




صاحب امتیاز: شرکت فراب
مد        یرمسئول: مهران لطفی

سرد        بیر: مهد   ي جليلي
شورای سیاستگذاری:

محمد         صاد        قي، محمد         
هوشيار، مهد        ي کيان پور، 

مصطفي بختياري، فاطمه مسعود        يان، مريم زماني، 
حسين هاشمي، عبد        الحسين فامورزاد        ه، سعيد         قنبري، 

سيد         احمد         حسيني، حميد        رضا ظهيري فرد        
مد        یر هنری : مزد        ک غياثی
د        بیر اجرایی: زهرا شهاليی

د   بیر خبر: ابراهيم عبد  اهلل زاد  ه
كاریكاتور: حميد صوفي

ویراستاري: د پارتمان روزنامه نگاري موسسه فرهنگي د ايره

گروه خبری: 
محمد        رضا نازآباد        ي، زهرا پژگل، 

وحيد قاسمي، عباس مويدزاده
گروه علمی: فريد        ون جم
يوشا راد        پرور، اميرحسين 

محمد زاد        ه نياکي
گروه آموزش، ایمنی و مد        یریت:
 مهد        ي کيانپور، مهد        ی ايروانی منش 

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

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

 نشریه فراب / بهمن و اسفندماه  1395/ شماره 53/ 48 صفحه

08
16

22

31

مجله خبري

تجربه نگاري

در مسير توسعه

د    ر مسير توسعه

پیام مدیرعامل شركت فراب

پایان ساخت پل جرثقیل اصلي نیروگاه سردشت
س��اخت پل جرثقيل اصلی نيروگاه سردش��ت به اتمام رسيد. س��اخت پل جرثقيل 120/10 تن 

سردشت به سفارش شرکت توبا و در شرکت سازه هاي فلزي انجام شده است... 

راه اندازي پروژه نیروگاه تِرم
»نيروگاه برق آبي تِرم« )Terem( در کشور کنيا، با موفقيت به شبکه برق سراسری اين کشور 

متصل شد... 

نخستین پروژه ریلي فراب به ثمر نشست
فاز نخست خط 2 قطار شهري مشهد، روز دوشنبه دوم اسفندماه در مراسمي  از  بهره برداري 
استاندار  اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  رضوی،  قدس  آستان  توليت  حضور  با 
خراسان رضوی، شهردار مشهد، اعضاي شوراي اسالمي اين شهر، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبياء)ص(، مدير عامل و جمعي از معاونان و مديران شرکت فراب، مدير عامل شرکت قطار شهري 

و جمعي از مسئوالن استان خراسان رضوي و شهر مشهد، آغاز شد... 

گزارش تصویري از مراحل مختلف فعالیت شركت فراب در پروژه خط 2 
قطار شهري مشهد  از ساخت تجهیزات تا بهره برداري

فراب در سالي كه گذشت
 مروری بر کارنامه معاونت مهندسی در سال 95  

 مروری بر عملکرد معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني در سال 95 
 مروری بر عملکرد شرکت ساخت تجهيزات فراب )شرکت توبا( 

 معاونت توسعه طرح ها در جستجوی بازارهای جديد 
 کارنامه هزار ميليارد تومانی معاونت بازرگانی در سال 95 

 مرور کارنامه سال 95 معاونت نيروگاه های حرارتی 
 مروری بر کارنامه معاونت طرح هاي صنايع ريلی و مديريت پروژه طرح هاي کنتورهای 

هوشمند شرکت فراب در سال 95 
 مروری بر عملکرد معاونت برنامه ريزی و توسعه سيستم های شرکت فراب در سال 95

آخرین وضعیت پیشرفت پروژه اومااویا

طراحي و ساخت طرح  چند منظوره اومااویا
 هر گونه طراحي و س��اخت سازه هاي مهندس��ي در توده سنگ شامل مغار و تونل نياز به شناخت 
کافي از س��اختار س��نگ و چگونگي تمرکز تنش در آن دارد تا جهات اس��تقرار و مس��ير عبور اين 
تاسيس��ات به درس��تي تعيين گردد و سيس��تم نگهدارنده و تقويت کننده آنها نيز بهينه طراحي و 
اجرا ش��ود. همچنين پيش بيني مخاطرات و آماده س��ازي براي مقابله با آنها را نيز آس��انتر کرده و 

کم هزينه تر خواهدکرد....
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سالم و درود بر همراهان و همگامان 
هميشگي 

هميشه نزديك شدن به سال نو، هيجان 
انگيز بوده و هست. اما اين بار ورود به سال 
دارد؛  را  خود  خاص  هواي  و  حال   1396
به  همواره  كه  آن هايي  براي  خصوص  به 
فراب، وراي يك شركت، دفتر كار، اداره و... 
نگريسته اند. فراب در ماه فروردين سال جديد، 
25 ساله خواهد شد. به همين مناسبت مهم، 
پيشاپيش به همه شما فرابي هاي عزيز، هم فرا 
رسيدن سال جديد را تبريك مي گويم و هم با 
افتخار 25 سالگي فراب را. اين يعني ربع قرن 

تالش، خدمت، ارزش آفريني،عزت و افتخار.
يكسال ديگر گذشت، همچون سال هاي 
پر  حتي  شايد  نشيب،  و  فراز  پر  گذشته 
چالش تر از همه سال هايي كه تاكنون داشته 
ايم. اكنون كه روند اين چند سال گذشته را 
با خود مرور مي كنم، مي بينم به اين فراز و 
شده ايم  محكم تر  كرده ايم،  عادت  نشيب ها 
همه  برابر  در  ايستاده  ايستاده ايم.  استوار  و 
ناماليمات و همه آنچه كه حتي پيش بينيشان 
و  و گذر  عبور  به  برسد  بود چه  هم دشوار 

كسب افتخار.
جالب اينجاست كه مقايسه آنچه در سال 
1395 به انجام رسيده است، با چالش هايي 
كه در اين سال با آن ها مواجه بوديم، حداقل 
غير  نمي شود،  نمي آيد،  در  كاغذ جور  روي 
منطقي است. اما شد، توانستيم و منطق را 
تالش  دستاورد  اين  و  كشيديم  چالش  به 
مجموعه اي است منسجم، پرتالش، صبور و 

زنده به نام فراب.
رسيدن  ثمر  به  سال  سال 95،  بي شك 
تالش هاي چندين ساله فراب در پروژه هاي 
ريلي است. راه اندازي فاز اول خط 2 متروي 
فراب  حضور  در  بود  عطفي  نقطه  مشهد، 
حالي  در  مهم  اين  كشور.  ريلي  در صنعت 
به  بارها  سال ها  اين  كه طي  آمد  به دست 
ندانستن و نتوانستن و نداشتن تجربه ريلي، 
مورد خطاب قرار گرفتيم. سكوت كرديم و 
دانش و توانايي و تجربه مان را در عمل نشان 
داديم و اولين پيمانكار EPC صنعت ريلي 
كشور شديم كه توانسته  است مترو راه اندازي 

نمايد. آفرين به اين غيرت !!
در متروي خط 7 تهران نيز پيشرفت هاي 
خوبي داشته ايم و در صورتي كه تامين مالي 
پروژه به خوبي انجام شود و بتوان تجهيزات را 
به موقع به سايت رساند، شاهد راه اندازي فاز 
اول اين پروژه نيز خواهيم بود و اميدواريم با 
گذر طرح هاي خط 1 متروي تهران و متروي 
هشتگرد از ايستگاه مسايل و مشكالت مالي، 

توان واقعي خود را در جمع كردن و راه اندازي 
اين پروژه ها نيز نشان دهيم.

كنيا،  كشور  در  ترم  نيروگاه  راه اندازي 
در خارج  فراب  براي  ديگري  مهم  دستاورد 
اول  نگاه  در  شايد  كه  پروژه اي  بود.  كشور 
كوچك به نظر مي رسيد، اما عمده معيارهاي 
يك پروژه سخت و پيچيده را با خود داشت. 
از فشردگي زمان، بودجه محدود و مشكالت 
فني تا سختي هاي اجراي كار در خارج كشور 
و سختي  بودن  كنيا. طوالني  در  آن هم  و 
دسترسي به محل اجراي پروژه و سطح بسيار 
پايين امكانات محلي، صعوبت احداث نيروگاه 
را دو چندان مي كرد. راه اندازي اين پروژه در 
كنار سه پروژه ديگري كه در كنيا در كارنامه 
خود داريم،پشتوانه محكم فراب براي حضور 
پر رنگ تر در عرصه احداث نيروگاه هاي آبي 
بزرگي هم دارد(در  بازار بسيار  كوچك )كه 
قاره آفريقا و كشوركنيا محسوب مي شود و 

مي بايست اين فرصت را بسيار مغتنم شمرد.
در  كه  غيرممكن هايي  از  ديگر  يكي 
شد،  ممكن   1395 سال  پاياني  هفته هاي 
بود.  داريان  نيروگاه  اول  واحد  چرخش 
غيرممكن از آن جهت كه مطابق شرايط پروژه 
و زمان بندي هاي منطقي، امكان رسيدن به 

اين نقطه در اين زمان وجود نداشت.
و  كاستي ها  موانع،  همه  وجود  با 
پااليشگاه  يوتيليتي  پروژه  در  پيچيدگي ها، 
ستاره خليج فارس مانديم تا تمام شود. در 
پروژه اي كه نه به لحاظ فني بلكه از منظر 
پروژه هاي  پرچالش ترين  از  يكي  مديريتي، 
گروه بوده است. كسري قابل توجه منابع مالي 
و تجهيزات، انتظار شخص مقام محترم وزارت 
نفت از فراب براي همراهي و موفقيت و نگرش 
ملي گروه به اجراي اين پروژه )براي جبران 
كسري نياز به توليد بنزين كه در حال حاضر 
در حجم قابل توجهي از ساير كشورها وارد 
مي شود(،همگي دست به دست هم داده بود 
تا يكي از پيچيده ترين چالش هاي پروژه اي 
چند سال اخير پيش روي مشاركت فراب– 
ياري  به  خوشبختانه  گيرد.  قرار  نارديس 
پروردگار بزرگ و با همت همكاران خوبمان، 
اين بار هم توانستيم  اولين پيمانكاري باشيم 
به  را  خود  كاري  محدوده  شد  موفق  كه 
راه اندازي و بهره برداري رسانده و از اين آزمون 

سخت، سربلند بيرون بيايد.
با اتمام نصب پايلوت كنتورهاي هوشمند 
در استان هاي زنجان و بوشهر، توانستيم بار 
ديگر عيار باالي خود را در طراحي و اجراي 
دهيم.  نشان  جديد  حوزه هاي  پروژه هاي 
آنچه بنده را به وجد مي آورد اين است كه 

فراب  متخصصان  توسط  پروژه  اين  نرم افزار 
و كنتورهاي نصب شده نيز با حمايت فراب 
و  شده  ساخته  داخلي،  سازندگان  توسط 

خواهد شد.
لينك  عمودي،  فعاليت هاي شفت  اتمام 
ساختمان  احداث  اتمام  و  دايرابا  سد  تونل، 
نيروگاه زيرزميني در پروژه اومااويا در كشور 
سريالنكا، سند ديگري بر موفقيت فراب در 
پروژه هاي خارج كشور مي باشد. با توجه به 
محل  از  اخير  هفته هاي  طي  كه  بازديدي 
به  سياسي  ثبات  داشتم خوشبختانه  پروژه 
وجود آمده طي سال گذشته به همراه باور و 
تاييد قطعي كارفرما، مبني بر اينكه تاخير در 
اتمام تونل بلند كامال خارج از قصور فراب و 
غير قابل پيش بيني بوده است، نويد روزهاي 
بهتري را در روند پيشرفت اين پروژه بزرگ و 
پيچيده مي دهد. با توجه به شرايط جاري، بايد 
بتوانيم ضمن انجام فعاليت هاي پروژه بر طبق 
آخرين برنامه زمان بندي، هزينه هاي پروژه را 
نيز به دقت پايش كنيم. تنظيمي دشوار و 

ظريف، اما ضروري.
از  پس  حرارتي  نيروگاه هاي  حوزه  در 
چندين سال انتظار باالخره در اواسط سال 
B.O.O 95، مشكل اعتبارات اسنادي پروژه
داالهو مرتفع گرديد و فعاليت هاي مهندسي و 
عقد قراردادهاي تجهيزات نيروگاه با سرعت و 
فشردگي قابل توجهي شروع شد. تامين به 
موقع و مناسب منابع مالي در اين پروژه بسيار 
حياتي است و با فائق آمدن بر اين چالش، 
در  بي نظيري  زماني  ركوردهاي  ثبت  شاهد 
خواهيم  حرارتي  بزرگ  نيروگاه هاي  احداث 
پروژه،  اين  سريع  اجراي  اهميت  در  بود. 
همين بس كه منافع مالي و اقتصادي اين 
طرح نزديك به دو برابر پروژه نيروگاه حرارتي 

شيركوه است. 
پروژه نيروگاه متمركز پارس جنوبي، ديگر 
پروژه بزرگ و مهم فراب در حوزه نيروگاه هاي 
حرارتي است كه خوشبختانه تاكنون متناسب 
با مبالغ دريافتي، پيشرفت خوبي در حوزه هاي 
نيروگاه  است.  داشته  تامين  و  مهندسي 
پارسيان نيز پس از 2 سال نگهداري توسط 
را  به كارفرماي پروژه  فراب، مراحل تحويل 

طي مي كند.
سال  در  درالوك  پروژه  شدن  اجرايي  با 
95، حضورمان در كشور عراق، به خصوص 
اقليم كردستان عراق، پررنگ و جدي شده 
است. با توجه به شرايط خاص حاكم بر اقليم 
مشاركتي  ساختار  همچنين  و  كردستان 
مطلوب  تاكنون  پروژه  پروژه،پيشرفت  اين 
اخير  ماه هاي  طي  خوشبختانه  است.  بوده 

سرعت  با  مجددا  آزاد  تونل  حفاري هاي 
مطلوب از سر گرفته شده است و با ادامه اين 
روند در صورتي كه اتفاق غير قابل پيش بيني 
حفاري  آينده  سال  در  اميدواريم  ندهد  رخ 
تونل را به اتمام برسانيم. فعاليت هاي تامين 
و اجراي پروژه سردشت نيز وضعيت مطلوبي 

پيدا كرده است.
و اما خداآفرين. شايد سال گذشته، حتي 
در بدبينانه ترين حالت هم كسي فكر نمي كرد 
اين پروژه همچنان در گيرودار مسايل مالي 
اين  در  كه  انعطافي  همه  وجود  با  باشد. 
با  و  آمد  عمل  به  فراب  طرف  از  خصوص 
وجود بيش از 50 درصد پيشرفت فيزيكي در 
ساخت توربين هاي اين نيروگاه، هنوز شرايط 
تامين مالي پروژه، شرايط مطلوبي نمي باشد با 
اين حال دست از تالش بر نداشته ايم و پيگير 

حل و فصل مشكالت هستيم.
در حوزه نفت و گاز، در شركت نارديس 
پتروشيمي  پروژه  توانستيم  خوشبختانه 
به  را  آفسايت(  و  آمونياك  )واحد  پرديس 
اتمام برسانيم و مراحل پاياني پروژه مهندسي 
شاهد  را   )3 و   2 فازهاي  )آفسايت  بوشهر 
باشيم. در كنار اين پروژه ها، پروژه بازسازي 
مخازن بصره در كشور عراق نيز از پيشرفت 
مطلوبي برخوردار بوده است و مي تواند نويد 
حوزه  در  فراب  گروه  فعال تر  حضور  بخش 
پروژه هاي  باشد.  عراق  كشور  گاز  و  نفت 
ميعانات گازي عسلويه، ساخت آبگير شناور 
مسجدسليمان و پروژه ايستگاه فشار سرخون 
– بندرعباس از جمله پروژه هايي بودند كه 
مدت  اين  در  شدند.  آغاز   1395 سال  در 
پروژه هاي شيرين سازي گاز ايران ال.ان.جي، 
فاز 24-22 پارس جنوبي، فروزان و ان.جي.ال 
خارگ به دليل مشكالتي كه عمدتا از طرف 
كارفرمايان مي باشد و خصوصا مشكل تامين 
تاسف بار  نكته  بوده اند.  متوقف  مالي،  منابع 
متوسط  طور  به  شده،  ياد  پروژه هاي  اينكه 
بيش از 70 درصد پيشرفت داشته اند و در 
صورت تامين مالي مناسب، ظرف يكسال به 

بهره برداري خواهند رسيد.
فراب، شركت نصب  اجرايي گروه  بازوي 
تجهيزات فراب )نوتاش( نيز سال پركاري را 
پشت سر گذاشت. از حضور موفقيت آميز در 
مديريت و احداث پروژه نيروگاه آبي ترم در 
كشور كنيا گرفته تا حضور موثر در طرح هاي 
داريان،  نيروگاه  مشهد،  متروي   2 خط 
 22-24 فاز  فارس،  خليج  ستاره  پااليشگاه 
عالوه  پرديس.  پتروشيمي  و  پارس جنوبي 
بر موارد مذكور، زحمت فعاليت هاي اجرايي 
پروژه هاي سردشت، خط 7 و خط 1 متروي 

پيام نوروزي مديرعامل
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تهران و نيز بخش قابل توجهي از داالهو بر 
دوش همكارانمان در شركت نصب تجهيزات 

فراب )نوتاش( بوده است.
نيروگاه هاي  از  بي نقص  بهره برداري 
گتوند  سياه بيشه،  سنگتوده2،  شيركوه، 
عليا، سيمره و آزاد نتيجه تالش، تخصص و 
تجربه همكاران تالش گر شركت بهره برداري 
و نگه داري فراب مي باشد كه در كنار انجام 
فعاليت هاي بهره برداري، با صبر و شكيبايي 
و  مذكور  پروژه هاي  اختتام  فعاليت هاي 
نيز  را  فراب  شركت  ديگر  پروژه هاي  برخي 

پيش برده اند.
)توبا(  فراب  تجهيزات  ساخت  شركت 
و  طراحي  در  را  گروه  پروژه هاي  به خوبي 
در  جمله  از  نياز  مورد  تجهيزات  ساخت 
و  درالوك  سردشت،  داريان،  پروژه هاي 
با حجم  مي رود  انتظار  كرد.  پشتيباني  ترم 
قراردادهاي دردست اين شركت، شاهد نقش 
پررنگ تر شركت ساخت تجهيزات فراب )توبا( 
در اجراي پروژه هاي گروه در سال 96 باشيم. 
در اينجا مي خواهم با افتخار اعالم نمايم 
كه در حال حاضر نيروگاه 10 مگاواتي برق آبي 
آزاد كه با همت شركت فراب، به عنوان اولين 
نيروگاه برق آبي طراحي و ساخته شده درايران 
شناخته مي شود، پس از گذشت 18 ماه از آغاز 
بهره برداري، بدون مشكل در حال بهره برداري 
مي باشد و تاكنون متناسب با منابع آبي كه 
گيگاوات  از 70  بيش  داشته ايم،  اختيار  در 

ساعت برق به شبكه سراسري تحويل داده ايم 
كه ضريب توليد آن در مجموعه نيروگاه هاي 

برق آبي كشور، كم نظير مي باشد.
در كنار همه موارد فوق و پس از پنج بار 
ملي،  نمونه  كننده  صادر  عنوان  به  انتخاب 
صادر  عنوان  به  سال 95  در  توانست  فراب 
كننده ممتاز خدمات فني و مهندسي كشور 
انتخاب شود. افتخاري بس بزرگ كه در پس 
آن، 25 سال تالش همه همكاران، همراهان 
و پيمانكاران فراب بوده است و جا دارد در 
اينجا از همه آن ها، چه آن هايي كه همچنان 
همكارمان هستند و چه آن هايي كه نيستند 

تقدير و تشكر كنم.
كاري  و  اجرايي  منظر  از  آينده  سال 
چراكه  است؛  وجدآور  و  انگيز  شوق  بسيار 
به  فراب  پروژه هاي  از  توجهي  قابل  تعداد 
راه اندازي و يا بهره برداري مي رسند و شايد 
تاريخ  استثنايي ترين سال در  اين منظر،  از 
فراب باشد. راه اندازي واحدهاي نيروگاه هاي 
داالهو،  نيروگاه  گاز  واحد  راه اندازي  داريان، 
آبگيري  و  اتمام  آزاد،  تونل  حفاري  اتمام 
تعدادي  راه اندازي  اومااويا،  پروژه  سدهاي 
متروي   2 خط  پروژه هاي  ايستگاه هاي  از 
مشهد، خط 7 و خط 1 متروي تهران و ادامه 
نصب و راه اندازي كنتورهاي هوشمند، همه 
و همه نشان از سالي پر كار و پر دستاورد 
براي گروه فراب دارد. البته با توجه به شرايط 
موفقيت   ،96 سال  براي  پيش بيني  قابل 

در دست يابي به اين اهداف بسيار پرچالش 
خواهد بود. 

در كنار موارد مذكور، بايد حوزه بازاريابي 
را بيشتر مورد توجه و تاكيد قرار دهيم؛ به هر 
ترتيب، وجه ديگر تحويل و راه اندازي پروژه ها، 
نياز شركت به اخذ پروژه هاي جديد مي باشد 
اين خصوص، سال  در  بتوانيم  اميدوارم  كه 

آينده موفق تر عمل نماييم.
به هر حال همانطور كه بر شما عزيزان 
دليل  به  سال 95،  در  نيست،  پوشيده  نيز 
شرايط اقتصادي عمده كارفرمايان، متناسب 
با پيشرفت پروژه ها، نقدينگي الزم را جذب 
نكرده ايم، به طوري كه مجموع مطالبات فراب 
در اين سال به باالترين ميزان خود در تاريخ 
شركت رسيده است. گزاف نيست اگر بگوييم 
منابع نقديمان را روز به روز مديريت كرده ايم 
تاثير  پروژه ها،  پيشبرد  بر  عالوه  بتوانيم  تا 
شرايط مذكور بر همكاران و پيمانكاران را به 

پايين ترين سطح ممكن برسانيم. 
سال 96 سال تغييرات بزرگ نيز خواهد 
بود؛ حتما بسياري از شما در جريان حركت 
فراب به سمت شكل دهي رسمي به هلدينگ 
فراب مي باشيد. براي اين تغيير اساسي، كه 
و  چابكي  افزايش  هدف  با  خالصه  طور  به 
بهره وري گروه فراب به جهت سهولت بيشتر 
در توسعه كسب و كار در آن صورت مي گيرد، 
شده  انجام  الزم  برنامه ريزي هاي  و  اقدامات 
كليه  كمك  با  بتوانيم  اميدواريم  و  است 

همچنين  و  اجرايي  و  ستادي  معاونت هاي 
با  را  مهم  اين  تابعه،  شركت هاي  همراهي 

حوصله و به بهترين نحو عملياتي نماييم. 
در ذهن ما نهادينه است كه موفقيت  هاي 
مرهون  پروژه ها،  اجراي  در  فوق  برشمرده 
از جمله معاونت و  تالش و همكاري همه، 
مديريت هاي مستقل ستادي شامل مهندسي، 
سيستم ها،  توسعه  و  برنامه ريزي  بازرگاني، 
مالي،  پشتيباني،  و  انساني  منابع  توسعه 
بازرسي و كنترل كيفيت، ايمني و حراست، 
بين الملل  فراب  شركت  و  سرمايه گذاري 
مي باشد.شركت تجارت و سرمايه گروه فراب 
نيز سعي كرده است با وجود تمامي مشكالت 
نسبي  رضايت  همچنان  اقتصادي،  و  مالي 

سهامداران خود را حفظ نمايد.
عامل،  مديران  از  كنيم  يادي  دارد  جا 
مديران، كارشناسان و كارمنداني كه با افتخار 
خشت  و  سنگ بنا  گذشته  سال   25 طي 
خشت اين شركت موفق را به خوبي بنا نهادند 

و اكنون در شركت نيستند. يادشان گرامي.
در پايان اميدوارم سال جديد براي شما و 
همه عزيزانتان سرشار از بركت و سالمتي و 
كاميابي باشد و بتوانيم در كنار هم، افتخارات 
اين مجموعه عظيم را اعتالء بخشيم. تالش 
آرزوي  برايتان  و  مي نهم  ارج  را  همتتان  و 

بهترين ها را دارم.
دوست دار شما
مهران لطفي 
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مجله خبری4

شروع عمليات Steam out و راه اندازي بويلر پروژه يوتيليتي 
فاز 24-22

 Fire fighting pump house عمليات كفسازي ساختمان
نيروگاه سيكل تركيبي داالهو

پايان نصب تجهيزات اصلي واحد 1 و 2  نيروگاه نيروگاه 
ترم كنيا

تكميل مونتاژ روتور واحد 2 نيروگاه داريان

تكميل و تحويل موقت پروژه پتروشيمي پرديس

نهايي  تست  فراب  شرکت  نمايندگان  حضور  با 
Flushing، Skimming دريچه هاي  )شاقولي( 

در  الگ(  استاپ  مجموعه  )از   Power Intake و 
هماهنگي هاي  با  اميدواريم  است،  شده  انجام  ديماه 

صورت گرفته اواسط اسفندماه تست کارخانه اي اين 
شرکت )FAT( به همراه باالبرهاي مربوطه با حضور 
مشاور و کارفرماي طرح انجام و تا پايان سال 95 کليه 

اقالم اين دريچه ها به سايت درالوک ارسال گردد.

شرکت ساخت تجهيزات فراب )توبا( بعد از انعقاد قرارداد 
همکاري با شرکت گريوه کان )نماينده شرکت زيترون اسپانيا( 
در پاييز گذشته، عمليات ساخت داخل ديفيوزر فن هاي پروژه 
خط دو متروي مشهد را در شهرستان خمين آغاز و تا کنون 
تعداد 20 دستگاه ديفيوزر را بعد از بازرسي و اخذ تاييد کارفرماي 
محترم به محل سايت پروژه ارسال نموده و ساخت 36 دستگاه 
باقي مانده فاز اول را نيز به پايان رسانده و منتظر بازرسي کارفرماي 
محترم مي باشد.  اين قرارداد شامل ساخت داخل112 دستگاه 
ديفيوزر توسط شرکت ساخت تجهيزات فراب )توبا( مي باشد.

سوپروايزري  خدمات  ارائه  و  همکاري  با 
کارشناسان فني شرکت توبا هر سه واحد توربين 
و شيرپروانه اي نيروگاه آزاد اورهال شدند. در اين 
عمليات هيچ گونه اخاللي در توليد برق نيروگاه 
صورت نگرفته و اورهال هر سه مجموعه با موفقيت 

کامل پايان يافت.  

جرثقيل نيروگاه ترم کنيا شامل يك دستگاه جرثقيل 
سقفي 20 تن و کليه متعلقات آن با مديريت شرکت 
و  تامين  جنوبي  کره   KG Cranes شرکت  از  توبا 
پس از طي مراحل تست و بازرسي کارخانه اي، در بندر 

اين  کارفرما گرديد.  Mombasa کشور کنيا تحويل 
مجموعه با نظارت کارشناسان فني توبا در نيروگاه ترم 
)در زمستان سال جاري( نصب و با موفقيت کامل تست 

و راه اندازي شد.

کليه بخش ها و تجهيزات اين پروژه خريداري و يا ساخته شده 
است. در حال حاضر منتظر دريافت صورت وضعيت از کارفرما 
)شهرداري شيراز( هستيم تا در اولين زمان ممکن مرحله نصب 
تجهيزات را آغاز نماييم. الزم به ذکر است طي پاييز امسال کليه 
پايه هاي سيستم روشنايي هيبريدي در پارک فناوري دراک 

شيراز نصب شده است.

تست شاقولي دريچه هاي درالوك عراق

پايان ساخت داخل ديفيوزر
 فن هاي خط دو متروي مشهد

پايان اورهال توربين
 و شير پروانه اي نيروگاه آزاد 

انعقاد قرارداد تامين تجهيزات 
سيستم كولينگ پارس جنوبي 

نصب موفقيت آميز جرثقيل ترم كنيا 

نصب پايه هاي روشنايي هيبريدي
 پارك فناوري دراك شيراز 

اخبار شركت توبا

ساخت پل جرثقيل اصلی نيروگاه سردشت به اتمام 
رسيد. ساخت پل جرثقيل 120/10 تن سردشت به 
فلزي  سازه هاي  شرکت  در  و  توبا  شرکت  سفارش 
انجام شده است و اولين محموله از قطعات اصلي اين 
جرثقيل شامل بوژي ها و قاب کابين کنترل از شرکت 
پس  و  ارسال  ايران  به  جنوبي  کره   KG Cranes
نمايندگان  توسط  تاييد  و  فني  بازرسي هاي  انجام  از 

تحويل  مونتاژ  عمليات  آغاز  برای  پروژه  کارفرماي 
شرکت سازه هاي فلزي شهريار شده است.در گام بعد 
و  ايران  از گمرک  ترخيص محموله دوم  دنبال  به  و 
انتقال همه اجزاي اين جرثقيل به کارگاه سردشت تا 
پايان امسال عمليات نصب و راه اندازي جرثقيل اصلی 
نيروگاه سردشت نيز توسط شرکت ساخت تجهيزات 

فراب )توبا( پيگيری خواهد شد.

پايان ساخت پل جرثقيل اصلي نيروگاه سردشت

تجهيزات  از  داخل بخش مهمي  ساخت 
ترکيبي  سيکل  نيروگاه  کولينگ  سيستم 
مشارکت  توسط   )ACC( جنوبي  پارس 
در   SHOUHANG و   INNOSPIN
آذرماه 95 رسماً به شرکت توبا واگذار و مقرر 
شده است فعاليت هاي اجرايي بعد از دريافت 
پيش پرداخت آغاز گردد. اين قرارداد شامل 19 
بسته کاري مي باشد که بايد توسط شرکت توبا 

بين پيمانکاران تقسيم و مديريت شود.
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شروع عمليات نصب ترانس هاي پروژه خط 7 مترو تهران

شركت نارديس

كابل كشي از ايستگاه بريانك تا ايستگاه محبوب مجاز خط 7 مترو تهران

اجراي ريل سوم در محدوده تونل N7 - O7 خط 7 مترو تهران

ورق چيني استاتور واحد 3 نيروگاه داريان

اعتبارگواهينامه هاي  دوره  اتمام  به  توجه  با 
نارديس،  شرکت  ساخت  و  طرح  و  مشاوره،پيمانکاري 
بهمن  و  دي  آذر،  ماه هاي  در  شد  موفق  شرکت  اين 
بترتيب گواهينامه هاي  پايه يك پيمانکاري، پايه يك 
مشاوره و پايه يك طرح و ساخت در زير شاخه  نفت و 

گاز خود را به مدت 4 سال ديگر تمديد نمايد.

تمديد گواهينامه هاي
 مشاوره پيمانكاري و طرح
 و ساخت شركت نارديس

سيستم  تجهيزات  داخل  ساخت  واگذاري  از  بعد 
شرکت  آذرآب،  شرکت  به   )HRSG( حرارتي  بازيافت 
ساخت تجهيزات فراب )توبا( بعنوان مديريت پيمان )يا 
عامل چهارم( اين قرارداد توسط شرکت فراب انتخاب و 
قرارداد همکاري ابتداي سال 95 مبادله شد، اما فعاليت 

پرداخت  از  بعد  و  امسال  آذرماه  از  پروژه  اين  اجرايي 
شده  آغاز  آذرآب  شرکت  به  پرداخت  پيش  از  بخشي 
است. مسئوليت شرکت ساخت تجهيزات در اين پروژه؛ 
ارائه  و  بازرسي  پروژه،  ساخت،مديريت  نقشه  مهندسي 

خدمات پشتيباني و فني به شرکت فراب و طراح است.

آغازفعاليت مديريت پيمان ساخت داخل)HRSG(پارس جنوبي 

»نيروگاه برق آبي تِرم« )Terem( در کشور کنيا، 
با موفقيت به شبکه برق سراسری اين کشور متصل 
شد. به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، مهندس 
»مهران لطفي«، مديرعامل اين شرکت، با اعالم اين 
خبر، گفت: نيروگاه برق آبي تِرم، سومين پروژه صدور 
خدمات فني و مهندسي شرکت فراب به کشور کنيا 

محسوب مي شود.
 لطفي افزود: نيروگاه برق آبي تِرم داراي دو واحد 
2.5 مگاواتي است که در غرب کشور کنيا قرار دارد. 

پيمانکار  و   REGEN شرکت  پروژه،  اين  کارفرماي 
از  ادامه  در  وي  است.  فراب  شرکت  آن،   EPC
مهم  و  بالقوه  بازارهاي  از  يکي  عنوان  به  آفريقا  قاره 
شرکت فراب نام برد و گفت: از سال 1386 که پاي 
اين شرکت  باز شد،  آفريقا  قاره  به  فراب  متخصصان 
تاکنون موفق به اجراي پروژه هاي نيروگاه برق آبي 25 
و هيدرومکانيك  »تانا«، عمليات ساختماني  مگاواتي 
نيروگاه برق آبي »کينداروما« و نيروگاه برق آبی »تِرم« 

در کشور کنيا شده است.

سومين پروژه صدور خدمات فني و مهندسي شركت فراب به كشور كنيا به بار نشست

راه اندازي پروژه نيروگاه ِترم

راه اندازي فروش اينترنتي از طريق سايت بورسيكا 
شرکت توسعه تجارت الکترونيك نيك راي تاسيس 
به  وابسته  راي،  نيك  الکترونيك  تجارت  شرکت  شد. 
شرکت تجارت و سرمايه گروه فراب به منظور توسعه 
به  فروش  عمليات  راه اندازي  و  تجاري  فعاليت هاي 
شرکت ها  ثبت  اداره  در   )B2C( نهايي  مصرف کننده 
شرکت  مشارکت  با  راي  نيك  شرکت  رسيد.  ثبت  به 
تجارت و سرمايه گروه فراب و بخش خصوصي، مالك 
سايت اينترنتي»بورسيکا« شد و در نظر است با توجه 
به 4 سال سابقه عملياتي اين سايت و بهره گيري از يك 
تيم مديريتي با تجربه در حوزه خرده فروشي، فعاليت 
 سازمان  يافته اي را طرح ريزي و اجرا نمايد. روند عمليات 
در طول سه  اين شرکت  راه اندازي  و  تاسيس  اجرايي 

اين  جريان  در  است،  رسيده  سرانجام  به  گذشته  ماه 
روند اقدامات مختلفی از جمله عقد قرارداد، تجهيز و 
راه اندازي دفتر اداري شرکت و تجهيز و آماده سازي انبار 
مرکزي و انبار توزيع و همچنين استخدام و سازمان دهي 
بازرگاني  مالي،  فني،  بخش هاي  در  انساني  نيروي 
انجام شده است. همچنين مذاکره با تأمين کنندگان و 
توليدکنندگان کاالها نيز انجام شده و عقد قراردادهاي 
مربوط به فعاليت اين مجموعه نيز شروع شده است. تهيه 
محتوا برای معرفي محصول و آغاز تبليغات فروش، در 
کنار توسعه، تکميل و راه اندازي نرم افزارهاي مورد نياز از 
جمله ديگر اقداماتی است که در راستای راه اندازی سايت 

بورسيکا انجام شده است.
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آب و برق       حرارتي         انرژي هاي نومجله خبری6

تأمين مالي پروژه برق آبي توسط 
بانك FMO )اوگاندا(

تأمين  با  که  کرد  اعالم   FMO هلندي  بانك 
اوگاندا  کشور  در  کوچکي  برق آبي  پروژه  مالي 
صورت  مالي  تأمين  ارزش  است.  کرده  موافقت 
براي  که  است  دالر  ميليون   10.2 مبلغ  گرفته، 
شد.  خواهد  هزينه  مگاواتي   5.4 نيروگاه  احداث 
پروژه اي  چهار  بسته  از  پروژه  دومين  پروژه  اين 

است که در حال احداث هستند. 
ظرفيت مجموع اين چهار پروژه، 31.9 مگاوات 
خواهد بود و بانك هلندي FMO مجموعاً مبلغ 
نيروگاه  اين چهار  احداث  56 ميليون دالر جهت 

تخصيص خواهد داد. 

قرارداد بازسازي نيروگاه آبي 
Ertan )چين(

 Ertan نيروگاه 3300 مگاواتي  بازسازي  قرارداد 
ابالغ شد.   GE Renewable Energy به شرکت 
ارزش اين قرارداد 9 ميليون دالر برآورد شده است. 
براي  قراردادي  نيز  ويتنام  کشور  در  شرکت  اين 
کرده  دريافت   Tri مگاواتي   400 نيروگاه  بازسازي 
که  است  قراردادهايي  اولين  قرارداد،  دو  اين  است. 
به  از  بعد   GE Renewable Energy شرکت 
مالکيت درآوردن شرکت Alstom، در کشور چين و 

ويتنام اخذ کرده است. 

 Wampu آغاز به كار نيروگاه آبي
)اندونزي(

شرکت کره اي KOMIPO اعالم کرد که مراحل 
کشور  در   Wampu مگاواتي   45 نيروگاه  ساخت 
بهره برداري  فرآيند  و  پايان رسيده است  به  اندونزي 
اين نيروگاه آغاز شده است. ساخت اين نيروگاه چهار 
سال به طول انجاميد و تأمين مالي اين پروژه توسط 
اين  است.  شده  انجام   Exmibank کره اي  بانك 
به سه واحد 15 مگاواتي تجهيز شده است  نيروگاه 
و بر اساس تخمين صورت گرفته، هزينه احداث آن 

170 ميليون دالر برآورد شده است. 

آغاز فرآيند احداث نيروگاه 
Xelanong 2 )الئوس(

که  کرد  اعالم   Gezhouba چيني  شرکت 
مگاواتي   35 نيروگاه  احداث  جهت  تفاهم نامه اي 
است.  کرده  امضاء  الئوس  دولت  با   2  Xelanong
هزينه احداث اين نيروگاه 71.7 ميليون دالر برآورد 
شده است. اين پروژه شامل يك سد به ارتفاع 55 متر 
مي شود و بر اساس برآورد صورت گرفته، ساخت آن 

41 ماه به طول خواهد انجاميد. 

 First Gen شركت  برنامه ريزي 
براي احداث نيروگاه آبي )فيليپين(

عنوان  به  که   First Gen فيليپيني  شرکت 
در  تجديدپذير  انرژي هاي  زمينه   در  پيشتاز  شرکت 
کشور فيليپين فعاليت مي کند، اعالم کرد که در حال 
برنامه ريزي جهت احداث يکي از سه نيروگاه برق آبي 
مجموع  است.  کشور  اين  در  شده  گرفته  نظر  در 
مگاوات   110.5 برق آبي  نيروگاه  سه  اين  ظرفيت 

خواهد بود. 
مگاواتي   32 نيروگاه  ساخت  با  شرکت  اين 
Bubunawan فعاليت خود را آغاز مي کند و پس 
از احداث، ساخت نيروگاه هاي 30 مگاواتي Puyo و 
40.5 مگاواتي Tagoloan را پيگيري خواهد کرد. 

آغاز به كار نيروگاه آبي
 Teesta )هند(

به  هند  کشور  در   Teesta مگاواتي  نيروگاه 160 
صورت رسمي به بهره برداري رسيد. مالك اين نيروگاه 
شرکت NHPC است که ساخت اين نيروگاه نيز توسط 
اين شرکت انجام گرفته است. اين نيروگاه توانايي توليد 
داشت.  را خواهد  در سال  برق  گيگاوات ساعت   720
به  احداث سد  نيروگاه که شامل  اين  قسمت سيويل 
مي باشد،  نيروگاه  ساختمان  احداث  و  متر  ارتفاع 45 
 Hindustan Construction توسط شرکت هندي

احداث شده است. 
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7 تهيه و تد    وين:محمد        رضا نازآباد        ي-کارشناس برنامه ريزي و کنترل پروژه معاونت توسعه طرح ها 

ساخت نيروگاه حرارتي توسط 
Amandi Energy )غنا(

کرد  اعالم   Amandi Energy شرکت 
ترکيبي  سيکل  نيروگاه  يك  ساخت  فرآيند  که 
آغاز  غنا  کشور  در  را  مگاوات   200 ظرفيت  به 
نيروگاه  اين  ساخت  تقريبي  هزينه  است.  کرده 
اساس  بر  است.  شده  برآورد  دالر  ميليون   552
برنامه ريزي هاي صورت گرفته اين نيروگاه اواسط 
سال 2019 به بهره برداري خواهد رسيد و توانايي 
را  برق  ساعت  گيگاوات   1600 ساليانه  توليد 
پروژه،  چهار  اين  مجموع  ظرفيت  داشت.  خواهد 
 FMO 31.9 مگاوات خواهد بود و بانك هلندي
مجموعاً مبلغ 56 ميليون دالر جهت احداث اين 

چهار نيروگاه تخصيص خواهد داد. 

ابالغ قرارداد احداث نيروگاه آبي 
Rositas )بوليوي(

 Rositas مگاواتي   400 نيروگاه  احداث  قرارداد 
 Three چيني  شرکت  از  متشکل  کنسرسيومي  به 
گرديد.  واگذار   CIWE چيني  شرکت  و   Gorges
 85 مالي  تأمين  و  است   EPC نوع  از  قرارداد  اين 
چيني  بانك  توسط  پروژه،  اين  هزينه هاي  از  درصد 
اين  کل  هزينه  شد.  خواهد  تأمين   Eximbank

پروژه 1.15 ميليارد دالر برآورد شده است. 

آغاز به كار نيروگاه آبي 
Cachoeira Caldeirao )برزيل(

مگاواتي   219 نيروگاه  واحد  آخرين  و  سومين 
به  رسمي  صورت  به   Cachoeira Caldeirao
 CWEI و EDP بهره برداري رسيد. شرکت برزيلي
مالکيت اين نيروگاه را در اختيار دارند. قرارداد تأمين 
 GE تجهيزات الکترومکانيکي اين نيروگاه به شرکت
شرکت  بود.  شده  واگذار   Renewable Energy
EDP در حال حاضر نيز مشغول احداث يك نيروگاه 
برزيل  مگاوات در کشور  به ظرفيت 700  ديگر  آبي 
است که هزينه تقريبي اجراي آن، 1.16 ميليارد دالر 

برآورد شده است.

تأمين مالي شش پروژه برق آبي 
توسط بانك NIB ) نروژ(

پروژه  شش  احداث  مالي  تأمين  با   NIB بانك 
کرده  موافقت  يورو  ميليون   49.5 ارزش  به  برق آبي 
 166 نيروگاه  شش  اين  برق  توليدي  توان  است. 
شرکت  است.  شده  برآورد  سال  در  ساعت  گيگاوات 
Helgeland Kraft مسئوليت ساخت اين نيروگاه 
را بر عهده گرفته است. اين شرکت تاکنون چندين 
 1100 ساليانه  برق  توليد  توان  با  برق آبي  نيروگاه 

گيگاوات ساعت احداث کرده است. 

استفاده از توربين هاي بادي نسل 
جديد زيمنس )دانمارك(

ساخت  براي  که  کرد  اعالم  زيمنس  شرکت 
از  دانمارک  کشور  در   Osterild بادي  نيروگاه 
خواهد  بهره  خود  مگاواتي   8 بادي  توربين هاي 
اين  بادي استفاده شده در  برد. مدل توربين هاي 
نيروگاه SWT-8.0-154 است که قطر روتور آنها 
154 متر بوده و نسبت به مدل قبلي، 14 درصد 
افزايش کارايي داشته است. خط توليد اين مدل از 
توربين در سال 2019 به بهره برداري خواهد رسيد 
و براي اولين بار در اين نيروگاه نصب خواهند شد. 
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نخستين پروژه ريلي فراب به ثمر نشست

بهره برداري از فاز نخست
خط 2 قطار شهري مشهد آغاز شد

بهره برداري از فاز نخست خط 2 قطار شهري مشهد، 
حضور    با  مراسمي  در  اسفندماه  دوم  دوشنبه  روز 
سپاه  کل  فرمانده  رضوی،  قدس  آستان  تولیت 
پاسداران انقالب اسالمی، استاندار خراسان رضوی، 
شهردار مشهد، اعضاي شوراي اسالمي اين شهر، 
االنبیاء)ص(،  خاتم  سازندگی  قرارگاه  فرمانده 
مدير عامل و جمعي از معاونان و مديران شرکت 

فراب، مدير عامل شرکت قطار شهري و جمعي 
شهر  و  رضوي  خراسان  استان  مسئوالن  از 
مشهد، آغاز شد. به گزارش روابط عمومي 
جمع  که  مراسم  اين  در  فراب،  شرکت 
زيادي از مردم مشهد نیز حضور داشتند، 
بهره برداري رسمي از شش ايستگاه خط 
هشت  طول  به  مشهد  شهري  قطار   2
طبرسی  بلوار  از  که  آغاز شد  کیلومتر 
می دهد  پوشش  را  شهدا  میدان  تا 
واگن،   15 شامل  قطار  رام  سه  با  و 
شرکت  شد.  بهره برداری  مدار  وارد 
و  تجهیزات   EPC پیمانكار  فراب، 
شهري  قطار   2 خط  پروژه  ناوگان 
مشهد است و فاز نخست اين پروژه، 
در  فراب  اجراشده  پروژه  نخستین 
حوزه ريلي محسوب مي شود. مدير 
عامل شرکت فراب در پیامي که در 
مناسبت  به  سال 95  ماه  فروردين 
پروژه  نخست  فاز  از  بخشي  افتتاح 
تهران  مترو  جنوبي خط 1  توسعه 
نمايشگاه های  ايستگاه مجموعه  و 
صادر  آفتاب  شهر  بین المللی 
بود:  کرده  امیدواري  ابراز  کرد، 
به  دارم  اطمینان  »اين جانب 
خط  اندازی  راه  شاهد  زودی 
ادامه  مشهد،  شهري  قطار   2
خط 1 مترو تهران، خط 7 مترو 
ريلی  پروژه های  ديگر  و  تهران 
همت  به  بود.  خواهیم  فراب 
تا  فراب،  عزيز  همكاران  همه 
رسیدن به عنوان بزرگ ترين 
پیمانكار EPC پروژه های ريلی 

کشور، راهی نمانده است.«
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همدلی شهرداری و سپاه پاسداران
عامل اصلی پيشرفت خط 2 قطارشهری مشهد

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: امروز هماهنگی و همدلی 
خوبي بين شهرداری و شورای اسالمی مشهد با قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران 
شکل گرفته که اين مهم، عامل اصلی و تعيين کننده در پيشرفت پروژه خط 2 قطار 
شهری مشهد بوده است. سردار سرلشگر »محمدعلی جعفری« اين مطلب را در 
آيين افتتاح فاز نخست خط 2 قطار شهری مشهد اظهار کرد و گفت: از اقدامات 
مديريت شهری مشهد برای احداث اين پروژه بزرگ قدردانی می کنم. وی با اشاره 
به عوامل کارآمدی و موفق در نظام اسالمی گفت: اولين عامل، ايمان به اسالم و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی است که به لطف و عنايت الهی در نيروهای مجموعه سپاه، 
بسيج و بسياری از ارگان های نظام به ويژه شهرداری و شخص شهردار مشهد، وجود 
دارد. جعفری تصريح کرد: تعهد انقالبی و تالش برای کارآمدی نظام جمهوری اسالمی 
و همچنين تحقق اهداف، عامل دومی است که انگيزه ساز بوده و اگر اين دو عامل وجود 
نداشته باشد، کارهای اين گونه به نتيجه نمی رسد. به گفته فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، درسی که ما از شهدا و ايثارگران خودمان در دفاع مقدس گرفتيم، امروز 
در عرصه های مختلف اجتماعی از آن استفاده می کنيم. وی بيان کرد: سپاه در همه 
مأموريت های خود در حوزه های دفاعی و امنيت، امروز در عرصه سازندگی سربلند بيرون 
آمده و اين عوامل سه گانه هرچه در جهاد فرهنگی، سياسی، اقتصادی و اجتماعی مورد 
استفاده قرار گيرد، شاهد کارآمدی خواهيم بود. جعفری ادامه داد: عامل چهارمی که 
برون سازمانی و بسيار تعيين کننده است، هم افزايی، هماهنگی و همدلی بين دستگاه های 
مختلف است و خوشبختانه هماهنگی و همدلی امروز بين شهرداری، شورای اسالمی 
مشهد و قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران شکل گرفته که نقش اصلی و تعيين کننده 
در پيشرفت پروژه خط 2 قطار شهری مشهد داشته است. فرمانده سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی عنوان کرد: پروژه خط 2 قطار شهری مشهد برگرفته از همين 
عوامل است و اميدوارم در آينده با هم افزايی بيشتر و اتکا به توان داخلی، شاهد 

پيشرفت های بيشتری باشيم.

توليت آستان قدس رضوي:
 خط 2 قطارشهری مشهد  جلوه ای از شعار »ما می توانيم« است

توليت آستان قدس رضوی گفت: افتتاح خط 2 قطارشهری مشهد که محصول همکاری در 
سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء )ص( با شهرداری و شورای اسالمی شهر مشهد است، 

يك حرکت جهادی و جلوه ای از شعار »ما می توانيم« است.
حجت االسالم و المسلمين »سيد ابراهيم رئيسی« اين مطلب را در آيين افتتاح فاز نخست 
خط 2 قطار شهری مشهد اظهار کرد و گفت: خط 2 قطار شهری مشهد کاری ماندگار برای 
زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی است. وی با اشاره به شاخص های مديريت جهادی تصريح 
کرد: مديريت جهادی چند ويژگی و شاخصه دارد که از جمله آنها می توان به خدمت برای رفاه 
مردم، دگرخواهی در پرتو خداخواهی و ديدن دشمنانی که می خواهند جلوی پيشرفت ملت 

ايران را بگيرند، اشاره کرد و ملت بزرگ ايران اين توانايی را دارند که اين گره ها را بگشايند.
افتتاح خط 2 قطار شهری مشهد که محصول همکاری در سپاه  ادامه گفت:  رئيسی در 
و قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء )ص( با شهرداری و شورای اسالمی شهر مشهد است، يك 

حرکت جهادی بوده و جلوه ای از شعار »ما می توانيم« است.
 توليت آستان قدس رضوی سپس گفت: امام خمينی )ره( و مقام معظم رهبری پرچم 
خدمت به محرومان و نيازمندان را برافراشته اند و بسياری از خدمتگزاران اين نظام همان طور 
که در عرصه دفاع مقدس حضور يافتند و در دنيا با عزت درخشيدند، امروز مشکالت را از پيش 
پای مردم بردارند. وی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه قطار شهری مشهد در جهت اهداف بلندی 
است که مقام معظم رهبری در منشور هفت ماده ای برای رفع گره از مستضعفان و زائران ابالغ 
فرمودند و اين تالش هم در جهت کمك به زائران حضرت امام رضا )ع( و شهروندان مشهدی 

است.

رئيس شورای اسالمی شهر مشهد با اشاره 
به تعطيلی سه ساله خط 2 قطارشهری در دوره 
پيشين مديريت شهری گفت: همه قصورها را 
به گردن گرفتيم تا ديوار بی اعتمادی از بين 
برود. »محمد کمال سرويها« اين مطلب را در 
آيين افتتاح فاز نخست خط 2 قطار شهری 
مشهد بيان کرد و گفت: خط 2 قطارشهری 
در سال 92، فقط بين 15 تا 17 درصد رشد 
داشت و با سه و نيم سال تاخير همراه بود؛ 

اين خط با دو دستگاه حفار به گل نشسته 
بود و اجرای آن متوقف شده بود. وی افزود: 
شورای  چهارم  دور  آمدن  کار  روی  از  پس 
اسالمی شهر مشهد و مديريت شهری، دو 
ماه از جلسات شورا را برای بررسی اين مساله 
و ورود به آن اختصاص داديم. رئيس شورای 
اسالمی شهر مشهد خاطرنشان کرد: از طرف 
عده اي عنوان می شد که اين پروژه مشکالت 
در  مساله  اين  است  بهتر  و  دارد  متعددی 

دستگاه قضايی مطرح شود. »سرويها« با اشاره 
به اينکه ورود دستگاه قضايی به موضوع خط 
2 سبب اتالف وقت می شد، گفت: اين کار دو 
سال زمان می برد؛ به همين دليل همه قصورها 
را به گردن گرفتيم تا ديوار بی اعتمادی بين 
مردم و مسئوالن برداشته شود. وی افزود: از 
همه کسانی که همت کردند تا قبل از موعد 
شاهد به ثبت رسيدن رکورد سرعت و دقت 

باشيم، تشکر می کنم.

رئيس شورای اسالمی شهر مشهد: 
قصورها را به گردن گرفتيم تا دیوار بی اعتمادی از بين برود

9
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مجله خبری10

شهردار مشهد گفت: مديريت شهری فعاليت خود بر پايه 
خدمت بی منت برای رضای خداوند برنامه ريزی کرده است. 
»سيد صولت مرتضوی« اين مطلب را در آيين افتتاح فاز 
نخست خط 2 قطار شهری مشهد بيان کرد و گفت: مقام 
معظم رهبری، سال 95 را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 
نام گذاری کردند و در تعريف اقتصاد مقاومتی ايشان فرمودند 
که اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد درون زا و برون نگر 
اين راستا مديريت شهری فعاليت  افزود: در  است. وی 
خود را بر سه محور خدمت بی منت برای رضای خداوند، 
مديريت جهادی با مردم برای مردم و عمل به منويات 
مقام معظم رهبری به خصوص اقتصاد مقاومتی، اقدام و 
عمل، برنامه ريزی کرده است. مرتضوي تصريح کرد: اگر 

چهار خط قطار شهری در مشهد راه اندازی شود، دو ميليون و 
300 هزار مسافر در روز جابه جا می شوند که پيشرفت شگرفي 
در حوزه مديريت شهری و حمل و نقل اين کالنشهر مذهبی 
است. شهردار مشهد در ادامه گفت: در واقع با اجرای کامل 
خطوط، قطارشهری بالغ بر 40 درصد از حمل و نقل عمومی را 
بر عهده دارد. مرتضوی ابراز اميدواری کرد: اجرای اين خطوط 
زمينه حمل و نقل آسان و ارزان برای آحاد جامعه را فراهم 
می آورد. وی سپس گفت: اين خط نزديك ترين فاصله به حرم 
مطهر را دارد و زائران می توانند در ايستگاه راه آهن از آن استفاده 
کنند. شهردار مشهد افزود: همچنين اين خط از مناطق محروم 
مشهد مقدس می گذرد که در اختيار رفاه و آبادانی مردم قرار 

گرفته است.

)ص(  االنبياء  خاتم  سازندگی  قرارگاه  فرمانده 
نهمين  و  گفت: خط 2 قطار شهری مشهد چهل 
پروژه موفق قرارگاه در سال اقتصاد مقاومتی است.

در  را  مطلب  اين  عبداللهی«  »عباداهلل  سردار 
آيين افتتاح فاز نخست خط 2 قطار شهری مشهد 
که در ايستگاه ميدان شهدا برگزار شد، بيان کرد و 
اقدام  اقتصاد مقاومتی،  نام »سال  گفت: امسال به 
است.  استثنايی  سالي  و  شده  نام گذاری  عمل«  و 
برای  که  بود  تکليف  رهبری  معظم  مقام  دستور 
اجرای آن اقدام کرديم. وی با اشاره به برنامه ريزی 
کرد:  عنوان  پروژه،  تعداد 65  اجرای  برای  قرارگاه 
اين پروژه ها در حوزه های عمرانی، نفتی و صنعتی 
تعريف شد و هم اکنون 65 تا 85 درصد پيشرفت 

فيزيکی در اجرای اين پروژه ها حاصل شده است. 
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء )ص( خاطر 
نشان کرد: 55 پروژه در حوزه عمرانی اجرايی شد 
که چهل و نهمين پروژه از اين دست، خط 2 قطار 
شهری مشهد بود که با وجود مشکالت پيچيده ای 
که در خط 2 وجود داشت، با عنايت امام رضا )ع( 
توانستيم بر مشکالت غلبه کنيم. فرمانده قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبياء افزود: کل پروژه ظرف 33 
ماه به اتمام رسيد و رکورد حفاری و سگمنت گذاری 
شکسته شد. وی خاطر نشان کرد: اين پروژه هديه 
می شود به مردم مشهد مقدس و اقدامی در راستای 
هشتم)ع(  امام  زائران  به  رسانی  خدمت  تسهيل 

است.

استاندار خراسان رضوی: همت جهادی مديريت 
شهری مشهد در افتتاح خط 2 قطار شهری

فرمانده قرارگاه خاتم االنبياء )ص(: خط 2 قطار شهری مشهد
 چهل و نهمين پروژه موفق قرارگاه در سال اقتصاد مقاومتی است

استاندار خراسان رضوی گفت: مديريت شهری مشهد تالش جهادی 
و همتی بزرگ کردند تا پروژه خط 2 قطار شهری مشهد به نتيجه 
برسد. »عليرضا رشيديان« اين مطلب را در آيين افتتاح فاز نخست خط 
2 قطار شهری مشهد بيان کرد و گفت: عزيزان ما در قرارگاه سازندگی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، يادگار خوبی از همرزمان خود در دوران 
دفاع مقدس در خط 2 قطار شهری مشهد بودند و از طرفی اقداماتی که 
از سوی دولت برای اين پروژه مهيا شد، جای قدردانی دارد. رشيديان 
افزود: بنا بر فرموده مقام معظم رهبری، رقابت برای خدمت بيشتر و 
سازندگی بيشتر کشور بايد مورد توجه قرار گيرد و اميدوارم اين رقابت 
سبب توسعه هرچه بيشتر ايران اسالمی شود و آنچه شايسته ملت ايران 
بزرگ است ادامه يابد. استاندار خراسان رضوی تصريح کرد: امام خمينی 
)ره( فرمودند که فعل توانستن را با يکديگر صرف کنيم و کارگزاران 
مختلف ايران اسالمی برای ساختن و اقتدار اين کشور در کنار هم متحد 

و يکدل برای ايرانی بهتر باشيم.

شهردار مشهد: بنای مديريت شهری بر پايه خدمت بی منت
 برای رضای خداوند است
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قطار   2 خط  اول  فاز  از  بهره برداري  يادبود  تمبر 
عامل  مدير  مشهد،  شهردار  توسط  مشهد  شهري 
اسالمي  شوراي  اعضاي  از  تعدادي  و  فراب  شرکت 
شهر مشهد و با حضور نماينده شرکت پست جمهوري 

اسالمي ايران، رونمايي و امضا شد.
مهندس  فراب،  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
لوح  در  فراب،  شرکت  عامل  مدير  لطفي«،  »مهران 
يادبود اين تمبر نوشت: »به نام خدا، دعاي خير همه 

مردم بدرقه راه همه دست اندرکاران اين پروژه.«
»سيد صولت مرتضوی«، شهردار مشهد، نيز در لوح 
يادبود تمبر نوشت: »با سالم و افتخار توفيق خدمت 
به بهترين بندگان خدا، آغاز بهره برداري خط 2 قطار 
شهري مشهد مقدس بر مردم واليتمدار خطه خراسان 
عضو  خاکپور«،  »براتعلي  همچنين  باد.«  مبارک 
شوراي اسالمي شهر مشهد، نيز نوشت: »در سال اقدام 
مردم  بر  مشهد  شهري  قطار   2 خط  افتتاح  عمل،  و 
اصغر  »علي  باد.«  مبارک  مقدس  مشهد  واليتمدار 
مشهد،  اسالمي شهر  شوراي  عضو  ديگر  راد«،  نخعي 
اينگونه نوشت: »تالش جهادگونه شهردار و همه  نيز 
دست اندرکاران موجب تقدير همه مردم شهر مشهد و 

زائران امام رئوف است.« »غالمحسين صاحبي«، عضو 
يادبود  تمبر  نيز  مشهد،  شهر  اسالمي  شوراي  ديگر 
بر  امضا کرد: »افتتاح خط 2 قطار شهري  اينگونه  را 
تمبر  اين  مبارک.«  )ع(  الرضا  واليتمدار مشهد  مردم 
به سفارش شرکت فراب و با لوگوي شهرداري مشهد، 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء )ص( و شرکت فراب، 

چاپ شده است.
نخست  فاز  از  بهره برداري  مي افزايد:  گزارش  اين 
خط 2 قطار شهري مشهد، روز دوشنبه دوم اسفندماه 
در مراسمي با حضور استاندار خراسان رضوی، فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، توليت آستان قدس 
اين  اعضاي شوراي اسالمي  رضوی، شهردار مشهد و 
)ص(،  االنبياء  خاتم  سازندگی  قرارگاه  فرمانده  شهر، 
مدير عامل و جمعي از معاونان و مديران شرکت فراب، 
مدير عامل شرکت قطار شهري و جمعي از مسئوالن 

استان خراسان رضوي و شهر مشهد، آغاز شد.
ناوگان  و  تجهيزات   EPC پيمانکار  فراب،  شرکت 
فاز نخست  و  پروژه خط 2 قطار شهري مشهد است 
حوزه  در  فراب  اجراشده  پروژه  نخستين  پروژه،  اين 

ريلي محسوب مي شود.

در مراسمي كه عصر روز دوشنبه دوم اسفندماه با حضور عوامل و دست اندركاران پروژه خط 2 قطار 
شهري مشهد در محل كارگاه پروژه برگزار شد، مدیر عامل شركت فراب در سخنان كوتاهي، از تالش ها و 

زحمات همه عوامل دست اندركار این پروژه بزرگ قدرداني كرد.

تقدير مدير عامل شركت فراب 
از دست اندركاران پروژه

با صبر و شكيبايی مردم گام مهمی 
برای شهر مشهد برداشتيم

مديرعامل شرکت قطار شهری مشهد گفت: با صبر 
موفق  گذشته،  سال های  طی  در  مردم  شکيبايی  و 
شهر  برای  مهمی  گام  افتخار  و  سربلندی  با  شديم 

مشهد برداريم.
»کيانوش کيامرز« اين مطلب را در آيين افتتاح فاز 
نخست خط 2 قطار شهری مشهد بيان کرد و گفت: 
با سربلندی اين راه را طی کرديم و با صبر و شکيبايی 
مردم در سال های گذشته، موفق شديم گامی برای 
شهر مشهد برداريم. اميد است افتخارهاي بيشتری در 

راه توسعه شهر مشهد بيافرينيم.
وی با اشاره به اينکه خط 2 به طول 14.5 کيلومتر 
 13 با  نقطه  جنوبی ترين  به  نقطه  شمالی ترين  از 
ايستگاه به هم متصل است، افزود: امروز فاز نخست 
قرار  بهره برداری  مورد  کيلومتر  به طول 8  اين خط 
ابراز  مشهد  شهری  قطار  شرکت  مديرعامل  گرفت. 
اميدواری کرد: مسير خط 2 را با همت و ياری همگان 

به سرانجام برسانيم.

رونمايي از تمبر يادبود 
آغاز بهره برداري از خط 2 قطار شهري مشهد
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سالن بوژي-مونتاژ فريم و مجموعه چرخ و محور

ایستگاه مونتاژ بوژي روي بدنه واگن بازرسي نهایي جعبه باطريكنترل كیفیت بوژي ها در حین نصب تجهیزات

حمل ترافیكي جاده اي از ایستگاه راه آهن تا دپوي خط 2 قطار شهري- مشهد مقدس 

حمل ترافيكي جاده اي از ايستگاه راه آهن تا دپوي خط 2 قطار شهري- مشهد مقدس 

حمل ريلي واگن ها، پل فلزي - محور هرمزگان

گزارش 
تصویري از مراحل 

مختلف فعالیت شركت فراب در 
پروژه خط 2 قطار شهري مشهد

 از ساخت تجهیزات
تا بهره برداري

بارگيري واگن ها- بندرعباس

ورود ناوگان خط 2 به ایستگاه بهره برداري
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تجربه نگاري



شايد بتوان گفت سال 95 پر ترافيك ترين 
سال کاري براي معاونت مهندسي بوده است. 
طرح هاي  با  مرتبط  فعاليت هاي  بخش  در 
حرارتي شروع جدي فعاليت هاي مهندسي 
بندي بسيار  بوده ايم. زمان  را شاهد  داالهو 
به  آن  ويژه  و مشخصات  اين طرح  فشرده 
اين   F ترکيبي کالس اينکه سيکل  لحاظ 
نيروگاه بعنوان اولين نيروگاه سيکل ترکيبي 
مجموعه  درصدي  صد  طراحي  با  و  مدرن 
کننده  خنك  سيستم  و  حرارتي  سيکل 
در داخل کشور و فراب محسوب مي شود، 
از  مضاعف  توان  صرف  متضمن  تاکنون 

خوشبختانه  و  شده  مهندسي  همکاران 
رضايت بخش  تاکنون  آن  نتايج  مجموعه 
بوده است. در کنار اين فعاليت هاي مهندسي 
طرح نيروگاه سيکل ترکيبي پارس جنوبي با 
جديت ادامه داشته و باقيمانده فعاليت هاي 
مهندسي طرح پااليشگاه ستاره خليج فارس 
عمدتا مرتبط با فعاليت هاي مهندسي مورد 
نياز پيش راه اندازي و راه اندازي ادامه داشته 

است. 
موضوع  گذشته  سال  در  همچنين 
فني کندانسور هوا خنك در  دانش  انتقال 
نيروگاه هاي حرارتي را با موفقيت به پايان 
تنها  در  اينکه  ذکر  قابل  موضوع  رسانديم. 
صاحب  شرکت  توسط  که  مشابه  تجربه 
داخل  در  گذشته  سال هاي  در  ليسانس 
کشور انجام شده بود، موضوع انتقال دانش 

فني تنها بر پايه يك ظرفيت خاص توربين 
بخار صورت گرفته بود. در حاليکه بر اساس 
طراحي  دانش  گرفته،  صورت  اوليه  توافق 
مذکور در تمام ظرفيت ها تعميم يافته و انواع 
سيکل هاي حرارتي و بخار را پوشش مي دهد. 
در بخش طرح هاي ريلي با توجه به هدف 
تعريف شده راه اندازي فاز اول دو طرح بزرگ 
ريلي خط 2 مترو مشهد و خط 7 مترو تهران 
فشرده اي  بسيار  فعاليت هاي   ،95 سال  در 
مهندسي  مختلف  ديسيپلين هاي  در 
داشته ايم. تجربه طراحي مهندسي، بازبيني 
مدارک پيمانکاران، مهندسي يکپارچه سازي 
فصل  مهندسي  و  جزاير   )Integration(
 )Interfaces Engineering( مشترک ها
و پشتيباني مهندسي حين ساخت، نصب و 
راه اندازي در دو طرح با اولويت و بزرگ ريلي 

به  منحصر  تجارب  بدون شك جزو  کشور 
بوده  کشور  ريلي  طرح هاي  مهندسي  فرد 
است و البته تکرار تجربه شيريني که سال ها 
پيش در طرح هاي نيروگاه آبي بدست آمد. 
و  کارفرمايي  مجموعه هاي  اعتماد  جلب 
مشاورين طرح به نحوي که موجب استغناي 
از حضور  داخلي  و طراحي  مهندسي  توان 
تحت  المللي  بين  مهندسي  شرکت هاي 
سرپرستي  يا  و  نظارت  و  بازنگري  عناوين 

مهندسي در اين حوزه شده است. 
طرح هاي  و  آبي  نيروگاه هاي  بخش  در 
سيويل نيز سال بسيار پر مشغله اي را پشت 
فعاليت ها  اين  اختصار  بطور  گذاشتيم.  سر 
مدارک  بازبيني  طراحي،  مهندسي  شامل 
مهندسي  متنوع  فعاليت هاي  و  پيمانکاران 
حين ساخت، نصب و راه اندازي در طرح هاي 

مروری بر كارنامه معاونت مهندسی در سال 95

سال پر مشغله مهندس ها

95

معاون مهندسي شركت  فراب

عبدالحسین فامورزاده
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و  آزاد  تونل  و  اويا  اوما  داريان،  ترم،  آبي 
فعاليت هاي متنوع طراحي و بازبيني مدارک 
پيمانکاران در طرح هاي درالوک، سردشت و 

خداآفرين بوده است. 
طراحي  کار  اتمام  به  بايد  اين  کنار  در 
سيويل و نيروگاه برق آبي ترم در سال 95 
بعنوان اولين تجربه طراحي کامل مجموعه 
اتمام کار  به  نيروگاه و همچنين  سيويل و 
طراحي سازه نيروگاه سردشت اشاره کرد که 
با شروع طراحي سازه نيروگاه آبي خداآفرين 
انجام طراحي و توليد  با  يافته است.  تداوم 
بخش  اجرايي  نقشه هاي  و  مدارک  کليه 
سيويل و پنستاک طرح بند و نيروگاه آبي ترم 
در داخل مجموعه معاونت مهندسي فراب و 
شده  برنامه ريزي  فشرده  زمان  مدت  طي 
پروژه، اين آمادگي براي انجام ساير طرح هاي 
ايجاد  فراب  مهندسي  مجموعه  در  مشابه 
گرديده است. همچنين از اقدامات قابل توجه 
ديگر در حوزه مهندسي سيويل و ساختمان ، 
QC/ ورود به حوزه بازرسي و کنترل کيفيت
QA در طرح هاي اومااويا و داالهو بوده است.
هوشمند،  کنتور  پروژه هاي  بخش  در 
طي  را  پروژه  مقاطع  حساس ترين  از  يکي 
استان هاي  در  پروژه  پايلوت هاي  کرديم. 
زنجان و بوشهر با بکارگيري نرم افزار توليد 
شده در داخل شرکت )با همکاري همکاران 
برنامه ريزي  معاونت  و  مهندسي  معاونت 
شد.  کارفرما  تحويل  سيستم ها(  توسعه  و 
اجراي  پايلوت،  پروژه هاي  تحويل  متعاقب 
برق  توزيع  شرکت   14 در  پروژ  اصلي  فاز 
در سطح کل کشور آغاز شد يکي ديگر از 
اقدامات شاخص انجام شده در سال جاري، 
طراحي و پياده سازي نسخه اول زيرساخت 
راديويي اختصاصي فراب در پروژه هاي کنتور 
توسط  کامل  بصورت  که  است  هوشمند 
اولين  است.  شده  انجام  مهندسي  معاونت 
استفاده عملياتي اين زيرساخت در ابتداي 
سال بعد در پروژه زنجان انجام خواهد شد. 
از ديگر رخدادهاي مهم مرتبط با اين معاونت 
در سال جاري، انتشار رسمي مشخصات فني 
سيستم اندازه گيري هوشمند ايران توسط 
مهندسي  معاونت  توسط  که  بود  کارفرما 
فراب تهيه شده بود. سال گذشته در مبحث 
سرويس دهي فني جهت تهيه اسناد فني 
شرکت در مناقصات داخل و خارج از کشور 
عالوه بر انواع مناقصات ريز و درشت معمول، 
با  همراه  فني  پيشنهاد  تهيه  درخواست  با 

دو  جهت  ميداني  مطالعاتي  الزم  کارهاي 
با  و  کشور  خارج  نيروگاهي  عظيم  طرح 
استانداردهاي بسيار سختگيرانه مواجه بوديم، 
که در هر دو مورد سربلند بيرون آمديم. باميد 
خدا در سال 96 خبرهاي خوشي از نتيجه 

زحمات همکاران بشنويم.
مهندسي  چارت  تغيير  ديگر  نگاهي  از 
مهندسي  معاونت  ذکر  قابل  اقدامات  جزو 
در سال جاري بوده است. تفکيك مديريت 
به دو قسمت  پايپينگ  و  فرايند  مهندسي 
مستقل مديريت مهندسي فرايند و مديريت 
پايپينگ و جانمايي و همچنين  مهندسي 
پروژه  کنترل  و  برنامه ريزي  بخش  ارتقاي 
پي ريزي  جهت  در  مديريت  به  مهندسي 
مناسبتر امور مهندسي و تفکيك حوزه هاي 
کاري بر اساس ماهيت ديسيپلين هاي رايج 
بيروني  نيازهاي  با  تطابق  در  و  مهندسي 

سازمان صورت گرفت. 
تاسيس و راه اندازي سخت افزار ويژه مرکز 
اقدامات قابل ذکر سال  از   CFD مطالعات
گذشته بود. با راه اندازي اين مرکز و با تکيه بر 
دانش و مهارت همکاران مهندسي، ضمن انجام 
محاسبات CFD سيستم خنك کننده طرح 

پارس جنوبي و داالهو، امکان انجام مطالعات 
مورد نياز مشابه در تهويه سيستم هاي تونلي 
و ريلي و ساير موارد مشابه بخوبي فراهم شده 
است.  بدون ترديد مهمترين مشکل پيش 
رو در سال گذشته، فشردگي محل استقرار 
همکاران و شرايط فيزيکي نه چندان شايسته 
از حيث محدوديت در فضا و به تبع آن شرايط 
سر و صداي محيط پيراموني و شايد تهديد 
آرامش همکاران جهت تمرکز بر فعاليت هاي 
مهندسي بوده است. اين موضوع در بازديد 
مديريت  توسط  بدرستي  نوروزي سال 95 
گرفت.  قرار  توجه  مورد  نيز  عامل  محترم 
اميدوارم در سال آتي بتوانيم با افزايش نسبي 
فضا اين نقيصه را جبران کنيم. در سال آتي 
تمرکز  بيشتر  دانشي  حوزه هاي  روي  بايد 
تمايز  موجب  آينده  در  آنچه  بنظرم  کنيم. 
مهندسي فراب از ساير رقبا خواهد شد همين 
نگاه  در  اين  بر  عالوه  بود.  خواهد  موضوع 
سازماني با اتخاذ اين راهبرد ،ضمن استفاده 
بهينه از منابع کمياب و کليدي مهندسي 
همکاران  در  مضاعف  انگيزه  ايجاد  سبب 
خواهيم شد.  در اين زمينه در سيستم هاي 
کنتور هوشمند تجارب بسيار موفقي را بدست 

آورديم و در حوزه طراحي سيکل حرارتي و 
اجزا و جزاير آن نيز اين تجربه موفق را در 
طرح هاي پارس جنوبي و داالهو تکرار کرديم. 
بايد اين روند را با جديت در سال  آتي ادامه 
در  بهره برداري  شرکت  راه اندازي  با  دهيم. 
سال هاي گذشته و تجارب ذيقيمت بدست 
آمده در تيم هاي تخصصي بهره بردار، فرصت 
مغتنمي بدست آمده تا بتوانيم از اين تجارب 
در طرح هاي جديد استفاده کنيم. تشکيل 
همکاران  از  متشکل  تخصصي  تيم هاي 
برگزاري  و  بهره برداري  شرکت  و  مهندسي 
پنل هاي فني جهت بررسي مدارک کليدي 
طرح در سال آتي ميتواند بسيار راهگشا باشد. 
تجربه حضور موفق در نيروگاه برق آبي 
تا  شده  سبب  کنيا  کشور  در  ترم  کوچك 
فرصت هاي  ايجاد  بدنبال  شرکت  مجموعه 
مشابه باشد. ورود مهندسي فراب به کارهاي 
مطالعات امکان سنجي و تهيه انواع گزارشات 
تخصصي در اين گونه طرح ها در سال آتي 

جزو اقدامات جديد پيش بيني شده است.
حفظ  حاضر  شرايط  در  موفقيت  الزمه 
آن  پذيري  انعطاف  و  مهندسي  يکپارچگي 
بنحوي است که قادر به ارائه انواع خدمات 
حوزه هاي  در  مطلوب  مهندسي  و  فني 
انواع  نظير  کار  و  کسب  و  صنعت  مختلف 
آبي و حرارتي، سيويل، آب  نيروگاه  صنايع 
و  شهري  پساب  خانه هاي  تصفيه  و  سازي 
صنعتي، صنعت ريلي در بخش تجهيزات و 
سيويل،کنتور هاي هوشمند، انرژي هاي نو و 
صنايع نفت و گاز در بخش يوتيليتي باشد. 
در عين حال بايستي بنحوي حرکت کنيم که 
در عين توانمندي و چابکي، از بزرگ شدن 
بدنه مهندسي چه در وجه مديريتي و چه در 
وجه کارشناسي اجتناب کنيم. بايد بتوانيم از 
پس اين چالش که با ازدياد کار و يا افزايش 
عمق فني و کارشناسي، تعادل منابع انساني را 
حفظ کنيم بخوبي برآييم. نوآوري، پيشرفت 
استعددادهاي  بر  تکيه  بر  عالوه  بالندگي  و 
با  مناسب  تعامل  دل  از  سازمان  داخلي 
پتانسيل هاي بيروني سازمان بيرون مي آيد. 
البته اين تجربه را در مقاطعي در سال هاي 
گذشته مانند طرح ستاره خليج فارس پشت 
سر گذاشته ايم و به نظر مي رسد با طرح ريزي 
همچنين  و  مهندسي  فعاليت هاي  مناسب 
تدوين مناسب سياست هاي واگذاري کار به 
پيمانکاران برون سپار، اين موضوع بخوبي قابل 

مديريت است. 

دستاورد های علمي و اجرايی معاونت مهندسی در سال 95
 F دستیابي به دانش طراحي سیكل حرارتي بر پایه واحد هاي گازي مدرن كالس -

- دستیابي به دانش طراحي كندانسور هوا خنک قابل استفاده در انواع نیروگاه هاي 
حرارتي با ظرفیت هاي متنوع

- بهینه سازي ظرفیت نامي ترانسفورماتور هاي مصرف داخل نیروگاه 
- انجام شبیه سازي AC كلیه پروژه هاي نیروگاه حرارتي و ریلي به ازاء سناریوهاي 

مختلف بهره برداري و نیارمندي هاي متفاوت كارفرما
63kV 20 و kV انجام مطالعات هارمونیكي شبكه هاي مترو در دو سطخ ولتاژ -

پروژه هاي  در  برق  مهندسي  در حوزه  محاسبات الزم  كلیه  كردن  افزاري  نرم   -
نیروگاهي و ریلي

- طراحي و تدوین منطق كنترل سیكل تركیبي در انواع طرح هاي حرارتي 
- تحلیل دینامیكي فونداسیون و سازه ها با استفاده از مدل اجزاء محدود در انواع 
نیروگاه آبي و حرارتي مانند فونداسیون توربین هاي بخار، سازه هاي نیروگاه آبي و سازه 

ACC در نیروگاه هاي حرارتي 
- انجام مطالعات CFD در طراحي كندانسور هوا خنک

- طراحي جزییات در دیسیپلین هاي متنوع مهندسي بر پایه مدل سه بعدي و تهیه 
ي نقشه هاي اجرایي بر اساس استخراج از مدل سه بعدي 

- طراحي، پیاده سازي و استفاده عملیاتي الگوریتم Source Coding بهینه براي 
كاهش حجم داده هاي كنتورهاي هوشمند در انتقال بر بسترهاي باند باریک مخابراتي

- طراحي و شبیه سازي آنتن پالریزاسیون دایروي براي بكارگیري در كنتور هوشمند
در  آن  عملیاتي  اجراي  و   Pair-embedded Programming طراحي   -

تراشه هاي رادیویي خریداري شده در پروژه هاي كنتور هوشمند
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زمينه ساز رشد

تمامي سازمان ها براي رسيدن به ماموريت و 
جايگاه مورد نظر خود، شغل هايي را در ساختار 
سازماني خود تعريف مي کنند که از اجزاي بنيادي 
و پايه اي سازمان هستند. براي اينکه  سازمان به 
آرمان و مقصد خود رهسپار باشد، الزم است تمامي 
اين مشاغل به گونه اي مناسب در کنار يکديگر قرار 
گيرند و خروجي هر يك از آنان با ساير قسمت هاي 
مجموعه ترکيب شود. با وجود تمايزي که به صورت 
ذاتي ميان شغل و شاغل وجود دارد، نمي توان از 
اين واقعيت چشم پوشي کرد که سبك، رويکرد و 
ويژگي هاي عملکردي افرادي که شغل را بر عهده 
مي گيرند، تاثير فراواني را در طول زمان بر کيفيت 
اين  داشت.  خواهد  دنبال  به  شغل  خروجي هاي 
واقعيت مسئوليت هاي سازمان را در خصوص توسعه 

منابع انساني پررنگ تر مي کند.
در  شاغل  انساني  نيروي  العاده  فوق  اهميت 
سازمان، در بهره وري، انسجام، پاسخگويي و اخالق 
گرايي سازمان، وظيفه اي را براي مديريت سازمان 
ايجاب مي کند که به دنبال بهترين ها باشد؛آن ها 
را رشد دهد؛ شرايط مناسب و آرامش رواني را براي 
شکوفايي و بهره وري بيشتر فراهم کند و با جبران 
خدماتي که اين شاغالن به سازمان ارائه مي دهند، 

زمينه را براي حضور پربارتر افراد در سازمان فراهم 
کند. اين بخش از وظايف به مديريت توسعه منابع 
انساني در معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني 

تفويض شده است.
حمايت و پشتيباني از افراد در ستاد و کارگاه ها 
و ايجاد شرايط مناسب براي کار، يکي از بعدهاي 
ضروري براي نگهداشت نيرو مي باشد. با توجه به 
ماهيت پروژه اي بودن فعاليت هاي فراب و حضور در 
مناطق جغرافيايي متنوع و پراکنده ، اموري همچون 
تجهيز کارگاه ها، تامين اقالم سرمايه اي و مصرفي  
بر دفاتر  نظارت  و  نمودن  نياز کارگاه ها،داير  مورد 
نمايندگي داخل و خارج کشور نيز از وظايف اين 

معاونت محسوب مي گردند.
براي معرفي دستاوردها و خدمات شرکت فراب و 
حضور در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي، برگزاري 
به  مربوط  خدمات  ارائه  ها،  همايش  و  سمينارها 
انجام مقدمات سفر و  و  رواديد  تهيه  و  تشريفات 
ماموريت هاي داخلي و خارج از کشور همکاران و 
روابط  بخش  در  ها  پروژه  تصويري  مستندسازي 

عمومي، زير نظر اين معاونت صورت مي گيرد.

اتاقی در ميانه مدیریت درون سازمانی و 

مروری بر عملكرد معاونت توسعه منابع 
انساني و پشتيباني در سال 95

 و شكوفايي خانواده فراب
معاون توسعه منابع انساني  و پشتیباني
 شركت فراب

محمد صادقي
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مواجهه برون سازمانی
مديريت  موضوع  اهميت  به  توجه  با 
و  فني  شرکت هاي  در  انساني  سرمايه 
مهندسي و نياز به بازنگري در سيستم ها و 
فرايندهاي موجود، مديريت منابع انساني در 
سال 95، عالوه بر مسئوليت هاي سازماني 
موجود  ضوابط  و  مستندات  با  مطابق  که 
منابع  توسعه  و  آموزش  بخش هاي  توسط 
انساني، کارگزيني، رفاه کارکنان، دبيرخانه 
مرکزي و واحد انبار و جمعداري اموال انجام 
مي گردد، جهت بهبود فرايندهاي اين حوزه، 

برنامه اي را در ابتداي سال تهيه نمود. 
جذب  حوزه   در  بهبود  برنامه  اين  در 
شغل  شناسنامه  بروزآوري  استخدام،  و 
همکاران، ايجاد سيستم پايش فرايندهاي 
مديريت منابع انساني و تعريف شاخص هاي 
و  اجرايي  روش هاي  بازنگري  اندازه گيري، 
دستورالعمل ها و انجام سنجش هاي مرتبط 
با حوزه مديريت منابع انساني در اولويت قرار 

گرفت.
الزم  پيش نيازهاي  از  يکي  که  آنجا  از 
و  استخدام  و  بهبود سيستم جذب  جهت 
همچنين ارتقاي فرايند آموزش، در اختيار 
داشتن شناسنامه شغلي متناسب با ساختار 
به  توجه  با  و  است  سازماني  فرايندهاي  و 
تغييرات ساختاري شرکت در سال هاي اخير 
و نياز به تعاريف جديد از مشاغل، بروزآوري 
شناسنامه شغل همکاران از اهميت بسزايي 
از  پس  راستا  اين  در  لذا  است.  برخوردار 
مکرر  جلسات  و  متعدد  بررسي هاي  انجام 
با مشاوران مختلف، مدل هي گروپ بعنوان 
در  که  شد  انتخاب  کار  مبناي  متدولوژي 
حال حاضر انجام اين پروژه در دستور کار 

قرار دارد. 
فرايند  بهبود  منظور  به  برنامه،  مطابق 
سيستم  از  الگوبرداري  استخدام،  و  جذب 
جذب شرکت هاي مهاب قدس، مپنا و توسن 
صورت گرفت و تيم مديريت منابع انساني از 
نزديك با فرايندها و سيستم هاي نرم افزاري 
در  اساس  اين  بر  آشنا شد.  اين شرکت ها 
سيستم دريافت رزومه از طريق وب سايت، 
با همکاري مديريت انفورماتيك و ارتباطات، 
حاضر  حال  در  و  گرديد  ايجاد  تغييراتي 
انساني در حال ساماندهي  مديريت منابع 
به   ،95 سال  در  است.  جذب  کانال هاي 
متقاضي  مديران  به  پاسخگويي  منظور 
نيروي انساني، در مجموع 10 هزار و 100 

رزومه که از کانال هاي مختلف دريافت شده 
بود، براي ايشان ارسال گرديد. 

شناسایی و جذب نيروهای توانمند 
برای پروژه های ریلی و نيروگاه  های 

حرارتی
مناسب  اجراي  اهميت  به  توجه  با 
پروژه هاي ريلي و طرح هاي نيروگاه حرارتي، 
حوزه ها  اين  توانمند  نيروهاي  شناسايي 
اولويت  در  فراب،  گروه  در  ايشان  و جذب 
برنامه جذب شرکت قرار داشت. در نهايت، 
فعاليت هاي مرتبط با استخدام  174 نفر در 
صورت  کارگزيني  بخش  توسط   95 سال 
راه اندازي  به  توجه  با  همچنين  گرفت. 
نرم افزار  قالب  در  احکام  جديد  سيستم 
از  پرسنلي  اطالعات  تمامي  فراب،  جامع 
سيستم هاي قبلي، به سيستم جديد منتقل 
گرديد که  به دليل تفاوت زيرساختي که 
در سيستم گذشته و جديد وجود داشت، 
انتقال اين اطالعات با دشواري هاي خاص 
خود همراه بود. در حوزه جذب و استخدام، 
همکاري  ادامه  استعالم  مانند  جاري  امور 
مورد(،  آزمايشي )174  اتمام دوره  از  پس 
استعالم وضعيت ادامه همکاري براي سال 
96 )850 مورد(، استعالم حقوق براي سال 
براي  حقوق  محاسبه  و  مورد(   800(  95
توسط  مورد(   265( استخدام  متقاضيان 

بخش کارگزيني انجام پذيرفته است.
نيازهاي  آموزش،  فرايند  اجراي  جهت 
بخش  توسط  سال،  ابتداي  در  آموزشي 
دريافت  معاونت ها/مديريت ها  از  آموزش 
آموزش  کميته  در  طرح  از  پس  و  گرديد 
آنها  برگزاري  جهت  دوره ها،  تصويب  و 
برنامه ريزي الزم صورت پذيرفت. عالوه بر 
آموزش هاي تخصصي مورد نياز همکاران، 
همچنين  و  شرکت  مديران  توانمندسازي 
اجرايي  معاونت هاي  همکاران  آموزش 
پروژه ها در اولويت برنامه کميته اموزش قرار 

گرفت. 
بدين منظور دو دوره آموزشي "رهبري" 
و"مديريت تامين مالي" براي مديران برگزار 
شد. در مورد دوره هاي مرتبط با همکاران 
اجرايي پس از تعامالت زياد مابين اعضاي 
کميته، سه دوره "مطالعات شبکه هاي برق 
"آشنايي   ،"ETAP نرم افزار  از  استفاده  با 
و   "P&ID و   PFD مدارک  طراحي  با 
"آشنايي با اصول برنامه ريزي و کنترل پروژه 

)بر اساس نرم افزارهاي مورد استفاده در هر 
طرح(" پيش بيني شد که بر اساس برنامه 
زمانبندي در حال برگزاري است. همچنين 
جهت انتقال دانش طراحي سيستم کولينگ 
به  آموزش  بخش  حرارتي،  نيروگاه هاي 
منظور برگزاري دوره هاي آموزشي مربوطه 
همکاري الزم را با معاونت مهندسي بعمل 
بدو  آموزش هاي  برگزاري  ضمن  در  آورد. 
نرم  جامع  سيستم  آموزش هاي  و  ورود 
افزاري فراب براي همکاران جديداالستخدام 

در برنامه آموزشي اين بخش قرار دارد.
در بخش کتابخانه عالوه بر پاسخگويي 
به نيازهاي جاري همکاران مبني بر تامين و 
يا امانت کتاب و مستندات، دريافت اشتراک 
و  عمومي  و  تخصصي  مجالت  و  نشريات 
از  عنوان   2461 استانداردها،   بروزرساني 
استانداردها که در سال هاي 93 و 94 اسکن 
شده بود،   بارگزاري  کتابخانه  نرم افزار  در  و 
نسخ فيزيکي آنها در سال 95 امحا گرديد. 

سنجش رضایت، فرهنگ سازمانی
 و جامعه پذیری

از عمده فعاليت هاي ديگر مديريت منابع 
انساني در سال 95 برگزاري سنجش هاي 
جامعه پذيري  و  سازماني  فرهنگ  رضايت، 
برند و  با مديريت پروژه  با هماهنگي  بود. 
ادراک  دريافت  جهت  پروژه  آن  نياز  بنابر 
سازماني  فرهنگ  از  فراب  گروه  همکاران 
موجود، سنجش فرهنگ سازماني براساس 
 Organizational Culture( مدل 
Inventory( OCI در گروه فراب انجام 
گرفت.  از چالش هاي اساسي برگزاري اين 
کارگاه ها/ در  پرسشنامه ها  توزيع  سنجش 

نيروگاه ها و نحوه ورود پاسخ ها به سيستم 
گزارش گيري بود. در نهايت پس از دريافت 
همراه  به  گزارش  نهايي سازي  و  پاسخ ها 
مشاور طرح، گزارش مربوطه در کميته تعالي 
اساسي  يافته هاي  مورد  در  و  گرديد  ارائه 
گفتگو  و  بحث  شرکت  ارشد  مديران  آن، 
مي سازد  نشان  خاطر  همچنين  نمودند. 
الگوبرداري  جهت  همکار  شرکت هاي  که 
و  مستندات  فراب،  سازماني  فرهنگ  از 
فراب  شرکت  به  شده  انجام  سنجش هاي 
مراجعه نموده و در ماه آذر با تيم مديريت 
شد  برگزار  جلسه اي  فراب  انساني  منابع 
دو  بين  تجربيات  تبادل  جلسه  اين  در  و 
سال  تابستان  در  پذيرفت.  انجام  شرکت 

95، پرسشنامه سنجش رضايت بر اساس 
مدل »مينه سوتا« بازنگري شده  و سنجش 
رضايت همکاران در پاييز سال 95 در رده 
کارمند و باالتر گروه فراب در دفاتر تهران و 
کارگاه/نيروگاه به صورت الکترونيکي/کاغذي 
همکاران  مشارکت  ميزان  گرديد.  برگزار 
شرکت فراب در اين سنجش همانند دوره 
گذشته 80 درصد و ميزان رضايتمندي کل 
آنان 73 است. نتايج حاصله در کميته هاي 
تعالي سازماني و مديريت منابع انسانی مورد 

بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. 
فرايند  جاري سازي  و  تدوين  به  نظر 
شرکت  در   94 سال  در  پذيري  جامعه 
با  مطابق  نيز  فرايند  اين  سنجش  فراب، 
رويه هاي مصوب در حال انجام است. که در 
دو مرحله به صورت ماهانه، در پايان دوره 
آزمايشي جهت ارزيابي عوامل مجري فرايند 
جامعه پذيري همکار و ساالنه، جهت ارزيابي 
ميزان و کيفيت جامعه پذيري همکاران با 
سابقه کاري يك تا دو سال در شرکت، اجرا 

مي شود. 
ابعاد  مهمترين  به  توجه  با  پرسشنامه 
جامعه پذيري چائو و کالين و الزامات درون 
سازماني شرکت فراب طراحي شده است. 
از سنجش  نتايج حاصل  به  توجه  با  البته 
سال هاي 89 و 92، پرسشنامه در سال 94 
مورد بازنگري قرار گرفت و دو حوزه زبان 
تخصصي و سيستم هاي اداري و پشتيباني 
به  گزارش ها  نتايج  گرديد.  اضافه  آن  به 
منظور تعريف اقدامات بهبود مورد بررسي 

قرار مي گيرند.

3018 نفر از پرسنل فراب
 زیر پوشش بيمه تكميلی

در حال حاضر خدمات رفاهي شرکت هاي 
فراب، بهره برداري، سنگاب و توبا و برخي از 
خدمات رفاهي شرکت هاي نوتاش و تجارت 
رفاه  بخش  توسط  فراب  گروه  سرمايه  و 

کارکنان شرکت فراب ارائه مي گردد. 
مجموعه اقدامات اين بخش در سال 95 

عبارتست از: 
اجتماعي  تامين  بيمه  خدمات  ارائه   -
تامين  دفترچه  صدور  پيگيري  شامل  که 

اجتماعي )700مورد(
-  نام نويسي همکاران جديد)80 مورد(

بازنشستگي،  موضوع  پيگيري   -
درخواست تاييد سابقه بيمه و پيگيري امور 
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مرخصي استعالجي 
-ثبت و پيگيري روزانه يك هزار مورد 
سند مرتبط با بيمه درمان تکميلي )در حال 
حاضر  3 هزار و 18 نفر تحت پوشش بيمه 

درمان تکميلي هستند(
بيمه  مورد   125 صدور  پيگيري   -  

مسئوليت در پروژه ها
- چکاپ هاي ادواري )براي 575 نفر( و 

ساليانه )همه همکاران(
اهداي خون جمعي  برای  هماهنگي   -

)201 نفر در دو نوبت(
- پرداخت کمك هزينه سفر )656 مورد( 
و هماهنگي تخصيص اقامتگاه هاي رفاهي 

)293 مورد( 
بليط  تهيه  از جمله  ورزشي  امکانات   -
سالن هاي  اجاره  و  نفر   116 براي  استخر 

ورزشي و برگزاري 83 مسابقه
همکاران  فرزندان  تولد  هديه  تهيه   -

)882 مورد(
- پاداش دانش آموزان و دانشجويان ممتاز 
)277 مورد( و ارائه لوازم التحرير )595 مورد(

اينها از جمله امکانات رفاهي است که 

اذعان  بايد  که  مي شود  ارائه  همکاران  به 
کرد متاسفانه به دليل محدويت هاي مالي 
امکانات رفاهي در سال 95 ميسر  توسعه 
بخش  گذشت  که  سالي  در  است.  نشده 
ليست  مذکور،  اقدامات  عالوه بر  کارگزيني 
ماهانه کارکرد همه پرسنل جهت پرداخت 
حقوق ) حدود 9900 نفرماه( را محاسبه، 
کنترل و تهيه کرده است. همچنين 498 
مورد گواهي اشتغال به کار، کسر از حقوق، 
سابقه کار و احکام انتصاب را صادر نموده و 
فرايند تسويه حساب جهت تسويه 139 نفر 

را انجام داده است.

تأمين زیرساخت های گزارش گيری 
از وضعيت منابع انسانی

مهمترين گام در هر فرايند اندازه گيري 
ميزان کارايي و اثربخشي آن است. در اين 
مديريت  حوزه  کليدي  شاخص هاي  راستا 
زيرساخت هاي  و  شناسايي  انساني  منابع 
تهيه  منظور  به  گزارش گيري  جهت  الزم 
گزارش هاي ساالنه در حوزه مديريت منابع 
انساني فراهم گرديده است. براساس آخرين 

ليست شاخص ها، گزارش سال 94 تهيه شد 
که با تهيه گزارش در سال هاي آتي، مقايسه 

روندها در اين حوزه امکانپذير خواهد بود.
همچنين جهت بهبود و تسهيل انجام 
فرايندهاي مديريت منابع انساني روش ها و 
دستورالعمل ها مرتبط تدوين و يا بازنگري 
اين  در  انجام شده  اقدامات  ازجمله  گرديد. 

حوزه مي توان به موارد زير اشاره کرد:
1. تدوين سياست هاي شرکت مادر در 

حوزه مديريت منابع انساني گروه فراب
 2. بازنگري دستورالعمل هاي مرتبط با 

جذب
 3. بازنگري آيين نامه هاي مرتبط با رفاه

انتقال نيرو هاي  4. تدوين دستورالعمل 
تامين شده توسط شرکت هاي تامين کننده 

نيروي انساني به گروه فراب
مامور  دستورالعمل هاي  جاري سازي   .5

به خدمت
گواهي  صدور  دستورالعمل  تدوين   .6

اشتغال،
حساب  تسويه  فرايند  بازنگري   .7
تسويه  ساماندهي   ( فراب  گروه  همکاران 

حساب در انتقال و جا به جايي نيروها( 
اقالم  کنترل  دستورالعمل  بازنگري   .8

سرمايه اي و مصرفي.      
    

دریافت و ارسال 52 هزار نامه 
در دبيرخانه 

هزار   30 ثبت  و  دريافت   95 سال  در 
نامه وارده و ارسال 22 هزار نامه صادره از 
بوده  دبيرخانه  بخش  فعاليت هاي  جمله 
است.  با توجه به اهميت پاسخگويي سريع 
و به موقع در پروژه هاي ريلي و حجم زياد 
مکاتبات شرکت در اين حوزه کسب و کار، 
در فرايندهاي کاري دبيرخانه تغييراتي ايجاد 
شد تا در نهايت در کمترين زمان ممکن و با 

حداکثر دقت مکاتبات ثبت و ارسال گردد.
در واحد انبار و جمعداري اموال در سال 
95،در مجموع به  3021  درخواست براي 
کاالهاي مصرفي و  648  درخواست براي 
تامين کاالهاي سرمايه اي پاسخ داده شده 
مکانيزه  و  تسهيل  جهت  همچنين  است. 
کردن مديريت سيستم اموال و انبارگرداني، 
با  سرمايه اي،  اموال  کردن  بارکددار  پروژه 
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سخت افزار  بخش  تجربيات  از  بهره گيري 
و پشتيبانی فنی  و همکاري اين بخش از 
ارديبهشت سال 95 به اجرا درآمد که در 

حال حاضر در دست انجام است. 

گزارش عملكرد مشاور حقوقي 
معاونت توسعه منابع انساني و 

پشتيباني طي سال 95
توسعه  معاونت  حقوقي  مشاور  بخش 
فراب  شرکت  پشتيباني  و  انساني  منابع 
به  رسيدگي  ضمن   1395 سال  در  نيز 
چندين  ارائه  شرکت،  حقوقي  پرونده هاي 
مورد مشاوره حقوقي به شرکت هاي گروه 
فراب و همکاران را در کارنامه عملکرد خود 

ثبت کرده است. 
اين بخش از مجموعه فراب در سال 95  
پرونده هاي حقوقي  فقره  به 15  رسيدگي 
مورد   13 ارائه  و  فراب  شرکت  کيفري  و 
مشاوره حقوقي به شرکت هاي گروه فراب را 
در کارنامه خود دارد و در کنار اين اقدامات 
به  نيز  مشاوره حقوقي شخصي  مورد   25
همکاران شرکت هاي گروه فراب ارائه داده 

است.

خالصه گزارش عملكرد مشاور 
اداری معاونت توسعه منابع انساني و 

پشتيباني طي سال 1395
مشاور اداری معاونت توسعه منابع انسانی 
و پشتيباني نيز در سال 95 و در راستای 
همکاری با مجموعه فراب اقدامات گوناگونی 
را به سرانجام رسانده است که از جمله آنها 
می توان به خريد يك باب ساختمان پنج 
واحدي درتهران، تنظيم قرارداد خريد غذاي 
کارگاه هاي مختلف شرکت و تنظيم الحاقيه 
قرارداد خدمات نيروي انساني شرکت هاي 

تامين کننده نيروي انساني اشاره کرد.
برخی ديگر از اقدامات اين بخش در سال 

95 عبارتند از:
غير  اموال  فروش  مراحل  کليه  انجام 

منقول و انجام مزايده هاي فروش ضايعات
اجاره  قرارداد  امضاء  و  تنظيم 
ساختمان هاي استيجاري کارفرما و همکاران
-پيگيري موضوع تغييرکاربري ساختمان 
به  معوض  ساختمان  معرفي  و   5 شماره 

شهرداري منطقه 
و  فراب   اداري  برج  مسائل  پيگيري   -

دريافت پاسخ عدم خالفي

- انجام امور مرتبط با معرفي کارشناسان  
رسمي دادگستري براي پروژه ها و امالک 

شرکت
ساختمان  خريد  و  انتخاب  -پيگيري 

مهمانسرا براي پروژه ها
- بررسي، اقدام و پيگيري موضوع صدور 
سند مالکيت زمين ساختمان اداري نيروگاه 

هرند
ارائه خدمات  و  اجاره  قرارداد  تنظيم   -
اداري شرکت فراب با شرکت مديريت توليد 

و بهره برداري برق فراب

گردش مالی 55 ميليارد ریالی 
بخش تداركات و خدمات پشتيباني

بخش تدارکات و خدمات پشتيباني نيز با 
وجود  مشکالت و محدوديت هاي موجود با 
تالش مضاعف همکاران در راستاي اهداف و 
سياست هاي کلي نظام اداري شرکت فراب 
توانسته است طي سال 1395 خدمات زير 
را به کارگاه ها ، واحد هاي مختلف و همکاران 

ارائه کند.
شرکت  مختلف  نيازهاي  زمينه  1-در 
حدود  3 هزار و 500  فقره عمليات خريد 
به همراه طي مراحل اداري توسط تدارکات 
به انجام رسيده است، حاصل اين تالش طي 
سال 1395   گردش مالي 55 ميليارد ريالی 

در تدارکات بوده است
و  برق  زمينه  در  تآسيسات  2-واحد 
امور  ساختمان ،  تعميرات  تلفن ،  مکانيك، 
نمايشگاهي ، سيستم هاي ايمني ، آسانسور و 
... چهارهزار و 495  مورد خدمات به سيستم 

ارائه کرده است.
تامين غذاي روزانه  و  3-اداره رستوران 

همکاران شاغل در ستاد 
4-واحد خدمات عالوه برپيگيري و اخذ 
کارت هاي بازرگاني شرکت هاي تابعه ، وکالت 
نامه ها ، صلح نامه و ارسال و کنترل اموال 
و اسناد ارسالي به انبار راکد ، سرپرستي و 
نظارت بر خدمات کلي ساختمان ها ، کنترل 
مستندات  تنظيم  اداري  مراحل  طي  و 
خودروهاي  و  قرارداد  طرف  آژانس هاي 
استيجاري شرکت ، ارسال کاال به سايت ها 
و حسب مورد توزيع هدايا و کپي وصحافي 

وتنظيم آمار غذا را نيز بعهده داشته است .
 

تالش روابط عمومي براي حفظ
 و ارتقاي خوشنامي برند فراب

فراب يکي از خوشنام ترين شرکت هاي 
فعاليت هاي  که  است  ايران  پيمانکاري 
گسترده اي نيز در وراي مرزهاي کشور دارد. 
مطالعات انجام شده نشان مي دهند که برند 
فراب، داراي اعتبار قابل توجهي در سطوح 
ملي و بين المللي است و شرکت هاي همکار 
فراب، با احترام و اعتماد از آن ياد مي کنند. 
حفظ اعتبار و خوشنامي اين برند در دنياي 
امروز،  کار  و  کسب  رقابتي  و  پرتالطم 
نيازمند مجموعه اي از فعاليت هاي ارتباطي 
و تبليغاتي و بهره گيري درست و بهنگام از 

ابزارهاي رسانه اي و اطالع رساني است.
امور  متولي  به عنوان  روابط عمومي 
فراب،  شرکت  در  تبليغاتي  و  ارتباطي 
عهده دار قسمت زيادي از فعاليت هايي است 
که در راستاي حفط و ارتقاي خوشنامي برند 

انجام مي شوند. 
روابط  شده  انجام  اقدامات  از  بخشي 
عمومي در سال 1395 را مي توان به صورت 
خالصه در حوزه هاي نمايشگاهي، انتشارات، 
اتباع  امور  نيز  و  تشريفات  اطالع رساني، 
خارجي و تهيه بليت، به صورت زير برشمرد:

- برگزاري 9 نمايشگاه در داخل و خارج 
کشور شامل 7 نمايشگاه بين المللي و 2 
نمايشگاه ملي با حدود 300 متر مربع غرفه 
سازي. حضور موثر و هدفمند فراب در اين 
نمايشگاه ها به گونه اي بود که غرفه شرکت 
مورد بازديد صدها بازديدکننده قرار گرفت. 
همچنين در دو نمايشگاه از اين مجموعه، 
غرفه فراب به عنوان »غرفه برتر« معرفي شد 

و مورد تقدير قرار گرفت. 
شامل:  سازماني  درون  اطالع رساني   -
انتشار ده ها خبر و گزارش در اينترانت و 
بخش هاي  رساني  روز  به  شرکت؛  سايت 
انگليسي  و  فارسي  سايت هاي  در  مرتبط 
ارسال  و  پيام کوتاه  راهبري سامانه  فراب؛ 
پيام هاي تبريك تولد و اخبار کوتاه و ساير 

موارد.
شامل:  سازماني  برون  رساني  اطالع   -
عملکرد شرکت  از  گزارش  و  خبر  انتشار 
در سايت هاي خبري و نشريات سراسري، 
از جمله روزنامه هاي ايران و دنياي اقتصاد؛ 
هفته نامه هاي حمل و نقل و پيك برق؛ 
فصلنامه نيرو و سرمايه و سايت هاي خبري 
وزارت نيرو، تين نيوز، برق نيوز، صبااينفو، 

LinkedIn .ايسنا و همچنين سايت
- طراحي و چاپ بروشورها، کاتالوگ ها 

تقويم،  شامل:  انتشاراتي  اقالم  ساير  و  
نمايشگاهي،  پوسترهاي  سررسيد، 
و  نشريات  براي  نمايشگاهي  آگهي هاي 
کتاب هاي داخلي و خارجي، بنر، بيلبورد، 
مورد  موارد  ساير  و  ويزيت  کارت  استند، 

نياز قسمت هاي مختلف شرکت.
و  پروژه ها  تصويري  مستندسازي   -
و  شرکت  خارجي  و  داخلي  رويدادهاي 

تهيه کليپ هاي مورد نياز شرکت.
رزرو  شامل  تشريفات  امور  انجام   -
ضيافت هاي  برگزاري  هتل،  و  رستوران 
و  شرکت  خارجي  مهمانان  و  هيأت ها 
انتشار  آنان،  براي  گردشگري   تور  برپايي 

آگهي هاي شرکت در نشريات سراسري.
- ارائه کليه خدمات هواپيمايي مربوط 
کشور  خارج  و  داخل  ماموريت هاي  به 
همکاران شامل 4599 مورد تهيه بليت با 

هزينه اي افزون بر 27 ميليارد ريال.
اتباع خارجي در بخش روابط  - واحد 
شامل  متنوعي  فعاليت هاي  نيز  عمومي 
تمديد  و  تهيه  به  مربوط  امور  تمامي 
اتباع خارجي  نياز همکاران،  رواديد مورد 
و  رسمي  ترجمه  آنان؛  خانواده هاي  و 
به  مربوط  مدارک  و  اسناد  غيررسمي 
)براي  خارجي  و  داخلي  کارشناسان 
ارگان ها(  ساير  و  سفارتخانه ها  به  ارائه 
دفاتر  تاييديه هاي  گرفتن  ترجمه،  شامل 
و  قضائيه  قوه  تاييديه  گرفتن  نمايندگي، 
حساب هاي  تسويه  و  خارجه  امور  وزارت 
به  مختلف  دارالترجمه هاي  با  مربوط 
اسپانيولي،  روسي،  انگليسي،  زبان هاي 

عربي، را به عهده دارد.
نتيجه اين اقدامات را مي توان به صورت 
توسعه  معاونت  اقدامات  ذيل  در  کلي 
پشتيباني  در  پشتيباني،  و  انساني  منابع 
شرکت  مختلف  واحدهاي  فعاليت هاي  از 
از  بخشي  که  معني  بدين  کرد.  خالصه 
اقدامات روابط عمومي به توسعه ارتباطات 
درون سازماني و برون سازماني در راستاي 
حفظ اعتبار و ارتقاي خوشنامي برند فراب 
به  آنها،  از  ديگري  بخش  و  مي گردد  بر 
درخواست هاي خدماتي و پشتيباني درون 

سازماني مربوط مي شود.

بهمن و اسفندماه  1395بهمن و اسفندماه  1395
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آب شيرين كن و  تصفيه خانه
 بازارهاي جديد فراب
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نگاه به کارنامه معاونت توسعه طرح های شرکت 
ميان  تقسيم بندي  نيازمند   95 سال  در  فراب 
فعاليت هاي  و  کشور  داخل  بازاريابي  فعاليت هاي 

بازاريابي برون  مرزي اين معاونت است. 
در زمينه بازاريابي داخلي، به دليل عدم وجود 
نقدينگي، بازار کشور در سال 95 از شرايط مناسبي 
 BOT برخوردار نبود. بسياري از پروژه ها به صورت
به صورت  نيز  بسيار کمي  تعداد  و  تعريف شدند 
EPC به مرحله برگزاري مناقصه رسيدند. با وجود 
مناسب نبودن شرايط بازار کشور، شرکت فراب در 
مناقصه تمامي پروژه هايي که متناسب با حوزه هاي 

کاري خود بود، حاضر شد.
يکي از اهداف اصلي شرکت فراب، شناسايي و 
ورود به حوزه هاي کاري داراي پتانسيل باال است. 
انجام شده  به مطالعات و پيش بيني هاي  با توجه 
و  شيرين کن«  »آب  حوزه  گذشته،  سال هاي  در 
»تصفيه خانه هاي آب و فاضالب«، »خطوط انتقال 
عنوان حوزه هاي  به  پمپاژ«  »ايستگاه هاي  و  آب« 
کاري با پتانسيل باال در داخل کشور مطرح شدند 
و پروژه هاي متعددي نيز در اين حوزه ها شناسايي 
شدند. نتيجه اين بررسی ها و تالش ها برای ورود به 
بازارهای نوين اين بود که در نهايت مشارکت فراب-

بهره برداري  احداث،  پروژه  اخذ  به  موفق  شيمبار 
تهران  شرق  شمال  فاضالب  تصفيه خانه  انتقال  و 
)لويزان( گرديد.  در ساير حوزه هاي کاري شرکت 
مانند حوزه حرارتي، پروژه هاي انتقال آب و ايستگاه 
پمپاژ نيز فعاليت هاي متعددي مانند ارسال اسناد 
پيش ارزيابي، ارسال پيشنهاد فني و مالي و مذاکره 
با کارفرمايان انجام شده است که معاونت توسعه 
طرح ها در حال حاضر مشغول پيگيري برای حصول 

نتيجه اين مذاکرات/مناقصات است.
قبيل  از  کره اي  شرکت هاي  با  همچنين   
 Hyundai و   Hyundai Engineering
ترغيب  برای  مذاکراتي  نيز   Daelim و   E&C
شرکت هاي مذکور در راستای سرمايه گذاري برای 
پروژه هاي حرارتي انجام شده است که اميدواريم در 
اين زمينه ها نيز شرکت فراب بتواند بخشي از کار را 

به صورت EPC کسب کند. 

 Voith مشاركت فراب با شركت
در مناقصه نيروگاه آبي باله در مالزي

در زمينه بازاريابي برون مرزي، پروژه نيروگاه آبي 
پروژه هاي  از مهمترين  مالزي يکي  باله در کشور 
امسال  توسعه طرح ها  معاونت  بود که  برون مرزي 

فعاليت هاي بازاريابي متعددي برای اخذ آن انجام 
داد. در اين مناقصه، شرکت فراب با مشارکت شرکت 

Voith آلمان حضور يافت. 
پروژه نيروگاه آبي باله، اولين پروژه اي است که 
بين المللي  پيشتاز  شرکت  يك  با  فراب  شرکت 
در  مي نمايد.  مشارکت  جهاني  استاندارد هاي  با 
مشارکت  مانند  بزرگي  شرکت هاي  پروژه  اين 
آرژانتيني  شرکت   ،Sinohydro-Alstom
Impsa، مشارکت Andritz-CGGC، مشارکت 
Three Gorges-HEC و شرکت DEC حضور 
داشتند و شرکت فراب موفق شد مرحله پيش ارزيابي 
را با موفقيت پشت سر بگذارد و در مناقصه اين پروژه 
شرکت کند. اطالعات غيررسمي نشان از مناسب و 
رقابتي بودن پيشنهاد فني و مالي ارائه شده مشارکت 
با  مذاکرات  حاضر  حال  در  و  دارد   Voith-فراب
کارفرماي طرح براي اخذ اين پروژه در جريان است. 
پس از سياست گذاري ورود به حوزه نيروگا ه هاي 
آبي کوچك در قاره آفريقا و اخذ پروژه نيروگاه  آبي 
ترم در کشور کنيا در سال 1393، پروژه هاي متعددي 
شناسايي گرديدند که مي توان به پروژه نيروگاه آبي 
Tindinyo، پروژه نيروگاه آبي Mutunguru و 
پروژه نيروگاه آبي Kithino در کشور کنيا اشاره 
بزرگي  شرکت هاي   ،Kithino پروژه  در  کرد. 
 Sinohydro و Hyundai، Daewoo همچون
حضور داشتند. اين پروژه در حال حاضر در مرحله 
سوي  از  نيز  فراب  شرکت  و  است  پيش ارزيابي 
کارفرماي محترم طرح واجد شرايط تشخيص داده 
شده است. يکي ديگر از اقدامات صورت گرفته در 
سال جاري، برگزيده شدن شرکت فراب به عنوان 
صادرکننده ممتاز ملي بود. همانطور که مي دانيد 
با سازمان  مسئوليت جمع آوري مدارک و مذاکره 
توسعه تجارت به عهده معاونت توسعه طرح ها است.

  شرکت فراب پس از انتخاب به عنوان صادرکننده 
نمونه در پنج سال گذشته، در سال جاري توانست با 
کسب رتبه اول در گروه صادرکنندگان خدمات فني 
و مهندسي، به عنوان صادرکننده ممتاز ملي برگزيده 
شود و لوح و تنديس صادرات را از رئيس جمهور 

محترم جناب آقاي دکتر روحاني دريافت کند.
مهمترين چالش ما در معاونت توسعه طرح ها، 
 EPC عدم وجود نقدينگي برای تعريف پروژه هاي
تمامي  تقريباً  حاضر  حال  در  است.  کشور  در 
 BOT پروژه هاي زير ساخت داخل کشور به صورت
 EPCF و در موارد کمي نيز به صورت BOO و يا
به ندرت پروژه EPC به مرحله برگزاري  است و 
مناقصه مي رسد. در خارج از کشور نيز تقريباً وضع 
سال هاي  در  که  عراق  کشور  در  است.  بدين گونه 
گذشته به عنوان يکي از مهمترين بازارهاي هدف 

تمامي  جاري  سال  در  بود،  مطرح  فراب  شرکت 
پروژه هاي خود را به صورت BOO تعريف کرده اند 
که با شرايط امنيتي حال حاضر اين کشور کمي 
غيرمنطقي به نظر مي رسد.  بر اساس پيش بيني هاي 
به  داخلي  پروژه هاي  تعريف  روند  گرفته،  صورت 
 BOO، BOT، از  )اعم  سرمايه گذاري  صورت 
Buy back و ...( در سال هاي آتي نيز ادامه خواهد 
داشت و بنابراين نياز است تا تمهيداتي در خصوص 
نحوه تأمين مالي پروژه هاي مذکور انديشيده شود 
تا شرکت فراب بتواند سهم مناسبي از اين پروژه ها 
داشته باشد.  با توجه به تغييراتي که اجراي برجام 
بر سياست خارجي ايران گذاشت، تصميم بر آن شد 
که مجدداً کشورهاي هدف شرکت فراب بر اساس 
حاضر  حال  در  گردند.  رتبه بندي  فعلي  اطالعات 
رتبه بندي کشورهاي هدف در حال انجام است و پس 
از استخراج و اخذ تاييديه مديريت ارشد، فعاليت هاي 

بازاريابي متمرکز بر روي آنها انجام خواهد شد. 
مقوله ديگري که مورد توجه ويژه اي قرار خواهد 
گرفت، موضوع مشارکت و انتخاب شريك مناسب 
است. تاکنون نيز معاونت توسعه طرح ها با انتخاب 
شريك مناسب توانسته است راه را براي ورود به 
پروژه هاي راه سازي، تونل انتقال آب و تصفيه خانه 
هموار کند و منجر به رقابت پذيري بيشتر شرکت 
فراب شود. البته ذکر اين نکته ضروري است که پس 
برای  مناسب  پياده سازي سازوکار  اخذ شريك،  از 
انتقال دانش از شريك به شرکت فراب از اهميت 
بسيار بااليي برخوردار است و بايد مورد توجه ويژه اي 
قرار گيرد. ما برای رشد فعاليت های مربوط به توسعه 
بيشتری  انعطاف  اين هستيم که  نيازمند  طرح ها 
درباره سياست تاسيس دفتر نمايندگي در کشورهاي 
هدف بکار برده شود. سياست فعلي شرکت فراب 
تاسيس دفاتر نمايندگي پس از اخذ پروژه در کشور 
هدف است ولي در برخي مواقع، نبود دفتر نمايندگي 
منجر به عدم توانايي اخذ پروژه مي شود. همچنين 
تبليغات و ابزارهاي آن هم مبحث بسيار مهمي است 
که بر روي فرآيند کاريابي تاثير بسزايي دارد و هر 
چه موثرتر صورت گيرد، شانس اخذ پروژه بيشتر 
خواهد شد.  با توجه به شرايط امروز اقتصاد ايران و 
جهان در صورتي که شرکت فراب بتواند يك سازوکار 
منعطف و مناسبی برای تأمين مالي پروژه ها تدوين 
کند، سهم بسيار مناسبي از پروژه هاي فعلي داخل 
کشور مي توان کسب کرد. در واقع مبحث تأمين 
مالي به عنوان گلوگاه کاريابي داخل کشور و بعضي 
از کشورهاي خارجي مطرح است و در صورت حل 
مشکالت مربوط به اين بخش و ايجاد يك مکانيزم 
تأمين مالي قدرتمند، شاهد رشد شرکت و اخذ پروژه  

در حوزه هاي مختلف خواهيم بود.

معاون توسعه طرح هاي  شركت فراب

مجید صمدي مجد
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تجربه نگاری2222

قدم به قدم  تغيير می كنيم
مروری بر عملكرد شركت ساخت تجهيزات فراب )شركت توبا(

شرکت ساخت تجهيزات فراب )شرکت 
تابستان سال 94 تاکنون  ابتداي  از  توبا( 
14 قرارداد به ارزش تقريبي 950 ميليارد 
ريال منعقد کرده است که طبيعتا سهم 
و  همراهي  به  قراردادها  از  اين  عمده اي 
اما  برمي گردد،  فراب  شرکت  همکاري 
اگر قرار باشد عملکرد کمي  و کيفي اين 
مي توان  کنيم،  ارايه  مفصل تر  را  شرکت 
مختلف  حوزه هاي  در  شرکت  گفت  اين 
شرکت داري، شامل بهبود کسب و کار ، 
بهبود سازمان، سيستم  و  منابع انساني و 

و  متعدد  نتايج  سازماني،  فرهنگ  بهبود 
متنوعي کسب کرده است.

عملکرد  بهبود  برای  داريم  اعتقاد 
برنامه هايي  اول  قدم  در  شرکت،  بايد 
سازماني؛  منابع  و  ظرفيت  با  متناسب 
تهيه  مذکور  حوزه هاي  همه  بر  مشتمل 
شود، در قدم بعد، بايد تغييرات را با برنامه، 
در گام هاي کوچك، اما با جديت و قدرت 
اجرا کرد تا تغييرات سبب به هم ريختگي 
در سازمان نشوند و بعد از هر قدم، فرصت 
فراهم  نيز  بعد  قدم هاي  و  برنامه  اصالح 

شود.
به همين منظور ما در شرکت ساخت 
تجهيزات فراب با بهبود فرهنگ سازماني 
مديران  با  مدت،  اين  طي   کرديم،  آغاز 

شرکت  جلسات متعددي )قريب 20جلسه( 
نبايدها،  اهداف،   بايدها،  شد؛   برگزار 
فرصت ها  محدوديت ها،   استراتژي ها، 
برنامه هايي  کرديم،  مرور  را  تهديد ها  و 
اتخاذ  جديد  استراتژي هاي  با  متناسب 
ميزان  و  محدوديت ها  فرصت ها،  کرديم 
کرديم،  لحاظ  نيز  را  منابع  به  دسترسي 
برنامه ها را به ارکان شرکت ابالغ و تأکيد 
بايد پيش قدم و پرچمدار  کرديم مديران 
حوزه هاي  بخصوص  حوزه ها،  همة  در 
زيرا  باشند،  رفتاري  و  اخالقي  فرهنگي، 
با الگوپذيري از مديران در اين  همکاران 

راه گام خواهند گذاشت.
پيام هاي  انتقال  برای  مدت  طي اين 
مهم، بخصوص پيام هاي فرهنگي، اخالقي 

)با حضور  پنج جلسه عمومي  رفتاري،  و 
ضمن  و  کرديم  همکاران(  برگزار  همه 
و  حوزه هاي کاري  انداز،  چشم  تببين 
محدوديت ها،  جديد؛  استراتژي هاي 
فرصت ها و مشکالت حوزه هاي مختلف را 

مشخص کرديم.
چشم انداز،  اساس  بر  مدت  در  اين 
استراتژي  و حوزه هاي کاري جديد شرکت؛ 
جلسه(   50 از  )بيش  متعددي  جلسات 
سازماني،  ساختار  اصالح  و  بررسي  براي 
 سيستم و ترکيب منابع انساني، سيستم ها 
دستورالعمل هاي  و  اجرايي  و  روش هاي 
با  اين  هم زمان  کرديم  برگزار  موجود 
اقدامات، جلساتي نيز با معاونين،  مجريان 
و مديران محترم شرکت فراب برگزار شد 
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تا اوالً راه هاي تعامل بين شرکت ها مجددا 
بازنگري و در صورت لزوم اصالح شوند و از 
طرفي با رويکردهاي تك تك  اين مديران 
)به عنوان مهمترين مشتريان شرکت  توبا( 

نزديکتر و مانوس تر شويم. 
چگونگي  ديگري،  متعدد  جلسات  در 
جهت  قيمت  و  فني  پيشنهاد  تهيه 
انتخاب  مناقصات،  چگونگي  در  حضور 
و  مديريت  روش هاي  بهبود  و  پيمانکار 
در   شدند،  بررسي  پيمانکاران  بر  نظارت 
نظرات  دريافت  منظور  ارتباط  به  اين 
با  فراب،  شرکت  طرح هاي  مجريان 
طرح هاي  مجريان  و  معاونين  از  برخي 
شرکت فراب جلساتي برگزار شد که  اين 
بررسي ها منجر به کامل تر شدن استراتژي 
و  متوسط  و  کوچك  پيمانکاران  انتخاب 
مقيم  بازرسي  و  نظارت  استقرار سيستم 
در کارگاه ها و کمك به پرورش پيمانکاران 

شد. 
استراتژي هاي  اجراي  با  توانستيم 
دريچه هاي  تامين  قرارداد  در  الذکر  فوق 
استاپ الگ نيروگاه درالوک، بعد از طراحي 
مديريت  همکاران  توسط  تجهيزات 
طراحي و مهندسي )و با همکاري تيم هاي 
بيروني(، کليه مواد و اقالم مورد نياز پروژه 
را خودمان تامين کنيم، بيش از 700 آيتم 
خريد براي اين قرارداد، تجارب گران بهايي 
مشکالت  اما  آورد،  ارمغان  به  برايمان 
)قريب 100  داشت  همراه  به  نيز  زيادي 
برگزار  استعالم  و  معامالت  کميسيون 
ساخت  فرايند  اوقات  گاهي  کرديم(، 
ارسال  و  اقالم  ارسال  در  تاخير  دليل  به 
کيفيت  نشدن  مهيا  دليل  به   اقالم 
و. .. ، به مخاطره افتادند، ولي استراتژي را 
تا آخر اجرا کرديم و اشکاالت آن را کشف 
کرديم، اميدواريم با اين تجربه، بتوانيم در 
داشته  بيشتري  بازده  آينده،  پروژه هاي 
مديريت  مناسب تر،  طرح ريزي  باشيم. 
بهينه منابع، چارچوب هاي منظم تر کاري، 
کمتر  معامالت  کميسيون  و  استعالم ها 
اين  دست آوردهاي  مهمترين  مي تواند 
شرکت   آينده  قراردادهاي  براي  قرارداد 

باشد.
اواسط سال 94 ، براي بهبود فرايندهاي 
مالي، ابتدا تغييرات ساختاري در مديريت 
مالي و اداري و ترکيب منابع انساني  اين 
به  بعد  مرحله  در  و  شد  انجام  مديريت 

خدا  آبي  نیروگاه  اصلي  جرثقیل  تأمین   •
آفرین شركت فراب 

• تأمین دریچه هاي استاپ الك نیروگاه آبي 
خاتمه  )طراحي  فراب  شركت  آفرین  خدا 

یافته و منتظر ابالغ قرارداد هستیم(
• تأمین دریچه هاي تصفیه خانه دوم گیالن 
شركت تانا انرژي )یک سال قبل استعالم 

انجام شده، ولي نتیجه اعالم نشده است(
)انواع  هیدرومكانیک  تجهیزات  تأمین   •
دریچه ها( نیروگاه آبي باله مالزي شركت فراب

)انواع  هیدرومكانیک  تجهیزات  تأمین   •
پاكستان  گلپور  آبي  نیروگاه  دریچه ها( 

شركت فراب
)انواع  هیدرومكانیک  تجهیزات  تأمین   •
دریچه ها( نیروگاه آبي راغون تاجیكستان 

شركت فراب

• تأمین برخي تجهیزات سیستم كولینگ 
نیروگاه حرارتي داالهو شركت فراب

• تأمین دیفیوزرهاي فن هاي پروژه متروي 
دوحه قطر شركت زیترون اسپانیا

تجهیزات  ساخت  پیمان  مدیریت   •
 )HRSG( حرارتي  بازیافت  مبدل هاي 

نیروگاه حرارتي داالهو شركت BHI كره
تجهیزات  ساخت  پیمان  مدیریت   •
 )HRSG( حرارتي  بازیافت  مبدل هاي 
نیروگاه حرارتي مازندران شركت BHI كره

)انواع  هیدرومكانیک  تجهیزات  تأمین   •
شركت  بختیاري  آبي  نیروگاه  دریچه ها( 

دایلیم كره جنوبي
)انواع  هیدرومكانیک  تجهیزات  تأمین   •
جنوبي  آمریكاي  در  آبي  نیروگاه  دریچه( 

شركت فویت آلمان

كارنامه شركت ساخت تجهيزات فراب )شركت توبا( توسعه بازار:

• قرارداد ساخت داخل توربین هاي نیروگاه 
سردشت )خاتمه یافته است(

الگ  استاپ  دریچه هاي  تأمین  قرارداد   •
نیروگاه سردشت )خاتمه یافته است(

• قرارداد تأمین جرثقیل هاي اصلي و كمكي 
نیروگاه آبي سردشت )در حال اجرا(

• قرارداد تأمین دریچه ها و برخي تجهیزات 
هیدرومكانیک نیروگاه آبي ترم كنیا )خاتمه 

یافته است(
• قرارداد تأمین جرثقیل اصلي نیروگاه آبي 

ترم كنیا )خاتمه یافته است(
الگ  استاپ  دریچه هاي  تامین  قرارداد   •

نیروگاه آبي درالوك )در حال اجرا(
• قرارداد تأمین دریچه هاي رادیال نیروگاه 

آبي درالوك )در حال اجرا(
آشغال گیر  دریچه هاي  تأمین  قرارداد   •
آشغال گیر  دریچه  كننده  تمیز  ماشین  و 
)TRCM( نیروگاه آبي درالوك )در حال اجرا(

• قرارداد تأمین ماشین تمیز كننده دریچه 

آشغال گیر )TRCM(نیروگاه آبي اومااویا )در 
حال اجرا(

تجهیزات  پیمان  مدیریت  قرارداد   •
 )HRSG( حرارتي  بازیافت  مبدل هاي 
نیروگاه متمركز پارس جنوبي )در حال اجرا(
• قرارداد تأمین تجهیزات سیستم كولینگ 
)كارفرما:  جنوبي  پارس  متمركز  نیروگاه 

شركت شوهانگ و  اینوسپین(
• قرارداد تأمین جرثقیل هاي سقفي نیروگاه 

متمركز پارس جنوبي )طراحي آغاز شده است(
• قرارداد تأمین دیفیوزرهاي فن هاي پروژه 
خط دوم متروي مشهد )همكاري با نماینده 

شركت زیترون اسپانیا(
• طراحي، تأمین، نصب و راه اندازي سیستم 
روشنایي هیبریدي پارك فن آوري شیراز 

)كارفرما: شهرداري شیراز(
)این پروژه سال 93 قرارداد شده است، اما از 

سال 95 آغاز  و به زودي به اتمام مي رسد(

كارنامه شركت ساخت تجهيزات فراب )شركت توبا( - قراردادهاي منعقد شده:
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منظور ساماندهي و بهبود وضعيت مالي 
شرکت، اقدامات متعددي انجام شد.

اين  در  شده  انجام  اقدامات  جمله  از 
معوق  پرداخت هاي  به روزرساني  حوزه 
مالياتي،  و  بيمه اي  سازمان هاي  به 
مالياتي سال 1393،  پرونده  نهايي سازي 
در  مالي  نرم افزار  ظرفيت  از  استفاده 
و  حقوق  مالي،  حسابداري  حوزه هاي 
ارزي  سيستم  زير  خريداري  و  دستمزد 
و رفع مغايرت و بروز  رساني حساب هاي 

پروژه ها و ستاد با شرکت هاي گروه فراب 
بوده است. همچنين اخذ تاييديه حسن 
انجام تعهدات برخي از پروژه هاي خاتمه 
برخي  سپرده هاي  آزاد سازي  يافته، 
پروژه ها، افتتاح حساب ارزي در بانك هاي 
داخلي با پشتوانه شعب و يا کارگزاري هاي 
گشايش  و  است  شده  انجام  خارجي 
حساب ارزي در خارج از کشور و گشايش 
قراردادهاي خارجي  براي  اسنادي  اعتبار 
نيز در همين راستا مي باشند که در حال  

پيگيری هستند. با وجود محدوديت هاي 
مالي، اقداماتي درحوزه زير ساخت )بهبود 
سرورهاي شرکت  و ارتباط با گروه فراب 
و...( و سيستم هاي  نوري  از طريق کابل 
شده  برنامه ريزي  و  شد  انجام   ICT
سروري  بر  ايجاد  عالوه  زودي  به  است 
)بانك  شرکت  اطالعات  نگهداري  جهت 
يکپارچه سازي  متمرکز( ،  اطالعاتي 
شرکت  همکاران  مساعدت  با  نرم افزارها 

فراب نيز انجام شود.
کيفيت  کنترل  و  بازرسي  حوزه  در 
سعي  جديد،  مدير  انتصاب  بر  عالوه 
همکاران  با  بيشتر  تعامل  با  کرده ايم 
و  کيفيت  کنترل  و  بازرسي  مديريت 
اعتماد  فراب،  شرکت  طرح هاي  مجريان 
اين همکاران و مجريان طرح ها را بيشتر 

از پيش در حوزه کيفيت جلب کنيم. 

احيا مدیریت طرح و برنامه با هدف 
تمركز بر فرآیند برنامه ریزی

اواسط سال 94 مديريت طرح و برنامه 
فرايند  بر تمرکز  تا عالوه  احيا کرديم  را 
برنامه ريزي و کنترل پروژه ها ، بتوانيم در 
آغاز هر پروژه طرح ريزي مناسبي جهت 
هر پروژه انجام دهيم و در جلسات منظم، 
اقدامات  و  بررسي  را  پروژه ها  عملکرد 
اصالحي و جبراني را برنامه ريزي کرده و 
با برنامة منسجمي پروژه ها را اجرا کنيم. 

نيز  طراحي  و  مهندسي  حوزه  در 
فعاليت مهمي که طي  اين مدت انجام شد 
تشکيل و تجهيز تيم طراحي و مهندسي 
سازه هاي فلزي، تجهيزات هيدرومکانيك 
و جرثقيل در کنار تيم طراحي و مهندسي 
تجهيزات دوار بود،  تا بتوانيم از فرصت هاي 
فراب،  شرکت  پروژه هاي  در  موجود 
اين  همکاران  ببريم،  را  استفاده  بهترين 
بخش هم با برون سپاري بخش عمده اي 
از فعاليت هاي طراحي، توانستند طراحي 
پروژه هاي  مکانيك  هيدرو  تجهيزات 
را  فارس  ستاره خليج    و  درالوک  ترم، 
پشتيباني  با  توانستند  و  دهند  انجام 
مشکالت  بر  جرثقيل ها،  پروژه  تيم 
در  سردشت  جرثقيل  پل  داخل  ساخت 
نيز  اين  ايران فايق  آيند. در حال حاضر 
دريچه هاي  طراحي  مشغول  همکاران 
پروژه خداآفرين و مناقصات اين حوزه و 
پروژه هاي  براي  جرثقيل هايي  مهندسي 
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مختلف شرکت فراب هستند. يکي ديگر از 
مهمترين دست آوردهاي شرکت طي چند 
سال گذشته »طراحي و تامين توربين هاي 
نيروگاه آبي آزاد« بوده است که با حمايت 
و مساعدت شرکت فراب، براي اولين بار 
در ايران انجام شد. بعد از عمليات نصب و 
راه اندازي نيروگاه آزاد در اواخر پاييز سال 
94، توربين هاي اين نيروگاه تاکنون بدون 
در  و  مي باشد  بهره برداري  حال  در  وقفه 
بهمن ماه سال 95 نيز بعد از بازرسي هايي 
که طي دوره تعميرات اساسي انجام شد، 
طراحي توربين مجددا و بر اساس عملکرد 

يك ساله صحه گزاري شده است.

مهمترین برنامه ها و چالش هاي 
شركت ساخت تجهيزات فراب 

فراب  تجهيزات  برنامه شرکت ساخت 
)شرکت توبا(، از يك طرف توسعه پروژه ها 
فراب  گروه  کاري  حوزه هاي  راستاي  در 
و سعي خواهيم کرد طي دو سال  است 
ساخت  حوزه  در  بارزتري  نقش  آينده 
تجهيزات طرح هاي نيروگاه هاي حرارتي و 
طرح هاي صنايع ريلي  ايفا کنيم و همزمان 
و  سازماني  سازمان،  فرهنگ  بهبود  برای 

اخذ گواهينامه هاي معتبر نيز برنامه ريزي 
و اقدام کنيم. 

آينده  سال  دو  اهداف  از  ديگر  يکي 
فراب  گروه  از  بازاريابي خارج  ما،  شرکت 
برنامه ريزي  با  کرد  خواهيم  تالش  است، 
انرژي  از  بخشي  شده،  حساب  و  دقيق 
بازارهاي  به  معطوف  را  شرکت  همکاران 
دليل  همين  به  کنيم،  فراب  گروه  خارج 
از سال 95 اقدامات مقدماتي را نيز آغاز 
کرده ايم و کوشش مي کنيم تا پايان سال 
97 سهم  اين پروژه ها را در سبد پروژه هاي 

شرکت، به 20درصد برسانيم. 

چالش هاي آینده، اصلي ترین 
عامل یا مانع رشد و توسعه

باور داريم شرکت  ما در مسير رشد با 
از  يکی  شد،  خواهد  مواجه  چالش هايي 
مهمترين چالش هايي که در برنامه کالن 
براي  منابعي  و  شده  پيش بيني  شرکت 
آنها اختصاص يافته است جلب اعتماد و 
اطمينان بيشتر معاونين، مجريان و همه 
عنوان  )به  اجرايي  طرح هاي  همکاران 
است.  شرکت (  مشتريان  اصلي ترين 
بنابراين تالش خواهيم کرد همکاران گروه 
فراب باور کنند، شرکت ساخت تجهيزات 
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گروه  اين  از  بخشي  توبا(  )شرکت  فراب 
است که در راستاي توسعه زنجيره تامين 
گروه  براي  مي تواند  نياز،  مورد  تجهيزات 
فراب مزيت رقابتي ايجاد کرده و موجب 
قيمت  کاهش  يا  و  پروژه ها  افزايش سود 
پيشنهادي گروه فراب در مناقصات شود. 
ارکان  اطمينان  و  اعتماد  که   صورتي  در 
شرکت فراب جلب شود، مقدمات بازنگري 
و اصالح برخي فرايندهاي بين شرکت ها 
مي توانيم  در  اين صورت  مي شود،  فراهم 
يا  کاهش  پروژه ها،  واگذاري  رويه هاي: 
حذف تشريفات مناقصه، انعقاد قراردادها، 

مسئوليت کنترل کيفيت و بازرسي ساخت 
بهبود  و  اصالح  بازنگري،  را  تجهيزات 
مسئوليت  واگذاري  صورت  در  دهيم.  
ساخت تجهيزات )مواردي که تخصص و 
تجربه کافي جهت مديريت ساخت آنها در 
شرکت ما وجود دارند( مي  توانيم با بازنگري 
نحوه واگذاري کار به پيمانکاران، عالوه بر 
شکست کار به اجزاي کوچکتر، پيمانکاران 
مديريت پذيرتر را انتخاب و با  ايجاد سيستم 
بر کنترل  مقيم، عالوه  نظارت  و  بازرسي 
از  پيمانکاران،  آموزش  و  کيفيت  مستمر 
افزايش  و  سازماني  ساختار  شدن  بزرگ 
هزينه هاي سربار آنها نيز جلوگيري کنيم، 
اين  با  تنها  نه  مي توانيم  صورت  اين  در 
استراتژيك  شرکاي  عنوان  به  پيمانکاران 
جهت اجراي پروژه هاي مختلف همکاري 
کنيم بلکه مي توانيم بدون خريد کارگاه و 
يا کارخانه، مالك معنوي چندين کارگاه و 
کارخانه شويم. اگر بتوانيم اقالم مورد نياز 
يك يا چند پروژه )ورق، رنگ، پيچ و مهره و. 
. .( را تجميع کرده و خريدهاي کلي انجام 

دهيم، هزينه هاي سربار پروژه ها به ميزان 
يافت،  خواهد  کاهش  مالحظه اي  قابل 
هزينه هاي  و  قراردادها  پيمانکاران،  تعداد 
تعاملي بين شرکت ها را به حداقل خواهيم 
شرکت  چالش هاي  از  ديگر  يکي  رساند. 
ساخت تجهيزات فراب )شرکت توبا(،  اخذ 

پروژه خارج از گروه فراب است.
بدين منظور بايد کارفرماهاي مختلف 
مرتبط  پروژه هايي  مجري  يا  مالك  که 
پتانسيل  کرده،  شناسايي  هستند،  ما  با 
توانمندي،  و  آنها  بودن  اهلي  همکاري، 
ظرفيت و منابع خودمان را بررسي کنيم، 
بازاريابي،   و  تبليغات  رايزني،   با  سپس 
همکاري با آنها را آغاز کنيم.  بديهي است 
ابزارهاي  بايد  چالش  اين  بر  توفيق  براي 
الزم مانند گواهينامه هاي معتبر ملي و بين 
المللي را اخذ کرد، از تمامي پتانسيل هاي 
و  گرفت  مساعدت  و  کمك  فراب  گروه 
کنترل،  را  پروژه ها  اجرايي  هزينه هاي 
بايد  همچنين  داد.  کاهش  و  مديريت 
توانمندي هاي مديريتي، بازرگاني، اجرايي، 

فني و مهندسي و... را تقويت کرد تا امکان 
رقابت فراهم شود.

روي  پيش  چالش هاي  از  ديگر  يکي 
)شرکت  فراب  تجهيزات  ساخت  شرکت 
سازماني  چابکي  و  چاالکي  حفظ  توبا(، 
است. بايد بتوان هم زمان با توسعه پروژه ها، 
غيره،  و  انساني  منابع  سازماني،  ساختار 
همکاران  پيمانکاران،  مشتريان،  به  پاسخ 
و تمامي ذي نفعان ، را در کوتاه ترين زمان 

ممکن ارايه کرد.  
در  که  است  ضرورت  همين  بنابر 
توسعه  بر  عالوه  آينده  استراتژي هاي 
شدن  گسترده  از  بايد  شرکت،  پروژه هاي 
شدن  طويل  و  )عريض  سازماني  ساختار 
چارت(، افزايش نيروي انساني، تجمل گرايي 
و ديوان ساالري که عامل از بين رفتن چابکي 
و چاالکي سازمان هستند، جلوگيري کنيم. 
حتما در اين مرحله برون سپاري برخي امور 
)بخصوص امور غير کليدي( و مديريت بهينه 
آنها مي تواند به حفظ چابکي سازماني کمك 

کند.

انداز،  چشم   ، كاري  حوزه هاي  تعیین   •
استراتژي، رویكرد ها و. .. جدید

پیمانكاري  دریافت گواهي نامه صالحیت   •
رتبه 5 رشته تأسیسات و تجهیزات و رتبه 

5 رشته نفت و گاز 
مدیریت  استاندارد  گواهي نامه  تمدید   •

 )9001 ISO( كیفیت
)ایجاد  شركت  سازماني  ساختار  بهبود   •
بخش  برنامه،  تفكیک  و  طرح  مدیریت 
اداري و پشتیباني از مدیریت مالي و اداري 
و اصالح ساختار سازماني مدیریت طراحي و 

مهندسي  و. .. (
ساختار  و  برنامه ریزي  ساختار  ایجاد   •
و  هفتگي  )گزارشات  پروژه ها  گزارش دهي 

بولتن ماهیانه هیأت مدیره(
بررسي  جهت  مناقصات  كمیته  تشكیل   •
تدوین  و  شركت  ظرفیت  و  توانمندي ها 

استراتژي حضور در مناقصه
• تشكیل بانک اطالعاتي مناقصات و پروژه ها 

و ایجاد زیر ساختارهاي الزم
سازي  یكپارچه  جهت   برنامه ریزي   •
فرایندهاي مشترك در گروه فراب و تالش 

جهت ادغام فرایندهاي موازي شركت ها
تجهیزات،  خارجي  سازندگان  با  تعامل   •
بخصوص پیمانكاران خارجي شركت فراب به 
منظور مشاركت و همكاري با آنها جهت توسعه 
زیترون؛  )شركت   تجهیزات  داخل  ساخت 

شركت  BHI   ؛ شركت فویت آلمان و. .. (
به عنوان گروه  با شركت فراب  همكاري   •
ساخت فراب در مناقصات خارجي )مناقصه 
نیروگاه آبي باله مالزي،  مناقصه نیروگاه آبي 
گلپور  آبي  نیروگاه  و   تاجیكستان  راغون 

پاكستان(

كارنامه شركت ساخت تجهيزات فراب )شركت توبا( بهبود سازمان، سيستم ها ، روش ها:

• تاكید بر شناسایي و پیگیري فرصت هاي 
همكاران  توسط  فراب  گروه  در  موجود 

شركت ساخت تجهیزات فراب 
• اولویت دادن به طرح ها و پروژه هاي شركت 
فراب نسبت به سایر پروژه ها و فرصت هاي 

بازار 
مجریان  مشاركت  فرصت  كردن  فراهم   •
انتخاب  و  ارزیابي  فرایند  در  طرح ها 
ساخت  فرایند  وطرح ریزي  پیمانكاران 

تجهیزات
• مذاكره و گفتگو جهت واگذاري مسئولیت 
حفظ كیفیت تجهیزات و مسئولیت مدیریت 

ساخت تجهیزات
• مذاكره و گفتگو جهت واگذاري مسئولیت 
برگزاري مناقصات و استعالم از پیمانكاران، 

به منظور كاهش تشریفات مناقصات
شركت  پذیرش  جهت  گفتگو  و  مذاكره   •
به  توبا(  )شركت  فراب  تجهیزات  ساخت 

عنوان تیم ساخت گروه فراب

 نكته:
شناسایي  با  مي توانیم  داریم  باور  ما 
فرصت هاي گروه فراب و با استفاده از روابط 
نزدیک خود با شركت فراب )مزیت رقابتي 

نادري كه نصیب هر پیمانكاري نمي شود(، 
تبدیل  جدید  قراردادهاي  به  را  فرصت ها 
براي  جدیدي  كاري  حوزه هاي  یا  و  كنیم 
خود ایجاد كنیم تا ضمن ایجاد كسب و كار 
جدید، منافع گروه نیز بیش از پیش حفظ 
شود، در این صورت مجریان طرح ها عالوه 
بر واگذاري كار به یک بخش دیگر از گروه 
اجرایي  مراحل  تمامي  در  مي توانند  فراب، 
ساخت تجهیزات حضور یافته و با توجه به 
استراتژي هاي مالي و اجرایي پروژه ذي ربط، 
در تصمیم گیري هاي اجرایي گروه ساخت 

نیز مشاركت نمایند.

كارنامه شركت ساخت تجهيزات فراب )شركت توبا( بهبود فرهنگ سازماني 
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كارنامه هزار ميليارد تومانی معاونت بازرگانی در سال 95
1000

 تومانميليارد

هر روز يک قرارداد
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معاونت بازرگانی شرکت فراب در سال 
95 بيش از 200 قرار داد منعقد کرده است. 
با احتساب اينکه در سال جاري حدود 230 
روز کاري داشتيم؛ اين تعداد از قراردادها به 
منزله اين است که تقريبا هرروز يك قرار 
داد، در معاونت بازرگانی به سرانجام رسيده 
است که آمار بسيار بااليي است. ارزش مالي 
تومان  ميليارد  هزار  بر  بالغ  قراردادها   اين 
است و با احتساب مجموعه همکاران بخش 
بازرگانی می توان گفت که بطور ميانگين هر 
يك نفر از اعضای اين مجموعه در طول سال 
گذشته هشت قرار داد منعقد کرده است که 

ارزش آنها معادل 35 ميليارد تومان است.
مبالغ  تقريبي  جمع  اينکه  وجود  با 
قراردادهايي که امسال در  معاونت بازرگاني 
تومان  ميليارد  هزار  بر  بالغ  نهايي شده اند 
مسير  در  مشکالتی  همچنان  اما  است؛ 
که  دارد  وجود  معاونت  اين  فعاليت هاي 
است.  نموده  و دشوار  بسيار سخت  را  کار 
مشکالت ناشي از تحريم، خصوصا در زمينه 
کماکان  بين المللي،  بانکي  همکاري هاي 
مثال  عنوان  به  داشت.  ادامه  نيز  امسال 
صدور ضمانتنامه ها در کنار استفاده از اعتبار 
بانکي، هنوز با مشکالت جدي روبروست و 
بانك هاي معتبر و بزرگ بين المللي از تعامل 

با  ايران واهمه دارند.
سياست هاي  و  اندازها  چشم  درباره 
کرد  اذعان  بايد  نيز  معاونت  اين  راهبردي 
که شاخص هاي روابط بازرگاني با  ايران در 
از روندي مثبت حکايت  سطح بين المللي 
بازرگانی  معاونت  دليل  همين  به  دارند، 
آماده  محض  به  تا  است  کرده  پيش بيني 
اصالح  به  نسبت  زيرساخت ها،  شدن 
روش هايي که در دوران تحريم بکار گرفته 
شده اند اقدام کند. انتظار مي رود نتايج  اين 
داد  سهولت  تأمين،  زمان  کاهش  حرکت، 
تامين  ميان  در  رقابت  افزايش  و  ستد  و 
کنندگان باشد. بايد توجه داشت با گسترش 
تجارت خارجي، دسترسي به برخي منابع 
بيشتر محقق خواهد  با سهولت  اطالعاتي 
از  برخي  در  عضويت  بيني  پيش  لذا  شد. 
بانك هاي اطالعاتي بين المللي  مرجع، در 

دستور کار بازرگاني است. 
بلوغ  از  اکنون  هم  فراب  تجاري  روابط 
و پختگي مناسبي برخوردار گرديده است، 
با  همزمان  که  مي شود  بيني  پيش  ولي 
ارتقاي روابط بانکي، مي توان از اعتبار فراب 
نسيه  خريد  براي  خارجي  پيمانکاران  نزد 

)Deferred Payment( استفاده نمود.

قرارداهاي خارجي
بخش  اقدامات  مهمترين  به  نگاهی 
معاونت  خارجی  قراردادهای  مديريت 
که  می دهد  نشان   95 سال  در  بازرگانی 
قراردادي  اسناد  براينکه  عالوه  واحد  اين 
طرح ها  توسعه  معاونت  از  را  مناقصات 
در  مي کند،  نظر  اظهار  و  بررسي  دريافت، 
نيز  کارفرمايي  قراردادهاي  کردن  نهايي 
فعاليت   بيشترين  اما  دارد،  عمده اي  نقش 
سپس  و  تنظيم  تهيه،  شامل   واحد  اين 
مذاکره و نهايي کردن قراردادهاي انگليسي 
زبان در کنار تيم هاي فني و اجرايي است. 
بديهي است الحاقيه، اصالحيه و يا جلسات 

حل اختالف قراردادي با پيمانکاران خارجي 
نيز با همکاري اين واحد  صورت مي گيرد. 
مکاتبه و يا نظارت بر مکاتبات خارجي نيز به 
عنوان يکي از فعاليت ها نيازمند صرف زمان 
زياد در  اين واحد است، هر چند که رسما 
در شرح وظايف  اين مديريت چنين مطلبي 

پيش بيني نشده است. 
که  است  ضروری  نکته  اين  ذکر 
با  عمدتا  شرکت،  خارجي  قراردادهاي 
فيديك  قراردادهاي  الگوي  از  استفاده 
)FIDIC( تهيه شده اند. همکاران مديريت 
قراردادهاي خارجي سال قبل موفق شدند 
يکي از اين الگوها را به زبان فلوچارت ارايه، 
بچاپ   )Wiley( وايلي  شرکت  توسط  و 
شرکت  همکاري  با  که  کار  اين  برسانند.  
بين المللي  کاري  رسيد،  انجام  به  فراب 
است و باعث ارتقاء جايگاه فراب در ميان 
کارشناسان با تجربه قراردادهاي بين المللي 

مي شود.
نيز  بازرگانی  معاونت  اعتبارات  واحد 
در سال 95 روزهای پرکاری را پشت سر 

گذاشته است که سرفصل اقدامات صورت 
گرفته به شرح زير مي باشد:

- انجام ثبت سفارش و اخذ مجوزهاي 
مربوطه از طريق سامانه ثبتارش و همچنين 
اصالحات مورد نياز در مجوزهاي اخذ شده 
کاالهاي خريداري شده  واردات  منظور  به 
بنام شرکتهاي فراب و مولد برق اسالم آباد.

- بررسي و اصالح اسناد حمل تهيه شده 
توسط فروشندگان خارجي و همچنين تهيه 
بخشي از اسناد حمل در حوزه مسئوليت 
ارتباط  در  اينترنشنال  فراب/فراب  شرکت 
اعتبارات  همچنين  و  نقدي  خريدهاي  با 

اسنادي.
- گشايش و انتقال اعتبار اسنادي براي 
ژنراتورهاي نيروگاه سردشت از محل منابع 
منابع  حداکثري  جذب  و  مرزي  آب هاي 
تخصيصي به پروژه آب هاي مرزي )داريان 
و سردشت( و متعاقباً رفع تعهد از سيستم 

بانکي.
داالهو  پروژه  اسنادي  اعتبار  اصالح   -
تجهيزات، جذب   F با کالس  تطابق  برای 

شركت طرف مذاكرهتجهیزات/ سرویسنام پروژه

ShayeghMain equipmentBruno presezzi

Dalahoo Installation, commissioning and performance test for F
class power plant power plant(Service and Supply contract)

Ansaldoo

Ragoun DamDam constructionMinistry of Energy-
Tajikistan

ShayeghMain equipmentQingdao Jieneng

Metro Tehran Line 7Signaling SystemBombardier

DalahooAir Cooled CondenserInnospin

Dalahoo400 kV Cable System Taihan Electric
Wire

ShayeghMain equipmentCGGC

Dalahoo Air IntakeBoldrocchi

DalahooExhustBoldrocchi

DalahooHRSGBHI

Dalahoo Thermal InsolationKlevers

Metro Tehran Line 7 Ventilation FanAirsystem

DalahooIgnition SystemCimco

DeraloukMobilizationYerivan

Oma OyaHP Compressors and related equipmentSauer & Sohn

Oma OyaSupply of Waterway Dewatering SystemNencini

Kohda AfarinGenerating System of KHoda Afarin Hydro ProjectAndritz

DeraloukSupply of Oil PumpPetroteps

برخي قرار دادهاي مهم مدیریت قراردادهای خارجی معاونت بازرگانی در سال 95 

معاون بازرگاني شركت فراب

سید جواد هاشمي
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قسمتي از مبالغ ساخت داخل، خريد خارج 
پروژه  اسنادي  اعتبار  مهندسي  خدمات  و 

داالهو.
- جذب کامل اعتبار اسنادي تجهيزات 
و بخشي از اعتبار اسنادي ساختماني پروژه 

.TEREM
اعتبارات  روي  نياز  مورد  اصالحات   -
اسنادي پروژه خط 2 قطار شهري مشهد که 
با جذب بخش عمده اي از اعتبارات اسنادي 
بوده  همراه  پروژه  اين  تجهيزات  و  ناوگان 

است.
همچنين همکاران اين واحد در راستای 
فعاليت های علمی مرتبط به حوزه بازرگاني 
اقدام به ترجمه کتاب »واردات/ صادرات«از 
 FOR" مخاطب  پر  کتاب هاي  مجموعه 
 "WILEY" از انتشارات "DUMMIES

نيز کرده است.

قرارداهاي داخلي
مرور کارنامه معاونت بازرگانی در بخش 
مديريت قراردادهاي داخلي، بيمه و حمل 
و ترخيص کاال در سال 95 نشان می دهد 
حوزه  در  فراب  مجموعه  از  بخش  که اين 
 95 سال  طی  داخلی  قراردادهای  کنترل 
حدود  203 قرارداد و 80 الحاقيه را کنترل، 

بررسي و نهايي نموده است.
در حوزه حمل و نقل خارجی نيز عمليات 
و  وارداتي  محموالت  براي  خارجی  حمل 
صادراتی )جاده اي ، ريلي؛ دريايي و هوايي( 
انجام شده است که شامل حدود 50 فقره 
عمليات به وزن تقريبی7 هزار و 500 تن 
و حجمی بالغ بر 50 هزار متر مکعب است. 
فعاليت مورد نظر در پروژه هايی مانند خط 2 
قطار شهري مشهد، خط 7 مترو تهران، خط 
1 مترو تهران، داريان، ترم، داالهو، اومااويا 
و سردشت انجام پذيرفته است. نگاهی به 
نشان  گذشته  سال های  در  فراب  کارنامه 
فراب چنين رکورد ساليانه ای  می دهد که 
طی 10 سال گذشته در حوزه حمل خارجی 

با مسوليت و توسط خود نداشته است.
 اين واحد در سالی که گذشت در حوزه 
حمل و نقل داخلی و ترخيص کاال نيز سال 
تشريفات  انجام  داشت.  آمدی  و  رفت  پر 
گمرکی و ترخيص برای محموالت وارداتي 
و صادراتی حدود 130 فقره به وزن تقريبی 
5 هزار تن انجام شده که عموم اين فعاليت ها 
برای پروژه هاي خط 2 قطار شهري مشهد، 

خط 7 مترو تهران، داريان،  ترم، کنتورهای 
هوشمند، تونل آزاد، کارون 4، بهره برداری 
سنگ توده 2، داالهو، اومااويا ، سياه بيشه و 

سردشت بوده است.
کاالهای  داخلی  حمل  انجام  بخش  در 
وارداتی و صادراتی، و نيز کاالهای ساخت 
فقره  پروژه ها؛ حدود 270  به محل  داخل 
حدود  آنها  وزن  که  است،  شده  حمل 
برای  موارد  اين  است.   بوده  هزارتن   8
قطار   2 خط  پروژه هاي  مانند  پروژه هايی 
شهري مشهد ،خط 7 مترو تهران، داريان، 
ترم، کنتورهای هوشمند، تونل آزاد، کارون 
4، بهره برداری سنگ توده 2، الصدر، داالهو، 
اومااويا ، سيمره، سياه بيشه و سردشت  انجام 
شده است و فراب چنين رکورد ساليانه ای 
طی 10 سال گذشته در حوزه حمل داخلی 

نيز نداشته است.
تمام  و  مهندسی  بيمه های  حوزه  در 
به  اقدام  بازرگانی  معاونت  نيز  نصب  خطر 
تمام  بيمه  صدور  تا  اطالعات  جمع آوری 
کنترل  اتاق  پروژه هاي  براي  نصب  خطر 
کنتورهاي هوشمند بوشهر و زنجان، صدور 
با  تجميعي  و  نصب  تمام خطر  نامه  بيمه 
شرکت بلندپايه برای پروژه درالوک و تمديد 
و اصالحيه بيمه نامه مهندسی پروژه خط دو 

متروی مشهد کرده است.
اقداماتی  در همين راستا عالوه بر اين؛ 
از قبيل تمديد بيمه نامه های پروژه ستاره 
کنتورهاي  داريان،  پارسيان،  فارس،  خليج 
تا  پيگيري  همچنين   و  بوشهر  هوشمند 
ازشرکت  خسارتي  چك  دريافت  مرحله 
ترانسهاي  خسارت  دريافت  برای  بيمه گر 
حدود  مبلغ  به  اومااويا  پروژه  کارگاهي 

50هزار دالر انجام شده است.
مهندسي،  نامه  بيمه  خسارتي  پرونده 
پرونده هاي خسارتي سياه بيشه، پرونده هاي 

کنتورهاي  پرونده  اومااويا،  پروژه  خسارتي 
 CCB پرونده ساختمان بوشهر،  هوشمند 
الصدر عراق،  خسارت TBM پروژه تونل 
ريزش  خسارت  و  آزاد  آب  انتقال  انتهايي 
مواردي  نيز  آزاد  آب  انتقال  انتهايي  تونل 
بوده اند که طی سال گذشته در اين بخش از 

معاونت بازرگانی پيگيری شده اند. 
اقدامات،  اين  کنار  در  بازرگانی  معاونت 
کارفرمايان،  نمايندگان  دائمی  به  مشاوره 
در  درگير  افراد  ديگر  و  معاونين  مجريان، 
در  و  است  داشته  عهده  بر  نيز  را  پروژه ها 
تخصصی  مشاوره های  به  اقدام  زمينه  اين 
در امور بيمه اي کرده است. همچنين کنترل 
بيمه ها  حق  پرداخت  منسجم  پيگيري  و 
گزارش های  ارايه  مشخص  و  سررسيد  در 
موردنياز سازمان برای معاونت مالی شرکت 

نيز در همين راستا انجام شده است.
در بخش بيمه های باربری نيز اين معاونت 
اقدامات الزم برای تهيه و صدور حدود 100 
فقره بيمه نامه باربري با سرمايه ای بالغ بر 
است.  داده  انجام  را  ريال  ميليارد  هزار   3
فقره   15 صدور  راستا  اين  در  همچنين 
الحاقيه برای مراقبت از اعتبار بيمه نامه های 
باربری در کنار پيگيري صدور و دريافت 40 
محموالت  برای  باربری  بيمه  گواهي  فقره 
پروژه اومااويا و پروژه داالهو نيز انجام شده 

است.
خسارتي  پرونده   10 تکليف  تعيين 
بيمه باربري شامل پرونده پروژه هاي پارس 
جنوبي ، الصدر، داريان، خط2 قطار شهري 
نهايتا دريافت و وصول  و  اومااويا  و  مشهد 
مبلغ خسارت پرونده خسارتی بيمه باربري 
پروژه الصدر از شرکت بيمه گر يك ميليارد 
و 400 ميليون ريال از ديگر اقدامات انجام 

شده در اين حوزه است.
بايد توجه داشت که حوزه های بيمه و 
حمل و ترخيص ، همواره نيازمند تأمين به 
موقع نقدينگی موردنياز برای پرداخت حق 
بيمه ها و همچنين ترخيص و حمل خارجی 
و داخلی هستند؛ با وجود تنگناهاي  مالی 
در سال 95؛ با تالش بسيار زياد همکاران 
اقدامات بسيار خوبي از جمله جلوگيري از 
متروکه شدن بخشي از تجهيزات بعمل آمد.

پيگيري  موضوع  اهميت  به  توجه  با 
مهندسی،  بيمه های  حق  پرداخت  و 
و  اقدامات  پروژه ها؛  باربری  و  بهره برداری 
اقل  حد  به  بمنظور  مضاعف  پيگيري هاي 

رساندن ريسك در اين حوضه بعمل آمده 
است.

چشم اندازها و سياست های راهبردی 
جذب نيروی کارشناسی در بخش حمل 
و نقل و ترخيص و نيز تاثير گذاری حضور 
کارشناس برنامه ريزی مهمترين چشم انداز 
ما برای سال آتی است. از ابتدای سال آتی 
در مجموعه معاونت بازرگانی بمنظور بهره 
امور  زمانبندی  اطالعات  ارايه  از  گيری 
مرتبط و مانيتور و گزارش کردن فعاليت ها از 
نيروهای کارشناس استفاده خواهيم کرد تا 
بيش از پيش بتوانيم همراه مجموعه باشيم 
و به بخش های مختلف خدمات رسانی کنيم.

اهم فعاليت هاي مدیریت هاي
تامين تجهيزات و خدمات 

تسريع  و  شرکت  واالي  اهداف  به  نظر 
پروژه  جمله  از  ها  پروژه  برخي  اجراي  در 
داالهو ، با تالش بي سابقه همکاران تامين 
چارچوب  در  و  جاري،  سال  در  تجهيزات 
برنامه زمانبندي پروژه ها و شرايط موجود، 
موفقيت هاي قابل توجهي در نهايي نمودن 
باختصار  آمد.  بدست  تامين  قراردادهاي 
اشاره  نظر  مورد  قراردادهاي  از  بخشي  به 

مي گردد.

پروژه هاي نيروگاه حرارتي
1- پروژه داالهو:

به  داالهو  پروژه  در  ريالي  قراردادهاي 
ارزش بيش از يکصد و دوازده ميليارد تومان 
و ارزش  قراردادهاي ارزي اين طرح تا پايان 
هفت  و  هفتاد  از  تر  بيش   95 ماه  بهمن 

ميليون يورو مي باشد.
بخشي از قراردادهاي منعقد شده بشرح 

زير است:
برق و ابزار دقیق

1- تامين کليد ژنراتور از شرکت ايراني 
از  اصلي  ترانسفورماتورهاي  تامين   -2

سازنده ايراني 
3- تامين پست 400 کيلو ولت از شرکت 

ايراني 
و   MV، LV برق تابلو هاي  تامين   -4

کنترل از شرکت ايراني 
5- تامين کابل هاي قدرت و ابزاردقيق از 

سازنده ايراني 
6- تامين کابل 400 کيلو ولت از شرکت 

 TAIHAN کره اي

شاخص هاي روابط بازرگاني با 
 ايران در سطح بين المللي از 
روندي مثبت حكايت دارند، 

به همين دليل معاونت 
بازرگانی پيش بيني کرده 
است تا به محض آماده 

شدن زيرساخت ها، نسبت 
به اصالح روش هايي که در 
دوران تحريم بكار گرفته 

شده اند اقدام کند
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7- تامين ترانسفورماتورهاي کمکي که 
از سازنده ايراني 

مكانیک
بازيافت  بويلر  دستگاه  دو  تامين   -1
حرارتي با ظرفيت توليد بخار 350 تن بر 
ساعت در سه فشار مختلف )سه فشاره( که 
با شرکت کره اي BHI و مشارکت سازنده 

ايراني مبادله شده است.
هواي  تجهيزات  دستگاه  دو  تامين   -2
ورودي با ظرفيت 608 متر مکعب بر ثانيه و 
دو دستگاه تجهيزات گاز خروجي با قطر 7 
متر و طول 35 متر که با شرکت ايتاليايي 

Boldorocci مبادله شده است.
3- انتقال دانش فني طراحي سامانه ي 
 )Cooling system( نيروگاه  سرمايش 
که با شرکت سوييسي Innospin مبادله 

شده است.
4- احداث تصفيه خانه ي آب نيروگاه با 
ظرفيت آبدهي 30 متر مکعب بر ساعت با 

شرکت ايراني 
5- بويلر کمکي با شرکت ايراني 

شرکت  با  نشاني  آتش  پمپ هاي   -6
ايراني 

7- کمپرسورهاي هواي فشرده با شرکت 
ايراني 

با  گاز  توربين  حرارتي  عايق هاي   -8
Kelevers Italiana شرکت ايتاليايي

9- جرثقيل هاي سقفي با شرکت ايراني 
10- کولرهاي هواخنك با شرکت ايراني 

ساختمان
1- احداث ساختمان هاي مشترک بين 
طرح قديم 500 مگاواتي و طرح جديد 900 
مگاواتي به مساحت 12.197 مترمربع که با 

شرکت نوتاش افرا مبادله شده است.
به  گاز  توربين  ساختمان  احداث   -2
مساحت 4.606 مترمربع که قرارداد آن با 

شرکت هاي ايراني مبادله شده است.
2- پروژه پارس جنوبي:

1- تامين سيستم DCS که با شرکت 
ايتاليايي BRUNO PRESEZZI مبادله 

شده است.
با  که  ولت  کيلو  کابل 400  تامين   -2

شرکت کره اي ILJIN مبادله شده است.

پروژه هاي طرح هاي آبي
طرح هاي  قراردادهاي  ريالي  ارزش 
درالوک ، اومااويا ، سردشت ، داريان، ترم، 

سياه بيشه، سيمره، گاوشان و گتوند  که 
از ابتداي سال جاري تا پايان بهمن ماه 95 
مبادله شده است بيش از 29 ميليارد تومان 
مورد  طرح هاي  قراردادهاي  ارزي  ارزش  و 
نظر تا پايان بهمن ماه 95 بيش از بيست  

ميليون يورو مي باشد.
بخشي از قراردادهاي منعقد شده بشرح 

زير است:
1- طرح اومااویا: 

برق و ابزاردقيق
 A.D. با شرکت  که  پست   تامين   -1

Perera & sons مبادله شده است . 
2- تامين سيستم DCS  که با شرکت 

ايراني قرارداد شده است
3- تامين سيستم IPB Bus duct که 

با شرکت Holduct مبادله شده است . 
شرکت  با  که  ژنراتور  کليد  تامين   -4

ABB  مبادله شده است . 
مكانیک

با    2500 اي  پروانه  شير  تامين   -1
شرکت ايراني 

2- تامين لوله پلي اتيلن 12 اينچ  که با 
شرکت ايراني

با  که  اي  صفحه  مبدل هاي  تامين   -3
 DHP ENGINEERING شرکت 

مبادله شده است . 
کننده  آب خنك  فيلترهاي  تامين   -4
ورودي که با شرکت Timex  مبادله شده 

است . 
5- تامين لوله و اتصاالت که با شرکت 
 VAN LEEUWEN BUIZEN

مبادله شده است . 
6- تامين ورق هاي شفت عمودي که با 

شرکت Dillinger مبادله شده است . 
 Sleeve Valve. Spindle 7- تامين
Valve. Butterfly Valve  که با شرکت 

Nenchini مبادله شده است . 
2- طرح سردشت:

برق و ابزاردقیق
شرکت  با  که  ترانسفورماتور  تامين   -1

ايراني مبادله شده است.
شرکت  با  که  ژنراتور  کليد  تامين   -2

ايراني مبادله شده است
3- تامين سيستم حفاظت که با شرکت 

ايراني مبادله شده است . 
4- تامين تابلو هاي MV و LV که با 

شرکت ايراني مبادله شده است . 

مكانیک
1- تامين Pressure  Vessel که با 

شرکت ايراني مبادله شده است . 
 Water-cooled تامين   -2
Package unit که با ايراني مبادله شده 

است . 
 Manual Valves ) Gate (3- تامين
 . Globe . Check. Butterfly  . Ball

که با شرکت ايراني مبادله شده است. 
4- تامين سه واحد گاورنر که با شرکت 

ايراني مبادله شده است . 
3- طرح داریان:
برق و ابزاردقیق:

شرکت  با  که  ژنراتور  کليد  -تامين   1
ايراني مبادله شده است . 

2 – تامين کابل هاي قدرت و ابزاردقيق 

که با شرکت ايراني مبادله شده است.
مكانیک

1-تامين تجهيزات سيستم تهويه که با 
ايراني مبادله شده است .

که  باال  فشار  کمپرسورهاي  2-تامين 
 J.P SAUER  &  SOHN با شرکت 

مبادله شده است .
و  فشار  تقليل  شيرهاي  تامين   -3
 Claval شيرهاي کنترل فشار که با شرکت

مبادله شده است .  
4- طرح سیاه بیشه:

برق و ابزار دقیق:
با  1- تامين سيستم هاي مخابراتي که 

شرکت ايراني مبادله شده است . 
5- طرح درالوك:

مكانیک:
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1-تامين دريچه هاي راديال که با شرکت 
توبا مبادله شده است . 

2-تامين سيستم آشغالگير که با شرکت 
توبا مبادله شده است . 

شرکت  با  که  رسوب گير  تامين   -3
SEDICON مبادله شده است . 

با  که  نيروگاه  اصلي  جرثقيل  4-تامين 
شرکت ايراني مبادله شده است .

پروژه هاي ریلي
ارزش ريالي قراردادي طرح هاي ،توسعه 
 ، خط2مترومشهد  تهران،  مترو  يك  خط 
خط 7 مترو تهران و مترو هشتگرد که از 
پايان بهمن ماه 95  تا  ابتداي سال جاري 
ميليارد   165 از  بيش  است  شده  مبادله 
تومان و ارزش قراردادهاي ارزي طرح هاي 
مذکور تا پايان بهمن ماه 95 بيش از 101 

ميليون يورو مي باشد. 
الزم بذکر است بخش قابل توجه اي از 
قراردادهاي مبادله شده در طرح هاي ريلي 
اولين تجربه  فراب براي تامين تجهيزاتي از 

اين دست مي باشند:
حجم قراردادهاي مبادله شده به تفکيك 

پروژه ها به شرح ذيل مي باشد:
1- توسعه خط یک مترو تهران

حجم قراردادهاي مبادله شده در پروژه 
توسعه خط يك مترو تهران بيش از 40،5 
ميليارد تومان و 26،5 ميليون يورو مي باشد.

بخشي از قراردادهاي منعقد شده بشرح 
زير است:

با  که  سيگنالينگ  سيستم  تامين   -1
شرکت ايراني مبادله شده است.

2- تامين ريل سوم که با سازنده چيني  
Yichang Tianjin مبادله شده است.

3- تامين مخابرات که با شرکت ايراني 
مبادله شده است.

4- تامين کابل هاي قدرت و ابزاردقيق که 
با سازنده ايراني مبادله شده است.

 DC Switchgear 5- تامين سيستم
که با شرکت Secheron سوئيس مبادله 

شده است.
2- خط 2 مترو مشهد 

حجم قراردادهاي مبادله شده در پروژه 
ميليارد   39 از  بيش  مشهد  مترو   2 خط 
يورو  هزار  پانصد  و  ميليون  پنج  و  تومان 

مي باشد.
بخشي از قراردادهاي منعقد شده بشرح 

زير است:
1- قرارداد نصب که با شرکت نوتاش افرا 

مبادله شده است.
2- تامين کابل هاي MV فاز دو پروژه 

که با سازنده ايراني مبادله شده است.
3- قرارداد تامين، نصب و راه اندازي پله 

 Hyundai برقي با شرکت
4- قرارداد باالبرها

5- قرارداد دستگاه تراش زيرزميني چرخ 
قطار 

ريلي-  تعميراتي  ماشين  قرارداد   -6
جاده اي

ماشين تعميراتي ريلي- جاده اي ماشيني 
است که قابليت طي مسير بر روي جاده و 
ريل را دارد و براي اين منظور از تجهيزي 
را  آن  آهني  چرخ هاي  که  است  برخوردار 
گزين  ريل جاي  روي  بر  مسير  براي طي 
چرخ هاي الستيکي جاده اي مي نمايد. اين 
انتقال  براي  طراحي شده  ظرفيت  ماشين 
از  انباري  چنين  هم  و  تعميراتي  کارگران 
پشت  در  را  تعميرات  و  امداد  تجهيزات 

ماشين دارد.
شرکت  ساخت  شده  خريداري  ماشين 
شرکت  تجهيزات  با  و  بوده  آلمان  بنز 
پيدا  را  ريلي  حرکت  قابليت   Zwiehoff
ماشين  اين  خريد  قرارداد  است.  کرده 
آلماني  شرکت  با   95/03/17 تاريخ  در 

Zwiehoff مبادله شد.
7- قرارداد کشنده ي تنظيم گر

بين  واگن ها  جايي  به  جا  منظور  به   
تعميراتي  ايستگاه هاي  و  مختلف  خطوط 
تعميرگاه  در  چنين  هم  و  خط  طول  در 
انتهاي خط نياز به کشنده اي مي باشد که 
درجه، حمل  در شيب چهار  توان حرکت 
توقف  براي  نياز  مورد  ترمز  تامين  و  واگن 
که  کشند ه هايي  به  باشد.  داشته  را  واگن 
براي اين منظور استفاده مي شود کشنده ي 

 )shunting locomotive(تنظيم گر
با شرکت  منظور  اين  براي  گفته مي شود. 
چك  کشور  در  واقع   Zos Zvolen
تنظيم گر  کشنده ي  تامين  براي  قراردادي 

مبادله شد. 
با  ريلي  تعميراتي  ماشين  قرارداد   -8

جرثقيل شش تن
 ماشين تعميراتي ريلي ماشيني است که 
براي تعميرات در طول خط مورد استفاده 
سفارش  به  بسته  سازنده  و  مي گيرد  قرار 
مشتري تجهيزات مورد سفارش را بر روي 
اين تجهيزات  اين ماشين نصب مي نمايد. 
تجهيزات  به  دسترسي  براي  باالبر  شامل 
ديگر  تجهيزات  و  جرثقيل  باالسري،  برق 
مي باشد. با توجه به نيازهاي خط 2 قطار 
شهري مشهد ماشين تعميراتي با جرثقيل 
 Plasser & شش تن  از شرکت اتريشي

Theurer خريداري شد.
9- قرارداد باالبرهاي همگام

امکاني  قطار   ram يك  تعمير  براي   
صورت  به  که  مي شود  ديده  تعميرگاه  در 
همزمان امکان بلند کردن واگن ها و کشنده 
 ram وجود داشته باشد. از آن جا که يك
قطار در خط 2 مشهد متشکل از پنج واگن 
به  نياز  واگن  هر  بلند کردن  براي  و  است 
چهار باالبر همگام مي باشد براي بلند کردن 
يك ram قطار خط 2 مشهد بيست باالبر 
همگام طراحي شده است که اين باالبرها 
مي تواند به صورت چهار تايي و بيست تايي 
بنا به فرمان تابلوي فرمان کار کند. باالبرهاي 
از شرکت  همگام تعميرگاه خط 2 مشهد 

BM Makina ترکيه خريداري شد.
زيرزميني  تراش  دستگاه  قرارداد   -10

چرخ قطار
کارکرد  اثر  در  قطار  ناوگان  چرخ هاي   
از آن جا که تعمير  دچار آسيب مي شود، 
چرخ قطار، بدون باز کردن آن، به کاهش 
زمان تعميرات و افزايش زمان حضور ناوگان 
در خط کمك مي کند، دستگاه تراش زير 
شکلي  به  قطار  چرخ هاي  براي  زميني 
طراحي و ساخته شده است که قطار بر روي 
سازه ي آن مي ايستد و دستگاه تراش در هر 
زمان قادر است يك چرخ يا دو چرخ را به 
طراحي  منحني  مطابق  همزمان،  صورت 
آن، بتراشد. دستگاه تراش زيرزميني چرخ 
قطار براي تعميرگاه خط 2 مشهد از شرکت 

لهستاني Rafamet خريداري شد.

3- خط هفت مترو تهران
حجم قراردادهاي مبادله شده در پروژه 
خط هفت مترو تهران بيش از 80 ميليارد 

تومان و 69 ميليون يورو مي باشد .
بخشي از قراردادهاي منعقد شده بشرح 

زير است:
1- تامين سيستم سيگنالينگ که با شرکت 
 )Bombardier( خاتم  تجهيزات  توسعه 

مبادله شده است.
2- قرارداد نصب که با شرکت نوتاش افرا 

مبادله شده است.
با  که   BMS&SACDA تامين   -3

شرکت ايراني مبادله شده است.
4- تامين کابل هاي قدرت و کنترل که با 

سازنده ايراني مبادله شده است.
5- قرارداد تامين سيصد و سي و چهار 
دستگاه پله برقي  اين خط با شرکت سوييسي 
»Schindler« دومين قرارداد و بزرگ ترين 

قرارداد فراب در اين حوزه مي باشد.
6- قرارداد نصب و راه اندازي سيصد و سي 
و چهار دستگاه پله برقي  اين خط با شرکت 
ايراني منعقد گرديد اين قرارداد بزرگ ترين 

قرارداد فراب در اين حوزه مي باشد.
دو دستگاه  و  بيست  تامين  قرارداد   -7
و   )SAW(ايستگاهي محوري  هواکش 
تجهيزات جانبي آن با شرکت ايراني نهايي 

گرديد.
8- قرارداد تامين دوازده دستگاه هواکش 
محوري تونلي)TAW(و تجهيزات جانبي 

 "System Air"آن با شرکت سوئدي
و  دمپر  دريچه،  تامين  قرارداد   -9
صداگيرهاي اين خط با شرکت ايراني نهايي 

گرديد.
4- مترو هشتگرد 

حجم قراردادهاي مبادله شده در پروژه 
مترو هشتگرد بيش از 6،1 ميليارد تومان 
مي باشد. بزرگ ترين قرارداد بخش برق و 

ابزار دقيق اين طرح  به شرح زير مي باشد:
و   Contact سيم هاي  تامين 
Messenger که با يك شرکت ايراني مبادله 

شده است.
در  که  همانگونه  است  ذکر  به  الزم 
بازرگاني  معاونت  گرديد؛  مالحظه  گزارش 
بنا بر سياست هاي کلي کشور و توصيه هاي 
مديريت محترم عامل شرکت؛ تمام تالش 
از حداکثر توان  خود را در جهت استفاده 

ساخت داخل مبذول داشته است.

الزم به ذکر است همانگونه 
که در گزارش مالحظه 

گرديد؛ معاونت بازرگاني بنا 
بر سياست هاي کلي کشور و 
توصيه هاي مديريت محترم 
عامل شرکت؛ تمام تالش 

خود را در جهت استفاده از 
حداکثر توان ساخت داخل 

مبذول داشته است
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كارنامه معاونت نیروگاه های حرارتی نشان می دهد كه 
س�ال 95 برای معاونت شما س�ال پركاری بوده است، 
پروژه هایی كه تحت مدیریت معاونت ش�ما بودند، در 

حال حاضر چه وضعیتی دارند؟
پروژه های  حرارتی که از ابتدای سال 95 در معاونت حرارتی 
روی آن ها کار شده است را می توان به چند دسته تقسيم کرد. 
دسته اول پروژه هايی هستند که به مرحله اتمام عمليات نزديك 
شده اند، دسته ديگر پروژه هايی هستند که کار آنها تازه شروع 
شده و همچنان ادامه دارند و سال  آتی و شايد سال های آتی 

هم درگير اجرای آنها خواهيم بود. دسته ديگری 
از پروژه های ما هم پروژه های برون مرزی فراب 
هستند که در حال حاضر در ديگر کشورها در 

حال اجرای آنها هستيم.
در پروژه های برون مرزی وضعیت اجرای 

پروژه  ها چگونه است؟
يکی از پروژه های  خارج از کشور شرکت فراب 
الصدر  پروژه  بود. واحدهاي گازي  الصدر  پروژه 
گاز  توربين  واحد  دو  شد.  مدار  وارد  سال 94 
160 مگاواتی زيمنس داشت که خود عراقی ها 
توربين گاز و پست آن را از زيمنس خريده بودند؛ 
ولی مهندسي و تامين بقيه تجهيزات از طريق 

مشارکت فراب – عامران افق انجام شد. هر دو واحد  اين پروژه 
سال 94 به مدار آمدند و راه اندازی شدند. براساس تعهدی که ما 
داشتيم آن پروژه در زمان توافقی ما و طرف عراقی به سرانجام 
رسيد و تحويل موقت شد،  ولی به دليل حادثه ای که آنجا پيش 

آمد؛ اتاق فرمان پروژه کامال سوخت.
علت آتش سوزی چه بود؟

 اصال مشخص نشد که علت آتش سوزی چه بوده است. 
خود ما را هم اجازه ندادند که بررسی کنيم. سريع محل حريق 
را تميز کردند؛ يعنی بقايايی وجود نداشت که ما بررسی کنيم و 

ببينيم حريق چگونه اتفاق افتاده است.
پروژه در کدام منطقه عراق قرار دارد؟

در بغداد، محل پروژه در واقع  شهرک الصدر در نزديکی 

مرور كارنامه سال 95 معاونت نيروگاه های حرارتی در گفت و گو با مهندس مهدیزاده

فناوری طراحی كندانسور هوايی نيروگاه های  سيكل تركيبی
 و طراحي سيكل حرارتي نيروگاه بخار را كسب كرديم

شناخته شده ترین  جمله  از  فراب  شرکت  حرارتی  نیروگاه های  معاونت 
است. این  مهندسی  فرآیندهای  و  صنعت  با  تعامل  در  شرکت  بخش های 
در  حرارتی  نیروگاه های  بخش  در  شرکت  اجرایی  بازوی  بعنوان  معاونت 
سال های گذشته پروژه های متعددی را به سرانجام رسانده و در سال 95 نیز 

فعالیت های خود را در همین راستا ادامه داده است. برای اطالع از چند و چون 
فعالیت های این معاونت در سال 95 گپ و گفت کوتاهی با مهندس مهدی زاده 
ادامه  معاون نیروگاه های حرارتی شرکت فراب داشته ایم که شرح آن را در 

می خوانید.

فرانک میرزایی
روزنامه نگار اقتصاد  ی
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بغداد است و  بعد از اتفاقی که افتاد ما در اين پروژه برای 
بازسازی دعوت شديم و  بازسازی نيروگاه را انجام داديم.

بازس�ازی پروژه الصدر امس�ال به س�رانجام رسید یا 
همچنان ادامه دارد؟

اين پروژه جزو پروژه های تمام شده ما در سال 95 است. 
پروژه االن بازسازی شده و آماده است. هر دو واحد آن نيز در 
مدار آمده است. البته يك بخش کار مانده  است که کمتر از 5 

درصد است. پروژه بيشتر از 95 درصد پيشرفت فيزيکی دارد. 
پروژه ديگری که پروژه جاری ما بوده است، پروژه پارس 
پروژه ای که  جنوبی است که کارفرماي آن POGC است. 
سيکل ساده توربين گاز های  آن موجود است و قرار است تبديل 
به سيکل ترکيبی بشود. اين پروژه شامل  سه توربين بخار به 
اضافه شش بويلر بازيافت و سيستم خنك کننده آن و تجهيزات 

جانبي است.
حجم این پروژه چقدر است؟

از نظر ميزان توان الکتريکي 480 مگاوات می شود.
فراب دقیقا چه نقشی در این پروژه دارد؟

فراب در اين پروژه، پيمانکار اي پی سی است. ما در واقع 
ترکيبی  به سيکل  را  توربين گاز  در اين پروژه، سيکل ساده 
تبديل می کنيم. يعنی شش تا توربين گاز آنجا وجود دارد؛ 
دود خروجي از اين توربين گازها که داراي دماي بااليي است 
و هم اکنون از طريق دودکش وارد اتمسفر مي شود  قرار است 
وارد شش بويلر بازيابی )که نصب خواهد شد(، شود. يعنی از 
انرژي آن استفاده و برق توليد شود؛ سه عدد توربين بخار 160 
مگاواتي و سيستم کولينگ و  تجهيزات جانبی مورد نياز آن نيز 
نصب خواهد گرديد تا در نهايت اين نيروگاه تبديل به نيروگاه 

سيکل ترکيبی شود.
پروژه نیروگاه پارس جنوبی امس�ال چقدر پیش�رفت 

داشته است؟
در حال حاضر به صورت فيزيکی حدود 36 درصد پيشرفت 
داشته است. تجهيزات اصلی پروژه خريداری شده؛ توربين ها، 
ژنراتورها، ترانس اصلي در سايت است...بخش خريد خارج بويلر 
انجام شده و در حدود 85 درصد پيشرفت دارد و ساخت داخل 
بخش بويلر با شرکت آذراب قرارداد و ساخت داخل سيستم 
خنك کن آن)ACC( با شرکت توبا قرارداد و شروع شده است 
و کارهاي ساختماني پروژه و بخشي از قراردادهاي خريد آن در 

حال اجراست. 
دستاورد این پروژه برای فراب چه بوده است؟

برای فراب داشت درگير شدن  اين پروژه دستاوردی که 
مهندسي در بخش های مختلف از جمله طراحي سيکل حرارتی 
و طراحي پايه تأمين توربين ، بويلر و بازبيني و آموزش طراحي 
سيتم خنك کننده نيروگاه با همکاری شرکت های بين المللی 
بود. بايد توجه کرد که در يك سيکل حرارتی نيازمند دانش 
پيچيده ای از حوزه های مختلف هستيم که به زعم من فراب 
امروز اين دانش را دارد . يکی از بخش هايی که بايد در چنين 
پروژه هايی طراحی شود، طراحی و رسيدن به يك تصميم مهم 

درباره اين است که پروژه به چه توربين، بويلر و 
سيستم خنك کني نياز دارد، اين اقدامی است که 
ما امروز در فراب به خوبی از پس آن برمی آييم. 
بحث های مربوط به صرفه جويی در مصرف آب، 
خنك  برج های  سيستم  به  مربوط  بحث های 
کننده خشك و بسياری موارد ديگر که در حوزه 
اجرای چنين پروژه هايی قرار می گيرد، امروز در 
نيروگاه  توان ما قرار دارد. مثال در حال حاضر 
هايي هستند که سيستم های  خنك کن خشك 
مستقيم  دارند و االن هم خيلی مرسوم شده اند؛ 
اين سيستم ها را به اسم ACC می شناسند که 
را هم   ACC دانش طراحی فراب  در  االن  ما 
  ACC داريم؛ يعنی می توانيم در مهندسی فراب
طراحی کنيم و خودمان تجهيزاتش را بخريم و 

اجرا کنيم.
 ACC این توانی كه در طراحی سیستم
از آن ن�ام می برید، برای ما دس�ت آورد 

تازه ای است؟
می شود گفت بله... امسال به آن دستيابی پيدا 
 F کرده ايم و برای پروژه داالهو که نيروگاه کالس
است، داريم برج آن را طراحی می کنيم؛ البته  
اين فناوری را مپنا هم دارد. کسب دانش فنی 
طراحی برج های  خنك کن با کندانسور هوايي، 
يا مثال کسب فناوری طراحی کندانسور هوايی 
سيکل  طراحي  و  ترکيبی  سيکل  نيروگاه های  
حرارتي نيروگاه بخار، گمانم چنين عنوانی را می 

شود برای اين موضوع به کار برد.
بر سر صحبت درباره پروژه نیروگاه پارس 
جنوبی بودی�م كه نیمه تم�ام ماند، این 

پروژه كی به سرانجام می رسد؟
اقدام ماست.  پروژه  در دست  پارس جنوبی 

به عبارت ديگر سال بعد ما بايستی به شدت در اين پروژه کار 
کنيم و اشتغال اساسی در اجرای اين پروژه خواهيم داشت. چون 
اولين واحد آن بايستی در آبان ماه سال 97 و واحد هاي بعدي با 

فاصله دو ماه راه اندازي گردد.
پس می شود گفت االن مهم ترین پروژه  معاونت تحت 

مدیریت شما، همین پروژه است؟
نه، در واقع سه تا پروژه است؛ يکی پروژه داالهو است که 
بايد اولين واحد توربين گاز آن انتهاي سال 96 وارد مدار شود 
، پروژه پارس جنوبی  و ديگري پروژه ستاره خليج فارس است.

پروژه داالهو چه ویژگی هایی دارد و در كدام كالس قرار 
می گیرد؟

پروژه داالهو، پروژه متعلق به شرکت فراب است.  اين پروژه، 
پروژه سيکل ترکيبي با استفاده از توربين گازکالس F است؛ 
يعنی پروژه ای با راندمان باالست )حدود 56 درصد(. پروژه ای 

است که سيکل حرارتی آن را فراب طراحی کرده است.
حجم و ظرفیت این پروژه چقدر است؟ 

داالهو يك پروژه 500 مگاواتِی افزايش يافته به 900 مگاوات 
است. يعنی در حقيقت پروژه 500 مگاواتی تعريف شده است، 
ولی االن ما در حال توسعه و افزايش ظرفيت آن هستيم تا به 

900 مگاوات برسد.
فراب دقیقا چه نقشی در این پروژه دارد؟

طراحی نيروگاه و خريد تجهيزات و نصب و راه اندازي آن 
کامال برعهده ماست. برای همين است که می گوييم سال 96 در 
داالهو اشتغال جدی خواهيم داشت و جزو مهمترين پروژه های 

ما به حساب می آيد.
امسال برای این پروژه چه كردید؟ 

ما از مرداد ماه آن جا فعال شديم. پروژه داالهو قبال قرار 
بوده است اجرا شود؛ پروژه ای بود که LC   آن باز نشد؛ پروژه 
نيمه کاره بود؛ فقط از نظر ساختمانی پيشرفت کار داشت. 
امسال وقتی که ما شروع کرديم يك دغدغه اساسی داشتيم 
و آن هم ادامه مسير پروژه بر اساس داشته های قبلی با رعايت 
استانداردهای خودمان بود؛ پروژه را طوری طراحی کرديم که 
 Balance of Plantبرای که  را  قبلی  ساختمان های   تمام 
است، استفاده می شود. از ساختمان توربين  بخار آن نيز استفاده 
می شود؛ از پست قبلی استفاده می شود؛ از تمام کارهايی که 
انجام شده است استفاده می شود. البته اکثر اين اقدامات در 

حوزه کارهای ساختمانی هستند و تجهيزاتی نيستند.
این یعنی شما س�اختمان جدیدی بر آنچه بوده است 

اضافه نمی كنید؟
ما تنها يك سالن اضافه توربين گاز آنجا می سازيم، چون 
نوع توربين گازهايمان تغيير کرده است. ولی برای توربين بخار 
از همان سالن قبلی توربين بخاری که بود استفاده می کنيم. 
يعنی اين سالن را که فقط سازه فلزی اش اجرا شده بود جا به 

جا ميکنيم ، با سالن توربين بخار جديدمان همگام می کنيم.
چند درصد از  این پروژه پیش رفته است؟

االن حدود 37 درصد پيشرفت فيزيکی دارد؛ قرار است سال  

پارس جنوبی پروژه  در دست 
اقدام ماست. به عبارت ديگر 
سال بعد ما بايستی به شدت 
و  کنيم  کار  پروژه  در اين 
اشتغال اساسی در اجرای اين 
چون  داشت.  خواهيم  پروژه 
اولين واحد آن بايستی اواخر 

سال  اينده وارد مدارد شود
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آينده توربين گاز آن وارد مدار شود. از دی ماه سال 96 توربين 
گاز پروژه شروع به راه اندازي و تا پايان سال 96 وارد مدار می  
شود و سال 97 هم بايد توربين بخار آن وارد مدار شود تا سيکل 

نيروگاه تکميل گردد. 
پروژه س�تاره خلی�ج فارس چطور؟ این پ�روژه هم در 

دست اقدام است؟
پروژه ديگری که ما درگير آن هستيم پروژه ستاره خليج 
فارس است که در حقيقت برای پااليشگاه نفت ستاره خليج 
فارس است. مي توان گفت حجم مهندسي و اجرايي اين پروژه 
در بخش يوتيليتي بسيار وسيع تر و بيشتر از يك نيروگاه سيکل 

ترکيبي 1000 مگاواتي است
چرا وسیع تر است؟

 يوتيليتي اين پااليشگاه شامل هفت واحد توربين گازي 
وبويلر بازيافت حرارتي به ظرفيت هر واحد حدود 40 مگاوات، 
سه دستگاه بويلر با ظرفيت توليد هر واحد 300 تن بخار در 
ساعت، سيستم خنك کن ، سه دستگاه آب شيرين کن ، واحد 
توليد هوا، واحد توليد نيتروژن، واحدهاي توليد آب صنعتي، 
سيستم اتش نشاني، تعداد 23 واحد پست برق در ولتاژهاي 
132 و 20 و 6 کيلو ولت و 400ولت ، واحد تصفيه پسابهاي 
صنغتي و غير صنعتي پااليشگاه و ... است به عنوان فقط يك 
مثال حجم لوله کشي زير زميني و رو زميني در اين پروژه 
حدود يك ميليون اينچ – قطر و حجم کابل کشي حدود 4600 

کيلومتر است.
پیشرفت این پروژه چقدر بوده است؟

در بخش يوتيليتي اين پروژه به اذعان خود کارفرما، پيشرفت 
فيزيکی حدود 94 درصد بوده است. بخش )يوتيليتی(  اين پروژه 
هم اکنون توسط فراب انجام می شود و پروژه ای است که متعلق 
به مشارکت فراب - نارديس است. به غير از واحد تصفيه پساب 

بقيه واحد ها  به بهره بردار تحويل شده و در مدار 
است؛  اين پروژه هم بايد سال  آينده تمام شود. 

در سال گذشته در جریان پروژ هایی كه 
گفتید با بحران خاصی روبرو نشدید؟

بحران خاصی وجود نداشت؛ فقط بايد بگوييم 
که در شرايط نقدينگی فعلی، کار کردن  مقداری 
مشکل است. اين مشکلی است که کارفرما و پيمانکار 
و نيروهای خرد و کالن و همه را درگير خود کرده 
است و بخاطر اتمسفری که در آن قرار داريم و ارتباط 
تنگاتنگی که بين صنعت و اقتصاد وجود دارد، گريزی 

از آن نيست. نبودن پول کار را سخت می کند. 
یعنی مدیریت انس�انی پروژه ها مشكل 

است؟
است،  مشکل  پروژه ها  خود  مديريت  نه، 
مديريت انسانی خيلی مشکل نيست؛ مديريت 
پروژه مشکل است؛ شما بايد در جريان يك پروژه 
خريد انجام دهيد؛ طراحی کنيد؛ نصب کنيد؛ 
پول نمی شود  بدون  دارد.  نياز  پول  پروژه  خب 
مال  فقط  هم  بی پولی  اين  کرد.  اجرا  را  پروژه 
حوزه ما نيست. همه حوزه ها و پروژه ها درگير 
آن هستند. پروژه های حرارتی، پروژه های ريلی، 
پروژه های آبی و... همه پروژه ها با  اين وضعيت 
در  حال  هر  به  می کنند.  نرم  پنجه  و  دست 
شرايطی که کسب نقدينگی سخت است اگر شما 
بخواهيد پروژه ای را حتما اجرا کنيد، سخت است، 
بايد مديريت نقدينگی کنيد تا پروژه به سرانجام 

برسد. 
برای سال آینده چه چشم اندازی دارید؟

ان شاءاهلل که سال آينده، سال خوبی براي همه و به خصوص 
همکاران گروه فراب باشد، ما سال آينده بايد اولين واحد گاز 
پروژه داالهو را تحويل بدهيم، پروژه الصدر عراق را تحويل دائم 
کنيم و از پروژه بيرون بياييم و پروژه پارسيان را که 99 درصد 
آن انجام شده و کارفرما به دليل محدوديت هايی توان تحويل 
آن را نداشته است، تحويل نهايی کنيم. پروژه پارسيان پروژه ای 
کارفرما  اما چون  است،  انجام شده  آن  درصد  که 99  است 
محدوديت هايی برای راه اندازی توربين های گاز اين پروژه دارد، 
نمی توانيم پروژه را تحويل دهيم. در واقع پروژه و تجهيزات 
محدوديت  اميدوارم  می کنيم.  نگهداری  برايشان  را  موجود 
کارفرمای ما در اين پروژه تمام شود و پروژه را از ما تحويل 
بگيرند. اميدوارم پروژه پارس جنوبی هم پيشرفت خوبی داشته 
باشد؛ به مرحله پيش راه اندازی در اواخر سال  آينده برسد و 
پروژه ستاره خليج فارس را هم تحويل دهيم. پروژه های  تعريف 
شده ديگری هم هست که قرارداد شده است. مثل پروژه شايق، 

شاهرود،  ايرانشهر و قائن که اميدوارم شروع شود. 
بعنوان س�وال آخ�ر برای م�ا بگویید ك�ه نقطه قوت 

مجموعه شما در چیست؟
نيروی انسانی، مهمترين نقطه قوت ما نيروی انسانی قابل 
اعتماد و اتکاست. ما اينجا در معاونت نيروگاه های حرارتی با 
گروهی از افراد خبره و متخصص همکار هستيم. مجری هايی 
که با ما کار می کنند مجری های  خوبی هستند؛ کارشان را بلدند 
و در کارشان وارد هستند. کارشناس هايی که داريم کارشناسانی  
خوب و کار بلد هستند. تيم های  اجرايی ما در سايت ها هم 
ما خوب کار می کنند. تيم های  اجرايی در سايت ستاره خليج 
فارس، در سايت پارس جنوبی، در سايت داالهو  و سايت های 
ديگر همگی افرادی خبره و متخصص هستند. و برايند اين 

خوب کار کردن ها برای ما رضايت بخش و غرور آفرين است.
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هوشمند  کنتورهای  و  ريلی  معاونت 
شرکت فراب در سال 95 درگير چند پروژه 
مهم در حوزه ريلی و کنتورهای هوشمند 
بود. که شايد مهم ترين و رسانه ای ترين آنها 
راه اندازي فاز يك پروژه خط 2 قطار شهري 
ايستگاه   6( ايستگاه  هفت  شامل  مشهد 
مسافري و يك ايستگاه عبوري( در مشهد 

مقدس بود. 
با  ارتباط  در   95 سال  در  معاونت  اين 
نظير  اقداماتی  مشهد  مترو   2 خط  پروژه 
تحويل سه رام قطار )شامل 15 واگن( به 

حمل 17  مشهد،  مترو   2 خط  کارفرماي 
رام قطار باقيمانده پروژه )شامل 85 واگن( 
به ايران و تحويل بخشي از آن به کارخانه 
واگن سازي تهران برای مونتاژ واگن ها را نيز 

به سرانجام رساند.
در حوزه طرح های صنايع ريلی همچنين 
طراحي و تأمين تجهيزات مورد نياز براي 
راه اندازي فاز يك پروژه خط 7 مترو تهران 
که شامل تجهيزات پنج ايستگاه می شود نيز 
به سرانجام رسيد و تجهيزات فاز يك پروژه 
خط 7 مترو تهران نيز در حال نصب است. 
ما در معاونت ريلی تمام تالش خود را براي 
راه اندازي فاز يك خط 7 مترو تا پايان سال 
95 بکار مي بريم تا در صورت فراهم بودن 

پيش نيازهاي ساختماني و منابع مالي مورد 
نياز اين فاز قبل از آغاز سال 96 به سرانجام 
برسد. راه اندازي فاز يك پروژه توسعه خط 
1 مترو تهران تا ايستگاه شهر آفتاب توسط 
فراب و تأمين بخشي از پيش پرداخت پروژه 
و  شهريور  در  تهران  مترو   1 خط  توسعه 
اتفاقات  از ديگر  آذرماه 95 توسط کارفرما 

مهم ما در معاونت ريلی بود.
در حوزه طرح هاي صنايع ريلي همچنين 
کليه  پرداخت  ما  همکاران  تالش  با 
پيش پرداخت هاي تأمين کنندگان تجهيزات 
مورد نياز براي راه اندازي فاز دو پروژه توسعه 
خط 1 مترو تهران تا فرودگاه امام خميني، تا 
پايان آذر 95 به سرانجام رسيد و مبالغی که 

بايد در اين حوزه تأمين و پرداخت می شد 
به تأمين کنندگان پرداخت شد.

برنامه ريزي براي حمل حداقل تجهيزات 
مورد نياز براي راه اندازي فاز دو پروژه توسعه 
با  توافق  و  مذاکره  و  تهران  مترو   1 خط 
پروژه  تجهيزات  واگذاري  براي  کارفرما 
خط A مترو قم بصورت EPC به شرکت 
اقدامات مهم معاونت  از جمله ديگر  فراب 

طرح های ريلی در سال 95 بود.

تحویل آزمایشی پروژه فهام 
در زنجان و بوشهر

در حوزه کنتورهاي هوشمند نيز اقدامات 
مهمی در سال 95 انجام شد که پايان نصب، 

می خواهيم پيمانكار
تراز اول پروژه های ريلی

 و كنتورهای هوشمند باشيم

مروریبرکارنامهمعاونتطرحهاي
صنايعريلیومديريتپروژهطرحهاي

کنتورهایهوشمندشرکتفرابدرسال95

معاون طرح هاي صنایع ریلی و   مجري
 طرح هاي  كنتورهای هوشمند

سعید قنبري
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راه اندازي و تحويل پايلوت پروژه هاي فهام 
در استان هاي زنجان و بوشهر مهم ترين آنها 

بود. 
همچنين در همين راستا اقداماتی نظير 
نرم افزار  و  سخت افزار  راه اندازي  و  نصب 
سيستم مرکز طرح هاي فهام در استان هاي 
از  بهره برداري  شروع  و  بوشهر  و  زنجان 
فوق  طرح هاي  در  شده  اجرا  پايلوت هاي 
نيز در سال 95 به سرانجام رسيد که برای 
در  سرمايه گذاری  آينده  و  فراب  مجموعه 

حوزه کنتورهای هوشمند، گام مهمی بود.
و  ريلی  طرح های  معاونت  در  ما 
کنتورهای هوشمند تمام تالش خود را برای 
بومي سازي نرم افزار سيستم مرکز طرح فهام 

)شامل نرم افزار Head End و MDM( به 
کار برديم و موفق شديم با نصب، راه اندازي 
و آغاز بهره برداري از اين سيستم در مراکز 
زنجان و بوشهر اين طرح مهم ملی را بعنوان 
گامی بلند برای کشور و شرکت فراب ثبت 
از  فهام  قراردادهاي  محدوده  تغيير  کنيم. 
استان هاي  به  بوشهر  و  زنجان  استان هاي 
زنجان و بوشهر و استان هاي همجوار آنها که 
مجموعاً شامل 14 استان می شد نيز طی 

سال 95 به سرانجام رسيد.
به   RF مخابراتي  ماژول هاي  طراحي 
شرکت  توسط  داخلي  100درصد  صورت 
فراب و انجام موفقيت آميز تست هاي اوليه 
کنتورهاي  تجميع  کنار  در  ماژول ها  اين 
مرکزي  نرم افزار  در  مختلف  سازندگان 
فراب از جمله کنتورهاي شرکت هاي ناري، 
 ISKARA، الکترونيك افزارآزما، توس فيوز
EMH از ديگر اقدامات معاونت در رابطه با 

کنتورهای هوشمند در سال 95 بود. 
يکی از اتفاقات مهم ديگر در سال 95 
مقاومتي  اقتصاد  جهادي  طرح  تعريف 
توسطکارفرما براي تحويل 150هزار کنتور 
اقدام  و  فهام  طرح هاي  قالب  در  ديماندي 

فراب براي تحويل اين کنتورها بود.

جریان منفی نقدینگی پروژه ها 
مهمترین مشكل ما در سال 95 بود

جريان  همچنين  و  نقدينگي  مشکل 
نقدينگي منفي پروژه ها مهم ترين مشکالتي 
با  رابطه  در  گذشته  سال  در  ما  که  بودند 
مواجه  آن  با  ريلي  حوزه طرح هاي صنايع 
از  ديگری  مشکالت  همچنين  بوديم. 
عدم  از  ناشي  ترخيص  مشکالت  قبيل 
کارکرد منظم سيستم هاي مکانيزه مربوطه 
پيگيري  و  اعالم  کشور،  پايانه هاي  در 
زمان بندي هاي غير اجرايي توسط برخي از 

کارفرمايان و فشار بر مجموعه پيمانکاري در 
برخي پروژه ها نيز وجود داشت که در کنار 
اولويت هاي  باره  چند  تغيير  مانند  عواملی 
راه اندازي و فاز هاي تعريف شده در برخی 
برای  را  کار  کارفرمايان  سوی  از  پروژه ها 
کنتورهاي  حوزه  در  می کرد.  سخت  ما 
مشکلي  مهم ترين  همچنان  نيز  هوشمند 
بوديم  روبرو  آن  با  در سال گذشته  ما  که 
مشکل نقدينگی و جريان نقدينگي منفي 
پروژه ها بود. همچنين عدم حل مشکالت 
قراردادي طرح هاي فهام و عدم وجود برنامه 
مشخص براي نحوه ادامه پروژه هاي فهام از 
سوي کارفرما نيز ديگر مشکل ما بود که در 
کنار اعالم زمان بندي هاي غير اجرايي، کار 
را برای همکاران ما در اين بخش با مشکل 

روبرو می کرد.

چشم انداز ما تبدیل شدن
به پيمانكاری معتبر در حوزه ریلی

و كنتورهای هوشمند است
حوزه  با  رابطه  در  ما  آينده نگرانه  نگاه 
طرح هاي صنايع ريلي به سوی توسعه اين 
پيمانکاری  به  فراب  شدن  تبديل  و  بازار 
ما  است.  حوزه  اين  در  آشنا  نام  و  معتبر 
صورت  در  آينده  سال  تا  می کنيم  تالش 
اقدامات  الزم،  پيش نياز هاي  بودن  فراهم 
پروژه  کامل  راه اندازي  مسير  در  اساسی 
توسعه خط 1  پروژه  مترو مشهد،  خط 2 
و پروژه خط 7 مترو تهران انجام دهيم و 
از تجربه های اندوخته سال های گذشته در 
کنار شرايط جديد استفاده کنيم تا نام فراب 

در اين حوزه روزبروز بزرگتر ديده شود.
همچنين سال آينده در صورت واگذاري 
قم  مترو   A خط  پروژه  تجهيزات  رسمي 
به  مربوط  فعاليت هاي  فراب،  شرکت  به 
تأمين کنندگان  با  قرارداد  عقد  طراحي، 

صورت  )در  پروژه  اين  تجهيزات  تأمين  و 
تأمين نقدينگي الزم از سوي کارفرما( نيز 
با  آغاز خواهد شد.  ما  از سوی  به سرعت 
توجه به مذاکرات در حال انجام اميد داريم 
که در رابطه با تجهيزات برخي پروژه هاي 
با  قرارداد  انعقاد  به  موفق  هم  ديگر  ريلي 

کارفرمايان مربوطه شويم. 
برای  که  پروژه هايی  از  ديگر  يکی 
پروژه  داريم  مدت  کوتاه  انداز  چشم  آنها 
که  است  هشتگرد  به  گلشهر  قطارشهری 
در  نياز  مورد  نقدينگي  تأمين  صورت  در 
سال  در  کارفرما  توسط  مناسب،  زمان 
بود.                                                                        خواهيم  آن  راه اندازی  به  قادر   96
در حوزه کنتورهاي هوشمند نيز برای سال 
زيرساخت ها  طراحي  تکميل  برنامه  آتی 
شامل نرم افزار سيستم مرکز و نهايي کردن 
طراحي، ساخت و بهره برداري از ماژول هاي 
ديگر  همچنين  داريم.  را   RF مخابراتي 
کليه  تأمين  آينده،  سال  برای  ما  برنامه 
کنتورهاي مورد نياز محدوده قرارداد فراب 
در طرح اقتصاد مقاومتي )در صورت تأمين 
تحويل  و  کارفرما(  توسط  الزم  نقدينگي 
مابقي کنتورهاي قراردادهاي فهام شرکت 
فراب به کارفرماست که اميدواريم در صورت 
حل مشکالت قراردادي و نقدينگي پروژه ها 
توسط کارفرما تا پايان سال آينده اين امور 

به سرانجام برسد.
ديگر برنامه ما برای سال آينده در معاونت 
هوشمند،  کنتورهای  و  ريلی  طرح های 
کنتورهاي  پروژه هاي  و  فعاليت ها  توسعه 
هوشمند به خارج از کشور است. ما اين ايده 
را به صورت جدي پيگيري خواهيم کرد و 
يك  قرارداد  حداقل  بتوانيم  که  اميدواريم 
پروژه خارج از کشور را در سال آينده منعقد 
توسعه  برنامه  نيز  راستا  همين  در  کنيم. 
به  هوشمند  کنتورهاي  حوزه  فعاليت هاي 
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و يكپارچه سازي داده ها  

مروری بر عملكرد معاونت برنامه ریزی و توسعه سيستم های شركت فراب در سال 95

شبکه هوشمند را پيگيري خواهيم کرد.

حركت به سمت بازارهای خارجی 
یک ضرورت است نه یک انتخاب

پروژه هاي  فعاليت هاي  رشد  براي  ما 
به  نياز  قطعاً  و کنتورهاي هوشمند  ريلي 
منابع مالي و انساني بيشتر و متناسب تري 
داريم در همين راستا الزم است تا با بهبود 
فرايند ها و تسهيل گردش کارها، چاالکي 
پروژه ها  نياز  به  پاسخ گويي  در  بيشتري 
پروژه هاي  با  رابطه  در  فراب  مجموعه  در 
معاونت ريلی ايجاد کنيم. در حوزه توسعه 
و  ريلي  صنايع   طرح هاي  با  مرتبط  بازار 
تا  است  الزم  نيز  هوشمند  کنتورهاي 
تعامالت بيشتري با کارفرمايان اين حوزه ها 
داشته باشيم. معتقديم با توجه به شرايط 
فضاي  شدن  بهتر  براي  اقتصادي  فعلي 
به  تدريج  به  بايستي  خود،  کار  و  کسب 
آنها در  به  بازارهاي خارجي و ورود فراب 
کنتورهاي  به خصوص  و  ريلي  پروژه هاي 
در  کنيم.  برنامه ريزي  و  فکر  هوشمند 
به  بايستي  داخلي  پروژه هاي  با  رابطه 
روش هاي تأمين مالي و همکاري فراب با 
کارفرمايان براي تأمين نقدينگي الزم براي 
انجام پروژه ها تمرکز بيشتري کنيم. ما در 
دستاوردهای  هوشمند  کنتورهای  بخش  
علمی قابل توجهی داشتيم که می توانند 
مسير ما را در ورود به بازار جهانی هموارتر 
توليد  دستاوردها  اين  جمله  از  کنند. 
مرکز  سيستم  بومي  100درصد  نرم افزار 
کنتورهاي هوشمند به صورت کاماًل داخلي 
استان هاي  مراکز  در  آن  از  بهره برداري  و 
و  طراحي  همچنين  و  بوشهر  و  زنجان 
 RF مخابراتي  ماژول هاي  نمونه  ساخت 
توسط شرکت فراب و انجام موفقيت آميز 

تست هاي اوليه اين ماژول ها بود. 

پيشرفت               درصدی
 مكانيزاسـيون فرايندها 

75
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نيز انجام شده است و در کنار اينها نيز 
نيروگاه  پروژه هاي  در  تاخيرات  اليحه 
سيکل ترکيبي پارس جنوبي، خط 7 
متروي تهران، خط 2 متروي مشهد، 
سردشت و ترم نيز با کمك اعضاي تيم 

پروژه تهيه و پيگيری شده است.
مديريت  فرآيند  پياده سازي  شروع 
ريسك در پروژه درالوک و دست يابي 
در  درصد   75 حدود  پيشرفت  به 
نمايندگان  با همکاري  برند که  پروژه 
شرکت هاي گروه در قالب کميته برند 

فراب هدايت و راهبري مي شود نيز از 
 95 سال  در  ما  اقدامات  ديگر  جمله 
اين  براساس خروجي هاي  است.  بوده 
شرکت هاي  از  تعدادي  اسامي  پروژه 
گروه تغيير کرد و انتظار داريم تغييرات 
بصري بيشتري را نيز در آينده نزديك 
فعاليت هاي  انجام  باشيم.  شاهد 
پروژه هاي  داريان،  دعاوي طرح هاي 
ريلي و کنتورهاي هوشمند و موفقيت 
در مميزي صدور مجدد گواهي نامه هاي 
سيستم مديريت يکپارچه فراب نيز از 

ديگر اقدامات ما در سال 95 بوده است.  
ما به صورت مداوم با چالش از دست 
جذب  پيچيده گي هاي  و  نيرو  دادن 
نيروي کارآمد و با تجربه مواجه هستيم. 
اين مشکل در مديريت سيستم و نرم 
افزار شکل حادتري داشت. در مديريت 
انفورماتيك و ارتباطات با وجود اينکه 
مواجه  مالي  منابع  شديد  کمبود  با 
و  بيشتر  تالش  با  شد  سعي  بوديم، 
کاربران  نسبي  رضايت  بهتر  مديريت 
ارايه  در  هرچند  بياوريم.  دست  به  را 

و يكپارچه سازي داده ها  

توسعه  و  برنامه ريزی  معاونت 
سيستم ها در سالی که گذشت بر 
حسب وظيفه خود، ماموريت هايی 
اين  مهمترين  که  داد  انجام  را 
بخش هاي  تکميل  شامل  اقدامات 
ديگري از سيستم جامع نرم افزاري 
فراب و دست يابي به پيشرفت 75 
مکانيزاسيون  راستاي  در  درصدی 
داده ها  يکپارچه سازي  و  فرايندها 
و فعاليت هاي مختلف شرکت بوده 
جلسات  برگزاري  همچنين  است. 
گروه  سطح  در  سيستم  کميته 
تعامالت  نحوه  بررسي  منظور  به 
شرکت  عنوان  )به  فراب  شرکت 
و  گروه  شرکت هاي  ساير  با  مادر( 
نيز  فراب  گروه  استراتژي  تدوين 
بوده  معاونت  اين  ديگر  اقدامات 

است.
در همين راستا انجام مذاکرات 
فروش برق در پروژه هاي سنگ توده 
رساندن  سرانجام  به  و  آزاد  و   2
عقد  از  آزاد  برق  فروش  قرارداد 
قرارداد تا دريافت مبالغ فروش برق 

پيشرفت               درصدی

بخش  همکاران  تخصصي  خدمات 
کنتورهاي  پروژه  به  ارتباطات  و  شبکه 
نيرو و فشار  با کمبود شديد  هوشمند، 
چشم  درباره  بوديم.  مواجه  کار  باالي 
اندازها و سياست هاي راهبردي معاونت 
برنامه ريزی و توسعه سيستم ها براي سال 
آينده نيز بايد گفت که يکي از مهمترين 
معاونت  اين  پيش روي  فعاليت هاي 
استقرار  براي  فراب  شرکت  همراهي 
به  شدن  تبديل  کارهاي  و  ساز  رسمي 
است  صباحي  چند  که  است  هلدينگ 
شروع شده و جلسات هماهنگي متعددي 
در اين ارتباط در سطح گروه برگزار شده 
است. اميدوار هستيم با موفقيت در اين 
مسير، زمينه رشد بيش از پيش شرکت 
فراب در حوزه هاي موجود کسب و کار و 
توسعه حوزه فعاليت شرکت در کسب و 

کارهاي جديد فراهم و يا تقويت شود.
ارتقاي سطح مکانيزاسيون در شرکت 
يکپارچه  تعميم  آن  به دنبال  و  فراب 
جمله  از  گروه  شرکت هاي  ساير  به  آن 
مهمترين سياست هاي اين معاونت است 
که خوشبختانه با حمايت مديرعامل  و 
روند  فراب  معاونان  و  مديران  مجموعه 
خوبي را طي مي کند. بي شك با موفقيت 
معدود  زمره  در  پروژه  اين  در  کامل 
شرکت هاي بزرگ ايراني خواهيم بود که 
توانسته اند نرم افزار بومي يکپارچه براي 

خود طراحي  نمايند  و استقرار دهند.
فرآيند  پياده سازي  ما  برنامه  ديگر 
برنامه ريزي  مرحله  تا  ريسك  مديريت 
براي حداقل دو پروژه  به ريسك  پاسخ 
کردن  مهيا  و  برنامه ريزي  همچنين  و 
استانداردهاي  ارتقاي  براي  شرايط الزم 
ISO9001 و ISO14001 به ويرايش 
2015 در نيمه اول سال بعد است که 
خود موجب تحرک و بهبود نظام مند در 
ريسك،  دانش،  از جمله  برخي حوزه ها 
استراتژي، مديريت ذينفعان و ... مي شود. 
بي شك در اختيار داشتن امکانات سخت 
خدمات  ارايه  کيفيت  در  خوب  افزاري 
تاثير  ارتباطات  و  انفورماتيك  مديريت 
در  مقابل  نقطه  در  اما  دارد.  بسزايي 
مديريت کنترل هزينه، استقرار نرم افزار 
حسابداري پيمانکاران و کارفرما مي تواند 
تاثير شگرفي روي بهره وري و سرعت اين 

مديريت بگذارد. 

معاون برنامه ریزی و توسعه 
سیستم های شركت فراب

محمد هوشیار
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تجربه نگاری3838 تجربه نگاری3838

 230 در  اومااويا  منظوره  چند  پروژه 
کشور  پايتخت  کلمبو،  شرق  کيلومتري 
سريالنکا واقع شده است اجراي اين پروژه 
و  اومااويا  رودخانه هاي  مازاد  آب  ظرفيت 
کشاورزي  توسعه  برای  را  اويا  ماهاتوتيال 
به منطقه کم آب استان Uva اين کشور 
امر  اين  با  همزمان  که  خواهدکرد  منتقل 
توليد انرژي از طريق نيروگاه زيرزميني به 

ظرفيت 120 مگاوات صورت مي گيرد.
اجراي  شامل  پروژه  اصلي  قسمت هاي 
 RCC)Roller Compactedسد دو 
Concrete( پوهولپوال و دايرابا، تونل انتقال 
 )Conveyance Tunnel( دو سد  بين 
به طول3/87 کيلومتر، تونل آب بر نيروگاه 
طول15/29  به   )Headrace Tunnel(
 Pressure( عمودي(  شفت  کيلومتر، 
نيروگاه  مغار  وابسته،  تاسيسات  و   Shaft
 Power House( ترانسفورمر(  مغار  و 
 and Transformer Caverns
ظرفيت  به  زيرزميني  آبي  برق  نيروگاه 
 Tailrace پاياب  تونل  و  120مگاوات 
Tunnelبه طول3/6کيلومتر و خط انتقال 
طول  به   )Transmission Line(نيرو
22/7کيلومتر و يك پست برق اصلي است.

کل طرح چند منظوره اوماويا تاکنون بالغ 
بر 72.5 درصد پيشرفت داشته است که اگر 
را  بخش  هر  پيشرفت  تفکيکی  نگاهی  در 
مرور کنيم بايد بگوييم که بخش ساختماني 
75 درصد، بخش تامين تجهيزات 71.54 
نيز 10.5 درصد  تجهيزات  و نصب  درصد 

پيشرفت داشته اند.
بخش  اجراي  وضعيت  آخرين  بررسی 
ساختماني اين پروژه نشان می دهد که سد 
»دايرابا« با اجراي بالغ بر 97 هزار متر مکعب 
بتن به اتمام رسيد و نصب دريچه هاي آن 
»پوهولپوال«  سد  در  است.  انجام  حال  در 
عمليات انحراف آب رودخانه، احداث دايك، 
حفاري و خاکبرداري سد پوهولپوال به اتمام 
رسيده و تاکنون 14 درصد از حجم کل بتن 
ريزي آن انجام يافته شده و نصب استيل 
حال  در  نيز   Bottom outlet الينينگ 
انجام است.  عمليات حفاري تونل کوتاه بين 
دو سد نيز بطول 3.87 کيلومتر تمام شده و 

فعاليت هاي بتني آن در حال اجراست. 
يا   Headrace تونل  حفاري  عمليات 
بطول 15.29 کيلومتر  بر  تونل آب  همان 
نيز پيشرفتي معادل 55.8 درصد داشته، که 
بصورت مکانيزه در حال انجام است. حفاري 
با سفره هاي آب  اين تونل به دليل تالقي 
زير زميني و سختي بيش از حد سنگ با 
نيز  همزمان  که  توام شد  مشکالت جدي 

فعاليت هاي تزريق، تحکيم و آب بند کردن 
تونل در هنگام پيشروي در حال انجام است. 
 Upper حفاري  فعاليت  همچنين 
Chamber، سرج شافت به اتمام رسيده 
و حفاري Lower Chamber نيز با 94 

درصد پيشرفت رو به اتمام است.
بخش های  از  يکی  نيز  نيروگاه  شافت 
حساس اجرای اين پروژه بود که به طول 
618 متر در انتهاي تونل بلند واقع شده و 
نيروگاه است. حفاري  به  انتقال آب  مسير 
شافت عمودي بدون دسترسي مياني و با 
است  شده  باعث   Raise borer دستگاه 
تا اين شافت جزء 10 شافت بلند دنيا قرار 
گيرد.  هم اکنون حفاري شافت پايلوت و 
 Raise دستگاه  با  آن  تعريض  عمليات 
borer به اتمام رسيده و فعاليت هاي آماده 
الينينگ  استيل  انجام  شروع  برای  سازي 
شافت )که آن هم جزء موارد خاص است( 

در حال انجام است.
دو  شامل  که  هم  نيروگاه  مجموعه  در 
تونل  می شود،  ترانس  مغار  و  مغارنيروگاه 
بطول   )MAT(نيروگاه مغار  به  دسترسي 
مجموعه  در  دسترسي  تونل هاي  و   1.9
انجام  کيلومتر  يك  تقريبي  بطول  نيروگاه 
شده اند. کليه فعاليت هاي حفاري، تحکيم، 
نيروگاه،  مجموعه  ريزي  بتن  عمليات 
مدفون  قطعات  و  دسترسي  تونل هاي 

و   Pit Liner شامل  نيروگاه  واحد  دو 
و  است  رسيده  اتمام  به   Distributor
عمليات نصب ژنراتور واحد اول آغاز شده 

است.
تونل پاياب: حفاري تونل پاياب نيروگاه 
حفاري  بصورت  نيز  کيلومتر   3.7 بطول 

مکانيزه خاتمه يافته است.
 درباره تأمين تجهيزات اين پروژه نيز بايد 
اعالم کرد که تمامي تجهيزات اصلي نيروگاه 
شامل توربين، ژنراتور، گاورنر، شير ورودي و 
ترانس هاي اصلي هر دو واحد نيروگاه ساخته 
همچنين  است.  شده  حمل  کارگاه  به  و 
جرثقيل اصلي نيروگاه نيز با ظرفيت 145 
تن نصب و راه اندازي شده است. تجهيزات 
کمکي الکتريکال و مکانيکال نيروگاه نيز در 
مرحله تأمين و ساخت هستند و تا پايان 
سال 2017 به کارگاه حمل و نصب خواهند 
شد. عالوه بر اينها ساخت تجهيزات پست

kV  132 در حال انجام است و تا پايان 
سال 2017 آماده بهره برداري خواهد شد.

 kV انتقال  خط  بخش  در  همچنين 
132 نيز فونداسيون دکل هاي خط انتقال 
جنگلي  مناطق  در  کيلومتر   23 بطول 
است،  بوده  اجرا  حال  در  العبور  صعب  و 
در  نيز  دکل هاي  سازه  ساخت  همچنين 
حال انجام است و تا پايان سال 2017 آماده 

بهره برداري خواهد شد.

آخرين وضعيت پيشرفت پروژه اومااويا
     

كارشناس برنامه ریزي و كنترل پروژه 
طرح چند منظوره اومااویا 

بهنام تكاملي
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طراحي و ساخت طرح
 چند منظوره اوما اويا

شناسایي ساختار ،پارامترها وميدان توزیع تنش توده سنگ به 
TSP, Hydro fracturingروش ژئوفيزیكي و ژئو تكنيكي

سازه هاي  ساخت  و  طراحي  گونه  هر   
مهندسي در توده سنگ شامل مغار و تونل 
و  سنگ  ساختار  از  كافي  شناخت  به  نیاز 
چگونگي تمركز تنش در آن دارد تا جهات 
به  تاسیسات  این  عبور  مسیر  و  استقرار 
درستي تعیین گردد و سیستم نگهدارنده 
و  طراحي  بهینه  نیز  آنها  كننده  تقویت  و 
بیني مخاطرات  اجرا شود. همچنین پیش 
نیز  را  آنها  با  مقابله  براي  سازي  آماده  و 
خواهدكرد.  تر  هزینه  كم  و  كرده  آسانتر 
و  ژئوتكنیكي  آزمایشات  رویكرد  این  با 
كه  اند  شده  طراحي  متعددي  ژئوفیزیكي 
بهتر ساختار توده  به شناخت  آنها  اجراي 
سنگ و توزیع تنش در آن منجر میشود. 
به  نزدیک  اویا  اوما  منظوره  چند  درطرح 
شفت  كیلومتر  ویک  تونل  كیلومتر   28
بهره برداري  مختلف  اهداف  با  مغار  دو  و 
و  شده  طراحي  متفاوت  شرایط  تحت  و 
بیش از نیمي از آن نیز اجرا گردیده است. 
این فضاهاي  بهینه  اجراي  و  براي طراحي 

زیر زمیني دو آزمایش ویژه ژئوتكنیكي و 
است  گردیده  اجرا  و  طراحي  فیزیكي  ژئو 
كه موضوع مقاله حاضر است و با توجه به 
 )Headrace Tunnel(اهمییت تونل بلند
به طول 15.5 كیلومتر و حساسیت اجرایي 
شده  اجرا  آزمایش هاي  آن  بهره برداري  و 
آزمایش ها  آین  میگردد.  ارائه  آن  در 

عبارتند از:
 TSP Plus تكنولوژي  از  استفاده   -1

 303
)Tunnel Seismic Prediction( كه یک 
روش ژئوفیزیكي براي شناسایي توده سنگ 

پیش روي تونل در زمان اجراي تونل است.
توده  هیدرولیكي  شكست  آزمایش   -2
آب  باالي  فشار  از  استفاده  با  سنگ 
Hydro- Fracturing/Hydro-

بهینه  طراحي  براي    Jacking tests
تزریق  فشار  نگهدارنده،  سیستم  مسیر، 
جهات  شناسایي  و  زمیني  زیر  فضاهاي 

تنش هاي فعال در اطراف سازه 
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در مسيرتوسعه 40 4040

 

طرح چند منظوره اوما اويا با هدف انتقال آب از بخش پر باران کشور سريالنکا به بخش 
کم باران و خشك جهت تامين آب کشاورزي و شرب اين مناطق و توليد بخشي از نيروي 
الکتريسيته مورد نياز کشور طراحي شده و در جريان است. اجزاي اصلي طرح در جدول 
شماره 1 معرفي شده اند. طرح چند منظوره اوما اويا در جنوب شرق ناحيه کوهستان مرکزي 
سريالنکا قرار دارد. بخش هاي اصلي طرح در جنوب غرب حوضه Badulla در ايالت Uva قرار 
گرفته است و بخش انتهايي طرح در بخش مرکزي غرب Moneragala گسترش يافته است. 
رودخانه اوما اويا که سد پوهولپوال بر روي آن در جريان ساخت است حاصل پيوستن سه رودخانه 
 Prdurutalagala است که از ارتفاعات 2500 متري Kuda و Ambawel و Bomuraella

البته  سرچشمه مي گيرند؛ 
رودخانه  اصلي  سرشاخه 
 Mahaweli Gange
قرار  سريالنکا  جنوب  در 
مازاد  طرح  اين  با  دارد. 
و  اويا  اوما  رودخانه  آب 
از  پس   Matatutila
الکتريسيته  انرژي  توليد 
 Alikota رودخانه  وارد 
شده و وارد شبکه آبياري 
 Krindi و زهکشي منطقه
مي شود. تصاوير شماره 1 
در  را  موقعيت طرح  و 2 
جزيره سريالنکا و ارتباط 
را  طرح  اجزائ  شماتيك 

نمايش مي دهند. 

طراحي و اجرافضاهاي زیرزميني
طرح و اجراي فضاهاي زيرزميني نياز به شناخت زمين شناسي و تکتونيك توده سنگ و 
 Headrace(پارامترهاي ژئومکانيکي آن دارد. در طرح »اوما اويا« براي شناخت مسير تونل بلند
Tunnel ( تعدادي گمانه برای شناسايي حفاري شده است که در جدول شماره 2 ارائه شده اند 
و آزمايش شکست هيدروليکي توده سنگ در دو تا از اين گمانه ها اجرا شده است که در مقاله 
 Tunnel Seismicحاضر نتايج آن ارائه مي شود. درجريان اجراي اين تونل از روش ژئوفيزيکي
Prediction(  TSP Plus 303( براي شناسايي توده سنگ پيش روي تونل استفاده شده 
است که آخرين تکنولوژي شناسايي موجود در اين زمينه به شمار مي رود. باتوجه به شناسايي هاي 

انجام گرفته شرايط زمين شناسي مسير اين تونل در تصوير شماره 4 ارائه شده است. 

   

زهرا شاهرخي 
كارشناس فني مهندسي ساختمان، معاونت مهندسي شركت فراب

DescriptionStructure

RCC dam with 39 m Height on Uma Oya 
river

Puhulpola Dam

 RCC dam with 50 m height on Mahatotilla
 Oya river

Dyraaba Dam

 Tunnel with Approximately 4 Km length
 /free flow

 Conveyance Tunnel

 15.15 Km long headrace tunnel to the
 pressure shaft

 Dyraaba Power Tunnel

 199 m height /vertical Surge shaft and tank

 Approximately 600 m height /vertical Pressure Shaft

 Underground powerhousePowerhouse Cavern

 Underground cavernTransformer Cavern

 3.6 Km long tailrace tunnelTailrace Tunnel

 2 Km main access tunnel and nearly 700 m
 axillary tunnel for PHC complex

Main Access tunnel

 Fig.1: Overview of Sri Lanka with Uma Oya Project general location

Fig. 2 : schematic setting of Multipurpose Development Uma Oya Project 

Table 1: Main structures of Uma Oya Project Specification
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زمين شناسي ساختماني وتكتونيک مسير تونل
تونل در مسير خود باتوجه به طول آن ازمجموعه اي از ساختار زمين شناسي بصورت 
انتي کليناريوم عبور مي کند دراين ساختار زمين شناسي  ترادفي از ناوديس و تاقديس 
مشاهده مي شود که نشان دهنده نيرو هاي فعال تکتونيکي است که در فاز هاي مختلف 
کوه زايي اين توده هاي سنگي را تحت تاثير قرار داده است اين مجموعه آني کيناريومي در 
جاي جاي خود به وسيله گسل و سطوح رورانده قطع شده اند و زون هاي برشي متعددي 
در آنها مشاهده مي شود. با توجه به قديمي بودن سنگ ها و تحمل هفت فاز تکتونيکي 

سيستم ناپيوستگي در آنها گسترش يافته که مشخصات آنها در زير مشاهده مي شود. 

1) Joint sets J1 with dip direction and dips 221°/72°
2) Joint sets J2 with dip direction and dips 344°/84°
3) Joint sets J3 with dip direction and dips 189°/78°
4) Joint sets J4 with dip direction and dips 300°/71°
5) Foliation Joints with dip direction and dip 278/30°(at the ini-

tial and middle parts of tunnel) and 122°/44°(mainly at the end of 
tunnel) 

تداوم اين سيستم درزه ها m 1<( very low( تا very High )<m 20( است که 
شاخص ترين ويژگي آنها به شمار مي رود و کنترل کننده حرکت آب در توده سنگ در 

اعماق است. 

 

 TSP شناسایي توده سنگ پيش رو در تونل به روش استفاده از امواج لرزه اي 
زمين شناسي  پديده هاي  و  عوارض  شناسايي  در  ژئوفيزيکي  روش هاي  از  استفاده 

COORDINATEPERMEABILITY TESTDrilling
LOCATION OF 

BOREHOLE
INCLINATIONBHROW

ZYXLUGEON TESTOVERBURDEN(m)DEPTH 
(m)

(DEG)NO.NO.

1016.82487286.99520228.5895.380INLET PORTAL0DT-011

1182.00486610.42520925.02713.25245TUNNEL ROUTE0DT-022

1192.00485505.61522431.28717.2245TUNNEL ROUTE0DT-033

1222.00484479.49523830.2591.6280TUNNEL ROUTE0DT-044

1232.00483361.00525355.00102.1295.15TUNNEL ROUTE0DT-055

1128.00481977.00527066.00123.8220TUNNEL ROUTE0DT-066

1223.00481074.00528440.00113305TUNNEL ROUTE0DT-077

1028.00480720.30529900.94107.2300TUNNEL ROUTE40DT-088

1201.00479872.22530463.28110300.3TUNNEL ROUTE40DT-099

1316.00478877.09530698.79114.4300TUNNEL ROUTE40DT-1010

97.0057.852570.45SUM

Fig. 4: Geological Map 
along Headrace Tunnel 
(HRT) Uma Oya Project 

Fig.5: Results of Rock Mass disconti-
nuities studies with Dips Program

Table 2: Investigation boreholes along Headrace Tunnel of Uma Oya Project
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يا  و  شرايط خاص  در  استفاده  براي  روش ها  اين  از  بعضي  و  بوده  توجه  مورد  هميشه 
از اين روش ها که براي فعاليت تونل سازي به  فعاليت ويژه اي اختصاصي شده اند. يکي 
خوبي توسعه يافته و بطور گسترده در دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد؛ تکنولوژي استفاده 
 از امواج لرزه اي انعکاسي براي دست يابي به پارامترهاي توده سنگ با استفاده از روش
 Tunnel Seismic Prediction )TSP-303( است که در طرح »اوما اويا« مورد 

استفاده قرار گرفته است. 
در اين روش شناسايي هاي زير انجام مي گيرد:

 1-شناسايي و اکتشاف توده سنگ در پيش رو تا فاصله 150 متري از سينه کار با 
دقت مناسب و قابل اطمينان

 2- شناسايي پديده هاي مخاطره آميز مانند مناطق گسلش يافته وخرد شده و حفرات 
3- اکتشاف تشکيالت حاوي آب قابل مالحظه و يا حفرات حاوي آب 

4- شناسايي نقاطي که پارامترهاي توده سنگ تغيير مي کند.
5- شناسايي مخاطرات پيش رو که منجر به تصميم سازي مناسب براي مقابله مي شود. 
هدف نهايي اين روش تخصصي شناسايي سريع و با دقت باالي توده سنگ در جلوي 
تونل از نظر زمين شناسي و ژئوتکنيکي در سه بعد است تا با مدل سازي مناسب بتوان 
موقعيت و شرايط و محل پديده هاي مخاطره آميز را با اطمينان قابل مالحظه تعيين کرد.

 
 : TSP روش ومكانيزم آزمایش

در اين روش با ايجاد امواج لرزه اي بصورت کنترل شده و ثبت امواج انعکاسي حاصل از 
انتشار اين امواج در توده سنگ و  اندازه گيري سرعت موج و ديگر مشخصات امواج انعکاسي 

و ثبت و تحليل آنها شرايط توده سنگ ارزيابي می شود.
اين روش در داخل تونل با قطر بيش از 2 متر قابل اجرا است و جانمايي خاص براي 
اجراي اين آزمايش درتصوير شماره 6 و 7 ارائه شده است. در اين روش با استفاده از 
تعدادي چال درديواره تونل و خرج گذاري در آنها و ايجاد انفجار کنترل شده امواج لرزه اي 
را در توده سنگ منتشر ساخته و انعکاس اين انتشار بوسيله چهار دريافت کننده ثبت 
شده و به دستگاه ثبات مخصوص منتقل مي شود و سپس اطالعات جمع آوري شده مورد 
تحليل و تفسير قرار مي گيرد و نتيجه اين تحليل بصورت پارامترهاي مقاومتي توده سنگ، 
شناسايي مناطق خردشده، درزه شده و آبدار و فواصل آنها از سينه کار تونل ارائه مي شود. 

 

Fig 6: TSP Test General Layout into Tunnel 

Fig 7: Lay out and geometry of test –Uma Oya Project 

تجهيزات آزمایش: 
باال سه محوره که بسيار خوب حفاظت  با حساسيت  امواج  1-چهار دريافت کننده 

 .)Receiver(شده اند
 Data Logger 2-دستگاه ثبات

3- کابلها و سيم هاي اتصال الزم براي ارتباط اجزاء مختلف با يکديگر 
4- دستگاه حفاري و چالزني 

5- مواد منفجره ويژه انفجارات کنترل شده

Fig8: Installation of Receiver, Data logger for seismic refraction records 

روش آزمایش: 
- حفاري 4 گمانه در ديواره دو سوي تونل ) دوعدد در ديواره راست و دو عدد درديواره 
چپ( عمق اين گمانه ها 2 متر است و فاصله گمانه هاي موجود در هر ديواره از هم 5 متر 

خواهد بود. 
- از فاصله 20 متري از موقعيت اولين گمانه حفاري شده براي نصب حساسه به سمت سينه 
کار تونل 24 گمانه در يك ديواره تونل به عمق 1.5-2 متر و فواصل 1.5 متر حفاري ميشود. از 
اين گمانه ها براي آتش باري و ايجاد لرزه استفاده ميشود. اين گمانه ها Shot-Holes نام دارند. 
- مواد منفجره در انتهاي گمانه هاي انفجار کار گذاشته مي شود. مقدار ماده انفجاري 
براساس شرايط ديواره تونل بين 20 تا 100 گرم خواهد بود و انفجار کنترل شده با ايجاد 
شوک، موج را به داخل توده سنگ منتشر ميسازد. 24 انفجار مجموعا 45- 50 ثانيه 
بطول خواهد انجاميد که در طول اين زمان هر نوع ايجاد صداو لرزش در تونل بايستي 

متوقف شود.
- امواج انتشاريافته و انعکاس آنها توسط حساسه ها ي نصب شده ضبط ميشوند و به 
Data Logger منتقل شده و با برنامه نصب شده در ثبات بصورت رقومي در آمده و 

آماده استفاده و ارائه به برنامه تحليل گر TSP303 می شود. 
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مراحل آماده سازي براي اين آزمايش در تونلي که با ماشين حفار حفاري مي شود در 
تصويرشماره 10 زير مشاهده مي شود

Fig 10: Preparation for TSP test simultaneously with TBM excavation 

نتایج تحليل داده ها: 
پارامترهاي مکانيکي توده سنگ : 

با توجه به سه محوره بودن حساسه هاي دريافت کننده امواج انعکاسي ناشي از انفجارات 
و منتشر شده در توده سنگ برنامه کامپيوتري TSP303 بخوبي قادر است که بطور کامل 

امواج منشر شده در محيط را از نوع S ويا P دريافت و تفسير کند. 
با دانسيته و  اين تفسير بر پايه رابطه بين متغيرهاي سرعت امواج طولي و عرضي 
ديگر خصوصيات مکانيکي سنگ مانند مدول يانگ و ضريب پواسون است. بابرنامه نوشته 
شده و اطالعات حاصل از آزمايش مي توان سرعت امواج S&P براي150 متر پيش روي 
تونل را تخمين زد. تحقيقات علمي زيادي در مورد رابطه بين اين امواج و دانسيته سنگ 
انجام گرفته و منتشر شده است. در برنامه نوشته شده و مورداستفاده از رابطه تجربي 
زير استفاده مي شود و با معلوم بودن دانسيته سنگ و خروجي هاي داده شده از آزمايش 

ويژگي هاي مکانيکي توده سنگ مشخص مي شود. 
  

1- تعيين مناطق خردشده، گسلي و آبدار:
با توجه به اينکه امواج نوع S در مواد مايع نفوذ نمي کنند بازتاب قوي اين امواج را 
مي توان به محيط آبدار تعبير کرد. بعالوه کاهش سرعت امواج s در دياگرام تحليل رابايد 
انتظار داشت، اما بايد توجه داشت که اين نتايج 100درصد قابل اطمينان نيستند چه آب 
وجود داشته باشد و يا نه و نتايج اين آزمايش مانند تمام روش هاي ژئوفيزيکي بايستي با 

اطالعات زمين شناسي و ژئو تکنيکي موجود و ميداني مطابقت داده شود. 
مناطق خرد شده و برش يافته غالبا امواج انعکاسي قوي را توليد ميکنند براي هر دو نوع 

موج توليدشده و غالبا حد فاصلي را بينابيني را در توده سنگ نشان مي دهند. 

2- ضخامت و پهناي مناطق برشي: 
ضخامت اينگونه محيط ها در تئوري لرزه اي Vertical-resolution ناميده مي شود. 
دراينجا طول موج ايجاد شده اندازه گيري مي شود براي تشخيص خوب دو بازتاب متداخل 
 Rayleigh Criterion .ضخامت آنها بايستي در حدود 4/1 از طول موج مربوطه باشد

براي ضخامت هاي کوچکتر ازنسبت 4/1 به دامنه موج اتکا کرده براي محاسبه ضخامت 
و براي ضخامت هاي بزرگتر از اين نسبت طول موج از شکل موج قضاوت خواهد شد. 

 Wave length =Velocity/frequency 
برنامه نوشته شده براي تحليل اين اطالعات که بر روي Data logger يا هر کامپيوتر 
ديگري قابل نصب است. اطالعات خام را سه بعدي دريافت شده را در سه جهت کنترل و 
داده هاي ضعيف حذف می شود. نتايج اين تحليل بصورت جدول و گراف ارائه مي شود که 

يك مورد آزمايش انجام شده در کارگاه طرح اوما اويا در زير ارائه شده است. 

Fig.11: Geological section of headrace tunnel in the TSP test area Uma Oya Project
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 Fig 13: Work space in the TSP Plus 303 Soft war

 

 Fig14: Data view of Shot data editor with different axis

 

 

Table No.3: Rock parameters based on TSP results
Uma Oya Project (Headrace Tunnel)

Fig. 16: Rock Mass structuralconditions and Geotechnical parameters prediction 
Uma Oya Project HRT

Table 4: Rock mass parameters TSP results test 

Fig 17: Tri- Dimensional conditions of Rock mass Structure-HRT 
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آزمایش شكست هيدروليكي سنگ 
:) Hydro-Fracturing/ Hydro- Jacking (

توده سنگ،  در  جا  بر  اصلي  تنش هاي  و جهت  مقدار  روش هاي اندازه گيري  از  يکي 
به  توجه  با  است.   Hydro jacking )HTPF(/ fracturing )HF( آزمايش 
محدوديت هاي اجراي روش هاي مکانيك سنگي ديگر نسبت به عمق و اينکه سازه هاي 
زيرزميني در طرح ا وما اويا دراعماق زياد قرار دارند بهترين روش اندازه گيري تنش هاي بر 

جا در توده سنگ اين آزمايش تشخيص داده شد. 
آزمايش ها در دو گمانه حفاري شده که به عمق 250 و 750 متري، انجام گرفته است و 
بر اساس اطالعات به دست آمده از اين آزمايش ها مقادير تنش هاي بر جا، جهت تنش هاي 
اصلي نسبت به شمال مغناطيسي و K0 توده سنگ محاسبه گرديد. اين پارامترها براي 
طراحي جهت، مسير و پايدار سازي حفاريها و سازه اي تمام فضاهاي زيرزميني در طرح 

کاربرد داشته و مورد استفاده قرار گرفته است. 
اين آزمايش در توده سنگ و بطور برجا )In Situ( انجام مي شود. اگر آزمايش در 
توده سنگ بون درزه انجام شود با نام Hydro fracturing Test و چنانچه در توده 
سنگي که قبال دچار شکستگي شده و اکنون داراي سيستم ناپيوستگي است انجام گيرد 
به نام Hydro jacking test شناخته مي شود. در طرح اوما اويا هر دو اين آزمايش ها 
در دو گمانه ST01 &DT05A انجام گرفته است. در برگه پيمايش اين دو گمانه ترادف 
سنگ هاي دگرگوني شامل گنايس، شارنوکيت گنايس و گنايس داراي کانيهاي فلدسپات، 

بيتويت ،گرونا و کوارتز کوارتزيت، و مرمر و مرمر کلسيتي مشاهده مي شود. 
 Impassion پکر  اثر  ثبت  و  سنگ  هيدروليکي  شکست  آزمايش   22 مجموع  در 
Packer tests براي تعيين مقادير تنش و جهت آنها در گمانه ST01 و DT05A انجام 

شده است. 

 

تجهيزات مورد نياز آزمایش : 
پس از حفاري گمانه هاي اکتشافي با دستگاه حفاري Wireline با قطر 96 ميلي متر 
و حفاظت بخش بااليي گمانه هاي حفاري شده با casing با استفاده از سيستم هدايت 
دستگاه حفاري تجهيزات درون چاهي الزم براي اين آزمايش به داخل گمانه رانده شده 
و در مقاطعي که قبال متراژ و عمق آنها مشخص شده است آزمايش ها انجام گرفته است. 

تصوير شماره 16 تجهيزات مورد نياز آزمايش را نشان ميدهد. 

 

 

Table No.5: TSP results of Uma Oya Project 

Fig. 18: Location of boreholes for Hydro-fracturing test along Headrace 
Tunnel & Shaft Uma Oya Project

Fig.20: A view of HF/HTPF test site on BH. DT05A 
 Uma Oya Project

Fig. 19: schematic Layout of HF/HTPF test and equipment’s
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تئوري آزمایش: 
 high Pressure( اين آزمايش را مي توان آزمايش تزريق آب با فشار باال دانست 
Water Test (. بخشي از گمانه در عمق مورد نظر که براي آزمايش انتخاب شده است 
بوسيله مسدوده کننده )Packer( از بخش بااليي و پاييني جدا مي شود همانطور که در 
تصوير16 نمايش داده شده است مسدود کننده از نوع Double Packer هستند. اين 
مسدود کننده ها سپس تحت فشار قرار مي گيرند تا در جاي خود تثبيت شده و شرايط 
نيز جلوگيري شود.  از نشت آب  و  نمايند  ايجاد  را در بخش مسدود شده  ايزوالسيون 
از آب اشباع مي شود و آب تحت فشار به آن تزريق می شود.  سپس بخش مجزا شده 
فشار هيدروستاتيکي آب مستقيما به ديواره گمانه وارد مي شود اين اعمال فشار تا زماني 
که افت فشار ناگهاني اتفاق بيفتد و يا تراز فشار اعمالي در سطح معيني ثابت باقي بماند 
ادامه خواهد يافت. عموما افت فشار ناگهاني که مشاهده مي شود گوياي شکست و ايجاد 
درزه و ناپيوستگي در توده سنگ است و در توده سنگ سالم بدون درزه اتفاق ميافتد. در 
توده سنگي که قبال شکسته شده است و باز شدگي دارد نقطه فشار ثابت نشان دهنده باز 
شدگي مجدد درزه و ناپيوستگي است و در هر دو اين موارد مقاومت فشاري توده سنگ 
است که مورد آزمايش قرار مي گيرد. پس از اين مرحله مقطع مورد آزمايش چند مرحله 
ديگر تحت فشار آب قرار مي گيرد و نرخ جريان و فشار اعمالي ثبت مي شود. در واقع 
بارگذاري ديواره گمانه چندين مرتبه انجام مي شود. براي دريافت جهت تنش هاي موجود 
در سنگ از Impression Packer tool استفاده مي شود. اين پکر همراه باسيستم 
کامپاس رقومي درون چاهي به داخل گمانه رانده مي شود و در هنگامي که ديواره گمانه 
براثر فشار زياد شکسته مي شود و يا باز مي شود در زماني که درزه اوليه وجود داشته، اثر 
اين باز شدگي جديد بر روي پکر ثبت مي شود و اين پکر پس از اتمام آزمايش براي مدت 
20 دقيقه تحت فشار تا 20 درصد باالي فشار آزمايش باقي ميماند و اين امکان را ايجاد 

مي کند که بتوان اثر باز شدگي را بر روي کاغذ شفاف منتقل و ثبت کرد. 
تمام تجهيزات مورد استفاده بايستي کاليبره شده باشند و ظرفيت مناسب تحمل فشار، 
ايجاد فشارو ثبت جريان و را داشته باشند. در اين آزمايش پمپ هاي مورد استفاده بايستي 

بتوانند تا 500 بار فشار را توليد و تحمل نمايند.

اجرا آزمایش : 
مقطع آزمايش بر اساس تحليل و بررسي مغزه هاي به دست آمده از گمانه مشخص 
مي شود براي آزمايش HF مقاطعي انتخاب گرديد که همگن باشند و درزه و شکاف قابل 
رويت نداشته باشتند و براي HTPF مقاطعي انتخاب شد که داراي يك درز باشند اما با 

جهات متفاوت تا بتوان تنش رادرجهات مختلف تحليل کرد. 
 ISRM Suggested Method(Haimson & انجام آزمايش بر مبناي توصيه هاي
comet ,2003),ASTM D4645-87, Professor Rummel recommenda-

،tion (Rummel 2007-2008) انجام گرفته است. در زير جدول عمق آزمايش ها و 
تصاويري از نتايج هر دو آزمايش ارائه مي شود.

 

 

روند آزمایش: 
1- نصب پکر و باد کردن تا فشار الزم و نگاه داشتن فشار در سطح نياز 

2- تحت فشار قرار دادن سريع مقطع در فشارهاي مختلف تا حدود 30-40 بار و 
کنترل نحوه کاهش فشار

: اعمال فشار آب در مقطع  انعکاس شکست درمقطع آزمايش  اولين  3- شکست و 
گمانه تا زماني که در فشار اعمالي مقطع افت ديده شود و يا سطح فشار ثبت شده ثابت 
 HTPF و مورد ثابت ماندن فشار در آزمايش HF باقي بماند. مورد افت فشار در آزمايش

مشاهده مي شود.
4- اولين آزمايش شکست دوباره: تحت فشار قرار دادن مقطع مجددا تا زمانيکه فشار 

تزريق آب در سطح ثابتي باقي بماند.
5- تکرار متعدد آزمايش شکست دوباره در مقطع با نرخ تزريق آب 2 تا 5 ليتر در دقيقه 

Shut- in تا مشاهده مجدد فشار
6- اجرا و هدايت آزمايش تزريق آب بطور مرحله اي همراه با افزايش و کاهش نرخ 

تزريق آب و مشاهده فشارهاي منطبق بر آنها 
7- آزاد سازي پکر و جابجايي آن و اتمام آزمايش

 Table No. 6: Hydro fracturing tests in Boreholes No. DT05A, ST01

Fig.22: Trace of rock fracturing on impression packer
Recorded from DT05A BH. Wall- Uma Oya Project

Fig.21: HF test results in BH. ST01 depth 790.05 m
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تحليل نتایج آزمایش هاي انجام شده : 
بررسي و مرور اطالعات آزمايش ها: 

در جريان آزمايش تمامي اطالعات مربوط به تزريق آب به داخل گمانه و همچنين نرخ 
جريان آب بوسيله ثبات الکترونيك ثبت مي شود و نتايج ثبت شده براي تحليل آزمايش 
مورد استفاده قرار مي گيرد. درضمن آزمايش دياگرام تغييرات فشار نسبت به زمان و نرخ 
جريان ترسيم مي شود و از آن براي تعيين ويژگي هاي معيار فشارشکست در توده سنگ 

استفاده مي شود. فشارهاي اندازه گيري شده به شرح زير است:
در  شده  مشاهده  حداکثرفشار   ،)Breakdown Pressure)Pc شکست  1-فشار 
اولين بار تحت فشار قرار گرفتن مقطع قبل از افت فشار و از ترسيم گراف فشارها نسبت 

به زمان به دست مي آيد.
اساس  بر  فشار  اين   Re- opening Pressure (Pr) مجدد  باز-شدگي  2-فشار 
stiffness) dP/ تحليل تغييرا ت لحظه اي فشار نسبت به تغييرات لحظه اي حجم يا
dV( دربازه هاي تحت فشار قرار گرفتن ديواره گمانه در مقطع تحت فشار به دست ميايد.

 Shut-in Pressure (Psi) -3
مختلفي  روشهاي  کنون  تا  آزمايش  اين  طراحي  زمان  از   :Shut-in Pressure
 Haimson e است.  گرفته شده  بکار  و  معرفي  فشار  اين  و محاسبه  براي اندازه گيري 
ارائه کردند. از بين روش هاي معرفي شده تا  )Lee )1989 &مروري براين روش ها را 
کنون، سه روش که مي تواند حداقل و حداکثر بازه معيار و مقادير به دست آمده را پوشش 

دهد در اينجا بکار گرفته شده است. در زير اين سه مرحله تشريح مي شود.
1- ترسيم گراف فشار نسبت به نرخ جريان اجازه ميدهد که ارزش دقيق فشار در 
جاييکه جريان هيدروليکي متوقف مي شود يا Q=o مشخص شود.بنابراين گراف P/Q حد 

بااليي مقدار قابل تخمين براي Pressure را ارائه مي کند.
اين  به زمان حدپايين  بين فشار ومجانب فشار نسبت  لگاريتمي اختالف  2- گراف 
Shut-in Pressure را ارائه مي کند. با فرض اينکه بخش خطي اين گراف ويژگي جريان 

شعاعي را در لحظه بسته شدن شکستگي نشان ميدهد.
با تنش فعال در سطح شکست  اين دو حد Pressure Shut-in که  بين  3- در 
مطابقت دارند اثر تبديل از يك افت سريع خطي فشار تا شروع کاهش دامنه کاهش آرام 
فشار قابل رد گيري است. اين روند تدريجي مي تواند باگراف خط مماس به دياگرام کاهش 

فشار در گراف فشار نسبت به زمان ترسيم کرد و بدست اورد. 

روش هاي تحليل و محاسبه تنش هاي بر جاي : 
در طول  که  و اندازه گيريهايي  آزمايش ها  نتايج  اساس  بر  تنش ها  به  براي دست يابي 
آن انجام گرفته است، ضروريست توزيع تنش در اطراف يك سوراخ مدور تابعي از تنش 
فشاري ميانه عام آن محدوده در نظر گرفته شود. اينگونه تمرکز تنش اولين بارتوسط 

Krisch)1898( مورد لحاظ قرار گرفته است. 
 Hubbert andدر جاييکه محور گمانه به موازات تنش اصلي متوسط باشد. از روش

Willis )1957( براي محاسبه Pc درلحظه شکست از فرمول زير استفاده مي شود.

Pc= 3Sh-SH + Pc0 –Pp    (1)

در اين فرمول Sh تنش اصلي حد اقل و SH تنش اصلي محدوده هستند و Pc0 مقاومت 
کششي هيدروليکي بر جاي سنگ وPp فشار منفذي موجود در توده سنگ فرض مي شود. 
Pc فشار شکست ثبت شده در جريان آزمايش شکست هيدروليکي است. فرض بر اين 

است که تنش اصلي حد اکثر با تنش قائم مطابقت دارد و معادل تنش حاصل از روباره 
است. اگر سنگ همگن وايزوتروپ ونفوذ ناپذير باشد و قابليت شکسته شدن در جهت 

عمود بر تنش افقي حداقل باشد. 

 
 
 
 

 محاسبات مقادير تنش و جهات آن باب مبناي فرمول هاي 1 تا 6 که در باال آورده شده 
است با برنامه کامپيوتري نوشته شده براي آن محاسبه مي شود و نمونه نتايج در جدول 

شماره 7 مشاهده مي شود. 

 

اين  نهايي  نتيجه  است.  شده  ارائه  گراف  بصورت  آزمايش ها  از  بعضي  نتايج  زير  در 
 K0= 0.6-1.1 آزمايش ها نشان داد که در منطقه فشار تکتونيکي افقي فعال است و

 

Table No7: calculated value for stress & direction in borehole. DT05A based 
on test measurements

Fig. 23: P/Q 
Diagram of HF test 
results –ST01/Uma 
Oya Project

 Pc: breakdown pressure, Pr: re-opening Pressure, Pco: in-situ hydraulic tensile strength,
 Psi: infection point shut-in Pressure, Psimin: Muskat-shape plot shut-in pressure, Psi
 max. P vs Q Plot shut-in pressure: strike direction of fractured planes, β: Dip direction
of fractured plans (north over east) ɑ: Dip of fractured plane (with resect to horizontal)
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Fig. 24: P/t diagram for Pc, Pr calculation

Fig.24: Diagram Pressure vs depth variation- Dt05AUma Oya Project

Fig.25: Dip/Dip direction of created joints onDT05A wallBy HF test –Uma 
Oya Project
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