




 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. هیأت 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

قدرداني مدير عامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران از شركت فراب
به دنبال انتخاب س��د کارون 3 به عنوان »سد بتني بلند شاخص بین المللي« از سوي کمیسیون 
بین المللي س��دهاي بزرگ )ICOLD(، مدیر عامل ش��رکت توس��عه منابع آب و نیروي ایران از 

مشارکت شرکت فراب در احداث این پروژه قدرداني کرد... 

انجام موفقيت آميز آزمايش خودراه اندازی در نيروگاه سياه بيشه
آزمایش »خودراه اندازی« نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه برای شرایط بحران و بازیابی مجدد 

شبکه برق با موفقیت انجام شد... 

امضاي قرارداد طراحي، ساخت و تحويل شير پروانه اي نيروگاه خداآفرين
قرارداد طراحي، ساخت و تحویل شیر پروانه اي نیروگاه آبي خداآفرین، بین مدیر عامل شرکت 
فراب و مدیر عامل شرکت LITOSTROJ POWER از کشور اسلووني، امضا و مبادله شد... 

)2016 EUW( حضور فراب در نمايشگاه كنتورهاي هوشمند در اسپانيا
شرکت فراب در نمایشگاه EUW به عنوان مهم ترین رخداد حوزه اندازه گیري و شبکه هاي هوشمند که 

در روزهاي بیست و پنجم تا بیست و هفتم آبان ماه در شهر بارسلون اسپانیا برگزار شد...

گزارش شانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران
غرفه شرکت فراب در شانزدهمین نمایشگاه بین المللي صنعت برق ایران، جایگاهي براي معرفي 

توانمندي ها و دستاوردهاي فراب در هوشمند سازي شبکه برق کشور و نمایش سامانه ...

بازگشت غول نفتی دانمارک به ايران
دور جدید گفتگوهای مدیران شرکت های نفتی ایران و دانمارک با سفر یک هیات نفتی دانمارکی 

به تهران برای مشارکت در طرح های جدید نفت و گاز آغاز شد...

سازمان انرژی های تجديدپذير تشکيل می شود
 نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی روز گذشته با کلیات و جزئیات الیحه تشکیل 

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا( موافقت کردند...

اقتصاد جهان و اقتصاد امريکا بعد از ترامپ در 2017
ریِش سفید و لباس قرمزش به همراه کیسه ای که بر پشت دارد نویدبخش سال نو است. بابانوئِل 2017 

در حالی از راه می رسد که اقتصاد جهان حال خوبی ندارد...

سنگ و معدن راهی كه با درايت انسان آغاز شد 
 معدن محلی است روباز یا زیرزمینی که در آن انواع فلزات و سنگ ها که دارای ارزش اقتصادی هستند، 

انباشته شده اند. موادی که از این کان سارها به دست می آید شامل فلزهای پایه...

مثل برق و باد
 وقتی که »س��روانتس« رمان نویس، ش��خصیت »دن کیش��وت« را خلق می ک��رد که با همراهی 

سانچوپانچو به جنگ آسیاب های بادی بروند...

داستان ايراني، حکايتي كه همچنان ادامه دارد 
ادبیات داستانی ایران، هرچند سال هاست از نگاه برخی منتقدان دوره اوج خود فاصله گرفته است، 
ادبیات  بر جذابیت های  ایرانی، همچنان  اما حضور چهره های جوان و خالق در دنیای داستان 

داستانی ایران می افزاید...

معرفي فيلم هاي روز سينماي ايران

فهرست مطالب
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به روایت اسناد و مدارک موجود، اندیشه تأسیس شرکت فراب به عنوان یک 
نهاد مدیریت پروژه، در نیمه هاي دهه 1360 شکل گرفته است. درباره فلسفه 
شکل گیري و ضرورت هاي تأسیس این شرکت و شرکت هاي مشابه، پیش از این 
مطالب ارزشمند و متعددي به قلم بزرگان و صاحب نظران فراب نوشته شده و در 

این مجال نیازي به تکرار آنها وجود ندارد. 
در این نوشته، قصد دارم از تاریخي سخن بگویم که در تاریخچه فعالیت هر 
شرکت و نهادي، یک نقطه عطف به حساب مي آید: بیست و پنج سالگي. در 
کشورهایي مانند ایران که تاریخچه نهادهاي صنعتي و تولیدي بزرگ آن عموماً 
از چند دهه فراتر نمي رود و تعداد شرکت هایي که مي توانند بیست و پنج سالگي 
و پنجاه سالگي و نقاط عطفي از این دست را گرامي بدارند، زیاد نیست، بي گمان 
این مناسبت زماني، فرصت مناسب و مغتنمي به شمار مي رود.  از  بهره گیري 
فرصتي ارزشمند براي بازخواني کارنامه عملکرد یک شرکت بزرگ پیمانکاري که 
با امیدهاي فراوان پایه گذاري شده و امروز صاحب کارنامه اي کامیاب و اعتبار و 

جایگاه درخور و شایسته اي است. 
سي ام فروردین ماه سال 1396 که بیاید، ربع قرن از فعالیت شرکت فراب 
خواهد گذشت و فراب ربع قرن دوم فعالیتش را آغاز خواهد کرد. اسناد مي گویند 
که در تاریخ »سي ام فروردین ماه سال 1371«، نخستین اعضاي هیأت مدیره و 
مدیرعامل شرکت فراب منصوب شده اند و فعالیت فراب به صورت رسمي آغاز شده 
است. از این رو، همکاران محترم نشریه فراب برنامه ریزي کرده اند که به مناسبت 
گذشت 25 سال از این رویداد مهم در تاریخ اجراي طرح هاي زیربنایي در کشور، 
ویژه نامه اي را منتشر کنند و در کنار مروري بر تاریخچه شرکت و دستاوردها و 
افتخارات آن، با بنیانگذاران و اعضاي هیأت مدیره و مدیران عامل و مدیران و 
همکاران پیشین، گفتگوهایي صورت دهند. درس ها و پندها و تجربیات تلخ و 
شیرین را به بحث و بررسي بگذارند تا در ترسیم چشم انداز آینده فراب، مورد 
استفاده قرار گیرند و عکس هایي از گذشته شرکت چاپ شوند و یاد گذشتگان و 

کارهاي خیر و نیک آنها زنده شود.
با موفقیت اجرا خواهد شد که بتواند  بي گمان، این برنامه فقط در صورتي 
مشارکت گسترده ذینفعان گروه فراب را جلب کند. فرصت را مغتنم مي شمارم و 
از همه خوانندگان این مطلب، همکاران گرانقدر در گروه فراب، شرکت هاي همکار 
این شماره،  پیمانکاري، دعوت مي کنم در  در بخش هاي کارفرمایي، مشاوره و 
حضور داشته باشند: حضوري فعال و شوق انگیز براي آینده فراب. منتظر اطالع 
رساني هاي آتي همکاران پرتالش نشریه فراب باشید تا به شما بگویند که براي 

حضور در این ویژه نامه، چه کار باید بکنیم. منتظرتان هستیم.

تجـــربهنگـــاري
شركت تجارت و سرمايه گروه فراب

از صفر تا صد

بازی با سرمايه
در زمین سنگی

 روي ريل خط 2
از دالیان تا دپو 

موفقیت  و  مناسب  بهره وري  ارکان  از  یکي  عنوان  به  انساني  منابع 
سازمان ها، در مدیریت مورد توجه ویژه قرار دارد و در سال هاي اخیر 
شیوه هاي مختلفي براي افزایش رضایت و تعلق سازماني نیروي انساني 

به کار گرفته شده است...

سرمایه گذاری در حوزه فعالیت های معدنی یکی از بخش های مهم فعالیت 
شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب در سال های اخیر بود است. از همین 
رو با »امیرحسین شاه حسیني« مسئول سرمایه گذاری شرکت تجارت و 

سرمایه در حوزه معدن به گفتوگو نشسته ایم تا...

گزارشي میداني محمودرضا فرزانگان از تالش نیروهاي شرکت فراب براي 
ثبت رکورد30 روزه در حمل دریایي، ریلي و زمیني تجهیزات و ناوگان خط 

2 قطار شهري مشهد از دالیان چین تا مشهد...

محسن خرسند        ي، عليرضا رضايتمند        ، هومن مساح تاش حميد        ه هفت لنگ، آرش د        لجو 
آد        رس: تهران، خيابان وليعصر، باالتر از ميد        ان وليعصر خيابان شهيد         شهامتي، شماره 41 

صند        وق پستی:8777 – 15875 تلفن: 4 – 88900042 - د        اخلی: 2086
 magazine@farab.com :پست الكترونیک

www.farab.com :آد        رس سایت
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راه اندازي كمپرسور دوم واحد تولید هواي پاالیشگاه فاز22-24 
پارس جنوبي

تكمیل اجرا و نصب پایپینگ و استراكچر یونیت 132 
پاالیشگاه فاز24-22 پارس جنوبي

آرماتوربندی ستون و دیوار طبقه دوم ساختمان كنترل 
ایستگاه تقویت فشار گاز رازان

تكمیل عملیات پایپینگ در واحدسوخت Unit 23 و 
تحویل به كارفرما پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

 رفع پانچ هاي سیویل براي تحویل به كارفرما پاالیشگاه 
فاز 24-22 پارس جنوبي

»سد  عنوان  به   3 کارون  سد  انتخاب  دنبال  به 
از سوي کمیسیون  بین المللي«  بلند شاخص  بتني 
بین المللي سدهاي بزرگ )ICOLD(، مدیر عامل 
شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران از مشارکت 

شرکت فراب در احداث این پروژه قدرداني کرد.
نامه  به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، در 
عامل  مدیر  رضازاده«،  محمدرضا  »سید  مهندس 
شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران، به مهندس 
آمده  فراب،  شرکت  عامل  مدیر  لطفي«،  »مهران 
است: »نظر به اینکه سد کارون 3 از سوي کمیسیون 
بین المللي سدهاي بزرگ )ICOLD(، کمیته ملي 
انجمن  و   )CHINCOLD( بزرگ چین  سدهاي 
سد آمریکا )USSD( موفق به دریافت گواهي نامه 
است،  شده  شاخص«  بلند  بتني  »سد  بین المللي 
آن  مشارکت  خدمات  از  تقدیر  و  سپاس  ضمن 
کپي  نسخه  یک   ،3 کارون  سد  احداث  در  شرکت 
گواهي نامه مذکور تقدیم مي گردد. از خداوند قادر 
متعال، توفیق روزافزون و استمرار خدمت به نظام 
را  عزیز  ایران  سازندگي  و  ایران  اسالمي  جمهوري 

براي آن شرکت خواهانم.«
برگزاری  با  همزمان  مي افزاید:  گزارش  این 
کنفرانس بین المللی سدها و مخازن در کشور چین، 
به  بلند شاخص«  بتنی  بین المللی »سد  گواهینامه 

سد کارون 3 اختصاص یافت.
اکتبر  ماه  در  که  بین المللی  کنفرانس  این  در 
شد،  برگزار  چین  شیان  تاریخی  شهر  در   2016
به  بین المللي«  شاخص  بلند  بتنی  »سد  عنوان 
»سد کارون3« اختصاص یافت و گواهینامه آن در 
شرکت  نماینده  به  کنفرانس  این  افتتاحیه  مراسم 

توسعه منابع آب و نیروی ایران اهدا شد. بر اساس 
ارزیابی هاي انجام شده توسط هیات داوران متشکل 
هشت  از  سدسازی  متخصص  و  کارشناس   10 از 
کشور در مورد سدهای مختلف که نتایج آن به تأیید 
روسای کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ، کمیته 
ملی سدهای بزرگ چین و انجمن سدهای آمریکا 
رسید، چهار سد »شیااوان« )xiaowan( از چین، 
 )Dworshak( »دورشاک«  ایران،  از   »3 »کارون 
ایتالیا،  از   )Ridracoli( و »ریدراکولی«  آمریکا  از 
شرایط  حائز  داوران،  هیأت  آرای  دوسوم  کسب  با 
بلند  بتنی  »سد  عنوان  و  شدند  داده  تشخیص 
شاخص بین المللی« به آنها تعلق گرفت. معیارهای 
نوآوری  ارزیابی،  این  در  داوران  هیأت  توجه  مورد 
عملکرد  بهره برداری،  و  اجرا  طراحی،  در  برجسته 
به  ویژه  توجه  احداث،  از  بعد  مناسب  کارایی  و 
حین  در  اجتماعی  و  محیطی  زیست  جنبه های 
دانش  توسعه  به  توجه  و  بهره برداری  و  ساخت 
در  که   3 کارون  سد  بودند.  تجربه،  انتقال  و  فنی 
استان  ایذه  شهرستان  شرق  کیلومتری   28 فاصله 
خوزستان احداث شده است، دارای مخزنی به حجم 
و  کیلومتر   60 طول  به  و  مکعب  متر  میلیارد  سه 

نیروگاهی به ظرفیت 2280 مگاوات است.
منابع  توسعه  شرکت  کارفرمایی  با  سد  این   
مورد  و  افتتاح   1383 سال  در  ایران  نیروی  و  آب 
شرکت  آن  احداث  در  و  گرفت  قرار  بهره برداری 
مهندسی مشاور مهاب قدس– ایکرز به عنوان مشاور 
پروژه، شرکت های سابیر و فراب به عنوان پیمانکاران 
در کسب  مهمی  سهم  و  داشته اند  مشارکت  اصلی 

این گواهینامه ایفا کرده اند. 

قدرداني مدير عامل شركت 
 آب و نیرو از شركت فراب
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تست و پیش راه اندازي موقت تابلوهاي MV مربوط به 
ساختمان TPS دپوي شمالي پروژه خط 2 قطار شهري مشهد

راه اندازي تابلوها و ترانس هاي ساختمان TPS و پست 
پاساژ دپوي شمالي پروژه خط 2 قطار شهري مشهد

نصب آپر براكت واحد 1 نیروگاه آبي داریان 

نمایي از واحد هاي 1 و 2 و 3 نیروگاه آبي سردشت

تست و پیش راه اندازي موقت تابلوهاي ِسشرون مربوط به 
ساختمان TPS دپوي شمالي پروژه خط 2 قطار شهري مشهد

نشست هم انديشی اجرای طرح فهام
 در سطح كشور برگزار شد

انجام موفقیت آمیز آزمايش خودراه اندازی
در نیروگاه سیاه بیشه

نشست هم اندیشي اجراي پروژه فهام )فراسامانه 
سطح  در  انرژي(  مدیریت  و  اندازه گیري  هوشمند 
کشور با حضور نمایندگان شرکت هاي سابا، موننکو 
برق  توزیع  شرکت هاي  کارشناسان  و  فراب  ایران، 
شمال غرب کشور در سالن اجتماعات شرکت توزیع 

نیروی برق زنجان، برگزار شد.
در این نشست، شرکت توزیع نیروي برق استان 
زنجان به عنوان یکي از پنج استان پایلوت در پروژه 
موننکو  سابا،  شرکت هاي  نمایندگان  میزبان  فهام، 
ایران، فراب و نمایندگاني از شرکت هاي توزیع برق 
آذربایجان  غربي، تبریز، کردستان، قزوین، همدان و 

اردبیل بود.
در این نشست، گزارشي از پیشرفت پروژه نصب 
برق  توزیع  دو شرکت  در  فهام  هوشمند  کنتورهاي 
توضیحاتي  ادامه  در  و  شد  ارائه  بوشهر  و  زنجان 
درخصوص معماري پروژه و تشریح روندکار و اهداف 

آتي شرکت توانیر در این حوزه ارائه شد.
در ادامه ضمن بازدید از اتاق سرور فهام شرکت 
و  شده  نصب  سرور  مشخصات  زنجان،  برق  توزیع 
راهکارهاي اجرایي این طرح توسط نماینده شرکت 

فراب به عنوان مجري طرح، تشریح شد.
انرژي  و مدیریت  اندازه گیري  فراسامانه هوشمند 
)فهام( به عنوان بزرگ ترین پروژه صنعت برق کشور 
افزار،  نرم  افزار،  از سخت  یکپارچه اي  سامانه  شامل 
مانند  اطالعاتي  و  است  مخابراتي  بستر  و  شبکه 
را  دیگر  اطالعات  و  جریان  ولتاژ،  دیماند،  مصرف، 
 )Real Time( دقیق  زمان  به  نزدیک  صورت  به 
فهام  از سمت مصرف کننده دریافت مي کند. طرح 
تلفات  کاهش  اندازه گیري،  لوازم  اصالح  هدف   با 
غیر فني و مدیریت مصرف، در دستور کار وزارت نیرو 

و شرکت توانیر قرار گرفته است.
برق نيوز

ذخیره ای  تلمبه  نیروگاه  »خودراه اندازی«  آزمایش 
سیاه بیشه برای شرایط بحران و بازیابی مجدد شبکه 

برق با موفقیت انجام شد.
خودراه اندازی مهم  قابلیت  وجود  به  توجه   با 

 )Black Start( در تمامی واحدهای نیروگاه سیاه بیشه، 
خودراه اندازی  آزمایش  آمده،  به عمل  هماهنگی  طبق 
واحدهای نیروگاه در هفته اول آبان ماه امسال با ایجاد 
شرایط حقیقی خاموشی )Black Out( سراسری و 
نمایندگان دیسپاچینگ ملی، دیسپاچینگ  با حضور 
منطقه ای تهران و شرکت برق منطقه ای مازندران، انجام 
شد. در این آزمایش خطوط 400 کیلوولت سیاه بیشه 
- زیاران و سیاه بیشه - وردآورد بر روی بأس دو پست 
سیاه بیشه قرار گرفته و خط سیاه بیشه - حسن کیف 
با قرارگیری بر روی بأس یک از خطوط فوق جدا شد. 

نیروگاه در  با هماهنگی دیسپاچینگ واحد 4  سپس 
حالت )Line Charging( راه اندازی و پس از ولتاژدار 
کردن خط به صورت تدریجی، بارگذاری واحد توسط 
پست فوق توزیع نمک آبرود صورت گرفت. واحدهای 
خود راه انداز در شبکه سراسری واحدهایی هستند که 
قابلیت راه اندازی مستقل و شارژ خط را داشته و پس 
از فروپاشی شبکه و خاموشی سراسری به عنوان اولین 
واحد برای بازیابی شبکه )Restoration( وارد عمل 
برق دار می کنند.  به صورت جزیره ای  را  و شبکه  شده 
دارای  سیاه بیشه  نیروگاه  واحدهای  تمام  همچنین 
قابلیت خودراه اندازی بوده و با توجه به قرارگیری در 
شمال شبکه برق کشور، اهمیت ویژه و منحصر به فردی 

در احیای شبکه سراسری برق در این منطقه را دارند.
 خبرگزاري فارس
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مجله خبری6

راه اندازي بویلر پروژه پتروشیمي پردیس

راه اندازي flare پتروشیمي پردیس

اجراي براكت هاي میان تونلي L7 ~ M7 خط 7 مترو تهران

جوشكاري سگمنت هاي اسپیرال واحد دو نیروگاه آبي 
سردشت

پوشش دیوار و سقف ساختمان نیروگاه نیروگاه آبي ترم
قرارداد طراحي، ساخت و تحویل شیر پروانه اي نیروگاه آبي 
خداآفرین، بین مدیر عامل شرکت فراب و مدیر عامل شرکت 
LITOSTROJ POWER از کشور اسلووني، امضا و مبادله 

شد. به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، امضاي این 
قرارداد در حاشیه همایش تجاری ایران- اسلوونی که روز 
دوم آذرماه امسال با حضور »بروت پاخور«، رئیس جمهور 
بازرگانی،  اتاق  رئیس  شافعی«،  »غالمحسین  اسلوونی؛ 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ »حمید چیت چیان«، 
وزیر نیرو؛ هیات عالی رتبه اقتصادی اسلوونی و بیش از 
350 نفر از فعاالن اقتصادی دو کشور در اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، صورت گرفت.

بین  قرارداد  و  این همایش، چهار سند همکاری  در 
پروژه هاي  انجام  برای  اسلوونیایی  و  ایرانی  شرکت هاي 
مشترک در زمینه هاي انرژی، تجهیزات و شیرآالت صنعتی، 
الکترونیک امضا شد. در  توسعه فرودگاهی و بانکداری 
 LITOSTROJ همین زمینه بین شرکت فراب و شرکت
POWER و در ادامهء قراردادهاي قبل در زمینه طراحي 

قرارداد  خداآفرین،  نیروگاه  گاورنر  و  توربین  ساخت  و 
طراحي، ساخت و تحویل شیرپروانه اي این نیروگاه نیز بین 
مهندس »مهران لطفي«، مدیر عامل شرکت فراب و مدیر عامل 
شرکت LITOSTROJ POWER از کشور اسلووني در حضور 
جناب آقاي مهندس چیت چیان وزیر محترم نیرو امضا شد. 
شرکت فراب، پیمانکار EPC احداث نیروگاه 100 مگاواتي 
در  شرقي،  آذربایجان  استان  در  که  است  خداآفرین 
منطقه خداآفرین بر روي رودخانه ارس قرار دارد. »بروت 
پاخور«، رئیس جمهور اسلوونی، در این همایش این سفر را 
اولین حضور مقام بلند پایه اسلوونی پس از استقالل این 

کشور به ایران عنوان کرد و گفت: توسعه مناسبات سیاسی 
و اقتصادی بین دو کشور از اهداف سفر به ایران است و در 
این راستا سفارت اسلوونی پس از مدت ها بازگشایی خواهد 

شد.
وی تالش دولت دکتر روحانی برای برقراری ارتباطات 
به سرانجام  افزود:  و  کرد  توصیف  ارزشمند  را  بین المللي 
رسیدن توافق هسته ای، نشان دهنده حل مسائل بین المللي 
از طریق دیپلماتیک است و یکی از دالیل سفر من به تهران 
نیز حصول نتیجه مثبت در توافق هسته اي ایران با کشورهای 
1+5 است. پاخور به مسائل ناشی از بحران اقتصاد جهانی و 
تاثیر آن در اقتصاد اسلوونی در دورانی که وی نخست وزیر 
این کشور بود، اشاره کرد و گفت: پس از چهار سال توانستیم 
را شاهد  اقتصادی  رشد  اکنون  و  آمده  فائق  بر مشکالت 
هستیم. در میان کشورهای منطقه، شرایط پایدار و ساختار 
خوب اقتصادی داریم و با اصالح برخی قوانین و مقررات، راه 
رشد را هموار کرده ایم. رئیس جمهور اسلوونی بر حمایت از 
سرمایه گذاری و رقابت پذیری در اقتصاد این کشور تاکید کرد 
و گفت: بازگشایی سفارت اسلوونی در تهران، پیشرفت روابط 
اقتصادی و همکاری هاي مشترک را به دنبال خواهد داشت. 
در این همایش، مهندس »حمید چیت چیان«، وزیر نیرو، 
به زمینه هاي متعدد همکاری هاي اقتصادی و اراده سیاسی 
رهبران دو کشور برای توسعه روابط تجاری اشاره کرد و 
گفت: ایران با 80 میلیون جمعیت در مرکز بازار 400 میلیونی 
منطقه قرار دارد و با توجه به نیروی تحصیل کرده و جوان 
که سالیانه چند میلیون نفر از آنها از دانشگاه فارغ التحصیل 
مي شوند، زمینه هاي مختلف انجام کارهای اقتصادی و فنی و 

مهندسی فراهم آمده است.

قرارداد طراحي، ساخت و تحويل شیر پروانه اي 
نیروگاه آبي خداآفرين امضا شد

مذاكرات ايران و تاجیكستان درباره سد و نیروگاه سنگ توده 2
به منظور اجرای تفاهم هاي صورت گرفته بین وزارت 
نیروی جمهوری اسالمی ایران و وزارت انرژی و ذخایر 
کمیسیون  یازدهمین  در  تاجیکستان  جمهوری  آب 
دو  هیأت هاي  مذاکرات  کشور،  دو  اقتصادی  مشترک 
نیروگاه  و  سد  طرح  مالي  مسائل  درخصوص  کشور 
گزارش  به  شد.  برگزار  تاجیکستان،  در   2 سنگ توده 
بین  مذاکرات  مقدمات  فراب،  شرکت  عمومي  روابط 
تالش  با   2 سنگ توده  نیروگاه  و  سد  طرح  ذینفعان 
مدیران و کارشناسان شرکت فراب و شرکت سنگاب 
مهیا شد و پس از بازدید هیأتي شامل مدیران عامل 

بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات 
از  فراب  شرکت  مالي  معاون  و  عامل  مدیر  و  ایران 
جمهوری تاجیکستان، طي روزهاي هیجدهم تا بیست 

و یکم آذرماه، انجام شد.
وزیر  با  ایراني  هیأت  بین  شده  انجام  مذاکرات  در 
جمعي  و  تاجیکستان  جمهوری  آب  ذخایر  و  انرژی 
سد  موفق  اجرای  موضوع  وزارتخانه،  این  مدیران  از 
انتظار  و  فراب  شرکت  توسط  سنگ توده2  نیروگاه  و 
طرف ایرانی برای اجرای تعهدات مالی طرف جمهوری 

تاجیکستان، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
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 نماي كلي پروژه یوتیلیتي فازهاي 24-22 پارس جنوبي

پروژه سبزآب ري، ایستگاه شازند،قالب بندی ساختمان جانبی 
كنترل

پروژه پردیس، راه اندازي لوپ چک ولو

پروژه بصره، آرماتوربندي رینگ بتني زیر مخزن

پروژه نفت سفید، جلسه صحه گذاري مدارك پایه

حضور فراب در نمايشگاه كنتورهاي هوشمند
)EUW 2016( در اسپانیا

اخبار شركت نارديس

نشست تخصصي معرفي نرم افزار سیستم مركزي فهام 
شركت فراب برگزار شد

نشست تخصصي معرفي نرم افزار سیستم مرکزي فهام 
شرکت فراب، همزمان با برگزاري شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللي صنعت برق ایران، روز دوشنبه هفدهم آبان 
ماه 1395 در تاالر اصفهان نمایشگاه بین المللي تهران 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، در این نشست 
دو ساعته که جمعي از متخصصان و کارشناسان صنعت 
و  پیمانکار  مشاور،  کارفرما،  شرکت هاي  از  کشور  برق 
داشتند،  حضور  آن  در  عالقه مندان  و  دانشجویان  نیز 
شرکت  عامل  مدیر  معاون  قنبري«،  »سعید  مهندس 

فراب و مجري طرح هاي کنتورهاي هوشمند، در سخناني 
به ارائه گزارشي از دستاوردها و موفقیت هاي فراب در 
حوزه کنتورهاي هوشمند پرداخت. در ادامه این نشست 
مستوفي«،  »احمدعلي  مهندس  ترتیب  به  تخصصي، 
رئیس بخش تولید نرم افزار طرح های کنتورهای هوشمند؛ 
مهندس »رجا فوالدي«، کارشناس فني مهندسي کنترل 
و ابزار دقیق؛ و مهندس »بهروز حاجیان«، رئیس بخش 
تشریح  به  هوشمند؛  کنتورهای  پروژه هاي  مهندسی 
جزئیات و ویژگي ها و شیوه کار نرم افزار سیستم مرکزي 

فهام شرکت فراب پرداختند.

عنوان  به   EUW نمایشگاه  در  فراب  شرکت 
شبکه هاي  و  اندازه گیري  حوزه  رخداد  مهم ترین 
و  بیست  تا  پنجم  و  بیست  روزهاي  در  که  هوشمند 
شد،  برگزار  اسپانیا  بارسلون  شهر  در  ماه  آبان  هفتم 

حضور فعالي داشت.
مهندس  فراب،  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
»سعید قنبري«، معاون مدیر عامل شرکت و مجري 
خبر،  این  اعالم  با  هوشمند،  کنتورهاي  طرح هاي 
پروژه هاي  امسال،  نمایشگاه  در  فراب  غرفه  در  گفت: 
 AMI سیستم  نمونه  دو  عنوان  به  بوشهر  و  زنجان 
اجرا شده و در حال بهره برداري به صورت زنده )از راه 
دور( ارائه شد که عالوه بر جلب توجه بازدیدکنندگان 
در خصوص اجراي دو سیستم AMI با مشخصات و 
محتواي مشابه کشورهاي اروپایي در ایران، طراحي و 
تولید کاماًل بومي سیستم شامل نرم افزار و زیر ساخت 
رادیویي فراب، مورد استقبال قرار گرفت. قنبري افزود: 
قابلیت هاي  برخي  نیز،  نرم افزار  بخش  در  همچنین 

طراحي شده در محصول فراب کاماًل منحصر به فرد 
بود که توجه رقباي خارجي را به خود جلب کرد. وي 
در ادامه گفت: زیرساخت رادیویي باند باریک فراب که 
به صورت ویژه براي اندازه گیري برق در حال توسعه 
است، مورد توجه بسیاري قرار گرفت. فناوري رادیویي 
براي  زیرساخت،  این  در  فراب  توسط  استفاده  مورد 
مورد  برق  اندازه گیري هوشمند  در  دنیا  در  بار  اولین 
استقاده قرار مي گیرد که بکارگیري این فناوري براي 
کنتورهاي هوشمند برق به سبب حجم باالي اطالعات، 
بار  اولین  براي  و  است  برخوردار  زیادي  پیچیدگي  از 
توسط فراب در حال توسعه است. معاون مدیر عامل 
شرکت فراب سپس گفت: در نمایشگاه امسال، اولین 
استقبال  بر  ارائه شد که عالوه  این محصول  ویرایش 
این  خارجي  مالکان  توجه  مورد  بازدیدکنندگان، 
فناوري نیز قرار گرفت. بر اساس گزارش برگزار کننده 
نمایشگاه، حدود یازده هزار نفر از 113 کشور جهان، از 

نمایشگاه امسال بازدید کردند.
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شانزدهمین  در  فراب  شرکت  غرفه 
ایران،  برق  صنعت  بین المللي  نمایشگاه 
و  ها  توانمندي  معرفي  براي  جایگاهي 
هوشمند سازي  در  فراب  دستاوردهاي 
سامانه  نمایش  و  کشور  برق  شبکه 
بومي هوشمند اندازه گیري آب و برق به 

بازدید کنندگان داخلي و خارجي بود.
به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، 
بین المللي  نمایشگاه  شانزدهمین  در 
روزهاي  طي  که  ایران  برق  صنعت 
در   1395 ماه  آبان  هجدهم  تا  پانزدهم 
بین المللي  نمایشگاه هاي  دائمي  محل 
تهران برگزار شد، فراب در کنار افزون بر 
680 شرکت داخلي و خارجي دیگر، به 
معرفي دستاوردها و توانمندي هاي خود 

پرداخت.
شده  اجرا  پروژه هاي  زنده  نمایش 
استان هاي  در  برق  هوشمند  کنتورهای 
زیر  معرفی  اولین  بوشهر،  و  زنجان 

 )IOT( اشیاء  اینترنت  بومی  ساخت 
آب  هوشمند  کنتور  از  رونمایی  و  فراب 
نظارت  برای  فراب  اختصاصی  راه حل  و 
و  خانگی  برق  و  آب  اندازه گیري  و 
در  فراب  غرفه  برنامه هاي  از  کشاورزی، 
این نمایشگاه بود. غرفه شرکت فراب در 
این نمایشگاه بین المللي به عنوان »غرفه 
برتر«، معرفي و لوح تقدیر و تندیس این 
به  نیرو  وزیر  مقام  قائم  توسط  نمایشگاه 

نماینده فراب اهدا شد.
نمایشگاه،  این  برگزاري  روزهاي  طي 
جمع زیادي از مقام ها و مسئوالن ایراني 
کردند  بازدید  فراب  غرفه  از  خارجي  و 
مهندس  به  مي توان  آنها  جمله  از  که 
صنعت،  وزیر  نعمت زاده«،  »محمدرضا 
»حمید  مهندس  تجارت؛  و  معدن 
نیرو؛ مهندس »ستار  وزیر  چیت چیان«، 
محمودي«، قائم مقام وزیر نیرو؛ مهندس 
امور  معاون  فالحتیان«،  »هوشنگ 

»علي  مهندس  نیرو؛  وزیر  انرژی  و  برق 
امور  و  برنامه ریزي  معاون  دائمي«،  رضا 
اقتصادي وزیر نیرو؛ مدیر عامل و تعدادي 
توانیر؛  شرکت  مدیران  و  معاونان  از 
برق  نیروی  تولید  شرکت  عامل  مدیر 
انرژي هاي  سازمان  عامل  مدیر  حرارتی؛ 
نو ایران )سانا(؛ مدیران کل دفاتر توسعه 
تلفیقي  برنامه ریزي  و  وزارتي  صادرات، 
عامل،  مدیر  نیرو؛  وزارت  راهبردي  و 
سازمان  اندازه گیري  سیستم هاي  معاون 
جمعي  و  )سابا(  ایران  انرژی  بهره وری 
سازمان؛  این  کارشناسان  و  مدیران  از 
کارشناسان  و  مدیران  از  زیادي  جمع 
برق  توزیع  و  منطقه اي  برق  شرکت هاي 
استان ها و دیگر دست اندرکاران صنعت 

برق کشور اشاره کرد.
آب  منابع  و  انرژي  وزیر  همچنین 
»تاجیکستان« و هیأت همراه؛ وزیر امور 
از  تجاري  هیأت های  و  »توگو«  خارجه 

کشور  چند  و  چین  روسیه،  کشورهاي 
و  کردند  بازدید  فراب  غرفه  از  نیز  دیگر 
معاونان  از سوي  توضیحات الزم  ارائه  با 
و مدیران فراب، با توانمندي هاي فني و 
اجرایي در زمینه هاي مختلف، به ویژه در 
برق،  و  آب  هوشمند  کنتورهاي  زمینه 
این  اختتامیه  مراسم  در  شدند.  آشنا 
نمایشگاه که روز سه شنبه هجدهم آبان 
ماه در سالن خلیج فارس با حضور قائم 
مقام و جمعي از معاونان و مدیران وزیر 
اسالمي  جمهوري  در  کره  سفیر  و  نیرو 
عنوان  به  فراب  غرفه  شد،  برگزار  ایران 
نمایشگاه  شانزدهمین  برتر«  »غرفه 
معرفي  ایران،  برق  صنعت  بین المللي 
نمایشگاه  این  تندیس  و  تقدیر  لوح  و 
مهندس  به  نیرو  وزیر  مقام  قائم  توسط 
بخش  رئیس  مستوفي«،  »احمدعلي 
کنتورهای  طرح های  نرم افزار  تولید 

هوشمند شرکت فراب، اهدا شد.

نمايش توانمندي هاي فراب در هوشمند سازي برق كشور
گزارش شانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران:

غرفه شركت فراب در  
نمايشگاه بين المللي 
صنعت برق امسال به 
عنوان »غرفه برتر«، 
معرفي و لوح تقدير و 
تنديس اين نمايشگاه 

توسط قائم مقام وزير نيرو 
به نماينده فراب اهدا شد.
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پیشرفته ترین  با  دادوستد  و  تعامل  گفت:  نیرو  وزیر 
در  نیرو  وزارت  سیاست های  از  شرکت ها  خالق ترین  و 
شانزدهمین نمایشگاه بین المللي صنعت برق ایران است. بر 
اساس این گزارش، مهندس »حمید چیت چیان«، وزیر نیرو، 
در حاشیه گشایش شانزدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران 
گفت: صنعت برق ایران یکی از بومی ترین و پیشرفته ترین 
صنایع کشور است و هم اکنون بیش از 95 درصد از تجهیزات 
و تاسیسات این صنعت، ساخت داخل است. وی افزود: همه 
ما مي دانیم که علم و فناوری در همه و علوم و صنایع به 
سرعت در حال پیشرفت است و طبیعتاً در صنعت برق نیز 
با همین سرعت در حال پیشرفت است و ما می بایست از هر 
فرصتی از جمله برپایی این نمایشگاه ها برای به روز کردن این 

صنعت و آشنایی با تجربیات روز دنیا استفاده کنیم.

و  پیشرفته ترین  با  دادوستد  کرد:  تصریح  نیرو  وزیر 
این  از سیاست های وزارت نیرو در  خالق ترین شرکت ها، 
نمایشگاه است. چیت چیان تاکید کرد: نمایشگاه فرصت 
بسیار مناسبی برای تبادل شرکت های داخلی و خارجی 
از  بسیار خوبی  و خوشبختانه شرکت های خارجی  است 
و...  ترکیه  جنوبی،  کره  چین،  آلمان،  چون  کشورهایی 
کرد:  خاطرنشان  وی  یافتند.  امسال حضور  نمایشگاه  در 
خوشبختانه در نمایشگاه امسال بیش از 20 شرکت دانش 
بنیان نیز حضور دارند و مطمئناً سعی می شود از آنها تا 
نیرو  وزیر  گیرد.  صورت  حمایت  است  ممکن  که  جایی 
در پایان گفت: استفاده از توانمندی های داخلی و جذب 
سرمایه گذاری خارجی مکمل هم هستند و ما نباید این دو 

را از همدیگر جدا بدانیم.

معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی وزير نيرو:

سرمایه گذاران نباید نگران 
بازگشت سرمایه خود باشند

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: 
از  سرمایه گذاری شرکت های خارجی به طور کامل 

طرف دولت تضمین می شود.
را مهندس »علیرضا دائمی«، معاون  این مطلب 
آخرین  در  نیرو،  وزیر  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی 
روز برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
برق ایران بیان کرد و نگرانی شرکت های سرمایه گذار 
خارجی در خصوص تامین امنیت سرمایه را بی مورد 
خواند و افزود: این مسأله حل شده و با حمایت دولت 
ایران، سرمایه گذاران نباید نگران بازگشت سرمایه خود 
باشند. دائمي با بیان این مطلب که دغدغه تامین امنیت 
سرمایه در بخش سرمایه گذاری خارجی برطرف شده 
است، گفت: در جلسه اي که امروز در وزارت اقتصاد 
در خصوص حمایت از سرمایه سرمایه گذاران خارجی 
برگزار شد، مقرر شد که دولت ایران برای طرح های 
دولتی تضمین کامل دهد و در بحث سرمایه گذاری 
بخش خصوصی نیز با کمک بانک های عامل، تضمین 

الزم صورت گیرد.
شرکت های  گسترده  حضور  به  اشاره  با  دائمی 
خارجی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
رشد  است،  ملموس  نمایشگاه  در  آنچه  گفت:  برق 
چشمگیر صنایع وابسته به صنایع برق و الکترونیک 
اثرات رفع تحریم و  از آن دارد که  است و حکایت 

اجرایی شدن برجام در کشور نمود پیدا کرده است.
مشارکت  و  همکاری  افزایش  با  داد:  ادامه  وی 
صنایع، روابط ما با کشورهای دیگر نیز از تحکیم و 

استواری بیشتری برخوردار خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو در 
ادامه با بیان اینکه واقعی شدن قیمت برق باعث خواهد 
این  در  فعال  تولیدی  شرکت های  مشکالت  تا  شد 
صنعت مرتفع شود و آنان از توانایی باالی خود برای 
ارتقای صنعت برق بهره ببرند، افزود: بیشترین توقع 
شرکت های خصوصی از دولت این است که مطالبات 
آنان را به موقع پرداخت کند و شرایطی ایجاد کند تا 
آنها به تعادل مالی برسند. وی با اشاره به اینکه در 
بسیاری از بخش های صنعت برق به خودکفایی کامل 
رسیده ایم، افزود: اگر دغدغه مالی بخش خصوصی 
تامین شود، این بخش می تواند در عرصه صنعت برق 

ایران و سایر کشورهای جهان، موفق تر عمل کند.
پتانسیل  ایران  برق  صنعت  کرد:  تصریح  دائمی 
سرمایه گذاری در تمام بخش ها را دارد و به همین 
خاطر از حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در 

تمام بخش های صنعت برق استقبال می کنیم.

وزير نيرو در نمايشگاه برق:

 توانمندی های داخلی و جذب سرمایه گذاری 
خارجی مکمل هم هستند
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وزارت  عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  مرکز  سرپرست 
نیرو گفت: بر اساس پیش بینی ها، آینده حامل انرژی به 
سمت مصرف برق خواهد بود و ما هر چقدر بتوانیم در 
این زمینه ظرفیت سازی کنیم، آینده کشور را در زمینه 

انرژی تضمین کرده ایم.
و  وزیر  مشاور  تابع جماعت«،  »ماشاءاهلل  مهندس 
سرپرست مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت نیرو، 
نمایشگاه  شانزدهمین  اختتامیه  آیین  در  را  مطلب  این 
بین المللي صنعت برق ایران بیان کرد و گفت: خوشبختانه 
در 15 سال گذشته هیچ گونه خاموشی نداشتیم و این 

مسأله بدون اهتمام فعاالن این صنعت ممکن نمی شد.

تابستان سال جاری  پیک  در  افزود: خوشبختانه  وی 
نیز صنعت برق با نهایت تالش توانست با ظرفیت آمادگی 
بیش از 98 درصدی ظاهر شود و کوچک ترین خاموشی 

را در شبکه تجربه نکند.
درصد   100 اکنون  هم  کرد:  تصریح  جماعت  تابع 
شهرهای کشور و بیش از 99 درصد روستاهای کشور از 

نعمت برق برخوردار هستند.
وزارت  عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  مرکز  سرپرست 
نیرو خاطرنشان کرد: بر اساس پیش بینی ها، آینده حامل 
هر چقدر  ما  و  بود  خواهد  برق  مصرف  به سمت  انرژی 
بتوانیم در این زمینه ظرفیت سازی کنیم، آینده کشور را 

در زمینه انرژی تضمین کرده ایم.
نمایشگاه  در  حاضر  شرکت هاي  آمار  به  اشاره  با  وی 
شانزدهم  نمایشگاه  از  خوشبختانه  گفت:  شانزدهم 
استقبال بسیار خوبی شد و بیش از 378 شرکت داخلی 
و حدود 307 شرکت خارجی در نمایشگاه حضور داشتند 
که این مسأله نشان دهنده ظرفیت بسیار باالی کشور ما 

در صنعت برق است.
تابع جماعت افزود: خوشبختانه بازدیدها از نمایشگاه 
سال جاری بسیار خوب بود و بر اساس برآوردها، بیش 
ایران  نمایشگاه شانزدهم صنعت برق  از  نفر  از 40 هزار 

بازدید کردند.

بازدید بيش از 40 هزار نفر از شانزدهمين نمایشگاه برق
سرپرست مركز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت نيرو اعالم كرد:
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نمایشگاه  شانزدهمین  فنی  کمیته  پایانی  بیانیه  در 
بین المللي صنعت برق ایران بر استفاده موثر از فرصت هاي 
داخلي و بین المللي برای ارتقاي توان تولیدي صنعت برق از 

طریق برگزاری این نمایشگاه تاکید شد.
است: »بسیار خرسندیم  آمده  بیانیه  این  از  در بخشي 
و  تالش ها  برنامه ها،  ثمره  از  نو  جلوه هایي  سال،  هر  که 
سرمایه گذاري هاي سنگین، در بخش برق به بار مي نشیند و 
کشور ما توانسته است با خودباوري، خردورزي و بهره گیري 
سربلند،  خود،  فرزندان  پشتکار  و  خالقیت  تیزهوشي،  از 
دستاوردهاي گران سنگ خود را در معرض قضاوت و نقد قرار 
دهد. حضور صاحبان کاال ها و خدمات برق با متقاضیان آنها 
در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران، بستر 
مناسبي را جهت تبادل دیدگاه ها و تجارب شرکت کنندگان 
فراهم ساخته است که مي تواند نقش مهمي در استفاده موثر 
از فرصت هاي داخلي و بین المللي برای ارتقاي توان تولیدي 
صنعت برق به کمک فناوري هاي پیشرفته بومي از یک سو و 
از سوی دیگر زمینه رقابت سازنده و رو به رشد صنایع داخلي 
و تعامل آنها با سازندگان خارجي است که منجر به شکوفایی 

صنعت برق در عرصه های داخلی و خارجی خواهد شد.
امروز، ما مفتخریم، که توانسته ایم همچون پیشینیان خود، 
با خودکفایي نسبي در طراحي و ساخت تاسیسات و تولید 

ابزارها و تجهیزات، پیشگامي پیشینیان را استمرار بخشیم.«
ستاد  فني  »کمیته   است:  آمده  بیانیه  این  ادامه  در 
برگزاري شانزدهمین نمایشگاه بین المللي صنعت برق ایران 
افتخار دارد ضمن تشکر از مشارکت با نشاط فعاالن بخش 
وسیعي از جامعه  بزرگ صنعت برق که به حقیقت در عرصه 
دستاوردهاي علمي و فني در زمینه هاي تحقیقات، مشاوره، 
طراحي، ساخت، اجرا و مدیریت انرژي نقش آفرین بوده اند، 
حسب رهنمودهاي وزیر نیرو و بهره گیري از تجارب برگزاري 
نمایشگاه هاي مشابه پیشین، با تشکیل کمیته اي، معیارهاي 
مشاوران،  کارفرمایان،  محور   5 در  و  بازبیني  را  ارزیابي 
خارجي،  شرکت هاي  و  تجهیزات  سازندگان  پیمانکاران، 
تدوین کرد. این کمیته ها با تشکیل 6 جلسه کارشناسي، 
با حضور 30 نفر از کارشناسان منتخب صنعت برق و در 
مجموع با برقراري 180 نفر - ساعت کار فني، مشتمل بر 
بررسي میداني، مالقات و مذاکره حضوري، شرکت هاي حاضر 

در نمایشگاه را بازدید کرد و با بررسي سوابق و مستندات ارائه 
شده و انطباق آنها با معیارهاي تعیین شده، از میان 685 
شرکت حاضر در نمایشگاه تعداد 30 شرکت را واجد شرایط 
دریافت لوح تقدیر تشخیص داد. کمیته فني، ضمن سپاس از 
همه بزرگواراني که با اعتماد به توانمندي هاي خویش، خود 
را در معرض قضاوت و داوري قرار داده اند، اذعان مي دارد 
که عدم اعالم اسامي برخي شرکت ها، به معناي آن نیست 
که فعالیت آنان مطلوب نبوده است،  بلکه مصداق انتخاب و 
معرفي، الگو و یادماني براي مشارکت و انگیزه بیشتر، براي 
تداوم کار آیندگان است. به هر تقدیر شرکت هاي برگزیده 
که امروز به خیل برگزیدگان پیشین افزوده مي شوند، همانند 
سایر شرکت هایي که در این نمایشگاه مشارکت داشته اند، 
و  توسعه  به  آنان  توان  و  انگیزه  عالقه مندي،  نشان دهنده 
بالندگي کشور اسالمي مان ایران هستند و امیدواریم که در 
این راه بیش از گذشته موفق باشند. بی تردید آنچه به دست 
آمده و آنچه پیش رو است، پس از الطاف بي شائبه خداوند، 
صنعتگران،  مدیران،  فرهیختگان،  تمامي  تالش  مرهون 

متخصصان و متعلق به همه مردم ایران است.«

با  گفت:  توانیر  تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
باید  کشور،  برق  صنعت  در  موجود  توانمندی های 
در  ویژه  به  کشورها  سایر  در  صنعت  این  حضور 

کشورهای منطقه، پررنگ تر و موثرتر باشد.
این مطلب را مهندس »آرش کردی«، مدیر عامل 
شانزدهمین  برگزاری  روز  آخرین  در  توانیر،  شرکت 
و  بیان کرد  ایران،  برق  بین المللی صنعت  نمایشگاه 
شرکت های  و  خارجی  شرکت های  گسترده  حضور 
داخلی دانش بنیان را از نقاط عطف نمایشگاه دانست 
و افزود: وجه تمایز شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
در  گذشته،  سال های  نمایشگاه های  با  برق  صنعت 

بین المللی تر شدن این نمایشگاه بود.
وی گفت: تکنولوژی هایی که در این نمایشگاه در 
تکنولوژی های  جزو  گرفت،  قرار  عموم  دید  معرض 

پیشرو بوده و از رشد قابل توجهی برخوردار بود.
شرکت های  گسترده  حضور  به  اشاره  با  کردی 
خارجی در این نمایشگاه گفت: برخی از شرکت های 
داخلی گمان می کنند که حضور تعداد زیادی شرکت 
خارجی ممکن است باعث رکود بازار کار آنان شود 

قیاس  این  که  کند  اشغال  را  داخلی  ظرفیت های  و 
شرکت های  برای  نگرانی  جای  و  نیست  درستی 

داخلی وجود ندارد.
نمایشگاه  در  شده  ایجاد  فرصت  به  اشاره  با  وی 
برای ارتباط شرکت ها اضافه کرد: در این نمایشگاه، 
شرکت های  توانمندی  با  نیز  خارجی  شرکت های 

داخلی ما آشنا مي شوند.
خصوص  در  ادامه  در  توانیر  شرکت  عامل  مدیر 
بیشترین  گفت:  ایران  برق  صنعت  توانمندی های 
این  از  است؛  برق  بخش  در  کشور  صادرات  سهم 
از  که  است  مناسبی  فرصت  داراي  برق  صنعت  رو، 
خدمات و تجهیزات فنی مهندسی ساخت داخل نیز 

برای گسترش روابط اقتصادی استفاده شود.
تجهیزات  تولید  ظرفیت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  کشور  نیاز  از  فراتر  بسیار  داخلی  شرکت های 
ارائه  افزود: برگزاری نمایشگاه فرصت مناسبی برای 
خدمات و کمک به صادرات خواهد بود و الزم است 
ویژه  به  کشورها  سایر  در  ایرانی  حضور شرکت هاي 

کشورهای منطقه، پررنگ تر باشد.

در  سرمایه گذاری  پتانسیل  بیشترین  کردی 
صنعت برق ایران را در بخش انرژی های نو ذکر کرد 
شبکه های  جمله  از  مختلف  بخش های  در  افزود:  و 
هوشمند، ساخت پست های GIS نیروگاه های سیکل 
ترکیبی راندمان باال، کاهش تلفات، مدیریت کیفیت 
برق، مدیریت توان و مدیریت مصرف نیز زمینه های 
کشور  برق  صنعت  سرمایه گذاری  برای  مناسبی 

هستند.

هوشمندسازی شبکه ، زمينه  مناسبی برای سرمايه گذاری در صنعت برق کشور است

در بيانيه پايانی كميته فنی شانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران اعالم شد:

استفاده موثر از فرصت هاي داخلي و بین المللي 
برای ارتقاي توان تولیدي صنعت برق
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تأمين واحد هاي بادي نيروگاه 
Nangang )چين(

 Nangang قرارداد تأمین واحدهاي بادي نیروگاه
به شرکت اسپانیایي Gamesa ابالغ گردید. بر اساس 
این قرارداد، شرکت Gamesa مسئولیت تأمین 18 
مگاوات   5 ظرفیت  با   G132 نوع  از  بادي  واحد 
را  آنها  راه اندازي  و  نصب  و  مگاوات(   90 )مجموعاً 
سفارش  اولین  قرارداد  این  داشت.  خواهد  عهده  بر 
واحدهاي 5 مگاواتي شرکت Gamesa در قاره آسیا 
است و از این جهت اهمیت ویژه اي براي این شرکت 
دارد. راه اندازي نیروگاه در اواخر سال 2018 خواهد 
از 5 هزار  براي مصرف بیش  بود و برق تولیدي آن 

خانوار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

افتتاح سد دوستي بين كشور 
افغانستان و هند )هند(

مشترک  مرز  در  که  دوستي  سد  رسمي  افتتاح 
گردید.  برگزار  است  شده  احداث  هند  و  افغانستان 
انجامیده  طول  به  سال   40 تقریباً  سد  این  ساخت 
است و هزینه اجراي آن نیز 300 میلیون دالر برآورد 
شده است. ارتفاع این سد 104 متر و طول آن 540 
هندي شرکت  توسط  پروژه  این  اجراي  است.  متر 
صورت  هند  کشور  مالي  تأمین  با  و   WAPCOS
نیز  نیروگاه 42 مگاواتي  گرفته است. همچنین یک 
در حال احداث است که در اوایل سال آتي میالدي 

به بهره برداري خواهد رسید. 

موافقت با افزايش تأمين مالي 
پروژه Xayaburi )الئوس(

با  که  کرد  اعالم   Karnchang تایلندي  شرکت 
تخصیص 380.6 میلیون دالر منابع مالي براي ساخت 
نیروگاه 1285 مگاواتي Xayaburi موافقت کرده است. 
هزینه ساخت این نیروگاه 3.8 میلیارد دالر برآورد شده 
بانک  شش  از  متشکل  کنسرسیومي  تاکنون  و  است 
تایلندي مبلغ 2.67 میلیارد دالر براي اجراي این پروژه 
تخصیص داده اند. مبلغ جدید تخصیص داده شده به 
دلیل مشکالت محیطي است که در اجراي این پروژه 
به وجود آمده و منجر به افزایش هزینه هاي اجراي آن 
شده است. تاکنون تقریباً 60 درصد از مراحل اجراي این 

پروژه انجام گرفته است.

 ابالغ قرارداد ساخت نيروگاه آبي 
Koysha )اتيوپي(

 Koysha قرارداد اجراي نیروگاه 2200 مگاواتي
به شرکت ایتالیایي Salini Impregilo ابالغ شد. 
تأمین  و  است  یورو  میلیارد   2.5 قرارداد  این  ارزش 
ایتالیایي صورت  بانک  توسط یک  نیروگاه  این  مالي 
سالیانه  تولید  توانایي  نیروگاه  این  گرفت.  خواهد 
برق  و  را خواهد داشت  برق  6460 گیگاوات ساعت 
و  جیبوتي  کنیا،  کشورهاي  به  نیروگاه  این  تولیدي 

سودان صادر خواهد شد. 

ابالغ قرارداد طراحي نيروگاه آبي 
Bakhabad )افغانستان(

به   Bakhabad آبي  نیروگاه  طراحي  قرارداد 
واگذار   hydro-arch مشاور  مهندسي  شرکت 
ایتالیایي  شرکت  این  قرارداد،  این  اساس  بر  گردید. 
مربوط  اسناد  تهیه  و  مهندسي  طراحي  مسئولیت 
خواهد  عهده  بر  را  نیروگاه  این  مناقصه  برگزاري  به 
و  است  میلیون دالر   4.5 قرارداد  این  ارزش  داشت. 
طول مدت قرارداد نیز 18 ماه است. ظرفیت تعیین 
شده براي این نیروگاه 27 مگاوات است و ارتفاع سد 

این نیروگاه نیز 81 متر خواهد بود.

ابالغ قرارداد ساخت نيروگاه 
سيكل تركيبي )ازبكستان(

قرارداد احداث نیروگاه سیکل ترکیبي به ظرفیت 
500 مگاوات به شرکت Mitsubishi ابالغ گردید. 
صورت  ژاپن   JICA توسط  پروژه  این  مالي  تأمین 
گرفته است و بر اساس برنامه ریزي هاي صورت گرفته 
پایان خواهد  این نیروگاه در سال 2020 به  ساخت 
نصب  و  نیروگاه  ساختماني  کارهاي  انجام  رسید. 
تجهیزات به شرکت ترکیه اي Calik enerji واگذار 

گردیده است.
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آغاز به ساخت نيروگاه آبي 
Busanga )كنگو(

چیني  شرکت  از  متشکل  کنسرسیومي 
 China Railway و شرکت چیني Sinohydro
مگاواتي   240 نیروگاه  ساخت  مسئولیت   Group
این  هزینه ساخت  گرفتند.  عهده  بر  را   Busango
نیروگاه 660 میلیون دالر برآورد شده است که تأمین 
خواهد  کنسرسیوم صورت  این  توسط  نیز  آن  مالي 
شرکت  که  است  پروژه اي  دومین  پروژه  این  گرفت. 
Sinohydro در کشور کنگو اجرا خواهد کرد. 170 
مگاوات از ظرفیت تولیدي این نیروگاه جهت مصرف در 
معادن مس و کبالت که در نزدیک محل اجراي پروژه 
قرار دارند مورد استفاده قرار مي گیرد و مابقي 70 مگاوات 

آن جهت مصارف عمومي استفاده خواهد شد.

تكميل ساخت نيروگاه خورشيدي 
Hygo )ژاپن(

به   Hygo خورشیدي  نیروگاه  ساخت  مراحل 
ظرفیت 14.5 مگاوات با موفقیت به پایان رسید. این 
نیروگاه توانایي تولید سالیانه 16060 مگاوات ساعت 
از 4930 خانوار  بیش  براي مصرف  که  دارد  را  برق 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این نیروگاه 56 
قرار  استفاده  مورد  و  نصب  خورشیدي  ماژول  هزار 
گرفته است. هماهنگي تأمین مالي این پروژه توسط 
نیروگاه  این  ساخت  و   Tokyo Century شرکت 
انجام   Yonden Engineering شرکت  توسط 

گرفته است.

سفارش واحدهاي نيروگاه آبي 
Winchie Creek )كانادا(

 Winchie Creek تأمین واحدهاي نیروگاه آبي
به شرکت Mavel واگذار شد. این شرکت مسئولیت 
را  عمودي  پلتون  نوع  از  برق آبي  واحد  پنج  تأمین 
کرد  اعالم   Mavel داشت. شرکت  خواهد  عهده  بر 
مدل  با  واحدهایي  از  نیروگاه  این  تجهیز  براي  که 
این  رانر  قطر  کرد.  خواهد  استفاده   PV1130/5
مستقیم  صورت  به  و  بوده  میلي متر   1130 واحدها 
به واحد تولیدي با 450 دور در دقیقه متصل خواهد 
شد. این نیروگاه در اواسط سال 2017 به بهره برداري 

خواهد رسید.

تأمين مالي ساخت نيروگاه هاي 
برق آبي توسط منابع مالي كويت 

)كوبا(
نیروگاه آبي کوچک  کشور کوبا در نظر دارد 34 
این  ظرفیت  مجموع  نماید.  اجرا  خود  کشور  در  را 
مالي  منابع  و  بود  خواهد  مگاوات   14.6 نیروگاه ها 
کویت  کشور  توسط  آنها  ساخت  براي  نیاز  مورد 
گرفته  صورت  توافق  اساس  بر  شد.  خواهد  تأمین 
این پروژه ها تخصیص  براي اجراي  30 میلیون دالر 
داده خواهد شد. برنامه ریزي براي اجراي این پروژه ها 
توسعه  واردات سوخت هاي فسیلي،  به دلیل کاهش 
مردم  مهاجرت  از  و جلوگیري  محصوالت کشاورزي 

کوبا از روستاها به شهرها انجام گرفته است. 

برنامه براي افزايش ظرفيت 
استفاده از انرژي برق آبي )اوكراين(

کشور اوکراین در نظر دارد تا در یک دهه آینده، 
برابر  دو  را  خود  برق آبي  انرژي  از  استفاده  ظرفیت 
واردات  کاهش  راستاي  در  برنامه-ریزي  این  کند. 
حال  در  است.  گرفته  انجام  فسیلي  سوخت هاي 
حاضر 8.6 درصد از انرژي مورد نیاز اوکراین توسط 
ظرفیت  این  که  مي شود  تأمین  آبي  نیروگاه هاي 
توانایي رسیدن به 15.5 درصد را دارد که در یک بازه 
10 ساله اجرا خواهد شد. ظرفیت اجرا شده برق آبي 

اوکراین 4698 مگاوات است.
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بازگشت غول نفتی دانمارک به ايران
مدیران  گفتگوهای  جدید  دور 
شرکت های نفتی ایران و دانمارک با سفر 
یک هیات نفتی دانمارکی به تهران برای 
مشارکت در طرح های جدید نفت و گاز 

آغاز شد. 
هیاتی متشکل از 11 شرکت دانمارکی 
فعال در صنایع نفت و گاز به منظور گفتگو 
و دیدار با مدیران شرکت های نفتی ایران 
به تهران سفر کرده است.در این سفر که 
دانمارک  با همراهی »دنی عنان« سفیر 
در تهران همراه بود، چندین دور نشست 
به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی، 
انتقال دانش فنی و تکنولوژیکی به ویژه 
گاز،  و  نفت  فراساحل  صنایع  حوزه  در 
انجام  و  گاز  و  نفت  انتقال  لوله  خطوط 
عملیات پیگ رانی خطوط لوله با استفاده 

از آخرین تکنولوژی جهان انجام شد.
عالوه بر این این مذاکرات فرصت های 
ایران  نفت  صنعت  سرمایه گذاری  جدید 
در دوران پسا برجام برای سرمایه گذاری 
شده  ارائه  دانمارکی  نفتی  شرکت های 
با  سرمایه گذاری  ظرفیت هاي  این  که 
دانمارکی  نفتی  شرکت های  استقبال 

همراه شده است.
»دنی عنان« سفیر دانمارک در تهران 
آمادگی  به  اشاره  با  در جمع خبرنگاران 
ایران و دانمارک به منظور توسعه سطح 
همکاری ها به ویژه در حوزه صنایع نفت، 

گاز و انرژی، گفت: شرکت های دانمارکی 
نفت  صنعت  در  سرمایه گذاری  آماده 
دانمارکی  ارشد  مقام  این  هستند.  ایران 
با تاکید بر اینکه در طول یکسال گذشته 
تاکنون حجم صادرات دانمارک به ایران 
حدود 78 درصد افزایش یافته است که 
پیش بینی می شود این روند همکاری ها 
باشد،  ادامه داشته  برجام  پسا  در دوران 
سرمایه گذاری،  کنار  در  کرد:  تصریح 
شرکت های دانمارکی آماده انتقال دانش 
و تکنولوژی به صنعت نفت ایران هستند.
وی با اشاره به سابقه طوالنی و تجربه 
خدمات  ارائه  در  دانمارکی  شرکت های 
حوزه  نفتی  پروژه های  در  ویژه  به  نفتی 
پرسش  به  پاسخ  در  شمال،  دریای 
دولت  حمایت  بر  مبنی  مهر  خبرنگار 
شرکت  احتمالی  قرارداد  از  کپنهاگ 
جنوبی،  پارس  نفتی  الیه  در  مرسک 
قرارداد  امضای  صورت  در  داشت:  اظهار 
دولت  قطعا  ایران،  در  مرسک  نفتی 
دانمارک از این قرارداد حمایت مي کند و 
سفارت دانمارک در جهت ارتقای روابط 

تهران- کپنهاگ تالش خواهد کرد.
رئیس  »هاردستون«  این  بر  عالوه 
هم  دانمارک  نفتی  شرکت های  اتحادیه 
با بیان این که شرکت هاي نفت و گازی 
این کشور که به ایران آمده اند در منطقه 
با  تا حدودی  و  کرده  فعالیت  خاورمیانه 

افزود:  هستند،  آشنا  منطقه  این  بازار 
در  دانمارکی  شرکت هاي  که  امیدواریم 
به  کنند.  دایر  نمایندگی  دفتر  نیز  ایران 
شرکت های  دانمارکی  مقام  این  گفته 
در حوزه  تا  دارند  دانمارکی عالقه  نفتی 

با  خزر  دریای  همچنین  و  فراساحل 
شرکت های ایرانی همکاری داشته باشند.

یک  در  اخیرا  نفت  وزیر  زنگنه  بیژن 
برنامه زنده تلویزیونی با بیان اینکه سال 
83 قراردادی با شرکت پترو ایران برای 
توسعه الیه نفتی در میدان پارس جنوبی 
نرفته  پیش  قرارداد  این  اما  شد  امضا 
دالر  میلیون   400 تاکنون  گفت:  است، 
برای   FPSO کشتی  خرید  جمله  از 
اتمام این طرح هزینه شده است و بهمن 

امسال روزانه حدود 30 هزار بشکه نفت 
از این الیه نفتی، تولید می شود.

اساس  بر  اینکه  بر  تاکید  با  زنگنه 
تولید  امکان  گرفته  انجام  مطالعات 
نفت  بشکه  هزار   200 سقف  تا  روزانه 
وجود  جنوبی  پارس  نفتی  الیه  از  خام 
الیه  توسعه  قرارداد  کرد:  تصریح  دارد، 
نفتی پارس جنوبی با یک شرکت معتبر 
ماه   6 تا  دانمارک(  )مرسک  خارجی 
آینده امضا خواهد شد. این مقام مسئول 
اختیار  در  فنآوری ها  این  اینکه  اعالم  با 
شرکت های بین المللی است، تصریح کرد: 
نفت این میدان سنگین است و شرکت ها 
و   IOR روش های  ابتدا  همان  از  باید 
پارس  نفتی  الیه  توسعه  برای   EOR

جنوبی استفاده کنند.
هم اکنون حفاری 300 حلقه چاه در 
کار  دستور  در  جنوبی  پارس  نفتی  الیه 
نفتی  الیه  دوم  فاز  توسعه  که  دارد  قرار 
از جمله اولویت های وزارت نفت بوده که 
در قالب قراردادهای جدید نفتی توسعه 
می یابد. هدف از طرح توسعه الیه نفتی 
پارس جنوبی تولید روزانه 35 هزار بشکه 
سازند  این  مشترک  غیر  بخش  از  نفت 
قطر  چند  هر  است؛  بوده  هیدروکربوری 
از سال 1991 میالدی تولید نفت از این 

میدان مشترک را آغاز کرده است.
خبرگزاری مهر

 معاون وزیر نفت با اشاره به مذاکرات جدید نفتی ایران و کرواسی، اعالم کرد: بیش 
از 10 شرکت نفتی کروات، خواستار ارائه خدمات به پاالیشگاه ها و شبکه خطوط لوله 
نفت و گاز ایران شده اند. »امیرحسین زمانی نیا« درباره مذاکرات اخیر ایران و کرواسی 
به منظور توسعه همکاری ها در صنایع نفت و گاز، گفت: به تازگی دور جدید گفتگوها 
با سفیر کرواسی و نمایندگان 10 شرکت نفتی این کشور اروپایی، در تهران انجام شده 
است. معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با تاکید بر اینکه ایران محدودیتی برای 
توسعه همکاری ها با کرواسی و شرکت های کروات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
ندارد، تصریح کرد: شرکت های کرواسی بیشتر خواستار ارائه خدمات فنی و مهندسی 
در صنعت نفت و گاز ایران هستند. این مقام مسئول با اشاره به پیشنهاد شرکت های 
کرواسی به منظور ارائه خدمات تعمیرات و نگهداری در صنعت نفت و گاز، اظهار داشت: 
انجام تعمیرات در بخش کشتی های نفتکش، خطوط لوله نفت و گاز و پاالیشگاه های 
نفت و گاز، از مهمترین پیشنهادهای شرکت های کرواسی در نشست مشترک بوده است. 

زمانی نیا با بیان اینکه پیشنهادهای شرکت های کرواسی به بخش های تخصصی صنعت 
نفت و حتی بخش خصوصی کشور ارائه شده است، تاکید کرد: زمینه توسعه همکاری ها با 
شرکت های صاحب دانش و معتبر کرواسی در صنعت نفت ایران وجود دارد. درحالی دور 
جدید گفتگوها بین مقامات وزارت نفت ایران و »استریبور کیکرتس« سفیر کرواسی در 
تهران با محور توسعه همکاری های دوجانبه انجام شده که پیش تر برخی از مسئوالن دولتی 
کرواسی، خواستار واردات نفت خام و برخی از محصوالت نفت و پتروشیمی از ایران شده 
بودند. »دار کوهرت«، وزیر کارآفرینی و صنایع کوچک کرواسی هم اواسط امسال در سفری 
به تهران اعالم کرده بود: کرواسی آماده واردات نفت خام، گاز، پلی اتیلن و سایر محصوالت 
پتروشیمی از ایران است. در همین حال شرکت ملی نفت ایران و شرکت »INA« کرواسی 
پیشتر قراردادی برای انجام فعالیت های اکتشافی در بلوک مغان در شمال غرب کشور امضا 

کرده بودند که پس از 6 سال، با توافق دو طرف این قرارداد فسخ شد.
خبرگزاری مهر

۱۰ شركت كرواسی آماده مشاركت در صنعت نفت ايران شدند
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جنوب  خیز  نفت  مناطق  ملی  شرکت 
حوزه  میادین  توسعه  منظور  به 
جدید  الگوی  اساس  بر  خود  عملیاتی 
قراردادهای نفتی، تفاهم نامه همکاری با 
بین المللي  شرکت هاي  از  کنسرسیومی 

امضا کرد.
استاندار  حضور  با  تفاهم نامه  این 
خوزستان، مسئوالن شرکت ملی مناطق 

مسئوالن  برخی  و  جنوب  نفت خیز 
امضا  به  پرگس  بین المللي  کنسرسیوم 
رسید. این تفاهم نامه در راستای اجرای 
الگوی جدید قراردادهای نفتی در حوزه 
باالدستی صنعت نفت و با هدف توسعه 
ملی  شرکت  میان  گاز،  و  نفت  میادین 
کنسرسیوم  و  جنوب  خیز  نفت  مناطق 
اروپایی،  شرکت   11 از  متشکل  پرگس 

صنعتی  دانشگاه  و  آسیایی  کانادایی، 
جدید  الگوی  شد.  امضا  شریف 
شرکت  پیشنهاد  به  نفتی  قراردادهای 
ملی مناطق نفت خیز جنوب و موافقت 
و ابالغ وزیر نفت با مشارکت کارشناسان 
این شرکت تدوین و پس از تصویب در 
هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، به 
مورد اجرا گذارده شده است. این مدل 

از قراردادها در قالب الگوی قراردادهای 
وزارت نفت و منطبق با کلیات آن بوده 
و در راهبری توسعه و تولید تابع شرایط 
تخصصی  و  فنی  ساختار  و  میادین 
جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت 
صنعت  در  بار  نخستین  برای  که  است 

نفت اجرا مي شود.
شبکه اطالع رساني نفت و انرژي )شانا(

پس از گذشتن یک سال و اندی از اجرای برجام بیژن 
نامدار زنگنه دومین وزیر ایرانی بود که فضای بین المللی را 

وادار به عقب نشینی و پذیرفتن شرایط ایران کرد.
عربستان در زمان برگزاری مذاکرات ژنو و نهایی شدن 
توافق برجام از دو جهت نگران بود؛ یکی اینکه توافق ایران با 
کشورهای غربی بر سر موضوع هسته ای، مرکز ثقل تجاری 
و سیاسی خاورمیانه را جابه جا کند و دیگر اینکه بازگشت 
دیگر  سهم  کاهش  معنای  به  نفت  جهانی  بازار  به  ایران 
تولیدکنندگان بزرگ به خصوص عربستان بود. نگرانی هاي 
عربستان چندان هم بیراه نبود؛ زیرا جمهوری اسالمی ظرف 
کمتر از یک سال از توافق ژنو نه تنها توانست جایگاه سومی 
خود را در میان تولیدکندگان اوپک بازپس گیرد، بلکه در 
تولید نفت و گاز نیز رشد داشت. بنابر گزارش اوپک ایران 
با رشد تولید نفت در نیمه نخست سال 2015 بار دیگر در 
جایگاه سوم تولیدکنندگان نفت قرار گرفت. تولید نفت خام 
ایران در ماه مه نسبت به آوریل روزانه هزار بشکه افزایش 
یافت و به دو میلیون و 845 هزار بشکه در روز رسید. این 
آمار نشان مي دهد، ایران در ماه مه، امارات را که ماه پیش 

از عربستان  و پس  زده  کنار  آن داشت  با  نزدیکی  رقابت 
کشورهای  سازمان  بزرگ  تولیدکننده  سومین  عراق  و 
صادرکننده نفت شد. در همین حال اما تولید نفت عربستان 
در ماه مه روزانه با چهار هزار و 300 بشکه کاهش نسبت به 
آوریل به 10 میلیون و 107 هزار بشکه در روز رسید و این 
آغاز تالش عربستان برای حفظ بازارهای جدیدی بود که 
در دوران تحریم های ظالمانه علیه ایران به دست آورده بود.

بیژن زنگنه با تعیین استراتژی هوشمندانه اي این تالش 
ها را نه تنها خنثی بلکه به سمت و سویی برد که عربستان 
خود دست به دامن کشورهای عضو اوپک شد تا از افزایش 
کسر بودجه خود جلوگیری کند. درست سه ماه بعد از اجرای 
برجام بود که رسانه هاي معتبر عربستان گزارش دادند درآمد 
عربستان در سال 2016 )سال آتی میالدی( 513 میلیارد 
ریال سعودی خواهد بود که هزینه های دولت این کشور 
840 میلیارد ریال سعودی برآورد شده که به این ترتیب 
میزان کسری بودجه عربستان 327 میلیارد ریال سعودی 
)87 میلیارد دالر( خواهد بود که این رقم در 10 سال گذشته 

در عربستان بی سابقه بوده است.

پیروزی نفتی ايران در اوپک

در نشست قبل اوپک که بیست و نهم فروردین 1395به 
میزباني قطر برگزار شد، عربستان مانع شکل گیري توافق 
تولیدکننده بزرگ نفت و  به عنوان  شد. درحالي که روسیه 
کشوري خارج از اوپک حاضر به تفاهم بر سر فریز نفتي شده 
بود و مستثني شدن ایران از این طرح مورد پذیرش همه 
کشورها قرار گرفته بود، عربستان زیر بار این توافق نرفت 
تا این تفاهم به نشست دهم آذرماه موکول شود. ایران که 
بازپس گري  به دنبال  برجام  اجراي  از  ماه گذشته  طي 10  
سهم خود از تولید و صادرات نفت بود، بارها اعالم کرد تا 
تحریم ها  از  پیش  میزان  به  را  نفت خود  تولید  که  زماني 
نرساند، دست از افزایش تولید برنخواهد داشت. در شرایطي 
که گزارش هاي رسمي نشان دهنده عبور تولید نفت ایران 
از مرز 4میلیون بشکه در روز است و صادرات ایران به 2 
میلیون بشکه افزایش یافته است، احتمال فریز تولید نفت 
در این سطح باال رفته است. براساس توافق اولیه در الجزایر 
کشورهاي ایران، لیبي و نیجریه از مشارکت در اجراي فریز 
نفتي معاف شده اند. با افزایش احتمال توافق نفتي ها در دهم 
آذرماه، بازار نفت جهت گیري جدیدي در نرخ ها تجربه خواهد 
کرد. حدود 40درصد نفت خام جهان را اوپک تأمین مي کند. 
رویترز در گزارشي نوشت، اوپک به نهایي کردن نخستین 
توافق محدودسازي تولید خود از سال 2008 نزدیک است. 
اعضای اوپک در سپتامبر با طرح کلی کاهش تولید اعضای 
این سازمان در دامنه 32 میلیون و 500 هزار بشکه تا 33 
میلیون بشکه در روز موافقت کردند که نخستین توافق آنان 
در باره محدودیت تولید از سال 2008 به این سو بود. بر 
اساس برآورد اوپک، مجموع تولید کشورهای عضو در ماه 

اکتبر 33 میلیون و 600 هزار بشکه در روز بوده است.
شد،  برگزار  آذرماه  که  اوپک  امسال  جلسه  آخرین  در 
در  را  خود  تولید  که  کردند  توافق  اوپک  عضو  کشورهای 
مجموع 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش دهند و تولیدات 
خود را به میزان 32.5 میلیون بشکه در روز برسانند. بر همین 
اساس قیمت نفت در اولین واکنش خود به این تصمیم، 
افزایش 7.6 درصدی داشت به 49.90 دالر رسید.بر اساس 
تفاهم اوپک ایران حتي مي تواند تولیدش را در شش ماهه 
2017 روزانه 90 هزار بشکه افزایش دهد و به سقف 3.9 

میلیون بشکه برساند.
 نشريه فراب

الگوی جديد قراردادهای مناطق نفت خيز جنوب اجرايی شد
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مجله خبری16

 مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران با وزیر انرژی 
کاهش  ضرورت  بر  و  دیدار  تاجیکستان  آب  منابع  و 

مطالبات معوق ایران از این کشور تاکید کرد.
»علی صالح آبادی« این مطلب را در دیدار با »عثمان 
بانک  ارشد  مدیران  حضور  با  که  عثمان زاده«  علی 
برگزار  ایران  در  تاجیکستان  سفیر  و  صادرات  توسعه 

شد، بیان کرد، معوق شدن این 
منفی  اثرگذاري  با  تسهیالت 
روی صورت هاي مالی، به رتبه 
سطح  در  بانک  این  اعتباری 

بین المللي آسیب خواهد زد.
توسعه  بانک  مدیر عامل 
با  کرد:  تاکید  ایران  صادرات 
دوران  از  ایران  عبور  به  توجه 
سخت تحریم و قرار گرفتن در 
مقطعی حساس و تاثیرگذار به 
روابط  احیای  و  برقراری  لحاظ 
کاهش  بین المللی،  اقتصادی 
سطح معوقات و بهبود تنگنای 

برخوردار  ویژه اي  اهمیت  از  ایرانی  بانک های  اعتباری 
است.

آب  منابع  و  انرژی  وزیر  به  خطاب  آبادی  صالح 
آتی  دیدارهای  در  امیدواریم  گفت:  تاجیکستان، 
که  چرا  ببرید؛  باال  را  بانک  به  پروژه  بازپرداخت  رقم 
صرف  عمدتاً  فراب  شرکت  به  شما  فعلی  پرداخت هاي 
مخارج نیروگاه می شود و به این ترتیب مبلغی به بانک 

بر نمی گردد. 

»عثمان علی عثمان زاده« هم در این نشست گفت: 
نیروگاه  این  احداث  با  تاجیکستان  برق  تامین  وضعیت 
برای  ایرانی  از طرف  ما  و  پیشرفت خوبی داشته است 

تامین مالی این پروژه تشکر مي کنیم.
در  ایران  همکاری  افزود:  تاجیکستان  انرژی  وزیر 
ساخت نیروگاه مزایای زیادی برای تاجیکستان داشته 
موقعیت  تاجیکستان  است. 
و  آب  ذخایر  لحاظ  از  خوبی 
مزیت هاي توسعه انرژی برقابی 

در آسیای مرکزی دارد.
موانع  سر  بر  گفت:  وی 
موجود برای توسعه همکاری ها 
تبادل نظر کردیم و به زودی در 
دیداری دیگر به حل مشکالت 

خواهیم پرداخت.
توسعه  بانک  عامل  مدیر   
حاشیه  در  همچنین  صادرات 
نیوز«  »اگزیم  به  دیدار  این 
متشکل  هیأتی  قرار شد  گفت: 
و  صادرات  ضمانت  صندوق  نیرو،  وزارت  مقامات  از 
شرکت فراب، برای پیگیری بازپرداخت فاینانس پروژه 
و  سد  شوند.  کشور  این  عازم  تاجیکستان  نیروگاهی 
در  فراب  ایراني  شرکت  توسط  توده2  سنگ  نیروگاه 
به عنوان  طرح  این  از  است.  شده  ساخته  تاجیکستان 
مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  در  زرینی  برگ 

متخصصان توانمند شرکت فراب یاد می شود.
خبرگزاري جمهوري اسالمي )ايرنا(

ضرورت كاهش مطالبات معوق ايران از تاجیكستان
همکاری ايران در ساخت نيروگاه مزايای زيادی برای تاجيکستان داشته است

ایران در قرقیزستان
نیروگاه برق آبی مي سازد

قرقیزستان  انرژی  هولدینگ  ملی  شرکت 
از ایران دعوت کرد تا در نیروگاه های برق آبی 
بخش باالدستی آبریز رودخانه نارین در این 

کشور سرمایه گذاری کند.
شرکت هولدینگ انرژی قرقیزستان اعالم 
کرد: در جریان مجمع تجاری مشترک ایران 
شد،  برگزار  گذشته  هفته  که  قرقیزستان  و 
از  قرقیزستان  انرژی  هولدینگ  ملی  شرکت 
ایران دعوت کرد تا در نیروگاه های برق آبی 
این  نارین  رودخانه  آبریز  باالدستی  بخش 
 »1 آتا  »کامبار  نیروگاه  جمله  از  و  کشور 
این  اعالم  براساس  کند.  سرمایه گذاری 
قرقیزستان  برق آبی  تولید  ظرفیت  شرکت، 
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شده است.
نیروگاه   17 مجموع  در  قرقیزستان 
برق آبی دارد و بر اساس اظهارات کارشناسان 
قرقیزستانی، در حال حاضر فقط از 10درصد 
ظرفیت رودخانه »نارین« که شاهرگ اصلی 
می شود.  استفاده  است؛  قرقیزستان  آبی 
احداث  با  رودخانه  این  ظرفیت  از  استفاده 
شده  آغاز  کورگان«  »اوچ  برق آبی  نیروگاه 
ساخت  کارشناسان،  این  گفته  به  است.  
توسعه  از  مهمی  بخش  ها  نیروگاه  این 
مطالعه  می رود.  شمار  به  قرقیزستان  منابع 
کامبار  برق آبی  نیروگاه  برای  سنجی  امکان 
از  شده  تولید  برق  است.  شده  آماده   1 آتا 
قابل  سال  طول  تمام  در  آتا  کامبار  نیروگاه 
برق  تابستان  فصل  در  بود.  خواهد  فروش 
این نیروگاه می تواند به خارج از قرقیزستان 
نیز صادر شود. مجموعا 63 نیروگاه برق آبی 
کوچک با ظرفیت تولید 257 مگاوات برق در 

کشور قرقیزستان قابل احداث است.
برق نيوز

با دستور وزیر نیرو، ستاد همکاری های 
ایران و عراق در حوزه آب و برق تشکیل 
و مهندس »بهرام نظام الملکی« به عنوان 

دبیر این ستاد منصوب شد.
با توسعه روزافزون همکاری های فنی 
با  ایران  برق  و  آب  صنعت  مهندسی  و 
کشور عراق و سهم بیش از 90 درصدی 
در بخش  مهندسی  فنی  صدور خدمات 
با  ستاد  این  کشور،  این  به  برق  و  آب 
چیت چیان"،  "حمید  مهندس  دستور 
بستر  کردن  فراهم  برای  نیرو،  وزیر 

همکاری ها  موانع  رفع  و  توسعه  مناسب 
تشکیل شده است.

ستاد  نیرو،  وزیر  نظر  اساس  بر 
حوزه  در  عراق  و  ایران  همکاری های 
پیگیری  همچون  وظایفی  برق،  و  آب 
و  بخش خصوصی  مطالبات شرکت های 
طرف های  از  برق  و  آب  صنعت  دولتی 
عراقی، رفع موانع ورود بخش خصوصی 
به کشور عراق و  به حوزه صادرات برق 
پیگیری تخصیص خطوط اعتباری برای 
در کشور  برق  پروژه های صنعت  اجرای 

عراق، از محل صندوق توسعه ملی را به 
عهده دارد.

همچنین توسعه همکاری و تعامل با 
بخش اقتصادی سفارت ایران در عراق و 
همچنین رایزن بازرگانی سازمان توسعه 
تجارت ایران، رایزنی با نهادهای ذي ربط 
فعاالن  به  تسهیالت  اختصاص  براي 
مطالبات  قبال  در  برق  صادراتی صنعت 
ارائه  با  عراقی  کارفرمایان  از  آنها  معوقه 
اسناد و مدارک مثبته و تأیید سندیکای 
در  توافق  و همچنین  ایران  برق  صنعت 

ستاد همكاری های ايران و عراق در حوزه آب و برق تشكیل شد
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وزارت نیرو، اعالم کرد: کاهش شدید حجم بارش ها 
در دو ماه ابتدای سال آبی جاری )مهر و آبان 95( باعث 
آب  کمبود شدید  وضعیت  در  استان کشور   7 تا  شده 

قرار گیرند. 
بر اساس  اعالم کرد:  انتشار گزارشی،  با  نیرو  وزارت 
آغاز  زمان  که  امسال  مهرماه  ابتدای  از  آمار،  آخرین 
سال آبی 96-95 نیز محسوب می شود، در مجموع 13 
ماه  این میزان در دو  بارش گزارش شده که  میلی متر 

اول سال گذشته، 69 میلی متر بوده است.
با  ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت  اساس،  این  بر 
تعریف شاخص های مختلفی همچون روند بارش استان، 
سطحی،  روان آب های  میزان  و  سدها  ذخیره  حجم 
بر  را  کشور  مختلف  استان های  آب  منابع  موجودی 
اساس دسترسی و تامین آب رتبه بندی می کند که در 
این میان، هفت استان کشور از جمله، اصفهان، بوشهر، 
با  یزد  و  هرمزگان  قزوین،  زنجان،  شمالی،  خراسان 
کمبود شدید آبی روبرو هستند و وضعیت نامناسب تری 

نسبت به سایر استان های کشور دارند.
شامل  کشور  استان   21 دیگر  سوی  از 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایالم، تهران، 
البرز، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان 
قم،  فارس،  بلوچستان،  و  سیستان  خوزستان،  جنوبی، 
بویر احمد، گلستان،  و  کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه 
گیالن، لرستان، مرکزی و همدان نیز با تنش آبی شدید 

روبرو هستند.
مهرماه  ابتدای  از  روزهایی،  چنین  در  گذشته  سال 
تا پایان آبان ماه فقط 3 استان در وضعیت کمبود و 8 
استان در وضعیت تنش شدید آب بودند؛ ولی در سال 
لیست،  این  به  دیگر  استان  افزوده شدن 17  با  جاری 
تعداد استان های دارای تنش آبی شدید و کمبود آب به 
28 استان رسیده است. البته با وقوع بارش های مناسبی 
که در روزهای آخر آذر در نیمه شمالی کشور ثبت شده 
است، این امیدواری به وجود آمده تا حداقل بخشی از 

کمبود بارش ها از ابتدای سال جبران شود.

آغاز تنش شدید آبی در ۲۱ استان

رئیس مرکز پشتیبانی صنایع آب و برق و توسعه صادرات 
بخش  از  نیرو  وزارت  همه جانبه  حمایت  از  نیرو  وزارت 
خصوصی فعال در صنعت آب و برق برای ورود به بازار عراق 
خبر داد. »همایون حائری« گفت: پیش از این برخی مسائل و 
مشکالت از سوی بخش خصوصی ایران برای ورود و استمرار 
فعالیت در کشور عراق و همچنین صادرات خدمات فنی و 
مهندسی آب و برق به این کشور عنوان شده بود که در 
جلسات متعددی که با مسئوالن عراقی داشتیم، موفق شدیم 
تا حد زیادی مشکالت سر راه بخش خصوصی ایرانی را برای 
توسعه فعالیت هاي تجاری و فنی و مهندسی در عراق برطرف 
کنیم. وی افزود: بخش خصوصی برای ورود به بازار عراق 

از حمایت همه جانبه وزارت نیرو برخوردار مي شود و در 
صورت بروز هر نوع مشکل در بروکراسی سازمان هاي کشور 
عراق و نحوه تعامل با شرکت هاي ایرانی، بخش خصوصی 
صنعت آب و برق مي تواند روی کمک ها و حمایت وزارت 

نیرو حساب کند.
حائری با بیان اینکه امروز کشور عراق یکی از مقاصد 
اصلی صادرات خدمات فنی و مهندسی آب و برق ایران است، 
گفت: بازار بالقوه عراق برای توسعه، ظرفیت های بسیاری دارد 
و این کشور به حضور شرکت های توانمند ایرانی برای توسعه 

و تکمیل زیرساخت های آب و برق نیاز دارد.
خبرگزاري تسنيم

وزارت نيرو اعالم كرد:

برنامه  پایان  تا  گفت:  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
ششم باید 85 درصد از صنعت حمل و نقل ریلی 
و تامین آب و آب شیرین کن ها، داخلی سازی شود.

دکتر »حمیدرضا طیبی« در دومین دوره تجلیل 
از برترین های پژوهش و فناوری که در پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد، با بیان اینکه در 
پی گنجاندن سه بند در برنامه ششم توسعه براي 
تا  نقشه جامع علمی کشور هستیم، گفت:  تحقق 
درصد   85 باید  کشور،  توسعه  ششم  برنامه  پایان 
و  باشد  داخل  ساخت  ریلی  نقل  و  حمل  صنعت 
همچنین 85 درصد تامین آب و آب شیرین کن ها 

داخلی سازی شود. 
وي افزود: هم اکنون 54 آب شیرین کن بدون 
انتقال تکنولوژی وجود دارد که این مسأله  امتیاز 

قابل قبول نیست.
خبرگزاري دانشجويان ايسنا

رئيس جهاد د انشگاهی:

الزام برنامه ششم به تولید 
تجهیزات آب شیرين كن 

در داخل كشور

حمايت وزارت نیرو از بخش خصوصی برای ورود به بازار عراق
صادراتی  فعاالن  معوقه  مطالبات  تهاتر  خصوص 
عراق،  در کشور  موجود  اولیه  مواد  با  برق  صنعت 

از دیگر وظایف این ستاد خواهد بود.
و  تکنولوژی  انتقال  و  از سرمایه گذاری  حمایت 
ساخت  منظور  به  عراق  در  تولید  خطوط  احداث 
از  جلوگیری  و  مشترک  تجهیزات  و  محصوالت 
صادرکننده  ایرانی  شرکت های  بین  مخرب  رقابت 
خدمات صنعت آب و برق در بازار عراق، از جمله 
است که ستاد همکاری های  دیگر مسئولیت هایی 

ایران و عراق در حوزه آب و برق به عهده دارد.
پايگاه اطالع رسانی وزارت نيرو )پاون( 
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مجری طرح های نیروگاهی و خطوط 
پارس  گاز  و  نفت  نیروي شرکت  انتقال 
پیشرفت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 
کرد  اعالم  درصد   36 را  جنوبي  پارس 
به  زمینی  در  نیروگاه  این  گفت:  و 
احداث  دست  در  هکتار   24 مساحت 
آخرین  بینی،  پیش  براساس  و  است 
سال  آبان  تا  آن  ترکیبی  سیکل  واحد 
خواهد شد.  برداری  بهره  مدار  وارد   97
این  احداث  توسلی پور«  »محمد مهدی 
نیروگاه را مهم ترین برنامه درحال اجرای 
طرح های نیروگاهی عنوان کرد و گفت: 
این نیروگاه دارای 3 واحد 160 مگاواتی 
است که با بهره برداری از آنها در مجموع 
480 مگاوات به ظرفیت موجود نیروگاه 

پارس جنوبی افزوده می شود.
تکمیل  با  اینکه  بیان  با  پور  توسلی 
ترکیبی،  سیکل  نیروگاه  بخار  بخش 
ظرفیت نیروگاه پارس جنوبی به 1500 
از  مگاوات می رسد، گفت: 613 مگاوات 
این ظرفیت در بخش مصارف طرح های 
شامل  یک  پارس  منطقه  در  واقع 
تامین   ،8 تا  یک  فازهای  از  پشتیبانی 
15و16،  9و10،  فازهای  پاالیشگاه  برق 
17و18، 20و21، آبگیر شماره2 منطقه 
هم  مگاوات   600 همچنین  و  پارس1 
نیاز  مورد  پشتیبان  برق  تامین  صرف 

شامل   2 پارس  منطقه  پاالیشگاه های 
فازهای 12، 13، 14، 19 ، 22 تا24 و 

آبگیر این منطقه خواهد شد.
مجری طرح های نیروگاهی و خطوط 
پارس  گاز  و  نفت  نیروي شرکت  انتقال 
همچنین از اجرای کامل خط انتقال برق 
400 کیلوولت ارتباطی نیروگاه متمرکز 
پارس جنوبی به پست برق پارس 2 به 

طول 67 کیلومتر خبر داد.
وی با اشاره به پیشرفت 96 درصدی 
انتقال  کیلوولت   132 انشعابی  خطوط 
برق نیروگاه پارس یک به فازهای منطقه 
نیز،  خط  این  تکمیل  با  گفت:  پارس2، 
پرونده احداث خطوط انتقال برق مناطق 
پارس 1 و 2 تا پایان سال جاری بسته 

خواهد شد.
وی با اشاره به تکمیل پروژه های برق 
رسانی به تاسیسات جانبی پاالیشگاه های 
احداث  پروژه  کرد:  اظهار  جنوبی  پارس 
تکمیل  پارس1،  شماره2  آبگیر  پست 
برق  کابلی  انتقال132کیلوولت  خط 
رسانی از نیروگاه متمرکز به این پست، 
خانه  تلمبه  ایستگاه  به  برق رسانی 
توسعه  و  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه 
پست فازهای 9و10 به طور کامل انجام 

شده است.
پايگاه اطالع رسانی شركت ملی نفت ايران

سیستم تحریک استاتیک نیروگاه های 
برق آبی در پژوهشگاه نیرو ساخته شد

مدیر پروژه سیستم تحریک استاتیک 
برق آبی  نیروگاه  برای  سنکرون  ژنراتور 
»لوارک« با تاکید بر اینکه این پروژه با تکیه 
توان داخلی ساخته شده است، گفت:  بر 
سیستم تحریک استاتیک برای واحدهای 
سال  پایان  تا  لوارک  نیروگاه  در  برق آبی 

جاری به بهره برداری می رسد.
مراحل  خصوص  در  عارضی«  »بهروز 
اجرای این طرح گفت: این پروژه به سفارش 
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از 
مراحل  اکنون  هم  و  شده  آغاز   93 سال 
پایان است و قرار است  ساخت آن رو به 
که نصب آن در نیروگاه از ابتدای بهمن ماه 
امسال آغاز شود. وی درباره هدف این طرح 
گفت: سیستم تحریک وسیله ای است که 
برای ایجاد میدان در ژنراتور و تولید ولتاژ به 
کار می رود.  عارضی ادامه داد: سیستم های 

کشورهای  از  فقط  گذشته  در  تحریک 
و  سوئد  و  اتریش  آلمان،  شامل  اروپایی 
تحریم ها،  آغاز  با  که  می شد  وارد  فرانسه 
کشور در تأمین آن با مشکل مواجه شد. 
و  کرد  اشاره  این طرح  مزیت های  به  وي 
گفت: سیستم تحریک استاتیک به علت 
اینکه هیچ عنصر دواری در ساختمان آن به 
کار گرفته نشده است، هم از نظر دینامیک 
و سرعت عمل و هم از نظر نیاز کمتر به 

سرویس و نگهداری، مزیت دارد.
بصورت  نیرو  پژوهشگاه  افزود:  عارضی 
پیمانی پروژه را به انجام رسانده است؛ یعنی 
تأمین هزینه ها توسط شرکت آب نیرو انجام 
شده است. قیمت تمام شده محصول حدود 
200 تا 250 میلیون تومان است؛ در حالی 
که قیمت مشابه خارجی آن بیش از یک 
برابر  چهار  حداقل  و  بوده  تومان  میلیارد 

قیمت نمونه داخلی است.
برق نيوز

با دستور وزیر نفت شرکت ملی صادرات 
گاز ایران به طور رسمی منحل و مدیریت 
صادرات گاز در شرکت ملی نفت راه اندازی 
شد.  در ادامه تغییرات جدید ساختاری در 
بدنه شرکت ملی نفت ایران، روز چهارشنبه 
22 دی ماه سال 95 شرکت ملی صادرات 
گاز ایران منحل و یک مدیریت جدید تحت 
راه  نفت  شرکت  در  گاز«  »صادرات  عنوان 
اندازی شد. همچنین »علی کاردر« معاون 

وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، 
روز چهارشنبه 22 دی ماه با صدور حکمی 
»علی امیرانی« را به عنوان سرپرست مدیریت 
صادرات گاز ایران منصوب کرد. با این تغییر و 
تحوالت ساختاری در شرکت ملی نفت ایران، 
مقرر شده تا سایر مدیریت های تابع شرکت 
ملی نفت ایران موظف به همکاری با مدیریت 
صادرات گاز ایران همکاری کنند. از سوی 
دیگر مطابق با تغییرات جدید ساختاری قرار 

است مباحث مربوط به تجارت گاز ایران از 
مسیر خط لوله گاز توسط شرکت ملی گاز 
ایران و مباحث مربوط به صادرت گاز از مسیر 
ال ان جی توسط مدیریت صادرات گاز ایران 
پیگیری شود. بیژن زنگنه آذر ماه امسال در 
جمع خبرنگاران با اشاره به انحالل شرکت 
ملی صادرات گاز، گفته بود: شرکت صادرات 
گاز منحل و زیر مجموعه شرکت ملی نفت 
به  قبل  دولت  در  زیرا  می گیرد؛  قرار  ایران 

بودند،  شرکت  این  خصوصی سازی  دنبال 
درحالی که خصوصی سازی شرکت ملی گاز 
معنا ندارد به همین دلیل آن  را به مدیریت 
تبدیل کردیم تا به بخش خصوصی واگذار 
نشود. وزیر نفت، تاکید کرده بود: البته بخش 
صادرات گاز با لوله، در زیرمجموعه شرکت 
ایران قرار می گیرد و فعالیت این  ملی گاز 

بخش ادامه دارد.
خبرگزاری مهر

شركت صادرات گاز منحل شد

سيستم تحریک استاتيک نيروگاه های برق آبی 
در پژوهشگاه نيرو ساخته شد

 آخرین واحد نيروگاه سيکل تركيبي 
پارس جنوبي آبان 97 به بهربرداري مي رسد
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سخنگوی کمپانی راه آهن ملی هلند 
امسال  ژانویه  یکم  از  است:  کرده  اعالم 
تمامی قطارهای برقی هلند، انرژی خود 

را از باد تأمین خواهند کرد.
  )NS(هلند ملی  آهن  راه  کمپانی 
برقی  قطارهای  همه  انرژی  کرد:  اعالم 

هلند از انرژی بادی تأمین می شود.
کمپانی  سخنگوی  بوون«،  »تان 
راه آهن ملی هلند، اعالم کرده است: دو 
سال پیش شرکت »انکو« در مناقصه ای 
ژانویه  بود  قرار  آن  طی  که  شد  برنده 
سال 2018 تمامی انرژی قطارهای برقی 
هلند از انرژی بادی تأمین شود، اما این 
موضوع یک سال زودتر به وقوع پیوست.

شمار  افزایش  است:  افزوده  وي 

در  به ویژه  کشور  در  بادی  مزرعه های 
بسیار  امر  این  به  سوئد  ساحلی  مناطق 

کمک کرده است.
هلند  ملی  آهن  راه  شرکت  و  انکو 
کرده اند:  اعالم  خود  سایت  وب  روی  بر 
طریق  از  نفر  هزار   600 حدود  روزانه 
قطارهایی که انرژی خود را از باد تأمین 
آسیاب  یک  می شوند.  جابجا  می کنند، 
برق  می تواند  شارژ  ساعت  یک  با  بادی 
قطاری را که 120 مایل جابجا می شود، 
سال  تا  است  امیدوار  هلند  کند.  تأمین 
انرژی  مصرف  میزان  میالدی   2020
بادی برای هر مسافر قطار را تا 35 درصد 

نسبت به سال 2005 کاهش دهد.
پايگاه اطالع رسانی وزارت نيرو )پاون(

خط  قطارهای  از  رام   3 گرم  تست 
شمالی  شفت  در  مشهد  شهری  قطار   2
سیزدهم  روز  صبح  سوم،  طبرسی  بلوار 
شهردار  حضور  با  مراسمی  در  ماه  دي 
مشهد، اصحاب رسانه و مدیران شهری، 
عمومی  روابط  گزارش  به  شد.  انجام 

شرکت قطار شهری مشهد، 
در جریان آزمایش گرم این 
خط، شهردار مشهد با اشاره 
فرهنگ  پایتختی  شروع  به 
جهان اسالم در این کالنشهر 
همزمان با آغاز سال 2017 
تست  گفت:  میالدی، 

اتمام رسید و  به  واگن ها به احسن وجه 
گوارای وجود  انجام شد که  مبارکی  کار 
صولت  »سید  باشد.  زائران  و  مجاوران 
سال  این  در  مفتخریم  افزود:  مرتضوی« 
اگر توفیق تشرف به خدمت رهبر معظم 
انقالب را یافتیم، بگوییم سربازان رهبری 
در شهرداری مشهد به ویژه معاونت فنی و 
عمران، شعار اقتصاد مقاومتی را به زیبایی 
صرف کردند. آنها اقدامات را تعریف کردند 
و در مقام عمل، امروز سه رام قطارهای 

خط 2 قطار شهری به استعداد 15 واگن 
اول خط  فاز  تست شد. وی عنوان کرد: 
که  فجر  مبارک  در دهه  قطار شهری   2
جوانان  مجاهدت های  و  خاطرات  یادآور 
انقالبی ایران اسالمی است، به بهره برداری 
مورد  اعتبارات  مجموع  و  رسید  خواهد 
این خط، دو  برای  نیاز 
میلیارد   200 و  هزار 
می شود.  برآورد  تومان 
با اشاره  شهردار مشهد 
فیزیکی  پیشرفت  به 
این خط،  درصدی   80
بر  بالغ  تاکنون  گفت: 
هزار و 700 میلیارد تومان هزینه صورت 
گرفته است. مرتضوی مجموع فعالیت های 
صورت گرفته تاکنون را محصول و مرهون 
مجاهدت های مدیران شهرداری و قرارگاه 
بهره برداری  و گفت:  االنبیاء خواند  خاتم 
از این خط گوارای وجود مردم مشهد و 
زائران باشد. چراکه شأنشان باالتر از اینها 
است. اگر هرچه داریم، تقدیم این مردم 

بکنیم، کم است.
روابط عمومي شركت قطار شهری مشهد

برگزاری  به  اشاره  با  نیرو  وزیر  معاون 
به  کرد:  اعالم  ایران،  برقی  مناقصه جدید 
راندمان  ارتقای  بین المللی  مناقصه  زودی 
18 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی از 33 

به 40 درصد برگزار می شود.
»هوشنگ فالحتیان« با بیان اینکه هم 
نیروگاه های موجود کشور  راندمان  اکنون 
در  که  است  درصد   37 متوسط  طور  به 
طول برنامه ششم توسعه باید به بیش از 
400 درصد افزایش یابد، گفت: به زودی 
بخار  بخش  ساخت  طرح های  مناقصه 

نیروگاه های گازی کشور برگزار می شود.
انرژی  و  امور برق  نیرو در  معاون وزیر 
این  برگزاری  از  هدف  اینکه  بر  تاکید  با 
مناقصه ارتقای راندمان نیروگاه های موجود 
سال  تا 5  کرد:  تصریح  است،  کشور  برق 

آینده راندمان 18 هزار مگاوات نیروگاه های 
باید  درصد  به 48  درصد  از 33  را  گازی 

ارتقا دهیم.
برنامه  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
جدید  نیروگاه  مگاوات  هزار   25 ساخت 
در قالب یک برنامه پنج ساله، تصریح کرد: 
نیروگاه های  کردیم  برنامه ریزی  رو  این  از 
با  و   58 از  بیش  راندمان  با  برق  جدید 

توربین های کالس F و H احداث شود.
فالحتیان افزود: هم اکنون در ردیف 6 
تا 7 کشور جهان هستیم که قادریم صفر تا 
صد نیروگاه ها را در داخل کشور بسازیم اما 
راندمان نیروگاه هایی که احداث می شوند 
ریزی  برنامه  که  بوده  درصد   50 حدود 
کردیم فناوری جدید برای ارتقای راندمان 

نیروگاهی به کشور منتقل شود.

دو سال  تا  یک  در طول  وی  گفته  به 
اخیر به ویژه اواسط امسال، 94 درصد از 
تشکیل  گاز  را  نیروگاه ها  سوخت  مصرف 
می داد و از سوخت گازوئیل و نفت کوره 
بسیار کم در نیروگاه ها استفاده شده که با 
توجه به برودت هوا برنامه ریزی کردیم تا 
پایان امسال 80 درصد از سوخت نیروگاه 

ها از گاز تامین کنیم.
اینکه  یادآوری  با  نیرو  وزیر  معاون 
سیاست وزارت نیرو این است در سال های 
آینده با در مدار قرار گرفتن مراحل جدید 
تولید گاز، همه مصرف نیروگاه های کشور 
را از گاز تامین کنیم، تاکید کرد: افزایش 
سهم گاز طبیعی در سبد سوخت نیروگاهی 

به نوعی خدمت به محیط زیست است.
این مقام مسئول، یادآور شد: هم اکنون 

سیاست محدود کننده ای در حوزه سوخت 
فعالیت های  از  مانع  که  ندارد  وجود  گاز 
باشد،  تجارت  و  معدن  صنعت،  مختلف 
از  بخشی  لزوم  مواقع  و  است  ممکن  اما 

سوخت ها جایگزین شود.
گاز  قطع  به  اشاره  با  همچنین  وی 
ترکمنستان به ایران، گفت: گاز وارداتی از 
ترکمنستان سهم ناچیزی در مصرف کل 
گاز کشور دارد که با اندکی صرفه جویی 
قابل جبران است البته طرف ترکمن هم 
مواجه  جدی  تهدید  با  باشد  مطلع  باید 
نیستیم که قطع گاز کمتر از 25 میلیون 
متر مکعب صادراتی ترکمنستان به ایران 
تاثیری در تامین گاز مصرفی کشور داشته 

باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان

جزئیات برگزاری مناقصه بزرگ صنعت برق ايران اعالم شد

۱۰۰ درصد برق قطارهاي هلند
 از انرژي بادي تأمین مي شود

آغاز آزمايش گرم ناوگان خط 2 قطار 
شهری با حضور شهردار مشهد
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سازمان انرژی های تجدیدپذیر تشکيل می شود
علنی  جلسه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
سازمان  تشکیل  الیحه  جزئیات  و  کلیات  با  گذشته  روز 
)ساتبا(  برق  انرژی  بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های 
این  ماده یک  به گزارش خانه ملت، در  موافقت کردند. 
الیحه که با موافقت نمایندگان روبه رو شد، آمده است: به 
منظور ارتقای بهره وری انرژی و استفاده هر چه بیشتر از 
منابع تجدیدپذیر و پاک »سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
و بهره وری انرژی برق« که در این اساسنامه به اختصار 
دولتی  موسسه  به صورت  می شود،  نامیده  »سازمان« 

وابسته به وزارت نیرو تشکیل می شود.
جزئیات  بررسی  جریان  در  نمایندگان  همچنین 
الیحه تشکیل سازمان انرژی های  تجدیدپذیر، با ماده 3 
این الیحه، »سازمان ساتبا« را مجاز به ایجاد واحدهای 
تشکیالتی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر کردند. بر 
این اساس سازمان ساتبا دارای شخصیت حقوقی مستقل 
سراسر  آن  فعالیت  حوزه  و  تهران  در  آن  اصلی  مرکز  و 
کشور است. همچنین بر مبنای تبصره این ماده، سازمان 
به  وصول  و  خود  قانونی  وظایف  انجام  برای  می تواند 
اهداف با تایید وزارت نیرو و تصویب سازمان امور اداری 
و استخدامی کشور نسبت به ایجاد واحدهای تشکیالتی 
مورد نیاز اقدام کند. نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
موازی  از  جلوگیری  برای  الیحه،  این  بررسی  ادامه  در 
تجدیدپذیر  انرژی های  حوزه  در  نیرو  وزارت  در  کاری 
موافقت  ساتبا  به  مشابه  سازمان های  وظایف  انتقال  با 
مشابه  فعالیت های  این الیحه،   5 ماده  اساس  بر  کردند. 
با وظایف سازمان که در وزارت نیرو یا سایر سازمان های 
زیر مجموعه وزارت نیرو انجام می شود به همراه اعتبارات 
قانونی  مراجع  تایید  و  نیرو  وزیر  تشخیص  به  مربوط، 

همچنین  می شود.مجلسی ها  منتقل  سازمان  به  ذی ربط 
رئیس  که  کردند  موافقت  الیحه  این   7 ماده  تصویب  با 
سازمان ساتبا از بین اشخاص دارای تحصیالت دانشگاهی 
و سابقه و تجربه کافی در رشته های شغلی مرتبط با حوزه 
انرژی، از سوی وزیر نیرو انتخاب و معاون وزیر نیرو شود. 
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی الیحه مذکور، وظایف 
بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  اختیارات  و 

انرژی برق را تعیین کردند.
میان مدت  کالن،  برنامه های  »تدوین  اساس،  این  بر 
مرتبط  الزم  دستورالعمل های  و  مقررات  کوتاه مدت،  و 
تایید  با  سازمان  وظایف  و  فعالیت  موضوع  و  اهداف  با 
و  »ارتقا  آنها«،  اجرای  حسن  بر  نظارت  و  نیرو  وزارت 
تقاضای  مدیریت  تجدیدپذیر،  انرژی های  کاربرد  توسعه 
کارآمد  استفاده  منظور  به  پاک  و  الکتریکی  انرژی های 
بر  نظارت  و  »برنامه ریزی  انرژی«،  منابع  از  بهینه  و 
چارچوب  در  برق  هوشمند  شبکه  سامانه  پیاده سازی 
قوانین و مقررات مربوط«، »به کارگیری بخش غیردولتی 
و حمایت از آن و استفاده از ظرفیت خارجی در حوزه های 
مرتبط با اهداف سازمان و همکاری و تبادل اطالعات با 
بخش مذکور با تایید وزارت نیرو«، »تدوین استانداردها 
و معیارها، جداول و تعرفه، قیمت های خرید تضمینی در 
حوزه وظایف سازمان و ارائه آن به مراجع ذی صالح برای 
تصویب« و »تنظیم مقررات مربوط به انعقاد قراردادهای 
خرید  موضوع  بر  نظارت  و  دولتی  غیر  بخش  از  خرید 
شکل  به  تجدیدپذیر  انرژی های  از  حاصل  برق  انرژی 
تضمینی و به صورت بلند مدت با تایید وزارت نیرو« و.... 

ازجمله وظایف و اختیارات سازمان ساتبا است.
روزنامه دنيای اقتصاد

ساخت نیروگاه راندمان پايین 
در ايران ممنوع شد

برق  نیروی  تولید  مادر تخصصی  مدیرعامل شرکت 
حرارتی با تشریح ضوابط جدید نیروگاه سازی در ایران، 
گفت که احداث واحدهای جدید نیروگاهی با راندمان 

کمتر از 58 درصد ممنوع شده است. 
»محسن طرزطلب« در تشریح ضوابط جدید احداث 
نیروگاه هاي برق در ایران در دوران پسا برجام، گفت: بر 
این اساس ساخت تمامی واحدهای جدید نیروگاهی باید 

دارای راندمان بیش از 58 درصد باشد.
برق  نیروی  تولید  تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
احداث  برای  اکنون مجوزی  اینکه هم  اعالم  با  حرارتی 
واحدهای جدید نیروگاهی با راندمان کمتر از 58 درصد 
صادر نخواهد شد، تصریح کرد: عالوه بر این با برنامه ریزی 
انجام شده باید راندمان نیروگاه هاي گازی فعلی کشور هم 
با تبدیل به سیکل ترکیبی به حدود 58 درصد افزایش 
یابد. این مقام مسئول با بیان اینکه در راستای این سیاست 
نیروگاه های  احداث  طرح  اجرای  اقتصاد  شورای  کالن 
تسهیالت  از  استفاده  با  باال  راندمان  با  ترکیبی  سیکل 
مالی خارجی )فاینانس( را به تصویب رسانده است، اظهار 
داشت: مطابق با مصوبه شورای اقتصاد 8 بلوک نیروگاه 
سیکل ترکیبی با راندمان باال و با استفاده از تسهیالت 
مالی خارجی )فاینانس( در بندرعباس، تبریز، سلفچگان، 
در  اندیمشک  و  امیدیه  همدان،  بوئین زهرا،  آباد،  خرم 
مجموع به ظرفیت اسمی 5005 مگاوات احداث خواهد 
شد. برای احداث این تعداد جدید نیروگاه برق بیش از دو 
میلیارد و 560 میلیون یورو سرمایه گذاری با استفاده از 
خط اعتباری خارجی انجام مي شود. این مصوبه به استناد 
ماده )82( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری 
اسالمی ایران و تبصره )3( قانون بودجه سال 1395 کل 
کشور از محل مجوز بند )26( قانون بودجه سال 1391 
در جلسه تاریخ 17 آبان ماه شورای اقتصاد به تصویب 
رسیده است. اجرای این طرح در راستای تحقق ردیف 
هفتم تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است و 
با هدف افزایش ظرفیت تولید برق شبکه سراسری کشور 
و راندمان نیروگاه های حرارتی، کاهش مصرف سوخت، 
تقویت بنیه سازندگان داخلی، انتقال دانش و تکنولوژی 
روز دنیا به داخل کشور و عدم وابستگی به سایر کشورها در 
تأمین قطعات و تعمیرات نیروگاهی صورت خواهد گرفت. 
در راستای این سیاست کالن، اولین واحد نیروگاهی این 
طرح در بندرعباس که عملیات اجرایی آن 25 آبان ماه با 
دستور معاون اول رئیس جمهور آغاز شد، در زمستان سال 
1397 به شبکه سراسری برق کشور متصل خواهد شد و 
تا پایان سال 1400 نیز 10 واحد نیروگاهی دیگر آن به 

بهره برداری خواهد رسید.
خبرگزاری مهر

با رای موافق نمايندگان مجلس
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روز  استانداردهای  اساس  بر  نیرو  پژوهشگاه  در  ملی که  بادی  توربین  ساخت 
دنیا در دست اجراست، به پیشرفت 70 درصدی رسیده و فاز نخست آن در نیمه 

نخست سال آینده به بهره برداری می رسد.
ملی  تاریخچه طرح  به  اشاره  با  نیرو  پژوهشگاه  ملی  بادی  توربین  مدیر طرح 

و ساخت  نیرو گفت: طراحی  پژوهشگاه  در  ملی  بادی  توربین  و ساخت  طراحی 
توربین بادی به سال 86 برمی گردد که تصمیم گرفتیم به سمت طراحی و ساخت 

پروژه توربین مگاواتی حرکت کنیم.
و  مکانیزم  تعیین سایز،  مقدماتی  مطالعات  فاز  تصریح کرد:  بحری«   »عباس 
روش شناسی پروژه در سال 88 به سرانجام رسید و از سال 89، پروژه چهار ساله 
طراحی و ساخت توربین بادی دو مگاواتی به کارفرمایی شرکت توانیر و پژوهشگاه 

نیرو کلید خورد.
بحري با بیان اینکه فاز طراحی کامل توربین که به دلیل تحریم ها تماماً بر اساس 
توان داخلی و توسط متخصصان پژوهشگاه به انجام رسید، در سال 1393 پایان 
توانمندی  از  اطمینان  اهمیت  به دلیل  نمونه  قرارداد ساخت  انعقاد  افزود:  یافت، 
سازنده، یک سال به درازا انجامید تا این که قرارداد مشارکت برای ساخت نمونه 

نخست توربین بادی ملی در آبان ماه 94 با حضور وزیر نیرو مبادله شد.
وی اضافه کرد: کل پروژه تقریباً 70 درصد پیشرفت دارد و امید می رود نیمه 
نخست سال آینده به نقطه بهره برداری از نخستین واحد توربین بادی ملی برسیم.
پايگاه اطالع رسانی وزارت نيرو )پاون(

قائم مقام وزیر نیرو در همایش اینتر سوالر 
ایران از وجود پتانسیل 60 هزار مگاواتی 
انرژی خورشیدی در کشور سخن گفت.

بیان  با  محمودی«  »ستار  مهندس 
این مطلب که باید تنوع در سبد تولید 
مصرف برق را در برنامه های خود داشته 
در  غیرتولیدی  حوزه های  از  و  باشیم 
مصرف برق به سوی حوزه های تولیدی 
بررسی های  در  گفت:  کنیم،  حرکت 
انجام شده در کشور، حدود 60 هزار مگاوات 
ظرفیت تولید انرژی خورشیدی داریم که در 
مگاوات ظرفیت  هزار   76 با ظرفیت  مقایسه 
او  است.  باالیی  رقم  نیروگاهی،  شده  نصب 
اضافه کرد: در ایران منابع متنوعی از انرژی 
برنامه های  مهم ترین  از  یکی  و  دارد  وجود 

وزارت نیرو این است که به سمت انرژی های 
پاک حرکت کند. محمودی با اشاره به اینکه 
شرایط گذشته باعث شده تا صنایع و مراکز 
افزود:  بارور شوند،  نتوانند به خوبی  اصلی آن 
از  که  شده  ایجاد  شرایطی  حاضر  زمان  در 
و  برویم  پیش  صنعت  به سمت  رکود  حالت 
این موضوع باعث خواهد شد که رشد مصرف 
درصد  چهار  تا  سه  بین  گذشته  در  که  برق 
افزایش  درصد  شش  تا  پنج  به  اکنون  بوده، 
پیدا کند. وی بااشاره به اینکه در چشم انداز 
منطقه  انرژی  »هاب«  به  ایران  سال 1404، 
ایران  برق  صنعت  افزود:  شد،  خواهد  تبدیل 
زیر  پایه  بر  که  است  پایدار  صنعت  یک 

ساخت های مستحکمی بنا شده است.
پايگاه اطالع رسانی وزارت نيرو )پاون(

وجود پتانسيل 60 هزار مگاواتي انرژي 
خورشيدي در كشور

سومین مرکز دادة کشوری طرح فهام در شهر بوشهر توسط 
سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( راه اندازی شد.

سومین مرکز دادة طرح فهام در محل شرکت توزیع نیروی 
برق استان بوشهر راه اندازی شد که مطابق معماری ICT فهام، 
داده های  مدیریت  عهده  دار  کشور  از  ناحیه   5 در  داده  مرکز   5
تمامی کنتورهای هوشمند هستند که تاکنون سه مرکز داده در 
مانیتورینگ آن  راه  اندازی شده و مرکز  مشهد، زنجان و بوشهر 
واقع در امور یک توزیع نیروی برق بوشهر است. این مرکز داده 
در حال حاضر قابلیت پشتیبانی از 500 هزار کنتور هوشمند را 
دارا بوده و امکان توسعۀ آن تا 7 میلیون مشترک نیز وجود دارد. 
اتاق سرور این مرکز به تمامی زیرساخت های ضروری از جمله 
تجهیزات سرمایش، اعالم و اطفای حریق، کف الکترواستاتیک، 
درب امنیتی، دو عدد UPS مجزا در مدار و همچنین تجهیزات 
است.  شده  تجهیز  فهام  طرح  نیاز  مورد  نرم افزار  و  سخت افزار 
استان  پوشش  تحت  مشترکان  عالوه  بر  فهام،  طرح  اجرای  با 

بوشهر، تمامی مشترکان دیماندی 
برق  نیروی  توزیع  شرکت های 
شامل  همجوار  استان های 
استان  جنوب  یزد،  هرمزگان، 
کرمان،  استان  شمال  کرمان، 
مرکز  به  نیز  شیراز،  و  فارس 
کنترل بوشهر متصل خواهند شد 
که بیش از 280 هزار مشترک را 

تحت پوشش خود قرار خواهد داد. پیمانکار پروژة طرح فهام در 
مناطق جنوب شرق و شمال غرب، شرکت فراب است که وظیفۀ 
راه اندازی مراکز کنترل در استان های زنجان و بوشهر و همچنین 

نصب کنتورهای هوشمند در این مناطق را برعهده دارد.
پايگاه اطالع رسانی وزارت نيرو )پاون(

بهره برداری از »توربين بادی ملی« در نيمه نخست سال آينده

سومین مركز دادۀ طرح فهام در بوشهر 
راه اندازی شد
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مجله خبری22

مدیر عامل شرکت قطار شهری مشهد گفت: فاز اول 
خط 2 متروی مشهد 22 بهمن امسال به بهره برداری 
 700 به  شهری  قطار   2 خط  تکمیل  برای  و  می رسد 
با  کیامرز«  »کیانوش  داریم.  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد 
آبان سال  تا  این مطلب در نشست خبری گفت:  بیان 
برای  و  رسید  خواهد  بهره برداری  به   2 خط  کل   96
هزینه  باید  تومان  میلیارد  معادل 700  رقمی  کار  این 
کنیم. ضمن اینکه تا کنون نیز یک هزار و 300 میلیارد 
با  وی  است.  هزینه شده  این خط  احداث  برای  تومان 
اشاره به اینکه قطعات واگن های خط 2 برای مونتاژ به 

تهران رسیده است، گفت: 3 رام قطار باید تا 22 بهمن 
از چین  نیز  رام دیگر  به مشهد تحویل داده شود و 3 
بارگیری شده که در صورت حل شدن مسائل گمرکی، 
آذر  پایان  تا  و  می شوند  کشور  وارد  آینده  روز   10 تا 
خط  افزود:  کیامرز  می شود.  انجام  نیز  آنها  مونتاژ  کار 
2 متروی مشهد تا 22 بهمن ماه امسال به بهره برداری 
می رسد. گرچه حمل و نقل ریلی در کشور با مشکالت 
پیشتاز  زمینه  این  در  مشهد  اما  است،  مواجه  بسیاری 

است و نمره 18 به ناوگان ریلی مشهد باید داد.
تين نيوز

و  توسعه  ششم  برنامه  الیحه  شدن  نهایی  صورت  در 
در  ششم  برنامه  تلفیق  کمیسیون  پیشنهاد های  تصویب 
صحن مجلس، یک درصد از درآمد حاصل از نفت و گاز 

کشور برای توسعه حمل و نقل ریلی اختصاص می یابد.
تصمیم کمیسیون  اساس  بر  فراب،  نشریه  گزارش  به 
تلفیق الیحه برنامه ششم توسعه مقرر شده است که یک 
و  توسعه حمل  برای  کشور  گاز  و  نفت  درآمد  از  درصد 
نقل ریلی اختصاص داده شود. در همین زمینه »محسن 
نمایندگان  پیشنهاد  تصویب  به  اشاره  با  آقایی«  پورسید 
مجلس شورای اسالمی در کمیسیون تلفیق الیحه برنامه 
ششم توسعه برای اختصاص یک درصد از درآمدهای نفت 
به  توجه  با  گفت:  ریلی،  نقل  و  حمل  صنعت  به  گاز  و 
اهمیت توسعه این صنعت و تاکید رهبر معظم انقالب بر 
استفاده این حوزه از مزایای اقتصادی، نمایندگان مجلس 
در قالب برنامه ششم توسعه پیشنهاد کردند تا یک درصد 
از درآمد حاصل از نفت و گاز کشور برای توسعه حمل و 

نقل ریلی اختصاص یابد.
این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق الیحه برنامه ششم 

توسعه تصویب شده است و در صورت تصویب در صحن 
اجرا  قابل  توسعه،  ششم  برنامه  قالب  در  مجلس،  علنی 

خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نیز در 
رابطه با این مصوبه گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق 
برنامه ششم، دولت مکلف شده است که در جریان اجرای 
این برنامه طی سالیان آتی، یک درصد از فروش نفت و گاز را 
در قالب بودجه های سنواتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی 
قرار دهد تا در استفاده از تسهیالت مالی خارجی و اجرای 
مناطق  دسترسی  اولویت  با  ریلی  نقل  و  حمل  طرح های 
محروم، اقدام کند. »محمد خدابخشی« گفت: بندهایی از 
سرمایه گذاری  مانند  ریلی  حمل ونقل  به  مربوط  ماده 17 
حمل ونقل  بهره برداری  و  احداث  در  غیردولتی  بخش 
ریلی درون و برون شهری، سرمایه گذاری در مناطق کمتر 
توسعه یافته تلقی شده و کلیه قوانین و مقررات مرتبط با 
بر  توسعه یافته  کمتر  و  محروم  مناطق  در  سرمایه گذاری 

سرمایه گذاری در حمل ونقل ریلی مترتب خواهد بود.
نشريه فراب

بخشی از درآمد نفت و گاز 
به توسعه حمل و نقل ريلی اختصاص مي يابد

 22 بهمن امسال آغاز  بهره برداری ازفاز اول خط 2 متروی مشهد 

آغاز  از  تهران  متروی  شرکت  مدیرعامل 
 7 خط  ایستگاه های  در  ریل گذاری  عملیات 

مترو خبر داد.
عملیات  اینکه  بیان  با  درویشی«  »هابیل 
میدان  ایستگاه  از  مترو   7 گذاری خط  ریل 
بسیج   - محالتی  تقاطع  ایستگاه  تا  صنعت 
 20 بر  بالغ  تاکنون  گفت:  است،  شده  آغاز 
کیلومتر زیرسازی و 10 کیلومتر ریل گذاری 

)اسلب( صورت گرفته است.
 400 از  بیش  روزانه  درویش  گفته  به 
وی  است.  انجام  دست  در  گذاری  ریل  متر 
با بیان اینکه دو بخش تونل جنوبی- شمالی 
کرد:  اظهار  دارد،  وجود  شرقی  غربی-  و 
شرکت  کارکنان  وقفه  بی  تالش  و  همت  با 
مترو، بخش احداث تونل 100 درصد به اتمام 
خط  مسیر  کل  که  طوری  به  است؛  رسیده 
پیشرفت  درصد   88 مجموع  در  تاکنون   ،7

فیزیکی داشته است.
محالتی،  ایستگاه های  افزود:  درویشی 
محمدیه،  میدان  سعیدی،  شهریور-   17
محبوب مجاز، خیابان نواب- بریانک، نواب-
آذربایجان، گیشا و میدان صنعت بالغ بر90 
طی  که  داشته اند  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
چند روز آینده عملیات ریل گذاری در این 

ایستگاه ها نیز به اتمام خواهد رسید.
ساخت  عملیات  گفت:  همچنین  وی 
تعدادی از ایستگاه هاي خط 7 مترو به مرحله 
پایانی کار رسیده و برخی دیگر نیز در مرحله 

نازک کاری قرار دارد.
مدیر عامل شرکت مترو تهران گفت: خط 
شرق  جنوب  و  شرق  مناطق  از  عبور  با   7
تهران از بزرگراه امام علی )ع(، خیابان شهید 
محالتی، میدان قیام، خیابان مولوی و میدان 
سمت  به  آن  از  پس  و  گذشته  احمر  هالل 
برج  گیشا،  به  و  مي دهد  مسیر  ادامه  شمال 
میالد، میدان صنعت و میدان کتابی مي رسد.
همشهري آنالين

اتمام عمليات ریل گذاری 
در ۸ ایستگاه
خط 7 مترو

آبان، آذر و ديماه 1395



تجربه نگاري

شركت تجارت و سرمايه
گروه فراب؛ از صفر تا صد

 سرمايه گذاري 
در جهان مجازي

در 10 سال اخیر شرکت هاي بزرگ و پیشرو کشور اقدام 
کارکنان  سرمایه گذاري  شرکت هاي  راه اندازي  و  ایجاد  به 
کرده اند  ؛ شرکت تعاوني خاص کارکنان ایران خودرو، شرکت 
شرکت  پارسیان(،  بانک  )کارکنان  پارسیان  تأمین  صبا 
سرمایه گذاري کارکنان مپنا، شرکت سرمایه گذاري کارکنان 
سایپا و ...                                      د ر صفحه 22 بخوانيد 

شرکت »تجارت و سرمایه گروه فراب«، در سال 1384 
اجراي  برای  فراب  شرکت  بازوهاي  از  یکي  بعنوان 
پیمان  مدیریت  و  بازرگاني  سرمایه گذاري،  طرح هاي 
تاسیس شد و در ابتدا نیز نام آن شرکت سرمایه گذاري 

کارکنان فراب بود...
                                                  د ر صفحه 34 بخوانيد 

گزارشي ميداني از تالش براي ثبت ركورد30 روزه در حمل دريايي، ريلي و زميني 
تجهيزات و ناوگان خط 2 قطار شهري مشهد از داليان چين تا مشهد 

 روي ريل خط 2
از دالیان تا دپو 
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در  سازمان ها،  موفقیت  و  مناسب  بهره وري  ارکان  از  یکي  عنوان  به  انساني  منابع 
مدیریت مورد توجه ویژه قرار دارد و در سال هاي اخیر شیوه هاي مختلفي براي افزایش 
این شیوه ها  از  انساني به کار گرفته شده است. یکي  رضایت و تعلق سازماني نیروي 
که توسط شرکت هاي پیشرو مورد استفاده قرار گرفته است، ایجاد شرکت هاي سهامي 

کارکنان و افزایش مشارکت کارکنان در منافع و بهبود عملکرد شرکت است. 
اینگونه شرکت ها با جذب سرمایه هاي خرد و کالن کارکنان، تشکیل صندوق هاي 
سرمایه گذاري و دستیابي به حجم قابل قبول سرمایه، توانمندي سودآوري براي این 
سرمایه ها را افزایش مي دهند و با هم افزایي توان این سرمایه هاي خرد، سود و درآمد 

مناسبي براي کارکنان ایجاد نمایند. 

بدین ترتیب کارکنان مي توانند بدون دغدغه نسبت به پس انداز خود، تمرکز بیشتري 
روي انجام صحیح وظایف سازماني خود داشته باشند. 

با این نگرش و راهبرد، شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب در سال 1384 به منظور 
مدیریت پس انداز و سرمایه کارکنان و ایجاد ارزش افزوده مازاد براي ایشان ایجاد شد. 
وجود سازمان متعالي فراب به همراه ساختار حقوقي مناسب، از همان بدو امر سالمت 
مالي و حرفه اي گري را به همراه سرعت و چابکي در شرکت نهادینه کرد. سنگ بناي 
مناسب، رشد مستمر سرمایه و تعداد سهامداران و ایجاد یک سبد سرمایه گذاري متنوع، 

رشد قدرتمند و پایداري را براي شرکت به ارمغان آورده است. 

گزارشي از عملكرد شركت تجارت و سرمايه گروه فراب
سبد سرمايه گذاري فرابي ها بزرگ تر مي شود

و  ايجاد  به  اقدام  كشور  پيشرو  و  بزرگ  شركت هاي  اخير  سال   10 در 
راه اندازي شركت هاي سرمايه گذاري كاركنان كرده اند  ؛ شركت تعاوني خاص 
كاركنان ايران خودرو، شركت صبا تأمين پارسيان )كاركنان بانك پارسيان(، 
سايپا،  كاركنان  سرمايه گذاري  شركت  مپنا،  كاركنان  سرمايه گذاري  شركت 
با  كه  هستند  شركت هايي  جمله  از   ... و  مخابرات  كاركنان  سرمايه گذاري 

بهره وري  سطح  و  رضايتمندي  افزايش  كاركنان،  درآمد  افزايش  رسالت 
عملكرد، بدون ايجاد هزينه براي شركت مادر تشكيل شده اند.

انساني  منابع  بيشتر  سازماني  تعلق  فردي،  اهداف  تحقق  بر  عالوه 
و  مشتريان  جمله  از  سازمان  ذينفعان  رضايتمندي  سطح  ارتقاي  به  منجر 

سهامداران نيز شده است.
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نگاهي گذار به نتايج كليدي عملكرد مالي شركت تجارت و سرمايه 
گروه فراب در سال هاي گذشته

براي اینکه بتوانیم ساده و مختصر توفیق شرکت در تحقق فلسفه وجودي خود را 
ارزیابي کنیم مي توانیم نمودارهاي عملکرد مالي شرکت در چند سال اخیر)بر اساس 

صورت هاي مالي حسابرسي شده شرکت( را مرور کنیم: 
 
 
 
 
 

سهامداران

شرکت تجارت و سرمایه در حال حاضر در کنار شرکت فراب)دارنده 16درصد سهام(، 
داراي 900 نفر سهامدار حقیقي است. طي آخرین مجامع سهام داري شرکت، سرمایه 
ثبتي شرکت به مبلغ 200 میلیارد ریال رسیده است. روند استقبال سهامداران و افزایش 
سرمایه با ثبات شرکت نشان مي دهد علیرغم وجود مشکالت اقتصادي متعدد، مجموعه 

توانسته روند خوبي در رشد را تجربه و اعتماد سهامداران خود را جلب نماید. 

 
 

سبد سرمايه گذاري ها
انتظار سهامداران براي دریافت سودهاي کوتاه مدت)ساالنه( و در عین حال پایدار، 
سرمایه  و  تجارت  شرکت  براي  متنوع  سرمایه گذاري هاي  از  سبدي  است  شده  باعث 
تشکیل شود تا ضمن مدیریت ریسک هاي سرمایه گذاري، انتظارات سهامداران برآورده 
شود. نتیجه این رویکرد، ایجاد سبدي متشکل از سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت، میان 

مدت و بلندمدت است. 
را  سبد  کل  ریسک  مي توانند  چند  هر  کاري،  حوزه هاي  بیشتر  تنوع  است  بدیهي 
کاهش دهد اما مدیریت محصول و خدمات مختلف را مشکل تر مي کند. در واقع شاید 
بتوان گفت مهمترین وظیفه مدیریتي مجموعه، مدیریت این سبد و حفاظت مداوم از 

تعادل و پایداري سبد سرمایه گذاري هاست. 
الف - سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت:

سنگین  آالت  ماشین  )تأمین  سنگین  فوق  نقل  و  حمل  و  آالت  ماشین  حوزه   
عمراني و راه سازي براي پروژه هاي مختلف، حمل بیش از 15 هزار تن بار فوق سنگین 

در طرح هاي بزرگ کشور(
و  کارگاهي  انساني  نیروي  از یک هزار  بیش  )تأمین  انساني  نیروي  تأمین   حوزه 

ستادي در داخل و خارج کشور(
 حوزه خدمات پرسنلي )ارائه خدمات بیمه اي، تأمین غذا براي کارگاه ها، مدیریت 

جمع درآمدها )ميليارد ريال(

روند افزايش تعداد سهامداران شركت

روند افزايش سرمايه شركت )ميليارد ريال(

جمع دارايي ها )ميليارد ريال(

حقوق صاحبان سهام )ميليارد ريال(

سود خالص )ميليارد ريال(

نرخ سود توزيع شده هر سهم )ريال(
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وام هاي پرسنلي، ارائه خدمات مسافرتي و گردشگري، ...(
ب - سرمايه گذاري هاي ميان مدت:

 حوزه کاري زمین و ساختمان )ایجاد شهرک ویالیي در چابکسر، احداث ساختمان 
لوکس شید در سعادت آباد، احداث ساختمان اداري در بلوار آفریقا، عملیات خاکبرداري 

و تسطیح و ...(
لوازم  بازرگاني  بازرگاني )بازرگاني خودروهاي داخلي و خارجي،   حوزه تجارت و 

آزمایشگاهي، بازرگاني آهن آالت و مصالح ساختماني،...(
ج - سرمايه گذاري هاي بلند مدت:

سرمایه گذاري  توسعه  براي  برنامه ریزي  برکه،  پمپ  سهام  )خرید  صنعت  حوزه   
صنعتي(

 حوزه معدن )مالکیت، بهره برداري و بازاریابي و فروش محصوالت استخراجي از 
معدن اسک(

 سرمایه گذاري در نیروگاه هاي حرارتي

 سرمایه گذاري در سهام شرکت هاي مختلف
یکي از معضالت و مشکالت شرکت هاي مشابه، وابستگي زیاد به شرکت مادر است. 
وابسته،  صنایع  یا  مادر  شرکت  در  بحران  وقوع  از  پس  بالفاصله  شرایطي  چنین  در 
حادتر  بحراني  دچار  کارکنان  سرمایه گذاري  جمله شرکت  از  زیرمجموعه  شرکت هاي 
اخیر  در چند سال  اقتصاد کشور  در  که  متعددي  مادر مي شوند. مشکالت  از شرکت 
وجود داشت منجر شد برخي از این نوع شرکت ها به شدت دچار زیان شوند و منافع 

سهامداران دچار آسیب شود.

دوره هاي بلوغ و تعالي شركت تجارت و سرمايه گروه فراب
به طور ساده و خالصه، مي توان گفت این شرکت در طي 10 سال ابتدایي فعالیت 

خود، سه دوره از فرایند بلوغ و تکامل خود را طي و تجربه خواهد کرد:
دوره اول )گذشته(– از سال 84 تا 91 :

- ایجاد شرکت و زیرساخت هاي اولیه 
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- معرفي به همکاران و جلب مشارکت ایشان
از  پرهیز  و  محدود  صورت  به  شده  جذب  سرمایه هاي  از  بهره برداري  شروع   -

ریسک هاي قابل توجه

دوره دوم )حال(– از سال 91 تا 95 :
- تثبیت پایه هاي شرکت

- جلب اعتماد سهامداران 
- ایجاد برند تجارت و سرمایه و طرح ریزي عملیات تقویت این برند

- ایجاد شرکت ها و سرمایه گذاري هاي بلندمدت )کارخانه، زمین، معدن...(
- شروع و پایه ریزي عملیات استقالل سبد سرمایه گذاري از گروه فراب 

- توسعه و بکارگیري دانش سرمایه گذاري و نگرش پورتفو محور براي شرکت
- ایجاد سبد سودآور، باثبات و متعادل 

- انجام کامل تعهدات مالي مربوط به سرمایه گذاري هاي شرکت

دوره سوم )آينده(– از سال 95 تا 97 :
بر مبناي 10 سال فعالیت و تجربه در زمینه هاي کاري مختلف، شرکت در حال ورود 
به دوره جدیدي از فرایند تعالي قرار دارد که طي آن مي توان تحقق اهداف کیفي زیر 

را متصور شد:
- ایجاد ساختار هولدینگي براي شرکت و ایجاد برند انحصاري هولدینگ تجارت و 

سرمایه 
- استقالل از گروه مادر 

- ورود به حوزه تأمین سرمایه در سطح داخل و خارج کشور
- ورود به حوزه بورس و عرضه شرکت هاي گروه در بورس تهران

- افزایش متوالي و مداوم سرمایه ثبتي شرکت 
جدید  استراتژیک  برنامه  انتظارات،  و  اهداف  و  تاکنون  شده  طي  مسیر  اساس  بر 
با همراهي و پشتیباني سهامداران شرکت و  تا  شرکت در دست تهیه و تدوین است 

مدیران و همکاران گروه فراب، بتوان نتایج قابل قبولي کسب نمود. 
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با توجه به اولويت هايی كه در بازار س�رمايه امروز 
ايران وجود دارد، س�رمايه گذاری در بخش معدن 
چه مزايايی دارد و چرا ش�ركت تجارت و سرمايه، 
س�رمايه گذاری در ح�وزه مع�دن را انتخاب كرده 

است؟
به  اقتصاد کشورهاي جهان، منحصر  نقش معدن در 

مشارکت در افزایش تولید ناخالص داخلي و 
رشد اقتصادي نیست، بلکه سهم معناداري 
کاهش  و  شغلي  فرصت هاي  ایجاد  در  نیز 
فقر و همچنین تأمین اهداف توسعه پایدار 
از  بسیاري  نیز  ایران  در  دارد.  کشورها  در 
در  مطرح  اقتصادي  بنگاه هاي  و  سازمان ها 

کشور به این حوزه روي آورده اند و بر اساس تجارب و 
مختلف  حوزه هاي  در  خود  توانمندي هاي  و  تخصص ها 
مشغول به فعالیت شده اند. در سال هاي اخیر نیز وزارت 
نامه هاي  آیین  و  قوانین  نیز  تجارت  و  معدن  صنعت، 
را  محدودیت هایي  و  بازنگري  را  معدن  حوزه  با  مرتبط 
براي افراد غیرمتخصص ایجاد کرده است تا معدن کشور 

چند و چون سرمايه گذاری فرابی ها در حوزه معدن

سرمايه گذاری در حوزه فعاليت های معدنی يكی از بخش های مهم فعاليت 
شركت تجارت و سرمايه گروه فراب در سال های اخير بود است. از همين رو 
با »اميرحسين شاه حسيني« مسئول سرمايه گذاری شركت تجارت و سرمايه 
در حوزه معدن به گفت و گو نشسته ايم تا درباره چند و چون سرمايه گذاری 
ارشد  كارشناسی  كنيم. شاه حسينی  گو  و  گفت  او  با  اين حوزه  در  شركت 
اكنون در حال گذراندن دوره دكتراي مديريت  دارد و هم  بازرگانی  مديريت 
كسب و كار DBA است. او كه سابقه همكاری در بخش مديريت سيستم ها و 

روش های صداوسيما و همكاری با معاونت بازاربابی و فروش شركت ايران 
خودرو را در كارنامه خود دارد؛ سه سال است كه به عنوان متولي تعريف 
و  تجارت  شركت  با  سرمايه گذاری  زمينه های  توسعه  و  جديد  پروژه های 
از نيمه سال 1393 نيز متولي حوزه  سرمايه گروه فراب همكاري می كند و 
معدن در اين شركت شده است. آنچه در ادامه می خوانيد مشروح گفت وگوی 
نشريه فراب با امير حسين شاه حسينی پيرامون موضوع فعاليت های شركت 

تجارت و سرمايه در حوزه معدن است.

بازی با سرمايه در زمین سنگی
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و  فني  نظر  از  که  شرکت هایي  و  سازمان ها  اختیار  در 
قرار گیرد؛ مجموع  باشند  دارا  را  آن  اداره  توانایي  مالي 
میزان  و  سرعت  که  شده  باعث  اقدامات  و  اتفاقات  این 
در  سرمایه گذاری  و  یابد  افزایش  معادن  از  بهره برداري 
این حوزه توجیه اقتصادی داشته باشد. ضمن اینکه نباید 
فراموش کرد هر نوع سرمایه گذاری در این حوزه عالوه بر 
ایجاد سود برای مجموعه سرمایه گذار، اقدامی در راستای 
دوجانبه  منفعت  و  می آید  حساب  به  نیز  کشور  توسعه 

برای سرمایه گذار و کشور دارد.
وضعي�ت اي�ران از لح�اظ مناب�ع معدن�ی چگونه 
اس�ت؟ آيا سرمايه گذاری در اين حوزه را می توان 

سرمايه گذاری پايدار توصيف كرد؟
یکي از مزایا و موهبت هاي طبیعي ایران وجود منابع 
انواع مختلف  از  ایران داراي 68 نوع  غني معدني است. 
ایران از  مواد معدني غیر نفتي اکتشاف شده است. رتبه 
حیث ارزش تولیدات معدني در بین کشورهاي جهان، در 

سال هاي اخیر بین 12 تا 15 بوده است. 
داخلی  ناخالص  تولید  از  معدن  در حال حاضر سهم 
تنها یک درصد است و اهتمام جدی و برنامه ریزی های 
انجام شده در این حوزه بر این مبناست که این سهم به 
میزان 3 درصد برسد. همچنین باید گفت که کشور ما 
3درصد از کل ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد که 
این رقم، رقم قابل توجهی است، اما با وجود این تنها 0.4 
درصد از کل سرمایه گذاری های انجام شده برای اکتشاف 
معادن به ما اختصاص دارد که این رقم بسیار کمتر از 

سهم ایران از منابع معدنی است.
قابل  جایگاه  با  آن  فاصله  و  کشور  فعلي  جایگاه   
حصول، نشان مي دهد پتانسیل و فرصت سرمایه گذاري 
همین  و  دارد  وجود  کشور  در  حوزه  این  در  مناسبي 
موضوع باعث شده است اکثر شرکت هاي سرمایه گذاري 
سبد  در  فعال  بخش  یک  کشور  بزرگ  هلدینگ هاي  و 
خود را به حوزه معدن و صنایع معدني اختصاص دهند. 
ورود به حوزه معدن در گروه هاي بزرگ کشور همچون 
فراب و مپنا نیز در سال هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته 
از  بسیاري  توسعه اي  و  راهبردي  است و جزو طرح هاي 

شرکت ها قرار دارد.
چه مطالعاتي در اين حوزه انجام ش�د و چرا معدن 
سنگ ساختماني را برای س�رمايه گذاری انتخاب 

كرديد؟
سال  ابتداي  از  فراب  گروه  سرمایه  و  تجارت  شرکت 
1393 مطالعات و بررسي هاي خود را براي ایجاد شاخه 
معدن در این شرکت آغاز کرد و طي یک دوره 6 ماهه، 
معدني  فعالیت  آغاز  پتانسیل هاي  عنوان  به  معدن   44
شناسایي شد و پنج مورد از آن ها )سنگ تراورتن هراز، 
مس  دامغان،  طالي  کاشمر،  مس  آباده،  صنعتي  خاک 
این  نهایتا  و  گرفت  قرار  تکمیلي  مطالعه  مورد  قزوین( 
براي شرکت شد.  معدن  اولین  خرید  به  منجر  اقدامات 

معادن منتخب از جنبه هاي مختلف از قبیل 
نظارتي،  زمین شناسي، مدیریتي،  اقتصادي، 
 ... و  سرمایه  برگشت  بازار،  سرمایه گذاري، 
مورد بررسي قرار گرفت و با تحلیل روندهاي 
مربوط به معادن مختلف و بازارهاي عرضه 
محصول خام و فرآوري شده، معدن سنگ 

تراورتن اسک انتخاب شد.

امکان دارد جزئی تر و دقيق تر دليل 
انتخاب معدن س�نگ تراورتن اسک 

را توضيح دهيد؟
اساسی  دلیل  چند  معدن  این  انتخاب 
تملک 100درصد  امکان  اینکه  اول  داشت؛ 
انتقال  امکان  و  توسط شرکت  معدن  سهام 
و  تجارت  شرکت  به  بهره برداري  پروانه 
فعالیت  اینکه  دیگر  داشت.  وجود  سرمایه 
ظرفیت  افزایش  امکان  و  معدن  مختصر 
برابر زمان خرید وجود داشت  تا 20  تولید 

و این سرمایه گذاری ما را معنادار می کرد. 
معدن  شده  اثبات  ذخیره  این  بر  عالوه 
بر اساس حداقل قیمت قابل فروش، بسیار 
باال بود و این سرمایه گذاری را توجیه پذیر و 

ریسک کار را کم مي کرد.
برداري فوري  بهره  امکان  از سویی هم   
بدون نیاز به زمان انتظار براي انجام عملیات 
بود  فراهم  معدن  از  بهره برداري  و  اکتشاف 

شاهد  سرمایه گذاری  از  بعد  بالفاصله  می توانستیم  ما  و 
برگشت سرمایه نیز باشیم. همچنین عدم نیاز به ایجاد 
بازه  در  سرمایه  بازگشت  برآورد  و  فراوري  زیرساخت 
ما  برای  را  سرمایه گذاری  این  سال،  چهار  زمانی حدود 

موجه می کرد.
مورد  زیرساخت هاي  از  برخي  وجود  اینها  کنار  در 
نیاز معدن مانند بولدوزر، ژنراتور، کمپرسور، سیم برش، 
نیز  نهایت  و در  بود  فراهم  این فضا  نیز در   ... و  راسول 
وجود شبکه هاي گسترده و خوشه هاي فرآوري و فروش 
بازگشت  و  بازاریابی  به  را  ما  کشور  در  محصول  این 

سرمایه امیدوار می کرد.
ارزش ريالي ذخيره معدن اسک چقدر است؟

معدن خریداري شده توسط شرکت تجارت و سرمایه، 
و  هراز  در جاده  است که  تراورتن  تزئیني  معدن سنگ 
در منطقه پلور- آب اسک و در زمیني به وسعت 0/28 
کیلومتر مربع )معادل 280 هزار متر مربع یا 28 هکتار( 

واقع شده است.
ذخیره قطعي معدن 3 میلیون تُن و ذخیره برآوردي 
عوامل  مهمترین  از  یکي  است.  تُن  میلیون   10 نیز  آن 
معادني  ماده  ذخیره  ریالي  ارزش  اسک،  معدن  انتخاب 
 50 گذاري  ارزش  فرض  با  است.  بوده  مذکور  محدوده 
هزار تومان براي هر تن سنگ این معدن )در حال حاضر 
این سنگ با قیمت 100 هزار تومان فروخته مي شود(، و 
در نظر گرفتن ذخیره قطعي 3 میلیون تني معدن، این 

معدن داراي 150 میلیارد تومان سنگ تراورتن است. 
بررسي هزینه هاي باطله برداري، استخراج و حمل و 
نقل و سایر هزینه هاي مرتبط با بهره براري نشان مي دهد 
پتانسیل سودآوري این معدن بسیار باالست و در صورت 
بهره گیري از روش هاي خوب معدن داري مي توان آینده 

خوبي براي این معدن متصور بود.
اين رقم واقعي اس�ت؟ يعني واقعا مي توان به اين 

ارقام رسيد؟ 
ارزش ریالي ماده معدني که خیلي راحت قابل محاسبه 
است و واقعا همین رقم است ولي مثل هر کسب و کار 
دیگري، میزان موفقیت به شیوه مدیریت و ادراه کسب 
سرمایه  و  تجارت  در  معدن  حوزه  دارد.  بستگي  کار  و 
بسیار نوپاست و در کل گروه هم سوابقي در این خصوص 
نداریم و نیاز داریم تا با کسب تجربه و اصالح شیوه هاي 

کاري، در مسیر تعالي و توسعه گام برداریم.
 تالش کرده ایم با تشکیل تیم کاري خوب و باتجربه 
مورد  اهداف  به  فروش،  و  تولید  اصلي  حوزه  دو  در 
که  نقطه اي  با  برسیم.  برداري  بهره  اول  براي سال  نظر 
این  مي کنم  فکر  ولي  داریم  فاصله  برسیم  مي خواهیم 

فاصله کمتر شود. 
یک  معدن،  در  سرمایه گذاري  کنیم  فراموش  نباید 
این  در  ما  اینکه  ویژه  به  است  بلندمدت  سرمایه گذاري 
با اعضاي فعال  ارتباط  کسب و کار نوپا هستیم و براي 

وزارت  نيز  اخير  در سال هاي 
نيز  تجارت  و  معدن  صنعت، 
قوانين و آيين نامه هاي مرتبط 
و  بازنگري  را  معدن  حوزه  با 
محدوديت هايي را براي افراد 
غيرمتخصص ايجاد كرده است 
اختيار  در  كشور  معدن  تا 
سازمان ها و شركت هايي كه از 
نظر فني و مالي توانايي اداره 

آن را دارا باشند قرار گيرد
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بازار فروش، تأمین کنندگان خوب، سیستم حمل و نقل، 
فعالیت هاي   ... محصول،  عرضه  و  فروش  سیستم هاي 

زیادي باید صورت گیرد.
در صحبت هايتان به »فاصله« اشاره كرديد، چرا با 

با اهداف تعيين شده فاصله داريد؟
تجهیز و بهره برداري از یک معدن فرایندي شبیه یک 
پروژه عمراني و نیروگاهي دارد و در ابتدا فکر میکردیم 
با دانش اجرایي داخل گروه شباهت هاي زیادي دارد. اما 
نکاتي در کار بود که فراتر از انجام یک عملیات پیمانکاري 
و اجرایي بود. براي مثال جنبه هاي زیبایي شناسي و مد 
در بازار ایجاب مي کند هر قطعه سنگ به روش خاصي و 
مورد نظر یک مشتري خاص بریده شود. از طرف دیگر 
مشکالت نقدینگي موجود باعث تاخیر در اجراي بسیاري 
از برنامه هاي ما شد که در پیش بیني اولیه شرکت لحاظ 
نشده بود. مطلب بعدي افت ساخت و ساز و بازار فروش 
انتظار  مسکن،  کارشناسان  پیش بیني هاي  که طبق  بود 
مي رفت این بازار از نیمه سال 1395، به حرکت درآید و 

رشد کند ولي این موضوع اتفاق نیفتاد. 
محصول اين معدن چه كاربرد و مصارفي دارد؟

سنگ این معدن پس از فرآوري محصوالت مختلفي 
قابل عرضه است. 

تایل  یا  اسلب  ساختماني  سنگ  آن  اصلي  محصول 
است که قابلیت استفاده در نما، دیوار، کف، پله را دارد 
که به روش هاي ساب و رزین و یا چرمي و تیشه اي تولید 
مي شود و با توجه به سلیقه مشتري در سنگبري به صورت 
موجدار و بي موج برش مي خورد. در ساختمان سازي و 
زینتي  و  دکوري  محصوالت  همچنین  محوطه سازي 
قاب  و  تابلو  ستون،  آبنما،  قبیل سرستون،  از  تزئیني  و 
سنگي، مجسمه و پیکره هاي سنگي، سنگفرش، گلدان، 

... قابل  شمعدان، صندلي، حوض، جدول و 
سنگ هایي  تولید  است.  ساخت  و  طراحي 
اسالیس  گیوتین،  قیچي،  آنتیک،  شکل  به 
این  کاربردهاي  از  دیگري  انواع  نیز   ... و 
سنگ است که معموال در بین کابینت هاي 
آشپزخانه، دیوار پشت ال سي دي و ... نصب 

مي شود.
آيا توس�عه فعاليت اين ح�وزه مورد 

توجه قرار دارد؟
سرمایه گذاري  و  اقتصادي  فعالیت هاي 
به  در شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب 
گونه اي تعریف و برنامه ریزي مي شود که در 
در  سرمایه  تأمین سود  هدف  دو  به  نهایت 
مستمر و تضمین رشد و توسعه پایدار آتي 
شاخه  ایجاد  و  تعریف  یابد.  دست  شرکت 
معدني در شرکت نیز به منظور دستیابي به 
این هدف استراتژیک آغاز شد و خرید پروانه 
بهره برداري معدن سنگ اسک نیز اولین گام 

در این مسیر است و امید مي رود با به بارنشستن 
مي تواند  که  نیز  بعدي  گام هاي  معدن،  این 
افزایش تعداد معادن شرکت و یا فعالیت در سایر 
حوزه هاي معدني باشد، به خوبي و پست سر هم 
طي شود. فعالیت هاي معدني نیز همواره فراز و 
فرود خود را داشته اند و در بسیاري از موارد تحت 
بازار، شرایط اقتصادي دنیا، قوانین  تاثیر شرایط 
غیر  و  مستقیم  مالیات هاي  داخلي،  و  بین الملي 
مستقیم و ... قرار داشته اند. با وجود اینکه معادن 
سنگ تزئیني از این قاعده مستثني نیستند، ولي 
کشور  خارج  و  داخل  در  تقاضا  وجود  دلیل  به 
که  متعددي  کاربردهاي  و  مختلف  مصارف  و 
داشته اند و همچنین وابستگي کمتر آن به سایر 
صنایع و بومي بودن فرآیندهاي مرتبط با آن از 
بوده  برخوردار  کشور  در  مطلوب تري  وضعیت 
است و هر چند بازار سنگ وابسته به ساخت و 
ساز و فعالیت هاي عمراني است ولي آینده روشن 

و رو به رشدي براي آن متصور است.
در حوزه اس�تخراج، چه كارهايي ت�ا اين مرحله 

انجام شده است؟
فاز یک استخراج معدن در اواخر سال 93 آغاز شد که 
معدني  تجهیزات  و  ماشین آالت  بودن  فرسوده  دلیل  به 
موجود در معدن و توقف هاي متعدد به دلیل نقص فني، 
عملیات را با کندي و هزینه هاي مختلف مواجه مي کرد. 
خرید  شامل  که  جاري  سال  اوایل  در  معدن  تجهیز  با 
راسول  و  سیم برش  دستگاه  برق،  ژنراتور  باد،  کمپرسور 
دوم  فاز  وارد  بود،   988 کاترپیالر  سنگین  لودر  البته  و 

استخراج شد.
پس نبايد بعد از خريد تجهيزات با مشکل خاصی 

مواجه بوده باشيد؟
با وجود اینکه در ابتداي خرید معدن به نظر مي رسید 
سینه کار استخراج سنگ هاي معدني از قبل آماده سازي 
شده و چند سال در آن فعالیت برداشت صورت گرفته 
است لیکن به دلیل بهره برداري ناصحیح قبلي در معدن 
و  انفجاري  استخراج  روش هاي  از  استفاده  شامل  که 
قله بري غیر مهندسي بود، پس از آغاز فاز دوم استخراج 
در مردادماه سال 94، الزام به صرف زماني در حدود 4 
ماه جهت باطله برداري و اصالح سینه کار به وجود آمد 
و در این مدت از معدود سنگ هاي استخراج شده سالم 
)10 کوپ( جهت تست و معرفي به بازار استفاده شد و 
از زمان ایجاد شده براي آشنایي با بازار صادرات و بازار 
داخل استفاده شد و مذاکرات مختلفي نیز براي فروش 

سنگ صورت گرفت.
 نهایتا در آذرماه فرآیند فروش و عرضه کوپ سنگ به 
سنگبري هاي اصفهان و تهران آغاز شد که در آذرماه نیز 
در حدود 200 تن سنگ براي مشتري حمل و تحویل 
شد که به دلیل شرایط جوي و سختي آب و هوا در محل 

يك  از  بهره برداري  و  تجهيز 
يك  شبيه  فرايندي  معدن 
نيروگاهي  و  عمراني  پروژه 
دارد و در ابتدا فكر ميكرديم 
گروه  داخل  اجرايي  دانش  با 
اما  دارد.  زيادي  شباهت هاي 
نكاتي در كار بود كه فراتر از 
انجام يك عمليات پيمانكاري و 

اجرايي بود
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معدن این فرآیند به سال 95 موکول شد.
الزم به ذکر است اولین فاز بازاریابي و فروش، عرضه 
کوپ سنگ هاي 20 تني به سنگبري ها است و در مرحله 
پروژه هاي  به  شده  فرآوري  سنگ هاي  عرضه  نیز  دوم 
عمراني و ساختماني است که هر 2 به صورت موازي در 

حال پیگیري و اقدام است.
 هر چند از این معدن در گذشته به صورت محدود 
فعالیت  با  اخیر  ماه هاي  در  اما  است،  شده  بهره برداري 
شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب در این معدن، شاهد 

رشد چشمگیر استخراج سنگ تراورتن بوده ایم. 
ب�رای بازاريابی و تبليغات فعاليت ش�ركت در اين 

حوزه چه فعاليت هايي انجام شده است؟
شده  آغاز  نیز  معدن  این  تبلیغاتي  فعالیت هاي 
شامل  که  ایران  برتر  نمایشگاه  پنج  در  تاکنون  و  است 
کرده ایم.  شرکت  است  تهران  و  محالت  اصفهان، 
آدرس  به  معدن  سایت  وب  نیز  دیگر  طرف   از 
www.ask-stone.com و پیج اینستاگرام آن نیز به 
آدرس ask_stone در دسترس است که اطالعات مفید 
و فراواني را در این زمینه به همراه تصاویر مرتبط ارائه 

مي دهد.
 اکثر سنگ هاي استخراج شده از این معدن را مي توان 
در خانواده رنگ هاي لیمویي و پرتقالي قرار داد. به همین 
معدن  سنگ هاي  براي   )golden( زرین  نام  منظور 

انتخاب شده است. در کنار نام سنگ، شعار 
تبلیغاتي مورد استفاده براي محصول معدن 
در  که  است  تراش  خوش  و  وزین  اسک، 
استفاده  مورد  به مشتریان  معرفي محصول 

قرار مي گیرد. 
برنامه ه�اي آتي ش�ركت ب�راي اين 

معدن چيست؟
و  تولید  افزایش  برنامه هاي  کنار  در 
فعالیت هاي  دارد  قصد  شرکت  فروش، 
داشته  فرآوري  بخش  در  خاص  و  محدود 
به  مي توان  برنامه ها  این  جمله  از  باشد. 
راه اندازي کارگاه حجاري و ساخت و تولید 
کلینیک  راه اندازي  هنري،  و  تزئیني  اقالم 
سنگ و فرآوري سنگ هاي ضایعاتي معدن و 
ایجاد ارزش افزوده در این بخش اشاره کرد. 

از فعالي�ت در ح�وزه مع�دن ك�ه بگذري�م، علت 
فعاليت ش�ركت تج�ارت و س�رمايه در حوزه هاي 

مختلف و جديد چيست؟
اولین نکته اي که شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب 
ایجاد  مي کند،  کاري  ایجاد حوزه هاي جدید  به  ملزم  را 
پایدار ماندن رشد و توسعه شرکت است که در آن صورت 
براي  ایجاد سود مناسب  امنیت سرمایه هاي همکاران و 

آن ها را تضمین مي کند. 
بنابراین همواره سعي شده است ضمن بهره مندي از 
استقالل  فراب،  سطح  در  موجود  اقتصادي  فرصت هاي 
نیز حفظ شود  از گروه  تجارت و سرمایه  نسبي شرکت 
تا در فراز و فرودهاي اقتصادي، همچنان روندهاي مثبت 

براي سهامداران حفظ شود. 
بنابراین استقالل نسبي را مناسب ارزیابي مي کنیم و 
اگر این اصل را بپذیریم، لزوم هزینه براي ایجاد پروژه ها 
به همین  اقتصادي جدید مشخص مي شود.  ایده هاي  و 
منظور با مراعات و سنجش ریسک هاي موجود در اقتصاد، 
کسب و کارهاي جدبد مورد آزمون قرار مي گیرند و البته 
گاها ممکن است موفقیت چشمگیري حاصل شود و گاها 
موفقیت ها موقتي و محدود هستند، از این دست موارد 
مي توان به واردات لوازم آزمایشگاهي، واردات و بازرگاني 
خودرو، ساختمان سازي، معدن، کارخانه تولید پمپ هاي 

صنعتي و ... اشاره کرد.
 در این بین ممکن است برخي موارد بلندمدت باشد 
و برخي نیز از سبد حذف شوند. نهایتا اینکه ایجاد یک 
و  امروز  بذر  کاشت  است.  کاشت  نیازمند  موفق  سبد 

برداشت میوه فردا.

نبايد فراموش كنيم سرمايه گذاري 
در معدن،  يك سرمايه گذاري بلند 
مدت است. بويژه اينكه ما در اين 
براي  و  نوپا هستيم  كار  و  كسب 
ارتباط با اعضاي فعال بازار فروش، 
سيستم  خوب،  كنندگان  تأمين 
حمل و نقل، سيستم هاي فروش 
و عرضه محصول  و... فعاليت هاي 

زيادي بايد صورت گيرد
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پروژه  سعادت آباد، یک پروژه ساختماني 
شرکت  فراخوان  با  که  است  مشارکتي  و 
محترم  همکاران  از  سرمایه  و  تجارت 
 32 درحدود  عده اي  استقبال  با  و  فراب 
در  شرکت  براي  ایشان  آمادگي  و  نفر 
خورد  کلید  زمینه  این  در  سرمایه گذاري 
از تالش و پیگیري در حدود پنج  و پس 
ماه و رویت و ارزیابي نزدیک به 50 مورد 
جمیع  به  توجه  با  مشارکتي،  ملک هاي 
آن  مالکین  با  و  انتخاب  ملک  این  جهات 
ملک قرارداد مشارکت منعقد شده و پروژه 

شروع به فعالیت کرد.
واقع  مترمربع   506 ملک  این  زمین 
نقشه  و  بوده  سعادت آباد  کوچه ششم  در 
با  متخصصین  از  استفاده  با  آن  معماري 
سابقه، پس از چندین بار ارزیابي و بازنگري 
و طراحي در بهترین وضعیت ممکن تهیه 
با  از محاسبین زبده و  شد و توسط یکي 
تجربه، نقشه محاسباتي آن تهیه و پروانه 
براي 5 طبقه مسکوني، دو طبقه  ساخت 
جمعا  و  مشاع  طبقه  یک  و  پارکینگ 
داراي  مترمربع   2700 حدود  متراژ  در 
و 170  متر  متراژهاي 130  به  واحد   10
اخذ  تهران   2 منطقه  شهرداري  از  متر 
در  ساختماني  عملیات  نتیجه  در  و  شد 

بهبود  جهت  و  شد  شروع  آبان ماه 1392 
طبقه  به  دهي  ارتفاع  و  نقشه  وضعیت 
ساختمان  ورودي  زیباسازي  و  همکف 
با  مجددا نقشه مربوطه اصالح و همزمان 
فعالیت ساختماني مجدداً پروانه دیگري در 

اسفندماه همان سال گرفته شد.
تأمین  پروژه،  این  نکات خاص  از  یکي 
صورت  به  حقیقي  اشخاص  از  سرمایه 
سازمان یافته بود. مدل استفاده شده نوعي 
صندوق سرمایه گذاري ساختمان است که 
شرایط  و  ندارد  را  مسکن  تعاوني  معایب 

بهتري را براي سرمایه گذار مهیا مي کند. 
این روش که بعدها در بورس تهران نیز 
به کار گرفته شد، توانست سرمایه هاي خود 

از 20 تا 500 میلیون تومان را جذب نماید 
و زمینه اي فراهم کند که افراد با توجه به 
در  بتوانند  خود  محدودیت هاي  و  اهداف 
یک طرح ساختماني سرمایه گذاري نمایند. 
این ساختمان بر اساس محاسبات دقیق 
پیمانکاري با حسن سابقه و توانمند انجام 
با اسکلت  شد، بصورت پي پیوسته کامل 
فلزي اجرا گردیده و تائیدیه آن نیز توسط 
شهرداري  به  و  صادر  ذیربط  سازمان 
از  استفاده  با  آن  سقف هاي  گردید.  ارائه 
پلي  بلوک هاي  و  کرومیت  تیرچه هاي 
استایرن در ترکیب با بتن اجرا شده است 
و یکي از مزایاي مهم این ساختمان از نظر 
و  متخصص  از  اعم  بازدیدکنندگان  عموم 

پروژه سعادت آباد، گام اول حضور جدي
در حوزه مسكن و ساختمان

مجيد نژادي بابايي
مدير پروژه سعادت آباد
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عام، استحکام و حسن اجراي اسکلت آن 
بوده که در منطقه زبانزد است. 

این پروژه مي بایست  اینکه  به  با توجه 
از هر نظر اصولي، زیبا و از نظر خریداران 
از تجارب  بنابراین سعي شد  جذاب باشد 
زمینه  این  در  متخصصین  دیگر  و  بنده 
نتیجه  در  آید.  عمل  به  استفاده  نهایت 
رعایت  با  قبول،  قابل  و  مرغوب  مصالح 
ویژگي هاي فني و قیمت مناسب، تهیه شد. 
بازه  از  به عنوان مثال سنگ کف واحدها 
تا 200  هزارتومان  مترمربعي 40  قیمتي 
هزار تومان بود که از سنگي به قیمت 60 
هزار تومان استفاده شد و این امر نتیجه 
بررسي هاي دقیق و فني و نگاه اقتصادي 
اجراي  برای  نهایت  در  است.  پروژه  به 
نماي ساختمان از سنگي استفاده شد که 
شده  خریداري  قیمت  از  بیش  مراتب  به 
کارکرد داشت و سنگفروش هاي حرفه اي 
نیز در خصوص اجراي این نماي خاص و 
آن سواالت  تهیه  و محل  فرد  به  منحصر 
متعددي مي کردند و برایشان سنگي بسیار 
خاص قلمداد مي شد که برآورد قیمت آن 
را نیز حداقل 30 درصد باالتر از آنچه تهیه 
شده بود، مطرح مي کردند. همین وضعیت 
مراعات  نیز  اجرا  و  مصالح  سایر  درمورد 

گردیده است. 
فروش  و  خرید  بازار  اینکه  به  توجه  با 
ساختمان سال هاست که از وضعیت بسیار 
از  بسیاري  و  است  برخوردار  نامطلوبي 
سازندگان سال هاست که محصوالت خود 
را نتوانسته اند حتي با تخفیف هاي اساسي 

از  اینجانب،  نظر  به  برسانند،  فروش  به 
این بابت پروژه ما، پروژه نسبتاً موفقي به 
شمار مي رود، چرا که زمان فروش واحدها 
معامله  قیمت  و هم  نبود  چندان طوالني 
نسبت به پروژه هاي مشابه با آن، از وضعیت 
علت  عمده  و  بود  برخوردار  مطلوب تري 
خرید این واحدها در شرایطي که قیمتي 
داشتند،  بازار  میانگین  از  باالتر  نسبتاً 
زیبایي، حسن اجرا و برخورداري از مصالح 

مرغوب بوده است.
اقتصادي  فعالیت  اینکه  به  توجه  با 
حتي  و  ساختمان سازي  بورس،  از  اعم 
خوبي  بازده  کار،  بازار  رشته هاي  سایر 
رکود  و  نداشته  وجود  اخیر  سال هاي  در 
شدیدي بر بازار حاکم شده است و حتي 
برخي از فعاالن ساختماني را دیده ایم که 
با ضرر مواجه شده اند، به نظر بنده سود 
پرداختي به سرمایه گذاران با توجه به عرف 
بازار این صنعت بسیار مناسب )حدود 30 
تا 35 درصد( بوده و انتظاري بیش از آن در 

شرایط امروز بازار انتظاري غیر واقع بینانه 
تلقي مي شود. 

هر پروژه اي تجربیات خودش را دارد و 
البته این پروژه در این شرایط سخت تجربه 
جدیدي بوده است اما در خصوص تجربه 
پروژه  این  در  خاص  طور  به  که  دیگري 
کسب کردم موضوع برند سازي براي این 
پروژه و انتخاب نام عمارت روشنایي شید 

بود  جالبي  و  جدید  تجربه  برایم  که  بود 
این تجربه  از  که حتما در کارهاي بعدي 
از طراحي،  اینکه قبل  یا  استفاده مي کنم 
ساختمان  احتمالي  مشتریان  خصوصیات 
تعیین و در طراحي ساختمان و واحدها و 
جلسات مرتبط به کار گرفته شد. همچنین 
در مورد کاربري و نحوه طراحي و استفاده 
گیري  تصمیم  گروهي  صورت  به  آنها  از 
هر  که  بود  هم  دیگري  موارد  مي کردیم. 
چند قبال هم اقدام شده است ولي نتایج 
دیوارکشي  جمله  از  است  داشته  خوبي 
هزینه هاي  کاهش  و  پایین  به  باال  از 
و  مختلف  نظرات  از  استفاده  فونداسیون، 
عنوان  به  اجرا،  طول  در  پذیري  مشورت 
مثال ایجاد اتاق سوالریوم و روف گاردن و 
البي بزرگ تاثیر خوبي در فروش داشت در 
حالیکه خریداران این پروژه را با ساختمان 
که  جانبي  ساختمان  و  پروژه  این  مقابل 
امکانات رفاهي داشتند مقایسه مي کردند 
و در این محدوده قیمتي بدون این موارد 
و  مناسب  مکانیکال  تجهیزات  بدون  و 
تاسیسات حرارتي و برودتي مناسب امکان 

فروش واحد ها وجود ندارد.
در کل باید اذعان کنم که ابتکار شرکت 
در طراحي مدل سرمایه گذاري و مشارکت 
بر  در  را  خوبي  بسیار  راهکار  اشخاص،  با 
داشت که در پروژه ساختمان اداري بلوار 
فکر  و  است  شده  گرفته  بکار  نیز  آفریقا 
پروژه هاي  مسکن،  بازار  رونق  با  مي کنم 
جدیدي از این طریق قابل تعریف و اجرا 

خواهد بود. 

اين  خاص  نكات  از  يكي 
از  سرمايه  تأمين  پروژه، 
صورت  به  حقيقي  اشخاص 
مدل  بود.  يافته  سازمان 
صندوق  نوعي  شده  استفاده 
سرمايه گذاري ساختمان است 
را  مسكن  تعاوني  معايب  كه 
ندارد و شرايط بهتري را براي 

سرمايه گذار مهيا مي كند

ميانگين سود ساالنه از بهار سال 92 تا 95 )دوره اجراي پروژه( 
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شرکت »تجارت و سرمایه گروه فراب«، 
بازوهاي  از  یکي  بعنوان   1384 سال  در 
طرح هاي  اجراي  برای  فراب  شرکت 
سرمایه گذاري، بازرگاني و مدیریت پیمان 
تاسیس شد و در ابتدا نیز نام آن شرکت 

سرمایه گذاري کارکنان فراب بود.
و  تجارت  شرکت  اهداف  به  توجه  با 
سرمایه و در راستا با اهداف کلی شرکت 
قابل  سرمایه گذاري  شرکت  این  فراب، 
توجه و چشمگیري در بخش هاي مختلف 
از جمله پمپ برکه، نیروگاه یزد، شرکت 
پروژه هاي  نوتاش،  شرکت  ناردیس، 
ساختمان سازي، حمل و نقل سنگین و 

معدن سنگ تراورتن نموده است.
روال معمول کار در شرکت تجارت و 
است  منوال  این  بر  فراب  گروه  سرمایه 
که شرکت در حوزه هایي که توان ایجاد 
و  بررسي  باشد،  داشته  افزوده  ارزش 
در  و  مي دهد  انجام  را  الزم  تحقیقات 
این  در  سرمایه گذاری  چنانچه  نهایت 
برای  قبولی  قابل  و  منافع مناسب  حوزه 

به  اقدام  شرکت  باشد،  داشته  شرکت 
سرمایه گذاري  مدیریت  و  سرمایه گذاري 
نتیجه  و  برآیند  می کند.  حوزه  این  در 
سود  و  منافع  ایجاد  سرمایه گذاري ها، 
در  متداول  نرخ هاي  به  نسبت  باالتر 
در  که  است  سرمایه  و  پول  بازارهاي 
سنوات قبل به سهامداران تخصیص داده 

شده است.
شرکت  سهامداران  آنجایي که  از 
محترم  همکاران  سرمایه،  و  تجارت 
شرکت هاي گروه فراب هستند، ماموریت 
کارکنان  منافع  کسب  شرکت  اصلي 
کاري  اساس ظرفیت هاي  بر  فراب  گروه 
این  اتکاست.  قابل  نقدینگي  جریان  و 
ماموریت اثر مستقیم در پیشبرد اهداف 
نتیجه  و  دارد  فراب  شرکت  سازماني 
کارکنان،  دغدغه  و  نگراني  کاهش  آن 
پراکندگي  عدم  و  بیشتر  کارایي  ایجاد 
فکري کارکنان و در نتیجه تامین منافع 

سرمایه هاي انساني گروه فراب است. 
حوزه  در  سرمایه  و  تجارت  شرکت 
هایي که بتواند ارزش افزوده ایجاد کند، 
بررسي و تحقیقات الزم را انجام مي دهد 
پیش  مناسبي  منافع  صورتیکه  در  و 
و  گذاري  سرمایه  به  اقدام  شود،  بیني 

مي کند  گذاري  سرمایه  مدیریت  سپس 
از  مختلف  بخش هاي  در  کنون  تا  و 
شرکت  یزد،  نیروگاه  برکه،  پمپ  جمله 
پروژه هاي  نوتاش،  شرکت  ناردیس، 
سنگین  نقل  و  حمل  سازي،  ساختمان 
گذاري  سرمایه  تراورتن  سنگ  معدن  و 
نموده است و در این مسیر تالش بسیار 
و  مذکور  ماموریت  تحقق  براي  زیادي 
براي  زیاد  زحمات  و  ها  ریسک  پذیرش 
حاصل  است.  شده  انجام  منافع  کسب 
سرمایه گذاري هاي قبلي، ایجاد منافع و 
سود باالتر نسبت به نرخ هاي متداول در 

بازارهاي پول و سرمایه است. 
کشور،  اقتصادي  شرایط  به  توجه  با 
گیري  بهره  و  علمي  مدیریت  داشتن 
در  نظران  صاحب  و  مشاوران  نظرات  از 
مدیریت کسب و کارهاي شرکت موجب 
کاهش ریسک ورود به فعالیت هاي جدید 
و کارایي بیشتر مي شود و شرکت تجارت 
این  از  است  نموده  تالش  سرمایه  و 
مشاوره ها به نحو احسن استفاده نماید 
حوزه هاي  چند  هر  اساس  همین  بر  و 
اما  است  متفاوت  شرکت  این  کاري 
فرمان  واحد  روح  یک  از  ها  حوزه  همه 
مي برند و برنامه راهبردي شرکت بر کلیه 

فعالیت هاي شرکت احاطه دارد.
حوزه هاي جدیدي که شرکت در آنها 
فعالیت هاي  شامل  مي پردازد  فعالیت  به 
و  اجاره  صکوک  طریق  از  مالي  تامین 
استصناع است و در آینده نزدیک شاهد 
در  الکترونیک  تجارت  حوزه  به  ورود 
مصرفي  کاالهاي  توزیع  و  تأمین  زمینه 
به صورت خرده فروشي و عمده فروشي 

خواهیم بود. 
در طول شش  این طرح  خوشبختانه 
ماه بررسي و تحقیقات انجام شده مورد 
حمایت همکاران نیز قرار گرفته است و 
در مقاطع مختلف توانمندي هاي خود و 
داده اند  قرار  ما  اختیار  را در  دانش خود 
تا بتوانیم از طریق کسب و کار فروشگاه 
تجارت  جدید  حوزه هاي  وارد  اینترنتي، 
را  کمتري  ریسک  و  شویم  الکترونیک 

براي ادامه کار داشته باشیم. 
با راه اندازي این کسب و کار، شرکت 

در حوزه تأمین، توزیع و فروش عمومي 
این  بازرگاني  بخش  و  مي شود  وارد 
شرکت نیز مي تواند به عنوان پشتیبان و 
تامین کننده، فعالیت بیشتر و موثرتري 

داشته باشد. 
مختلف  موضوعات  بررسي  از  پس 
الکترونیک،  تجارت  و  مجازي  فضاي  در 
بررسي  مورد  اینترنتي  فروشگاه هاي 
مصوبه  اخذ  از  پس  و  گرفت  قرار  خاص 
شد.  اجرایي  مرحله  وارد  مدیره،  هیات 
در حال حاضر این پروژه مراحل تعریف 
را  خود  تجاري  طرح  و  عملیاتي  برنامه 
طي مي کند و قصد داریم با تجهیز منابع 
سال  پایان  کار  و  کسب  بازار  از  الزم، 

نهایت استفاده را ببریم.
تجارت  و  کار  و  کسب  حوزه 
که  است  متنوع  موضوعي  الکترونیک 
حوزه هاي  از  یکي  اینترنتي  فروشگاه 
مي تواند  که  است  آن  جالب  و  رونق  پر 
عمده  یا   B2C فروشي  خرده  به صورت 
فروشي B2B عمل نماید و بخش تأمین 
ارزش  ایجاد  و  توزیع، جذب مشتریان  و 
افزوده براي مشتریان و ایجاد اعتماد به 
برند از نکات کلیدي این فعالیت هاست.

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب، 
مدت  بلند  توسعه  براي  مناسبي  برنامه 
دارد و در تالش است فعالیت هاي خود را 
فعلي  توانمندي هاي  نماید،  تر  تخصصي 
تجربه  ترکیب  حاصل  که  شرکت  این 
سرمایه  و  مهندسي  و  مدیریتي  علوم  و 
را  خوبي  شرایط  است  کارآمد  انساني 
براي شرکت بوجود آورده است به نحوي 
نمود  برنامه ریزي  آینده  در  مي توان  که 
اوراق  بورس  شرکت هاي  از  عضوي  تا 
بهادار شود و در خصوص تامین سرمایه 

اقدامات بیشتري انجام دهد.

آموخته  دانش  قمشه  زارع  عبداله   *

بازرگاني  مديريت  رشته  ارشد  كارشناسي 
از  پيش  و  است  طباطبايي  عالمه  دانشگاه  از 
آغاز همکاري با شركت تجارت و سرمايه گروه 
امور  توسعه  و  سرمايه گذاري  مديريت  فراب، 
كالن شهرها را در شركت مسکن و ساختمان 
بوده  دار  عهده  شهر  بانک  به  متعلق  جهان 

است.

نگاه به افق هاي نو

 سرمايه گذاري 
در جهان مجازي

مجري پروژه كسب و كار مجازي

عبداله زارع قمشه *
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مديريت اقتصادی و سرمايه گذاری امروز اهميت دو 
چندانی برای عموم مردم ما پيدا كرده است. در همين 
راستا پای صحبت »احمد عباسی« كارشناس ارشد 
رشته حسابداری كه مدتی است مشغل همکاری با 
درباره  او  با  تا  نشسته ايم  است؛  فراب شده  شركت 
چند و چون سرمايه گذاری در بازار امروز و همچنين 
فعاليت های شركت تجارت و سرمايه گفت و گو كنيم.

 
وضعيت نقدينگي و س�ود و زيان ش�ركت چگونه 

است؟
گردش نقدینگي در حال حاضر در بخش هاي مختلف 
اقتصادي در وضعیت مطلوبي نیست و کلیه فعاالن اقتصادي 
به نوعي با کمبود نقدینگي دست و پنجه نرم مي کنند. البته 
به تعبیر برخي کارشناسان بازار، یکي از ریشه هاي کاهش 
تورم، مشکل نقدینگي جامعه و عدم توان خرید است و در 
واقع کاهش قدرت خرید، جمع مبادالت را کاهش داده و در 
ظاهر تورم کم شده است. فارغ از صحت و سقم این موضوع، 
ما هم مثل سایر فعاالن اقتصادي با حجم باالي مطالبات و 
عدم امکان وصول درآمدها مواجه هستیم و این موضوع انجام 
برنامه هاي کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه گذاري و طرح هاي 

توسعه را تحت شعاع خود قرار داده است.
بر همین اساس شرکت تجارت و سرمایه در تالش است 
که با مدیریت سبد سرمایه گذاري و کاهش ریسک کسب 
و کارهاي خود، بیشترین بازدهي را نصیب سهامداران خود 
کند. در حوزه سود، هدف شرکت کسب حداقل 50 درصد 
سود سالیانه است که خوشبختانه در سال هاي اخیر محقق 

شده است و امسال هم این هدف را دنبال کرده ایم. 

با اين نرخ س�ودآوري، سهام شركت 
بايد ارزشمند شود، چرا قيمت سهام 
در ب�ورس داخل�ي ش�ركت ب�ه اين 

تناسب رشد نکرده است؟
بود  ابتکاراتي  از  شرکت  داخلي  بورس 
به  و  شد  رونمایي  اخیر  سال هاي  در  که 
با  را  خود  سهام  مي دهد  اجازه  سهامداران 
قیمت مورد نظر عرضه نمایند. سال هاي قبل 
به دلیل حجم باالي تقاضاي خرید، قیمت در 
از یک سو به دلیل  باالتر بود ولي  بازار  این 
سوي  از  و  شرکت  متوالي  سرمایه  افزایش 
دیگر به دلیل محدودیت توان مالي همکاران، 
قیمت حدود 1.400 ریال است. به نظر من 
با کاهش نرخ سود بانکي و کاهش سود در 
به  بازارهاي سرمایه ، سرمایه همکاران  سایر 
این سمت سوق پیدا خواهد کرد که این امر 
مي تواند منجر به افزایش قیمت سهام گردد. 
يعني قيمت به چه محدوده اي خواهد 

رسيد، پيش بيني شما چيست ؟
ما سعي کرده ایم این بازار مستقل عمل کند 
و دخالتي در آن اعمال نشود. به همین دلیل 
پیش بیني قیمت، کار سختي خواهد بود. در 
بورس تهران شاخص P/E در بلند مدت نرخي 
حدود 5 را داشته است. بر این مبنا و با توجه 
به توزیع سود 450 ریالي در سال گذشته، نرخ 

این سهم باید حدود 2.250 ریال باشد. 
شركت حدود 3 سال پيش سهام را با 

قيمت 2.200 ريال عرضه نمود، در حال حاضر 
اين س�هام با نرخ 1.400 ريال مبادله مي شود، 

به نظر شما اين به زيان سهامدار نيست؟
افزایش  ماهیت  دلیل  به  این موضوع عمدتاً  خیر، 
افزایش  سهم  تعداد  حالت  این  در  که  است  سرمایه 
پیش  سال   3 سهامداري  وقتي  مثال  براي  مي یابد. 
با  است  نموده  خریداري  ریال  نرخ 2.200  به  سهام 
50 درصد افزایش سرمایه در سال اول، یک سهم با 
قیمت 2.200 ریال دارد، بعالوه امتیاز حق تقدم که 
با پرداخت 500 ریال، 0/5 سهم دیگر را هم کسب 
 1/5 ریال   2.700 پرداخت  با  ترتیب  بدین  مي کند. 
سال  دارد.  ریال   1800 شده  تمام  قیمت  که  سهم 
بعد نیز با پرداخت 500 ریال 0/5 یک سهم را کسب 
مي کند که در سال دوم به 1.530 ریال مي رسد. در 
به  سهم  تمام شده  قیمت  روند  همین  با  سوم  سال 
1.350 ریال مي رسد. در واقع X سهم 2.200 ریال 
داراي  سوم  سال  ریالي  سهم 1.350   Y با  سال  آن 
ارزش یکسان است. ولي در همین مدت سهامدار سود 

سهام خود را دریافت کرده است. 
با اين اوصاف آيا ش�ما خريد س�هام ش�ركت 

تجارت و سرمايه را توصيه مي كنيد؟
ببینید سایر بازارها چه وضعیتي دارند. بورس نوسان 
دارد ولي شاخص کل سه سال گذشته فقط 7درصد رشد 
کرده است. سود سپرده بانکي به زیر 20درصد کاهش 
یافته است. قیمت مسکن در تهران در طول 3 سال 
گذشته در حدود 2درصد کم شده است و سرمایه گذاري 
در این حوزه زیان دیده اند. اکثر کسب و کارهاي دیگر 
هم شرایط مشابهي دارند. عالوه بر این، سرمایه گذاري 
در تجارت و سرمایه به سادگي و بدون صرف وقت انجام 
مي شود و به دلیل ریسک بسیار پایین، دغدغه اي براي 
سرمایه گذار ایجاد نمي کند. به نظر بنده این بیانگر تدبیر 
و دوراندیشي مدیران ارشد گروه است که با اجراي خط 
مشي ها، سیاست ها و آینده نگري، بیشترین بازدهي 

براي سهامداران کسب شده است.
آق�اي عباس�ي، ش�ما به عن�وان مدي�ر مالي 
شركت كدام يک از سرمايه گذاري هاي شركت 

تجارت و سرمايه را موفق تر مي دانيد ؟
کمي  شرکت  کاري  حوزه هاي  ارزیابي  من  نظر  به 
مشکل است. چراکه هر سرمایه گذاري با توجه به هدف، 
چشم انداز و نوع آن )بلندمدت یاکوتاه مدت بودن( و 
تحت شرایط اقتصادي، تجزیه و تحلیل متناسب با خود 
را مي طلبد. ولي آنچه مسلم است، فعالیت هاي شرکت 
به شکل یک سبد سرمایه گذاري بوده که هر کدام به 
تناسب نقاط قوت و ضعف خود را پوشش داده و با ایجاد 
وحدت رویه، اهدف کالن شرکت را دنبال مي کنند. البته 
اصالح سبد سرمایه گذاري، بهینه کردن آن همیشه باید 

مورد توِجه قرار گیرد. 

مديريت مالي، وظیفه اي سخت
در شرايط اقتصادي امروز
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تجربه نگاری3636

گزارشي ميداني از تالش براي ثبت ركورد30 روزه در حمل دريايي، ريلي و 
زميني تجهيزات و ناوگان خط 2 قطار شهري مشهد از داليان چين تا مشهد 

 روي ريل خط 2
از دالیان تا دپو 
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نقل  به تجربیات گذشته در حوزه مدیریت حمل و  نگاهی  نیم  با  شرکت فراب 
تجهیزات سنگین و حجیم پروژه های نیروگاهی اجرا شده و در دست اجرای خود، این 
بار در یک پروژه ریلی مهم کشور )پروژه خط دو قطار شهری مشهد(، طی مذاکرات 

قراردادی چهارجانبه )1- کارفرمای پروژه؛ شرکت قطار شهری مشهد
 2- پیمانکار اصلی پروژه؛ مجموعه قرارگاه سازندگی و شرکت پارس مترو 

3- پیمانکارEPC پروژه؛ شرکت فراب 
پروژه؛ شرکت های  ناوگان  داخل بخش  و ساخت  تامین خارجی  پیمانکاران   -4
نورینکو و واگن سازی تهران(، در روزهای پایانی سال 1390، در تصمیمی خاص، 

مسئولیت عملیات لجستیک ناوگان خط 2 را راسا بعهده می گیرد. 
این حرکت شرکت فراب، بدون تردید، تصمیمی استراتژیک بنا بر برخی اولویت ها 
و ضرورت های حرفه ای، با تکیه بر 2 دهه دانش و تجربه پروژه های اجرا شده درسایر 
حوزه های کاری شرکت فراب بوده است. ضمن اینکه اهمیت اجراي سرعتی و بی نقص 
پروژه خط 2 قطار شهري مشهد، خود حائز اهمیتی ویژه در این تصمیم گیری بوده 

است. 
براین اساس، مقرر شده بود تحویل گیری ناوگان در بندر دالیان چین برای انجام 
حمل، طی 6 محموله، با  زمان بندي یکساله )تقریبا هر دو ماه یک محموله با حجم 

متوسط 5000 مترمکعب(، انجام پذیرد. 
مسئولیت و تعهدات قراردادی فراب عالوه بر طراحي و تامین ناوگان در بخش 

حمل و تحویل را بطور خالصه بشرح ذیل تفکیک می نمائیم: 
1- برای واگن های کامل CBU )15 دستگاه – 3 رام قطار(: انجام بیمه و حمل 
انجام عملیات  و سپس  بندرعباس  به مقصد  دالیان  بندر  مبداء  از  دریایی محموله 
گمرکی و ترخیص و پس از آن نیز حمل داخلی واگن ها و تحویل و تخلیه و استقرار 

آن ها روی ریل دپوی کارگاه اجرایی شهر مشهد مقدس. 
2- برای واگن های نیمه کامل PLB )85 دستگاه – 17 رام قطار(: انجام بیمه و 
حمل دریایی از مبداء بندر دالیان به مقصد بندرعباس و سپس انجام عملیات گمرکی 
و ترخیص و پس از آن انجام حمل داخلی واگن ها و تحویل به کارخانه شرکت واگن 
سازی تهران در اطراف تهران بمنظور تکمیل عملیات ساخت در مدت مقرر و سپس 
تحویل گیری واگن های CBU توسط شرکت فراب و انجام حمل داخلی و تحویل و 
تخلیه و استقرار واگن های مزبور روی ریل دپوی کارگاه اجرایی شهر مشهد مقدس. 

با تفکری مبنی بر ثبت و انتقال آتی تجربیات درمقاطع مختلف اجرای این عملیات، 
حد  تا  را  اقدامات  و  تهیه  را  نگاه  نوعی  زاویۀ  از  تصویری  گزارش  تا  نمودیم  سعی 
امکان مستند نمائیم و بنابراین دراین گزارش، سعی شده است، با مصور سازی تجربه 

نگاری ها، نتیجه موثرتری از درس آموخته ها را مکتوب و منتقل نمائیم. 
دراین گزارش، نه خیلی به ریز )که مجال این مقال نیست( ولی بصورت اجمالی 
سعی شده تا سلسله اقدامات انجام شده شرکت فراب در ارتباط با بند 1 فوق و نتیجه 
ارزشمند یک تالش گروهی با ابزارهایی چون پیش بینی، برنامه ریزی و اجرا، تحت 

شرایط کامال مدیریت و کنترل شده، واکاوی و بررسی گردد: 

در انتظار زمان تحويل گيری و حمل اولين محموله: 
 به دلیل شرایط ویژه و خاص شهر مشهد و تصمیم کارفرماي محترم براي راه اندازي 
فاز یک پروژه در 22 بهمن سال 95، فشار مضاعفي براي بازرسي و کنترل کیفیت، 
ترخیص و حمل محموله اول ناوگان )15 دستگاه واگن CBU( وجود داشت. در کنار 
این فشار کاری شدید، درک نگرانی و حساسیت های مجموعه های معظم شرکت قطار 
شهری مشهد و شرکت پارس مترو بمنظور تقلیل مدت زمان حمل، انجام ایمن و 

سالمت عملیات حمل، ایمنی بارگیری ها و تخلیه و جابجایی های مربوطه تا مقصد 
نهایی )دپوی مشهد(، ماموریت دیگر این تیم بود. 

سنگینی فضای حاکم بر کار، مسئولیت ها را دو چندان نموده بود و برای حصول 
نتایج قابل قبول و درشأن گروه فراب، الزم بود تا یک کار تیمی خوب، برنامه ریزی، 
پیاده سازی و اجرا شود. در همین راستا، نمایندگان بازرگانی و اجرایی شرکت فراب 
با همراهی کامل و بی نظیر، قادر شدند، برنامه ریزی عملیات را پیاده سازی و طی 

 زمان بندي مشخص، اجرا نمایند. 

 حمل دريايی داليان تا بندرعباس )مدت عمليات 2۱ روز(: 
برنامه ریزی های اولیه برای این بخش از کار، تقریباً از آبان ماه سال 94 آغاز شده 
بود چرا که می بایست شناسایی و ارزیابی فنی فورواردرهای مجرب در حوزه حمل 
دریایی تجهیزات ریلی بخصوص واگن های مترویی را انجام می دادیم. چندین شرکت 
داخلی و خارجی در این ارزیابی مورد بررسی فنی قرار گرفتند و سوابق عملیاتی ایشان 
بصورت CD و... دریافت و پس از انتخاب شرکت های توانمند در این حوزه، استعالم 
نرخ کرایه حمل و شرایط، انجام و پیشنهادات فنی و مالی مربوطه اخذ گردید. قسمت 
مهم کارهمین جا بود. برخی مواردی که بایستی قبل از واگذاری عملیات به فورواردر 
منتخب مورد بررسی و کنترل قرار می گرفت، به این شرح است: سوابق عملکرد کیفی 
و رکورد کاری فورواردر در همکاری های گذشته با شرکت فراب، خط کشتیرانی مورد 
پیشنهاد، نام، نوع، سن سالمت کشتی، تراز طبقه بندی کیفی کشتی، ظرفیت و طرح 
بارگیری کشتی برای عملیات مورد استعالم و بررسی قابلیت پذیرش انبارهای کشتی 
برای مجموع 15 واگن، تعداد و ظرفیت جرثقیل های کشتی، مدت و مسیر سفر تا 
بندرعباس پس از بارگیری، کرایه حمل، روش پرداخت کرایه حمل، زمان ارایه نسخ 

اصل بارنامه ها به شرکت فراب و... همه این موارد اصلی می بایست کنترل می شد.
 ،CBU اولین محموله شامل 15 دستگاه واگن کامل FOB زمان تحویل در نقطه
مارس  2016(  زمانی 95/01/01 )20  پروژه، در محدودة  برنامه  زمان بندي  حسب 
)همزمان با عید نوروز و شروع سال جدید شمسی 1395( تنظیم شده بود و از اینرو 
مجبور بودیم تا هر چه سریع تر خط کشتیرانی و پیشنهاد منتخب را تعیین و معرفی 

نمائیم.
براین اساس در تاریخ Feb 2016( 94/12/08. 27( بهترین پیشنهاد را با توجه 
به جمیع جهات انتخاب نمودیم )اصلیترین مباحث شامل سوابق تجربی فورواردر، 
با مجموعه فراب، برآورده نمودن نیاز ها و  سوابق عملکرد در همکاری های گذشته 
خواسته های فنی عملیات، ارایه نرخ مناسب کرایه حمل، روش پرداخت کرایه حمل 

بود(.
بالفاصله پس از آن، با شرکت فورواردر )شرکت حمل و نقل بین المللي دنیابار( 
را   )Vessel Booking( کشتی  بوکینگ  برای   Fixture Note چارچوب های 

بررسی و پس از انجام برخی اصالحات مورد نظرمان، آنرا نهایی و توافق نمودیم.
متعاقبا قرارداد حمل دریایی فی مابین را با فورواردر تنظیم و مبادله نمودیم و 
نهایتا بوکینگ کشتی را برای محدودة زمانی 20 الی 22 مارچ 2016 نهایی نمودیم.

از تاریخ 94/12/08 الی 94/12/12 )مطابق با 2016/02/27 الی 2016/03/02(، 
اقدامات معرفی وهماهنگی های فی مابین شرکت فورواردر و نماینده چینی ایشان در 

بندر دالیان با نمایندگان شرکت نورینکو )CRRC/CNR( را انجام دادیم.
از طرفی حسب بررسی نقشه های مسیر کشتی مزبور از سایت بین المللي کنترل 
ترافیک دریایی، پیش بینی ما این بود که کشتی انتخاب شده، با تاخیر قابل توجه به 
بندر دالیان می رسد و بنابراین از فورواردر خواسته بودیم با حذف کلیه ریسک ها در 
این ارتباط، کشتی دوم مشابه را برای جایگزینی بموقع، شناسایی و معرفی نمایند 
که نهایتا نیزهمین شد و با توجه به نزدیک شدن به زمان بارگیری و قوی تر شدن 
احتمال نرسیدن کشتی رزرو شده اولیه، با اقدام بموقع بوکینگ کشتی را، روی کشتی 

محمودرضا فرزانگان
مدير قراردادهاي داخلي معاونت بازرگاني
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جایگزین تغییر دادیم.
 HENGXIN متعلق به شرکت کشتیرانی M/V BAO HENG ،کشتی جایگزین
با ملیت سنگاپوری بود که از طریق خط کشتیرانی Hanssy برای این عملیات تخصیص 

یافته بود.
نگله های  جابجایی  و  برای حمل  کشتی  تامین  کشتیرانی،  این خط  اصلی  تخصص 

سنگین )Heavy Lift )Over weight & Over size می باشد.
کشتی مزبور با طول 186 متر وعمق آبخور 27 متر و ظرفیت بارگیری 36000 تن، 
یکی از بهترین گزینه ها برای این نوع عملیات بود. نقشه های انبار کشتی برای پذیرش 
مجموع واگن ها و تدقیق آن ها با ابعاد واگن ها، بخصوص ارتفاع آن ها و نیز کنترل ظرفیت 
جرثقیل های کشتی )دارای یک جرثقیل 30 و دو جرثقیل 45 تن( را قبل از تائید کشتی، 
بررسی کرده بودیم. این محموله از نظر وزنی حدود 600 تن ولیکن از نظر حجمی بالغ 
بر 3500 مترمکعب بود و بنابراین انتخاب این کشتی، قابلیت های کاملی از ظرفیت های 

موردنیاز را تامین می نمود.
 IEI حسب گزارشات دریافتی از پروژه، بازرسی شخص ثالث محموله توسط شرکت
در محل کارخانه انجام گرفته بود و تائید شرکت IEI اخذ شده بود. معاونت بازرگانی 
فراب پس از هماهنگی با مجری طرح در تاریخ 94/12/15 درتکمیل فعالیت های بازرسی 
شخص ثالث شرکت IEI از مدیریت محترم بازرسی و کنترل کیفیت درخواست نمود تا 
به بازرسی قبل از حمل کاال، بازرسی قبل از بارگیری کاال به کشتی + حین بارگیری کاال 
به کشتی + لشینگ کاال در کشتی نیز افزوده گردد و این امور نیز در دستور کار بازرس 
قرار گیرد و هماهنگی های الزم و تاکیدی در این خصوص با مدیریت محترم بازرسی و 

کنترل کیفیت انجام پذیرفت.
شرکت نورینکو )CRRC/CNR(، تاریخ 20 مارس  )94/12/29( را کماکان بعنوان 
زمان قطعی گمرکی شدن و تحویل دهی اولین محموله در بندر دالیان، اعالم می نمود و 

بنابراین ما برای تحویل گیری محموله در محدودة زمانی فوق کامال آماده بودیم.
نکته: در همین مقطع زمانی، با همراهی جدی و موثر سرکار خانم پیروی، درگیر 
هماهنگی های جذب و اعزام کشتی برای بارگیری و حمل بموقع محموله اول واگن های 
CBU در بندر دالیان بودیم و حتی قبل تر از آن، گروه دیگری ازهمکاران امور بازرگانی، 
بطور موازی در حال برنامه ریزی ادامه عملیات پس از رسیدن محموله به بندرعباس بودند.

این عملیات شامل:
1-1- اخذ معرفی نامه برای ترخیص کار شرکت فراب از شرکت قطار شهری مشهد و 

اخذ چندین مجوز مشابه دیگر.
1-2- بررسی و انتخاب گزینه های حمل داخلی و نهایی سازی آن.

1-3- مذاکرات موازی با شرکت های حمل و نقل جاده ای و ریلی از جمله مذاکرات، 
فنی  ارزیابی  اسالمی جهت  راه آهن جمهوری  از شرکت  متعدد  وپیگیری های  مکاتبات 
گزینه حمل ریلی برای مسیر بندرعباس تا مشهد مبتنی بر ابعاد واگن ها و محدودیت های 
ترددی تونل ها و پل های مسیربا همراهی بسیار موثر جناب آقای بختیاری و همکاران 

ایشان در واحد حمل و ترخیص و جناب آقای تابش در اجرایی خط 2 شرکت فراب.
1-4- شناسایی و انتخاب بهترین گزینه ایستگاهی راه آهن در ورودی شهر مشهد و یا 
داخل شهر مشهد برای تخلیه و بارگیری و نقل و انتقال واگن ها از مسیر ریلی به مسیر 

جاده ای – شهری تا محل دپو.
1-5- برنامه ریزی های الزم جهت بررسی مسیرهای مختلف داخل شهری مشهد برای 
انتقال واگن ها و نیز بررسی وضعیت مسیر های داخل سایت، شناسایی عوارض و تنگناهای 
مسیر ترددی داخل شهر و نیز داخل سایت و اعالم به شرکت قطار شهری مشهد برای 
دستور فوری رفع موانع و مشکالت ترددی این مسیر ها با همکاری و همراهی موثر آقای 
مهندس شادل در اجرایی خط 2، هماهنگی و شناسایی الزم برای جذب جرثقیل های 

مناسب تخلیه و بارگیری در شهر مشهد.
1-6- شناسایی شرکت حمل و نقل داخلی تخصصی در حوزه حمل واگن ها با کادر 

مجرب و وسیله های حمل متناسب، مطمئن و در اختیار داشتن راننده های فوق مجرب 
که نقش بسیار مهمی در عملیات حمل جاده ای برای ایشان در این عملیات متصور است.

هر چه به زمان پیش بینی بارگیری نزدیک تر می شدیم تاریخ ها واقعی ترمی شد و 
ما انتظار تغییر زمان را تا حدودی داشتیم تا اینکه یک هفته به زمان پیش بینی شده 
برای بارگیری، شرکت نورینکو )CRRC/CNR( اعالم می نماید که محموله در تاریخ 
21 مارس  آماده تحویل در بندر دالیان است اما مدت دو روز نیز برای عملیات گمرکی 
توسط شرکت نورینکو به زمان نیاز است و بنابراین تاریخ 22 الی 24 مارس 2016 زمان 

قطعی تحویل دهی محموله اول اعالم می شود.
BAO HENG در نیمه شب تاریخ 23 مارس  وارد لنگرگاه بندر دالیان  کشتی 
می شود و پس ازکمی معطلی در اخذ مجوز پهلوگیری از سوی اداره بندر دالیان بدلیل 
کامل نشدن امور گمرگی واگن ها و امور گمرکی تجهیزات سیگنالینگ منصوبه داخل 

برخی واگن ها، نهایتا کشتی موفق به پهلوگیری می شود.

ورود كشتی به بندر داليان
عملیات بارگیری واگن ها و تعدادی صندوق های چوبی حاوی متعلقات واگن ها به داخل سه 
انبار مجزای کشتی و مطابق طرح بارگیری تصویب شده قبل از شروع عملیات، لحظه به لحظه 
حتی همزمان با تعطیالت عید نوروز روی هرگونه سیستم های اطالع رسانی در دسترس، 

تحت کنترل قرار می گیرد.
بارگيری محموله به كشتی در بندر داليان

کشتی پس از بارگیری و لشینگ کامل محموله مطابق دستورالعمل شرکت نورینکو 
)CRRC/CNR( و همچنین پس از رفع موانع گمرکی در بندر دالیان، در روز 28 مارس  

)95/01/09( قادر به ترک بندر دالیان می شود.

مهاربندی محموله پس از بارگيری در بندر داليان
 BAO یکی دیگر از شاخص های مهم این بخش از عملیات، مسیر و مدت سفر کشتی
HENG بود. ترانزیت تایم کشتی بسیار مناسب و عالی بود که در21 روزانجام شد. کشتی 
توقفی کوتاه در زادگاهش کشور سنگاپور برای سوخت گیری و استراحت خدمه داشت و 

سپس مستقیم وبدون توقف به سوی بندرعباس راهی می شد.

حركت كشتی به سوی بندرعباس
زمان رسیدن کشتی به بندرعباس از سوی فورواردر اعالم می شود )تاریخ 18 آوریل 
به  و  بندرعباس  به  کشتی  ورود  از  قبل  بنابراین  و   )1395/01/30 با  مطابق   2016
منظورعملیات تخلیه کشتی در این بندر، امور گمرکی و حمل واگن ها تا دپوی مشهد، 

می بایستی کلیه هماهنگی و برنامه ریزی های الزم را انجام مي دادیم. 
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انتخاب گزينه حمل جاده ای يا ريلی برای حمل داخلی واگن ها
 برای حصول به نتیجه مناسب در انتخاب یکی از گزینه های حمل جاده ای و یا ریلی، 
ابتدا می بایست قابلیت ها و ظرفیت های هر یک از گزینه ها، تجربه پروژه ها و حمل های 
مشابه در داخل کشور، ریسک، مخاطرات و یا محاسن و مزایای هریک از روش ها، مدت 
زمان شروع تا خاتمه حمل در هر روش و همچنین برآورد قیمت اجرای هر گزینه )حمل، 

بارگیری و تخلیه( را شناسایی و ارزیابی می کردیم. 
از ابتدا، گزینه حمل ریلی، به عنوان گزینه ای شاخص، بواسطه ایمنی سیر و حرکت در 
مسیر ریلی، مدنظرمان بود و بنابراین بررسی گزینه حمل ریلی از حدود بهمن ماه سال 
94 در دستور کار تیمی امور بازرگانی و اجرایی شرکت قرار گرفته بود و در جمعبندی های 
کلی به این نتیجه رسیده بودیم که گزینه حمل ریلی در صورتی که بتوان تائید واحدهای 

فنی شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران را از جمله مدیریت سیر و حرکت و نیز ایمنی 
و نظارت بر شبکه اخذ نمائیم، بهترین گزینه با کمترین ریسک ازنظر احتمال حادثه، 
کمترین مدت زمان سفر از نظر سرعت و مدت زمان سفر داخلی است، در دستورالعمل 
حمل شرکت نورینکو )CRRC/CNR( به گزینه حمل ریلی اشاره و یا تاکیدی نشده 
بود ولیکن برای حمل زمینی، شیوه نامه و اصول فنی و موارد ایمنی مورد لزوم شرح داده 
شده بود. در این ارتباط الزم بود تا هماهنگی هایی را بصورت کارگروه بعمل آوریم. اولین 
جلسه کارگروه را در تاریخ 94/11/27 با شرکت واگن سازی تهران با حضور خانم مهندس 
قره داغی و آقای حسینی و نمایندگان اجرایی و بازرگانی شرکت فراب برگزار نمودیم و 
طی آن گزینه حمل ریلی مطرح و با اطالعاتی که شرکت فراب طی چند ماه گذشته 
)نیمه دوم سال 94( از مزایا و معایب حمل ریلی کسب نموده بود و نیز حسب اطالعات 
و تجربیات موجود در شرکت واگن سازی تهران، نهایتا ورود به ارزیابی گزینه حمل ریلی 
برای واگن های CBU مورد تائید کارگروه مزبورقرار گرفت و مقرر شد با توجه به احتمال 

باالی انتخاب گزینه حمل ریلی برای واگن های مزبورو همچنین پس از مشخص شدن 
نتیجه ارزیابی حمل ریلی، تائید شرکت شرکت نورینکو )CRRC/CNR( نیز اخذ گردد 

که درانتها این مهم نیز انجام گردید. 
برای ارزیابی و امکان سنجی گزینه حمل ریلی و نیز جاده ای، در ابتدای امر بایستی 

عرض و ارتفاع تردد واگن ها در مسیرهای ریلی و جاده ای بررسی می شد. 
1- ارتفاع تردد واگن های مترو در مسیر جاده ای = ارتفاع واگن های مترو 3 متر و 75 
صدم متر + ارتفاع وسیله حمل جاده ای یک متر و 45 صدم متر از کف جاده )کمرشکن 
11 محور ویژه کف صاف با کمترین ارتفاع از کف جاده و نیز کمترین قطر الستیک( = 5 
متر و 20 سانتیمتر. )ارتفاع کمرشکن 11 محور معمولی، حدود یک متر و هفتاد سانتیمتر 
تا یک متر و 75 سانتیمتر است که با انتخاب و معرفی نوع وسیله حمل مناسب از سوی 

شرکت حمل و نقل همکارشرکت فراب در این عملیات )شرکت حمل و نقل البرز بار 
هرمزگان(، ما قادر شدیم حدود 30 سانتی متر، ارتفاع تردد جاده ای واگن ها را کاهش 
دهیم )5 متر و 20 سانتیمتر به جاي پنج متر و نیم( و بنابراین با ارتفاع پنج متر و بیست 

سانتیمتر، ارزیابی ها برای انتخاب گزینه های حمل و مسیر ها را انجام دادیم( 
2- ارتفاع تردد واگن های مترو در مسیر ریلی با توجه به محدودیت های گاباری مسیر = 
ارتفاع واگن های مترو 3 متر و 75 سانتیمتر + ارتفاع واگن های باری کف تخت 444000 

راه آهن یک متر و 30 سانتیمتر از ریل راه آهن = 5 متر و 5 سانتیمتر. 
تحت شرایط فوق )یعنی ارتفاع تردد 5 متر و 20 سانتیمتر و وزن تردد 75 تن( بررسی 
از بندرعباس به مشهد در دستورکار قرار گرفت.  امکانسنجی حمل جاده ای واگن ها  و 
شرکت حمل و نقل طرف همکار، صرفا جذب 2 دستگاه کمرشکن ویژه با مشخصات فوق 
را امکان پذیر اعالم نمود و بنابراین بایستی 15 دستگاه واگن طی چند سری عملیات با یک 
 زمان بندي حدودا یک ماهه ازبندرعباس تا دپوی مشهد حمل می شدند. پس از بررسی 
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انجام شده مشخص شد که برای انتقال واگن ها تا شهر مشهد از مسیر جاده الر، هیچگونه 
مشکل ظاهری در عرض و ارتفاع و وزن تردد نخواهیم داشت ولیکن بهرحال نگرانی هایی 
مانند وجود ریسک در مسیر طوالنی، خستگی راننده، هر گونه بی دقتی یا هر گونه حادثه 
منجر به تصادم بخصوص در ارتفاع در مسیر برای کمرشکن ها و بنابراین حادثه و خسارت 
برای واگن ها همواره وجود دارد. ضمنا بعد از بررسی های میدانی در شهر مشهد مشخص 
شد که به محض ورود واگن ها به محدوده شهر مشهد، مشکالت ترافیکی غیرقابل حذف از 
نوع عوارض شهری شروع می شود چرا که مسیر جاده ای ورود واگن ها به شهر مشهد، دارای 
عوارض با محدویت های زیاد است و بنابراین نگرانی های بیشتری از جنس رفع معارض 
شهری مانند پل عابر پیاده، پل زیرگذر، چراغ های راهنمایی و.... موجب شد تا ضمن عدم 

حذف گزینه حمل جاده ای، آنرا در اولویت دوم قرار دهیم. 
همانگونه که در باال مالحظه می شود، ارتفاع تردد در گزینه حمل ریلی، مناسب تر از 
ارتفاع تردد در گزینه حمل جاده ای برای مسیر بندرعباس تا ایستگاه راه آهن مشهد است. 
از طرفی از آذرماه سال 94 و قبل از رسیدن موعد زمانی حمل واگن ها و همزمان با تولید 
مابین  فی  هماهنگی های  )CRRC/CNR( حین  نورینکو  کارخانه شرکت  در  واگن ها 
معاونت بازرگانی و همکاران محترم اجرایی خط 2 در ارتباط با انجام برنامه ریزی های الزم 
برای حمل واگن ها ازدالیان تا دپوی مشهد، توانسته بودیم با هماهنگی آقای مهندس تابش 
و استفاده از تجربیات ایشان طی سال ها همکاری قبلی ایشان در شبکه راه آهن کشور، 
مکاتبات و بررسی های فنی مسیر ریلی و اخذ استعالم از مدیریت بازرگانی شرکت راه آهن 
با تعامالت  ایران و مدیریت های مختلف از جمله مدیریت سوانح، را  جمهوری اسالمی 

خوب مدیران ارشد شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران انجام دهیم. با توجه به بررسی 
جمیع جهات، گزینه حمل ریلی برای مسیر بندرعباس تا مشهد، هم گزینه ای ایمن و هم 

با سرعت عمل بیشترتشخیص داده شد و بنابراین آن را نهایی نمودیم. 
تنها مشکلی که با انتخاب گزینه ایمن و پرسرعت حمل ریلی از گمرک بندرعباس تا 
شهر مشهد داشتیم، این بود که با انتخاب این گزینه، یک مرحله عملیات تخلیه بارگیری 
به کل عملیات اضافه می شد. بدین صورت که بایستی با استقرار یک دستگاه جرثقیل 
150 تن در یکی از ایستگاه های تخلیه راه آهن در شهر مشهد )که باید آنرا را نیز مشخص 
می نمودیم(، عملیات تخلیه از واگن های راه آهن و بارگیری روی کمرشکن های 11 محور، 
حمل داخل شهری تا دپوی خط 2 قطار شهری مشهد واقع درمنطقه طبرسی را کارسازی 
می نمودیم. ضمنا »وزن تعدادی واگن ها 33 و تعدادی نیز 39 تن بود. وزن کمرشکن ها 
برای اضافه نمودن در محاسبات عبور از پل های مسیر، 36 تن در نظر گرفته شد. بعبارتی 
در محاسبات وزنی این عملیات، وزن تردد کمرشکن ها با سنگین ترین واگن ها، روی حدود 

75 تن، تنظیم گردید. 
البته در بررسی میدانی مسیرهای داخل شهری مشهد، نهایتا به این نتیجه نیز رسیدیم 
از مسیر  اگر  به شهر مشهد خیلی مهم است. بدین صورت که  نقطه ورود واگن ها  که 
جاده ای وارد شهر مشهد می شدیم، مشکالت زیادی را پیش رو داشتیم ولی اگر واگن ها را 
از مسیر ریلی )ایستگاه راه آهن( وارد شهر مشهد می نمودیم )بخصوص ایستگاه رضائیه(، 
از مجموع 5 الی 6 مسیر ترددی داخل شهر تا دپوی خط 2، نهایتا »حداقل 2 مسیرایمن 
قابل تردد صد در صدی برای انتقال واگن ها فراهم خواهد بود. وجود این مراتب موجب 
شد تا اولویت اول حمل واگن ها از بندرعباس تا مشهد 
را صرفا گزینه حمل ریلی قرار دهیم و بررسی عوارض و 
ریسک های مسیر فوق را در دستور کار بگذاریم. ضمنا 
الزم به توضیح است در بررسی گزینه مسیر جاده ای، 
حمل بوسیله بوژی نیز بصورت موازی مورد ارزیابی ما 
قرار گرفت که مسائل و مشکالت مشابه حمل جاده ای 
با کمرشکن 11 محورمعمولی و حتی ویژه را داشت و 
قابل  مزیت  اینکه  بر  عالوه  شیوه حمل،  این  بنابراین 
نظرکرایه  از  نداشت،  گزینه ها  به سایر  نسبت  توجهی 
حمل هم هزینه باالتری را ایجاد می نمود ضمن اینکه 
از نظر مدت زمان حمل، زمان طوالنی تری را به پروژه 
تحمیل می نمود. از این رو کال »شیوه حمل جاده ای 
برای واگن های CBU )چه با بوژی و چه با کمرشکن 
11 محور( از انتخاب های ما حذف شدند.  )البته الزم 
انتخاب گزینه ها  برای  ما  نمایم که دست  اشاره  است 
کامال باز بود و این مسئولیت روی میز انتخاب معاونت 
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رفع موانع و معارض شهری مشهد

بازرگانی بود و تیم اجرایی نیز روی این محور، همراهی کاملی داشت. به یاد دارم که آقای 
مهندس رام، مجری طرح در اواخر سال 94 به بنده اعالم نموده بودند که اگر حتی گزینه 
حمل با بوژی که گزینه تقریبا گرانتری است را از نظر فنی، ایمنی عملیاتی و مدت زمان 
انجام تائید نمودید و گزینه ارجح تر نسبت به سایر گزینه ها بود، حتما انتخاب و اجرایی اش 
نمائید. بعبارتی تاکید ایشان نیز به سرعت در انجام عملیات با تکیه بر ایمن ترین روش ها 
بود که هدف گذاری معاونت بازرگانی نیز، مبتنی بر همین موضوع بود( بدین شکل، گزینه 

حمل ریلی برای انتقال واگن های CBU از بندرعباس به مشهد روی میز قرار گرفت! 
انتخاب مسیر ریلی را قطعی نمائیم، می بایست در محدوده زمانی قبل  اینکه  برای 
انجام  نحوة  ترخیص گمرکی محموله،  تا  بندرعباس  به   BAO Hengورود کشتی از 
عملیات جابجایی داخل شهر مشهد، شامل تخلیه و بارگیری واگن های CBU از روی 
واگن های راه آهن روی کمرشکن های 11 محورویژه، شناسایی یک مسیر ایمن با کمترین 
را  نهایی  مقصد  در  تخلیه  نهایتا  و  داخل شهری  ایمن  موانع شهری، حمل  و  عوارض 
برنامه ریزی و شناسایی می نمودیم. از اینرو درتاریخ 95/01/15، تیم حمل و نقل معاونت 
بازرگانی به همراه نمایندگان شرکت حمل و نقل سنگین ترابرعدل، شرکت سنگین ترابر 
تنهایی و نیز نمایندگان تیم اجرایی پروژه، ضمن استقرار در شهر مشهد، بررسی این 
فرآیند کار را آغاز نمودند و طی دو روز کامل، کلیه مسیرهای شهری از ایستگاه راه آهن 
رضائیه مشهد تا دپو را مورد ارزیابی قرار دادیم. بررسی عرض و ارتفاع عبوری با وسیله 
واگن روی کمرشکن و کنترل  میداني میزان فضای موردنیاز دورگیری  حمل و طول 
کمرشکن ها در کلیه مسیرهای عبوری داخل شهر، بررسی وضعیت ارتفاع پل ها از کف 
خیابان ها و زیرگذر ها در مسیر ترددی، کنترل ظرفیت وزنی و وضعیت ترافیکی عبوری 
خیابان ها و پل های داخل شهر، زیرگذر ها و شناسایی ساعات پرتردد و کم تردد مسیر ها، 
بررسی وضعیت شاخه های درختان مزاحم عملیات، وضعیت ریسه چراغ های نصب شده 
ایمنی و سرعت عملیات مرتبط بود را طی این دو روز  در مسیر تردد وهمه آنچه به 
انتخاب ایستگاه تخلیه و  شناسایی نمودیم. ضمنا الزم دیده شد تا برای نهایی سازی 
هماهنگی های قبل از ورود واگن ها به مشهد، جلسات ستادی و  میداني را نیز با مدیران 
و کار شناسان شرکت راه آهن خراسان از جمله آقای مهندس نصیری معاون فنی راه آهن 
بازاریابی و کار شناس محترم ایشان  بازرگانی و  اداره  خراسان، آقای آرمیون نژاد رئیس 
آقای خیری وهمچنین آقای قادری از اداره بهره برداری راه آهن خراسان داشته باشیم 
که بسیار موثر بود و در انتهای این هماهنگی ها، طی بازدید  میداني با حضورمدیران و 
کار شناسان فوق، ایستگاه رضائیه با توجه به دارا بودن کلیه قابلیت های مورد نیاز جهت 
انجام دورگیری و مانورهای ایمن عملیاتی کمرشکن های 11 محور و نیز استقرار مطمئن 
و ایمن جرثقیل 150 تن برای تخلیه و بارگیری ها، بعنوان ایستگاه منتخب راه آهن برای 

تخلیه نخست واگن ها، شناسایی قطعی شد. 
دو  همین  طی  هم   2 خط  دپوی  تا  رضائیه  ایستگاه  از  کمرشکن ها  تردد  مسیر 
روز شناسایی شده بود و در ضمن نوع و ظرفیت جرثقیل ها و تجهیزات موردنیاز در 

ایستگاه تخلیه اول و دوم نیز مشخص گردیده بود و بنابراین در   همان دور روز، طی 
جلسه ای دردفتر کارفرمای محترم ومجری محترم پروژه، مراتب به کلیه حاضرین در 
کار شناسی  بررسی های  و  ازاقدامات  حاصل  پیشنهادی  طرح  و  گردید  گزارش  جلسه 
شرکت فراب، به تائید نمایندگان محترم کارفرما رسید و پیاده سازی عملیات مطابق 

برنامه ریزی ها، کلید خورد. 

 بررسی و ارزيابی مسير جابجايی در شهر مشهد
دستگاه   2 تامین  اقدامات  کلیه  فراب  شرکت  شد  مقرر  مباحث  جمیع  به  توجه  با 
کمرشکن ویژه کف صاف کم ارتفاع و 2 دستگاه جرثقیل 100 و 150 تن را با اکیپ های 

اجرایی مجرب، بمنظور انجام عملیات در مشهد در دستور کار خود قرار دهد. 
ضمنا درارتباط با ارزیابی مسیری که انجام شد، گزارشی مکتوب جهت تسریع در رفع مشکالت 
مسیر توسط نماینده محلی شرکت حمل و نقل همکار فراب در شهر مشهد )شرکت سنگین 
ترابرتنهایی( تهیه شد که در تاریخ 95/01/23 همراه با نقشه رنگی کروکی مسیر تردد، از طریق 
شرکت فراب دراختیار کارفرمای محترم قرارگرفت و درخواست شد که کارفرمای محترم از 
طریق شهرداری مشهد، پیگیری انجام سریع رفع موانع و مشکالت مانند حذف بخشی از فضای 
سبز روبروی درب ورودی به ایستگاه راه آهن رضائیه و مرمت فضای حذف شده برای دورگیری 
کمرشکن ها درهنگام ورود و خروج از ایستگاه راه آهن، حرس نمودن برخی شاخه های مزاحم 
درختان درمسیر و پیچ و گذرهای داخل شهری، جمع آوری برخی ریسه های چراغ و... را در دستور 
کار قرار دهد که آقای مهندس شاددل مدیر کارگاه شرکت فراب و آقای اعتضادی از همکاران 

گرامی قطار شهری مشهد، دراین خصوص، پیگیری و هماهنگی های الزم را انجام دادند. 

اقدامات جهت مهيا سازی اسكله، ريل و راه آهن بندرعباس
 برای ورود، پهلوگيری و تخليه كشتی: 

جلسه با حضور آقاي پورفخري مديركل راه آهن استان هرمزگانبررسی و ارزيابی مسير جابجايی در شهر مشهد
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و  شد  ذکر  باال  در  آنچه  مطابق   CBU واگن های  ارتفاعی  وضعیت  به  توجه  با 
محدودیت های موجود ارتفاعی تردد در مسیر، بخصوص در شهر مشهد، حمل جاده ای 
واگن های CBU در گزینه دوم و حمل ریلی بعنوان گزینه نخست بود و بنابراین از دیماه 
سال 94، معاونت بازرگانی شرکت فراب، مکاتباتی را با اداره بازرگانی راه آهن آغاز نموده 
بود. دراین خصوص، همراهی و رایزنی های موثر آقای مهندس تابش بعنوان نماینده محترم 
اجرایی همراه با پیگیری های خوب و کارساز آقای بختیاری )مسئول حمل و ترخیص 
از ورود کشتی و در تاریخ  ایجاد نمود که چند روز قبل  بازرگانی( شرایطی را  معاونت 
95/01/28، یک نشست چند ساعته مذاکرات قراردادی را با شرکت برنده استعالم مناقصه 
)شرکت سمند ریل( برگزار نمائیم. درادامه این جلسه که به شب کشیده شد، مذاکرات 
مزبور منتج به قرارداد حمل ریلی واگن ها با شرکت سمند ریل گردید. حسب این قرارداد 
مقرر شده بود تا در فاز اول این قرارداد، عملیات بارپذیری، مهاربندی و حمل ریلی 15 
دستگاه واگن CBU با استفاده از 31 دستگاه واگن باری و حائل تحت مالکیت شرکت 
سمند ریل، از اسکله 15 یا 16 بندرعباس بصورت حمل یکسره از پای کشتی به ایستگاه 

باری مشهد انجام پذیرد. 
مدیران  با  را  الزم  جلسات  و  برنامه ریزی ها  کلیه  ریل  سمند  شرکت  همراه  به 
مختلف شرکت راه آهن تهران در حوزه مدیریت های بازرگانی، سیر و حرکت، سوانح 
و حوادث و.... برگزار کردیم ولی الزم بود تا جلسات با مدیران مرتبط شرکت راه آهن 
هرمزگان نیز قبل از ورود کشتی صورت پذیرد تا امکانات و وضعیت کیفی ریل های 
اسکله 9 الی 12 و نیز 15 و 16 برای پذیرش واگن های شرکت سمند ریل حضوری 
کنترل شود. بنابراین پس از انعقاد قرارداد و نزدیک شدن به زمان رسیدن کشتی، از 
تاریخ 95/01/29 راهی بندرعباس شدیم. البته از فردای آن روز، نمایندگان محترم 
و  ایشان  مستند ساز  تیم های  و  مترو  پارس  مشهد، شرکت  قطار شهری  شرکت های 
قالب  نیز متعاقبا خبرنگاران محترم صدا و سیمای مرکز مشهد مقدس مجموعا در 
یک اکیپ حدودا 15 نفره، حسب برنامه ریزی قبلی، در بندرعباس به ما پیوستند که 
طی مدت عملیات )حدود شش روز( همراه شرکت فراب بصورت متناوب، درعملیات 
نظارت بر تخلیه کشتی حضوری فعال و کامال همگام داشتند. در روز نخست )تاریخ 
95/01/30( و قبل از ورود کشتی، تیم اجرایی و بازرگانی فراب، علیرغم اخذ تائید 
هماهنگی  جلسات  تهران،  راه آهن  شرکت  طریق  از   16 الی   15 اسکله  قبلی  نهایی 
راه آهن  و....  بازرگانی  محترم  مدیران  با  را  کشتی  پذیرش  اسکله  تائید  برای  مجدد 
هرمزگان برگزار نمود. با توجه به وضعیت کشتی های بسته شده و در حال تخلیه در 

اسکله های 9 الی 12، تنها گزینه   همان اسکله 15 و 16 بود ولیکن حسب مذاکرات 
یکسره  پذیرش حمل  مزبور  اسکله های  ریل  که  بندر، مشخص شد  اداره  مدیران  با 
بارگیری های  مزبوربدلیل  اسکله های  ریل های  که  ندارند چرا  را  راه آهن  واگن های  با 
مکرر خاک، زیر خاک مدفون هستند و سوزن مسیر نیز دچار مشکل است و نیاز به 
تعمیر دارد. برهمین اساس بود که نیاز شد تا جلسه فوری با مدیرکل محترم راه آهن 
هرمزگان را برای اخذ دستور اقدام فوری و اعزام تیم اجرایی بازکاری و احیای مجدد 
با توجه به هماهنگی از طریق  مسیر در اسرع وقت در دستور کار خود قرار دهیم. 
مدیر محترم بازرگانی راه آهن هرمزگان و همکاران ایشان، ظرف مدت زمان کمی قادر 
به مالقات ایشان شدیم. جلسه بسیار کارگشایی بود. ایشان خود در جریان کامل کار 
بودند. اینکه شرکت فراب اراده نموده بود حمل واگن های متروی مشهد را از مسیر 
ریلی بندرعباس انجام دهد، برای ایشان اقدامی ارزشمند و همچنین فرصتی مناسب 
برای احیای مسیر ریلی ترانزیت داخلی کاال بود. بنابراین با توجه به دلیل ضیق وقت، 
براساس راهنمایی آقای پورفخری، مکاتباتی را از طریق دفتر تهران خطاب به ایشان 
روز  همان  بعدازظهر    تا  و   اخذ  را  ایشان  کتبی  دستور  و  پاسخ  و  نمودیم  کارسازی 
بازکاری و احیای خط را پیگیری کردیم. یک تیم اجرایی از اداره کل راه آهن هرمزگان 
به اسکله اعزام و با نظارت تیم فراب و نمایندگان کارفرما و همزمان با لحظات انتظار 

ورود کشتی، اصالح و احیای مسیر آغاز گردید. 

 CBU ورود كشتی به اسكله و تخليه محموله واگن های
روی واگن های باری راه آهن: 

به محض پهلوگیری  یافت و  اجازه پهلوگیری  کشتی حدود ساعت 22 روز مقرر 
فرز  سنگ  دستگاه  با  لشینگ ها  بکسل  سیم  جداسازی  عملیات  اسکله،  به  بستن  و 
توسط خدمه چینی کشتی آغاز شد. به محض باز شدن نردبان کشتی با هماهنگی 
و رعایت شرایط ایمنی و مقررات کشتی، جهت نظارت برعملیات وارد کشتی شدیم 
و برعملیات، بطور مستقیم نظارت داشتیم و شاهد شیوه خوب اجرای دستورالعمل 
لشینگ ارایه شده به فورواردر و دراختیارگذاشته از سوی ایشان به کاپیتان و سر افسر 
کشتی بودیم. مقرر بود با توجه به تاریکی شب و مبتنی بر دستورالعمل های ایمنی 
تخلیه در بنادر، صرفا صندوق و بسته های چوبی تخلیه شوند و تخلیه واگن ها از 9 

صبح فردای آن شب یعنی تاریخ 95/01/31 آغاز شود. 

اقدامات جهت مهيا سازی اسکله، ريل و راه آهن بندرعباس برای ورود، پهلوگيری و تخليه كشتی: 

ورود كشتی به بندرعباس و شروع تخليه
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پاکسازی مسیرریلی اسکله 15 توسط تیم اجرایی شرکت راه آهن هرمزگان بمنظور 
امکانپذیر شدن سیر و حرکت واگن ها روی مسیر ریلی و همچنین جذب لوکوموتیو تا 

عصر تاریخ 95/01/31 خاتمه یافت. 

 استقرار تيم پاكسازی و بازسازی ريل های اسكله ۱۴ و ۱۵ 
جهت احيای مسير ريلی 

تخلیه کشتی از عصر 95/01/31 آغاز شد و نهایتا تا 95/02/03 خاتمه یافت. تخلیه 
واگن ها یکی از مهم ترین قسمت کار بود که با دقت، تالش و نظارت کلیه همکاران 
بازرگانی، اجرایی و پشتیبانی و نیز نمایندگان محترم شرکتهای قطار شهری مشهد و 
پارس مترو، بخوبی و بدون کوچک ترین خسارت انجام شد. انتظار واگن و لوکوموتیو 
)انتقال واگن های بارگیری شده و جایگزینی واگن های خالی(، زمان عملیات تخلیه 

کشتی را از یک روز به 4 روز افزایش داد که البته در پیش بینی ما نیز بوده است. 

عمليات گمركی و ترخيص واگن ها در بندرعباس
)مدت عمليات 3 روز( 

الزامات  با توجه بانکی بودن اسناد و نیز مقررات و  عملیات گمرکی این محموله 
به  محموله  رسیدن  از  پس  کاری  فرآیندهای  اصلیترین  یکی  کشور،  گمرکی  جدید 
بندرعباس بود. ارتباط مداوم و پیگیر با بانک و دستگاه کارفرمای اصلی پروژه، یک 
ضرورت بی انقطاع بود. آغازعملیات گمرکی در بندرعباس، منوط به دریافت اصل اسناد 
بانکی ظهرنویسی شده از سوی کارفرمای محترم بود که به محض دریافت اصل اسناد 
موفق شدیم ظرف 3 روز با تالش و تمهیدات همکاران حمل و ترخیص شرکت، کلیه 

تشریفات گمرکی این محموله را انجام دهیم. 
 )زمان انتظار براي دريافت اسناد(: 

زمانبر شد. شرکت  بانک  از  اسناد  اصل  دریافت  انتظار  اسناد،  بودن  بانکی  بدلیل 
فراب تالش بسیار زیادی برای کاهش این مدت نمود ولیکن این بخش از کار صرفا  
مسیر،  در  بانک های  و  نورینکو  بلکه شرکت  نبود  فراب  هدایت شرکت  و  کنترل  در 
وهمکاری  تالش  با  صورت  درهر  که  داشتند  را  ظهرنویسی  تسریع  در  اصلی  نقش 
اصل  نسخه  درتاریخ95/03/10  موفق شدیم  قطار شهری مشهد  با شرکت  مشترک 
بارنامه ظهرنویسی شده بانک را دریافت و در تاریخ 95/03/11 نیز اظهار گمرکی را 
انجام و حقوق و عوارض گمرکی و نیز هزینه مالیات ارزش افزوده را طی روزهای 16 
و 95/03/17 پرداخت نمائیم و نهایتا محموله را برای ترخیص و خروج از گمرک، در 

تاریخ 95/03/19 آماده نمائیم. 

حمل ريلی از بندرعباس به مشهد )مدت عمليات 3 روز(: 
صندوق و بسته های چوبی در تاریخ 95/03/19 به بندرعباس ارسال و تحویل شدند. 

واگن های حامل واگن هاي CBU ناوگان مترو نیز در تاریخ 95/03/20 همراه با یک 
)نمایندگان شرکت  برعملیات  محترم  ناظرین  استقرار  برای  اجاره شده  مسافری  سالن 
قطار شهری مشهد، نمایندگان شرکت پارس مترو، نمایندگان اجرایی و بازرگانی شرکت 
فراب و نمایندگان راه آهن تهران( و همراهی تیم مستند ساز شرکت فراب در تمام طول 
ایستگاه  تاریخ 95/03/23 وارد  نهایتا در ظهر  مسیر، راهی مشهد مقدس می شوند که 
معاون  نخعی  مهندس  آقای  استقبال  مورد  بعد  ساعت  دو  که  می شوند  مشهد  رضائیه 
محترم شهرداری مشهد، آقای مهندس کیامرز مدیرعامل محترم قطار شهری مشهد و 
آقایان مهندس جلیلی و هرمزی و سایر مدیران مجموعه کارفرمای محترم قرار می گیرند.

 
شروع عمليات تخليه، بارگيری، حمل داخل شهری

 و تخليه در دپو )مدت عمليات: ۴ روز(: 
این بخش ازعملیات یکی ازمهم ترین بخش های کار محسوب می شد چرا که بخش 
عمده ریسک های عملیاتی در این حوزه قرار داشت و دارای حساسیتی بسیار باال بود. برای 
انجام بدون نقص واشتباه عملیات تخلیه و بارگیری و حمل داخل شهر مشهد واگن ها، 
کلیه تجربیات فراب را روی ریل های خط 2 گذاشته و تمهیدات الزم را دیده بودیم و برای 

انجام آن هماهنگی و برنامه ریزی خوبی نموده بودیم. 
- هماهنگی قبلی جهت مسیریابی داخل شهری و نهایی نمودن 2 مسیر بدون ریسک 

تردد شهری برای واگن ها و رفع معارض کل مسیر. 
- هماهنگی با مدیران و کارشناسان مجرب اداره راه آهن خراسان. 

- هماهنگی با شرکت سمند ریل و شرکت نوتاش برای عملیات رهاسازی لشینگ 
واگن ها با استقرار دستگاه سنگ فرز و.... 

با ادارة آتش نشانی راه آهن خراسان و استقرار در محل تخلیه واگن ها  - هماهنگی 
در ایستگاه رضائیه برای پوشش اطفا در شرایطی که در اثر سنگ زنی مهاربندی هاي 

بوته زارهای خشک اطراف، احتمال بروز حریق داشتند. 
و  تخلیه ها  و  بارگیری  برای  تیم جرثقیل درشهر مشهد  با مجرب ترین  - هماهنگی 
استقرار 2 دستگاه جرثقیل سنگین در ایستگاه راه آهن رضائیه و نیز در دپوی خط 2 با 

اکیپ حرفه ای. 
- هماهنگی با شرکت حمل و نقل مجرب و انتخاب کمرشکن های خاص + گزینش 
2 راننده حرفه ای، با پشتکار و دقت باال )آقایان بالل آرقدره و سجاد محمدی( که نقش 

مهمی در سرعت کار و حمل ایمن واگن ها داشتند. 
- هماهنگی با واحد HSE مقیم درکارگاه خط 2 فراب، جناب آقای فضیلتی جهت 

هدایت ایمن عملیات. 
در مجموع،  زمان بندي اجرای این عملیات بگونه ای شد که عینا  زمان بندي مورد انتظار 
کارفرمای محترم طرح برای اجرای مراسم استقبال رسمی شهرداری مشهد و شورای شهر 
در محل دپو، تامین شد و یک رام کامل قطار برای روز مراسم در تاریخ 95/03/25 وارد 

دپو شد و الباقی واگن ها نیز تا تاریخ 95/03/27 در دپوی پروژه تحویل شدند. 

طبقه بندی عمليات از داليان تا دپو در فراب 
با توجه به نوع کاالیی که در این عملیات، مدیریت حمل آن کامال توسط شرکت 
فراب انجام شده، یک کاالی لوکس شهری )واگن CBU کامل( و متفاوت با کاالهاي 
تاکنون حمل شده برای پروژه های مختلف بوده و حمل، ترخیص، جابجایی و تحویل 
برای کارفرمای  العاده ای  اهمیت فوق  از  صحیح و سالمت واگن های عملیات مزبور، 
معاونت  بخصوص  فراب  شرکت  ارشد  محترم  مدیران  و  طرح  مجری  پروژه،  محترم 
بازرگانی که رسالت و ماموریت اصلی انجام این فرآیند را بعهده داشته است و از طرفی 
اجرایی  عملکرد  قوی ترین  فراب،  شرکت  ریلی  پروژه  تخصصی  حمل  اولین  بعنوان 
شرکت فراب در این حوزه، محسوب می شده و مخاطب و بهره بردار اصلی آن عالوه 
بر شهرداری وقطار شهري مشهد به عنوان کارفرمای اصلی پروژه، عموم مردم بزرگوار 

 حمل ريلی واگن ها در مسير بندرعباس تا مشهد
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 عمليات تخليه، بارگيری و حمل شهری واگن ها تا دپوی خط 2

امام رضا  ملکوتی  بارگاه  و خارجی  ایرانی  گرامی  زائران  از  مجموعه ای  و  مشهد  شهر 
دستگاه   2 هوایی  حمل  از  پس  که  نمود  ابراز  می توان  قطعا  بنابراین  بوده اند،  )ع( 
ترانس 110 تنی نیروگاه سنگ توده 2 در سال 1390 توسط یک دستگاه هواپیمای 
آنتونف غول آسای روسی و سپس حمل جاده ای آن ها از فرودگاه شهر دوشنبه در 
تاجیکستان تا محل سایت پروژه با بوژی های 10 محور، که مدیریت انجام عملیات 
و  تیمی  کار  نتیجه  انجام شد،  فراب  توسط شرکت  بسیار خوب،  کیفیتی  با  نیز  آن 
معدل کسب شده زمانی و کیفی این عملیات نیز، قطعا در زمرة یکی از مهم ترین و 
ثمربخش ترین عملیات حمل و نقل ترکیبی )کشتی– ریل– کامیون( و نیز عملیات 

گمرکی و ترخیص پروژه های شرکت فراب، قرار خواهد گرفت. 
کیامرز  آقای مهندس  موثر  از حمایت های  است  قدردانی الزم  و  تشکر  در بخش 
مدیرعامل محترم شرکت قطار شهری مشهد و آقای مهندس یوسف زاده معاون محترم 
مالی، بازرگانی و پشتیبانی ایشان و نیز آقای مهندس جاویدی در دایره اعتبارات و 

بازرگانی تشکر ویژه نمائیم. 
و  مترو  پارس  شرکت  در  پروژه  مدیرمحترم  جلیلی  مهندس  آقای  از  است  الزم 
آقای مهندس هرمزی معاون محترم تامین تجهیزات و نصب پروژه بخاطر تالش ها و 

حمایت های ایشان تشکر ویژه نمائیم. 
اعتضادی،  )آقایان  مشهد  شهری  قطار  شرکت  محترم  نمایندگان  حضورجدی  از 
رضوانی فر، مداعی و چنگیزی( و نمایندگان محترم قرارگاه/ شرکت پارس مترو آقایان 

ناظمی و حمیدی درکلیه مراحل این عملیات تشکر مي کنیم. 
الزم است از حمایت جدی مدیرعامل محترم شرکت فراب آقای مهندس لطفی، 
فراب  شرکت  ریلی  طرح های  محترم  معاون  و  بازرگانی  محترم  معاون  موثر  هدایت 
آقایان مهندس هاشمی و مهندس قنبری و تالش و همراهی و همگامی مجری محترم 
طرح آقای مهندس رام و تیم فنی و خستگی ناپذیرایشان )بخصوص آقایان مهندسین 

سلیمانی، شاددل، فرجی و تابش( تشکر ویژه نمائیم. 

با مراقبت و دقت کامل و هماهنگی های  الزم است از تالش مضاعف و فشرده و 
بشدت فشرده همکاران مجرب، کوشا و جسور حمل و نقل خارجی و داخلی و ترخیص 
معاونت بازرگانی )سرکارخانم پیروی و آقایان محسن بختیاری، مجید پابخش و فرهاد 
رستمی( وهمچنین از آقایان مهدی صفرزاده و مهدی سرخاب )از کارگروه پیمانکاری 
ترخیص و حمل( که مجموع این نفرات گا ها بصورت تمام وقت برای این عملیات، 
حضوری جدی و موثر داشتند، تشکر و قدردانی نمائیم.  ازحمایت های بموقع معاون 
آقای  جناب  و  خاکی  آقای  جناب  بخصوص  ایشان  محترم  ومدیران  مالی  محترم 
دلبرصاف وهمکارانشان نیز در تامین مالی بموقع عملیات تشکر و قدردانی می نمائیم. 
و  انسانی  منابع  توسعه  محترم  معاونت  مستندساز  پرانرژی  و  حرفه ای  تیم  از 

پشتیبانی، تشکر و قدردانی می نمائیم. 
از تیم خدمات پشتیبانی پروژة ستاره خلیج فارس، آقای مرادی و همکاران ایشان 
که درعملیات تخلیه کشتی در بندرعباس همراه و پشتیبانمان بودند، تشکر می نمائیم. 
اعتبارات  بخش  در  بهرامی  خانم  سرکار  و  طاهری  مهندس  آقای  تالش های  از 

اسنادی و ثبت سفارشات و تنظیم اسناد بانکی نیز تشکر می نمائیم. 
از پشتیبانی سرکارخانم مهندس قره داغی مدیر محترم پروژه در شرکت واگن سازی 
تهران و نیز حضور نماینده ایشان جناب آقای حسینی و همکارشان درعملیات تخلیه 

کشتی در بندرعباس و بارگیری روی واگن های راه آهن تا لشینگ آن ها تشکر مي گردد. 
جای خاص دارد که بواسطۀ تمایل جدی شرکت فراب برای ورود به مسیر حمل ریلی 
برای انجام این عملیات از یک طرف واستقبال و هدایت و همراهی مناسب مذاکرات از 
سوی شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران از طرف دیگر، از زحمات و همگامی های آقای 
علی احمدی مدیرکل محترم راه آهن، آقای تخمه چیان معاون محترم مدیرکل در اداره کل 
بازرگانی و بازاریابی راه آهن، آقای سلیمی فرد رئیس گروه محموالت ترافیکی اداره بازرگانی 
و بازاریابی راه آهن، آقای آشوبی معاون محترم مدیرکل در اداره حفاظت و ایمنی سیر و 
حرکت و همچنین از آقایان بیگلری، یزدانی و محبوبیان فرد در گروه مهندسی و نظارت 
بر امور فنی اداره سیر و حرکت و نیز خط و سازه های فنی راه آهن و سایر دست اندکاران 

دیگر ایشان تشکر و قدردانی نمود. 
همچنین الزم است درخصوص مدیریت راهبردی عملیات ریلی در بندرعباس، از 
شخص آقای پورفخری مدیرکل محترم راه آهن استان هرمزگان که با درایت خاص 
و درک شرایط استراتژیک پروژه خط 2 قطار شهری مشهد، نقش خطیر راه آهن در 
بهره دهی ایمن به این عملیات در اسکله های 15 و 16 را کارسازی نمودند وهمچنین 
گروه  )رئیس  عسگری  آقای  فنی(،  محترم  )معاون  کنگی  آقایان  ایشان  همکاران  از 
بازرگانی و بازاریابی( و آقای قاسم نژاد و... تشکر و قدردانی ویژه نمود.  از همراهی و 
همدلی مدیران و کار شناسان شرکت راه آهن خراسان از جمله آقای مهندس نصیری 
و  بازاریابی  و  بازرگانی  اداره  رئیس  آرمیون نژاد  آقای  خراسان،  راه آهن  فنی  معاون 
فیوزی،  دوستیان،  قادری،  آقایان  همچنین  و  خیری  آقای  ایشان  محترم  کار شناس 

ترک چین و نقابی از اداره بهره برداری تشکر و قدردانی کرد. 
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د  ر مسير توسعه

اقتصاد جهان و اقتصاد امريكا
بعد از ترامپ در 2۰۱7

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

ریِش سفید و لباس قرمزش به همراه کیسه ای که بر پشت 
دارد نویدبخش سال نو است. بابانوئِل 2017 در حالی از 
راه می رسد که اقتصاد جهان حال خوبی ندارد. در این بین 
آمدن ترامپ مانند فاجعه ای نامیمون برای دنیای اقتصاد 
کردن  مطرح  با  را  انتخابات  روزهای  ترامپ  دونالد  است. 

سیاست های اقتصادی گذراند...          د ر صفحه 46 بخوانيد

»1درصد!« تمام حجم نفتی که اوپکی ها قرار است کاهش بدهند 
تنها معادل 1درصد از کِل نفِت تولیدی جهان است. اوپکی ها 

در نشست روز 30نوامبر در وین دور هم جمع شدند و 
باالخره توافقی را که احتمال می رفت هیچ گاه قطعی نشود 

به قطعیت رساندند. بحث کاهش تولید نفت از سوی اعضای 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام ... د ر صفحه 52 بخوانيد 
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در مسيرتوسعه 46 4646

يورش جمهوري خواهان سرمايه دار به اقتصاد جهاني 

اقتصاد جهان بعد از ترامپ

ريِش سفيد و لباس قرمزش به همراه كيسه ای كه بر پشت دارد نويدبخش 
اقتصاد جهان حال  كه  راه می رسد  از  در حالی  بابانوئِل 2017  است.  نو  سال 
دنيای  برای  ناميمون  فاجعه ای  مانند  ترامپ  آمدن  بين  اين  در  ندارد.  خوبی 
اقتصاد است. دونالد ترامپ روزهای انتخابات را با مطرح كردن سياست های 
اقتصادی گذراند كه بيان هر كدام شان رعشه به جان اقتصاددانان می انداخت. 
مهاجران  اخراج  و  ماليات  شديد  كاهش  آزاد،  تجارت  برای  مانع سازی  به  او 
اشاره می كرد. اگر اين ايده های ظاهراً جذاب ترامپی عملی شوند بدون شک 
بررسی های مركز  ايجاد می كنند.  امريکا  اقتصاد  برای  بحران  از  فراتر  چيزی 
مطالعات مودی نشان می دهد چيزی جز كاهش دستمزدها، كاهش كارايی و 
افزايش بدهی دولتی حاصل نخواهد شد. در واقع ترامپ اقتصاد را در منگنه 
با  می گفت،  انتخابات  طول  در  خودش  كه  آنطور  الاقل  يا  داد.  خواهد  قرار 
سياست هايش باعث بروز چنين فجايعی در اقتصاد خواهد شد. در اين بين 
حال اقتصاد جهان نيز چندان خوب نيست و چنين خطراتی آن را در سال 

2017 به صورت جدی تهديد می كند. 
و  شركت ها  همه  داد.  تکان  را  جهان  اقتصاد  عظيم  زلزله ای   2008 سال 
بانک ها در سرتاسر جهان ورشکسته شدند و هيچ سرمايه گذاری جان سالم 
به در نبرد. بعد از سال2008 كارشناسان اقتصادی هميشه ادعا می كردند كه 
اين  اما  باشد.  اقتصاد جهان  بهبود دوباره  و  بزرگ  تغيير  بايد سال  بعد  سال 
كه  می دهد  نشان  اكونوميست  بررسی های  نيامد.  راه  از  هيچ گاه  بهبود  سال 
سال 2017 نيز سال آغاز روند بهبود در اقتصاد جهان نخواهد بود. بررسی های 
رشدی  ساالنه  معموالً  جهانی  خوِب  اقتصاد  يک  می دهد  نشان  اكونوميست 
حدود 4درصد خوداهد داشت. اين ميزان بر اساس نرخ های بازارهای جهانی 
سنجيده می شود. وقتی رشد اقتصادی 3درصد باشد يعنی به وضعيت معمولی 
نزديک است. اقتصاد جهان به طور متوسط در دو دهه تا سال 2005 همين 
رشد 3درصدی را تجربه می كرد كه تقريباً خوب بود. گاهی اتفاقاتی كوتاه مدت 
رخ می داد اما رشد با همين سرعت ادامه داشت و بحران درازمدت نمی شد. 
اما اكنون بر اساس پيش بينی های صورت گرفته توسط مراكز مختلف، رشد 
اقتصاد جهان در سال 2017 تنها حدود 2.5درصد خواهد بود. سال های بعد 
از آن نيز تغيير و بهبود چشمگيری رخ نخواهد داد. پس وضعيت برای رشد 

اقتصاد جهان بسيار نگران كننده است. 
بازی ترامپ با دالر

در اين اوضاع قمر در عقرِب اقتصادی، كسی به قدرت رسيده كه می تواند 
اقتصاد جهان را دگرگون كند؛ دونالد ترامپ به عنوان رئيس جمهوری امريکا 
واقعيت  عالم  در  گرفته است.  اختيار  در  را  جهانی  اقتصاد  بزرگ ترين  قدرِت 

اقتصادی ترامپ عملی خواهد شد.  ايده های  از  هيچ كس نمی داند چه تعداد 
او مسائل را صرفًا در حد ايده و روی كاغذ مطرح كرده است. رئيس جمهوری 
كه انتخاب شده عالقه ای به بيان جزئيات طرح های خود نداشته و ندارد. او در 
طول برنامه های انتخاباتی خود سه بار به طرح های مربوط به ماليات اشاره كرد 
اما هنوز اين طرح در هاله ای از ابهام قرار دارد. او بايد برنامه های خود را از 
طريق كنگره پيش ببرد. كاهش مالياتی كه او در دستور كار خود قرار داده بايد 
از چند مرحله عبور كند تا قطعی شود و بعد هم يک دهه ديگر باطل خواهد 

شد. البته سناتورهای دموكرات احتماالً از همان ابتدا مانع خواهند شد.
يکی از اتفاقات مهمی كه پيش بينی می شود با قدرت گرفتِن ترامپ اتفاق 
بيفتد، قدرت گرفتِن دالر است. بررسی های ما نشان می دهد نرخ بهره با ارزش 
افزايش پيدا كند، دالر قدرت  دالر بيشترين رابطه را دارد. هرچه نرخ بهره 
بيشتری می گيرد. اما اين مسئله به توليدكنندگان و كارخانه داران امريکايی 
اقتصاد  بروز تنش در  باعث  اين ها  وارد می كند. همه  را  جدی ترين آسيب ها 
و  وارد می شود  ترامپ  به  نوعی فشار  ترتيب  اين  به  امريکا می شود.  داخلی 
مخالفان احتماالً عليه او برمی خيزند. در نهايت بسياری از شغل های توليدی 
در ظاهر جايگزين واردات چينی می شوند اما آنچه اهميت دارد اين است كه 
اين كشور نمی تواند كاالهای ارزان به ساير نقاط دنيا بفروشد. ارزش دالر باال 
رفته و كسی كاالهای گران قيمت آن ها را خريداری نمی كند. به اين ترتيب بعد 
از مدتی درآمد اين توليدكنندگان و كارخانه داران سقوط می كند. به دنبال آن 

نيز كارايی به حداقل می رسد. 
امريکا  در  ورشکستگی  و  ركود  باعث  ناخواه  خواه  ترامپ  سياست های 
خواهد شد. او هرچند فردی ثروتمند است، اما سياست كالن و اقتصادی در 
يک كشور نيازمند طرز فکر كالن است. او با طرز فکر خود اقتصاد امريکا را به 
خاک سياه خواهد نشاند. در اين بين دردناک ترين بخش ماجرا اين است كه 
تنها با اصالح تفکر ترامپ، امريکا دوباره اقتصادی بزرگ خواهد شد و خيلی 
بعيد به نظر می رسد چنين فردی تفکر خود را حتی به اندازه يک بند انگشت 

تغيير بدهد. اشتباه در فکر اوست و اين اشتباه هيچ گاه اصالح نمی شود.
اهميت  برجام،  موضوع  با  آمريکا  اقتصادی  سياست های  خوردگی  گره 
انتخاب ترامپ را برای ايرانی ها دوچندان كرده است. بسياری از توليدكنندگان 
و فعاالن اقتصادی درباره انتخاب ترامپ و تاثير آن بر اقتصاد سخن گفته اند. 

حسن جالل پور، رئيس سابق اتاق بازرگانی ايران در كانال رسمی تلگرامش 
ابراز  كاخ سفيد  و  كنگره  از يکدست شدن  ترامپ  انتخاب  نتايج  درخصوص 
مجلس  و  سنا  در  اما  می شد  پيروز  ترامپ  اگر  می گويد:  و  می كند  نگرانی 
نمايندگان اتفاق ديگری رخ می داد، به نوعی می شد اميدوار بود كه اهرم هايی 
برای جلوگيری از تندروی هاي احتمالی كاخ سفيد وجود داشته باشد؛ يا اگر 
و  سنا  و  می شدند  جمهوری  رياست  انتخابات  برنده  دموكرات ها  برعکس، 

فرانک ميرزايی
روزنامه نگار اقتصاد  ی
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مجلس نمايندگان به جمهوری خواهان می رسيد، باز می شد به بازدارندگی های 
احتمالی دو حزب، مقابل برنامه های يکديگر اميدوار بود اما اكنون قدرت در 
صدايی  است.  آمريکا  از  جديد  پيام  يک  اين  است.  جمهوری خواهان  دست 

جديد است كه تا امروز نشنيده ايم. 
و  صنايع  بازرگانی،  اتاق  واردات  فدراسيون  رئيس  احتشام زاد،  فرهاد 
معادن ايران نيز در گفت وگو با خبرگزاری مهر درخصوص پيروزی ترامپ در 
انتخابات آمريکا و تاثير آن بر اقتصاد ايران، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان 
رئيس جمهوری آمريکا را به نفع اقتصاد آمريکا ارزيابی نمی كند و با بيان اينکه 
رئيس جمهوری  می گويد:  است،  ايران  برای  مثبت  وضعيتی  پيش رو  وضعيت 
جديد آمريکا موضع شفاف تر و وابستگی كمتری دارد و از همه مهم تر اينکه 
يک تاجر است كه ارزش بازار ايران و خاورميانه را به خوبی می داند. بنابراين 
شايد خيلی منطقی تر بتوان با آنها تعامل كرد بدون اينکه نقاب باشد و نگران 

اين باشيم كه چه مشکلی پيش می آيد. 
احتشام زاد با بيان اينکه در حال حاضر انتخاب ترامپ بيشترين نگرانی 
را برای چين ايجاد كرده است از احتمال حركت سرمايه های چين به سمت 
كشورهای اطراف سخن می گويد كه می تواند شرايط جديدی را در دنيا ايجاد 
انتخاب  درباره  نيز  صادرات  بانک  سابق  مديرعامل  حاتمی يزد،  احمد   كند. 
سرنوشت  می گويد:  جهانی  اقتصاد  و  ايران  اقتصاد  برای  آن  نتايج  و  ترامپ 
برجام ممکن است در اين شرايط و با انتخاب دونالد ترامپ به رياست جمهوری 
ولی  كنند،  نقض  را  برجام  آمريکايی ها  است  ممکن  كند.  تغيير  آمريکا، 
اروپايی ها چنين نخواهند كرد. منافع ملی اروپا در گرو روابط دوستانه با ايران 
می گويد:  ترامپ  پيروزی  از  بعد  آمريکا  و  ايران  مناسبات  درباره  وی  است. 
»دونالد ترامپ، به لحاظ شخصيتی و طبق سخنرانی های سياسی نشان داده 

مدت  اين  در  او  باشد؛  پايبند  خود  گفته های  به  كه  نيست  فردی  كه 

نشان داده كه بارها و بارها مواضع خود را تغيير داده است. در طول مبارزات 
انتخاباتی جنگ طلبانه ترين مواضع را عليه ايران گرفته است اما بعد از ورود 
به كاخ سفيد معلوم نيست كه او به اين مواضع پايبند خواهد بود يا آنها را 

بهتر و بدتر خواهد كرد.«
اتاق  خبری  پايگاه  به  نيز  سوئيس  و  ايران  اتاق  رئيس  نظام مافی،  شريف 
ايران می گويد كه مسلما وضعيت بازار دالر با انتخاب ترامپ به هم می ريزد. 
شركت های بزرگ منتظر می مانند تا كابينه دولت ترامپ مشخص شود، زيرا 
انتخاب كابينه جهت سياست های خارجی و مالی آمريکا را مشخص خواهد 
متوقف  را  خود  فعاليت های  تمام  خارجی  بانک های  وضعيت  اين  در  كرد. 
اين  و  نابسامانی مشخص شد  اين  ترامپ  انتخاب  از  بالفاصله پس  می كنند. 
مساله اصال برای بازارها خوب نيست؛ اما مساله مهم اين است كه شركت ها 
اضافه كرد:  نظام مافی همچنين  اين وضعيت وفق دهند.  با  را  بايد خودشان 
ايران دوران تحريم ها را پشت سر گذاشته است، اما بايد ديد االن دوباره ايران 
به آن وضعيت برمی گردد يا نه. به اعتقاد وی، اشتباه و نقطه سياه سياست 
دموكرات ها انتخاب هيالری كلينتون و كنار گذاشتن آقای برنی سندرز بود؛ 

زيرا سندرز می توانست در ميان مردم و كارگران رای بيشتری جمع كند. 
نظام مافی تاكيد می كند كه با اينکه سخت ترين تحريم ها عليه ايران در 
اوايل دوران اوباما و كلينتون بوده است اما مساله اين است كه توافق هم در 
دوره اوباما اتفاق افتاده و ترامپ می خواهد تمام امور را به قبل از اوباما برگرداند 
كه شايد برجام هم جزئی از اين مساله باشد. البته شانس ما امضای كشورهای 
ديگر است كه اين مساله را بين المللی تر می كند. از اين جهت روزهای سختی 
را در پيش داريم كه مشخص شود نهايتا چه گروهی و طيفی وزارتخانه های 
مهم آمريکا را در دست خواهند گرفت اما موضوع اصلی اين است 

كه ترامپ تغييرات زيادی ايجاد خواهد كرد.
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سنگ و معدن
راهی كه با درايت انسان آغاز شد 

معدن محلی است روباز يا زيرزمينی كه در آن انواع فلزات و سنگ ها كه دارای ارزش اقتصادی هستند، انباشته 
شده اند. موادی كه از اين كان سارها به دست می آيد شامل فلزهای پايه، فلزهای قيمتی، آهن، اورانيوم، زغال سنگ، 
از  نياز بسياری  اوليه مورد  مواد  تامين كننده  معادن،  اين دست می شود.  از  موادی  و  پوتاس  نمك،  آهك،  الماس، 
صنايع هستند و يكی از مهمترين و اساسی ترين پايه  های اقتصاد هر كشور را تشكيل می دهند. در سند چشم انداز 
افق 1404 جمهوری اسالمی، نگاه ويژه ای به اين بخش صورت گرفته و الزم است كه ارزش افزوده بخش معدن 
ارتقا يابد.  ابتدای برنامه،  از 6 هزار ميليارد ريال به 60 هزار ميليارد يعنی 10 برابر سال  و فعاليت های معدنی 
سرزمين ما ايران به دليل داشتن پوسته ای ناهمگن و تاثير حوادث مختلف زمين شناسی در شكل گيری آن، از نظر 

مواد معدنی سرشار و تقريبا از تمامی مواد معدنی دنيا برخوردار است.

س يوداخنايا، روسيه
معدن الما
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ذوب  و  معادن  کشف  و  بهره برداری 
به  فلزات،  استخراج  و  معدن ها  سنگ 
مس  مورد  در  برمی گردد.  باستان  دوران 
که  معتقدند  باستان شناسان  از  بعضی 
مورد  و  ایران شناخته  در  بار مس  اولین 
از  نمونه هایی  است.  گرفته  قرار  استفاده 
سنگ معدن یافت شده در »تل ابلیس« 
در کرمان و »ِسَیلک« کاشان بیش از 6 
هزار سال قدمت دارند. افغانستان نیز برای 
هزاران سال در استخراج معادن فعال بوده 
است و آثار ساخته شده از سنگ الجورد 
زمان  در  پیش  سال   500 و  هزار   4 به 
اوایل  در  برمی گردد.  بین النهرین  کشف 
بریتانیائی  سال 1841 میالدی، نظامیان 
منابع  تا  می داند  انجام  جستجوهایی 
معدنی صادراتی را به عنوان تجارت مورد 
استفاده قرار دهند. اکتشاف معادن ایران 
آن  در  و  آغاز  از 1318  علمی  طریق  به 
سال در اداره کل معادن وقت، یک واحد 
زمین شناسی و اکتشافی نیز دایر شد. در 
سال 1375 در سطح کشور 1257 تعاونی 
معدن به ثبت رسیده بود. در سال 1392، 
تعداد معادن کشور به 5316 عدد رسید 
معادن  آن،  مورد   300 و  هزار  یک  که 
بوده  تزئینی  و  ساختمانی  سنگ های 
است. کانی ها مواد جامد، طبیعی، معموالً 
ترکیبات  با  و  همگن  غیرآلی،  متبلور، 
یا  شیمیایی مشخص هستند. وقتي یک 
چند کاني در کنار یکدیگر قرار گرفته و 
ترکیب مي شوند، سنگ شکل مي گیرد و 

در پوسته زمین قابل مشاهده است. 

پوسته  شامل  الیه،  سه  از  زمین 
گوشته  یا  جبه  کیلومتر(،   40 )حداکثر 
و  داخلی  هسته  و  کیلومتر(   2800(
شده  تشکیل  کیلومتر(   3500( خارجی 
است و تاکنون با عمیق ترین حفاری ها نیز 
فقط امکان بررسی 10 تا 15 کیلومتر از 
سطح پوسته را فراهم شده است. کاني هاي 
سنگ ساز که به فراواني در پوسته زمین 
وجود دارد، در حدود 24 مورد هستند و 
این در حالي است که بیش از 3 هزار کاني 

شناسایي شده است.
خواص مواد را در سه دسته می توان 
فیزیکی  خواص  داد.  قرار  بررسی  مورد 
تخلخل،  مواد،  دانسیته  جرم،  شامل  که 
قابلیت جذب آب، خواص  پوکی،  درصد 
مکانیکی  خواص  می شوند.  و...  حرارتی 
مقاومت  فشاری،  مقاومت  شامل  که 
و  می شوند  خمشی  مقاومت  و  کششی 
شامل  که  شیمیایی  خواص  نهایت  در 
تشکیل دهنده  عناصر  قبیل  از  مواردی 
و  اکسید، سیلیکات(  )کربنات، سولفات، 

... می شوند.
شیمیایي  ترکیبات  نحوه  به  توجه  با 
سنگ ها  تشکیل دهنده،  کانی های  و 
شامل  مختلف  دسته هاي  به  مي توانند 
سیلیکات  و  اکسید  سولفات،  کربنات، 
تقسیم شوند. سنگ ها در طول تاریخ به 
سه گروه آذرین، رسوبي و دگرگوني در 

زمین شکل گرفته اند.
بیشترین  رسوبي  سنگ هاي 
دارا  زمین  در خشکي هاي  را  گستردگي 
هستند. از این نوع سنگ ها در کوه های 
می شود.  یافت  فراوان  زاگرس  و  البرز 
ته نشین  حاصل  رسوبي  سنگ هاي 
شدن رسوبات در سال هاي دور هستند. 
رنگ  و  هستند  الیه  الیه  سنگ ها،  این 
متفاوت  دیگر  الیه  با  الیه  هر  جنس  یا 
است. این دسته شامل سنگ های آهکی 
کربناته  سنگ های  مرمریت،  مانند 
و  دولومیتی  سنگ های  تراورتن،  مانند 
 ... و  سنگ  ماسه  کنگلومرا،  سنگ های 

می شود.
شدن  سرد  از  آذرین،  سنگ هاي   
درونی ماگما یا بیرونی گدازه )مواد مذاب 

آتشفشاني( حاصل مي شوند.
الوند  و  دماوند  در  سنگ ها  نوع  این 
بیشتر مشاهده می شوند و شامل دو گروه 
)شامل  گرانیت ها  یکی  هستند؛  سنگ 
کوارتز، فلدسپات و میکا( و غیرگرانیت ها 

)بازارلت، پومس(. 
سنگ  تغییر  از  دگرگوني،  سنگ هاي 
در  تغییر  اثر  در  آذرین  سنگ  یا  رسوبي 
شرایط شیمیایي یا فیزیکي شکل مي گیرند 
و بر اثر دما و فشار شکل قبلی خود را از 
دست می دهند. مانند گینس و مرمر که 

شامل کربنات کلسیم و کلسیت هستند.

درباره سنگ تراورتن
از هزاران سال پیش و همزمان با خلقت 
مسکن  ساخت  برای  وی  تالش  و  بشر 
و  زراعت  ابزار شکار،  مستحکم و ساخت 
سنگ های  از  استفاده  و  استخراج  دفاع، 
طبیعی نیز آغاز شده است. سنگ تراورتن 
نیز در طی دوره ای حدود 600 هزار سال 
گرم  آب  در چشمه های  ته نشینی  اثر  بر 
معدنی شکل گرفته است و آثار استفاده 
مسیح  میالد  از  قبل  دوم  دهه  در  آن  از 
و همچنین  در ساختمان  رومیان  توسط 
به چشم  رنسانس  دوره  معماری های 

می خورد.
که   )Travertine( تراورتن  سنگ 
ایتالیا   )Trivoli( تریولی  شهر  نام  از 
سرچشمه گرفته است، نوعی سنگ آهکي 
دسته  از  که  است  شیمیایی  منشاء  با 
در  و  می رود  به شمار  تزئینی  سنگ های 
مي شود.  تشکیل  وسیع  نسبتاً  پهنه های 
در  که  فرج  و  خلل  داراي  سنِگ  این 
داشت،  کمي  طرفداران  قبل  سال هاي 
امروزه در کل دنیا مورد توجه قرار گرفته 
سنگ  اصلي  گروه های  بین  در  و  است 
بین  در  را  طرفدار  بیشترین  ساختماني، 
است.  آورده  به دست  معماران  و  طراحان 
وجود حفرات در این سنگ به عنوان یک 

عایق حرارتي و صوتي عمل مي کند و از 
طرفي باعث مي شود در موقع نصب مالت 
ساختمان در داخل این سنگ نفوذ کرده 
استحکام سنگ نصب شده در  باعث  که 

نما مي گردد.
شدن  ته نشین  حاصل  سنگ  این 
آب  چشمه هاي  معدني  آب هاي  رسوبات 
رودخانه ها،  و  دریاها  کف  )رسوب  گرم 
این  است.  گرم(  آب  چشمه های  غارها، 
و  است  متنوعي  رنگ های  دارای  سنگ 
برحسب درصد رنگ دانه هایي از ترکیبات 
به  ناخالصی ها،  دیگر  و  کلسیم  آهن، 
قرمز،  کرم،  زرد،  قهوه ای،  رنگ های 
 ... و  سفید  گردویي،  پرتقالي،  لیمویی، 
رنگ  آن  متداول ترین  و  تشکیل می شود 

سفید است.
شدن  ته نشین  خاطر  به  تراورتن 
بندي  چینه  )حاصل  رسوبات  تدریجي 
موج  بي  و  دار  موج  نوع  دو  به  متقاطع( 
برش مي خورد که این خود از مزایاي طرح 
و نقش سنگ است. ظاهر زیبای تراورتن 
در  ترکیبات  میزان  اختالف  از  ناشی 
الیه هاي مختلف آن است. سنگ تراورتن 
زیبایي هایي  و  بودن  طبیعي  به  باتوجه 
تولیدي بشر  از محصوالت  نهفته در آن، 
ارزشمندتر است و بسیاري از کشورها نیز 
به اهمیت آن پي برده اند و از آن استقبال 
کشورها  از  بعضی  در  هرچند  مي کنند. 
مانند بلغارستان و ترکیه، تراورتن لیمویی 
وجود دارد ولی هیچ کدام کیفیت تراورتن 

ایرانی را ندارند.

مزاياي سنگ تراورتن
مقاومت  و  کیفیت  از  برخورداري 

مناسب در مقابل انبساط و انقباض
نفوذ  با  نصب  مقاومت  و  استحکام   

دوغاب سیمان در خلل و فرج سنگ
 امکان خلق اشکال مختلف با سنگ با 

رنگ بندي زیبا
قابلیت تولید انواع متنوع سنگ )اسلب، 

تایل، آنتیک، اسالیس، ...(
 خاصیت عایق حرارتي و صوتي به علت 

داشتن حفره و تخلخل
اشکال  و  طرح ها  با  استفاده  قابلیت   

متنوع توسط طراحان و معماران

اميرحسين شاه حسينی
پروژه های معدنی شركت  مجری 

تجارت و سرمايه گروه فراب

پيشينه سنگ
در ايران باستان

سنگ يکي از ابتدايي ترين مصالح 
براي  انسان  كه  است  ساختماني 
ساختن ابزار و پناهگاه  و رفع نياز خود 
استفاده كرده است. دوره هاي كهن 
سنگي و پارينه سنگي نشان دهنده 
كاربرد  آن  در  كه  است  دوره هايي 
مقدم  مصالح  ديگر  و  فلز  بر  سنگ 
است. آثار خانه هايي از سنگ چيده 
شده در شمال ايران متعلق به 7هزار 

سال پيش موجود است. 
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تاريخچه سنگ در ايران
مصالح  ابتدایي ترین  از  یکي  سنگ 
انسان براي ساختن  ساختماني است که 
استفاده  خود  نیاز  رفع  و  پناهگاه   و  ابزار 
کرده است. دوره هاي کهن سنگي و پارینه 
که  است  دوره هایي  نشان دهنده  سنگي 
در آن کاربرد سنگ بر فلز و دیگر مصالح 
مقدم است. آثار خانه هایي از سنگ چیده 
شده در شمال ایران متعلق به 7هزار سال 

پیش موجود است. 
در  سنگ  استخراج   1366 سال  تا 
می شد  انجام  انفجاری  روش  به  معادن 
که در این وضعیت تنها در حدود 5درصد 
از مواد معدنی استحصال می شد و از آن 
سال به بعد با ورود دستگاه های سیم برش 
به کشور، بهره برداری تا 35درصد افزایش 
نگران کننده ای  عدد  همچنان  که  یافت 
به صورت پالک  از سنگ  استفاده  است. 
مشابه کارهاي امروزي در کشور ما حداقل 
از حدود 60 سال قبل معمول گردیده و 
در سال هاي قبل از آن، تهیه پالک سنگي 
زحمات  تحمل  با  و  بوده  محدود  بسیار 
فراوان و استفاده از ابزارهاي دستي بسیار 
ابتدایي و صرف زمان زیادي، که اکثراً هم 
مورد استفاده در مساجد و اماکن متبرکه 

بوده، تهیه مي شده است. 
نخستین دستگاه برش سنگ که نوعي 
سال  در  بود  آهني  تیغه هاي  داراي  اره 
1307 براي بر پا داشتن کاخ مرمر ساخته 
و نصب گردید و همزمان شرکت اشکودا، 
براي تأمین سنگ ساختمان دادگستري 

اره مشابهي نصب کرد. 
اولین کارخانه سنگبري در ایران سال 

در  رضوي  قدس  آستان  توسط   1317
مشهد دایر گردید. این سنگبري ساخت 
آلمان بود و توسط کارشناسان آلماني در 
راه اندازي   1318 سال  در  و  نصب  ایران 
تهیه  منظور  به  کارخانه  این  گردید. 
سنگ هاي پالک براي مرقد مطهر حضرت 
از  پس  ولي  بود  شده  تأسیس  رضا)ع( 
محصوالت  از  سنگ،  تولید  و  راه اندازي 
مرکزي  بانک  ساخت  در  کارخانه  این 
تهران،  مرکزي  شعبه  سپه  بانک  تهران، 
کاخ مرمر و چند کاخ دیگر و ساختمان 
وزارت صنایع و معادن سابق، استفاده شد. 
همچنین مقداري سنگ پالک براي حرم 
حضرت معصومه)ع( به قم و مقداري هم 

به نجف فرستاده شد.

پايتخت سنگ
رقابت  سنگ،  صنعت  جهانی  بازار  در 
از  محدودی  کشور های  بین  بین المللی 
جمله ایتالیا، اسپانیا، پرتقال، یونان، ترکیه، 
پرو، مصر و  برزیل،  ایران، هند، مکزیک، 
امروزه 73درصد  می شود.  مشاهده  چین 
 12 اختیار  در  سنگ  جهانی  بازار  کل 
کشور است. در سال های گذشته، بیشتر 
سنگ،  صنعت  در  بین المللی  توجهات 
به  رقابتی،  قیمت های  داشتن  دلیل  به 
کشورهای چین و هند بوده است. ایتالیا 
نیز به دلیل طراحی و استفاده های منحصر 
بلندآوازه  حوزه  این  در  سنگ،  از  به فرد 

است.
صنعت سنگ و معدن در سراسر ایران 
گسترش دارد و بسیاری از معادن معروف 
سنگ را می توان در غرب و مرکز کشور 

 ... جوشقان،  دهبید،  قروه،  ازنا،  مانند 
مشاهده نمود. 

با این حال، در شهر نیم ور محالت در 
درآمد  منبع  اصلی ترین  مرکزی،  استان 
اهالی شهر، فعالیت های مرتبط با اکتشاف، 
استخراج و فرآوری سنگ و صنایع وابسته 
در  موجود  سنگ  بیشترین  است.  آن  با 

منطقه، تراورتن است.
بزرگ ترین  به عنوان  عباس آباد  معدن 
از  و  است  مطرح  جهان  ارتفاعی  ذخیره 
برده  نام  جهان  تراورتن  بام  به عنوان  آن 
می شود. از طرف دیگر در استان اصفهان 
ویژه ای  جایگاه  سنگ  صنعت  در  نیز 
از  بسیاری  در  و  دارد  استان  اقتصاد  در 
خوشه های  می توان  استان،  بخش های 
محمودآباد،  قبیل  از  را  سنگ  فرآوری 
خمینی شهر، رضوان شهر، ... مشاهده کرد 
که نقش مهمی در تعیین جایگاه سنگ 
نزدیک  مهم  بازارهای  سایر  دارند.  کشور 
حسن آباد،  بازار  به  می توان  نیز  تهران 
شمس آباد، باقرشهر، فدائیان اسالم اشاره 

کرد.

صنعت سنگ نوين
با توجه به پیشرفت علم و فناوری در 
جدید  ماشین آالت  به کارگیری  و  صنعت 
با  همواره  فرآوری،  و  معدن کاری  در 
محصوالت جدید و روش های استخراج و 
فرآوری جدید مواجه می شویم. در اینجا به 

برخی از آنها اشاره می شود:
احترام  منظور  به  زیرزمینی:  استخراج 
به  گاهی  همچنین  و  زیست  محیط  به 
دلیل قوانین سخت گیرانه، در برخی موارد 

و  زیرزمینی  صورت  به  سنگ   استخراج 
در داالن هایی انجام می شود که کمترین 

تغییر در منطقه را ایجاد می کند.
یا  و  سیمتری  طرح  یا  قرینه  طرح 
بوک مچ: از روش های موفق در خلق آثار 
و  طبیعی  طرح های  از  استفاده  با  زیبا 

موج ها و رگه های سنگ است.
باالی  هزینه  به  توجه  با  لمینت کاری: 
صنعت کاران  امروزه  فرآوری،  و  استخراج 
به دنبال استفاده بهینه از سنگ هستند و 
یکی از مکانیزم های آن، برش نازک سنگ 
حتی تا میزان 2 میلی متر و نصب آن بر 

روی آلومینیوم یا چوب است.
از  که  است  سالی  چند  سنگی:  کاغذ 
سنگ  کاغذ  آهکی،  سنگ  نوعی  پودر 
تولید می شود و عالوه بر خصوصیات کاغذ 

معمولی، مزایای بسیار دیگری نیز دارد.
خورده سنگ: امروزه سعی می شود تا از 
آخرین قطعات خرد شده و ریز سنگ برای 

پد ر سنگ ايران
»قنبر رحيمی« كه در ابتدا وی 
بود  معروف  كوه كن  قنبر  نام  با  را 
قنبر شهرت  ارباب  نام  با  بعدها  و 
يافت، متولد استان اصفهان بود و 
معادن بزرگی از جمله عباس آباد و 
كشف  را  محالت  نيم ور  آتش كوه 
در  را  خود  عمر  بيشتر  و  كرد 
محالت سپری كرد و به بزرگترين 
سال  صد  در  آنجا  كارآفرين 
آمدن  از  قبل  تبديل شد.  گذشته 
قنبر به محالت، معدن آتشکوه در 
اختيار فردی به نام مرتضی حبيب 
به  را  او  نيم وری ها  كه  بود  الهيان 
می شناختند.  سنگی  مرتضی  نام 
 1332 سال  حدود  در  قنبر  ارباب 
برنده مزايده آن معدن می شود و 
كار خود را شروع می كند. او سنگ 
ميدان آزادی تهران و سنگ  حرم 
امام  و  )ع(  ابوالفضل  حضرت 
حسين )ع( در كربال را تهيه نمود. 
آرامگاه وی در ابن بابويه شهرری 

واقع است.
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تولید نمونه هایی شبیه موزاییک یا طراحی 
با سنگ استفاده شود.

از هزاران سال پیش و همزمان با خلقت 
مسکن  ساخت  برای  وی  تالش  و  بشر 
و  زراعت  شکار،  ابزار  ساخت  و  مستحکم 
سنگ های  از  استفاده  و  استخراج  دفاع، 

طبیعی نیز آغاز شده است. 
دوره ای  طی  در  نیز  تراورتن  سنگ 
حدود 600 هزار سال بر اثر ته نشینی در 
چشمه های آب گرم معدنی شکل گرفته 
دوم  دهه  در  آن  از  استفاده  آثار  و  است 
در  رومیان  توسط  مسیح  میالد  از  قبل 
دوره  معماری های  همچنین  و  ساختمان 

رنسانس به چشم می خورد.

استانداردهای مطرح در جهان 
برای سنگ های تزيينی

برای  مطرح  استاندارد  دو  جهان  در 
که  است  مطرح  نما  و  تزئینی  سنگ های 
قرار  استفاده  مورد  سنگ ها  ارزیابی  برای 
می گیرد. استاندارد GOST در کشورهای 
توسط  استفاده  مورد  که  شرق  بلوک 
مسکو،  آکادمی  مانند  متعددی  گروه های 
انستیتو حمل و نقل موتوری، فرهنگستان 
علوم و ... هستند و استاندارد ASTM در 
آمریکا که در اغلب کشورهای جهان برای 
مطابقت سنگ های تزئینی از آن استفاده 

می شود.

روش هاي استخراج سنگ
 ساختماني تزئينی

استخراج با روش انفجاري
منفجرشونده  مواد  با  استخراج   •
)آتش کاري یا ناریه( و با استفاده از مواد 
و  انفجاري  چاشني هاي  چال زنی،  خاص، 

آتش باری
منبسط  شیمیایي  مواد  با  استخراج   •
شونده بدون استفاده از چاشني و بر اساس 

ترکیب شیمیایي مواد 

استخراج با روش دستي
پارس  و  نعل  وسیله  به  استخراج   •
نسبتا  فاصله هاي  ایجاد  با  گوه(  و  )پارس 

کم به وسیله ابزار چکش دستي )پیلور(
همپوش  چال های  حفر  با  استخراج   •
چسبیده  و  یکدیگر  امتداد  در  و  موازی 

به هم

استخراج با استفاده
 از دستگاه هاي سنگ بر

• استخراج سنگ با دستگاه اره زنجیري 
)هاواژ( که مشابه اره برقي چوب بر است و با 

بازوهاي بزرگ
با دستگاه دیسک سنگ بر  استخراج   •
برش  صفحه  با  دستی  فرز  سنگ  مشابه 

چرخنده بزرگ
• استخراج با دستگاه جت آبي )واترجت( 
و  محدود  استفاده هاي  براي  حرارتي  و 

همچنین برش پالسما )لیزر(
• استخراج با استفاده از روش سیم برش 
)الماسه و فوالدي( با حرکت چرخشي سیم 
و مهره هاي الماسه )سگمنت( بر روي قرقره 

دستگاه سیم برش به طور دائم

انواع فرآوری و كاربردهای سنگ
مختلف  کاربردهای  و  سنگ  فرآوری 
و  مختلف  سالیق  با  و  بازار  هر  در  سنگ 
با توجه به نیاز، تنوع بسیار زیادی دارد و 
حتی شامل پیکره تراشی و مجسمه سازی 
نیز می شود. در این خصوص می توان چهار 
دسته اصلی را برای کاربردهای سنگ نام 

برد:
ستون،  نما،  ساختمان:  طراحي   )1

سرستون، ورودي، ...
2( دکوراسیون داخلي: کف، دیوار، پله، 

ستون، تابلو  سنگ البی، ...

محوطه سازي،  عمومي:  فضاي   )3
سنگ فرش پیاده رو، جدول، باغچه، آب نما، 

...
شمعدان،  گلدان ،  زینتي:  کاالهاي   )4

دکور، قاب عکس، مجسمه، ...
که  ساختمانی  سنگ های  خصوص  در 
در نما و کف مورد استفاده قرار می گیرد نیز 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 40 عرض  با  معموال  که  طولي  سنگ 
سانت و ساب و پولیش شده برای استفاده 
در دیوارها و نماي اصلي و دیوار حیاط و 

دیوار پارکینگ و دیوار راه پله کاربرد دارد.
برای  ابعاد دلخواه  با   سنگ فرشي که 
انباري،  پارکینگ،  بالکن،  کف  در  استفاده 

داخل واحد و پاگرد کاربرد دارد.
 سنگ چرمي که معموال با عرض 40 
سانت و به صورت سطح نرم و بدون رزین 
برای استفاده در دیوار پارکینگ، کف و بالکن 
و دیوار البي ورودي می توان از آن استفاده 

کرد.
 سنگ بادبر که معموال با عرض 15 یا 20 
سانت به ضخامت 4 سانت با سطحی ناصاف 
نماي  در  ترکیبي  کاربرد  برای  طبیعی  و 

اصلي و زیر کنسول از آن استفاده می شود
 سنگ تیشه ای که معموال با ابعاد 40 در 
40 فرآوری شده دارای شیارهای متعدد به 
منظور افزایش اصطکاک و برای سنگ فرش 

از آن استفاده مي شود.

 سنگ آنتیک که با ابعاد دلخواه و متنوع 
تزیینی  استفاده  جهت  طبیعی  طرح  با 
بام،  پشت  یا  بالکن  کف  ورودي،  البي  در 
دیوارهاي استخر و سونا، پارکینگ و راه پله 

کاربرد دارد.
 2 عرض  با  گیوتین،  یا  قیچي  سنگ   
سانت به باال و با طرح طبیعی سنگ و به 
صورت تزیینی و ترکیبی جهت استفاده در 
نما، باالی شومینه، پشت ال سي دی کاربرد 

دارد.
و  مختلف  ابعاد  به  که  ورقه اي  سنگ   
نامنظم و به صورت طبیعی و با سطحی افقی 
در محوطه سازی،  استفاده  برای  نامنظم  و 

دیوارچینی، پیاده رو و آب نما کابرد دارد.
 سنگ اسلب که معموال با ابعاد بزرگ 2 
در 3 متر و عرض 2 تا 4 سانت به صورت 
ساب و پولیش برای استفاده در نمای البی، 
کف یا دیوار سالن و مراکز خرید از آن بهره  
می برند.  سنگ کیوبیک که معموال با ابعاد 5 
تا 10 سانت مکعبی شکل منظم یا نامنظم 
پیاده رو،  محوطه سازی،  در  استفاده  برای 
جلوي درب ورودی، کف خیابان و پارکینگ 

می توان آن را به کار برد.
و در نهایت سنگ معرق که با ابعاد دلخواه 
با طرح ها و گل هاي گوناگون و زیبا به صورت 
یا  سالن  وسط  در  استفاده  برای  ترکیبي 
آسانسور  و  پاگرد  یا  پله  راه  ورودي، وسط 

می شود از آن استفاده کرد.
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»1درصد!« تمام حجم نفتی که اوپکی ها 
قرار است کاهش بدهند تنها معادل 1درصد 
از کِل نفِت تولیدی جهان است. اوپکی ها 
در نشست روز 30نوامبر در وین دور هم 
جمع شدند و باالخره توافقی را که احتمال 
می رفت هیچ گاه قطعی نشود به قطعیت 
رساندند. بحث کاهش تولید نفت از سوی 
اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
خام بارها مطرح شده بود اما هیچ گاه به 
مرحله عمل نرسیده بود. آخرین باری که 
اوپکی ها بر سر کاهش تولید نفت به توافق 
رسیدند بحث هایی مطرح شد که احتمال 
قطعی شدِن آن را زیر سوال می برد. یکی از 
این موارد عربستان سعودی بود. سعودی ها 
با اینکه اعالم کرده بودند با کاهش تولید 
نفت موافق هستند، اما ناگهان تصمیم خود 
را عوض کردند و گفتند یا ایران هم باید 
تولید نفت خود را کم کند، وگرنه در این 
برنامه مشارکت نخواهند کرد. اما ایران که 
سال ها از بازار دور مانده حاال با برداشته 
دنبال  به  بین المللی  تحریم های  شدِن 
بازار  از دست رفته خود در  احیای سهم 

جهانی طالی سیاه است.
اعالم  بارها  کشور  این  نفتی  مقامات   
کردند که تولید نفت خود را نه تنها کاهش 
می دهند  نیز  افزایش  بلکه  داد  نخواهند 

تا بتوانند دوباره جایگاه خود را به عنوان 
تثبیت  اوپک  تولیدکننده  کشور  دومین 
30نوامبر  روز  در  اوپک  نشست  کنند. 
باالخره تشکیل شد و »بیژن نامدار زنگنه« 
وزیر نفت ایران با لبخندی پیروزمندانه بر 
لب از محل برگزاری نشست بیرون آمد. 
همه رسانه ها از پیروزی ایران در این توافق 
نفتی خبر دادند و برخی هم آن را یک 
توافق بُرد-بُرد دانستند. به این ترتیب این 
بازی باالخره به نفع ایران به پایان رسید. 
البته تاریخ اوپک نشان می دهد کشورهای 
عضو این سازمان سابقه زیادی در بدعهدی 
خیانت  بعد  ماه  یک  دارد  امکان  و  دارند 

کنند. 
و  نفت  قیمت  کاهش  از  داستان 
در  نفتی  انقالب  از  قبل تر  کمی  شاید 
به  داشت  همه چیز  شد.  شروع  امریکا 
با  سیاه  طالی  می رفت،  پیش  خوبی 
ازای  در  100دالر  باالی  قیمت های 
همه  و  می رفت  فروش  به  بشکه  هر 
کشورهای تولیدکننده نفت با خوشحالی 
تا  می بردند  بهره  نفتی  درآمدهای  از 
اینکه ناگهان انقالب نفت شیل در امریکا 
امریکایی ها  کرد.  دگرگون  را  همه چیز 
آنقدر نفت تولید کردند که بازار جهانی 
با عدم موازنه عرضه و تقاضا روبه رو شد. 
یک طرف عرضه بی رویه نفت و یک طرف 
کاهش رشد اقتصادی کشورهایی مانند 

چین و به دنبال آن کاهش تقاضا برای 
طال سیاه باعث شد قیمت ناگهان سقوط 
کند. میانه تابستان 2014 بود که قیمت 
در  و  گرفت  قرار  سرسره ای  روی  نفت 
حدود  به  120دالر  از  ماه  چند  عرض 
20دالر در ازای هر بشکه رسید. همیشه 
می کرد  پیدا  کاهش  نفت  قیمت  وقتی 
اوپکی ها قدری از عرضه خود می کاستند 
کند  پیدا  افزایش  دوباره  نفت  قیمت  تا 
قیمت  کاهش  به  اوپکی ها  بار  این  اما 
نفت نیز کمک کردند. یعنی آن ها آنقدر 
نفت تولید و روانه بازار کردند که قیمت 
پایین ترین سطح ممکن رسید.  به  نفت 
استراتژی اوپک چیزی بود که عربستان 
سعی  آن ها  بود؛  کرده  مطرح  سعودی 
نفت  قیمت  کشاندِن  پایین  با  داشتند 
تولیدکنندگان پرهزینه نفت را از گردونه 
تولید خارج کنند و در این کار موفق نیز 
شدند. حاال تولیدکنندگاِن نفِت پرهزینه 
کسانی  تنها  و  شده اند  خارج  میدان  از 
تولید  تولید می کنند که هزینه  را  نفت 

نفت شان باال نیست. 

1میلیونو800هزاربشکهای
کهغوغامیکند

توافق اوپکی ها در بهترین شرایط ممکن 
انجام  بررسی های  اساس  بر  و  شد  انجام 
شده توسط تحریریه نشریه فراب تا دو روز 

بعد از توافق، قیمت نفت حدود 14درصد 
افزایش یافت و به باالی 50 دالر در ازای 
هر بشکه رسید. حاال اگر غیراوپکی ها نیز با 
اوپکی ها همراهی کنند می توان به بازگشت 
تعادل به بازار نفت امیدوار بود. اوپکی ها بر 
اساس توافقی که حاصل شده 1میلیون و 
200هزار بشکه در روز از تولید نفت خود 
می کاهند. اگر غیراوپکی ها حدود 600هزار 
بشکه در روز از تولید نفت خود کم کنند، 
نفت حتماً دوباره مسیر صعود را در پیش 
خواهد گرفت. بر اساس گزارش وال استریت 
ژورنال، روسیه تا کنون ادعا کرده که روزانه 
300هزار بشکه نفت کمتر تولید می کند اما 
واقعیت این است که هنوز مشخص نیست 
این اتفاق چقدر قطعی شود؛ اعتماد در بازار 

نفت به تولیدکنندگان بسیار کم است. 
داشتند  توان  در  آنچه  نفتی  مردان 
تالش  آن ها  دادند؛  انجام  نفت  بازار  برای 
کردند این بازار را از خاک بلند کنند و در 
کوتاه مدت بسیار موفق عمل کرده اند. حاال 
باید زمان بگذرد؛ گذشت زمان مشخص 
می کنند که آن ها چقدر در دست یافتن به 
هدف خود موفق شده اند. در این بین آنچه 
مسلم است این است که قیمت های زیر 
100دالرِی نفت دیگر یک وضعیت جدید 
برای این بازار است و بعید از اوپکی ها یا 
غیراوپکی ها بتوانند این قاعده جدید را بر 

هم بزنند. 

ناجِی يك درصدی نفت
  روزنامه نگار اقتصاد   ی

نسيم بنايی
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مثل بـرق و بـاد 

نویس،  رمان  »سروانتس«  که  وقتی 
خلق  را  کیشوت«  »دن  شخصیت 
به  سانچوپانچو  همراهی  با  که  می کرد 
بی گمان  بروند،  بادی  آسیاب های  جنگ 
نمی کرد که همین  را هم  هرگز فکرش 
از مرگ  بعد  بادی چند قرن  آسیاب های 
باشند که  نیروگاه هایی  او اساس ساختن 
سراسر  در  را  مردم  از  نفر  هزاران  خانه 
سرما  با  و  می کنند  روشن  و  گرم  جهان 

و تاریکی می جنگند. 
است  خاورمیانه  بادی  آسیاب  زادگاه 
جهان  بادی  آسیاب  اولین  از  اسنادی  و 
سیستان  در  میالدی  هفتم  سده  به  که 
ساخته شده بوده است در کتاب »دونالد 
اسالمی«  »تکنولوژی  نام  با  هیل«  راتلج 
خود  کتاب  در  هیل  راتلج  است.  آمده 
 Islamic Technology: An(
آسیاب های  از   )illustrated history
با  که  می زند  حرف  سیستان  در  بادی 
سنگ ها  آن،  محرک  نیروی  از  استفاده 

آسیاب به حرکت در مي آمده است.
گذشت  از  پس  بادی  آسیاب  پدیده 
خاورمیانه  در  آن  اختراع  از  سال  پانصد 
قرن  تا  و  بود  ناشناخته  اروپا  در  هنوز 
این  از  خبری  نیز  میالدی  دوازدهم 
آسیاب ها در اروپا نبود. در قرن دوازدهم 
میالدی سربازانی که از جنگ های صلیبی 
داستان هایی  بازمی گشتند،  به کشورشان 
را درباره آسیاب های بادی برای هموطنان 
اروپاییان  نهایت  در  و  نقل  کردند  خود 

به  باد  نیروی  از  استفاده  ایده  از  الهام  با 
از  جدیدی  نوع  محرکه،  نیروی  عنوان 
این  در  کردند.  اختراع  را  بادی  آسیاب 
آسیاب  بادی، همه مجموعه  آسیاب  نوع 
تیرک  بادی می توانست حول محور یک 
در  آسیاب  پره های  تا  بچرخد  مرکزی 
جهت وزش باد قرار بگیرند؛ این خالقیت 
پدیده  شدن  کارآمدتر  باعث  اروپایی 

آسیاب بادی شد. 
مدتی بعد آسیاب های بادی ساده تری 
که به شکل یک برج پره دار بودند، ساخته 
شد؛ در این نوع آسیاب بادی، فقط پره ها 
همراه جریان باد می چرخیدند. با گذشت 
زمان آسیاب های بادی به چشم اندازهای 
طبیعی حومه شهرهای اروپا تبدیل شد. 
از  هلندی ها  میالدی  دوازدهم  قرن  در 
آسیاب های  وسیله  به  که  آب  تلمبه های 
بادی کار می کرد، برای احیای بخش هایی 
از خشکی که زیر آب دریای شمال قرار 
قرن  یک  می کردند.  استفاده  بود،  گرفته 
بیش  فرانسه  از شهرهای  بعضی  بعد، در 
از 120 آسیاب بادی نصب شده بود. در 
 700 از  بیش  هجدهم،  قرن  در  هلند، 
زان  رودخانه  امتداد  در  بادی  آسیاب 
احداث شده بود و اینگونه بود که استفاده 
از انرژی باد در قاره اروپا به سنتی علمی 
را  جدیدی  عرصه های  بعدها  و  شد  بدل 

استفاده  به  و  تجربه کرد  نیز 
بادی  توربین های  از 

برق  تولید  برای 
منجر شد.

نخستین 
بین  ر تو

بادی 

شارژ  ماشین  یک  برق،  تولید  کاربرد  با 
توسط   1887 ژوئیه  در  که  بود  باتری 
جیمز  نام  به  اسکاتلندی  مهندس  یک 
این  از  بعد  ماه  چند  شد.  ساخته  بالیث 
نام  به  آمریکایی  مخترع  یک  رویداد 
نخستین  براش«  فرانسیس  »چارلز 
توربین باد خودکار را برای تولید برق در 
راه  آغاز  این  ساخت.  اوهایو  در  کلیولند 
توربین های بادی بود و در مدت کوتاهی 
باد  تولید  برای  توربین ها  این  از  استفاده 
شدت گرفت؛ طوری که در سال 1908 
تولید  کاربرد  با  بادی  توربین   72 تعداد 
آمریکا  در  کیلووات(  تا 25   5 )بین  برق 
فعال بودند و در دهه 1930، توربین های 
نیاز  مورد  برق  تولید  برای  بادی کوچک 
سامانه  هنوز  که  زمانی  آمریکا  در  مزارع 
نشده  راه اندازی  برق  توزیع  سراسری 

گسترده  استفاده ای  بود، 
پاییز  در  کردند.  پیدا 
نخستین   ،1941 سال 
توربین بادی در کالس 
»ورمونت«  در  مگاوات 

نخستین  شد.  راه اندازی 
به  متصل  بادی  توربین 

شبکه برق در بریتانیا 
سال  در  نیز 

1951 در جزایر اورکنی ساخته شد.
باور  این  بر  سال ها  آن  در  بسیاری 
استفاده  و  بادی  توربین های  که  بودند 
برابر  در  توانست  نخواهد  باد  نیروی  از 
انرژی های  جمله  از  دیگر  انرژی های 
فسیلی رقابت کند، اما توربین های بادی 
همچنان با شتاب در سراسر جهان مورد 
استقبال قرار می گرفتند؛ بگونه ای که در 
اتحادیه  در  بار  اولین  برای   2006 سال 
نو  انرژی های  از  برق  تولید  رشد  اروپا 
بیش از رشد تولید برق از منابع فسیلی 
شمسی،   1386 تا   1379 سال  از  شد. 
 18 از  جهان  بادی  برق  تولید  ظرفیت 
هزار مگاوات به 92 هزار مگاوات افزایش 
این  تاکنون   2000 سال  از  است.  یافته 
صنعت ساالنه 25 درصد رشد کرده و هر 
رشد  این  است.  شده  برابر  دو  سال  سه 
استفاده از انرژی باد در حالی اتفاق افتاده 
اقتصاد  رشد  سال ها  این  طی  که  است 
جهانی از یک تا دو درصد در سال بیشتر 

نبوده است.
ادامه دارد...

  روزنامه نگار اقتصاد   ی

امير تنها
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امروز الگوهای زندگی شهری در جهان مدرن و صنعتی شده به سویی رفته 
است که همه ما بخش زیادي از زندگي خود را حین اشتغال به فعالیت های 
حرفه ای که به آن »کار«مي گویند، می گذرانیم، اما شگفت انگیز است که تا به 
حال چیزهاي کمي درباره این ساحت گسترده نوشته شده است. چیزهایي از 
این جنس که مثال چه چیزی کار را به هیجان انگیزترین و یا در عین حال 
سخت ترین فعالیت زندگي ما تبدیل کرده است. کتاب »خوشي ها و مصایب 
کار« نوشته ای در همین باب است. تحقیق و تحلیلی مسئله محور که به دنبال 

کشف شادي ها و دردهاي فضاي کار در دنیاي مدرن است.
در این کتاب نویسنده به »کار« و مفهوم آن، نه به عنوان پدیده اي اقتصادي 
با  دوباتن«  »آلن  مي پردازد.  وجودي  مسئله اي  جایگاه  در  بلکه  اجتماعي،  یا 
بررسي گلچیني از مشاغل از ماهیگیر گرفته تا مدیر شرکت حساب داري بینش 
جامعي را که در سازمان هاي تجاري بزرگ گنجانده شده است، در برابر امور 
روزمره ي اجزاي انساني شان قرار مي دهد. فروشنده هاي بیسکوییت تصویرگر 
ارتباط میان شادي و پیش پاافتادگي در جامعه  ي بورژوا هستند و کارکنان 

ادارات نقابي از سرخوشي سطحي به چهره مي زنند تا اندوه حاصل از رفتارهاي 
همکاران شان را بپوشانند. گزارش دوباتن از شرح دنیاي مشاغل مدرن فراتر 
مي رود و به بررسي معناي وسیع تر زندگي مي پردازد. به همین دلیل است که 

خواندن این کتاب برای قشر عظیمی از افراد که سوالی 
در ذهن خود درباره فلسفه کار دارند، می تواند مطلوب 
باشد. این کتاب که در رده کتاب های مربوط به حوزه 
با همین  اثری  قرار می گیرد، ترجمه  جامعه شناسی 
مصباح  مهرناز  توسط  که  است  دوباتن«  »آلن  از  نام 
به فارسی برگردانده شده و نشر چشمه امسال آن را 
منتشر و به بازار عرضه کرده است. این کتاب 358 

صفحه ای 27 هزار تومان قیمت دارد و برای خرید 
آن می توان هم از طریق خرید حضوری و هم 

از طریق خرید آنالین اقدام کرد.

حسین یعقوبی سال هاست که داستان می نویسد و ترجمه می کند. او بیشتر به واسطه ی 
فعالیت هایش در حوزه ی ادبیات طنز شناخته شده است. از همین روست که باید گفت 
رماِن جدیدحسین یعقوبی »تخت بخواب« نیز با رگه هایی از طنزی اجتماعی نوشته 
شده است. این رمان درباره ی روزگارِ یک نویسنده ی جوان و ایده آلیست است که موفق 
می شود با کمک دیگران شغلی در یک اداره  مالل آور در تهران پیدا کند. او در آرزوی 
نوشتن یک شاهکار است و برای همین با دوستانش که کارگاه های ادبی و داستان نویسی 
دارند مشورت می کند تا سوژه ای برای نوشتن این شاهکار بیابد. در همین حین فضای 
کارمندِی خسته کننده ای که او واردش می شود، آدم هایی را مقابلش قرار می دهد که 
آرزوها و امیالی حقیر دارند و این تازه ابتدای داستان اوست. یعقوبی رمانی رئالیستی با 
رگه های طنز درباره ی »حقارت« نوشته است تا گویی میان مایگی در بخشی از جامعه  
امروز کشور را نمایش دهد. یعقوبی در رمان »تخت بخواب« تالش می کند با استفاده از 

انواِع ُخرده شخصیت های ریز و درشت یک ساختارِ پُرتناقض 
را نمایش دهد. ساختاری که در آن سلطه جامعه و جریان 
قدرتمند عادات اجتماعی، به تدریج فردیت را از بین برده و 
فرد را رام می کند. در این فرایند یعقوبی تالش کرده بیش 
از هر چیز برای مخاطبش قصه بسازد و انبوهی آدم که 

شاید در مسیر این حقارت قرار گرفته اند را روایت کند.
این کتاب که نخستین چاپ آن امسال از طرف نشر 
چشمه به بازار عرضه شده است، 12 هزار تومان قیمت 

فروشگاه های  به  مراجعه حضوری  بر  عالوه  و  دارد 
نشر  اینترنتی  پایگاه  طریق  از  می توان  کتاب، 

چشمه نیز اقدام به خرید آن کرد.

خوشی ها و مصایب کار

»تخت بخواب«؛ داستان آدم هایی که معمولی می شوند

خود  اوج  دوره  منتقدان  برخی  نگاه  از  سال هاست  هرچند  ایران،  داستانی  ادبیات 
فاصله گرفته است، اما حضور چهره های جوان و خالق در دنیای داستان ایرانی، همچنان 

بر جذابیت های ادبیات داستانی ایران می افزاید. حکایت داستان خوانی ایرانیان حکایتی 
باستانی است که هنوز هم با وجود رشد و گسترش شبکه های اجتماعی به محاق نرفته 
و فراموش نشده است.  نگاهی به بازار فروش کتاب در ماه های اخیر نیز نشان می دهد 
که ادبیات داستانی همچنان با استقبال روبروست و در این میان سهم ویژه ای به داستان 

نویسان ایرانی اختصاص دارد.

داستان ايراني، حكايتي كه همچنان ادامه دارد
فرناز سليمی

روزنامه نگار
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وقتی در کنار ستون های تخت جمشید راه می رویم، وقتی روی خرابه های 
بازمانده از بم، چغازنبیل یا شهر سوخته قدم می گذاریم و یا وقت هایی که از 
تمدن جیرفت و هگمتانه و معبد آناهیتا می شنویم، ناخودآگاه پرسش هایی 

اساسی ذهن ما را درگیر می کند. 
پرسش هایی از این دست که انسان پیش از ما، چگونه روزگارش را طی 
می کرد، شهرنشینی و تمدن و آشپزی و لباس هایش کی سر و سامان گرفت 
و زندگی اجتماعی او در روزهای پیش از تمدن و پس از تمدن چه شکلی 
داشت. سوال هایی که از دل عالقه انسان ها به تاریخ بیرون می آید و برای 
یافتن جواب آن سال هاست که باستان شناسان، تاریخ نگاران و تحلیل گران 

مشغول جستن و گفتن و نوشتن هستند.
بر  آنها  تأثیر  و  بین النهرین  و  مصر  درخشان  و  بزرگ  تمدن  دو  درباره 
تمدن های بعدی آثار زیادی تاألیف شده است، اما متاسفانه هنوز بسیاری 
از این آثار ارزشمند به فارسی ترجمه نشده اند. کتاب » تولد تمدن در خاور 
نزدیک« نوشته هنری فرانکفورت از جمله آثاری است که بواسطه نگاه دقیق 

و حرفه ای خود جای خالی آن در ایران به خوبی احساس می شد. مولف این 
شور  چنان  با  را  مشرق زمین  تمدن های  شناسانه   انسان   جنبه های  کتاب، 

این  از  ما  دانسته های  به  واکاوی کرده است که  و جذبه ای 
می بخشد  تازه ای  عمق  و  بو  و  رنگ  تمدن ها 

سیمای  و  تاریخ  صرفا  از  فراتر  مسائلی  و 
فرهنگی این مناطق را آشکار می سازد.

نزدیک  خاور  در  تمدن  تولد  کتاب 
که در رسته کتاب های مربوط به تاریخ 
سوی  از  امسال  می گیرد،  قرار  جهان 
عرضه  بازار  به  اقتصاد  دنیای  انتشارات 
سحر  را  کتاب  این  ترجمه  است.  شده 
 176 در  کتاب  و  داده   انجام  قدیمی 
صفحه و با قیمت 12 هزار تومان به بازار 

نشر عرضه شده است.

مدیریت استراتژیک فرایندی است که با آن مدیران استراتژی هایی را تدوین 
و اجرا می کنند تا به عملکرد باالیی دست یابند و مزیت رقابتی پایدار خلق کنند. 
تمرکز مولفان این کتاب بر تصمیماتی است که توسط مدیران اجرایی ارشد، 
و  پایین شرکت ها  و  میانی  مدیران سطوح  و همچنین  عالی،  مدیران  و  رؤسا، 
واحدهای کسب وکار گرفته می شوند و اینکه چگونه در طی زمان آن تصمیمات 
تبدیل به استراتژی هایی می شوند که بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارند. هدف 
اصلی کتاب بسط درک خوانندگان از فرایند مدیریت استراتژیک و فهم این است 
که چگونه و چرا برخی شرکت ها از عملکرد باالی پایداری برخوردارند و برخی 

دیگر این گونه نیستند.
در این کتاب که به قلم »آیرین ام. دوهیم « و تعدادی از همکارانش نگاشته 
شده است؛ عالوه بر اعطای نقش برجسته به مدیران و تفکر مدیریتی در فرایند 
مدیریت استراتژیک، دو مضمون دیگر را نیز در کانون توجه قرار می دهد: »ماهیت 
پویا« و دائم التغییر محیط های کسب وکار و »ارزش دانش« و یادگیری سازمانی. 

از این رو بر ماهیت پویای محیط های کسب وکار تمرکز می کند که تغییر واقعیتی 
از زندگی در دنیای کسب وکار است و عمده موفقیت سازمانی بر توانایی مدیران 
آن،  بر  افزون  قبال تحول در صنعت متکی است.  واکنش در  و  در پیش بینی 
سازمان های کسب وکار دیگر ناگزیر از یادگیری و کسب دانش جدید هستند، ولی 

همچنین باید دارای ساختاری باشند که به طور اثر بخش 
آن ها  نیازمندان  به  آن ها  دارندگان  از  را  اطالعات  و  دانش 
منتقل کند. در پایان هر فصل، توضیح می دهیم که چگونه 

مواد آن فصل با این مضامین مرتبط می شوند.
این کتاب که به تازگی از سوی انتشارات دنیای اقتصاد به 
بازار عرضه شده است، به قلم آیرین ام. دوهیم و همکارانش 

نگاشته شده و از سوی »محمدحسین بیرامی« در 502 
هزار   25 و  است  شده  برگردانده  فارسی  به  صفحه 

تومان قیمت دارد. 

تولد تمدن در خاور نزدیک

تفکر استراتژیک؛ الزامی برای کسب و کار امروز 
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کارگردانی  به  روزها  این  پرسروصدای  و  جنجالی  فیلم   
بین  فیلم سینمایی مشترک  اولین  قربان محمدپور که 
ایران و هند است. »سالم بمبئی« ملودرامی عاشقانه است 
و داستان آشنایی یک دختر هندی و یک پسر ایرانی را 
روایت می کند که هر دو دانشجوی پزشکی هستند و درگیر 
اتفاقات پیچیده ای می شوند. در این فیلم محمدرضا گلزار، 
بنیامین بهادری، شایلی محمودی، بهروز چاهل، دیا میرزا، 

گلشن گروور، پونام و... به ایفای نقش می پردازند.

به کارگردانی نرگس آبیار روایتگر قصه زندگی یک خانواده 
یزدی بین سال های 57 تا 62 است. روایتی از زندگی چهار 
کودک با نام های بهار، نادر، کمال و مریم که همراه پدرشان 
غفور و مادربزرگشان در دهه50 خورشیدی نفس می کشند. 
دنیای این کودکان دنیایی است پر از رویاهای زیبای کودکانه 
که قرار است رنگ حقیقت به خود بگیرد. در روایت تازه آبیار، 
مهران احمدی، پانته آ پناهی ها، گالره عباسی، سیامک صفری 

و جمشید هاشم پور به هنرنمایی می پردازند.

اولین فیلم بلند سینمایی مجید توکلی به تهیه کنندگی 
محمد مهدی عسگرپور، قصه دختر و پسر جوانی را روایت 
می کند که با رویای پولدار شدن، خود را در شخصیت های 
مختلف اجتماعی جا می زنند و از این طریق می خواهند 
به خواسته های خود برسند. آنها به  طور اتفاقی به عنوان 
با  ادامه  خریدار به ساختمانی مراجعه می کنند، ولی در 
حقایقی رو به رو می شوند. هنگامه حمیدزاده، پدرام شریفی 

و مریم سعادت بازیگران فیلم متولد 65 هستند.

 ساخته بهروز شعیبی است و داستانی است عاشقانه  
است  مجاهدین  سازمان  ایدئولوژیک  تغییر  درباره 
این فیلم که  که سال 50 را به تصویر مي کشد. در 
تهیه کرده است، مهدی  را  سید محمود رضوی آن 
بهنوش  توسلی،  هانیه  حمیدیان،  بابک  هاشمی، 
فرزین  شریفی،  پدرام  کمیلی،  طباطبایی،حامد 
صابونی، آتیال پسیانی و بهروز شعیبی به ایفای نقش 

می پردازند.

ساخته ابوالقاسم طالبی است. داستان این فیلم در سال 
1295 تا 1300 می گذرد که احمدشاه قاجار مملکت را رها 
کرد و نیمی از مردم کشور بر اثر قحطی جان باختند. علیرام 
نورایی، فرخ نعمتی، انوشیروان ارجمند، بهار محمدپور، 
داریوش اسدزاده، علی شادمان، ایمان صفا، محسن حسینی، 
اکبر بهشتی، داوود مقدادی، مجید مافی، شهرام تیموریان، 
ملیکا شعبان، مهری آل آقا، برت جان کلن، برایان طرفه و 

برشن آنامند بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

 ساخته سیدجمال سیدحاتمی داستانی اجتماعی 
پانته   آپناهی ها،  می کند.  روایت  را  خانوادگی  و 
کرامتی،  مسعود  احمدیه،  پردیس  تشکر،  بهنام 
رسول نقوی بازیگران آخرین ساخته سیدحاتمی 
آمده  فیلم  این  داستان  خالصه  در  هستند. 
که  بود  زده  الک  ناخن هایش  به  تازه  دخترک 

روزگار صورتش را نقاشی کرد.

روایت زندگی زن و شوهری است که در حال بازی در 
نمایش »مرگ فروشنده« نوشته آرتور میلر هستند. 
شهاب حسینی، ترانه علیدوستی، بابک کریمی، فرید 
سجادی حسینی، مینا ساداتی، مارال بنی آدم، مهدی 
کوشکی، عماد امامی، احترام برومند، محمد امامی، 
آقاکاشی،  شیرین  موحد،  آزاده  روفوگران،  علی رضا 
بازیگر خردسال:  مجتبی پیرزاده، صحرا اسدالهی و 

سام ولی پور دراین فیلم به ایفای نقش می پردازند. 

ایرج  نام  بهرام کاظمی درباره زوجی به   ساخته 
زندگی  پاشی  فرو  آستانه  در  که  است  گیتی  و 
زندگی  اثر  بر  که  توهمی  هستند،  مشترکشان 
دو  این  واقعی  زندگی  بر  سایه  گیتی،  اینترنتی 
انداخته است. در این فیلم سینمایی حمید فرخ  نژاد، 
یکتا ناصر، امیرحسین رستمی، بهنوش بختیاری، 
رویا نونهالی،امید روحانی، رامین ناصر نصیر و علی 

عبادت طلب به ایفای نقش می پردازند.

»سالم بمبئی«

»نفس«

»متولد 65«

»سیانور«

»فروشنده«

»مشکل گیتی« 

»الک قرمز«

»یتیم خانه ایران«
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