




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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چاپ، محل انتشار، نام ناشر.

 راهنماي تدوين و ارسال مقاله هاي علمي برای نشریه

نحوه ارائه مقاله نهایی

فراخوان ارسال مقاله علمي
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مجله خبري

د    ر مسير توسعه

شركت ساختمان و نصب فراب وارد پروژه فاز 13 پارس جنوبي شد
تالش هاي شرکت شرکت ساختمان و نصب فراب، برای گرفتن پروژه اي در خارج از گروه فراب در 
اسفند ماه سال 1395 به نتیجه رسید و پیرو مناقصه برگزار شده توسط شرکت پتروپایدار ایرانیان... 

ثبت ركورد 81 هزار مگاواتی در نيروگاه آزاد
به  ایران  نیروي  و  آزاد در شرکت توسعه منابع آب  نیروگاه  و  بهره برداري طرح سد  امور  مدیر 

نمایندگی از این شرکت با اهداي لوح تقدیري به شرکت فراب... 

بزرگان صنعت نفت جهان به تهران آمدند
به گزارش روابط  عمومي شرکت فراب، گروه فراب در قالب شرکت های فراب، ناردیس و شرکت ساختمان 

و نصب فراب، با حضور در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی و... 

شركت فراب  تنها »صادركننده ممتاز« صنعت آب و برق
شرکت فراب به عنوان تنها »صادرکننده ممتاز صنعت آب و برق« انتخاب و مدیر عامل شرکت در همایش 

»تقدیر از صادرکنندگان تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق« از سوی وزیر ...

پنجمين نمايشگاه بين المللی حمل و نقل ريلی برگزار شد
پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته، به منظور توسعه و 

تقویت زیربناهای حمل ونقل ریلی کشور، طي روزهاي بیست و پنجم تا ...

پااليشگاه ستاره خليج فارس در جهان نظير ندارد
»محمدعلی دادور« عضو هیئت مدیره و مدیر پاالیشگاه خلیج فارس است، با او از چند و چون حضور 

فراب در این پروژه و دالیل طوالنی شدن بهره برداری از پروژه ستاره خلیج فارس گفت و گو کردیم...

فراب با وجود مشکالت مالی  هيچ كاری را نيمه كاره رها نکرد
 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، پاالیشگاهی از هر حیث منحصر بفرد است. مدت زمان طوالنی ساخت 

پروژه در کنار حاشیه هایی که بخاطر تحریم ها برای این پروژه بوجود آمد...

طراحي سيستم خنك كننده سيکل تركيبي در فراب
 بیش از یک دهه از  ورود فراب به حوزه کسب و کار احداث نیروگاه هاي حرارتي مي گذرد. در این 

مدت همواره بر آن بوده ایم که عمق ورود فراب در حوزه هاي مهندسي و  تأمین را افزایش دهیم...

در رديف شركت های مدعی در ساخت سيکل تركيبی هستيم
 گفت و گو با مهندس مهدیزاده، معاون طرح هاي نیروگاه  حرارتی ش��رکت فراب در دفتر ایش��ان 

انجام شد، گفت و گویی یک ساعته که در آن از تاریخ تولید برق در جهان و ایران...

فراب با 200 نيروي متخصص و تجربه هاي نو در بازار صنايع ريلي
ش��رکت فراب فعالیت خود را به عنوان پیمانکار اصلی نیروگاه های آبی از س��ال 1371 آغاز و پس از 

راه اندازی هم زمان چندین طرح بزرگ نیروگاه آبی طی سال های 81 و 82، فعالیت های خود را...

چراغی روشن از آن سوی كوه های كردستان
پروژه نیروگاه آبی سد داریان از جمله پروژه های در دست اجرای شرکت فراب است که ساخت سد و 

نیروگاه آن طی سال های اخیر این پروژه را که در موقعیتی خاص در نزدیکی مرز ایران و ...

گزارشي از مسئوليت اجتماعي فراب در داريان
هنگامی که به سمت نزدیک ترین شهر سد داریان یعنی »نودشه« حرکت می کنیم از سختی وضعیت 

جغرافیایی و جاده های پر پیچ و خم کوهستانی این نکته به ذهنمان می رسد که ...

نيروگاه آبی آزاد در توليد برق ركورد زد
در سال 1389 شرکت فراب برای سرمایه گذاري و بهره برداري از نیروگاه سد آزاد، جلساتي را با شرکت 

توسعه منابع آب و نیروي ایران برگزار کرد بر اساس آن مقرر شد ...
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تجـــربهنگـــاري
مرور کارنامه معاونت طرح های آبی شرکت فراب

در گفت و گو با مهندس مستاجر حقیقی
و  داخل  در  كه  طرح هايی  با  فراب  شركت  آبی  طرح های  معاونت 
خارج از كشور در دست اجرا دارد، يکی از بخش های پركار شركت 
است؛ بخشی كه همواره در حال تعامل با صنعت و به دنبال كسب 

فناوری های نوين در حوزه عملکرد خود است...

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

برای بازارهای
جدید مذاکره می کنیم

اقدامات  پروژه هاي سرمايه گذاري شركت فراب در سال 95  معاونت 
اين  جمله  از  است.  كرده  دنبال  تمام  جديت  را  خود  حوزه  در  مقرر 
اقدامات پيگيري تأمين مالي و نهايتا امضاي قرارداد احداث  طرح هاي 

نيروگاهي بيع متقابل شاهرود...
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34
کمبود وقت و نیرو داریم

 اما کیفیت را فدای کمبودها نمی کنیم
كيفيت،  كنترل  و  بازرسي  مديريت  فراب ،  سازمان  بندي  پيکره  در 
همانند ديگر سازمان هاي ستادي فراب به عنوان يك دستگاِه »همگام« 
و »همراه« در يك ضلع از ساختار ماتريسي تعريف شده است. »همگام« 

يعني آنکه هم پاي، روند و سرعت پروژه ...

2826

همگام با توسعه فراب در زنجیره ارایه خدمات پیمانکاري عمومي و تنوع حوزه هاي 
فعالیت، شرکت هاي زیرمجموعه فراب هر یک با نامي جدید شکل گرفتند و در عمل 
شرکت فراب نیز به شرکتي داراي سهام چندین شرکت تبدیل شد؛ ساختاري که امکان مي 

دهد شرکتها توسعه یابند بدون اینکه دچار عوارض رشد سریع شوند.
در این میان یکي از تصمیماتي که در هلدینگ ها پیش روي مدیران قرار مي گیرد 
استراتژي کالن نام تجاري یا برند است. تصمیم به استفاده از نام تجاري اولیه و بهره برداري 
از ارزش ایجادشده از نام تجاري اولیه در حوزه هاي جدید یا توسعه نام هاي تجاري جدید 
گزینه هاي پیش روي تصمیم گیران سازمان است. برخي انتخاب هاي حدواسط از جمله 

هم برندسازي  یا صحه گذاري برند جدید توسط برند مادر  نیز وجود دارد.
الزم به توضیح است که نام تجاري یا برند مي تواند متفاوت از نام شرکت باشد. استراتژي 
استفاده از نام هاي تجاري غیرشرکتي و متنوع در صنایع مصرفي بسیار متداول است به گونه 
اي که یک شرکت، محصوالتي با برندهاي مختلف دارد . لیکن در صنایع مشابه فراب عموما 

از استراتژي نام تجاري شرکتي استفاده مي شود. 
تصمیم به یکپارچه بودن یا نبودن )استفاده از یک نام تجاري که معموال نام اولیه است( 
نیز براساس عواملي از قبیل سطح تنوع حوزه هاي جدید از حوزه هاي پیشین و میزان 
مرتبط دانستن نام تجاري اولیه به حوزه جدید ، قدرت برند اولیه و میزان ارزش افزوده اي 
که مي تواند به شرکت جدید التاسیس بدهد، هزینه هاي توسعه و تقویت نام تجاري جدید، 

ریسک تخریب برند اولیه درصورت عملکرد پایین در حوزه جدید اتخاذ مي شود.
از آنجاکه هر تصمیم استراتژیکي نیازمند ارزیابي از دو جنبه دروني و بیروني گروه 
مي باشد، این موضوع از دو جنبه مورد بررسي قرار گرفت. از جنبه دروني گروه، مطالعات 
الگوبرداري از شرکت هاي مشابه در معاونت برنامه ریزي و توسعه سیستم ها انجام شد. 
شرکت هایي از جمله بکتل  و آلستوم و نحوه استفاده از نام تجاري آنها مورد مطالعه قرار 
گرفت و گزارشات به کمیته سیستم ارایه شد و به لحاظ هماهنگي هاي موردانتظار بین 

شرکت هاي زیرمجموعه داشتن نام هاي یکپارچه ارزش آفرین ارزیابي شد. 
از جنبه برون گروهي نیز پروژه اي با عنوان پروژه »بازتعریف جایگاه برند گروه فراب« 
تعریف شد که یکي از خروجي هاي آن استراتژي کالن نام تجاري بود و پیشنهاد آن اتخاذ 
استراتژي یکپارچه شرکتي  بود و مقررشد اسامي کلیه شرکتها به گونه اي تغییریابد تا نام 

»فراب« درپایان نام شرکت قرارگیرد.
در این راستا الگوهایي براي نام گذاري شرکت ها پیشنهاد شد و در چندین جلسه کمیته 
سیستم و کمیته تعالي مورد بررسي قرار گرفت. در نهایت به دو الگو رسیدیم که الگوي اول 
براي شرکتهایي است که به منظور فعالیت در حوزه هاي جدید شکل مي گیرند و داراي 
مشتري خارج گروه مي باشند و الگوي دیگر براي شرکت هاي مولد برق است تا از این پس 

هماهنگي بیشتري بین نام هاي شرکت هاي فوق الذکر وجود داشته باشد.
الگوي نامگذاري شرکت هاي داراي مشتري بیرون گروه در حوزه هاي خاص:

شرکت + حوزه فعالیت شرکت + فراب
الگوي نامگذاري شرکت هاي پروژه برقي: 

شرکت+ تولید+ برق+ نام محل احداث نیروگاه+ فراب
همچنین نام جدید شرکت هاي موجود نیز به قرار زیر مورد تصویب قرار گرفت:

الزم به ذکر است شرکت هاي توبا و بهره برداري تغییر اسم شرکت را ثبت نموده اند و 
سایر شرکتها نیز نهایتا در بازه زماني سه یا چهار ماهه بتدریج تغییرات را ثبت خواهند نمود.

امید است این تغییرات سبب همبستگي و هماهنگي هرچه بیشتر همکاران در تمامي 
شرکت هاي گروه و بهره برداري حداکثري از نام بلند فراب در مسیر رشد و توسعه گروه 

باشد.

اتخاذ استراتژي برند يكپارچه شركتي 
و تغيير اسامي شركت هاي زيرمجموعه گروه فراب

معاون برنامه ريزي و توسعه سيستم ها

محمد هوشيار

نام جديد شركتنام پيشين

بدون تغییرشرکت فراب

شرکت ساختمان و نصب فرابنوتاش افرا

شرکت بهره برداري و نگهداری فرابمدیریت تولید و بهره برداري برق فراب

شرکت ساخت تجهیزات فرابمهندسي ساخت توربین آبي - توبا

شرکت تجارت و سرمایه فرابتجارت و سرمایه گروه فراب

شرکت ساختمانی فرابشرکت توسعه طرح هاي ساختماني فراب

شرکت تولید برق شرق اصفهان فرابشرکت مولد برق شرق اصفهان

شرکت تولید برق خرم آباد فرابشرکت مولد نیروي خرم آباد

شرکت تولید برق یزد فرابشرکت مولد برق یزد

شرکت تولید برق اسالم آباد فرابشرکت مولد برق اسالم آباد
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شرکت ساختمان و نصب فراب گواهینامه سیستم مدیریت یكپارچه را دریافت کرد

ساخت و ارسال دیفیوزرهای فاز اول 
پروژه خط دو متروي مشهد

شرکت ساختمان و نصب فراب وارد پروژه فاز 13 پارس جنوبي شد

شرکت ساختمان و نصب فراب پس از طی مراحل 
ممیزی از سوی کارشناسان مربوط، موفق به دریافت 

گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه شد.
انجام  از  پس  فراب  نصب  و  ساختمان  شرکت   
توانست   ،1395 سال  اول  نیمه  در  الزم  مقدمات 
مدیریت  سیستم  داخلي  ممیزي هاي  از  موفقیت  با 
سال  پاییز  ممیزی ها  این  کند.  عبور  یکپارچه، 
گذشته از چهار سایت مربوط به این شرکت و دفتر 
تهران انجام شد. ممیزی های انجام شده شامل سه 

 ISO9001:2008,  ISO14001:2004 استاندارد
OHSAS 18001:2007 می شد.

پس از ممیزی انجام شده در پاییز سال گذشته 
و در ادامه دو مرحله ممیزي شخص ثالث که توسط 
شرکت SGS در دي ماه و اسفند ماه از سایت ها و 
ساختمان  شرکت  نهایت  در  شد  انجام  تهران  دفتر 
 95/12/25 تاریخ  در  شد،  موفق  فراب  نصب  و 
یک  براي  را  یکپارچه  مدیریت  سیستم  گواهینامه 

دوره سه ساله از شرکت SGS  دریافت کند. 

در  فراب  تجهیزات  ساخت  شرکت 
کنسرسیوم  به  جاری  سال  ماه   فروردین 

زیترون – ایندرا – گریوه کان پیوست. 
پروژه  از  اول  فاز  دستگاه   55 حاضر  حال  در 
متروی  دو  خط  آکسیال  فن های  دفیوزر  تامین 
مشهد ساخته شده و به سایت پروژه ارسال شده 
است.  فاز دوم ساخت تجهیزات نیز به زودی آغاز 

مي شود.

پیمانکار  به عنوان  فراب  نصب  و  ساختمان  شرکت 
بخشی از فرایند پایپینگ فاز 13 پارس جنوبی انتخاب شد.  
تالش هاي شرکت ساختمان و نصب فراب، برای گرفتن 
پروژه اي در خارج از گروه فراب در اسفند ماه سال 1395 
به نتیجه رسید و پیرو مناقصه برگزار شده توسط شرکت 
پتروپایدار ایرانیان، انجام بخشي از کارهاي Piping فاز 

فراب  نصب  و  ساختمان  به شرکت  جنوبي  پارس   13
واگذار شد. این قرارداد که مدت اجرای آن شش ماه است، 
پانزدهم اسفند 95 به شرکت ساختمان و نصب فراب ابالغ 
شد.  پس از موفقیت شرکت ساختمان و نصب فراب در 
انعقاد این قرارداد، این شرکت با هدف توسعه بازار خود، 

پیگیر دریافت پروژه هایی دیگر  از همین کارفرما است.

 to D2 A2  ادامه انتقال و آغاز نصب فن هاي محوري در 4 ایستگاه 
به همراه كلیه متعلقات 1- پروژه خط 2 قطار شهري مشهد

 نصب استراكچر پمپ شلتر پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز رازان

شروع نصب قطب هاي روتور واحد 3 پروژه داریان

 نصب آپر براكت واحد 2 پروژه داریان

 نصب ولوهای واحد 121 پروژه فاز 24-22 
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اجراي رنگ لوله ها در فاز 13 پارس جنوبي

 آرماتور بندي اطراف طبقه ژنراتور واحد 2  - نیروگاه سردشت

 پایان بتن ریزي اطراف پیت الینر واحد 1- نیروگاه سردشت

بتن ریزي طبقه ژنراتور واحد 3 - نیروگاه سردشت

 تجهیز كارگاه در فاز 13 پارس جنوبي

مدیر امور بهره برداري طرح سد و نیروگاه آزاد در 
شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران به نمایندگی از 
این شرکت با اهداي لوح تقدیري به شرکت فراب، از 
تولید 81 هزار مگاوات ساعت انرژي توسط نیروگاه 10 
مگاواتي آزاد قدرداني کرد. به گزارش روابط عمومي 
شرکت فراب، در این لوح تقدیر که به امضاي »بهمن 
رجبي«، مدیر امور بهره برداري و معاون اجرایي طرح 
سد و نیروگاه آزاد رسیده، آمده است: »رشد و توسعه 
و تالش هاي صادقانه  اسالمي، مدیون زحمات  ایران 
و  تجربه  که  است  تالشگري  و  متعهد  متخصصان 
آسایش  و  رفاه  براي  سرمایه اي  را  خویش  تخصص 
و  همت  از  اند.  داده  قرار  کشور  سازندگي  و  مردم 
تالش بي دریغ مدیران و کارکنان آن شرکت در بهره 
نیروگاه 10 مگاواتي سد آزاد و تولید 81  از  برداري 
هزار مگاوات ساعت انرژي در »سال اقتصاد مقاومتي، 

اقدام و عمل« )1395(، تقدیر و تشکر نموده و توفیق 
روزافزون براي آن شرکت و کارکنانش را از خداوند 
نیروگاه  مي افزاید:  گزارش  این  آرزومندیم.«  متعال 
تولید  ظرفیت  با  کردستان،  استان  در  آزاد  برق آبي 
10 مگاوات و قرارداد تولید 51 گیگاوات ساعت، در 
طول بهره برداري یک سال توانسته است 81 گیگاوات 
ساعت انرژي تولید کند که این ناشي از کار پیوسته 
بوده  نیروگاهي  واحدهاي  تریپ و خروج  با کمترین 
و این میزان تولید، رکوردي در تولید برق محسوب 
مي شود. این نیروگاه، نخستین نیروگاه برق آبي کشور 
است که عملیات طّراحي، ساخت، نصب و راه اندازي 
توربین و گاورنر آن توسط متخصصان توانمند ایراني 
در شرکت فراب، انجام شده و بهره برداري از آن در سفر 
رئیس جمهوری به کردستان در مردادماه سال 1394، 

با حضور وزیر نیرو، آغاز شده است.

ثبت رکورد 81 هزار مگاواتی انرژي در نیروگاه آزاد
شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران از فراب قدردانی کرد

اسفندماه ماه سال 1395 کلیه محموله هاي مربوط 
و  داخلي  از  اعم  تن(   120/10( اصلی  به جرثقیل 
خارجي شامل سازه پل، ترولي، کابین، تابلوهاي برق 
و سیستم حرکتي تحویل سایت پروژه سردشت شد. 
در حال حاضر مذاکرات نهایی با پیمانکاران نصب انجام 
شده و فرآیند نصب جرثقیل در حال پیشروی است و 
پیش بینی می شود طی خرداد ماه تست های حرکتی 

و بارگذاری در سایت انجام شود.

تغییر نام شرکت توبا به
شرکت ساخت تجهیزات فراب

پیشرفت عملیات
نصب جرثقیل سردشت

بر اساس مصوبه کمیته تعالي گروه فراب، نام شرکت 
توبا به شرکت ساخت تجهیزات فراب تغییر یافت. 

ساخت  »شرکت  به  توبا  شرکت  نام  تغییر  فرایند 
از  پس  و  شد  آغاز   95 سال  پاییز  از  فراب«  تجهیزات 
پیگیري هاي فراوان، اردیبهشت ماه امسال توسط اداره 
رسمی  روزنامه  در  درج  برای  و  تایید  ها  شرکت  ثبت 
ابالغ شد. بر این اساس پس از این نام شرکت ساخت 

تجهیزات فراب، جایگزین شرکت توبا خواهد شد.
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مجله خبری6

تست نهایی و ارسال تجهیزات دریچه هاي پروژه درالوك عراق 
 Power Intake و Flushing  Skimming

حضور فراب در سومین نمایشگاه 
و کنفرانس بین المللي آب و انرژي عمان

 Flushing، Skimming تست نهایی دریچه هاي
و Power Intake با حضور نمایندگان کارفرما انجام 
شد. این تست ها با موفقیت به پایان رسید و بدین ترتیب 
عملیات  یافت.   خاتمه  دریچه ها  این  ساخت  عملیات 
بسته بندی و ارسال بخشی از محموله فیکس پارت و 

بیس پلیت ها به محل اجراي پروژه در کشور عراق توسط 
شرکت ساخت تجهیزات فراب انجام شده است. شرکت  
ساخت تجهیزات فراب در حال تالش است تا در بازه 
زمانی کمتر از یک سال تمام تجهیزات را به کارفرماي 

پروژه تحویل دهد. 

آب  بین المللي  کنفرانس  و  نمایشگاه  سومین 
سیزدهم  تا  یازدهم  روزهاي  در  عمان،  انرژي  و 
شهر  نمایشگاه هاي  مرکز  در   1396 اردیبهشت ماه 
و  فراب  شرکت  حضور  با  عمان،  کشور  در  مسقط 
جمهوري  عمان،  کشورهاي  از  شرکت   90 از  بیش 
ترکیه،  لبنان،  قطر،  بحرین،  امارات،  ایران،  اسالمي 
و  اتریش  آلمان،  آمریکا،  انگلستان،  کنگ،  هنگ 

اسپانیا برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، مهندس 
»مجید صمدي مجد«، معاون توسعه طرح ها )حوزه 
1(، با اعالم این خبر، گفت: این نمایشگاه و کنفرانس 
الَحبسي«،  سعید  بن  سلیم  بن  »سلطان  حضور  با 
معاون کنسول عالي برنامه ریزي عمان و دکتر »ناصر 
عمان،  نفت  توسعه  شرکت  فني  مدیر  محروقي«، 

گشایش یافت. 
وي افزود: نمایندگان شرکت فراب از معاونت هاي 
متري   18 غرفه اي  در  طرح ها،  توسعه  و  مهندسي 
و  شرکت  معرفي  به  خود  عماني  شریک  همراه  به 
پروژه هاي مختلف در زمینه هاي مختلف آب و انرژي 
بر  نمایشگاه،  این  در  فراب  اصلي  تمرکز  پرداختند. 

معرفي سیستم هاي کنتورهاي هوشمند و مدیریت 
مصرف انرژي بود. صمدي مجد در ادامه گفت: غرفه 
از  نمایندگاني  بازدید  نمایشگاه، مورد  این  فراب در 
شرکت ها و سازمان هاي مختلف عماني و غیرعماني 
مي توان  بازدیدکنندگان  جمله  از  که  گرفت  قرار 
عمان؛  در  ایران  اسالمي  جمهوري  سرکنسول  به 
جمهوري اسالمي ایران  بازرگاني  و  اقتصادي  رایزنان 
الحبسي«،  سعید  بن  سلیم  بن  »سلطان  عمان؛  در 
معاون کنسول عالي برنامه ریزي عمان و شرکت هاي 
مختلف دولتي عماني و شرکت ها و تامین کنندگان 

مختلف اشاره کرد.
معاون مدیر عامل شرکت فراب سپس گفت: در 
رسمي  مذاکرات  و  دیدارها  نمایشگاه،  این  حاشیه 
انتقال و توزیع نیروي برق  نیز با شرکت هاي تولید 
عماني و سایر شرکت هاي معتبر عماني و غیرعماني 
برگزار شد که در این دیدارها، فرصت هاي مشترک 

کاري در عمان و ایران مورد بررسي قرار گرفت.
شرکت هاي  میان  این  از  مي افزاید:  گزارش  این 
ایراني، شرکت هاي فراب، گام و شرکا، ایران ترانسفو 

و گروه مپنا، در این نمایشگاه حضور داشتند.

  Q7 بین ایستگاه نواب و  ایستگاه  I2 نصب پله برقي هاي گالري
خط 7 مترو تهران

اجراي كابل از محل LPS ها به سمت پله برقي در ایستگاه 
Q7 خط 7 مترو تهران

اجراي كابل از محل LPS ها به سمت پله برقي در 
ایستگاه Q7 خط 7 مترو تهران

راه اندازي سیستم پیجینگ ایستگاه  W7 خط 7 مترو تهران

 پایان نصب تجهیزات واحد 1 و 2 نیروگاه- پروه ترم
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پروژه خداآفرین در انتظار تأمین اعتبار ارزی است

پروژه سیستم روشنایي هیبریدي دراك شیراز
توسط شرکت ساخت تجهيزات فراب انجام شد:

نصب پایه هاي چراغ در محدوده پارک دراک شیراز و 
ورود محموله تجهیزات خرید خارج به گمرک ایران توسط 
یافت. همچنین  پایان  فراب  تجهیزات  شرکت ساخت 
عملیات بتن ریزي، نصب فنداسیون و بیس پلیت تمام 
پایه های سیستم روشنایي هیبریدي پارک دراک شیراز  
نیز به اتمام رسید. عملیات کابل کشی، نصب توربین و 

چراغ های LED  این پروژه نیز پایان یافته است.  گفتنی 
است تجهیزات بخش خرید خارج پروژه نیز از گمرک 
خارج شده و تحویل انبار شهرداری شیراز شده اند. تا کنون 
بیش از 50درصد از عملیات نصب تجهیزات انجام شده و 
امید است طی هفته های آتی عملیات نصب و تحویل کلیه 

تجهیزات به کارفرمای پروژه نیز پایان پذیرد.

عراق  کشور  جنوب  برق  توزیع  مدیران  از  هیاتی 
)بصره( با همراهي نمایندگان شرکت فراب، از فناوری 
فهام در شرکت توزیع برق استان زنجان دیدن کردند.

به  گفت:  زنجان  برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
از  عراق(  بصره )جنوب کشور  برق  توزیع  درخواست 
ایران، هیاتی از مدیران این اداره، از سیستم فراسامانه 
این شرکت  انرژی  مدیریت  و  گیری  اندازه  هوشمند 
بازدید کردند. »عادل کاظمی« افزود: با توجه به اینکه 
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در طرح فهام 
انرژی(  مدیریت  و  اندازه گیری  هوشمند  )فراسامانه 
تاسیسات  و  شده  محسوب  پیشرو  شرکت های  جزو 
سرور این طرح نیز به منظور نقل و انتقال داده ها و 

اطالعات شمال غرب کشور در این شرکت تجهیز شده 
اند، به همین دلیل مورد توجه شرکت های توزیع برق 

کشورهای همجوار قرار گرفته است.
چهارساعته،  بازدید  این  در  داد:  ادامه  وی 
نحوه   و  دور  راه  از  کنتور  قرائت  قابلیت های سیستم 
راه های  و  تشریح  شده،  تجهیز  سرورهای  عملکرد 

تعامل بین دو طرف بررسی شد.
در صورت تمایل طرف عراقی برای بهره برداری از 
سیستم های هوشمند طرح فهام، این فناوری توسط 
کارشناسان ایرانی در کشور عراق تجهیز خواهد شد 
کشورمان  برای  خوبی  فوایدی  اقتصادی  نظر  از  که 

حاصل می شود.

مدیر پروژه نیروگاه خداآفرین از پیگیری روند اجرایی 
این پروژه خبر داد و اعالم کرد که در صورت تأمین اعتبار 
مورد نیاز پروژه، ساخت توربین واحد یک این نیروگاه طبق 
برنامه زمانی پیش رفته و تا آخر سال 96 به انجام خواهد 
رسید. بنابر اعالم »محمد علي خدادادي« سرپرست طرح 
نیروگاه آبي خداآفرین پیش پرداخت این پروژه در روزهای 
پایانی سال گذشته پرداخت شده است. وی با بیان اینکه 
 Draft Tube Cone &( بتن  در  مدفون  تجهیزات 
انجام  Elbow( توسط شرکت سازنده ساخته و مراحل 
تشریفات گمرکي برای حمل به سایت را طی می کند؛ تأکید 
کرد: با توجه به اینکه قرارداد ساخت نیروگاه خداآفرین عالوه 

بر بخش ریالی داراي بخش ارزي نیز هست، از این رو براي 
فعال کردن پروژه منتظر تامین اعتبار هستیم.

بر اساس زمانبندی اعالم شده برای اجرای این پروژه، این 
انتظار وجود دارد که در صورت تامین اعتبار پروژه، اسپیرال 
کیس واحد یک و دو نیروگاه خداآفرین، تا پایان تابستان 
امسال به سایت برسند. همچنین ساخت توربین واحد یک 
نیروگاه نیز در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال به اتمام 
خواهد رسید.  پیش بیني مي شود در صورت تأمین مالي 
این پروژه، تمامي اقدامات مربوط به خرید تجهیزات اصلي 
نیروگاه از جمله خرید ژنراتور، شیرپروانه اي و جرثقیل تا 

پایان امسال ممکن شود.

بازدید مدیران برق بصره از اجراي طرح فهام در زنجان
تجهیز كارگاه آبگیر شناور پتروشیمي مسجد سلیمان

گازي  میعانات  پروژه  كنترل  ساختمان  عملیات  تكمیل 
.Control Building-عسلویه

در حال راه اندازي-پروژه 22-24 پارس جنوبي

عملیات اجرا - پروژه بازسازي مخزن نفت بصره

اخبارشرکت ناردیس
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بین المللی  نمایشگاه  دومین  و   بیست  
پتروشیمی،  و  پاالیش  گاز،  نفت، 
نوزدهم  تا  شانزدهم  روزهاي  طي 
دائمی  محل  در  اردیبهشت ماه، 
برگزار  تهران  بین المللی  نمایشگاه های 

شد.
شرکت  عمومي  روابط   گزارش  به 
شرکت های  قالب  در  فراب  گروه  فراب، 
ساختمان  شرکت  و  ناردیس  فراب، 
و  بیست  در  حضور  با  فراب،  نصب  و 
گاز،  نفت،  بین المللی  نمایشگاه  دومین 
و  معرفی  به  پتروشیمی،  و  پاالیش 
خود  اجرایی  و  فنی  توانمندی های  ارائه 

پرداخت.
طي چهار روز برگزاري این نمایشگاه، 

از دست اندرکاران داخلي و  زیادي  جمع 
غرفه  در  با حضور  نفت،  خارجي صنعت 
فني  دستاوردهاي  و  قابلیت ها  با  فراب، 
همچنین  شدند.  آشنا  آن  مهندسي  و 
نشست هاي کاري و مذاکرات متعددي از 
سوي نمایندگان گروه فراب با نمایندگان 
شرکت هاي داخلي و خارجي در خصوص 
مورد  همکاري هاي  و  ارتباطات  توسعه 

عالقه طرفین، برگزار شد.
و   بیست   مي افزاید:  گزارش  این 
نفت،  بین المللی  نمایشگاه  دومین 
شنبه  روز  پتروشیمی،  و  پاالیش  گاز، 
با حضور دکتر  اردیبهشت ماه،  شانزدهم 
رئیس مجلس شورای  »علی الریجانی«، 
زنگنه«،  نامدار  »بیژن  مهندس  اسالمی؛ 

از نمایندگان مجلس  وزیر نفت؛ شماری 
کشورهای  سفیران  اسالمی،  شورای 
خارجی و مدیران صنعت نفت، در سالن 

میالد، گشایش یافت.
در این نمایشگاه بین المللی، بیش از 
در  خارجی  و  داخلی  شرکت  هزار  چهار 
متر  هزار   80 حدود  وسعت  به  فضایی 

مربع، حضور داشتند.
فرانسه،  آلمان،  چین،  کشورهای 
ژاپن،  روسیه،  ترکیه،  اسپانیا،  ایتالیا، 
استرالیا،  و  جنوبی  کره  اتریش،  هلند، 
شرکت  نمایشگاه  در  پاویون  صورت  به 
کرده  بودند و شرکت های معتبر فعال در 
صنعت نفت در قالب غرفه  یا با اعزام تیم 
کارشناسی خود، در این نمایشگاه حاضر 

شرکت های  خارجی،  بخش  در  شدند. 
متر  هزار   3 گرفتن  اختیار  در  با  آلمانی 
مربع، بیشترین فضا و شرکت هاي چینی، 
به  را  حاضر  شرکت های  تعداد  بیشترین 

خود اختصاص داده  بودند.
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
وسعت  لحاظ  از  ایران  پتروشیمی  و 
نخستین  شرکت کنندگان،  تعداد  و 
نمایشگاه در سطح خاورمیانه و پنجمین 
نمایشگاه در سطح دنیا به شمار می آید؛ 
از لحاظ تعداد شرکت های خارجی حاضر 
شرکت هاي  از  پس  نمایشگاه،  این  در 
کشورهاي  شرکت هاي  چین،  کشور 
در  انگلیس  و  فرانسه  هلند،  ایتالیا، 

رتبه های بعدی قرار داشتند.

بزرگان صنعت نفت جهان به تهران آمدند

حضور گروه فراب در بيست  و  دومين
نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی
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گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
مراسم  در  زنگنه  آقای  که  گزارشی 
افتتاحیه ارائه کرد، گزارش خوب، منظم و 
امیدوارکننده ای برای آینده کشور در حوزه 

نفت و گاز بود.
»علی الریجانی«، رئیس مجلس شورای 
اسالمی، این مطلب را در افتتاحیه بیست 
گاز،  نفت،  بین المللی  نمایشگاه  دومین  و 
پاالیش و پتروشیمی، بیان کرد و گفت: بنده 
می بینم  را  نفت  وزارت  کارهای  نزدیک  از 
سنجیده  کارهای  انصافاً  می کنم؛  دنبال  و 
و به موقعي در این حوزه انجام می شود و 
تاکنون از همه منابع استفاده شده است؛ با 
وجود تمام مشکالتی که در این حوزه وجود 
داشت. الریجانی ادامه داد: منطقه ما از نظر 
نفت و گاز بسیار مهم است و این موضوع بر 
روی رفتار کشورهای مختلف منطقه تأثیر 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  می گذارد. 
موضوع  یک  را  تروریسم  مسئله  همچنین 
داغ موجود کنونی عنوان کرد و گفت:  جریان 
تروریسم در شرایط منطقه بسیار تأثیرگذار 
است و در سال های اخیر گسترش پیدا کرده 
است؛ هرچند در سال های آخر شرایط این 

جریان با رفتارهای ایران تغییر کرده است.
رفتارهای  دلیل  به  داد:  ادامه  الریجانی 
هوسرانانه برخی کشورها، همچنان مسأله 
تروریسم، یک موضوع داغ است و از برخی 
لذا  می شود،  کمک  جریان  این  به  جهات 
افت  با  جریان  این  شرایط  گفت  نمي توان 

مواجه شده است. 
بازیگران  برخی  رفتار  افزود:  وی 
بین المللی، سوءتفاهم های زیادی را به وجود 
آورده است و نمي توانیم بگوییم مناقشات 

موجود در منطقه رو به تقلیل است.
ایران  شد:  یادآور  همچنین  الریجانی 
منطقه  در  خوب  ثبات  و  امنیت  یک  از 
این یک حدس و گمان  و  برخوردار است 
نیست. تسلط اطالعاتی و دقت نظر راهبردی 
از ویژگی های ایران است که این کشور را 

دارای امنیت و ثبات کرده است.
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
نبود  موضوعی  هسته ای  »توافق  اینکه 
برسد«،  خود  مطالبات  سقف  به  ایران  که 

گفت: دستکاری در مسأله توافق هسته ای، 
مي تواند مسائل جدیدی را ایجاد کند. در 
مسأله  در  خود  تعهدات  به  ایران  حالي که 
توافق هسته ای پایبند است و این پایبندی 
به روش کار جمهوری اسالمی باز می گردد.

شرایط  در  شد:  یادآور  همچنین  وی 
کنونی، قابلیت های خوبی در ایران آن هم 
باید  در حوزه نفت و گاز به وجود آمده و 
اکنون از ظرفیت های موجود استفاده کرده و 
به شرکت های بزرگ جهانی وصل شویم که 
این موضوع در سرنوشت کشور نقش آفرین 
است. رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه 
برای  می خواهند  امروز  که  کسانی  داد: 
اقتصاد مقاومتی نگاه عمیقی داشته باشند، 
بدانند صنعت نفت و گاز، صنعتی مادر برای 
با  از این نظر برای ما بسیار  کشور بوده و 
در  ما  اگر  افزود:  الریجاني  است.  اهمیت 
الیحه بودجه سال 96 و برنامه ششم توسعه، 
تمرکز زیادی در حوزه نفت و گاز داشتیم، به 
دلیل تأثیرگذاری این صنعت در کشور است. 
انرژی  ذخیره  حوزه  بر  کلی  سیاست های 
مدون و ابالغ شده است و این قابل تغییر 
نیست، بنابراین ما براساس این سیاست ها 
برنامه ششم توسعه را تدوین کردیم و بخش 

نفت و گاز در آن تعیین شد.
الریجانی در ادامه با بیان اینکه رویکرد 
نظام جمهوری اسالمی ایران را از خالل این 

اسناد مي توان مکشوف کرد، گفت: اگر به 
متن شرایط موجود نگاه کنیم باید به این 
نتیجه برسیم که شرایط موجود ایران برای 
سرمایه گذاری در مسائل مختلف از جمله 
حتی  و  امنیتی  گازی،  نفتی،  حوزه های 
تأکید  من  و  است  جدی  بسیار  حمایتی، 
همچنین  و  گاز  و  نفت  موضوع  می کنم 
پتروشیمی مورد توجه همه بخش های نظام 
جمهوری اسالمی است و قطعاً پایدار خواهد 
بود. وی همچنین تأکید کرد: ما باید حتماً به 
ازدیاد بازیافت از مخازنی که موجود هستند، 

توجه کنیم و از این ظرفیت استفاده شود.
به  اشاره  با  قوه مقننه همچنین  رئیس 
مخازن مشترک عنوان کرد: در این دولت 
خوشبختانه اهتمام جدی در زمینه مخازن 
آن  نتایج  و  است  گرفته  صورت  مشترک 
حاصل شده و می بینیم که جنوب و غرب 
کشور از توازن خوبی در این زمینه برخوردار 
شده است. مسأله مخازن مشترک را نباید 
دستمایه مناقشاتی قرار دهیم که ذهن ما 

را متوقف کند.
کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  الریجانی 
در  خوب  بسیار  صنعت  یک  پتروشیمی 
کشور ما است که کمیسیون های صنایع و 
انرژی مجلس شورای اسالمی باید با حضور 
را  الزم  بسترهای  نفت،  وزارت  مسئوالن 
برای پتروشیمی پیدا کرده و تسهیل کنند 

و این برای آینده کشور کمک می شود تا از 
ظرفیت ها استفاده شود.

از  استفاده  لزوم  بر  تأکید  با  الریجانی 
همچنین  و  کشور  درونی  ظرفیت های 
شرکت ها و پیمانکاران داخلی، عنوان کرد: 
این یک موضوع مهمی است که ظرفیت و 
نیروهای خوبی در کشور وجود دارند که باید 
به آنها کمک کرد که فعال شوند؛ در وزارت 
نفت هم این عالقه وجود دارد، ممکن است 
در ابتدای کار هم نواقصی وجود داشته باشد، 
اما با تکیه بر ظرفیت های درونی مي توانیم 

روی پای خودمان بایستیم.
ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
از صندوق توسعه ملی و منافع دیگر  داد:  
حتماً به این بخش کمک خواهیم کرد، ما 
بازیگر اصلی را وزارت نفت قرار دادیم که با 
تجهیزاتی بتواند کمک کند تا مصرف انرژی 
بهینه شود که متأسفانه در این زمینه دچار 

مشکل هستیم.
محیط  شرایط  کرد:  خاطرنشان  وی 
بسیار  شود،  متحول  اگر  کشور  زیست 
تأثیرگذار خواهد بود و این تأثیرگذاری همه 
بخش های کشور را تحت تأثیر قرار می دهد؛ 
نگاه  از  حتماً  هم  اسالمی  شورای  مجلس 
حمایت  اقتصادی  فعالیت های  رشد  به  رو 
می کند و برای تسهیالت شرکت هایی که در 

این زمینه قدم بردارند، کمک می کند.

الريجانی:

کارهاي سنجیده اي در صنعت نفت کشور انجام مي شود
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وزیر نفت با اشاره به دستاوردهای دولت 
بیشترین  گفت:  نفت  صنعت  در  یازدهم 
گشایش مالی در سال های 1389 تا 1391 

محقق شد.
این  بیان  با  زنگنه«،  نامدار  »بیژن 
افتتاحیه بیست ودومین  مطلب در مراسم 
و  پاالیش  گاز،  نفت،  بین المللی  نمایشگاه 
میانه  در  که  هنگامی  گفت:  پتروشیمی، 
نه  شدم،  نفت  وزارت  وارد   1392 سال 
با نفت بودم و نه در سطح  فرد ناآشنایی 
روز  آن  وضعیت  اما  کم سابقه؛  وزارتخانه 
زمان  آن  در  کرد.  را شگفت زده  من  نفت 
وجود  نفت  صنعت  در  نابسامانی  جریان 
داشت و ما زمان طوالنی را صرف تحکیم 

روابط کردیم.
تا   1389 سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
1391 بیشترین گشایش مالی در وزارت 
این  کرد:  اظهار  بود،  شده  ایجاد  نفت 
بود.  شده  هزینه  ناکارآمد  بسیار  سرمایه 
شدیم  نفت  وزارت  وارد  ما  که  هنگامی 
چندان پولی وجود نداشت. از طرف دیگر با 
تحریم ها و سقوط قیمت نفت مواجه شدیم 
اما با سرسختی و خرج کردن قطره چکانی 
توانستیم به موفقیت های بزرگی دست پیدا 
کنیم. وزیر نفت با اشاره به بهره برداری از 
طی  کرد:  تصریح  جنوبی  پارس  فازهای 
به  فاز پارس جنوبی  نیم، 11  سه سال و 
از این  بهره برداری رسید و ظرفیت تولید 
میدان دو برابر شد. میزان تولید از پارس 
جنوبی در سال 1391 معادل 285 میلیون 
متر مکعب بود که در پایان سال 1395 به 
575 میلیون متر مکعب رسید. با توجه به 
در  مایع  گاز سهم سوخت  تولید  ظرفیت 
نیروگاه ها کاهش پیدا کرد و از 43 درصد 
در سال 1392 به کمی بیش از 10 درصد 

در سال 1395 رسید.
کننده  وارد  از  ایران  داد:  ادامه  زنگنه 
به صادرکننده آن  نفتگاز در سال 1392 

در سال 1395 تبدیل شد.
وی با اشاره به گازرسانی به روستاها و 
گازرسانی  داد:  توضیح  کوچک  شهرهای 
صورت  تومان  میلیارد  با 750  زاهدان  به 
گرفت. به  طور کلی نزدیک 9 هزار روستا 

در دولت یازدهم گازرسانی شد. به عبارت 
گاز  پوشش  تحت  روستا  روزی 10  دیگر 
قرار گرفتند که این موضوع بدون اتکا به 

بودجه عمومی صورت گرفت.
میادین  توسعه  مورد  در  نفت  وزیر 
گفت:  نیز  کارون  غرب  مشترک  نفتی 
از  یادآوران  و  آزادگان  میادین  تولید 
تیرماه 1392  در  روز  در  بشکه  هزار   70
اسفندماه  در  روز  در  بشکه  هزار  به 280 
سال 1395 رسید و به عبارت دیگر چهار 
برابر شد. زنگنه ادامه داد: همچنین برای 
بار در فروردین ماه سال 1396،  نخستین 
معادل 25 هزار بشکه در روز از الیه نفتی 
پارس جنوبی برداشت شد و تولید از میدان 
آذر در اسفندماه سال 1395 به 15 هزار 

بشکه در روز رسید.
وی در ادامه با اشاره به بازگشت ایران 
در  کرد:  اظهار  نفت،  جهانی  بازارهای  به 
جهانی  بازارهای  به  ایران  برجام،  نتیجه 
تولید  به  میلیون  یک  و  بازگشت  نفت 
تولید  همچنین  شد.  اضافه  صادرات  و 
پتروشیمی در دولت یازدهم بیش از پنج 
دولت  پایان  تا  یافت.  افزایش  تن  میلیون 
و  می رسد  تن  میلیون   9 به  میزان  این 
دولت  در  پتروشیمی  تولید  کلی  به  طور 
تن  هزار   500 میلیون   10 به  یازدهم 
رسید. از سوی دیگر تولید مستمر بنزین 
تحقق  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  از 
یافت. وزیر نفت در مورد ساخت 10 قلم 
کاالی اصلی مورد نیاز صنعت نفت، توضیح 
داد: این موضوع پیشرفت خوبی داشته و 
داخلی  با سازندگان  متعددی  قراردادهای 
منعقد شده است. همین روزها قراردادی 
از  تا  می شود  امضا   CRA ساخت  برای 
با  زنگنه  شویم.  بی نیاز  کاال  این  واردات 
تاکید بر این که صنعت نفت برای جهش 
آماده است، گفت: سازندگان و پیمانکاران 
و  ایستاده اند  باال  جایگاهی  در  نفت 
نیست.  قیاس  قابل  گذشته  با  ظرفیت ها 
شامل  نفت  حوزه  در  کسب  وکار  توسعه 
بخش های باالدستی و پایین دستی نیازمند 
تعریف و اجرای پروژه های مهم است. وی 
ادامه داد: در حوزه باالدستی باید افزایش 

برداشت و افزایش ضریب بازیافت با تاکید 
نوسازی  همچنین  و  مشترک  میادین  بر 
بگیرد و در بخش  تاسیسات نفت صورت 
پایین دستی جهش دوم پتروشیمی باید به 
سرانجام برسد. وزیر نفت در ادامه با اشاره 
به قراردادهای جدید نفتی، اظهار کرد: این 
قراردادها عامل اصلی برای ایجاد موج قوی 
برای فعال کردن سازندگان داخلی است. 
جدید  قراردادهای  می کنند  گمان  برخی 

این  اما  خارجی ها،  بر  اتکا  یعنی  نفتی 
ایرانی ها  بر  را  تاکید  بیشترین  قراردادها 
توسعه  برای  قراردادها سکویی  این  دارند. 
دو سال  و ظرف  است  داخلی  پیمانکاران 
امضاء  قرارداد  دالر  میلیارد   80 حدود 
می شود. زنگنه افزود: من از مجلس برای 
رساندن  سرانجام  به  در  که  اي  همکاری  
برجام و جمع بندی الگوهای جدید قرارداد 

نفتی داشت، تشکر می کنم.

وزير نفت اعالم کرد:

امضای 80 میلیارد دالر قرارداد جدید نفتی ظرف دو سال
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گزارش 
تصويري از

 بيست  و  دومين
نمايشگاه بين المللی 
نفت، گاز، پااليش و 

پتروشيمی
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مجله خبری12

شرکت فراب به عنوان تنها »صادرکننده 
انتخاب و مدیر  ممتاز صنعت آب و برق« 
از  »تقدیر  همایش  در  شرکت  عامل 
صادرکنندگان تجهیزات و خدمات فنی و 
مهندسی صنعت آب و برق« از سوی وزیر 

نیرو با اهدای لوح، مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، 
صادرکنندگان  از  »تقدیر  همایش  در 
تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت 
آب و برق« که روز سوم اردیبهشت ماه با 
حضور وزیر نیرو و معاونان و مدیران ارشد 
این وزارتخانه؛ رئیس هیأت عامل صندوق 
خارجه؛  امور  وزیر  مقام  قائم  ملي؛  توسعه 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
جمع دیگري از مقام هاي کشوري در سالن 
از  شد،  برگزار  نیرو  وزارت  همایش هاي 
شرکت های صادرکننده تجهیزات و خدمات 

فنی و مهندسی صنعت آب و برق در سه 
بخش »ممتاز«، »نمونه« و »پیشرو«، تقدیر 

شد.
در این همایش، شرکت فراب به عنوان 
تنها »صادرکننده ممتاز« صنعت آب و برق 
انتخاب و لوح تقدیر توسط مهندس »حمید 
چیت چیان«، وزیر نیرو، به مهندس »مهران 
لطفي«، مدیر عامل شرکت فراب، اهدا شد.

همچنین 12 شرکت »مپنا«، »عمراب«، 
»مهاب  »صاانرژی«،  الملل«،  بین  »تانا 
قدس«، »یاسان«، »کابل سازی افق البرز«، 
»سیم و کابل ابهر«، »صانیر«، »کیسون«، 
»سندیکای صنعت برق« و »ایران ترانسفو« 
به عنوان »صادرکنندگان نمونه« در صنعت 

آب و برق انتخاب و از آنها تجلیل شد.
همچنین 12 شرکت »شیمبار«، »زالل 
الملل«،  بین  »سابیر  »موننکو«،  ایران«، 

»قدس  آریانا«،  سد  و  »تونل  »پارسیان«، 
نیرو«، »میراب«، »گام اراک«، »هیربدان«، 
و  عمومی«  پیمانکاری  المللی  بین  »گروه 
آب  صنعت  شرکت های  صنفی  »انجمن 
»شرکت های  عنوان  به  نیز  فاضالب«  و 
پیشرو« در صنعت آب و برق، معرفي و لوح 

تقدیر خود را از وزیر نیرو دریافت کردند.
در متن لوح تقدیر این همایش که توسط 
مهندس »حمید چیت چیان«، وزیر نیرو، به 
مهندس »مهران لطفي«، مدیر عامل شرکت 
فراب، اهدا شد، آمده است: »صادرات یکي 
از مولفه هاي کلیدي رشد و توسعه کشور 
رشد  راه  مي تواند  و  است  ایران  عزیزمان 
تولید و اشتغال را که از منویات مقام معظم 
اقتصاد  ابالغي  سیاست هاي  در  رهبري 
مقاومتي مي باشد، همواره نموده و عزت و 

سربلندي کشور را به ارمغان آورد.

کسب عنوان صادرکننده ممتاز کشوري 
تالش هاي  حاصل  که   1395 سال  در 
مجدانه و صادقانه جنابعالي و همکاران آن 
و  تجهیزات  صادرات  گسترش  در  شرکت 
خدمات فني و مهندسي صنعت آب و برق 

مي باشد، بر شما مبارک باد.
و  جنابعالي  روزافزون  موفقیت هاي 
همکاران محترم شما را از خداوند بزرگ، 

مسألت دارم.«
شرکت فراب در سال های 1389، 1390، 
»صادر  عنوان  به  و 1394   1393 ،1391
مهندسی«،  و  فنی  خدمات  برتر  کننده 
انتخاب شده و در سال 1395 نیز موفق به 
کسب عنوان »صادر کننده ممتاز ملی در 
گروه خدمات فنی و مهندسی« و دریافت 
جمهوري  رئیس  از  تقدیر  لوح  و  تندیس 

اسالمي ایران شده است.

فراب، تنها صادرکننده »ممتاز« صنعت آب و برق
وزارت نيرو اعالم كرد:
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از  »تقدیر  همایش  در  نیرو  وزیر 
صادرکنندگان تجهیزات و خدمات فنی و 
مهندسی صنعت آب و برق«، گفت: موفقیت 
ساز  زمینه  مي تواند  صادراتی  بازارهای  در 
افزایش اقتدار و توان ملی ما از منظر سیاسی 

و فرهنگی در جهان پیش رو باشد.
»حمید چیت چیان« این مطلب را در 
همایش »تقدیر از صادرکنندگان تجهیزات و 
خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق« 
بیان کرد. وي با اشاره به جایگاه صادرات در 
توسعه اقتصادی کشور، گفت: اقتصاددانان، 
صادرات را یکی از کلیدی ترین مؤلفه های 

اقتصاد کشور می دانند.
ثروت،  خلق  دنبال  به  اگر  افزود:  وی 
توسعه فرصت های شغلی و خروج از رکود 
و  رکود  از  خروج  به دنبال  اگر  و  هستیم 
هستیم،  کشور  در  فناوری  دانش  ارتقای 
بایستی به توسعه صادرات در صنایع مختلف 

توجه ویژه ای داشته باشیم.
چیت چیان تصریح کرد: صادرات مي تواند 
نقش سنگ محک را برای ارتقاي کیفیت 
محصوالت صنعتی کشور در بازارهای مشابه 

دنیا ایفا کند.
بازارهای  در  موفقیت  گفت:  نیرو  وزیر 
صادراتی مي تواند زمینه ساز افزایش اقتدار 
و توان ملی ما از منظر سیاسی و فرهنگی در 
جهان باشد. وی با اشاره به اینکه صنعت آب 
و برق تنها محدود به فعالیت های وزارت نیرو 
نیست، افزود: شرکت های خصوصی از ارکان 
صنعت آب و برق در کشور هستند و همواره 
از پیشرانان این صنعت در طول این سال ها 
بوده اند. وزیر نیرو در ادامه گفت: وزارت نیرو 
از 30 سال پیش با هدفمندی دقیق، اقدام 
به تشکیل برخی شرکت های مهم و بزرگ 
در بخش صنعت آب و برق کرد و امروز این 
نهال ها تبدیل به درختانی بارور در صنعت 
شده اند که هر کدام از آن ها در بازارهای دنیا 

و منطقه حرفی برای گفتن دارند.
این  البته  کرد:  خاطرنشان  چیت چیان 
به بخش خصوصی واگذار  امروز  شرکت ها 
خصوصی  شرکت های  کنار  در  و  شده اند 
درخت  بالندگی  خدمت  در  کوچک تر، 

صنعت آب و برق در کشور هستند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در بخش 
برق بیش از 90 درصد و در بخش آب بیش 
مورداستفاده،  محصوالت  از  درصد   95 از 
ساخت داخل هستند و ما به نوعی در این 

بخش به سمت خودکفایی حرکت کردیم.
وزیر نیرو تأکید کرد: باید توجه داشت 
که امروز صرفاً بازارهای داخلی نمي تواند به 
تنهایی پاسخگوی توان تولید این شرکت ها 
باشد و باید سعی کنیم به فراتر از مرزهای 

جغرافیایی کشورمان بیندیشیم.
از سال  چیت چیان گفت: خوشبختانه 
92 تا پایان سال 95، شرکت های فعال در 
پروژه  از 94  بیش  توانسته اند  صنعت  این 

بر  بالغ  ارزشی  با  را در کشورهای مختلف 
این نظر  از  4,6 میلیارد دالر اجرا کنند و 
جزو برترین شرکت های صنعتی کشور در 
صادرات خدمات فنی و مهندسی قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در بخش صادرات 
از 11  بیش  ما  سال ها  برخی  در  نیز  برق 
میلیارد کیلووات ساعت برق به کشورهای 
حاضر  حال  در  و  کرده ایم  صادر  مختلف 
صادرکننده  همسایه  کشور  چهار  به  نیز 
برق هستیم. وزیر نیرو با اشاره به راه های 
ایرانی در توسعه  افزایش توان شرکت های 
صادرات و خدمات فنی و مهندسی به خارج 
از کشور، ادامه داد: همکاری بین شرکت های 

ایرانی و ایجاد کنسرسیوم هایی میان آن ها، 
مي تواند باعث افزایش توان بازیگری آن ها در 

بازارهای این صنعت در منطقه شود.
وی تصریح کرد: همچنین ارتقای کیفیت 
محصوالت، رعایت زمان بندی و عدم تأخیر 
مي تواند  خارجی،  پروژه های  اجرای  در 
خارجی ها  بیشتر  اعتماد  افزایش  باعث 
بیشتر  توانمندی  و  ایرانی  شرکت های  به 

شرکت های ما در این زمینه شود.
با  مشارکت  همچنین  افزود:  وی 
شرکت های خارجی و توجه به بحث تحقیق 
و توسعه، مي تواند باعث افزایش ضریب نفوذ 

و توانمندی ما در بازارهای خارجی شود.

وزير نيرو  اعالم کرد:

4 میلیارد و 600 میلیون دالر؛ ارزش صادرات فنی و مهندسی صنعت آب و برق
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ملی  توسعه  صندوق  مدیرعامل 
گفت: برای صادرکننده واقعی که بیش 
از 60 درصد از کاالهای پروژه خود را 
هیچ  کند،  تأمین  داخلی  کاالهای  از 
وجود  اعتبار  تأمین  برای  محدودیتی 
ندارد. »احمد دوست حسینی« افزود: 
صندوق  یک  ملی  توسعه  صندوق 
صندوق  یک  نه  و  است  »توسعه« 
آن  تأسیس  از  هدف  و  »یارانه ای«؛ 
تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به 
حوزه هایی است که بتواند متضمن منافع 
نسل آینده در کشور باشد. وی افزود: بر 
اساس ضوابط و مقررات صندوق، تنها 
صندوق  سرمایه های  از  درصد   20
غیر  و  عمومی  بخش های  به  مي تواند 
دولتی تخصیص یابد، بنابراین نمي توان 
به درخواست هایی خارج از این قاعده 
پاسخگو بود. مدیرعامل صندوق توسعه 
صندق  اکنون  هم  کرد:  تصریح  ملی 
توسعه ملی حدود 2300 میلیارد تومان 
برای حمایت از صادرکنندگان داخلی در 
بانک ها سپرده گذاری کرده و صندوق 
زمینه  این  در  که  درخواست هایی  به 
بوده و در چارچوب های قانونی بگنجند، 
بالفاصله تسهیالت اعطا می کند. دوست 
حسیني افزود: برای صادرکننده واقعی 
که بیش از 60 درصد از کاالهای پروژه 
خود را از کاالهای داخلی تأمین کند، 
اعتبار  تأمین  برای  محدودیتی  هیچ 
به  عنوان  هیچ  به  اما  ندارد؛  وجود 
درخواست های شرکت هایی که خارج از 
این چارچوب عمل کنند، ترتیب اثر داده 
نخواهد شد. وی خاطرنشان کرد: تنها 
محدودیت زمانی که در این حوزه در 
حال حاضر وجود دارد، یک بازه زمانی 
دو ساله برای بازپرداخت تسهیالت است 
که امیدواریم بتوانیم این بازه را تا هفت 

سال نیز افزایش دهیم.

اعطاي تسهیالت به شرط 
تأمین 60 درصد كاالها از 

تجهیزات داخلي است

مديرعامل صندوق توسعه ملي:

قائم مقام وزیر امور خارجه گفت: وزارت 
برطرف  با  تا  می کند  تالش  خارجه  امور 
در  فعال  شرکت های  مشکالت  کردن 
بخش آب و برق در خارج از کشور، از آنان 

حمایت کند. 
وزیر  قائم  مقام  سرمدی«،  »مرتضی 
اینکه اصلی ترین  با اشاره به  امور خارجه، 
اقتصادی  کارشناسان  و  سفرا  مأموریت 
شناساندن  بین المللی،  مالقات های  در 
سایر  به  داخلی  توانمند  شرکت های 
حل  برای  تالش  افزود:  است،  کشورها 
وزارت  و  دارد  ادامه  شرکت ها  مشکالت 
امور خارجه در رفع مشکالت شرکت های 
داخلی که در خارج از کشور فعال هستند، 

از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه صدور خدمات فنی و 
اندازه صادرات کاال در  به  مهندسی شاید 
جهت تولید و اشتغال نقش نداشته باشد، 
گفت: بی تردید در پروژه های خارج از کشور 
نشان از اقتدار و حیثیت و توان جمهوری 
اسالمی دارد و آثار آن به طور قطع بیشتر از 

صدور کاال به خارج از کشور است.
عنوان  به  برجام  به  اشاره  با  سرمدی 
خارجه  امور  وزارت  کار  دستور  نخستین 

در دولت یازدهم، گفت: برجام مانع بزرگی 
را از سر راه اقتصاد کشور در فعالیت های 
اقتصادی خارجی برداشت تا بتوانیم از همه 
امکانات و ابزارها برای تثبیت حضور خود 

در بازارهای جهانی استفاده کنیم.
قائم مقام وزیر امور خارجه در خصوص 
گفت:  مهندسی  و  فنی  خدمات  صدور 
کشورهای  اسالمی،  جمهوری  همسایگان 
آسیای مرکزی، قفقاز، آسیای غربی، آفریقا 
کشورهای  جمله  از  التین،  آمریکای  و 
فنی  خدمات  صادرات  توسعه  برای  هدف 
و مهندسی هستند و دیپلماسی اقتصادی 
نیز به عنوان یک اولویت در دولت یازدهم 
وزارت  کار  دستور  اصلی ترین  عنوان  به  و 

امور خارجه است.
وی ادامه داد: از سال 93 تاکنون، 90 
درصد مذاکرات و مالقات ها در کشورهای 

هدف، در بخش اقتصادی بوده است.
از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  سرمدي 
فعالیت های  برای  ما  منطقه  آسیب های 
است،  منطقه  شدن  امنیتی  اقتصادی، 
سبب  منطقه  در  ناامنی  و  جنگ  افزود: 
خواهد شد تا احساس عدم امنیت به عنوان 
یکی از پارامترهای منفی برای فعالیت های 

اقتصادی در منطقه مطرح شود.
داد:  ادامه  خارجه  امور  وزیر  مقام  قائم 
تمام تالش ما این است تا با برقراری برجام 
و فعالیت های دیپلماسی تالش کنیم فضا 
به گونه ای متناسب شود تا ضمن کاهش 
که  منطقه  شدن  امنیتی  از  ایران هراسی، 
از اهداف اصلی دشمنان است، جلوگیری 
مجموعه  اینکه  به  اشاره  با  وی  شود. 
از  از کشور  در خارج  موجود  مناقصه های 
طریق سفارتخانه های جمهوری اسالمی به 
شرکت های داخلی اطالع رسانی می شود تا 
امکان حضور شرکت های توانمند داخلی در 
صنایع آب و برق در خارج از کشور فراهم 
در  تا  شود  ریزی  برنامه  باید  افزود:  شود، 
سفرهای خارجی مقامات ارشد، تعدادی از 
شرکت های توانمند داخلی نیز برای معرفی 

به بازار جهانی حضور داشته باشند.
شرکت های  اینکه  به  اشاره  با  او 
در  کنسرسیوم  صورت  به  بایستی  ایرانی 
مناقصه های خارجی شرکت کنند، گفت: 
حضور به صورت کنسرسیوم، قدرت رقابت 
داده  افزایش  را  خارجی  شرکت های  با 
را  پروژه ها  گرفتن  و  مناقصه ها  به  ورود  و 

آسان تر می کند.

90 درصد مذاکرات و مالقات های خارجی ما، 
اقتصادی است

قائم مقام وزير امور خارجه:
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قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: توسعه صادرات مي تواند زمینه ساز 
رقابتی شدن محصوالت و افزایش کیفیت 
محصوالت را در کشور در پی داشته باشد، 
به همین دلیل این بخش از اقتصاد از جایگاه 

ویژه ای در توسعه کشور برخوردار است. 
وزیر  مقام  قائم  خسروتاج«،  »مجتبی 
صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اهمیت 
صادرات در توسعه کشور گفت: مؤلفه های 
بسته های حمایتی  ارائه  از جمله  متفاوتی 
مي تواند در راستای رشد توسعه صادرات در 
کشور بسیار راهگشا باشد. وی تصریح کرد: 
به  یافته  تخصیص  مبلغ  گذشته  سال  در 
بسته های حمایتی حدود 50 میلیارد تومان 
بود که متأسفانه رقم باالیی نیست و بایستی 

ادامه  داد. خسروتاج  افزایش  را  میزان  این 
داد: نقش بانک ها و فراهم کردن زمینه های 
صنعت  ارتقای  و  اولیه  مواد  ورود  گمرکی 
برای تبدیل آن ها به ارزش افزوده مي تواند 
از عوامل بسیار تأثیرگذار بر شاخص صادرات 

کشور و بهینه سازی آن باشد. وی خاطرنشان 
کرد: از جمله مصوباتی که اخیراً برای توسعه 
صادرات خدمات فنی و مهندسی در نظر 
گرفته شده، بحث صدور ضمانت نامه هاست 
و قرار است که بر اساس آن صادرکنندگان 

معتبری که در سال های گذشته بیش از 20 
میلیون صادرات داشته اند، در اولویت صدور 
این ضمانت نامه ها قرار گیرند. قائم مقام وزیر 
گفت:  ادامه  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
میلیون  میزان 150  به  سپرده گذاری هایی 
یورو برای صدور ضمانت نامه های بانکی برای 
مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  توسعه 
انجام شده که امیدواریم بتوان از این طریق 
به شکوفایی بخش صادرات کمک کرد. وی 
گفت: چنانچه نرخ ارز دچار نوساناتی شود، 
برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این 
است که از طریق صندوق ضمانت توسعه 
صادرات به سرمایه گذاران و صادرکنندگان 
برای  صادرات  ریسک  نرخ  تا  شود  کمک 

آن ها کاهش یابد.

قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: 
کیفیت خدمات و کاالی صادراتی صنعت آب 
و برق باید قابل رقابت با کاالهای عرضه شده 
در بازار جهانی باشد؛ در غیر این صورت در 

همان مراحل ابتدایی باقی خواهیم ماند.
نیرو  وزیر  مقام  قائم  دائمی«،  »علیرضا 
الملل و پشتیبانی صنایع آب  بین  امور  در 
و برق، با بیان این مطلب که وزارت نیرو در 
چهار پنج سال اخیر در صدور خدمات فنی 
اختصاص  خود  به  را  اول  رتبه  مهندسی  و 
داده است، از چالش های مشکالت پیش روی 
صادر کنندگان سخن گفت و افزود: بعد از 
پیروزی انقالب و پس از آن جنگ تحمیلی 
و آغاز تحریم ها، کشور در شرایطی قرار گرفت 
که بایستی به سرعت به سوی توسعه گام بر 
می داشت و در این میان نقش آب و برق نقش 
کلیدی بود. وی ادامه داد: در صنعت آب و برق 
بخش خصوصی به یاری دولت شتافت و با 
وجود تمام مشکالت پیش رو، توانست ضمن 
برخورداری از خود کفایی در ساخت تجهیزات 
دانش  کردن  بومی  و  برق  و  آب  صنعت 
سدسازی، این صنایع را به بیرون از مرزهای 
کشور صادر کند. دائمی در ادامه با اشاره به 

این  کرده  تحصیل  نیروی  شاخص  اینکه 
صنعت بسیار فراتر از سایر مجموعه هاست، 
گفت: مهم ترین وظیفه ما این است تا میزان 
حضور شرکت ها و تولید کنندگان داخلی را در 
بازار جهانی گسترش دهیم و این امر مستلزم 
آن ها  داخلی  مشکالت  ابتدا  که  است  این 
مرتفع شود. وی ادامه داد: در این خصوص، 
دولت مي تواند نقش تسهیلگر داشته باشد و 

بانک ها و مؤسسات  و  شرکت ها 
ایفا  را  مثبتی  نقش  نیز  مالی 
کنند. قائم مقام وزیر نیرو در امور 
بین الملل با اشاره به جلسه اخیر 
شورای عالی توسعه صادرات که با 
حضور معاون اول رئیس جمهور و 
وزیر نیرو برگزار شد، گفت: در این 
جلسه تصمیمات بسیار خوبی در 

راستای رفع مشکالت صادر کنندگان خدمات 
مهندسی به خارج از کشور گرفته شد. دائمي 
تاکید  مورد  صادرات  توسعه  اینکه  بیان  با 
مقام معظم رهبری است و دولت نیز به آن 
اهتمام ویژه دارد، افزود: مقام معظم رهبری 
در ابتدای سال 96، این سال را به نام »سال 
اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« اعالم کرده 

و فرمودند: توسعه صادرات و حل مشکل تولید 
و اقتصاد یک مجموعه تک مؤلفه ای نیست و 
در این راستا نظام بانکی، دیپلماسی اقتصادی، 
صندوق توسعه ملی و سایر مجموعه ها نقش 
به  اشاره  با  ایفا خواهند کرد. وي  را  مهمی 
نقش مهم کیفیت کاال در بازار جهانی گفت: 
اگر بخواهیم وارد بازار جهانی شویم، بایستی 
ضمن حل مشکالت بانکی و ضمانت نامه، 
سیاست های بین المللی ما بر پایه 
قدرتمند  اقتصادی  دیپلماسی 
ادامه داد: کیفیت  باشد. دائمي 
باید  خدمات و کاالی صادراتی 
عرضه  کاالهای  با  رقابت  قابل 
در  باشد؛  جهانی  بازار  در  شده 
غیر این صورت در همان مراحل 

ابتدایی باقی خواهیم ماند.
قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل با 
بیان اینکه یکی از مباحث اقتصاد مقاومتی 
این است که تولیدات خود را به جهان معرفی 
کنیم، گفت: مشاوران و پیمانکارتان باید به 
گونه ای در خارج از کشور فعال باشند که 
جمهوری اسالمی به صورت یک کشور صلح 
طلب با تکنولوژی برتر و علم روز، به جهانیان 

شناسانده شود. وی با اشاره به اهمیت صادرات 
در کشور گفت: در سال 92 حدود 47 درصد، 
در سال 93 حدود 62 درصد، در سال 94 
حدود 98 درصد و در سال 95 حدود 51 
درصد صدور خدمات فنی و مهندسی کشور 
از طریق وزارت نیرو انجام شده و طی چهار 
سال گذشته، این وزارتخانه رتبه برتر صدور 
خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور 
را به خود اختصاص داده است. دائمی گفت: 
از  بخشی  تا  دارد  ویژه  اهتمام  نیرو  وزارت 
ظرفیت داخلی خود را به این کار اختصاص 
دهد. وی افزود: برای توسعه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی الزم است تا توانمند سازی 
و بازتوانی بخش های غیر دولتی صنعت آب 
و برق، جلب مشارکت های مردمی و منابع 
داخلی برای سرمایه گذاری در این صنعت، 
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ایجاد 
مؤسسات مشترک بین شرکت های داخلی و 
خارجی، ارتقای تولیدات صنعتی آب و برق با 
استانداردسازی و ایجاد آزمایشگاه های مرجع 
برای ارتقای کیفی محصوالت، رفع مشکالت 
تولید و رفع موانع بانکی و اقتصادی، مدنظر 

قرار گیرد.

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در همايش »تقدير از صادرکنندگان تجهيزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق«:

توسعه صادرات پیش شرط رقابتی شدن در کشور است

قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل:

نیازمند دیپلماسی اقتصادی قدرتمند هستیم
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آب و برق             حرارتي                 انرژي هاي نومجله خبری16

راه اندازي نيروگاه حرارتي 1600 
مگاواتي توسط شركت BHEL )هند(

راه اندازي  که  کرد  اعالم   BHEL هندي  شرکت 
با   Yeramarus حرارتي  نیروگاه  واحد  دومین 
حال  در  نیروگاه  این  و  است  شده  انجام  موفقیت 
نیروگاه  ظرفیت  است.  بهره برداري  حال  در  حاضر 
Yeramarus  1600 مگاوات بوده که به دو واحد 
 BHEL شرکت  است.  شده  تجهیز  مگاواتي   800
مسئولیت طراحي، مهندسي، ساخت، تحویل، نصب 
بر   turnkey به صورت  را  نیروگاه  این  راه اندازي  و 

عهده داشته است.

ابالغ قرارداد تأمين تجهيزات 
الكترومكانيكال نيروگاه 

Murkraftwerk Graz )اتريش(
نیروگاه  الکترومکانیکال  تجهیزات  تأمین  قرارداد 
 Andritz شرکت  به   Murkraftwerk Graz
Hydro ابالغ شد. ارزش این قرارداد 10 میلیون یورو 
است و این شرکت مسئولیت تأمین دو واحد 9 مگاواتي 
و ژنراتور ها را بر عهده دارد. ارزش هر واحد 9 مگاواتي 
این شرکت 3 میلیون یورو و ارزش هر یک از ژنراتورها 2 
میلیون یورو برآورد شده است. شایان ذکر است قرارداد 
زیمنس  شرکت  به  نیروگاه  این  ترانسفورماتور  تأمین 
برآورد  یورو  هزار  آن 500  ارزش  و  است  واگذار شده 

شده است. 

انصراف EBRD از تأمين مالي 
پروژه Boskov Most )مقدونيه(

بانک اروپایي EBRD اعالم کرد که از تخصیص وامي 
 Boskov به مبلغ 65 میلیون یورو جهت ساخت پروژه
Most انصراف داده است. دلیل این امر به توافق نرسیدن 
در خصوص نحوه بازپرداخت عنوان شده است. هزینه برآورد 
شده ساخت این نیروگاه 84 میلیون یورو برآورده شده بود 
که با معلق شدن تأمین مالي، نحوه و زمان اجراي این پروژه 

نیز در هاله اي از ابهام قرار گرفته است. 

ساخت 7 نيروگاه بادي
در كشور سوئد )سوئد(

قرارداد ساخت 7 نیروگاه بادي به مجموع ظرفیت 
86 مگاوات به شرکت Vestas ابالغ شد. کارفرماي 
این پروژه ها شرکت Arise بوده و این شرکت اعالم 
کرده است که شرکت Vestas مسئولیت راه اندازي و 
پشتیباني از این نیروگاه ها را براي مدت 15 سال بر عهده 
خواهد داشت. شرکت Vestas تاکنون بیش از 73 
گیگاوات واحد  بادي نصب شده در سرتاسر جهان دارد. 

تخصيص مبلغ 50 ميليون دالر 
جهت احداث دو نيروگاه
خورشيدي )استراليا(

که  کرد  اعالم   Solar Power کانادایي  شرکت 
تأمین مالي ساخت دو نیروگاه خورشیدي به ارزش 
50 میلیون دالر با موفقیت صورت گرفته است. یکي 
از این نیروگاه ها که در Longreach احداث خواهد 
شد، ظرفیت 17 مگاوات و نیروگاه دیگر به ظرفیت 30 
مگاوات در Oakey احداث خواهد شد. برق تولیدي 
این نیروگاه ها براي مصرف بیش از 12 هزار خانوار مورد 
استفاده قرار خوهد گرفت. مقرر گردیده است که ساخت 
این نیروگاه ها در اوایل سال آینده میالدي به اتمام برسد.
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17 تهیه و تد    وین:محمد        رضا نازآباد        ي-کارشناس برنامه ریزي و کنترل پروژه معاونت توسعه طرح ها 

راه اندازي نيروگاه
 San Pedro II )اسپانيا(

 23 نیروگاه  که  کرد  اعالم   Iberdrola شرکت 
راه اندازي شده  موفقیت  با   San Pedro II مگاواتي 
است. ساخت این نیروگاه 52 میلیون یورو هزینه داشته 
است. این نیروگاه توانایي تولید 56 گیگاوات ساعت برق 
در سال را خواهد داشت. واحدهاي این نیروگاه توسط 

شرکت Andritz Hydro تأمین شده است. 

 موافقت با ساخت نيروگاه آبي 
Kpep )كامرون(

در  فعال  شرکت  عنوان  به   Joule Africa شرکت 
زمینه انرژي هاي تجدیدپذیر اعالم کرد که تفاهم نامه اي با 
 Joule دولت کامرون امضاء کرده که بر اساس آن، شرکت
Africa آمادگي خود را براي ساخت نیروگاه 485 مگاواتي 
Kpep ابراز داشته است. بر اساس تخمین هاي اولیه صورت 
گرفته، ساخت این نیروگاه 4 سال به طول خواهد انجامید 
و بیش از 3 هزار شغل ایجاد خواهد شد. هزینه اجراي این 

پروژه یک میلیارد و 500 میلیون دالر برآورده شده است.

ابالغ قرارداد بخش سيويل 
نيروگاه Sao Manoel )برزيل(

 Sao آبي  نیروگاه  سیویل  بخش  اجراي  قرارداد 
Manoel به شرکت برزیلي Cesbe ابالغ شد. ظرفیت 
این نیروگاه 700 مگاوات است و به چهار واحد 175 
اساس  بر  شد.  خواهد  تجهیز  کاپالن  نوع  از  مگاواتي 
برنامه ریزي هاي صورت گرفته، بهره برداري از این نیروگاه 

در سال 2018 انجام خواهد گرفت. 

 Alto ابالغ قرارداد مشاوره نيروگاه
Mipo )شيلي(

 Alto قرارداد مشاوره مربوط به پروژه 531 مگاواتي
بر  شد.  ابالغ   Poyry فنالندي  شرکت  به   Maipo
اولیه،  مطالعات  انجام  این شرکت  قرارداد،  این  اساس 
انجام طراحي ها و تهیه اسناد مناقصه را بر عهده خواهد 
نیروگاه،  این  اصلي ساخت  پیمانکاران  از  داشت. یکي 
شرکت Strabag است که در حال حاضر دو نیروگاه به 
ظرفیت هاي 264 مگاوات و 267 مگاوات در دست اجرا 
دارد. این شرکت تاریخ راه اندازي این نیروگاه ها را سال 

2019 اعالم کرده است. 

سفارش تجهيزات نيروگاه آبي 
Nedre Otta )نروژ(

قرارداد تأمین تجهیزات نیروگاه Nedra Otta به 
شرکت Andritz Hydro ابالغ شد. بر اساس این 
تمامي  راه اندازي  و  نصب  ساخت،  طراحي،  قرارداد، 
به  کاپالن  واحد  دو  الکترومکانیکال شامل  تجهیزات 
گاورنرها  و  ژنراتور ها  مگاوات،   86 ظرفیت  مجموع 
به ذکر است  این شرکت واگذار شده است. الزم  به 
قسمت سیویل این پروژه با هزینه 82  میلیون دالر 

به شرکت سوئدي Skanska واگذار شده است.

اتمام ساخت شش نيروگاه 
خورشيدي توسط

 شركت ET Energy )انگلستان(
شرکت ET Energy اعالم کرد که فرآیند ساخت 
شش نیروگاه خورشیدي در کشور انگلستان را با موفقیت 
به اتمام رسانده است. ظرفیت مجموع این نیروگاه ها 26 
مگاوات عنوان شده است که در مناطق مختلفي در 
کشور انگلستان احداث گردیده اند. الزم به ذکر است 
شرکت ET Energy در سال جاري نیز برنده مناقصه 
ساخت نیروگاه خورشیدي به ظرفیت 60,9 مگاوات در 

کشور اردن شده است.  
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ایران  نیروی  و  آب  منابع  توسعه  شرکت  عامل  مدیر 
گفت: در بخش های مختلف تالش بر بومی سازی داشتیم 
که یکی از مهم ترین آ نها ساخت و طراحی اولین گاورنر 
نیروگاهی است که در حال حاضر در سد آزاد کردستان 
نصب شده است و امیدواریم در دو سد داریان و سردشت 

نیز از گاورنر ساخت داخل استفاده شود.
افزود:  ادامه  در  رضازاده«  »سیدمحمدرضا  مهندس 
همکاران،  پشتکار  با  بتوانیم   96 سال  در  امیدواریم 
از  واحد  دو  و  لرستان  رودبار  نیروگاه  دوم  واحدهای 

مدار  وارد  شاهد  و  برسانیم  نتیجه  به  را  داریان  نیروگاه 
شدن آنها قبل از فرا رسیدن پیک تابستان جاری باشیم.

افزود:  غرب کشور،  مورد طرح های  در  وی همچنین 
خوشبختانه در سال 95 با تخصیص ردیف بودجه ویژه 
برای طرح های غرب کشور و مهار آب های مرزی، بخش 
رسید  سامان  به  منطقه  این  طرح های  از  توجهی  قابل 
جاری  سال  در  نیز  را  دیگر  بخش ها  سایر  امیدواریم  و 

بتوانیم با موفقیت به سرانجام برسانیم.
پايگاه اطالع رسانی وزارت نيرو )پاون(

استفاده از گاورنر ساخت داخل 
در نیروگاه هاي داریان و سردشت

قطار برقی »هشتگرد« 
امسال افتتاح مي شود

مدیر عامل شهر جدید هشتگرد از بهره برداری 
در  هشتگرد  حومه ای  برقی  قطار  پروژه  از  اولیه 
راستای هدف توسعه شهرسازی ریل پایه و اتصال 
مراکز شهری به حومه از طریق شبکه ریلی در سه 
ماهه نخست سال 96 خبر داد. »مهندس میریان«، 
هشتگرد،  جدید  شهر  عمران  شرکت  مدیرعامل 
گفت: پیشرفت قابل توجه پروژه قطار برقی حومه ای 
هشتگرد در سال 95 یکی از مهم ترین فعالیت های 
انجام شده در این شهر بود که با تدابیر مناسب و 

مدیریت صحیح منابع به انجام رسید.
برقی حومه ای هشتگرد  قطار  پروژه  افزود:  وی 
یکی از مهم ترین اقدامات در راستای هدف توسعه 
شهرسازی ریل پایه و اتصال پایتخت به حومه از 
طریق شبکه ریلی، راه آهن و مترو محسوب می شود. 
مبلغ  گذشته،  سال  اینکه طی  بیان  با  میریان 
50 میلیارد تومان از اسناد خزانه و همچنین 55 
میلیارد تومان از طریق اوراق مشارکت به این پروژه 
اختصاص پیدا کرد، گفت: با این اقدام پروژه احداث 
قطار برقی حومه ای هشتگرد به شدت سرعت گرفته 
و از پیشرفت قابل توجهی در این مدت برخوردار 
شده است. مدیرعامل شهر جدید هشتگرد همچنین 
برقی  قطار  پروژه  از  اولیه  بهره برداری  داد:  خبر 
هشتگرد در سه  ماهه ابتدایی سال 96 در دستور کار 
قرار دارد که امید است با پیشبرد مناسب اقدامات، 

این هدف نیز محقق شود. 
پايگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

وزیر نیرو در مراسم افتتاح نیروگاه برق آبي سد 
رودبار در الیگودرز لرستان گفت: تاکنون 22 هزار 
میلیارد ریال برای سد و نیروگاه رودبار هزینه شده 
و چهار هزار میلیارد ریال برای تکمیل طرح نیاز 

است. 
»حمید چیت چیان« افزود: از مجموع 76 هزار 
و 700 مگاوات ظرفیت فعلی نیروگاه  های کشور، 
نیروگاه های  طریق  از  مگاوات  و 800  هزار   11
برق آبی تامین می شود. وی با بیان اینکه از این 
در  مگاوات  هزار  دو  از  بیش  مگاوات،  هزار   11
دولت یازدهم به بهره  برداری رسیده است، افزود: 

نیروگاه رودبار یکی از این نیروگاه  هاست که دارای 
دو واحد 225 مگاواتي بوده و ظرفیت تولید 450 

مگاوات برق را دارد.
وزیر نیرو با بیان اینکه تاکنون 22 هزار میلیارد 
ریال برای سد و نیروگاه رودبار هزینه شده و چهار 
هزار میلیارد ریال دیگر برای تکمیل طرح نیاز 
از طریق  اعتبارات طرح  از  بخشی  افزود:  است، 
کشور چین تامین شده و این کشور همکاری های 

جدی در این سد و نیروگاه داشته است.
طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان در فاصله 
100 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان الیگودرز 

نیروگاه برق آبي رودبار  لرستان توسط وزیر نیرو افتتاح شد
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و  پژوهش  مهندسی،  امور  معاونت 
فناوری وزارت نفت برای شناسایی و تهیه 
بانک اطالعاتی شرکت های فعال در حوزه 
پیمانکاران  همچنین  و  حفاری  خدمات 
 EPC پروژه های  فعال  احداث  و  طرح 
پتروشیمی  و  پاالیش  گاز،  نفت،  در حوزه 
فراخوان داد. معاونت مهندسی، پژوهش و 
فناوری وزارت نفت در نظر دارد به منظور 
گسترش استفاده از توان فنی و مهندسی 

اجرای  در  داخلی  توانمند  شرکت های 
طرح ها و پروژه های حوزه باالدستی صنعت 
نفت و در مسیر تحقق سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، نسبت به شناسایی همه شرکت ها 
در  فعالیت  به  عالقه مند  یا  فعال  مراکز  و 
حوزه خدمات حفاری چاه های نفت و گاز 
با هدف تهیه بانک اطالعاتی و بررسی وضع 
زمینه  این  در  فعال  شرکت های  موجود 
فراخوان  اعالم  با  معاونت  این  کند.  اقدام 

بانک  تهیه  و  شناسایی  برای  جداگانه ای، 
فعال  احداث  و  پیمانکاران طرح  اطالعاتی 
در زمینه پروژه های EPC در حوزه نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی نیز اعالم آمادگی 
آگهی  گزارش،  این  اساس  بر  است.  کرده 
فراخوان شناسایی شرکت های یادشده در 
پایگاه اطالع رسانی اداره کل سیاستگذاری 
به  معاونت  این  استانداردهای  و  مهندسی 
نشانی www.det-mop.ir منتشر شده و 

 EPC  بانک اطالعاتی پیمانكاران
در حوزه نفت و گاز ایجاد می شود

سرشاخه  از  رودبار  رودخانه  روی  بر 
 های دز اجرا شده است. بدنه این سد از 
نوع خاکی با هسته رسی بوده و طول 
از پی 155  ارتفاع  تاج آن 185 متر؛ 
متر؛ عرض تاج 15 متر و حجم مخزن 

آن 228 میلیون متر مکعب است. 
شهریورماه  رودبار،  سد  آبگیري 
سال گذشته با حضور وزیر نیرو، آغاز 
و نیروگاه آن نیز به صورت رسمي در 
روز چهارم خردادماه 1396 افتتاح شد.
پايگاه اطالع رسانی وزارت نيرو )پاون(

بر این اساس واجدان شرایط و عالقه مندان 
می توانند نسبت به دریافت، تکمیل و ارسال 

پرسشنامه و مستندات مربوط اقدام کنند.

فهرست شرکت های 
E&P ايرانی بلندتر می شود 

نام چند شرکت به فهرست شرکت های 
در  فعالیت  برای  ایرانی  صالحیت  صاحب 
افزوده   )E&P( تولید  و  اکتشاف  قالب 
مدیرکل  ابوطالب«،  می شود. »محمدرضا 
استانداردهای  و  مهندسی  سیاست گذاری، 
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت 
اکنون  هم  افزود:  خبر  این  اعالم  با  نفت، 
مراحل ارزیابی تعدادی دیگر از شرکت های 
متقاضی برای فعالیت در حوزه اکتشاف و 
تولید را در دستور کار داریم و در آینده ای 
نزدیک، اسامی تعدادی از شرکت هایی که 
تایید صالحیت می شوند به فهرست قبلی 
اضافه خواهد شد. وی درباره برنامه معاونت 
نفت  وزارت  فناوری  و  پژوهش  مهندسی، 
برای شناسایی و ارزیابی شرکت های پیمانکار 
عمومی هم گفت: تدوین شرح خدمات و 
مدل ارزیابی این دسته از شرکت ها نیز در 
شرکت های  فهرست  و  است  اقدام  دست 
مورد تایید امسال آماده و اعالم خواهد شد. 
بر اساس این گزارش، وزارت نفت پس از 
اجرای طرح »تدوین مدل ارزیابی و احراز 
تولید  و  اکتشاف  شرکت های  صالحیت 
)E&P( در حوزه باالدست« که سبب تهیه 
مدل، ارزیابی و انتخاب 11 شرکت صاحب 
صالحیت شد، در صدد شناسایی و ارزیابی 

پیمانکاران عمومی ایرانی برآمده است.
شبکه اطالع رساني نفت و انرژي )شانا(

اعالم  با  توانیر  تخصصی  مادر  شرکت 
فراخوانی خطاب به تامین کنندگان کنتورهای 
هوشمند برق، از صدور گواهینامه مطابقت با 
استانداردهای تولید برای کنتورهای تولیدی 
خبرداد. در فراخوان اعالمی دفتر تحقیقات 
صنعت برق مستقر در توانیر آمده است، طبق 
استانداردهای  رعایت  برق،  صنعت  مقررات 
تولید، از عوامل اصلی ارزیابی کیفی متقاضیان 
و به عنوان یکی از عوامل رد یا قبول در ارزیابی 
صالحیت تامین کنندگان کاالهای تخصصی 

صنعت برق به شمار می رود.
در این فراخوان آورده شده است: در این 
راستا شرکت توانیر براساس اختیارات قانونی 
خود، در نظر دارد پیش از ارزیابی سایر عوامل 
ارزیابی کیفی تامین کنندگان  و معیارهای 
انجام  نتایج  اساس  بر  هوشمند،  کنتورهای 
آزمونهای نوعی و بررسی استقرار برنامه کنترل 
کیفیت )QC Plan( گواهینامه مطابقت با 
همچنین  صادرکند.  تولید  استانداردهای 
شرکتهای تولیدکننده کنتور هوشمند مجاز 

خواهند بود آزمون های قابل انجام در داخل 
کشور را را زیر نظر شورای ارزیابی و مطابقت 
با استانداردهای تولید، در آزمایشگاههای مورد 
تایید داخلی انجام دهند و آزمونهای غیرقابل 
انجام در داخل کشور را با نظارت بازرس در 
آزمایشگاه معتبر خارج از کشور انجام دهند. 
این شرکت ها مي توانند به انتخاب خود، تمام 
آزمون ها را با نظارت بازرس مورد تایید توانیر 

در آزمایشگاه معتبر خارجی انجام دهند.
خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران )ايرنا(

صدورگواهینامه مطابقت با  استانداردهای
 تولید کنتور هوشمند توسط توانیر
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بین المللی  نمایشگاه  پنجمین 
تجهیزات  صنایع،  ریلی،  حمل و نقل 
توسعه  منظور  به  وابسته،  خدمات  و 
ریلی  ونقل  حمل  زیربناهای  تقویت  و 
تا  پنجم  و  بیست  روزهاي  کشور، طي 
برگزار  ماه  اردیبهشت  هشتم  و  بیست 
شرکت  عمومي  روابط   گزارش  به  شد. 
فراب، در این نمایشگاه به عنوان یکي 
از نمایشگاه هاي بزرگ حمل و نقل ریلی 
 130 و  داخلی  شرکت   160 جهان، 
جهان،  کشور   16 از  خارجی  شرکت 
عرضه  را  خود  دستاوردهای  آخرین 

کردند.
شرکت فراب نیز با در اختیار داشتن 
 10  -11 سالن  در  متري   88 غرفه اي 
این نمایشگاه، به معرفي توانمندي هاي 
خود در حوزه صنایع ریلي پرداخت. در 
این نمایشگاه، شرکت هایي از کشورهای 
آلمان، سوئد، سوئیس، بلژیک، فرانسه، 
ایتالیا،  ترکیه،  نیوزیلند،  اوکراین،  هند، 
لتونی، اسپانیا، روسیه، جمهوری چک، 
و  اند  کرده  شرکت  صربستان  و  چین 
چین،  ایتالیا،  راه آهن های  مقامات 

اسپانیا، فرانسه و لتونی، حضور داشتند.
نمایشگاه،  این  برگزاری  روز  چهار  طی 
و  داخلی  دست اندرکاران  از  زیادی  جمع 
خارجی صنعت حمل و نقل ریلي، با حضور 
در غرفه فراب، با قابلیت ها و دستاوردهای 
فنی و مهندسی آن آشنا شدند. همچنین 
متعددی  مذاکرات  و  کاری  نشست های 
نمایندگان  با  فراب  نمایندگان  سوی  از 
شرکت های داخلی و خارجی در خصوص 
مورد  همکاری های  و  ارتباطات  توسعه 

عالقه طرفین، برگزار شد.
پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل 
وابسته،  و خدمات  تجهیزات  ریلی، صنایع، 
با حمایت وزارتخانه هاي راه و شهرسازی و 
صنعت، معدن و تجارت و شرکت های عضو 
انجمن صنایع ریلی ایران، شرکت های عضو 
دانشکده  ریلی،  حمل و نقل  صنفی  انجمن 
و  علم  دانشگاه  راه آهن  مهندسی  و  فنی 
صنعت ایران، تولید کنندگان و صنعتگران، 
شرکت های خدماتی فعال در عرصه شبکه 
ریلی کشور و شرکت های ریلی، در فضایی 
به مساحت 30 هزار مترمربع و طي چهار 

روز برگزار شد.

با حضور فراب و 290 شرکت معتبر داخلي و خارجي در تهران

پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی برگزار شد

فروردين و ارديبهشت  1396



21

مديرعامل راه آهن:

اگر بارها به سمت ریل نیاید، سونامی 
سوانح جاده ای در پیش خواهیم داشت

وزير راه و شهرسازي:

همه شهروندان کالنشهرها باید
 به شبکه ریلی دسترسی داشته باشند

وزیر راه و شهرسازي کشور سالم را 
و  دانست  پایه  ریل  شهرهای  نیازمند 
گفت: همه شهروندان ما در کالنشهرها 
داشته  دسترسی  ریلی  شبکه  به  باید 

باشند.
»عباس آخوندی« این مطلب را در 
مراسم گشایش پنجمین نمایشگاه بین 
و  کرد  بیان  ریلی  نقل  و  المللی حمل 
 300 حدود  سالیانه  گذشته  در  افزود: 
احداث  کشور  در  آهن  خط  کیلومتر 
می شد؛ اما هم اکنون ظرفیت احداث 
شبکه ریلی کشور با تالش متخصصان 

ایرانی بسیار افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه برای توسعه ناوگان 
ریلی کشور باید بیش از 30 هزار واگن 
تامین  بار  حمل  نیازهای  برای  باری 
نیاز کشور در  شود، گفت: برای تامین 
فراهم کردن 3 هزار واگن  حوزه ریلی 
گرفته  قرار  ما  کار  دستور  در  مسافری 
است و این به برنامه ریزی دقیقی نیاز 
دارد. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 
 160 و  خارجی  شرکت   130 حضور 
شرکت داخلی در این نمایشگاه، گفت: 
شرکت های  تمام  دهد  می  نشان  این 
در  بزرگی  هدف  با  خارجی  و  داخلی 
باید  و  اند  کرده  شرکت  نمایشگاه  این 
کشور  ریلی  حیطه  در  بزرگی  کارهای 

انجام شود. آخوندی افزود: روزانه 100 
هزار خودرو بین تهران و کرج، تردد و 
بین  در  نفر  هزار   500 و  میلیون  یک 
پس  کنند.  می  سفر  حومه  و  تهران 
سفرها  این  از  بسیاری  است  ضروری 
کرد:  بیان  وی  شود.  منتقل  ریل  به 
به کشورهای  ایران  ریلی  اتصال شبکه 
ما  اهداف  مهم ترین  از  یکی  همسایه، 
است که در گذشته به آن توجه نشده 
تمام  هستیم  درصدد  رو  این  از  است؛ 
کشورهای  به  را  کشور  ریلی  شبکه 
سفر  شاهد  تا  کنیم  متصل  همسایه 
کشورهای  به  قطار  با  مردم  روزانه 
وزیر  باشیم.  منظقه  این  در  یکدیگر 
مسافر  حجم  گفت:  شهرسازی  و  راه 
بین ایران و عراق بسیار زیاد است؛ در 
حالی که سهم ریل در این سفرها بسیار 
شبکه  کنیم  تالش  باید  و  است  ناچیز 
ریلی در این جابجایی سهم بیشتری را 

به خود اختصاص دهد.
وی با تاکید بر اینکه نباید به عقب 
برگردیم، گفت: با یک نگاه استراتژیک 
نقل  و  حمل  بخش های  همه  در  باید 
کشور تغییرات اساسی به وجود آوریم 
و  المللی حمل  بین  نظام  با  بتوانیم  تا 
همدیگر  به  را  منطقه  ملت های  نقل 

مرتبط سازیم.

مدیرعامل شرکت راه آهن در تشریح 
برنامه های این شرکت در برنامه ششم، 
اعالم کرد: تا سال 1405 باید حداقل 
40 درصد بار کشور از طریق ریل جابجا 
شود؛ البته طبق برنامه ششم قرار است 
تا پایان برنامه 30 درصد بارهای کشور 

توسط ریل جابجا شود.
این  بیان  با  محمدزاده«  »سعید   
پنجمین  گشایش  مراسم  در  مطلب 
نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، 
وابسته،  خدمات  و  تجهیزات  صنایع، 
برنامه ریزی  گفت: شرکت های فوالدی 
کردند تا سال 1405 با سرمایه گذاری 
در حوزه فوالد، حجم کل بارهای ریلی 
به 50 میلیون تن و 210 میلیون تن بار 

مرتبط برسد.
مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوري 
اگر  گفت:  ادامه  در  ایران  اسالمي 
تن  میلیون   210 این  سوم  یک  فقط 
مابقی  و  شود  جابه جا  ریل  توسط  بار 
سوخت  مصرف  برود،  جاده  سمت  به 
باالیی در کشور خواهیم داشت، حجم 
عظیمی سوخت از بین می رود و ایمنی 
در جاده ها کاهش می یابد. او گفت: اگر 
بارها به سمت ریل سوق نیابد، در 10 
سال آینده سونامی سوانح رانندگی در 
جاده ها خواهیم داشت و زیرساخت های 

جاده ای آسیب می بینند.

پس باید حتماً تا سال 1405 حداقل 
40 درصد بار کشور از طریق ریل جابجا 

شود.
داد: حمل کاال در  ادامه  محمدزاده 
سال 95 از 22.4 میلیارد تن کیلومتر 
رسیده  کیلومتر  تن  میلیارد   27.2 به 
باید  درصدی   12 رشد  این  اما  است، 
سهم بار ریلی به صورت روزافزون زیاد 
شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با ابراز 
تعرفه  شدن  صفر  به  نسبت  امیدواري 
حمل و نقل ریلی، گفت: معتقدیم این 

اقدام به نفع همه است.
وی افزود: بین سال هاي 93 تا 95، 
به  تومان  میلیارد  و 500  هزار  رقم 6 
و  یافت  اختصاص  راه آهن  شرکت 
از  بیش  نیز  تورم  واسطه  به  عدد  این 
است.  آن  از  قبل  سال   10 اعتبارات 
همچنین اختصاص بیش از یک درصد 
ریلی،  بخش  به  گاز  و  نفت  اعتبارات 
ریلی  توسعه  برای  دولت  عزم  بیانگر 

است. 
مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوري 
اسالمي ایران خاطرنشان کرد: در قانون 
 7 اسالمي،  شوراي  مجلس  مصوب 
میلیارد و 500 میلیون دالر برای حمایت 
سرمایه گذاری  ریل  در  که  کسانی  از 
صرفه جویی  به  منجر  و   می کنند 

می شود، در نظر گرفته شده است.
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مجله خبری22

گزارش 
تصويري از

پنجمين نمايشگاه 
بين المللی حمل و 

نقل ريلی
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تجربه نگاري

نصب 30 هزار 
کنتور هوشمند در 14 استان 

حفاری های زیرزمینی مجموعه نیروگاه اوما اویا با حفاری 
تونل دسترسی MAT به طول تقریبی 2 کیلومتر در مرداد 
ماه 1390 آغاز شد. در زمان حفاری در محدوده هایي از تونل 
با آب نفوذی زیر زمینی مواجه بودیم. بیشترین آب ورودی 

در محدوده 700 متری رسید و... 
د ر صفحه 30 بخوانيد 

برای بازارهای جدید
 مذاکره می کنیم

معاونت طرح های آبی شرکت فراب با طرح هایی که در داخل 
و خارج از کشور در دست اجرا دارد، یکی از بخش های پرکار 
شرکت است؛ بخشی که همواره در حال تعامل با صنعت و به 
دنبال کسب فناوری های نوین در حوزه عملکرد خود است... 
د ر صفحه 24 بخوانيد 

معاونت پروژه هاي سرمایه گذاري شرکت فراب در سال 95 
اقدامات مقرر در حوزه خود را جدیت تمام دنبال کرده است. 
از جمله این اقدامات پیگیري تأمین مالي و نهایتا امضاي 
قرارداد احداث  طرح هاي نیروگاهي بیع متقابل شاهرود، 
قائن و ایرانشهر با شرکت هاي Jieneng چین و BP ایتالیا 

در نیمه اول سال  95 بوده است ....
د ر صفحه 34 بخوانيد 

کمبود وقت و نیرو داریم
 اما کیفیت را فدای کمبودها نمی کنیم
سرفصل اول تولید، تکمیل و بررسي مدارک و پالن ها و 
روش هاي بازرسي و تعیین تکلیف سطح، روش و چگونگي 
انجام بازرسي با توجه به ساختار هر پروژه و الزامات قراردادي 
استسرفصل دوم انجام بازرسي در مراحل ساخت و تامین و 
کنترل کیفیت اقالم و تجهیزاتي  است که فراب خود راساً 

تامین کننده آنهاست؛ ....
د ر صفحه 26 بخوانيد 

 ACC انتقال دانش فني کندانسورهاي هوایي
با توجه به مشكالت مالی
شدید نیازمند تجدیدنظر

در روش های اجرایی هستیم



تجربه نگاری24

مرور کارنامه معاونت طرح های آبی شرکت فراب
در گفت و گو با مهندس مستاجر حقیقی

خارج  و  داخل  در  که  طرح هایی  با  فراب  شرکت  آبی  طرح های  معاونت 
از کشور در دست اجرا دارد، یکی از بخش های پرکار شرکت است؛ بخشی 
که همواره در حال تعامل با صنعت و به دنبال کسب فناوری های نوین در 
در  شرکت  اجرایی  بازوی  به عنوان  معاونت  این  است.   خود  عملکرد  حوزه 
بخش طرح های آبی در سال های گذشته پروژه های متعددی را به سرانجام 
داده  ادامه  راستا  همین  در  را  خود  فعالیت های  نیز   95 سال  در  و  رسانده 

است. پروژه های خارجی اومااویا، درالوک، ترم و پروژه های داخلی داریان، 
در  پروژه های  از جمله  گاوشان  نیروگاه  و  خداآفرین  آزاد،  تونل  سردشت، 
دست اقدام این معاونت در سال گذشته بوده است. برای اطالع از چند و چون 
با مهندس  ایمیلی کوتاهی  فعالیت های  این معاونت در سال 95 گپ و گفت 
مستاجرحقیقی معاون طرح های آبی شرکت فراب داشته ایم که شرح آن را 

در ادامه می خوانید.

كارنامه معاونت طرح های آبی نش�ان می دهد كه سال 
95 برای معاونت ش�ما س�ال پركاری بوده اس�ت، اگر 
بخواهيد مهمترين اقدام�ات معاونت تحت نظرتان را 
به عنوان كارنامه س�ال 95 معرفی كنيد، اين اقدامات 

شامل چه كارهايی بوده است؟ 
یکی از مهمترین پروژه های در دست اقدام ما پروژه اومااویا 
در کشور سریالنکاست که در سال 95 پیشرفت قابل توجهی 
در اجرای پروژه  داشته ایم. بتن  ریزي نیروگاه اومااویا در سال 
95 به پایان رسید و نصب تجهیزات اصلي  مانند توربین و 

ژنراتور آغاز شد.  سرعت بخشیدن به روند تأمین 
تونل  حفاري  اتمام  نیروگاه،  کمکي  تجهیزات 
ارتباطي بین سدهاي دایرابا و پوهولپوال، اتمام 
حفاري شافت فشار و  اتمام بتن ریزي هاي اصلي 
سد دایرابا اقداماتی بود که در سال 95 در این 
پروژه به سرانجام رسید. همچنین سال گذشته 
شاهد شروع حفاري تونل بلند از سمت باالدست 
یعنی از سمت سد دایرابا و   شروع  بتن ریزي 
سد پوهولپوال نیز بودیم که پس از رفع مشکالت 

متعدد مرتبط با رفع معارض توسط کارفرما کلید خورد.  دیگر 
پروژه در دست اقدام ما در سال 95 پروژه داریان بود که در این 
پروژه شاهد سرعت بخشیدن به روند نصب تجهیزات از نیمه 
سال گذشته و پس از روشن شدن چشم انداز رفع مشکالت 
قراردادي بودیم به گونه ای که کلیه فعالیتهاي نصب در طول 
مدت شش ماهه دوم سال گذشته انجام شد. در پروژه سردشت 
نیز بخش قابل توجهی از عملیات بتن ریزي در بخش هاي اصلي 
ساختمان نیروگاه و همچنین عملیات ساخت توربین ها در 
شرکت HEC انجام شد و در کنار آن شاهد سرعت بخشیدن 

فروردين و ارديبهشت  1396



25

به روند ساخت تجهیزات ژنراتور در شرکت DEC پس از رفع 
مشکالت اعتبار اسنادي بودیم. در این پروژه همچنین طی سال 
95  فعالیت هاي مربوط به تأمین تجهیزات کمکي نیز آغاز شد.
در پروژه تونل آزاد نیز طی سال 95 حفاري نیمي از مسیر 

تونل انجام و مشکل منطقه ناپایدار در ناحیه رفع شد.
است  درالوک  پروژه  ما  خارجی  پروژه های  از  دیگر  یکی 
که در ابتداي سال 95 عملیات اجرایي آن پس از اخذ پیش 
 پرداخت شروع شد و طی سال گذشته بخش قابل توجهي از 
عملیات حفاري روباز توسط شریک ساختماني ما در این پروژه 
انجام شد. همچنین در سال 95 عملیات تأمین تجهیزات این 
پروژه به خصوص شروع ساخت تجهیزات توربین در شرکت 
CWTW نیز کلید خورد. در پروژه خداآفرین هم ما طی سال 
گذشته شاهد  شروع مجدد پروژه پس از مدت ها توقف بودیم و 
تجهیزات درفت تیوب را نیز به کارگاه ارسال کردیم و به عملیات 

ساخت تجهیزات توربین نیز  سرعت بخشیدیم.
در پروژه ترم نیز که یکی دیگر از پروژه های خارجی ماست، 
طی سال 95 شاهد  اتمام عملیات اصلي ساختماني نیروگاه، 
باالدست در کنار نصب تجهیزات در مدتی  بند  آبراهه ها و 
کوتاه بودیم. همچنین شاهد انجام موفق آمیز نصب لوله هاي 
پنستاک علیرغم صعوبت باالي نصب با توجه به شیب تند 
مسیر و  راه اندازي موفق واحدها در طي مهلت قراردادي نیز 
بودیم. در پروژه نیروگاه گاوشان نیز طی سال 95 موفق شدیم 
بخش عمده بتن ریزي هاي اصلي نیروگاه را به اتمام برسانیم و 
موضوعات قراردادي با شرکت گوگلر را نیز حل وفصل کنیم. 
همچنین در سال 95 عملیات حمل تجهیزات اصلي نیروگاه 

گاوشان را نیز آغاز کردیم.
  

مهمترين مشکلي كه در سال گذشته در واحد هاي زير 
مجموعه براي شما اتفاق افتاده ،چه بوده است؟

در پروژه داریان، پروژه سردشت و پروژه ترم طی سال 95 
مشکل خاصی نداشتیم، اما در پروژه اومااویا ما با مشکل  تراوش 
آب در تونل بلند روبرو هستیم که رفع آن با همت بخش های 
مختلف پروژه و با سختی فراوان درحال انجام است. مشکل 
دیگر ما در این پروژه عدم تناسب پرداخت ها توسط کارفرما با 

روند و سرعت انجام پروژه بود. 
در پروژه تونل آزاد هم مهمترین  مشکل برخورد با منطقه 
ناپایدار در طول فصل پاییز بود، ضمن اینکه نگراني بابت عدم 
تناسب درآمدهاي طرح با هزینه هاي اجراي پروژه پس از پایان 
سال 95، به شدت آزار دهنده است.  مشابه این مشکل در 
پروژه خداآفرین نیز وجود دارد و ما در این پروژه با ابهام در 
وجود منابع مالي الزم براي اجراي پروژه در آینده روبرو هستیم. 
در پروژه درالوک هم مهمترین مشکل ما این است که نیازمند 
تسریع در روند انجام عملیات ساختماني هستیم. در پروژه 
گاوشان بار معضل عدم رفع مشکالت ناشي از افزایش بسیار 
باالي هزینه هاي پروژه به شدت بر روند اجراي آن سنگیني 
مي کند و منتظر اقدامي از سوي کارفرما براي حل مشکالت 
قراردادي هستیم. در پروژه تجهیزات هیدرومکانیک سد شهریار 

هم که مدتهاست خاتمه یافته است، به دلیل 
عدم آبگیري سد و به احتمال زیاد عدم تمایل 
کارفرما به تکمیل و بهره برداري از پروژه، مراحل 
نهایي قرارداد )تحویل موقت یا قطعي و رسیدگي 
به دعاوي قراردادي طرفین قرارداد( چندین سال 

است که بالتکلیف باقیمانده است.

چش�م اندازها و سياست هاي راهبردي 
مجموعه زير نظر ش�ما براي سال آينده 

چيست؟
معاونت  در  راهبردي  سیاست  و  چشم انداز 
طرح هاي  آبي، جدای از چشم انداز و سیاست 
همه  نیست.  فراب  مجموعه  کل  راهبردي 
 EPCمي دانیم که فراب یک مجموعه پیمانکاري
است و بنابراین سیاست راهبردي در مجموعه 
اجراي  پروژه ها،  مجموعه  در  طبیعتاً  و  فراب 
تجربیات  و  آموزه ها  آخرین  براساس  طرح ها 
مدیریت پروژه است. البته به مقتضاي مشکالتي 
که در هر دوره زماني مطرح مي شود، بدیهي 
است که جنبه هایي از شاخه هاي متعدد سیاستها 

براي آن دوره برجسته تر شوند. 
شدید   مالي  مشکالت  به  توجه  با  امروز 
یافته  اختصاص  نقدینگي  کمبود  و  پروژه ها 
پروژه ها  مالي  امور  مدیریت  کارفرماها،  توسط 
اهمیت بیشتري مي یابد. در این راستا به نظر 
من باید در روشهاي اجراي فعالیتهاي مختلف 
پروژه تجدیدنظر کرد و به سمت اتخاذ تدابیر و 
ابتکارهاي ممکن براي کاهش هزینه ها رفت. از 
سوی دیگر نیز باید بر روي فعالیتهاي طراحي 
و مهندسي طرح نه تنها براي برآورده شدن نیاز 
فوق، بلکه به جهت تسریع در تکمیل مدارک 
مهندسي براي کاهش هزینه هاي دوباره کاري ها 
حسابداري  به روزکردن  کرد.   تمرکز  اجرا،  در 
پروژه ها با هدف اخذ گزارش هاي به هنگام مالي و  
تهیه منحني هاي جریان نقدینگي طرح و به روز 
کردن آنها در فاصله هاي زماني کوتاه )حداکثر 
سه ماه( به منظور اتخاذ تدابیر به هنگام براي 
مقابله با چالش هاي مالي دیگر اقداماتی است که 
ما باید برای پیشرفت بیشتر در دستور کار خود 

قراردهیم.
 

شما در معاونت طرح های آبی براي رشد 
فعاليت هاي خ�ود نياز به چ�ه امکانات 

سخت افزاري و نرم افزاري داريد؟
با توجه به آنچه در پاسخ به سوال قبل هم 
گفتم، اساسی ترین نیاز ما ارتقاي روش هاي 
گرفتن  هدف  با  باید  که  است  حسابداري 

گزارش هاي به روز مالي در هر مقطع زماني از پروژه سامان 
فرایندهاي  بهبود  نیازمند  ما  نیز  دیگر  از سوی  داده شود. 
کنترل هزینه براي ارائه بازخوردهاي به موقع از نیازهاي کنوني 
هستیم تا بتوانیم خودمان را با شرایط فعلي اجراي پروژه ها 
تطبیق دهیم، این موارد، چیزهایی است که بصورت طبیعی 

برای رشد در فضاي کنوني کسب کار الزم است.
 

در شرايط فعلي اقتصاد ايران و جهان چه پيشنهاداتي 
براي بهتر ش�دن فضاي كس�ب و كار مرب�وط به زير 

مجموعه خود داريد؟
در  کار  و  کسب  فضای  شدن  بهتر  برای  من  پیشنهاد 
این  است.  بازار  مستمر  توسعه  روند  ادامه  فعلی،  شرایط 
توسعه باید داراي دو وجه باشد. وجه اول اینکه باید کماکان 
نظر  از  و  کار  نوع  لحاظ  از  خود  فعالیت  توسعه  دنبال  به 
گستره جغرافیایي محل اجراي پروژه ها باشیم. در این مسیر 
هم می توانیم با استفاده از تجربیات گذشته قدم برداریم، ما 
طی سال های گذشته تجربیات خوبی در زمینه های اجرای 
پروژه های گوناگون در نقاط مختلف جهان داشته ایم. وجه 
دوم اینکه باید به دنبال  ارتقاي توان تأمین مالي شرکت 
از طریق جذب نیروهاي آشنا با فعالیت هاي بین المللي نیز 
باشیم، ضمن اینکه به موازات براي آموزش و توان مندسازي 
نیروهاي فعلي براي توسعه توان تأمین مالي )چه داخلي و 
پتانسیل هاي  نهایت  در  تا  کنیم  نیز حرکت  خارجي(  چه 

جذب منابع مالي براي پروژه هاي جدید، افزایش یابد.
 

اگر دس�تاورد علمي در زير مجموعه همکاران ش�ما 
وجود دارد به نشريه فراب معرفي كنيد

گذشته  سال  در  ما  فنی  و  علمی  دستاورد  مهمترین 
طراحي و ساخت گاورنرهاي نیروگاه هاي آبي و  طراحي و 
ساخت سیستم هاي بدیع در نصب پنستاک هاي نیروگاه هاي 
ما  آنها  کنار  در  همچنین  است.  بوده  اومااویا  و  سیاه بیشه 

به  طراحي و ساخت سیستم نصب موفق 
نیز  ترم  طرح  پنستاک 
شده ایم که به نوبه خود، 

حائز اهمیت است.
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فراب ، مدیریت  بندي سازمان  پیکره  در 
دیگر  همانند  کیفیت،  کنترل  و  بازرسي 
یک  عنوان  به  فراب  ستادي  سازمان هاي 
دستگاهِ »همگام« و »همراه« در یک ضلع از 
ساختار ماتریسي تعریف شده است. »همگام« 
یعني آنکه هم پاي، روند و سرعت پروژه، امور 
و  پذیرد  انجام  کیفیت  کنترل  و  بازرسي 
»همراه« به معناي آن است که در روند انجام 
هر پروژه با توجه به مختصات و ویژگي هاي 
همان پروژه، کار کیفیت را به سامان رساند.  
در   1395 سال  در  آنچه  روي ،  همین  از 
تمامي پروژه هاي مجموعه ي فراب روي داده 
است کم و بیش در بخش بازرسي و کنترل 
کیفیت نیز خود را نشان داده و این بخش 
از آن تاثیرپذیر بوده است. کارنامه مدیریت 
بازرسي و کنترل کیفیت در سال گذشته را 
در یک نگاه کلي مي توان در چهار سرفصل 
پیکره بندي کرد. سرفصل اول تولید، تکمیل و 
بررسي مدارک و پالن ها و روش هاي بازرسي 
و تعیین تکلیف سطح، روش و چگونگي انجام 
بازرسي با توجه به ساختار هر پروژه و الزامات 

قراردادي است. سرفصل دوم انجام بازرسي در 
مراحل ساخت و تامین و کنترل کیفیت اقالم 
و تجهیزاتي  است که فراب خود راساً تامین 
کننده آنهاست؛ مدیریت و نظارت بر ساخت 
مجموعه هاي پیمانکار که به صورت موردي 
و یا پیوسته با شرکت همکاری می کنند نیز 

ذیل همین سر فصل قرار می گیرد.
 ِ سرفصل سوم به هماهنگي و مدیریت 
تجهیزات  و  اقالم  ترخیِص  از  قبل  بازرسي 
مربوط می شود که این بخش از کار درباره 
اقالم و تجهیزاتی که مبدا آن خارج از کشور 

است، بیشتر خود را نشان می دهد.
چهارمین سرفصل نیز به تولید ، تکمیل و 
بررسي مدارک و پالن ها در بخش نصب و 
راه اندازي ، بازرسي و کنترل کیفیت نصب و 

راه اندازي تجهیزات مربوط می شود.
اگر بخواهیم در حوزه بازرسي و کنترل 
کیفیت براي سال 1395 از یک یا دو ویژگي 
یاد کنیم باید به افزایش بازرسي هاي سرعتي 
و همچنین افزایش چالش در حوزه مدیریت 
بازرسي ترخیص اقالم خارج از کشور اشاره 
هماهنگي هاي  تعداد  به  آماري  نگاه  کنیم. 
انجام شده با شرکت هاي بازرسي ثالث گواه 
تشریح  ضمن  ادامه  در  است.  موضوع  این 

فعالیت هاي معمول بازرسي و کنترل کیفیت 
به طور عموم، موارد ویژه سال 1395 را نیز 
برخواهم شمرد. در مرحله انتخاب پیمانکار 
در  حضور  عدم  خاطر  به  پیمانکار  چنانچه 
وندور لیست فراب، نیاز به ارزیابي داشته باشد، 
نماینده بازرسي و کنترل کیفیت به عنوان 
یک عضو از تیم ارزیاب، در ارزیابي پیمانکار 
شرکت نموده و نقاط قوت و ضعف وي را از 
جنبه کیفي گزارش مي کند. همچنین مدیر 
بازرسي و کنترل کیفیت به عنوان عضو ثابت 
کمیته  وندور حسب مورد، بازخوردهاي کیفي 
سازندگان را به کمیته مذکور ارائه مي کند تا 
از ورود و یا ادامه همکاري با پیمانکاراني که 

رویکرد کیفي نداشته اند جلوگیري شود.
پس از انتخاب پیمانکار ، همکاران بازرسي 
و کنترل کیفیت پس از مطالعه  اولیه  قرارداد 
و مستندات فني و کیفي با برگزاري جلسات 
اولیه ، تدقیق و تعیین الزامات کیفي و تعیین 
نمایندگان  از  اعم  بازرسین ،  حضور  سطح 
فراب و کارفرما/ مشاور را در دستور کار خود 
قرار مي دهند و همواره سعي بر آن است که 
قبل از عملیاتي شدن پروژه ، این توافقات به 
بازرسي  پالن  تا عدم وجود  برسد  سرانجام 

مورد تایید به روند انجام کار آسیبي نرساند.

 این مرحله از کار با توجه به عدم تصریح 
و  قرارداد  متن  در  کیفي  الزامات  از  برخي 
تعهد آور بودن پذیرش آن براي پیمانکاران 
همچنین  دارد؛  همراه  به  را  مشکالتی 
گوناگون بودن رویکرد و سالیق کارفرمایان 
پروژه ها درباره سطح بازرسي و میزان حضور 
در ایستگاه هاي بازرسي، ما را با چالش همراه 
مي کند؛ زیرا انجام هماهنگی های الزم و رفع 
و  مکاتبات  مستلزم  دیدگاه ها  اختالف  این 

جلسات متعدد با ذینفعان پروژه است.

به دنبال افزايش
ميزان بازرسی پيوسته هستيم

ساخت  مرحله  در  الزم  بازرسي هاي 
و حساسیت  ماهیت  به  توجه  با  تجهیزات، 
تجهیز به دو روش انجام مي پذیرد. روش اول 
از کار  حضور موردي در مقاطعي مشخص 
است و روش دوم حضور پیوسته از طریق 

استقرار بازرس در کارخانه
نسبت  به  و 1395  سال هاي 1394  در 
پیوسته  حضور  میزان  گذشته ،  سال هاي 
عمده  دلیل  است.  یافته  افزایش  بازرسین 
این افزایش ، سرعتي بودن پروژه بوده است. 
حضور مستمر بازرس، مانع از توقف کار در 

کمبود وقت و نیرو داریم
 اما کیفیت را فدای کمبودها نمی کنیم

مدير بازرسي و كنترل كيفيت

مسعود جاللي

مروري بر کارنامه مديريت بازرسي
 و کنترل کيفيت فراب در سال 1395
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ایستگاه هاي بازرسي شده و از دوباره کاري نیز 
جلوگیري می کند.  همچنین بازرسین مستقر 
در کارخانه، خدمات مختلفي را خارج از حوزه 
ارائه  اجرائي  همکاران  به  کیفیت  کنترل 
می کنند. نظارت و پیگیري تامین به موقع 
پیشرفت  مانیتور کردن  اولیه،  مواد  و  اقالم 
ساخت، انجام کارهای الزم برای جلوگیري از 
تاخیر و جبران تاخیرات پیشین از جمله این 
خدمات است.  تجهیزاتي که در سال 1395 
با استقرار بازرس در کارخانه بازرسي شده اند 

عبارتند از:
- توربین و ژنراتور سردشت – کشور چین
- توربین و ژنراتور درالوک 2  - کشور 

چین
- تجهیزات هیدورمکانیک اومااویا – کشور 

هندوستان
- واگن هاي خط 2  قطارشهري مشهد – 

کشور چین
شهري  قطار   2 خط  ریلي  تجهیزات   -

مشهد – اطراف تهران
- سازه هاي فلزي ساختمان هاي نیروگاه  

پارس جنوبي - اشتهارد
- سازه هاي فلزي ساختمان هاي نیروگاه 

داالهو  - ساوه
- تجهیزات هیدرومکانیک درالوک 2  - 

مامونیه 
- تجهیزات هیدرومکانیک درالوک 2 - 

شمس آباد
و  داالهو ، سردشت  کمپرسور  و  پمپ   -

پارس جنوبي – تبریز
- کولرهاي کمکي پارس جنوبي و داالهو 

– شیراز
 WTP مخازن  و  کمکي  بویلرهاي   -

داالهو - اصفهان
قطار   2 خط  گیر ،  سوئیچ  تابلوهاي   -

شهري مشهد – اطراف تهران
 2 خط   ، UPS و  شارژر  تابلوهاي   -

قطارشهري مشهد – هشتگرد
گازي  میعانات  پاالیشگاه  تابلوهاي   -

بندرعباس – نظرآباد
- تابلوهاي پست ، خط 7 مترو تهران – 

اشتهارد
- تابلوهاي شارژر UPS ، توسعه خط 1 

مترو تهران – هشتگرد
مترو   1 خط  توسعه  پست ،  تابلوهاي   -

تهران- اشتهارد
- تابلوهاي LV  خط 7 مترو تهران – یزد

- تابلوهاي LV  خط 2 قطارشهري مشهد 
– یزد

- تابلوهاي LV توسعه خط 1 مترو تهران 
– نظر آباد

سایر تجهیزات در سال 1395 بر اساس 
ناپیوسته  بازرسي  مورد  مصوب  ITP  هاي 
قرارگرفته و بازرسین فراب در مقاطع زماني 
مشخصي در محل حضور یافته اند. همچنین 
بازرسي از اقالم خریداري شده نیز همانند 
سال هاي گذشته از جمله فعالیت هاي این 

مدیریت است. 
انتظار  و  پروژه ها   اجراي  شدن  همزمان 
همکاران اجرائي مبني بر انجام بازرسي ها در 
زمان محدود و مقرر در کنار توقعات مجموعه 
کارفرمایان، کار را برای همکاران بازرسی و 
کنترل کیفیت سخت می کند. در کنار این 
انساني  منابع  محدودیت  به  باید  مشکالت 
بازرسي و محدودیت هاي مالي پیمانکاران نیز 
اشاره کرد که به واسطه افزایش قیمت هاي 
سنواتي مواد اولیه، دستمزدها و هزینه هاي 
چالش هاي  به  بدل  دیگر،  سوي  از  سربار 
اساسی مدیریت بازرسي شده اند. البته باید 
مشکالت،  همه  وجود  با  که  داشت  توجه 
ضمن  کیفیت  کنترل  و  بازرسي  همکاران 
استانداردها،  و  پروژه  موازین  به  پایبندي 
همواره خود را عضوي همراه از تیم اجرائي 
دانسته و با لحاظ نمودن شرایط و امکانات 

هر پیمانکار سعي در به نتیجه رساندن کار 
در موعد مقرر و با کیفیت مطلوب داشته اند.

کیفیت و مرغوبیت از آثار ماندگار هر پروژه 
است و در ارزیابي مشتري از توانمندي هاي 
فراب اهمیت ویژه دارد. خوشبختانه در طول 
سالیان گذشته عملکرد همکاران کیفیت در 
گروه فراب به گونه اي بوده است که ضمن 
کسب رضایت و اطمینان خاطر مشتري، به 
عنوان یک مرجع  قابل اعتماد و بي طرف 
و مورد وثوق کارفرما و مشاور شناخته شده 

است.

سختگيری كارفرمايان
 كم كاری پيمانکاران

در  حضور  و  همکاران   اشراف  و  تجربه 
مراحل حساس فرایندهاي ساخت و نصب و 
هدایت پیمانکاران ، از تولید و تحویل تجهیزات 
و اقالم غیر کیفي جلوگیري به عمل آورده 
آنکه  به خاطر  نیز  و  راستا  است. در همین 
تقویت  مدیریت  این  درازمدت  هدف 
است،  فراب  بازرسي شرکت  بدنه ي  کیفي 
بهره گیري از خدمات بازرسین شخص ثالث 
به طور عمده منحصر به الزامات قراردادي 

بوده است.
در حوزه  بازرسي نصب و راه اندازي، عالوه 
این برشمردیم ،  از  بر چالش هایي که پیش 
از  هریک  نهایي  تحویل  آنکه  به  توجه  با 
جبهه هاي کاري منوط به اخذ تاییدیه کلیه 
فرمها و پروتکل ها و پکیج هاي بازرسي است، 
گذر از این گلوگاه همواره یکي از چالش هاي 
مشکل در پیش روي بخش بازرسي نصب 
بوده است.  الزامات سفت و سخِت برخي از 
کارفرمایان و دستگاه هاي نظارت از یک سو  
و عدم بضاعت و عدم رویکرد کیفي بسیاري 
از پیمانکاران نصب از سوي دیگر ، کار بخش 
بازرسي نصب را مشکل مي نماید. در حالي 
که فرایند عملیاتي جبهه اي از نصب به اتمام 

رسیده است و همکاران اجرایي و پیمانکاران 
توقع تسویه صورت  وضعیت آن جبهه را دارند، 
بسیاري از مدارک همان جبهه از نگاه دستگاه 
نظارت گشوده مانده است و رفع آن مستلزم 
صرف انرژي و زمان از جانب همکاران بازرسي 
نصب است که کار خود را به موازات انجام 
بازرسي هاي معمول در سایر موضوعات محوله 

انجام می دهند.

در سال 96 برای جلوگيری از تاخير 
ناشی از ضعف پيمانکاران  برنامه داريم

تالش  تمام  شد،  گفته  آنچه  اساس  بر 
ما در مدیریت بازرسي و کنترل کیفیت بر 
این است که با استفاده از نهایت ظرفیت 
باال  را  فراب  مجموعه  کار  کیفت  موجود، 
ببریم. در همین راستا با توجه به روند کاري 
دورنماي  و  در سال گذشته  مدیریت  این 
سرفصل هایی  آتي ،  و  جاري  پروژه هاي 
خود  کار  دستور  در   1396 سال  براي  را 
آنها به موضوع  قرار داده ایم که مهمترین 
مربوط  تأخیرهایی  بروز  از  پیشگیری 
می شود که به فرآیند اجرای پروژه ها لطمه 
می زنند. ما در سال 96 بر روی پشتیباني 
فني و نظارت بر کار پیمانکاران ضعیف تر 
تمرکز خواهیم کرد تا با نظارت دقیق در 
نصب  و  ساخت  و  مدارک  تکمیل  مراحل 
تجهیزات، مانع از بروز تاخیراتی بشویم که 
دلیل آن عملکرد ضعیف پیمانکاران است.

بازرسي  مدارک  تکمیل  در  همچنین 
خواهیم  فعال  مشارکت  کیفیت  کنترل  و 
الزامات پروژه ها مبني بر تعیین  تا  داشت 
زماني مصوب  بازه هاي  در  تکلیف مدارک 
به سرانجام برسد. در نهایت نیز روش هاي 
را  موجود  دستورالعمل های  و  اجرائي 
جدید  ویرایش  با  آنها  تطابق  هدف  با 
کیفیت،  مدیریت  سیستم  استانداردهاي 

بازنگری خواهیم کرد.

مبلغپروژهتعداد سفارش بازرسيسال
توضيحات رياليورودالرخارجيداخلي

اومااویا، الصدر، آزاد، داریان، 13931014
پارس جنوبي، داالهو

شروع بازرسي اقالم توربین، ژنراتور و تجهیزات هیدرومکانیک اومااویا، 16,523,69124,678,333
شروع بازرسي تجهیزات توربین ژنراتور پارس جنوبي ، اقالم داخلي داالهو

اومااویا، آزاد، پارس جنوبي، 13945269
خط 2 مترو مشهد

ادامه بازرسي تجهیزات هیدرومکانیک اومااویا، ادامه بازرسي تجهیزات توربین 6,948,96210,863,38100,162,107
ژنراتور و شروع بازرسي اقالم داخلي پارس جنوبي، ناوگان خط 2 مشهد

پارس جنوبي، داالهو، 1395158168
اومااویا، داریان،سردشت، 
ترم، خداآفرین، خط 7 و 

خط 1 مترو تهران

ادامه بازرسي تجهیزات هیدرومکانیک اومااویا، ادامه بازرسي تجهیزات 105,827,71166,397,421,231,877,000
توربین ژنراتور و اقالم داخلي و شروع بازرسیهاي HRSG پارس جنوبي، 

شروع بازرسي داالهو، شروع بازرسي توربین خداآفرین و سردشت

فروردين و ارديبهشت  1396فروردين و ارديبهشت  1396



تجربه نگاری28

پمپ برکه؛ نوگرا و با پشتوانه

نیروگاه ها، معادن، صنایع مس و فوالد، کاشی و سرامیک، چوب 
و کاغذ، نیشکر و ... مرتبط کرده است. بخشی از محصوالت این 
شرکت توسط نمایندگان این شرکت در بازارهای خرده فروشی 
پمپ بصورت کاتالوگی عرضه شده، بخشی بنا به سفارش و 
براساس مشخصات مورد نیاز سفارش دهندگان و گروهی نیز 
در چارچوب استانداردهای بین المللي و در طبقه بندی معمول 

و متعارف این استانداردها است. 
مهم ترين مش�تريان محصوالت شما، كدام بخش ها 

هستند؟
طی تغییرات و تحوالت جاری شرکت، شاهد افزایش فروش 
و حضور موفق در مناقصات پروژه هاي احداثی از جمله ساخت 
پمپ های ایستگاه پمپاژ ویس اهواز، تصفیه خانه دوم اهواز، 
ایستگاه های پمپاژ جزیره مینو، نیروگاه شهید احمد کاظمی 
گل گهر، نیروگاه سیرجان، نیروگاه سمنگان و ... هستیم که 
نشان از توسعه در بخش هاي مهندسی، کیفیت و تولید دارد. 
هم اکنون نام شرکت هاي بزرگی مانند شرکت ملی مهندسی 
و ساختمان نفت، شرکت ملی پخش و پاالیش فراورده هاي 
نفتی، خطوط لوله و مخابرات، نفت مناطق مرکزی، نفت فالت 
قاره، تعداد زیادی از شرکتهای پاالیشگاهی و پتروشیمی، آب 
نیرو، قرارگاه خاتم االنبیاء، مپنا، سازمان آب و برق خوزستان 
و ... در لیست مشتریان و استفاده کنندگان از محصوالت این 

شرکت است.
از ابتدای س�ال 93 و عضوي�ت در گروه فراب تاكنون 
تقريبا دو س�ال و نيم گذشته اس�ت، در اين مدت چه 

تغييراتی در شركت پمپ بركه بوجود آمد؟
در این مدت تغییرات عمده اي در شرکت ما ایجاد شده 
است. مهمترین اتفاق انرژی و پشتوانه ای بود که پمپ برکه در 
خود احساس کرد و باعث شد سمت و سوی حرکت خود را 
تغییر دهد. باال بردن کیفیت، دقت و سرعت، باال بردن سطح 
هدف گذاری های  توسعه ای،  طرح های  کاری،  استانداردهای 
بزرگ، تهاجم به بازار پمپ های نفتی و آتش نشانی از اثرات 

این انرژی و پشتوانه قوی است. 
در شهرک  زمین  توسعه سخت افزاری خرید  بخش  در 
صنعتی آبیک که فضای کارخانه را از 5 هزار 400 متر مربع 
به بیش از 30 هزار متر مربع می رساند، خرید ماشین آالت 
دروازه ای،  فرز  بزرگ،  بورینگ  جمله  از  سنگین  و  سبک 
ظرفیت  افزایش  و  سیستم  اصالح   ،CNC فرز  و  تراش 
آزمایشگاه تست پمپ، امکان انجام تست NPSH، احداث 
برقراری  افزاری  نرم  توسعه  بخش  در  و  مدلسازی  کارگاه 
 ،)IMS( نظام هاي تضمین کیفیت و نظام مدیریت یکپارچه
اصالح گردش کار و برنامه ریزی تولید، ایجاد مدیریت پروژه 
و بسیاری بهبودهای دیگر که باعث ارتقاء کیفیت محصول، 
اعتماد  و  رضایت  افزایش  نتیجه  در  و  تحویل  در  تسریع 
انتقال دانش  برای  مشتریان شده است. همچنین مذاکره 
فنی در زمینه های پمپ های نفتی، پمپ های آتش نشانی و 
سایر پمپ های بزرگ و خاص از دیگر زمینه های توسعه ای 

این شرکت بوده است.

پم�پ برك�ه در ك�دام حوزه ه�ای صنعت حض�ور پر 
رنگ تری دارد؟

پمپ برکه به پشتوانه دانش فنی موسسان خود از جمله 
مهندس بوذری و مهندس ناصرآبادی و بیش از بیست سال 
طراحی و مهندسی معکوس تیپ های مختلف پمپ و با در 
اختیار داشتن نرم افزارهای طراحی، هم اکنون بزرگترین سبد 
این محصوالت  دارد.  ایرانی  پمپ سازان  بین  در  را  محصول 

عمومی  سرویس های  پمپ های  انواع  شامل 
پمپاژ،  ایستگاه های  پمپ های  اضطراری،  و 
پمپ های نیروگاهی، پمپ های معدنی، پمپ های 
نفتی مطابق با استاندارد API و پمپ های آتش 
نشانی مطابق با استاندارد NFPA است. این 
محدوده وسیع تولیدات، ما را با گستره وسیعی 
پتروشیمی ها،  پاالیشگاه ها،  در  مشتریان  از 

 1372 سال  در  افزار  آب  برکه  پمپ  شرکت 
تاسیس شد و با تمرکز بر الکتروپمپ هاي کف کش 
بازار  روانه  را  خود  محصوالت  اولین  لجن کش  و 
در  خود  محصوالت  توسعه  با  ادامه  در  و  نموده 
زمینه پمپ هاي سانتریفیوژ افقي و عمودي و نیز 
الکتروپمپ هاي مستغرق جریان محوري و جریان 
به  نیاز صنایع کشور  از  بخشي  توانست  مختلط 
پمپ را تامین نماید. این شرکت در ده سال اخیر اقدام 
به فعالیت در حوزه هاي نفت، گاز و انرژي نموده و 
با تبعیت از استاندارد هاي نفت )API(، براي تعداد 
پمپ هاي  پتروشیمي ها،  و  پاالیشگاه ها  از  زیادي 
نفتي تولید و تحویل داده است.  شرکت پمپ برکه 
با در اختیار داشتن بیش از 250 تیپ انواع پمپ ها، 
قابل   Non-API و   API در 16 گروه که بصورت 
ارائه است، کامل ترین و متنوع ترین سبد محصول 
را در بین پمپ سازان ایراني دارا است. از مهمترین 
دستاوردهاي این شرکت در دو سال گذشته طراحي و 
ساخت اولین پمپ BB3 در ایران به سفارش شرکت 
جریان  مستغرق  پمپ  اولین  خارک،  پتروشیمي 
با توان 560 کیلووات به سفارش سازمان  مختلط 
آب و برق خوزستان و اولین پمپ دو مکشه با توان 

فاضالب  و  آب  شرکت  سفارش  به  کیلووات   900
شهر  جنوب  در  شرکت  این  کارخانه  است.  اهواز 
تهران، جاده قدیم قم، شهرک صنعتي تهران، با دارا 
بودن کارگاه های آهنگري، مدل سازي، ماشین کاري، 
مونتاژ، تعمیرات، رنگ زني، و نیز آزمایشگاه هاي 
تست پمپ قرار دارد. همچنین در واحد کنترل کیفیت 
و آزمایشگاه هاي تست این شرکت، انواع تست هاي 
ابعادي، نفوذ مایعات رنگي، باالنس، هیدرواستاتیك، 
عملکرد پمپ، NPSH و تست کارکرد مکانیکي انواع 
پمپ ها تا ظرفیت 7 هزار متر مکعب در ساعت و فشار 

800 متر انجام مي شود. 
به  برکه  پمپ  شرکت  جدید  کارخانه  همچنین 
مساحت 25 هزار متر مربع در شهرک صنعتي آبیك 
در حال احداث است.  شرکت پمپ برکه پس از انتقال 
51 درصد از سهام آن به شرکت تجارت و سرمایه 
گروه فراب در ابتداي سال 1393، به عضویت گروه 
فراب در آمد. مدیر عامل این شرکت مهندس مهرداد 
رشته  کارشناسی  مقطع  آموخته  دانش  منصوری، 
  MBA مهندسی مکانیك و کارشناسی ارشد رشته
از کسب تجربه ای 16 ساله در زمینه  است که بعد 
صنعت و تجارت از دی ماه 139۴ به عنوان مدیرعامل 
شرکت پمپ برکه انتخاب شد. آنچه در ادامه می خوانید 

مشروح گفت و گوی ما با مهندس منصوری است.

روزنامه نگار

فرناز سليمي
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در حوزه فروش و بازاريابی نيز تغييری ايجاد شده است؟ 
به همت بخش های مختلف تولید، مهندسی و کیفیت و با 
افزایش رضایت مشتریان، برند پمپ برکه بهبود قابل توجهی 
پیدا کرده و با باال رفتن کیفیت و کمیت پیشنهادات فنی و 
مالی، موفقیت هاي قابل توجهی در بخش فروش بوجود آمده 
است. در سال هاي 93 و 94 شاهد رشد تقریبا 5 برابری در آمار 
فروش شرکت بوده ایم و باوجود شرایط خاص اقتصادی امسال 
و سال گذشته و کمبود نقدینگی در بخش های مختلف صنعت، 
خوشبختانه همچنان شاهد روند صعودی فروش شرکت پمپ 
برکه هستیم. برای امسال نیز، 100 درصد رشد فروش نسبت 

به سال 94 هدف گذاری شده است.
همکاري ش�ركت فراب و ش�ركت هاي گروه فراب با 

شركت پمپ بركه چطور بوده است؟
از بدو شروع ارتباط بین دو شرکت، تیمی از همکاران شرکت 
فراب در کارخانه برکه حضور یافتند و بررسی هایی را بر اساس 
انجام دادند که  تعالی سازمانی )EFQM( در شرکت  مدل 
خروجی آن مبین بسیاری از نیاز هاي مغفول ما بود. در مرحله 
بعدی همکاری های بسیار ارزشمندی در حوزه اصالح ساختار 
و استقرار نظام کیفیت این شرکت صورت گرفت. همچنین 
مشاوره ها و هدایت هاي دلسوزانه و ارزشمند معاونان و مدیران 
و  کردیم  دریافت  را  تابعه  سایر شرکت هاي  و  فراب  شرکت 
براساس آنها اصالح ساختارهای فروش،  تامین، مهندسی، اداری، 
مالی تولید و کیفیت شکل گرفت. همچنین در معرفی شرکت 
پمپ برکه از جمله حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی 
شرکت  است.  شده  شرکت  این  به  ارزنده  بسیار  کمک هاي 
پمپ برکه خود را قدردان زحمات و راهنمایی هاي مدیریت 
محترم عامل فراب و معاونت ها و مدیریت هاي محترم واحدها 
و بخش های مختلف فراب، همینطور مدیران عامل و مدیران 
بخش هاي مختلف شرکت های تابعه، از جمله تجارت و سرمایه، 
ناردیس، بهره برداری و شرکت ساخت تجهیزات فراب می داند. 

س�مت و س�وی برنامه هاي آتی و طرح های توسعه اي 
شركت پمپ بركه به كدام سمت است؟

برنامه های توسعه اي شرکت پمپ برکه در چهار حوزه مستقل 
در دستور کار قرار گرفته است؛ حوزه اول توسعه توانمندی ها و 
امکانات تولید و تست است که از طریق تکمیل کارخانه آبیک 
در حال پیگیری است. حوزه دوم توسعه دانش فنی طراحی و 
ساخت پمپ های تغذیه دیگ بخار و پمپ های بزرگ و دارای 
تکنولوژی باالست که از طریق انتقال دانش فنی و همکاری 
نزدیک با یک شرکت پمپ ساز خارجی در حال انجام است و تا 
کنون چند تفاهم نامه همکاری نیز برای حضور مشترک و انتقال 
دانش فنی در تعدادی از پروژه ها با این شرکت منعقد گردیده 
است. سومین حوزه نیز به افزایش سهم بازار شرکت پمپ برکه 
در بازار تولید و توزیع پمپ هاي کف کش و لجن کش سایز 
متوسط مربوط می شود که در حال حاضر از طریق تولید نیمه 
انبوه این تیپ پمپ ها پیگیری می شود.چهارم نیز توسعه فعالیت 
بازاریابی و فروش در بخش هاي خرده فروشی و تعمیرات است، 

که بازار هدف آن کارخانجات و صنایع عمومی است.
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اندازه گیري  هوشمند  فراسامانه  طرح 
روش  اساس  بر  )فهام(  انرژي  مدیریت  و 
EPC طي دو قرارداد جداگانه در 2 استان 
زنجان و بوشهر با مجموع 400 هزار نقطه 
اندازه گیري بر اساس نتیجه مناقصه برگزار 
شده توسط سازمان بهره وري انرژي ایران 
فراب  به   1391 سال  ابتداي  در  )سابا( 
واگذار شد. به صورت همزمان سه قرارداد 
دیگر نیز به صورت EPC مجموعاً با حدود 
500 هزار نقطه اندازه گیري به دو شرکت 

دیگر واگذار شد. 
در  شده  تعریف  مشترکین  ترکیب 
هزار  حدود 900  با  مجموعاً  پروژه ها  این 
قراردادهاي  مطابق  اندازه گیري  نقطه 
تک  مشترکین  درصد   75 شامل  منعقده 

مختلف  انواع  از  فاز  سه  درصد   25 و  فاز 
آن بود. جداي از مشکالت مهم قراردادي، 
گلوگاه این پروژه ها اجراي موفقیت آمیز فاز 
طراحي مطابق مشخصات فني مورد نظر 
کارفرما بود، که به دالیل زیر در هر پنج 

قرارداد به درازا کشید:
مورد  تکنولوژي هاي  بودن  نو   -1
درخواست کارفرما در ایران و حتي در دنیا 

و نیاز به انجام فعالیت هاي R&D بسیار 
2- عدم وجود محصول آماده منطبق بر 

مشخصات فني کارفرما
ساختار  اشکاالت  و  فرسودگي   -3
شبکه هاي توزیع ایران و عدم اخذ نتیجه 
علیرغم   PLC مخابرات  از  قبول  قابل 

استفاده از تکنولوژي هاي بالغ تر آن
 INTEROPERABILITY 4- نبود سند جامع

تا پایان سال 1394
 GPRS از  استفاده  بودن  پرهزینه   -5

و تالش براي دست یافتن به راه حل هاي 
مخابراتي ارزان تر

 به دنبال اجرا و اتمام پایلوت پروژه ها برای 
گرفتن تأیید فاز طراحي از مشاور و کارفرما، 
اولویت وزارت نیرو به منظور مدیریت مصرف 
مشترکین تغییر کرد و کنترل بار مشترکین 
بزرگ در اولویت قرار گرفت و نهایتاً با تغییر 
درصد  به 60  قراردادها  مشترکین  ترکیب 
کنتور سه فاز با مودم GPRS و 40 درصد 
در  مقاومتي  اقتصاد  برنامه  فاز،  تک  کنتور 
تابستان سال 95 براي تأمین کنتورهاي سه 

فاز دیماندي مشترکین بزرگ تعریف شد. 
هدف گذاري  که  است  توضیح  به  الزم 
450هزار  تأمین  مقاومتي  اقتصاد  برنامه 
پایان  تا  دیماندي  سه فاز  هوشمند  کنتور 
سال 95 بود. با توجه به اینکه کارفرما قصد 
داشت قیمت کل قراردادها ثابت نگهداشته 
شود، بنابراین به ازاي هر کنتور سه فاز که 

 2,5 حدود  گردید،  اضافه  برنامه  این  در 
واحد از تعداد کنتورهاي تک فاز قراردادها 
کاسته شد. بنابراین تعداد کل کنتورها در 
شرایط جدید در دو قرارداد فراب به حدود 
302 هزار عدد رسید و تعداد استان هاي 
محدوده کار فراب نیز از 2 استان به 14 
تأمین  میان  این  در  کرد.  تغییر  استان 
کنتورهاي هوشمند سه فاز براي مشترکین 
چاه هاي کشاورزي جهت کنترل و مدیریت 
اول  اولویت  در  چاه ها  از  برداشتي  آب 

قرارداده شد.

نصب کنتورهاي جديد
با توجه به زمان کوتاه مورد نظر وزارت 
ثمر  به  براي هر چه سریعتر  نیرو  محترم 
افزایش  و  اقتصاد مقاومتي  برنامه  رسیدن 
محدوده نصب کنتورها از 5 استان )مطابق 
کشور،  کل  به  فهام(  اولیه  قراردادهاي 

نصب 30 هزار 
کنتور هوشمند 

در 14 استان
گزارش وضعيت پروژه  فهام

كنتور هوشمند

مدير مهندسي و تامين
 تجهيزات كنتورهاي هوشمند

پيام كاويانی
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نصب  گرفت  تصمیم  محترم  کارفرماي 
به  را  مقاومتي  اقتصاد  برنامه  کنتورهاي 
شرکت هاي توزیع مربوطه واگذار کند و با 
ایجاد یک پورتال برای رصد وضعیت نصب 
مختلف  توزیع  شرکت هاي  در  کنتورها 
سرعت  درصدد  ذینفعان،  کلیه  توسط 
بخشیدن به نصب و رصد نمودن وضعیت 
آن برآمد.  تاکنون حدود 35 هزار کنتور 
توسط شرکت فراب تأمین و در  14 استان 
نصب و راه اندازي شده و یا در حال نصب 

هستند.
از مهمترین دالیل عدم پیشرفت پروژه 
برنامه  در  انجام شده  مطابق هدف گذاري 
تأمین  عدم  به  مي توان  مقاومتي  اقتصاد 
کندي  کارفرما،  توسط  الزم  نقدینگي 
توسط شرکت هاي  کنتورها  نصب  سرعت 
توزیع و همچنین کندي برقراري سرویس 
مخابراتي  ارتباط  براي  نیاز  مورد   APN

توسط  فهام  داده  مراکز  با  کنتورها 
همراه  و  )ایرانسل  مخابراتي  اپراتورهاي 

اول( اشاره کرد. 

راه اندازی و پشتيبانی از مراکز 
داده بوشهر و زنجان 

با  قراردادهایش  مطابق  فراب  شرکت 
کارفرما، براي اولین بار در ایران دو مرکز 
داده بزرگ با ظرفیت هر کدام 500 هزار 

نقطه اندازه گیري در زنجان و بوشهر نصب 
خود  نوع  در  که  است،  کرده  راه اندازي  و 
توزیع  شرکت  است.  بي نظیر  ایران  در 
شرکت   6 و  زنجان  استان  برق  نیروي 
توزیع همجوار استان زنجان شامل اردبیل، 
و  قزوین  آذربایجان غربي، همدان،  تبریز، 
کردستان به مرکز داده مستقر در شرکت 
توزیع  شرکت  همچنین  و  زنجان  توزیع 
نیروي برق استان بوشهر و 6 شرکت توزیع 
شمال  یزد،  شامل  بوشهر  استان  همجوار 
استان کرمان، جنوب استان کرمان، فارس، 
شیراز و هرمزگان به مرکز داده مستقر در 
شرکت توزیع بوشهر از طریق APN هاي 
و  ایرانسل  توسط شرکت هاي  برقرار شده 

همراه اول متصل شده اند.

نرم افزار سيستم مرکز فهام
با توجه به حساسیت هاي مهم امنیتي 

فهام  مرکز  سیستم  نرم افزار  با  رابطه  در 
انجام  )با  سرویس  ارائه  لزوم  همچنین  و 
و  گزارشات  ایجاد  و  الزم  طراحي هاي 
نظر  مورد  و  الزم  کاربردي  برنامه هاي 
سیستم  نرم افزار  در  توزیع  شرکت هاي 
وقفه/ بدون  و  پشتیباني مستمر  و  مرکز( 

شرکت  مرکز،  سیستم  نرم افزار  از  تأخیر 
فراب در یک اقدام استراتژیک تصمیم به 
تولید نرم افزار سیستم مرکز فهام به صورت 

بومي براي اولین بار در کشور گرفت.
و  نرم افزار  تیم  توسط  نرم افزار  این 
مهندسي شرکت فراب با موفقیت در داخل 
شرکت فراب طراحي و تولید شد. به منظور 
امنیتي الزم  رعایت مالحظات  از  اطمینان 
در نرم افزار سیستم مرکز فهام، این نرم افزار 
و  کارفرما  تأیید  مورد  ثالث  توسط شرکت 
نفوذ  پروژه تحت تست هاي  مشاور محترم 
قرار گرفت و در   )Penetration Tests(
چند مرحله کلیه اصالحات الزم مطابق نتایج 
حاصله از این تست ها انجام و تست ها مجدداً 
تکرار گردید و گزارش نهایي تست ها تهیه 
توسط  نفوذ  تست هاي  گذراندن  تأییدیه  و 

شرکت آشنا ایمن صادر شد. 

اپليکيشن مديريت نصب فراب
ورود  خطاهاي  و  مشکالت  به  توجه  با 
در  مشترکین  و  کنتورها  اطالعات  دستي 

به  تصمیم  فراب  شرکت  مرکز،  نرم افزار 
اندرویدي  اپلیکیشن  یک  تولید  و  طراحي 
ضمن  نصب  هنگام  در  نصاب  که  گرفت 
 GPRS شبکه  بودن  دسترس  در  کنترل 
کلیه اطالعات مربوط به کنتور قدیم و جدید 
و  کنتورها  روي  بارکدهاي  از  استفاده  با  را 
 GPS قبض برق و موقعیت نصب را از طریق
موبایل برداشت کرده و به صورت اتوماتیک و 

همزمان به مرکز کنترل ارسال کند.
 این نرم افزار در شرکت توزیع استان یزد 
به صورت آزمایشي بکارگیري شد و با توجه 
به موفقیت آمیز بودن آن به سایر شرکت ها نیز 
ارائه شد.  این نرم افزار قابلیت مناسبي جهت 
مدیریت و به روزرساني اطالعات نصب در 
اختیار کاربران مربوطه در شرکت هاي محترم 

توزیع ارائه داده است.

طرح هاي جديد
 و مخابرات بدون هزينه جاري

برقراري  بودن هزینه  به گران  توجه  با 
جهت  فراب  شرکت   ،GPRS با  ارتباط 
قابل  مخابرات  در  اساسي  تغییر  ایجاد 
به  اقدام  پروژه  در  ارزان  و  بکارگیري 
طراحي و ساخت مودم مخابراتي رادیویي 
نموده است. که تست هاي آن با موفقیت 
در حال انجام است و با یاري خدا به زودي 

عملیاتي خواهد شد.

قيمت قرارداد و مشکالت قرارداد
با توجه به اینکه قیمت قرارداد به صورت 
ریالي و مربوط به سال 1390 بوده و در این 
مدت تغییرات نرخ ارز و تورم ریالي باعث 
شده است که قیمت کنوني پروژه افزایش 
با  مذاکره  درحال  کند،  پیدا  گیري  چشم 
کارفرماي محترم و مشاور ایشان براي پیدا 
کردن راه حل هاي قانوني و قراردادي براي 

جبران این افزایش ها هستیم.

تغيير سازمان کارفرما
 براساس مصوبه مجلس

با توجه به مصوبه مجلس محترم شوراي 
اسالمي مبني بر ادغام سازمان بهره وري انرژي 
ایران )سابا( با سازمان انرژي هاي نو )سانا( و 
و  تجدیدپذیر  انرژي هاي  سازمان  تشکیل 
بهره وري ایران )ساتبا( از ابتداي سال 1396 
سازمانهاي قبلي منحل شده و سازمان جدید 

در حال شکل گیري است.

اتاق سرور مركز داده بوشهر
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پیمانکاران  با  قرارداد  عقد  و  جنوبي  پارس  متمرکز  نیروگاه  پروژه  شروع  با  همزمان 
 Air Cooled( تجهیزات اصلي، موضوع انتقال دانش فني کندانسورهاي هواخنک یا هوایي
Condenser-ACC( در شرکت فراب مطرح گردید. دلیل چنین رویکردي، تامین سیستم 
خنک کن اصلي در نیروگاههاي سیکل ترکیبي و بخار است که با توجه به صفر بودن مصرف 
آب ACC نسبت به سایر انواع خنک کن، در سال هاي اخیر بیشترین اقبال را در ایران داشته 
است. ضمن اینکه، وجود خشکسالي و ضرورت صرفه جویي آب، موجب شده که وزارت نیرو در 

اکثر نیروگاههاي در حال ساخت، نظر به استفاده از ACC داشته باشد.
با توجه به تقاضاي باال در صنعت نیروگاهي کشور، طراحي و ساخت داخل ACC از منظر 
اقتصادي، سبب ارزانتر شدن هزینه تمام شده نیروگاه ها و عدم خروج ارز از کشور خواهد شد. 
عالوه بر نگاه اقتصادي، این سیستم داراي مزایاي فني در مقایسه با سایر انواع سیستم خنک 

کن است. 

فرايند انتقال دانش فني 
بعد از  انتخاب شرکت Innospin سوئیسي براي تامین سیستم ACC پروژه پارس 
جنوبي، با همت و تالش معاونت محترم نیروگاه هاي حرارتي، بازرگاني و مهندسي طي مذاکرات 
فشرده، قرارداد و انتقال دانش فني امضا شد تا همزمان با طراحي و تامین ACC پروژه مذکور، 
دوره هاي آموزشي برگزار گردند. این دوره ها از ابتداي سال 94 تا انتهاي سال 95 بصورت 
مرحله اي و تخصصي برگزار شد. ابتدا دوره طراحي با حضور همکاران مهندسي در بخش هاي 
مختلف نظیر طراحي حرارتي و فرایندي، تجهیزات مکانیکي، برقي و کنترلي، پایپینگ و سازه 
و ساختمان در قالب دوره هاي پایه )بیسیک( و جزئیات )دیتیل( برگزار شد و طي این مراحل 
آموزشها و نرم افزارهاي طراحي به فراب منتقل گردید. در ادامه در حوزه تامین، ساخت، نصب، 

راه اندازي و نگهداري از همکاران بازرگاني، کنترل کیفي، اجرایي، شرکت هاي ساخت تجهیزات 
فراب، شرکت ساختمان و نصب فراب، بهره برداري و نگهداري دعوت شد تا در جلسات حضور 
داشته باشند.  نکته بسیار مهمي در فرایند انتقال دانش فني وجود دارد که بطور ذاتي انتقال 
دهنده دانش، تمایلي به انتقال همه اطالعات و تجارب خود ندارد تا همچنان وابستگي طرف 
آموزش گیرنده به انتقال دهنده وجود داشته باشد که در این مورد، با مشارکت موثر عموم 

همکاران در جلسات، تالش شد تا کسب اطالعات در باالترین سطح ممکن حاصل گردد.

طراحي ACC پروژه داالهو
اولین پروژه که فراب شروع به طراحي  ACC  نموده است، طرح سیکل ترکیبي داالهو 
است. ACC این پروژه از لحاظ فني داراي ویژگیهاي خاصي است که طراحي آن را پیچیده 
کرده است. بدلیل پایین بودن فشار کندانسور )kpa 5(  و همچنین باال بودن ظرفیت توربین 
بخار )260 مگاوات( و دبي خروجي بخار از توربین، ابعاد اجزاء مختلف ACC بسیار بزرگتر از 
سایر نیروگاهها است. به عنوان مثال مي توان به قطر بزرگ داکت اشاره نمود که 8 متر است. این 
قطر و وزن زیاد داکت موجب شده نیروهاي زیادي به فلنج خروجي توربین بخار اعمال کند 
که از حدود مجاز تعیین شده بیشتر است لذا به منظور کاهش بارهاي وارده، ساپورت گذاري 
نسبتاً پیچیده اي طراحي شده است.  همانطور که ذکر شد فشار کندانسور در این پروژه بسیار 
پایین انتخاب شده است تا توان خروجي توربین و راندمان حرارتي سیکل در فصول سرد سال 
 )Specific Volume( پایینتر باشد حجم مخصوص )افزایش یابد. هر چه فشار بخار )اشباع
بیشتر است که در صورت طراحي و انتخاب نادرست اجزا ACC، مي تواند باعث افزایش سرعت 
بخار در قسمتهاي مختلف شده و عالوه بر بروز مسائل خوردگي و کاهش عمر، بدلیل افزایش 
زیاد افت فشار در کل ACC، عملکرد آن را را دچار نقصان کند.  با توجه به زیاد بودن دبي 
خروجي توربین بخار در شرایط نرمال، طراحي حرارتي طوري انجام شده است تا 410 مگاوات 
حرارت به محیط دفع گردد. بر این مبنا، تعداد42=7×6  ماژول معادل 1/242/300 مترمربع 

ACC انتقال دانش فني کندانسورهاي هوایي
آرش سليمی

مدير مهندسي فرايند- معاونت مهندسي
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سطح حرارتي و 42 فن خنک کننده با قطر 9 متر به عنوان اجزا اصلي ACC انتخاب شده اند 
تا بتوانند بمنظور حفظ خالء، حرارت را به محیط دفع نموده و کل بخار را تبدیل به مایع کنند.

 در شکل 1- مدل سه بعدي تهیه شده براي پروژه داالهو نشان داده شده است. 

 
شکل 1- مدل سه بعدي ACC نيروگاه داالهو

بر اساس طراحي سازنده توربین بخار، فلنج خروجي توربین به شکل مستطیلي است که 
توسط یک مقطع، Transition Piece تبدیل به مقطع دایره شده، شکل 2، طراحي و تحلیل 

تنش آن را که در معاونت مهندسي در حال انجام است را نشان مي دهد.
طراحي مقطع Transition Piece باید طوري باشد که تا در عملکرد توربین با ایجاد افت 
فشار اضافي، خللي ایجاد نکند همچنین با ایجاد VORTEX، سبب ارتعاش مجموعه داکت 
نگردد. طراحي این قطعه از لحاظ مکانیکي )تحلیل تنش( و همچنین بارهاي وارده به توربین 
بخار بسیار مهم است و در حال حاضر طراحي دیتیل این مقطع همراه با سایر اجزاء ACC در 

حال انجام است. 
 

یکي دیگر از نکات مهم که طراحي ACC پروژه داالهو را از لحاظ فني دشوار ساخته 
است، نگراني از یخ زدگي در فصول سرد سایت است که عموماً در زمان شروع به کار واحد و 
یا بارهاي پایین توربین بخار امکان وقوع خواهد داشت. بنابر این یکي از پیش بیني هایي که 
براي این موضوع انجام شده است استفاده از سه عدد شیرپروانه اي با قطر 3/3 متر بر روي 
Riser ها است تا در زمانیکه دماي هوا سرد بوده و دبي بخار ورودي به ACC کم باشد با 
یک منطق تعریف شده، تعدادي از Street ها و سطوح حرارتي آنها از عملکرد خارج شوند 
تا با کاهش نرخ انتقال حرارت دماي بخار/مایع داخل ACC افزایش یابد و از یخ زدگي 
 ACC جلوگیري شود. در خارج  از ایران مثاًل در کشور چین مواردي از یخ زدگي کلي

وجود داشته که منجر به خساراتي شده است.

یکي دیگر از مواردي که در طراحي حرارتي ACC در نظر گرفته شده است، امکان 
کاهش بار توربین بخار تا حدود 10درصد است. در این بار ACC باید بتواند با خاموش 
کردن تعدادي از فنها و کاهش دور سایر فنها )بدون یخ زدگي در فصول سرد سال( بصورت 

پایدار، حداقل فشار )خالء( خروجي توربین بخار را  ایجاد کند. 
شرکت  اینوسپین در این پروژه، بمنظور کنترل و مرور طراحي هاي انجام شده در فراب، 
همکاري دارد. مطابق شرح کار تعریف شده در قرارداد،  اینوسپین چند نقش را  ایفا مي کند. 
 - در بخش هایي از طراحي، مدارک مهندسي تهیه شده توسط فراب را مرور مي کند. 

   )Endorsement(
 در بخش هایي که طراحي ها همراه با پیچیدگي هاي فني است بصورت مشارکت در 
)نظیر  حساس  بخش هاي  در  که  توضیح  با این  مي کند.  عمل   )Co-Design( طراحي 
محاسبات حرارتي، سایزینگ اجزا سیستم، طراحي داکت و منطق کنترلي( به موازات فراب 
اقدام به انجام محاسبات و تولید مدرک مي کند. سپس در جلسات مشترک، طراحي هاي 
انجام شده را در فراب کنترل نموده تا از صحت آنها اطمینان حاصل کنند. به عبارتي 
در این روش، تنها به مرور مدارک در سطح کلي )Endorsement( اکتفا نکرده و با تکرار 
محاسبات، کلیه جرئیات را چک مي کند. از مزایاي این روش اینست که عالوه بر اطمینان 
از صحت انجام کار و حفظ کیفیت محصول در پروژه، بدلیل ارتباط مستقیم و تنگاتنگ 

کارشناسان طرفین، موجب افزایش و ارتقاء سطح دانش همکاران فراب خواهد شد. 
بازرسي، نصب  تامین تجهیزات،  و مهندسي،  نکات طراحي  اینوسپین در مورد سایر 
با  قرارداد  در  شد  ذکر  که  همانطور  مي کند.  ارائه  را  الزم  راهنمایي هاي  اندازي  راه  و 
شرکت اینوسپین و تعریف ساز و کارها، تالش شده است تا انتقال دانش بصورت تکمیلي 
انجام یک پروژه واقعي درکنار دوره هاي آموزشي حاصل گردد. در حال حاضر  و ضمن 
فعالیتهاي مهندسي فاز بیسیک ACC بطور کامل و منطبق بر زمانبندي پروژه به اتمام 
رسیده است و فرایند استعالم تجهیزات ACC در جریان و به موازات نیز طراحي هاي فاز 

دیتیل در دست اقدام است. 

TRANSITION PIECE شکل 2- مراحل ابتدايي تحليل تنش مقطع

در ذيل به اختصار انواع سيستم هاي خنك کن معرفي مي شوند:
كولينگ،  سيستم  انواع  از  يکي   -
 )Once-through( كندانسور يکبار گذر
نوع  بهترين  عملکردي  نظر  از  كه  است 
است )منظور از عملکردي، ايجاد بيشترين  
افزايش  خالء در خروجي توربين بخار و 
توان و راندمان كلي نيروگاه است(. ولي 
بدليل مصرف آب بسيار زياد، بايد حتما 
كنار دريا و يا منابع عظيم آب باشد. اين 
سيستم بدليل نياز به احداث آبگير كنار 
دريا و نيز استفاده از فلزات گران قيمت 
در تجهيزات انتقال حرارت براي مقابله با 
خوردگي آب دريا، هم هزينه تمام شده 
بااليي دارند و هم محدود به استفاده در 

مناطق پر آب هستند. 
- نوع ديگر، برج هاي تر مي باشند. اين 
بايد  زيادي  منابع آب  به  نيز،  سيستم ها 
دسترسي داشته باشند )البته كمتر از نوع 
يکبارگذر(، همچنين هزينه احداث براي 
برج قابل مالحظه بوده و از نظر عملکردي، 
بعد از سيستم هاي يکبار گذر داراي الويت 

باالتري هستند. 
كه  است   Heller ديگر  سيستم   -
جانبي  تاسيسات  و  آنها  احداث  هزينه 
در  عملکردي  نظر  از  باالست.  بسيار 
قرار  فوق الذكر  سيستم هاي  از  بعد  رتبه 
حداقل  آن  در  آب  مصرف  مي گيرد. 

از  استفاده  بدليل  همچنين  مي باشد. 
لوله هاي آلومينيومي در سطوح حرارتي 
آنها، مشکالت خوردگي در بخش آب و 
نيازمند مالحظات  بخار ايجاد مي كند كه 
خاصي در نگهداري رژيم شيميايي سيکل 

است. 
بدون  و  بوده  خشك  كامالً   ACC  -
مصرف آب است. بدليل استفاده از لوله هاي 
مشکالت  آنها(  داخلي  )سطح  آهني 
بدليل  دارد.  كمتري  بمراتب  خورندگي 
سطوح  آلومينيومي  پوشش  از  استفاده 
خارج لوله ها، ضريب انتقال حرارت بااليي 
دارد. هزينه احداث آن نسبتاً كمتر از ساير 
انواع است. يکي از معايب اين سيستم در 
گذشته، مصرف باالي توان الکتريکي بوده 
است كه امروزه با تکنولوژي هاي جديد و 
افزايش عملکرد  اين سيستم ها، مصرف 

برق در آنها كاهش يافته است. 
مقايسه فوق الذكر، كلي بوده و صرفًا 
در  بطوريکه  است  اوليه  معرفي  بمنظور 
هر  در  كن  خنك  سيستم  نوع  انتخاب 
بايد  دنيا،  مختلف  مناطق  در  پروژه اي 
پروژه  آن  خاص  فني-اقتصادي  مطالعه 
انجام گردد. همانطور كه قبالً ذكر شده، 
در ايران با توجه به شرايط آب و هوايي، 

ACC در بسياري از نقاط ارجح است.
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تجربه نگاری3434

معاونت پروژه هاي سرمایه گذاري شرکت 
مقرر در حوزه  اقدامات  فراب در سال 95 
از  است.  کرده  دنبال  تمام  را جدیت  خود 
مالي  تأمین  پیگیري  اقدامات  این  جمله 
طرح هاي  احداث  قرارداد  امضاي  نهایتا  و 
و  قائن  شاهرود،  متقابل  بیع  نیروگاهي 
و  با شرکت هاي Jieneng چین  ایرانشهر 
BP ایتالیا در نیمه اول سال  95 بوده است.

اسنادي  اعتبار  مشکالت   95 سال  در 
نهایتا پس  و  برطرف شد  نیز  طرح داالهو 
بانک عامل پروژه  با  از رایزنی های طوالنی 
امضاء  قرارداد  الحاقیه  صادرات(  )بانک 
 900 به  مگاوات   500 از  مذکور  طرح  و 
از  پروژه  پرداخت  پیش  و  افزایش  مگاوات 
محل اعتبار مذکور برداشت شد. در همین 
راستا پیگیري هاي موثري براي تأیید مجوز 
اتصال به شبکه براي ظرفیت 900 مگاوات 
با  برق  تضمیني  خرید  قرارداد  اصالح  و 
توجه به افزایش ظرفیت نیروگاه از طریق 

حرارتي  برق  تولید  تخصصي  مادر  شرکت 
تامین  انعقاد قرارداد  اقدام است.  در دست 
مالي و احداث نیروگاه  یک هزار مگاواتي 
شرق اصفهان با شرکت شانگهاي الکتریک 
اقدامات ما در سال گذشته  از دیگر  چین 
بود که در این راستا پذیرش اولیه عاملیت 
از بانک پاسارگاد نیز دریافت شد و در حال 
حاضر ضمن پیگیري برای دریافت عاملیت 
نهایي بانک، سایر مجوزهای قانوني مورد نیاز 
پروژه نیز دنبال مي شود. از دیگر اقدامات ما 
در سال 95 انعقاد قرارداد با بانک صنعت و 
معدن براي تامین مالي 150 میلیون دالری 
پروژه آب شیرین کن 100 هزار متر مکعبي 
بندرعباس است که شهریور 95 انجام شد 
سال 96  اول  ماهه  سه  در  مي رود  امید  و 
گشایش اعتبار اسنادي پروژه نیز به سرانجام 
برسد. در ارتباط با نظارت بر بهره برداري از 
نیروگاه شیرکوه یزد نیز اقداماتی انجام شده 
است. به عنوان مثال با استفاده از تغییرات 
سخت افزاري و نرم افزاري سیستم هواي 
نیروگاه 8 مگاوات  گاز  توربین هاي  ورودي 
به توان تولیدي نیروگاه اضافه و ساالنه 45 

اضافه  نیروگاه  درآمدهاي  به  ریال  میلیارد 
شده است. همچنین با توجه به فرا رسیدن 
در  گاز  توربین  واحد  اولین  اورهال  زمان 
نیروگاه مذکور، قرارداد تامین لوازم یدکي و 
تعمیرات مربوطه آن منعقد و در بهمن ماه 

عملیات اجرایي آن آغاز شد.
از جمله اقدامات دیگر در نیروگاه شیرکوه 
یزد تمدید پروانه بهره برداري نیروگاه و وصول 
مطالبات آن از شرکت هاي توانیر و شرکت 
مادر تخصصي بوده است. در راستاي ورود 
به پروژه هاي جدید در سال 95 نیز معاونت 
سرمایه گذاري اقدامات مهمی انجام داده که از 
جمله آنها می توان به امضای قرارداد همکاري 
بزرگترین  از  به عنوان یکي  با شرکت فرپام 
سرمایه گذاران و تامین کنندگان نیروگاه هاي 
خورشیدي کشور و مذاکره با سرمایه گذاران 
شرکت هاي  جمله  از  ایران  در  خارجي 
  Sumitomo ،چین Sepco2 بین المللي
 Mitsui و  کره جنوبي   Hyundai ژاپن، 
ژاپن براي مشارکت درتامین مالي و احداث 
طرح هاي نیروگاهي اشاره کرد. بررسي بازار 
قزاقستان،  کشور  در  بادي  نیروگاه  احداث 

نیروگاه  بادسنجي طرح هاي  انجام عملیات 
آن  نتایج  تحلیل  و   1 - تاکستان 2  بادي 
از دیگر  نیز  با کمک شرکت DEC چین 
اقدامات ما در این راستا بوده اند. همچنین در 
سالی که گذشت قرارداد همکاري با شرکت 
سرمایه گذاري شهرآتیه براي اجراي پروژه هاي 
مشترک شهرداري نیز به سرانجام رسید. در 
و  سرمایه گذاري  بررسي  اقدامات  این  کنار 
در  مگاواتي  یک  نیروگاه خورشیدي  خرید 
شهر آنکارا ترکیه نیز انجام شد که مي تواند 
گامی برای توسعه بازارهای فراب در خارج از 
کشور باشد. ما همچنین اقدامات الزم برای 
 BOOT شرکت در مناقصه احداث نیروگاه
سیکل ترکیبي به ظرفیت 300 مگاوات در 
کشور سریالنکا را نیز پیش بردیم و امیدواریم 
که به یاری خدا این فرآیند در سال 96 به 
نتیجه برسد. این معاونت همچنین در سالی 
که گذشت، در کنار پیگیري مطالبات پروژه 
طرفه  دو  توافق  پیشبرد  برای  سنگ توده2 
میان فراب و طرف تاجیک، مذاکرات الزم را 
پیش برد و امیدواریم در سال 96  به سرانجام 

برسد. 

مرور کارنامه معاونت توسعه پروژه هاي سرمايه گذاري در سال 95

برای بازارهای جدید مذاکره می کنیم
سرپرست معاونت
 توسعه پروژه های سرمايه گذاری

داريوش طهماسبی
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طراحي سیستم خنک کننده 
سیكل ترکیي در فراب

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
در جهان نظیر ندارد

فراب با 200 نیروي متخصص
 و تجربه هاي نو در بازار صنایع ریلي

بیش از یک دهه از  ورود فراب به حوزه کسب و کار احداث نیروگاه هاي 
حرارتي مي گذرد. در این مدت همواره بر آن بوده ایم که عمق ورود فراب 
در حوزه هاي مهندسي و  تأمین را افزایش دهیم  ...    د   ر صفحه 40 بخوانيد   

»محمدعلی دادور« عضو هیئت مدیره و مدیر پاالیشگاه خلیج فارس است، با 
او از چند و چون حضور فراب در این پروژه و دالیل طوالنی شدن بهره برداری 
از پروژه ستاره خلیج فارس گفت و گو کردیم.  ..          د   ر صفحه 36 بخوانيد   

شرکت فراب فعالیت خود را به عنوان پیمانکار اصلی نیروگاه های آبی از سال 
1371 آغاز و پس از راه اندازی هم زمان چندین طرح بزرگ نیروگاه آبی طی 
سال های 81 و 82، فعالیت های خود را...                         د   ر صفحه 48 بخوانيد   

در ردیف شرکت های مدعی
 در ساخت سیكل ترکیبی هستیم

فراب با وجود مشكالت مالی
 هیچ کاری را نیمه کاره رها نكرد

گفت و گو با مهندس مهدیزاده، معاون طرح هاي نیروگاه  حرارتی شرکت 
فراب در دفتر ایشان انجام شد، گفت و گویی یک ساعته که در آن از تاریخ 
تولید برق در جهان و ایران و...                              د   ر صفحه 42 بخوانيد   

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، پاالیشگاهی از هر حیث منحصر بفرد است. 
مدت زمان طوالنی ساخت پروژه در کنار حاشیه هایی که بخاطر تحریم ها 
برای این پروژه بوجود آمد و ...                              د   ر صفحه 38 بخوانيد   

چراغی روشن 
از آن سوی کوه های کردستان

پروژه نیروگاه آبی سد داریان از جمله پروژه های در دست اجرای شرکت فراب 
است که ساخت سد و نیروگاه آن طی سال های اخیر این پروژه را که در 
موقعیتی خاص در نزدیکی مرز ایران و عراق قرار دارد  ...     د   ر صفحه 50 بخوانيد   

نیروگاه آبی آزاد
 در تولید برق رکورد  زد
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درباره پااليش�گاه س�تاره خليج اطالعات فراوانی 
در رسانه ها منتشر شده اس�ت، اما تا امروز درباره 
ماهي�ت اي�ن پ�روژه و س�هامداران آن، اطالعات 
چندان�ی بيان نش�ده، اگ�ر موافق باش�يد صحبت 
خود را از ماهيت اين پروژه و سهامدارن آن شروع 

كنيم؟
من از اهمیت پروژه و شرکت های درگیر در اجرای آن 
شروع می کنم. پاالیشگاه خلیج فارس از این نظر حائز اهمیت 
است که خوارک این پاالیشگاه از سایر پاالیشگاه های حاضر 
در کشور متفاوت است، خوراک آن میعانات گازی است که 
از پارس جنوبی و از طریق خط لوله 38 اینچی به طول 
388 کیلومتر تامین می شود. چند شرکت  بزرگ هم در 
اجرای این پروژه نقش داشتند که یکی از آنها شرکت فراب 
داشته  موثری  نقش  لوله  این خط  اندازی  راه  در  که  بود 
است. باید توجه داشت که اگر میعانات گازی را برداشت و 
استفاده نکنیم امکان گاز رسانی به شبکه گازرسانی سراسر 
کشور مقدور نیست، پس اهمیت دارد که میعانات گازی به 

طریقی درست استفاده شود، از طرف دیگر، 
ارزش افزوده ای که این ماده دارد را هم نباید 
این  از  که  کرد  فراموش  نباید  نادیده گرفت؛ 
خوراک می توان 60 درصد فرآورده بنزین به 

دست آورد.
از چه زمانی اهميت اين استفاده برای 

ما مشخص شد؟
پروژه پاالیشگاه خلیج فارس در سال 83 
سال 85  در  و  تصویب شد  دولت  هیئت  در 
شرکت نفت خلیج فارس به ثبت رسید. بعد 
تغییرات و خروج کشورهای خارجی  از کلی 
از ساخت پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس، 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا به این مجموعه 
را  مشارکت  راهبری  درصد   90 و  شد  وارد 
شرکت »فرا دست فالت« از زیر مجموعه های 
خاتم االنبیا برعهد گرفت و  6درصد شرکت 
تهران جنوب و 4 درصد دیگر نیز در اختیار 

شرکت بینا قرار گرفت. 
سهامدارن فعلی این پاالیشگاه چه شرکت هایی هستند؟
سه  فارس  خلیج  نفت  ستاره  پاالیشگاه  داران  سهام 
شرکت هستند.  49 درصد از سهام این پاالیشگاه به شرکت 
نفت و گاز تامین اجتماعی تعلق دارد، 33,1 درصد از سهام 
آن نیز در اختیار شرکت صندوق های بازنشستگی کارکنان 
صنعت نفت است و در نهایت  17,9 درصد از این سهام 
نیز به شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهای نفتی ایران 

تعلق دارد.
پااليش�گاه نفت س�تاره خليج در قي�اس با ديگر 
پروژه های مشابه در كشورهای همسايه چه مزيتی 

دارد؟
این پاالیشگاه در منطقه و حتی در سطح جهان نیز بی 
رقیب است، با توجه به اینکه در این پاالیشگاه تا 360هزار 
بشکه خوراک میعانات گازی در روز مصرف می شود، می 
توان گفت بی رقیب است، چون تا کنون در دنیا پاالیشگاه 

میعانات گازی در این ابعاد ساخته نشده است.

فراب با بهره گرفتن از بهترين نيروهای خود کاری کرد که بتوانيم پااليشگاه را به موقع افتتاح کنيم

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
در جهان نظیر ندارد

»محمدعلی دادور« عضو هیئت 
خلیج  پاالیشگاه  مدیر  و  مدیره 
از چند و چون  او  با  فارس است، 
و  پروژه  این  در  فراب  حضور 
بهره برداری  شدن  طوالنی  دالیل 
فارس  خلیج  ستاره  پروژه  از 
گفت و گو کردیم. در این گفت وگو 
عالوه بر اینکه از ظرافت های فنی 
و مهندسی پاالیشگاه ستاره خلیج 
چند  درباره  پرسیده ایم،  فارس 
سخن  نیز  فراب  فعالیت  چون  و 
گفته ایم، آنچه در ادامه می خوانید 
ما  کوتاه  گوی  و  گفت  مشروح 
پاالیشگاه  دادورمدیر  مهندس  با 

ستاره خلیج فارس است.

روزنامه نگار اقتصادی

بهار بيژنی
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ويژگی های خاص پروژه ستاره خليج فارس در چيست؟
بازگشت  که  است  این  پروژه  این  ویژگی های خاص  از 
اینکه  به  توجه  با  و  باشد  داشته  تواند  می  سرمایه خوبی 
60 درصد خوراک به فرآوردهای بنزین و 35درصد به نفت 
سفید و نفت گاز تبدیل می شود، باید گفت که 95 درصد 
از فرآوردهای این پاالیشگاه، ارزش افزوده باالیی دارند و این 

امر امتیاز خاصی به این پاالیشگاه می دهد. 
مدت زمان اجرای پروژه چقدر بوده؟ چرا طول كشيده؟

باشد و در  بوده چهار ساله  قرار  این پروژه  مدت زمان 
سال 89 بهره برداری شود. با توجه به تحریم های که وجود 
داشت دوباره کاری هایی به سیستم تحمیل شد که یکی 
سال  از  بعد  البته  بود،  پروژه  شدن  طوالنی  علت های  از 
با توافق برجام، یک سری از تحریم ها کنار رفت و  93 و 
با حمایتی که آقای زنگنه وزیر نفت داشت توانستیم مشکل 
و مسائل را پشت سر بگذاریم و قطعات حائز اهمیتی را که 
بودیم  مجبور  و  نبود  کردنشان  وارد  امکان  تحریم  بخاطر 
به کشورهای چین یا هند مجددا سفارش ساخت دهیم، 

آزاد کنیم.
مثال چه قطعاتی؟

 قطعات و تجهیزاتی مانند قطعاتی از کمپرسی های گاز 
گردشی واحد بنزین سازی پروژه که ساخته شده بود اما به 
علت تحریم ها در آلمان بلوکه بودند و بعد از تحریم ها آزاد 
شدند، تا جایی مشکالت برطرف شد که حتی نمایندگان آن 
شرکت ها برای مشاوره در نصب و راه اندازی آن تجهیزات به 

پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس آمدند.
كدام شركت های داخلی و خارجی در اين پروژه مشغول 

بودند؟ 
شرکت داخلی بسیاري در ساخت این مجموعه کمک 
و  ساخت  مهندسی  مراحل  درصد   73 از  بیش  کردند. 
اجرای این پروژه بومی ایرانی است که توسط شرکت های 
داخلی ساخته و به بهره برداری رسیده است. البته اینگونه 
واحدهای پاالیشگاهی باید تحت لیسانس یک شرکت های 
شرکت های  تحریم ها  دلیل  به  که  شوند  ساخته  خاص 
خارجی هم در مهندسی و هم در زمینه تهیه کاتالیزهای 
مورد نیاز ما را محدود کردند، اما به لطف خدا و با همکاری 
شرکت های  که  فنی  دانش  همراه  به  داخلی  مهندسان 
کاتالیز ساز داخلی به وجود آوردند، توانستیم کاتالیزها را 

از داخل کشور تامین کنیم.
بيشتر  بخش ها  كدام  در  داخلی  شركت های  حضور 

محسوس و گره گشا بود؟
حساس  بخش های  از  یکی  به  توانم  می  مثال  برای 
پاالیشگاه اشاره کنم؛ کاتالیزهای واحد بنزین سازی فرایند 
تولید پیچیده ای دارند که با محدود سازی و عدم پایبندی 
با  ما  این زمینه،  تعهدات خود در  به  شرکت های خارجی 
داخلی  اما یک شرکت  بودیم،  روبرو شده  اساسی  مشکل 
سرمایه گذاری خوبی از لحاظ دانش فنی و مالی در این 
و  پاالیش  با حمایت خوبی که شرکت  و  داد  انجام  حوزه 
بخش از این شرکت انجام داد، این شرکت داخلی توانست 

هر دو نمونه کاتالیز را تهیه  کند و ما هم آنها 
را در پاالیشگاه به بهره برداری برسانیم.

پروژه  درگير  انسانی  نيروی  تعداد  چه 
بودند؟ 

نفت  پاالیشگاه  در  انسانی  نیروهای  تعداد 
ستاره خلیج فارس، در سال گذشته و در پیک 
کاری ما که از نهایت توان خود استفاده کردیم 
تا بتوانیم فاز اول این پاالیشگاه را به مرحله 
بهره برداری برسانیم، حدود 11 هزار نفر بود. 
انسانی  نیروی  تعداد  هم  بهره برداری  از  بعد 
شاغل در پاالیشگاه حدود سه هزار نفر به طور 
مستقیم و بالغ بر 15 هزار نفر به صورت غیر 

مستقیم خواهد بود.
هزينه اجرای اين پروژه چقدر بود؟ 

حدودا سه و هشت دهم میلیارد یورو در 
این پاالیشگاه سرمایه گذاری شده است، البته 
باید با افتخار گفت که این سرمایه گذاری به 
جا و به موقع بوده است زیرا مي تواند کشور را 

از واردات بنزین بی نیاز کند.
فرصت ها و محدوديت های شركت های 

داخلی در اجرای اين پروژه چه بود؟
محدودیت های  و  فرصت ها  زمینه  در 
باید  پاالیشگاه   این  در  داخلی  شرکت های 
اذعان کرد که همه گونه فرصتی به شرکت های 
دیدگاه  اینکه  به  توجه  با  و  شد  داده  داخلی 

سختگیری های  بود،  حمایتگرانه  پاالیشگاه  مدیره  هیئت 
معمول در پروژه انجام نمی شد و همین اتفاق هم باعث شد 
که شرکت های داخلی نیز هر کمکی می توانستند انجام 

دهند.
نقش ش�ركت ف�راب در اي�ن پروژه چه ب�ود و چه 

ويژگی های فنی ای داشت؟
شرکت فراب بخش عمده ای از این پروژه را که قریب 
به 40 درصد پاالیشگاه را شامل می شود، انجام داده است. 
شرکت فراب در مرحله ای از پروژه، تحت نظر کنسرسیوم 
و  یوتیلیتی  بخش  ساخت  بینا،  و  جنوب  تهران  فالت، 
مخازن یوتیلیتی و سرویس های جانبی را برعهده داشت. 
عالوه بر آن شرکت فراب در سال 94 برای برق رسانی به 
ایستگاه پمپاژ نیز همکاری تنگانگی را با پاالیشگاه انجام 
داد، هر چند این بخش از قبل در حیطه فعالیت شرکت 
ارسال  توانستیم  ما  و  کرد  اقدام  سریعا  اما  نبود،  فراب 
فروش  در  که  را  بندرعباس  به  از عسلویه  گازی  میعانات 
بورس انرژی میعانات گازی بسیار حیات بخش بود، انجام 
فرایندی و شبکه  واحدهای  تمامی  به  برق رسانی  دهیم. 
توزیع برق پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس نتیجه کار 
شرکت فراب است، این شرکت با فعالیت های شبانه روزی 
و با بکار بردن بهترین نفرات، مسائل سیستمی واحدهای 
یوتیلیتی را مرتفع ساخت تا ما بتوانیم در پاالیشگاه زودتر 
خالصانه  همکاری  از  باید  باشیم.  سرویس  آماده  موعد  از 
و بدون حاشیه شرکت فراب به ویژه آقای مهندس لطفی 

تشکر کنیم.
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گپ و گفت با مجری طرح پااليشگاه ستاره خليج فارس:

فراب با وجود مشكالت مالی
 هیچ کاری را نیمه کاره رها نكرد

سوال اول را از اين جا شروع می كنيم كه چرا اصوال 
پروژه س�تاره خلي�ج فارس بدل به پ�روژه ای مهم 
برای جمهوری اسالمی ايران شد، طوری كه شخص 
وزير نفت جلسات هفتگی برای آن تشکيل دهد و 
گروه های مختلف ع�زم خود را برای پايان دادن به 

اين پروژه و بهره برداری از آن جزم كنند؟
  پروژه نفت ستاره خلیج فارس گلوگاه ادامه تولید در 
منظور  به  واقع  در  که  است  جنوبی  پارس  پاالیشگاه های 
مصرف میعانات گازی که در پارس های جنوبی استحصال 
از  می شود، طراحی شده است. تبدیل میعانات گازی هم 
آن جهت برای ما اهمیت پیدا کرد که قبل از تحریم ها بنا 
به دالیل واهی با عدم خرید میعانات گازی، روبرو شدیم 
گازی  میعانات  نفتی،  خرید  تحریم های  اعمال  از  پس  و 
نیزشامل این عدم خرید شد. عدم صادرات میعانات گازی 
و نبودن نقطه مصرفی برای این میعانات، تبدیل به معضلی 
در پارس جنوبی شده بود و با پر شدن مخازن ذخایر نفتی 
کار تا جایی پیش رفت که دولت های مختلف مجبور شدند 
دریا  در  را  گازی  معیانات  و  اجاره  آب  روی  را  کشتی ها 

نگهداری کنند که این خود موجب افزایش هزینه ها بود.
در آن زمان بود که احداث پاالیشگاهی مانند پاالیشگاه 

کرد.  پیدا  فارس، ضرورت  خلیج  ستاره  نفت 
چنین  یک  احداث  ضرورت  احساس  با 
برای  فنی  اقدامات  باید  پاالیشگاهی، طبیعتا 
البته  می شد.  اغاز  هم  آن  احداث  و  طراحی 
در ابتدای امر هدف احداث چنین پاالیشگاه 
بزرگی نبود، آنچه در ابتدا مد نظر قرار داشت 
احداث پاالیشگاهی با ظرفیت 100 هزار بشکه 
بود و هدف اصلی هم مانع از ایجاد هزینه های 
ناشی از اتالف میعانات گازی بود اما با گذشت 
ایده ها  و  برنامه ها  در  که  تغییراتی  و  زمان 
پیش آمد موضوع احداث این پاالیشگاه بزرگ 
مطرح شد. همانطور که می دانید، آنچه امروز 
از آن  فارس  پاالیشگاه ستاره خلیج  به عنوان 
سخن می گوییم، یک پاالیشگاه بسیار بزرگ با 

ظرفیت 360 هزار بشکه در روز است.
 پروژه ستاره خليج از چه زمانی كليد 

خورد؟
با رسیدن به این توافق که احداث چنین 
این پروژه  پاالیشگاهی الزم و ضروری است، 
در سال 1385 تعریف شد و مراحل طراحی 

آن آغاز شد.

چه ش�ركت هايی در اي�ن مرحله از پروژه س�تاره 
خليج حضور داشتند؟

ناپذیر  اجتناب  ضرورتی  با  ما  گفتم  که  همانطور 
رو  همین  از  بودیم،  روبرو  پاالیشگاه  احداث  با  درمواجهه 
باید از شرکت هایی که توان فنی و مهندسی اجرای سریع 
این پروژه را داشته باشند، استفاده می کردیم. این ضرورت 
باعث شد که ما برای تأمین زیر ساخت های پروژه و با هدف 
سرعت بخشیدن به آن، تصمیم به استفاده از شرکت های 
خارجی بگیریم. همین تصمیم گیری منجر به این شد که 
مسئوالن وقت در ابتدای فرایند پروژه ستاره خلیج فارس 
و در سال 85 با دو شرکت ایتالیایی و آلمانی وارد مذاکره 

شوند.
در نهايت پروژه با چه شركت هايی كليد خورد؟

شد  قرار   ،85 سال  مذاکرات  نتیجه  در  و  نهایت  در 
گروپ«،  »گلدن  آلمانی  شرکت  از  متشکل  کنسرسیومی 
ایرانی  شرکت های  و  پروژتی«  »اسنم  ایتالیایی  شرکت 
»تهران جنوب« و شرکت »مهندسی مشاور بینا« پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس را در مدت 48 ماه، یعنی چهار سال 

بسازند.
چرا اين زمانبندی محقق نشد؟

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، پاالیشگاهی از هر حیث منحصر 
بفرد است. مدت زمان طوالنی ساخت پروژه در کنار حاشیه هایی 
که بخاطر تحریم ها برای این پروژه بوجود آمد، نام این پروژه 
آورد.  رسانه ها  اخبار  صدر  به  برهه هایی  در  را  ملی  بزرگ 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به اذعان بسیاری از کارشناسان، 
نظام  می تواند  که  دنیاست  سراسر  در  بی نظیر  پاالیشگاهی 
موجود در تولید بنزین را حداقل در منطقه خاورمیانه تحت شعاع 
قرار دهد و در فضای پرتنش انرژی این روزهای خاورمیانه بدل 
به اهرمی قدرتمند برای ایران شود. این پروژه به قدری مهم و 
بزرگ است که بسیاری از شرکت های معظم فنی و مهندسی 
داخلی در فرایند ساخت و احداث آن نقش هایی کوچك و بزرگ 
داشته اند. شرکت فراب نیز در برهه ای از فرآیند ساخت این پروژه 
بزرگ، وارد این کارزار شده و کار خود را زمستان سال 95 به 
پایان رسانده است. از همین رو با محمود شبیری به گفت و گو 
نشسته ایم تا درباره چند و چون این پروژه بزرگ و نقش فراب 
در تکمیل آن صحبت کنیم. محمود شبیری مجری طرح پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس است که در یك روز گرم بهاری در بندرعباس 
با او به گفت و گو نشسته ایم، آنچه در ادمه می خوانید مشروح 

گفت و گوی ماست.
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علیه  بین المللی  فضای  تحریم ها،  تشدید  با  متاسفانه 
کشور ما سنگین شد و در نتیجه این فشارها بود که سال 
1387 دو شرکت آلمانی و ایتالیایی حاضر در پروژه، از آن 

خارج شدند.
در مدت زمانی كه از نعقاد قرارداد با اين شركت ها 
ت�ا خروج آنها از پروژه می گذش�ت، چ�ه اقداماتی 

انجام شده بود؟
 تا این مرحله از پروژه، فازهای مطالعات و طراحی پایه 
و مهندسی پروژه هم انجام شده بود و بعد از خروج این 
با مدیریت  ادامه یافت و   دو شرکت خارجی هم، فرآیند 
بینا«  مشاور  »مهندسی  و  جنوب"  "تهران  شرکت های 

کارهای اجرایی شتاب گرفت. 
شركت های داخلی از كی وارد پروژه شدند؟

  قرارگاه خاتم االنبیا در سال 89 با یک شرکت به نام 
ترتیب،  بدین  و  شد  پروژه  وارد  فالت«  انرژی  »فرادست 
اختیار  در  پاالیشگاه  90 درصد سهام کنسرسیوم ساخت 
قرارگاه خاتم قرار گرفت و شرکت های »تهران جنوب« با 6 
درصد سهام و »مهندسی مشاور بینا« با 4 درصد سهام در 

کنسرسیوم باقی ماندند.
س�ال 89 ق�رار بود س�ال تحويل پروژه باش�د كه 
محقق نشد، بعد از آن تا سال 92 هم چندان خبری 

از اين پروژه نبود، چرا؟
اینطور نبود که بین سال 89 تا 92 پروژه تعطیل باشد، 
پاالیشگاه  پراکنده در  به صورت  فعالیت ها  تا سال 1392 
صورت می گرفت، اما کارها کند پیش می رفت تا اینکه با 
این  به  یازدهم، رویکرد دولت نسبت  روی کار آمد دولت 
برای تکمیل آن  پروژه بسیار جدی شد و تصمیم قطعی 
بود که همانطور  باال  آنقدر  پروژه  این  اهمیت  گرفته شد. 
که اشاره کردید، وزیر نفت آقای زنگنه حداقل هفته ای یک 
جلسه برای این پروژه تشکیل می دادند و شخصا پیگیر حل 
بیشتر  کار  بودند، در مقاطعی هم فشردگی  آن  مشکالت 
پروژه  پیشبرد  برای  هفته  در  یا سه جلسه  دو  و   می شد 
دولت  می شد.  برگزار  نفت  وزارت  در  فارس  خلیج  ستاره 
یازدهم اولویت خود را روی اتمام رساندن فاز یک پاالیشگاه 

در کمترین زمان ممکن گذاشته بود.
اين پااليشگاه چه بخش هايی دارد؟

این پروژه یک مجموعه منسجم دارد که در بندرعباس 
متمرکز شده است، همچنین دارای بخش های جانبی است 
پاالیشگاه  به  از عسلویه  لوله احداثی  که شامل یکی خط 
نفت ستاره خلیج فارس است که میعانات گازی را مستقیما 
توسط دو خط 36 اینج به طول 388 کیلیومتری از مخازن 

پارس جنوبی به این پاالیشگاه ارسال می کند.
ويژگی منحصر بفرد پااليشگاه ستاره خليج فارس 

چيست؟
  پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس در نوع خود بی نظیر 
است، زیرا ما رد هیچ جای دنیا پاالیشگاه میعانات گازی با 

این ابعاد سراغ نداریم؛ به جرات مي توان گفت 
میعانات  پاالیشگاه  بزرگترین  پاالیشگاه  این 
گازی در دنیا است. یکی از ویژگی های دیگر 
این پاالیشگاه این است که مي توان از آن به 
استفاده  منطقه  در  بنزین  تولید  عنوان هاب 
است  اینگونه  پاالیشگاه  این  به  ما  نگاه  کرد. 
که این پاالیشگاه می تواند در تولید بنزین با 

کیفیت در سطح بین المللی تاثیر گذار باشد.
تأثيرگذار  اينق�در  چط�ور می توان�د 
باش�دو به هاب توليد بنزين در منطقه 

تبديل شود؟
که  واحدی  هیچ  خاورمیانه  منطقه  در  ما 
بتواند 36 میلیون لیتر بنزین به بازار مصرف 
پاالیشگاه  بودن  نزدیک  نداریم،  کند  تزریق 
ستاره خلیج فارس به منابع خام مزیت بسیار 
دو  با  راحتی  به  پاالیشگاه  این  است،  بزرگی 
خط لوله به منابع خام وصل می شود و مواد 
پاالیشگاه  به  آسانی  به  آن  نیاز  مورد  اولیه 

منتقل می شوند.
برنامه ای برای توس�عه اين پااليشگاه 

وجود دارد؟
فضا برای توسعه های بعدی پاالیشگاه نفت 
ستاره خلیج فارس کافی است و افزایش 120 
هزار بشکه ایی به ظرفیت موجود در پاالیشگاه 
این  در  احتماال  که  است  شده  بینی  پیش 
دولت عملیاتی می شود. تصور ما این است که 
با توجه به اینکه فاز یک پاالیشگاه به مرحله 
بهره برداری و تولید رسیده است و دولت هم 
است،  پاالیشگاه  این  تولیدات  افزایش  پیگیر 
نیز  به فاز چهار  برنامه های مربوط  در نتیجه 
مصوب و این بخش از پروژه هم کلید بخورد و 

آغاز به کار کند.
 مدت زمان اجرای پروژه چقدر بوده؟ 

چرا طول كشيده؟
  زمان اجرایی پروژه هایی مانند پاالیشگاه 
نفت ستاره خلیج فارس نهایتا 60 ماه است، اما 
به دلیل بروز برخی مشکالت، این پروژه بیشتر 
از زمان مطلوب طول کشید. مهمترین دلیل 
خاطر  به  هم  پروژه  این  زمان  شدن  طوالنی 
تحریم ها و مشکالت ناشی از آن بود؛ تحریم ها 
باعث شد که  برخی مشکالت دیگر  در کنار 
پروژه چهارساله ستاره خلیج فارس به مدت 

10 سال طول بکشد.
 عدم تزریق منابع مالی در زمان سررسید 
این  در  کار  کندی  دلیل  دیگر  مطالبات، 
به  مالی  منابع  تزریق  اگر  بود.  پاالیشگاه 

پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس در موقع مناسب خود 
صورت میگرفت شاید خیلی زودتر کار این پروژه به پایان 

می رسید.
به نظر می رس�د عزم جدی دولت يازدهم باعث به 

سرانجام رسين اين پروژه بوده است
حقیقت همین است. با ورود آقای زنگنه به این پروژه در 
سال 92 و هماهنگ کردن تیمی کار آمد و کنترل نقطه 
از  فارس  خلیج  ستاره  نفت  پاالیشگاه  کار،  روند  نقطه  به 
آن بالتکلیفی و سردرگمی در آمد و کارها سرعت گرفت. 
وضعیت پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس در آن زمان برای 
آقای زنگنه بسیار عجیب بود؛ برای همین هم بود که ایشان 
سعی کرد افرادی را به پروژه اضافه کند و در یک اولویت 
اساسی، انضباط مالی پروژه را برقرار کرد. انضباط مالی یکی 
از دالیل موثر در افزایش روند ساخت و ساز پاالیشگاه بود، 
پاالیشگاه  برای  توسعه  از صندوق  اعتباراتی که  همچنین 
گرفته شد نیز در تسریع ساخت پروژه موثر بود. این منابع 
با تزریق قطره چکانی ولی کامال منسجم در راستای اهداف 

پروژه باعث شد که گره های این پروژه بزرگ گشوده شود.
كدام قطعات و بخش های اين پروژه كامال س�اخت 

داخل هستند؟
از  شدیم  مجبور  را  تخصصی  و  حساس  تجهیزات 
کشورهای خارجی وارد کنیم، تجهیزاتی مانند کمپرسور های 
اصلی پاالیشگاه را از زیمنس آلمان وارد کردیم، کوره های 
از  بخش  یک  خریدیم،  کره  شرکت هانیل  از  را  اصلی 
پمپ های تخصصی هم از شرکت دی بولیوی هلند تهیه 
شد، اما نهایت سعی خود را هم کردیم که اکثر تجهیزات را 
از بازار داخلی تامین کنیم. به جرات مي توان گفت حدود 
60 درصد تجهیزات این پاالیشگاه از لحاظ وزنی از داخل 

کشور و توسط مهندسین داخلی تهیه شده است.
  فعاليت شركت فراب در اين پروژه، چه بود؟

فعالیت های  فالت  شرکت  به  پیوستن  با  فراب  شرکت 
با  این پاالیشگاه را در دست گرفت و  انرژی  زیر سازی و 
از جمله  تمام مشکالت و گرفتاری های که وجود داشت، 
مشکالتی مانند فقدان منابع مالی ساخت و در کنار پروژه 
ماند تا این پروژه بزرگ ملی به سرانجام برسد. باید به تمام 
خدمات  و  بودند  ما  کنار  در  که  شرکت  این  متخصصان 

موثری برای تکمیل پروژه داشتند، نمره قبولی داد. 
مهمترین خاصیت همکاری با فراب در این پروژه این بود 
که فرابی ها با وجود مشکالت مالی، وظایف محوله را طبق 
توافق ها انجام دادند و به سرانجام رساندند، آنها هیچ کاری 
را نیمه کاره نگذاشتند و هیچ کاری را نیمه کاره رها نکردند.

شرکت فراب در 6 واحد از واحدهای اصلی پروژه ستاره 
خلیج فارس، وظایف مهمی بر عهده داشته است. به عنوان 
مثال تامین نیتروژن واحد 11، تامین بخار و تولید برق در 
واحد 21 و اجرای سیستم آب واحد 22 و  23 بر عهده 

شرکت فراب بوده است. 
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در مسيرتوسعه 

طراحي سیستم 
خنک کننده سیكل 

ترکیبي در فراب

به  فراب  ورود  از   دهه  يك  از  بيش 
نيروگاه هاي  احداث  كار  و  كسب  حوزه 
اين مدت همواره  حرارتي مي گذرد. در 
در  فراب  ورود  عمق  كه  بوده ايم  آن  بر 
حوزه هاي مهندسي و  تأمين را افزايش 
توان  به  شده ايم  موفق  تاكنون  دهيم. 
در  تركيبي  سيکل  انواع  طراحي  كامل 
كالس هاي متنوع E، Fو H و همچنين 
انواع سيکل هاي بخار يوتيليتي و قدرت 
كوچك و متوسط بشکل كامال درون زا 

دست پيدا كنيم.
قرارداد  طي  تالش،  اين  كنار  در   
انتقال دانش فني طراحي با يك شركت 

شناخته شده در عرصه بين المللي برای 
دستيابي به دانش طراحي سيستم خنك 
و  تركيبي  سيکل  نيروگاه هاي  كننده 
زحمت  حاصل  نموديم.  اقدام  نيز  بخار 
تجربه  حصول  بر  عالوه  من  همکاران 
انجام  انتقال دانش فني،  موفقيت آميز 
كننده ي طرح  طراحي سيستم خنك 
سيکل تركيبي داالهو در قالب طراحي 
مشترك با اين شركت بوده است. برای 
آشنايي خوانندگان گرامي با كم و كيف 
كار، گاه شمار اين روند را مرور مي كنيم. 

و  فني  دانش  انتقال  كار  شروع  در 
شركت  با  قراردادي  مذاكرات  خالل  در 
فشرده اي  بحث هاي  تکنولوژي  صاحب 

انجام  مشابه  نمونه  تنها  در  داشتيم. 
شده در داخل كشور، انتقال دانش تنها 
گاز  توربين هاي  از  خاصي  نوع  پايه  بر 
بر اساس  صورت گرفته بود، حال آنکه 
دانش  انتقال  گستره  ما،  درخواست 
طراحي بايستي انواع سيکل هاي حرارتي 
توربين هاي  متنوع  ظرفيت هاي  برپايه 

گازي را در بر مي گرفت. 
ابتدا،  در  مي كنم  تصور  چند  هر 
شركت صاحب ليسانس اين خواسته ما 
ايشان  تلقي  و  را چندان جدي نگرفت 
در  صرفا  بعدي  طرح هاي  كه  بود  اين 
محدوده آنچه در فاز اول، آموزش داده 
شده پياده سازي شود، اما برای دستيابی 

به بهترين نتيجه، تيم منسجم و كوچکي 
از همکاران با تجربه در معاونت مهندسي 
كارگاه هاي  در  شركت  برای  فراب، 

آموزشي انتخاب شدند. 
آموزشي  دوره  خالل  در  و  ادامه  در 
ضمن آنچه از تسلط و تبحر مهندسين 
فراب در برخورد با مسايل فني به كرات 
شد،  منتقل  بنده  به  مدرسين  سوي  از 
رفته رفته اين باور در ايشان نيز بوجود 
آمد كه قابليت و مهارت مهندسي فراب 
در طراحي ظرفيت هاي متنوع سيستم 
خنك كننده، كامال منطبق با درخواست 

ما در ابتداي كار بوده است. 
كارگاه هاي  اتمام  با  تقدير  هر  به 

مهندسان فراب با همکاری شرکت خارجی، سيستم 
خنك کننده سيکل ترکيبي داالهو را طراحی کردند

سيد عبدالحسين فامورزاده

معاون مهندسي گروه فراب
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انتقال دانش  آموزشي و تکميل فرايند 
بر  نيروگاهي  طرح  قالب  در  اوليه  فني 
پايه توربين هاي گازي كالس E با چالش 
فراب  طراحي  اولين  در  بعدي  جدي 
در  و  بعدي  مذاكرات  طي  بوديم.  روبرو 
اولين تجربه طراحي مشترك، سيستم 
پايه  بر  داالهو  نيروگاه  كننده ي  خنك 
توربين هاي گازي با راندمان باال )كالس 
را  ويژه  بسيار  فني  مشخصات  با   )F
اساس  بر  آنکه  طرفه  گرفتيم.  بدست 
مذاكرات و توافقات بعدي مقرر شد كه 
طراحي انجام شده توسط تيم مهندسي 
فراب به عنوان طرح غالب مد نظر قرار 
گيرد. البته تاكيد بنده بر مشخصات ويژه 

اين طرح از دو بابت است.
 ابتدا اينکه اين طرح به عنوان يکي از 
اولين ها )و شايد اولين( در احداث نيروگاه 
سيکل تركيبي كالس F در كشور مطرح 
ويژه  لحاظ مشخصات  به  ديگر  و  است 
سيستم خنك كننده مانند قطر داكت 
خروجي بخار و فشار پشت آن، طراحي و 
اجراي مشابه اين طرح حتي در خارج از 
كشور نيز به تعداد محدودي انجام شده 

است.
در كنار توان طراحی سيکل تركيبی 
خنك  سامانه های  طراحی  فنی  دانش 

كننده را نيز به ايران انتقال داديم.
حال  در  متعال  خداوند  فضل  به   

يافته،  پايان  طرح  مقدماتي  فاز  حاضر 
كليه مدارك خريد اجزاء سامانه خنك 
جزييات  طراحي  و  شده  صادر  كننده 
نيز در حال انجام است. نهايتا اينکه در 
سيکل  انواع  كامل  طراحي  توان  كنار 
 E، F متنوع  كالس هاي  در  حرارتي 
انتقال  طرح  شده  تعريف  هدف   ،H و 
دانش فني مبني بر ايجاد توان طراحي 
سامانه خنك كننده در انواع گفته شده 
با تحقق  بخوبي محقق شده است.  نيز 
اهداف تعريف شده عالوه بر ايجاد يك 
قابليت جديد و مزيت رقابتي در مجموعه 
چگونه  كه  آموختم  بخوبي  بنده  فراب، 
سازماني  معنوي  ارزشمند  سرمايه هاي 

مانند اشتراك مساعي، هم افزايي، وجود 
اركان  بين  پايدار  و  مشترك  باور هاي 
فراب، اعتماد به توانايي مهندسين جوان 
و پر تالش و باالخره تکيه به كار تيمي 
در مجموعه فراب نهادينه شده است.   به 
رغم قابليت هاي بالقوه اي كه در مجموعه 
مهندسي وجود داشته و دارد، چنانچه 
پشتيباني جامع و حمايت همه جانبه از 
با چالش هاي  نبود،  اركان شركت  سوي 
متنوعي كه در اين روند با شركت صاحب 
تکنولوژي داشتيم و ريسك هاي مختلفي 
است،  داشته  وجود  فرايند  اين  در  كه 
بسيار  آمده  بدست  اكنون  آنچه  تحقق 

دور از دسترس مي نمود. 
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س�وال را از اينجا ش�روع می كنم كه در دنيای توليد 
برق، چطور  نيروگاه هايی كه وجود داش�ت به س�مت 
نيروگاه های سيکل تركيبی رفت؟ چرا اين اتفاق افتاد؟

به نظر می رسد تولید الکتریسیته در دنیا ابتدا با نیروگاه های 
بخار پیستوني شروع شده باشد؛ مثال برمی گردیم به اولین 
نیروگاه  تهران که فکر می کنم  یک  برق در  تولید  نیروگاه 
بخار پیستوني به قدرت 400 کیلو وات بود که در سال 1283 
هجري شمسي توسط حاج امین الضرب تاسیس شد. این  

محرک ها بخار - پیستوني بودند که در حقیقت 
به عنوان محرک چرخاننده ژنراتور مولد برق کار 
می کردند؛ بعد از پیشرفت تکنولوژی، نیروگاه های 
از  را  حرارتی  انرژی  که  آمدند  دیزلي  و  بخار 
سوخت تأمین می کردند، در واقع در نیروگاه هاي 
بخار سیستم اینطور بود که سوخت های فسیلی 
را  آب  بخار،  دیگ  یک  در  بعد  می سوختند  و 
تبدیل به بخار می کردند؛ این بخار می توانست 
برای ما در توربین بخارکار انجام دهد، به عنوان 

مثال یک ژنراتور را بچرخاند و برق تولید نماید.
سيستمی كه در واقع شکل اوليه همين 

نيروگاه های حرارتی محسوب می شوند؟
بله، وقتی بحث از نیروگاه های حرارتی می کنیم در حقیقت 
الکتریکی  انرژی  به  تبدیل  را  حرارتی  انرژی  می خواهیم  ما 
می کنیم؟  تولید  چگونه  را  حرارتی  انرژی  این  حاال  کنیم. 
معموال انرژی حرارتی را از سوخت تولید می کنند. این سوخت 
مي تواند سوخت فسیلی باشد. سوخت فسیلی به عنوان مثال 
مي تواند گازوئیل باشد، سوخت سنگین باشدکه مثال ممکن 
است مازوت باشد و یا فرض کنید گاز باشد یا مي تواند سوخت 

هسته ای باشد که در نیروگاه های هسته ای کاربرد دارد. 
 نیروگاه های حرارتي بخار که اول تولید شدند محدود به 
تکنولوژی زمان خودشان بودند؛ یعنی در دماهای مربوط به حد 

گفتگو با مهندس مهديزاده درباره نيروگاه های سيکل ترکيبی

در ردیف شرکت های مدعی
 ساخت سیكل ترکیبی هستیم

گفت و گو با مهندس سعید مهدیزاده طهراني، معاون طرح هاي نیروگاه  حرارتی 
شرکت فراب در دفتر ایشان انجام شد، گفت و گویی یك ساعته که در آن از تاریخ 
تولید برق در جهان و ایران به سمت موضوع اصلی خود، یعنی نیروگاه های 
سیکل ترکیبی حرکت کردیم و مهندس مهدیزاده هم با حوصله تمام جواب  سواالت 
مختلف ما را داد. نیروگاه های سیکل ترکیبی امروز یکی از مهمترین حوزه های 

همراهی  و  هماهنگی  نیازمند  که  پروژه هایی  می دهند؛  شکل  را  فراب  فعالیت 
بخش های مختلف از جمله بخش مهندسی و بخش بازرگانی و سایر بخش هاي 
شرکت هستند. پیچیدگی کار در نیروگاه های سیکل ترکیبی ما را بر آن داشت که 
با مهندس مهدی زاده گفت و گو کنیم. آنچه در ادامه می خوانید مشروح گفت و گوی 

ما با مهندس مهدی زاده درباره نیروگاه های سیکل ترکیبی است.

عادل صمدی
روزنامه نگار  اقتصادي
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توان تکنولوژی ساخت مواد و تجهیزات آن دوره کار می کردند؛ 
باالخره در آن دوره متریالی رواج داشت و قابل دسترس بود 
که محدودیت هایی داشت به عنوان مثال وقتی پره توربین یا 
قطعات توربین یا لوله های دیگ را می ساختند، مجبور بودند 
از متریالی استفاده کنند که حد مقاومت مشخصی در برابر 
دمای باال داشت. واین نیروگاه ها یک راندمان محدودی داشتند.

اگر به صورت خیلی ساده بگوییم؛ ما برای آنکه کار انجام 
بدهیم، )کار انرژی است یا انرژی تعریفش قابلیت انجام کار 
است؛( همیشه به دو منبع حرارتی نیاز داریم:  منبع حرارتی 
گرم و منبع حرارتی سرد. با یک منبع هیچ وقت نمی شود کار 
انجام داد. منبع حرارتی گرم در نیروگاه حرارتی مثل نیروگاه 
بخاری که متعارف و معمول بودند، آن انرژی حرارتی بود که از 
سوخت گرفته می شد، منبع حرارتی سرد هم معموال آب و یا 
هوا بوده است که از آب رودخانه یا دریا استفاده می شده است؛ 
یا هوایی که در اتمسفر وجود دارد. پس ما همیشه به دو منبع 
نیاز داریم بستگی به این که دمای این دو منبع چقدر باشند، 

ما یک راندمانی برای هر نیروگاه داریم. 

پس به اين ترتيب نهايت راندمان نيروگاه های حرارتی، 
راندمان محدودی است؟

حد  یک  از  نمی تواند  حرارتی  نیروگاه های  راندمان  بله، 
مشخص بیشتر باشد. االن اگر بخواهند یک نیروگاه بخار به 
تنهایی بسازند که اصطالحا نیروگاه بخار معمول و متعارف 
نامیده مي شود؛ مثل نیروگاه نکا، نیروگاه رامین، بیستون، غرب، 
نیروگاه های قدیمي موجود در کشور، حداکثر بازده آن حول و 
حوش 41 درصد خواهد بود. یعنی مثال اگر صدکالری انرژی 
حرارتی داشته باشیم؛ حدود 41 کالری آن را مي توانیم به 

انرژی الکتریکی تبدیل کنیم. 

در سطح بين الملل و در سطح نيروگاه های نمونۀ دنيا 
اين رقم چقدر است ؟

فرقی نمی کند. 

يعنی ما تفاوت چندانی با كش�ورهای پيشرفته از نظر 
دسترسی به راندمان نيروگاه های حرارتی نداريم؟

نه! ببینید! االن راندمان نیروگاه های موجود ما چقدر است؟ 
راندمان نیروگاه، بستگی به عمر تجهیزات و نگهداري و روش 
بهره برداري دارد؛ پایین می آید. نمی شود بگوییم نیروگاه نکا با 
راندماني حدود 39 درصد تعریف شده در مقطعی که ساخته 
شده است و فکر کنم سال 58 اولین واحدش در مدار آمده 
است، هنوز مثال 39 درصد راندمان دارد، باالخره استهالک 

دارد و باید در نظر گرفت که عمرش گذشته است.

خب اين استهالك كه پديده عمومی است، بنابر اين ما 
به لحاظ راندمان در نيروگاه های حرارتی از دنيا عقب 

نيستيم.
ما درباره اینکه حداکثر راندمان یک سیکل حرارتی بخار 
که  علمی  داریم  تعریف  یک  باشد،  مي تواند  متعارف چقدر 

آن هم حدودا حول و حوش 41 درصد بیشتر 
نیست. این برای نیروگاه های بخار است؛ حاال این 

نیروگاه ها را می خواهند هر کجا دنیا بسازند.

تکنولوژی نيروگاه ه�ای حرارتی در چه 
فرآيندی تغيير پيدا ك�رد و به وضعيت 

امروز رسيد؟
با  مقایسه  قابل  امروز  بخار  نیروگاه های 
می زنیم  حرف  آن  از  که  اولیه ای  نمونه های 
نیستند، این نیروگاه ها رشد و پیشرفت کرده اند، 
تجهیزات  و  مواد  ساخت  تکنولوژی  طراحي، 
پیشرفت کرده و در همین مسیر با تکمیل آنچه 
در نیروگاه های حرارتی بخار و توربین هاي گاز 
وجود داشت، نیروگاه های سیکل ترکیبي درست 

شدند، ظرفیت ها و راندمان  را باال بردند. 
 در صنعت توربین گاز، توربین گازهایی داریم 
که در صنایع هوایی کاربرد دارند و دسته دوم 

توربین گازهاي زمیني که در صنایع نفت و گاز، 
دریا، و تولید برق به کار گرفته مي شوند . 

در توربین گاز، شما می خواهید گاز حاصل 
از احتراق را  مستقیما داخل توربین ببرید؛ خب 
به  پس  باالست؛  احتراق  از  حاصل  گاز  دمای 
موادی نیاز دارید که بتوانند در این دما مقاومت 
کنند. )باید توجه کرد که توربین دوار است و این 
قطعه دارد می چرخد؛( ممکن است این سوخت 
خورندگي  و  باشد  درونش  هم  خورنده  مواد 
این  ایجاد کند.  داغ هم  و خوردگی شیمیایی 
سوخت  که  سوخت هایی  در  به ویژه  خطرات 
ایجاد  می کنند؛  داغ  خوردگی  و  هستند  مایع 
بیشتر است، پس تکنولوژی تولید مواد هم باید 
یابد  پیشرفت می کرد که این خطرات کاهش 
و ما بتوانیم در دمای باال از آنها استفاده کنیم. 
گازهای حاصل  دمای  هرچه  کنیم  توجه  باید 
از احتراق ورودی به توربین گاز را باالتر ببریم 

قدرت و راندمان توربین گاز را باالتر می بریم. 
شركت های بنيانگذار توربين گاز در دنيا 

كدام شركت ها بودند؟
دنیا  در  گاز  توربین  بنیانگذار  شرکت هاي  مهمترین  از 
می شود از »براون باوری« سوییس، »رولز رویس« انگلستان، 
»جنرال الکتریک« آمریکا، »زیمنس« آلمان، »وستینگهاوس« 
آمریکا  اسم برد... البته من یک مقاله ای می خواندم که در آن 
گفته شده بود، اولین توربین گاز زمیني صنعتي تولید برق را 
شرکت »براون باوری« سوییس به ظرفیت 4 مگاوات در سال 

1939 به بهره برداري رسانده است.  

پس با ورود توربين های گاز، جهان توليد برق متحول 
شد؟

به نظر مي رسد با ورود تکنولوژي ساخت توربین گاز به 
صنعت، صنعت هوانوردي بیشتر متحول شده باشد، به  هر 
صورت صنعت تولید برق نیز متاثر گردیده است.  توربین های 
به  برگردیم  اگر  می کردند.  کار  پایین  راندمان  با  اولیه  گاز 
سال های دهه 1350 و مثال نیروگاه گازی ری را بررسی کنیم، 
می بینیم که توربین های گاز راندمان پایینی دارند؛ راندمان شان 
پانزده درصد، شانزده درصد بیشتر نیست؛ واقعیت این است که 
همان موقع هم می دانستند که صرف نمی کند شما سوخت 
را بسوزانید و پانزده درصد از انرژی را تبدیل به الکتریسیته 
بکنید، چون همزمان با این توربین ها، نیروگاه بخار می ساختند 
که مي توانست بین سی تا چهل درصد راندمان داشته باشد. 
در سوی دیگر قضیه این حقیقت وجود داشت که توربین های 
گازی مزیت هایی هم نسبت به توربین های بخار داشتند، مثال 
اینکه داراي سیستم ساده تر و زمان نصب و راه اندازي کمتر و 
سرعت به مدار آمدن  سریعتر و.... بود، همچنین در صورت نیاز 
می شد آن را سریع از مدار خارج کرد . این ها از مزایایی بودند 
که باعث شدند، توربین های گازی جای خود را باز کنند، البته 
در آن زمان این تصمیم وجود داشت که این توربین  ها به عنوان 
تأمین کننده اساسی برق یا بار پایه برای کشورها تلقی نشوند.

يعنی در كنار نيروگاه های ديگری كه وجود داش�تند، 
اين نيروگاه ها هم وارد مدار شدند؟

باشند؛ در  برای موارد پیک مصرف  نیروگاه ها  این  یعنی 
زمانی که کمبود برق وجود دارد وارد مدار شوند  تا بتوانند 
پیک مصرف برق را جبران کنند و بعد هم از مدار خارج شوند.

 تا اينجا درباره نيروگاه های بخار و توربين گاز صحبت 
كرديم، با اين ترتيب ب�ه لحاظ تقدم تاريخی هنوز به 

نيروگاه های سيکل تركيبی نرسيده ايم؟
به نظر مي رسد فکر استفاده از انرژي گازهاي خروجي از 
دودکش توربین گاز به دهه 1940 برمي گردد، در ابتدا شاید از 
این انرژي جهت گرمایش آب تغذیه بویلر هاي نیروگاه بخار و یا 
گرم نمودن هواي مورد نیاز دیگهاي بخار استفاده شده باشد، 
اما استفاده جهت تولید برق در سال 1960 توسط شرکت 
»براون باوری« در نیروگاهي در اتریش آغاز شده است و روز به 

روز گسترده تر شده است.
نيروگاه های سيکل تركيبی دقيقا چطور عمل می كنند 

از مهمترین شرکت هاي 
بنیانگذار توربین گاز در دنیا 
می شود از »براون باوری« 
سوییس، »رولز رویس« 
انگلستان، »جنرال الكتریك« 
آمریكا، »زیمنس« آلمان، 
»وستینگهاوس« آمریكا  
اسم برد
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و چرا تا آن وقت كش�ورها دنبال بهره ب�رداری از آنها 
نرفته بودند؟

وقتی سیکل ترکیبی می شود؛ شما باید دو موضوع را در 
نظر بگیرید. یعنی باید بتوانید توربین گازی را بسازید که در 
درجه اول راندمانش باال باشد و موضوع دوم هم باید بتوانید 
دیگ بخاری طراحی کنید که بتواند با دود خروجی از توربین 
گاز که یک دمای مناسبی دارد تولید بخار و در نهایت در 
توربین بخار، انرژی الکتریکی تولید کند؛ در واقع باید چرخه ای 
را طراحی کنید که هم از قدرت بخار در آن استفاده شود و هم 
از قدرت توربین گاز و انرژي دود خروجی از توربین گاز، باید 
توجه داشت که جمع این انرژی و جمع این دو راندمان، توان و 
راندمان کلی را باال میبرد، واین موارد نیاز به پیشرفت در زمینه 

طراحي و تکنولوژي تولید مواد و تجهیزات را دارد.

چطور بايد اين راندمان را باال برد؟
 وقتی بخواهید راندمان توربین گاز و یا قدرتش را باال ببرید، 
باید سه کار انجام دهید. اول اینکه ابعاد را بزرگ کنید. یعنی 
بگویید یک واحد با ابعاد بزرگ تر می سازم. دوم اینکه نسبت 
افزایش فشار در کمپروسور را باال ببرید. مثال دوازده به یک یا 
سیزده به یک کنید. یا حتی عددی باالتر... مثال در مدل های 
مختلف توربین های گاز، نسبت افزایش فشار در کمپروسور 

باالتر است. برای اطالع دقیق از این نسبت باید 
به کاتالوگ هایش مراجعه شود. سومین کار این 
است که دمای حاصل از احتراق را باال ببرید؛ 
که این کار سوم نیازمند داشتن تکنولوژی تولید 
موادی است که بتوانند در دمای باال کار کنند و 
یا تکولوژي خنک کاري قطعاتي که در مسیر 
باید  یعنی  یابد.  بهبود  دارند  قرار  داغ  گازهاي 
پوشش هاي  اضافه  به  پره ها  تکنولوژی ساخت 
مختلف که روی پره های انجام می شود در اختیار 

باشد.

دقيق تر توضيح می دهيد كه در اين مورد 
سوم بايد چه اتفاقی بيفتد؟

پره هاي  در  که  پوشش هایی  است  ممکن 
توربین هاي گاز  به کار برده می شود جنس های 
از  صنعت  این  در  ما  باشد.  داشته  متفاوتی 
پوشش های فلزی تا پوشش های سرامیک داریم، 
که می شود مقاومت پره ها را در برابر دما باال برد. 
از  قطعاتي  کاري  تکنولوژي خنک  بعدی  قدم 
توربین گاز است که در مسیر گاز هاي حاصل 
از احتراق در دماي باال کار میکنند؛ بعبارت دیگر 

باید محور و بدنه و پره هایی تولید کنید که هم در مقابل درجه 
حرارت باال و هم در مقابل خوردگی داغ مقاومت کنند وهم 

خنک کاري شوند. 

به اين ترتيب می شود گفت كه با باال بردن تکنولوژی، 
توليد انرژی خيلی مقرون به صرفه تر می شود؟

مقرون به صرفه ترین حالت همین است؛ دقیقا بخاطر همین 
راندمان باال و مقرون به صرفه بودن است که تکنولوژی های 
مرتبط با تولید برق در این حوزه به سرعت رشد کرد. یعنی 
توربین های گاز و بویلرهاي بازیاب شروع به رشد کردند، کالس 
بندی شدند. مثال می گویند توربین گاز کالس E، توربین گاز 
کالس F، توربین گاز کالس H. توربین های گاز طی دهه های 

اخیر رشد مطلوبی کرده اند. 

در ايران م�ا از چه زمانی از توربين های گاز اس�تفاده 
كرديم؟

سال دقیق این اتفاق را به خاطر ندارم به نظر میرسد اولین 
توربین گاز در سال 1343 در نیروگاه طرشت نصب شده باشد 

و پس از آن در نقاط دیگر کشور و...
قدرت و مدل هاي نصب شده توربین گاز در ایران متفاوت 
مي باشد. مثال توربین گاز کالسE ساخت شرکت مپنا )مشابه 
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توربین گازهایی که ما در نیروگاه شیرکوه یزد داریم(  قدرت 
162 مگاوات و ممکن است دمای گازهاي حاصل از احتراق 
این توربین 1060 درجه و دماي خروجي 520 درجه باشد؛ 
هرچه دمای گاز ورودی به توربین باال می رود، بالطبع دمای 
اگزوز هم باال می رود. در این صورت اگر سیکل ترکیبي نمي شد 

بخشي از انرژي دود خروجي به  هوا می رفت و تلف می شد.

حاال با سيکل تركيبی اين انرژی هدر نمی شود؟
بله، بخشي از انرژي هدر نمیرود. شما برای اینکه بتوانید 
چرخه سیکل ترکیبی را ایجاد کنید نیازمند این هستید که 
در خروجی توربین گاز )دمای خروجی از یک حدی باالتر 
باشد( از سیکل آب و بخار استفاده کنید. باید توجه داشت که 
سیکل آب و بخار یک سیکل ساده و مطمئن است. سیکل های 
دیگری هم به اسم ارگانیک هست که سیالش آب نیست و 
به ORC  معروف است؛ در این سیکل ها ممکن است سیال 
استفاده شده، سیالی باشد که در دمای دود ورودي به دیگ 

پایین تري کار کند.

اين سيال ها چه كمکی می كنند؟
به  توجه  با  مینماید.  منتقل  را  انرژي  در حقیقت سیال 
اینکه اینگونه سیالها در دماهاي بسیار پایینتري نسبت به آب 

به بخار تبدیل مي شوند در دیگهایي که دماي 
دود ورودي پایین میباشد استفاده مي شوند. به 
عنوان مثال از دود دودکش های واحد نیروگاه 
  ORC  بخار استفاده می کنند و بعد یک سیکل
می کند،  تولید  برق  که  می کنند؛  طراحی 
البته اینها واحدهای بسیار کوچکی هستند با 
مگاوات های بسیار کم، و قابلیت آنها این است 
که با دمای 150، یا 160 درجه حاصل از دود 

کار می کنند.

دمای خروجی توربين های گاز كه بيشتر 
از اين اس�ت، آنجا چه استفاده ای از اين 

انرژی می شود؟
اینجاست که موضوع سیکل آب و بخار مطرح 
مي گردد. وقتی در توربین گاز دمای ورودی را 
باال می برید؛ خروجی هم باال می رود؛ مثال اگر 
کالس E دمایش 1060 درجه باشد و  دمای 
باشد؛   درجه  حوش 520  و  حول  خروجی اش 
وقتی کالس را می برید باال و کالس F  می کنید؛ 
یعنی دمای توربین را 1400 و دمای خروجی اش 
وقتی  کرده اید.. پس  درجه  به 600  نزدیک  را 

دمای اگزوز  باال می رود برای سیکل های ترمودینامیکی مناسب 
می شود که ازسیکل آب و بخار استفاده گردد.

چ�ه اصراری بر اس�تفاده از س�يکل آب و بخار وجود 
دارد؟

انرژي  وانتقال  بخار  تولید  جهت  بخار  و  آب  سیکل  به 
وچرخاندن توربین بخار نیاز است. از آب به عنوان سیال مورد 
نیاز استفاده مي شود، آب قابل مقایسه با دیگر سیاالت نیست، 
مهمترین خاصیت آب این است که یک سیال قابل دسترس 
است. بقول خبرگان امر این سیال خیلی راحت الوصول و ایمن 
است، غیر سمي است. با این همه مزیت چاره  و انتخاب عاقالنه 
دیگری نیست جز اینکه از سیکل های آب و بخار استفاده شود.  
باید توجه داشت که با استفاده از چرخه اب و بخار و تکنولوژی 
تولید برق توسط توربین گاز این سوال مطرح شد که چرا باید 

این انرژي دود را تلف کنیم و از آن استفاده نکنیم.

چرا استقبال از سيکل تركيبی باالست؟ 
چون هر چه راندمان توربین گاز باال می رود، می شود راندمان 
واحد بخار را هم باال برد و در نهایت مجموع راندمان ها را باال 
برد. االن اگر مثال بگوییم راندمان سیکل بخار متعارف چهل و 
یک درصد است؟ راندمان سیکل ترکیبی کالس E که داخل 
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کشور تولید می شود؛ مثل یزد دارد کار می کند؛ حول و حوش 
49 و 50 درصد است. وقتی کالس تغییر می کند و می شود 
کالس F، راندمان سیکل به 57 درصد می رسد. وقتی کالس 
مثال به کالسH  ارتقا می یابد، می بینید که راندمان تا 61 و 
62 درصد هم باال رفته است و قیمت تولید برق پایین میاید. 

اين فاصله بين 41 درصد تا 61 درصد برای توليد انرژی 
در نيروگاه ها خيلی فاصلۀ بزرگی نيست؟

بله فاصله بزرگ و غیر قابل باوری است، اما باید در نظر 
داشت که در حقیقت تا آن جایی که مي توانیم از سوخت، 
انرژی مفید می گیریم. یعنی آن سوختی که می سوزانیم و 
قبال انرژی اش را در هوا می دادیم و تلف می شد، االن استفاده 

می کنیم. 

االن وضعيت ما در ايران دربارة راه اندازی و استفاده از 
نيروگاه های سيکل تركيبی چطور است؟

تا آنجایی که در ذهن من است آخرین نیروگاه هاي بخار ما 
که نیروگاه بخار متعارف بوده است توسط شرکت مپنا ساخته 
شده است. اولین نمونه هم نیروگاه شازند و بعد نیروگاه سهند 
بوده است.  بعد از آن به نظر نمیرسد نیروگاه بخار متعارف 
احداث کرده ایم. از زمان قبل از آن  به دنبال سیکل ترکیبی 
بوده ایم، اولین سیکل ترکیبی هم که داشتیم اگر اشتباه نکنم 

نیروگاه گیالن است.

نيروگاه گيالن چه سالی احداث  شد؟
خاطرم نیست. اما فکر می کنم ابتدا نیروگاه گیالن و بعد 

نیروگاه قم بوده است. 

اگ�ر بخواهيم وضعي�ت كش�ورمان را در نيروگاه های 
سيکل تركيبی ارزيابی كنيم، وضعيت ما مطلوب است 

يا نه؟ 

توربین هاي گاز ساخت داخل  زمانی که  از 
شده اند؛ اکثر نیروگاه هایی که در ایران اجرا شده 
نیروگاه سیکل ترکیبی هستند. ممکن است االن 
نیروگاه هایی توربین گاز با سیکل ساده وجود 
داشته باشد، ولی برنامه وزارت نیرو تبدیل تمام 

این نیروگاه ها به نیروگاه سیکل ترکیبی است. 

وضعيت ف�راب در رابطه با  نيروگاه های 
سيکل تركيبی چگونه است؟

ما یک پروژه ای داریم که اتمام یافته است؛ 
آن هم پروژه یزد است؛ این نیروگاه متعلق به 
  Eفراب است. سیکل ترکیبی با توربین گاز کالس
و یک واحد 484 مگاواتی است. از لحاظ پیکره 
بندي  دو، دو، یک  است.  طرح نیام مپنا است 
و فکر می کنم اواخر سال 91 توربین های گازش 
به مدار آمد و بعد اواخر سال 92 توربین  بخارش 
تولید  هم وارد مدار شد و در حال حاضر هم 
الکتریسیته می کنند.  واحد دیگری که به صورت 
سیکل ترکیبی داریم؛ نیروگاه داالهو است که در 
حال اجراست. نیروگاه داالهو جزو نیروگاه های 
کالس F  است. یعنی واحدی است که راندمان 
باالتری دارد. حول و حوش 58 درصد راندمان 
دارد و همانطور که گفتم فعال در دست اجراست.

پروژه ديگری هم داريم؟
 یک پروژه دیگر هم داریم که در معاونت 
هم  آن  است؛  شده  تعریف  فراب  حرارتی 
گاز  توربین های  که  است  پارس جنوبی  پروژه 
مپنا  شرکت  در  شده  ساخته  توربین های  آن 
جزو  توربین  این  است.   V94.2 توربین  و 
پروژه هم در  این  توربین های کالس E است. 
دست اجراست و توربین های گازش نصب شده 
است. این نیروگاه شش عدد توربین گاز دارد؛ 
که با یک ترکیب دو، دو، یک می خواهد نیروگاه 
سیکل ترکیبی شود و تبدیل سیکل ساده به 
سیکل ترکیبی آن هم اکنون توسط فراب انجام 
می شود؛ خالصه کار هم اینکه قرار است ما در 
این پروژه سه عدد توربین بخار و شش عدد بویلر 
بازیاب  به اضافه تاسیسات جانبي مورد نیاز را 
نصب کنیم و نیروگاه موجود را به سیکل ترکیبی 

تبدیل کنیم.

آيا ما در فراب توانايی علمی  و عملی راه 
اندازی نيروگاه های سيکل تركيبی را به 

طور كامل داريم؟
طراحی  فنی  دانش  فراب  حاضر  حال  در 
 F و  E یک نیروگاه حرارتی در سطح کالس
را دارد؛ یکی از مهمترین توانایی ها در این حوزه 

توانایی انتخاب توربین مناسب است. چون توربین گاز در دنیا 
مثل توربین بخار ساخته نمی شود. متخصصین کار می گویند 
 V94,2 توربین گاز در دنیا مدل و برند است. می گویند مثال
زیمنس یا AE94,2 آنسالدو. این برندها ممکن است یک 
میانگینی از مگاوات را پوشش دهد؛ مثال برای آنسالدو و یا 
زیمنس در کالسE از 159 مگاوات تا 185 مگاوات  باشد. باید 
توجه داشت که این توربین ها با یک مشخصات خاص ساخته 
می شود و به دست مصرف کننده می رسد، بعبارت دیگر آنچه 
درباره توان آن گفته می شود در شرایط ایزو یعنی کنار دریا و 
مثال یک دمای متعارف 15 درجه سانتیگراد است. حاال اگر 
شما رفتید و این توربین را در ارتفاعات نصب کردید؛ کنار 
دریا نبود؛ یا شرایط دیگری داشت، اصطالحا می گویند افت 
توان پیدا می کند. توان تولید توربین به ارتفاع و دمای محیط 
و رطوبت و.. بستگی دارد، اگر دما باال برود توان آن افت پیدا 
می کند؛ اگر ارتفاع باال برود توان آن افت پیدا می کند. پس 
انتخاب توربین اهمیت دارد و خود یک دانش است که چطور 
شرایط را در محل استقرار توربین محاسبه کنیم و چه توربینی 

را سفارش بدهیم که کمترین افت توان را داشته باشد.
ما توان اين تشخيص را داريم؟

 توان پایه ای آن را داریم. یعنی می توانیم انتخاب کنیم که 

 یك پروژه دیگر هم داریم 
که در معاونت حرارتی 
فراب تعریف شده است؛ 
آن هم پروژه پارس جنوبی 
است که توربین های گاز آن 
توربین های ساخته شده در 
 V94.2شرکت مپنا و توربین
است. این توربین جزو 
توربین های کالس E است
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چه توربینی الزم داریم. ولی این که توربین را طراحی کنیم 
و بسازیم، نداریم ... ولی اینکه بتوانیم سیکل را طراحی کنیم 
در توان ماست، ما می توانیم سیکل ترمودینامیکی و حرارتی  
را طراحی کنیم که سیکل ترکیبی باشد. سیکلی که بخشی از 
آن اصطالحا سیکل باز توربین گاز است که توسط سیکل بخار 
بسته می شود و در مجموع سیکل ترکیبی را تشکیل می دهد. 
این توانایی در مهندسی فراب وجود دارد. همکاران ما در بخش 
توربین های  برای  را  طراحی  این  می توانند  فراب  مهندسی 

کالس E  و F انجام  دهند.

با توجه به ش�رايط زيست محيطی ايران، شما توصيه 
می كنيد كه بيش�تر روی نيروگاه های سيکل تركيبی 

سرمايه گذاری شود، يا نيروگاه های ديگر؟
 استانداردهای زیست محیطی کشور چه می گوید. از نظر 
زیست محیطی یک سری آالینده هایی داریم که باید کنترل 
شوند و میزان آنها از حد مجاز باالتر نرود. اصطالحا می گویم 
NOX. اینکه ترکیبات اکسید نیتروژن چه حدی دارد و رتبه 
x آن چقدر است، در سنجش های زیست محیطی مهم است. 
یا اینکه از نظر معیارهای مربوط بهSOX  میزان گاز سولفور 
و گوگرد چقدر است مهم است. ما تعاریف استاندارد داریم که 

میزان آالینده  ها و حد آنها را مشخص می کنند. 
اگر ما بتوانیم این استاندارد را رعایت کنیم و 
توربین ها و دیگ های بخاری بسازیم که تولید 
این آالینده ها در آن ها کم باشد، شرایط زیست 
محیطی را رعایت کرده ایم. االن توربین گازهایی 
 .DLE هستند یا  DLN که در دنیا می سازند یا

یعنی آالینده هاشان کم است.

در مي�ان انواع نيروگاه هايی كه در دنيا 
وجود دارد ش�ما توصي�ه می كنيد كه 
تحقيق�ات و كار در زمينه كداميك از 

آنها برای ايران بيشتر شود؟ 
سبز  نیروگاه های  و  نو  انرژی های  بحث 
امروز وجود دارد و ما هم توصیه می کنیم، نه 
این که نباشد، ولی بحث این هست که باید 
ببینید چقدر پتانسیل تولید این انرژی را در 
مملکت دارید. مثال ما باید ببینیم نیروگاه های 
بادی، خورشیدي و... چقدر پتانسیل دارند و 
به  مقرون  فعلی  شرایط  در  ما  برای  اصال  آیا 

صرفه هست.

بر اساس ش�رايط امروز ايران می پرسم، آيا شدنی و 
به صرفه هست؟

برداشت من این است که هم شدنی است هم به صرفه 
است؛ من مطالعه ی نیاز مصرف نکردم که به شما بگویم. چون 
نیاز مصرف به رشد صنعت و رشد جمعیت بستگی دارد؛ به 
رشد مصرف خانگی، رشد مصرف صنعتی، به فرهنگ مصرف 
و تکنولوژی تولید مربوط است. وقتی این ها محاسبه شود و 
تولید  برای  نیاز داریم، می توان  الکتریسیته  بفهمیم چقدر 
آن هم فکر کرد و میان دو بخش تعادل ایجاد کرد. آن وقت 
است که می شود پرسید چقدر پتانسیل آبی دارید؟ چقدر 
پتانسیل انرژي هاي نو دارید؟ چه می خواهید در خشکی نصب 
پتانسیل  کنید؛ چه می خواهید در دریا نصب کنید. چقدر 
نیروگاه خورشیدی دارید؟ البته اینها مسائلی است که سازمان 

انرژی های نو و وزارت نیرو در حال مطالعه آنها هستند. 

پس توصيه ش�ما س�رمايه گذاری در انرژی های نو و 
حركت به سمت آنهاست؟ 

حتما باید به این سو رفت، ولی باید به محدودیت ها هم 
توجه داشت، به نظر من ما در این مسیر محدودیت خواهیم 

داشت. مجموع انرژی های تمیز ما جوابگوی نیاز ما نیست.
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فراب چندمين حضور خود در نمايش�گاه ريلی را 
تجربه می كند؟

شرکت فراب اولین حضور خود را در پنجمین نمایشگاه 
در  این  از  قبل  کرد.  تجربه  ریلی  حمل ونقل  بین المللی 
شرکت  آن ها  حاشیه  و  سمینارها  دیگر،  نمایشگاه های 
بار است  امسال نخستین  به عنوان غرفه دار  داشت ولی 
که با یک غرفه مشخص با عنوان فراب در این نمایشگاه 

حضور دارد.
فراب در اين دوره از نمايشگاه قرارداد ريلی ای را 

گفت وگو با مدير پروژه خط 2 قطار شهری مشهد

فراب با 200 نیروي متخصص 
و تجربه هاي نو در بازار صنایع ریلي

شرکت فراب فعالیت خود را به عنوان پیمانکار اصلی نیروگاه های آبی از سال 1371 
آغاز و پس از راه اندازی هم زمان چندین طرح بزرگ نیروگاه آبی طی سال های 81 و 
82، فعالیت های خود را در سایر زمینه های مرتبط با آب و انرژی توسعه داده است. در 
حال حاضر شرکت فراب با همکاری سایر شرکت های داخلی و خارجی، عالوه بر اجرای 
طرح های نیروگاه های آبی، در عرصه اجرای طرح های نیروگاه های حرارتی )گازی و 
سیکل ترکیبی( ،بخش تجهیزات پروژه هاي ریلي و پروژه های به صورت کلید در دست 

)turn-key( وارد شده است. فراب تاکنون در بخش تجهیزات پروژه های ریلی طرح 
راه آهن برقی گلشهر-هشتگرد، طرح توسعه خط 1 مترو تهران، پروژه تونل خط آهن 
تهران – تبریز، طرح خط 7 مترو تهران،  خط 2 قطار شهری مشهد و برقی سازی راه آهن 
محور بافق - بندرعباس )615 کیلومتر( به صورت EPC وارد شده است. در همین 
خصوص در خالل برگزاري نمایشگاه صنایع ریلي به گفت وگو با محسن رام، مدیر 
پروژه خط دو قطار شهری مشهد در بخش تجهیزات پرداختیم تا با او درباره پروژه های 
در دست اقدام فراب در بخش ریلی و جزئیات پروژه خط 2 قطار شهری مشهد صحبت 

کنیم. در ادامه مشروح این گفت وگو را می خوانید:

هادی عيار

 روزنامه نگار اقتصادی

نيز منعقد كرده است؟
به  گذشته  سال   10 در  فراب  شرکت 
 EPC پروژه های  جمله  از  ریلی  پروژه های 
پیدا  ورود  ریلی  سرمایه گذاری  و  ریلی 
مترویی  پروژه های  با  مدتی  از  پس  و  کرد 
بخش  در  کرد.  شروع  را  خود  اجرایی  کار 
پروژه های مترویی که فراب کار خود را با آن 
شروع کرد، تجهیزات و ناوگان پروژه خط 2 
قطار شهری مشهد از پایان سال 90  شروع 

شد. از دیگر پروژه های فراب تجهیزات خط 7 مترو تهران 
بود. پروژه دیگر فراب تجهیزات پروژه توسعه خط 1 مترو 
تهران  مترو   8 خط  عنوان  به  اخیرا  که  مي باشد  تهران 
شهر  و  خمینی  امام  فرودگاه  سمت  به  شده  اسم گذاری 
پرند مي باشد. همچنین در پروژه مترو گلشهر به هشتگرد 
که در ادامه خط 5 مترو تهران مي باشد به عنوان پیمانکار 

EPC تجهیزات حضور دارد.
فعالیت عمده شرکت فراب در پروژه هاي ریلي در  قالب 

پیمانکار EPC تجهیزات پروژه است.
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 فراب در پروژه خط 2 مشهد، طراحي، تأمین، نصب 
تهویه،  شامل  الکترومکانیکال  تجهیزات  راه اندازی   و 
بلیت فروشی  سیستم های  آسانسور،  برقی،  پله  مخابرات، 
امدادرسانی  تجهیزات  دپو،  تجهیزات   ،)AFC( خودکار 
ناوگان  تامین  است.  داده  انجام  را  چنین  این  مواردی  و 
ریلي این پروژه هم با ما بود. ما توانستیم تا پایان بهمن 
ماه سال 95 فاز یک قطار شهری مشهد در خط 2 را به 
و  کیلومتر   8 طول  در  خود  اجرایی  پروژه  اولین  عنوان 
در 6 ایستگاه به انجام برسانیم. این مسیر امروز در حال 

بهره برداری و مسافرگیری است.
ما در این مجموعه با چهار قطار آغاز به کار کرده ایم 
که هم اکنون در حال سرویس دهی است. سه قطار از این 
چهار قطار از چین وارد شده و در مجموع 17 واگن آن 
در مجموعه واگن سازی تهران مونتاژ و ساخته می شود 
ایام  که از این مجموعه نیز یک قطار پیش از عید و در 
تعطیالت به مشهد حرکت کرد و باقی آن ها نیز به مرور 
به مشهد می رود. در چند روز آینده نیز پنجمین قطار از 
مجموعه 20 قطار راهی مشهد خواهد شد. عالوه بر این، 
فاز 2 خط 2 قطار شهري مشهد نیز در دست اجرا است. 
در خط 7 تهران نیز عملیات نصب و تست های گرم فاز 1 
صورت گرفته است. فاز 1 این پروژه فراب نیز به زودی به 

مرحله بهره برداری خواهد رسید.
با توجه به حضور شما در پروژه خط 2 مشهد كمی 
درباره جزئيات اين پروژه و اقدامات فراب در اين 

بخش بگوئيد؟
خط 2 مترو مشهد حدود 14 کیلومتر است. کل این 
خط زیرزمینی و از نوع مترویی است و با 13 ایستگاه و 
انتهای طبرسی شمالی تعریف شده  پایانه بزرگ در  یک 
است. گستره پروژه از شمال شهر به جنوب شهر بوده و 
عبور می کند.  میدان شهدای مشهد  تا  راه آهن  میدان  از 
میدان شهدای مشهد تقریباً در فاصله نزدیک 10 الی 15 
با خط 1  و  دارد  قرار  رضا  امام  تا حرم  پیاده روی  دقیقه 
مشهد که 5 سالی است که بهره برداری می شود تقاطعی 
در میدان شریعتی تقی آباد مشهد دارد که به زودی و در 

چند ماه آینده این تقاطع برقرار خواهد شد.
ما تا امروز 6 ایستگاه شمالی از شمال شهر تا میدان 
شهدا را انجام داده ایم و 2 ایستگاه تا تقاطع با خط یک 
تا آخر تابستان  باقی مانده که به امید خدا برنامه داریم 
یا اوایل پاییز آن دو ایستگاه را به بهره برداری برسیم. این 
خط مجموعاً 20 قطار دارد و فاصله بین آن ها سه دقیقه 
خواهد بود. اکثر تجهیزات مجموعه چه از نظر ایمنی و چه 
از نظر تکنیکی و کنترلی سعی شده از تجهیزات کاماًل به 
روز ایران و جهان استفاده شود. از حداکثر ظرفیت داخلی 

و از توان مهندسی داخلی استفاده کافی صورت بگیرد.
با جرأت مي توان گفت شرکت فراب با توجه به قوتی 
که در تیم مهندسی )با 200 نفر نیروی متخصص که به 
ریلی  پروژه های  در  خصوص  به  شرکت  بخش های  همه 

و  بازرگاني  مجموعه  و  دارند(  سرویس دهی 
اظهارات  طبق  امروز  تا  دارد  فراب  اجرایی 
رضایت  و  خواسته ها  است  توانسته  کارفرما 
برآورده  به خوبی  را  ریلی  بخش  کارفرمایان 

کند.
و  ف�راب  آت�ی  برنامه ه�ای  درب�اره 
پروژه هايی كه قصد ورود به آن دارد 

بگوئيد؟
در  امروز  که  دارد  وجود  پروژه هایی 
خصوص آن بحث می شود و به نظر می رسد 
آتی  پروژه  محتمل ترین  باشند.  قریب الوقوع 
پروژه  این  است.  قم   A خط  پروژه  فراب، 
خط  طول  و  ایستگاه ها  فیزیکی،  نظر  از 
البته  است  مشهد   2 به خط  پروژه ای شبیه 
هر  در  که  خود  خاص  ونشیب های  فراز  با 
در  نیز  پروژه  این  در  است.  متفاوت  شهری 
حال مذاکره با مجموعه کارفرمایی هستیم و 
انشاهلل در آینده وارد مرحله اجرایی خواهیم 

شد.
به نظر می رسد آینده فراب در بخش ریلی 
بسیار آینده روشنی است. فراب شرکتی است 
بسیاری  هزینه  و  وقت  ریلی  زمینه  در  که 
صرف کرده است. شرکت فراب هنگامی که 
مرکزی  هسته  با  شد  تأسیس   71 سال  در 
از  پس  و  کرد  کار  به  آغاز  آبی  نیروگاه های 
کمتری  بازار  آبی  نیروگاه های  که  مدتی 
داشتند به سمت عرصه های بین المللی رفتیم. 
آبی  نیروگاه های  پروژه های  در  فراب  امروزه 
جمله  از  داشته  فعالیت  متعددی  بین المللی 
در کنیا و تاجیکستان نیروگاه های آبی را اجرا 
هستیم.  اجرا  حال  در  سریالنکا  در  و  کرده 
پروژه های  وارد  آبی  نیروگاه های  از  پس 
نیروگاه های  سپس  و  پتروشیمي  گاز،  نفت، 

نیروگاه در شهر  امروز فراب صاحب یک  حرارتی شدیم. 
یزد است که هم سازنده و هم سرمایه گذار آن بوده است. 
یک نیروگاه حرارتی نیز در نزدیکی اسالم آباد کرمانشاه در 
حال احداث است. بعد از آن نیز از سال 86 وارد پروژه های 
ریلی شدیم و تا امروز توانسته ایم به موفقیت های خوبی در 

زمینه ریلی دست پیدا کنیم.
مهم ترين مش�کالتی كه در مسير فراب قرار دارد 

در چه زمينه هايی است؟
را  ما  پروژه های  انجام  امروزه  که  مشکلی  مهم ترین 
تهدید می کند مشکل نقدینگی است. مشکالت نقدینگی 
جز  به  می شود.  پیمانکار  هم  و  کارفرما  آزار  موجب  هم 
بر  نقدینگی من تصور می کنم که مشکل خاص دیگری 
فراب مي تواند چندین  امروزه  و  ندارد  قرار  فراب  راه  سر 
پروژه را به طور هم زمان در دست داشته باشد. امیدواریم 
و  دولتی  سرمایه گذاری های  بخش  که  حمایت هایی  با 
توانایی  بتوانیم  باشند  داشته  ما  از  مي توانند  غیردولتی 
منصه ظهور  به  را  دارند  فراب حضور  در  مهندسینی که 

برسانیم.
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 از آن سوی کوه ها
چراغـی روشـن

پروژه نيروگاه آبی سد داريان از 
اجرای  دست  در  پروژه های  جمله 
كه ساخت سد  است  فراب  شركت 
اخير  سال های  طی  آن  نيروگاه  و 
اين پروژه را كه در موقعيتی خاص 
ايران و عراق و در  در نزديکی مرز 
منطقه ای تاريخی قرار دارد، به يکی 
حوزه  پروژه های  خبرسازترين  از 
است.  كرده  بدل  ايران  در  انرژی 
 25 در  كه  داريان  نيروگاه  و  سد 
شهرستان  غرب  شمال  كيلومتری 
پاوه و در مجاورت رودخانه سيروان 
بنا شده است، از جمله قراردادهای 
مشاور  است.  فراب  شركت   EPC
اين پروژه شركت مهندسين مشاور 
مهاب قدس است و نيروگاه آن، جزو 
به  ايران  روزمينی  آبی  نيروگاه های 
شمار می رود. كار برای تکميل نهايی 
برنامه ريزی  با  اين پروژه اين روزها 
فشرده و حركتی معقول ادامه دارد.

به  داريان  سد  و  نيروگاه  طرح 
موقعيتی  در  جغرافيايی  لحاظ 

باعث  كه  موقعيتی  دارد،  قرار  خاص 
سد  اين  به  رسانه ها  در  است  شده 
ديگر  پروژه های  از  بيش  نيروگاه  و 
پرداخته شود، مجاورت با مرز عراق 
تاريخی  منطقه  در  گرفتن  قرار  و 
را  پروژه  اين  شرايط  اورامانات 
حساس كرده است، با همه اين ها تا 
امروز بيشتر درباره مسائل پيرامونی 
اين سد و نيروگاه گفته شده است و 
كمتر صحبتی درباره مشخصات فنی 
از  داريان  طرح  می شود.   طرح  اين 
است  ايران  آبی  نيروگاه های  جمله 
عمده  بخش  دو  آن شامل  پروژه  كه 
نيروگاهی  می شود.  نيروگاه  و  سد 
در حال  فراب  روزها شركت  اين  كه 
ساختن آن است، در رده نيروگاه های 
امکان  آبي روزمينی قرار می گيرد و 
تبديل انرژي نهفته در آب را به برق 

شکيب ربيعی

روزنامه نگار
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فراهم مي كند. نيروگاهی كه با نيروی 
آب كار می كند و انرژی آب را به برق 
داريان  سد  نيروگاه  می كند.  تبديل 
شامل سه واحد است كه ظرفيت هر 
مگاوات   71.4 واحدها  اين  از  كدام 
مي باشد.  به عبارت ديگر مجموع اين 
سه واحد نيروگاهی در دست احداث 
مگاوات   210 لحظه اي  توليد  امکان 
فراهم  ما  مردم سرزمين  برای  را  برق 
انجام شده  بنابر پيش بينی  می كنند.  
چنانکه  و  نيروگاه  اين  طراحی  در 
مهندسان سازنده آن اعالم كرده اند ، 
توربينی كه در اين نيروگاه به كار رفته 
است، توربين فرانسيس عمودی است 
 250 حدود  در  آن  واحد  هر  وزن  كه 
نامي آن 250 دور  و دور  تن مي باشد 
اي  لحظه  آب  حجم  است.  دقيقه  در 
گذرنده از توربين هم 68 متر مکعب 
بر ثانيه خواهد بود و هدنامي آن 114 

متر آب مي باشد.
نوع  از  نيروگاه  اين  ژنراتورهای 
سنکرون با محور عمودي و ولتاژ 13.8 
چرخش  سرعت  هستند.  كيلوولت 
در  شد.  گرفته  نظر  در  ژنراتور های 
در  دور   250 برابر  سنکرون  شرايط 
 83.5 آنها  خروجی  توان  و  دقيقه 
ژنراتورها  اين  است،  آمپر  مگاولت 

تن   400 حدود  در  وزنی  كدام  هر 
طراحی  پروانه ای های  شير  دارند. 
نيروگاه هم هر يك  اين  برای  شده 
دارند.  تن    85 حدود  در  وزنی 
اين  ترانسفورماتور های  همچنين 
ترانسفورماتورهای نوع  از   نيروگاه 

 13.8 اوليه  ولتاژ  با   Step-up
خروجی  ولتاژ  و  هستند  كيلوولت 

آنها240 كيلوولت است.
اين  از  يك  هر  تقريبی  وزن 

ترانسفورماتورها 80 تن مي باشد.

سد 368 متری داريان، 338 
ميليون متر مکعب ظرفيت دارد

سد های  دسته  در  داريان  سد 
خاكی با هسته رسی قرار می گيرد. 
ارتفاع اين سد 177 متر و طول تاج 
آن 368 متر است. حجم مخزن سد 
هم 338 ميليون متر مکعب است.  
نکته مهم ديگر درباره اين سد، اين 
منطقه ای  در  داريان  سد  كه  است 
مهم به لحاظ تاريخی و تمدنی قرار 
داد، موقعيتی كه حساسيت كار در 
باالتر می برد.  منطقه  را  پروژه  اين 
قرار  آن  در  نيروگاه  كه  جغرافيايی 
دارد، با توجه به سختی دسترسی و 
نقل و انتقال تجهيزات از گردنه های 
را  پروژه  اجرای  روند  كوهستانی، 
كند كرده است و سختی دسترسی 
از  يکی  به  جغرافيايی  مشکالت  و 
شركت  كار  كندی  داليل  مهمترين 
پروژه  اين  اجرای  جريان  در  فراب 

بدل شده اند. به گفته مدير اجرايی 
داريان،  سد  در  فراب  شركت 
به  را می شود  پروژه  اين  مشکالت  
مشکالت  كرد؛  تقسيم  دسته  دو 
اقتصادی.  مشکالت  و  جغرافيايی 
جغرافيايی،  مهم  مشکالت  از  يکی 
به  است  منطقه  شرب  آب  تأمين 
اين معني كه پيش از احداث پروژه 
توسط  منطقه  شرب  آب  عمده 
بل  چشمه  نام  به  مشهوري  چشمه 
با  اوليه  طرح  كه  مي گرفت  صورت 
مذكور  چشمه  پروژه،  اين  احداث 
را زير درياچه دفن مي شد در واقع 
يکي از مشکالت اجرايي اين پروژه 
اجرايي  و  طراحي  بخش  به  مربوط 
حفظ چشمه بل بود كه نقش مهمي 
تامين آب شرب منطقه داشت.  در 
جغرافيايی  وضعيت  ديگر  سوی  از 
مسير  بودن  ناهموار  و  سخت  و 
پروژه  اين  كارگاه،  به  مرور  و  عبور 
از ديگر پروژه ها متمايز می كند.  را 
دوم  دسته  در  كه  مشکالت  البته 
ناديده  نبايد  نيز  می گيرند  قرار 
بودجه  كمبود  هرچند  شود.  گرفته 
بدل  طبيعی  امری  به  پروژه ها  در 
مشکالت  همچنان  اما  است،  شده 
داريان  پروژه  برای  را  توجهی  قابل 
هم  ديگری  مشکل  می كند.  ايجاد 
در  تاخير  مشکل  دارد،  وجود  كه 
دريافت تجهيزات است. اين تاخير 
عمدتا به موضوع ترخيص تجهيزات 
طی  و  می شود  مربوط  گمرك  در 
كردن فرآيندهای بوروكراتيك برای 
گمرك،  از  تجهيزات  اين  ترخيص 
همواره برای  اين پروژه مشکل ساز 
تأخير در  نهايت موجب  است و در 

دسترسی به تجهيزات می شود.
در  درگير  نيروهای  تعداد  درباره 
اين پروژه نيز بايد گفت كه بر اساس 
شرايط فعلي پروژه كه مراحل اجرايی 
از  نفر   130 می كند،  طی  را  خود 
نيروهای فراب در كارگاه مشغول به 

كار هستند.
دست  به  نيروگاه  كارهای  تمامی 

نيروهای فراب انجام شده است
بايد تأكيد كرد كه تمامی امور مربوط 
نيروهای  دست  به  نيروگاه  احداث  به 
فراب انجام شده است. كارهای مربوط 
نيروگاه،  طراحی  تجهيزات،  تامين  به 
حمل تجهيزات و ساخت تاسيسات و 
تجهيزات به دست نيروهای فراب انجام 
شده است، همچنين راه اندازی نيروگاه 
تأمين  كنار  در  آن  از  بهره برداری  و 
ماه های  در  پروژه  نياز  مورد  تجهيزات 
آتی در دست شركت فراب خواهد بود. 
و  سد  احداث  توجيهی  داليل  درباره 
نيروگاه داريان نيز بايد اذعان كرد كه آب 
از جمله منابع انرژی است كه نمی توان از 
كنار آن به راحتی گذشت. برای همين 
يکی از اقداماتی كه برای نگهداری آب 
و استفاده بهينه از آن در داخل كشور 
ما همانند ساير كشورها انجام می شود 
ايجاد سد است. سد داريان هم از اين 
در  سد  اين  نيست.  مستثنی  قاعده 
درجه اول با هدف احاطه بر منابع آبی 
كشور احداث شده است، ضمن اينکه 
از  حجم  اين  تجميع  از  حاصل  انرژی 
آب، مي تواند منبعی بسيار مطلوبی برای 
توليد انرژی ساليانه، برابر 500 گيگاوات 
ساعت  باشد. كشور ما در حال رشد و 
نياز  انرژی  منابع  به  ما  و  است  توسعه 
داريم، مخصوصا اگر آن منابع، منابعی 
پاك تر نسبت به منابع انرژی به دست 

آمده از سوخت های فسيلی باشند.
از  داريان  نيروگاه  و  سد  نام 
اين  طرح  در مجاورت  كه  منطقه ای 
سد  است.  شده  برگرفته  دارد  قرار 
سيروان  رودخانه  بستر  در  داريان 
در منطقه پاوه قرار دارد، اسم سد از 
بر سد  روستای مشرف  نزديك ترين 
به اسم »داريان« اقتباس شده است، 
مناطق  از  داريان  است  ذكر  شايان 
منطقه  در  كه  است  ايران  تاريخی 

اورامانات قرار دارد. 
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گزارشی از انجام
مسئولیت  اجتماعی

 فراب در داریان

شرکت های تعاونی، ظرفيتی مناسب
 برای اشتغال زنان سرپرست خانوار

فروردين و ارديبهشت  1396فروردين و ارديبهشت  1396
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نزدیک ترین  سمت  به  که  هنگامی 
حرکت  »نودشه«  یعنی  داریان  سد  شهر 
جغرافیایی  وضعیت  سختی  از  می کنیم 
کوهستانی  خم  و  پیچ  پر  جاده های  و 
بدون  که  می رسد  ذهنمان  به  نکته  این 
برای  مسطح  زمین های  و  دشت ها 
معاش،  تامین  و  کشاورزی  و  زراعت 
مردم منطقه از چه راهی خرج و مخارج 
زندگی خود را تأمین می کنند. این سوال 
به  که  می آید  بوجود  بیننده ی  هر  برای 
لحاظ  از  پذیرتر  آسیب  قشرهای  راستی 
و  خانوار  سرپرست  زنان  یعنی  اقتصادی 
این  در  مي توانند،  چطور  سرپرست  خود 
هزینه های  شغل،  و  بی صنعت  سرزمین 

زندگی خود را تأمین کنند. 
جمله  از  خانوار  سرپرست  زنان 
بیشتر  که  هستند  اجتماعی  گروه های 
درگیر بیکاری و مسائل اقتصادی هستند؛ 
با  مردم  از  بسیاری  مانند  نیز  گروه  این 
با  و  می کنند  نرم  پنجه  و  دست  بیکاری 
هم  تولیدی  فعالیت  از  آنها  ماندن  کنار 
کشور،  اقتصاد  هم  و  جامعه  از  قشر  این 
فرصت های بسیاری را ازدست می دهد؛ از 
به  را  گروه  این  از  حمایت  که  اینروست 
جرای می توان در راستای ایفای مسئولیت 

اجتماعی نهادهای تولیدی دانست.
در سطح شهر کوچک و پلکانی نودشه 
ودر مرکز شهر یک مغازه کوچک و نسبتا 
از  نفر   6 آن  در  که  می بینیم  را  قدیمی 
جمع  هم  گرد  خانوار  سرپرست  زنان 
زنان  روستایی  تعاونی  نظر  زیر  و  شده اند 
پز  و  پخت  به  اقدام  خانوار  سرپرست 
تمامی  از جمله  مشتریان خود  برای  غذا 

کارکنان شرکت فراب می کنند. 
در  که  میانسال  تقریبا  خانم های  این 
آشپزخانه مشغول به کار بودند همگی در 
کارشان  محل  نزدیکی  در  و  نودشه  شهر 
این  وارد  که  هنگامی  داشتند.  سکونت 
»حبیبی«  خانم  می شویم  کوچک  مغازه 
به  خاصی  صمیمیت  با  مدیرآشپزخانه 
و  کار  از  رضایت  می آید،  ما  استقبال 
انجام دادن امور با شوق خاصی در اعضاء 
خانم  می خورد.  به چشم  خانه  آشپز  این 
تعاونی  این  که  می گوید  ما  به  حبیبی 
به  آغاز  نودشه  شهر  در   1373 سال  از 
فعالیت نموده و قریب به نود درصد  اعضاء 

این تعاونی زنان سرپرست خانوار هستند 
که برای کسب رزق و روزی حالل در این 

آشپزخانه مشغول به کارند. 
الی   250 روزانه  که  می دهد  ادامه  او 
در  غذایی  برنامه  طبق  غذا  پرس   300
فراب  شرکت  کارکنان  برای  مکان  این 
گونه ای  به  غذایی  برنامه  می شود.  طبخ 
است که در وعده نهار غذاهایی از جمله 
چلو خورشت ها و چلو مرغ و چلو کباب 
شام  وعده  در  اما  می شود،  پخته  و... 
معموال غذاهایی نسبتا سبک تر همچون 
و...  زمینی  سیب  پوره  و  خوراک ها  انواع 
کارکنان  خوشبختانه  که  می شود  تهیه 
راضی  ما  غذای  کیفیت  از  فراب  شرکت 

و متمایل به ادامه این روند هستند. این 
شرکت  برای  غذا  تهیه  بر  عالوه  خانم ها 
فراب برای سایر مشتریان خود در سطح 
شهر و مسافران و توریست ها و مراسم ها 
اینکه  وجود  با  می دهند.  ارائه  خدمات 
ظرفیت  حداکثر  و  دارند  کوچکی  مغازه 
مشتریان 10  از  میزبانی  برای  مغازه  این 
از  کوچک  مغازه  همین  اما  است،  نفر 
دید و منظره ای بی نظیر برخوردار است 
یک  در  و  پنجره  قاب  از  که  صورتی  به 
باغ های  و  کوهستان  مي توان  هم  کادر 
کوهستانی کردستان زیبا را مشاهده کرد. 
خانه هایی با بافتی بسیار قدیمی که بافتي 
تاریخي ماسوله در استان  شبیه روستاي 

هستند چشم  نظیر  بی  که   دارد  گیالن 
اندازی بی بدیل ایجاد کرده اند. 

دستی ها  کار  کوچک  مغازه  داخل  در 
نودشه  منطقه  دستی  صنایع  از  بعضی  و 
از جمله گیوه های دکوری را هم می شود 
دید که همین خانم های شاغل آشپزخانه 
ودر  بافته اند  خاص  سلیقه ای  با  را  آن ها 
داده اند.  قرار  خود  مشتریان  دید  معرض 
انجمن های  از  صندوقچه  چند  وجود 
خیریه شهرستان پاوه بر سر میز حساب و 
کتاب، نیز از دست داشتن این خانم ها در 
امور خیر، حکایت می کند. خانم حبیبی 
داخل  به  چای  یک  صرف  برای  را  ما 
آشپزخانه دعوت می کند؛ اولین چیزی که 

به چشم می خورد  آشپزخانه  به  ورود  در 
نظم و ترتیبی خاص در قرارگیری دیگ ها 
بهداشت  است؛  آشپزی  وسایل  سایر  و 
محیط به حد اعال رعایت شده و تمیزی 
قابل  نیز  محیط  نبودن  چرب  و  وسایل 

تحسین است.
 مشاهده آچار ها و جعبه ابزار آالت فنی 
برای سرویس گاز ها و تجهیزات آشپزخانه 
برای  بودن  خودکفا  و  فنی  از  نشان 
امکاناتشان می دهد.   سرویس تجهیزات و 
نانوایی  یک  با  دیوار  به  دیوار  همسایگی 
آشپزخانه  خانم های  به  را  امکان  این  نیز 
میداد که نان تازه و نازک محلی را برای 
از  با غذا به مشتریان خود بدهند.  صرف 

ویژگی های دیگر این آشپزخانه که آن را 
از سایر غذاخوری ها و رستوارن ها متمایز 
کرده بود، وجود دوغ محلی تازه و ماست 
چکیده محلی برای صرف با غذا بود که از 

کیفیت عالی برخوردار هستند.
در  خاص  و  مادرانه  سلیقه ای  واقع  در 
پذیرایی  این آشپز خانه از مشتریانش به 
چشم می خورد که همراه با صفا و صمیمت 
را به  این خانم ها جذبه خاصی  و سادگی 
به  آشپزخانه  مدیریت  است.  آورده  وجود 
از نکات حائز اهمیت این  ما می گوید که 
آشپزخانه استفاده از گوشت محلی تازه و 
سبزیجات و سیفی جات محلی است که 
این امر باعث شده است عالوه بر خودکفا 
بودن و کم شدن هزینه ها  در زمینه تهیه  
ما  محصوالت  و  غذاها  خام،  و  اولیه  مواد 
این  باشند و  از کیفیت مرغوبی برخوردار 
یکی از شاخصه های مردم محلی شهر برای 
انتخاب محل تهیه غذا است. خانم حبیبی 
همچنین یاد آور می شود که خوشبختانه 
سوی  از  ما  غذای  خرید  و  ما  بازار  رونق 
نفر   6 که  است  شده  باعث  فراب  شرکت 
مشغول  مکان  این  در  که  خانم هایی  از 
پخت و پز هستند به رزق و روزی حالل 
شرکت های  سایر  که  امیدواریم  و  برسند 
مشابه در سایر نقاط کشور اقدام به خرید 
عالوه  تا  نمایند  کسانی  چنین  از  غذا 
مسیر  در  گامی  بتوانند  نیازشان  رفع  بر 
بردارند.  خود  اجتماعی  مسئولیت  ایفای 
اما ذوقی که  نبیند و نفهمد،  شاید کسی 
هنگام تشکر بانوان فعال در این آشپزخانه 
از مجموعه فراب وجود داشت، تشکری از 

جنس اعتماد و همدلی بود. 
بزرگ  پروژه های  برای  که  اعتمادی 
می آفریند  بزرگ  سرمایه ای  مهندسی، 
جان  و  ذهن  در  را  مجموعه ها  این  نام  و 
مردم، در زمره نهادهایی انسانی با سرمایه 
اجتماعی درخور توجه قرار می دهد. بدون 
شک حمایت شرکت فراب و کارکنان سد و 
نیروگاه داریان از زنان سرپرست خانوار در 
نودشه، که با اقدامی مانند خرید غذای با 
کیفیت از چنین کارگاه های کوچکی اتفاق 
می افتد؛ تا سال ها در ذهن مردم آن منطقه 
میان  در  را  فراب  نام  و  ماند  خواهد  باقی 
خواهد  منطقه  این  مردم  خاطرات خوش 

نشاند.
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نیروگاه آزاد اولین نیروگاه آبی کشور است که طراحی و ساخت تعدادی از بخش های 
مهم واحدهای نیروگاهی آن، شامل توربین و گاورنر و همچنین طراحی اتوماسیون 

DCS این نیروگاه توسط نیروهای بومی کشور انجام شده است.
شروع  زمان  که  است   MW3/3 ظرفیت  با  ژنراتور  واحد  سه  دارای  نیروگاه  این 

بهره برداری هر کدام از واحدها در جدول 1 بیان شده است.

جدول 1. تاريخ های شروع بهره برداری هر كدام از واحدها

با توجه به بومی بودن این نیروگاه و شروع به کار تازه واحدهای آن، این نیروگاه 

در سال 1394 و 1395 )البته با توجه به راه اندازی نیروگاه در ماه های پایانی سال 
1394( 83/49 گیگاوات ساعت انرژی اکتیو تولید کرده است که این مقدار تولید، 
با توجه به مقدار تعهد تولید 81 گیگاوات ساعت تا پایان سال 95 )از تاریخ افتتاح( 

رکوردی قابل اعتنا در زمینه تولید انرژی نیروگاه های کشور به شمار می رود. 
بیشتر مشکالت نیروگاه ها در همان اوایل زمان شروع بهره برداری نمایان می شود، 
نیروگاه آزاد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و واحدهای آن دارای اشکالتی بوده است، 
اما با تالش نیروهای متعهد و زحمتکش مجموعه شرکت فراب، بخش عمده ای  از این 
مشکالت به صورت بهینه حل شده و واحدهای نیروگاه با مدیریت زمانی درست وارد 

شبکه ی برق کشور شده اند.
تا حد ممکن سعی شده است که در مجموعه نیروگاه آزاد تعادل زمان کارکرد و به 
تبع آن تولید هر کدام از سه واحد نسبت به کل مجموعه حفظ شود و نسبت کارکرد 

هر واحد با واحدهای دیگر تا حد ممکن یکسان باشد.
 نمودار شکل یک مجموع ساعات کارکرد هر واحد در سال های 1394 و 1395 را 
نشان می دهد. همینطور شکل 2، درصد کارکرد هر واحد نسبت به مجموع کل تعداد 

ساعات کارکرد سه واحد را نشان می دهد.  
 همانطور که از دو شکل صفحه بعد مشاهده می شود، تعداد ساعات کارکرد سه 
واحد به هم نزدیک است. بر اساس تعداد کل ساعات یک سال، به ترتیب تعداد ساعت 
کار واحد اول 6 هزار و 651 ساعت، واحد دوم 7 هزار و 125 ساعت و واحد سوم 6 
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هزار و 915 ساعت بوده است؛ که این مقدار در سال 1395 با توجه به اصالحاتی که 
در این سال انجام شده، مقدار مناسبی است. مجموع کارکرد هر کدام از واحدهای اول 
تا سوم از ابتدای بهره برداری به ترتیب 9 هزار و 72 ساعت برای واحد اول، 9 هزار و 
263 ساعت برای واحد دوم و 9 هزار و 77 ساعت برای واحد سوم است.  بر اساس این 
مدت کارکرد، نمودار دایره ای شکل 2 رسم شده که موید برقراری تعادل نسبی مدت 
زمان کاری واحدها در این نیروگاه می باشد. طبیعتاً بر اساس تعداد ساعات کارکرد 
انرژی  تولیدی واحدها مشخص می شود که نمودار شکل 3 کل  این مجموعه، توان 
اکتیو تولیدی توسط هر واحد در طی شانزده ماه اول بهره برداری سالهاي 1394 و 
1395 را نشان می دهد.  از مجموع توان های تولیدی واحدها در هر سال بهره برداری 
نمودار شکل 4 حاصل می شود که شرح آن به صورت ذیل می آید. شکل 4 مجموع 
انرژی های تولیدی توسط سه واحد را طی شانزده ماه اول بهره برداری نشان می دهد. 

عالوه بر انرژی اکتیو، انرژی راکتیو نیز در این شکل نشان داده شده است. 
و  آن  واحدهای  ظرفیت  به  توجه  با  آزاد،  بومی  نیروگاه  توسط  تولید  میزان  این 
زمانی  بازه  و  بهره برداری سیستم  و  اندازی  راه  اولیه ی  گرفتن مشکالت  نظر  در  با 
به  توجه  با  همچنین  است.  توجهی  قابل  مقدار  سالیانه،  تعمیرات  و  بازرسی  انجام 

نمودار شکل 4 مقدار کل انرژی های اکتیو و راکتیو تولیدی نیروگاه در طی این مدت 
زمان، از ابتدای شروع بهره برداری به ترتیب معادل 83/49 گیگاوات ساعت و 10/05 

گیگاوارساعت شده است.
با توجه به میزان تولید فوق به عنوان یک رکورد قابل توجه، می توان آن را به 
عنوان یکی دیگر از دستاوردهای مهم بهره برداری این نیروگاه به شمار آورد. بطور 
کل برخی از دستاوردهای مهم نیروگاه آزاد به شرح ذیل است که رکورد تولید مذکور 

را می توان به این مجموعه دستاوردها افزود.
- اهمیت و توجه به استفاده از توربین های بومی ساخته شده توسط فراب- توبا )از 
مرحله طراحی تا ساخت( و بهره برداری توسط شرکت مدیریت تولید و بهره برداری 

برق فراب در نیروگاه سد آزاد 
فراب-  توسط  شده  ساخته  بومی  های  گاورنر  از  استفاده  به  توجه  و  اهمیت   -
اتوماسیون دورعلی )از مرحله طراحی تا ساخت( و بهره برداری توسط شرکت مدیریت 

تولید و بهره برداری برق فراب در نیروگاه سد آزاد
- طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه سد آزاد بطور 

کامل توسط نیروهای متخصص داخلی انجام شده است.

شکل 3. انرژی اكتيو توليدی ساالنه هر واحد از ابتدای بهره برداریشکل 1. نمودار تعداد ساعت كاركرد ساالنه واحدها از ابتدای بهره برداری

شکل 4. نمودار انرژی توليدی اكتيو و راكتيو ساالنه ی نيروگاه

شکل 2. نمودار دايره ای درصد تعداد ساعات كاركرد هر واحد نسبت به كل مجموع 
ساعات كاركرد واحدها از ابتدای بهره برداری
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مثل بـرق و بـاد 

چنانکه در شماره پیش گفتیم توربین های 
از  بعد  داشتند،  شرقی  زادگاهی  که  بادی 
استفاده شدن در اروپا راه خود را به سوی 
تولید برق باز کردند و اولین بار هم مهندس 
جیمز بالیث اسکاتلندی موفق شد در سال 
1887 از انرژی این توربین ها برق تولید کند. 
همچنین گفتیم که این توربین ها در دهه های 
پایانی قرن بیستم با استقبال روزافزونی مواجه 
شدند و این گسترش استفاده همچنان ادامه 
دارد به گونه ای که از سال 2000 تا امروز، 
صنعت ساخت توربین های بادی برای تولید 

برق سالیانه 25 درصد رشد داشته است. 
باد  انرژی  قدیمی  بادی  آسیاب های  در 
چرخاندن  برای  مکانیکی  انرژی  به  تبدیل 
سنگ آسیاب می شد، همین ایده برای تولید 
برق نیز به کار گرفته شد. در واقع کاری که 
توربین های بادی انجام می دهند این است 
که انرژی جنبشی باد را به توان مکانیکی 
تبدیل می کنند و همین توان مکانیکی از 
پیدا  انتقال  تعبیه  ژنراتور  به  شفت  طریق 
تولید  الکتریکی  انرژی  نهایت  در  و  کرده 
می شود. توربین های بادی امروزی هم مثل 

اجداد منقرض شده خود بر اساس یک اصل 
ساده کار می کنند. انرژی باد دو یا سه پره ای 
را که بدور روتور توربین بادی قرار گرفته اند، 
یک شفت  به  که  روتور  این  و  می چرخاند 
مرکزی متصل است با چرخیدن خود ژنراتور 
تعبیه شده را هم به چرخش درمی آورد و 
در نتیجه این چرخیدن ها الکتریسیته تولید 

می شود. 
اصلی ترین مولفه ای که اینجا وجود دارد، 
استفاده بیشتر از نیروی باد است، برای همین 
توربین های بادی را بر روی برج های بلندی 
انرژی  نصب می کنند که بتوانند بیشترین 
ممکن را دریافت کنند. بلندی این برج ها به 
30 تا 40 متر باالتر از سطح زمین می رسند. 
البته توربین های بادی امروزی طراحی های 
بادهایی  در  آنها  عموم  اما  دارند  متفاوتی 
در طوفان ها  و حتی  زیاد  یا  با سرعت کم 

مي توانند مفید باشند.
دارند،  مختلفی  انواع  بادی  توربین های 
یا  با محور عمودی  بادی  توربین های  مثل 
توربین های بادی با محور افقی. توربین های 
دوپره یا توربین های سه پره. توربین هایی که 
امروز در بیشتر نیروگاه های بادی دنیا برای 
تولید مقرون به صرفه برق مورد استفاده قرار 

ادامه از شماره گذشته

می گیرند، معموالً توربین های سه پره با محور 
افقی هستند توربین هایی که نمونه آن را در 
نیروگاه بادی منجیل می شود مشاهده کرد. 
نمونه های پیشرفته این توربین ها با استفاده 
از سامانه های کنترل رایانه ای در جهت وزش 
باد قرار می گیرند تا بیشترین بازدهی ممکن و 
بیشترین میزان استفاده از نیروی باد را داشته 
باشند. البته نباید فراموش کرد که هنوز هم 
توربین های باد با دو پره و حتی یک پره هم 
استفاده می شوند که پره های این توربین ها، 

معموالً طولی بین 20 تا 40 متر دارند.
طراحی های  توربین ها  گفتیم  چنانکه 
اقلیمی که در  به  متفاوتی دارند که بسته 
است.  متفاوت  می شوند  برده   کار  به  آن 
در  بادی،  توربین  مدل های  از  برخی  مثال 
سرعت ثابت کار می کنند و برخی دیگر با 
سرعت های متغیر هم مي توانند کار کنند، اما 
نکته ای که باید به آن توجه کرد این است 
که توربین هایی با توان کارکردن در سرعت 

متغیر، مي توانند انرژی بیشتری تولید کنند.
عمودی  و  افقی  محور  با  توربین های 
هم که درباره آنها صحبت کردیم، هر یک 
خصوصیاتی دارند که بسته به نوع استفاده 
و اقلیمی که در آن به کار برده  می شوند، 
مي تواند بر انتخاب آنها از طرف مهندسین 
مثال  به عنوان  بگذارد.  اثر  کارفرمایان  و 
توربین هایی  عمودی  محور  با  توربین های 
آن  آشفتگی  و  باد  جهت  به  که  هستند 
حساسیت نشان نمی دهند و عملکرد مناسبی 
در هنگام وزش بادهای مغشوش و گردابه ای 

دارند.

همچنین توربین های بادی محور عمودی 
زمین  به  نزدیکتر  فاصله ای  در  مي توانند 
نصب شوند و جعبه دنده و ژنراتور آنها نیز در 
نزدیکی زمین قرار می گیرند. همین نزدیکتر 
بودن به زمین باعث امنیت و ارزانی بیشتر در 
ساخت و نگهداری و تعمیر آسان تر این نوع 
توربین های عمودی  در  توربین ها می شود. 
از آنجا که نوک پره ها در این نوع توربین ها 
به محور َدوران نزدیکتر است، سر و صدای 
کمتری نسبت به توربین محور افقی تولید 
می شود و همینطور بخاطر کوچکتر بودن این 
نوع توربین ها، احتمال برخوردهای محیطی 

هم کمتر می شود.
محور  با  توربین های  مزایای  کنار  در 
عمودی باید معایب آنها را هم دید. به عنوان 
توربین ها،  نوع  این  مثال مهم ترین مشکل 
ایجاد نیروی مخالف نسبت به بادی است که 
به پره دیگر می وزد، یعنی باد در بخشی از 
چرخه تولید انرزی مخالف نیروی خود عمل 
می کند که در نتیجه آن بازدهی توربین در 
مقایسه با توربین های افقی کمتر می شود. 
البته جبران پایین بودن بازده توربین های 
محور عمود از طریق چیدمان فشرده تر آنها 
و طراحی جدید امکان پذیر است اما هزینه 
باالی طراحی و تحلیل ایرفویل پره ها خود از 
دیگر معایب قابل توجه توربین های با محور 

عمودی است.
معایب  و  مزایا  سراغ  بعد  شماره  در 
توربین های با محور افقی و کاربرد آنها در 

اقلیم سرزمینی ایران خواهیم رفت.
ادامه دارد ...
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