرف انرژی که به کار مفید تبدیل نشود نوعی اتالف انرژی است. مصرف 
بهینه زمانی حاصل می شود که برای انجام کار مشخصی در حد نیاز ان کار انرژی مصرف 

شود.
تلفات از نگاه ماهیت به دو صورت تلفات توان و انرژی قابل تقسیم بندی است. تلفات 
توان در ساعات پیک بار و تلفات انرژی در ساعات غیر پیک دارای اهمیت می باشند. 
باید توجه داشت که ارزش اقتصادی تلفات توان در ساعات پیک، بسیار باالتر از ارزش 
آن در ساعات غیر پیک بوده و به همین لحاظ از ارزش تلفات توان در ساعات غیر پیک 
صرفنظر می-شود ]2[.در شکل)1( بلوك دیاگرام تلفات در فرایند تولید، انتقال و توزیع 
نشان داده شده است. مطابق شکل تلفات بخش توزیع بیشتر از قسمت هاي دیگر است 

به همین خاطر تلفات توزیع حائز اهمیت می باشد.
 

تلفات موجود در سیستم هاي توزیع را به دو دسته کلی تلفات فنی و غیر فنی می توان 
تقسیم کرد:

1( تلفات فنی شامل:
• تلفات موجود در فاصله پست هاي 63/20 کیلو وات تا پست هاي 20/0,4 کیلو وات. 

کاربرد GIS در ارائه 
راه کارهای کاهش تلفات 

انرژی الکتریکی 
مبحث تلفات انرژي از مهمترین مقوله هایي است که صنعت برق با آن 
مواجه است و توجه به کاهش آن ضرورتي اجتناب ناپذیر است. میزان 
تلفات در هر یک از بخشهای سیستم قدرت متفاوت است. به دلیل پایین 
تلفات یک  باال بودن جریان در بخش توزیع، عمده  بودن سطح ولتاژ و 
سیستم قدرت مربوط به این بخش است که در حدود 18 درصد از کل تلفات 
یک سیستم قدرت در بخش توزیع است. راهکارهای مختلفی به منظور 
کاهش تلفات در بخش توزیع ارائه گردیده است که از آن جمله می توان به 
تغییر آرایش شبکه، تغییر سطح مقطع هادي ها، جایابی مناسب پست های 
توزیع و ترانسفورماتورها و ... اشاره کرد. در این تحقیق سعی شده است 
با بررسی دقیق و کارشناسانه شبکه توزیع یک منطقه نمونه، مسائل، 
مشکالت و معایب آن مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان راه کارهاي مناسبی 
را براي بهبود کاهش تلفات آن پیشنهاد کرد. در انجام مطالعات شبکه نمونه 
شهر ساري سعی شده است که با استفاده از توانایی نرم افزار GIS، کلیه 
اطالعات وضعیت موجود وارد نرم افزار شده وسپس بصورت دقیق مورد 

مطالعه و بررسی قرار گیرد.

 وحيد عسگری1, محمد هادی توفيقی2 
1- شركت توزيع نيروی برق استان مازندران 2- شركت فراب )مجری طرح های آب و انرژی(

شکل 1 –بلوك دياگرام تلفات در فرايند توليد، انتقال و توزيع
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 KV 20 پستهای انتقال و مصرف داخلی آنها )انتخاب غیربهینه محل پست هاي •
و ...(

• تلفات خطوط زمینی و هوایی فشار متوسط )تلفات ناشي از عدم تقارن خطوط و 
نداشتن طرح جامع توسعه شبکه و...(

• تلفات ترانسهای توزیع )عدم تعادل بار بین ترانسفورماتورهاي مختلف توزیع و ...(
• تلفات خطوط زمینی و هوایی فشار ضیعف )تلفات ناشي از عدم تعادل بار ها و 

فازها و ...( و ...
2( تلفات غیر فنی شامل:

• تلفات و خطای لوازم اندازه گیری )دستکاري در لوازم اندازه گیري و خطای منفی 
لوازم اندازه      گیری( و ...

شبکه هاي  از  مستقیم  گیري  )انشعاب  انرژی  سرقت  و  مجاز  غیر  انشعابات   •
برق( و ...

• تلفات ناشی از عدم قرائت صحیح مصرف لوازم اندازه گیری مشترکان 
• تراز و فیکس نبودن موقیعت لوازم اندازه  گیری آنالوگ و ...

با توجه به گستردگی و پیچیدگی شبکه  های توزیع و در جهت توسعه صنعت برق 
و حفظ منابع اقتصادی جامعه، باید به طور جدي، رسیدگي به شبکه هاي توزیع مورد 
توجه قرار گیرد. مناسب ترین روش براي جلوگیري از استهالك شبکه هاي توزیع و 
کاهش تلفات، تهیه و اجراي یک برنامه منظم و مشخص برای بهره برداري و تعمیر و 
نگهداري است. که در این مقاله این امر در قالب GIS به کمک برداشت اطالعات و 

شناسایی مناطق پرداخته می  شود.

سیستم اطالعات جغرافیایی
 )Geographical Information Systems( سامانه      های اطالعات جغرافیایی
که به اختصار GIS نامیده شده اند، سیستم نوینی جهت جمع آوری، ذخیره و آنالیز 
اطالعات و پدیده های جغرافیایی در مواردی است که موقعیت و شرایط جغرافیایی 
پدیده ها ویژگی مهم و حساس برای آنالیز به شمار می رود. به عبارت دیگر، GIS کلیه 
اطالعاتی را که به نحوی به مکان جغرافیایی مربوط می شوند. اعم از تصویری یا رقومی 
توصیفی  اطالعات  و  نقشه ها  از  مجموعه اي   GIS تر،  ساده  زبانی  به  میگیرد.  بر  در 

مربوط به عوارض موجود در نقشه ها را در خود گردآوری می کند ]3[.
تحلیل  و  آوری  جمع  برای  قدرتمندی  ابزار  جغرافیایی  اطالعات  سیستم هاي 
داده هاي مختلف مکانی هستند که در نهایت پیچیدگی هاي مسائل مربوط به کمیابی 
 GIS .منابع را مرتفع کرده و امکان بهینه کردن استفاده از آنها را فراهم می آورند
ابزار علمی جهت جمع آوری و کنترل اطالعات صحیح و متنوع جغرافیایی )مکانی( و 
توصیفی را در صنعت برق بدست می دهد و نهایتاً ابزار موثری جهت درك رابطه بین 

پدیده هاي مختلف جغرافیایی بحساب می آید.

اجزای GIS چیستند؟
   یک سیستم GIS شامل یک بسته کامپیوتری )شامل سخت افزار و نرم افزار( 
از برنامه هاي رایانه اي با یک واسطه کاربر می  باشد که دست یابی به عملیات واهداف 
از: سخت  عبارتند  ترتیب  به  مولفه هاي چنین سیستمی  می  سازد.  فراهم  را  ویژه اي 
افزار ها ،نرم افزارها ،اطالعات ،روش ها ،زیر ساخت هاي سیستم وساختارهای سازمانی 

وتشکیالتی ]4[.
مهارت   :)user( اطالعات  از  واستفاده  سیستم  با  کار  برای  متخصص  افراد   .1
کافی  وشناخت  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  دریک  ابزارها  از  واستفاده  انتخاب  در 
از  دراستفاده  موفقیت  برای  اساسی  موارد  از  می  شوند،یکی  استفاده  که  اطالعاتی  از 

تکنولوژی GIS است ،که این از وظایف یک کاربر می باشد.
2. سخت افزار ها )hardware(: امروز شبکه هاي GIS شامل تعدادی کامپیوتری 

معرف  که  می باشد  اطالعات  ونمایش  و....برای جمع  آوری  ،چاپگرهاوپالترها  شخصی 
مولفه سخت افزار یک سیستم اطالعات جغرافیایی می باشند.

3. اطالعات )data(: قلب هرGIS پایگاههای اطالعاتی آن است. دراین پایگاهها 
به پرسش هایی از قبیل چه شکلی است؟ کجاست؟ وچگونه به دیگر اشکال مرتب 

می  شود ،داده می  شود.
4. روش ها )methods(: شیوه هاي صحیح به کارگیری اطالعات در جهت رسیدن 

به اهداف ویژه دریک سیستم اطالعات جغرافیایی از مهمترین مولفه هاي آن است .

قابلیت  هایGIS در شبکه برق چیست؟
اطالعات مربوط به شبک برق بسیار متنوع، حجیم و پیچیده است. سازماندهی، 
بازیابی و پردازش این داده ها یا روش های سنتی اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار، 
وقت گیر و توام با خطاست. GIS به عنوان راه حل اجتناب ناپذیری جهت ذخیره، 
سازماندهی و تحلیل داده هاي مربوط به شبکه شناخته شده و در بسیاری از کشورها 
برای مدیریت شبکه هاي برق استفاده می شود]5[.که برخی از قابلیت هاي این سیستم 
قابل  زیر  به شرح  مقاله  این  مطالعه  در خصوص  کاربردی  اهداف  به  برای دستیابی 

توصیف است:
1. ذخیره سازی وسازماندهی داده هاي طرح )نقشه ها و اطالعات توصیفی مربوط به آنها(:

• پالن شبکه برق و نقشه عمومی شهر
• نقشه موقعیت ترانس ها، پایه هاو سایر اجزای شبکه

• نقشه موقعیت مشترکین.
تعداد مدار، شماره  تاریخ، نصب،  نوع،  ها: قطر، جنس،  اطالعات سیم ها وکابل   •

ترانس مربوطه.
• اطالعات ترانس: شماره ترانس، سال ساخت، سال نصب،ظرفیت، ولتاژ، آدرس.

• اطالعات مشترك)کنتور(: شماره اشتراك، نام مشترك، نوع اشتراك )تک فاز، سه 
فاز..(، نوع کنتور، فاز تغذیه، قدرت، آدرس.

• اطالعات ترانس : شماره ترانس، سال ساخت، سال نصب، ظرفیت، ولتاژ، آدرس.
• اطالعات پایه : طول، اندازه، تعداد مقره، نوع طرح، فونداسیون)بتنی، سنگ و خاك(

• تراکم یا میزان جمعیت در نقشه تراکم جمعیت و ...
2. تحلیل اطالعات:

• کمک به کارشناسان طراح در تحلیل و بررسی طرح های پیشنهادی و مقایسه 
گزینه هاي احتمالی مختلف از جهات اقتصادی و فنی.

• محاسبات، برآوردها و تحلیل ها
• زمان بندی وکنترل مصرف برق در شرایط اضطراری

• تعیین تعداد انشعابات منصوبه روی یک ترانس و امکان اتصال انشعابات دیگر.
• شناسایی و اصالح کنتورهای خراب یا دستکاری شده

• مشخص کردن مشترکینی در نتیجه خاموش کردن یک ترانس بی برق می شوند .
• مشخص کردن نزدیک ترین ترانس برای ایجاد انشعاب  های جدید
• تعیین مناطق مصرف غیر عادی و شناسایی مشترکین پر مصرف 

• شناسایی بدهی هاي باالی میزان معین و شناسایی و محاسبه کلی بدهی ها و ....

چه مناطقی مورد مطالعه قرار گرفته اند؟
 28 در  700خانوار(  )حدود  نفری   27 و  هزار   2 جمعیتی  با  فرح  آباد  روستای 
واقع  مازندران  دریای  جنوب  در  کیلومتری   2 در  و  ساری  شهر  شمال  کیلومتری 
شده است.شهر ساري با قدمت 6 هزار ساله از شمال به دریاي مازندران، از جنوب 
به سلسله جبال البرز، از مشرق به شهرستان نکاء و از مغرب به شهرستان قائمشهر 

منتهی می شود.
 مساحت ساري 3 هزار 923 کیلومترمربع است. این شهر به طول جغرافیایی 53 
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است. جمعیت شهر  دقیقه  و 50  و عرض جغرافیایی 36 درجه  دقیقه  و 59  درجه 
ساري350 هزار نفر است و بزرگترین و پرجمعیت  ترین شهر استان مازندران به شمار 

می آید.
 

        شکل 2 – نمايی از روستای فرح  آباد شهر ساری )عکس هوايی(
شبکه توزیع روستای فرح  آباد شهر ساري به دلیل قدمت باالي آن و نیز شرایط خاص 
اقلیمی و آب و هوایی و نیز موقعیت خاص آن که به لحاظ جغرافیایی نقاط ضعف هاي 
متعددي را در خود دارا می باشد. عمده مشکل این شبکه فرسودگی تجهیزات به لحاظ 
تاثیرپذیري از رطوبت باالي منطقه و نیز باال بودن درصد بارگذاري خطوط و ترانسها به 
ویژه در فصل گرم تابستان می باشد. این امر به گونه اي است که امور برق ساري همواره 
با تعداد زیادي از مراجعه کنندگان مواجه است که از قطع برق خود و یا پایین بودن 
ولتاژ آن شکایت دارند. از این رو ضرورت بررسی همه جانبه وضعیت موجود این شبکه 
و مشخص کردن نقاط بحرانی و داراي بیشترین انحراف از استانداردهاي موجود بسیار 

با اهمیت می باشد.
در این پروژه سعی شده است با بررسی دقیق و کارشناسانه شبکه توزیع آن، مسائل، 
مشکالت و معایب آن مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان راه کارهاي مناسبی را براي بهبود 
آن پیشنهاد نمود. در انجام مطالعات شبکه منطقه نمونه سعی شده است که با استفاده از 
توانایی نرم افزار GIS، کلیه اطالعات وضعیت موجود وارد نرم افزار شده وسپس بصورت 

دقیق مورد مطالعه قرار گیرد.

اطالعات برداشت شده
در این مطالعه، برداشت اطالعات در شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف بر اساس 
فرم هاي ارائه شده به انجام رسیده و اطالعات برداشت شده از شبکه، پایه ها و معایب 
مربوطه، ترانس  ها، مشترکین و مشخصات کابل سرویس و... می  باشد که مطابق شکل)3( 

در نرم افزار Arc GISوارد گردیده است.

 
GIS شکل3.وررود اطالعات برداشت شبکه منطقه مورد نظر درسامانه        

اطالعات معایب شبکه، برداشته شده در دسته بندی هاي مختلف ثبت و سپس در 
نرم افزار Arc GIS وارد گردیدکه این موارد عبارتند از: ترانس، تابلو، پایه، کنتور،کابل 
سرویس، شبکه و روشنایی که در جدول )1(، خالصه  اي از گزارش این اطالعات ارائه 
می گردد. الزم به ذکر است این اطالعات در زمان برداشت معتبر می باشد و با مرور زمان 
قطعا تغییر خواهد یافت که تنها در صورت بروز رسانی منظم و منسجم و البته صرف 
هزینه قابل توجه در آینده نیز قابل اعتماد خواهد بود. هدف از برداشت این اطالعات 
در این پروژه انجام مطالعات ساماندهی شبکه و ساماندهی تجهیزات معیوب موجود در 

شبکه می باشد.
اطالعات مصرف کنندگان مختلف ابتدا توسط گروه برداشت اطالعات مشترکین از 
سطح منطقه نمونه جمع آوري شد و توسط گروه ورود اطالعات در محیط نرم افزاري
GIS وارد شد. بنابراین با در دست داشتن اطالعات مکانی مشترکین و اشتراك با فایل 
اطالعات مشترکین Billing امکان دسته بندی مشترکان بر اساس نوع کاربری و تعرفه 
نیز ایجاد گردید. که در شکل)4( شاهد مسیرهایی که برداشت اطالعات از آن صورت 

گرفته، به نمایش در آمده است.

 
تحلیل و بررسی نقاط ضعف شبکه موجود

از  انجام اطالعات برداشت شبکه توزیع منطقه نمونه، نقاط ضعف هر یک  از  پس 
قسمت هاي این شبکه ها مشخص شده است. مهمترین نقاط ضعف مشاهده شده بصورت 

تعداد عيب/تعداد عيبشرح عيبرديف
متراژ

46پایهکج بودن و آسیب دیدگی1

5شبکهوجود شاخه2

6شبکهشبکه در حریم3

12پایهپایه در حریم4

2ترانسروغن ریزی5

3ترانسعدم نصب صحیح شاسی6

2ترانساستقرار نامناسب ترانس7

معیوب بودن و نداشتن 8
سیلیکاژل

2ترانس

3ترانسنداشتن برقگیر9

3تابلوتابلو غیر استاندارد10

4تابلوزنگ زدگی و معیوب بودن درب11

1تابلوکج بودن شاسی12

4تابلوفاقد قفل13

33شبکهاتصال با کلمپ نمی باشد14

1روشنایینداشتن کنتور15

2روشناییدر مدار نبودن کنتور16

300انشعابدو رشته بودن سیم17

57انشعابتراز نبودن کنتور آنالوگ18

200انشعابمعیوب بودن کنتور19

جدول1- معايب برداشت شده از شبکه نمونه
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زیر است:
• نامتعادلی در شبکه

• مقاطع نامناسب
• فرسودگی شبکه

• اتصاالت نامناسب
• فیدرهاي طویل

• عدم رعایت حریم و در نتیجه کاهش ایمنی
• اتصال زمین )ارت( نامناسب
• پایین بودن ظرفیت ترانسها

• نامناسب بودن محل نصب ترانسها از نظر ثقل بار
• معیوب بودن کنتورها ) راکدی و محو بودن صفحه نمایش کنتورهای دیجیتال(

• تراز و فیکس نبودن کنتورهای آنالوگ
• دو رشته بودن کابل سرویس

• کشف دستکاری کنتور و برق  های غیر مجاز
با بررسی نقاط ضعف مشخص شده و تطبیق با منطقه نمونه مورد مطالعه، به کمک 
نرم افزار GIS مناسب   ترین مسیرها مطابق با عیوب کشف شده در آن  ها در جهت 
مدیریت زمان، نیروی انسانی و بار مالی و اقتصادی شناسایی و مشخص شده اند. که در 

شکل )5( شبکه توزیع منطقه نمونه به نمایش در آمده است.

 

         شکل4. نمايی از مسيرهای منطقه نمونه

        شکل5. شبکه منطقه نمونه در نرم افزار

اندازه گیري تلفات در منطقه
روش محاسبه و ارزیابی دقیق تلفات بوسیله اندازه گیري، مبتنی بر نصب و قرائت 
همزمان کنتورها در مبادي ورودي و خروجی سیستم می باشد به خصوص در فیدرهاي 
توزیع با نصب کنتور در مبادي ورودي یا ابتداي فیدر در خروجی پستها و قرائت کنتور 

انجام می شود. این روش مرسوم ترین و متداول ترین روش اندازه  مشترکین این کار 
گیري تلفات در شرکتهاي توزیع می باشد که با استفاده از نتایج حاصله مطابق روابط زیر 

تلفات و درصد آن محاسبه می گردد.
انرژي فروخته شده - انرژي تحویلی = تلفات انرژی

100*)انرژي تحویلی/ تلفات انرژي( = درصد تلفات انرژی
البته با توجه به زمان بر بودن روش فوق در صورت قرائت کنتور کلیه مشترکین یک 
منطقه در یک زمان، نیاز به نفرات زیادي در پروسه قرائت کنتورها دارد که معموالً چند 

فیدر بصورت نمونه انتخاب و نتایج آن به کل منطقه تعمیم داده می شود.

محاسبه تلفات فیدر نمونه
به منظور بررسی تلفات محاسباتی، فیدر نمونه را با مشخصات زیر انتخاب و با نصب 

دیتاالگر مقادیر انرژی، توان، ولتاژ و جریان اندازه گیری شد که به شرح زیر است.
• تعدادمشترکین تک فاز:     338 عدد
• تعدادمشترکین سه فاز :     14 عدد

• طول شبکه :           1072 متر 
• نوع شبکه :            هوایي

• نوع مشترکین: )غالب خانگي( 85 درصد و بقیه تجاري
نحوه نصب دستگاه دیتاالگر واندازه گیری تلفات در فیدر نمونه:

1- نصب دستگاه دیتاالگر در ابتدای فیدر
2- قطع فیدر و قرائت کنتور تمام مشترکین تحت پوشش

3- وصل مجدد فیدر به مدت 15 روز
4- قطع دوباره فیدر و قرائت مجدد کنتور تمام مشترکین تحت پوشش

5- قرائت اندازه گیري های دستگاه دیتاالگر
پس از انجام مراحل فوق تلفات انرژی با استفاده از رابطه زیر بدست می آید:

       )1(

                                           
دررابطه فوق W loss تلفات انرژی اکتیو و W انرژی اکتیو اندازه گیری شده توسط 
دستگاه دیتاالگر و Wi مصرف انرژی هرمشترك براساس قرائت کنتوراست. بنا بر این با 

توجه به جدول قرائت مشترکین خواهیم داشت :

Wloss= 48451 –37984 = 10467 KWh                                        (2) Wloss 
= 10467 / 48451 = % 21.6                                             (3) 

همانگونه که قبال اشاره شد شبکه توزیع منطقه نمونه از دیدگاه هاي مختلف داراي 
نقاط ضعف است. این نقاط ضعف چه در زمینه بهره برداري و چه در زمینه اصالح و 
بهینه سازي و چه در زمینه لوازم اندازه  گیری و انشعابات مشترکین و چه در زمینه توسعه 
و احداث و ... می  باشد. با ارزیابي اطالعات ثبت شده در ثبات ها و قرائت کنتورها بصورت 
همزمان میزان متوسط تلفات انرژي در فیدرهاي شبکه فشار ضعیف حدود 21,6 درصد 

بدست آمده است.
با توجه به اطالعات برداشت شده و شناسایی نقاط ضعف شبکه منطقه نمونه طی 
مانور جهادی کاهش تلفات با هماهنگی دفتر معاونت مشترکین شرکت توزیع مازندران، 
نسبت به بکارگیري راهکارهاي مناسب جهت حذف علل غیر فني بوجود آورنده تلفات 
اعم از استفاده غیر مجاز از برق، خطاي دستگاه هاي اندازه گیري،تعویض کنتورهای راکد 
و معیوب، اتصاالت سست و نشتي جریان و ... اقدامات موثري به عمل آمده است که در 

جدول شماره 2 ارائه شده است.
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بنا بر این با توجه به قرائت کنتور مادر در خروجی فیدر و کلیه مشترکین آن پس از 
اقدامات صورت گرفته این نتایج بدست آمده است:

Wloss=42081 –35221 =6860 KWh                                  (4)
Wloss = 6860/ 42081 = % 16.3                                      (5)

و  شده  مشخص  ضعف  نقاط  شناسایی  جهت  در   GIS نرم افزار  از  بهره  گیری  با 
اقدامات انجام شده در قالب مانور جهادی مجددا تلفات فیدر مربوطه با همان روش 
ابتدائی اندازه  گیری شده که نتایج آن که در ذیل آمده حاکی از کاهش چشم گیری 5/3 

درصدی تلفات ناشی از اقدامات صورت گرفته دارد.

نتیجه گیری این تحقیق چه بود؟
یکی از اهداف استراتژیک بخش انرژي الکتریکی کشور، مصرف انرژي به شکل بهینه و 
مناسب آن می باشد، زیراظرفیت تولید انرژي الکتریکی با توجه به هزینه سنگین سرمایه 
گذاري در آن محدود بوده، بنابراین افزایش میزان بهره وري از ظرفیت موجود، تاثیر 
بسیار زیادي در سرمایه گذاري و هزینه هاي جاري در بخشهاي مختلف تولید ،انتقال و 

توزیع انرژي الکتریکی را به دنبال خواهد داشت.
با توجه به مواردی که در محاسبه تلفات قبل و بعد از اصالح شبکه توزیع منطقه 
نمونه ذکر گردید، نیاز به یک سیستم نرم افزاری جامع، مدرن و پیشرفته برای شناسایی 
نقاط ضعف و قوت و دسته بندی اطالعات آن با قابلیت ذخیره سازی داده ها و اضافه 
کردن داده هاي جدید بخصوص در شبکه پیچیده و گسترده توزیع برق امری اجتناب 
پذیر می  باشد از این رو برای بهبود قابلیت اطمینان و بهره وری از بخش انرژی برق، 
سیستم هاي اطالعات جغرافیایی ابزار قدرتمندی برای جمع آوری و تحلیل داده هاي 
مختلف مکانی هستند که در نهایت پیچیدگی هاي مسائل مربوطه مرتفع کرده و امکان 

بهینه کردن استفاده از امکانات و زمان را فراهم می آورند.
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سازمان هاي
 یادگیرنده

همچنان که وارد قرن بیست و یکم شدیم، عصر جدیدي را در تکامل زندگي و 
ساختار سازماني آغاز کردیم. تغییرات عمده در محیط اقتصادي که به وسیله 
جهاني شدن و فناوري رخ داده، سازمان ها را وادار ساخته است که در خود 
تحوالت مهمي را به منظور انطباق و حفظ بقا در این دنیاي نوین ایجاد کنند. 
سازمان ها با مغزهاي بزرگ و توانایي یادگیري سریع، رهبران جهاني خواهند 
شد. هیچ روشي براي موفقیت پایدار سازماني بدون یادگیري سازماني وجود 
ندارد. از این رو ایجاد سازمان یادگیرنده، اولین و مهمترین اقدام استراتژیک 
و  در شرکت ها، سازمان ها  باال  تعالي سازماني  و  کیفیت  به  دستیابي  براي 

موسسات است. سازمان ها باید براي کسب و حفظ مزیت رقابتي در شرائط 
نوین، بهتر و سریعتر از موفقیت و شکست هاي خود یاد بگیرند. آنها به تغییر 
داشت،  خواهند  نیاز  یادگیرنده  سازمان  به  شدن  تبدیل  براي  خود  مستمر 
محیطي که در آن گروه ها و افراد به طور مستمر درگیر فرایندهاي یادگیري 
نوین هستند. به عبارت روشن تر، سازمان ها باید سریع تر یاد بگیرند و به 
سرعت خود را با تغییرات محیطي انطباق دهند که در غیر این صورت، به 
بقا نخواهند یافت. یادگیري  براي سازمان ها نه تنها بهترین  سادگي دوام و 

فرصت را براي بقا، بلکه بهترین فرصت را براي موفقیت فراهم مي کند.
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یادگیری سازمانی از طریق به اشتراك 
و  تجربه  دانش،  بصیرت ها،  گذاشتن 
حاصل  سازمان  اعضای  ذهنی  مدل های 
می شود. به بیان دیگر، یادگیری سازمانی 
حافظه  در  که  تجربه اي  و  دانش  پایه  بر 
می شود  نهاده  بنا  دارد،  وجود  سازمان 
مشی ها،  خط  مانند  مکانیسم هایی  وبه 
استراتژی ها و مدل هایی که بر روی ذخیره 
خورانده  و  تزریق  است،  متکی  دانش 
عنوان  به  را  سازمانی  یادگیری  می شود. 
سازمان  یک  آن  طریق  از  که  فرایندی 
دانش جدیدی را در خود ساخته و به آن 
خود  در  موجود  دانش  یا  می دهد  شکل 
با تغییرات  را بازسازی، اصالح و متناسب 

محیط می کند، تعریف می کنند.
یادگیری  نوع   3 شون  و  آرجریس 

سازمانی را به شرح زیر تعریف کرده اند: 
1- یادگیری تک حلقه ای: زمانی اتفاق 
می افتد که در بستر هدف ها و سیاست هاي 
اصالح  و  کشف  خطاها  سازمان،  جاری 
شوند. در این نوع یادگیري، اهداف مشخص 
از  از شاخص هاي  انحراف  یافتن  و مسئله 

پیش تعیین شده است.
اتفاق  زمانی  دو حلقه ای:  یادگیری   -2
کشف  را  خطاها  سازمان  که  می افتد 
واصالح کند و هنجارها، رویه ها، سیاست ها 
و  برده  سوال  زیر  را  موجود  هدف های  و 
به تعدیل و اصالح آنها می پردازد. در این 
و  اهداف  در  نظر  تجدید  یادگیري،  نوع 

شاخص ها مد نظر قرار مي گیرد.
3- یادگیری سه حلقه اي: زمانی اتفاق 
چگونه  بگیرند  یاد  سازمان ها  که  می افتد 
یادگیری تک حلقه اي و دو حلقه اي را اجرا 
کنند. به عبارت دیگر یادگیری سه حلقه ای 

توانایی یادگرفتن در باره یادگیری است.

تعریف سازمان یادگیرنده
 و تفاوت آن با یادگیري سازماني

یادگیرنده  سازمان  از  متعددي  تعاریف 
شده  بیان  مختلف  پردازان  نظریه  توسط 
است: پیتر سنگه سازمان یادگیرنده را به 
عنوان سازماني تعریف مي کند که در آن، 
را  خود  توانایي هاي  مستمر  طور  به  افراد 
ارتقا مي بخشند تا به نتایجي که مد نظر 
است، دست یابند و بدین ترتیب الگوهاي 

جدید تفکر رشد یافته و اندیشه هاي جمعي 
و گروهي گسترش مي یابند. به زعم »دیوید 
گروین«، سازمان یادگیرنده عبارت است از 
مهارت و توانایي سازمان در ایجاد و انتقال 
دانش و اصالح رفتار افراد براي بکارگیري 

دانش و بینش جدید.
الواني نیز در توصیف سازمان یادگیرنده 
یادگیرنده  سازمان  که  است  کرده  بیان 
سازماني است که در طول زمان مي آموزد، 
متحول  را  عملکردش  و  مي کند  تغییر 
سازماني  یادگیرنده  سازمان  مي سازد. 
است که قادر به تغییر رفتارها و تفکراتش 
سازمان  مي باشد  تجربیات  از  استفاده  با 
قابل  افراد  تک  تک  آموزش  با  یادگیرنده 
دستیابي نیست، بلکه نتیجه یادگیري در 
سطح کل سازمان است. سازمان یادگیرنده، 
کلیه  یادگیري  امکان  که  است  سازماني 
کارکنان را فراهم مي نماید و دائماً خود را 

متحول مي کند.
سازمان یادگیرنده و یادگیري سازماني 
مفاهیم مترادفي نیستند. یادگیري سازماني 
به مفهوم یادگیري افراد و گروه هاي درون 
معني  به  یادگیرنده  سازمان  و  سازمان 
یادگیري سازمان به عنوان سیستمي کلي 

است.
یادگیرنده  سازمان  دیگر،  عبارت  به 
بنابراین  است.  سازماني  یادگیري  حاصل 
مفهوم  به  سازماني  یادگیري  میان  باید 
افراد و گروه هاي درون سازمان و سازمان 
عنوان  به  را  عنوان سازمان  به  یادگیرنده، 

یک سیستمي کلي، تمایز قائل شد.
یادگیري  اصطالح  که  مي شود  گفته 
گهگاه  یادگیرنده،  سازمان  و  سازماني 
گرفته  به کار  یکدیگر  جاي  اشتباه  به 
سازماني،  یادگیري  درحالي که  مي شوند. 
مفهومي است که براي توصیف انواع خاصي 
جریان  سازمان  در  که  فعالیت هایي  از 
که  درحالي  مي شود  گرفته  کار  به  دارد 
سازمان یادگیرنده به نوع خاصي از سازمان 
دارد. »مارکوارت« تفاوت دو عبارت  اشاره 
را  یادگیرنده  سازمان  و  سازماني  یادگیري 
این گونه توضیح مي دهد: »دربحث سازمان 
و  است  چیستي  بر  ما  تمرکز  یادگیرنده، 
سیستم ها، اصول و ویژگي هاي سازمان هایي 
یاد  جمعي  هویت  یک  عنوان  به  که  را 
به تولید مي کنند، مورد  اقدام  مي گیرند و 
یادگیري  قرار مي دهیم، درحالیکه  بررسي 

مهارت ها  یادگیري  چگونگي  به  سازماني 
و فرایندهاي ساخت و بهره گیري از دانش 
اشاره دارد. در این معني، یادگیري سازماني 
تنها یک بعد یا عنصر از سازمان یادگیرنده 

محسوب مي شود«

دالیل پیدایش نیاز به سازمان هاي 
یادگیرنده

را  کار  و  کسب  دنیاي  مهمي که  عوامل 
تغییر داده است و یادگیري سازماني گسترده 
را در قرن بیست و یکم اجتناب ناپذیر خواهند 

نمود، به شرح ذیل هستند.
- جهاني سازي و اقتصاد جهاني

- فناوري
- تحول شدید دنیاي کار

- نفوذ فزاینده مشتري
به  یادگیري  و  دانش  شدن  مطرح   -

عنوان دارایي هاي عمده سازماني
تغییر  حال  در  انتظارات  و  نقش ها   -

کارکنان
- تنوع و تحرك نیروي کار

- تغییر و آشوب هاي به سرعت در حال 
گسترش

کارکنان  از  زیادي  تعداد  امروزه، 
دانش،  که  دریافته اند  سازمان ها  و 
به  دیروز  فناوري  و  رهبري  استراتژي ها، 
نخواهد  منجر  فردا  دنیاي  در  موفقیت 
است  شده  مشخص  موضوع  این  و  شد. 
قابلیت هاي  افزایش  براي  شرکت ها  که 
سازماني شان باید یاد بگیرند که در محیط 
پر از پیشرفت هاي سریع فناوري، تغییرات 
اجتماعي گسترده و رقابت فزاینده، به طور 

موفق عمل کنند.

پنج اصل مرتبط با ایجاد سازمان 
یادگیرنده از دیدگاه پیتر سنگه

1- توانايي های فردی: 
است.  اشتیاق  به  مربوط  اصل،  این 
که  نتایجی  از  است  منطقی  تصویری 
کسب  فرد  عنوان  به  دارند  انتظار  افراد 
از  فراتر  چیزی  فردی  قابلیت هاي  کنند. 
مهارت های اکتسابی و قدرت رقابت است. 
تسلط و توانایي های شخصی یکی از ارکان 
است.  یادگیرنده  سازمان های  در  اساسی 
توجهی  قابل  توانایي های  از  که  افرادی 
خود  از  ویژه اي  مشخصات  برخوردارند، 
نشان می دهند. آنها احساسی ویژه و خاص 

مقاصد  و  اهداف  سطح  زیر  در  که  دارند 
ظاهری، عمل می کند. برای چنین افرادی، 
مطلوب و هدف چیزی بسیار فراتر از یک 
کشش و میل ساده برای دستیابی به ایده 

آل است.
با  چگونه  که  گرفته اند  فرا  افراد  این 
جریان تغییر، همسو شوند و آن را بدرستی 
درك کنند و نه آنکه در مقابل آن مقاومت 
ناشی  آنها  عمیق  کنجکاوی  دهند.  نشان 
از میل به دریافت و شناخت هر چه بهتر 
احساس  است.  تر حقایق موجود  دقیق  و 
در  مسئولیت  و  دیگران  به  خاطر  تعلق 
درون  را  دارند. خود  زندگی خویش  قبال 
اگر  که  می کنند  احساس  بزرگی  جریان 
ولی  ندارند  آن  بر  کنترلی  تنهایی  به  چه 
با خالقیت می توانند بر آن تاثیر بگذارند و 
در نتیجه هویتی مستقل برای خود قائلند 
و هیچ چیزی را بکلی فدای چیز دیگری 
فردی  توانایي های  که  افرادی  نمی کنند. 
حال  در  همواره  دارند،  سرشاری  و  ممتاز 
فراگیری هستند. آنها هرگز از حرکت باز 
بکلی  را  آنها  مقصدی  هیچ  و  نمی ایستند 
به  فراگیر،  بنابراین رشدی  نمی کند.  ارضا 
همراه اعتماد به نفس همیشه با این افراد 

خواهد بود. 
2- مدل ها و الگوهای ذهنی : 

اصل الگوهای ذهنی، مهارت هاي تامل 
و بررسی است. مدیران باید یاد بگیرند که 
تنها مدلی از واقعیت نزد آنان است که بر 
پایه فرضیاتی انتخاب شده و شکل گرفته 
نیستند  قادر  صورت  این  غیر  در  است. 
خود  پیرامون  محیط  از  جامع  تصویری 
رخ  وضعیتی  چنین  اگر  آورند.  دست  به 
مهارت  نمی توانند  که  است  بدیهی  دهد 
نظرات  در  جستجو  و  تحقیق  برای  الزم 

پیتر سنگه سازمان 
یادگیرنده را به عنوان 

سازماني تعریف مي کند که 
در آن، افراد به طور مستمر 

توانایي هاي خود را ارتقا 
مي بخشند تا به نتایجي که 
مد نظر است، دست یابند 
و بدین ترتیب الگوهاي 
جدید تفکر رشد یافته 

و اندیشه هاي جمعي و گروهي 
گسترش مي یابند

كارشناس فني مهندسي برق

امير بهروزيان
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و  آورند  به دست  را  دیگران  نگرش های  و 
بدین ترتیب محدودیتی بزرگ بر سر راه 
نقش  می کنند  ایجاد  خود  تفکر  و  اعمال 
را  ما  ادراك  واقع  در  که  ذهنی  مدل های 
شکل می دهند به هیچ عنوان در مدیریت 
کمتر از علم تجربی نیست. مدل های ذهنی 
درست  یا  غلط  نمی توان  مطلق  به طور  را 
سازی  ساده  برای  اصوال  مدل ها  دانست 
بدیهی  می آیند.  پدید  پیچیده اي  مسائل 
است مدلی که در بوته اي از آزمایش قرار 
نمی گیرد تغییری نخواهد کرد .در حالیکه 
جهان پیوسته در حال تغییر است و این 
که  می گردد  سبب  ذهنی  مدل  در  ثبات 
فاصله ما بین تصورات و واقعیت روز به روز 

بیشتر شود.
3- چشم انداز و آرمان مشترك: 

اهداف  به  توجه  مشترك،  چشم انداز 
که  همان گونه  می انگیزد،  بر  را  مشترك 
و  دل  در  است  تصویری  فردی  آرمان 
منتهای  و  مطلوب  آنچه  از  انسان  روح 
به  پاسخ  مشترك  چشم انداز  آرزوهاست. 
این نیاز است که ما چه چیز را می خواهیم 
خلق کنیم. آرمان مشترك تصویری است 
که با توسعه تصویر مشترك در مورد آینده 
رسیدن  عملی  راه های  و  انتظارشان  مورد 
خود  سازمان  یا  گروه  در  آینده،  این  به 
نوعی تعهد ایجاد کنند. آرمان نباید منفی 
وقایع  به  ناظر  آرمان ها  از  بسیاری  باشد. 
آرمان های  هستند.  بیرونی  پدیده هاي  و 
و  ایجاد خالقیت  به  قادر  ندرت  به  منفی 

نوآوری هستند. آرمان مشترك برای ایجاد 
سازمان فراگیر، عنصری حیاتی است. زیرا 
انرژی الزم برای فرا گرفتن تامین می کند. 

4- يادگيری جمعی: 
اهمیت  حائز  بسیار  جمعی  یادگیری 
است چرا که تیم ها و نه افراد، سنگ بنای 
یادگیری در سازمان های مدرن را تشکیل 
نگیرند،  یاد  تیم ها  که  زمانی  تا  می دهند. 
سازمان نیز قادر به یادگیری نخواهد بود. 
فرایندی  از  عبارتست  جمعی  یادگیری 
توسعه  گروه  اعضای  ظرفیت  آن  طی  که 
که  شود  همسو  گونه اي  به  و  شده  داده 
باشد که همگان  نتایج حاصله آن چیزی 
بر  یادگیری  این  بوده اند.  آن  طالب  واقعا 
یک قاعده استوار است و آن قاعده آرمان 
مشترك است و در عین حال رکن اصلی 
زیرا  است.  شخصی  قابلیت هاي  دیگر، 
گروه های توانا از افراد توانا تشکیل شده اند. 
درون سازمان ها یادگیری جمعی دارای سه 

بعد اساسی است.
ابتدا نیاز شدیدی به تفکر عمیق راجع 
اینجا  در  دارد.  وجود  پیچیده  مفاهیم  به 
باید فرا بگیرند که چگونه می توان  تیم ها 
باید فهمید که  بهره گرفت.  بالقوه  این  از 
یک  از  بیش  می تواند  ذهن  زیادی  تعداد 

ذهن موثر باشد.
دوم، نیاز به اقدامی نو و هماهنگ است. 
موسیقی،  گروه های  و  ورزشی  تیم هاي 
عملکرد  از  مناسبی  بسیار  نمونه هاي 
مستقل و در عین حال هماهنگ افراد را 

نشان می دهند. 
در  تیم  اعضای  نقش  نکته،  سومین 
تیم  یک  ترتیب  بدین  است.  تیم ها  سایر 
یادگیرنده به طور مستمر از طریق گسترش 
جمعی،  فراگیری  قابلیت های  و  توانایي ها 

سایر تیم ها را نیز تغذیه می نماید. 
5- تفکر سيستمی : 

تفکر سیستمی سنگ بنای تمامی  پنج 
باید  اصل  پنج  این  است.  یادگیری  اصل 
به صورت یک کل واحد دیده شوند. البته 
بسیار  جدید،  ابزار  یکپارچه سازی  اصوال 
دشوارتر از به کارگیری آنها به صورت مجزا 
است اما نتیجه عمل بسیار قابل توجه است. 
به همین علت است که تفکر سیستمی به 
عنوان پنجمین اصل معرفی می شود. تفکر 
سیستمی باعث می شود که سایر نظم ها و 

قواعد، تدابیر مجزایی نباشند.
به  دیگر  نظم های  از  یک  هر  تقویت 
مشخص  را  مطلب  این  مستمر  صورت 
از  بیش  مجموعه  کل  توان  که  می کند 
مجموع توان های اجزایش خواهد بود. افراد 
بهم  و  تغییر  سیستمی می توانند  تفکر  با 
پیوستگی را بهتر درك کنند. پدیده ها را 
در کل ببیند و با نیروهایی که پیامدهای 
کارهای آنها را تشکیل می دهند برخوردی 

موثر داشته باشند.
که  می آموزد  ما  سیستمی  به  تفکر 
بروز  سبب  که  سیستم  بیرون  در  چیزی 
دانست  باید  ندارد.  وجود  باشد  مشکالت 
درون  در  مسائل  علل  و  تمامی اسباب  که 

سیستم نهفته است و جزئی از آن است. 
تفکر سیستمی راه و روشی برای کل نگری 
دریافت  بر  آن  تاکید  که  چارچوبی  است. 
روابط داخلی پدیده هاست و نه شناسایی 
و  تغییر  الگوهای  ادراك  ها.  آن  تک  تک 

تحول است و نه شناختی ایستا.

استراتژي هاي ایجاد زیر سیستم 
یادگیري در سازمان ها

1- برنامه هاي یادگیري پودماني و قابل 
استفاده مجدد را توسعه دهید.

بر اساس  مي بایست محتواي یادگیري 
مفهوم اهداف یادگیري قابل استفاده مجدد 
و یادگیري بهنگام، توسعه داده شوند. بدین 
اجزاي  از  یک  هر  است  ممکن  که  معني 
با  همراه  پودماني،  آموزشي  برنامه هاي 
مورد  مستقل  طور  به  دیگري  بخش هاي 
استفاده قرار گیرد یا با ابزار دیگري براي 
ترکیب  مناسب  آموزشي  برنامه  طراحي 
کارکنان  آموزش  مثال،  طور  »به  شوند. 
مي تواند براي آموزش مشتریان نیز استفاده 
شود.« در صورت ترکیب این آموزش ها با 
ارزیابي هاي مهارتي ویژه، اهداف یادگیري 
به یادگیرندگان این اجازه را مي دهد که به 
موقع شکاف ها را بررسي و با شیوه اي دقیق 
مي دانستند،  قبل  از  آنها  که  را  مطالبي 

ارزیابي نمایند. 
یادگیري  براي  را  افراد  توانایي   -2

چگونگي یادگیري، افزایش دهید.
شایستگي  ارتقاي  براي  کلیدي  راه کار 
سریع تر،  و  قوي  یادگیري  و  شخصي 
توسعه مهارت هاي فراشناختي و یادگیري 
طریق  از  تنها  است.  یادگیري  چگونگي 
افزایش مهارت هاي فراشناختي فردي است 
که هریک از یادگیرندگان قادر خواهند بود 
در مرز تغییر بمانند. این شناخت، افراد را 
براي تفکر، شناخت و به کارگیري سریع 
و مطمئن اطالعات نوین؛ یافتن الگوهایي 
در اطالعات؛ و تمرکز بر اطالعاتي که مهم 

ترین هستند، توانمند مي سازند.
توسعه  را  سازماني  گفتمان  اصل   -3

دهید.
این اصل پایه و اساس یادگیري سازماني 
است. براي اینکه یادگیري تیمي را ایجاد و 
ارتقا مي بخشد. گفتمان، شیوه هاي نویني 
را براي بازنگري مفروضات سازماني فراهم 
ساخته و فضاي ارتباطات مناسب را براي 
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آشوب  و  تغییر  مهم  مسائل  با  رویارویي 
ایجاد مي کند.

اعضاي سازمان از طریق اقداماتي مانند 
پذیرفتن  یکدیگر،  کردن  تلقي  همکار 
روحیه تحقیق و تفحص، به تعلیق درآوردن 
مفروضات و بدیهیات و مشاهده کردن به 
عنوان ناظر مي توانند محیط مطلوبي جهت 

گفتمان در سازمان ایجاد نمایند.
4- برنامه هاي توسعه مسیر ترقي را با 

توجه به قابلیت کارکنان طراحي کنید.
که  است  آن  مستلزم  تغییر  سرعت 
هریک از کارکنان حس فوق فعال نسبت 
شخصي  هر  کنند.  کسب  یادگیري  به 
مسیر  توسعه  برنامه  روشن  طور  به  باید 
ترقي مشخصي داشته باشد به طوري که 
فعالیت هاي  از  ترکیبي  بیانگر  برنامه  این 
توجه  با  وي  که  رسمي باشد  غیر  رسمي و 
به محدوده زماني انجام خواهد داد. در این 
خصوص مي توان به موارد ذیل اشاره نمود.

- به کارکنان اجازه دهند که با استفاده 
پرورش  و  توسعه  به  فردي  شیوه هاي  از 
خودشان بپردازند مانند دوره هاي آموزشي، 

خود یادگیري، نظارت کردن و غیره.
- یادگیري مستمر را ارائه مي کنند که 
به کارکنان اجازه مي دهد تا پیش از آنکه 
نیاز به بکارگیري مطلبي داشته باشند، آن 

را بیاموزند.
- به هر یک از کارکنان تعهد به خود 

مدیریتي را القا مي کنند.
- هر یک از کارکنان را در برابر دستیابي 
قرار  مسئول  خود،  یادگیري  اهداف  به 

مي دهند.
انساني  منابع  مدیریت  و  سرپرستان   -
تشویق  را  مستمر  یادگیري  باید  شرکت، 
از  و  کرده  فراهم  زمان  و  وقت  نموده، 
فرصت هاي یادگیري بیروني حمایت کنند.
5- برنامه هاي خود پرورشي را طراحي 

کنید.
تفویض اختیار مالي محدود به کارکنان 
شیوه  بهترین  آنها،  توسعه اي  خود-  براي 
یادگیري  به  شرکت  تعهد  دادن  نشان 

مستمر مي باشد. 
در این خصوص شرکت ها مي توانند از 
درجه هاي  جستجوي  در  که  کارکنانشان 
علمي هستند، حمایت مالي نموده تا در هر 
رشته اي که آنها انتخاب مي کنند، مشغول 
براي مثال، کارمندي که  یادگیري شوند. 

در بخش تولید شرکت قرار دارد مي تواند 
یا  کامپیوتري  مهارت هاي  فرانسه،  زبان 

حتي شطرنج یاد بگیرد.
کلیه  توسعه  به  کارکنان  تشویق 
مورد  موضوعات  درباره  خود  استعدادهاي 
عالقه، سبب پرورش کارکناني مي شود که 
از یادگیري لذت مي برند، و بهتر مي توانند 
و  فردي  تغییرات  با  انطباق  براي  را  خود 

سازماني در آینده، آماده سازند.
6- مهارت هاي یادگیري تیمي را ایجاد 

کنید.
یادگیرنده  سازمان هاي  براي  تیم ها 
هستند.  جامعه  براي  خانوار  همانند 
تیم ها به ارتباطات بین یادگیري فردي و 
سازماني شکل مي دهند. تمرکز اصلي این 
نوع یادگیري بر یادگیري خود- مدیریتي 
میان  در  وخالقیت  ایده ها  آزاد  جریان  و 
یادگیري  برخي شیوه هاي  است.  کارکنان 

تیمي شامل موارد ذیل مي باشند.
- مسئولیت تیمي براي یادگیري ایجاد 

کنید.
به  مي گیرند  یاد  که  هایي  تیم  به   -

سازمان کمک کنند، پاداش دهید.
- فعالیت هاي یادگیري تیمي را توسعه 

داده و اجرا کنید.
اجرا  و  تشویق  سیستمي را  تفکر   -7

کنید.
مهارت حیاتي براي سازمان یادگیرنده، 
سیستمي است.  تفکر  مطلق  طور  به 
کلي  تصویر  درباره  توانایي اندیشیدن 
و  مهم  گذار  اثر  عوامل  مشاهده  با  همراه 
غیر منتظره که کمیاب بوده و به سختي، 
یادگیري  اساسي  مهارت  توسعه مي یابند، 

هوشمندانه تلقي مي شود. 
8- از کنکاش و برنامه ریزي سناریویي 

براي یادگیري استفاده کنید.
محیط،  مستمر  کنکاش  اصلي  هدف 
به  که  است  آتي  تغییرات  براي  آمادگي 
مي گذارند.  تاثیر  سازمان  بر  زیاد  احتمال 
و  آینده  بیني  پیش  در  هایي که  سازمان 
به کار گیري چنین برنامه ریزي هایي به 
عنوان فرصت یادگیري بهتر عمل مي کنند، 
بیشترین تمایل و آمادگي را براي انطباق 

خواهند داشت.
آینده  درباره  سناریوهایي  ایجاد 
ممکن، روش بسیار خوبي براي یادگیري 
بررسي  وسیله  به  است.  پیش گیرانه، 

تحقیقات  به  دستیابي  کلیدي،  روندهاي 
سازمان  داده ها،  تحلیل  و  استراتژیک 
موضوع  این  تعیین  براي  بهتري  شانس 
یاد  براي  چیزي  چه  که  داشت  خواهد 

گرفتن مهم است.
9- ذهنیت ها و یادگیري میان فرهنگي 

و جهاني را بسط دهید.
سازمان هاي یادگیرنده در مي یابند که 
انجام  مختلف  شیوه هاي  و  نگرش ها  که 
امور، منبع ثروت هستند، نه تضاد. هر قدر 
دیدگاه هاي  و  ایده ها  ارزش ها،  به  نسبت 
احتمال  کنیم،  برخورد  بازتر  دیگران 
بیشتر خواهد  سازماني  و  فردي  یادگیري 

بود.
گرایي،  تنوع  ابتکارات  نتیجه  بهترین 
سیستم هاي  با  آنها  که  هنگامي است 
مدیریت  قبیل  از  مدیریتي  بزرگ تر 
کیفیت جامع، مهندسي مجدد، تیم سازي، 
قدرتمند سازي کارکنان یکپارچه شوند. در 
این صورت، همه به یادگیري مستمر، تعهد 

مشترك خواهند داشت.
تغییر  را  یادگیري  ذهني  مدل   -10

دهید.
مربوط  که  یادگیري  از  منفي  تصویر 
به ایام مدرسه مي  شود را باید از بین برد. 
چرا که این الگوهاي ذهني باعث مي شود 
تعهد  پذیرش  براي  افراد  از  بسیاري  تا 
یادگیري که الزمه سازمان  به  بلند مدت 
نمایند.  مقاومت  است،  شدن  یادگیرنده 
را  یادگیري  که  ذهني  چارچوب  تغییر 
معادل کالس مدرسه مي داند، و جایگزیني 
آن با این دیدگاه که یادگیري برانگیزاننده، 
ارزشمند  پاداش  با  همراه  و  مشارکتي، 

مي باشد، مهم است.

استراتژي هاي تبدیل شدن به 
سازمان یادگیرنده

1- کسب حمایت مدیریت عالي
حامیان  عنوان  به  که  ارشد  مدیران 
عمل  سازماني  یادگیري  تالش هاي 
اطالع  وسیله  قدرتمندترین  مي کنند، 
اعضاي  دیگر  به  بخشي  روحیه  و  رساني 
شرکت هستند. همچنین تبدیل شدن به 
انساني  و  مالي  منابع  یادگیرنده  سازمان 
خاص خود را مي طلبد و در این خصوص 
نیز حمایت مدیریت عالي الزمه شروع این 

فعالیت در سازمان مي باشد.

2- جو سازماني یادگیري مستمر ایجاد 
کنید

محیط سازماني که از یادگیري حمایت 
را  افراد  مي دهد،  پاداش  آن  به  و  مي کند 
چالش هاي  در  مشتاقانه  مشارکت  براي 
برخي  مي کند.  تشویق  سازمان،  سخت 
در  جوي  چنین  ایجاد  در  که  عواملي  از 

سازمان موثرند عبارتند از:
و  هدف  کلید  عنوان  رابه  یادگیري   -

موفقیت سازمان تلقي کردن.
- ایجاد فرهنگ بهبود مستمر

به  را  عملکردي  نقایص  و  خطاها   -
براي  همچنین  و  تالش ها  توسعه  منظور 

کسب یادگیري، ارزش محسوب کردن.
و  خطاها  و  مسائل  گذاري  اشتراك   -

عدم مخفي کردن آنها
- توجه به پیشرفت کلي افراد
- توسعه دستیابي به اطالعات

و  سیاست ها  مجدد  مهندسي   -3
ساختارهاي مربوط به یادگیري

هنگامي به  یادگیرنده،  سازمان هاي 
بهترین وجه کار مي کنند که محدودیت ها 
و  دانش  که  طوري  به  برسند  حداقل  به 
کارآ  طور  به  و  سرعت  به  بتوانند  ایده ها 
شوند.  منتقل  سازمان  خارج  و  داخل  در 
یادگیري  افزایش  براي  مجدد  مهندسي 

شامل اقدامات زیر است:
- محدودیت و رویه هاي غیر ضروري را 

از بین ببرید.
- اندازه واحدهاي کاري را کوچک کنید

- کنترل هاي محدود کننده را کاهش 
داده تا انعطاف پذیري بیشتر شود.

- ساختارها را منعطف و سازماني را با 
مرزهاي کمتر ایجاد کنید.

کاهش  را  سازماني  مراتب  سلسله   -
دهید.

پروژه  بر  مبتني  عملیات  سوي  به   -
حرکت کنید.

غیر ضروري  رویه هاي  و  بوروکراسي   -
را از بین ببرید.

واحدها  و  دپارتمان ها  توانمند سازي   -
براي اجراي ابتکاراتشان

تیمي پاداش  و  فردي  به یادگیري   -4
دهید.

در  مدیریت  اصول  ترین  قوي  از  یکي 
دنیا این است که »کاري که پاداش دریافت 
مي کند«، انجام مي شود. و کاري که پاداش 
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مي شود.  رها  زودي  به  نکند،  دریافت 
بنابراین براي سازمان، حیاتي است که تا 
حد امکان شیوه هاي مختلف پاداش دهي 
به یادگیري فردي و حتي مهمتر از آن به 
یادگیري تیمي را شناسایي کند. )پاداش ها 
مي توانند و باید در هر زمان و تا حد امکان 

مالي باشند.(
5- یادگیري را در سیاست ها و رویه ها 

وارد کنید.
به منظور تبدیل نظام مند یک شرکت 
به سازمان یادگیرنده، قطعاً یکپارچه سازي 
در  اتوماتیک  بخش  عنوان  به  یادگیري 
بازاریابي،  مهندسي،  مانند  عملیات  کلیه 
مدیریت، امور مالي، منابع انساني و سایر 
فرایندها، عامل اساسي است. سیاست هاي 
یکپارچه  رویکرد  این  از  هایي  نمونه  زیر 

هستند:
- یادگیري از همه پروژه ها کسب شده و 

به سراسر سازمان منتقل شود.
و  یادگیري  مبناي  بر  مدیران   -
استخدام شده،  آن،  ارتقا  براي  تواناییشان 

یا ترفیع یابند.
- کلیه کارکنان مسئول کسب و انتقال 

اطالعات هستند
یادگیرندگان  که  نیروهایي  استخدام   -
به  تمایل  افرادي که  مانند  خوبي هستند 
شایستگي فردي، ابتکار، استقامت، مهارت 

شنود موثر و عالقه به تغییر دارند.
به  را  مالي  غیر  و  مالي  حوزه هاي   -6
گیري  یادگیري اندازه  فعالیت  یک  عنوان 

کنید.
است  این  کلیدي مدیریتي  اصل  دیگر 
قابل  باشد،  قابل اندازه گیري  که  »چیزي 
سازمان هاي  رو،  این  از  است«.  انجام 
یادگیرنده رابطه بین هزینه ها و یادگیري 
قبیل  از  مالي  حوزه هاي  در  تنها  نه  را 
سرمایه گذاري ها،  بازدهي  سودآوري، 
مانند  بخش ها  سایر  در  بلکه  هزینه ها، 
گیري  مشتري اندازه  رضایت  و  کیفیت 

مي کنند.
ایجاد  فضا  و  تیم  یادگیري  براي   -7

کنید. 
اجباري  نمي تواند  سازماني  یادگیري 
فردي،  خالقیت  استعداد  وجود  با  باشد. 
آنها  که  زماني  در  بالفاصله  ایده ها 
خطور  ذهن  به  شده  داده  اختصاص 
ایجاد  براي  حد  از  بیش  فشار  نمي کنند. 

موجب  است  ممکن  نوآور،  ایده هاي 
فشار رواني شود که به جاي کمک، مانع 

پیشرفت علمي مطلوب است.
همچنین اهمیت معماري و محیط هاي 
براي  که  شرایطي  ایجاد  در  را  فیزیکي 
بسیار  دانش  اشتراك  و  یادگیري  تفکر، 

مناسب هستند، نبایست نادیده گرفت.
8- به طور آگاهانه در هر زماني و در 

هر مکاني یادگیري را ایجاد کنید.
ایجاد  براي  متعددي  روش هاي 
یادگیري به عنوان شیوه زندگي در سراسر 

سازمان وجود دارد.
- جلسات به اشتراك گذاشتن موفقیت 

ها
- تا حد امکان یادگیري عملي ار اجرا 

کنید
- از طریق استخدام یا قرارداد با افراد 
بیروني، براي پست هاي کلیدي، ایده هاي 

نو را به داخل سازمان بیاورید.

استراتژي هاي قدرتمند
 و توانمند سازي افراد

1- رهبران را براي الگو بودن و نشان 
دادن یادگیري تشویق کنید.

با توجه به اینکه اعمال نسبت به کلمات 
مي کنند،  صحبت  بلندتري  صداي  با 
مدیران مي توانند عالقه و توجه خود را به 
یادگیري به وسیله گرایش ها و رفتارهاي 
خود نشان دهند. به طور مثال، اختصاص 
زمان براي مطالعه، گوش دادن، انعکاس، 
یادگیري،  برنامه هاي  در  کردن  و شرکت 
مواردي است که مدیران مي توانند در این 

خصوص مد نظر قرار دهند.
پروژه هاي  و  فرایندها  به  رهبران   -2

قهرماني یادگیري دعوت کنید.
مسئولیت عمده مدیران در سازمان هاي 
ایجاد فضایي است که در آن  یادگیرنده، 
مي توانند  مدیران  شود.  تشویق  یادگیري 
توسعه  زیر  طرق  از  را  محیطي  چنین 

دهند.
- کارکنان را به ایده هاي حل مساله به 

صورت داوطلبانه تشویق کنند.
به  ایده ها و پیشنهادات کارکنان  به   -

موقع پاسخ دهند.
قدرتمند  را  آنها  که  افرادي  از   -

ساخته اند، پشتیباني کنند.
- از یادگیري طرفداري کرده و به آن 

پاداش دهند.
- به صحبت هاي کارکنان خود گوش 
نکنند  ارائه  پاسخ  همیشه  اما  دهند،  فرا 
تشویق  به حل مساله خودشان  را  آنها  و 

کنند.
- سرعت ارزیابي را کاهش داده اما آن 

را تشویق نمایند.
3- کارکنان را براي یادگیري و تولید، 

قدرتمند سازید.
از  بیش  چیزي  سازي  قدرتمند  اغلب 
در سازمان هاي  نیست.  آرماني  پشتیباني 
یادگیرنده، کارکنان خود را در امور مالي، 
فني و سایر حوزه هاي مربوطه که مي تواند 
شود،  منتهي  بهتر  گیري هاي  تصمیم  به 
سپس  مي دهند.  تعلیم  و  کرده  قدرتمند 
موفقیت  کسب  مسئولیت  شرکت ها،  این 
مي کنند.  واگذار  خود  کارکنان  به  را 
قدرتمندسازي  با  واقع،  در  سازمان ها 
تا  مسئولیت  که  مي یابند  در  کارکنان، 
حد امکان باید به کارکنان تفویض شود. 
آنها کارکنان را در برنامه ریزي، ارزیابي و 
درگیر  و سودآوري ها  مسئولیت ها  تعیین 

مي کنند.
براي  که  را  پرسنلي  سیاست هاي   -4

هدف اصلي کنکاش مستمر 
محیط، آمادگي براي تغییرات 
آتي است که به احتمال زیاد 
بر سازمان تاثیر مي گذارند. 
سازمان هایي که در پیش 
بیني آینده و به کار گیري 
چنین برنامه ریزي هایي به 
عنوان فرصت یادگیري بهتر 

عمل مي کنند، بیشترین 
تمایل و آمادگي را براي 

انطباق خواهند داشت
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نهادینه  مي دهد،  پاداش  یادگیرندگان 
سازید.

مي بایست  یادگیرنده،  سازمان هاي  در 
به  دهي  پاداش  و  استخدام  هنگام  در 
توجه  هستند،  یادگیرنده  که  افرادي 
شود. کساني که یاد مي گیرند، و به افراد 
پیرامون خود جهت ارتقاي یادگیري آنها 
دریافت  مالي  پاداش  مي نمایند،  کمک 
به  را  بهتري  شغلي  فرصت هاي  نموده 
دست مي آورند. در شرکت هاي یادگیرنده، 
را در میان کارکناني  بالقوه خود  رهبران 
بهره برداري  یادگیري  فرصت هاي  از  که 

مي کنند، جستجو مي کنند.
5- ایجاد تیم هاي کاري خود گردان

که  روش هایي  مستقیم ترین  از  یکي 
قدرتمند  به  اعتماد  آن  وسیله  به  مي توان 
به  داد،  نشان  را  کارکنان  توانمندسازي  و 
)به  خودگردان  کاري  تیم هاي  کارگیري 
تیم هاي  یا  مدیریتي  خود  تیم هاي  عنوان 
کامال مشارکتي نیز شناخته مي شوند( است.

توسعه  نیازهاي  و  یادگیري  بین   -6
توازن ایجاد کنید.

طور  به  باید  یادگیرنده  سازمان  یک 
افراد  عملکردي  قابلیت هاي  مستمر 
عملکردي  قابلیت  هاي  همراه  به  را 
کسب  مهم  نکته  دهد.  توسعه  شرکت 
سازماني،  الزامات  که  است  این  اطمینان 
عملکردي  و  فردي  قابلیت هاي  مانع 
فرد  صورت  این  غیر  در  نشوند.  کارکنان 
به  یا  و  مي شکند  هم  در  یا  »متخصص« 

شرکت دیگري مي رود.
فرد  با  رابطه  در  یادگیرنده  سازمان 
ویژگي هاي  نظر  از  کل-  یک  عنوان  به 
اجتماعي،  روحي،  فیزیکي،  شخصي، 
خانوادگي  نیازهاي  همچنین  و  اقتصادي 
او، تالش مي کند، انساني عمل کند و خود 
را دوستانه و عضو خانواده وي تلقي نماید. 
آرامش  و  فیزیکي  تناسب  برنامه هاي 
روحي، خدمات مشاوره اي، ترتیبات کاري 
منعطف، و خدمات مراقبت  هاي بهداشتي، 
که  مي سازند  قادر  ار  کارکنان  همگي 
به  شدن  تبدیل  براي  را  خود  انرژي 
یادگیرندگان کارآمدتر و کارگران مولدتر، 

متمرکز کنند.
و  تشویق  را  مشتري  مشارکت   -7

افزایش دهید.
و  اطالعات  حیاتي  منبع  مشتریان 

بهبود  جهت  العاده  فوق  انگیزه  داراي 
شرکت هاي  هستند.  کیفیت  مستمر 
گذاشتن  اشتراك  به  ازطریق  یادگیرنده 
منظور  به  مشتریان  با  اطالعات  فعاالنه 
کسب دیدگاه ها و ایده هاي آنها، به بهبود 
مستمر کاال از خدمات کمک مي کنند که 
تبادالت  باشند.  آنها  سازمان  از  بخشي 
وفاداري  مانند  تنها مواردي  نه  یادگیري، 
مدت  کوتاه  در  را  سودآوري  و  مشتریان 
یادگیري  منابع  بلکه  مي آورند  ارمغان  به 
سازمان را در بلند مدت افزایش مي دهند.

استراتژي هاي مدیریت دانش در 
سازمان

جمع  براي  مشترك  مسئولیت   -1
آوري و انتقال دانش ایجاد کنید

در سازمان هاي یادگیرنده، هر شخصي 
براي جمع آوري اطالعات تشویق مي شود. 
همه کارکنان بایداز نوع دانشي که ممکن 
است براي سازمان مفید باشد، آگاه باشند 
مواجه  آن  با  هنگامي که  بتوانند  اینکه  تا 

مي شوند، این دانش را کسب کنند. 
برخي از شرکت ها، فعالیت هاي پژوهشي 
و  داده  گسترش  خود  کارکنان  بین  در  را 
ترویج مي دهند، و در نتیجه از طریق تحلیل 
یادگیري  قدرت  به  مي توانند  آنها  عمیق 
مهمي دست یابند. سازمان یادگیرنده، حتي 
کارکنانش را به استفاده از ایام مرخصي خود 
براي یادگیري تشویق مي کند. البته شرکت 

بخشي از هزینه هاي مربوطه را مي پردازد.
بیروني  دانش  نظام مند  طور  به   -2

مربوطه را کسب کنید.
کسب  براي  یادگیرنده،  سازمان هاي 
سیستماتیک  طور  به  ارزشمند  اطالعات 
این  مي کنند.  نگاه  خودشان،  از  فراتر  به 
شامل  است  ممکن  بیروني  تالش هاي 
براي  ماموریت ها  درباره  اولیه  مطالعات 
ویژه  مهارت هاي  و  عملکرد  شناخت 
سایر سازمان ها، ترازیابي بهترین اقدامات 
و  کنفرانس ها  در  حضور  و  صنعت  در 

نشست ها شود.
خالق  یادگیري  و  تفکر  مورد  در   -3

باشید.
آلبرت انیشتین مي گفت »تصور بسیار 
مهم تر از اطالعات است«. در کل افزایش 
تنها  یادگیري  وسیله  به  شرکت  دانش 
بهبودهاي  به  منجر  دیگران،  طریق  از 

حال،  هر  به  کمي مي شود.  و  تدریجي 
هنگامي نتیجه  جهشي،  بهبودهاي 
در  و  جدید  تفکر  سازمان  که  مي دهد 

نتیجه دانش نویني را تولید مي کند.
4- نوآوري را تشویق کنید و پاداش دهید.

ایجاد  معني  به  جهاني  بازار  در  بقا 
کاال  بهتر  تولید  نوین  شیوه هاي  مستمر 
نوآوري ها،  و  ابتکار  است.  خدمات  و 
حیاتي خواهد بود براي اینکه هیچ سهم 
حیات  چرخه  هیچ  دائمي و  موجود  بازار 
محصولي قطعي نیست. در این خصوص، 
تا  شرکت هاي یادگیرنده اجازه مي دهند 
کارکنانشان بخشي از وقتشان را به ابتکار 

و خالقیت اختصاص دهند.
مرزهاي  در  را  دانش  انتقال   -5

سازمان، به حداکثر برسانید
چرخش شغلي و ترکیب کردن تیم ها 
انتقال  براي  بخش  اثر  بسیار  شیوه  دو 
دانش در سازمان است. براي اینکه افراد 
نه تنها در انتقال دانش با آنها مشارکت 
مي کنند، بلکه از انتقال موفق دانش خود 

نیز اطمینان مي یابند.
مزیت دیگر جابجایي افراد، رویکردها 
جابجا  که  است  جدیدي  ادراکات  و 
جدید  موقعیت هاي  به  نسبت  شوندگان 
مبهم  سواالتي  شاید  آنها  مي یابند.  خود 
را مطرح کنند که منجر به بصیرت هاي 

نویني شود.
ارزش هاي  اساس  بر  را  دانش  پایه   -6
سازماني و نیازهاي یادگیري توسعه دهید.

مگر  بود  نخواهد  بخش  اثر  دانش   
به  شود  ذخیره  و  گذاري  کد  اینکه 
به  را  خاصي  مفهوم  و  معنا  که  گونه اي 
بسیاري  کند.  منتقل  سازمان ها  و  افراد 
از  وسیعي  حجم  وسیله  به  شرکت ها  از 
باید  سازمان ها  مي شوند.  غرق  داده ها 
اطالعات مفید را از طریق ارزیابي ارزش 
مبناي  بر  سپس  و  کرده  شناسایي  آنها 
کد  سازماني  عملیات  یادگیري  نیازهاي 

گذاري نمایند.
سراسر  در  باید  شده  ذخیر  دانش 
دستیابي  قابل  آساني  به  سازمان، 
اساس  بر  باید  تنها  نه  دانش  باشد. 
مطابق  بلکه  موضوعي  طبقه بندي هاي 
اهداف  و  کارکنان  یادگیري  نیازهاي 
تخصص  و  مستمر  بهبود  براي  سازماني 

کاربر نیز ذخیره شود.

مرحله گذار به سازمان یادگیرنده
از  خود،  طریق  طي  در  باید  شرکت ها 
به  تبدیل  تا  کنند  عبور  مختلفي  مراحل 
سازمان یادگیرنده شوند. سفر متحول شدن 
کرم، ممکن است استعاره روشنگري در این 

زمینه باشد.
کرم به عنوان یک سازمان غیر یادگیرنده 
زنده مي ماند و رشد  یادگیرنده،  یا آهسته 
مي کند. البته به همان سرعتي که خودشان 
دارند. کرم در حرکت محدودیت دارد، فقط 
مي تواند در یک جهت بخزد، معموال در جلو 
مي کند. حرکت  عقب  به  کمي هم  رفتن 

که  شکارچي  حشرات  برابر  در  کرم،  این 
چابک تر و قدرتمندترند، )سایر سازمان ها( 
بسیار آسیب پذیر است. یافتن پاهاي بیشتر 
و زیاد شدن سرعت نسبي )مثل مهندسي 
مجدد یا مدیریت کیفیت جامع در سازمان( 
تنها یک نوع سرهم بندي و افزودن یراق 
توان  به  نیست  قادر  کرم  و  است  زینت  و 
بالقوه خود برسد و هنوز محبوس در خاك 
است. در بعضي از موارد کرم تبدیل به پیله 
مي شود، فرایند حیرت آوري اتفاق مي افتد. 
پروانه  به  تبدیل  و  داده  حالت  تغییر  کرم 
مي  شود، موجود جدیدي که خلقتي کامال 
متفاوت دارد و با قدرت مي تواند به هر سویي 
پرواز کند، ایجاد مي شود. به همین ترتیب 
غیر  وضعیت  از  است  ممکن  شرکت  یک 
یادگیري محبوس درمحیط خود به سازمان 
یادگیرنده قوي تبدیل شود و ظرفیت تغییر 
و تحول خود را ارتقا دهد. سازمان یادگیرنده 
افراد خود را قدرتمند ساخته و ابتکارهاي 
کیفي را با کیفیت زندگي کاري یکپارچه 
مي کند، فضاي آزادي را براي یادگیري ایجاد 
کسب  در  مشارکت  و  همکاري  مي نماید، 
درآمد را تشویق کرده، کنکاش، تحقیق و 
جستجوگري را ارتقا مي دهد، و فرصت هاي 
این  مي آورد.  فراهم  مستمررا  یادگیري 
باورها،  رفتارها،  ادراکات،  یادگیري،  نوع 
مدل هاي ذهني، استراتژي ها، خط مشي ها 
و دستورالعمل هاي مربوط به منابع انساني 

سازمان را تغییر مي دهد.

مآخذ:
تاليف:  يادگيرند،  سازمان  ايجاد  كتاب   -1

مايکل ماركوارت
سازمان،  طراحي  و  تئوري  كتاب   -2

نويسنده: ريچارد ال.دفت
سازمان   )خلق  فرمان  پنجمين  كتاب   -3

يادگيرنده(، نويسنده: پيتر سنگه
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کرد«  موافقت  نفتی  فریز  با  »روسیه 
این مهم ترین خبری بود که در چند مدت 
اخیر در بازار نفت شنیده می شد. بلومبرگ 
مصاحبه ای نسبتاً طوالنی با والدیمیر پوتین 
در  پوتین  داشت.  روسیه  رئیس جمهوری 
همین مصاحبه اظهار کرده بود روسیه با فریز 
نفتی موافق است. قصه فریز نفتی از نه ماه 
پیش آغاز شد و به کالفی سردر گم تبدیل 
شد. اما صحبت های پوتین باالخره تکلیف را 
مشخص کرد. او اعالم کرد بهترین تصمیم 
باید  که  است  نفتی  فریز  نفت،  بازار  برای 
بین تولیدکنندگان اصلی به ویژه عربستان 
سعودی صورت بگیرد. اما از آنجا که ایران 
پیش تر مخالفت خود را نسبت به این مسئله 
از  معاف  را  ایران  پوتین  بود  کرده  اعالم 

مشارکت در این داستان دانست. 
پیش  ماه  نه  حدود  از  نفتی  فریز  قصه 
آغاز شد. هنوز دو ماه از ابتدای سال 2016 
نگذشته بود که قیمت نفت به پایین ترین 
سطح خود در 13 سال گذشته رسید. رقم 
آنقدر پایین بود که اوپکی ها به تکاپو افتادند 
و در ماه فوریه رفته رفته زمزمه فریز نفتی 
در گوش بازار نفت پیچید. ماجرا از این قرار 
بود که روس ها و سعودی ها تصمیم گرفتند 
سطح تولید خود را به میزان تولید ماه ژانویه 
نگه دارند تا از این طریق مانع کاهش قیمت 
نفت بشوند. اما مشکل کار این بود که یک ماه 
بعد آمار نه تنها حفظ سطوح تولیِد قبلی را 
نشان نداد بلکه افزایش تولید نفت را نیز ثابت 
کرد. بهانه ای که این غول های تولیدکننده 
نفت دادند این بود که سایر تولیدکنندگان 
بزرگ در این ماجرا شرکت نکرده اند. منظور 
سعودی ها از این تولیدکنندگان بزرگ همان 
ایران و عراق بود. اما این دو کشور به تازگی 
تولید نفت خود را افزایش داده اند و در این 
برنامه هیچ مشارکتی نمی کنند. ایران که با 
برداشته شدن تحریم ها دوباره به بازار بازگشته 
تا سهم از دست رفته خود را پس بگیرد. به 
همین خاطر بود که بیژن نامدار زنگنه وزیر 

عنوان »جوك  با  نفتی،  فریز  از  ایران  نفت 
ایرانی ها  ترتیب  این  به  کرد.  یاد  مسخره« 
آب پاکی را روی دست سایر تولیدکنندگان 
ریختند. عراق نیز بعد از تحریم های بین المللی 
سازمان  در  را  کشور  این  ایران، جای  علیه 
)اوپک(  خام  نفت  صادرکننده  کشورهای 
گرفته و حاضر نیست به این راحتی دست از 
سهم بادآورده خود بکشد. لجبازی سعودی ها 
و حق خواهی ایرانی ها و سهم خواهی عراقی ها 
باعث شده روس ها نیز سرد شوند و جریان 
فریز نفتی متوقف شود. هرچند بحث فریز 
نفتی متوقف شد اما روند نزولی قیمت نفت 
متوقف نشد. ارزش طالی سیاه آنقدر پایین 
آمد که باالخره پوتین در مصاحبه بلومبرگ 

اعالم کرد مناسب ترین تصمیم برای بازار نفت 
در شرایط فعلی، فریز نفتی است. اما او در 
صحبت های خود ایران را از شرکت در این 
داستان معاف دانست. به این ترتیب پس از 
ماه ها سرگردانی و حرف باالخره روس ها و 
سعودی ها تصمیم گرفتند بازار نفت را نجات 
بدهند و دست از افزایش تولید نفت بکشند تا 
قیمت نفت نفس راحتی بکشد. اما تحلیل گر 
ارشد نفت در مجله فوربز نوشت: »فریز نفتی 
تنها برای چند روز در بازار نفت پاسخ می دهد 
افزایش  و قیمت ها را به صورت کوتاه مدت 
می دهد«. طبق صحبت های این کارشناس، 
آنچه در حال حاضر باعث کاهش قیمت نفت 
شده، عدم موازنه عرضه و تقاضا در بازار طالی 

سیاه است. به این ترتیب آنچه که می تواند 
این بازار را نجات بدهد، فریز نفتی نیست. بر 
اساس گزارش فوربز، فریز نفتی یک راه حل 
کوتاه مدت است و نمی تواند تعادل را به بازار 
نفت بازگرداند. حجم نفتی که شرکت ها و 
کشورهای مختلف تولید و ذخیره کرده اند نیز 
به قدری زیاد است که جز کاهش عرضه، چیز 

دیگری دوای درد قیمت نفت نیست. 

آسیایی ها زودتر از اوپکی ها 
دست به کار شدند

اوپکی ها به عنوان تولیدکنندگان اصلی در 
بازار نفت، اقدامی عملی و جدی برای کنترل 
قیمت نفت نداشته اند. اغلب کشورهایی که 
عضو این سازمان هستند بیشتری وابستگی 
با  اما همزمان  دارند  نفتی  به درآمدهای  را 
کاهش قیمت نفت از تابستان سال 2014 
تا کنون تنها اقدام شان ابراز نگرانی بوده است. 
این در حالی است که تنها کاهش تولید نفت 
باعث  بازگرداند و  بازار  به  می تواند توازن را 
افزایش قیمت ها بشود. اما نکته جالب توجه 
این است که پنج کشور اصلی شرق آسیا یعنی 
چین، هند، مالزی، اندونزی و ویتنام دست به 
کار شدند و میزان تولید نفت خود را کاهش 
دادند. بر اساس پیش بینی های بلومبرگ این 
پنج عرضه کننده بزرگ نفت در آسیا تا سال 
2017 حدود 8درصد از تولید نفت خود را 
کاهش خواهند داد. این در حالی است که بر 
اساس بررسی های آژانس بین المللی انرژی، 
به روزانه  تولید نفت آسیا در سال گذشته 
7میلیون و 500 هزار بشکه در روز رسیده 
 است. این کاهش عرضه می تواند تا حدودی 
به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی به 
ویژه بازارهای آسیایی کمک کند. هر چند 
آسیایی ها تولید نفت خود را کاهش داده اند، 
و  بزرگ  تولیدکنندگان  عربستان  و  روسیه 
مهمی هستند که نقش بیشتری در بازار نفت 
نفت  تولید  باید سهمی در کاهش  و  دارند 
داشته باشند تا قیمت نفت روندی صعودی 
را در پیش بگیرد. حاال بازار نفت چشم انتظار 
آمار تولید نفت در ماه جدید است تا تحقق 

وعده فریز نفتی را در آن ببیند. 

قصه فریز نفتی از کجا آغاز شد و چه تأثیر بر بازار نفت گذاشت؟

فریز نفتی دوای درد قیمت نیست
  روزنامه نگار اقتصاد   ی

نسيم بنايی
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رسید.  کنونی  نقطه  به  چطور  ما،  امروز  اقتصادی  و  سیاسی  زندگی 
کدام اندیشمندان و سیاستمداران بر شکل گیری آنچه امروز سپهر سیاست 
و اقتصاد می نامیم، تأثیر گذاشتند. اینها سواالتی است که ممکن است ذهن 
به  از سپهر سیاست است  بیشتر  به دنبال فهم  را که  انسان کنجکاوی  هر 

خود جذب کند. 
که  مارکس«  تا  ماکیاولی  از  غرب  در  سیاسی  »تاریخ اندیشه  کتاب 
موجود  منابع  مهمترین  از  یکی  شده،  نوشته  پوالدی  کمال  دکتر  قلم  به 
نشر  همت  به  که  سوال هاست  این  به  دادن  پاسخ  برای  فارسی  زیان  در 
مجموعه  از  دوم  جلد  واقع  در  کتاب  این  است.  شده  نشر  بازار  وارد  مرکز 
سه جلدی »تاریخ اندیشه سیاسی غرب« است که به بررسی سیر اندیشه های 
سیاسی اندیشمندان دوران رنسانس تا حدود قرن بیستم می پردازد. در این 
بررسی، مخاطب با اندیشه های کسانی آشنا می شود که پایه های فکری حیات 
»جان  هابز«؛  »تامس  »ماکیاولی«؛  نهادند.  بنا  اروپا  در  را  مدرن  فرهنگی 

»امانوئل  روسو«؛  ژاک  »ژان  هیوم«؛  »دیوید  ویکو«؛  تیستا  »جامبا  الک«؛ 
مخاطبان  که  هستند  از اندیشمندانی  مارکس«  »کارل  و  »هگل«  کانت«؛ 

می شوند.  آشنا  آنان  سیر اندیشه های  و  زندگی نامه  با 
پای  رد  امکان می دهد که  به مخاطب  آشنایی  این 
متفکرانی که از دوران رنسانس تا قرن بیستم را بر 
حیات سیاسی و اقتصادی جهان تاثیر گذاشته اند، در 
زندگی امروز خود و سپهر سیاست جهانی مشاهده 
و  سیاست  جهان  در  ما  امروز  آنچه  بی شک  کند. 
هستیم  آن  درگیر  بین المللی  سیاسی  نظا م های 

با  آشنایی  و  دارد  سیاسی  تفکرات  این  در  ریشه 
به  که  آنان  برای  می تواند  تفکرات  این  منشا 

دنبال عمیق شدن در فهم جهان پیرامون 
خود هستند، جذاب باشد.

است«  سرخ  من  »نام  ترجمه  از  پس  ترکیه  داستان نویسی  از  ایرانی ها  شناخت 
مرحوم  طرف  از  و  بود  ترکیه  شهیر  نویسنده  پاموک  اورهان  نوشته  مهمترین  که 
رضاسیدحسینی به فارسی ترجمه شد، به اوج خود رسید. کتاب خوان های ایرانی در 
همسایگی خود و در درون ملتی آشنا که سابقه سال ها زندگی و جنگ تاریخی با 
یکدیگر را دارند، فضای جدیدی از جهان روایت ها و داستان ها کشف کردند که به غایت 
زیبا و نزدیک بود. حاال پس از تجربه خوب داستان های اورهان پاموک و شعرهای ناظم 
حکمت، داستان دیگری از ترکیه توجه مخاطبان ایرانی را جلب کرده است. »ملت 
عشق« اولین کتاب"الیف شافاک" است که توسط ارسالن فصیحی در ایران ترجمه و 
منتشر شده است. کتابی که به روایتگر ساده و شریف زندگي شمس و موالناست و بنابر 
گفته آمار بازار کتاب تا امروز، بیش از پانصد بار در ترکیه تجدید چاپ شده است. این 
کتاب برخوردار از فرمي است که مي توان آن را دو رمان محسوب کرد در قالب یک 
رمان؛ دو روایت تو در تو که به صورت موازي روایت مي شوند؛ اما در دو زمان مختلف 

جریان دارند. یکي قرن ها پیش در شرق و یکي در زمان حال و در غرب )امریکا( بر 
این پایه اگرچه به ظاهر تفاوت هاي بسیار زیاد و اساسي 
باهم دارند، اما از آنجا که بن مایه هردوي آنها عشق و 
تاثیر آن در زندگي ست بي شباهت به هم نیستند. ملت 
عشق از یک سو داستان دلدادگي و از دیگر سو داستان 
رهایي است؛ از یک سو به عشق زمیني مي پردازد و از 
دیگر سو به عشق معنوي و جنبه هاي عرفاني عشق و 
زندگي اشاره مي کند. این سویه هاي متقابل که در هر 
دو خط داستان دیده مي شود از جمله جذابیت هاي 

اصلي این رمان محسوب مي شود که الیف شافاک با 
چیره دستي با کنارهم قرار دادن این عناصر به 

نوشتاري جذاب دست یافته است.

چگونه جهان به اینجا رسید؛ تاریخ سیاست بخوانیم

»ملت عشق«، روایت دوست داشتن از قونیه تا نیویورک
کتاب های درخور توجه چند ماه 

کتاب هایی  کتاب،  بازار  در  اخیر 
و  سیاست  و  داستان  جنس  از 
جلب  بر  عالوه  که  بوده اند  تاریخ 
مختلف،  حوزه های  منتقدان  نظر 

توانسته اند در میان مخاطبان بازار 
کتاب نیز جای خود را پیدا کنند. 
در این شماره به معرفی تعدادی از 
ماه  چند  توجه  درخور  کتاب های 

کتاب هایی  پرداخت.  خواهیم  اخیر 
ضلع  سه  منتقدان،  قول  به  که 
آنان  از  مخاطب  و  ناشر  نویسنده، 

راضی بوده اند.

پاییز، فصل عشق و سیاست و تاریخ 

فرهنگ و زندگي5454

فرناز سليمی
روزنامه نگار
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کلمات از کجا می آیند و واژه ها چگونه و در چه بافتی معنای ذهن ما را 
به آنها که در ارتباط با آنان هستیم،انتقال می دهند؟ زبان قدرتمندان چگونه 
است و چه زبانی به انسان منزلت می دهد؟ زبان را در یک بافت فرهنگی 
نظام های  دیگر  با  زبان  رابطه  کرد؟  مطالعه  باید  چگونه  خاص  اجتماعی 
نمادین فرهنگی چیست؟ آیا باورها، مفروضات و الگوهای بنیادین فرهنگی 
جامعه بر کاربرد زبان از سوی آحاد آن جامعه تأثیر می گذارد؟ گویندگان 
زبان با توجه به چه مالحظاتی و چگونه رفتار خود را صورت بندی می کنند و 
شنوندگان چگونه و با توجه به چه عواملی گفتار گویندگان را تعبیر می کنند 
و به معانی و منظور آن ها پی می برند؟ آیا این حقیقت دارد که گویندگان 
که خود  آن گونه  و  کنند  دگرگون  را  واقعیت  بان  کاربرد  با  می توانند  زبان 

می خواهند جلوه دهند، یعنی با زبان جادوگری کنند؟
از  بعد  این ها سواالتی هستند که »ویلیام بی من« زبان شناس برجسته 
سال ها زندگی در ایران و مطالعه بر روی زبان فارسی در تالش برای پاسخ 
دادن به آنها بوده است. کتاب »زبان، منزلت و قدرت در ایران«که حاصل 

یک تحقیق میدانی عمیق است به این سؤال ها و بسیاری پرسش های دیگر 
شکل  پیرامون  جهان  و  زبان  رابطه  درباره  شما  ذهن  در  است  ممکن  که 

بگیرد پاسخ می دهد و عالوه بر آن نشان می دهد که ایرانیان 
راهبردهای  و  تمهیدات  چه  از  خاص  به طور 

تعامالت  و  مراودات  تمشیت  برای  زبان 
فارسی  زبان  و  می کنند  استفاده  روزمره 
تحقق  که  دارد  امکاناتی  و  ابزارها  چه 
کنش های ارتباطی مورد نظر گویندگان 

را تسهیل می کند.
بی من  ویلیام  قلم  به  که  کتاب  این 
مقدم  رضا  دکتر  توسط  شده،  نوشته 
فارسی  به  تهران  دانشگاه  استادیار  کیا، 

برگردانده شده است.

کمتر کتاب خوانی در ایران پیدا می شود که نام محمود دولت آبادی یا شاهکار 
او »کلیدر«را نشنیده باشد. دولت آبادی حاال بغیر از اینکه رمان نویس باشد، 
بخشی از تاریخ و هویت فرهنگی این کشور است. بخشی که در سالیان دراز، 
سرد و گرم روزگار چشیده و گاه به فریاد وگاه به نوشتن، حیات خود را پیش 
برده است. »نون نوشتن« حکایت بخشی از این فریاد و نوشتن است. به قول خود 
دولت آبادی: »باالخره نشستم به آخرین بازنویسی کلیدر و بی خستگی مضاعف 
چهار جلد را آماده ی چاپ کردم و ماندم که چه بکنم. ادامه  کار کلیدر فراغتی 
می طلبید که شرایط سال های پنجاه و شش-هفت مجالش را نمی داد، و شروع 
کار تازه هم ساده نبود. هرچند که مرگان، قهرمان داستان جای خای سلوچ بعد 
از حدود بیست و اند سال که از نخستین یادهایش می گذشت، بار دیگر در آخرین 
ماه های دوره ی محکومیت به سراغم آمده و یک هفته ای مرا در زندان اوین کالفه 
کرده بود و حاال هم دوباره مرا به خود دچار کرده بود، اما خسته و بیهوده بودم. 
سرگردان و درمانده بودم. نمی دانستم وقتم را چه جور بگذرانم و چه بکنم. برای 

کسی که با کار شاق و فرساینده ی ادبیات سر و کار دارد، این حاالت موردی 
آشناست؛ این حد فاصل ورطه ی خطرناکی است.«

از احوال سالیان محمود دولت آبادی ست. از ۱۳۵۹  »نون نوشتن« بخشی 
سال ها.  این  طی  در  او  و اندیشه های  شادکامی ها  دشواری ها،  شرح   .۱۳۷۴ تا 

نوشته: آن چه در  این باره  ابتدای کتابش در  دولت آبادی در 
این گاهی نوشتن ها آمده است در مسیر مدتی پانزده-شانزده 
ساله نوشته شده و هیچ کوششی به جهت تغییر یا تحریف 
آنچه اندیشیده و نوشته ام انجام نگرفته. خواسته ام هر آن چه 
در هر هنگام یادداشت کرده ام بیاید، از آن که خود بدانم در 

چه گاه چه می اندیشیدم و شما نیز اگر خواستید بدانید!
این کتاب که به همت نشر چشمه منتشر شده است، 

عالوه بر خرید از کتابفروشی ها، از طریق خرید آنالین 
نیز در دسترس قرار دارد.

زبان، منزلت و قدرت در ایران

»نوِن نوشتن«؛ شرح ماجرای خالق کلیدر
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كارگردان: پدرام علی زاده
فيلمنامه: محمد یعقوبی

علی  آهنگرانی،  پگاه  گلزار،  محمدرضا  بازيگران: 
سرابی، آیدا کیخایی

و  دروغ ها  و  تردیدها  و  شک  فيلم:  درباره  كوتاه 
اتفاقی  به  منجر  زن  دو  و  مرد  دو  پنهان کاری های 

می شود.

كارگردان و فيلمنامه: امید توتونچی
خاص  آدم  خاص،  زندگی  فيلم:  درباره  كوتاه 

می خواد...
بازيگران: پوالد مختاری، مهسا محمدکاظم، ساالر 

کریم خانی، آسا رضاخانی، زهرا بهروزمنش

كارگردان: تینا پاکروان
داستان  افتاد  اتفاق  نیمه شب  فيلم:  كوتاه درباره 

عشق هاي نامتعارف از عروسی تا عزاست...
بازيگران: حامد بهداد، رویا نونهالی

گوهر خیراندیش، آتیال پسیانی، ستاره اسکندی

هادی  اقباشاوی،  دانش  فيلمنامه:  و  كارگردان 
ناییجی، هادی مقدم  دوست، سید روح اهلل حجازی

با موضوعات  اپیزودیک  كوتاه درباره فيلم: فیلمی 
اجتماعی و مفاهیم عاشورایی است...

بازيگران: حمید فرخ نژاد )اپیزود اول(، حامد بهداد 
بابک  سوم(،  )اپیزود  ساداتی  مینا  دوم(،  )اپیزود 

حمیدیان )اپیزود سوم(، آال نجم )اپیزود چهارم(

كارگردان: پوریا آذربایجانی
بازيگران: سعید آقاخانی، طناز طباطبایی و پانته آ 

پناهی ها،مهرداد صدیقیان، امید روحانی
خالصه داستان: یونس جانباز اعصاب و روان دفاع 
مقدس، حاال بیست و هفت سال پس از پایان جنگ 
می گذراند.  روزگار  رزمانش  هم  خاطره  با  هم  هنوز 
همراه شدن او با یک گروه تفحص اما اتفاقات تازه ای 

را در این جریان سیال ذهن وارد می کند.

كارگردان: مهدی فردقادری
زندگی  قصه  به  فیلم  این  فيلم:  درباره  كوتاه 
شش خانواده در قطار،در شبی بارانی می پردازد، 
که این قصه ها با جابه جایی زمان روایت می شود.

بازيگران: آنانعمتی، فقیه سلطانی
علی رضااستادی، مارال فرجاد، سودابه بیضایی

كارگردان: رخشان بنی اعتماد
داوطلب  پزشکان  گروه  فيلم:  درباره  كوتاه 
خیریه  موسسه  طریق  از  فرانسوی  و  ایرانی 
از  را  محروم  و  بیمار  بچه های  امید،  زنجیره 
و  ارتوپدی  قلب،  رشته  سه  در  ایران  سراسر 
درمان  استاندارد،  سطح  باالترین  در  ترمیمی 

می کنند.

كارگردان: حسین کندری
خوابی  خوش  بچه ی  یه  فيلم:  درباره  كوتاه 
بود که هر جا ولش می کردن می خوابید. یه بار 
خودش فهمید که خوابه...زور زد که داد بزنه، 

نتونست.
بازيگران: هومن سیدی، بهار کاتوزی، مهدی 

حسینی نیا و رضا بهبودی

خشکسالی و دروغ

فیلم نوراستنی 

نیمه شب اتفاق افتاد

هیهات

آی آدمها

اینجا کسی نمی میرد 

جاودانگی 

اروند
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