




 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

آزمون استخدامي نيروگاه سيكل تركيبي داالهو برگزار شد
آزمون اس��تخدامي نیروگاه سیکل ترکیبي داالهو با حضور بیش از 1200 داوطلب، در روز جمعه 

بیست و هشتم مهرماه 1396، با بهره گیري از...

حضور فراب در كنفرانس و نمايشگاه Hydro 2017 اسپانيا
در این کنفرانس و نمایشگاه که بزرگ ترین و مهم ترین رویداد صنعت برق آبی در دنیا محسوب 

می شود، بیش از یکهزار و 600 نفر از 72 کشور جهان شرکت کرده بودند... 

همراهي و همدلي گروه فراب با هموطنان زلزله زده
زلزله ویرانگري که در بیست و یکمین روز از آبان ماه امسال، شهرها و روستاهاي زیادي از استان کرمانشاه 

را به لرزه درآورد و خسارت هاي فراواني را به خانه و زندگي و مال و اموال مردمان ...

فراب در تكاپوي كمك رساني  به زلزله زدگان
زلزله، وقتي است که بي امان یک دفعه سقف آسمانت که به خیال خودت آن را با تیر آهن و بتن 

ساخته و پرداخته اند، به یکباره روي سرت آوار مي شود؛ آوار، آوار، آوار...

بازديد معاون رئيس جمهور از خط 2 قطار شهري مشهد
 معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه از خط 2 قطار شهری مشهد و ایستگاه در 

دست ساخت سعدی در این شهر بازدید کرد...

نشان زرين نمايشگاه به شركت فراب اهدا شد
در مراسم اختتامیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللي صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب ایران، 

»نشان زرین« این نمایشگاه به شرکت فراب اهدا شد...

نمايشگاه سيزدهم، آيينه  تمام نماي كشور در خدمات آب و فاضالب
همزمان با برگزاری آیین اختتامیه س��یزدهمین نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب، 

بیانیه کمیته فنی منتشر شد. متن بیانیه صادره کمیته فنی به این شرح است...

فراب در كانون توجه مسئوالن  و فعاالن صنعت برق 
غرفه فراب در هفدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت برق ایران، م��ورد بازدید وزیر نیرو، معاونان و 

مدیران ارشد این وزارتخانه و جمع زیادي از فعاالن و دست اندرکاران صنعت برق قرار گرفت...

Hydro سابقه حضور شركت فراب در نمايشگاه
نمایشگاه Hydro به عنوان بزرگترین نمایشگاه بین المللي در زمینه انرژي برق آبي شناخته مي شود. 

این نمایشگاه به صورت ساالنه و به مدت سه روز در کشورهاي مختلف دنیا برگزار مي گردد...

گفتمان توسعه برق گفتمانی فراتر از صنعت
ترانه های کودکی ما معموال از نداش��تن ها صحبت می کردند. اینکه »آب واس��ه ما حیاتیه، بدون آب 

تشنگیه، گشنگیه«، یا آن تصویرمعروف بابا برقی که می گفت...

تغيير اقليم و اثرات آن بر سدها و نيروگاه هاي آبي
در حال حاضر پدیده تغییر اقلیم به عنوان یک چالش بزرگ در بحث مدیریت منابع آبي مطرح است. 

با توجه به مشکل کم آبي در کشور ایران، نگاه علمي به این پدیده مي تواند در...

پوشش آب شرب يك ميليون نفر در تصفيه خانه فاضالب جنوب تهران
تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران، به عنوان یکی از پیشرفته  ترین تصفیه خانه فاضالب کشور در مجموع 

براي 8 واحد، هر واحد به ظرفیت 525 هزار نفر تعریف شده و...

استراليا، پيشرو در صنعت نمك زدايي
استرالیا یکی از کشورهای پیشرو در صنعت نمک زدایی است. این کشور پهناور با شرایط اقلیمی خاص 

خود همواره به دنبال شیوه های ممکن و مقرون به صرفه برای...
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تجـــربهنگـــاري
فراب براي دومين سال متوالي

»صادر کننده ممتاز« شد

متن لوح تقدیر »صادرکننده ممتاز« اهدا شده
 به مدیر عامل شرکت فراب

 شركت فراب براي دومين بار، موفق به كسب عنوان »صادر كننده ممتاز« و دريافت 
تنديس و لوح تقدير از دست معاون اول رئيس جمهوری اسالمی ايران در مراسم روز 
كه شنبه  مراسم  اين  در  فراب،  روابط عمومی شركت  گزارش  به  ملی صادرات شد. 

بيست و نهم مهرماه در سالن اجالس سران و با حضور معاون اول رئيس جمهور...

»توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان پيشران توسعه اقتصادي كشور، 
بيش از هر چيز، بيانگر تالش چشمگير و خستگي ناپذير بنگاه هاي 
توانمند صادراتي و حضور موفق و پرثمر آنها در صحنه تجارت خارجي و 

نيز معرفي شايسته محصوالت و خدمات ايراني در بازارهاي ...

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 فرآیند اعطاي جایزه

 صادرکنندگان  نمونه سال 1396
سازمان توسعه تجارت ايران در راستاي تحقق اهداف صادراتي و ارج نهادن به تالش فعاالن 
عرصه صادرات غيرنفتي، ساالنه فراخواني به منظور ارزيابي شركت هاي فعال در اين حوزه 
منتشر مي كند. اين سازمان پس ارزيابي عملكرد صادراتي شركت ها در دو گروه كاال و 

خدمات، نسبت به انتخاب صادركننده نمونه ملي و صادركننده ممتاز اقدام مي نمايد...

18

مسئولیت اجتماعی شرکت های بزرگ
 در مواقع بروز بحران

طبیعی  حوادث  بروز  مواقع  در  بزرگ  اجتماعی شرکت های  مسئولیت 
چیست؟ این سوال ساده ایست که می تواند در مواقع ضروری بدل به یک 
سردرگمی بزرگ شود. بسیاری از شرکت های صنعتی بزرگ توانایی های 
کارآمدی برای کمک به دولت در مواقع بروز بحران دارند. توانایی بزرگی 
که  کرد  ثابت  کرمانشاه  زلزله  می شود.  گرفته  نادیده  مواقع  اکثر  در  که 
تعیین  پیش  از  برنامه ای  اگر  حتی  فراب،  مانند  کشور  بزرگ  شرکت های 
نشده، برای حضور آنها در کمک رسانی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی 
این  مردم خواهند شتافت.  به کمک  مشتاقانه  باشد، خود  نداشته  وجود 
مسیری  در  باید  که  است  تقدیری  شایسته  تالش  امداد،  برای  تالش 

مشخص و همگام برای کمک موثر از آن استفاده شود.
بدون شک کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی بخشی از مسئولیت 
اجتماعی شرکت های صنعتی و تولیدی بزرگ است که باید برای استفاده 
به  اینگونه شرکت ها  مدیریتی  و  مهندسی  توان  کرد.  برنامه ریزی  آنها  از 
مدیریت بحران کمک می کند و می تواند مدت التیام بخشی به آالم مردم 

رنجور را کوتاه تر کند.
در زلزله کرمانشاه 7 شهر و نزدیک 2 هزار روستا آسیب دیدند. این 
آسیب  طیف گسترده ای از مردم در سطوح مختلف را در بر می گیرد. در 
برخی از روستاها 100درصد بناها تخریب شده و در برخی روستاها آسیب 
این  حادثه  از  بعد  اول  روزهای  در  بویژه  آسیب  گستردگی  است.  کمتر 
ضرورت را ایجاب می کند که شرکت های بزرگ که توانمندی مدیریتی و 

اجرایی در سطوح عالی دارند، به کمک تیم های مقابله با بحران بیایند.
زلزله  به مردم در  برای کمک رسانی  مانند فراب  همراهی شرکت هایی 
راستای  در  که  این کمک ها  مدیریت  برای  بعدی  گام  که  داد  نشان  اخیر 
دارند،  قرار  اقتصادی  و  صنعتی  معظم  مجموعه های  اجتماعی  مسئولیت 

باید از سوی نهادهای مدیریت بحران برداشته شود.
بحران،  حل  در  درگیر  نهادهای  که  است  این  ما  روشن  پیشنهاد 
برای کمک گرفتن در  از توانمندی های شرکت های بزرگ داخلی  لیستی 
و  کارگاه ها  انبارها،  مثال  بعنوان  باشند.  داشته  اختیار  در  بحرانی  مواقع 
نیروهای ستادی و اجرایی شرکت های بزرگ در مجاورت مناطق بحران زده 
می توانند به سرعت برای کمک به عبور از شرایط سخت روزهای اول بروز 
بحران به دولت و مجموعه های درگیر در حل بحران کمک کنند. بعنوان 
برای ساخت  نیروی مهندسی خود  از  مانند فراب می تواند  مثال شرکتی 
و  انبارها  یا  کند  استفاده  حادثه  وقوع  اول  روزهای  اضطراری  تجهیزات 
تجهیزات و ماشین آالت خود را در خدمت عبور از بحران قرار دهد. در 
واقع پیشنهاد ما این است اقدامی که شرکت های بزرگی از قبیل فراب در 
با  و  هدفمند  دادند،  انجام  خودجوش  بصورت  کرمانشاه  زلزله  با  مواجهه 

برنامه در خدمت مردم حادثه دیده درآید.
کشور ما سرزمین بحران هاست. هشت سال جنگ تحمیلی و حوادث 
طبیعی از قبیل سیل و زلزله، مردم ما را مردمی مقاوم و همبسته بار آورده 
نیروی همبستگی  کنیم،  اتکا  آن  به  این کشور می توانیم  در  آنچه  است. 
ادعا  می توان  که  نیرویی  است.  بحرانی  مواقع  در  ما  مردم  العاده  فوق 
برآید.  بحران  باید در خدمت حل  نیرو  این  است.  بی نظیر  کرد در جهان 
آینده نگری  و  پیش بینی  معنای  به  نیرو  این  از  استفاده  برای  برنامه ریزی 
برای مقابله با بحران است. شرکت های بزرگ و توان مدیریتی آنها نیز از 
قاعده همبستگی ملی ما جدا نیستند. برنامه ریزی برای استفاده از توان 
برای  سرمایه گذاری  واقع  در  بحرانی،  مواقع  در  شرکت ها  این  ظرفیت  و 
و  نشسته اند  ما  کمین  در  که  بحران هایی  است.  آتی  بحران های  از  عبور 

خبر نمی کنند.

 سردبير

مهدی جليلی



مجله خبری4

نصب گریتینگ و هندریل در كوره ها پتروشیمي گچساران

اجراي پایپینگ سایت پروژه نیروگاه سیكل تركیبي داالهو

 ادامه عملیات هاي نصب و مونتاژ هندریل، گریتینگ، پلت فرم و عایق 
كاری كوره در پتروشیمي گچساران

اجراي كابل جریان سرگردان خط 7 مترو تهران

 عملیات نصب تجهیزات كمپرسورهاي A و B واحد 147 پروژه فاز 13 
پارس جنوبي

عملیات نصب تجهیزات كمپرسورهاي A و B واحد 147 پروژه فاز 13 
پارس جنوبي

 اخبار شرکت ساختمان و نصب فراب

تقاضاي وزیر صنعت، معدن و تجارت:

ماشين آالت معدنی بومی سازي شود
لزوم  بر  تاکید  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
بومی سازی ساخت ماشین آالت معدنی در کشور، گفت: به 

سمت ایجاد بازارهای صادراتی باثبات 
برای صنعت فوالد برویم .

آیین  در  شریعتمداری«  »محمد 
نمایشگاه  سیزدهمین  گشایش 
معدنی،  صنایع  معدن،  بین المللی 
صنایع  و  تجهیزات  آالت،  ماشین 
وابسته در محل دائمی نمایشگاه هاي 
مهم ترین  از  یکی  تهران،  بین المللی 
توسعه  را  دوازدهم  دولت  برنامه هاي 

معادن و صنایع معدنی دانست و ادامه داد: برای تحقق 
این هدف، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی موثر 
است چرا که با وجود داشتن ذخایر معدنی در عرصه هاي 
گوناگون، تعداد معادن در کالس های جهانی ما محدود و 

معدود است.
ارزشمند،  جوانان  کارگیری  به  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
دانشمند و فرهیخته در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: 
در زمینه دانش در عرصه معدن و فعالیت هاي معدنی در 

رنج هستیم که ایمیدرو و ایدرو با کمک و همکاری خانه 
معدن و شرکت های معدنی در جهت باالبردن آموزش، 
دانش و ارتقای سطح پژوهش در حوزه 
معدن و صنایع معدنی همت کنند که 
به حضور جوانان  اهتمام  تاثیرگذاری 
و ارتقای آموزش و پژوهش از ماشین 
آالت و تجهیزات در این حوزه مهم تر 

است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تکمیل 
زنجیره مواد معدنی برای ایجاد ارزش 
افزوده بیشتر را از سیاست های دولت 
معرفی کرد و افزود: ستاد فوالد در این زمینه تشکیل شد 

تا توازن در عرصه زنجیره تولید فوالد فراهم آید. 
وی با اشاره به طرح شعار »از سنگ تا رنگ« در فوالد 
مبارکه اصفهان، گفت: باید شبیه این کارخانه برای تکمیل 

زنجیره فوالد در سراسر کشورعمل کنیم.
شریعتمداری با اشاره به هدف گذاری 55 میلیون تنی 
ظرفیت فوالد، تصریح کرد: در دولت دوازدهم بخشی از 
این هدف گذاری محقق خواهد شد که باید به  سمت 

آزمون استخدامي نيروگاه
سيكل ترکيبي داالهو برگزار شد

آزمون استخدامي نیروگاه سیکل ترکیبي داالهو 
جمعه  روز  در  داوطلب،   1200 از  بیش  حضور  با 
از  بهره گیري  با   ،1396 مهرماه  هشتم  و  بیست 
تخصصي  آموزش هاي  مرکز  مشاوره اي  خدمات 
کارگاه  همکاران  مساعدت  با  و  عباسپور  شهید 
کرمانشاه  مرکز  پیام نور  دانشگاه  محل  در  داالهو، 

برگزار شد. 

طرح  فراب،  شرکت  عمومي  روابط   گزارش  به 
دومین  به عنوان  داالهو  ترکیبي  سیکل  نیروگاه 
با مالکیت کامل فراب )B.O.O(، در سال  نیروگاه 

آتي به بهره برداري تجاري خواهد رسید.
نگهداري  و  بهره برداري  شرکت  اساس،  این  بر 
متخصص  انساني  نیروي  جذب  رویکرد  با  فراب 
کارشناس  و  تکنسین  رده هاي  در  خود  نیاز  مورد 

فراب با حضور در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
و  تجهیزات  ماشین آالت،  معدنی،  صنایع   معدن، 
معرفي  به   ،)2017 )ایران کان مین  وابسته  صنایع 
توانمندي هاي فني و اجرایي خود پرداخت. به گزارش 
نمایشگاه  سیزدهمین  فراب،  شرکت  روابط عمومی 
ماشین آالت،  معدنی،  صنایع   معدن،  بین المللی 

 ،)2017 )ایران کان مین  وابسته  صنایع  و  تجهیزات 
با  آبان ماه  شانزدهم  تا  سیزدهم  روزهاي  طي 
حضور146 شرکت و واحد تولیدی داخلی از جمله 
فراب و 139 شرکت خارجی یا نمایندگی های آنها در 
نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. این نمایشگاه 
که روز شنبه سیزدهم آبان ماه، با حضور وزیر صنعت، 

حضور فراب در نمایشگاه بين المللی 
معدن ایران کان مين 2017
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هیت تریسینگ و عایق كاري Unit-129 پروژه فاز  24 -22 پارس جنوبي

پیچ كردن ورق هاي سقف پمپ شلتر پروژه ایستگاه تقویت فشار رازان

بتن ریزی فونداسیون ساختمان كنترل پست برق تقویت فشار رازان

عملیات نصب و راه اندازي سیستم تهویه خط 2 قطار شهري مشهد

راه اندازي  P-102 B-130پروژه فاز 24-22 پارس جنوبي

اخبار شرکت ساختمان و نصب فراب

به  و  الکترونیک  و  برق  مکانیک،  رشته هاي  در 
 منظور فراهم  کردن شرایط یکسان و منصفانه براي 
نیروگاه  استخدامي  آزمون  منطقه،  بومي  نفرات 

سیکل ترکیبي داالهو را با حضور بیش از 1200 
داوطلب، با بهره گیري از خدمات مشاوره اي مرکز 

آموزش هاي تخصصي شهید عباسپور برگزار کرد.

معدن و تجارت گشایش یافت، در فضایی به وسعت 
16 هزار مترمربع با حضور 13 کشور خارجی شامل 
جنوبی،  آفریقای  ایتالیا،  اتریش،  استرالیا،  اسپانیا، 
سوئیس،  سنگاپور،  چین،  ترکیه،  تایوان،  آلمان، 
آن  در  و  شد  برگزار  لهستان  و  کره  جمهوری 
گروهی  صورت  به  چین  و  ایتالیا  آلمان،  کشورهای 

فراب  گروه  نمایندگان  داشتند.  مشارکت  رسمی  و 
از معاونت توسعه طرح ها و شرکت تجارت و سرمایه 
و  توضیحات  ارائه  به  نمایشگاه،  این  در  فراب  گروه 
معرفي توانمندي هاي فني و اجرایي فراب پرداختند. 
این نمایشگاه، روز سه شنبه شانزدهم آبان ماه به کار 

خود پایان داد.

ایجاد بازارهای صادراتی باثبات برای صنعت فوالد برویم . 
همچنین امسال باید به مرز 9 میلیون تن صادرات فوالد 
برسیم که رسیدن به صادرات 15 میلیون تنی در این 
عرصه نیز قابل دسترس است. وزیر صنعت، معدن و 
تاکید  کشور  سیمان  ظرفیت های  به  اشاره  با  تجارت 
کرد: باید فرهنگ ساخت بزرگراه های سیمانی در کشور 
گسترش یابد. همچنین انجام فعالیت هاي مشترک با 
کشورهایی مانند عراق و افغانستان که دوران بازسازی 
با  شریعتمداری  است.  موثر  مي کنند،  سپری  را  خود 
اشاره به رکود در حوزه مصالح ساختمانی، گفت: باید 
روش هایی  بتوانیم  شهرسازی  و  راه  وزارت  کمک  با 
فراهم کنیم تا صنعت ساخت و ساز رشد یابد و متعاقب 
مثل  ساز  و  ساخت  با  مرتبط  معدنی  مواد  تولید  آن 
افزایش  لزوم  بر  تاکید  با  وی  کند.  پیدا  رشد  سیمان 
سهم صادرات معدنی در تولید ناخالص داخلی، افزود: 
 1.1 حدود   95 سال  در  معدنی  مواد  صادرات  میزان 
میلیارد دالر بوده است که این میزان نسبت به سال 
94 حدود 45 درصد رشد داشته است. در سال گذشته 
5.5 میلیارد دالر ارزش صادرات صنایع معدنی بود که 
نسبت به سال 94 رشد 8 درصدی داشت و در پنج 
ماهه امسال مجموعه صادرات مواد معدنی 764 میلیون 
دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
53 درصد رشد داشت. شریعتمداری با تاکید بر اینکه 

باید تجهیزات و ماشین آالت معدنی در ایران بومی سازي 
شود، گفت: صاحبان معادن به حمایت صنایع پایه در 
این بخش بیایند تا بتوانیم صنایع مرتبط با حوزه معدن 
را در ایران بسازیم و زمینه اشتغال فرزندان این کشور 
را فراهم کنیم. وی با اشاره به نام گذاری امسال به تولید 
و اشتغال، تصریح کرد: باید از شعار گرایی بیرون بیاییم 
و به عمل گرایی برسیم و باید دست کسانی را که پرچم 
تولید و اشتغال را در این کشور افراشته نگاه می دارند، 

بوسید و بر این بوسه افتخار کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با مطرح کردن ضرورت 
نوسازی  افزود:  معدن،  حوزه  در  صنعتی  نوسازی 
صنعتی در حوزه معدن کمک می کند تا صنایع این 
حوزه توانایی صادرات را پیدا کنند و به سمت بازارهای 
امسال 10  بروند. شریعتمداري سپس گفت:  جهانی 
هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای نوسازی صنعتی 
کشور در نظر گرفته شده است که واحدهای صنعتی 
سود  نرخ  با  اعتبار  میزان  این  از  متوسط  و  کوچک 
تسهیالت اعطایی استفاده کنند تا قدم های خوبی در 
نوسازی صنعتی کشور برداشته شود. همچنین با اجازه 
مجلس شورای اسالمی 1.5 میلیارد دالر برای اشتغال 
در بخش های کوچک و روستاها اختصاص دادیم و نام 
معدن را نیز در کنار سایر شاخه هایی که می توانند از 

این اعتبارات این استفاده کنند، قرار دادیم.
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مجله خبری6

 اسپول سازي و نصب پایپینگ در طبقه ژنراتور نیروگاه سردشت

 نصب مونو ریل و دریچه هاي پایاب نیروگاه سردشت

مراحل پایاني وایندینگ واحد 3 نیروگاه داریان

راه اندازي واحد 1 نیروگاه داریان

كارگاه ساخت اسپول هاي پنستاك اومااویا سریالنكا

 اخبار شرکت ساختمان و نصب فراب

 قائم مقام صندوق توسعه ملی گفت: 
دالر  میلیارد   2 ملی،  توسعه  صندوق 
و  فنی  خدمات  صادرات  برای  اعتبار 
مهندسی در نظر گرفته است.  »علیرضا 
بسته صادراتی  ابالغ  به  اشاره  با  صالح« 
درباره  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  مصوب 

تخصیص ارز به صنعت، افزود: جهت گیری مصوبات 
ستاد اقتصاد مقاومتی به سمت صنایع صادراتی است؛ 
یعنی اعتبارات ریالی برای صادرکننده حدود 11 درصد 

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

پول صندوق را باز می گرداند. 
روزنامه ايران

نیروگاه برق آبي مسجدسلیمان رتبه نخست تولید 
کسب  کشور  برق آبی  نیروگاه هاي  بین  در  را  انرژی 
کرد. مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان با اعالم 
این خبر گفت: با فرآیند تعمیرات ساالنه موثری که 
بهره برداری  امکان  گرفت،  صورت  گذشته  سال  در 
در  نیروگاه  این  تولیدی  ظرفیت هاي  از  حداکثری 

شرایط پیک تابستان سال جاری فراهم شد.
اول  ماه  شش  در  افزود:  علیدوستی«  »فرهاد 
مگاوات   429 و  هزار   698 و  میلیون  یک  امسال، 
ساعت انرژی در سد و نیروگاه مسجدسلیمان تولید 
 12.7 گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  شد 

درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه افزایش ضریب تولید این نیروگاه 
در سال تولید و اشتغال، با همت همه متخصصان سد 
و نیروگاه مسجدسلیمان محقق شده، افزود: تدوین 
دستورالعمل ها براساس استانداردها، نظارت بر نحوه 
با  واحدها  از  بهره برداری  و  نگهداری  تعمیر،  اجرای 
ضریب  واحد،  هر  محدودیت هاي  گرفتن  نظر  در 
این  به 87.35 درصد رساند که  را  واحدها  آمادگی 
ضریب نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز 0/44 
درصد رشد داشته است. سد و نیروگاه مسجدسلیمان 
برای هفتمین سال پیاپی موفق به کسب رتبه نخست 

تولید انرژی در سطح کشور شد.
پايگاه اطالع رسانی وزارت نيرو )پاون(

 مدیر عامل شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور 
از  استفاده  برای  ایران ظرفیت خوبی  اینکه  بیان  با 
آب شیرین کن دارد، ادامه داد: در شرایط فعلی، 20 
هزار مترمکعب آب شیرین کن در بندرعباس در آستانه 
افتتاح است. استفاده از آب شیرین کن ها در روستاهای 
مناطق ساحلی، مرزی و کویری برای عبور از بحران 
کم آبی را می توان یکی از اولویت های دولت دوازدهم 
دانست. وزارت نیرو در دولت یازدهم موفق به تولید 
20 هزار مترمکعب آب شرب از طریق آب شیرین کن 
شده بود. مدیرعامل شرکت مهندسي آب و فاضالب 
کشور درخصوص آخرین وضعیت آب شیرین کن ها در 
ایران گفت: در حال حاضر می توان بیش از 60 درصد 

ساخت  صورت  به   را  نیاز  مورد  آب شیرین کن های 
داخل تولید کرد.

حال  در  اینکه  بیان  با  جانباز«  »حمیدرضا 
طریق  از  آب  مترمکعب  هزار   500 تولید  حاضر 
است،  اجرا  یا  برنامه ریزی  حال  در  آب شیرین کن ها 
گرفته  صورت  برنامه ریزی های  براساس  کرد:  اظهار 
روش  این  طریق  از  آب  تولید  حجم  که  است  قرار 
توسعه یابد. جانباز گفت: با توجه به پتانسیل ایران 
طریق  از  آب  تولید  که  شده  قرار  زمینه،  این  در 
مترمکعب  میلیون  یک  از  بیش  به  آب شیرین کن ها 

برسد که این مساله در دست پیگیري است. 
خبرگزاري دانشجويان ايران - ايسنا

اختصاص 2 ميليارد دالر اعتبار 
برای صدور خدمات فني و مهندسی

نيروگاه برق آبي مسجدسليمان 
رکورددار توليد برق در کشور شد

20 هزار مترمكعب آب شيرین کن
 در بندرعباس در آستانه افتتاح است
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اجرای عملیات لوله كشی زیر زمینی دور مخزن ها میعانات گازی

نصب اولین اسپول شفت پاییني پنستاك اومااویا سریالنكا

بارگیري و حمل اینكلوژرترانس LPS ایستگاه M7 خط 7 مترو تهران

نصب مخزن فوم پروژه نیروگاه سیكل تركیبي داالهو

اخبار شرکت ساختمان و نصب فراب

دیاگرام های  طراحی  کارگروه  گردهمایی  دومین 
مدیر  حضور  با  ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت 
پشتیبانی بهره برداری و برنامه ریزی شرکت مدیریت 
و کارشناسان  از مدیران  ایران و جمعی  برق  شبکه 
در  کشور  منطقه ای  برق  شرکت های  دیسپاچینگ 

یزد برگزار شد .
و  دیسپاچینگ  مدیر  حسینی«  »سیدجالل 
این نشست  مخابرات شرکت برق منطقه ای یزد در 
گفت: طول خطوط انتقال و فوق توزیع تحت پوشش 
شرکت برق منطقه ای یزد، بیش از سه هزار و 632 
سه  یزد  برق  پوشش  تحت  شبکه  میزان  کیلومتر، 
فوق توزیع  و  انتقال  و خطوط  کیلومتر  و 417  هزار 

اختصاصی بیش از 214 کیلومتر است .
کشور  انرژی  تبادل  راه  چهار  را  یزد  استان  وی 
توصیف و بیان کرد: شبکه برق استان از طریق دو 
خط 400 کیلوولت و دو خط 230 کیلوولت با استان 
خراسان،  برق  با  کیلوولت   400 خط  یک  اصفهان، 
با  دو خط 400 کیلوولت و دو خط 132 کیلوولت 
برق کرمان و دو خط 230 کیلوولت و دو خط 66 

کیلوولت با برق فارس در ارتباط است.
این گزارش مي افزاید: یکي از نیروگاه هاي فعال 
با  شیرکوه  ترکیبي  سیکل  نیروگاه  یزد،  استان  در 
484 مگاوات ظرفیت تولید برق است که متعلق به 

شرکت فراب بوده و در حال تولید برق است.

برق آبی شرکت  نیروگاه های  مدیریت  مرکز  مدیر 
ابتدای  از  اینکه  بیان  با  ایران  آب  منابع  مدیریت 
 12 از  بیش  برقابی  نیروگاه های  تاکنون  امسال 
میلیارد کیلووات ساعت انرژی تولید کرده اند، گفت: 
به مدت مشابه سال  انرژی نسبت  تولید  این میزان 
»فربد  است.   داشته  درصدی   10 رشد  گذشته، 
برق آبی  نیروگاه های  نصب شده  ظرفیت  استیری« 
کشور را 11 هزار و 874 مگاوات اعالم کرد و گفت: با 
برنامه ریزی صورت گرفته، حداکثر توان نیروگاه های 
برق آبی برای پیک تابستان امسال به کار گرفته شده 
از  زمانی  مقطع  این  در  مجموعه  واحدهای  و  بود 
ضریب آمادگی 100 درصدی برخوردار بودند. وی با 
اشاره به اینکه بخش عمده ای از پتانسیل نیروگاه های 
برق آبی کشور مربوط به حوضه کارون بزرگ است، 
نیروگاه های  تولید  از  عمده ای  بخش  کرد:  تصریح 
برق آبی به منابع آب بستگی دارد، ولی متاسفانه از 
ابتدای سال آبی تاکنون شاهد بارندگی مناسبی در 

حوضه کارون بزرگ و کرخه نبوده ایم.
پایان سال  از  تا قبل  امیدواریم  ادامه داد:  استیری 

شرایط بارندگی در این حوضه آبریز به نحوی باشد که 
بتوانیم به آورد مناسب و حفظ تراز مخازن متناسب با 
منحنی بهره برداری سدها و به تبع آن میزان حفظ تراز 
و تولید انرژی دست پیدا کنیم تا مشکلی از نظر تولید 
انرژی و ذخیره آب برای پیک سال آینده نداشته باشیم.

واحدهای دو و سه نیروگاه داریان
 تا پایان امسال وارد مدار خواهد شد

استیری با اعالم اینکه تا پایان سال واحدهای دو 
و سه نیروگاه داریان وارد مدار خواهد شد، ادامه داد: 
هم اکنون واحد دوم نیروگاه رودبار لرستان و واحد 
اول نیرگاه داریان نیز به شبکه متصل شده اند. مدیر 
برق آبی شرکت مدیریت  نیروگاه های  مرکز مدیریت 
تامین  با  امیدواریم  کرد:  تاکید  ایران  آب  منابع 
مطابق  سردشت  نیروگاه  قبال  در  نیز  مالی  منابع 
یک  بتوانیم  تا  کنیم  عمل  شده  انجام  برنامه ریزی 
سال  پیک  برای  را  نیروگاه  این  مگاواتی   50 واحد 

آینده در مدار بهره برداری داشته باشیم.
پايگاه اطالع رسانی وزارت نيرو)پاون(

رشد 10 درصدی توليد انرژی
در نيروگاه های برق  آبی نسبت به سال گذشته

یزد چهارراه تبادل انرژی کشور است
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ابالغ قرارداد مشاوره پنج نيروگاه  
آبي )مالزي(

قرارداد  که  کرد  اعالم   Multiconsult شرکت 
 Sabah ایالت  در  آبي  نیروگاه  پنج  مشاوره  خدمات 
این  است. ظرفیت  واگذار شده  این شرکت  به  مالزي 
نیروگاه ها بین 25 تا 120 مگاوات متغیر است. شرکت 
Multiconsult قبل از این قرارداد، خدمات مشاوره 
نیروگاه آبي 192 مگاواتي Padas را نیز انجام داده بود 
و این دومین پروژه این شرکت در ایالت Sabah است. 

امضاء قرارداد اجراي فرآيند سيويل 
نيروگاه آبي Dasu )پاكستان(

اجراي  که  کرد  اعالم   CGGC چیني  شرکت 
فرآیند سیویل نیروگاه 4320 مگاواتي Dasu در کشور 
این  پاکستان به این شرکت واگذار شده است. ازرش 
وزارت  است.  شده  برآورد  دالر  میلیارد   1.73 قرارداد 
اعالم  نیز   )WAPDA( پاکستان  برق  و  آب  توسعه 
کرده است که پروژه Dasu به دلیل مدیریت بهتر منابع 
آب و امکان تولید برق با قیمت پایین تر از اهمیت بسیار 

باالیي برخوردار است. 

ابالغ قرارداد خدمات مشاوره 
نيروگاه Karuma )اوگاندا(

مگاواتي   600 نیروگاه  مشاوره  خدمات  قرارداد 
Karuma به شرکت استرالیایي Entura ابالغ شد. 
الزم به ذکر است پیمانکار EPC این نیروگاه شرکت 
واحد   6 به   Karuma نیروگاه  است.   Sinohydro
100 مگاواتي از نوع فرانسیس تجهیز خواهد شد و بیش 
از 40 درصد برق مورد نیاز کشور اوگاندا را تأمین خواهد 
کرد. الزم به ذکر است نیروگاه Karuma بزرگترین 

نیروگاه برق آبي در کشور اوگاندا خواهد بود.

ابالغ قرارداد تأمين تجهيزات نيروگاه 
آبي Liang He Kou )چين(

مگاواتي   3000 نیروگاه  تجهیزات  تأمین  قرارداد 
 GE Renewable به شرکت »Liang He Kou«
Energy ابالغ شد. ارزش این قرارداد 56 میلیون دالر 
صورت  برنامه ریزي هاي  اساس  بر  است.  شده  برآورد 
گرفته، اولین واحد این نیروگاه در سال 2021 آغاز به 
 Yalong با شرکت چیني GE کار خواهد کرد. شرکت
River )کارفرماي پروژه Liang He Kou( قباًل در 
 Ling 2 نیز همکاري داشته اند و پروژه jinping پروژه

He Kou دومین همکاري این دو شرکت است.

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  ظرفیت  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 دي اکسید کربن خواهد شد.

تأمين مالي احداث نيروگاه 
 ADB خورشيدي توسط بانك

)سريالنكا(
با  اعالم کرد که   )ADB( توسعه آسیایي  بانک 
تأمین مالي 50 میلیون دالري براي احداث نیروگاه 
خورشیدي در کشور سریالنکا موافقت نموده است. 
کشور سریالنکا در حال حاضر 67.2 درصد از انرژي  
مورد نیاز خود را از نیروگاه هاي حرارتي، 24.6 درصد 
از نیروگاه هاي آبي و 8.2 درصد از سایر منابع تأمین 
مي کند. این وام در جهت افزایش سهم استفاده از 
منابع تجدیدپذیر در کشور سریالنکا تخصیص داده 

شده است.

ساخت نيروگاه سيكل تركيبي 
توسط Mitsubishi )ازبكستان(

ساخت  که  کرد  اعالم   Mistubishi شرکت 
مگاوات   900 ظرفیت  به  ترکیبي  سیکل  نیروگاه 
از  قرارداد  این  است.  شده  واگذار  شرکت  این  به 
turnkey بوده و تأمین مالي آن توسط بانک ژاپني 
JICA و دولت ازبکستان انجام شده است. بر اساس 
نیروگاه در سال  این  برنامه ریزي هاي صورت گرفته، 

2020 به بهره برداري خواهد رسید.
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پيشرفت در ساخت نيروگاه آبي
Rusmo Falls )رواندا(

کارفرماي پروژه 80 مگاواتي Rusmo Falls اعالم 
کرد که مراحل ساخت این نیروگاه با پیشرفت مناسبي 
در حال انجام است. بر اساس برنامه ریزي هاي صورت 
گرفته مقرر شده است این نیروگاه در سال 2020 به 
بهره برداري برسد. تأمین مالي اجراي این نیروگاه توسط 
بانک جهاني و به مبلغ 340 میلیون دالر انجام شده 
است. منابع مالي مورد نیاز براي اجراي خط انتقال این 
ارزش  به   AfDB آفریقایي  بانک  توسط  نیز  نیروگاه 
113 میلیون دالر صورت گرفته است. برق تولیدي این 
نیروگاه توسط کشور رواندا و سه کشور همسایه دیگر 

مصرف خواهد شد.

واگذاري بهره برداري بسته نيروگاه هاي 
آبي به بخش خصوصي )برزيل(

دولت برزیل اعالم کرد که در نظر دارد بهره برداري از 
چند نیروگاه برق آبي با مجموع ظرفیت 2.93 گیگاوات را 
به مدت 30 سال به بخش خصوصي واگذار نماید. نحوه 
واگذاري این پروژه ها از طریق برگزاري مناقصه خواهد بود. 
پیش بیني شده است ارزش این واگذاري ها به عدد 3.9 
میلیارد دالر برسد. نیروگاه در سه بسته ارائه خواهد شد. 
 ،Sao Simao بسته اول شامل نیروگاه 1710 مگاواتي
بسته دوم شامل نیروگاه 424 مگاواتي Jaguara و نیروگاه 
 Volta و نیروگاه 380 مگاواتي Miranda 408 مگاواتي
Grande و در نهایت بسته سوم شامل نیروگاه 14.04 

مگاواتي Agro Trafo خواهد بود.

ابالغ قرارداد بازسازي دو نيروگاه برق آبي 
به شركت Mavel )جمهوري چك(

شرکت Mavel اعالم کرد که بازسازي دو نیروگاه 
برق آبي با مجموع ظرفیت 2.7 مگاوات به این شرکت 
واگذار شده است. نیروگاه Stvanice با ظرفیت 1.9 
در سال 1914 احداث شده است. فرآیند بازسازي این 
نیروگاه در سال 2019 به پایان خواهد رسید. دومین 
نیروگاه نیز با ظرفیت 848 کیلووات بوده است و فرآیند 
بازسازي این نیروگاه نیز در سه ماهه سوم سال 2019 

به پایان خواهد رسید.

راه اندازي نيروگاه آبي Lilloot )كانادا(
 Innergex Renewable Eenergy شرکت 
اعالم کرد که نیروگاه 81.4 مگاواتي Lilloot با موفقیت 
به صورت رسمي راه اندازي شد. برق تولیدي این نیروگاه 
 BC شرکت  به  ثابت  قیمت  با  و  سال   40 مدت  به 
در   Innergex Hydroفروخته خواهد شد. شرکت 
حال حاضر 30 نیروگاه برق آبي با مجموع ظرفیت 541 

مگاوات را در سبد خدمات خود دارد. 

ابالغ قرارداد ساخت نيروگاه 
600 مگاواتي خورشيدي )آمريكا(

ساخت  کرد  اعالم   Tampa Electric شرکت 
نیروگاه 600 مگاواتي خورشیدي به این شرکت واگذار 
این شرکت  ابالغ شده،  بر اساس قرارداد  شده است. 
مسئولیت تأمین 6 میلیون پنل خورشیدي را بر عهده 
خواهد داشت. برق تولیدي این نیروگاه براي مصرف 
قرار خواهد  استفاده  مورد  هزار خانوار  از 100  بیش 
گرفت. هزینه تقریبي احداث این نیروگاه 850 میلیون 

دالر برآورد شده است. 
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زلزله ويرانگري كه در بيست و يكمين 
روز از آبان ماه امسال، شهرها و روستاهاي 
زيادي از استان كرمانشاه را به لرزه درآورد 
و خسارت هاي فراواني را به خانه و زندگي 
و مال و اموال مردمان آن ديار وارد كرد و 
با افسوس فراوان، صدها كشته و زخمي 
به جا گذاشت، دل هاي ساير ايرانيان را 
نيز در ساير نقاط كشور لرزاند و زمينه اي 
از  باشكوهي  براي خلق صحنه هاي  شد 
مهرباني.  و  فداكاري  و  دوستي  انسان 
هنگام  به  ايرانيان،  كه  ديدند  همگان 
سختي و اندوه هم ميهنانشان، يار و ياور 
آنان هستند و براي ايثار و امدادرساني و 

كار خير، از يكديگر سبقت مي گيرند.  در 
اين بين، كاركنان گروه فراب نيز با داشتن 
به  عمل  و  نيكوكاري  از  مملو  كارنامه اي 
مجال  اين  در  اجتماعي،  مسئوليت هاي 
نيز، پيشتاز بودند و خوش درخشيدند. 
به گونه اي كه در نخستين روزهاي پس 
كمك  اجرايي  »ستاد  زلزله،  وقوع  از 
در  كشور«  غرب  زلزله زدگان  به  رساني 
نمايندگان  و  شركت فراب شكل گرفت 
هماهنگ  حركتي  در  گروه  شركت هاي 
و منسجم، كمك هاي نقدي و غيرنقدي 
همكاران و تعدادي از شركت هاي همكار 
و  بسته بندي  طبقه بندي،  گردآوري،  را 

»پروژه  كارگاه  دو  وجود  كردند.   ارسال 
نيروگاه  »پروژه  و  داريان«  آبي  نيروگاه 
استان  در  داالهو«  تركيبي  سيكل 
زلزله زده  مناطق  به  نزديك  و  كرمانشاه 
استان  در  سيمره«  آبي  »نيروگاه  نيز  و 
و  انگيزه  با  همكاران  از  انبوهي  با  ايالم 
و  همكاري  براي  آماده  و  نيك انديش 
بودند  پرقدرتي  اجرايي  بازوهاي  امداد، 
كه خيال همكاران فراب و ستاد اجرايي 
كه  مي كردند  آسوده  را  كمك رساني 
كمك هايشان از مسيري رسمي، مطمئن 
مي رسد.  زلزله زدگان  دست  به  سريع  و 
و  اراده  و  واال  همت  به  بايد  بي گمان 

تالش هاي آنان و خستگي ناپذيري شان، 
درود فرستاد. با اين اميد كه مسئوالن، 
تدابيري بايسته بينديشند و ما مردم نيز 
دستاوردهاي بشري را براي مقاوم سازي و 
ايمن سازي محل زندگي مان به كار بگيريم 
آسيب هاي  طبيعي،  پديده  اين  از  تا 
كمتري ببينيم و با رعايت استانداردها و 
اصول ايمني، در آرامش و آسايش زندگي 
كنيم. سرزمين ما، سرزمين زلزله خيزي 
پديده،  اين  با  كه  ناچار هستيم  و  است 

كنار بياييم. 
ادامه مي خوانيد، روايت هاي  آنچه در 

كوتاهي است از اين كمك ها.

گزارشي از كمك رساني به زلزله زدگان غرب كشور 

همراهي و همدلي گروه فراب با هموطنان زلزله زده

همکاران کارگاه داریان در شهرستان 
جهت  به  کرمانشاه،  استان  پاوه 
اولین  در  زلزله زده،  مناطق  با  نزدیکي 
ساعت هاي پس از وقوع این رویداد تلخ 
و خسارت بار، همگام با گروه فراب، در 
اندیشه یاري رساني به هموطنان بودند. 
اینجانب به اتفاق آقاي مهندس ایمایي، 
با یک وانت حامل انواع مایحتاج مورد 
زلزله زده  مناطق  به  زلزله زدگان،  نیاز 
رفتیم و کمک ها در منطقه دشت ذهاب 

توزیع شد.

پس از بازدید ستاد اجرایي کمک رساني 
شرکت فراب به زلزله زدگان غرب کشور به 
مناطق زلزله زده در فاز اول تصمیم گیري 
تعیین شد با عاملیت کارگاه داریان در 
روستاي »نیمه کاره« در منطقه »ثالث 
و  طبخ  براي  آشپزخانه اي  باباجاني«، 
توزیع غذاي گرم در بین مردم آسیب 

دیده تاسیس شود.
 400 روزانه  توانست  آشپزخانه  این 
و  )ناهار و شام(، طبخ  وعده غذاي گرم 
توزیع کند که تا زمان رسیدن کمک هاي 
مردمي از نقاط مختلف کشور و حضور 
منسجم نیروهاي امدادي به حد کفایت، 

به مدت یک هفته این کار ادامه داشت.

مهیب  و  ویرانگر  زلزله  وقوع  با 
کرمانشاه،  استان  در  گذشته  هفته هاي 
استان  در  سیمره  نیروگاه  پرسنل 
که  دانستند  خود  وظیفه  نیز  ایالم 
بي درنگ به یاري زلزله زدگان بشتابند و 
هموطنان خود را تنها نگذارند. از این رو، 
برنامه ریزي الزم صورت گرفت و پس از 
بالفاصله  ذیربط،  کسب مجوز مسئوالن 
بهداشتي  سرویس  دستگاه   5 تعداد 
سیار با همکاري پرسنل این نیروگاه در 
ساخته  سیمره  نیروگاه  اداري  محوطه 

شد. با توجه به نیاز مردم زلزله زده، این 
از  نفر  سه  همراه  به  سریعاً  سرویس ها 
یکي  به  نیروگاه  تعمیرات  واحد  پرسنل 
از مناطق زلزله زده )روستاي ده حاجي در 

کرند غرب( فرستاده و نصب شد. 
از   استفاده  با  سرویس ها  این  ساخت 
آهن آالت موجود در کارگاه صورت گرفت 
و هزینه هاي خرید تجهیزات لوله کشي و 
به  سرویس ها  حمل  و  رنگ  و  اتصاالت 
کرمانشاه، از محل وجوه جمع آوري شده 
تأمین شد. همچنین  نیروگاه  از پرسنل 
بخشي از وجوه جمع آوري شده نیز صرف 
خرید نیازهای ضروری مردم آسیب دیده 

شد.

توزيعغذايگرمبرايزلزلهزدهها پرسنلنيروگاهسيمرههمراهبازلزلهزدگان
صمد مرداني

رئيس بخش پشتيباني نيروگاه سيمره

بهروز رضايي 
كارمند تداركات  نيروگاه آبي داريان
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زنهار تا تواني اهل نظر میازار
دنیا وفا ندارد اي نور هر دو دیده

دفعه  بي امان یک  است که  وقتي  زلزله، 
سقف آسمانت که به خیال خودت آن را با تیر 
آهن و بتن ساخته و پرداخته اند، به یکباره 
روي سرت آوار مي شود؛ آوار، آوار، آوار... خدا 
کند هیچ کس نبیند! شنیده اید مي گویند دنیا 
و  تلخ  معني  این  شد؟!  خراب  سرش  روي 
فراموش نشدني زلزله است. شنیده اید وقتي 
چیزي خیلي به هم مي ریزد، مي گویند زلزله 

شده! خدا کند هیچ کس نبیند زلزله را ...
فقط لحظه اي تصور کن بچه ات در زیر آوار 
در حال جان کندن است؛ صداي ضجه اش را 
آوار مي شنوي و خودت  در شیارهاي کیپ 
کمي آن طرف تر محبوس در بین آهن و آجر 
و سیمان و... هستي؛ حتي تصورش را هم اگر  
بکني، باز قابل درک نیست ... آن  هم نه یک 
نفر و چند نفر، بلکه صدها نفر... بانگ ناله و 
درد و آه و... شبانه باشد و آن هم در زیر آوار 
... و افراد دور دست با خود گویند فردا کمکي 
مي فرستیم! و اگر تو این را بشنوي، امیدي در 
دلت ایجاد مي شود؛ اما نمي داني یک شب در 
زیر آوار چند هزار سال مي شود ...! نمي تواني 
تصورش را بکني چقدر سخت است؛ سخت 
تر آنکه تمام شهر و روستاهاي اطراف و حتي 
کس و کار و همسایگان و گروه هاي امدادي 
که باید براي این روز آمادگي داشته باشند، 
نیز مثل تو گرفتار باشند و تو تنها مي ماني و 
تنهایي را کامال حس مي کني. مي داني؟! نه، 
نه، نمي داني! چون تصورش هم با تجربه بسیار 
تلخش، خیلي متفاوت است. مرگ غمگینانه و 
وحشتناکي است... اصالً قابل توصیف نیست... 

ما و همکاران در پروژه نیروگاه سیکل ترکیبي 
داالهو در شهر اسالم آباد، شب زلزله آنچنان 
شوکه شده بودیم که نمي دانستیم کجاییم 
و چه کار باید بکنیم! براي لحظاتي تلخي هاي 
بمباران هاي صدام در زمان جنگ برایمان در 
این شهر جنگ زده تداعي شد. در آن شب 
سرد، مردم شهرهاي اطراف همه در پارک ها 
و خیابان ها به  سر بردند  و کم کم از طریق 
تلگرام، اسم مناطق ویران شده اعالم شد و 
کارگاه  همکاران  به  اعالم  با  بعد  روز  صبح 
کمک هاي  دیگر،  جاهاي  و  تهران  و  داالهو 
نقدي و غیر نقدي تهیه شد و مردم به یاري 

زلزله زده ها شتافتند.
-روز اول: ما با خودرو به مناطق زلزله زده 
اسالم آباد و سرپل ذهاب رفتیم و مقادیري 
لباس، تن ماهي، میوه، بیسکویت و آب معدني 
با خود بردیم و در بین مردم روستایي توزیع 
کردیم. از نزدیک ساختمان هاي ویران شده و 
مردم داغدار در حال ضجه را که مي دیدیم، با 
عمق لطمات روحي رواني، جاني و مالي وارد 
شده به آنها بیشتر آشنا شدیم و زلزله شش 

ریشتري شهر خود را از یاد بردیم! شنیدن 
ضجه و گریه و زاري مادران داغدار، دل هر 

انساني را به درد مي آورد...
از  بیشتري  حجم  ارسال  با  دوم:  -روز 
پروژه  همکاران  فراب،  همکاران  کمک هاي 
داالهو با اشتیاق فراوان، مقدار زیادي پوشاک 
بچه، میوه، خواربار، نایلون، البسه، آب معدني، 
در  صبح  و  کردند  تهیه  و...،  گرم  غذاي 
روستاهاي منطقه زلزله زده و شب در مناطق 
زلزله زده اسالم آباد حضور یافتیم و کمک ها را  

توزیع کردیم.
کمک رساني  اجرایي  ستاد  بعد:  -روز 
از  زلزله زدگان غرب کشور  به  فراب  شرکت 
تهران آمدند و با همراهي همکاران داالهو در 
منطقه حضور یافتند و از نزدیک با زلزله زدگان 
گفتگو کردند و به بررسي دقیق وضعیت آنها 
پرداختند. معین شد که روستاهاي زلزله زده 
و  کنیم  شناسایي  را  نیازمند  و  دورافتاده 
غذاي گرم روزانه براي آنها تهیه کنیم و سایر 

نیازهاي آنها مثل لباس و... را برطرف کنیم.
کمک رساني  ستاد  دستور  از  پس   -

اکیپي  با  زلزله زده  مناطق  به  فراب  شرکت 
از همکاران پروژه داالهو، تقریبا کل مناطق 
زلزله زده شهرستان هاي سرپل ذهاب، ثالث 
شناسایي  را  اسالم آباد  و  داالهو  باباجاني، 
رئیس  با  تلفني  هماهنگي  و ضمن  کردیم 
منطقه بحراني، معاونان استانداري کرمانشاه، 
مدیر کل عمراني استانداري، بخشدار، دهیار و 
سایر مسئوالن ذیربط، روستاي داري زنگنه از 
روستاهاي انتهایي شهرستان ثالث باباجاني و 
سرپل ذهاب، براي کمک رساني شناسایي شد. 
این روستا، حدود سي خانوار با حدود یکصد و 
پنجاه نفر سکنه دارد که تقریبا تمام خانه هاي 
آنها یا تخریب شده و یا آسیب زیادي دیده 
بود. طي این مدت، هر روز بین ساکنان این 
روستا، غذاي گرم به همراه سایر نیازمندي ها 
مثل پتو، میوه، وجه نقد و...، توزیع شده است.
- در هفته بعد گروهي از ستاد اجرایي 
زلزله زدگان  به  فراب  شرکت  کمک رساني 
غرب کشورمجددا در منطقه زلزله زده، یک 
شب را در زیر چادري در یکي از روستاهاي 
بابا جاني سپري  دورافتاده در منطقه ثالث 
کردند تا از نزدیک با درد و رنج و مشکالت 
مردم زلزله زده آشنا شوند. این گروه صبح 
روز بعد با طلوع خورشید، دوباره در میان 
از روستاهاي  مردم زلزله زده تعداد دیگري 
پیدا  ذهاب حضور  و سرپل  باباجاني  ثالث 
پرداخت  آنها،  بررسي وضعیت  به  و  کردند 
در  تسریع  براي  را  الزم  دستورهاي  و 
کردند.  صادر  زلزله زدگان  به  کمک رساني 
همکاران کارگاه داالهو نیز طي این مدت، 
با محوریت بخش پشتیباني کارگاه، مشغول 
بوده اند.   دستورها  اجراي  و  رساني  کمک 
هم وطنان  به  کمک کنندگان  همه  اجر 

زلزله زده با خداوند رحمان و رحیم ...

گزارشي از پشتیباني پروژه داالهو

فرابدرتكاپوي
كمكرساني

بهزلزلهزدگان

نصرت اهلل سپهر 
رئيس پشتيباني  نيروگاه  داالهو
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مجله خبری12

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
شهری  قطار   2 خط  از  بودجه  و  برنامه 
مشهد و ایستگاه در دست ساخت سعدی 
در این شهر بازدید کرد و با روند اجرای 

این پروژه قرار آشنا شد.
بازدید  این  در  نوبخت«  »محمدباقر 
ناوگان  و  مرور  و  عبور  تسهیل  گفت: 
به  و  برای همه کالنشهرها  ریلی شهری 
پذیرا  واسطه  به  مشهدالرضا،  خصوص 
بسیار  خارجی،  و  داخلی  زائران  بودن 

ضروری است.
وی افزود: در جریان بازدیدهای قبلی 
دولت  مشهد،  شهری  قطار  پروژه هاي  از 
برای مشارکت در این پروژه قول هایی داد 
که عملی شد. در قوانین بودجه سنواتی 
نیز سهمی برای دولت در راستای تامین 
مالی  اوراق  در  مشارکت  از طریق  منابع 

در نظر گرفته و انجام شد. رئیس سازمان 
برنامه و بودجه در ادامه گفت: امسال نیز 
با توجه به برنامه ریزی های شهردار مشهد 
این  افزایش سطح رفاه شهروندان،  برای 
اقدام انجام خواهد شد و پس از بازدید، 
باید  دولت  آنچه  برای  الزم  جمع بندی 
انجام دهد، صورت خواهد گرفت. استاندار 
خراسان رضوی نیز در این بازدید گفت: 
شهری  قطار  کامل  طرح  تکمیل  برای 
مشهد، چندین هزار میلیارد تومان به جز 
»علیرضا  است.  نیاز  اعتبار  ارزی،  هزینه 
پروژه  قطارشهری  افزود:  رشیدیان« 
دولت،  بین  همکاری  و  است  زمان بری 
برای  مشهد،  شهر  شورای  و  شهرداری 
تکمیل این پروژه با قوت دنبال مي شود. 
نوبخت  آقای  گفت:  نیز  مشهد  شهردار 
مشهد  قطارشهری  پروژه  برای  گفته اند 

هر قدر کار کنیم، حمایت مالی خواهند 
افزود:  خامسی«  تقی زاده   »قاسم  کرد. 
تالش می کنیم با بهره برداری از ایستگاه 
شریعتی در خط 1، امسال خطوط 1 و 
2 قطار شهری مشهد به یکدیگر متصل 
قطار   2 و   1 خط  تالقی  محل  شوند. 

شهری مشهد، ایستگاه شریعتی است.
خط  این  نخست  مرحله  تاکنون 
میدان  تا  طبرسی  از  ایستگاه  هفت  با 
این  است.  رسیده  بهره برداری  به  شهدا 
گزارش مي افزاید: عملیات حفاری 14.5 
کیلومتر خط 2 قطار شهری مشهد نیز از 
منطقه رضاشهر به سوی منطقه طبرسی 
پایان  به   1394 بهمن  پانزدهم  شمالی، 
مرحله  گذشته،  سال  اسفندماه  و  رسید 
نخست این خط به طول هشت کیلومتر 

به بهره برداری رسید.

مدیرعامل قطار شهری کرمانشاه از افتتاح فاز نخست پروژه قطار شهری کرمانشاه 
در سال 1399 خبر داد. »سعید سلیم ساسانی« در حاشیه بازدید استاندار کرمانشاه 
از پروژه قطار شهری کرمانشاه گفت: فاز نخست تونل این پروژه، یک هزار و 550 متر 
طول دارد و اواخر فروردین 1397 افتتاح خواهد شد. وی افزود: 53 میلیارد تومان در 
قالب بودجه برای این پروژه مصوب شده و تاکنون 17 میلیارد تومان آن تخصیص 
یافته است. مدیر عامل قطار شهری کرمانشاه ادامه داد: از 17 میلیارد تومان یاد شده، 
10 میلیارد مربوط به مصوبات سفر رهبری بوده که هفته گذشته آن  را دریافت 
کردیم. ساسانی در پایان خاطرنشان کرد: فاز نخست پروژه قطار شهری کرمانشاه 
در صورت تخصیص به موقع اعتبار، سال 99 به بهره برداری می رسد. این گزارش 

مي افزاید »مشارکت فراب- جهاد نصر حمزه«، پیمانکار این پروژه است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه ایمن سازی خط 7 
مترو تهران در دستور کار قرار دارد، گفت: در زمان کنوني به دنبال نصب تجهیزات 
مورد نیاز در خط 7 هستیم و تالش می شود تا پایان اسفند، ایمن سازي به پایان 
برسد و بهره برداری مجدد آغاز شود. »محسن پورسیدآقایی« درباره آخرین وضعیت 
ایمن سازي خط 7 مترو تهران، افزود: این خط مترو پس از دریافت نظرات کارشناسان 
و برگزاری جلسات، تعطیل شد و اکنون مراحل ایمن  سازی خط در دست اقدام است 
و پیش بیني  می شود تا پایان اسفند امسال، اقدامات الزم در حوزه ایمن سازی به اتمام 
برسد. پورسیدآقایی همچنین به کاهش سرفاصله حرکت قطارها اشاره کرد و گفت: 
در حال حاضر این موضوع در برخی از خطوط شروع شده و در آینده نیز توسعه 

خواهد یافت.

بازدید معاون رئيس جمهور از خط 2 قطار شهري مشهد

ايمنسازيخط7متروتهران
تااسفندماهبهپايانميرسد

فازنخستتونلقطارشهریكرمانشاه
سال1397افتتاحمیشود

شركت  روابط عمومي  گزارش  به 
معاون  اخير  بازديد  به  توجه  با  فراب 
شهري  قطار   2 خط  از  جمهور  رئيس 
به عنوان  ايشان  اظهارات  و  مشهد 
مبني  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئيس 
بر انجام حمايت هاي مالي الزم توسط 
دولت از پروژه هاي قطار شهري مشهد، 
مدير عامل  لطفي  مهران  مهندس 
شركت فراب گفت: با حمايت كارفرماي 
عنوان  به  قطار شهري مشهد  شركت 
آقاي  مساعدت  با  و  پروژه  كارفرماي 
مهندس كيامرز مدير عامل اين شركت 
آقاي  پشتيباني  و  اداري  معاونت  و 
طول  در  كه  يوسف زاده،  مهندس 
تا  مشهد  شهري  قطار   2 خط  پروژه 
راه اندازي فاز 1 پروژه علي رغم گستره 
و  اعتباري  بانكي،  امور  پيچيدگي  و 
و  متعهدانه  همواره  پروژه  گمركي 
دلسوزانه نقش بسيار مهمي در پيشبرد 
اين پروژه داشته اند اميدواريم  بتوانيم 
با تكميل پروژه گامي ديگر در جهت 

رفاه شهروندان عزيز مشهد برداريم.
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تجربه نگاري

نشان زرین نمایشگاه بين المللي صنعت آب 
و تأسيسات آب  ایران به شرکت فراب رسيد

تالش دولت برای کاهش بدهی های
 انباشت شده صنعت برق

تقدیر معاون اول رئيس جمهور
از شرکت فراب

و  آب  صنعت  بین المللي  نمایشگاه  سیزدهمین  اختتامیه  مراسم  در 
تأسیسات آب و فاضالب ایران، »نشان زرین« این نمایشگاه به شرکت 
فراب اهدا شد  ...                                              د   ر صفحه 20 بخوانيد   

 شرکت فراب براي دومین بار، موفق به کسب عنوان »صادر کننده ممتاز« 
رئیس جمهوری  اول  معاون  دست  از  تقدیر  لوح  و  تندیس  دریافت  و 
اسالمی ایران در مراسم روز ملی صادرات شد...          د   ر صفحه 14 بخوانيد   

گزارش فرآیند اعطاي 
جایزه صادرکنندگان  نمونه سال 1396

 محمدباقر نوبخت در مراسم اختتامیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
برق ایران گفت: در تالشیم با برنامه ریزی مناسب بتوانیم در کوتاه مدت نسبت 
به کاهش بدهی های انباشت شده صنعت برق اقدام کنیم... د   ر صفحه 26 بخوانيد

سازمان توسعه تجارت ایران در راستاي تحقق اهداف صادراتي و ارج نهادن 
به تالش فعاالن عرصه صادرات غیرنفتي، ساالنه فراخواني به منظور ارزیابي 

شرکت هاي فعال در این حوزه منتشر مي کند...         د   ر صفحه 18 بخوانيد   

سابقه حضور شرکت فراب 
Hydro در نمایشگاه

فعاليت 110 هزار نفر در صنعت برق
 بيانگر سرمایه انسانی این صنعت است

نمایشگاه Hydro به عنوان بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه بین المللي در 
زمینه انرژي برق آبي شناخته مي شود. این نمایشگاه به صورت ساالنه و به مدت 

سه روز در کشورهاي مختلف دنیا برگزار مي گردد ...   د   ر صفحه 30 بخوانيد   

وزیر نیرو گفت: از ظرفیت های صنعت برق، وجود بیش از 600 شرکت فعال در 
سندیکای برق و حدود 110 هزار شاغل در شرکت های توزیع، برق منطقه ای 
و شرکت هاي پیمانکار و مشاور و تولیدکننده است ...       د   ر صفحه 27 بخوانيد   

فراب در کانون توجه مسئوالن
 و فعاالن صنعت برق
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فراب براي دومین سال متوالي »صادر كننده ممتاز« شد

تقدیر معاون اول رئيس جمهور از شرکت فراب
عنوان  كسب  به  موفق  بار،  دومين  براي  فراب  شركت   
»صادركننده ممتاز« و دريافت تنديس و لوح تقدير از دست معاون 
اول رئيس جمهوری اسالمی ايران در مراسم روز ملی صادرات شد.

به گزارش روابط عمومی شركت فراب، در اين مراسم كه شنبه 
اول  معاون  با حضور  و  بيست و نهم مهرماه در سالن اجالس سران 
نمايندگان  وزيران،  رئيس جمهور،  معاونان  از  رئيس جمهور، جمعي 
مجلس، استانداران، نمايندگان اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف و 
جمعی از تجار و بازرگانان كشور برگزار شد، تنديس »صادر كننده 
ممتاز خدمات فنی و مهندسی« توسط دكتر »اسحاق جهانگيري« 

به مهندس »مهران لطفی«، مدير عامل شركت فراب، اهدا شد.
»صادرات:  شعار  با  كه  امسال  صادرات«  ملی  »روز  مراسم  در 
تكرار عزم ملي« برگزار شد، از 9 شركت ممتاز و 51 شركت نمونه 

صادراتی نيز تجليل شد.
به اذعان مسئوالن عالي رتبه دولتي در خصوص وجود  با توجه 
از  توانست  فراب  شركت  صادركنندگان،  براي  متعدد  مشكالت 

مبلغ   به  مهندسي  فني  خدمات  صادرات  مجموع  با   1389 سال 
حجم  چشمگيري،  صعودي  رشد  با  دالر  ميليون   78,538,092
ميليون   155,357,769 مبلغ  به   1396 سال  در  را  خود  صادرات 

دالر برساند. 
 ،1390  ،1389 سال هاي  در  نيز،  اين  از  پيش  فراب  شركت 
فنی  خدمات  نمونه  »صادر كننده  به عنوان   1394 و   1393  ،1391
شركت  بود.  گرفته  قرار  تقدير  مورد  و  شده  انتخاب  مهندسی«  و 
عنوان  به  درخشش  سال  پنج  از  پس  نيز  گذشته  سال  فراب 
»صادر كننده نمونه خدمات فنی و مهندسی« در سال های پيشين، 
به  موفق   ،)1395( صادرات  ملی  روز  مراسم  دوره  بيستمين  در 
كسب عنوان »صادر كننده ممتاز« و دريافت تنديس و لوح افتخار 

از رئيس جمهوري اسالمي ايران شد.
مهندسي  فني  خدمات  صادرات  حجم  شده  تفكيك  اطالعات 
صادركنندگان  جايزه  اعطاي  فرآيند  گزارش  در  را  فراب  شركت 

نمونه سال 1396 در صفحه 18 نشريه فراب بخوانيد. 
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معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز 
ملی صادرات گفت: آمریکایی ها خودشان 
را از بازار ایران محروم کردند، در صورتي 
حضور  برای  محدودیتی  هیچ  ایران  که 
شرکت های آمریکایی در پروژه های نفتی، 
گازی، حمل و نقل و عمرانی ندارد و آنها 
جمهوری  قوانین  چارچوب  در  می توانند 

اسالمی ایران فعالیت کنند. 
ادامه  در  جهانگیري«  »اسحاق  دکتر 
افزود: اگر بخواهیم اقتصادمان را در مقابل 
باید  کنیم،  محافظت  بین المللی  نوسانات 
نفت،  از  غیر  به  و  ببخشیم  تنوع  آن  به 

درآمدهای دیگری نیز داشته باشیم.
دارم  اعتقاد  من  داد:  ادامه  جهانگیری 
باید نیمه پر لیوان را دید و فکری برای پر 
کردن بقیه آن کرد. ما یک مسیر طوالنی 
این  به  و  کردیم  طی  ایران  اقتصاد  در  را 
نقطه رسیدیم. درست است که امروز هنوز 
مشکالتی داریم و باید این مشکالت را رفع 
کنیم. اما در این بین باید قدر کسانی را که 
این طور  بدانیم.  کردند،  را طی  مسیر  این 
احساس نشود که آنها بگویند چرا فعالیت 

ما دیده نمی شود.
وی خاطرنشان کرد: صادرات غیرنفتی 

ما در سال جاری تا به امروز به 48 میلیارد 
دالر رسیده است و امیدواریم با کمک شما 
به  سال  پایان  تا  خصوصی  بخش  فعاالن 
عدد 50 میلیارد دالر برسیم. برای رسیدن 
به این رقم راه زیادی طی شده است. در 
زمانی که من وزیر صنایع بودم، صحبت از 
دو میلیارد دالر صادرات غیرنفتی بود. اما 
امروز تالش داریم که آن را به 50 میلیارد 

برسانیم.
به  اشاره  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
 23 امروز  گفت:  خصوصی  بخش  اهمیت 
کار  به  مشغول  نفر  هزار   800 و  میلیون 

چهار  نهایت  در  دولت  سهم  که  هستند 
میلیون نفر باشد. بقیه را بخش خصوصی 
ایجاد کرده است. هرچند امروز سه میلیون 
چه  هر  داریم  وظیفه  و  داریم  بیکار  نفر 
ما  کنیم.  ایجاد  اشتغال  آنها  برای  زودتر 
هیچ  نباید  امکانات،  این  با  کشورمان  در 

بیکاری داشته باشیم.
این  ادامه داد: بخش خصوصی در  وی 
آن  قدر  باید  و  کشیده  زحمت  قسمت 
خصوصی  بخش  فعال  یک  شود.  دانسته 
اگر بخواهد حرکت بزرگی انجام دهد، این 
با  از خود می کند که مسئوالن  را  سئوال 

معاون اول رئیس جمهور با تاكید بر قدرداني از شركت هاي صادر كننده ممتاز خدمات فنی و مهندسی اعالم كرد:

48 ميليارد دالر حجم صادرات غيرنفتی در سال جاری
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فعالیت های قبل از من چه برخوردی 
برای  مشوق هایی  چه  یا  و  کردند 
بیایم یک  امروز  داشتند که من  من 

حرکت بزرگ تر بکنم.
زمان  آن  کرد:  تصریح  جهانگیري 
خدمت  بودم  صنایع  وزیر  من  که 
رهبر انقالب رفتیم و در آنجا مرحوم 
عسگراوالدی صحبت کردند که حاال 
خارجی  سرمایه گذار  دنبال  ما  که 
هستیم، آنها به این نگاه می کنند که 
ما با بخش خصوصی خود چه رفتاری 
داریم. اگر خوب باشد آنها را تشویق به 

حضور در کشور کرده ایم.
اشاره  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
اقتصادی  نقشه  در  ایران  اهمیت  به 
می داند  دنیا  گفت:  جهان  سیاسی  و 
ایران جای مهمی است و می شود با 
این کشور کار کرد. اروپا، آسیا، آمریکا 
و آفریقا می خواهند با ما کار کنند و 
به طرق مختلف این اشتیاق را نشان 
دهند. ما باید از این فرصت استفاده 
همکاری  برای  موانع  هرچند  کنیم، 
زیاد است. وی با اشاره به دیدار هیأت 
دولت با مقام معظم رهبری در هفته 
دولت گفت: ایشان اعالم کردند که با 
را  روابط خود  و  کنید  کار  دنیا  همه 
با دو کشور  البته ما  گسترش دهید. 
باشیم؛  داشته  رابطه ای  نمی توانیم 
و  نمی شناسیم  رسمیت  به  را  یکی 
کار  برای  تمایلی  خودش  دیگری 
کردن با ما ندارد. جهانگیری تصریح 

بازار  از  را  کرد: آمریکایی ها خودشان 
که  صورتي  در  کردند؛  محروم  ایران 
حضور  برای  محدودیتی  هیچ  ایران 
پروژه های  در  آمریکایی  شرکت های 
و عمرانی  نقل  و  نفتی، گازی، حمل 
آنها می توانند در چهارچوب  و  ندارد 
فعالیت  اسالمی  جمهوری  قوانین 

کنند.
وی با اشاره به اهمیت دیپلماسی 
اقتصادی گفت: در وزارت امور خارجه 
این موضوع کامال جدی گرفته شده 
است و برخی معاونت ها در حال تغییر 
دیگر  طرف  از  هستند.  خود  رویکرد 
اصلی  پایگاه  باید  ما  سفارتخانه های 
صادرات در آن کشور شوند. سفیری 
بخش  مشکالت  به  که  است  موفق 
خصوصی رسیدگی کند. من به تمامی 
افتخار  با  که  گفته ام  مدیران  و  سفرا 
و  کنند  همکاری  بخش خصوصی  با 
داشته  آنها  مشکالت  رفع  در  سعی 
تالش  تمام  افزود:  جهانگیری  باشند. 
دولت این است که نرخ ارز و نرخ سود 
بانکی قابل پیش بینی بماند و کمترین 

تالطم را در این حوزه ها داشته باشیم. 
در حال حاضر کشور از پشتوانه ارزی 
خوبی برخوردار است. ما ساالنه 40 تا 
50 میلیارد دالر صادرات نفت داریم 
دسترسی  راحتی  به  آن  پول  به  که 
جاها  از  برخی  در  چند  هر  داریم. 
دیگر  طرف  از  دارد.  وجود  مشکالتی 
غیرنفتی  صادرات  دالر  میلیارد   50
 100 می شود  آنها  جمع  که  داریم 
میلیارد   50 مقابل  در  دالر.  میلیارد 
دالر واردات داریم و هزینه هایی صرف 
اما  می شود.  مسائل  دیگر  و  خدمات 
 30 تا   20 بین  رقمی  حدود  این  با 
که  داریم  ارزی  ذخیره  دالر  میلیارد 
دلیلی  هیچ  و  است  خوبی  رقم  این 
وجود ندارد که ما تالطم ارزی داشته 
رئیس جمهوری  اول  معاون  باشیم. 
و  صادرکنندگان  از  حمایت  مورد  در 
مشوق هایي که برای آنها در نظر گرفته 
شده است، گفت: در بسته حمایتی که 
برای سال 96 تصویب شد، به صندوق 
توسعه ملی تکلیف کردیم 2 میلیارد 
که  بدهند  کشورهایی  به  اعتبار  دالر 
البته دوستان  ایرانی مي خرند.  کاالی 
به  اعتبار  از  غیر  که  کردند  پیشنهاد 
خریدار به فروشنده هم اعتبار بدهیم 
که البته این هم پیشنهادی است که 
اگر استدالل منطقی پشت آن باشد و 
به صادرات کشور کمک کند، حتما از 
خواهد  پیشنهاد حمایت  و  این طرح 

شد.

سال  ممتاز  »صادرکننده  تقدیر  لوح  در 
1396« اهدا شده به مدیر عامل شرکت فراب 
وزیر  شریعتمداري«،  »محمد  امضای  به  که 
است:  آمده  رسیده،  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
پیشران  عنوان  به  غیرنفتي  صادرات  »توسعه 
توسعه اقتصادي کشور، بیش از هر چیز، بیانگر 
بنگاه هاي  خستگي ناپذیر  و  چشمگیر  تالش 
آنها  پرثمر  و  موفق  حضور  و  صادراتي  توانمند 
در صحنه تجارت خارجي و نیز معرفي شایسته 
بازارهاي  در  ایراني  خدمات  و  محصوالت 

پررقابت جهاني است. 
سالگرد  یکمین  و  بیست  پاسداشت  ضمن 
به  مزین  که  سالي  در  صادرات،  ملي  روز 
اشتغال«  و  تولید  مقاومتي،  »اقتصاد  شعار 
عنوان  به  محترم  شرکت  آن  انتخاب  مي باشد، 
»صادرکننده ممتاز سال 1396« شایسته تقدیر 
است. امید که در سایه توجهات و الطاف الهي 
آن  ظرفیت  و  توان  حداکثر  از  بهره گیري  با  و 
متعالي  اهداف  رسیدن  ثمر  به  شاهد  شرکت، 
نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران به ویژه در 

حوزه اقتصاد مقاومتي باشیم.«

متن لوح تقدیر
»صادرکننده ممتاز« اهدا شده

 به مدیر عامل شرکت فراب

دنیا می داند ایران جای 
مهمی است و می شود با 
این کشور کار کرد. اروپا، 
آسیا، آمریکا و آفریقا 
می خواهند با ما کار کنند 
و به طرق مختلف این 
اشتیاق را نشان دهند
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 وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه عزم ملی برای صادرات وجود ندارد، 
برای صادرات وجود  ملی  اگر عزم  گفت: 
داشت، افرادی که برای حضور در مراسم 
شده  دعوت  صادرات،  ملی  روز 

بودند، حضور می یافتند. 
در  شریعتمداری«  »محمد 
گفت:  صادرات  ملی  روز  مراسم 
چالش ها  صادرات،  توسعه  در 
وجود  زیادی  فرصت های  و 
همه  که  دارد 
 صادرکنندگان 

از طرح موضوع آن اشباع هستند؛ اما این 
سئوال کلی مطرح است که چرا با وجود 
اینکه انباشت تجربه تاریخی یک صد ساله 
به  دستیابی  برای  آنها  تالش  و  ایرانیان 
اما  هستیم،  شاهد  را  صادراتی  بازارهای 
شکاف بین داشته ها و خواسته های تجار و 
تولیدکنندگان در عرصه تولید، تجارت و 

صادرات وجود دارد.
بیان  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
 180 ایران  صادراتی  ظرفیت  اینکه 
و  باور  فقدان  افزود:  است،  دالر  میلیارد 
غیرنفتی،  صادرات  اینکه  به  ملی  عزم  و 
است،  اقتصادی کشور  راه شکوفایی  تنها 
در  البته  می رود؛  شمار  به  اصلی  مشکل 
عرصه های گوناگون مشکالتی وجود دارد 
کرده اند،  اشاره  آن  به  همه  که 
می رسد  نظر  به  اما 
و  باور  این  به  که 
که  نرسیده ایم  عزم 
برای  ملی  عزم  باید 
عنوان  به  را  صادرات 
ماموریت  مهم ترین 
از  عرصه  این  در  خود 

تاریخ ایران بشناسیم.
کرد:  تصریح  وی 
اگر این عزم ملی وجود 

داشت، افرادی که امروز به مراسم دعوت 
عین حال،  در  نیامدند؛  چرا  بودند،  شده 
ملی  اقتصاد  ساختار  در  صادرات  اهمیت 
ایجاد  و  ارزآوری  قدرت  حیث  از  ایران، 
گوناگون  بخش های  در  درآمدی  امواج 

داخلی باید مورد توجه قرار گیرد.
در  ما  »حضور  شریعتمداری  گفته  به 
بازارهای جهانی، ابعاد سیاسی، امنیتی و 
اهداف  به  نیل  اینکه  ضمن  دارد؛  مهمی 
صادرات  به  توجه  بدون  اقتصادی  بزرگ 
 10 ارزش  نیست.  پذیر  امکان  غیرنفتی 
میلیارد   23.8 ایران  صادراتی  اول  قلم 
دالر بوده است؛ در حالی که 26 سال قبل 
صحبت از این بود که باید تنوع بازارها و 
کاالهای صادراتی داشته باشیم؛ اما اکنون 
دارد؛  وجود  مشکل  این  همچنان  هم 
غیرنفتی  صادرات  ارقام  در  اینکه  ضمن 
هم  طبیعی  گاز  حتی  و  پروپان  کشور، 

گنجانده شده است.«
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه 
کوچک  همچنان  ما  اقتصاد  کیک  گفت: 
کیک  این  وقتی  و  است  مانده  باقی 
کوچک باشد، حجم بازار و تولید افزایش 
قابل مالحظه ندارد؛ پس سهم ما هم در 
ماند.  خواهد  باقی  اندک  جهانی  اقتصاد 
البته مشکل مهم برای صادرات امروز، باور 

و عزم ملی برای جهش در امر صادرات در 
بین فعاالن اقتصادی و هم مردم است.

با  صنعتی  نوسازی  اینکه  بیان  با  وی 
نرخ هاي موجود امکان پذیر نیست، گفت: 
به  منابع  از  استفاده  عمومی،  بودجه  در 
فعالیت هاي  توسعه  برای  اهرمی  شکل 
در  این  نیست؛  یک  اولویت  صادراتی، 
صندوق  امنای  هیات  که  است  حالی 
از  برای حمایت  توسعه ملی توجه جدی 

صادرات ندارد.
خاطرنشان  یازدهم  کابینه  عضو  این 
عنوان  به  بودجه ای  منابع  پرداخت  کرد: 
اهرمی برای حمایت از صادرات غیرنفتی 
و  حقوق  پرداخت  از  مهم تر  بسیار  کشور 
دولت  کارمندان  اضافه کار  و  دستمزد 
وجود  جدی  عزم  اگر  حالی که  در  است، 
کارمندان  حقوق  پرداخت  اکنون  داشت، 

اولویت اول بودجه های دولتی نبود.
نکنیم،  واقعی  را  ارز  اگر  افزود:  وی 
صورت  واردات  تشویق  و  صادرات  تنبیه 
طبیعی  تغییرات  باید  پس  می گیرد، 
طبیعی  تغییرات  اگر  دهیم.  صورت 
نباشد، باید مشوق صادراتی بدهیم تا این 
مشکالت برطرف شود. این در حالی است 
باید  نیز  مقررات  و  قوانین  مورد  در  که 

اصالحاتی صورت گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

 ارزش 10 قلم اول صادراتی ایران 23.8 ميليارد دالر بوده است
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برگزاری جلساتی  از  شریعتمداری 
که  کشور  بزرگ  صادرکننده   5 با 
صادرات  دالر  میلیون   200 باالی 
ماشین آالت  و گفت:  داد  دادند، خبر 
و  فنی  خدمات  صادرات  برای  ایرانی 
ایران  از  پروژه ها  انجام  و  مهندسی 
ورود  برای  اکنون  اما  شده اند،  خارج 
هنگفتی  تعرفه هاي  باید  کشور  به 
بپردازند! نمونه آن هم صادرات فرش 
است که فرش هاي ایرانی صادر شده 
برای تعمیر اگر وارد ایران شوند، باید 
باید  قوانین  این  پس  بدهند،  تعرفه 

اصالح شود.
عراق  ما  هدف  بازار  افزود:  وی 
را  اتفاقی  این در حالی است که  است، 
داد، کسی  اقلیم کردستان رخ  در  که 
ما  حالی که  در  بود؛  نکرده  پیش بینی 
باید آن  را پیش بیني مي کردیم، چراکه 
آن بازار، مال ایرانی ها است؛ در حالی که 
اقلیم کردستان و جنوب  رقیب ما در 
عراق، چهار بانک را مستقر کرده است؛ 
اما خدمات فنی و مهندسی ایرانی در 
هستند  مواجه  شرایطی  با  عراق  بازار 
که اگر چک دریافتی از کارفرمای خود 
 50 تا  دالالن  باشد،  موجودی  بدون 
تنزیل مي کنند،  را  پایین تر آن  درصد 
ترکیه،  همچون  رقیبی  برای  ولي 
بانک های این کشور که در عراق مستقر 
را  چک  درصدی   5 نرخ  با  هستند، 
تنزیل می کنند. شریعتمداری در ادامه 
گفت: سازمان توسعه تجارت ایران باید 
حرکت کند و این سازمان باید مجددا به 
خانه صادرکنندگان تبدیل شود، یعنی 
حرف ها و درد دل های صادرکنندگان 
توسعه  سازمان  البته  و  شده  شنیده 
تجارت، وکیل صادرکنندگان شود. پس 
جایگاه سازمان توسعه تجارت ایران باید 

مجدد احیا شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس 
اعالم کرد: اگر اعتبار خریدار باید به 
اعتبار فروشنده تغییر کند، باید زمینه 
تغییرات را فراهم کرد. این در حالی 
بنگاه ها  توانمندسازی  باید  که  است 
بازرگانی  اتاق  البته  دهد،  صورت  را 
واقعی خود عمل  باید در جایگاه  نیز 
کند؛ باید اتاق به جایگاه واقعی خود 
برگردد و به مسئولیت های خود عمل 

کند.

در  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 
ارج  و  صادراتي  اهداف  تحقق  راستاي 
صادرات  عرصه  فعاالن  تالش  به  نهادن 
منظور  به  فراخواني  ساالنه  غیرنفتي، 
حوزه  این  در  فعال  شرکت هاي  ارزیابي 
منتشر مي کند. این سازمان پس ارزیابي 
دو  در  شرکت ها  صادراتي  عملکرد 
انتخاب  به  گروه کاال و خدمات، نسبت 
صادرکننده  و  ملي  نمونه  صادرکننده 
اساس  بر  مي نماید.  اقدام  ممتاز 
اصل  موضوع  کمیسیون  تصویب نامه 
138 قانون اساسي مورخ 1391/05/14، 
صادرکننده  و  ملي  نمونه  صادرکننده 

ممتاز به شرح زیر تعریف گردیده اند:
ملي  نمونه  صادرکننده   -
ضوابط  طبق  که  است  صادرکننده اي 
مندرج انتخاب و در روز ملي صادرات با 
دریافت لوح تقدیر و تندیس طالیي مورد 

تشویق قرار گیرد.
- صادرکننده ممتازصادرکننده اي است 

که حداقل در پنج نوبت در گروه تخصصي 
مربوطه به عنوان صادرکننده نمونه ملي 
انتخاب و معرفي شده باشد و در سنوات 
تخصصي  گروه  در  ارزیابي  از  پس  بعد، 

مربوط حائز باالترین امتیاز گردد.

مراحل ارزیابي 
پیرو فراخوان سازمان توسعه تجارت 
فراب  در خردادماه سال جاري، شرکت 
همانند سال هاي گذشته اقدام به شرکت 
نمونه  صادرکننده  ارزیابي  فرآیند  در 
و  فني  خدمات  گروه  در   1396 سال 
مهندسي نمود. در این گروه شرکت هاي 
صادرکننده خدمات فني و مهندسي و 

خدمات مشاوره حضور داشتند. 
همچون  نیز  امسال  فرآیند  در 
 10 رشد  به  الزام  گذشته  سال هاي 
درصدي صادرات نسبت به سال گذشته 
میزان  که  آنجایي  از  داشت.  وجود 
سال  فرآیند  در  فراب  شرکت  صادرات 
بود  دالر  میلیون   136 مبلغ   1395
عدد 155  به  حداقل  مي بایست  امسال 
میلیون دالر مي رسید که با یاري خداوند 

در  محترم  همکاران  تمامي  زحمات  و 
گروه فراب، این امر مهم محقق گردید. 
معیار  ارزیابي سال جاري 8  فرآیند  در 
اصلي در نظر گرفته شده بود که در ادامه 
توضیحات مربوط به هر کدام آورده شده 

است. 
1. ارزش صادرات 

اساس  بر  معیار  این  به  امتیازدهي 
میزان صادرات خدمات فني و مهندسي 
انجام مي گیرد. الزم به ذکر است میزان 
وضعیت هاي  صورت  اساس  بر  صادرات 
پروژه ها  کارفرمایان  توسط  شده  تایید 

تعیین مي شود.
سه  طي  صادرات  صعودي  روند   .2

سال اخیر 
اساس  بر  معیار  این  به  امتیازدهي 
اخیر  سال  در سه  رشد صادرات  میزان 

است. 
تجهیزات  و  مصالح  از  استفاده   .3

داخلي 
اساس  بر  معیار  این  به  امتیازدهي 
تجهیزات داخلي است که در پروژه هاي 
میزان  است.  گرفته  صورت  برون مرزي 

گزارش فرآیند اعطاي جایزه 
صادرکنندگان  نمونه سال 1396

دريافت جايزه صادركننده نمونه، سال 93 دريافت جايزه صادركننده نمونه، سال 95

دريافت جايزه صادركننده نمونه، سال 94

فراب تنها برنده جایزه صادركننده ممتاز ملي

مجيد صمدی مجد
معاون توسعه طرح ها

مهر و آبانماه 1396



19

داخلي  تجهیزات  و  مصالح  از  استفاده 
صادرات  گمرکي  سبز  برگ  اساس  بر 

تجهیزات تعیین مي شود.
ایراني در  انساني  نیروي  از  4. استفاده 

اجراي پروژه ها 
امتیازدهي به این معیار بر اساس تعداد 
ایراني شاغل در پروژه هاي  انساني  نیروي 

برون مرزي تعیین مي شود.
5. گستردگي بازارهاي هدف و نفوذ در 

بازارهاي جدید
امتیازدهي به این معیار بر اساس تعداد 

پروژه هاي اخذ شده محاسبه مي شود.
6. سابقه فعالیت صادراتي 

اخذ  زمان  از  معیار  این  به  امتیازدهي 
اولین پروژه صادراتي محاسبه مي گردد. 

امر  در  تخصصي  و  فني  مهارت   .7
صادرات خدمات 

امتیاز این معیار با ارائه مدارک مربوط 
به حضور در هیات هاي بازاریابي، شرکت در 
نمایشگاه هاي بین المللي و میزان دوره هاي 
صادرات  با  مرتبط  شده  برگزار  آموزشي 

محاسبه مي شود. 
صادراتي  تشکل هاي  در  عضویت   .8

تخصصي
مدارک  رویت  با  معیار  این  امتیاز 
مربوط به عضویت در تشکل هاي صادراتي 
خدمات  صادرات  انجمن  مانند  تخصصي 

فني و مهندسي محاسبه مي گردد. 

فراب تنها برنده جایزه 
صادركننده ممتاز ملي

مدارک  ارزیابي  فرآیند  انجام  از  پس 
ایران،  تجارت  توسعه  سازمان  توسط 
شرکت فراب با اخذ باالترین امتیاز در گروه 

خدمات فني و مهندسي، موفق به کسب 
رتبه اول در گروه خدمات فني و مهندسي 
شد و براي دومین بار در روز ملي صادرات 
به عنوان صادرکننده ممتاز خدمات فني و 
مهندسي در سال 1396 مورد تقدیر قرار 
گرفت. پیشینه موفقیت ها و جوایز کسب 
شده در جدول زیر آورده شده است.  الزم 
به ذکر است که در سال جاري هیچ یک 
و  صادرات  حوزه  در  فعال  شرکت هاي  از 
و  فني  خدمات  ارائه  و  مشاوره  زمینه  در 
مهندسي موفق به اخذ عنوان صادرکننده 
ممتاز ملي نگردیدند و شرکت صنعتي گام 
اراک، شرکت جنرال مکانیک، گروه مپنا و 
شرکت تونل سد آریانا، شرکت مهندسي 
مشاور مهاب قدس و شرکت موننکو ایران 
به عنوان صادرکنندگان نمونه خدمات فني 

و مهندسي مورد تقدیر قرار گرفتند. 

عنوان كسب شدهسال

صادرکننده نمونه ملي1389

صادرکننده نمونه ملي1390

صادرکننده نمونه ملي1391

صادرکننده نمونه ملي1393

صادرکننده نمونه ملي1394

صادرکننده ممتاز ملي1395

صادرکننده ممتاز ملي1396

پیرو فراخوان سازمان 
توسعه تجارت در 
خردادماه سال جاري، 
شرکت فراب همانند 
سال هاي گذشته اقدام 
به شرکت در فرآیند 
ارزیابي صادرکننده نمونه 
سال 1396 در گروه 
خدمات فني و مهندسي 
نمود. در این گروه 
شرکت هاي صادرکننده 
خدمات فني و مهندسي 
و خدمات مشاوره حضور 
داشتند. 
در فرآیند امسال نیز 
همچون سال هاي گذشته 
الزام به رشد 10 
درصدي صادرات نسبت 
به سال گذشته وجود 
داشت

شد
ي با

ر م
دال

ن 
يو

ميل
به 

اد 
عد

ا

دريافت جايزه صادركننده نمونه، سال 92

مجموع صادرات خدمات فني مهندسي
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نشان زرین نمایشگاه به شرکت فراب اهدا شد
سيزدهمين  اختتاميه  مراسم  در 
آب  صنعت  بين المللي  نمايشگاه 
ايران،  فاضالب  و  آب  تأسيسات  و 
به  نمايشگاه  اين  زرين«  »نشان 

شركت فراب اهدا شد.
شركت  روابط عمومي  گزارش  به 
نمايشگاه  سيزدهمين  فراب، 
تأسيسات  و  آب  صنعت  بين المللي 
به مدت چهار  ايران،  فاضالب  و  آب 
بيست و چهارم  روزهاي  طي  و  روز 
با   ،1396 مهرماه  بيست و هفتم  تا 
حضور بيش از 420 شركت داخلي و 
خارجي در محل دائمي نمايشگاه هاي 

بين المللي تهران برگزار شد. 
خليج فارس  سالن  در  فراب  غرفه 
پذيراي  نمايشگاه،  اين   )44-1(

فعاالن  و  مسئوالن  از  زيادي  جمع 
جمله  از  كه  بود  كشور  آب  صنعت 
بازديدكنندگان مي توان به مهندس 

وقت  سرپرست  محمودی«،  »ستار 
»علی رضا  مهندس  نيرو؛  وزارت 
امور  نيرو در  دائمی«، قائم مقام وزير 
بين الملل؛ مهندس »رحيم ميداني«، 
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا، 
نمايندگان  همچنين  كرد.  اشاره 
تعداد زيادي از شركت هاي داخلي و 
به  با حضور در غرفه فراب،  خارجي 
گفتگو و مذاكره با نمايندگان شركت 
طرفين،  عالقه  مورد  حوزه هاي  در 

پرداختند.
مراسم  در  گزارش،  اين  براساس 
نمايشگاه  سيزدهمين  اختتاميه 

موفقیت فراب در سیزدهمین نمایشگاه بین المللي صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب ایران
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تأسيسات  و  آب  صنعت  بين المللي 
پنج  روز  كه  ايران  فاضالب  و  آب 
با  مهرماه  هفتم  و  بيست  شنبه 
نيرو  وزارت  وقت  سرپرست  حضور 
اين  مديران  و  معاونان  از  جمعي  و 
وزارتخانه برگزار شد، »نشان زرين« 
اين نمايشگاه به پاس حضور مستمر، 
پيشين  ادوار  در  تأثيرگذار  و  فعال 

و  آب  صنعت  بين المللي  نمايشگاه 
و  ايران  فاضالب  و  آب  تأسيسات 
اين  از  تقدير  متعدد  لوح هاي  كسب 
فراب  شركت  نماينده  به  نمايشگاه، 

اهدا شد.
امضاي  به  كه  لوح سپاس  اين  در 
سرپرست وزارت نيرو رسيده، آمده 
تالش  و  عالي  همت  »جديت،  است: 

كشور،  خدوم  فرزندان  پشتكار  و 
انساني  و  مادي  عظيم  سرمايه هاي 
مسير  پويندگان  و  آيندگان  براي  را 
خدمت در صنعت سترگ آب و آب و 
فاضالب، فراهم آورده و آثار پربهاي 
و  خودكفايي  خوداتكايي،  در  آن 
فاضالب  و  آب  خدمات  استمرار 
براساس  كه  اكنون  است.  آشكار 

با  شركت  آن  شده،  انجام  ارزيابي 
حضور مستمر، فعال و تأثيرگذار در 
بين المللي  نمايشگاه  پيشين  ادوار 
صنعت آب و تأسيسات آب و فاضالب 
ايران و كسب لوح هاي متعدد تقدير 
دريافت  شايسته  نمايشگاه،  اين  از 
است،  شده  شناخته  زرين«  »نشان 

اين لوح سپاس اهدا مي شود.«
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در  گفت:  نیرو  وزارت  سابق  سرپرست 
میلیارد  هزار   160 از  بیش  حاضر  حال 
مهیای  و  کار  به  آماده  بازار  تومان 
فاضالب  و  آب  صنعت  در  سرمایه گذاری 
بسیار  فرصت  این  و  دارد  وجود  کشور 

مغتنمی برای شرکت های داخلی است. 
سرپرست  محمودی«،  »ستار  مهندس 
آیین  در  را  مطلب  این  نیرو،  وزارت  وقت 
اختتامیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللي 
صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب ایران 
در  سیزدهم  نمایشگاه  گفت:  و  کرد  بیان 
گذشته،  سال های  نمایشگاه های  با  قیاس 
ارائه  و  کیفی  نظر  از  و  کمی  نظر  از  هم 
قرار  باالتری  تراز  در  جدید،  محصوالت 

داشت.
اصلی  اهداف  از  افزود:  محمودي 
برگزاری نمایشگاه ها، فراهم کردن بستری 
برای آشنایی شرکت های داخلی و خارجی 
و  یکدیگر  دستاوردهاي  جدیدترین  با 
برای  نو  ایده های  گذاشتن  اشتراک  به 

پیشرفت هر چه بیشتر این صنعت است.
نمایشگاه  این  در  کرد:  تصریح  وی 
تکنولوژی و ایده های بسیار خوبی در زمینه 
و  اندازه گیری  تجهیزات  لوله ها،  اتصاالت 

حوزه  در  فرهنگ سازي  البته  و  تله متری 
مدیریت مصرف، به نمایش گذاشته شده 

بود.
سرپرست وقت وزارت نیرو اضافه کرد: 
صنعت گران کشور مایه افتخار این کشور 
برهه های  در  همواره  که  چرا  هستند؛ 
بوده اند  کشور  اقتصاد  میدان دار  حساس، 
و  کم  شهروندان  که  نداده اند  اجازه  و 
کاستی هایی در زمان های سخت از جمله 

جنگ و یا زمان تحریم ها احساس کنند.
خوشبختانه  کرد:  تأکید  محمودي 
آب  و  آب  در صنعت  مصرفی  مواد  عمده 
در  ما  و  است  داخل  تولید  فاضالب،  و 
خودکفایی  به  زیادی  حد  تا  زمینه  این 
رسیده ایم. اما این امر نباید ما را از توجه 

به تجربیات و ایده های نو جهانی باز دارد.
ایجاد  گفت:  نیرو  وزارت  سرپرست 
شرکت  چندین  میان  کنسرسیوم هایی 
توانایی  افزایش  باعث  می تواند  داخلی، 
رقابت شرکت های داخلی از نظر توانایی و 
حجم سرمایه و البته هم افزایی قابلیت ها در 

مقابل رقبای خارجی شود.
بازاری 80  وی خاطرنشان کرد: وجود 
میلیونی در داخل و حدود 400 میلیونی 

در منطقه که عمدتاً تشنه محصوالت 
هستند،  مناسب  قیمت  با  و  بادوام 
شرایط بسیار خوبی را برای تکاپوی 

شرکت هاي ما فراهم کرده است.
قلت  افزود:  محمودي 

سرمایه در وزارت نیرو، نباید 
دلسردی شرکت های  باعث 
مشارکت  براي  خصوصی 
شود؛  پروژه ها  انجام  در 
خدا،  لطف  به  که  چرا 
این دوره نیز دوره گذار 
خواهد  سپري  و  است 

شد.
وقت  سرپرست 
در  نیرو  وزارت 
خاطرنشان  پایان 
امیدواریم  کرد: 
داخلی  شرکت های 

و  نیرو  وزارت  یاری گر 
زمینه  در  دولتی  مجموعه های 

نامه هاي  آیین  و  قوانین  اصالح 
و  سرمایه گذاری  توسعه 

صنعت  این  در  فعالیت 
باشند.

سرپرست سابق وزارت نیرو خبر داد:

آمادگي بازار 160 هزار ميليارد توماني
در صنعت آب و فاضالب براي جذب نيرو

ایجاد کنسرسیوم هایی در 
داخل میان چندین شرکت 
داخلی، می تواند باعث 
افزایش توانایی رقابت 
شرکت های داخلی از نظر 
توانایی و حجم سرمایه و 
البته هم افزایی قابلیت ها 
در مقابل رقبای خارجی 
شود وجود بازاری 80 
میلیونی در داخل و حدود 
400 میلیونی در منطقه 
که عمدتاً تشنه محصوالت 
بادوام و با قیمت مناسب 
هستند، شرایط بسیار خوبی 
را برای تکاپوی شرکت هاي 
ما فراهم کرده است
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سرپرست  و  وزارتی  دفتر  مدیرکل 
مرکز روابط عمومی و اطالع رساني وزارت 
نیرو گفت: در نمایشگاه سیزدهم صنعت 
ایران،  فاضالب  و  آب  تأسیسات  و  آب 
میزان  درصدی   15 حدود  رشد  شاهد 
سال  به  نسبت  شده  ارائه  نوآوری هاي 

گذشته بودیم.
دکتر »ماشاء اهلل تابع جماعت« افزود: 
بسیار  نمایشگاهي  امسال،  نمایشگاه 
سال های  به  نسبت  فعال تر  و  پویاتر 
گذشته، هم از نظر شیوه برگزاری و هم 

از نظر تعداد بازدیدکنندگان بود.
وی افزود: همچنین در این نمایشگاه 
میزان  15درصدی  حدود  رشد  شاهد 
نوآوری های ارائه شده توسط شرکت های 
داخلی و خارجی، نسبت به سال گذشته 

بودیم.
این  کرد:  تصریح  جماعت  تابع 
که  شد  برگزار  شرایطی  در  نمایشگاه 
مسأله آب امروز در کشور تبدیل به یک 
عنوان  به  آن  از  و  شده  محوری  مسأله 

»ابرچالش« کشور نام برده می شود.
وی تصریح کرد: امیدواریم با برگزاری 
و  ایده ها  به کارگیری  و  نمایشگاه ها  این 

از  نمایشگاه ها  این  در  که  نو  تجهیزات 
سوی شرکت های داخلی و خارجی ارائه 
مي شود، بتوانیم بر بخشی از چالش های 

حوزه آب در کشور فائق آییم.
و  روابط عمومی  مرکز  سرپرست 
ادامه گفت:  در  نیرو  وزارت  اطالع رساني 
خوشبختانه در نمایشگاه امسال استقبال 
و  داخلی  شرکت های  جانب  از  خوبی 

شاهد  ما  و  بود  گرفته  صورت  خارجی 
حضور بیش از 420 شرکت از 22 کشور 

بودیم.
وي سپس افزود: همچنین بیش از 30 
هزار مترمربع فضا برای برپایی غرفه ها در 
اختیار شرکت ها قرار داده شد و از چند 
تبلیغات  نمایشگاه،  برگزاری  از  قبل  روز 
تبلیغات  و  رسانه ها  سطح  در  وسیعی 

محیطی در سطح شهر تهران و کشور در 
این مورد صورت گرفت.

همچنین  گفت:  سپس  جماعت  تابع 
عمومی،  نشست  دو  نمایشگاه،  این  در 
و  آب  بخش  در  تخصصی  کارگاه  هفت 
نشست  چندین  البته  و  فاضالب  و  آب 
تخصصی در بخش های توسعه صادرات و 

حمایت از تولید داخل برگزار شد.

سرپرست مركز روابط عمومی و اطالع رساني وزارت نیرو:

رشد 15 درصدی نوآوری های ارائه شده
 در نمایشگاه سيزدهم
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اختتامیه  آیین  برگزاری  با  همزمان 
سیزدهمین نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات 
آب و فاضالب، بیانیه کمیته فنی منتشر شد.

به  فنی  کمیته  صادره  بیانیه  متن 
سپاس  را  بزرگ  خداي  است:  شرح  این 
آستان  بر  شکر،  پیشانی  و  مي گوییم 
توفیق خدمت  که  می گذاریم  او  بي همتاي 
در سقایت بندگانش را نصیب ما  ساخت و 
بار دیگر فرصتي را فراهم آورد تا متخصصان، 
صنعتگران و مدیران صنعت آب کشور، در 
دستاوردها،  طرح  به  سیزدهم،  نمایشگاه 
تجربه هاي  بیان  و  موفقیت ها  بزرگداشت 
است  بسی خوشبختی  مایه   بپردازند.  خود 
که این نمایشگاه، همچون ادوار پیشین آن، 
جلوه هایی از استوانه ها و سرمایه های عظیم 
مادی و انسانی صنعت آب کشور را، به همراه 
جمعی از همتایان خارجی آنها، در معرض 
قضاوت و نقد قرار داد و بر این باوریم که از 
این رهگذر، پایداری و بالندگی هرچه بیشتر 
صنعت آب و سرعت بخشیدن به پیشرفت 

کشورمان فراهم آید.

حضار محترم و مهمانان گرامي!
نمایشگاه  سیزدهمین  فنی  کمیته    
فاضالب  و  آب  تأسیسات  و  آب  بین المللی 
و  خرسندی  ابراز  ضمن  دارد  افتخار  ایران، 

تشکر از حضور موثر انجمن ها و تشکل های 
صنفی، شرکت های دانش بنیان، و مشارکت 
جامعه   از  وسیعی  فعال  بخش  و  نشاط  با 
سالیان  طی  که  کشور  آب  صنعت  بزرگ 
ساخت،  طراحی،  عرصه های  در  متمادی 
راهبری و بهینه سازی خدمات آب و فاضالب، 
نقش آفرین بوده اند، گزارشی از فعالیت های 
خود را به پیشگاه حاضران محترم تقدیم دارد.
کمیته  فني، با استعانت از پروردگار و بر 
اساس مصوبات شورای عالی سیاستگذاری 
پیشین،  نمایشگاه هاي  بررسي مستندات  و 
رویکرد:  سه  با  را  ارزیابي  معیارهاي 
نمایشگاهي، پیشینه و توانمندي و مشارکت 

در توسعه  ملي، بازبیني و تدوین کرد.
همچون  تا  شد  آن  بر  کمیته،  این 
در  که  را  شرکت هایی  دوازدهم،  نمایشگاه 
ادوار پیشین نمایشگاه، حداقل 5 لوح تقدیر 
دریافت داشته اند، شناسایی و به پاس حضور 
و مشارکت مؤثر آنان در رونق بخشیدن به 
و کار در صنعت  نمایشگاه و فضای کسب 
آب کشور، با اعطای »نشان زرین«، از آنان 
دریافت کننده   شرکت هاي  و  کند  قدردانی 
با  که  را،  دوازدهم  نمایشگاه  زرین  نشان 
نمایشگاه سیزدهم، همچنان  در  درخشش 
جلوه گر بوده اند، با اعطاي »لوح شایسته  تقدیر 

عالي«، تجلیل نماید.

کمیته  فني، در هنگام برگزاري نمایشگاه، 
فني،  نفر- ساعت کار  انجام حدود 312  با 
مشتمل بر بررسي میداني، مالقات حضوري، 
وضعیت  تسلیمي،  مدارک  فني  بررسي  
عمومي و آراستگي غرفه، نحوه  پاسخگویي 
و بررسي نوآوري ها، از چگونگي اطالع رساني 
اطالع  غرفه ها،  یکایک  محصوالت  عرضه   و 
حاصل کرد و با اعتماد به اظهارات مسئوالن 
بررسي  و  نمایشگاه  در  حاضر  شرکت هاي 
سوابق و انطباق معیارهاي 14 گانه، از میان 
424 شرکت حاضر در نمایشگاه، 27 شرکت 
را، به عنوان غرفه هاي برتر، 2 شرکت را براي 
دریافت »نشان زرین«، و 5 شرکت را براي 

اعطاي »نشان شایسته  تقدیر عالي« برگزید.

کمیته  فني، با ابزار خرسندي از حضور و 
مشارکت درخور توجه انجمن هاي تخصصي 
نمایشگاه  در  بنیان  دانش  شرکت هاي  و 
واجد  را،  بنیان  دانش  شرکت   3 سیزدهم، 

دریافت »لوح تقدیر« شناخت.
کمیته ي فني، با اذعان به ارتقاي نسبي 
کاالها،  و  خدمات  ارائه   و  حضور  کیفیت 
همچون گذشته، اذعان دارد که عدم اعالم 
آن  معناي  به  شرکت ها،  برخي  اسامي 
نیست که فعالیت آنان مطلوب نبوده است، 
بلکه مصداق انتخاب و معرفي یادماني براي 
کار  تداوم  براي  بیشتر،  انگیزه   و  مشارکت 
شرکت هاي  تقدیر،  هر  به  است.  آیندگان 
برگزیده، که امروز به خیل برگزیدگان قبلي 
عالقه مندي  از  نشانه اي  مي شوند،  افزوده 
آنان به ساخت جامعه  خوب کشور  و توان 
اسالمي مان ایران است که امیدواریم در این 

راه، بیش از گذشته، موفق باشند.
آنچه در این نمایشگاه عرضه شد، آیینه  
تمام نمایي از کارنامه  و توانمندي کشورمان 
و  است  فاضالب  و  آب  خدمات  عرصه   در 
آنچه پیش رو است،  و  آمده  به دست  آنچه 
پس از الطاف بي شائبه  خداوند، مرهون خرد 
جمعي و تالش تمامي فرهیختگان، مدیران، 
متخصصان، صنعتگران، و متعلق به همه ي 

مردم ایران است.«

در بیانیه كمیته فنی سیزدهمین نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران اعالم شد:

نمایشگاه سيزدهم، آیينه  تمام نماي 
  کشور در خدمات آب و فاضالب

آنچه در این نمایشگاه عرضه 
شد، آیینه  تمام نمایي از کارنامه  
و توانمندي کشورمان در 
عرصه  خدمات آب و فاضالب 
است و آنچه به دست آمده 
و آنچه پیش رو است، پس 
از الطاف بي شائبه  خداوند، 
مرهون خرد جمعي و تالش 
تمامي فرهیختگان، مدیران، 
متخصصان، صنعتگران، و متعلق 
به همه ي مردم ایران است
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نمايشگاه  هفدهمين  در  فراب  غرفه 
مورد  ايران،  برق  صنعت  بين المللی 
بازديد وزير نيرو، معاونان و مديران ارشد 
اين وزارتخانه و جمع زيادي از فعاالن و 

دست اندركاران صنعت برق قرار گرفت.
شركت  روابط عمومی  به گزارش 
بين المللی  نمايشگاه  هفدهمين  فراب، 
صنعت برق ايران، طي روزهاي سيزدهم 
دائمي  محل  در  آبان ماه  شانزدهم  تا 
برگزار  تهران  بين المللي  نمايشگاه هاي 

شد.
اين نمايشگاه با حضور قائم مقام وزير 
گشايش  برق  صنعت  مديران  و  نيرو 
يافت و روز سه شنبه شانزدهم آبان ماه، 
»محمدباقر  دكتر  حضور  با  مراسمي  در 
نوبخت«، معاون رئيس جمهوري و رئيس 
دكتر  كشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان 
و  معاونان  نيرو،  وزير  اردكانيان«،  »رضا 
و  فعاالن  و  وزارتخانه  اين  ارشد  مديران 

دست اندركاران داخلي و خارجي صنعت 
برق، به كار خود پايان داد.

خليج  سالن  در  فراب  گروه  غرفه  در 
فارس اين نمايشگاه، عالوه بر نمايش زنده 
35 هزار نقطه اندازه گيری در 13 شركت 
زيرساخت  معرفي  و  استانی  برق  توزيع 
اندازه گيری و مديريت  برای  بومی فراب 
شبكه، توانمندي ها و دستاوردهاي فني 

صنعت  مختلف  بخش هاي  در  اجرايي  و 
صنعت  اين  فعاالن  ديد  معرض  در  برق، 

قرار گرفت.
امور  نيرو در  نيرو، معاونان وزير  وزير 
تجديدپذير؛  انرژي هاي  و  انرژي  و  برق 
توانير؛  شركت  مديران  و  مدير عامل 
مقام  قائم  دائمي«،  »عليرضا  مهندس 
وزير نيرو در امور بين الملل و پشتيباني 

سوريه؛  برق  وزير  برق؛  و  آب  صنايع 
مهندس  تهران؛  در  ارمنستان  سفير 
ارشد  مشاور  نعمت زاده«،  »محمدرضا 
صنعتي وزير نفت؛ مديران و كارشناسان 
برق  توزيع  و  منطقه اي  برق  شركت هاي 
پژوهشگران؛  و  دانشجويان  استاني؛ 
توليدكنندگان و تأمين كنندگان تجهيزات 
و  خارجي  متعدد  هيأت هاي  خدمات؛  و 
نمايندگان شركت هاي بين المللي؛ از جمله 
كه  بودند  فراب  از غرفه  بازديدكنندگان 
توضيحات الزم از سوي كارشناسان فراب 
به آنان ارائه شد. در هفدهمين نمايشگاه 
بين المللی صنعت برق ايران، 770 شركت 
شركت   458 شامل  خارجی،  و  داخلی 
داخلی و بيش از 310 شركت خارجی از 
كشورهای  جمله  از  مختلف  كشور   30
آلمان، چين، تركيه، ايتاليا، اسپانيا، فنالند، 
لهستان، انگلستان، سوئد، امارات متحده 

عربی، روسيه و ... حضور داشتند.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران برگزار شد

فراب در کانون توجه مسئوالن
 و فعاالن صنعت برق
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معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
اینکه  بر  تاکید  با  کشور  بودجه  و  برنامه 
برای  ویژه ای  بودجه سال 97 جایگاه  در 
رشد و ارتقای صنعت برق پیش بینی شده 
برنامه ریزی  با  تالشیم  در  گفت:  است، 
به  بتوانیم در کوتاه مدت نسبت  مناسب 
صنعت  شده  انباشت  بدهی های  کاهش 

برق اقدام کنیم. 
مراسم  در  نوبخت«  »محمدباقر  دکتر 
بین المللی  نمایشگاه  اختتامیه هفدهمین 
صنعت برق ایران با تاکید بر اینکه براساس 
قانون برنامه پنجم توسعه، بایستی ساالنه 
برق  شبکه  ظرفیت  به  مگاوات  هزار  پنج 
امروزه  کرد:  تصریح  شود،  افزوده  کشور 
ظرفیت فعلی برق کشور رقمی در حدود 
به  را  آن  باید  و  است  مگاوات  هزار   77
بیش از 100 هزار مگاوات افزایش بدهیم. 
وی خاطرنشان کرد: شورای اقتصاد نیز 
با توجه به ضرورت رشد سرمایه گذاری در 
 6.3 سرمایه گذاری  مجوز  بخش،  این 
از  بیش  افزایش  برای  را  یورویي  میلیارد 

کشور  برق  ظرفیت  مگاوات  هزار  هشت 
کرد:  تصریح  نوبخت  است.  کرده  صادر 
به  یارانه ها  هدفمندی  قانون  در  آنچه 
عنوان سهم توانیر از گذشته وجود داشته، 
از سال قبل اصالح شده و مبلغ دو هزار 
و 200 میلیارد ریال سهم پرداختی توانیر 
داخل  به  عمال  یارانه ها،  هدفمندي  بابت 
است؛  شده  بازگردانده  مجموعه  این 
بنابراین توانیر می تواند امسال نیز بر روی 

این میزان اعتبار حساب کند.
کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
جبران  برای  نباید  ما  کرد:  خاطرنشان 
کمبود منابع هدفمندی یارانه ها به توانیر 
فشار بیاوریم که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، 
غیرمنصفانه است. معاون رئیس جمهوري 
با تاکید بر اینکه شبکه  برق کشور نیاز به 
وجود  با  کرد:  خاطرنشان  دارد،  بازسازی 
ظرفیت  از  توجهی  قابل  بخش  اینکه 
به  مربوط  کشور  برق  مگاواتی  هزار   77
همچنان  ولی  است،  خصوصی  بخش 
بایستی نسبت به فراهم کردن زمینه هاي 

مشارکت بخش خصوصی در این صنعت 
فعال باشیم.

تالش برای كاهش بدهی های 
انباشت شده صنعت برق

دستور  با  اینکه  بر  تاکید  با  نوبخت 
شده  موظف  دولت  هیأت  رئیس جمهور، 
نیرو  فعال تر کردن وزارت  برای  است که 
در تالش باشند، اضافه کرد: در تالشیم با 

برنامه ریزی مناسب بتوانیم در کوتاه مدت 
نسبت به کاهش بدهی هاي انباشت شده 

صنعت برق اقدام کنیم.
کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
خاطرنشان کرد: در این مسیر در تالشیم 
تا از فرصت قانونی تبصره پنج در بودجه 
توانمندی های  از  استفاده  برای  سنواتی 
بدهی های  منظور کاهش  به  قانونی خود 

این حوزه استفاده کنیم.

معاون رئیس جمهوري و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور اعالم كرد:

تالش دولت برای کاهش 
بدهی های انباشت شده 

صنعت برق
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ظرفیت های  از  گفت:  نیرو  وزیر 
از 600 شرکت  بیش  برق، وجود  صنعت 
 110 حدود  و  برق  سندیکای  در  فعال 
برق  توزیع،  شرکت های  در  شاغل  هزار 
منطقه ای و شرکت هاي پیمانکار و مشاور 

و تولیدکننده است. 
دکتر »رضا اردکانیان«، وزیر نیرو، این 
هفدهمین  اختتامیه  آیین  در  را  مطلب 
ایران  برق  صنعت  بین المللی  نمایشگاه 
استقبال  به  اشاره  با  وي  کرد.  بیان 
از  خارجی  و  داخلی  شرکت هاي  پرشور 
آمیز  شوق  حضور  گفت:  نمایشگاه،  این 
داخلی  فعال  و  سازنده  مجموعه های 
نمایشگاه  هفدهمین  در  خارجی  و 
تحسین  بسیار  برق،  صنعت  بین المللی 
این  امیدواریم  افزود:  وی  بود.  برانگیز 
حضور پرشور شرکت ها، زمینه ساز حضور 
و  منطقه ای  بازارهای  در  آنها  موفق 
بین المللی نیز باشد. وزیر نیروتصریح کرد: 

وجود ظرفیت نصب شده 77 هزار و 800 
مگاواتی برق در کشور و همچنین وجود 
34 میلیون مشترک و دارا بودن رتبه 14 
از نظر ظرفیت نصب شده، می تواند بیانگر 

توانایی ها و قابلیت های این صنعت باشد.
تولید  همچنین  داد:  ادامه  اردکانیان 
بیش از 60 درصد برق کشور توسط بخش 
خصوصی و ساخت 100 درصد تجهیزات 
درصد   90 از  بیش  و  توزیع  بخش 
در  انتقال  و  توزیع  فوق  بخش  تجهیزات 
داخل کشور، می تواند از دیگر نقاط قوت 

این صنعت باشد.
وی تأکید کرد: از ظرفیت های صنعت 
برق، وجود بیش از 600 شرکت فعال در 
سندیکای برق و حدود 110 هزار شاغل 
منطقه ای  برق  توزیع،  شرکت های  در 
و  مشاور  و  پیمانکار  شرکت هاي  و 

تولیدکننده است.
در  نیرو  وزارت  کرد:  اضافه  اردکانیان 

از  بهره گیری  با  می تواند  آتی  سال  چهار 
سرمایه انسانی بسیار خوب خود، بر عمده 

چالش های پیش رو فائق آید.
چالش هایی  جمله  از  کرد:  اضافه  وی 
که وزارت نیرو در سال های آتی پیش رو 
دارد، مي توان به باال بودن میزان مصرف، 
راندمان  بودن  پایین  انرژی،  باالی  شدت 
توزیع،  بخش  در  برق  تلفات  و  نیروگاه ها 
مساعدت  با  امیدواریم  که  کرد  اشاره 
مطالبات  از  بخشی  بازپرداخت  و  دولت 
وزارت نیرو، بتوان بر بخش زیادی از این 

چالش ها چیره شد.
پیشنهاد  کرد:  خاطرنشان  نیرو  وزیر 
اولین  در  برق  صنعت  سندیکای  می کنم 
نیرو،  وزارت  ارشد  مدیران  با  فرصت 
آسیب شناسی  برای  شفاف  جلساتی 
بخش  در  به ویژه  صنعت  ناکامی های 
منطقه ای،  بازارهای  گرفتن  و  صادرات 
از  باید  ما  گفت:  وی  کند.  برگزار 

برای  منطقه  در  موجود  فرصت هاي 
نهایت  خود  محصوالت  صادرات  توسعه 
در  رو  پیش  موانع  و  بکنیم  را  استفاده 
افزود:  نیرو  وزیر  برداریم.  را  زمینه  این 
در  نیرو  وزارت  دیگر  برنامه هاي  از جمله 
چهار سال آتی، توسعه اشتغال و رقابتی تر 
کردن محصوالت تولید ایران در بازارهای 

منطقه ای و بین المللی است.
از  داخلی  کرد: شرکت های  تأکید  وی 
این پس می بایست در تولیدات خود نیم 
نگاهی به بازارهای خارج از کشور داشته 
برای  داخلی  تقاضای  که  چرا  باشند، 

بسیاری از محصوالت آنها محدود است.
وزارت  برنامه  کرد:  تصریح  اردکانیان 
نیرو برای چهار سال آتی، بهره برداری از 
20 هزار مگاوات نیروگاه جدید و ارتقاي 
راندمان نیروگاه ها به 40 درصد است که 
امیدواریم با ساماندهی فضای کسب و کار 

و اقتصاد برق، این برنامه را اجرا کنیم.

وزیر نیرو:

فعاليت 110 هزار نفر در صنعت برق
 بيانگر سرمایه انسانی این صنعت است
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توانیر  شرکت  عامل  مدیر 
ایجاد  واحد  هر  ازای  به  گفت: 
تا   5 می بایست  تولید،  ظرفیت 
و  انتقال  بخش  در  برابر   5.5
ما  و  کرد  ظرفیت سازی  توزیع 
ازای  به  گذشته  سال های  در 
این  تولید،  افزایش  مگاوات  هر 
حوزه های  در  را  ظرفیت سازی 
ایجاد  برابر  چند  انتقال  و  توزیع 

کرده ایم. 
مهندس »آرش کردی«، مدیر عامل شرکت توانیر، 
این مطلب را در حاشیه بازدید از هفدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت برق ایران بیان کرد و گفت: نمایشگاه 
هفدهم از نظر استقبال شرکت های داخلی و خارجی، از 
رونق بسیار خوبی نسبت به سال های گذشته برخوردار 
برق  صنعت  پایداری  و  توانایی ها  افزود:  کردي  بود. 
کشور در حد باالیی است، مدیریت بار تابستان امسال 
با وجود رشد 7  و کاهش متوسط سرانه خاموشی ها، 
این  از  گوشه ای  امسال،  تابستان  در  مصرف  درصدی 

قابلیت ها و توانایی هاست.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت که به هر میزان که 
به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود، به همان میزان 
انتقال  و  توزیع  حوزه های  در  باید  نیز  بیشتر  حتی  و 
ظرفیت سازي کرد. مدیر عامل شرکت توانیر ادامه داد: 
معموالً به ازای هر واحد ایجاد ظرفیت تولید می بایست 
5 تا 5.5 برابر در بخش انتقال و توزیع ظرفیت سازي 
کرد. ما در سال های گذشته به ازای هر مگاوات افزایش 
تولید، این ظرفیت سازی را در حوزه های توزیع و انتقال 
وضعیت  به  اشاره  با  وی  کرده ایم.  ایجاد  برابر  چند 
خاص تری  شرایط  از  جاری  سال  در  که  استان هایی 

برای سرمایه گذاری در صنعت برق 
امسال،  گفت:  هستند،  برخوردار 
خوزستان،  مازندران،  استان  چهار 
بلوچستان،  و  سیستان  و  تهران 
بازسازی  برای  ویژه تری  شرایط  از 
شبکه ها و تولید برق نسبت به سایر 

استان ها برخوردارند.
با  توانیر  شرکت  عامل  مدیر 
پروژه ها  نقدینگی  تأمین  به  اشاره 
تأمین  نظر  از  بهترین سال  خاطرنشان کرد: سال 95 
مالی پروژه های صنعت برق توسط دولت بود. به گونه ای 
که دولت سعی کرد در این سال با انتشار اوراق صکوک 
اسالمی، اسناد خزانه و تهاتر مالیات ها، در تأمین مالی 

بخش زیادی از پروژه ها یاریگر صنعت برق باشد.
وی تأکید کرد: از طریق این کمک ها ما توانستیم 
چیزی حدود 12 هزار میلیارد تومان از بدهی های خود 

را با بخش خصوصی تسویه کنیم.
کردی با اشاره به روند جذب سرمایه گذاری خارجی 
در صنعت برق، گفت: متاسفانه برای کار با شرکت هاي 
دارد؛  وجود  تناقض  سرمایه گذاری،  جذب  و  خارجی 
برق  صنعت  تجهیزات  درصد   95 از  بیش  طرفي  از 
شرکت های  دیگر  طرف  از  و  می شود  تولید  داخل  در 
خارجی سرمایه گذاری خویش را منوط به تأمین قطعات 
از خارج می کنند. وی گفت: مناقصه هایی برای ساخت 
84 پست انتقال و 312 پست فوق توزیع برگزار شده 
است که یک شرکت خارجی و یک شرکت ایرانی برنده 
این مناقصه شده اند. مدیر عامل شرکت توانیر در ادامه 
گفت: به طور کلی صنعت برق کشور در سال های اخیر 
رشد بسیار خوبی داشته است و در این نمایشگاه نیز 

می توان بخش زیادی از این رشد را مشاهده کرد.

مدیرعامل شركت توانیر خبر داد:

کاهش متوسط سرانه خاموشی ها
 با وجود رشد 7 درصدی مصرف

رئیس ستاد برگزاری هفدهمین نمایشگاه 
بین المللي صنعت برق ایران اعالم كرد:

رئیس ستاد برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللي 
صنعت برق ایران با بیان اینکه در این دوره از نمایشگاه 
داخلی  شرکت های  حضور  درصدي  افزایش 20  شاهد 
بوده ایم، گفت: در مقایسه با ابتدای دولت تدبیر و امید 
نیز استقبال شرکت های داخلی برای حضور در نمایشگاه 
بیش از 50 درصد و رشد حضور شرکت های خارجی نیز 
بیش از پنج برابر شده است. »ماشاءهلل تابع جماعت«، 
مدیر کل دفتر وزارتي و سرپرست مرکز روابط عمومي 
و اطالع رساني وزارت نیرو، در آیین اختتامیه هفدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران با تاکید بر اینکه این 
دوره از نمایشگاه با هدف توسعه فضای کسب و کار، تقویت 
ظرفیت ها، معرفی فناوری های نوین و صدور خدمات فنی 
و مهندسی برگزار شده است، گفت: رشد فضای کسب 
و کار نیازمند تعامل فعال بخش خصوصی در سه حوزه 

رشد پنج برابری 
حضور شرکت های 

خارجی در نمایشگاه 
بين المللي صنعت برق
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همکاری بخش خصوصی با یکدیگر، تعامل 
همکاری  نیز  و  دولتی  و  خصوصی  بخش 

بخش خصوصی داخلی و خارجی است.
وی با تاکید بر اینکه در نمایشگاه برق 
شده  مطرح  همکاری  بعد  سه  هر  شاهد 
هستیم، ادامه داد: در این دوره از نمایشگاه، 
772 شرکت حضور داشتند که در این بین، 
548 شرکت داخلی و 314 شرکت خارجی 
جدیدترین دستاوردهای خود را در معرض 
دید بازدیدکنندگان از این رویداد بین المللی 

گذاشته اند.
تابع جماعت با اشاره به حضور 30 کشور 
در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
نمایشگاه  از  دوره  این  کرد:  تصریح  برق، 
بر 50 هزار  بالغ  و مساحتی  در 17 سالن 

مترمربع برگزار شد و کشورهای ایتالیا، چین، 
کره جنوبی و ترکیه نیز به صورت پایون در 
نمایشگاه حضور پیدا کرده اند. رئیس ستاد 
بین المللی  نمایشگاه  هفدهمین  برگزاري 
صنعت برق ایران با بیان اینکه در این دوره 
درصدی   20 افزایش  شاهد  نمایشگاه  از 
حضور شرکت هاي داخلی و رشد حضور پنج 
درصدی شرکت هاي خارجی نسبت به سال 
قبل بوده ایم، بیان کرد: افزایش 50 درصدی 
از  شرکت های داخلی در نمایشگاه، حاکی 
رشد و رونق صنعت در طی سال های اخیر 
صورت  برآورد  براساس  همچنین  است. 
گرفته در این دوره از نمایشگاه نیز استقبال 
بازدیدکنندگان از این رویداد بین المللی بیش 

از 10 تا 15 درصد افزایش پیدا کرده است.
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کنفرانس  در  حضور  با  فراب  شرکت 
شعار  با  که   Hydro 2017 نمایشگاه  و 
 Shaping( »شکل دهي به آینده برق آبي«
 )the Future of Hydropower
شد،  برگزار  اسپانیا  »سویل«  شهر  در 
را  خود  مهندسي  و  فني  توانمندي هاي 

معرفي کرد.
فراب،  روابط عمومي شرکت  گزارش  به 
این شرکت برای یازدهمین دوره در کنار 
معتبر  و  شده  شناخته  شرکت های  سایر 
حضور  مهم  رویداد  این  در  بین المللی، 
به  شرکت  نمایندگان  و  داشت  فعالي 

دست  در  و  شده  اجرا  پروژه های  معرفی 
اجرا و توانمندی های فنی و اجرایی شرکت 

پرداختند.
که  نمایشگاه  و  کنفرانس  این  در 
صنعت  رویداد  مهم ترین  و  بزرگ ترین 
برق آبی در دنیا محسوب می شود، بیش از 
یکهزار و 600 نفر از 72 کشور جهان شرکت 

کرده بودند.
معتبر  شرکت   225 تعداد  همچنین 
بین المللی فعال در حوزه های مختلف این 
صنعت، با حضور در این نمایشگاه، به معرفی 

تجهیزات و توانمندی های خود پرداختند.

این گزارش مي افزاید: نمایندگان شرکت 
کاري  جلسات  نمایشگاه،  این  در  فراب 
از  زیادي  تعداد  با  متعددی  مذاکرات  و 
و  پیمانکاران  تامین کنندگان،  کارفرمایان، 

مشاوران بین المللی، برگزار کردند.
کنفرانس Hydro 2017 طي روزهاي 
شانزدهم تا نوزدهم مهرماه و نمایشگاه آن، 
مهرماه  نوزدهم  تا  هفدهم  روزهاي  طي 

1396 برگزار شد.
 همچنین دو مقاله  علمي توسط همکاران 
فراب در کنفرانس Hydro 2017 ارائه شد.

 Experiences and" مقاله 

 challenges in shaft construction
 at the Uma Oya project. Sri
Lanka" از سوي »عطاءاهلل رهبر«، مسئول 
طرح   Headrace تونل  حفاري  واحد 
 Review" مقاله  و  اومااویا  چندمنظوره 
 of quality control of RCC
 dams during construction: A
 case study of the Dyraaba and
 Pahulpola RCC dams in Sri
Lanka" از سوي »حامد مهدیلو ترکماني«، 
کارشناس بازرسي و کنترل کیفیت سیویل 

معاونت طرح هاي نیروگاه آبي، ارائه شد.

حضور فراب در کنفرانس  و نمایشگاه Hydro 2017 اسپانيا
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بزرگترین  عنوان  به   Hydro نمایشگاه 
و معتبرترین نمایشگاه بین المللي در زمینه 
انرژي برق آبي شناخته مي شود. این نمایشگاه 
در  روز  سه  مدت  به  و  ساالنه  صورت  به 
و  مي گردد  برگزار  دنیا  مختلف  کشورهاي 
بسیاري از شرکت هاي بزرگ فعال در زمینه 
 Voith، Alstom، مانند  برق آبي  انرژي 
 GE، Andritz Hydro، ABB،

Rainpower و غیره در آن حضور دارند. 
نیز  نمایشگاه  این  بازدیدکنندگان  تعداد 
بالغ بر 2000 نفر برآورد شده است که خود 
گویاي اهمیت این رخداد سالیانه است. براي 
بسیاري از شرکت ها، حضور در این نمایشگاه 
در  مستمر  و حضور  ورود  پنجره  عنوان  به 

بازارهاي بین المللي به حساب مي آید. 
به  ورود  استراتژي  تدوین  به  توجه  با 
به  و  فراب  شرکت  در  بین المللي  بازارهاي 
دلیل اهمیت موضوع، تصمیم بر آن شد تا 
شرکت فراب نیز در این نمایشگاه حضور یابد. 
نمایشگاه  فراب در  راستا شرکت  در همین 
اولین  براي   2006 سال  در  یونان  هایدرو 

این رویداد شرکت نمود. این حضور  بار در 
بازخوردهاي مثبتي به همراه داشت که برخي 

از آنها عبارتند بودند از:
- برقراري ارتباط با پیمانکاران و مشاوران 
در  آبي  نیروگاه هاي  ساختماني  و  تجهیزات 
راستاي تقویت زنجیره تأمین، تعریف مشارکت 
در ارائه پیشنهاد به مشتریان و اطالع به موقع 
از وضعیت بازار در بازارهاي هدف به خصوص از 

طریق مشاوران مهندسي بین المللي 
- برقراري ارتباط با تأمین کنندگان مالي از 

کشورها و شرکت هاي مختلف
- شناسایي تراز شرکت فراب در قیاس با 

سایر شرکت هاي معتبر دیگر جهان
- مطرح و شناخته شدن شرکت فراب به 
عنوان یک پیمانکار EPC فعال در عرصه سد 

و نیروگاه هاي آبي 
- مطرح شدن شرکت فراب به عنوان یک 
شرکت فعال در زمینه تحقیقات و مهندسي 

به واسطه ارایه مقاله همکاران
شرکت  حضور  اولین  از  که  ارزیابي  با 
فراب در نمایشگاه بین المللي هایدرو صورت 
گرفت، ضرورت شرکت مستمر در این رویداد 
احساس و تصمیم برآن شد که شرکت فراب 
ساالنه و به صورت مستمر در این نمایشگاه 
حضور یابد که نتیجه آن ایجاد تعامالت مثبت 
با کارفرمایان و پیمانکاران متعدد بود. بسیاري 
از مذاکراتي که در غرفه فراب صورت مي گیرد 
با شرکت هایي است که خود در این رویداد 
حضور دارند و از تجارب مختلف بین المللي 
برخوردار هستند. ایجاد این شبکه هاي کاري 

اجراي  آتي  فرآیندهاي  تسهیل  به  منجر 
پروژه و بازاریابي براي شرکت فراب مي گردد. 
همانطور که ذکر شد یکي از دستاوردهاي 
شرکت  شدن  مطرح  نمایشگاه،  این  مهم 
فراب به عنوان پیمانکار EPC فعال در زمینه 
احداث سد و نیروگاه آبي است. بسیاري از 
حضور  نمایشگاه  این  در  که  شرکت هایي 
ابزارهاي مختلف تبلیغاتي استفاده  دارند از 
مي کنند. در همین راستا، شرکت فراب نیز 
تبلیغات محیطي مختلفي در این نمایشگاه 
انجام داده که تاثیرات مثبتي نیز به همراه 
داشته است. همچنین با استفاده از تجارب 
نحوه  بین المللي  بزرگ  شرکت هاي  سایر 
طراحي غرفه فراب نیز هر ساله روند مثبتي 
را طي نموده است و معموالً یکي از غرفه هاي 
پربازدید در نمایشگاه هایدرو، غرفه شرکت 
فراب است. حضور مستمر یک شرکت ایراني 
در این رخداد بین المللي و ایجاد شبکه کاري 
بین المللي با کارفرمایان و پیمانکاران تراز اول 
دنیا نشان از توانمندي شرکت فراب در حوزه 
برق آبي دارد. الزم به ذکر است که تا سال 
ایراني  شرکت  تنها  فراب  شرکت  گذشته، 
بین المللي حضور  نمایشگاه  این  بود که در 

مي یافت.

Hydro سابقه حضور شرکت فراب در نمایشگاه
مجيد صمدی مجد

معاون توسعه طرح ها
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گفتمان توسعه برق
گفتمانی فراتر از صنعت

ترانه های كودكی ما معموال از نداشتن ها صحبت می كردند. اينكه »آب واسه 
برقی كه  بابا  يا آن تصويرمعروف  بدون آب تشنگيه، گشنگيه«،  ما حياتيه، 
می گفت: »هرگز نشه فراموش، المپ اضافی خاموش« در تكراری همه جانبه، 
با اين مسائل گره می زدند كه آب، برق و گاز به  اجتماعی شدن كودكان را 
عنوان انرژهايی كه هر روز در خانه و مدرسه ديده می شوند، منابعی محدودند. 
نتيجه اين ارتباط، در كنار قطعی های نوبتی آب و برق و گاز، نسلی را به 
بار آورد كه نسبت به هزينه اين انرژی ها وسواس داشت. در دوران دبستان، 

مسابقات نقاشی و تئاتر به صورت مداوم با موضوع صرفه جويی آب، برق و گاز 
برقرار بود و رقابتها چنان باال می گرفت كه اشكها را برای باخت و مقام نياوردن 

نمی توان از ذهن بسياری از كودكان آن دوره پاک كرد. 
اما اين رشته كجا پاره شد؟ چه چيزی جايگزين بابا برقی، آقای ايمنی و آن 
قطره خوش زبان كه واسطه ميان نهادهای ارائه دهنده اين انرژی ها و خانواده ها 
بودند، شد؟ آيا گزارش های بلند و كوتاه روزنامه ها، پرداختن به مصرف آب، 
برق و گاز در بخش های ميانی اخبار توانستند اين خال را جبران كنند؟ روشن 
است كمبودی در اين ميان وجود داشته و دارد كه با وجود افزايش نرخ انرژی 
در ايران طی سال های گذشته ديگر خبری از آن همراهی در استفاده بهينه 

وجود ندارد. 

پژوهشگاه نیرو به دنبال نقش آفرینی جامعه شناسان در مسیر توسعه برق

عاطفه مرادی
روزنامه نگار و مترجم

مهر و آبانماه 1396مهر و آبانماه 1396



33

در  شدید  خشکسالی  بروز  با  زمان  هم 
کشور و هشدار کارشناسان نسبت به بحران 
آبی در ایران، جامعه دانشگاهی ایران و به ویژه 
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 
با همکاری جامعه شناسان دانشگاه هایی مانند 
دانشگاه عالمه طباطبایی و تهران به کمک 
وزارت نیرو رفت تا خال به وجود آمده را ترمیم 
کند. اینگونه بود که حدود دو سال پیش جامعه 
دانشگاهی ایران در همکاری با نهادهای صنعتی 
و با تشکیل جلسات متعدد برای خبرنگاران و 
اهالی رسانه، بانی شکل گرفتن »گفتمان آب« 
شد. آنها در این نشست ها ابعاد حقیقی کم 
آبی را برای روزنامه نگاران و صاحبان رسانه که 
واسطه ارتباط با مردم بودند، شکافتند و از آن ها 
خواستند تا مردم را به درستی در جریان این 
تغییرات قرار دهند. به این ترتیب توجهات بار 
دیگر به مصرف آب جلب شد و مردم نزدیکی 

یک فاجعه را درک کردند. 

همکاری پژوهشگاه نیرو و انجمن 
ایرانی مطالعات فرهنگی

حقیقت این است که در کنار آب، برق هم 

به عنوان محصولی از انرژی های تجدیدناپذیر 
نیازمند چنین توجهی است؛ توجهی عاقالنه 
جامعه  در  که  جوزدگی  هرگونه  از  دور  به 

تبدیل به یک گفتمان مقبول شود. 
این بار هم باز جامعه دانشگاهی به کمک 
این  مصرف  چگونگی  از  که  رفت  کسانی 
توجه  خواهان  و  دارند  دقیق  اطالع  انرژی 

بیشتر مردم هستند. 
از این رو اواخر مهر ماه نشست تخصصی 
»تعریف و توسعه گفتمان صنعت برق« با 
دانشگاه  استادان  و  جامعه شناسان  حضور 
تهران  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشگاه  در 
برگزار شد. در این جلسه »تقی آزاد ارمکی«، 
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، »هادی 
عالمه  دانشگاه  ارتباطات  استاد  خانیکی«، 
استاد  منتظرقائم«،  »مهدی  و  طباطبایی 
جامعه شناسی دانشگاه تهران درباره ضرورت 
شکل گیری گفتمان برق سخنرانی کردند. 
در این نشست همچنین تعدادی از مدیران 
صنعت برق و سیاست گذاران این حوزه نیز 
حیدری«  »غالمرضا  که  داشتند  شرکت 
شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 

اسالمی، از جمله آنان بود.
که  نشست  این  ابتدای  در  ارمکی  آزاد 
بنابر اعالم مجری، قرار است سرآغاز سلسله 
جلساتی در باب توسعه گفتمان صنعت برق 
باشد؛ با توصیف نوع نگاه به برق در دوران 
جنگ به انتقاد از میزان تولید این انرژی در 
کشور پرداخت و گفت: جنگ بیش از انقالب 
در تحوالت اجتماعی موثر بوده است ؛ جنگ 
ما را با پدیده »خاموشی« مواجه می کند. در 
قدیم با کم نوری مواجه بودیم؛ اما در جنگ 
با خاموشی مواجه شدیم. تولید کاال به قدر 
افزایش نیاز صورت نگرفته است. با تبدیل 
برق به کاالی اجتماعی و عمومی به جای 
کاالی اقتصادی دیگر امکان تنبیه مردم با 
اعمال خاموشی وجود ندارد؛ چراکه شورش 
اجتماعی رخ می دهد. زیرا اکنون برق مانند 

نان در دوران مشروطه شده است.
که  خانیکی  هادی  ارمکی،  آزاد  از  پس 
در تالش ها برای شکل گیری گفتمان آب 
تشکیل  درباره  داشت،  پررنگی  نقش  نیز 
چنین جلساتی توضیح داد: آن چه که بهانه 
تشکیل چنین جلسه ای است، ادامه بحثی 

حول  نیرو  وزارت  پژوهشگاه  در  که  است 
چگونگی ارتباط برقرار کردن میان حوزه های 
یعنی  اجتماعی  حوزه  و  فنی  برنامه ریزی 
رسانه ها مطرح شد. انجمن مطالعات فرهنگی 
و ارتباطات بنا است در چنین جلساتی میان 
آنچه که پژوهشگاه متقاضی آن است، آنچه 
آنچه که در فضای  و  ما فکر می کنیم  که 
عمومی و رسانه ای وجود دارد، ارتباط برقرار 

کنند. 
خانیکی به تجربه موفق چنین جلساتی 
در  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  آب  مسئله  در 
موضوع آب نیز در این جلسات رویکردهای 

جنگ بیش از انقالب در تحوالت 
اجتماعی موثر بوده است ؛ جنگ 
ما را با پدیده »خاموشی« مواجه 
می کند. در قدیم با کم نوری 
مواجه بودیم؛ اما در جنگ با 
خاموشی مواجه شدیم با تبدیل 
برق به کاالی اجتماعی و عمومی 
به جای کاالی اقتصادی دیگر 
امکان تنبیه مردم با اعمال 
خاموشی وجود ندارد
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متفاوت انتقادی مطرح شد. در آن نشست ها 
سیاسی  و  کارگزارانه  مسائل  هم  مباحث 
اما حاصل  بود،  اجتماعی و عمومی  و هم 
بود که درباره  این مفهوم  اصلی آن درک 
آب فهم مشترکی وجود ندارد. با مشخص 
شدن این گره، انجمن مطالعات اجتماعی 
بررسی های  مرکز  چون  مراکزی  کنار  در 
جلسه   15 جمهوری  ریاست  استراتژیک 
یک  آن ها  طی  که  داد  تشکیل  مشترک 
چرخش موضوعی در حوزه های مهندسی، 

علوم اجتماعی و ارتباطات شکل گرفت. 
محتوای  درباره  ارتباطات  استاد  این 
این جلسات توضیح داد: در جاهایی تصور 
هر  را  مردم  می شد.  نقض  عمومی  اولیه 
چه بترسانید بیشتر از این که تاثیر مثبت 
اجتماعی  حسی  بی  به  نهایت  در  بگیرند 

می رسند. 
شکل  اهمیت  بر  سخنانی  طی  وی 
کرد:  اظهار  و  تاکید  برق  گفتمان  گیری 
آنچه تاکنون در حال برجسته شدن بوده، 
مساله آب است. درحالیکه مساله برق اگر 
رقم  را  جدی تری  بحران  شود،  چشمگیر 

خواهد زد.
خانیکی به عنوان یکی از اساتید برجسته 
ارتباطات کشور با اشاره به نقش موثری که 
رسانه ها می توانند در این مسئله ایفا کنند، 
هست  نفت  تا  می شود  گفته  داد:  ادامه 
برای  نفت  از  توسعه  درحال  کشورهای 
رفع هر مساله استفاده می کنند. بنابراین، 
یافت.  دست  پایدار  توسعه  به  توان  نمی 
مدنی  نهادهای  مسئولیت  شرایط  این  در 
می تواند  رسانه ها  اجتماعی  مسئولیت  و 
نوع  یک  بتوانیم  باید  ما  باشد.  تاثیرگذار 
برق  درباره  برجسته سازي  و  حساسیت 
خود  سخنان  تکمیل  در  او  کنیم.   ایجاد 
با ما به  اینکه تولید برق فقط  با اشاره به 

ازای اقتصادی اش فهمیده می شود، گفت: 
و مصرف  توزیع  تولید،  مرحله  هر سه  در 
درباره  باید  که  است  مسئولیت هایي  برق 
آن ها گفت و گو شود. این در حالی است 
که اکنون در طرح مسئله برق، گرانی مطرح 
می شود و به آن بسنده می شود اما کمتر 
پرداخته  اجتماعی  ادراکات  و  مطالبات  به 
موضوع  به  کمتر  ما  جامعه  در  می شود. 
پرداخته  برق  تولید  اجتماعی  هزینه های 
می شود. برای مثال، کمتر به تاثیر گازهای 
تولیدی و تخریب محیط زیست برای تولید 
برق پرداخته می شود. در فرآیند توزیع هم 
مسائل فراوانی است که باید به آن ها توجه 
کرد که اگر به آنها نپردازیم مسئله برق به 
عنوان یک پتانسیل بحران در جامعه باقی 
خواهد ماند. باز هم در مرحله مصرف نوع 
تاثیرگذار  و  مهم  بسیار  ما  نگرش  و  نگاه 
نشست  از  خانیکی همچنین هدف  است. 
»تعریف و توسعه گفتمان صنعت برق« را 
پرداختن به مسئله برق از جهات مختلف 
برق آن  اظهار کرد: ممکن است  و  عنوان 
است  مسئله  یک  فنی  نگاه  با  که  چنان 
برای یک جامعه شناس و کنشگر مدنی و 
سیاسی حس نشده باشد اما ما معتقدیم که 
درک صاحب نظران برق و علوم اجتماعی 
باید به حوزه عمومی منتقل شود؛ چرا که 
با پرداخت تک بعدی  در غیر این صورت 
به این موضوع به دلیل فقدان توانایی در 
گفت و گو در همین یک بعد باقی می ماند. 
تمامی این مسائل به این معنی است که 
در این موضوع به درک فرهنگی، سیاسی، 

اجتماعی و ارتباطاتی مشترکی برسیم. 
سخنران  سومین  عنوان  به  منتظرقائم 
گفتمانی  چنین  ریشه  به  نشست،  این 
پرداخت و خاطرنشان کرد: چنین مباحثی 
حال  در  ما  که  می شود  مطرح  آنجا  از 

ما  هستیم.  رانتی  دولت  پایان  به  رسیدن 
باالجبار به دلیل تحریم، توسعه جامعه و... 
به مرحله جدیدی رسیده ایم که باید جور 

دیگری به مسایل بنگریم.
وی در ادامه افزود: زمانی میزان مصرف 
برق شاخص توسعه بود؛ اما اکنون به توسعه 
 ... و  قدرت  مناسبات  ملی،  منافع  منظر  از 
رسیدیم. به جایی رسیدیم که جلوی همه 
بخش های اجتماعی عالمت سوال بگذاریم. 
خانگی  صنایع  و  خودرو  صنعت  مورد  در 
باید بحث را باز کنیم. ما نیروی کار، دالر، 
ریال و ... گذاشتیم باید ببینیم مزایای این 
بلکه  و مدیر  پیمانکار  و  برای دالل  نه  کار 
با اشاره به  برای ملت چیست؟ منتظرقائم 
حوزه  در  قدیمی  سوءمدیریت های  اینکه 
این  گفت:  می شود؛  دیده  خوبی  به  آب 
سوءمدیریت ها را با نگاهی می توانیم در سایر 
حوزه ها هم ببینیم. وی در ادامه افزود: باید 
برق«  »تجارت  برق«،  »کاالی  گفتمان  به 
نوک  سریع  ما  بپردازیم.  برق«  »مصرف  و 
می گیریم.  مردم  سمت  به  را  اتهام  پیکان 
درحالیکه می بینیم بخشی از مصرف ناشی 
از سوءمدیریت در جریان انتقال آب و برق 
است.در مورد صنعت برق نباید آب را مثال 
بزنیم؛ چراکه صنایع مخابرات و خودرو مشابه 

آن هستند. منتظرقائم شرط موفقیت چنین 
شناسی  معرفت  در  مداقه  را  کمپین هایي 
و طرح سواالت عمیق تر در این خصوص 
دانست و خاطرنشان کرد بر اساس علم جامعه 
توصیف  کاری  چنین  آغازین  راه  شناسی 
شرایط است. برای توصیف باید تمامی ابعاد 
مرتبط به برق را از هم جدا کنیم. در گام 
دوم باید به تبیین بپردازیم که چرا جامعه 
برق را کاالی خود می داند و به همین دلیل 
دولت باید از برنامه توسعه دست بکشد و به 
نیازهای امروزی مزتبط با برق پاسخ دهد. 
این مسئله نیاز به تبیین ملی دارد. در مرحله 
بعد باید داوری ارزش گذاری صورت گیرد. 
ما باید ابتدا جنبه آسیب شناسی مسئله برق 
را بشناسیم. باید بدانیم که چرا مصرف باالی 
برق در ایران یک مسئله است. آیا می توانیم 
با پایین آوردن سطح مصرف خانگی، مانع از 

کاهش سطح رفاه شویم؟ 
در  برنامه ریزی  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
چنین کمپین هایي ادامه داد: در هر کمپینی 
سه مرحله باید رعایت شود. هدف گذاری و 
شناخت مسئله که طی آن باید به صورت 
کافی، صریح و واضح بدانیم مسئله چیست. 
در مرحله دوم باید مخاطب شناخته شود. 
تغییر  به  منجر  پیامی  چه  که  بدانیم  باید 
می شود. در مرحله آخر باید محتوا با ارزیابی 
تئوریک و اثرسنجی تولید شود این استاد 
جامعه شناسی دانشگاه تهران با بیان اینکه 
برق مساله ملی است، با گرفتن سر پیکان 
به سمت دولت ها گفت: برق تجلیات منطقه 
ای بیشتری دارد، تعطیل شدن یک کارخانه 
می تواند استانی را دچار مشکل کند. وقتی 
می دهند،  تخصیص  را  بودجه ها  سال  سر 
گزاره ها در پس اذهان حکومت و مدل های 
بودجه به گونه ای است که مشکالت را ایجاد 

می کند. این گزاره ها قابل دفاع نیست.

 تا نفت هست کشورهای درحال 
توسعه از نفت برای رفع هر 
مساله استفاده می کنند. بنابراین، 
نمی توان به توسعه پایدار دست 
یافت. در این شرایط مسئولیت 
نهادهای مدنی و مسئولیت 
اجتماعی رسانه ها می تواند 
تاثیرگذار باشد. ما باید بتوانیم 
یک نوع حساسیت و برجسته سازي 
درباره برق ایجاد کنیم
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د    ر مسير توسعه

پوشش آب شرب یك ميليون نفر
در تصفيه خانه فاضالب جنوب تهران

استراليا، پيشرو 
در صنعت نمك زدایي

تصفيه خانه فاضالب جنوب تهران، به عنوان يكی از پيشرفته  ترين 
تصفيه خانه فاضالب كشور در مجموع براي 8 واحد، هر واحد به ظرفيت 
525 هزار نفر تعريف شده و در حال حاضر 6 واحد از آن احداث و به 
بهره برداری رسيده است و جمعيتی در حدود 3 ميليون و 150 هزار نفر 
را تحت پوشش قرارداده است...                        د   ر صفحه 43 بخوانيد   

استراليا يكی از كشورهای پيشرو در صنعت نمك زدايی است. اين 
كشور پهناور با شرايط اقليمی خاص خود همواره به دنبال شيوه های 
بوده است. زمانی كه  تأمين آب  ای  بر  به صرفه  ممكن و مقرون 

استراليای جديد كه به دست مهاجرانی از اروپا فتح شد..
                                                                            د   ر صفحه 43 بخوانيد      

تغيير اقليم و اثرات آن
بر سدها و نيروگاه هاي آبي



در مسيرتوسعه 36

بر سدها و نيروگاه هاي آبي
تغيير اقليم و اثرات آن
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به  اقلیم  تغییر  پدیده  حاضر  حال  در 
عنوان یک چالش بزرگ در بحث مدیریت 
منابع آبي مطرح است. با توجه به مشکل 
کم آبي در کشور ایران، نگاه علمي به این 
پدیده مي تواند در بهره برداري از ذخایر آب 
قابل دسترس مثمر ثمر واقع گردد. بنابراین، 
براي عکس العمل منطقي به اثرات غیرقابل 
پیش بیني تغییر اقلیم در سالهاي پیش رو و 
به عبارت دیگر به منظور سازگاري با شرایط 
تغییر اقلیم، الزم است شناخت علمي و درک 
درستي از تغییر اقلیم در حوزه  مهندسي آب 
صورت گیرد. در همین راستا در این تحقیق 
سعي شده است ضمن ارائه مباني پایه تغییر 
اقلیم، تغییرات جریان ورودي به مخزن سد 
نحوه  در  پارامتر  مهمترین  عنوان  به  کرج 
زماني  بازه  در  سد  مخزن  از  بهره برداري 
سال هاي 2020-2039 میالدي در شرایط 
تغییر اقلیم مورد ارزیابي قرار گیرد. نتیجه 
ورودي  جریان  افزایش  از  حاکي  تحقیق 
از ماه دسامبر تا ماه آوریل و  به سد کرج 
نسبت  نوامبر  تا  ماه مي  از  کاهش جریان 
به شرایط فعلي است. همچنین در مقیاس 
فصلي مقدار جریان در فصول زمستان و بهار 
افزایش و در فصول تابستان و پاییز کاهش 

خواهد یافت.

اقلیم و تغییر اقلیم
امروزه پدیده تغییر اقلیم بطور گسترده 
چرخه  بر  آن  اثرات  و  شده  پذیرفته 
مطالعات  است.  گشته  اثبات  هیدرولوژی 
این پدیده سبب  نشان می دهد که وقوع 
افزایش دمای هوا و آب اقیانوس ها، تغییر 
میزان  و  آب  تبخیر  مقدار  بارش،  الگوی 
جریان های سطحی می شود. این تغییرات 
انتظار  مورد  اهداف  در  تغییر  قطعا سبب 
برنامه ریزي هاي  یا  مطالعاتي  از طرح هاي 
و  موجود  آبي  طرح هاي  به  مربوط 

بهره برداري از این طرح ها خواهد شد. 
ماهیت هوا1 و آب و هوا یا اقلیم2 هر دو 
برحسب عوامل بنیادی بیان می شوند، که 
هوا  دمای   )1( از:  عبارتند  آن ها  مهمترین 
)2( رطوبت هوا )3( نوع و مقدار تیرگی ابر 
)4( نوع و مقدار بارش )5( فشار اعمال شده 
بوسیله هوا و )6( سرعت و جهت باد. تفاوت 
اصلی بین هوا و اقلیم مقیاس زمانی است 
که عوامل بنیادی در آنها تغییر می کند. هوا 
پیوسته در حال تغییر کردن است، گاهی 
ساعت به ساعت، و این تغییرات تقریباً یک 
تنوع نامحدود از شرایط آب و هوایی را در 
هر زمان و مکان ایجاد می کند. در مقابل، 
تا  اقلیم خیلی دقیق تر هستند و  تغییرات 
چندی قبل برای مقیاس های زمانی صدها 
و  می شدند  گرفته  نظر  در  بیشتر  یا  ساله 
بحث  آکادمیک  محفلهای  در  تنها  معموالً 

می شدند3. 
شرایط  میانگین  از:  است  عبارت  اقلیم 
آب و هوایی یک منطقه مشخص، در یک 
دوره مشخص. در یک تعریف جامع تر، اقلیم 
یک رفتار بلند مدت از تاثیر متقابل عوامل 
داخلي سیستم اقلیم زمین شامل اتمسفر4 ، 

کریوسفر5 ، بیوسفر6 و هیدروسفر7 است. 
هرگونه  از،  است  عبارت  اقلیم8  تغییر 
تغییر مشخص در الگوهای مورد انتظار برای 
وضعیت میانگین آب و هوا که در اثر کنش 
و واکنش بین عوامل داخلي و عوامل بیرونی 
مؤثر در تغییر اقلیم، رخ مي دهد که با وقوع 
این پدیده، تعادل حاکم بر عوامل داخلي بهم 
مي خورد. عوامل بیروني تأثیر گذار بر اقلیم 
را که معموالً نیروهای اقلیمی نیز می نامند، 
در  نوسانات  همچون  فرایندهایی  شامل 
شدت نور خورشید، انحراف در مسیر حرکت 
گلخانه ای  گازهای  غلظت  افزایش  و  زمین 
 )CO2( به خصوص گاز دي اکسید کربن
اتمسفر،  شامل  نیز  داخلي  عوامل  است. 
کریوسفر، بیوسفر و هیدروسفر است. نقش 
آزاد  بر عهده آب هاي  این بخش  عمده در 
)دریاها و اقیانوس ها( بوده که با جذب گاز 
CO2 نقش مهمي در کنترل دماي اتمسفر 
خواهند داشت. گازهای موجود در اتمسفر و 
از جمله گازهای گلخانه ای با جذب پرتوهای 
خورشیدی مهمترین نقش را در بین اجزاء 

سیستم تغییر اقلیم بازی می کنند.
دي اکسیدکربن   )H2O( بخارآب 

متان   ،)N2O( اکسیدنیترو   ،)CO2(
)CH4(، ازن جو پایین )O3(، کلروفلوئور 
و کربن ها )CFCs(، هیدروفلوئور و کربن ها 
 )PFCs( کربن ها  و  پرفلوئور  و   )HFCs(
گازهاي گلخانه اي هستند و در ایجاد پدیده 
آب  دارند.  نقش  زمین  جو  در  گلخانه اي 
فراوانترین گاز گلخانه ای است که بیشترین 
اثر گلخانه ای را نیز دارد. اما از آنجایی که 
مقدار بخار آب موجود در جو همواره مقدار 
ثابتی است، نمی تواند در پدیده تغییر اقلیم 
نقش داشته باشد. مهمترین عامل در وقوع 
پدیده تغییر اقلیم، افزایش غیر طبیعي گاز 

CO2 اتمسفر است. 
منابع  داراي  گلخانه اي  گازهاي 
تولیدکننده طبیعي و غیر طبیعي هستند. 
گلخانه اي  گازهاي   چشمه هاي  منابع  این 
گازهاي   مقدار  طرفي  از  مي شوند.  نامیده 
گلخانه اي در اثر تغییر و تحوالت شیمیایي 
کننده  جذب  منابع  توسط  یا  جو  در 
نامیده  چاهک  اصطالحا  که  گازها  این 
مي شوند، کاهش مي یابد. هر گاز گلخانه اي 
طول عمر مشخصي دارد و با توجه به نوع 
گاز  گلخانه اي میزان تاثیر آن بر شدت اثر 
گاز  معموال  است.  متفاوت  نیز  گلخانه اي 
تعیین  مبناي  عنوان  به  دي اکسیدکربن 
میزان تاثیر گاز گلخانه اي بر گرماي زمین، 
درنظرگرفته  مي شود و پتانسیل گرمایش 
سنجیده  گاز  این  به  نسبت  گازها  سایر 

مي شود. 

طول عمرچاهك هامنابعگازهاي  گلخانه اي
در جو زمين

طبيعيغير طبيعي

CO2سوزاندن سوختهاي فسیلي، جنگل زدایي
تخمیر هوازي ضایعات جامد و مایع

50 سالاقیانوس ها- جنگل ها-

CH4 فضوالت حیواني، شالیزارهاي برنج و سوزاندن
سوختهاي فسیلي، تخمیر بی هوازي ضایعات جامد 

و مایع

جذب توسط باکتریهاي موجود در خاک مرداب و اقیانوسها
و انجام واکنش هاي شیمیایي در جو

10 سال

N2O خاکهاي تقویت شده با کودهاي شیمیایي، سوختن
زیست توده و احتراق سوختهاي فسیلي

فرآیندهاي میکروبي در خاک و آب 
اقیانوسها و خاکهاي طبیعي

جذب بوسیله خاک و واکنشهاي 
فتوشیمیایي در استراتوسفر

140 - 190 سال

O3--- واکنشهاي پیچیده فتوشیمیائي
در جو

واکنش با رادیکالهاي آزاد در جو و 
واکنشهاي پیچیده فتوشیمیایي

چند ساعت تا چند روز

جدول 1- مشخصات مهمترين گازهاي گلخانه اي 9

Climate -2 | Weather -1 | 3- مهمترين نظريه تغيير بلند مدت اقليم )كه بعدها با شواهد زمين شناسی و باستان شناسی كه از سراسر جهان جمع آوري شد، تاييد گرديد( در دهه 1930 بوسيله منجم و رياضی دان صربستانی 
ميلوتين ميالنكويچ )پروفسور دانشگاه بلگراد( ارائه شد. تحقيق وی با عنوان: )Canon of Insolation of the Earth and Its Application to the problem of the Ice Ages( درسال 1941 در آلمان بوسيله آكادمی 
سلطنتی صربستان منتشر شد اما به طور گسترده ای بوسيله جامعه علمی بين المللی ناديده گرفته شد. درسال 1969، اين تحقيق به انگليسی ترجمه شد و با عنوان canon of Insolation of the Ice-Age problem بوسيله 
مركز تجارت آمريكا و بنياد علمی ملی در واشنگتن دی سی منتشرگرديد . درسال 1976 تحقيقی در مجله Science منتشر شد كه هسته هاي رسوب در عمق دريا را بررسی كرد و دريافت كه نظريه ميالنكويچ در واقع با دوره هاي 

تغيير اقليم رابطه داشته است. | Climate Change -8 | Hydrosphere-7 | Biosphere -6 | Cryosphere -5 | Atmosphere -4 | 9- منبع: دفتر طرح ملي تغيير آب و هوا

حسن عليمحمدی
كارشناس فنی مهندسی ساختمان
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گازهاي  مهمترین  از  برخي   1 جدول 
انتشار و طول عمر آنها   گلخانه اي، منابع 

را در جو زمین نشان مي دهد.
با  کربن  چرخه   2 شماره  جدول  در 
شده  داده  نشان  مختلف  منابع  به  توجه 
گاز  است که  این  توجه  قابل  نکته  است. 
CO2 از منابع طبیعی نیز تولید می گردد. 
منابع  توسط  تولیدی  مقدار  از  بیش  اما 
سهم  بیشترین  می شوند.  جذب  طبیعی 
فسیلی  سوخت هاي  را   CO2 گاز  تولید 
دارند. رشد جمعیت و پیشرفت تکنولوژي 
تقاضاي  میزان  رشد  به  اخیر  قرن  در 
رشد  است.  شده  منجر  انرژي  حامل هاي 
صنایع و کارخانه ها و به موجب آن افزایش 

مصرف سوختهای فسیلی از یکسو و تغییر 
کاربری اراضی از سوی دیگر باعث افزایش 
گازهای گلخانه ای و مخصوصا CO2 در 
غلظت  که  بطوری  است.  شده  زمین  جو 
 1750 سال  در   280ppm از  گاز  این 
افزایش   2009 سال  در   389ppm به 
این است که  از  یافته و تحقیقات حاکی 
 600ppm به  آن  غلظت  کنونی  روند  با 
تا پایان قرن 21 خواهد رسید. در نتیجه 
امواج مادون قرمز توسط گازهای گلخانه 
ای بیشتر جذب شده و سبب گرم شدن 
اتمسفر زمین خواهد شد. گرم شدن کره 
خواهد  بدنبال  را  اقلیم  تغییر  نیز  زمین 

 .)2.2007 IPCC( داشت

برخي پیامدهاي شناخته  شده ناشي از 
تغییر اقلیم عبارتند از:

• باال آمدن سطح آب دریاها و کاهش 
منابع آب شیرین

و  هوا  دمای  و  بارندگی  تغییرات   •
جهت وزش باد

• افزایش بالیاي طبیعي 
• افزایش خشکسالي و توسعه بیابانها

• افزایش آلودگي هوا 
• گسترش بیماري  

سناریوهاي اقلیمي 
و غیر اقلیمي در دوره هاي آتي

نرخ ورود مقدار گاز CO2 به جو زمین 
و  است  وابسته  زیادي  بسیار  عوامل  به 

حجم خالص كربن منتشر شدهمقدار جذب شده از جومقدار رها شده در جوموقعيت

0/40/40پوسته زمین

8-332340اقیانوس ها

28028سوخت هاي فسیلی

5-444449گیاهان و خاک

84078915جمع

1)CO2 بطور قطعي نمي توان گفت که این عوامل جدول 2- چرخه جهانی كربن )اعداد به ميليارد تن معادل
تغییري  چه  آینده  سالهاي  در  تأثیرگذار 
سري  یک  با  بنابراین  کرد.  خواهند 
قالب  در  عوامل  این  مشخصي  فرضیات 
این  مي شوند.  ارائه  مختلفي  سناریوهاي 
سناریوها در دو بخش مجزاي سناریوهاي 
قابل  اقلیمي  سناریوهاي  و  اقلیمي  غیر 
تفکیک هستند که در ادامه شرح بیشتري 

از آنها ارائه مي شود.

سناریوهاي غیر اقلیمي
فعالیت هاي اقتصادي جوامع و متعاقب 
تغییرات  و  کارخانه ها  و  صنایع  رشد  آن 
افزایش  اصلي  عوامل  از  اراضي  کاربري 
بطورکلي  مي باشند.  گلخانه اي  گازهاي 
یک سناریوي غیر اقلیمي حاوي اطالعاتي 
میزان  و  اجتماعي  اقتصادي-  وضعیت  از 
انتشار گازهاي گلخانه اي در اتمسفر کره 
انتشار  سناریوي  آن  به  که  است  زمین 
اولیه  سري   ،IPCC مي شود.  گفته  نیز 
با   1992 سال  در  را  انتشار4  سناریوهاي 
نام IS92a-IS92f( IS92(5 ارائه کرد. در 
این سناریوها مقادیر گازهاي گلخانه اي با 
نرخ ثابتي تا سال 2100 افزایش مي یابد. 
دوم  سري   IPCC  ،1996 سال  در 

در شكل 1 طرح شماتيكی از ارتباط بين امواج تابشی خورشيد و گازهای گلخانه ای در گرمايش 
اتمسفر زمين نشان داده شده است. همچنين در شكل 2 ارتباط گرماي جهاني با ميزان غلظت 

گاز CO2 نشان داده شده است. 

Intergovernmental Panel of Climate Change-( 1- منبع: يونسكو اسكوپ | 2- هيات بين الدول تغيير اقليم 
IPCC( در سال 1988 بوسيله دو سازمان وابسته به سازمان ملل شامل؛ سازمان جهانی هواشناسی )WMO( و برنامه 
 UNEP و WMO تاسيس گرديد. اعضاء اين هيات از تمامی كشورهای عضو )UNEP( محيط زيست سازمان ملل
می باشند. وظيفه اصلی IPCC تهيه گزارش های تغيير اقليم به منظور حمايت علمی از كنوانسيون تغيير آب و هوای 
سازمان ملل )UNFCCC( كه اصلی ترين معاهده تغيير آب و هوای بين المللی در جهان ميباشد، است. | 3- منبع: 

IPCC Scenario-5 | Emission scenario -4 | برای مطالعات فضايی NASA Goddard مؤسسه

شكل 2- وضعيت نامطلوب دمای جهانی و غلظت CO2 )قسمت درميليون( 3
شكل 1- نحوه عملكرد گازهای گلخانه ای در گرمايش زمين
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روز  به  منظور  به  را  انتشار  سناریوهاي 
با   IS92 سناریوهاي  جایگزیني  و  کردن 
 40 مجموع  در  کرد.  ارائه   1 SRES نام 
در  که   SRES متفاوت  سناریوي  زیر 
رشد  تغییرات  از  وسیعي  طیف  برگیرنده 
جمعیت انسان در آینده، عوامل اقتصادي 
گازهاي  انتشار  بر  مؤثر  تکنولوژیکي  و 
ارائه  مي باشد  معلق  ذرات  و  گلخانه اي 

شده  است. 
در نهایت IPCC، در سال 2014 در 
گزارش پنجم خود )AR5( از سناریوهای 
به   ،2 RCP عنوان  تحت  جدید  اقلیمی 
عنوان نماینده های خطوط سیر غلظت های 
گوناگون گازهای گلخانه ای استفاده کرده 
است. سناریوهای جدید دارای چهار خط 
 ،RCP4.5  ،RCP2.6 نام های  با  سیر 
که  می باشند   RCP8.5 و   RCP6
آنها  تابشی3  واداشت  میزان  اساس  بر 
اند.  شده  گذاری  نام   2100 سال  در 
واداشت تابشی، تفاوت بین انرژی تابشی 
دریافتی از خورشید و انرژی بازگشتی به 
مثبت  واداشت  است.  زمین  توسط  جو 
خورشید(  تابشی  انرژی  بیشتر  )ورودی 
)برون  منفی  واداشت  و  افزایش  موجب 
انرژی( موجب کاهش دمای  بیشتر  رفت 
تابشی  واداشت  می گردد.  زمین  سیستم 
اقلیم  تغییر  علت  مهمترین  می تواند  که 
از  یک  هر  مقایسه  و  ارزیابی  در  باشد، 
عوامل طبیعی و انسانی تغییر اقلیم، مورد 

 RCP استفاده قرار می گیرد. سناریوهای
بر پایه فرضیاتی تولید شده است که در 
ارائه  آنها  پایین صفحه مشخصات  جدول 

شده است.

سناریوهاي اقلیمي
زیادي  اطمینان  حاضر  حال  در 
گلخانه ای  گازهاي  غلظت  افزایش  بر 
اتمسفر و افزایش میانگین دماي سطحي 
آتي  دوره هاي  در  زمین  کره  اتمسفر 
ولي  دارد.  وجود  دانشمندان  بین  در 
اقلیمي  متغیرهاي  تغییرات  چگونگي 
صریح  بطور  منطقه اي  مقیاس هاي  در 
مشخص نیست. بنابر این چون پیش بیني 
پدیده  تحت  منطقه اي  اقلیم  وضعیت 
تغییر اقلیم مشکل مي باشد، راه جایگزین، 
در  ممکن  وضعیت هاي  کردن  مشخص 
آینده است که »سناریوي اقلیمي« نامیده 
تولید  براي  مختلفي  روش هاي  مي شود. 
آتي  دوره هاي  در  اقلیمي  سناریوهاي 
آن ها  ابتدائي ترین  که  می شود  استفاده 
تولید سناریوهاي مصنوعي4 است. گرچه 
در این روش مي توان سناریوهاي مختلف 
بدلیل  ولي  تولید کرد  براحتي  را  اقلیمي 
آن که این سناریوها مبناي فیزیکي ندارند 

نتایج قابل قبولي را ارائه نمي  دهند.
سناریوهاي  تولید  در  دیگر  روش 
اقلیمي استفاده از داده هاي گذشته متغیر 
اقلیمي منطقه مورد مطالعه است. در این 

متغیر  در  روند  روش در صورت مشاهده 
مورد نظر این روند با استفاده از روش هاي 
آماري امتداد داده شده و متغیر مورد نظر. 
براي دوره هاي آتي شبیه سازي مي  شود. 
ضعف عمده این روش تکیه بر روند تجربه 
شده در داده هاي گذشته است. تحقیقات 
مشاهداتي  روند هاي  که  مي دهند  نشان 
مي تواند  منطقه اي،  آماري  دوره هاي  در 
قسمتي از سیکل هاي بلند مدت تغییرات 
بنابر  منطقه  باشد.  اقلیم  سیستم  دروني 
آتي  دوره هاي  براي  روند  امتداد  این 
تحت  متغیر  آن  وضعیت  بیانگر  مي تواند 
تاثیر تغییرات اقلیم نباشد. در حال حاضر 
سناریوهاي  تولید  جهت  ابزار  معتبرترین 
شده  جفت  بعدي  سه  مدل هاي  اقلیمي 
جو  عمومي  گردش  اتمسفر  اقیانوس- 
جدیدترین  مي باشند.   )AOGCM(
 CMIP5 سری این مدل ها تحت عنوان

ارائه شده اند.

مدل های اتمسفر- اقیانوس 
5)AOGCM( گردش عمومی جو

حل  از   ،)AOGCM( مدل های 
قوانین  اساس  بر  جو  بر  حاکم  معادالت 
مي آیند.  بدست  ترمودینامیک  و  نیوتن 
مختلف  سناریوهای  اساس  بر  مدلها  این 
گلخانه ای  گازهای  اثر  شبیه سازي  برای 
داده  توسعه  زمین  کره  حاضر  اقلیم  بر 
شده اند و قادرند تغییرات اقلیمی آینده را 

شبیه سازی کنند. در این مدل ها هر یک 
اقیانوس،  )جو،  زمین  کره  اقلیم  اجزاء  از 
در  کره(  زیست  و  کره  یخ  کره،  سنگ 
شبکه هاي سه بعدي بطور جداگانه در 10 
تا 20 الیه در جو و 30 الیه در اقیانوس 
مدل هاي  تمام  سپس  و  مي شوند  حل 
جفت  هم  با  اقیانوس  و  جو  به  وابسته 
شده و مدل هاي AOGCM را تشکیل 
مي دهند. این مدلها در دهه 60 میالدی 
برای اولین بار توسط فردی بنام فیلیپس 
معرفی و ارائه گردیدند. در ارتباط با این 

مدل ها دو دیدگاه عمده وجود دارد:
1- دیدگاهی که هدف آن استفاده از 
اینگونه مدل ها برای شبیه سازی فصلی ) 
از یک ماه آینده تا کمتر از یکسال( است. 
این  از  استفاده  دیدگاه  دومین   -2
مدل ها برای شبیه سازی اقلیم در مقیاس 
هم  آن  نمونه های  که  است  سده  تا  دهه 
اقلیمی در حال  اکنون در مراکز مختلف 
زمین  کره  اقلیم  اکنون  هم  و  است  اجرا 
با استفاده از همین  را تا 2300 میالدی 

مدل ها شبیه سازی نموده اند. 

6 CMIP5 مدل های
سری  مدل های   2007 سال  در 
کارگروه  تصمیم  از  پس   CMIP3
جهانی  سازمان   WCRP برنامه  ویژه 
مدل ها  این  که  شدند  منتشر  هواشناسی 
اجرا   SRES انتشار  سناریوهای  تحت 

فرضيات سناريوسناريو

RCP2.6 از موسسه ارزیابی هاي محیطی هلند طراحی شده است. مطابق این سناریو واداشت تابشی در اواسط این IMAGE این سناریو توسط تیم مدل سازي
قرن به حدود 3/1 رسیده و سپس کاهش یافته و به 2/6 وات بر مترمربع در سال 2100 می رسد و مقدار دی اکسید کربن اتمسفر ppm 490 خواهد بود. 

RCP4.5 در شمال غرب اقیانوس آرام طراحی شده است و در آن واداشت تابشی JGCRI و مؤسسسه MiniCAM سناریوی فوق توسط گروه مدل سازي
 650 ppm ناشی از گازهای گلخانهای قبل از سال 2100 در مقدار 4/5 وات بر مترمربع ثابت می ماند و در همان زمان، مقدار گاز دی اکسید کربن به

خواهد رسید. 

RCP6 در موسسه ملی مطالعات محیطی ژاپن طراحی گردید. در این سناریو واداشت تابشی تا سال 2100 غلظت AIM توسط گروه مدل سازي RCP6 سناریوی انتشار
دی اکسید کربن بهppm 850 رسیده و سپس به دلیل استفاده از فناوری های جدید و سیاست های کاهش گازهای گلخانه ای ثابت مي ماند. 

RCP8.5 پیش خواهد RCP 8.5 بدون اتخاذ هیچ گونه سیاست هاي کاهش آثار و مقابله با پیامدهای اقلیم، آب و هوای کره زمین در خط سیر سناریوی انتشار
رفت. واداشت تابشی به میزان 8/5 وات بر متر مربع در سال 2100 رسیده و در این هنگام غلظت دی اکسید کربن به ppm1370 رسیده و همچنان روند 
افزایش خواهد داشت. این سناریو توسط تیم مدل سازي MESSAGE و موسسه بین المللی آنالیز سیستم هاي کاربردی IIASA 5 در اتریش طراحی 

شد که وجه مشخصه آن روند افزایش گازهای گلخانه ای است. 

 -5  |  International Institute for Applies Systems Analysis  -4  |  Relative forcing  -3  |  Representative Concentration Pathways  -2  |  Special Report on Emission Scenarios  -1 
Coupled Model Intercomparison Project              -6 | Atmosphere  Ocean General Circulation Model Phase5

مهر و آبانماه 1396مهر و آبانماه 1396



در مسيرتوسعه 40

شده اند که از خروجی این مدل ها در تهیه 
گزارش چهارم IPCC استفاده شده است. 
تدریج  به  که  پنجم  گزارش  تهیه  در  اما 
از  شد،  منتشر   2014 تا   2013 سال  از 
استفاده   CMIP5 سری  مدل های  نتایج 
جدید  سناریوهای  از  مدل ها  این  گردید. 
RCP استفاده می کنند. این مدلها حاوي 
داده هاي هواشناسي در مقیاسهاي روزانه و 
ماهانه بوده که مهمترین این داده ها شامل 
و  بیشینه  دماي  میانگین،  دماي  بارش، 
کمینه، دماي نقطه شبنم و سرعت باد در 
ارتفاع 10 متري سطح زمین، مي باشند و 
در دو بخش اطالعات تاریخي)دوره پایه( و 
اطالعات دوره آینده ارائه شده اند. اطالعات 
سال های  به  مربوط  آمار  شامل  تاریخی 
است.  میالدی   2005 سال  تا   1850
مدل های  آتی  دوره  اطالعات  همچنین 
مذکور، اطالعات مربوط به سال های 2006 
تا 2100 و در برخی مدل ها تا سال 2300 
تحت  را  هواشناسي  متغیرهاي  که  است 
سناریوهاي اقلیمي شبیه سازي کرده اند. 
را شبکه  این مدلها کره زمین  از  هر یک 
بندي کرده اند و هر شبکه حاوي داده هاي 

مربوط به متغیرهاي هواشناسي است.
 

كوچك مقیاس سازی1 
هیچگاه   AOGCM مدل های 
نمی توانند مستقیماً برای شبیه سازی های 
منطقه ای استفاده شوند. این مدلها نیازمند 
اعمال  با  تا  کوچک مقیاس سازي هستند 
تري  دقیق  رفتارهای محلی شبیه سازي 

در مقیاس محلی داشته باشند. 
تولید  جهت  مختلفي  روش هاي 
از  منطقه اي  اقلیمي  سناریوهاي 
 AOGCM سناریوهاي اقلیمي مدل هاي
کوچک  روش ها  این  به  که  دارد  وجود 
مقیاس کردن گفته مي شود. این روش ها 

عبارتند از:
اصلي:  سلول  اطالعات  از  استفاده 
این روش به دلیل بزرگ بودن سلول و عدم 

همخوانی با ابعاد منطقه دقت کافی ندارد. 
درون يابي اطالعات سلول هاي مجاور:

 به منظور برطرف کردن عدم پیوستگي 
در تغییرات بین متغیرهاي اقلیمي شبیه 

به هم  نزدیک  در سایت هاي  سازي شده 
قرار  محاسباتي  متفاوت  دو سلول  در  که 
یابي سلول هاي  از روش درون  مي گیرند، 
استفاده  مطالعه،  مورد  منطقه  مجاور 

مي شود.
این  در  استوكستيكی2:  روش هاي 
از  استفاده  با  آماری  ارتباط  یک  روش 
شبکه  متغیره ،  چند  ساده،  رگرسیون3 
و  ایستگاه  واقعی  رفتار  بین   ... و  عصبی 
 AOGCM مدل های  خروجی  نتایج 
ایجاد می شود. بعد از صحت سنجی، این 
مقیاس  کوچک  در  می توانند  معادالت 
استفاده  با  آینده  شبیه سازی های  سازي 
قرار  استفاده  مورد  انتشار  سناریوهای  از 
برای  که  مدل هایي  از  برخی  گیرند. 
از:  عبارتند  مي شوند  استفاده  روش  این 
WGEN. CLIMGEN. LARS-

WG .SDSM. اگرچه این روش نسبت 
ارائه  را  بهتري  نتایج  قبلي  روش هاي  به 
مي کند، ولي نیازمند داده هاي مشاهداتي 
منظور  به  متخصصین  قضاوت  و  زیاد 

برقراري رابطه مناسب است.
که  مدل هایي  ديناميكي:  روش هاي 
دینامیکی  سازي  مقیاس  کوچک  برای 
مدل های  شبیه  بسیار  می شوند  استفاده 
که  تفاوت  این  با  هستند،   AOGCM
و  ریزتر  شبکه  مکانی  و  زمانی  گامهای 
مدهای  خروجی  بنابراین  هستند.  دقیقتر 
مرزی  شرایط  عنوان  به   AOGCM
از  بعضي  در  می روند.  بکار  فوق  مدلهای 
مطالعات خروجي هاي یک مدل منطقه اي 
بعنوان شرایط مرزي مدل منطقه اي دیگر 
با وضوح باالتر استفاده مي شود. در نهایت 
و  آماري  ترکیبي  روش هاي  از  مي توان 
دینامیکي کوچک مقیاس سازي استفاده 

کرد.

منابع عدم قطعیت
 در مطالعات تغییر اقلیم

عدم  اقلیم،  تغییر  مطالعات  در 
قطعیت هاي گوناگوني وجود دارد که اهم 

منابع عدم قطعیت عبارتند از:
- عدم قطعیت سناریوهاي انتشار

- عدم قطعیت در حساسیت مدل هاي 

تابشي  نیروي  به   AOGCM مختلف 
یکسان

- عدم قطعیت در شبیه سازي مدل هاي 
AOGCM در سطوح منطقه اي

- عدم قطعیت در استفاده از مدل هاي 
مختلف کوچک مقیاس  سازي

مطالعه موردي
در این تحقیق اثر تغییر اقلیم بر تغییرات 
مورد  کرج  سد  مخزن  به  ورودي  جریان 

مطالعه قرار گرفته است.
بارش  و  دما  تغییرات  منظور  بدین 
با استفاده  آبریز سد کرج  محدوده حوضه 
 AOGCM مدل   9 خروجي  نتایج  از 
 RCP8.5 و RCP2.6 تحت دو سناریوي
ارزیابي  زماني 2020-2039 مورد  بازه  در 
سازي  مقیاس  کوچک  براي  گرفت.  قرار 
براي  و   LARS-WG مدل  از  مدل ها 
شبیه سازي جریان ورودي به مخزن از مدل 
IHACRES استفاده شده است. به منظور 
ارزیابی عملکرد مدل IHACRES در این 
تحقیق از 3 شاخص سنجش کارایی شامل؛ 
شاخص میانگین مربعات خطای نرمال شده 
ضریب نش–   ،)1 )رابطه   )4NRMSE(
)رابطه 2(   )Nash-Sutcliffe( ساتکلیف 
استفاده   )3 )رابطه   )r2( تبیین  ضریب  و 
مقداری   NRMSE شاخص  است.  شده 
بین 0 تا 100 خواهد داشت و با توجه به 
اینکه این شاخص مقدار خطا و انحراف را 
نشان میدهد، بدیهی است که کمتر بودن 
این شاخص )نزدیک بودن به صفر( نشان 
دهنده مناسب بودن شبیه سازی است. اگر 
شبیه سازي  نتیجه  شود،   NSE  <  0/75
 0/36 >NSE>0/75 خوب بوده و چنانچه
 نتیجه رضایت بخش بوده و در نهایت اگر

تلقی  ضعیف  نتیجه   NSE  >  0/36  
تا 1  می گردد. شاخص r2 مقداري بین 0 
نزدیکتر  به یک  خواهد داشت که هر چه 

باشند، شبیه سازي بهتر بوده است.
)1(

)2(

 )3

 
مشاهداتی،  مقدار   :Qo روابط  این  در 
Qm : مقدار مدل شده،Qmin : کمترین 
بیشترین   :Qmax مشاهداتی،  مقدار 
مقادیر  میانگین   :Qo مشاهداتی  مقدار 
مشاهداتی و n تعداد داده های مشاهداتی 

می باشند.

تغییرات دما و بارش منطقه
 در دوره های آتی 

تغییرات دمای میانگین ماهانه منطقه 
دوره  به  نسبت   )2020-2039( دوره  در 
ارائه   3 شکل  در   )1986-2005( پایه 
دما  افزایش  از  حاکی  نتایج  است.  شده 
دما  افزایش  کمترین  ماه هاست.  تمام  در 
 RCP2.6 در ماه نوامبر و تحت سناریوی
و بیشترین افزایش دما در ماه سپتامبر و 
تحت سناریوی RCP8.5 پیش بیني شده 
است. در نمودار بارش )شکل 4( توجه به 
این نکته ضروری است که ماه های ژوئن تا 
سپتامبر ماه های کم بارش بوده و نتیجه 
ازای  به  شده  مشاهده  درصد  اختالف 
است.  شده  حاصل  کم  بارش هاي  مقادیر 
تحت  و  ماه ها  تمام  در  ژوئن  ماه  از  قبل 
هر دو سناریو کاهش بارندگی پیش بیني 
شده و در سه ماه آخر سال میالدی، نتایج 

افزایش بارندگی را نشان می دهند. 
مدل  عملکرد  ارزیابی  منظور  به 
جریان  و  بارش  دما،  آمار   ،IHACRES
-1989( سال هاي  در  مخزن  به  ورودي 
2005( به منظور واسنجی، و آمار سالهای 
)2012-2006( برای صحت سنجی مورد 
 6 و   5 شکل های  گرفت.  قرار  استفاده 
توسط  منطقه  جریان  شبیه سازي  نتیجه 
واسنجی و صحت سنجی  مدل، در دوره 

را نشان می دهد. 
جدول  در  ارزیابی  شاخص های  نتایج 
1 ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد 
مدل قابلیت کافی در شبیه سازي جریان 

منطقه را داشته است. 

Regression | Stochastic methods-2 | Downscaling -1
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ورودی  جریان  مدل،  ارزیابي  از  پس   
استفاده  با  آینده  دوره  در  سد  مخزن  به 

تحت   AOGCM مدل   9 داده هاي  از 
 RCP8.5 و   RCP2.6 سناریوی  دو 
 8 7و  شکل های  در  شد.  شبیه سازي 

شكل 3 – تغييرات دمای ميانگين ماهانه منطقه

س( 
يو

لس
 س

جه
در

ا )
دم

ير 
غي

ت

ش
بار

ير 
غي

د ت
رص

د

شكل 4 – تغييرات بارش ماهانه منطقه

جريان  زمانی  سری   -5 شكل 
شبيه سازي شده در دوره واسنجی

جريان  زمانی  سری   -6 شكل 
شبيه سازي شده در دوره صحت 

سنجی

NRMSEr2NSEدوره

واسنجي4.390.760.76

صحت سنجي6.880.770.74

جریان ورودی به مخزن بصورت ماهانه و 
مي دهد  نشان  مختلف  سناریوهای  تحت 
سد،  مخزن  به  ورودی  جریان  پیک  که 
داشته  زمانی  جابجایی  عقب  به  ماه  یک 
و از ماه های مي و ژوئن به ماه های آوریل 
نشان  نتایج  شد.  خواهد  مي منتقل  و 
آوریل  تا  دسامبر  ماه های  در  که  می دهد 
بیشترین  که  یافته  افزایش  جریان  مقدار 

سناریوی  تحت  و  مارس  ماه  در  افزایش 
RCP2.6 بوده که افزایش 270+ درصدی 
افزایش  مقدار  کمترین  می دهد.  نشان  را 
نیز مربوط به ماه دسامبر و تحت سناریوی 
RCP8.5 به مقدار 4+ درصد خواهد بود. از 
ماه مي تا نوامبر مقدار جریان کاهش یافته 
که بیشترین کاهش مربوط به ماه جوالی 
کاهش  با   RCP8.5 سناریوی  تحت  و 

جدول 1- نتايج شاخص های ارزيابی مدل IHACRES در دوره های واسنجی و صحت سنجی
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55- درصدی است. کمترین کاهش در این 
 RCP2.6 دوره در ماه مي و تحت سناریوی
میزان  به  کاهشی  که  افتاد  خواهد  اتفاق 
3/5- درصد خواهد داشت.  بررسی متوسط 
جریان ساالنه ورودی به مخزن سد )شکل 
11( حاکی از این است که در بدبینانه ترین 
-CESM1 مدل  شبیه-سازی  با  حالت 
 RCP8.5 سناریوی  تحت   WACCM
کاهش جریانی در حدود 170 میلیون متر 
مکعب در سال )معادل 40 درصد کاهش( 
به دوره مشاهداتی خواهیم داشت.  نسبت 
با  حالت  ترین  بینانه  خوش  در  همچنین 
تحت   EC-EARTH مدل  شبیه سازی 
در  جریانی  افزایش   RCP8.5 سناریوی 
سال  در  مکعب  متر  میلیون   190 حدود 
)معادل 46 درصد افزایش( نسبت به دوره 

مشاهداتی پیش بیني شده است. 

نتیجه گیري
نتایج این تحقیق در شبیه سازی جریان 
ورودي به مخزن سد کرج در دوره 2020-

2039 میالدی نشان مي دهد که نسبت به 
آوریل  ماه  تا  دسامبر  ماه  از  کنوني  شرایط 
مقدار جریان ورودي به مخزن سد، افزایش 
خواهد یافت که بیشترین مقدار افزایش در 
افزایش  درصد   260 حدود  در  مارس  ماه 
تحت هر دو سناریو بوده و از ماه مي تا نوامبر 
کاهش می یابد. که بیشترین کاهش بارندگي 
تقریبا بطور یکسان در ماههاي ژوئن تا اکتبر و 
به میزان 50 درصد کاهش )با اختالف ناچیز 
بود. همچنین  نتایج دو سناریو( خواهد  در 
فصول  در  جریان  مقدار  فصلي  مقیاس  در 
زمستان و بهار افزایش و در فصول تابستان 
و پاییز کاهش خواهد یافت که نتایج بدست 
آمده می تواند در برنامه ریزی و مدیریت منابع 
در  کرج  سد  از  بهره برداری  جمله  از  آب 
دوره های آتی مثمر ثمر باشد. نهایتا نتایج این 
تحقیق نشان از عدم قطعیت باالی مدل های 
جدید AOGCM تحت سناریوهای جدید 
RCP در برآورد دما، بارش و نهایتاً جریان 
یک منطقه خواهد داشت. در این راستا الزم 
قطعیت  عدم  تحلیل های  و  تجزیه  تا  است 
برای مطالعات اثرات تغییر اقلیم انجام گیرد. 
و از طرفي بهتر است تحلیل حساسیتهاي 
مربوط به بهره برداري از سیستم مخازن سدها 
بر روي نتایج مدل هایي متمرکز باشند که با 

واقعیت همخواني بیشتري دارند.

RCP2,6 شكل 7- جريان ماهانه شبيه سازی شده ورودی به مخزن سد تحت سناريوی

RCP8,5 شكل 8- جريان ماهانه شبيه سازی شده ورودی به مخزن سد تحت سناريوی

شكل 9- تغييرات ماهانه جريان ورودی به 
نسبت   )2020-2039( دوره  در  مخزن سد 

به شرايط كنوني

ساالنه  جريان  متوسط  شكل11- 
در  سد  مخزن  به  ورودی  شده  پيش بيني 

دوره )2020-2039( 

شكل 10- تغييرات فصلی جريان ورودی به 
نسبت   )2020-2039( دوره  در  مخزن سد 

به شرايط كنوني
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به  تهران،  جنوب  فاضالب  تصفیه خانه 
تصفیه خانه  پیشرفته  ترین  از  یکی  عنوان 
واحد،  براي 8  در مجموع  فاضالب کشور 
هر واحد به ظرفیت 525 هزار نفر تعریف 
شده و در حال حاضر 6 واحد از آن احداث 
و به بهره برداری رسیده است و جمعیتی در 
حدود 3 میلیون و 150 هزار نفر را تحت 

پوشش قرارداده است. 
میزان  متوسط  به طور  در حال حاضر 
فاضالب تولیدی در حدود 675 هزار متر 
مکعب در شبانه روز است و این 6 واحد 
میلیون  از240  بیش  تولید  توان  سال  در 
پسآب  این  دارند.  را  پسآب  مترمکعب 
می تواند آب مورد نیاز کشاورزی دشت های 
پایین دست تهران را که هم اکنون یا آب 
ندارند یا با آب سطحی و یا فاضالب خام 

آبیاری می شوند، تامین کند.

این  واحد   8 کامل  راه اندازي  با 
آن  پوشش  تحت  جمعیت  تصفیه خانه، 
و  رسیده  نفر  هزار   200 و  میلیون   4 به 
رسیدن  از  پس  شده  جمع آوري  فاضالب 
وارد  کشاورزي،  نیاز  مورد  استاندارد  به 
تاسیسات آبیاري زهکشي دشت ورامین و 
واحد  ري مي شود؛ پسآب تصفیه  شده 8 
از  هکتار  هزار   50 حدود  آبیاري  به  قادر 
پایین  دشت هاي  کشاورزي  زمین هاي 
و 8  واحدهای 7  در  و  بود.  دست خواهد 
ضدعوفی  مرحله  در  جنوب  تصفیه خانه 
به جای روش کلر زنی از روزشهای اشعه 
استفاده مي شود که   )UV( بنفش  ماوراء 
و محیط زیستی روش  بهداشتی  لحاظ  به 

مناسب تری است.

تولید برق از گازهای حاصل از 
تصفیه فاضالب شهری برای اولین 

بار در كشور
تصفیه خانه،  این  طراحی  مرحله  در 
و  پردازش  بخش  مایع،  بخش  بر  عالوه 

بیوگاز  است.  شده  دیده  نیز  لجن  تصفیه 
متان  حاوی  لجن  بخش  از  آمده  به دست 
مفید  انرژی  تولید  برای  می تواند  و  بوده 
قرار گیرد. شرکت فاضالب  استفاده  مورد 
تهران در محل تصفیه خانه فاضالب جنوب 
تهران از بیوگاز حاصل از تصفیه فاضالب، 
از 6 واحد نیروگاهي مجموعاً 7/8 مگاوات 

ساعت برق تولید مي کند .
برق تولیدی به شبکه برق تصفیه خانه 
مصرفی  برق  تامین  برای  و  شده  متصل 
واحدهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد. 
کردن  گرم  برای  نیز  تولیدی  حرارت  از 
نیاز  مورد  حرارت  تامین  و  هاضم ها  لجن 
در بخش های مختلف تصفیه خانه استفاده 
شده  تولید  برق  از  بخشی  اینرو  از  شود. 
داخلی  نیازهای  برای  تصفیه خانه  این  در 
تاسیسات مورد استفاده قرار گیرد و بخش 
دیگر نیز به شبکه سراسری متصل شود. 
تولیدی معادل  برق و حرارات  میزان  این 
 80 مسکونی  شهرک  یک  انرژی  مصرف 

هزار نفری است.

به  توجه  با  تهران  فاضالب  شرکت  لذا 
واحد  چهار  از  برق  وات  مگا   5/2 تولید 
نیروگاه احداث شده در محل تصفیه خانه 
قرارداد  بزرگترین  و  اولین  تهران،  جنوب 
خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در صنعت 
آب و فاضالب با ظرفیت اتصال به شبکه 4 
مگاوات برای مدت 5 سال را با این شرکت 

مبادله کرد.

تولید روزانه 300 تن كود 
بیولوژیك در تصفیه فاضالب 

جنوب تهران
شهری ،  فاضالب  تصفیه  فرآیند  در 
فرایندهای  از  پس  تولیدی  لجن های 
مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیک به موادی 
روزانه  مي شود.  تبدیل  کودی  خاصیت  با 
در  شده  آبگیری  لجن  تن   300 از  بیش 
تولید  تهران  جنوب  فاضالب  تصفیه خانه 
به  می توان  آلی  مواد  این  از  که  مي شود 
مصارف  در  بیولوژیک  کودهای  عنوان 
بهره  تهران  جنوب  دشت هاي  کشاورزی 

پوشش آب شرب یك ميليون نفر
در تصفيه خانه فاضالب جنوب تهران

مهدي بختي

 روزنامه نگار حوزه آب
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مطلوب  درصدی  دارای  خام  کود  برد.این 
از عناصر کربن، نیتروژن و فسفر همراه با 
مواد آلی تثبیت شده است که مي تواند نیاز 
به کود شیمیایی را در زمین های کشاورزی 
مرتفع سازد.  هم اکنون استفاده از کودهای 
در  گسترده ای  بسیار  مصرف  بیولوژیک 
کشاورزی صنعتی دنیا دارد و این امر بستر 
برای بخش  مناسبی  بسیار  سرمایه گذاری 
ورود  با  که  باشد  می تواند  نیز  خصوصی 
بخش  در  سرمایه گذاری  و  بخش  این  به 
فرآوری و بازاریابی، بازار جدید و سودآوری 
را در صنعت کشاورزی ایران ایجاد نمایند.

پروژه مکانیسم
 "CDM"توسعه پاک 

زیست  محیط  از  حفاظت  راستاي  در 
گازهاي  کاهش  طریق  از  پایدار  توسعه  و 
از  حاصل  درآمدهاي  کسب  و  گلخانه اي 
شرکت  نشر،  کاهش  گواهي هاي  فروش 
پروژه  اجراي  به  نسبت  تهران  فاضالب 
مکانیسم توسعه پاک در تصفیه خانه فاضالب 
جنوب و غرب تهران اقدام نموده است . با 
اجراي پروژه جمع آوري گازهاي متان حاصل 
از تصفیه فاضالب و جلوگیري از انتشار آن و 
از طرفي تولید برق از بیوگاز در نیروگاه هاي 
احداثي به جاي استفاده از سوخت فسیلي از 
انتشار گازهاي گلخانه اي جلوگیري شده و 
امتیاز این عدم انتشار در قالب گواهي هاي 
عضو  کشورهاي  به   CER نشر  کاهش 
کنوانسیون تغییرات آب و هوا و عضو پروتکل 
کیوتو فروخته مي شود که درآمدهاي ارزی 
شرکت  عاید  پروژه  هر  برای  توجهي  قابل 
خواهد شد.  شایان ذکر است با اجرای پروژه 
مذکور، شرکت فاضالب تهران اولین و تنها 
که  است  فاضالب  و  آب  درصنعت  شرکت 
به عنوان شرکت سبز بین المللی محسوب 
خواهد شد. با اجرای طرح فاضالب تهران از 
ورود فاضالب خام براي آبیاري مزارع سبزي 
جلوگیري  تهران  درجنوب  صیفي جات  و 
شده و آب از چرخه یکبار مصرف و مخرب 
به چندبار مصرف و سازنده تبدیل مي شود.

تزریق  تهران  اطراف  آبخوان هاي  به  پسآب 
شده تاسفره آب هاي زیرزمیني تغذیه و از فرو 

نشست زمین، جلوگیری شود.
از 8 واحدتصفیه خانه  راه اندازي 6 واحد 
هزارنفر   150 و  میلیون   3 تهران  جنوب 
واحدها  این  که  داده  قرار  پوشش  تحت  را 

مي توانند ساالنه 246میلیون مترمکعب در 
سال فاضالب را با آخرین استانداردهاي روز 
تصفیه وبه مصرف کشاورزی دشت ورامین 
مي رساند و با توجه به کیفیت باالی پسآب 
تولیدی بخشي از پسآب تصفیه خانه فاضالب 
جنوب تهران براي استفاده در بخش صنعت 
و تاسیسات پاالیشگاهي از جمله به پاالیشگاه 

تهران انتقال مي یابد.
با اجرای تصفیه خانه هاي فاضالب تهران، 
پسآب خروجی با کیفیت مناسب، بهداشتی 
و استاندارد، برای آبیاری زمین هاي کشاورزی 
و تغذیه آبخوان ها و لجن تصفیه خانه ها، به 

عنوان کود مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با 
رعایت استانداردهای زیست محیطی پسآب 
تصفیه خانه برای آبیاری مستقیم زمین هاي 
کشاورزی به وجود مي آید و به این وسیله 
به  و  مي شود  کمک  کشاورزی  توسعه  به 
این ترتیب یک منبع مطمئن برای آبیاری 
بعد  فراهم مي آید. در  زمین هاي کشاورزی 
زیست محیطی جمع آوری و تصفیه بهداشتی 
را  زیر زمینی  آب  منابع  کیفیت  فاضالب 
افزایش خواهد داد، چراکه تخلیه فاضالب به 
روش هاي سنتی و غیر بهداشتی مشکالت 
برای  محیطی  زیست  لحاظ  به  را  فراواني 
کند. در صورت  ایجاد مي  تهران  کالنشهر 
کشاورزان  توسط  فاضالب  خام  مصارف 

بهداشت عمومی به خطر مي افتد.

پروژه مکانیسم توسعه 
)CDM(پاک

و  شناسایی  با  تهران  فاضالب  شرکت 
جلب تکنولوژهای جدید در زمینه تصفیه 
فاضالب کمک به توسعه پایدار و همچنین 
جذب در آمدهای حاصل از فروش گواهی 
کاهش انتشار)CER ( بهره گیری از مزایای 
اجراي بزرگترین پروژه مکانیسم توسعۀ پاک 

در  را  جهان  فاضالب  بخش  در   )CDM(
واحد هاي مختلف تصفیه خانه هاي فاضالب 

در دستور کار خود قرارداده است. 
برای  الزم  اقدامات  نخست  گام  در 
اجرای پروژه هاي مکانیسم توسعه پاک در 
واحد هاي 5 و 6 تصفیه خانه فاضالب جنوب 
و واحد هاي 1و 2 تصفیه خانه فاضالب غرب 
تهران)فیروزبهرام( صورت پذیرفته که منجر 
 )PDD( پروژه ها  طراحی  سند  ثبت  به 
تأیید  از  )پس  ملل  در وب سایت سازمان 
با  است.  گردیده  محیط زیست(  سازمان 
طرح  در   CDM پروژه هاي  کامل  اجرای 
تصفیه خانه هاي  کل  اجرای  با  فاضالب 
انتشار حدود 750  از  تهران  فاضالب شهر 
هزار تن دی اکسید کربن )معادل 11 هزار 
هکتار فضای سبز برای جذب دی اکسید 

کربن( در فضا جلوگیری مي شود.
• تولید 7/2 مگا وات برق در تصفیه خانه 
شبکه  به  توزیع  و  تهران  جنوب  فاضالب 
بیوگاز حاصل  اینکه  به  توجه  با  سراسري: 
از فرآیند تصفیه بی هوازی فاضالب حاوی 
گاز متان است، به عنوان منبعی برای تولید 
مي گیرد  قرار  استفاده  مورد  مفید  انرژی 
بیوگاز  نیروگاه هاي  بزرگترین  از  یکی   .
حاصل از تصفیه فاضالب در جهان در محل 
واقع  تهران  جنوب  فاضالب  تصفیه خانه 
مي باشد که در صورت تکمیل تصفیه خانه 
انرژی  گیگاوات   80 حدود  در  ساالنه 
حرارتی  انرژی  تراژول   270 و  الکتریکی 
تولید مي گردد که این مقدار معادل تأمین 
برق مصرفی یک شهرک مسکونی 100 هزار 

نفری مي باشد. 
پتانسیل  از  استفاده  با  برق  تولید   •
هیدرولیکی تونل فاضالبروشرق و انتقال آن 

به شبکه برق شهري 
ذخیره سازي  و  جداسازی  طرح   •
نیروگاه  در   )CCS( کربن  اکسید  دی 
بیوگازتصفیه خانه هاي فاضالب جهت تولید 

گاز کربنیک جامد )یخ خشک(
تصفیه خانه  لجن  مدیریت  مطالعات   •

فاضالب جنوب تهران و بازیابی متان
• تولید همزمان برق و حرارت از تصفیه 
فاضالب ) ازاستحصال و جمع آوري بیوگاز 

حاصل از تصفیه فاضالب(
فسیلي  سوخت هاي  از  استفاده  عدم   •
هوازي  بي  هاضمهاي  از  بهره برداري  در 

تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران

شرکت فاضالب تهران با  جلب 
تکنولوژهای جدید در زمینه 
تصفیه فاضالب کمک به توسعه 
پایدار و همچنین جذب در 
آمدهای حاصل از فروش گواهی 
کاهش انتشار)CER ( بهره گیری 
از مزایای اجراي بزرگترین پروژه 
 )CDM( مکانیسم توسعۀ پاك
در بخش فاضالب جهان را در 
واحد هاي مختلف تصفیه خانه هاي 
فاضالب در دستور کار خود 
قرارداده است
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پیشرو  کشورهای  از  یکی  استرالیا 
کشور  این  است.  نمک زدایی  صنعت  در 
خود  خاص  اقلیمی  شرایط  با  پهناور 
و  ممکن  شیوه های  دنبال  به  همواره 
بوده  آب  تأمین  ای  بر  صرفه  به  مقرون 
که  جدید  استرالیای  که  زمانی  است. 
و  شد،  فتح  اروپا  از  مهاجرانی  دست  به 
دوره نوین خود را آغاز کرد، دولتمردانی 
همه  که  شدند  انتخاب  آن  اداره  برای 
اروپایی  سبز  و  پرآب  سرزمین های  از 
تجربه ای  آنها  بودند.  رفته  کشور  این  به 
بود  همین  برای  و  نداشتند  آبی  کم  از 
به  کم آبی،  با  مواجهه  در  زود  که خیلی 
شهرها  آب  تأمین  برای  شیوه ای  دنبال 
آنها  گشتند.  رشد  به  رو  روستاهای  و 
به طور  و  اساس آموخته های پیشین  بر 
پشت  بارش  جمع آوری  روی  بر  سنتی 
سدها و آب بندها برای تأمین منابع آب 

شیوه  این  کردند.  اتکا  خود  آشامیدنی 
تأمین آب در استرالیا تا امروز هم ادامه 

دارد.
به  نیاز  و  استرالیا  افزایش جمعیت  با 
این  بیشتر، دولتمردان  تأمین آب شرب 
کشور به استفاده از شیوه نمک زدایی به 
این  آوردند.  روی  معکوس  اسمز  روش 
انتخاب در واقع نه تنها انتخاب استرالیا، 
بلکه انتخاب بسیاری از کشورهای دیگر 
بود که در دهه اول قرن بیست و یکم با 
برای شهروندان  آب  تأمین  معزل جدی 

خود روبرو شده بودند.
بین المللی  انجمن  اعالم  بنابر 
تعداد   ،2009 سال  در  نمک زدایی 
در  نمک زدایی  واحد   451 و  14هزار 
بود  بهره برداری  حال  در  جهان  سراسر 
 60 حدود  مجموع  در  واحدها  این  که 
تولید  روز  در  آب  مکعب  متر  میلیون 
با  بعد  در سال های  روند  این  می کردند. 
گونه ای  به  بود  همراه  چشمگیری  رشد 
با افزایش حدود 13 درصدی تولید آب 

 2010 سال  در  نمک زدایي  طریق  از 
کارخانه های  طریق  از  آب  تولید  میزان 
مکعب  متر  میلیون   68 به  نمک زدایی 
نمک زدایي  بین المللی  انجمن  رسید. 
درباره پیش بینی خود برای سال 2020 
اعالم کرده است که بر اساس روندی که 
از طریق  تولید آب  طی می شود، میزان 
این سیستم طی سه سال آتی به 120 

میلیون متر مکعب خواهد رسید.
توسعه  و  تولید  زمینه  در  استرالیا 
تجهیزات و صنایع مربوط به نمک زدایی 
حساب  به  پیشرو  کشورهای  جمله  از 
می آید. تجربه استرالیا در این حوزه اگر 
نگوییم منحصربفرد و یگانه است، الاقل 
این صنعت  برتر  تجربه های  معدود  جزو 

است.
بین  را  خشکسالی  بدترین  استرالیا 
سال های 1997 و 2010 تجربه کرد. این 
خشکسالی عالوه بر زیان های اقتصادی، 
و  اجتماعی  نارضایتی های  بروز  موجب 
دولتمردان  برای  جدی  مشکالت  اجیاد 

استرالیا شد. این خشکسالی تجربه تلخی 
برای  می شد.  تکرار  نباید  دیگر  که  بود 
مقابله با این چالش روش هایی از جمله 
آب،  بازیافت  آب،  تجارت  آب،  حفاظت 
آب  )مانند  سطحی  آب  های  جمع آوري 
باران و برف( و استفاده مجدد از پسآب 
به  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در  خانگی 
باز  اقدامات  این  همه  اما  شد،  برده  کار 

هم کافی نبود.

سرمایه گذاری 15 میلیارد دالری 
برای نمك زدایي

دولت استرالیا برای پاسخ به تقاضای 
تصمیم  آب،   به  دسترسی  چالش  و  آب 
آزموده شده  از شیوه های  به غیر  گرفت 
ابعاد  در  نمک زدایی  شیوه  از  قبلی، 
که  بود  این  کند.  استفاده  بزرگتری 
میلیارد   15 حدود  سرمایه گذاری  به 
آشامیدنی  آب  بازیافت  حوزه  در  دالری 
این  کرد.  اقدام  دریا  آب  نمک زدایی  و 
طرح شامل ساخت 6 آب شیرین کن، در 

استراليا، پيشرو 
در صنعت نمك زدایي

قاره كانگوروها در خط مقدم شیرین كردن آب دریاهاست

حامد صمدی
روزنامه نگار  اقتصادي
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پنج پایتخت ایالت اصلی و چهار کارخانه 
»بریزبن«  در  آشامیدنی،  آب  بازیافت 
بود. بر اساس طرحی که در سال 2009 
این  احداث  فرآیند  قرار شد  کلید خورد 
ظرف  اشامیدنی  آب  تولید  مجموعه 

هشت سال به نتیجه برسد.
نمایندگان صنعت   2016 سال  اکتبر 
آب از سراسر جهان به منظور شرکت در 
کنگره و نمایشگاه جهانی آب در بریزبن 
تا  گردهم  آمدند  استرالیا   )Brisbane(
تجربه های خود، شاهد  نمایش  بر  عالوه 
پیشرفت صنعت نمک زدایی استرالیا نیز 
که  کارگاهی  در  کنگره،   این  در  باشند. 
شرکت بین المللی آب با همکاری انجمن 
)آب شیرین کن(  نمک زدایی  بین المللی 
 International Desalination(
آب  انجمن  و   )Association
 Australian Water( استرالیا 
روش  دادند،  ترتیب   )Association
آب،  تقاضای  افزایش  چالش  با  مقابله 
تغییرات آب و هوایی و افزایش نوسانات 
آب و هوایی که در استرالیا به کار رفته 
مدیران صنعت  و  برنامه ریزان  برای  بود، 

آب دیگر کشورها نیز به نمایش درآمد.
بین المللی  بزرگ  همایش  این  در 
کوئینزلند  ایالت  مرکز  بریزبن،  در  که 
کنار  در  می شد،  برگزار  استرالیا 

بحران  درگیر  کشورهای  از  بسیاری 
زمینه  در  فعال  بزرگ  کمپانی های  آب، 
یکی  بودند.  کرده  نیز شرکت  آب  تولید 
همایش  این  برای  که  مجموعه هایی  از 
آمده  استرالیا  بزرگ  شهر  سومین  به 
 IWC بود.  آی.دبلیو.سی  مجموعه  بود 
 International Water مخفف  که 
مراکز  از  یکی  است   Company
است.  اب  تولید  حوزه  در  دنیا  مطرح 
این مرکز در سال 2010 شهر در شایَن 
وایومینگ  ایالت  مرکز   )Cheyenne(
شرکت  است.  شده  تأسیس  آمریکا 
بین المللی آب )IWC( در واقع مرکزی 
کارآفرینان  و  مخترعان  برای  است 
چگونگی  درباره  را  خود  ایده های  که 
اشتراک  به  دیگران  با  آب  به  دسترسی 

می گذارند.
چنانکه گفتیم استرالیا برای پاسخ به 
آب،   به  دسترسی  چالش  و  آب  تقاضای 
 15 حدود  سرمایه گذاری  به  تصمیم 
آب  بازیافت  حوزه  در  دالری  میلیارد 
دریا گرفت  نمک زدایی آب  و  آشامیدنی 
که این شامل ساخت شش آب شیرین کن 
اصلی  ایالت  پایتخت  پنج  در  دریا،  آب 
شیرین کن ها  آب  این  از  یکی  می شد. 
ایالت  مرکز   )Perth( پرت  منطقه  در 
شهر  این  دارد.  قرار  غربی  استرالیای 

و  غربی  استرالیای  شهر  بزرگ ترین 
استرالیا  بزرگ  شهر  چهارمین  همچنین 

محسوب می شود.
راستای  در  که  دیگری  بزرگ  واحد 
شیرین کن های  آب  بزرگ  طرح  اجرای 
آب شیرین کن  شد،  تاسیس  استرالیا 
نزدیکی  در   Southern Seawater
در   Binningup بینینگوپ  منطقه 
حدود  واحد  این  بود.  غربی  استرالیای 
کن  شیرین  آب  واحد  با  کیلومتر   150
این  واحد  این  مزیت  دارد.  فاصله  پرت 
آب  نخستین بار،  برای  توانست  که  بود 
منطقه  ساکنان  برای  سالم  آشامیدنی 
از  یکی  که  واحد  این  کند.  تأمین  را 
بزرگترین واحدهای تولید اب شیرین در 
جهان به شمار می رود و در حال حاضر 
لیتر  میلیارد   144 حدود  تولید  به  قادر 
سال  در  گالن(  میلیارد   38( سالم  آب 
تنهایی  به  واحد  این  یعنی  این  است. 
می تواند نیمی از آب آشامیدنی جمعیت 
دو میلیون نفری شهر پرت را تأمین کند.

برای تأمین آب آشامیدنی شهر پرت 
استفاده مي شود.  نیز  دیگر  واحد  از یک 
در»کووی  پرت  منطقه  آب شیرین کن 
دیگری  واحد   KWINANA نانا« 
»کوک بورن  منطقه  آب  از  که  است 
در  که   Cockburn Sound ساند« 

غربی  ساحل  در  هند  اقیانوس  ورودی 
آن  و سپس  استفاده  دارد،  قرار  استرالیا 

را نمک زدایی می کند.
نکته جالب درباره واحد آب شیرین کن 
کووی نانا، این است که تاکنون هیچ گونه 
کارخانه  این  از  محیطی  زیست  مشکل 

آب شیرین کن گزارش نشده است.
مقررات  تنظیم کننده  سازمان های 
رسمیت  به  را  مرکز  این  زیست محیطی 
شناخته اند و یکی از مراکز آب شیرین کنی 
است که نظارت بسیاری روی آن وجود 
به  سال   10 طی  کارخانه  این  دارد. 
گرفتن  نظر  در  با  همراه  خود  فعالیت 

حفظ محیط زیست ادامه داده است.
درکنار همه اینها باید در نظر داشت 
صنعت  در  استرالیا  دیگر  ویژگی  که 
نمک زدایی، اتکای این کشور به انرژی های 
آب شیرین کن  مثال  بعنوان  است.  پاک 
بزرگ  آب شیرین کن های  از  که  پرت 
خود  انرژی  می آید،  به شمار  استرالیا 
تجدید پذیر  انرژی های  خرید  توسط  را 
تأمین می کند. خرید انرژی پاک می تواند 
به عملکرد پایدار این واحد، در بلندمدت 
بینجامد و در نهایت هزینه های تولید آب 

را نیز کاهش دهد.
واحدهایی  طراحی  برنامه  اساس  بر 
مراکز  این  گفتیم،  سخن  آنها  از  که 

ملبورن یکی از 20 شهر 
دنیاست که بهترین امکانات 
زندگی را دارد. با این همه 
با توجه به شرایط خشکسالی 
تابستان سال 2016، 
ذخیره سازی آب ملبورن به 
زیر 60 درصد کاهش یافت. 
این اتفاق زنگ خطری بود که 
می توانست اعتبار ملبورن را 
زیر سوال ببرد. دولتمردان 
استرالیا برای عبور از 
این بحران به کارخانه آب 
شیرین کن ویکتوریا سفارش 
تولید آب دادند تا این کمبود 
را جبران کنند

 نمایی از کارخانه آب شیرین کن آدالید در زمان ساخت
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سال   50 حداقل  برای  آب شیرین کن 
داد.  خواهند  ادامه  خود  فعالیت  به 
پیش بینی نهادهای علمی درباره وضعیت 
است  این  استرالیا  اقلیمی  و  جغرافیایی 
و  خشکسالی  آینده  سال   50 طی  که 
تقاضا برای آب در استرالیا بیشتر خواهد 

شد.
تا  شد  مجبور  منظور  این  برای  که 
به  آب  لیتر   189  )GL  50( سفارش 
برای  ویکتوریا  کن  شیرین  آب  کارخانه 
سال مالی 2017 - 2016 بدهد- این در 
حالی است که برای نخستین بار این کار 

در سال 2012 انجام شد.
دنیاست  شهر   20 از  یکی  ملبورن 
با  دارد.  را  زندگی  امکانات  بهترین  که 

به شرایط خشکسالی  توجه  با  این همه 
ذخیره سازی   ،2016 سال  تابستان 
کاهش  درصد   60 زیر  به  ملبورن  آب 
که  بود  خطری  زنگ  اتفاق  این  یافت. 
سوال  زیر  را  ملبورن  اعتبار  می توانست 
از  عبور  برای  استرالیا  دولتمردان  ببرد. 
شیرین کن  آب  کارخانه  به  بحران  این 
ویکتوریا سفارش تولید آب دادند تا این 
کمبود را جبران کنند. این همان واحدی 
بود که در راستای عبور از بحران کم آبی 
در سال 2012 احداث شده بود. ملبورن 
برای  جهان  خوب  شهرهای  میان  در 
حفظ  عوامل  از  یکی  ماند.  باقی  زندگی 
این جایگاه را می توان داشتن آب سالم 
آب شیرین کن  کارخانه  احداث  زمان  از 

نمایی از تاسیسات داخلی آب شیرین کن آدالیدنمایی از تاسیسات کارخانه آب شیرین کن بزرگ شهر پرت

وضعيت فعلی ظرفيت )مگاليتر در روز(مكانايالت

آلبانیاسترالیای غربی
آنکتل پوینت

بارو آیلند
بانبری
بوراپ

کیپ پرستون 
اسپرانس

گاردن آیلند
کارتا 

ساحل کوینانا
النگ آیلند 

اونسلو
راتنست آیلند

33
9.6
7

137
16.4
140
45

نامشخص
175
144

0.017
11

0.55

تایید در سال 2012
تایید در سال 2013

فعال 
فعال
فعال
فعال

طرح در سال 2011

در دست برنامه ریزی
فعال
فعال

فعال

استرالیای 
جنوبی 

کانگورو آیلند 
لی کریک

     النسدیل 
خلیج بی

بندر آگوستا 
بندر اسپنسر

وایاال استیلوورکس

0.3
نامشخص

300
0.06

8
14
4

فعال
فعال
فعال
فعال

تایید شده در سال 2014
در دست ساخت

فعال

گرین آیلند کویینزلند
همیلتون آیلند 

هوک آیلند 
النگ آیلند 
سنت اگنس

توگان

0.06
1.5

نامشخص
0.12
1.5
125

فعال
فعال
فعال
فعال

تکمیل در سال 2013
فعال

در نتيجه بحران تامين آب در استراليا طی سال های 1997-2009، دولت اين 
معكوس  اسموس  روش  به  آب شيرين كنی  نيروگاه های  ساخت  به  آغاز  به  كشور 
انرژی  منابع  از  نيروگاه ها  اين  از  بسياری  بهره برداری  و  كرد. هم زمان در ساخت 

تجديدپذيری چون انرژی بادی استفاده شده است. 
منطقه  در  كوينانا  نيروگاه  استراليا  در  فعال  آب شيرين كنی  نيروگاه  اولين 
تاسيسات  دومين  شد.  تكميل   2006 سال  در  آن  ساخت  پروژه  كه  ساخته  پرث 
بهره برداری  به   2009 سال  در  كشور  اين  گلدكوست  سواحل  در  آب شيرين كنی 
از ژانويه 2010 فعاليت خود  نيز  رسيد. نيروگاه آب شيرين كنی كورنل در سيدنی 

را آغاز كرده است. 
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ویکتوریا در سال 2012 دانست.

تجربه درس آموز استرالیا در 
شیرین كردن آب دریاها

آب شیرین کن هایی که در ایالت های 
استرالیا شرقی استرالیا فعالیت می کنند 
با رویکرد تضمین آب سالم در یک آب 
از  و  شده اند  ساخته  ناپایدار  هوای  و 
شیرین کن ها،  آب  به  شبیه  حیث  این 
نیستند.  غربی  استرالیای  ایالت های  در 
مردم شرق استرالیا به اهمیت منابع آب 
و فراهم شدن آب، توسط آب شیرین کن 
هستند.  آگاه  آب  مجدد  استفاده  و 
این  در  خانوار  هر  هزینه  است،  گفتنی 
حد  در  سالم،  آب  داشتن  برای  منطقه 
را  آب  می توان  و  است  متوسطی  نسبتاً 
متوسط  قیمت  کاالهای  نهایت جزو  در 

به حساب آورد.
و  مصرفی  آب  که  آدالید،  شهر  در 
آب  کمبود  زمان  در  را  خود  کشاورزی 

ظرفيت )مگاليتر تاسيسات
در روز(

ظرفيت )گيگاليتر 
در سال(

ميزان درصد تامين 
آب 

تكميل پروژه مكانشرايط فعلی

27 درصد جنوب شرقی 12545نیروگاه گلدکوست
کویینزلند

2009کویینزلندفعال در پایین ترین سطح تولید

تولید ساالنه 45 گیگالیتر 17درصد پرث13048نیروگاه پرث
در سال

2006کوینانا

2010کورنلفعال در پایین ترین سطح تولید 15درصد سیدنی25090نیروگاه سیدنی

2012ویکتوریافعال در پایین ترین سطح تولید33 درصد ملبورن410150نیروگاه ویکتورین

2012بینینگاپ20 درصد پرث270100نیروگاه سوترن سی واتر

2012بندر استانواکفعال در پایین ترین سطح تولید 50 درصد آدالید270100نیروگاه آدالید

وضعيتمكانظرفيت )مگاليتر در روز(نيروگاه

متوقف شده استرالیای جنوبی15پوینت پترسون

نامشخصاسترالیای غربی2اونسلو

تایید طرح در سال 2011استرالیای جنوبی280پوینت لولی/بندر بونیتون

تایید طرح در سال 2007نیوسوت ولز20تووکلی

طرح ساخت پس از سال 2028کویینزلندنامشخصسان شاین کوست

محل بحثکویینزلندنامشخصبریبی آیلند

وجود  می کند،  تأمین  موری  رودخانه   از 
منابع جایگزین و مقرون به صرفه مانند 
در  آب،  بازیافت  و  دریا  آب  نمک زدایی 
مناطق  تا  بود  خواهد  تضمینی  واقع 
شهری و کشاورزی، آب مصرفی خود را 
از دست ندهند. یکی از تجربیات مهم که 
که  است  این  استرالیا گرفت  از  می توان 

استرالیا راهکاری را به کار برده که توسعه 
باشد.  هوا  و  آب  از  مستقل  آب،  منابع 
راه هایی  باید  که  است  این  عاقالنه  پس 
بازیافت  و  دریا  آب  نمک زدایی  همچون 
از  از آب و استفاده مجدد  آب، حفاظت 
اقتصادی  ابزار  و  سطحی  فاضالب های 
برای چالش کمبود منابع آبی به کار برده 

آب  نمک زدایی  در  سرمایه گذاری  شود. 
راه حل های  می تواند  آب  بازیافت  و  دریا 
سریع و مقرون به صرفه ای باشد که تأثیر 
به دنبال  هم  را  زیست محیطی  نامطلوب 
و  زمان خشکسالی  در  می تواند  و  ندارد 
ایجاد کمبود آب جواب گوی تقاضا برای 

آب باشد.

نیروگاه های در دست توسعه یا متوقف شده
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