




 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.
 هیات 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 و نشاني 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

تجربه نگاري

د    ر مسير توسعه

فراب، پيمانكار EPC تأمين تجهيزات و ناوگان پروژه خط A متروي قم شد
به گزارش روابط عمومي ش��رکت فراب، در نامه مدیر عامل مؤسس��ه ح��را )زیرمجموعه قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبیاء( به مدیر عامل شرکت مهندسان مشاور پردیسان سازه طراحان، آمده است...

افتتاح ايستگاه پمپاژ »گدارخوش« در استان ايالم
در  که  گدارخوش  ایستگاه  فراب،  نشریه  گزارش  به  شد.  افتتاح  »گدارخوش«  پمپاژ  ایستگاه 
شهرستان مهران استان ایالم قرار دارد، در اثر سیالب سال 1394 بصورت کلي تخریب شده بود... 

 قرارداد شركت ساخت تجهيزات فراب و BHI  برای ساخت بويلر
شرکت ساخت تجهیزات فراب )توبا( در راستاي تحقق استراتژي هاي توسعه بازار خود که به بازاریابي و اخذ 

پروژه هایی در خارج از گروه فراب معطوف است ...

اتمام ساخت بخشي  از تجهيزات استاپالگ نيروگاه درالوک 2 عراق
22عملیات ساخت و تست نهایي کلیه بخش هاي مربوط به دریچه هاي سرریز وباالدست توربین نیروگاه 

درالوك 2 عراق به پایان رسید...

ارسال كامل واگن های خط 2 قطار شهری مشهد  از چين به ايران 
مدیر عامل شرکت قطار شهری مشهد گفت: تمامی واگن های خط 2 قطار شهری مشهد که از چین 

سفارش داده شده است...

تجربيات برنامه ريزي در پروژه ترم كنيا
پروژه ترم در مقابل پروژه هاي فراب شاید از نظر حجمي کوچک به نظر مي رسید اما بدلیل گستردگي 

در فعالیتهاي مختلف سبب شد از اهمیت باالیي برخوردار شود...

نمايشگاه كنتورهای هوشمند 2017 در آمستردام برگزار شد
 این نمایش��گاه یکي از س��ودآورترین بخش کس��ب و کار، نوآوری و پلت فرم اطالعاتی است که 

ارتباطات جامعه هوشمند را در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهد...

حضور فراب در نمايشگاه كنتورهای هوشمند در هلند 
شرکت فراب در نمایشگاه EUW به عنوان یکي از مهم ترین رخدادهاي حوزه اندازه گیری و شبکه های 

هوشمند که در روزهای یازدهم تا سیزدهم مهرماه در آمستردام هلند برگزار شد...

معرفی توانمندی های فراب به اعضاي باشگاه نفت و نيرو
غرفه فراب در نمایشگاه جانبی سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو، مورد بازدید معاون وزیر نفت و 

جمعی از معاونان و مدیران این وزارتخانه و...

قراردادهای صنايع ريلی به اصالح اساسی نياز دارند
حمل و نقل آس��ان و قابل دس��ترس برای بخش های مختلف جامعه، یکی از مهمترین شاخص هاي 

دست یابی توسعه پایدار برای کشورهای رو به توسعه است. در این میان حمل و نقل ریلی...

 برنامه عربستان برای فرار از تشنگی
بر خالف آنچه ما تصور می کنیم، کشورهای عربی در مواجهه با تکنولوژی های روز دنیا به هیچ عنوان 

تنبل و منفعل نبوده اند...

آب درياها سخت تلخ است و نجات بخش
اگر فدریکو گارس��یا لورکا، شاعر مبارز اسپانیایی که روزی سروده بود »آب دریاها سخت تلخ است«، 

امروز زنده بود، می شد او را به قلب کارخانه های آب شیرین کن برد...

داستان مختصر  فاضالب  از لوله های ورودی تصفيه خانه تا گندزدايی
می گویند احتیاج پدر اختراع است. بر اساس همین گزاره است که می توان ظهور و بروز برخی اتفاقات 

امروزی را توجیه کرد. مثال تصفیه فاضالب انسان ها برای استفاده مجدد، اختراعی است...
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تجـــربهنگـــاري
در قلب قاره سياه

طرح و اجراي نيروگاه برق آبی ترم
 در كشور كنيا

و  نيروگاه هايی است كه داستان ساخت  از آن دست  ترم  نيروگاه 
پروژه ای  است.  درس آموز  روايت های  از  پر  و  پيچيده  آن،  تحويل 
در قلب آفريقا كه همزمان با تشديد تحريم های مالی ظالمانه عليه 
مشكالت  وجود  با  كه  پروژه ای  می رسيد.  سرانجام  به  بايد  ايران، 

متعدد...

كنيا در شرق قاره سياه قرار دارد. كشوری با 30 ميليون نفر جمعيت و با 
طرح هايی برای توسعه و رشد. اين كشور در مسير توسعه خود نيازمند 
توليد انرژی است. از همين روست كه تالش می كند برای تامين انرژي 

مورد نياز خود بيشترين بهره را از پتانسيل آبي اين سرزمين ببرد...

آد        رس: تهران، خيابان وليعصر، باالتر از ميد        ان وليعصر، خيابان شهيد         شهامتي، شماره 41 
صند        وق پستی:8777 – 15875 

تلفن: 4 – 88900042 - د        اخلی: 2086
 magazine@farab.com :پست الكترونیک

www.farab.com :آد        رس سایت
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گزارش بخش سيويل

 پروژه نيروگاه ترم 
برنامه ريزي، سازماندهي و انجام فعاليت هاي مربوط به بخش سيويل 
پروژه ترم به عنوان يكي از پرچالش ترين فرآيندها در تكميل اين پروژه 
بود. شايد در نگاه اول، پروژه ترم از ديد نظاره گر بيروني، مانند يك 

موجود آرام و مطيع به نظر آيد كه تكامل آن تنها با برآوردن...

24

برای ما بنویسید
حتی اگر نوشتن سخت باشد

مهندس ها نوشتن را دوست ندارند. بی تعارف باید بگویم، این گزاره ای است 
که بعد از دو سال سردبیری نشریه داخلی شرکت فراب به آن رسیده ام. البته 
باید قیدی به این گزاره اضافه کنم و بگویم: »متاسفانه، مهندس ها نوشتن را 

دوست ندارند.«
مرحوم دکتر کاتوزیان معمار علم حقوق در ایران و از بنیانگذاران متن قانون 
اساسی کشور ما، می گفت: هر آنچه من در زندگی به دست آورده ام از این 
بابت است که درباره اتفاقات مهم هر روزم، چند خط یادداشت برداشته ام یا 
خاطره ای نوشته ام. از این باب است که باید باز تأکید کنم، متاسفانه همکاران 
ما در شرکت فراب عالقه ای به نوشتن ندارند. این تأسف از آنجا ناشی می شود 
که در زیر پوست این شرکت بزرگ و جریان اجرای پروژه هایی که ممکن است 
از منظر شما همکاران عزیز، معمولی و پیش پا افتاده به نظر آید، هزار داستان 
نهفته است. در هر پروژه ای بسته به کوچک و بزرگ بودن آن، بسته به جغرافیا 
و تاریخ محل اجرای پروژه، تجربیات شگرف و منحصر به فردی نهفته است که 
ممکن است در نگاه شما عادی جلوه کند. تجربیاتی که ما نیازمند بازگو کردن 
آن ها هستیم. ما نیازمند شنیدن داستان های شما و روایت کردن آن  ها به زبانی 

ژورنالیستی برای باقی همکارانتان و خانواده بزرگ فراب هستیم.
پیشنهاد و یا به عبارت دقیق تر و بهتر خواهش ما این است که از همین 
امروز که این چند خط را می خوانید، شروع به نوشتن تجربیات و خاطرات 
خود در جریان اجرای پروژه های شرکت فراب کنید. داستان هایی را که در 
طول همکاری خود با فراب، با آن ها روبرو بوده اید برای ما بنویسید و بفرستید 
تا از آنها در شماره های آتی فراب، در خالل پرونده های مربوط به هر پروژه 

استفاده کنیم.
بنای ما در نشریه فراب بر این است که از شماره بعد، در هر شماره به 
سراغ یکی از پروژه های اتمام یافته گروه فراب برویم. نکات مهندسی و فنی 
این پروژه ها را از زبان مدیران و متخصصان سابق و فعلی این پروژه ها بشنویم 
و روایت کنیم. در این میان جایی هم برای خاطرات و تجربه های همکارانی در 
نظر گرفته ایم که در بخشی از این پروژه ها درگیر بوده اند. پس اگر داستان یا 
تجربه ای از حضور خود در هر یک از پروژه های فراب دارید، برای ما بفرستید 
تا آنها را بر اساس پروژه ها تقسیم بندی کنیم و در زمان مقتضی در خالل 
هر پرونده منتشر کنیم. به عنوان مثال شماره آینده مجله به نیروگاه سیمره 
اختصاص خواهد داشت و شماره بعد از آن به پروژه گتوند. از همین رو بار 
دیگر از همه همکارانی که در روند اجرای پروژه های گروه فراب در هر رده و 
مقامی حضور داشته اند؛ دعوت می کنیم که خاطرات و تجربیات خود را برای 

ما بفرستند. ما منتظر بازگو کردن روایت های شما در نشریه فراب می مانیم.
نکته ای که نباید ناگفته گذاشت این است که بسیاری از همکاران، گمان 
شود.  رعایت  خاصی  انشای  و  آداب  باید  نشریه  در  نوشتن  برای  می کنند 
صمیمانه باید بگویم ما در نشریه میزبان نوشته های شما با هر قلم و انشایی 
هستیم. کافی است روایت و تجربه خود را با جزئیات و دقیق برای ما بفرستید. 
ما در نشریه تمام تالش خود را به کار خواهیم بست، تا این روایت به بهترین 

شکل ممکن در کنار دیگر مطالب پرونده های خاص ما، قرار گیرد. 
پس به قول مولوی بزرگ:

هیچ آدابی و ترتیبی مجوی
هرچه می خواهد دل تنگت، بگوی

 سردبير

مهدی جليلی



مجله خبری4

تكمیل خطوط روي پایپرك شمالي و همچنین تكمیل تجهیزات 
ابزاردقیق پروژه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

تكمیل نصب و انجام تست هاي پیش راه اندازي پست 01-52 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

 TK-6001-2 وضعیت اجراي خطوط میاني سایت شمال مخزن 
پروژه میعانات گازي پارس جنوبي

 اجراي خطوط اصلي و انشعابات فرعي خط میاني سایت پروژه 
میعانات گازي پارس جنوبي

نصب گریتینگ و هندریل در كوره ها پتروشیمي گچساران

 اخبار شركت ساختمان و نصب فراب

شرکت فراب در تاریخ 11 الي 14 شهریور ماه توسط 
قرار گرفت و  نورد« مورد ممیزي  ممیزان شرکت »توف 
موفق به ارتقاي سیستم هاي مدیریت کیفیت و مدیریت 
زیست محیطي خود به آخرین ویرایش حال حاضر دنیا، 

یعني ویرایش سال 2015 شد. 
موضوعاتي همچون ریسک، دانش، استراتژي و ... مفاهیم 
جدیدي است که در ویرایش جدید استانداردها مورد تاکید 
قرار گرفته است. فراب طي یک برنامه یک ساله و با همکاري 
استانداردها  ویرایش  این  استقرار  به  موفق  کلیه بخش ها 

گردید. شرکت فراب قریب به 20 سال است که استاندارد 
ISO9001 و 10 سال است که سیستم مدیریت یکپارچه 
 ISO14001-OHSAS18001-ISO9001-HSE(

MS( را پیاده سازي کرده است.
در حال حاضر استانداردهاي ISO9001:2015 براي 
مدیریت کیفیت، ISO14001:2015 براي مدیریت زیست 
محیطي، OHSAS18001:2007 براي مدیریت ایمني و 
بهداشت شغلي و نظام HSE-MS وزارت نفت در فراب 

مستقر است.

شرکت فراب به عنوان »پیمانکار تأمین تجهیزات و 
ناوگان پروژه خط A متروي قم« معرفي شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، در نامه مدیر 
عامل مؤسسه حرا )زیرمجموعه قرارگاه سازندگي خاتم 
االنبیاء( به مدیر عامل شرکت مهندسان مشاور پردیسان 
سازه طراحان، آمده است: »پیرو معارفه در جلسه مورخ 21 
شهریور 96 و وفق ماده 4-4 شرایط عمومي پیمان اصلي 
)پیمانکاران دست دوم(، شرکت مهندسي فراب به عنوان 
پیمانکار تأمین تجهیزات پروژه خط A متروي قم به حضور 
معرفي مي شود.« گفتني است شرکت فراب از ابتداي ورود 
به حوزه طرح هاي صنایع ریلي تاکنون، پروژه هاي مهمي 
را به صورت EPC در این حوزه، اجرا کرده و یا در دست 
اجرا دارد. از جمله این پروژه ها، مي توان به طراحي، تأمین 

پروژه خط 2 قطار شهري  ناوگان  و  اجراي تجهیزات  و 
مشهد که فاز اول آن در حال بهره برداري است، اشاره کرد. 
همچنین شرکت فراب طراحي، تأمین و اجراي تجهیزات 
پروژه خط 7 متروي تهران را نیز بر عهده داشته است که 
فاز اول این پروژه نیز خاتمه یافته و در حال بهره برداري 
است. یکی از آخرین پروژه های بهره برداری شده شرکت 
فراب در حوزه صنایع ریلی نیز به طراحي، تأمین و اجراي 
که  می گردد  باز  تهران  متروي  خط 8  پروژه  تجهیزات 
فازهاي اول و دوم آن خاتمه یافته است. طراحي، تأمین 
طراحي،  تهران-تبریز،  راه آهن  تونل  تجهیزات  اجراي  و 
تأمین و اجراي تجهیزات مترو گلشهر- هشتگرد و احداث 
قطعه اول تونل قطار شهري کرمانشاه، نیز از جمله دیگر 

پروژه های فراب در این حوزه بوده است.

موفقيت فراب در استقرار ويرايش جديد
 استانداردهاي مديريتي

فراب، پيمانكار EPC تأمين تجهيزات و ناوگان 
پروژه خط A متروي قم شد
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بتن ریزي دیوار حائل پتروشیمي گچساران

 راه اندازي تابلوهاي LPS1 ایستگاه بسیج خط 7 متروي تهران

 عملیات نصب و راه اندازي جرثقیل سقفي 
پروژه فاز 13 پارس جنوبي

 نمایي از فعالیت اجرایي در واحدهاي 147 و 148 پروژه فاز 13 
پارس جنوبي

 عملیات نصب و راه اندازي تجهیزات برقي پست LPS خط 2 قطار 
شهري مشهد

اخبار شركت ساختمان و نصب فراب

دالر  میلیون  یک صد  از  بیش  اخیر،  سال  دو  در   
شرکت های  توسط  مهندسی  فنی  خدمات  پروژه های 
انجام رسیده است. به گزارش  به  ایرانی در کشور کنیا 
نشریه فراب، سفیر جمهوری اسالمی ایران در کنیا ضمن 
ارزش100  به  پروژه هایی  اجرای  یافتن  سرانجام  اعالم 
میلیون دالر در کنیا از سوی شرکت های ایرانی، گفت: در 
حال حاضر مراحل مذاکره و انعقاد قرارداد تعداد دیگری 
پروژه های احداث سد و نیروگاه برق آبی و خطوط انتقال 
سوخت نیز در جریان است. »هادی فرجوند« در این باره 
گفت: میزان صادرات غیرنفتی جمهوری اسالمی ایران در 
شش ماهه نخست سال جاری میالدی تقریباً معادل کل 
یک سال قبل از آن بوده و با برنامه ریزی ها و حمایت های 
انجام شده، شرکت های ایرانی فعال در حوزه های تجاری و 
اقتصادی و خدمات فنی و مهندسی استقبال خوبی برای 

این کشور و  بازار  به  با هدف دسترسی  حضور در کنیا 
نیز شرق آفریقا داشته اند. فرجوند با اشاره به فراهم شدن 
گسترش  و  توسعه  برای  الزم  زیرساخت های  و  بسترها 
مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور، آمادگی مجموعه 
سفارت و سایر نهادهای جمهوری اسالمی ایران در کنیا را 
برای پذیرش، حمایت و کمک به حضور شرکت ها و فعاالن 
حوزه تجاری و اقتصادی کشورمان به خصوص در زمینه 
مهندسی،  فنی  نیز صدور خدمات  و  غیرنفتی  صادرات 
از شرکت های  یکی  فراب  داد. شرکت  قرار  تاکید  مورد 
ایرانی است که در سال های گذشته در بازار فنی مهندسی 
کشور کنیا حضور داشته است. احداث نیروگاه ترم، یکی از 
مهمترین پروژ های شرکت های ایرانی در کشور کنیاست 
که اجرای آن را شرکت فراب به عنوان پیمانکار EPC بر 

عهده داشته است.

ایستگاه پمپاژ »گدارخوش« افتتاح شد. به گزارش 
شهرستان  در  که  گدارخوش  ایستگاه  فراب،  نشریه 
سال  سیالب  اثر  در  دارد،  قرار  ایالم  استان  مهران 

1394 بصورت کلي تخریب شده بود. 
این ایستگاه در هفته دولت امسال و در جریان سفر 
به  نیرو  مهندس »ستار محمودي«، سرپرست وزارت 
بالغ بر 120  افتتاح شد. اجراي این طرح  این استان 
میلیارد ریال هزینه داشته است و با بهره برداری از آن، 
امکان آبیاري دو هزار و 820 هکتار از اراضي منطقه 

فراهم مي شود.
به عنوان  فراب،  نگهداري  و  بهره برداري  شرکت 
از جمله  مقتضي  فعالیت هاي  کلیه  طرح،  این  متولي 
راه اندازي  و  نصب  تامین،  مجدد،  مهندسي  طراحي  

تجهیزات مربوط را در مدت حدود شش ماه مدیریت 
کرد و نتیجه این حضور، تحقق دستاورد »تجربه موفق 

تعمیرات و راه اندازي ایستگاه هاي پمپاژ« است. 

ايرانی ها بيش از 100 ميليون دالر 
پروژه های فنی مهندسی در كنيا اجرا كردند

افتتاح ايستگاه پمپاژ »گدارخوش« در استان ايالم

فراب در زمره صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ایران
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 RS عملیات نصب و راه اندازي تجهیزات برقي پست 
خط 2 قطار شهري مشهد

 برگزاري جلسات كمیسیون تحویل موقت ایستگاه هاي
بهره برداري شده خط 7 مترو تهران

 شروع عملیات اجرایي پایپینگ
 در سایت پروژه نیروگاه سیكل تركیبي داالهو

توربین واحد 1 نیروگاه داریان 

تابلوها و تجهیرات برقي در حال كار نیروگاه داریان 

 اخبار شركت ساختمان و نصب فراب

شرکت ساخت تجهیزات فراب )توبا( در راستاي تحقق 
اخذ  و  بازاریابي  به  که  خود  بازار  توسعه  استراتژي هاي 
از گروه فراب معطوف است، موفق  پروژه هایی در خارج 
با شرکت BHI کره جنوبي شد.  قراردادهایی  انعقاد  به 
 BHI و  فراب  تجهیزات  ساخت  شرکت  راستا  این  در 
برای تامین یک دستگاه آسانسور نیروگاه سیکل ترکیبي 
ارائه خدمات  قرارداد  بستند. همچنین  قرارداد  مازندران 

حرارتي  بازیاب  بویلرهاي  ساخت  بر  نظارت  و  بازرسي 
شرکت  دو  این  بین  نیز  داالهو  و  مازندران  نیروگاه هاي 
منعقد شد. شرکت ساخت تجهیزات فراب تاکنون عالوه 
بر دریافت پیش پرداخت قراردادهاي مذکور، فعالیت هاي 
اجرایي هر دو قرارداد را نیز شروع کرده و امیدوار است با 
برقراري ارتباط با شرکت BHI و شرکت هاي مشابه بتواند 

سهم قراردادهاي خارج از گروه فراب را افزایش دهد.

طراحي و مهندسي تجهیزات ماشین تمیزکننده دریچه 
 Trash Rack Cleaning Machine -( آشغالگیر 
TRCM( نیروگاه درالوك 2 عراق توسط همکاران شرکت 
ساخت تجهیزات فراب )توبا( پایان یافته و تامین مواد اولیه 
و ساخت تجهیزات توسط سازنده ایتالیایي شروع شده 

است.
در حال حاضر تمام مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته 
 EMIS توسط شرکت TRCM مورد نیاز براي ماشین
ایتالیا تامین شده است و در بخش ساخت پروژه نیز بالغ 

بر 55درصد پیشرفت فیزیکي داشته است.

پروژه  پیش پرداخت 
جرثقیل هاي  تامین 
پارس  نیروگاه  کمکي 
مهرماه  در  جنوبي 
فعالیت هاي  و  دریافت 
پروژه  این  اجرایي 
شرکت  در  رسما 
تجهیزات  ساخت 
فراب )توبا( شروع شده 
کاري  محدوده  است. 
شرکت  در  پروژه  این 

نصب  و  تامین  طراحي،  شامل  فراب  تجهیزات  ساخت 
نیم  اسمي  ظرفیت  با  مونوریل  و  جرثقیل  دستگاه   16
و  فني  مدارك  حاضر  حال  در  که  مي باشد  تن  ده  تا 
توسط  آنها  الکتریکال  و  مکانیکال  بخش هاي   طراحي 
و  است  شده  ارسال  و  تهیه  جنوبي  کره   KG شرکت 
همکاران بخش مهندسي شرکت ساخت تجهیزات فراب 
در حال بررسي این مدارك هستند. با تکیه بر توان فني 
و تجربیات گذشته امیدواریم در کمتر از یک  سال موفق 

به اتمام پروژه شویم.

BHI شركت ساخت تجهيزات فراب و 
 برای ساخت بويلرهای بازياب حرارتی قرارداد بستند

پروژه ماشين تميزكننده
 )TRCM( دريچه آشغالگير 

درالوك عراق

آغاز پروژه تامين جرثقيل هاي كمكي 
نيروگاه متمركز پارس جنوبي در 

شركت ساخت تجهيزات فراب

اخبار شركت ساخت تجهيزات فراب
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 مونتاژ هد كاور و قراردادن شفت واحد دو در محل اصلي نیروگاه سردشت

 آماده سازي دیسشارژ رینگ واحد 2 نیروگاه سردشت

پروژه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس - تكمیل نصب و انجام تست هاي 
پیش راه اندازي پست 01-52

 جوشكاري خطوط زیرزمیني پتروشیمي گچساران 

عملیات نصب و راه اندازي پله هاي برقي خط 2 قطار شهري مشهد 

 اخبار شركت ساختمان و نصب فراب

اخبار شركت ساخت تجهيزات فراب

پیش پرداخت  فراب  تجهیزات  ساخت  شرکت 
 )ACC( کولینگ  سیستم  تجهیزات  تامین  قرارداد 
نیروگاه متمرکز پارس جنوبي را تیرماه امسال دریافت 
بخش هاي  اولویت بندي  از  بعد  شرکت  این  کرد. 
پروژه  پیشبرد  برای  را  قراردادهایی  پروژه،  مختلف 
نیز منعقد کرده و فعالیت هاي اجرایي برخی بخش ها 
فعالیت  از جمله بخش هایی که  آغاز شده است.  نیز 
تأمین  به  توان  می  است،  شده  آغاز  آنها  اجرایی 
استیم  )Steel Structure(،تامین  فلزي  اسکلت 
تامین   ،)CRT( مخازن  و   )Steam Duct( داکت 
اتصاالت انعطاف پذیر )Expansion Joints( وتامین 

 LV Power Distribution( توزیع  تابلو هاي 
اشاره  داکت ها  باس  و  ترانسفورماتورها  و   )System
این  کرد. همچنین مقرر شده است سایر بخش هاي 
قرارداد نیز با هماهنگي کارفرماي طرح )شرکت فراب( 
اولویت بندي شوند تا بتوان در محدوده زماني آذرماه 
قراردادهاي  پروژه،  مالي  تامین  صورت  در  و   1396

تامین سایر تجهیزات نیز منعقد گردد.
فلزي،  اسکلت  بخش هاي  اصلي  متریال  و  مواد 
خریداري  پیمانکاران  توسط  مخازن  و  داکت  استیم 
شده و ساخت بخش هاي قابل توجهي از این تجهیزات 

نیز آغاز شده است.

بخش هاي  کلیه  نهایي  تست  و  ساخت  عملیات 
مربوط به دریچه هاي سرریز وباالدست توربین نیروگاه 
اطالعات  اساس  بر  رسید.  پایان  به  عراق   2 درالوك 
بر  عالوه  فراب  تجهیزات  ساخت  شرکت  از  دریافتی 
و  بخش ها، ساخت  این  نهایی  تست  و  اتمام ساخت 
فیکس پارت ها،  شامل  آن ها  متعلقات  نهایی  تست 
مدفون  قطعات  همچنین  و  گایدریل ها  داگینگ ها، 
در  است.  یافته  پایان  نیز  تیوب  درفت  دریچه هاي 

همین راستا حدود 210 تن از تجهیزات ساخته شده، 
آماده ارسال به سایت پروژه در کشور عراق هستند. 
همچنین تاکنون بیش از 280 تن تجهیزات ساخته 
باالدست  آشغالگیرهاي  تجهیزات  از  متشکل  شده 
فالشینگ،  شامل  استاپالگ  دریچه هاي  و  توربین 
اسکیمینگ، پاور اینتیک و باال دست توربین به همراه 
متعلقات آنها به محل اجراي پروژه در اقلیم کردستان 

عراق ارسال کرده است.

پيشرفت پروژه تامين تجهيزات سيستم كولينگ
 نيروگاه متمركز پارس جنوبي

اتمام عمليات ساخت بخشي
 از تجهيزات استاپالگ نيروگاه درالوك 2 عراق
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عایق و لترینگ پایپ رك یونیت 126 پروژه یوتیلیتي فاز 22-24 

اتمام راه اندازي و تحویل Sub station شماره 6 به كارفرما پروژه 
یوتیلیتي فاز 22-24 

 فالشینگ روغن واحد 124 جهت راه اندازي واحد پروژه یوتیلیتي فاز 
 22-24

سایت رازان-پروژه سبزآب ري

Ditch قالب بندي و آرماتور بندي -پروژه میعانات گازي عسلویه

اخبارشركت نارديس

سرپرست وزارت نیرو از تصفیه یک میلیارد مترمکعب 
فاضالب در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس برنامه 
ششم توسعه این رقم باید دو و نیم برابر شود به نحوی که 
تصفیه فاضالب ها به دو و نیم میلیارد مترمکعب در سال 
برسد. به گزارش نشریه فراب، »ستار محمودی« در حاشیه 
افتتاح تصفیه خانه فاضالب شهرستان کرج که سیزدهم 
مهرماه برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران با تأکید 
بر اینکه مصرف آب در کشور تولید فاضالب را به همراه 
دارد، گفت: اگر فاضالب ها تصفیه نشود آلودگی های جدید 
و بیشتری را ایجاد می کند به همین منظور و برای باال بردن 
سطح بهداشت و جلوگیری از تهدیدات به منابع سالم آبی 
در کشور نیاز داریم که برنامه ریزی ویژه ای در این خصوص 

صورت گرفته است. سرپرست وزارت نیرو گفت: یک میلیارد 
مترمکعب در سال، فاضالب تصفیه و به پساب مورداستفاده 
مجدد تبدیل می شود که این میزان باید در برنامه ششم 
توسعه به 2 و نیم میلیارد مترمکعب افزایش پیدا کند. وی 
با تأکید بر اینکه البرز به دلیل رشد مهاجرپذیری نیازمند 
برنامه ریزی ویژه در زمینه زیرساخت های آب و برق است، 
گفت: این استان دارای زیرساخت های صنعتی و تولیدی 
است و به تقویت زیرساخت برق نیز نیاز دارد. محمودی 
با بیان اینکه درصدد هستیم رشد توسعه زیربنایی بخش 
آب کشور افزایش پیدا کند، تصریح کرد: در طول خدمت 
دولت دوازدهم کل روستاهای باالی 20 خانوار استان البرز 

از نعمت آب بهداشتی برخوردار خواهند شد.

تصفیه فاضالب ها باید به ۲.۵ میلیارد مترمکعب در سال برسد

لزوم رشد 250 درصدی صنعت تصفيه خانه ها
بر اساس برنامه ششم توسعه

معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: شبکه برق دو 
به  امسال  )آبان ماه(  نوامبر  اواسط  عراق  و  ایران  کشور 
صورت آزمایشی سنکرون می شود. به گزارش نشریه فراب، 
»هوشنگ فالحتیان«، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با 
اعالم آمادگی برای سنکرون شبکه برق ایران و عراق در 
دیدار با »عادل کاظم جریان«، معاون وزیر برق عراق، گفت: 
خوشبختانه با وجود رکوردشکنی میزان مصرف برق در 
تابستان امسال، توانستیم به تعهدات خود نسبت به کشور 
همسایه عراق مبنی بر تأمین برق در فصل گرم تابستان 
پایبند بمانیم. فالحتیان تصریح کرد: ایران آمادگی دارد 

در سه بخش بازسازی شبکه های تولید، توزیع و خطوط 
انتقال برق عراق با حضور بخش خصوصی ایران مشارکت 
جدی داشته باشد. معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ضمن 
اشاره به لزوم سنکرون کردن شبکه برق دو کشور تأکید 
کرد: برنامه این است که شبکه برق دو کشور در اواسط 
نوامبر امسال )آبان ماه( به صورت آزمایشی سنکرون شود 
افزایش  این موضوع می تواند نقش بسیار مهمی در  که 
میزان مبادالت برق دو کشور ایفا کند. وی ادامه داد: در 
صورت درخواست کشور عراق، امکان بازسازی شبکه های 

توزیع و انتقال برق عراق در دو سال وجود دارد. 

 قائم مقام صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه 
ملی، 2 میلیارد دالر اعتبار برای صادرات خدمات فنی و 

مهندسی در نظر گرفته است.
»علیرضا صالح« با اشاره به ابالغ بسته صادراتی مصوب 
صنعت،  به  ارز  تخصیص  درباره  مقاومتی  اقتصاد  ستاد 
به  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  مصوبات  جهت گیری  افزود: 
سمت صنایع صادراتی است؛ یعنی اعتبارات ریالی برای 

به  آن  کنار  در  و  است  درصد   11 حدود  صادرکننده 
کشورهای خریدار نیز اعتبار خرید می دهیم. وی ادامه 
میلیون  بخواهد 200  اگر کشوری  رویکرد،  این  با  داد: 
دالر تجهیزات از ایران خریداری کند، ما اعتبار خریدار 
برای سازنده  این پول در عمل  به آن کشور می دهیم؛ 
تجهیزات وارد کشور می شود و سپس کشور متقاضی در 

مدت زمانی، پول صندوق را باز می گرداند.

شبكه برق ايران و عراق آبان ماه
 به صورت آزمايشی سنكرون می شود

اختصاص 2 ميليارد دالر اعتبار 
برای صدور خدمات فني و مهندسی
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پرشدن مخزن براي انجام هیدروتست پروژه بصره

انجام كارهاي باقیمانده  مخازن 18 گانه پروژه فاز 13 پارس جنوبي

كف سازي محوطه Main Pump-میعانات گازي عسلویه

 تكمی�ل نصب و انجام تس�ت هاي پیش راه اندازي پس�ت 01-88  
پروژه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

 تكمیل نصب و انجام تست هاي پیش راه اندازي و برق داري پست 
68-01 پروژه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

اخبارشركت نارديس

مشهد  شهری  قطار   2 خط  از  ایستگاه  پنجمین 
و  مشهدی  شهروندان  و  شهری  مسئوالن  حضور  با 
روز شنبه 28  تومان،  میلیارد  بر 60  بالغ  اعتباری  با 
مردادماه در بلوار طبرسی مشهد به بهره برداری رسید.

این ایستگاه با مساحت هفت هزار و 900 متر مربع، 

دارای هشت دستگاه پله برقی و چهار آسانسور است 
که عمق آن از سطح آسفالت 17 متر است. با افتتاح 
از  برداری  بهره  نخست  مرحله  مفتح،  ایستگاه شهید 
خط 2 قطار شهری مشهد که از اسفندماه سال گذشته 

آغاز شده بود، تا میدان شهدا تکمیل شد.

گفت:  کرمانشاه  شهری  قطار  سازمان  مدیرعامل 
بهره برداری از فاز نخست پروژه قطار شهری کرمانشاه 
در بهار سال آینده، به هشت هزار میلیارد ریال اعتبار 

نیاز دارد.
ساسانی«  سلیم  »سعید  فراب،  نشریه  گزارش  به 
شهری  قطار  پروژه  از  خبرنگاران  بازدید  جریان  در 
کرمانشاه با حضور در جمع آنان از نیاز 800 میلیارد 
تومانی این پروژه برای بهره برداری از فاز نخست آن 
پرده برداشت و گفت: اعتباری که برای اجرای پروژه 
در سال 96 اختصاص یافته، 550 میلیارد ریال است 
که فقط 23 درصد آن تخصیص یافته است. وی افزود: 
به طور میانگین، پروژه قطار شهری کرمانشاه ساالنه 

به 2 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که برای جبران 
کسری، درصدد هستیم تا از طریق فاینانس و فروش 
را جذب  نیاز  مورد  اعتبار  باقی مانده  اوراق مشارکت، 

کنیم.
کل  کرمانشاه  شهری  قطار  سازمان  عامل  مدیر 
اعتبار مورد نیاز برای احداث پروژه قطار شهری در دو 
فاز را 15 هزار و 840 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: 
اعتبارات دولتی، سهم  از محل  اعتبار  این  قرار است 
مشارکت  اوراق  فروش  اراضی،  واگذاری  از  شهرداری 
اول تونل قطار  تامین شود. احداث قطعه  فاینانس  و 
ریلی  بخش  پروژه های  جمله  از  کرمانشاه،  شهري 

شرکت فراب است.

مدیر عامل شرکت قطار شهری مشهد گفت: تمامی 
چین  از  که  مشهد  شهری  قطار   2 خط  واگن های 
چین  دالیان  بندر  طریق  از  است  شده  داده  سفارش 
به ایران فرستاده شده است، اما این محموله هم اکنون 
در گمرك بندرعباس قرار دارد و ترخیص آن نیازمند 
ارزش  و  تومان عوارض گمرکی  میلیارد  پرداخت 40 
اینکه دو  با اشاره به  افزوده است. »کیانوش کیامرز« 
رام قطار در شرکت واگن سازی تهران ساخته شده و 

آماده حمل به مشهد است، افزود: به دلیل بار ترافیکی 
سنگین جاده ها و سفرهای تابستانی هموطنان، ارسال 
این محموله به نیمه پایانی شهریورماه امسال موکول 
شده است. کیامرز سپس گفت: در زمان کنوني، سه رام 
قطار دیگر در تهران آماده مونتاژ است تا پس از تکمیل 
به مشهد فرستاده شود. وي افزود: هم اکنون پنج رام 
قطار خط 2 قطار شهری نیز در مشهد وجود دارد و 
پنج رام دیگر نیز در آینده به مشهد ارسال خواهد شد.

ايستگاه » شهيد مفتح« خط 2 قطار
 شهری مشهد به بهره برداری رسيد

بهره برداری از فاز نخست قطار شهری كرمانشاه
 به 8 هزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد

تمام واگن های خط 2 قطار شهری مشهد
 از چين به ايران فرستاده شده است

اخبار شركت ساختمان و نصب فراب
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ابالغ قرارداد فرآيندهاي سيويل 
نيروگاه آبي Baleh )مالزي(

مگاواتي  نیروگاه 1285  سیویل  فرآیندهاي  اجراي 
چیني  شرکت  از  متشکل  ونچري  جوینت  به  باله 
 Untang Jaya و   China Gezhouba Group
مسئولیت  ونچر  جوینت  این  شد.  واگذار   SdnBhd
اجراي فرآیندهاي سیویل این پروژه که شامل طراحي 
و اجراي یک سد به ارتفاع 188 متر نیز مي شود را بر 
عهده خواهند داشت. نیروگاه Baleh یکي از بزرگترین 
نیروگاه هاي ایالت »ساراواك« در کشور مالزي است که 
قرار است در سال 2025 به بهره-برداري کامل برسد 
و برق مورد نیاز این ایالت را از انرژي هاي تجدیدپذیر 

تأمین نماید.

راه اندازي اولين واحد نيروگاه آبي
Patrind )پاكستان(

اولین واحد نیروگاه 147 مگاواتي Patrindدر کشور 
نیروگاه  دومین  نیروگاه  این  شد.  راه اندازي  پاکستان 
برق آبي بخش خصوصي است که در این کشور راه اندازي 
مي شود. هزینه تقریبي احداث این نیروگاه 400 میلیون 
دالر برآورد شده است. منابع مالي مورد نیاز براي احداث 
توسعه  بانک   ،IFC موسسه  توسط  نیز  نیروگاه  این 
آسیایي و بانک توسعه اسالمي و خط اعتباري کشور 
راه اندازي  از  پس  نیروگاه  این  است.  شده  تأمین  کره 
کامل توانایي تولید 632 گیگاوات ساعت برق در سال 

را خواهد داشت.

تأمين منابع مالي ساخت 
نيروگاه آبي Bugoye )اوگاندا(

 FMO پرتغالي بانک  و   EAIF آفریقایي موسسه 
با تأمین مالي 29.3 میلیون یورویي  اعالم کردند که 
در   Bugoye مگاواتي   13 آبي  نیروگاه   احداث  براي 
غرب اوگاندا موافقت نموده اند. هزینه تقریبي ساخت این 
نیروگاه 65.7 میلیون دالر برآورد شده است. مابقي منابع 
مالي مورد نیاز براي احداث این نیروگاه توسط بخش 
خصوصي در کشور اوگاندا، دولت نروژ و دولت اوگاندا 

تأمین خواهد شد. 

ابالغ قرارداد ساخت نيروگاه آبي 
Wawa )فيليپين(

 Wawa قرارداد طراحي و ساخت نیروگاه 500 مگاواتي
به شرکت PowerChina ابالغ شد. ارزش این قرارداد 
یک میلیارد دالر برآورد شده است. این نیروگاه از نوع تلمبه 
ذخیره اي بوده و بر اساس برنامه زمانبندي در اوایل سال 
2022 راه اندازي خواهد شد. ساخت این نیروگاه در راستاي 
برنامه دولت فیلیپین براي افزایش سه برابري سهم استفاده 

از انرژي هاي برق آبي در این کشور تا سال 2030 است. 

سفارش گذاري خريد تجهيزات
نيروگاه آبيChanglongshan )چين(

 GroupVoith شرکت  جاري،  سال  جوالي  ماه 
 Three Gorges Corproation شرکت  و 
انرژي  از  بهره گیري  توسعه  منظور  به  تفاهم نامه اي 
برق آبي در قاره آفریقا امضاء نمودند. به عنوان بخشي 
از این تفاهم نامه، تأمین دو واحد 350 مگاواتي نیروگاه 
شرکت  به   Changlongshan مگاواتي   2100
Voith واگذار شد. این نیروگاه از نظر ظرفیت به عنوان 
سومین نیروگاه بزرگ تلمبه ذخیره اي در کشور چین 

محسوب مي شود. 

آبي  نيروگاه  دو  مالي  منابع  تأمين 
در ايالت Himachal Pardesh )هند(
موسسه فرانسوي AFD اعالم کرد که با تخصیص 
80 میلیون یورو جهت اجراي دو طرح آبي در ایالت 
است.  کرده  موافقت   Himachal Pardesh
نیروگاه اول با نام DeothalChanju و با ظرفیت 
و   Chanju III نام  با  دوم  نیروگاه  و  مگاوات   30
 Chanju رودخانه  روي  بر  مگاوات   48 ظرفیت  با 
تولید  توانایي  نیروگاه  دو  این  شد.  خواهند  احداث 
280 گیگاوات ساعت برق در سال را خواهند داشت 
متر  هزار   276 تولید  کاهش  به  منجر  ساالنه  که 

مکعب در اکسید کربن خواهد شد.

تخصيص وام براي توسعه 
استفاده از انرژي خورشيدي 

)سريالنكا(
بانک توسعه آسیایي )ADB( اعالم کرد که مبلغ 
50 میلیون دالر وام براي توسعه استفاده از انرژي  
خورشیدي و نصب پنل هاي خورشیدي در پشت بام 
منازل تخصیص داده است. هدف از تخصیص این 
وام، افزایش سهم تأمین انرژي از منابع تجدیدپذیر در 
کشور سریالنکا و کاهش 20 درصدي انتشار گازهاي 

گلخانه اي است. 
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راه اندازي نيروگاه سيكل تركيبي 
Zarqa )اردن(

نیروگاه سیکل ترکیبي  Zarqa به ظرفیت 485 
توانایي  نیروگاه  این  رسید.  بهره برداري  به  مگاوات 
خواهد  را  سال  در  برق  ساعت  تراوات   3.2 تولید 
داشت که براي مصرف بیش از 620 هزار خانوار مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت. هزینه تقریبي ساخت این 
نیروگاه 490 میلیون دالر برآورد شده است و بیش 
از یک هزار و 500 نفر در اجراي این پروژه مشارکت 

داشته اند.

شروع فرآيند احداث نيروگاه آبي
Tedzani IV )ماالوي(

ژاپني  شرکت  بین  شده  امضاء  قرارداد  اساس  بر 
 18 در   EGENCO ماالوي  شرکت  و  میتسوبیشي 
جوالي سال جاري، شرکت ژاپني میتسوبیشي اعالم 
 Tedzani کرد که فرآیند احداث نیروگاه 18 مگاواتي
IV را آغاز کرده است. در حدود 52.5 میلیون دالر از 
منابع مالي مورد نیاز براي احداث این نیروگاه توسط 
شرکت  سوی  از  دالر  میلیون  حدود 4  و  ژاپن  دولت 

EGENCO تأمین گردیده است.

ابالغ قرارداد بازسازي نيروگاه آبي
Ffestiniong )انگلستان(

مگاواتي   360 نیروگاه  بازسازي  قرارداد 
ارزش  شد.  ابالغ   Voith شرکت  به   Ffestiniong
 Voith یورو است و شرکت قرارداد 40 میلیون  این 
مسئولیت تأمین و نصب دو واحد 180 مگاواتي را بر 
عهده خواهد داشت. این نیروگاه از نوع تلمبه ذخیره اي 
بوده و در سال 1963 راه اندازي شده است. بر اساس 
برنامه زمانبندي، فرآیند بازسازي نیروگاه در اوایل سال 

2020 به پایان خواهد رسید. 

تأمين 28 توربين بادي توسط 
 Siemens Gamesa شركت

)آرژانتين(
شرکت  به  بادي  توربین   28 تأمین  قرارداد 
شرکت  این  شد.  ابالغ   Siemens Gamesa
-G132 مسئولیت تأمین 28 توربین  بادي از نوع
3.4MW را بر عهده خواهد داشت. ظرفیت کلي 
این نیروگاه بادي 97 مگاوات است. بر اساس برنامه 
سال  اواسط  در  بادي  واحدهاي  تحویل  زمانبندي، 
2018 آغاز خواهد شد و این نیروگاه در اوایل سال 

2019 به بهره برداري خواهد رسید. 
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مهندسی،  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
شش  کرد:  اعالم  فناوری  و  پژوهش 
مجموع  به  صالحیت  صاحب  شرکت 
11 شرکت ایرانی مستعد برای فعالیت 
تولید،  و  اکتشاف  شرکت های  قالب  در 
فراب،  نشریه  گزارش  به  شدند.  اضافه 
مهندسی،  معاون  بیطرف«،  »حبیب اهلل 
پژوهش و فناوری وزیر نفت، از افزایش 
تعداد شرکت های ایرانی صاحب صالحیت 
تولید  و  اکتشاف  قالب  در  فعالیت  برای 
برای  کرد:  اعالم  و  داد  خبر   )E&P(
شرکت های مهندسی و ساخت تاسیسات 
صنعت  توسعه  کیسون،  ایران،  دریایی 
خدمات  و  مهندسی  شرکت  افق،  ایران 
پتروتک  گلوبال  پتروزاگرس،  پارس 
کیش و حفاری شمال )هلدینگ انرژی 

عنوان  به  فعالیت  مجوز  سینا(،  گستر 
 )E&P( شرکت ایرانی اکتشاف و تولید
در ساختار قراردادهای نفتی صادر شده 
و به این ترتیب، تعداد شرکت های ایرانی 
دارای مجوز فعالیت در این حوزه به 17 
شرکت رسیده است. وی افزود: نام این 
شش شرکت پس از ارزیابی ها و بررسی 
اسناد و مدارك توسط کارگروه تخصصی، 
تشخیص  سه مرحله ای  مدل  اساس  بر 
صالحیت که با استفاده از استانداردها و 
بهترین تجارب جهانی تدوین شده، اعالم 

شده است.
معاونت  گزارش،  این  اساس  بر 
وزارت  فناوری  و  پژوهش  مهندسی، 
محوله  قانونی  تکالیف  استناد  به  نفت 
وزارت  اختیارات  و  وظایف  قانون  در 

نفت و به استناد مفاد ابالغیه وزیر نفت 
صالحیت  تشخیص  نحوه  خصوص  در 
و  اکتشاف  ایرانی در حوزه  شرکت های 
تولید و به منظور به کارگیری حداکثری 
ظرفیت های فنی و مهندسی داخل کشور 
و ایجاد فرصت رشد و ارتقای شرکت های 
نفت،  باالدست صنعت  ایرانی در حوزه 
ایرانی  شرکت های  فهرست  تکمیل 
ذیصالح در زمینه اکتشاف و تولید را در 
به شرکت هایی  و  داده  قرار  کار  دستور 
در  اعالم شده  عمومی  فراخوان  در  که 
سال 95 تقاضای خود را به این معاونت 
ارائه کرده بودند اما به دالیلی موفق به 
برای  الزم  امتیازهای  حداقل  کسب 
حضور در فهرست شرکت های ذیصالح 
و  مدارك  تکمیل  جهت  بودند،  نشده 
مجددی  فرصت  مربوطه  مستندات 
مشتمل  شرکت  این 11  از  پیش  داد. 
و  مهندسی  پتروپارس،  شرکت های  بر 
ساختمان صنایع نفت )OIEC(، انرژی 
دانا، توسعه پتروایران، گروه مپنا )شرکت 
سازندگی  قرارگاه  مپنا(،  گاز  و  نفت 
و  سازمان گسترش  خاتم االنبیاء )ص(، 
ایران )شرکت مدیریت  نوسازی صنایع 
طرح های صنعتی ایران( و ستاد اجرایی 
نفت  توسعه  )شرکت  )ره(  امام  فرمان 
سرمایه گذاری  شرکت  پرشیا(،  گاز  و 
غدیر، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد 
و شرکت پتروگوهر فراساحل کیش، به 
عنوان شرکت های صاحب صالحیت برای 
فعالیت در حوزه اکتشاف و تولید معرفی 

شده بودند.

 EPC قراردادهای  همسان  سند 
هدف  با  نفت  صنعت  اختصاصی 
دستیابی به معیارهای موفقیت پروژه، 
تدوین و براي اجرا به به شرکت های 

تابع وزارت نفت ابالغ شد.
ضوابط  فراب  نشریه  گزارش  به 
در  ساخت  و  طرح  روش  اجرای 
نشریه  در  صنعتی،  پروژه های 
نظام  کل  اداره  توسط  که   5490
طرح های  ارزشیابی  و  اجرایی  و  فنی 
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری 

سازمان  توسط  و  تهیه  نفت  وزارت 
 1381 سال  در  بودجه  و  برنامه 
این  از  سند  اولین  است،  شده  ابالغ 
به  مربوط  سند  تنها  همچنین  و  نوع 
محسوب  کشور  در  صنعتی  کارهای 
می شود که از اهمیت بسیار زیادی در 
پروژه های صنعت نفت برخوردار است. 
بررسی اجمالی شرایط عمومی نشریه 
5490 به عنوان ضوابط اجرای روش 
طرح و ساخت در پروژه های صنعتی 
نشان می دهد در بسیاری از مواد این 

به  مسئولیت ها  و  تعهدات  قرارداد، 
شده  گرفته  نظر  در  یکجانبه  صورت 
توزیع  الگوی  بازنگری  بنابراین  است. 
در  طرفین  تعهدات  و  مسئولیت ها 
این قرارداد ضروری به نظر می رسید؛ 
مسئولیت ها  نامناسب  توزیع  چراکه 
در  اختالل  و  بهره وری  کاهش  باعث 
عملکرد پیمانکاران و شروع مشاجرات 
اخذ  روند  می شود  سبب  و  پروژه  در 
پیچیدگی های  با  طرفین  مطالبات 

زیادی همراه شود. 

شركت های جديد اكتشاف و توليد نفت معرفی شدند

سند همسان قراردادهای EPC صنعت نفت تدوين و ابالغ شد

بر  فروزان  نفتی  سكوی  كنترل  سامانه 
سامانه های  پيشرفته ترين  از  يكی  مبنای 
جهان،  گاز  و  نفت  صنايع  در  موجود 
راه اندازی  و  نصب  برنامه نويسی،  طراحی، 

شد.
عملياتی  منطقه  متخصصان  از  تيمی 
شدند  موفق  روز   10 از  كمتر  در  خارک 
بر  را  فروزان  نفتی  سكوی  كنترل  سامانه 
امرسون،  كنترل   DCS سيستم  مبنای 
راه اندازی  و  نصب  برنامه نويسی،  طراحی، 
مشكالت  بزرگ ترين  از  يكی  و  كرده 

سكوی فروزان را برطرف كنند.
از  جمعی  گزارش،  اين  اساس  بر 
واحد  در  فعال  نخبه  و  جوان  كارشناسان 
تعميرات  دقيق  ابزار  و  كنترل  سامانه های 
منطقه   3 درود  كارخانجات  مجتمع 
تنگاتنگ  همكاری  در  خارک  عملياتی 
موفق  فروزان،  نفتی  سكوی  كاركنان  با 
را  دلتاوی  كنترل  پيشرفته  سامانه  شدند 
اطمينان ترين  قابل  و  روزآمدترين  از  كه 
صنايع  در  جهان  كنونی  سامانه های 
است،  گاز  و  نفت  از جمله صنايع  حساس 
ايجاد  بدون  و  ممكن  زمان  كوتاه ترين  در 
عمليات  در  توقفی  و  خلل  كوچك ترين 
اين سكو  توليد، جايگزين سيستم موقت 

كنند.
 PLC نوع  از  سكو  اين  پيشين  سامانه 
برای  به طوری كه  بود؛  كارآيی الزم  فاقد  و 
كاركرد در كوتاه مدت در نظر گرفته شده 
و  جابه جايی  زمان  شدن  طوالنی  با  و  بود 
نگرانی هايی  سيستم،  در  مشكالتی  بروز 

در زمينه توليد از سكو ايجاد شده بود.
كيلومتری   100 در  فروزان  نفتی  ميدان 
با  و  قرار دارد  جنوب غربی جزيره خارک 
ميدان نفتی مرجان در عربستان سعودی 

مشترک است.
شبكه اطالع رساني
نفت و انرژي )شانا(

سامانه پیشرفته كنترل 
سكوی نفتی فروزان

 نصب و راه اندازی شد
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بازار نفت در تابستان ۹7 
به توازن می رسد

تکمیل طرح NGL خارك،  قرارداد 
همراه  گازهای  تفکیک  و  شیرین سازی 
فروش  و  بهرگان  و  خارك  مناطق 
بین  اتان،  از  سنگین تر  محصوالت 
مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره و رئیس 
فراساحل  صنایع  شرکت  مدیره  هیأت 
به  فراب  گزارش  به  شد.  امضا  )صف( 
قرارداد  نخستین  سند  این  شانا  از  نقل 
فالت  نفت  شرکت  در  سرمایه  جذب 
مشارکت  قراردادهای  قالب  در  و  قاره 
به  که  است   )PPP( خصوصی  عمومی 
مشارکت  با  یورو  میلیون   800 میزان 
بدون  و  ایرانی  مالی  تامین کنندگان 
امضا  خارجی  سرمایه گذاران  از  استفاده 
روش ها  رایج ترین  از  یکی  است.  شده 
برای اجرای پروژه های مشارکت عمومی 

 BOT اشکال مختلف )PPP( خصوصی
Build-Operate-Transfer(( است. 
با  ایرانی  شرکت  قرارداد،  این  اساس  بر 
سال  سه  مدت  به  طرح،  مالی  تامین 
طرح NGL خارك را تکمیل می کند و 
پس از آن افزون بر پرداخت ماهانه اجاره 
تاسیسات و خرید گاز به عنوان خوراك از 
شرکت ملی نفت، گازهای سبک را نیز به 

شرکت ملی نفت تحویل خواهد داد.
با بهره برداری از طرح NGL خارك، 
تولیدی حداکثر  واحد  این  روزانه  تولید 
خواهد  مکعب  فوت  میلیون  برابر 300 
بود که شرکت ایرانی به منظور بازیافت 
تا سال 1430 محصوالت  سرمایه خود 
سنگین تر از اتان را در مدت بهره برداری 
برداشت خواهد کرد. اجرای این قرارداد 

صنعت  و  کشور  نصیب  فراوانی  مزایای 
نفت خواهد کرد که از آن جمله می توان 
به جمع آوری گازهای همراه در مناطق 
خارك و بهرگان )به ویژه میدان مشترك 
شدن  سوزانده  از  جلوگیری  و  فروزان( 
این ثروت ملی، درآمدزایی برای کشور، 
آلودگی  از  جلوگیری  اشتغال زایی، 
زیست محیطی و ... اشاره کرد. با اجرای 
ایرانی،  شرکت  یک  ازسوی  قرارداد  این 
به نوعی فرآیند انتقال و ارتقای فناوری 
نیز اتفاق خواهد افتاد، قالب قرارداد این 
نخستین  برای  سرمایه گذاری  روش 
مشترك  به صورت  نفت  در صنعت  بار 
ازسوی شرکت نفت فالت قاره و مدیریت 
سرمایه گذاری شرکت ملی نفت تدوین و 

اجرایی شده است.

رئیس واحد مدیریت انرژی شرکت 
از صرفه  نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط 
مصرف  شدت  در  درصدی   10 جویی 
در سه سال گذشته  انرژی  حامل های 

خبرداد.
در  حسینی نسب«  »سیدعلیرضا 
سامانه  استقرار  توجیهی  نشست 
استاندارد  بر  مبتنی  انرژی  مدیریت 
کردن  نظام مند  گفت:   ISO 50001
تابعه  مراکز  همه  در  انرژی  مصرف 
که  دارد  زیادی  اهمیت  شرکت،  این 
کردن  کم  مانند؛  مواردی  به  می توان 
صرفه  و  محیطی  زیست  آالینده های 
آن  نتایج  عنوان  به  اقتصادی  جویی 
این  اجرای  با  افزود:  وی  کرد.  اشاره 
سامانه حجم و روش های متداول برای 
آب،  شامل  انرژی  حامل های  مصرف 
نفت سفید  نفت گاز،  بنزین،  گاز،  برق، 
بهینه،  وضع  به  رسیدن  برای  کاغذ  و 

مطلوب و استاندارد بازنگری می شود.
طرح  این  نسب،  حسینی  گفته  به 
استفاده  با  و  نمونه  صورت  به  پارسال 
و  اجرا  تهران  منطقه  در  مشاور  از 

یازده گانه  مناطق  دیگر  در  شد  مقرر 
توان همکاران  از  بهره گیری  با  شرکت 
مناطق، عملیاتی شود. همچنین هدف 
از برگزاری این نشست ها زمینه سازی 
 ISO 50001 برای دریافت گواهینامه
همه  سوی  از  انرژی  مدیریت  سامانه 
مناطق در سه ماه پایانی امسال اعالم 

برنامه طی  اجرای 200  با  است.  شده 
تابعه  مناطق  در  گذشته  سال  سه 
در  جویی  صرفه  درصد   10 شرکت، 
انرژی ایجادشده و  مصرف حامل های 
قرار است این میزان تا سال 97 به 15 

درصد افزایش یابد.
شبكه اطالع رسانی نفت و انرژی )شانا(

با هدف تعیین تکلیف پروژه NGL خارک

شركت نفت فالت قاره قرارداد
 800 ميليون يورويی امضا كرد

صرفه جويی 10درصدی مصرف انرژی در خطوط لوله و مخابرات نفت

دبيركل اوپك گفت، كاهش توليد اوپك و 
روسيه نيمی از مازاد ذخايره جهانی نفت را 
كاهش داده و اين بدان معناست كه برقراری 
توازن مجدد در بازار در حال سرعت گرفتن 

است.
از  نقل  به  تسنيم  خبرگزاری  گزارش  به 
اوپك  دبيركل  باركيندو،  محمد  بلومبرگ، 
نيمی  روسيه  و  اوپك  توليد  كاهش  گفت، 
از مازاد ذخايره جهانی نفت را كاهش داده 
توازن  برقراری  كه  معناست  بدان  اين  و 
مجدد در بازار در حال سرعت گرفتن است. 
باركيندو در كنفرانس نفت و پول در لندن 
گفت: »يك بازار نفت متوازن در حال حاضر 
شكل  به  است...ثبات  دسترس  در  كامل 
يكنواختی در حال بازگشت است و اكنون 
بيش از هر زمان ديگری نسبت به 3 سال 
گذشته در انتهای اين تونل تاريك نور ديده 
ترين  عالی  می شود.« سخنان خوشبينانه 
ايجاد  اخير  مسير  تغيير  مويد  اوپك  مقام 
كاهش  نتيجه  در  است.  نفت  بازار  در  شده 
غير  و  عضو  كننده  توليد  كشور  توليد 24 
حالت  وارد  نفت  های  شاخص  اوپك  عضو 
افزايشی شده اند و ميزان ذخاير جهنی نفت 

چند ماهی است كه در حال كاهش است. 
هرچند افزايش توليد نفت شيل آمريكا 
در  نفت  قيمت  انداز  چشم  بر  همچنان 
سال آينده سايه افكنده است، اما به گفته 
باركيندو، صادر كنندگان نفت »تابش گرم 
دبيركل  كنند.  می  احساس  را  نور  از  تر« 
ابراز ترديد يك  با اشاره به  اوپك در ادامه 
در  نفتی  های  شركت  مديران  پيش  سال 
خصوص اجرای توافق كاهش توليد از سوی 
اوپك و توانايی اين سازمان در همراه كردن 
»من  گفت:  خود  با  كنندگان  توليد  ديگر 
خوشحالم كه امروز اينجا ايستاده ام و می 
اشتباه می كردند.«  افراد شكاک  گويم آن 
در كشورهای  نفت  ذخاير  مازاد  افزود،  وی 
صنعتی در مقايسه با متوسط 5 سال گذشته 
به زير 160 ميليون بشكه رسيده كه اين رقم 
كمتر از نيمی از رقمی بود كه ما در ابتدای 
سال قبل شاهد بوديم. تقاضای قوی تر بدان 
معناست كه اين روند كاهشی از ماه می به 
بينی  اين طرف سرعت گرفته است. پيش 
های داخلی اوپك نشان می دهد كه ميزان 
ذخاير نفتی در نهايت در سه ماهه سوم سال 
آينده به رقم متوسط 5 سال اخير خواهد 

رسيد.
 توافق كاهش توليد اوپك در پايان ماه 
امير  گفته  به  اما  شود،  می  منقضی  مارس 
زمانی نيا، معاون وزير نفت ايران »يك توافق 

كلی« بر سر تمديد توافق وجود دارد.
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در دیدار سرپرست وزارت نیروی ایران 
و نخست وزیر ارمنستان، این مقام دولت 
کار  در  تسهیل  خصوص  در  ارمنستان 

پیمانکاران ایرانی قول مساعد داد.
وزارت  سرپرست  محمودی«،  »ستار 
کاراپتیان«،  »کارن  با  تهران  در  نیرو، 
نخست وزیر ارمنستان، دیدار و گفت وگو 
در  دیدار  این  از  پس  محمودی  کرد. 
خصوص محورهای گفت وگوی دو طرف، 
بسیار خوبی  مذاکرات  گفت: خوشبختانه 
روابط  توسعه  زمینه  در  ارمنی  طرف  با 
و  آب  صنعت  زمینه  در  کشور  دو  میان 
برق انجام شد و ما امیدواریم با توجه به 
در  کشور  دو  خوب  بسیار  پتانسیل های 
میزان  بتوانیم  برق،  و  آب  صنعت  زمینه 

این روابط را گسترش دهیم.

کشور  دو  دوستانه  روابط  افزود:  وی 
سابقه  از  برق،  و  آب  صنعت  زمینه  در 
دیرینه ای برخوردار است و در حال حاضر 
این  در  کشورمان  از  زیادی  پیمانکاران 
پروژه های  روی  بر  کار  حال  در  صنعت 

ارمنستان هستند.
سرپرست وزارت نیرو با بیان اینکه »در 

کار  در  تسهیل  خصوص  در  نشست  این 
پیمانکاران ایرانی و حمایت بیشتر از آنها 
صحبت شد و خوشبختانه ایشان نیز قول 
مساعد همکاری دادند«، گفت: همچنین 
پاکسازی  زمینه  در  نیز  صحبت هایی 
رودخانه ارس از زهاب های ناشی از ورود 
صورت  ارمنستان  مس  کارخانه  ضایعات 

نیز  زمینه  این  در  که  شد  قرار  و  گرفت 
اقدامات موثرتری صورت گیرد.

مقرر  نشست  این  در  داد:  ادامه  وی 
و  کارگروه ها  کشور  دو  سفیران  شد 
دو  روابط  تسهیل  جهت  کمیسیون هایی 
تشکیل  گوناگون  بخش های  در  کشور 
دو  روابط  تعمیق  در  می تواند  که  دهند 

کشور تأثیرگذار باشد.
محمودی خاطرنشان کرد: وزیر نیروی 
طبیعی  منابع  و  انرژی  وزیر  و  ایران 
ارمنستان نیز به عنوان روسای کمیسیون 
برنامه های  می بایست  دو کشور  اقتصادی 
مشخصی را براي تعمیق روابط اقتصادی 
دو کشور در زمینه های مختلف، مشخص 

و پیگیری کنند.
پايگاه اطالع رساني صنايع آب و برق

که  کرده اند  ادعا  تازگی  به  محققان 
بادهای اقیانوسی می توانند برای گردش 
باشند  موثر  قدری  به  بادی  توربین های 
تأمین  را  جهان  کل  نیاز  مورد  برق  که 

کنند.
تحقیقی  در  فراب،  نشریه  گزارش  به 
است  شده  منتشر  تازگی  به  که 
»کارنگی«  تحقیقاتی  موسسه  محققان 
که  کرده اند  اعالم   )Carengie(
اقیانوس ها  در  که  بادی  نیروگاه های 
انرژی  تولید  می توانند  می شوند  احداث 
نیروگاه های  به  نسبت  بیشتری  بسیار 
داشته  دارند،  قرار  خشکی  در  که  بادی 

باشند.
با توجه به نتایج این تحقیق اقیانوس 
اطلس شمالی می تواند به تنهایی انرژی 
مورد نیاز کل تمدن های بشری امروز را 

با نیروگاه های بادی تأمین کند.
از  استفاده  زمینه  در  آمریکا 
از  بعد  سوم  مقام  در  بادی  نیروگاه های 
به  و  دارد  قرار  اروپا  اتحادیه  و  انگلیس 
این  انرژی  وزارت  مقامات  دلیل  همین 
کشور در حال تالش برای بهبود وضعیت 

از  یکی  هستند.  زمینه  این  در  آمریکا 
مزایای احداث این نیروگاه ها در اقیانوس 
از  آنها  فاصله  باد،  بیشتر  بر حجم  عالوه 
کمتر  خطر  و  شهروندان  زندگی  محل 

برای پرندگان است.
شده  مشخص  تئوری  محاسبات  در 
نیروگاه ها  این  بازدهی  میزان  که  است 
نیروگاه های  از  بیشتر  برابر  پنج  حدودا 
اما سوالی که وجود دارد  خشکی است، 

انرژی  تمام  می توان  آیا  که  است  این 
بادی موجود را به برق تبدیل کرد یا نه.

این  به  کارنگی  موسسه  محققان 
کالدریا«  »کن  پرداخته اند.  نیز  مسئله 
)Ken Calderia( یکی از محققان این 
بودن  تند  گفت:  رابطه  این  در  تحقیق 
وضعیت  می تواند  مناطق  این  در  بادها 
تولید انرژی را بهبود دهد و می توان بهره 
از  نیروگاه های خشکی  به  بهتری نسبت 

آنها دریافت کرد. هر چند که تمام انرژی 
باد قابل استفاده نباشد.

مدل سازی  از  استفاده  با  محققان 
صورتی  در  که  شدند  متوجه  رایانه ای 
را  زمینی  نیروگاه  یک  مشابه  دقیقا  که 
سه  می توانند  کنند  احداث  اقیانوس  در 
برابر انرژی تولید شده آن را در خروجی 
دریافت کنند. دلیل این اختالف عالوه بر 
تفاوت حجم باد، تفاوت شرایط جوی در 

دریا و خشکی است.
اقیانوس  در  خصوصا  آب  گرمای 
اطلس شمالی سبب می شود که بادهای 
پرقدرت در ارتفاع های پایین تری بوزند و 
توربین ها  تولیدی  توان  دلیل  همین  به 

افزایش می یابد.
با  نیروگاه ها  این  تولیدی  توان  میزان 
محققان  اما  می کند  تغییر  فصل،  تغییر 
باد  که  فصولی  در  که  کرده اند  اعالم 
برای  آنها  تولیدی  توان  کمتری می وزد، 
اروپا کفایت می کند و در  یا  آمریکا  کل 
فصول سردتر که بادبیشتری می وزد این 
نیروگاه می تواند برق کل جهان را تأمین 

کند.

قول مساعد نخست وزير ارمنستان برای تسهيل  فعاليت پيمانكاران ايرانی

امكان تأمين انرژی كل جهان با نيروگاه بادی

در دیدار سرپرست وزارت نیروی ایران و نخست وزیر ارمنستان
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تجربه نگاري

گردهمايي بزرگان صنعت 
كنتورهای هوشمند در هلند

گزارش بخش سيويل
 پروژه نيروگاه ترم 

در قلب قاره سياه

برنامه ریزي، سازماندهي و انجام فعالیت هاي مربوط به بخش سیویل 
پروژه ترم به عنوان یکي از پرچالش ترین فرآیندها در تکمیل این پروژه 

بود. شاید در نگاه اول، پروژه ترم  ...           د   ر صفحه 24 بخوانيد   

و  ساخت  داستان  که  است  نیروگاه هایی  دست  آن  از  ترم  نیروگاه 
تحویل آن، پیچیده و پر از روایت های درس آموز است. پروژه ای در 
قلب آفریقا که همزمان با تشدید تحریم های مالی ظالمانه علیه ایران، 
باید..  ..                                                   د   ر صفحه 16 بخوانيد   

تجربيات برنامه ريزي
 در پروژه ترم كنيا

طرح و اجراي نيروگاه برق آبی ترم
 در كشور كنيا

پروژه ترم در مقابل پروژه هاي فراب شاید از نظر حجمي کوچک به نظر 
مي رسید اما بدلیل گستردگي در فعالیتهاي مختلف سبب شد از اهمیت 

باالیي برخوردار شود ...                    د   ر صفحه 26 بخوانيد   

کنیا در شرق قاره سیاه قرار دارد. کشوری با 30 میلیون نفر جمعیت و 
با طرح هایی برای توسعه و رشد. این کشور در مسیر توسعه خود نیازمند 

تولید انرژی است...                      د   ر صفحه 22 بخوانيد   

قراردادهای صنايع ريلی
به اصالح اساسی نياز دارند

معرفی توانمندی های فراب
به اعضاي باشگاه نفت و نيرو

حمل و نقل آسان و قابل دسترس برای بخش های مختلف جامعه، یکی از 
مهمترین شاخص هاي دست یابی توسعه پایدار برای کشورهای رو به توسعه 

است. در این میان حمل و نقل ریلی به عنوان ...         د   ر صفحه 33 بخوانيد   

غرفه فراب در نمایشگاه جانبی سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو، مورد 
بازدید معاون وزیر نفت و جمعی از معاونان و مدیران این وزارتخانه و برخی از 
دست اندرکاران و فعاالن صنایع نفت و نیرو، قرار گرف ... د   ر صفحه 31 بخوانيد   



تجربه نگاری16

در قلب 
قاره سياه

نیروگاه ترم از آن دست نیروگاه هایی است که داستان ساخت و تحویل 
آن، پیچیده و پر از روایت های درس آموز است. پروژه ای در قلب آفریقا که 
سرانجام  به  باید  ایران،  علیه  ظالمانه  مالی  تحریم های  تشدید  با  همزمان 
می رسید. پروژه ای که با وجود مشکالت متعدد در ساخت و تأمین نقدینگی و 
مدیریت بخش های مختلف، بدون تأخیر به کارفرمای کار تحویل داده شد. ترم 

اولین و آخرین تجربه منحصر به فرد فراب در بازار های بین المللی نبود، اما 
تجربه ای خاص با مشکالت منحصربفرد بود. از این روست که روایت تجربه 
از دردسرهای  کار در کنیا و نیروگاه ترم، روایتی خاص و شنیدنی است. 
انتقال ارز به کنیا و درگیری با  دریافت اعتبار اسنادی گرفته تا تقال برای 
هستند  پروژه  این  بفرد  منحصر  تجربیات  از  بخشی  پیمانکار،  شرکت های 
که خواندن آنها خالی از لطف نیست. آنچه در ادامه می خوانید تجربه نگاری 
پروژه ترم از نگاه مهندس »علیرضا کرمعلي ناظر« است که در جریان اجرای 

این پروژه مسئولیت مدیریت پروژه را عهده دار بوده است.

هادي عيار
روزنامه نگار

بهتر است با اين س�وال شروع كنيم كه بطور مشخص 
چه فرايندهايی طی ش�د تا اينك�ه پروژه ترم به عنوان 
پروژه ای ك�ه در خدمت توليد انرژی كش�ور كنيا قرار 

دارد، به مجموعه فراب واگذار شد؟
مذاکرات مقدماتی این پروژه درحدود سه سال پیش 
درماه های ابتدایی سال 2014 میالدی )اوایل سال1393( 
آغاز  یک  حوزه  طرح ها  توسعه  معاونت  همکاران  توسط 

 IDEA شرکت  پروژه  این  کارفرمای  شد. 
POWER LIMITED است. این شرکت 
یک شرکت سرمایه گذار خصوصی است که 
شرکت  آن  سهام  از  عمده ای  بخش  مالک 

SHAKER ازکشور مصر است.
ازشرکت های  یکی  »شاکرمصر«،  شرکت 
سال هاست  که  است  مصری  نام  صاحب 

درحوزه تولید و توزیع انرژی برق فعالیت می کند. درحال 
حاضر آقای Mohamed Osman به عنوان مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره ، هدایت این مجموعه را به عهده دارد. 
حوزه اصلی فعالیت این شرکت سرمایه گذار، ارائه خدمات 
مدیریت سرمایه گذاری در پروژه های تولید و توزیع انرژی ، 
به صاحبان امتیاز تأسیس نیروگاه های برق درکشور های 

حوزه شرق آفریقا ، به خصوص کشورکنیاست. 

پروژه نیروگاه ترم در گفتگو با 
مهندس علیرضا کرمعلي ناظر

مدیر پروژه نیروگاه برق آبي ترم

مرداد و شهريورماه 1396
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و  ایجاد  امتیاز  کشورکنیا ،  حاضر  حال  قوانین  مطابق 
تولید انرژی برق در قالب قراردادهای فروش برق به شبکه 
 Power purchase agreement – سراسری برق کنیا 
به  مربوطه ،  قوانین  و  ضوابط  رعایت  شرط  به   -  PPA
اشخاص حقیقی که دارای تابعیت این کشور باشند و یا 
شرکت های واجد صالحیت که طبق قوانین کنیا در این 

کشور ثبت شده باشند واگذار می شود.

با اين حساب بايد بپرسيم امتياز نيروگاه ترم چطور از 
دولت كنيا گرفته شده است؟

توسط  قبل  سال  چند  نیروگاه  این  تأسیس  امتیاز 
آقای ژوزف سیمیو ، مالک شرکت Genpro که یکی از 
در  بانفوذ  اشخاص  از  و  این حوزه  در  باسابقه  مهندسین 
منطقه ساختگاه این نیروگاه بود ، اخذ شده است. ایشان 
 Kengen( Kenya generation شرکت  بازنشسته 
اولین  راه اندازی  از  قبل  ماه  یک  متأسفانه  و  بودند   .)co

واحد نیروگاه در اوایل زمستان سال گذشته از دنیا رفت.
منظور  به  سیمیو  آقای  فوق ،  توضیحات  به  باتوجه 
را  موافقتنامه ای  ترم ،  نیروگاه  ایجاد  نمودن  عملیاتی 
برطبق  و  رساندند  امضاء  به   Idea Power باشرکت 
این  در  سرمایه گذاری  موافقت  اخذ  مراحل  توافق ،  این 
 TEREM SHPP به نام  پروژه ای  توسط شرکت  پروژه 
الذکر صاحبان سهام آن  limited )که دو شرکت فوق 

بودند( به انجام رسید. 
 Co-operation Bank کنیایي  بانک  نهایت  در 
موسسه  یک  طرف  از  نمایندگی  به   of Kenya
سرمایه گذارفرانسوی بنام AFD ، تأمین سرمایه حدود85 

درصد از هزینه کل این پروژه را برعهده گرفت. 

فراب چطور در جريان ساخت اين نيروگاه قرار گرفت؟
پس از نهایی شدن موضوع سرمایه احداث نیروگاه و 
در راستای انتخاب پیمانکار واجد صالحیت EPC برای 
این پروژه و چند ماه قبل از آنکه شرکت فراب طرف این 
چند  با  را  مذاکراتی  پروژه ،  شرکت  گیرد،  قرار  مذاکرات 
نمودن  نهایی  درحال  و  رساند  انجام  به  چینی  پیمانکار 
توافق انعقاد قرارداد با یکی ازاین شرکت ها بود که شرکت 
درنایروبی  فراب  وقت  نمایندگی  دفتر  مسئول  طریق  از 

کنیا ، آقای یگانی ، درجریان این پروژه قرارگرفت. 
او  نهایت  در  و  آغاز  عثمان  آقای  با  مذاکره  بالفاصله 
روز( ،  ده  )حدود  بسیارمحدود  فرصت  دریک  حاضرشد 

پیشنهادی را از شرکت فراب بپذیرد.
پیشنهاد مذکور درخالل این مدت محدود آماده و در 
زمان مقرر ارسال شد که خوشبختانه مورد توجه کارفرما 
قرارگرفت و به این ترتیب مذاکرات در زمینه نهایی سازی 
در  سرانجام  تا  یافت  ادامه  فراب  با شرکت  قیمت  توافق 
عملیات  قرارداد   )1393 )شهریورماه   2014 سپتامبر 
طراحی ، تأمین و ساخت و راه اندازی این نیروگاه به مدت 

بیست و یک ماه اززمان افتتاح اعتبار اسنادی 
طرح و تحویل زمین پروژه به فراب ، ازطرف 
کارفرمای کنیایی به شرکت فراب بین الملل 
نیروگاه  ابالغ شد. صورتجلسه تحویل زمین 
)دی ماه   2015 سال  ژانویه  در  حدوداً  نیز 
امضاء  نمایندگان دو طرف  از طرف   )1393

شد. 

تفكي�ك كاري كه بين نوت�اش و معاونت 
مهندس�ي در اي�ن پروژه ص�ورت گرفته 
است به چه صورت است؟به طور مشخص 
معاون�ت مهندس�ي در اي�ن پ�روژه چ�ه 

وظايف�ي را ب�ر عه�ده دارد و نوتاش چه 
وظايفي را؟

دهم ،  پاسخ  سؤال  این  به  آنکه  از  قبل 
اجازه می خواهم تا توضیحات کلی راجع به 
روند کارها در این پروژه ازشهریور1393 که 
قرارداد ابالغ شد تا حدود شهریور1394 که 
شد ،  واگذار  نوتاش  شرکت  به  کار  مدیریت 

ارائه نمایم. 
روال  مطابق  و  قرارداد ،  امضاي  متعاقب 
توسعه  بخش  از  پروژه  سازمان ،  متعارف 
طرح ها به معاونت طرح های آبی شرکت فراب 
انتقال یافت و ستاد اجرایی پروژه تشکیل شد. 
یکی ازمسائل بسیار غامض در این پروژه که از 
ابتدا نیز مشکالت متعددی را برای آن ایجاد 
نمود، مدیریت جریان نقدینگی آن و تأمین 
شرایط مندرج در قرارداد برای برقراری اعتبار 
اسنادی مربوطه و جریان نقدینگی مزبور بود.

بین المللی  تحریم های  شرایط  متأسفانه   

نیز به شدت روند مذکور را تحت تأثیر خود قرارداد.

مشكالت را چگونه حل و فصل كرديد؟
کارها ،  سریعتر  هرچه  شروع  برای  طرح  کارفرمای 
بالفاصله اعتباراسنادی اولیه پروژه را در سه بخش، شامل 
اعتبار اسنادی پیش پرداخت پروژه ، اعتبار اسنادی سیویل 
کنیایی  عامل  بانک  طرف  از  تجهیزات  اعتباراسنادی  و 
این  درخالل  که  مشکالتی  دیگر  جمله  از  کرد.  افتتاح 
مدت باعث شد عماًل پیشرفت فیزیک خوبی در کارهای 
به وجود  تأخیر  پروژه در بخش های مختلف روی ندهد ، 
آمده در تأمین ضمانت نامه بانکی بین المللی حسن انجام 
تعهدات پیمانکار بود که با وجود پیگیری های بسیار زیاد 
معاونت  از سوی همکاران  گرفته  و طاقت فرسای صورت 
ارائه  نهایت  در  آبی ،  طرح های  معاونت  و  طرح ها  توسعه 
این ضمانت نامه ، بعد از 10 ماه از زمان انعقاد قرارداد و 
با شرایط بسیارسخت ازطریق یک بانک پاکستانی که در 

ترکیه و کنیا دفتر نمایندگی داشت ، مقدور شد. 

اين تاخيرها در مرحله آغاز پروژه چه مشكالتی ايجاد 
كرد؟

شرکت  سوی  از  بانکی  نامه  ضمانت  ارائه  در  تأخیر 
شد  باعث  فراب  شرکت  اولیه  و  اصلی  تعهد  عنوان  به 
در  و  شود  منقضی  پروژه  پرداخت  پیش  اعتباراسنادی 
عمل امکان دریافت مبلغ پیش پرداخت مذکور از طریق 

اعتباراسنادی به همین دلیل مسدود شود.
کنترل  بررسی های  و  سو  یک  از  مسائل  این  همه 
هزینه ای مجدد این پروژه که نشان داد ، نمی توان برای آن 
حاشیه سودی متصور شد، از سوی دیگر ، این پروژه را در 

وضعیت بسیار دشواری قرار داده بود. 
نامناسب  پیشرفت  و  فوق  دالیل  به  اصلی  کارفرمای 
و  مسائل  وجود  و  می کرد  وارد  فشار  شدت  به  کارها ، 
)یا  بسیارکم  سودآوری  و  فوق  جدی  بسیار  مشکالت 
درحدصفر( برآوردی آن ، ابهامات جدی را در شرکت در 
خصوص ادامه این پروژه یا خروج شرکت از آن به وجود 

آورده بود. 

در نهايت اين مشكالت چگونه برطرف شد؟
سرانجام پس از ایجاد امکان تأمین ضمانت نامه بانکی از 
طریق بانک پاکستاني  و جلسات بحث و تبادل نظر درسطح 
مدیریت ارشد شرکت ، تصمیم به باقی ماندن شرکت در 
ایجاد چابکی بیشتر در  این پروژه گرفته شد و درجهت 
شرکت  که  شد  گرفته  تصمیم  پروژه ،  این  اجرای  روند 
نوتاش ، به نمایندگی از طرف شرکت های گروه ، مسئولیت 
مدیریت کامل این پروژه را در تمامی این بخش ها ، به عهده 
بگیرد که این مهم درشهریورماه 1394 )سپتامبر2015( 

یک سال پس از امضاء و مبادله قرارداد محقق شد.

 متأسفانه به دلیل شرایط 
تحریم بانکی ، هرانتقال ارزی 
به کنیا همراه با تنش های 
فراوان بود. هرمرحله از 
انتقال، علیرغم همه تدابیری 
که قبل از شروع آن اتخاذ 
می شد، حداقل با یک بار 
برگشت آن از نیمه راه همراه 
می شد. این مشکل درشرایطی 
بروز می کرد که در اواخر پروژه 
به دلیل فشردگی بیش از حد 
فعالیت های ناشی از تأخیرات 
مکرر کارها، گردش مالی کارگاه 
پروژه بسیار افزایش یافته بود 
و نرسیدن به موقع پول ، لطمه 
زیادی به کارها درماه های آخر 
پروژه وارد می کرد
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تجربه نگاری18

نوتاش بعد از ش�هريور 94 ب�رای پيش بردن اين پروژه 
چه كرد؟

در  پروژه  مدیریت  ستاد  تشکیل  به  نسبت  بالفاصله 
داخل نوتاش اقدام و از همان ابتدا جلسات منظم هفتگی 
با حضور همه همکاران مرتبط ازشرکت های فراب ، فراب 
بین الملل و نوتاش ، هماهنگ شد که تقریباً و به صورت 

ثابت هرهفته تا انتهای پروژه ادامه یافت.
طبیعتاً و براساس ساختار قبلی درنظرگرفته شده برای 
مدیریت  و  پروژه  سیویل  بخش  کارطراحی  پروژه ،  این 
فراب ،  مهندسی  معاونت  به  بخش ها،  سایر  مهندسی 

واگذارشد. 
در واقع اگر بخواهیم مقایسه ای بین تقسیم کار معاونت 
مهندسی فراب و شرکت نوتاش در این پروژه داشته باشیم ، 
پروژه  اجرائی  بخش  نقش  نوتاش  شرکت  پروژه  این  در 
درشرکت فراب را ایفاء کرد و مهندسی نیز به عنوان بازوی 
مختلف  دربخش های  پروژه  طراحی  بسته های  مدیریت 
ایفای نقش نمود ، که همچنان از نظارت و پیگیری بخش 

اجرایی در این خصوص بهره مند بود. 

برآورد اوليه درباره هزينه و انرژی الزم برای اجرای اين 
پروژه چه بود؟

این  در  منابع مصروفه  میزان  اولیه درخصوص  برآورد 
ساعت  11هزارنفر-  حدود  آن  مهندسی  بسته  در  پروژه 
با  پروژه  انتهای  برآورد در  این  به دالیل مختلف  بود که 
حدود 25 درصد افزایش به حدود 14 هزار نفر- ساعت 
سیویل  بسته  نقشه های  تهیه  و  برطراحی  عالوه  رسید. 
بر بسته های طراحی  پروژه و کنترل و نظارت مهندسی 
سایر بخشهای پروژه ، وظیفه دیگری که برعهده معاونت 
سرویس های  ارائه  شد ،  گذاشته  پروژه  این  در  مهندسی 
در  اجرا  کارهای  که  بود  مواقعی  در  مهندسی  مشورتی 
تطابق با نقشه ها و مدارك طراحی اولیه دچار مشکل یا 

انحراف می شد. 
این پروژه در واقع اولین پروژه شرکت فراب در طراحی 
از  بود. قبل  اجرا رسیده  به مرحله  بود که  بسته سیویل 
این پروژه طراحی ساختمانی پروژه سردشت آغازشده بود 
ولی به دالیل متعددی ، اجرای این پروژه نسبت به پروژه 
ازاین  که  گفت  می توان  بنابراین  شد،  سریعتر  سردشت 
تعامل هماهنگ و  این رو  از  پیشرو شد.  ترم ،  پروژه  نظر ، 
همسو و نزدیک دو بخش مهندسی و اجرایی تأثیر به سزیی 
درجلوگیری ازتوقف های پروژه داشت که سعی شد به این 

مهم ، به صورت ویژه توجه شود.

تعام�ل فراب با مجموع�ه نوتاش در اين پ�روژه به چه 
صورت بود؟

گویای  شواهد  همه  پروژه ،  این  در  آنکه  به  توجه  با 
شد  آن  بر  تصمیم  لذا  بود ،  آن  نامناسب  مالی  وضعیت 
که با حذف ستادهای موازی در درون سازمان ، در جهت 

کاهش هزینه های پروژه حرکت شود. بر این 
سازمان ،  تصمیم  اجرای  موازات  به  و  اساس 
در واگذاری کل کارهای این پروژه به شرکت 
نوتاش ، ستاد اجرائی پروژه در درون معاونت 
طرح های آبی فراب حذف و مدیریت پروژه به 
صورت متمرکز از طریق ستاد مدیریت پروژه 

مستقر در شرکت نوتاش انجام شد. 
ساختار شرکت ساختمان و نصب فراب ، با 
توجه به فلسفه تأسیس آن ، به گونه ای بود که 
نمی توانست به صورت مستقل ، کلیه خدمات 
مدیریت  ستاد  برای  را  طرح  این  نیاز  مورد 
برآن  تصمیم  لذا  نماید.  تأمین  آن  پروژه 
از خدمات ستادهای  شد که در زمینه هایی 
فراب  سازمان  دردرون  متناظر  تخصصی 

استفاد شود.

در چه زمينه هايی از خدمات ستادهای تخصصی فراب 
استفاده كرديد؟

مهمترین استفاده ما، بهره گرفتن از خدمات معاونت 
بود  طرح  مهندسی  به  مربوط  بخش  در  فراب  مهندسی 
که به تفضیل درسوال قبلی درمورد آن توضیح دادم. اما 
فراب  بازرگانی  معاونت  از  هم  توجهی  قابل  خدمات  ما 
دریافت کردیم که شامل همکاری های زیادی می شد، از 
جمله کمک گرفتن در خدمات بازرگانی خارجی که در 
اسنادی  اعتبارات  به  مربوط  تخصصی  خدمات  برگیرنده 
در  اولیه  اسنادی  اعتبارات  تغییرات  زمان  در  چه  پروژه 
ازآن   پس  چه  و  آنها  گشاینده  بانک  و  کارفرما  سیستم 
بود. این اعتبارات اسنادی به منظور تأمین مستندات الزم 
برای دریافت نقدینگی مربوطه از طریق یک شرکت ترك 

پیگیری می شد.
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تخصصی  خدمات  فراب،  بازرگانی  معاونت  همچنین 
)باکارفرما(  باالدستی  بین المللی  قراردادهای  زمینه  در 
اخذ  به  مربوط  خدمات  و  )پیمانکاران(   پایین دستی  و 
مجوزهای الزم نظیر گواهی های مبدأ کاالهای خریداری 
شده و سایر مجوزهای الزم ، را نیز ارائه می داد که بسیار 

کارگشا بود.
کاالهای  و  اقالم  تأمین  به  مربوط  تخصصی  خدمات 
نیروگاه  مکانیک  و  برق  طرح شامل سیستم های کمکی 
و سایرساختمان های جانبی ، و باالخره خدمات تخصصی 
درزمینه حمل و ترخیص محموله ها ، امورگمرکی در ایران 
و سایر کشورها و امور مربوط به بیمه نامه های مسئولیت 
نصب و ... از جمله دیگر همکاری های ما و معاونت بازرگانی 

فراب بود.

گردش مالی پروژه چطور تأمين و نظارت می شد؟

مالی  درحوزه  تکمیلی  خدمات  اعطای 
بود.  ما  به  فراب  کمک های  از  دیگر  یکی 
درخصوص تعریف رویه گردش مالی پروژه ، 
موضوع دارای پیچیدگی های بیشتر از سایر 
بخش ها بود. به دالیلی که توضیح داده شد ، 
در این پروژه و حداقل در بعد گردش مالی 
عنوان  به  بین الملل  فراب  شرکت های  آن ، 
شرکت  کنیایي ،  کارفرمای  با  قرارداد  طرف 
در  فراب  اسنادی ،  اعتبارات  دربخش  ترك 
خصوص خدمات بخشی از گردش های مالی 
و نوتاش به عنوان مدیریت کلیه گردش های 
مالی در درون کارگاه پروژه و هماهنگ کننده 
مالی درسایر بخش ها( حضور جدی داشتند. 
رویه های  تعریف  باز  و  ایجاد  موضوع ،  این 
مالی و شفاف سازی محدوده وظایف هریک 
این  سازمان  درون  در  مالی  ستادهای  از 

شرکت ها را الزامی می کرد. 
به هماهنگی  یافتن  این حساب دست  با 

مالی در این پروژه بسیار پیچیده بوده است.
جلسات متعددی در این خصوص برگزار 
پرداخت ها  کلیه  که  شد  توافق  نهایت  در  و 
در  پروژه  کارگاه  گردان  تنخواه  درخصوص 
حوزه اجرا که شامل تأمین مصالح ساختمانی 
تأمین   و  کشورکنیا   درداخل  نیازپروژه  مورد 
تجهیزات در کنیا و خدمات روتین به ستاد 
نوتاش  شرکت  داخل  در  بود،  پروژه  کارگاه 
ثبت و نگهداری شود و مسئولیت کامل این 
بخش برعهده مدیریت مالی نوتاش قرارداده 

شود.
قرارداد  که  پرداخت هایی  درخصوص   
و  بین الملل  فراب  مابین  فی  آنها  به  مربوط 
طرف مقابل بسته شده بود نیز، جمع بندی 
مالی  مدیریت  برعهده  اسناد  نهایی سازی  و 
این  ثبت  و  نگهداری  و  گرفت  قرار  نوتاش 
موارد برعهده مدیریت مالی فراب بین الملل 

گذاشته شد.
اجرای  لزوم  به  باتوجه  و  دیگر  ازسوی   
بخشی ازگردش مالی پروژه در درون سازمان 
نیز  پروژه  داخلی  پرداخت های  فراب ،  مالی 
شد.  هماهنگ  فراب  مالی  معاونت  ازطریق 
همانطورکه  نیز  ترك ،  شرکت  درخصوص 
مالی  گردش های  کلیه  شد ،  داده  توضیح 
مربوط به اعتبارات اسنادی پروژه نیز ازطریق 

این شرکت انجام شد.
درخصوص متولی برخی خدمات دیگر نیز 
با درنظرگیری شرایط ، تصمیم گیری شد. مثاًل 
کیفیت  کنترل  و  بازرسی  خدمات  درحوزه 

طرح ، مقرر شد ستاد مدیریت بازرسی و کنترل کیفیت 
با ستاد مدیریت  و درهماهنگی  متولی  عنوان  به  نوتاش 
سرویس های  لزوم  درصورت  و  باشد  امور  پیگیر  پروژه ، 
الزم از طرف ستاد بازرسی و کنترل کیفیت فراب به این 

مدیریت داده شود.

در اي�ن پروژه با مواردي كه منج�ر به تداخل وظايف و 
مسئوليت ها بشود هم برخورد داشتيد؟

همانطور که در بخش های قبلی توضیح داده شد، این 
پروژه اولین پروژه ای بود که درمجموعه فراب ، دارای ستاد 
مدیریت پروژه درخارج ازسازمان مرکزی فراب بود. قطعاً 
هر سیستمی در ابتدای شروع به کار آن ، دارای مشکالتی 
است و مدیریت این پروژه نیز از این قاعده مستثنی نبود.

با وجود جلسات متعددی که درحوزه هماهنگی مالی 
مالی  اسناد  اشکاالتی درگردش  برگزار شد ، گاهي  پروژه 
خصوص  به  مسئولیت ها(  و  وظایف  تداخل  )ازجنس 
نوتاش و فراب بین الملل وجود داشت که  درشرکت های 
گاهي بسیار آزاردهنده بود. درحوزه بازرگانی  نیز به دلیل 
آنکه ستاد مدیریت پروژه خارج ازسازمان فراب بود، گاهي 

اشکاالتی در پیگیری به موقع کارها وجود داشت. 

اين مشكالت به روند كار لطمه نمی زد؟
طبیعی است که هم زمانی این چالش ها در هماهنگی 
با  پروژه  این  در  درگیر  متعدد  ستادهای  بین  امور 
محدودیت های شدید زمان و بودجه پروژه ، فشار مضاعفی 
امر،  این  وارد می کرد که  پروژه  این  به ستاد مدیریت  را 
موضوع مدیریت آن را بسیارسخت و در برخي موارد طاقت 

فرسا کرده بود .
نکته ای که باید به همه این موارد اضافه شود ، موضوع 
دفاتر  همه  مشابه  است.  کنیا  نایروبی  نمایندگی  دفتر 
نمایندگی فراب در نقاط مختلف دنیا ، این دفتر نمایندگی 
نیز ، وظیفه پیگیری موضوع توسعه بازار درحوزه استقرار 
خود را داشت. هم زمان با این بحث ، امور متعددی درحوزه 
پیگیری  دفتر  این  طریق  از  بایستی  ترم  پروژه  مدیریت 
می شد که الزم بود به صورت متمرکز از طریق این دفتر 
و همزمان با امور توسعه بازار انجام گیرد. ازجمله مواردی 
پیگیری  دفتر  این  در  پروژه  مدیریت  بخش  در  باید  که 
می شد می توان به پیگیری مربوط به صورت وضعیت های 
پروژه و اخذ انواع مجوزهای دولتی ، که از طریق کارفرما 
ترخیص  به  مربوط  پیگیری  همینطور  و  می شد   مطالبه 
محموله های ورودی به بنادر و مبادی مختلف گمرکی کنیا 

و حمل محموله ها درد اخل کشور کنیا و ... اشاره نمود. 
به دلیل فشردگی شدید کارها در این پروژه از یک سو و 
محدودیت های شدید مالی آن از سوی دیگر، این همزمانی 
امور توسعه بازار در دفتر نمایندگی نایروبی با پیگیری های 
پروژه ترم ، به خصوص درماه های آخر پروژه بسیار چالش 
با عنایت همکاران مستقر در دفتر  البته  برانگیز شد که 
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تهران و معاونت توسعه طرح ها، تا حد زیادی مرتفع شود.

اين پ�روژه هم اكن�ون چقدر پيش�رفت فيزيكي دارد 
و پيش بيني  ش�ما براي اتمام كل آن با احتس�اب دوره 

تضمين، چه تاريخي است؟
درحال حاضر، پیشرفت فیزیکی این طرح 100درصد 
است و هر دو واحد نیروگاهی آن راه اندازی و به شبکه برق 
سراسری کنیا متصل شده است و تشریفات تحویل موقت 
پروژه و شروع رسمی دوره تضمین آن نیز به طور کامل 
موقت  تحویل  جلسات  صورت  مطابق  است.  شده  انجام 
صورت گرفته با کارفرمای طرح ، هر دو واحد نیروگاه در 
اواخر ماه آوریل 2017 وارد دوره تضمین قراردادی خود 
شده اند و درحال حاضر حدود چهارماه نیز از دوره تضمین 
طرح سپری شده است. به لطف خدا وضعیت عملکردی 
نیروگاه با وجود مشکالت متعدد از ناحیه شبکه برق کنیا ، 

بسیار رضایت بخش است. 
فهرست نواقص کلی طرح نیز که بایستی مطابق قرارداد 
در خالل دوره گارانتی ، توسط فراب مرتفع گردد ، نهایي 
و بخش زیادی از این نواقص نیز مرتفع شده و به صورت 
رسمی به نمایندگان کارفرمای طرح تحویل شده است. 
بنابراین پیش بینی می شود که دوره تضمین این طرح نیز ، 
اردیبهشت ماه  )اوایل  الهی درماه آوریل 2018  به توفیق 

1397( با موفقیت به پایان برسد.

يكی از مشكالت اين پروژه دريافت اعتبار اسنادی بود، 
درباره جزئيات اين مشكل برای ما بگوييد؟

از  یکی  گفتم ،  قبلی  بخش های  در  که  همانطور 
بزرگترین مشکالت این پروژه ، مشکل اعتبار اسنادی آن و 
روش اصالح آن به گونه ای بود که بتوان به راحتی از آن 

استفاده کرد. 
به  بود،  شده  افتتاح  پروژه  درآغاز  که  اسنادی  اعتبار 

بود؟ 
شاید بیراه نباشد اگر بگوییم مشکل بزرگ ما مشکل 
بود.  کنیا  به  ارز  انتقال  و  نقل  و  پروژه  نقدینگی  جریان 
همانطور که گفتم ، ساختار اعتبار اسنادی پروژه به شکلی 
بود که کلیه پرداخت های مربوط به صورت وضعیت های 
تأیید شده پروژه ، پس از طی مراحل قانونی و ارسال به 
دفتر شرکت ترك ، به حساب این شرکت در زراعت بانک 
مبلغ  ازاین  بخشی  است که  بدیهی  واریز می شد.  ترکیه 
بایستی به منظور هزینه کرد در بخش ساختمانی و سیویل 
پروژه و همچنین هزینه های حمل و ترخیص محموله های 
به  امورعادی کارگاه پروژه  به کنیا و رتق و فتق  ورودی 
کشورکنیا منتقل می شد. متأسفانه به دلیل شرایط تحریم 
بانکی ، هرانتقال ارزی به کنیا همراه با تنش های فراوان بود. 
هرمرحله از انتقال، علیرغم همه تدابیری که قبل از شروع 
آن اتخاذ می شد، حداقل با یک بار برگشت آن از نیمه راه 
همراه می شد. این مشکل درشرایطی بروز می کرد که در 
فعالیت های  حد  از  بیش  فشردگی  دلیل  به  پروژه  اواخر 
ناشی از تأخیرات مکرر کارها، گردش مالی کارگاه پروژه 
لطمه  پول ،  به موقع  نرسیدن  و  بود  یافته  افزایش  بسیار 

زیادی به کارها درماه های آخر پروژه وارد می کرد. 
برای عبور از اين مشكل چه می كرديد؟

مسیرهای  بودیم  مجبور  ارز  انتقال  مرحله  هر  برای 
این  آزمایش کنیم که  را  و غیر رسمی متعددی  رسمی 

موضوع فشار زیادی را به بخش مالی پروژه وارد می کرد.
موضوع مهمی که به نظرم حتماً بایستی در این مجال 
به آن اشاره کنم ، عنایت ویژه و درك صحیح مدیرعامل 
گروه فراب، آقای مهندس لطفی از شرایط بسیار حساس 
و خاص این پروژه و تأکید ایشان به تمامی معاونت ها و 
مدیریت های ذیربط برای همکاری ویژه و خارج از نوبت با 
این پروژه بود که بدون تردید اگر این حمایت ویژه اتفاق 
نمی افتاد، با وجود این همه مشکالت و مسائل متعددی 
که در این پروژه وجود داشت ، امکان تحقق اهداف زمانی 

پروژه به هیچ عنوان وجود نداشت .
قطعاً تحریم و تبعات آن درمراودات بانکی بین المللی 
شرکت، روند کارها را گاهي بسیار سخت و پیچیده کرده 
بود. ولی به توفیق الهی و باوجود تمام این مشکالت ، اتفاق 
مبارکی که در این پروژه افتاد ، سنکرون اولین واحد آن 
کارفرمای  با  شده  توافق  زمانبندی  برنامه  طبق  درست 
با  بنده ،  عقیده  به  که  بود  ژانویه 2017  پایان  در  پروژه 

وجود این همه مشکالت ، اتفاق بسیار مبارکی بود.

نيروگاه برق آبي ترم، سومين پروژه صدور خدمات فني 
و مهندسي شركت فراب به كنيا محسوب مي شود، آيا 
مجموعه فراب برنامه اي براي آينده اين بازار پيش بيني 

كرده است؟
با توجه به توفیق گروه در اتمام موفقیت آمیز این پروژه ، 

چند دلیل قابل استفاده نبود. اول آنکه بخش 
پیش پرداخت آن بدون استفاده باطل شد. 
قرارداد  به شرایط عقد  باتوجه  بر آن ،  عالوه 
با شرکت گوگلر به عنوان وندور اصلی تأمین 
برق  و سیستم های  نیروگاه  اصلی  تجهیزات 
انتقال  و  استفاده  امکان  نیروگاه ،  کنترل  و 
بخشی از اعتبار اسنادی اولیه پروژه در بخش 

تجهیزات ، به آن شرکت وجود نداشت. 
این موارد و برخی مسائل دیگر باعث شد 
تا اصالح ساختار اعتبار اسنادی فوق و ایجاد 
ساختار جدید، الزامی شود و در دستور کار 
جدی مدیریت این پروژه قرار گیرد. متأسفانه 
شرایط تحریم بانکی ایران از یک سو و سخت 
اعتبار  گشاینده  بانک  سلیقه ای  گیری های 
را  اصالح  این  روند  دیگر،  سوی  از  اسنادی 
که  گونه ای  به  کرد،  طوالنی  و  کند  بسیار 
ازشهریورماه 1394 تا فرودین ماه 1395 به 
درازا انجامید. این موضوع فشار بسیار زیادی 
را به پروژه و ستاد مدیریت آن وارد کرد و 
عماًل باعث کندی مجددکارها درآغاز انتقال 

آن به شرکت نوتاش شد. 
حساسیت های  بایستی  مشکالت  این  به 
بیش از حد وندور تأمین تجهیزات اصلی و 
گوگلر  یعنی شرکت  نیروگاه ،  کنترل  و  برق 
اصالح  روند  که  کرد  اضافه  نیز  را  اتریش 
را  پروژه  اسنادی  اعتبار  شکست  ساختار 

کندتر کرده بود.

چنانكه گفتيد اجرای اين پروژه  با تشديد 
تحريم  ها عليه ايران همراه شد، مشكالتی 
كه از اين ناحيه برای ش�ما ايجاد شد چه 
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مهندسی  كارشناسی  آموخته  درس  متولد1351  
مكانيك گرايش ساخت و توليد از دانشگاه صنعتی 
خود  كار  هستم.   – تهران  پلی تكنيك   – اميركبير 
دوران  اواخر  و  كارشناسی  دوره  پايان  از  قبل  را 
تحصيلم در دانشگاه، به عنوان دستيار در آزمايشگاه 
همزمان  كردم.  آغاز  مكانيك  دانشكده  هيدروليك 
با آن و بنابر دعوت يكی از اساتيد محترم دانشكده 
به عنوان كارشناس تست و اندازه گيری ماشين های 
با  مشتركی  درطرح  همكاری  به  مشغول  نيز  ابزار، 
پژوهشكده سيستم های پيشرفته صنعتی دانشگاه 
صنعتی شريف شدم كه تا سال 1379و پس از فارغ 
التحصيلی ام از دانشگاه نيز ادامه يافت. به واسطه اين 
كارحدوداً چهارساله با مجموعه مذكور، باب همكاری 
جديدی با شركت خودروسازی ايران خودرو به وجود 
آمدكه منجربه ملحق شدنم به معاونت مهندسی اين 
شركت به عنوان كارشناس فنی مديريت تيم خودرو 

اين معاونت شد.
درسال 1380 ازطريق يكی از دوستان دانشگاهی 
با شركت فراب آشنا شدم و پس از حدود هشت ماه 
كارشناس  عنوان  به  درتيرماه 1381  آشنايی ،  ازاين 
نصب تجهيزات اصلی در كارگاه طرح عظيم كارون 
خوزستان ،  استان  ايذه  درشهرستان  واقع  سه، 
همكاری خودرا به صورت جدی با شركت فراب آغاز 
كردم. پس ازآنكه درسال 1384 بخشی از عمليات 
اين طرح عظيم به بهره برداری رسيد ، بنا به پيشنهاد 
آقای  جناب   – آبی شركت  فعلی طرح های  معاونت 
مهندس مستأجرحقيقی – به عنوان كارشناس فنی 
تأمين تجهيزات طرح نيروگاه 500 مگاواتی سيمره ، 
كار خود را در اين طرح و در دفتر تهران شركت فراب 

ادامه دادم.
موضوع  شدن  جدی  با  همزمان  و  درسال 1386 
تأسيس شركت ساختمان و نصب فراب )نوتاش افرا( ، 
تأييد  با  و  حقيقی  مستاجر  مهندس  دستور  به  بنا 
مديرعامل گروه فراب ، تقريباً به عنوان اولين نفر از 
تيم ايجاد اين شركت ، با سمت مديريت مهندسی كار 
خود را در اين شركت تازه تأسيس آغاز كردم كه اين 

همكاری به توفيق الهی همچنان ادامه دارد.

همین  کارفرمای  با  خوبی  بسیار  مذاکرات  خوشبختانه 
پروژه برای عقد قرارداد در پروژه نیروگاه آبی »تینیدینیو« 
درحال انجام است که تا حدود زیادی پیشرفت داشته و 
ابالغ شود. عالوه  آن  قرارداد  نزدیک  درآینده  است  امید 
و  پروژه  این  از  آمده  به دست  به تجارب  باتوجه  این ،  بر 
زیرساخت های مناسب ایجاد شده در این پروژه ، خصوصاً 
دست   ازاین  پروژه هایی  ساختمان  و  سیویل  حوزه  در 
پیش  مناسب  و  بسیارخوب  پتانسیل های  همچنین  و 
بازار فراب ،  با همکاری معاونت توسعه  رو درکشور کنیا، 
درحال پیگیری افزایش فعالیت های شرکت در این کشور 
هستیم و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد اتفاقات خوبی 

در این حوزه باشیم.

چ�ه توصيه هايی برای توس�عه فراب و ب�ازار مجموعه 
فراب داريد؟

کلی  توضیح  یک  بگویم،  باید  آنچه  خصوص  این  در 
درباب روش اجرای پروژه های با جریان نقدینگی و زمان 
به  اینکه  اول  پیشنهادراهبردی.  و چند  است  اجرای کم 
نظرم شرکت در قالب یک استراتژی کلی باید به دنبال 
حفظ و ارتقای سهم بازار خود درسطح داخلی و بین المللی، 
زمینه  قدیمی ترین  عنوان  به  برق آبی  پروژه های  درحوزه 
را  فراب  امروز،  آنچه  نظرم  به  باشد.  فراب  کاری شرکت 
درحوزه پروژه های بزرگ عمرانی به یک برند مطرح بدل 
کرده است ، سابقه بسیار خوب این شرکت درحوزه اجرای 
و دیگر  ایران  برق آبی در  بزرگ  پروژه های  آمیز  موفقیت 
کشورهاست. فراب بدون تردید امروز در داخل کشور به 
زمینه شناخته  این  در  رقیب  بدون  پیمانکار  یک  عنوان 
می شود؛ این موضوع نیاز به مراقبت و حتی توجه برای 

افزایش سهم بازار دارد. 
که  است  آن  داده  رخ  حوزه  این  در  که  مهمی  اتفاق 
بخش قابل توجهی از پروژه های برق آبی قابل پیگیری چه 
درداخل و چه درخارج ازکشور از نوع نیروگاه های کوچک 

یا نهایتا متوسط هستند. بنابراین اگر فراب بنا 
دارد همچنان خود را به عنوان یک پیمانکار 
دارد  نگه  مطرح  حوزه ،  این  در  بی رقیب 
پروژه های  موضوع  به  ویژه ای  توجه  بایستی 

برق آبی کوچک داشته باشد.
این  که  است  این  است ،  واضح  آنچه 
و  اجرا  زمان  بودن  کم  دلیل  به  پروژه ها 
متعارف  شیوه های  با  بودجه ،  بودن  پائین 
و  نیستند  مدیریت  قابل  بزرگ  پروژه های 
چابک  بسیار  ساختار  یک  ایجاد  نیازمند 
فعلی  ساختارهای  البته  که  فشرده اند؛  و 
شرکت ، درحال حاضر گاهي با این موضوع 
ترم ،  پروژه  نظرم  به  هستند.  تناقض  در 
خوب  که  مدعاست  براین  واضحی  گواه 
واکاوی  است درنشست های تخصصی مورد 

بیشتری قرار گیرد.
تجربه  با  نظرم  به  این موضوع ،  از  جدای 
را  روند  این  بخواهیم  که  صورتی  در  و  ترم 
درپروژه هایی از این دست ادامه دهیم ، باید 
بین  کارها  گردش  درساختار  اصالحاتی 
بین الملل  نوتاش ، فراب و فراب  شرکت های 
و  بازرگانی  و  مالی  درحوزه های  خصوصاً 
ساختار  تا  شود  انجام  اسنادی  اعتبارات 

مدیریت پروژه بیش از پیش چابک شود.
عالوه برهمه این موضوعات بحث اجرای 
بخش سیویل و ساختمان پروژه های کوچک 
بسیار  عامل  یک  عنوان  )به  امانی  شیوه  به 
تعیین کننده و حیاتی( بایستی مورد توجه 
ویژه قرارگیرد. این روند، امروز به بهانه پروژه 
مورد  همچنان  بایستی  و  شده  آغاز  ترم 
حمایت های مدیریت مجموعه فراب و سایر 

معاونت ها و مدیریت های گروه باشد.
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دارد.  قرار  سیاه  قاره  شرق  در  کنیا 
با  و  نفر جمعیت  میلیون  با 30  کشوری 
طرح هایی برای توسعه و رشد. این کشور 
در مسیر توسعه خود نیازمند تولید انرژی 
است. از همین روست که تالش می کند 
برای تامین انرژي مورد نیاز خود بیشترین 
سرزمین  این  آبي  پتانسیل  از  را  بهره 
ببرد. کنیا در این مسیر به سمت اجرای 
طرح هاي برق آبي بزرگ و کوچک حرکت 

می کند. 
کنیا در مسیر اجرای طرح های برق آبی، 
شرکت  با  را  مذاکراتي   ،2014 درسال 
نیروگاه  برای طراحي و اجراي   ReGen
برق آبي ترم در کنیا آغاز کرد. بعد از انجام 
این مذاکرات و آغاز مراحل واگذاری پروژه 
به شرکت های تخصصی این حوزه، شرکت 
فراب نیز در فرایند اخذ پروژه وارد شد و 

با وجود مدت زمان کمی که برای برنده 
شدن در این پروژه وجود داشت توانست 
در  بگیرد  عهده  بر  را  پروژه  این  اجرای 
نهایت، با عقد قراداد این طرح به شرکت 

فراب واگذار شد.
در  و  بونگوما  منطقه  در  نیروگاه  این   
ایالت الگون نزدیک مرز اوگاندا واقع شده 
 5/2 حدود  در  نیروگاه  ظرفیت  است. 
دو  شامل  که  شده  بیني  پیش  مگاوات 
واحد 6/ 2مگاواتي و از نوع پلتون است. بر 
اساس قرارداد، این پروژه شامل دو بخش 
طراحي و اجراي عملیات سیویل و نصب 

تجهیزات در مدت 21 ماه بود.

 مطالعات طرح برق آبي ترم 
در گذشته مطالعات پایه و طراحي این 
گونه طرح هاي نیروگاهي برق آبی کوچک 
توسط مشاورین داخلي و یا خارجي انجام 
اولین  براي  پروژه  این  در  اما  مي گرفت، 
بار، معاونت مهندسي، مسئولیت طراحي 

نظارت  و  تجهیزات  و  سیویل  بخش هاي 
عالیه در دوره اجرا را بعهده گرفت. 

باید توجه داشت که شرح خدمات کلي 
برق آبی  نیروگاه هاي  طراحي  و  مطالعات 
کوچک مشابه نیروگاه هاي برق آبی بزرگ 
است با این تفاوت که در مقیاس کوچکتر 
در عملیات ساخت و اجرا انجام مي شود. 
بازنگري  شامل  طرح،  طراحي  بخش 
تفصیلي  طراحي  و  یک  فاز  مطالعات 
مطالعات فاز دو در بخش بود. این بخش ها 

عبارت بودند از: 
انتقال  و  آبگیري  تاسیسات  الف( 
تجهیزات  همراه  به  باالدست  در 
سرریز،  )شامل  مربوطه  هیدرومکانیک 
حوضچه  آبگیر،  رسوبات،  تخلیه  مجراي 

رسوبگیر، کانال انتقال، فوربي(
ب( لوله آب بر نیروگاه )پنستاك، انکر 

بالك و ساپورتهاي مربوطه(
طراحي  بیسیک  )شامل  نیروگاه  ج( 
طراحي  جزئیات  تجهیزات،  جانمایي 

 براي اولين بار، معاونت مهندسي، مسئوليت طراحي 
بخش هاي سيويل و تجهيزات را به عهده گرفت

طرح و اجراي نیروگاه برق آبی ترم در کشور کنیا

سازه،  پایاب،  و  نیروگاه  گود  حفاري 
معماري و ...(

عمومي  ساختماني  فعالیت هاي  د( 
و  باالدست  دسترسي  راه هاي  )شامل 
پایین دست، ساختمان هاي بهره برداري و 
نگهداري، کمپ دائمي پرسنل بهره برداري 

و محوطه سازي و...(
بخش هاي فوق، با همکاري کارشناسان 
با  و  اندك  زمان  مدت  در  و  مهندسي 
سپس  و  شد  طراحي  مناسب  کیفیت 
نقشه هاي  قالب  در  طراحي  جزئیات 
اجرایي بر اساس استاندارهاي بین المللي 
ارائه شد. با توجه به مالحظات مربوط به 
هزینه و زمان در اینگونه طرح هاي کوچک 
با نوآوري در  و شرایط خاص این پروژه، 
طرح سازه هاي هیدرولیکي ازجمله طرح 
سیستم انحراف جریان رودخانه در دوره 
اجرا و جابجائي محل سرریز و همچنین 
صرفه جویی  بر  آب  کانال  طول  کاهش 
قابل توجهی در هزینه های اجرای پروژه 

اتفاق افتاد.
افزایش  موجب  که  اقداماتی  دیگر  از 
هزینه های  شدن  کمتر  و  کار  سرعت 
تغییر  به  می توان  شد ،  پروژه  این  اجرای 
آرامش  حوضچه  حذف  و  سرریز  نوع 
سرریز در کنار اقداماتی مانند تغییرمسیر 
پنستاك وکاهش قطر لوله آن، نیز اشاره 

کرد.
موقعیت  درباره  تصمیماتی  همچنین 
انتخاب  نیروگاه، فضاي داخلي نیروگاه و 
نوع سازه آن، گرفته شد که ضمن حفظ 
قابل  جویي  صرفه  طراحي،  معیارهاي 
اجراي  زمان  و  احجام  در  مالحظه اي 

فعالیت هاي مذکور بوجود آورد.
الزم بود که کلیه طراحي هاي انجام شده 

از نکات مهم در روند 
طراحي این پروژه، انجام 
کلیه فعالیت هاي مطالعاتي و 
طراحي با کمترین انحراف از 
نفر ساعت پیش بیني شده 
در ابتداي طرح است که در 
نوع خود یک رکورد جالب 
توجه از جنبه کنترل منابع 
مهندسي است

فرامرز فروتن
رييس بخش مهندسي نيروگاه  آبي ترم
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به تایید مشاور کارفرماي کنیایي طرح نیز 
برسد، این طراحی ها و تغییرات با حداقل 
مشاور  سوي  از  تغییر  بر  مبتنی  نظرات 
همراه بود. اعتماد مشاور کارفرما نسبت به 
طراحي هاي انجام شده، به گونه اي بود که 
هرگونه تغییرات حین اجرا در نقشه هاي 
اجرایي و یا دستورات کارگاهي را منوط به 
تایید قبلي این تغییرات توسط مهندسي 

فراب مي دانست.
معاونت  کارشناسان  کوشش  با 
شده  ذکر  فعالیت هاي  فراب،  مهندسي 
انجام  ماهه  سه  فشرده  دوره  یک  در 
مقایسه  در  کار  این  زمان  مدت  گرفت. 
با زمان دوره طراحي شده از سوی سایر 
کاهش  محسوسي  طور  به  مشاورین 
که  شد  باعث  همچنین  امر  این  یافت. 
آغاز  در  طرح  به  شده  تحمیل  تاخیرات 
در  و  موقع  به  پروژه  و  جبران  قرارداد، 
اندازي  راه  و  اجرا  قراردادي  زمان  مدت 
شود. در حین اجرای پروژه نیز با توجه 
در  الزم  بازنگري هاي  طرح،  شرایط  به 
اجرا،  دوره  آب  انحراف  طرح  خصوص 
فونداسیون نیروگاه، سازه اصلي نیروگاه، 
مسیر پنستاك و ساپورت هاي مربوطه در 
زمان مناسب انجام شد که کمترین تاثیر 
در زمان و هزینه اجرا را به دنبال داشت.

از نکات مهم در روند طراحي این پروژه، 
انجام کلیه فعالیت هاي مطالعاتي و طراحي 
با کمترین انحراف از نفر ساعت پیش بیني 
شده در ابتداي طرح است که در نوع خود 
کنترل  از جنبه  توجه  رکورد جالب  یک 
و  نگرش  نوع  این  است.  مهندسي  منابع 
نحوه برخورد مسئوالنه همکاران معاونت 
مهندسي، خود نمونه جدید و موفقي از 
تعامل بین بخش هاي اجرایي و مهندسي 
از  پروژه هاي  اجراي  و  طراحي  زمینه  در 
این طرح  تا  نوع EPC بود و سبب شد 
به عنوان پروژه موفق در شناسنامه کاري 
شرکت فراب شناخته شود و نگاه مدیریت 
این  اجراي  و  طراحي  به  نسبت  کالن 
جنس از پروژه ها را تحت تاثیر خود قرار 
دهد. این موضوع نشان مي دهد که شرکت 
از ظرفیت هاي  استفاده  با  مي تواند  فراب 
مجرب  کارشناسان  از  استفاده  و  موجود 
پرروژه هاي  انجام  در  خود،  کارآزموده  و 
داخلي و خارجي با اطمینان بیشتري با 

تکیه بر مهندسان خود حضور یابد. 

سازه بند كه به عنوان سرريز و بند انحراف آب به آبگير عمل مي كند 

اتمام خط لوله پنستاک

مسير ناهموار پنستاک نيروگاه برق آبی ترماز محل فوربي كه شيب تند و مسير صعب العبور را نشان مي دهد

، ژنراتور شيرآالت و  نصب تجهيزات نيروگاهي شامل توربين 
تاسيسات الكتريكي
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تجربه نگاری24

انجام  و  سازماندهي  برنامه ریزي، 
فعالیت هاي مربوط به بخش سیویل پروژه 
ترم به عنوان یکي از پرچالش ترین فرآیندها 
در تکمیل این پروژه بود. شاید در نگاه اول، 
پروژه ترم از دید نظاره گر بیروني، مانند یک 
موجود آرام و مطیع به نظر آید که تکامل 
آن تنها با برآوردن نیازهاي روزمره و فراهم 
و  نگهداري  در  ملزومات  حداقل  آوردن 
پرورش این موجود، امري مسلم و بدیهي 
باشد، اما پروژه ترم به هیچ عنوان اینگونه 
نبود. مدیران و همکاران سخت کوشی که 
در طول چرخه حیات این پروژه در رشد و 
تکامل آن مشارکت داشته اند بر پایه وقایع 
و موضوعاتي که در طول این مدت تجربه 
اذعان  واقعیت  این  بر  همواره  کرده اند، 

و  »تالش  تجسم  ترم  پروژه  که  داشته اند 
از  انجام « است. پروژه ترم  خواستن براي 
حیث فاکتورهاي دسترسي و حمل و نقل 
توپوگرافي  یک  در  قرارگیري  واسطه  به 
ترازهاي  اختالف  و  شیب ها  با  کوهستاني 
بسیار زیاد به عنوان یک پروژه دشوار شناخته 
مي شود. همین امر تأثیرات منفي مستقیم 
و غیرمستقیم بسیاري در تامین و تدارك 
مصالح و تجهیزات الزم در اجراي بخش هاي 

مختلف از کار خواهد داشت. 
در همین راستا به دلیل عدم دسترسي 
عدم  و  کاري  مختلف  به جبهه هاي  آسان 
یکپارچگي محدوده ها، کلیت پروژه به سه 
بخش سایت باالدست که بدنه سد، سیستم 
آبگیر، کانال آببر و سازه ورودي به پنستاك 
تا  ابتدا  را شامل مي شد، سایت میاني که 
انتهاي خط لوله پنستاك و سدل ها و انکر 
بالك هاي مربوط به آن را پوشش مي دهد 

و سایت پائین دست که ساختمان نیروگاه 
و ساختمان هاي کارمندي را شامل مي شد، 

تقسیم گردید.
احجام کار تقریبي بخش سیویل در هر 

یک از سایت ها به تفکیک عبارتند از :
سايت باالدست :

1- حجم تقریبي عملیات خاکي : 6000 
متر مکعب

2- حجم تقریبي سنگ برداري: 1000 
مترمکعب

3- حجم تقریبي بتن ریخته شده: 2200 
مترمکعب

4- وزن تقریبي آرماتوربندي اجرا شده: 
110 تن

5- سطح تقریبي قالب بندي انجام شده: 
7700 مترمربع

مطابق برنامه ریزي تدوین شده توسط تیم 
پروژه انحراف آب رودخانه در دو مرحله انجام 

گرفت. در مرحله اول پس از مسیرسازي و 
ساخت دایک هاي موقت، رودخانه با بستن 
مسیر اولیه به کناره چپ موقعیت اولیه خود 
رانده شد تا پس ازعملیات خشک اندازي 
ساحل راست، ساخت نیمي از دیواره بدنه و 
همینطور سازه آبگیر، دریچه تخلیه، سیستم 
به  ورودي  سازه  و  رسوبگیر  سیستم  آببر، 

پنستاك در جناح راست قابل انجام باشد.
 با تکمیل سازه هاي ساحل راست مرحله 
دوم از انحراف آب به منظور تکمیل و ساخت 
باقي مانده دیواره بدنه و دیوارهاي تکیه گاه 
چپ انجام گردید و رودخانه به کناره راست 
مسیر اولیه به صورتي هدایت شد تا از نیمه 
راست  جناح  در  بدنه  دیواره  شده  تکمیل 
اورتاپ کند و پس از عبور از کناره جبهه هاي 
خود  اولیه  مسیر  به  جناح چپ  در  کاري 
دو  مرحله  انحراف  انجام  از  پیش  بازگردد. 
دایک هاي محافظ در دو طرف دیواره اجرا 

گزارش بخش سيويل پروژه نيروگاه ترم 
اميد فرزين خانقاه

كارشناس سيويل و سازه 
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شده بدنه سد بصورت مماسي اجرا شد تا 
از ورود آب به سازه آبگیر در جناح راست 
چپ  جناح  در  فعال  کاري  جبهه هاي  و 

جلوگیري کند. 
در تکمیل فعالیت هاي باقیمانده از سازه 
زماني که  فاصله  آببر در  آبگیر و سیستم 
فعالیت هاي جناح چپ بدنه در حال انجام 
بود، مراحل نصب و تست دریچه هاي مربوط 
انجام  به  نیز  انحراف  به سازه هاي سیستم 

رسید.

سایت میاني :
1- حجم تقریبي عملیات خاکي: 1500 

متر مکعب
برداري: 500  تقریبي سنگ  2- حجم 

مترمکعب
3- حجم تقریبي بتن ریخته شده: 650 

مترمکعب
4- وزن تقریبي آرماتوربندي اجرا شده: 

32 تن
5- سطح تقریبي قالب بندي انجام شده: 

2000 مترمربع

انکر بالك هاي مسیر  و  اجراي سدل ها 
انجام  فعالیت هاي  دشوارترین  از  پنستاك 
شده در بخش سیویل پروژه ترم بود. به دلیل 
شیب تندي که در طول این مسیر وجود 
داشت دسترسي تجهیزات و ماشین آالت 
ضروري جهت اجراي مکانیزه کار به هیچ 
عنوان امکان پذیر نبود که به ناچار با یک 
برنامه ریزي منسجم ایستگاه هایي به فواصل 
مختلف در کنار مسیر پنستاك جهت دپوي 
و  شد  ایجاد  تجهیزات  استقرار  و  مصالح 
اجراي هر کدام از سدل ها و انکربالك ها با 
حمل مصالح وتجهیزات به پاي کار از طریق 
حیوانات باربر و اختالط و جا دادن بتن در 
مقطع به صورت دستي انجام گرفت. عملیات 
همینطور  و  دستي  شکل  به  خاکبرداري 
از  پیش  نیز  انفجار  روش  از  سنگبرداري 

ساخت سدل ها و انکربالك ها انجام شد.

سایت پائین دست:
خاکي:  عملیات  تقریبي  حجم   -1

11000 متر مکعب
2- حجم تقریبي سنگ برداري: 1000 

مترمکعب
3- حجم تقریبي بتن ریخته شده: 900 

مترمکعب
4- وزن تقریبي آرماتوربندي اجرا شده 

: 45 تن
5- سطح تقریبي قالب بندي انجام شده 

: 3200 مترمربع
در سایت پائین که موقعیت قرارگیري 
ساختمان نیروگاه، ساختمان هاي کارمندي 
شروع  از  پیش  است،  خروجي  سازه  و 
فعالیت هاي اجرایي در ساخت ساختمان ها، 
عملیات خاکي احداث ترانشه ها، پلتفرم ها و 
احداث جاده هاي دسترسي به گود نیروگاه 
و  شد  انجام  کارمندي  ساختمان هاي  و 
ساختمان  زیرسازه  به  مربوط  گودبرداري 
نیروگاه به عمق حدود 3 متر در مرحله بعد 

در اولویت قرار گرفت.
به دلیل لزوم استقرار فونداسیون بر بستر 
مستحکم و سنگي این عمق در قسمت هایي 
از بستر به حدود 8 متر تغییر یافت و عمق 
زیر  تراز  به  پرکننده  بتن  اجراي  با  اضافه 
فونداسیون رسید. پس از آن کاشت و اجراي 

عملیات تزریق داول به تعداد 25 عدد در بتن 
پرکننده اجرا شده باعث افزایش یکپارچگي 
فونداسیون با بستر موجود گردید. فونداسیون 
و دیوارهاي بخش خروجي آب در زیرسازه 
ساختمان نیروگاه در مرحله بعد در 4 بخش 
اجرا شد و پس از اجراي بتن پرکننده اطراف 
دیوارها، فونداسیون اصلي ساختمان نیروگاه 
و اتاق ترانس در 5 بخش با طراحي درزهاي 

اجرایي در نقشه ها و اجراي آنها کامل شد.
از  نیروگاه  ساختمان  روسازه  تغییر  با   
روسازه  تکمیل  فلزي  استراکچر  به  بتني 
ساختمان سریعتر از شرایط پیش بیني شده 
انجام گرفت و موجب شد تا پیش نیازهاي 
شروع فعالیت هاي بخش تجهیزات و برق در 

زمانبندي مناسبي فراهم گردد.
اختالف  با  نیز  کارمندي  ساختمان 
ترازي در حدود 10 متر در غرب ساختمان 
نیروگاه با زیربنایي معادل 483 متر مربع و با 
مشخصات متعارفي که براي ساختمان هاي 
با  همزمان  مي شود  گرفته  نظر  در  اداري 
اجراي فعالیت ها در سایر بخش هاي کارگاه 

اجرا گردید و تحویل کارفرماي طرح شد.
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تجربيات برنامه ريزي در پروژه ترم كنيا

زیر  موارد  جهت  به  کنیا  ترم  پروژه 
به عنوان یک پروژه خاص و مهم در گروه 

فراب محسوب مي شد:
1- پروژه در خارج کشور اجرا گردید.

2- اسکوپ کامل سیویل و تجهیزات 
به عهده فراب بود.

 21 قراردادي  کوتاه  زمان  داراي   -3
ماهه بود.

پروژه هاي  مقابل  در  ترم  پروژه 
به  کوچک  حجمي  نظر  از  شاید  فراب 

در  گستردگي  بدلیل  اما  مي رسید  نظر 
اهمیت  از  فعالیتهاي مختلف سبب شد 
گانه  سه  موارد  شود.  برخوردار  باالیي 
گردید  سبب  شد  عنوان  باال  در  که  اي 
فعالیت برنامه ریزي و کنترل پروژه این 
پروژه هم با حساسیت باالیي انجام شود .

در این پروژه در ابتدا برنامه زمانبندي 
Master Time Schedule تهیه شد 
 Detail زمانبندي  برنامه  ادامه  در  و 
کامل  جزئیات  با   Time Schedule
بخش هاي  همه  در  فعالیت   1637 با 
تامین داخل و خارج،   ، کاري مهندسي 
حمل )زمیني، دریایي، هوایي(، ترخیص 

راه  و  و عملیات گمرکي، سیویل، نصب 
و  تهیه  اجرایي  تیم  همکاري  با  اندازي 

تصویب شد.
طبق قرارداد این پروژه باید در مدت 
 28 قراردادي  پایان  با  ماه   21 زمان 
با  و  مي رسید  پایان  به   2017 ژانویه 
رابطه  در  که  زیادي  مشکالت  به  توجه 
طرف  از  اسنادي  اعتبار  گشایش  با 
کارفرما و مشکالت بخش هاي مهندسي 
آن  بیم  آمد  بوجود  اجرا  و  تدارکات  و 
مي رفت که پروژه به موقع به پایان نرسد 
و  و تالش  بزرگ  با خواست خداوند  اما 
مختلف،  بخش هاي  صمیمانه  همکاري 

این پروژه در زمان مقرر به پایان رسید و 
یکبار دیگر نام فراب در عرصه بازارهاي 

جهاني درخشید.
براساس  پروژه  اجراي  دوره  کل  در 
به  هفتگي  برنامه  یک   ، فوق  برنامه 
به  و  تهیه   C.P.E حوزه  سه  تفکیک 

مجریان این سه بخش ابالغ مي شد. 
اطالعات  کلیه  هفته  هر  شنبه 
آوري  جمع  شده  یاد  بخش هاي 
در  که  هفتگي  برنامه  با  و  مي گردید 
اعالم شده  کارگاه  به  قبل  هفته  ابتداي 
به صورت  مغایرت ها  و  شده  مقایسه  بود 
مقداري و تشریحي مشخص و در جلسه 

 يوسف پيروزي
مسئول برنامه ريزي و كنترل پروژه ترم
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مشترکي که در ساعت 14 هر شنبه در 
نصب  و  ساختمان  شرکت  جلسات  اتاق 
فراب تشکیل مي شد مورد بحث و تبادل 

نظر قرار مي گرفت.
نکته واقعا تاثیر گذار در روند موفقیت 
هفتگي  برنامه  تهیه  پروژه  این  آمیز 
واقعي،  صورت  به   C.P.E بخش هاي 
هفته  هر  در  بودکه   Detail و  اجرایي 
بطور منظم با حضور مدیر عامل محترم 
شرکت ساختمان و نصب فراب – جناب 
آقاي مهندس شاه رکني و مدیر محترم 
پروژه –جناب آقاي مهندس ناظر و مدیر 
محترم برنامه ریزي و سیستم ها – جناب 
محترم  رئیس  و  مهندس حسیني  آقاي 
مهندس  آقاي  جناب   – مهندسي  واحد 
مسئوالن  و  کارشناسان  دیگر  و  فروتن 
محترم در بخش هاي مهندسي سیویل و 
مکانیک و برق و معاونت محترم بازرگاني 
در بخش هاي قرارداد ها و اعتبار اسنادي 

مسئوالن  و  نقل  و  حمل  و  تدارکات  و 
نصب  و  ساختمان  شرکت  در  اجرایي 

فراب برگزار مي گردید.
از  گزارشي  ابتدا  در  جلسه  این  در 
قبل  هفته  در  شده  انجام  فعالیت هاي 
از  پروژه  عملکرد  و  مي گردید  بیان 
قرار  بحث  مورد  اجرا  و  برنامه اي  نظر 
مي گرفت. سپس این بررسي بر روي هر 
بخش متمرکز مي شد و در زمینه یافتن 
رفع  کارامد جهت  و  مناسب  راهکارهاي 
تیم  توسط  عقب ماندگي ها  و  مغایرت ها 

حاضر در جلسه اقدام مي گردید.
پروژه  این  در  ریزي  برنامه  ویژگي 
فعالیت ها  کلیه  از  منسجم  برنامه  تهیه 
به تفکیک بخش هاي مختلف بود بطوري 
تامین،  مهندسي،  فعالیت هاي  کلیه  که 
اندازي  راه  و  حمل ونقل، سیویل، نصب 
روز  به  با  و  بود  پیگیري  قابل  خوبي  به 
کردن برنامه بصورت هفتگي توانستیم با 

در  و  کنترل  را  پروژه  انحراف،  کمترین 
کوتاهترین زمان ممکن به پایان برسانیم.

تجربیات خیلي خوبي در زمینه برنامه 
ریزي و کنترل پروژه بخش هاي مختلف 
EPC و کار در زمینه اعتبارات اسنادي 
و برنامه ریزي حمل و ترخیص و اجراي 
بخش هاي مختلف هم زمان در حوزه هاي 
سیویل و مکانیک و برق بدست آمد که 
به همین صورت در پروژه هاي  امیدوارم 

مشابه مورد استفاده قرار گیرد.
فعالیت هاي  به  رسیدن  براي 
کمترین  داشتن  و  شده  برنامه ریزي 
به  این زمینه، فراهم نمودن  مغایرت در 
موقع پیش نیازهاي فعالیت ها، تخصیص 
منابع، استفاده از فعالیت هاي هم زمان و 
افزایش راندمان کاري به صورت هفتگي 

در دستور کار قرار مي گرفت. 
کنیا  کشور  ویژگي هاي  از  یکي 
مي باشد.  شدید  موسمي  بارندگي هاي 

پروژه  کاري  پیک  زمان  اوج  که  آنجا  از 
این مورد عامل   ، در زمان پر بارش بود 
به  پروژه  مغایرت هاي  ایجاد  در  مهمي 
شمار مي آمد که این موضوع را با انجام 
فعالیت ها در دوشیفت به صورت مقطعي 
با  لحاظ  این  از  پروژه  و  نمودیم  حل 

کمترین مشکل مواجه گردید.
شرایط  بدلیل  مورد،  این  بر  عالوه 
تجهیزات  شدیم  مجبور  پروژه  خاص 
و  ساخته  ایران  در  پروژه  هیدرومکانیکال 
بسته  و  بازرسي  فعالیتهاي  انجام  از  پس 
بندي و حمل داخلي به کشور کنیا حمل 
شود. در اینجا جا دارد از کلیه مدیران ارشد 
شرکت که با نظرات و راهنمایي هاي خود 
و دوستان و همکاران محترم در بخش هاي 
مهندسي و بازرگاني و اجرا که صمیمانه با 
بخش برنامه ریزي و کنترل پروژه همکاري 
نمودند سپاسگزاري نموده و بهترین ها را 

برایشان آرزومندم.
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 نمایشگاه و کنفرانس کنتورهاي هوشمند
یکی  عنوان  به   )Metering Europe(
اندازه گیری  حوزه  رخدادهای  بزرگترین  از 
و شبکه های   AMI )Smart Metering
هوشمند انرژی به صورت سالیانه در یکی از 

کشورهای اروپایی برگزار می شود.
این نمایشگاه یکي از سودآورترین بخش 
اطالعاتی  فرم  پلت  و  نوآوری  کار،  و  کسب 
را  هوشمند  جامعه  ارتباطات  که  است 
می دهد  قرار  بازدیدکنندگان  اختیار  در 
به  خود  برنامه هاي  ارائه  با  همچنین  به  و 
تا  مي دهد  را  فرصت  این  کنندگان  شرکت 
اپراتورهای  برق،  و  آب  حوزه  کارشناسان  با 
زمینه  در  مشاوران  فروشندگان،  شبکه، 
در  هوشمند  سیستم هاي  یکپارچه سازي 

سراسر دنیا آشنا شوند.
به  منحصر  فرصت  یک  این  همچنین 
تجاری و خدمات  نام  نشان دادن  برای  فرد 

پیشرو  شرکت های  از  یکی  به عنوان  خود 
این  است.  جهانی  هوشمند  انرژی  بازار  در 
که  است  بزرگ  سالن  پنج  داراي  نمایشگاه 
در آن شرکت کنندگان می توانند نوآوری ها و 
فناوری هایی را که به تغییر چشم انداز ابزارها 
کمک می کنند، ارائه کنند. اینجا جایی است 
رهبران  آن،  در  بتوانند  شرکت کنندگان  که 
را  هوشمند  پروژه های  که  متخصصانی  و 
مورد  در  صحیح  بینش  و  می کنند  راهبری 
می دهند،  نشان  را  آینده نگر  راه حل های 

کشف کنند. 
شرکت فراب در سال 91 به عنوان اولین 
شرکت ایرانی در این نمایشگاه شرکت کرد 
حوزه  در  خود  توانمندی  معرفی  ضمن  و 
هوشمند  شبکه های  و  هوشمند  کنتورهای 
و  فهام  پروژه  معرفی  به  نسبت  انرژی، 
سطح  در  آن  فرد  به  منحصر  ویژگی های 

بین المللي اقدام نموده است.

نمايشگاه كنتورهای هوشمند 
2017 در آمستردام برگزار شد

فراب برای شناخت و گسترش بازار 
به نمایشگاه کنتورهای هوشمند می رود

گردهمايي بزرگان 
صنعت كنتورهای 
هوشمند در هلند

نمایشگاه EUW( European Utility Week( هر سال با 
تمرکز بر هوشمند سازي در بخش هاي مختلف به ویژه شبکه هاي 
هوشمند انرژي و صنایع وابسته آن برگزار مي شود. این نمایشگاه 
مهمترین رخداد این حوزه و محلي مناسب براي عرضه محصوالت 
شبکه هاي  با  مرتبط  دستاوردهاي  آخرین  شناسایي  و  شرکت ها 

هوشمند انرژي است. 
مشارکت حدود 600 شرکت صاحب فناوري و حضور بیش از 
10 هزار بازدید کننده طي سه روز، این نمایشگاه را به یک رخداد 
حرفه اي تبدیل نموده است. فراب طي سال هاي گذشته با چندین 

بهروز حاجيان

رييس بخش مهندسي پروژه هاي كنتورهاي هوشمند
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هدف در این نمایشگاه شرکت مي نماید.
از  یکي  عنوان  به  فراب  برند  معرفي   
بخش  در  محصول  عرضه کننده هاي 
شناسایي  انرژي،  هوشمند  شبکه هاي 
مختلف  کشورهاي  در  بالقوه  مشترکین 
و برگزاري نشست هاي تخصصي با سایر 
ویژه  به  و  فني  تعامالت  براي  شرکت ها 
گذاري هاي  هدف  مشترك،  بازار  توسعه 
اصلي فراب براي حضور در این نمایشگاه 

هستند.   
 EUW )European رخداد 
Utility Week(، نه تنها یک نمایشگاه، 
حضور  با  سالیانه  گردهمایي  یک  بلکه 
حضور  است.  حوزه  این  بزرگان  اکثر 
 Siemens، نظیر  معتبري  نام هاي 
 GE، Huawei، Oracle، SAP،
کنار  در   Schneider، Ericsson
بسیاري دیگر نشان از اعتبار این رخداد 

دارد. 
یکي از برنامه هاي اصلي فراب در این 
نمایشگاه، برگزاري نشست و جلسات فني 
است.  حوزه  این  در  فني  همکارهاي  با 
براي  فراب  کامل  سیستم  مجموعه  در 

ویژه در بخش  به  اندازه گیري هوشمند 
زیر ساخت مخابراتي از محصوالت سایر 
و  الکترونیک  )قطعات  تولیدکنندگان 

تراشه هاي مخابراتي( استفاده مي شود.
براي  مناسبي  محل  نمایشگاه  این   
گفتگوهاي فني با تولید کنندگان همکار 
در توسعه محصوالت و طراحي بخش هاي 
که  جلساتي  است.  سیستم  مختلف 
در  و  نمایشگاه  از  خارج  آنها  برگزاري 
موارد  برخي  )در  دشوار  زمان ها  سایر 
پر  شرکت  براي  بي شک  و  ممکن(  غیر 
هزینه خواهد بود. به عنوان مثال جلسات 
کشورهاي  از  شرکت  چندین  با  فني 
روز  سه  طي  که  کنید  تصور  را  مختلف 
با کیفیت مناسب انجام  در یک مکان و 
طول  در  بخواهیم  اینکه  یا  مي شود، 
به کشورهاي  سال طي سفرهاي متعدد 
مختلف این مالقات ها را انجام دهیم. در 
مقایسه با چنین جلساتی هزینه حضور در 

نمایشگاه هایی از این دست، ناچیز است.
در کنار جلسات فني، موضوع توسعه 
شرکت هایي  همکاري  با  مشترك  بازار 
که تولیدات آنها در محصوالت و سیستم 

فراب استفاده مي شود نیز مد نظر است. 
 )Co-marketing( مشترك  بازاریابي 
اخیر  سال هاي  رایج  رویکردهاي  از  یکي 

براي ورود به بازارهاي مختلف است.
 وجود چندین محصول انحصاري تولید 
شده در فراب، انجام بازاریابي مشترك را 
با سایر تولید کنندگان خارجي امکان پذیر  
مي نماید. این روش بازاریابي کم هزینه تر 

و در برخي موارد مي تواند مؤثرتر باشد. 
از دیگر اهداف حضور در این نمایشگاه، 
معرفي محصوالت تولید شده توسط فراب 
 Smart( هوشمند  اندازه گیري  براي 
نرم  مختلف  اجزا  است.   )Metering
افزار هاي نرم  )شامل  فراب  بومي  افزار 

برنامه  چند  و   MDM، Head-end
Demand- ماژول  نظیر  کاربردي 
response( و زیرساخت مخابراتي باند 
باریک تولید شده در شرکت، محصوالتي 
هستند که از سال گذشته تمرکز بیشتري 
بر ارائه آنها مي شود. نرم افزار تولید شده 
در شرکت قابل رقابت با محصوالت سایر 
شرکت ها بوده و از منظر قیمت مي تواند 
واجد برتري باشد. زیر ساخت باند باریک 

براي  اختصاصي  توسعه  سبب  به  فراب 
اندازه گیري هوشمند برق، جذاب بوده و 
ظرفیت مناسبي براي عرضه در بازارهاي 

خارجي دارد. 
 EUW نمایشگاه  از  بازدید کنندگان 
و  نبوده  اروپایي  کشورهاي  به  محدود 
خارج  کشورها  بسیاري  از  متخصصین 
اروپا نیز از آن بازدید مي کنند. سال پیش 
حدود 11 هزار بازدیدکننده از 113 کشور 
مختلف در نمایشگاه حضور داشتند. این 
شناسایي  براي  مناسبي  فرصت  مهم 
مختلف  کشورهاي  در  بالقوه  مشتریان 
گزارش  اساس  بر  مي نماید.   فراهم  را 
نمایشگاه،  کننده  برگزار  سازمان  رسمي 
کشورهاي آسیایي و خاورمیانه مبداً اصلي 
مي باشند.  اروپایي  غیر  بازدیدکنندگان 
شده  گذاري  هدف  بازارهاي  به  توجه  با 
توسط فراب در منطقه آسیا و خاورمیانه، 
بسیار  فرصت  مي تواند  نمایشگاه  این 
مناسبي براي برقراري ارتباط با مشتریان 
در این مناطق و جایگزیني کم هزینه تر 
مختلف  نمایشگاه هاي  در  حضور  براي 

محلي باشد. 
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شركت فراب در نمايشگاه EUW به 
عنوان يكي از مهم ترين رخدادهاي حوزه 
اندازه گيری و شبكه های هوشمند كه در 
در  مهرماه  سيزدهم  تا  يازدهم  روزهای 
آمستردام هلند برگزار شد، حضور فعالی 

داشت.
شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
فراب، در غرفه فراب عالوه بر ارائه زنده 
ايران  در  هوشمند  كنتورهاي  پروژه هاي 

هوشمند  كنتورهاي  دور  راه  از  )نمايش 
نصب شده در 13 شركت توزيع برق استاني 
و معرفي قابليت هاي سيستم(، مجموعه 
نرم افزارهاي فراب براي سيستم هوشمند 
)MDM، Head-end و برنامه كاربردي 
نصب( و زير ساخت اختصاصي باند باريك 
طراحي و توليد شده در شركت، به عنوان 
انحصاري فراب در  دو مجموعه محصول 
عرضه  انرژي  هوشمند  شبكه هاي  حوزه 

و  فراب  باريك  باند  ساخت  زير  شدند. 
نمونه مودم ساخته شده، به عنوان يكي از 
 LoRa به كارگيري هاي فناوري نخستين 
برق، مورد توجه  در كنتورهاي هوشمند 
قرار  مختلفي  سازمان هاي  و  شركت ها 
گرفت. هيجان اصلي نمايشگاه و موضوع 
به كارگيري  حوزه،  اين  در  امسال  غالب 
فناوري هاي باند باريك راديويي، به ويژه 

NB-IoT، در بخش اندازه گيري بود. 

شركت هاي توليد كننده زيرساخت هاي 
و   Huawei همچون  سيار  مخابرات 
در  جلوه اي  پر  حضور   ،Ericsson
نمايشگاه براي تبليغ اين فناوري داشتند. 
و  است  جديد   ،)NB-IoT( فناوري  اين 
امسال در دنيا مطرح شده و به كارگيري آن 
در زيرساخت راديويي اختصاصي فراب، 
)به عنوان فناوري دوم در كنار LoRa( در 

حال انجام است.

حضور فراب در نمايشگاه 
كنتورهای هوشمند در هلند 
(EUW 2017)
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غرفه فراب در نمایشگاه جانبی سومین 
بازدید  مورد  نیرو،  و  نفت  راهبردی  کنگره 
و  معاونان  از  جمعی  و  نفت  وزیر  معاون 
دست  از  برخی  و  وزارتخانه  این  مدیران 
اندرکاران و فعاالن صنایع نفت و نیرو، قرار 

گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت فراب، 
»سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و 
نیرو«، طی روزهای هجدهم تا بیستم مهرماه 
1396 در مرکز همایش های بین المللی صدا 

و سیما برگزار شد.
نمایشگاه،  این  در  فراب  شرکت  غرفه 
و  مسئوالن  و  مقام ها  از  جمعی  پذیرای 
در  الزم  توضیحات  که  بود  عالقه مندان 
خصوص فعالیت ها و توانمندی های فراب در 

حوزه های نفت و نیرو به آنان ارائه شد.
زنگنه«،  »بیژن  مهندس  بر  عالوه 
از  نمایشگاه  افتتاح  از  پس  که  نفت،  وزیر 
مهندس  کرد،  بازدید  فراب  شرکت  غرفه 
»رکن الدین جوادی«، معاون وزیر نفت در 
مهندس  هیدروکربوری؛  منابع  بر  نظارت 
مدیر  و  نفت  وزیر  معاون  کاردر«،  »علی 
مهندس  ایران؛  نفت  ملی  شرکت  عامل 

سیستم های  معاون  مدقق«،  »هادی 
اندازه گیری و شبکه هوشمند ساتبا؛ نیز از 
جمله بازدید کنندگان از غرفه فراب بودند.

این  در  حاضر  شرکت های  جمله  از 
نمایشگاه، می توان به شرکت ملی نفت ایران، 
نارگان،  هیربدان،  ایران،  گاز  ملی  شرکت 
مهندسی و ساختمان صنایع نفت )اویک(، 
مهاب  ایران،  پردازی  سازه  ترانسفو،  آریا 
قدس، گروه مپنا، گروه توسعه انرژی تدبیر و 

گسترش انرژی پاسارگاد، اشاره کرد.
پایانی  روز  در  می افزاید:  گزارش  این 
این نمایشگاه، »رکن الدین جوادی«، رئیس 
شورای سیاست گذاری کنگره و معاون وزیر 
نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری، با 
حضور در غرفه فراب، لوح تقدیری را بابت 
حضور در این نمایشگاه، به نماینده شرکت 

فراب اهدا کرد.
سومین  سیاستگذاری  شورای  رئیس 
بخش های  نیرو  و  نفت  راهبردی  کنگره 
مختلف این کنگره را تشریح کرد و گفت: 
این کنگره، حرکتی برای هم اندیشی بین 
حوزه های  صاحب نظران  و  دست اندرکاران 
نفت و نیروست و امیدوارم به پیوند بیشتر 

صنعتگران  و  خصوصی  بخش  و  دولت 
الدین  »رکن  بینجامد.  خارجی  و  داخلی 
گشایش  آیین  در  را  مطلب  این  جوادی« 
بیان  نیرو  سومین کنگره راهبردی نفت و 
سخنران  کنگره 33  این  در  گفت:  و  کرد 
شامل 16 سخنران خارجی و 17 سخنران 
هستند،  صاحب نظران  از  همه  که  داخلی 
مختلف  های  حوزه  در  را  خود  توضیحات 
ارائه می کنند و بیش از 100 مهمان خارجی 
نیز در بخش های مختلف این کنگره حضور 

می یابند.
بر  نظارت  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
منابع هیدروکربوری با اشاره به برگزاری دو 
کنگره پیشین، ادامه داد: در سال های اخیر 
در نشست هایی که به طور ماهانه با حضور 
صاحب نظران بخش خصوصی و دولتی طی 
برگزار شده، برای تقویت جریان همفکری 
و همراهی بخش خصوصی و دولتی فعال 
در صنعت نفت تالش کردیم و این کنگره، 
منبعث از همین همفکری ها برگزار می شود.

این  مختلف  بخش های  تشریح  با  وی 
مورد  محورهای  از  یکی  گفت:  کنگره، 
تمرکز ما، بخش باالدست صنعت نفت است 

تجارب  و  چالش ها  فرصت ها،  بررسی  که 
قرار می دهیم.  کار  در دستور  را  این حوزه 
جوادی به برپایي نشست های تخصصی برق، 
اشاره  مالی هم  منابع  تامین  و  پتروشیمی 
تامین منابع، متضمن تحقق  افزود:  کرد و 
برنامه های توسعه ای است و به این منظور 
کارگاهی با حضور استادان صاحب نظر داخلی 

و خارجی برگزار می شود.

افزایش تولید از میدان های نفتی با معرفی 
بسته ۵ میلیارد دالری جذب سرمایه

وزیر نفت گفت: در حال آماده کردن بسته 
پنج میلیارد دالری برای نگهداشت و افزایش 
تولید از میدان های در حال تولید ظرف دو 

سال هستیم.
»بیژن زنگنه« این مطلب را در سومین 
کنگره راهبردی نفت و نیرو اظهار کرد و گفت: 
خیلی خوشحالم برای سومین بار در کنگره 
ای که از سوی باشگاه نفت و نیرو برگزار می 
شود، شرکت می کنم و از برگزار کنندگان و 
شرکت کنندگان این رویداد تشکر می کنم. 
وی با بیان این که خوشبختانه باشگاه نفت و 
نیرو و این کنگره در حال پیدا کردن مسیر 

معرفی توانمندی های فراب
به اعضاي باشگاه نفت و نيرو
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خود است، تصریح کرد: خوشحالم این باشگاه 
به عنوان یک نهاد اثرگذار و غیردولتی که 
از روز نخست بر غیردولتی بودن آن تاکید 
شده بود، به حیات خود ادامه می دهد و به 
رشد و بالندگی می رسد. زنگنه با یادآوری 
این که ایده تشکیل باشگاه نفت و نیرو در 
سال هاي 1390 و 1391 و با هدف تشکیل 
یک اتاق فکر برای بخش انرژی و نفت کشور 
که هیچ بار مالی و وابستگی به دولت نداشته 
باشد، شکل گرفت، تصریح کرد: نشست  های 
این باشگاه ماهانه برگزار می شود و مطالب 
مطرح شده در این نشست ها به صورت چاپی 
و همچنین روی تارنمای باشگاه نفت و نیرو 
برای همگان قابل دسترس است. وزیر نفت 
با بیان این که این باشگاه کمتر از 200 عضو 
دارد که سبب نگرانی برخی ها شده است، 
ادامه داد: به هرحال همه مسائل این باشگاه 
اطالعاتی در آن  رانت  شفاف است و هیچ 
وجود ندارد. وی افزود: ما به دنبال تولید فکر 
و اندیشه هستیم و امیدواریم جوانان بیشتری 
به عنوان اعضای پیوسته جذب این باشگاه 

شوند.
زنگنه در ادامه به قراردادهای جدید نفتی 

اشاره کرد و گفت: پیشرفت مذاکرات برای 
الگوی  قالب  در  نفتی  میدان های  توسعه 
جدید قراردادهای نفتی، خوب و قابل قبول 

است.
وی توسعه میدان های مشترك از جمله 
میدان های غرب کارون و افزایش بازیافت 
نفت از میدان های در حال بهره برداری را 
کرد  عنوان  صنعت  توسعه  اولویت هاي  از 
و گفت: سیاست دولت و وزارت نفت این 
است که تکلیف همه میدان های مشترك 
و  شود  روشن  آینده  سال  چهار  ظرف 
که  کند  تعیین  آن  توسعه  برای  پیمانکار 

حرکت بزرگی است.
وزیر نفت ابراز امیدواری کرد: قراردادهای 
با شرکت های  توسعه میدان های مشترك، 
معتبر خارجی که به طور حتم همکار داخلی 

دارند، امضا شود.

شرکت های داخلی مجری بسته  ۵ 
میلیارد دالری

وزیر نفت با بیان این که در حال آماده 
برای  دالری  میلیارد  پنج  بسته  کردن 
نگهداشت و افزایش تولید از میدان های در 

حال تولید ظرف دو سال هستیم، توضیح 
به  مربوط  کار  این  از  مهمی  بخش  داد: 
ترمیم چاه ها و بخشی دیگر حفر چاه های 
جدید و رفع تنگناها در بخش رو سطحی و 
بهره برداری است که مربوط به میدان های 
متعددی در مناطق نفتخیز جنوب ، مناطق 
مرکزی و فالت قاره است. وی ادامه داد: این 
بسته های پنج میلیارد دالری به بسته های 
کوچک تر تقسیم می شود که تالش داریم 
ارزش پروژه های آن بیش از 300 میلیون 
دالر نباشند. زنگنه به تامین مالی این پروژه ها 
اشاره و اجرای آن را دو ساله عنوان کرد و 
گفت: بازپرداخت این پروژه ها از محل خود 

پروژه در کمتر از سه سال قابل تامین است.
وزیر نفت اظهار کرد: برای اجرای این 
پروژه ها فقط از شرکت های داخلی دعوت 
می کنیم که آنها می توانند شریک خارجی 
با هدف تامین فاینانس داشته باشند. وی 
با بیان این که نشست های متعددی برای 
مسئوالن  بانک ها،  با  پروژه  مالی  تامین 
دولتی و مسئوالن مالی شرکت ملی نفت 
یوزانس،  فاینانس،  کرد:  تصریح  داشتیم، 
وام  و  داخلی  فاینانس  مشارکت،  اوراق 
از  برخی  ملی،  توسعه  صندوق  از  گرفتن 
روش های تامین مالی است. به گفته زنگنه، 
اجرای این پروژه ها می توانند افزون بر افزایش 
تولید نفت، اشتغال را در کشور گسترش دهد 
که کار بزرگی است. وزیر نفت گفت: آماده 
شدن این بسته و اجرای این پروژه ها جدای 
پروژه هایی است که در قالب الگوی جدید 

قراردادهای نفتی اجرا می شود.

ضرورت توجه به بخش پایین دستی 
پتروشیمی

زنگنه با بیان این که در بخش پتروشیمی 

افزون بر کارهایی که باید در بخش پایه این 
صنعت انجام شود، باید بخش میان دستی، 
پایین دستی مورد توجه جدی قرار گیرد، 
افزود: باید با همکاری وزارت صنعت، معدن 

و تجارت بتوانیم این صنایع را فعال کنیم.
امسال  است  قرار  داد:  ادامه  نفت  وزیر 
یک میلیون تن تامین خوراك صنایع پایین 

دستی افزایش یابد.
وی همچنین به موضوع ساخت پاالیشگاه 
نفت اشاره کرد و گفت: برای مصارف داخلی 
از  هدف  نداریم؛  نفت  پاالیشگاه  به  نیاز 
ساخت پاالیشگاه باید صادرات فرآورده های 
نفتی باشد، البته پاالیشگاه های موجود نیاز 
با  فرآورده ها  کیفیت  تا  دارند  بهسازی  به 

استانداردهای جدید هماهنگ شود.

تالش برای سربلندی ایران
از  تعدادی  به  گذرا  اشاره  با  نفت  وزیر 
فرصت های شغلی در صنعت نفت، گفت: 
فرصت های کار در ایران فراوان است و باید 
آینده  و  برای سربلندی  نگاه سازندگی  با 
کشور تالش و از پرداختن به مسائلی که 

وقتمان را تلف می کند، صرف نظر کنیم.
گفتم  مجلس  در  یک بار  افزود:  زنگنه 
و اینجا تکرار می کنم، می توانیم در افکار 
با هم مخالف باشیم، اشکالی ندارد؛ اما با 
هم دشمن نباشیم، زیرا ما در یک کشور 
و  می کنیم  کار  هدف  یک  با  و  هستیم 
یادآور  پایان  در  وی  ندارد.  معنا  دشمنی 
نباشد،  شبهه ای  هیچ  که  این  برای  شد: 
در  مسئولیتی  هیچ  من  می کنم  اعالم 
باشگاه نفت و نیرو ندارم و فقط عضو آن 
باشگاه  در  تنها  نه  فکر  این  از  اما  هستم. 
نفت و نیرو، بلکه در هر بخش دیگری از 

کشور حمایت می کنم.

ت و نيرو
ب در نمايشگاه جانبی سومين كنگره راهبردی نف

غرفه فرا
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قراردادهای صنايع ريلی
به اصالح اساسی نياز دارند

حمل و نقل آسان و قابل دسترس برای بخش های مختلف جامعه، يكی از مهمترين 
شاخص هاي دست يابی توسعه پايدار برای كشورهای رو به توسعه است. در اين ميان 
حمل و نقل ريلی به عنوان امن ترين شيوه حمل و نقل همواره برای مردم، دولتمردان 
و صاحبان سرمايه جذاب بوده است تا آنجا كه شاخص های مربوط به گستردگی شبكه 
ريلی و سطح رفاهی و ايمنی ناوگان ريلی به يكی از معيارهای توسعه يافتگی بدل شده 
است. در كنار حمل و نقل ريلی برون شهری امروز خطوط ريلی درون شهری نيز به يكی 
از مهمترين بخش های صنعت حمل و نقل بدل شده اند. اين رويدادها باعث شده است كه 
صنايع ريلی كه بخش های وابسته بسياری نيز دارد، به يكی از بازارهای مهم با نقدينگی 
باال بدل شود و سرمايه گذاران بسياری از نهادهای دولتی و خصوصی به سرمايه گذاری 

دادن  با شكل  نيز در چند سال گذشته  فراب  اين حوزه عالقه مند شوند. شركت  در 
بازار صنعت، تالش كرده  از  اين بخش  برای حضور در  برنامه ريزی  و  ريلی  به معاونت 
است تا ضمن تعريف بازار جديدی برای فعاليت های صنعتی، خود را به عنوان پيمانكاری 
قدرتمند در صنايع ريلی معرفی كند. تجربه خط 2 قطار شهری مشهد و همچنين خط 
7 متروي تهران  كه به ترتيب اولين و دومين پروژه های به ثمر نشسته فراب در حوزه 
صنايع ريلی هستند نشان می دهند كه اين بازار فرصت های بی شمار و در عين حال 

دشواری های قابل توجهی نيز برای فراب دارد.
 بر همين اساس به مناسبت افتتاح خط 7 و خط 8 متروي تهران با مهندس سعيد 
قنبری معاون طرح های صنايع ريلی شركت فراب به گفتگو نشسته ايم تا از چند و چون 
فعاليت فراب گفت و گو كنيم. در اين گفت و گو بر آن بوديم تا فرصت ها و سختی های 
ادامه می خوانيد مشروح  در  آنچه  بشنويم.  ايشان  زبان  از  را  ريلی  فعاليت در صنايع 

گفت  وگوی ما با ايشان است.

زهرا شهاليي
دبير اجرايي
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براي ورود به بحث بهتر اس�ت از اينجا شروع كنيم كه 
مهمترين پروژه های ريلي پيش روی فراب چيست؟

اخیرا  داریم  اجرا  دست  در  که  پروژه هایي  بر  عالوه 
قرارداد بخش مترو سیستم و ناوگان پروژه خط A متروي 
قم را به صورت EPC با کارفرما منعقد کردیم. پروژه هاي 
ریلي دیگري را نیز دنبال مي کنیم که نام بردن از آنها زود 
است و بایستي صبر کنیم تا مذاکرات آنها کمي جدي تر 

شود.

ب�ا توجه به اينكه فراب در بدو ورود به صنعت ريلي، با 
رويكردي مثبت قدم برداش�ته است و با گذشت زمان 
توانسته يكي از فعاالن جدي و مطرح اين حوزه شود، 

آينده فراب در اين صنعت را چگونه مي بينيد؟
باید، وارد حوزه ریلي  از آنچه  فراب شاید کمي دیرتر 
تجربیات  از  به کوله باري  توجه  با  به عقیده من  ولي  شد 
ارزشمند که از اجراي موفقیت آمیز پروژه هاي ملي بزرگ 
گذشته نظیر پروژه هاي نیروگاه هاي بزرگ آبي و حرارتي 
گاز  و  نفت  پروژه هاي  همچنین  و  کشور  خارج  و  داخل 
داشت، بسیار اصولي، با برنامه و با انگیزه از سال 88 قدم 
نتیجه آن تبدیل شدن  به حوزه پروژه ریلي گذاشت که 
فراب به یکی از بزرگترین پیمانکاران EPC بخش مترو 
سیستم/ تجهیزات پروژه هاي ریلي حال حاضر کشور است.

این موضوع را نمي توان نادیده گرفت که ماهیت و روال 
در  فراب  قرارداد  نوع  مترویي،   - ریلي  پروژه هاي  اجراي 
این حوزه و تعامالت با ذینفعان این پروژه ها، با حوزه هاي 
تالش  نهایت  البته  است.  متفاوت  فراب  فعالیت  قبلي 
خودمان را کرده ایم که با اجراي با کیفیت پروژه ها بتوانیم 
را کسب  پروژه ها  محترم  مشاورین  و  کارفرمایان  رضایت 

تعامالت  سطح  و  کنیم 
با  سازنده  و  مثبت 
کارفرمایي  مجموعه 
بهبود  و  ارتقاء  نیز  را 

بخشیم.

اگر با در نظر داشتن مشکالت موجود در 
مسیر اجراي پروژه ها، از جمله مهمترین آنها 
که موضوع کمبود نقدینگي مورد نیاز اجراي 
بینانه اي  واقع  جمع بندي  است،  پروژه ها 
این  حضور  دوره  طول  در  فراب  خدمات  از 
شرکت در صنعت ریلي صورت پذیرد و سطح 
ارائه شده  اجرایي  و  فني، مهندسي  خدمات 
توسط فراب در پروژه هاي ریلي مد نظر قرار 
گیرد به اعتقاد بنده، قطعاً جمع بندي مثبتي 
این حوزه حاصل خواهد  در  فراب  از حضور 
در  فراب  آینده  به  مي توانیم  بنابراین  شد. 

صنعت ریلي امیدوار باشیم.

برايم�ان درباره پروژه هاي�ي كه فراب در 
حوزه ريلي در دست دارد، بگوييد؟

سیستم  مترو  تجهیزات  حاضر  حال  در   
مشهد، خط  شهري  قطار   2 پروژه هاي خط 
7 متروي تهران، خط 8 متروي تهران و مترو 
در   EPC صورت  به  را  هشتگرد  به  گلشهر 

دست اجرا داریم.
پروژه خط 2 قطار شهري مشهد بطول 14 
کیلومتر از ایستگاه والیت در طبرسي شمالي 
تا ایستگاه سالمت در منطقه رضاشهر با 13 
و  نصب  تأمین،  طراحي،  مي باشد.  ایستگاه 
عالوه  به  پروژه  این  تجهیزات  کل  راه اندازي 
و  واگن(  شامل 100  قطار،  رام   20( ناوگان 
تجهیزات دپو پروژه بصورت EPC به فراب 
قطارهاي  کلیه  تاکنون  است.  شده  واگذار 
که  است،  شده  تأمین  فراب  توسط  پروژه 
حال  در  و  کارفرما شده  تحویل  قطار  رام   6
باقیمانده  قطار  رام   14 و  است  بهره برداري 
به ایران رسیده و تعدادي از آنها در کارخانه 
فاز  است.  مونتاژ  حال  در  تهران  واگن سازي 
شمالي  طبرسي  ایستگاه  از  پروژه  این  اول 
به طول 8 کیلومتر  ایستگاه میدان شهدا  تا 
 95 اسفند  در  بهره برداري  ایستگاه   6 با  و 
و  است  بهره برداري  تحت  و  شده  راه اندازي 
نقدینگي  موقع  به  تأمین  با  که  امیدواریم 
الزم توسط کارفرما این پروژه در سال 97 

تکمیل و به بهره برداري برسد.
بطول  تهران  مترو   7 خط  پروژه 
26 کیلومتر از جنوب شرق تهران، 
ایستگاه ورزشگاه تختي تا شمال 
میدان  )ایستگاه  تهران  غرب 
ایستگاه   22 شامل  کتاب(، 
طراحي،  مي باشد.  مسافري 

تأمین، نصب و راه اندازي کل تجهیزات مترو سیستم این 
مي باشد(  تهران  مترو  بعهده  که  ناوگان  )باستثناء  پروژه 
فراب  شرکت  به   EPC صورت  به  دپو  تجهیزات  بعالوه 
تا  ایستگاه بسیج  از  این پروژه  اول  فاز  واگذار شده است. 
ایستگاه میدان صنعت بطول 21 کیلومتر و با 8 ایستگاه 
بهره برداري در خرداد 96 راه اندازي شد و تحت بهره برداري 
است و امیدواریم که با تأمین به موقع نقدینگي الزم توسط 
پایان  به  به صورت کامل در سال 97  پروژه  این  کارفرما 

برسد.
پروژه خط 8 مترو تهران )یا همان توسعه خط 1( بطول 
ایستگاه  تا  شاهد  ایستگاه  از  ایستگاه   7 با  کیلومتر   52
فرودگاه بین المللي امام خمیني )ره( و از آنجا تا شهر جدید 
پرند ادامه خواهد داشت. طراحي، تأمین، نصب و راه اندازي 
 EPC کل تجهیزات این پروژه )باستثناء ناوگان( بصورت
به فراب واگذار شده است. فاز 1 این پروژه تا ایستگاه شهر 
تحت  و  شده  راه اندازي   95 سال  اردیبهشت  در  آفتاب 
امام در مرداد  تا فرودگاه  ادامه پروژه  بهره برداري است و 

96 راه اندازي شد.
پروژه مترو/ قطار شهري گلشهر به هشتگرد بطول 25 
کیلومتر از گلشهر تا شهر جدید هشتگرد مي باشد. طراحي، 
تأمین، نصب و راه اندازي کل تجهیزات این پروژه )باستثناء 
ناوگان( به صورت EPC به فراب واگذار شده است و اکنون 

تأمین تجهیزات آن در جریان است.

فرصت ه�ا و تهديدهاي�ي ك�ه در صنعت حم�ل و نقل 
ريلي با آنها مواجه ش�ديد چه بودند و با چه رويكردي 

توانستيد آنها را حل كنيد؟
 با توجه به شرایط بازارهاي کشور و لزوم ورود فراب به 
حوزه هاي جدید به منظور تنوع بخشي به سبد پروژه هاي 
مردم  به  ارائه خدمت  ادامه  از طرفي در جهت  و  شرکت 
عزیز ایران با اجراي پروژه هاي بزرگ زیربنایي و ملي در 
خواهد  مردم  زندگي  سطح  ارتقاء  باعث  قطعاً  که  کشور، 
شد، ورود به پروژه هاي ریلي، خود یک فرصت مغتنم بود 
که فراب به خوبي از آن استفاده کرده و با گام هایي استوار 
ورود  با  زمان ممکن  کوتاه ترین  در  و  این حوزه شد  وارد 
عمیق به حوزه هاي مهندسي، بازرگاني/تأمین و اجرایي این 
صنعت به یکي از قوي ترین پیمانکاران EPC حوزه ریلي 

تبدیل شد.
در این حوزه با دو دسته از تهدیدات مواجه بودیم و در 
برخي موارد همچنان هستیم. دسته اول ناشي از تازه وارد 
متفاوت  از  ناشي  دوم  و دسته  بود  این حوزه  به  بودنمان 
بودن ماهیت و مدل اجراي پروژه ها در این حوزه، از جمله 
تفاوت روال تأمین نقدینگي الزم براي اجراي پروژه ها و در 
نتیجه نحوه اجراي پروژه هاي این حوزه )براي مثال اجراي 
زمان بندي  بر  موارد  این  تأثیر  و  فاز(  در چند  پروژه  یک 

پروژه ها.
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به عقیده من شرکت فراب، با استفاده از تجارب ارزشمند 
را  اول تهدیدات  به خوبي دسته  پروژه هاي گذشته خود، 
با استفاده از مهندسین  ارتقاء سطح دانش ریلي خود،  با 
مجرب در فعالیت هاي طراحي و مهندسي و بازرسي کیفي 
تجهیزات، تبحر در امور بازرگاني و تأمین اقالم و تجهیزات 
مورد نیاز پروژه، و همچنین سرعت و کیفیت در نصب و 
راه اندازي پروژه هاي ریلي )با استفاده از تجربیات بیش از 
20 سال گذشته خود در نصب و راه اندازي پروژه هاي بزرگ 

داخل و خارج کشور( پشت سر گذاشته است.
این  در  مشکالت  یا  تهدیدها  دوم  دسته  با  رابطه  در 
رضایت  کسب  براي  فراب  زیاد  تالش  علیرغم  حوزه، 
حداکثري کارفرمایان با ارائه خدمات مهندسي، بازرگاني و 
اجرایي با کیفیت، استفاده حداکثري و مؤثر از روابط مثبت 
و سازنده قبلي خود با سازندگان و تأمین کنندگان داخلي 
تجهیزات  موقع  به  تأمین  جهت  در  تجهیزات  خارجي  و 
همچنین  و  تحریم ها  از  ناشي  محدودیت هاي  )علیرغم 
محدودیت در تأمین به موقع نقدینگي پروژه ها( و تالش 
براي تعامل بیشتر و بهتر با مجموعه کارفرمایي و مشاوران 
کارفرمایان در پروژه ها، شاید به دلیل نوع قراردادهاي فراب 
در این حوزه و از همه مهمتر موضوع کمبود نقدینگي در 
این پروژه ها، به موفقیت کامل نرسیده ایم و نیاز به تالش 
بیشتر، هماهنگي و تعامالت بیشتر با مجموعه کارفرمایي 

دارد.
توانسته است  در هر صورت معتقدم که شرکت فراب 
را پشت سر  این مشکالت  از  زیاد بخش مهمي  با تالش 
موفقیت هاي  بتواند  نیز  آینده  در  که  امیدوارم  و  بگذارد 

بیشتري در این حوزه کسب نماید.

ب�راي بهبود فرايند كار و بهره وري باالتر فعاليت ها چه 
پيشنهادهايی داريد ؟

به عقیده من در حال حاضر فراب دانش و تجربه الزم 
براي اجراي روان و با کیفیت پروژه هاي ریلي را به دست 
اجراي  براي  الزم  نقدینگي  که  در صورتي  و  است  آورده 
از  خوبي  به  فراب  شرکت  شود،  تأمین  موقع  به  پروژه ها 
عهده کار برمي آید. البته اکنون با توجه به تجربیات کسب 
از سازمان  شده در پروژه هاي ریلي و شکل گیري بخشي 
فراب متناسب با پروژه هاي ریلي الزم است که این بخش از 
فراب )اعم از متخصصین مرتبط با مهندسي، تأمین و نصب 
و راه اندازي( به صورت یک مجموعه منسجم و تخصصي 

براي ارائه سرویس فقط به پروژه هاي ریلي شکل بگیرد.
 با توجه به نحوه اجراي فازي پروژه هاي ریلي و سرعت 
زیاد مورد نظر کارفرمایان محترم در مقاطعي براي اتمام 
یک فاز خاص از پروژه، شاید الزم باشد که در بخش هایي 
از فراب چابکي بیشتري داشته باشیم. در بخش نصب و 
راه اندازي براي سرعت بخشیدن بیشتر به کارهاي اجرایي، 
قطعاً الزم است که ضمن افزایش تعداد برخي از ابزارهاي 
ویژه )Special Tools( ضروري براي اجراي پروژه هاي 

ریلي و همچنین ماشین آالت ریلي الزم براي 
حمل و نصب تجهیزات در داخل تونل ها و ... 
ارتقاء  نیز  را  ماشین آالت  این  کیفیت  پروژه، 

بخشیم.
 با توجه به بهره برداري از پروژه هاي ریلي 
در چند فاز الزم است به موضوع تأمین قطعات 
یدکي مورد نیاز در طول راه اندازي و در زمان 
بهره برداري از هر فاز با اهمیت بیشتري توجه 
کارآمد  اجرایي  تا گروه هاي  است  شود. الزم 
مختلف  فعالیت هاي  براي  شده  شناسایي 
ریلي، در طول اجراي پروژه هاي ریلي توسط 
فراب، را به عنوان بازوهاي اجرایي و شرکاي 

کاري در کنار خود داشته باشیم.
هر  یا  فراب  بیشتر  چه  هر  موفقیت  براي 
پیمانکار دیگري در موارد فوق قطعاً همراهي 
به  تأمین  در  کارفرمایي  محترم  مجموعه 
موقع نقدینگي الزم، تعریف شرایط پرداخت 
با  متناسب   )Terms of Payment(

شرایط بازار در قراردادها، تصمیمات، تأییدات به موقع و 
همراهی مشاور کارفرما در تأیید به موقع نقشه ها، مدارك 

و وندورهاي پروژه الزم و ضروري است. 

به اعتراف اهالی صنعت ريلی نبود نقدينگی و مشكالت 
مالی، يكي از مشكالت و معضالت اين صنعت است. با 
توجه به مش�كالتي كه در اين صنعت وجود دارد شما 
چ�ه راهكار و راهب�ردي را براي ف�راب در اين صنعت 

پيشنهاد مي كنيد؟
کمبود نقدینگي مورد نیاز این پروژه ها و تأمین نقدینگي 
الزم به صورت منقطع و در مواردي به صورت غیرمنظم که 
ناشي از شرایط اقتصادي فعلي در کشور است، ضمن آنکه 
باعث طوالني شدن زمان اجراي پروژه هاي ریلي و اجراي 
آنها در چند فاز مي شود، از آن مهمتر اجرا و اتمام پروژه بر 
اساس زمان بندي مصوب آن را تقریباً غیر ممکن مي سازد.
فاصله  به  پروژه ها مي توان  این  دیگر  مهم  از مشکالت 
زماني زیاد بین انعقاد قراردادهاي اصلي کل پروژه و زمان 
انتخاب و شروع به کار پیمانکاران تجهیزاتي )مانند شرکت 
در کلیه پروژه هاي ریلی فراب،  فراب( اشاره نمود. تقریباً 
زمان انعقاد قراردادهاي اصلي به حدود 4 یا 5 سال قبل 
از انعقاد قرارداد با شرکت فراب و شروع کارهاي تجهیزاتي 
بر مي گردد که این تفاوت زماني زیاد قاعدتاً باعث افزایش 
قیمت اجراي بخش تجهیزات پروژه نسبت به زمان انعقاد 
موضوع،  این  به  توجه  عدم  و  شد  خواهد  اصلي  قرارداد 
مشکالت عدیده اي در مسیر اجراي پروژه به وجود خواهد 
 Terms of( پرداخت  نحوه  فوق،  موارد  بر  عالوه  آورد. 
قراردادهاي  در  شده  تعیین  و  تعریف   )Payment
با  متناسب  نیز معموالً  پروژه  تجهیزات  براي بخش  ریلي 
وضعیت موجود بازار تجهیزات در ایران و دنیا نیست. در 
به  تجهیزات  براي  پرداخت  نحوه  ریلي  قراردادهاي  اکثر 
از  پس  پرداخت  مابقي  و  پیش پرداخت  صورت 25درصد 
رسیدن تجهیزات به گمرك ایران یا انبار کارفرما ذکر شده 

آزادسازي و رقابتي کردن 
بازار به حضور بخش 
خصوصي در صنعت ریلي 
کمک خواهد کرد ولي براي 
تقویت حضور بخش خصوصي، 
استمرار آن و ارتقاء کیفي 
این حضور، الزم است که 
با توجه به وضعیت فعلي 
توان مالي بخش خصوصي، 
با تعریف و فراهم نمودن 
نقدینگي منطقي براي 
پروژه ها، موجب تقویت بخش 
خصوصي )پیمانکاران عمومي 
و سازندگان( شد
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است، که این روش پرداخت با توجه به آنکه توسط اکثر 
نیست،  قبول  قابل  تجهیزات  و سازندگان  تأمین کنندگان 
 )General Contractor( شرکت هاي پیمانکار عمومي
مانند فراب را مجبور مي سازد تا با نحوه پرداخت متفاوتي 
از قرارداد با کارفرما، اکثر قراردادهاي ثانویه با سازندگان 
گردش  سبب  موضوع  این  که  نماید  منعقد  را  تجهیزات 
نقدینگي )Cash Flow( منفي در پروژه مي شود و عدم 
توجه به این موضوع بر تأمین به موقع تجهیزات و در نتیجه 

زمان بندي پروژه ها اثر منفي قابل توجه اي مي گذارد.
براي مثال سازندگاني که قیمت تمام شده تجهیزات 
جمله  از  دارد  بستگي  غیره  و  فلزات  روز  قیمت  به  آنها 
ثابتي  با قیمت  اینکه  براي   ... و  ترانس، کابل  سازندگان 
کلیه  خرید  منظور  به  نمایند،  منعقد  را  تأمین  قرارداد 
مواد خام مورد نیاز )براي مثال مس( در ابتداي قرارداد، 
تقاضاي حداقل 40 درصد پیش پرداخت را دارند. یا اکثر 
کارخانه اي،  تست هاي  تأیید  و  انجام  از  پس  سازندگان 
عمده مبلغ تجهیز تست شده، مطابق قراردادشان را قبل 
کارخانه  از  تجهیزات  خروج  و  تجهیزات  شروع حمل  از 
قرارداد  در  پرداخت  نحوه  با  این موضوع  که  مي خواهند 
تجهیزات  رسیدن  از  پس  )پرداخت  اصلي  کارفرماي  با 
و  است  متفاوت  کاماًل  کارفرما(  انبار  یا  ایران  گمرك  به 
همانطور که گفته شد باعث گردش نقدینگي منفي پروژه 
مي شود. البته مزید بر این مشکل، معضل تغییر و افزایش 
قیمت قراردادهاي سازندگان تجهیزات در صورت طوالني 

شدن زمان اجراي پروژه است.
بر  منطبق  روان،  اجراي  براي  فوق  موارد  به  توجه  با 
برنامه زمان بندي و منظم پروژه ها الزم است که از ابتداي 
پروژه ها برآورد صحیحي از نقدینگي الزم صورت گیرد و 
با بهبود شرایط اقتصادي کشور، نقدینگي به صورت منظم 

تأمین و به پروژه تزریق گردد.
یا هر  نقدینگي  به دلیل کمبود  حتي در صورتي که 
باشد،  فاز  چند  در  پروژه  اجراي  به  لزوم  دیگري  دلیل 
متناسب  پروژه،  زمان بندي  و  فازها  این  پروژه  ابتداي  از 
تعریف و مشخص گردد و در طول پروژه، حتي االمکان، 
با توجه  تعداد و تعریف فازها تغییر ننماید تا در نتیجه 
بر اساس  اولویت بندي مورد نظر مجموعه کارفرمایي  به 
وضعیت نقدینگي، ترتیب و زمان بندي تأمین تجهیزات را 
مشخص و بتوان مطابق انتظار مجموعه محترم کارفرمایي 

برنامه را دنبال نمود.
در   )Terms of Payment( پرداخت  نحوه  آیتم 
قراردادها نیز باید بر اساس وضعیت واقعي بازار و نیازهاي 
واقعي سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات تعریف شود.

با توجه به اینکه پروژه هاي ریلي شامل مجموعه اي از 
مي باشد  تجهیزاتي  و  ساختماني،  و  عمراني  فعالیت هاي 
برنامه  به  توجه  با  شده  تأمین  نقدینگي  که  است  الزم 
 زمان بندي پروژه و متناسب با پیشرفت مورد انتظار براي 
اجراي فعالیت هاي ساختماني و تجهیزاتي، به پیمانکاران 

تجربه نگاری36

به عقیده من الزم است که 
کارخانه هاي واگن سازي داخل 
کشور را فعال کرد و این 
صنعت را رونق بخشید، اما 
دادن سفارش ساخت به این 
کارخانه ها، به تنهایي منجر به 
رونق گرفتن آنها، ساخت و 
خروج واگن هاي با کیفیت از 
آنها نخواهد شد

مربوطه تخصیص یابد تا پیشرفت متناسب با 
برنامه زمان بندي پروژه در هر دو حوزه انجام 
شود تا ضمن اتمام به موقع پروژه ها، سبب 
رضایت مندي مجموعه کارفرمایي هم گردد.

ب�ه نظر ش�ما آي�ا الزم�ه حض�ور بخش 
خصوص�ی در صنعت ريلی، آزادس�ازی و 

رقابتی كردن بازار است؟
آزادسازي و رقابتي کردن بازار به حضور 
کمک  ریلي  صنعت  در  خصوصي  بخش 
بخش  تقویت حضور  براي  ولي  کرد  خواهد 
این  کیفي  ارتقاء  و  آن  استمرار  خصوصي، 
وضعیت  به  توجه  با  که  است  الزم  حضور، 
با تعریف  توان مالي بخش خصوصي،  فعلي 
براي  منطقي  نقدینگي  نمودن  فراهم  و 
خصوصي  بخش  تقویت  موجب  پروژه ها، 

)پیمانکاران عمومي و سازندگان( شد.
ساخت  تقویت  و  حمایت  با  است  الزم 
که  تجهیزاتي  با  رابطه  در  تجهیزات،  داخل 
مطابق  و  کیفیت  با  داخل  ساخت  امکان 
کشور  داخل  در  آن ها  الزم  استانداردهاي 
را  خصوصي  بخش  سازندگان  دارد،  وجود 
تقویت و به تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت 

ریلي ترغیب نمود.

كارخانه های واگن سازی به دليل نداشتن 
س�فارش س�اخت، بيكار هس�تند، دليل 
سفارش ندادن به اين كارخانه ها چيست؟

به عقیده من الزم است که کارخانه هاي 
واگن سازي داخل کشور را فعال کرد و این 
سفارش  دادن  اما  بخشید،  رونق  را  صنعت 
ساخت به این کارخانه ها، به تنهایي منجر به 
رونق گرفتن آنها، ساخت و خروج واگن هاي 
با کیفیت از آنها نخواهد شد. نیاز است تا با 
مدیریت و برنامه ریزي حساب شده و دقیق، 

این کارخانه ها با سازندگان معتبر و شناخته شده خارجي 
ارتقاء دانش فني طراحي  و  انتقال  مشارکت الزم جهت 
و ساخت، ارتقاء دانش نیروي فني و ماهر داخلي الزم و 
ورود ماشین آالت پیشرفته مورد نیاز براي تجهیز و ارتقاء 
خط تولید را بنمایند و با بکارگیري و حفظ نیروي انساني 
ماهر و کارآزموده در کارخانه منجر به ساخت و تولید با 

کیفیت ناوگان در کشور گردند.

می گويند تنها راه نجات تهران از آلودگی هوا، توسعه 
حمل و نقل ريلی اس�ت، به نظر ش�ما تا چه اندازه اين 

نظر درست است؟ 
تقریباً مشکل ترافیک و آلودگی هوای همه شهرهای 
بزرگ از جمله تهران با توسعه حمل و نقل عمومي و ریلی 
شهری و یکپارچه کردن آن با سیستم حمل و نقل برون 

شهری قابل حل است.
 اکنون در دنیا براي شهرهاي بزرگ، به منظور کاهش 
هوا،  آلودگي  کاهش  و  سوخت  مصرف  کاهش  ترافیک، 
بر  شهري  توسعه  و  ساخت  یعني  پایه  ریل  شهرسازي 
اساس مسیرهاي ریلي و به عبارتي شهرسازي بر اساس 
دنبال  ریلي،  شبکه  توسعه  همگون  و  زمان  هم  توسعه 

مي شود.
از طرفي در صورت شهرسازی ریل پایه و یکپارچه سازی 
مترو شهری، قطار حومه ای و قطار بین شهری و برقراری 
شهرهای  اصلی،  و  حومه ای  شهرهای  بین  آسان  ارتباط 
با  و  شد  خواهند  اصلی  شهر  محله های  مانند  حومه ای 
امکانات  خدمات،  اصلی،  شهر  با  ریلی  مناسب  ارتباط 
در  اصلی  شهرهای  در  تحصیل  و  کار  امکان  و  رفاهي 
اختیار شهرهای حومه ای نیز قرار می گیرد. این موضوع 
اصلی،  شهرهای  جمعیت  کاهش  در  زیادی  بسیار  تأثیر 
از خودروهای شخصی،  استفاده  ترافیک، کاهش  کاهش 
هوا  آلودگی  کاهش  نتیجه  در  و  کاهش مصرف سوخت 

خواهد داشت.  

 همانط�ور كه مي دانيم صنعت حم�ل و نقل جاده ای و 
ناوگان هوايي كش�ور با فرس�ودگی مواجه است و اين 
موضوع تازه ای نيس�ت. ت�ا چه اندازه رف�ع تحريم ها 
مي تواند نقش پر رنگي در نوس�ازي اين صنعت داشته 

باشد؟
و  صنعت  خصوص  در  که  توضیحاتي  به  توجه  با 
کارخانه هاي واگن سازي دادم به عقیده بنده رفع تحریم ها 
داده شده  توضیح  مشارکت هاي  به شکل گیري  مي تواند 
بین سازندگان و شرکت هاي ایراني و شرکت هاي خارجي 
کمک شایاني کند و شکل گیري مناسب و با کیفیت این 
مشارکت ها را تسریع نماید. این همکاري ها و مشارکت ها 
مي تواند باعث انتقال دانش و تکنولوژي روز دنیا به کشور 
شده و در نتیجه منجر به نوسازي سریع، با کیفیت و مؤثر 

ناوگان هوایي، ریلي و جاده اي کشور گردد.
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د    ر مسير توسعه

 برنامه عربستان 
برای فرار از تشنگی

آب درياها سخت تلخ است
 و نجات بخش

با  مواجهه  در  عربی  كشورهای  می كنيم،  تصور  ما  آنچه  خالف  بر 
تكنولوژی های روز دنيا به هيچ عنوان تنبل و منفعل نبوده اند. نمونه 
برخورد فعاالنه برای كسب صنعت و بومی سازی آن را می شود در 

مواجهه عربستان با صنعت نمك زدايی...          د   ر صفحه 38 بخوانيد   

اگر فدريكو گارسيا لوركا، شاعر مبارز اسپانيايی كه روزی سروده 
بود »آب درياها سخت تلخ است«، امروز زنده بود، می شد او را به 
قلب كارخانه های آب شيرين كن برد و نشان داد چگونه رنج بسياری 

از مردم كه روزگاری از نبودن آب...                 د   ر صفحه 41 بخوانيد   

از لوله های ورودی
 تصفيه خانه تا گندزدايی



در مسيرتوسعه 38

 برنامه عربستان 
برای فرار از تشنگی

می کنیم،  تصور  ما  آنچه  خالف  بر 
با  مواجهه  در  عربی  کشورهای 
به هیچ عنوان  تکنولوژی های روز دنیا 
برخورد  نمونه  نبوده اند.  و منفعل  تنبل 
فعاالنه برای کسب صنعت و بومی سازی 
عربستان  مواجهه  در  می شود  را  آن 
کرد.  مشاهده  نمک زدایی  صنعت  با 
عربستان سعودی مانند اکثر کشورهای 
و  خشک  کشوری  خلیج فارس،  حوزه 
زیرزمینی  آبی  منابع  که  است  بیایانی 
منابع  دارد.  محدودی  بسیار  جاری  و 
طی  عربستان  دسترس  در  جاری  آبی 
سال های اخیر به شدت خشک شده اند 
ندارند.  را  خود  احیای  قابلیت  دیگر  و 
به  که  آبی  منابع  این  این،  بر  عالوه 
نامیده  فسیلی«  آبی  »منابع  اصطالح 
توجهی  قابل  مقادیر  حاوی  می شوند، 
برای  چه  را  آب ها  این  که  است  نمک 
غیرقابل  و چه صنعتی  خانگی  مصارف 

استفاده می کند.
دالیل  از  عربستان  در  آب  کمبود 

متعددی چون افزایش جمعیت، افزایش 
استاندارد زندگی و رشد صنایع  سطح 
در این کشور ناشی می شود. این عوامل 
و  آبی  منابع  بودن  محدود  کنار  در 
دشوار بودن تصفیه آب ها منجر به این 
کردن آب  از شیرین  تا سعودی ها  شد 
دریاها به عنوان مهم ترین منبع تامین 
آب تمامی مناطق شهری خود استفاده 

کنند.
این  از  همواره  سعودی  عربستان 
در  آب  که  است  بوده  آگاه  مسئله 
وضعیت اقتصادی آن موضوعی کلیدی 
همین  به  سعودی  پادشاهی  است. 
قابل اتکا  آبی  منبع  یک  ایجاد  جهت 
را به عنوان هدفی برای پاسخ دادن به 
مناطق  در  چه  انسانی  نیازهای  بیشتر 
کرده  تعیین  روستایی  چه  و  شهری 
این  به  دستیابی  راستای  در  است. 
ایجاد  برای  خود  تالش  ریاض  هدف، 
از  را  غیرطبیعی  و  طبیعی  آبی  منابع 
سال ها پیش آغاز کرد. در سال 1975 
به  دستیابی  منظور  به  سعودی  دولت 
حوزه  در  خود  بلندپروازانه  اهداف 

»ینبع«  سلطنتی  کمیسیون  انرژی، 
منطقه  داد.  تشکیل  را  »الجبیل«  و 
سواحل  در  گرفتن  قرار  دلیل  به  ینبع 
سوئز  کانال  به  نزدیکی  و  سرخ  دریای 
از  آفریقا  و  اروپا  بازار  با  ارتباط  جهت 
این  برای تشکیل  سوی دولت سعودی 
این،  بر  عالوه  شد.  انتخاب  کمیسیون 
افزایش  به  رو  جمعیتی  همواره  ینبع 
داشته و محل استقرار صنایع متعددی 
منطقه  این  در  نیازها  افزایش  است. 
مدینه  شهر  با  همسایگی  هم چنین  و 
سیستم های  جدیدترین  تا  شد  سبب 

آبی در آن مستقر شوند. 

سابقه 37 ساله عربستان در استفاده 
از صنعت نمک زدایی

نیروگاه  از  بخش  اولین 
کنار  در  عربستان  در  آب شیرین کن ها 
 1980 سال  در  برق آبی  نیروگاه  یک 
خام  مواد  شد.  ساخته  منطقه  این  در 
طریق  از  دریا،  آب  یعنی  نیروگاه  این 
بتنی  لوله   4 از  متشکل  سیستمی 
با  می شود.  دریافت  میلی متری   2000

این حال آب دریا و شوری محیط آبی 
به خوردگی  منجر  نهایت  در  عربستان 
دریافت  ساختار  می شود.  ابزارها  این 
مواد خام دراین تاسیسات از سه بخش 
اصلی  دهانه  است:  شده  تشکیل  مهم 
کانال  دارد،  قرار  دریا  در  که  ورودی 
و  است  وصل  ورودی  دهانه  به  که  آبی 
کانال انتقالی که آب را از کانال قبلی به 

تاسیسات می رساند. 
دو  تنها  ورودی  لوله  خط  چهار  از 
به  دیگر  لوله  دو  و  است  فعال  آن  لوله 
حالت  در  پشتیبان  لوله های  عنوان 
قرار دارند. تحقیقات در طول  خاموش 
به  که  اصلی  دهانه  که  داد  نشان  زمان 
نیازی  دارد  قرار  آب  زیر  کامل  صورت 
در  اما  ندارد،  جایگزینی  یا  مرمت  به 
عوض لوله هایی که در پی دهانه اصلی 
و مداوم  کامل  به مرمت  قرار گرفته اند 
نیاز دارند. همین امر باعث شد تا ریاض 
آسانی  اقتصادی،  صرفه  به  توجه  با 
تعویض  به  تصمیم  مقاومت  و  ساخت 
کند.  خود   GRP نمونه  با  لوله ها  این 
شیشه  از  ترکیبی  معموال  لوله ها  این 

جزئیات فنی سرمایه گذاری 
عربستان در حوزه 
آب شیرین کن ها

عاطفه مرادی

روزنامه نگار و مترجم
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 GRP نام  با  که  هستند  پالستیک  و 
می شوند.  شناخته   FLOWTITE یا 
ساختاری   FLOWTITE لوله های 
که  دارند  مقاوم  و  رشته ای  منعطف، 
و  ترموستینگ  پلی استر  ترکیب  از 

فایبرگلس ساخته می شوند.  

الجبیل، بزرگترین پروژه تولید برق و آب 
شیرین از دریا

بزرگترین  عربستان  حاضر  حال  در 
منابع  از  شیرین  آب  تولید  در  کشور 
کشور  این  تاسیسات  است.  دریایی 
پروژه  بزرگترین  عنوان  به  جبیل  در 
در  دریا  از  شیرین  آب  و  برق  تولید 
جهان شناخته می شود. در حال حاضر 
این  آب شیرین کنی  متعدد  تاسیسات 
آب  درصد   70 از  بیش  تولید  با  کشور 
نیازهای  مجموع  درصد   60 خوراکی، 

آبی عربستان را پاسخ می دهند.
تاسیسات  که  است  حالی  در  این 
آب شیرین کنی، نیاز به سرمایه و انرژی 
خطوط  این  بر  عالوه  و  دارند  هنگفتی 
انتقال  برای  گسترده ای  بسیار  انتقالی 

آب از تاسیسات به شهرها نیاز است. 
این  نفت، سوخت  اینکه  به  توجه  با 
تاسیسات است، برآورد می شود حدود 
اکنون  عربستان  نفت  تولید  از  نیمی 
برای آب شیرین کن ها استفاده می شود. 
کشور  این  در  آب  به  نیاز  هم زمان 
مواجه  درصدی   9 رشدی  با  ساالنه 
تا  نیاز  این  می شود  پیش بینی  و  است 

سال 2035 دو برابر  شود. به این ترتیب 
می توان گفت ریاض با توجه به ضرورت 
خود  نفتی  ذخایر  از  استفاده  افزایش 
ضربه  یک  آستانه  در  سال ها  این  طی 
همین  در  گیرد.  قرار  اقتصادی  جدی 
آبی  حفاظت  شورای  برنامه  طبق  حال 
عربستان، تولید آب شیرین از دریا از 
1.2 میلیارد مترمکعب به 1.825میلیارد 
مترمکعب در سال 2015 رسیده است. 

انرژی  وزارت  آمار  براساس 
آتی  دهه  یک  طی  ریاض  عربستان، 
و  آبی  نیازهای  به  پاسخگویی  برای 
 213 بر  بالغ  مبلغی  باید  خود  برقی 
میلیارد و 300 میلیون دالر هزینه کند. 
ذخایر  از  استفاده  افزایش  حال  این  با 
نیازها  تامین  برای  عربستان  در  نفتی 
پادشاهی  این  کشور،  این  در  انرژی  به 
را در خطر از دست دادن جایگاه خود 
نفت  تولیدکننده  بزرگترین  عنوان  به 
جهان قرار می دهد که این امر می تواند 

اقتصادی  و  اجتماعی  بی ثباتی  مسبب 
در این شبه جزیره  شود.

آب  اینکه  وجود  با  حال  همین  در 
شیرین شده از دریاها از نظر بهداشتی 
است،  انسانی  نیازهای  با  مطابق  کامال 
زندگی  بر  منفی  تاثیری  اقدام  این 
عاملی  به  و  داشته  دریایی  گونه های 
شده  تبدیل  باره  این  در  نگران کننده 
از دریاها هم چنین  برداشت آب  است. 
به شدت بر شوری آب اقیانوس ها تاثیر 
اقدام  این  ترتیب  این  به  که  می گذارد 
اکوسیستم  برای  دیگری  خطر  به  را 

دریایی تبدیل می کند. 
روند  تکمیل  برای  این ها  کنار  در 
شیرین کردن آب، نیاز به انرژی هنگفتی 
است که همین در نهایت به آلودگی هوا 
منجر می شود و همین آلودگی هم زمان 
با افزایش آب شیرین کن ها روند تغییرات 

آب وهوایی را سرعت می بخشد. 
در حال حاضر درخواست هایی برای 

ایجاد  و  منفی  تاثیرات  این  کنترل 
حفظ  به  کمک  جهت  ساحلی  گاردی 
تعادل اکوسیستم آبی و استفاده پایدار 
و معقول از تکنولوژی آب شیرین کن ها 

مطرح شده است.
همین  در  سعودی  عربستان 
از  استفاده  تا  است  کرده  تالش  راستا 
انرژی های فسیلی را به حداقل برساند 
کند؛  جایگزین  را  خورشیدی  انرژی  و 
تاسیسات  اولین  دارد  قصد  کشور  این 
آب شیرین کنی کامال خورشیدی جهان 

را راه اندازی کند. 
به  شیرین کنی  آب  تاسیسات  یک 
متفاوت  موقعیت های  و  محیط ها  دلیل 
متعددی  آسیب های  معرض  در  معموال 
و  دریا  شور  آب  چگالی  دارد.  قرار 
شکست  اصلی  عامل  گازها  فشار 
این  در  است.  آب شیرین کنی  صنایع 
در  لوله  زیادی  بسیار  تعداد  تاسیسات 
سایزهای مختلف هم برای فاز عملیاتی 
استفاده  شیرین  آب  انتقال  هم  و 
از  ویژه  به  لوله ها  مشخصات  می شود. 
هم چنین  و  ماندگاری  مکانیکی،  نظر 
در  صرفه  به  قیمت  و  آسان  دسترسی 
زمان انتخاب برای این تاسیسات مورد 
میان  این  در  می گیرند.  قرار  مداقه 
آگاه  مسئله  این  از  سعودی  عربستان 
است که به منظور تکمیل بدون اختالل 
انتخاب مواد  عملیات آب شیرین کن ها، 
باید با درنظر گرفتن طراحی مناسب و 

بررسی دقیق کارایی صورت گیرد. 

لوله های FLOWTITE در واحدهای آب شيرين كنی
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شرکت سالین، مسئول نظارت
 بر تأسیسات آب شیرین کنی

در عربستان
همانطور که گفته شد عربستان با توجه 
به وضعیت آب وهوایی بسیار سخت خود 
برای تاسیسات برقی و آب شیرین کنی، 
روند  در  اختالالت  بر  غلبه  برای  معموال 
عملیات و جلوگیری از خوردگی از مواد 
لوله های GRP استفاده  غیرفلزی چون 
تغییرات  شرکت  عربستان  در  می کند. 
آبی »سالین« نهادی است که مسئولیت 
برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر تاسیسات 
در  دارد.  برعهده  را  آب شیرین کنی 
سرویس های  شرکت  این   1992 سال 
کنسرسیومی را تعیین کرد تا یک سیستم 
تامین آبی و برقی برای »ینبع« و »مدینه« 
تاسیسات  شامل  پروژه  این  بسازند. 
و   Reverse osmosis آب شیرین کنی 
چهار واحد آب شیرین کنی تحت عنوان 
MSF دیگر می شود. هر یک از واحدهای 
قابل  آب  مترمکعب   150 روزانه   MSF
شرب تولید می کنند. این واحدها تا دمای 
108 درجه سانتیگراد فعال هستند و در 
مجموع رو و زیرزمین به 8064 متر لوله از 

قطر 80 تا 2600 میلی متر نیاز دارند. 
شرکت سالین به عنوان یک شرکت 
کردن  شیرین  مسئولیت  سعودی، 
طریق  این  از  برق  تولید  و  دریاها  آب 
مناطق  سایر  به  آن  انتقال  هم چنین  و 
عربستان را برعهده دارد. از اهداف این 
شرکت می توان به حفاظت از منابع آبی 

کشور  این  مختلف  مناطق  در  طبیعی 
به شدت  مناطقی که  برای  تامین آب  و 
اشاره  هستند،  مواجه  آب  کمبود  با 
دارد  وظیفه  هم چنین  شرکت  این  کرد. 
براساس نیازهای اقتصادی و تکنولوژیک 
به تولید برق و انرژی های مرتبط با دریا 
مبادرت نماید. شرکت سالین با استفاده 
تولید  به  اقدام  تاسیسات دو منظوره  از 
انرژی می کند. 18 نیروگاه و 1۷ سایت در 
مناطق ساحلی شرقی و غربی عربستان 

که  بوده  این شرکت  زیرمجموعه های  از 
هستند.  فعال  کامل  صورت  به  همگی 
نیروگاه ها  این  آبی  تولیدات  مجموع 
مترمکعب  میلیون   4.6 حدود  روزانه 
درصد   69 رقم  این  که  می شود  برآورد 
کل تولید آب شیرین کن ها در عربستان 
درصد   31 می دهد.  تشکیل  را  سعودی 
باقی مانده تولیدات در این حوزه برعهده 
آب شیرین کن ها  است.  خصوصی  بخش 
در عربستان روزانه 6.6 میلیون مترمکعب 

آب شیرین تولید می کنند که 54 درصد 
کل تولید آب شیرین از منبع دریا در کل 
برمی گیرد. در  را در  منطقه خلیج فارس 
سطح جهانی نیز عربستان 22 درصد کل 

این تولید را تشکیل می دهد. 
البته باید اشاره کرد که قبل از پروژه 
به  »أمیانتیت«  شرکت  مدینه،  و  ینبع 
از مهم ترین تولیدکنندگان  عنوان یکی 
داخلی لوله در عربستان، تنها مسئولیت 
تولید و تامین لوله های FLOWTITE را 
برعهده داشت، اما برای این پروژه خاص، 
به  و  شد  جدیدی  حوزه  وارد  أمیانتیت 
و  برای ساخت  مقاطعه کار فرعی  عنوان 

نصب سیستم های لوله کشی عمل کرد. 
در   1968 سال  در  أمیانتیت  شرکت 
منظور  به  عربستان  دمام  بندری  شهر 
تشکیل  داخلی  بازار  برای  لوله  تولید 
از  یکی  به  این شرکت  زمان  آن  از  شد. 
بزرگترین گروه های این صنعت در جهان 
تبدیل شده است. مقاطعه کار اصلی این 
پروژه نیز شرکت صنایع سنگین »بِِللی« 
»بیلفال«  نام  به   2005 سال  از  که  بود 
أمیانتیت  و  بللی  است.  داده  نام  تغییر 
در کنار یکدیگر مسئولیت کامل تامین 
در  نیاز  مورد   GRP لوله های  نصب  و 
سال  در  گرفتند.  برعهده  را  پروژه  این 
دیگری  قرارداد  أمیانتیت  شرکت   1980
با شرکت مهندسی هیتاچی ژاپن جهت 
طراحی، مهندسی و ساخت مجموعه ای 
از لوله های GRP فاز دو نیروگاه الجبیل 

به امضا رساند. 

نمايی از فاز سوم كارخانه آب شيرين كن شعيبيه عربستان

لوله های ورودی آب دريا

مخزن خروجی ميعانات آب دريا
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شاعر  لورکا،  گارسیا  فدریکو  اگر 
سروده  روزی  که  اسپانیایی  مبارز 
است«،  تلخ  سخت  دریاها  »آب  بود 
قلب  به  را  او  می شد  بود،  زنده  امروز 
کارخانه های آب شیرین کن برد و نشان 
که  مردم  از  بسیاری  رنج  چگونه  داد 
زندگی شان  آب،  نبودن  از  روزگاری 
تلخ شده بود، امروز از میان رفته است. 
حتی می شد نشانش داد که مهندس ها 
هم  جهان  تلخی  از  او  استعاره  این  به 
راحتی ها  این  به  دیگر  و  نکردند  رحم 
سخت  دریاها  »آب  که  گفت  نمی توان 

تلخ است، آقا«
و  جغرافیا  دانشمندان  که  آنطور 
ماهواره ها  و  می گویند  زمین شناس 
سطح  چهارم  سه  می دهند،  نشان 
خود  احاطه  در  آب ها  را  کره زمین 
گرفته اند. آب هایی که شور و تلخ شان 
آن هاست.  گوارای  و  شیرین  از  بیشتر 
دانشمندان  همان  قول  به  هم  باز 
را  ما  زمین  که  آب هایی  از  ٩٧ درصد 
که  هستند  آب هایی  کرده اند،  احاطه 
آشامیدن  قابل  زیاد  شوری  دلیل  به 

نیست؛ آنقدر شور هستند که می شود 
است  همین  برای  تلخ...  گفت:  آنها  به 
فریاد  امروز  آب،  همه  این  وجود  با  که 
و فغان مردم گوشه گوشه دنیا از بی آبی 
و کم آبی به آسمان بلند شده است. به 
زبان ساده دستیابی به آب گوارای سالم 
یکی از مشکالت اصلی مردم در جهان 

معاصر است. 
وضعیتی  خاورمیانه  میان  این  در 
کم آب  ٢٠کشور  میان  از  دارد.  بغرنج تر 
قرار  خاورمیانه  درمنطقه  ١٤مورد  دنیا، 
گفته  به  که  است  درحالی  این  دارند. 
خاورمیانه  آب  تقاضای  کارشناسان 
می شود.  برابر  سه  آتی  ٣٠ سال  طی 
شهرنشینی  جمعیت،  باالی  رشد  نرخ 
به  دسترسی  با  همراه  صنعتی سازی  و 
به  محدود  قابل  آشامیدن  آب  منابع 

شرایط امروز منجر شده است. 
منابع آب تازه درحوزه خلیج فارس، 
قرار  بهره برداری  مورد  مرتب  به طور 
افزایش  دیگر  سوی  از  و  است  گرفته 
این  در  شیرین شده  آب  از  استفاده 
روند  این  و  اجتناب ناپذیر است  منطقه 
خاورمیانه  در  خشکسالی  گسترش  به 
و باالخص کشورهای حوزه خلیج فارس 

دامن می زند.

با توجه به آن که این منطقه شرایط 
دسترسی  ازجمله  خاصی  جغرافیایی 
صحراهای  وجود  و  رودها  به  محدود 
و  پاک  آب  به  دسترسی  برای  وسیع 
قابل آشامیدن دارد، گزینه های انتخابی 
این  در  دارد.  دراختیار  محدودی 
این  برای  دریا  آب  به  دسترسی  میان 
زیرا  می شود؛  محسوب  نعمتی  منطقه 
منبع  به  آن  شیرین سازی  با  می توان 
آب آشامیدنی موردنظر دست یافت. به 
هرحال این روش مزایا و معایبی دارد. 
خلیج فارس  حوزه  کشورهای  هرچند 
می توانند با این روش به منابع موردنظر 
برای  روش  این  اما  یابند،  دست  خود 
و  دارد  بر  در  خطراتی  محیط زیست 
انرژی  محیط زیست  برآلودگی  عالوه 

زیادی مصرف می کند.
شور  و  ساحلی  خطوط  عقب نشینی 
شدن آب دو تأثیر مهم استفاده از آب 
این  هستند.  منطقه  در  کن ها  شیرین 
ازجمله  برکشورهای همسایه  عامل  دو 
ایران نیز تاثیرگذار است. هم اکنون ٦٠  
درصد آب مورد نیاز خاورمیانه از طریق 
می شود،  تأمین  دریا  آب  شیرین کردن 
به عنوان  ایران  که  است  درحالی  این 
منطقه  کشورهای  بزرگترین  از  یکی 

دراختیار  آب شیرین کن های محدودی 
کرد  ادعا  نمی توان  وجود  این  با  دارد. 
از تأثیر آب شیرین کن های موجود در 

منطقه در امان بماند.
شیرین   موجود  خطرات  درک  برای 
از فرآیندهای آن  باید  کردن آب دریا، 
مطلع بود. در اصطالح عامه نمک زدایی 
آب  از  را  نمک  که  است  فرآیند  نوعی 
شرب  قابل  آب  تا  می کند  جدا  شور 
به  نمک زدایی  فرآیند  شود.  ایجاد 
تا  است  نیازمند  انرژی  کالن  مقادیر 
از آب بزداید. سه روش اصلی  نمک را 
که  دارد  وجود  آب  شیرین سازی  برای 
عبارتند از گرمایی، الکتریکی و فشاری.
مصرف  بخش  در  روش ها  این   
انرژی، هزینه و نوع استفاده با یکدیگر 
متفاوت هستند. به هرحال سه فناوری 
منطقه  در  که  آب  شیرین سازی 

خاورمیانه به کار می روند، عبارتند از:
 multistage flash (MSF)
 reverse osmosis (RO) 
multi-effect distillation 

(MED) 
جزو   MED و   MSF روش های 
»واحدمحور«  شیرین سازی  روش های 
هستند، اما در روش RO از نوعی غشا 

آب درياها سخت تلخ است و نجات بخش

امارات سردمدار استفاده 
از تکنولوژی های پیشرفته 
نمک زدایی شده است

روزنامه نگار

حامد صمدی
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استفاده  آب  از  نمک  جداکردن  برای 
می شود. باید توجه داشت که همه این 

روش ها، روش هایی پرهزینه هستند.
عالوه برآن به منابع کالن انرژی نیاز 
فناوری های  تاریخی،  لحاظ  از  دارند. 
حوزه  در  بیشتر  شیرین سازی 
شیرین سازی آب دریا به کار می روند. 
از  که  است  آن  روند  این  عمده  دلیل 
آب  و  برق  همزمان  تولید  برای  آنها 

آشامیدنی استفاده می شود.
 اما درخاورمیانه که خانه کشورهای 
ثروتمند نفتی است، طبیعي است بهای 
ارزان انرژی سبب  شود این کشورها از 

روش های پرهزینه تر استفاده کنند.
عربستان   شامل  که  کشورها  این 
سعودی، کویت، امارات  متحده عربی، 
تا ٢٠٠٨  بحرین هستند  و  قطر، عمان 
میالدی دستگاه های آب شیرین کن با 
ظرفیتی معادل ٢٦  میلیون مترمکعب 
افتتاح کرده اند. عربستان  آب در روز 
آب  واحد های  بزرگترین  که   سعودی 
دارد،  دراختیار  را  دنیا  کن  شیرین 
با  را  خود  نیاز  ٧٠ درصد  حدود  تقریبا 

شیرین کردن آب دریا تأمین می کند.
که  منطقه  این  دیگر  کشورهای 
ذخایر انبوه سوخت های فسیلی ندارند 
استفاده  غشایی  فناوری های  از  نیز 
مصرف  کمتری  انرژی  که  می کنند 
الکتریسیته  نیازمند  فقط  و  می کند 

برای تولید است.

براساس آماری که درتحقیق ژورنال 
بین المللی محیط زیست در  سال ٢٠١٢ 
خلیج فارس  در  است  موجود  میالدی 
با  آب  شیرین سازی  واحد های  بیشتر 
در  شده اند.  ترکیب  برق  تولید  واحد 
کنی  شیرین  آب  واحد   ١٩٩ سال  این  
درحال  ٣٨پروژه  و  خاورمیانه  در 

ساخت در منطقه وجود داشت.
 کل ظرفیت شیرین سازی آب دریا 
هزار میلیون    ٥ ساالنه  منطقه  این  در 
مترمکعب در روز است. به بیان دیگر 
حدود ٤٥ درصد تولید آب شیرین دریا 
در این منطقه انجام می شود. درمنطقه 
خاورمیانه ٣٥  درصد آب شیرین کن ها 
به امارات متحده عربی، ٣٤  درصد به 
عربستان، ١٤ درصد به کویت، ٨ درصد 
٤ درصد  بحرین،  به  ٥ درصد  قطر،  به 
تا   رقم  این  داد.  اختصاص  عمان  به 
١٨٠٠ میلیون  به  میالدی   ٢٠١٣ سال 

مترمکعب در سال رسید.
برای  دریا  آب  از  استفاده  اما 
حاشیه  کشورهای  به  فقط  آشامیدن 
و  عراق  نمی شود.  خلیج فارس محدود 
شده اند  مجبور  هم اکنون  نیز  سوریه 
استفاده  آشامیدن  برای  دریا  آب  از 
دجله  و  فرات  باستانی  رود  دو  کنند. 
و  سیاسی  تنش های  دلیل  به  اکنون 
استفاده  قابل  شبه نظامیان  حمالت 
گفت  می توان  درحقیقت  نیستند. 
نیز   فرات  و  دجله  مردم،  بر  عالوه 

به  شده اند.  داخلی  جنگ های  قربانی 
این ترتیب سوریه نیز با مشکل تأمین 

آب روبه رو شده است. 
به  خود  مشکل  حل  برای  عراق 
آورده  روی  دریا  آب  شیرین سازی 
عراق  دولت   ٢٠١٤ دسامبر  در  است. 
قراردادی ٢٤٠ میلیون دالری با شرکت 
»هیتاچی« ژاپن بست تا در بصره واحد 
آب شیرین کن تأسیس کند. البته این 
رود  دهانه  از  بلکه  نبوده  دریا  از  آب 
فرات به دست می آید که میزان شوری 
است  درحالی  این  باالست.  بسیار  آن 
عراق  مایلی   ٣٥ فاصله  وجود  با  که 
در  کشور  این  خلیج فارس  ساحل  با 
را  آب  شیرین سازی  واحد های  آینده 
کرد.  خواهد  تأسیس  آن  جنوب  در 
عالوه بر عربستان، مصر و اتیوپی نیز 
تأمین  دریا  از  را  خود  نیز  مورد  آب 

می کنند.
آب  شیرین سازی  واحدهای 
آب  از  حقیقت  در  خاورمیانه  در 

سوءاستفاده می کنند.
شیرین سازی  واحدهای  ٧٠ درصد 
آب  دارند.  قرار  منطقه  این  در  آب 
آب  واحدهای  بیشتر  در  که  دریا 
دارای  استفاده می شود،  شیرین سازی 
ازسوی  است.  برومید  زیادی  میزان 
این  از  آمده  دست  به  نمک  دیگر 
ریخته می شود  دریا  به  دوباره  فرآیند 
منجر  آب  شورترشدن  به  امر  این  و 

می شود.
٧٠ درصد  جهان  در سراسر  هرچند 
گرمایی  کن  شیرین  آب  واحدهای 
در  اما  کرده اند،  تغییر   RO روش  به 
خاومیانه این رقم ٥٠ درصد است زیرا 
روش غشایی که برای آن به کار برده 
دریای  زیاد  شوری  میزان  با  می شود. 
همخوانی  خلیج فارس  آب  و   سرخ 
داده نشده است. محدودیت دیگر این 
روش دمای هوای منطقه است که روی 
ظرفیت واحد های RO تاثیر می گذارد.

امارات، کشوری که 90 درصد 
آب شرب خود را از آب دریا 

تأمین می کند
داشتن  برای  عربی  امارات  متحده 
است.  مشهور  خود  لوکس  شهرهای 
ممکن  شهرها  این  طراوت  و  شادابی 
که  آورد  وجود  به  را  تصور  این  است 
کشورهای  برای  آب  ذخایر  کمبود 
نمی آید.  حساب  به  مشکلی  ثروتمند 
عظیم  مشکل  با  امارات  واقعیت  در 
روبه روست.  خود  آب  ذخایر  تبخیر 
وجود  با  حتی  کنونی  درشرایط 
این  کن،  شیرین  آب  عظیم  واحدهای 
کشور هنوز هم باید مصرف آب خود را 
قبل از دو برابر شدن مصرف انرژی اش 

در  سال ٢٠٢٠ بکاهد.
متحده  امارات  حال،  همین  در 
برنامه  اساس  بر  تا  دارد  تالش  عربی 

نمايی از داخل كارخانه آب شيرين كن ام القيوين در اماراتنمای كلی از تأسيسات كارخانه آب شيرين كن جبل علی
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تهدید  از  رهایی  ضمن  پایدار،  توسعه 
نیز  برنامه  این  اهداف  به  خشکسالی 
بهره وري  استانداردهاي  یابد.  دست 
و  است  حیاتي  نیز  آب  امنیت  در 
آب  و  انرژي  پیوند  كه  نیست  شکي 
چالش  جنبه هاي  بهترین  از  یکي 
در  خصوص  به  پایدار  توسعه  برانگیز 
كشورهایي مثل امارات جایي با كمبود 
شدید آب و سرمایه گذاري عظیم در 
بر  انرژي  فرایند  یك  كن  شیرین  آب 
است. »شیخ محمد بن زاید ال نهیان« 
آب  امنیت  اهمیت  بر  ابوظبي،  ولیعهد 
آب  اجالس  راه اندازي  در  كشور  براي 
عنوان  و  تأكید  ابوظبي  در  بین المللي 
امارات  براي  نفت  از  آب  بود،  كرده 

مهم تر است .  
درصد   ۹۰ از  بیش  امارات  امروز 
از آب شیرین  را  آب آشامیدني خود 
ابوظبي  امارت  می كند .   تامین  كن ها 
تکنولوژي  از  استفاده  با  تنهایي  به 
روزانه  معمولي،  فسیلي  سوخت هاي 
مي كند  آب  گالن  میلیون   ۹۰۰ حدود 
با این حال تقاضا براي آب در ابوظبي 
مواجه  درصد   ۶ تا   ۵ رشد  با  ساالنه 

است . 
با توجه به شرایط اقلیمی، سیاسی 
شناسایي  امارات،  اقتصادی  و 
راه حل هایی برای شیرین كردن پایدار 
آب جهت پاسخگویی به نیازهاي بلند 
مهم  بسیار  مسئله ای  انسانی  مدت 

تکنولوژي  اتصال  می شود.  محسوب 
انرژي  به  دریاها  آب  كردن  شیرین 
راه حل ها  این  از  یکي  تجدیدپذیر 
است  اتفاقي  همان  این درست  است .  

كه در تاسیسات مصدر رخ می دهد .  
برای  آزمایشی  برنامه  یك  مصدر، 
پیشرفته  فناوری های  توسعه  و  تست 
كارآمد  انرژی  با  دریا  آب  نمك زدایی 
این  بر  عالوه  است.  كرده  راه اندازی 
تاسیسات، از فاز اول و دوم تاسیسات 
در  راس الخیمه  و  فجیره  آبی  و  برقی 
این كشور می توان به عنوان بزرگترین 
و پیشرفته ترین مراكز آب شیرین كنی 
تاسیسات  این  در  كرد.  یاد  جهان 
از  استفاده  برای  تالش ها  بر  عالوه 
روند  تکمیل  انرژی خورشیدی جهت 
دریا  آب  شیرین كنی  یا  نمك زدایی 
استفاده  نیز  معکوس  اسمز  روش  از 

می شود.

 امارات صاحب بزرگترین 
کارخانه آب شیرین کن 

خورشیدی است
نه  روزگاری  الخیمه«  »رأس 
سال  چهار  همین  یعنی  دور  چندان 
كارخانه  بزرگترین  به عنوان  پیش، 
در  خورشیدی  كن  شیرین  آب 
كه  كارخانه  ای  شد.  معروف  جهان 
گالن  میلیون   22 از  بیش  می توانست 
وات  مگا   2۰ و  روز  در  آشامیدنی  آب 

انرژی خورشیدی تولید كند.
سوی  از  عظیم  كارخانه  این  طرح   
طراحی  خاورمیانه«،  »یوتیکو  شركت 
منزس،  ریچارد  كه  طرحی  بود.  شده 
خاورمیانه،  یوتیکو  رئیس  نائب 
معیار  پروژه  این  كه  گفت  درباره اش 
جدیدی را برای مدل كسب و كار نمك 
زدایی تنظیم خواهد كرد و سبزترین 
با  جهان  در  كن  شیرین  آب  كارخانه 
حداقل میزان انتشاردی اكسید كربن 
در  عربی  متحده  امارات  بود.  خواهد 
فناوری  ترین  پیشرفته  از  پروژه  این 
اسمز معکوس و تصفیه سازی استفاده 
یوتیکو  رئیس  نایب  گفته  به  می كند. 
نمك  جدید  كارخانه  این  خاورمیانه، 
زدایی خورشیدی مکمل نیروگاه زغال 
سنگ پاک خواهدبود و این دو طرح با 
انتشار كه  حالی  در  را  برق  و  آب  هم 
سال  در  تن  میلیون   1 از  بیش   CO2
خواهند  تولید  یافت  خواهد  كاهش 

كرد.

جبل علی، نیروگاه
تولید همزمان برق و آب

یکی از بزرگترین تاسیسات امارات 
متحده عربی جبل علی است. نیروگاه 
علی  جبل  برق  و  آب  همزمان  تولید 
نیروگاه های  از  یکی  جبل علی،  است. 
امارات و بزرگترین نیروگاه این كشور 
كه  مگاوات   ۸۵۰۰ تولید  ظرفیت  با 

است.  برق  تولید  ایستگاه   ۶ شامل 
مگاوات   ۷۸۰۰ نیروگاه  فعلی  ظرفیت 
سال  پایان  تا  است  قرار  كه  است 
برسد.  خود  نهایی  ظرفیت  به   2۰1۸
برق،  تولید  بر  عالوه  نیروگاه  این 
آب  نیروگاه  بزرگترین  و  جدیدترین 
شیرین كن در دنیاست. این تاسیسات 
روزانه  كامل،  بهره برداری  زمان  در 
آب،  امپریال  گالون  میلیون   ۴۷۰
اصلی  می كند.سوخت  نمك زدایی 
و  طبیعی  گاز  نیروگاه،  این  واحدهای 

سوخت پشتیبان آن گازوئیل است.
مجتمع  یك  علی  جبل  نیروگاه 
تولید  ایستگاه های  است.  نیروگاهی 
ظرفیت  با   D ایستگاه  شامل،  برق 
ظرفیت  با   E ایستگاه  مگاوات،   1۰2۷
ظرفیت  با   G ایستگاه  مگاوات،   ۶1۶
ظرفیت  با   K ایستگاه  مگاوات،   ۸1۸
با   1 فاز   L ایستگاه  مگاوات،   ۹1۸
L فاز  ظرفیت ۹۶۹ مگاوات، ایستگاه 
2 با ظرفیت 1۳۹۳ مگاوات و ایستگاه 
M با ظرفیت 2۰۶۰ مگاوات است. قرار 
است تا پایان سال 2۰1۸، ظرفیت تولید 
برسد.  مگاوات   2۷۶۰ به   M ایستگاه 
اماراتی  شركت  نیروگاه  این  اپراتور 
 DEWA (Dubai Electricity &
این  است.   (Water Authority
نیروگاه توسط شیخ حمدان بن رشید، 
معاون امیر دبی، وزیر دارایی و رییس 

دوا افتتاح شد.

نمای داخلی كارخانه آب شيرين كن جبل علیفاز يك تاسيسات فجيره امارات 
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تصفیه فاضالب فرایند زدودن آالینده ها از 
پساب، به ویژه فاضالب خانگی است که شامل 
فرایندهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی 
تأمین  آالینده ها می شود.  این  زدودن  برای 
زیست  محیط  برای  شده  تصفیه  فاضالب 
تصفیه  محصوالت  از  یکی  است.  بی خطر 

لجن  که  است  نیمه جامد  زباله  فاضالب، 
تصفیه  نیازمند  و  می شود  نامیده  فاضالب 

جداگانه پیش از دفن یا استفاده است.
سوالی که پیش می آید این است که آیا هر 
آبی که یک بار در خانه یا کارخانه ای استفاده 
شد، می توان به آن پساب گفت، بعبارت دیگر 

سوالی که اینجا پیش می آید این است که 
پساب چیست و چه خاصیتی دارد.

و  بازمانده ها  به  فاضالب  یا  پساب 
شهری  محلی،  مایع  عمدتاً  دورریزی های 
یا صنعتی گفته می شود. در تعریفی دیگر 
زیر  گندآب  یا  پساب  که  است  آمده  هم 

مجموعه ای از فاضالب است که از مدفوع و 
ادرار تشکیل شده است، اما اغلب به معنی 
هر نوع فاضالبی است که در نتیجه استفاده 
از آب تولید می شود. به عبارت دیگر فاضالب، 
شامل محصوالت خانگی، شهری یا زباله های 
مایع صنعتی است که معموالً از طریق یک 

صنعت تصفیه  خانه ها به سرعت در حال رشد است

داستان مختصر تصفيه فاضالب
 از لوله های ورودی تا گندزدايی

می گویند احتیاج پدر اختراع است. بر اساس همین گزاره است که می توان 
فاضالب  تصفیه  مثال  کرد.  توجیه  را  امروزی  اتفاقات  برخی  بروز  و  ظهور 
انسان ها برای استفاده مجدد، اختراعی است که بی شک و تردید بر اساس 
احتیاج متولد شده است. پس بی ربط نیست اگر بگوییم، بشر با خود کاری 

کرد که نیاز به استفاده مجدد از فاضالب تولیدی خود دارد.
می گوید،  فیلم هایش  از  یکی  در  آمریکایی  بزرگ  کارگردان  آلن«  »وودی 
می دهند،  آدم  به  کوهستانی  اردوگاه های  در  که  است  غذایی  مانند  زندگی 

مزخرف است، اما همان را هم کم به آدم می دهند. حکایت ما انسان ها و آب 
شرب روی کره زمین هم بی ارتباط با این کنایه نیست. درست است که 75 
درصد زمین را اب احاطه کرده است، اما تنها 3 درصد از این آب گوارا و سالم 
و قابل شرب است و انسان حتی قدر همین 3درصد را نیز نمی داند و کار را به 
جایی رسانده است که امروز برای تداوم بقای خود نیازمند بازیابی فاضالب 

و شیرین کردن آب دریاها و بسیاری کارهای دیگر برای تأمین آب است.
 به هر تقدیر بشر امروز بواسطه تخریب محیط زیسِت خود و آلوده کردن 
تصفیه  نیازمند  که  است  رسیده  جایی  به  داشت،   اختیار  در  که  آبی  منابع 
فاضالب های شهری برای بازگرداندن آب به چرخه مصرف است. سوالی که 

در ابتدای امر باید جواب داد این است که تصفیه فاضالب چیست؟

عادل صمدی
روزنامه نگار اقتصادي
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لوله یا فاضالب )بهداشتی یا ترکیبی( و گاهی 
اوقات در یک مخزن فاضالب دفع می شود.

پساب به وسیله مراکز مسکونی، صنعتی، 
پساب  می شود.  تولید  اداری  و  تجاری 
خانگی شامل زهکشی توالت، حمام، دوش، 
آشپزخانه و روشویی است. در بیشتر موارد، 
پساب شامل زباله مایع صنعتی و تجاری نیز 

هست. 

گام های ابتدایی تصفیه فاضالب  با 
ایجاد سیستم های جداسازی
و تصفیه اولیه برداشته شد

در برخی موارد ممکن است که آب باران 
چنین  شود.  وارد  فاضالب  سامانه  در  نیز 
سامانه ای را سامانه تصفیه مختلط می نامند. 
سامانه های  ساخت  آغاز  در  طراحی  این 
بواسطه  امروز  اما  بود،  متداول  فاضالب 
اهمیتی که تصفیه فاضالب ها با هزینه کمتر 
پیدا کرده است، سیستم های دیگری در حال 
جایگزینی به جای این سامانه هستند؛ زیرا 
بزرگتر و  تأسیسات  به  نیاز  سامانه مختلط 
افزایش  هم  طرفی  از  دارد.  بیشتر  هزینه 
ناگهانی جریان ناشی از بارندگی ممکن است 
این سامانه  و سرریز کردن  پر شدن  باعث 
مانند  جهان  شهرهای  از  برخی  در  شود. 
لندن از ابتدای قرن بیستم اقدام به احداث 
سامانه های جداگانه برای آب باران و فاضالب 
شد. یکی از دالیل این جداسازی این بود که 
بارش باران جریان هایی با دبی مختلف ایجاد 
را  فاضالب  تصفیه خانه  کارایی  که  می کند 
کاهش می دهد. یک نوع دیگر از جداسازی 
که امروزه متداول شده است، به جداسازی 

و تصفیه اولیه در کارخانه ها مربوط می شود. 
تصفیه  پیشرفته،  کشورهای  از  برخی  در 
تا  انجام می شود  اولیه روی پساب صنعتی 
با  از مخلوط شدن  بار آلودگی آن را پیش 
فرایند،  این  دهد.  کاهش  خانگی  فاضالب 
می شود.  نامیده  صنعتی  فاضالب  تصفیه 
موادی  حاوی  است  ممکن  صنعتی  پساب 
باشد که با روش های معمول تصفیه، زدوده 
جریان  نبودن  یکنواخت  هم چنین  نشوند. 
تولید،  چرخه های  دلیل  به  صنعتی  پساب 
می تواند تنظیمات تصفیه بیولوژیکی از جمله 
فرایند لجن فعال را به هم بریزد. برای همین 
و  کارخانه ها  پیشرفته  کشورهای  که  است 
مراکز صنعتی را ملزم به اجرای این تصفیه 

اولیه کرده اند.
تصفیه فاضالب به لحاظ مفهومی شبیه 
به تصفیه آب است. بواسطه تصفیه فاصالب، 
آب در هر سطحی از آلودگی که باشد، پاك 
می شود. آب آلوده تر هیچ مصرفی ندارد و آبی 
که دارای آلودگی کمتری است برای جاهایی 
که مصرف آب فراوان است به کار می رود. 
مفاهیم  با  است  ممکن  فاضالب  تصفیه 
زیست  به حفاظت  مربوط  دیگری  مختلف 

محیطی، پایداری و غیره مرتبط شود.

فرآیندها و سیستم های تصفیه فاضالب
فرایندهایی که برای تصفیه آب آشامیدنی 
به  بستگی  می گیرند،  قرار  استفاده  مورد 
کیفیت آب منبع استفاده شده دارد.بیشتر 
عوامل  از  وعاری  صاف  زمینی  زیر  آب های 
قابل  مقادیر  فاقد  همچنین  و  زا  بیماری 
آب ها  قبیل  این  هستند.  مواد  از  توجهی 

کلر  مقدار  از حداقل  استفاده  با  را می توان 
برای جلوگیری از آلودگی شبکه توزیع، در 
استفاده  مورد  آشامیدنی  آب  سیستم های 
قرار دارد. اما ممکن است بعضی از آب های 
از جامدات  زیادی  زیر زمینی حاوی مقدار 
محلول، گازها و یا مقادیر اضافی آهن، منگنز 
و یا حتی مواد آلی و میکروبی باشند که در 
این صورت به فرایندهای تصفیه پیچیده تری 

نیاز است. 
مصرف  برای  که  تصفیه ای  سیستم های 
شرب مورد استفاده قرار می گیرند، شامل پنج 
سیستم عمده است که عبارتند از: سیستم 
هوادهی، سیستم سختی گیری، فیلتراسیون، 

گندزدایی و ذخیره سازی.
باید توجه داشت که آب های سطحی غالبا 
دارای تنوع بیشتری از آالینده ها نسبت به 
آب های زیر زمینی هستند و به همین دلیل 
فرایندهای تصفیه برای این قبیل آب ها نیز 
پیچیده تر هستند. بیشتر آب های سطحی 
شده  تعیین  مقدار  از  بیش  کدورتی  دارای 
توسط استانداردهای آب آشامیدنی هستند. 
هر چند جریان های آبی که با سرعت زیاد 
در حرکتند ممکن است دارای مواد بزرگتر 
جامدات  بیشتر  اما  باشند،  معلق  حالت  به 
کلوئیدی  اندازه  در  آب ها  این  در  موجود 
هستند و برای جداسازی آنها از آب، استفاده 

از فرایندهای تصفیه مورد نیاز است.
سیستم های تصفیه فاضالب که امروزه در 
جهان از آنها استفاده می شود، سیستمی 11 

مرحله ایست که مراحل آن عبارتند از: 
1- آشغالگیری

2- تصفیه شیمیایی مقدماتی

3- ته نشینی مقدماتی
4- هوادهی

5- انعقاد و لخته سازی
6- سختی گیری
7- فیلتراسیون

8- جذب سطحی
9- فلوئورزنی-فلوئورزدایی

10- تثبیت
11- گندزدایی

آشغالگیری برای جلوگیری از ورود ذرات 
گونانگون مانند برگ درختان و سنگ ریزه ها و 
احجام دیگر به تصفیه خانه ها انجام می شود. 
در حال حاضر آشغالگیرهای مورد استفاده در 
کانال های آب تصفیه خانه ها بصورت صفحه 
مشبک )Perforated plate( و یا صفحه 
با  و  ای)Bar Screen( ساخته شده  میله 
زاویه نصب 45 الی 60 درجه در مسیرکانال 
انتقال آب یا فاضالب قرار می گیرند. با توجه 
به اینکه در اکثر مواقع حجم زیادی از ذرات 
خانه  تصفیه  به  ورودی  آب  در  جامدات  و 
وجود دارد. عدم جمع آوری مداوم آنها باعث 
مسدود شدن سریع آشغالگیرها می شود. پس 
این تجهیزات باید به طور مداوم تمیز شوند. 

 Step سیستم  از  معمول  مدل  یک 
Screen سیستمی است که با زاویه متغیر 
تا 53 درجه در کانال نصب  در حدود 40 
گردیده و می توان با توجه به شرایط محل 
نصب همچون عمق کانال و محدودیت فضا، 
شیب آن را تنظیم کرد. ارتفاع سطح تخلیه 
در این سیستم حدود 3/5 متر باالتر از کف 
کانال است. ساختار این سیستم بدین صورت 

نمای داخلی تاسيسات تصفيه خانه سنندجنمايی از تصفيه خانه فاضالب شهرک صنعتی خرم آباد كه سال 92 افتتاح شد
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است که تیغه ها با فواصل 3 تا 6 میلیمتر از 
صورت  به  موازی  ردیف های  در  و  یکدیگر 
پلکانی بر روی هم قرار گرفته و بدین صورت 
صفحات حصیری شکل با ساختار پلکانی را 

تشکیل می دهند. 
سیستم  ویژگی های  و  مزایا  جمله  از 
آشغالگیرStep Screen این است که این 
سیستم، قابلیت عبور جریان زیاد آب، ایجاد 
در حذف  باال  راندمان  و  فشار  افت  حداقل 
آشغال و ذرات موجود در آب را دارد. از دیگر 
ویژگی های این سیستم قابلیت حذف ذرات 
ته نشین شده از کف کانال و مقاومت باال به 

مواد خورنده از جمله اسید است. 

 انعقاد و لخته سازی؛ حذف مواد 
کلوئیدی

یکی از ناخالصی های مهمی که در آب های 
سطحی وجود دارد و باید نسبت به حذف آن 
اقدام کرد، مواد کلوئیدی است. این مواد باید 
به طریقه مناسب حذف شوند تا آب زالل و 
با کدورت پایین مطابق استانداردها تحویل 
حذف  متداول  روش  شود.  کننده  مصرف 
کدورت، رسوب دهی شیمیایی کلوئیدی با 

استفاده از مواد منعقد کننده است.
انعقاد  هدف از عمل »کواگوالسیون« یا 
ایجاد ذرات درشت تری در آب است تا حدی 
که این ذرات بتوانند در واحد های ته نشینی 
و صافی از آب جدا شوند. ذرات زیر معلق در 
آب مانند کلوئید ها به علت باردار بودن سطح 
باید روشی  و  معلق می مانند  در آب  ذرات 
اتخاذ کرد که بار سطحی ذرات خنثی شود. 
این ذرات می توانند به یکدیگر نزدیک شده و 
پس از برخورد به هم بچسبند و تحت نیروی 

کواگوالسیون  فرایند  کنند.  رسوب  جاذبه 
دقیقا چنین کاری را انجام می دهند .

فلوکوالسیون عملی است که در آن ذرات 
از عمل  بار ) که پس  ریز و معلق و بدون 
کواگوالسیون حاصل شده است ( با کارایی 
بیشتری به یکدیگر چسبیده و ذرات بزرگ 
تری را بوجود می آورند، این ذرات بزرگ را 
را  این عمل  و  اصطالحا FLOC می نامند 
پس  ذرات  البته  می گویند.  فلوکوالسیون 
نشین  ته  فاصله  بال  فلوکوالسیون  عمل  از 
می شوند و عمل Sedimentation انجام 
می شود. بنابر این ته نشینی عبارت است از 
جدا سازی فیزیکی ذرات که در آب پس از 
گیرد،  انجام  فلوکوالسیون  و  کواگوالسیون 
فقط ذرات نسبتا درشت رسوب کرده و جدا 

می شوند.
قابل  به طور کلی جریان ته نشینی ذره 

ته نشینی دارای دو مکانیسم است:
1- ذره سازی پری كنيتيك 

:prekinetic
 که در آن پتانسیل الکتریکی سطحی ذره 
کاهش یافته و قوه جاذبه ذرات بیشتر شده و 
به هم می چسبند. برای این کار باید یون های 
ماده ذره ساز وجود داشته باشد تا عمل انجام 

شود.
2- ذره سازی ارتو كينتيك 

:ortokinetic
 که در آن ذره شیمیایی تشکیل شده در 
کلوئید ها  مانند  دیگر  ذرات  ته نشینی  حال 
را به خود گرفته و بزرگتر شده و ته نشین 
می شوند باید توجه داشت که در مکانیسم 
در  و  است  موثر  بیشتر  الکتریکی  بار  اول 

مکانیسم دوم اندازه ذرات .

در هر صورت فلوکی که در اثر واکنش های 
بسیار  می شود  ایجاد  آب  در  کواگوالنت ها 
سنگین است و به همین جهت بال فاصله بعد 
از تشکیل شروع به ته نشینی می کند. در زمان 
سقوط، این فلوك ها مواد معلق ناخالص را به 
خود گرفته و همراه آنان ته نشین می شوند 
و به تدریج اندازه آنها بزرگتر می شود. طی 
همراه  هم  باکتری ها  از  بعضی  مرحله  این 
این فلوك ها گرفته شده و تعدادشان در آب 
تقلیل می یابد. سطح فلوك ها به اندازه کافی 
برای گرفتن ذرات کلوئید و مواد آلی موجود 

در آب وسیع است .
میزان »کواگوالنت« باید به اندازه ای باشد 
 ppm 25 که مقدار کدورت آب تا حد 10تا
تقلیل باید .معموال کواگوالنت ها به صورت 
پودر یا محلول مورد استفاده قرار می گیرند 
که نوع محلول آن بیشتر مورد استفاده قرار 

می شود.
به  باید  کواگوالنت ها  داشت،  توجه  باید 
طرز صحیحی با آب مخلوط شده و محلول 
یک نواختی را بوجود آورند. د ر آغاز 30 تا 
60 ثانیه اختالط سریع انجام می شود. هرچه 
انعقاد بهتر و سریعتر  باشد  اختالط بیشتر 

انجام خواهد شد. در عمل برای بهتر مخلوط 
شدن آب و فاضالب با ماده کواگوالنت یک 
دارو  تزریق  حین  آن  در  مارپیچی  حرکت 
بوحود می آورند. الزم است همواره از موادی 
قرار  دسترس  در  تر  راحت  و  تر  ارزان  که 

می گیرند استفاده شود.
ماده  و  آب  کیفیت  گرفتن  نظر  در  با 
مناسب   pH میزان  باید  کننده  منعقد 
در  مرتبا  باید   pH میزان  شود.  مشخص 
برای  معموال  شود.  اندازه گیری  آزمایشگاه 
کم کردن اسیدیته آب به آب آهک و برای 
کاهش قلیائیت به آن اسید سولفوریک اضافه 

می شود .
که  کواگوالنت  ماده  نوع  متداول ترین 
برای تصفیه آب مورد استفاده قرار می شود، 
نمک های آهن و آلومینیوم است. به طور کلی 
انواع مواد کواگوالنت برای عمل فلوکوالسیون 
عبارتند از: سولفات آلومینیوم، سولفات فرو، 
سولفات فریک، آلومینات سدیم، کلرور فریک 

و منعقد کننده های کمکی

اکسیالتور چیست و چه نقشی
در تصفیه خانه ها دارد؟

اکسیالتور در لغت به معنای شتاب دهنده 
است. در اکسیالتور قسمت اختالط و انعقاد 
است.  احاطه شده  ته نشینی  ناحیه  بوسیله 
پائین حوض  باال و  از  نواحی سه گانه  ولی 
به هم مربوط هستند. قسمتی از لجن های 
از  ناشی  که  آب  چرخش  اثر  در  ته نشینی 
و  اختالط  ناحیه  به  است  زن  هم  حرکت 
انعقاد راه یافته و در فعل و انفعاالت مربوط 
به فلوکوالسیون شرکت می کنند. بار سطحی 
این حوض ها برای تصفیه معمولی عموماً از 2 

نمای كلی تاسيسات تصفيه خانه پرديسبازديد وزير سابق نيرو از سيستم هوادهی تصفيه خانه فوری اضطراری شماره سه آب قم

سیستم های تصفیه ای که 
برای مصرف شرب مورد 
استفاده قرار می گیرند، 
شامل پنج سیستم عمده 
است که عبارتند از: 
سیستم هوادهی، سیستم 
سختی گیری، فیلتراسیون، 
گندزدایی و ذخیره سازی
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متر در ساعت تجاوز نمی کند. غلظت لجن 
به حدود 5 گرم در  در گردش حوض هم 
لیتر می رسد. معموال غلظت لجن خروجی، 
از نظر مواد جامد 1تا 2 در صد است. قطر 
قسمت اختالط ثانویه 15 تا 20 درصد قطر 
اصلی حوض و سطح آن 4 تا 5 درصد سطح 

کل آن است. 
ته نشینی  حوض های  گونه  این  کارکرد 
برای آب هایی با قلیائیت و کدورت کم خوب 
گزارش نشده است. به عالوه کار واحد تصفیه 
اگر  و  است  برخوردار  زیادی  حساسیت  از 
غلظت مواد معلق آب خام از حدود معینی 
جدا  به  قادر  ته نشینی  حوض  کند  تجاوز 

ساختن این مواد از آب نخواهد بود .

روش کار اکسیالتور چگونه است؟
این استخر از یک استوانه بتن آرمه که به 
وسیله دو جداره مایل به دو قسمت تقسیم 
وارد  خام  آب  است.  شده  تشکیل  می شود 
قسمت داخلی می شود و با مواد شیمیایی 
مخلوط می شود، برای کمک به آمیخته شدن 
آب خام با مواد شیمیایی پره هایی در مرکز 
دورانی  حرکت  موتور  یک  بوسیله  استخر 
سریعی انجام می دهند. حرکت پره های باد 
بزنی شکل عالوه بر به هم آمیختن آب خام 
با مواد معلق پیشین و مواد شیمیایی مخلوط 
را به سمت باال نیز هدایت می کند. سرعت 
تنظیم  موتور  توسط  پره ها  دورانی  حرکت 
می شود و باید به گونه باشد که ذرات منعقد 
شده را خرد نکند بلکه آنها را به سمت باال 

هدایت کند.
به  تبدیل  آن  کلوئیدی  مواد  که  آبی 
فلوك شده پس از ورود به قسمت بیرونی 

هم  سرعتش  از  دارد،  بزرگتر  سطحی  که 
روی  شده  منعقد  ذرات  و  می شود  کاسته 
جدار شیبدار کف سقوط کرده و ته نشین 
می شود. در قسمت کف قسمتی از لجن ته 
نشین شده توسط سیفون یا پمپ از سیستم 
خارج شده و بخشی هم وارد قسمت داخلی 
سیستم می شود که به انعقاد مواد خارجی 
ذرات  که  آبی  می کند.  کمک  خام  آب  در 
آن در قسمت خارجی ته نشین شده است 
وارد دکانته های جمع آوری آب صاف شده و 
برای مرحله های بعد ی تصفیه به قسمت های 

دیگر تصفیه خانه می رود.
مدت زمان ماند در این استخر ها را معموال 
بین یک تا دو ساعت و گودی استخر ها را هم 
حدود 3 تا 5 متر در نظر می گیرند. قابلیت 
عمل کرد این سیستم در کدورت بین 10 تا 

5000NTU است.

پولساتور چیست؟
با ستون خالءء  اتاقچه  یک  از  پولساتور 
از  قرار دارند و آب  لوله هایی که در کف  و 
آنها خارج می شوند به اضافه پالونک ها،پتوی 
لجن، هاپر و دکانته های جمع آوری آب زالل 
شده، تشکیل شده است. کار این استخر ها 
به صورت تناوبی انجام می شود. آب خام از 
میانی می شود. سپس  برج  وارد  لوله ای  راه 
با کمک پمپ در فضای پمپ خالءء ایجاد 
می شود و سبب باال رفتن سطح آب در برج 
می شود. آب در فاز یک تقریبا تا 70 سانتی 
متری باالی برج باال می آید. وارد شدن آب 
در مدت زمان 30 تا40 ثانیه صورت می شود 
سپس در مدت هفت تا 10 ثانیه که زمان 
شکست خالء نامیده می شود، با فشار رانش 

از لوله های مشبک کف پولساتور با سرعت 
خارج می شود.

وارد  آسیبی  لجن  پتوی  به  آنکه  برای   
نشود، پالونک هایی که روی لوله های مشبک 
قرار دارد، سرعت آب را کاهش داده سپس 
ضخامت  می کند.  عبور  لجن  پتوی  از  آب 
پتوی لجن از روی پالونک ها تا تقریبا باالی 
هاپر است )تقریبا کمی پایین تر از نیمه عمق 

پولساتور(.
در حین عبور آب از پتوی لجن ناخالصی ها 
نیز حذف  و  می شود  گرفته  آب  کدورت  و 
تا  را  بیولوژیکی  میکروارگانیسم ها و عوامل 
80 درصد داریم. برای داشتن راندمان بیشتر 
باشد  زیادی داشته  بهتر است آب کدورت 
اگر کدورت زیر NTU5 باشد قبل از اضافه 
کردن کلرورفریک به وسیله خاك دیاتومه به 

کدورت آن اضافه می کنیم. 

ته نشینی مقدماتی
ته نشینی موجب جداسازی فیزیکی مواد 
جامد از آب می شود. در عمل ته نشینی کلیه 
موادی که دانسیته آنها بیش از آب است به 
طریق ثقلی جداسازی می شوند. به عبارت 

نشین  ته  مجزا  ذرات  مرحله  این  در  دیگر 
می شوند. ذرات مجزا به ذراتی گفته می شود 
که اندازه، شکل و وزن مخصوص آنها با زمان 
تغییر نمی کند. مانند سنگ ریزه، شن، ماسه 
و سایر مواد ریگ دار آب خام. زمان »ماند« 
زمان  مدت  یعنی   )Detention Time(
توقف آب در استخر در این استخرها بین 4 
تا 5 ساعت متغیر است. عمق این استخرها 
معموالً بین 3تا5 متر و نسبت طول به عرض 

بین 3 تا 6 متغیر است.
سرعت ته نشینی مواد به عوامل مختلفی 
درجه  و  ذرات  قطر  مخصوص،  وزن  مانند 
حرارت آب بستگی دارد. درجه حرارت باال 
به علت دارا بودن ویسکوزیته کمتر در مراحل 
انعقاد، ته نشینی و صاف کردن سریعتر عمل 
تصفیه را انجام می دهد. همچنین ترتیب قرار 
گرفتن حوض های ته نشینی به صورت سری 
)پشت سر هم( در ته نشین کردن مواد قابل 
ته نشینی موجود در آب نقش مؤثری خواهد 

داشت.

 روش های هوادهی
1. فرستادن آب به هوا

2. دمیدن هوا به آب
 هوادهنده های آب در هوا طوری ساخته 
هوا  در  را  آب  کوچک  قطرات  که  شده اند 
هوادهنده های  که  صورتی  در  می پاشند 
هوا در آب، حباب های هوا را به داخل آب 
طراحی  طوری  روش  دو  هر  می فرستند. 
شده اند تا حداکثر تماس آب و هوا را به وجود 

آورند. 
 )Spray Aeration( هوادهی پاششی 
یکی از شیوه های هوادهی است. در این روش 

نمايی از حوضچه های تصفيه خانه شيرابه های تهراننمايی از سيستم آشغالگير تصفيه خانه سنندج

ته نشینی موجب جداسازی 
فیزیکی مواد جامد از آب 
می شود. در عمل ته نشینی 
کلیه موادی که دانسیته آنها 
بیش از آب است به طریق 
ثقلی جداسازی می شوند. 
به عبارت دیگر در این 
مرحله ذرات مجزا ته نشین 
می شوند
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آب از لوله های سوراخ دار عبور داده می شود. 
آب خروجی از سوراخ ها به صورت پاششی به 
مخزنی که در پایین لوله ها تعبیه شده است، 
می ریزد و عمل هوادهی انجام می شود. در 
این روش قطر نازل ها حدود 5/2 تا4 سانتی 

متر است تا مانع گرفتگی آنها شود.
 Cascade( آبشاری  هوادهی 
این  در  است.  دیگری  شیوه   )Aeration
روش هوادهی  از پله هایی به بلندی 3-2/1 
متر با تعدا بین 4 تا 6 پله استفاده می شود. 
آب در حین ریزش آبشاری از روی پله ها در 
با هوا تماس داشته و عمل  سطح وسیعی 
اصالح کیفیت آب که مورد نظر است، انجام 
خواهد شد. تعداد پله ها زمان برخورد بین آب 

و هوا را تعیین می کند.
شیوه  هوادهی،  شیوه های  از  دیگر  یکی 
 Waterfall( آب  ریزش  با  یا  چند سینی 
or Multiple Tray Aeration( است. 
برج های سینی دار طبیعتاً مشابه برج های 
آبشاری هستند، به این معنی که آب باال برده 
می شود و به ارتفاع پایین تر ریزش می کند. 
برج های سینی دار سوراخ دار محتوی سنگ، 
سرامیک یا بسترهای متخلخل دیگر هستند. 
برج های سینی دار، بیشتر برای اکسیداسیون 

آهن و منگنز مورد استفاده قرار می گیرند.
 Diffused Air( هوادهی با تزریق هوا
در  است.  هوادهی  Aeration(دیگر شیوه 
آب  مخزن  داخل  به  هوا  حباب  روش  این 
 Jet( فواره ای   هوادهی  در  می شود.  تزریق 
لوله  شامل  که  فواره ها  Aeration(هم 
مشبک معلق بر فراز مخزن گیرنده هستند، 

موجب عمل هوادهی آب می شوند.

حذف فیزیکی ذرات معلق با استفاده از 
فیلتراسیون

روش  یک  فیلتراسیون  یا  کردن  صاف 
فیزیکی برای حذف ذرات معلق در هر مایع 
از جمله آب است. این ذرات معلق می توانند 
گل، رنگ، مواد آلی، پالنکتون، باکتری، ذرات 

حاصل از سختی گیری و ... باشند. 
تقسیم  به دو دسته می توان  را  فیلترها 

نمود:
جداشدن  عمل  عمقی:  فیلترهای  الف( 
انجام  بستر  اعماق  در  مایع  از  معلق  ذرات 
می شود، مثل فیلترهای ثقلی یا فیلترهای 

فشاری
ب( فیلترهای سطحی: عمل جدا شدن 
ذرات معلق از مایع فقط در عمق بسیار کم 
که همان سطح فیلتر است، انجام می شود 

مثل کاغذ صافی.

فلوئورزنی و فلوئورزدایی 
غلظت  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
در  آشامیدنی  آب  در  فلوراید  یون  مطلوب 
محدودة 07 تا 5/1 میلی گرم است. افزایش 
آن باعث بیماری فلوئوروزیس و کمبود آن 
باعث پوسیدگی دندان خواهد شد. لذا باید 
میزان فلوئور آب در محدودة مناسب حفظ 
شود. میزان فلوئور مناسب در دمای متوسط 
سالیانه 15 درجه سانتی گراد در حدود 1 
میلی گرو در لیتر توصیه می شود. این مقدار 
برای فصول تابستان و زمستان به ترتیب 8/0 
و 2/1 میلی گرم در لیتر پیشنهاد می شود. 
این تغییر به میزان مصرف در فصول گرم و 
سرد و تغییرات انحالل فلوئور در آب بستگی 

دارد.
و  نمی شود  یافت  آزاد  حالت  به  فلوئور 
وجود  عناصر  سایر  با  ترکیب  در  همواره 
دارد. تمام ترکیبات آن وقتی به آب اضافه 
می شوند، برای تولید یون هیدروژن تجزیه 

می گردند. 
روش های  از  می توان  فلوئورزدایی  برای 
مختلفی مانند ترسیب شیمیایی و تبادل یون 
شیمیایی  ترسیب  روش  در  نمود.  استفاده 
می توان فلوئور اضافی را از طریق لخته سازی 
به کمک آلوم کاهش داد و یا با استفاده از 
نیز می توان  با آهک  عملیات سبک کردن 
کلسیم  رسوب  صورت  به  را  مازاد  فلوراید 
فلوراید جدا کرد. در روش تبادل یون برای 
حذف فلوئور می توان از تری کلسیم فسفات 
استخوان،  آرد  و  استخوان  ذغال  شامل 
آلومینای فعال و رزین های تبادل یون نیز 

استفاده کرد.

گندزدایی پیش از بازگرداندن
آب به مردم

قرن ها است که گندزدایی آب آشامیدنی 
انجام می شود. طی قرن گذشته کلرزنی به 
عنوان روش قابل قبول گندزدایی در آمده و 
این فرایند مهمترین کشف در زمینه تصفیه 
آب به شمار میرود.گندزدایی آب آشامیدنی 
یک مرحله تصفیه اختصاصی برای تخریب یا 
حذف ارگانیزم های بیماری زا است. پس نباید 
با استریل کردن که تخریب یا حذف همه 
اشتباه شود. هدف  ارگانیزم های زنده است 
گندزدایی رسیدن به مقدار صفر Ecoli در 
هر 100میلی لیتر آب بروی تمام منابع آبی 

است. در گندزدایی به روش شیمیایی از کلر و 
ترکیبات آن، برم، ید، ازن، هیدروژن پراکسید 
پرمنگنات و پتاسیم که در کل عوامل اکسید 
می شود.  استفاده  می شوند،  نامیده  کننده 
قلیایی  یا  اسیدی  بسیار  آب  از  همچنین 
نیز می توان برای از بین بردن باکتری ها ی 
بیماری زا استفاده کرد. زیرا آب با PH بیش 
از 11 یا PH کمتر از 3 برای اکثر باکتری ها 
زدایی  گند  عمل  می شود.  سمی  نسبتاً 
مکانیکی هم شامل روش های انعقاد، لخته 
تا 90  که  است  و غشاها  ته نشینی  سازی، 

درصد میکروب های آب را کاهش می دهند.

گندزادیی با کلر
کلر ماده شیمیایی است که غالباً در گند 
زدایی آب آشامیدنی استفاه می شود. اولین 
مورد کاربرد کلر در تصفیه آب آشامیدنی با 
مصرف کنترل طعم و بو بوده است. در حال 
حاضر کلر به عنوان ماده، گندزدای اصلی 
استفاده می شود.  آشامیدنی  آب  درتصفیه 
طعم  کنترل  شامل  کلر  کاربردهای  سایر 
و بو کنترل جلبک ها حذف آهن و منگنز 
رنگ  حذف  و  هیدروژن  سولفید  حذف 
است. کلر به اشکال CL2 ترکیبات جامد 
هیپو کلریت سدیم و پتاسیم و دی اکسید 

کلر گازی در صنعت آب موجود است.
عنوان  به  را  ماده  این  کلر  زیاد  خواص 
یک گند زدای ایده آل مطرح می کند. کلردر 
آب بسیار محلول است. بنابراین کاربرد آن 
و  اندازه گیری  آسانی  به  کلر  است.  آسان 
کنترل می شود. کلر بشکل باقیمانده پایدار 
با سایر  .در مقایسه  با قی می ماند  در آب 
وقتی  است.  تر  ارزان  کلر  زدایی ها  گند 
کلر در آب حل شود تبدیل به اسید هیپو 
 OCL و یون هیپو کلر و HOCL کلرو

می شود.
قوی  بسیار  کننده  اکسید   HOCL
تری نسبت بهOCL است. قدرت میکروب 
کشی کلر وابسته به PH است و افزایش 
PH قدرت میکروب کشی کلر را کاهش 
می دهد. در PH حدود 9 کلر ازاد باقیمانده 
به دلیل باال بودن غلضت یون هیپو کلرو 
دارد.  کمی  زدایی  گند  قدرت   ،CLO
 PH استفاده از گاز کلر سبب می شود که
کلریت  هیپو  از  استفاده  دهد.  کاهش  آب 
آب   PH افزایش  باعث  کلسیم  یا  سدیم 

می شود.

نمايي از يك تصفيه خانه آب در ايالت ماساچوست امريكا

مرداد و شهريورماه 1396






