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مجله خبري

سالي كه گذشت

د    ر مسير توسعه

پیام  نوروزي مدیرعامل شركت فراب

پایان حفاري قطعه اول تونل قطار شهري كرمانشاه 
با اتصال تونل های شمالی و جنوبی قطعه اول قطار شهری کرمانشاه در مراسمي با حضور استاندار 

کرمانشاه، ساخت قطعه دوم اين تونل، رسماً آغاز شد... 

 استارتاپ ویکند »كاني آپ« 
يکی از اهداف شرکت تجارت و سرمايه گروه فراب استفاده از ايده های جديد جهت سرمايه گذاری 

و جذب نيروهای جوان و خالق در رسيدن به اين مهم است...

شناسایي و معرفي شركت هاي برتر  
رتبه بندي شرکت ها، موضوع جديدي نيست و سال هاي زيادي است که اين کار به روش هاي 
مختلف در ايران و ساير کشورهاي جهان با محدوده ملي، منطقه اي و بين المللي انجام شده است...

فراب رتبه 64 برترین هاي اقتصاد ایران  
بر اساس اعالم سازمان مديريت صنعتی، گروه فراب موفق به کسب رتبه 64 در بين »صد شرکت 

برتر ايران« شد...

پروژه »اومااویا« نماد توانمندی مهندسان ایرانی درخارج از مرزها است  
رئيس مرکز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع آب و برق درباره بازديد از پروژه »اومااويا« در کشور 

سريالنکا گفت: اجراي پروژه »اومااويا«، نماد توانمندی مهندسان ايرانی درخارج از مرزها است...

فراب؛ تنها شركت ایراني حاضر در نمایشگاه  بین المللي انرژي مالزي  
شرکت فراب با حضور در نمايشگاه بين المللي انرژي که بزرگ ترين کنفرانس و نمايشگاه در سه 

زمينه انرژي، نفت و طرح هاي زيربنايي در شرق کشور مالزي برگزار شد...

خط 7 مترو تهران تا پایان بهار 97 بازگشایي مي شود
شرکت فراب با حضور در نمايشگاه بين المللي انرژي که بزرگ ترين کنفرانس و نمايشگاه در سه 

زمينه انرژي، نفت و طرح هاي زيربنايي در شرق کشور مالزي برگزار شد...

نگاهي به مهم ترین رویدادهاي خبري فراب در سال 1396
تقويم ُعمر ما يك بار ديگر در حال ورق خوردن است و در آستانه ورود به سال تازه قرار داريم. 

سال 1396 خورشيدي را پشت سر گذاشتيم... 

فراب در سالي كه گذشت
  مروری بر عملکرد معاونت برنامه ريزی و توسعه سيستم ها 

 مروری بر عملکرد معاونت بازرگانی
 مروري بر عملکرد شرکت نارديس  

 مروری بر عملکرد مديريت پروژه طرح هاي کنتورهای هوشمند 
 مروری بر عملکرد شرکت بهره برداري و نگه داري فراب 

 مروری بر عملکرد معاونت طرح هاي صنايع ريلی
 مروری بر عملکرد معاونت طرح هاي نيروگاه آبي

 مروری بر عملکرد معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني
 مروری بر عملکرد معاونت توسعه پروژه هاي سرمايه گذاري

 مروری بر عملکرد معاونت مهندسی  
 مروری بر عملکرد شرکت تجارت و سرمايه گروه فراب 

 مروری بر عملکرد معاونت توسعه طرح ها )حوزه1( 
 مروری بر عملکرد مديريت بازرسي و کنترل کيفيت
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پر  سالي  گذشت.  ديگر  سال  يك 
فراز و نشيب براي كليه همكاران گروه 
فراب. در اين سال نيز با وجود تمامي 
در  اقتصادي  مشكالت  و  ناماليمات 
همكاران  همه  همراهي  با  كشور، 
زيادي  موفقيت هاي  شاهد  خوبمان 
بوديم.  در سطح عملكرد گروه فراب 
در سال 96، گروه فراب به رتبه 64 
در بين 100 شركت برتر ايران نائل 
مديريت  سازمان  اظهار  به  و  شد 
برتر  شركت  سومين  عنوان  صنعتي، 
ايران را در گروه پيمانكاري به  دست 
آورد. اين موفقيت مرهون تالش كليه 
همكاران گروه در شركت هاي فراب، 
و  بهره برداري  افرا،  نوتاش  نارديس، 
تجهيزات  ساخت  فراب،  نگه داري 
فراب و تجارت و سرمايه گروه فراب 
از همه  اينجا  مي باشد و جا دارد در 
شما همكاران خوبم، چه آن هايي كه 
همچنان با ما هستيد و چه آن هايي 
كه مجموعه را ترك نموده ايد، تشكر 

و قدرداني نمايم.
كنم  اعالم  كه  است  مباهات  مايه 
شركت فراب براي دومين سال پياپي، 
"صادركننده  عنوان  اخذ  به  موفق 
ممتاز خدمات فني و مهندسي كشور" 
شد. اين مهم نشان دهنده توان باالي 
شركت  متخصصان  مهندسي  و  فني 
پيچيده  پروژه هاي  اجراي  در  فراب، 
زير ساختي در كشورهاي ديگر است.

در  ريلي،  پروژه هاي  حوزه  در 
مشهد،  شهري  قطار   2 خط  پروژه 
و  راه اندازي  خط  از  ديگري  بخش 

عمده  بخش  شد.  متصل   1 خط  به 
در  تهران  مترو   7 خط  تجهيزات 
سال جاري خريد و نصب شد و اميد 
سال  در  مالي  منابع  تامين  با  داريم 
)شامل  باقي مانده  بخش هاي  آتي، 
سيگنالينگ و تهويه و اطفاي حريق( 
تهران مجددا  مترو   7 و خط  تكميل 
مورد بهره برداري قرار گيرد. در سال 
96 فاز دوم پروژه خط 8 مترو تهران 
 ) خميني)ره(  امام  فرودگاه  )مترو 
حوزه  در  رسيد.  بهره برداري  به  نيز 
بازاريابي ريلي هم پيش نويس قرارداد 

خط A قطار شهري قم امضا شد. 
در سال 1396در حوزه پروژه هاي 
نيروگاه آبي، واحد دوم نيروگاه داريان 
سردشت  پروژه  در  شد.  راه اندازي 
نصب  و  ساخت  خريد،  درگير  عمدتا 
پروژه هاي  در  بوديم.  تجهيزات 
مرحله  در  خداآفرين،  و  درالوك 
نيروگاه  اصلي  تجهيزات  ساخت 
هستيم. در پروژه تونل آزاد بيش از 8 
كيلومتر از 11 كيلومتر تونل حفاري 
 97 سال  در  اميدواريم  و  است  شده 
كارهاي باقي مانده به اتمام برسد. در 
پروژه  بزرگ ترين  كه  اومااويا  پروژه 
خارج كشور فراب محسوب مي شود، 
درصد   88 فيزيكي  پيشرفت  به 
رسيديم و بخش عمده اي از فعاليت ها 

انجام شده است. 
نيروگاه  پروژه هاي  حوزه  در 
همت  با  داالهو  پروژه  در  حرارتي، 
اغلب  تامين  قرارداد  همكاران  همه 
و  امضا  فشرده  زماني  در  تجهيزات 

مبادله شد و فعاليت هاي ساختمان و 
نصب نيروگاه با سرعت قابل توجهي 
در حال اجراست. از اين منظر همه، 
هم پيمان شده ايم كه آنچه در ابتدا 
را  مي نمود  ناممكن  كاغذ  روي  بر 
يكپارچه  و  منسجم  گروهي  كار  با 
آتي، شاهد  و در سال  ممكن سازيم 
نيروگاه  گازي  واحد  اولين  راه اندازي 
داالهو باشيم. در پروژه پارس جنوبي 
نتيجه بخش  همكاران  بي وقفه  تالش 
اعتماد  بتوانيم  تا  شد  موجب  و  بود 
مرتفع  با  لذا  كنيم.  جلب  را  كارفرما 
بخش  پروژه،  مالي  مشكالت  شدن 
صورت  تجهيزات  تامين  از  عمده اي 
آغاز  نيز  نصب  عمليات  و  پذيرفت 
در  طرح  اين  راه اندازي  است.  شده 
انتهاي سال 97 يكي از پرچالش ترين 
است  موفقيت هايي  جذاب  ترين  و 
و  مشاور  و  كارفرما  كام  مي تواند  كه 
شيرين  را  عزيز  همكاران  همچنين 
وجودآمده  به  اعتماد  پايه  بر  كند. 
طرح،  اين  مشاور  و  كارفرما  بدنه  در 
پروژه آب شيرين كن پارس جنوبي نيز 
به شركت فراب واگذار شد. اين بخش 
حوزه اي  به  ما  ورود  منظر  از  كار  از 
كه داراي پتانسيل گرفتن پروژه هاي 
كشور  از  خارج  و  داخل  در  بسيار 
است.  اهميت  حايز  بسيار  مي باشد، 
درصدي   99 فيزيكي  پيشرفت  با 
فعاليت هاي مشاركت فراب- نارديس 
خليج  ستاره  پااليشگاه  پروژه  در 
توليد  شاهد  بندرعباس،  در  فارس 

بنزين در اين پااليشگاه هستيم.

در پروژه كنتورهاي هوشمند، بالغ 
بر سي  هزار كنتور نصب شده در مدار 
داريم و اميدوار هستيم در سال آتي، 
تعهد  كنتورهاي  از  بيشتري  بخش 

شده را نصب و راه اندازي كنيم. 
پتروشيمي،  و  گاز  نفت،  حوزه  در 
نارديس  شركت  همكاران  تالش  با 
ايستگاه تقليل فشار گاز نيروگاه گازي 
الصدر تحويل شد. در پروژه يوتيليتي 
جنوبي،  پارس   24 تا   22 فازهاي 
از جمله پست ها،  واحدها  از  تعدادي 
آتش نشاني  سيستم  بخار،  سيستم 
پروژه  در  شد.  راه اندازي  نيتروژن  و 
تجهيزات  اكثر  قرارداد  ري،  سبزآب 
درصد   15 به  پروژه  و  شد  نهايي 
پروژه  در  رسيد.  فيزيكي  پيشرفت 
شيرين سازي پااليشگاه ميعانات گازي 
عسلويه، ادامه فعاليت هاي ساختماني 
و تامين انجام شد و قريب 35 درصد 
پيشرفت فيزيكي حاصل شد. اما ساير 
پتروشيمي  و  گاز  نفت،  پروژه هاي 
با  مالي،  مشكالت  و  مسائل  دليل  به 

توقف مواجه شده است.
به  نوتاش  شركت   96 سال  در 
به  فراب،  گروه  اجرايي  بازوي  عنوان 
واقع مشكالت اجرا را به چالش كشاند 

سال 97؛ جلوه پرافتخار 
به ثمر رسيدن  نتيجه تالش ها

پيام نوروزي مديرعامل شركت فراب

با تمام صعوبت ها، در طول 
اين سال ها، گروه فراب 
با تالش ستودني همه  
همكاران، همواره مسائل 
و مشكالت را به چالش 
كشيده است
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پروژه هاي  فعاليت هاي  انجام  در  و 
و  سردشت  داريان،  نيروگاه هاي 
اومااويا، پااليشگاه ستاره خليج فارس، 
مترو   8 خط  تهران،  مترو   7 خط 
مشهد،  شهري  قطار   2 خط  تهران، 
جنوبي،  پارس  و  داالهو  نيروگاه هاي 
جنوبي،  پارس   24 تا   22 فازهاي 
گچساران،  پتروشيمي  و  ري  سبزآب 

كمك شاياني به گروه فراب نمود. 
بهره برداري  گذشته،  همچون 
شيركوه،  نيروگاه هاي  از  مطلوب 
بيشه،  سياه  گتوندعليا،  سنگ توده2، 
مرهون  داريان،  و  آزاد  سيمره، 
زحمات همكاران شركت بهره برداري 
تالش  با  كه  است  فراب  نگه داري  و 
بر  مجدد  تاييدي  مهر  ايشان،  مداوم 

اعتبار فراب در اين حوزه زدند. 
ساخت  شركت   ،96 سال  در 
داخل  ساخت  نيز  فراب  تجهيزات 
پروژه هاي  تجهيزات  از  بخشي 
و  جنوبي،  پارس  اومااويا،  درالوك، 
خط 2 قطار شهري مشهد را مديريت 
نمود. همكاران اين شركت دوشادوش 
فراب،  اجرايي  معاونت هاي  همكاران 
وصول به اهداف كيفي در قالب برنامه 
را در ساخت داخل  پروژه  زمان بندي 

تجهيزات مورد پيگيري قرار دادند.
رسيدن  ثمر  به  منظر  از   97 سال 

پرافتخار  جلوه اي  تالش ها،  نتيجه 
واحد  اولين  راه اندازي  كه  زيرا  دارد؛ 
داالهو،  تركيبي  سيكل  نيروگاه  گاز 
نيروگاه  بخار  واحد  اولين  راه اندازي 
راه اندازي  جنوبي،  پارس  متمركز 
پارس جنوبي،   24 تا   22 فازهاي 
راه اندازي نيروگاه سردشت، راه اندازي 
تكميل  داريان،  نيروگاه  سوم  واحد 
 8 و   7 خطوط  راه اندازي  آزاد،  تونل 
فاز سوم خط  راه اندازي  تهران،  مترو 
2 مترو مشهد و فاز اول خط A قطار 
انتظار  اين سال مورد  شهري قم، در 

است.  
ويژه  تمركز  بايستي   97 سال  در 
هوشمندي  با  را  بازاريابي  حوزه  در 
قرار  توجه  مورد  بيشتري  جديت  و 
مجدد  سازمان دهي  اين رو،  از  دهيم. 
دو(،  )حوزه  طرح ها  توسعه  معاونت 
مي تواند به عنوان تقويت توان شركت 
قرار  توجه  مورد  حوزه  اين  در  فراب 
گيرد. انتظار داريم در حوزه بازاريابي، 
معاونت هاي توسعه  طرح ها با همراهي 
به ويژه  معاونت ها  ساير  پشتيباني  و 
و  بازرگاني  مهندسي،  معاونت هاي 
نسبت  قبل  از  بيشتر  سرمايه گذاري، 
مناقصات  در  حضور  و  بازار  رصد  به 
و مذاكرات اقدام نمايند. اين موضوع 
و  نيست  فراب  شركت  مختص 

ضروري است كليه شركت هاي گروه، 
تاكيد و توجه ويژه اي به حوزه بازار، 
تعريف  ماموريت  چارچوب  در  البته 
شده، داشته باشند. به منظور عبور از 
چالش هاي پيش روي مالي، الزم است 
كليه معاونان شركت فراب و مديران 
عامل شركت هاي گروه فراب، تدابير 
الزم را به منظور افزايش بهره وري و 
حذف كارها و هزينه هاي غيرضروري 

به عمل آورند.
بايستي موضوع وصول مطالبات از 
كارفرمايان به عنوان يك كار مهم و با 
اولويت در معاونت هاي اجرايي طرح، 
سرمايه گذاري و مالي در نظر گرفته 
معاونان  و  مجريان  بايستي  شود. 
محترم طرح، مراقبت هاي الزم را در 
نقدينگي  جريان  وضعيت  خصوص 

پروژه ها، داشته باشند. 
اين  طول  در  صعوبت ها،  تمام  با 
سال ها، گروه فراب با تالش ستودني 
همه  شما، همواره مسائل و مشكالت 
بديهي  است.  كشيده  چالش  به  را 
دستيابي  و  مشكالت  از  عبور  است 
همراهي  تالش،  مرهون  موفقيت،  به 
از  و صبوري شما عزيزان بوده  است. 
جديد  سال  در  كه  دارم  باور  اين رو 
فراب  و  مانده  پابرجا  سنت  اين  نيز 
مجموعه  در  انسجام  با  همچنان 

مسير  خوبي  به  اجرايي  و  ستادي 
بالندگي را مي يابد و به پيش مي رود. 
كليه  از  و  شمرده  غنيمت  را  فرصت 
همكارانم در معاونت ها و مديريت هاي 
ستادي كه به نحوي شايسته و قابل 
حمايت  اجرايي  تيم هاي  از  ستايش 
قدرداني مي كنم  كردند،  پشتيباني  و 
كه  را  همراهانم  تمامي  زحمات  و 
و  گرما  در  اجرايي،  كارگاه هاي  در 
مكان ها  افتاده ترين  دور  در  سرما، 
محترمشان  خانواده هاي  از  دور  به  و 
مشغول خدمت هستند، ارج مي نهم.  
و  شما  براي  جديد،  سال  اميدوارم 
همه عزيزانتان، سالي پر از سالمتي، 

كاميابي و موفقيت باشد. 
دوستدار شما
مهران لطفي 

الزم است كليه معاونان 
شركت فراب و مديران 
عامل شركت هاي گروه 
فراب، تدابير الزم را به 
منظور افزايش بهره وري و 
حذف كارها و هزينه هاي 
غيرضروري به عمل آورند
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رفع پانچ تابلو هاي MV ساختمان كنترل نيروگاه داالهو

 عمليات نصب نردباني كابل، سيستم ارت و كابل كشي 20 كيلوولت 
در تراز زيرسكوي ايستگاه هاي H2, I2 خط 2 قطار شهري مشهد

هيدرو تست ساختمان فوم نيروگاه داالهو

 كابل كشي 20 كيلو ولت از گيشا تا بوستان گفتگو خط 7 متروي تهران

Reinstate ساختمان فورواردينگ نيروگاه داالهو

 اخبار شركت ساختمان و نصب فراب

 اخبار شركت ساخت تجهيزات فراب

رعايت  منظور  به  و  شده  انجام  هماهنگي هاي  با 
رويه ساخت و نصب سازه سيستم کولينگ، شرکت 
نصب  پيمانکار  بعنوان  سازه  تجهيزات  تامين کننده 
در  نفرات  استقرار  و  تجهيزکارگاه  و عمليات  انتخاب 
سايت پروژه با نظارت مستقيم تيم مديريت پروژه شرکت 
ساخت تجهيزات فراب آغاز شده است. در حال حاضر 
فعاليت هاي پدگذاري و همترازسازي پدستال ها جهت 
شروع نصب ستون ها انجام شده است و انتظار مي رود 
  Main Columns، نصب بخش هاي اصلي سازه شامل
Main Beams و Platform Deck طي شش ماه 

آينده به اتمام رسد. 

پس از توافقات جديد مديريت شرکت هاي فراب 
قرارداد  از  به کمك هاي خارج  توجه  با  و  آذرآب  و 
شرکت فراب در تامين اعتبار مالي، مقرر شده است 
سرعت تامين مواد و ساخت تجهيزات سيستم بويلر 
بازيافت حرارتي نيروگاه پارس جنوبي بيشتر شده و 
چهار واحد از شش واحد تجهيزات تحت فشار نيز 

توسط شرکت S&T ساخته شود. تا کنون قريب به 
1050 تن از تجهيزات غير تحت فشار ساخته شده 
نيز در حال ساخت و تکميل مراحل  و 2600 تن 
عمليات  نيز  حاضر  حال  در  همچنين  است.  نهايي 
حمل سه بلوک از هجده بلوک تجهيزات Stack به 

سايت پروژه آغاز شده است.

آغاز نصب تجهيزات سازه سيستم كولينگ
 در سایت پروژه نيروگاه متمركز پارس جنوبی

ادامه مدیریت ساخت تجهيزات بازیافت حرارتی
 نيروگاه متمركز پارس جنوبی

 اخبار شركت ناردیس - پروژه یوتيليتي فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي

برق داركردن ساب استيشن شماره 3 راه اندازي بويلر يك با سوخت گاز 
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 روتور الورينگ واحد 3 نيروگاه داريان 

 147 واحد   Valve نگهداري  و  نصب  پايپينگ،  اجرايي  عمليات   
پروژه فاز 13 پارس جنوبي

نصب Operating Ring و سرووموتور واحد 1 نيروگاه سردشت

نصب كانوكشن  كويل كوره هاي  7 و 8 و 9 پتروشيمي گچساران

 بهره برداري از واحد 1 نيروگاه داريان

 اخبار شركت ساختمان و نصب فراب

 اخبار شركت ساخت تجهيزات فراب

به  مربوط  تجهيزات  از  عمده اي  قسمت هاي 
 )CRT( مخازن  فلزي،  سازه هاي  بخش هاي 
سيستم   )Steam Duct( بخار  کانال هاي  و 
پارس جنوبي  متمرکز  نيروگاه  پروژه  کولينگ 
ارسال  پروژه  محل  به  و  ساخته  پيمانکاران  توسط 
ساير  به  مربوط  پيمانکاران  قراردادهاي  است.  شده 

بسته هاي کاري پروژه نيز منعقد شده و يا در مراحل 
نهايي انعقاد هستند. با پايان تحويل محدوده کاري 
شامل  تن   8000 بر  بالغ  تجهيزاتي  پروژه،  اين 
تجهيزات مکانيکي و برقي سيستم کولينگ نيروگاه 
پروژه  سايت  در  و  ساخته  پارس جنوبي  متمرکز 

تحويل کارفرما خواهد شد.

انجام موفقيت آميز تست نهایي ماشين تميزكننده
دریچه آشغالگير پروژه  اومااویا

پيشرفت پروژه تامين تجهيزات سيستم كولينگ 
نيروگاه متمركز پارس جنوبی

پس از اتمام فرايندهاي طراحي، تامين و ساخت 
آشغالگير  دريچه  تميزکننده  ماشين  تجهيزات 
 Trash Rack Cleaning Machine
TRCM نيروگاه هاي درالوک 2 )عراق( و اومااويا 
تجهيزات  کارخانه اي  تست  عمليات  )سريالنکا(، 
شرکت  در  اومااويا  پروژه   TRCM ماشين هاي 
و  کارفرما  نمايندگان  حضور  با  )ايتاليا(   EMIS
مشاور طرح با موفقيت انجام شد و مطابق با برنامه 
نيز  درالوک  پروژه   TRCM ماشين  زمانبندي، 
در اسفندماه سال جاري آماده انجام تست نهايي 

خواهند بود.

نمايي از يونيت 132 واحد كولينگ واتر آماده سازي جهت راه اندازي يونيت 127
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عمليات نصب تابلوهاي  750v DC در پست RS ايستگاه  H2خط 
2 قطار شهري مشهد

 عمليات نصب و نگهداري تجهيزات مكانيكال )كمپرسور و جرثقيل 
سقفي( واحد 147 - پروژه فاز 13 پارس جنوبي

عمليات نصب و نگهداري تجهيزات مكانيكال، عمليات اجرايي پايپينگ 
پروژه فاز 13 پارس جنوبي

سيكل  نيروگاه   )STG( يك  واحد  ژنراتور  نصب  اجرايي  عمليات   
تركيبي پارس جنوبي

عمليات كابل كشي 20 كيلوولت در مسير تونل حدفاصل ايستگاه 
G2 - تا I2 خط 2 قطار شهري مشهد

 اخبار شركت ساختمان و نصب فراب

با اتصال تونل های شمالی و جنوبی قطعه اول قطار 
شهری کرمانشاه در مراسمي با حضور استاندار کرمانشاه، 
ساخت قطعه دوم اين تونل، رسماً آغاز شد. به گزارش 
روابط عمومي شرکت فراب، در اين مراسم که در تاريخ 
هجدهم بهمن ماه و با حضور شهردار کرمانشاه و جمعي 
از مسئوالن اين استان برگزار شد، »هوشنگ بازوند«، 
استاندار کرمانشاه، با بيان اينکه در کرمانشاه پروژه هايی 
مورد نياز است که در اقتصاد خانوارها نقش داشته باشد 
و بتواند هم در کالبد شهر و هم بر روح و روان شهر 
اثر داشته باشد، گفت: پروژه قطار شهری کرمانشاه، يك 
پروژه ملی قلمداد می شود و تنها متعلق به شهرداری 
نيست و اگر ضرورت پيدا کند، همه مديران استان بايد 
به اجرای اين پروژه کمك کنند. بازوند تاکيد کرد: اين 
پروژه بايد به طور ويژه در دستور کار قرار بگيرد و همه 
مديرانی که به نوعی درگير اين پروژه هستند، بايد به 
شهرداری کمك کنند. معاون عمراني استاندار کرمانشاه 
در اين مراسم با اشاره به بازگشايی تونل قطار شهری اين 
شهر گفت: با افتتاح اين تونل، کرمانشاه، نهمين شهری 
است که صاحب مترو می شود. »مجتبی نيك کردار« با 
اشاره به تغيير پروژه منوريل به قطار شهری در سال 
1393، گفت: برای راه اندازی منوريل 600 ستون احداث 
درصد  پروژه، 92  تغيير  با  خوشبختانه  که  بود  شده 

ستون ها قابل استفاده بود. وی افزود: مابقی ستون ها نيز 
نياز به تقويت داشت که اين کار نيز انجام شد و بعد از آن 
مرحله، عرشه نصب شد. معاون عمرانی استاندار کرمانشاه 
در ادامه گفت: به زودی عمليات اجرايی اولين ايستگاه 
نيك کردار  می شود.  شروع  نيز  شهری  قطار  روزمينی 
قطار شهری  پروژه  اول  فاز  تونل  بازگشايی  به  سپس 
کرمانشاه اشاره کرد و گفت: اين تونل اوايل سال آينده 
به بهره برداری رسيده و آماده ريل گذاری می شود. وی 
با قدردانی از شهرداری و شورای شهر و همه مسئوالن 
مرتبط با اجرای اين پروژه، گفت: کرمانشاه با افتتاح اين 
تونل، نهمين شهری است که صاحب مترو با استفاده از 
خط ريلی زيرزمينی می شود. نيك کردار به وعده رئيس 
جمهور برای افتتاح فاز اول پروژه قطار شهری تا پايان 
فعاليت اين دولت اشاره کرد و افزود: اميدواريم با پيگيری 

استاندار و مسئوالن استان، اين وعده محقق شود. 
اين  در  استاندار کرمانشاه  پيگيری شخص  به  وی 
زمينه اشاره کرد و افزود: بسيار اميد داريم که استاندار 
با افتتاح اين پروژه، قطار شهری را به عنوان يك پروژه 
اين  بگذارند.  يادگار  به  برای مردم کرمانشاه  ارزشمند 
گزارش مي افزايد: مشارکت »فراب – جهاد نصر حمزه«، 
پيمانکار پروژه قطعه اول تونل قطار شهري کرمانشاه 

است.

پایان حفاري قطعه اول
تونل قطار شهري كرمانشاه 

در مراسمي با حضور استاندار و مسئوالن كرمانشاه انجام شد
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تسطيح كف حوضچه تبخير پروژه ايستگاه تقويت فشار رازان

 راه اندازي بويلرA با گاز پروژه يوتيليتي فاز 22 تا 24 پارس جنوبي

 نصب Valve هاي واحد 121 بعد از
تميز كاري لوله هاي پروژه يوتيليتي  فاز 22 تا 24 پارس جنوبي

شروع عمليات برق داري پست 3 پروژه يوتيليتي فاز 22 تا 24 
پارس جنوبي

بتن ريزی پدستال كنترل پست برق پروژه
 ايستگاه تقويت فشار رازان 

 اخبار شركت ساختمان و نصب فراب

سهامداران شرکت  ساليانه  عادي  عمومي  مجمع 
 96/10/25 تاريخ  در  فراب  گروه  سرمايه  و  تجارت 
برگزار شد. در مجمع امسال ضمن بررسي صورت هاي 
مالي، گزارش حسابرس و بازرس قانوني، گزارشي از 
عملکرد شرکت توسط هيات مديره ارائه شد. گفتني 

است براساس تصويب مجمع، مقرر شد به ازاي هر 
سهم، مبلغ 325 ريال سود به سهامداران اختصاص 
يابد و در مرحله بعد بر اساس نظر سهامداران، ميزان 
افزايش سرمايه سال جاري تعيين و مراحل اداري و 

قانوني الزم براي آن اجرايي شود.

سرمايه  و  تجارت  شرکت  اهداف  از  يکی 
جهت  جديد  ايده های  از  استفاده  فراب،  گروه 
نيروهای جوان و خالق در  سرمايه گذاری و جذب 
رسيدن به اين مهم است. ازاين رو، با توجه به وجود 
ظرفيت های متعدد کسب و کار مرتبط با شاخه ها 
و زيرشاخه های علوم زمين، اين شرکت و دانشکده 
علوم زمين دانشگاه شهيد بهشتي در نظر دارند تا با 
همکاري يکديگر و با رويکرد کارآفريني، استارت آپ 
رويداد  اين  کنند.   برگزار  را  آپ«  »کاني  ويکند 
آموزشی- تجربی در تاريخ 19تا 21 ارديبهشت 97 
)سه روز متوالی( در دانشگاه شهيد بهشتی برگزار 
کارآفرينی  رويداد  اين  در  است  اميد  شد.  خواهد 
تقاضاهاي  و  نيازها  محدوديت ها،  ظرفيت ها،  بتوان 
آورد  گرد  هم  کنار  در  را  سرمايه گذاری  و  اشتغال 
و با هم افزايي هر چه بيشتر به نتايج مثبت بسياري 

رسيد. در اين رويداد، تمرکز بر ايده ها و طرح ها در 
زمينه صنعت »سنگ هاي تزيينی - ساختماني« به 

شرح ذيل است:
- اکتشاف، استخراج، فرآوري و حمل و نقل

-  مصنوعات سنگي
- به کارگيري و انتقال تکنولوژي و فناوري هاي جديد
- بازاريابي، تبليغات، فروش، صادرات و برندسازي

- طراحي، خالقيت و نوآوري
کارخانجات  يا  و  معادن  در  ضايعات  بازيافت   -

سنگ بري
- کاربست فناوري اطالعات و ارتباطات، تجارت 

الکترونيك و شبکه هاي اجتماعي
- خدمات مشاوره فني و مهندسي

- ارتقاي فرهنگ و بهره وري استفاده از سنگ
- استانداردسازي در صنعت سنگ

 استارتاپ ویكند »كاني آپ« 

برگزاري مجمع عمومي عادي  ساليانه
سهامداران شركت تجارت و سرمایه گروه فراب

شركت تجارت و سرمايه گروه فراب برگزار مي كند

مديرعامل پااليشگاه ستاره خليج فارس گفت: با 
راه اندازی فاز دوم اين پااليشگاه، فرآيند توليد بنزين 

يورو 5 در اين فاز آغاز شد. 
در  دادور«  »محمدعلی  فراب،  نشريه  گزارش  به 
آيين راه اندازی واحد تقطير فاز دوم پااليشگاه ستاره 
خليج فارس گفت: پااليشگاه ستاره خليج فارس دارای 
ظرفيت پااليش روزانه 360 هزار بشکه ميعانات گازی 
روزانه  توليد  دوم،  فاز  راه اندازی  و  تکميل  با  و  است 
گازوئيل يورو 5 در اين پااليشگاه به 8 ميليون ليتر 

می رسد.
نخست  فاز  در  توليد  فاز  که  اين  بيان  با  وی   
پااليشگاه ستاره خليج فارس هم اکنون تثبيت شده 
و روزانه حدود 12 ميليون ليتر بنزين يورو 5، سه و 
نيم ميليون ليتر نفت گاز يورو 5 و 700 هزار  ليتر 
گاز مايع اين پااليشگاه در کشور توزيع می شود، تاکيد 

کرد: تا چند روز آينده فرآيند توليد نفتا در فاز دوم 
نيز تثبيت می شود. مديرعامل شرکت پااليش ميعانات 
با تکميل و تثبيت  گازی ستاره خليج فارس گفت: 
فاز دوم ستاره خليج فارس، 4 ميليون ليتر نفت گاز و 
12 ميليون ليتر بنزين يورو 5 به توليد پيشين اضافه 

می شود.
گفت:  پااليشگاه  اين  وسعت  به  اشاره  با  دادور 
پااليشگاه ستاره خليج فارس دارای سه فاز پااليش 
روزانه 120 هزار بشکه ای است که خوراک ميعانات 
فارس  بوشهر،  استان  سه  از  عبور  با  آن  گازی 
اظهار  وی  برسد.  پااليشگاه  اين  به  هرمزگان  و 
مختلف  واحدهای  امسال  پايان  تا  کرد:  اميدواری 
تکميل  فاز  اين  و  راه اندازی  يك  به  يك  دوم  فاز 
و  يوتيليتي  پيمانکار واحدهاي  فراب،  شود. شرکت 

پروسس پااليشگاه ستاره خليج فارس است.

مدير عامل پااليشگاه ستاره خلیج فارس:

آغاز توليد بنزین یورو ۵
در فاز دوم پاالیشگاه ستاره خليج فارس
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و  نيست  جديدي  موضوع  شرکت ها،  رتبه بندي 
سال هاي زيادي است که اين کار به روش هاي مختلف 
ملي،  محدوده  با  جهان  کشورهاي  ساير  و  ايران  در 
منطقه اي و بين المللي انجام شده است. اصلي ترين هدف 
رتبه بندي شرکت ها، شناسايي و معرفي شرکت هاي  از 
رقابت  ايجاد  و  ارزيابي  مورد  معيار)هاي(  نظر  از  برتر 
بررسي،  امکان  آن  نتيجه  در  که  است  شرکت ها  بين 
مطالعه و تحقيق در مورد داليل رسيدن به اين برتري، 
الگوبرداري و برنامه ريزي جهت رشد و ارتقاي شرکت ها 
فراهم مي شود. مدل هاي رتبه بندي شرکت ها را مي توان 
به دو گروه اصلي دسته بندي کرد: گروه اول، مدل هاي 

فرايندمحور و گروه دوم، مدل هاي نتيجه گرا.
طيف  بر  مبتني  رتبه بندي  نتايج  اول،  گروه  در 
هدف  با  و  کيفي  و  کمي  شاخص هاي  از  وسيع تري 
از  يکي  عنوان  به  شرکت  يك  سرآمدي  ميزان  ارزيابي 

ارکان پايداري سازماني است. در اين گروه مي توان به دو 
 )EFQM( نوع ارزيابي مدل بنياد مديريت کيفيت اروپا
و جايزه مالکوم بالدريج براي رتبه بندي شرکت ها اشاره 

کرد.
در گروه دوم، نتايج رتبه بندي، حاصل ارزيابي شرکت ها 
از منظر يك يا چند شاخص عملکردي ملموس و کمي 
نظير ميزان درآمد و ... است. رتبه بندي هاي متعددي در 
اين گروه در سطح ملي و بين المللي وجود دارد که از آن 
جمله مي توان به رتبه بندي Fortune 500 اشاره کرد. 
صورت   Fortune مجله  توسط  که  رتبه بندي  اين  در 
شرکت هاي  شامل  دنيا  برتر  شرکت   500 مي گيرد، 
و  بيمه  مالي، شرکت هاي  و موسسات  بانك ها  صنعتي، 
از  مي شوند.  رتبه بندي  ساليانه  درآمد  ميزان  نظر  از   ...
به  مي توان  گروه  اين  رتبه بندي هاي  ديگر  نمونه  هاي 
رتبه بندي DS100 مربوط به رتبه بندي صد شرکت برتر 
رتبه بندي  اسالمي،  کنفرانس  سازمان  عضو  کشورهاي 
به  مربوط   ENR-Engineering New Record
رتبه بندي بزرگترين شرکت هاي مهندسي و پيمانکاري 

 ،)IMI-100( ايران  برتر  شرکت هاي  رتبه بندي  دنيا، 
صادرکنندگان نمونه و برتر ايران و... اشاره نمود. 

رتبه بندي شركت هاي برتر ايران
 1377 سال  از  ايران  برتر  شرکت هاي  رتبه بندي 
است.  شده  انجام  صنعتي  مديريت  سازمان  توسط  و 
از يك شاخص،   با استفاده  تنها  اين رتبه بندي  ابتدا  در 
ميزان فروش )درآمد(، صورت مي گرفته و خروجي آن، 
شاخص  اين  منظر  از  ايران  برتر  شرکت   100 اسامي 
بوده است. به مرور و در طول سال هاي بعد شاخص هاي 
شاخص هاي  گروه  هفت  )در  شاخص  به 33  رتبه بندي 
بهره وري،  عملکرد،  و  سودآوري  شرکت،  رشد  و  اندازه 
تعداد  و  بازار(  و  بدهي  نقدينگي،  صادرات، شاخص هاي 
برتر  شرکت هاي  عنوان  به  شده  معرفي  شرکت هاي 
ايران با الگوبرداري از نمونه هاي مشابه خارجي به 500 
شرکت افزايش يافته است. در اين رتبه بندي، اندازه گيري 
شاخص ها مبتني بر اطالعات مندرج در صورت هاي مالي 
مصوب شرکت هاست. به منظور شرکت در اين ارزيابي، 

شناسایي و معرفي شركت هاي برتر 
مدل هاي رتبه بندي شركت ها چگونه است؟

مدیر توسعه و نظارت راهبردي شركت فراب

حمیده هفت لنگ
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محدوديتي از نظر نوع کسب و کار شرکت کنندگان در 
ارزيابي و وضعيت مالکيت آنها وجود ندارد و هر نوع بنگاه 
اقتصادي اعم از توليدي، خدماتي، بيمه ، سرمايه گذاري، 
بانك و ...، دولتي، خصوصي و عمومي مي توانند در آن 
شرکت کنند. هدف از اين رتبه بندي بنا به اظهار سازمان 
و  کار  و  کسب  فضاي  »شفاف سازي  صنعتي،  مديريت 
جايگاه اقتصادي شرکت هاي ايراني و رتبه بندي آن ها از 
نظر ميزان تاثيرگذاري در اقتصاد ملي با هدف گسترش 
رقابت در فضاي کسب و کار بنگاه هاي اقتصادي« است. 
مشابه  رتبه بندي هاي  ساير  همانند  رتبه بندي  نوع  اين 
جهاني، به دليل اين که بر يك يا چند شاخص استوار 
شاخص ها  آن  نظر  از  صرفا  را  شرکت ها  برتري  است، 
نشان مي دهد و مشخص کننده برتري شرکت ها از جميع 

جهات نيست.

روش رتبه بندي
شركت هاي برتر ايران

در اين رتبه بندي، شرکت ها در ابتدا براساس شاخص 
صد  مي شوند.  مرتب  )درآمد(،  فروش  ميزان  اصلي، 
برتر  ليست، تحت عنوان صد شرکت  اين  اول  شرکت 
براساس  بعد، شرکت ها  گام  در  ايران مطرح مي شوند. 
شاخص ميزان فروش به گروه هاي صدتايي دسته بندي 
 32 از  هريك  براساس  دسته  هر  شرکت هاي  و  شده 
اين  در  مي شوند.  رتبه بندي  و  مقايسه  ديگر  شاخص 
روش رتبه بندي، يك رتبه به هر شرکت براساس تمام 

شاخص ها اختصاص داده نمي شود.

جايگاه فراب در رتبه بندي شركت هاي برتر ايران
شرکت هاي  رتبه بندي  بيستمين  در  فراب  گروه 
بدان  اين  آورد.  دست  به  را  64ام  رتبه  ايران،  برتر 
با شرکت هاي حضوريافته در  معناست که در مقايسه 
مبالغ  براساس  فراب  گروه  فروش  ميزان  ارزيابي،  اين 
مندرج در صورت هاي مالي سال مالي 95، در جايگاه 
تمام  و عملکرد  رتبه حاصل تالش  اين  دارد.  قرار   64
همکاران گروه فراب شامل همکاران شرکت هاي فراب، 
نارديس، ساخت تجهيزات فراب، نوتاش افرا، بهره برداري 

و نگهداري فراب و تجارت و سرمايه گروه فراب است.

روز  داریان،  مگاواتي   210 آبي  نیروگاه  دوم  واحد 
چهارشنبه نهم اسفندماه با موفقیت به شبکه سراسري 

برق كشور سنکرون شد.
به گزارش روابط عمومي شركت فراب، طرح نیروگاه 
با  جمعًا  و  مگاواتي   70 واحد  سه  داراي  داریان  آبي 
ظرفیت 210 مگاوات است كه روي رودخانه سیروان در 

استان  در  پاوه  شهرستان  غرب  شمال  كیلومتري   25
این  نخست  واحد  است.  ساخت  حال  در  كرمانشاه 
و پس  بود  مدار شده  وارد  امسال  نیروگاه، در مهرماه 
از سنکرون شدن واحد دوم این نیروگاه، هم اكنون دو 
واحد این نیروگاه در حال تولید برق است. گفتني است 

شركت فراب پیمانکار EPC این نیروگاه است.

سنكرون واحد دوم نيروگاه آبي داریان 

فروش برق

نیروگاه آبي

نیروگاه حرارتي

نفت و گاز و پتروشیمي

بهره برداري و نگهداري
صنایع ریلي

سایر

ساختمان و مهندسي عمران

ارتباطات و مخابرات

بانک ها، موسسات اعتباري و بیمه اي

خدمات بازرگاني

پتروشیمي و فرآورده هاي نفتي
اكتشاف، استخراج و خدمات جنبي

شركت هاي چندرشته اي

وسایط نقلیه و خودرو

ماشین آالت، تجهزات و صنایع فلزي

فروشگاه ها

رایانه

سیمان
فلزات اساسي

شركت هاي پیمانکاري

سایر )حمل و نقل، غذایي و آشامیدني، انرژي(

سهم كسب و 
كارهاي مختلف  
در میزان فروش 

گروه فراب

تعداد شركت هاي 
برتر هر گروه 

تخصصي

درصد رشد فروش
همانطور که پيش تر نيز اشاره شد، عالوه بر شاخص اصلي، 
شرکت هاي حضور يافته در ارزيابي براساس 32 شاخص ديگر 
نيز رتبه بندي مي شوند. يکي از اين شاخص ها »رشد فروش« 
است. در رتبه بندي بيستم شرکت هاي برتر ايران، درآمد سال 
95 گروه فراب نسبت به سال 94، رشدي معادل 70 درصد 
داشته است. اين درحالي است که رشد فروش صد شرکت برتر 
ايران در سال 95 نسبت به فروش همين شرکت ها در سال 
94، معادل 17.7 درصد بوده است. از سوي ديگر، رتبه فروش 

گروه فراب از رتبه 87 در سال 94 به رتبه 64 در سال 95 
)23 رتبه( ارتقا يافته است.  اين تغيير، موجب شده که شرکت 
فراب ششمين شرکت در ميان صد شرکت برتر ايراني باشد که 

بيشترين ميزان صعود را داشته است.

جايگاه گروه فراب در گروه شركت هاي پیمانكاري
سازمان مديريت صنعتي به عنوان متولي اين ارزيابي، 
در گزارش خود فراب را به عنوان سومين شرکت برتر 

ايران در گروه پيمانکاري معرفي کرده است.

تخصصي  گروه هاي  به  فعالیت،  نوع  نظر  از  را  ارزیابي  در  یافته  حضور  شركت هاي  صنعتي،  مدیریت  سازمان 
دسته بندي مي نماید. در نمودار باال تعداد شركت هاي هر گروه تخصصي كه رتبه یک تا صد را در ارزیابي سال 96 

كسب نموده اند، قابل مشاهده است.
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مديريت  سازمان  اعالم  اساس  بر 
صنعتی، گروه فراب موفق به کسب رتبه 

64 در بين »صد شرکت برتر ايران« شد.
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
ايران«  برتر  شرکت های  »همايش  فراب، 
 )IMI-100 رتبه بندی  سال  )بيستمين 
حضور  با  بهمن ماه،   29 يکشنبه  روز 
رئيس  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزير 
نوسازی  و  گسترش  سازمان  عامل  هيأت 
صنايع ايران، مدير عامل سازمان مديريت 
و  از مسئوالن کشوری  و جمعی  صنعتی 
در  کشور،  اقتصادی  بنگاه های  مديران 
بين المللی صداوسيما،  همايش های  مرکز 
برگزار و از مديران تعدادی از شرکت های 
رتبه بندی،  اين  در  شد.  تقدير  برگزيده 
در  سوم  رتبه  کسب  به  موفق  فراب 

»گروه شرکت های پيمانکاری« شد. فراب 
همچنين موفق شد به عنوان يکی از 10 
شرکتی معرفی شود که دارای »بيشترين 
صعود رتبه« نسبت به سال گذشته در بين 
صد شرکت برتر ايران بوده است. بر اساس 
شرکت  صد  فروش  ميزان  گزارش،  اين 
برتر سال 96 براساس اطالعات مالی سال 
گذشته، 549 هزار ميليارد تومان بوده که 
شرکت  صد  همين  فروش  کل  به  نسبت 
در سال قبل، 17/7 درصد رشد فروش را 
نشان می دهد. در اين رتبه بندی، شرکت ها 
عالوه بر شاخص »ميزان فروش«، بر اساس 
می شوند.  مقايسه  ديگر  شاخص   32
دسته بندی شاخص ها شامل »شاخص های 
»شاخص های  شرکت«،  رشد  و  اندازه 
»شاخص های  عملکرد«،  و  سودآوری 

صادرات«،  »شاخص های  بهره وری«، 
»شاخص های  نقدينگی«،  »شاخص های 

بدهی« و »شاخص های بازار« است.
شايان ذکر است که اين رتبه، بهترين 
رتبه کسب شده توسط گروه فراب در تاريخ 
عملکرد  نتيجه  و  بوده  گروه  اين  فعاليت 
همه ارکان گروه شامل شرکت های فراب، 
نارديس، ساختمان و نصب فراب، ساخت 
تجهيزات فراب و بهره برداری و نگهداری 

فراب است.

تشريح جزئیات و ويژگي هاي
 31 گروه صنعتی بررسي شده

ايران«  برتر  شرکت هاي  »همايش  در 
 ،)IMI-100 رتبه بندي  سال  )بيستمين 
همانند دوره قبل، شرکت ها به 31 گروه 

صنعتی نيز تقسيم بندی شده اند. سه گروه 
)درآمد(  فروش  ميزان  نظر  از  صنعتی 
اعتباری  و موسسات  بانك ها  شامل گروه 
با  پتروشيمی  گروه  سهم،  درصد   30 با 
12درصد سهم و گروه فرآورده های نفتی 
سهم  کمترين  است.  سهم  10درصد  با 
کشاورزی،  گروه  به  مربوط  نيز  فروش 
سه  است.  وابسته  خدمات  و  دامپروری 
گروه اول صنعتی از نظر سودآوری شامل 
گروه پتروشيمی با 27درصد سهم، گروه 
و  سهم  12درصد  با  نفتی  فرآورده های 
10درصد  با  مخابرات  و  ارتباطات  گروه 
سهم است. سه گروه صنعتی اول از نظر 
ارزش افزوده نيز مربوط به گروه بانك ها 
درصد سهم،  با 17  اعتباری  موسسات  و 
و  سهم  درصد   15 با  پتروشيمی  گروه 

با كسب ششمین جايگاه از نظر صعود رتبه در بین صد شركت برتر ايران در سال 1396

فراب رتبه 64 برترین هاي اقتصاد ایران 
و رتبه سوم شركت هاي برتر پيمانكاري را كسب كرد
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با  خودرو  قطعات  و  نقليه  وسايط  گروه 
صنعتی  گروه  سه  است.  سهم  درصد   9
بانك ها  گروه  شامل  نيز  دارايی ها  نظر  از 
سهم،  درصد   56 با  اعتباری  موسسات  و 
با 8 درصد سهم و گروه  گروه پتروشيمی 
 6 با  صنعتی  چندرشته ای  شرکت های 
اول  صنعتی  گروه  سه  است.  سهم  درصد 
نيز  سود(  )حاشيه  فروش  بازدهی  نظر  از 
سرمايه گذاری های  گروه های  به  ترتيب  به 
واسطه گری های  گروه  درصد،   88 با  مالی 
 35 با  انرژی  گروه  و  درصد   65 با  مالی 
درصد اختصاص داشته است. ميانگين بازده 
فروش 31گروه صنعتی نيز 11درصد است. 
اشتغال زايی  نظر  از  اول  گروه صنعتی  سه 
به  مربوط  ترتيب  به  نيز  کارکنان(  )تعداد 
با  اعتباری  موسسات  و  بانك ها  گروه های 
و  نقليه  وسايط  گروه  سهم،  درصد   9/17
قطعات خودرو با 7/17 درصد سهم و گروه 

فلزات اساسی با 9 درصد سهم است.
سه گروه صنعتی اول از نظر صادرات نيز 
با 48 درصد سهم، گروه  گروه پتروشيمی 
فرآورده های نفتی با 16 درصد سهم و گروه 
فلزات اساسی با 15 درصد سهم است. سه 
گروه صنعتی اول از نظر شاخص بهره وری 
کل نيز شامل گروه سرمايه گذاری های مالی 
با  مالی  واسطه گری های  گروه  واحد،   4 با 
5/2 واحد و گروه انرژی با 5/1 واحد است. 
نظر  از  اول  صنعتی  گروه  سه 
گروه  نيز  عوامل  کل  بهره وری  شاخص 
واحد،   15/3 با  مالی  سرمايه گذاری های 
واحد   08/3 با  مالی  واسطه گری های  گروه 
است.  واحد   95/2 با  پتروشيمی  گروه  و 
شاخص  نظر  از  اول  صنعتی  گروه  سه 
گروه  شامل  انسانی  نيروی  بهره وری 
سرمايه گذاری های مالی با 55 واحد، گروه 
گروه  و  واحد  با 15  مالی  واسطه گری های 
انرژی با 14 واحد است. سه گروه صنعتی 
نيز  سرمايه  بهره وری  شاخص  نظر  از  اول 
شامل گروه خدمات فنی و مهندسی با 18 
واحد، گروه پتروشيمی با 9/4 واحد و گروه 
الستيك و پالستيك با 6/4 واحد است. اگر 
پراکندگی استانی 500 شرکت بزرگ ايران 
لحاظ  نيز  شرکت ها  ثبت  محل  اساس  بر 
شود، استان تهران با 247 شرکت در رديف 
اول قرار دارد. پس از آن استان های اصفهان 
با 37 شرکت و خوزستان با 22 شرکت در 

رديف هاي دوم و سوم قرار دارند.

در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير 
ايران«  برتر  شرکت هاي  »همايش 
IMI- رتبه بندي  سال  )بيستمين 

سازمان  ساله   20 فعاليت های   ،)100
مديريت صنعتی در ارزيابی شرکت ها را 
مثبت ارزيابی کرد که سال به سال نتايج 

ارزشمندی را از خود بروز می دهد. 
عمل  ابتکار  شريعتمداری«  »محمد 
توسعه يافته  جوامع  از  الگوبرداری  و 
پارامترهای  مهم ترين  از  را  برنامه ها  در 
رتبه بندی در شرکت های داخلی دانست. 

وی در ادامه به تشريح وضعيت فعلی 
صنعت  بخش  به ويژه  و  کشور  اقتصاد 
پرداخت و گفت: کشور در حال برداشتن 
گام های بلند در بخش اقتصاد است؛ اما در 
اين ميان، چرا برخی بذر ياس و نااميدی 
در جامعه می کارند، در حالی که عالمت ها 
از روند رو به رشد و توسعه حکايت دارند؟ 
داده های  از  برخی  به  ادامه  در  وی 
آماری و نوسانات چند وقت اخير ارز در 
 100 ساالنه  افزود:  و  کرد  اشاره  کشور 
ميليارد دالر درآمد ارزی کسب می شود 
که از اين ميزان 75 ميليارد دالر صرف 
با  بنابراين  می شود.  کشور  هزينه های 
ميزان قابل توجهی مازاد ارزی، کنترل بازار 
ارز با سياست های معقول به راحتی ممکن 
اينکه رشد  با بيان  است.  شريعتمداری 
منفی 10 درصدی صنعتی کشور متوقف 

و مثبت شده است، گفت: در سال های 
اخير حدود پنج تا شش و نيم درصد رشد 
صنعتی رقم خورده که نشان می دهد قطار 
توسعه کشور در حوزه صنعت بر ريل خود 
قرار گرفته است و فقط بايد سرعت اين 
قطار به سمت مقصد افزايش يابد که اين 
مهم به دست انديشمندان ايرانی به راحتی 
با  ادامه  بود.  وی در  انجام خواهد  قابل 
اشاره به فرايند انتخاب شرکت های برتر در 
اقتصاد ايران، گفت: براساس صورت های 
مالی، ميزان فروش و درآمد مجموعه 100 
واحد برتر معرفی شده است. اما به ساير 
نقاط قوت و ضعف واحدها نيز پرداخته 
شد که يکی از آنها حضور و فعاليت اين 
واحدها در موضوع صادرات بود که سهم 
شرکت های  حضور  برای  ارزش گذاری 
ايرانی در بازارهای جهانی بايد بيشتر شود 
و توجه به توسعه بازارها و تنوع صادراتی 

نيز با اهميت بيشتری دنبال شود. 
وزير صنعت، معدن و تجارت با اعالم 
اينکه صادرات صنعتی 17 درصد از کل 
صادرات کشور را به خود اختصاص داده 
است، گفت: اين شاخص قابليت افزايش تا 
25 درصد را دارد که بايد به افزايش سهم 
صادرات صنعتی کشور، افزايش صادرات 
غيرنفتی و تنوع بازارهای صادراتی توجه 
به  موضوع  شريعتمداری  کنيم.  جدی 
و  پرداخت  صنعت  در  بهره وری  افزايش 

گفت: باال بودن قيمت تمام شده کاالها 
و خدمات ايرانی يکی از مشکالت اساسي 
در بازارهای داخلی و خارجی است که بايد 
به سمت افزايش بهره وری حرکت کنيم. 
البته در کشور با محدوديت آب و ارزان 

بودن انرژی مواجه هستيم. 
مقياس  افزايش  برای  وی  به گفته 
ادغام  به سمت  بايد  صنعتی،  واحدهای 
بزرگ،  شرکت های  تشکيل  و  شرکت ها 
و  فراگير  صادراتی  تشکل های  تقويت 
بزرگ  شرکت های  تشکيل  از  حمايت 

صادراتی در کشور حرکت کرد. 
بر  ادامه  در  مسئول  مقام  اين 
ارزش  زنجيره  در  بنگاه ها  مشارکت 
افزوده جهانی تاکيد کرد و گفت: بخش 
بر  تکيه  با  صادرات  از  مالحظه ای  قابل 
يکی  ايران  است؛  خدادادی  اوليه  مواد 
اوليه  مواد  توليدکنندگان  مهم ترين  از 
 65 و  بوده  جهان  واسطه ای  کاالهای  و 
مواد  کشور  غيرنفتی  صادرات  از  درصد 
اوليه و واسطه ای است که بايد به سمت 
خود  و  کنيم  ارزش افزوده حرکت  ايجاد 
را از طبقات پايين زنجيره ارزش جهانی 
به طبقات باال نزديك تر کنيم.  به گفته 
شريعتمداری، بايد در اين مسير، حرکت به 
سمت جهانی شدن، فعاليت های مشترک 
در حوزه R & D و سرمايه گذاری های 

مشترک، مورد توجه واقع شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت:

باید به سمت ادغام شركت ها و تشكيل شركت های 
بزرگ و تقویت تشكل های صادراتی فراگير برویم

بهمن و اسفند 1396



مجله خبری12

رئيس هيات عامل سازمان گسترش و 
نوسازی صنايع ايران )ايدرو( در »همايش 
سال  )بيستمين  ايران«  برتر  شرکت هاي 
اقتصاد  وضعيت   ،)IMI-100 رتبه بندي 
ايران را با توجه به اينکه ترکيبی از بخش 
دولتی، خصوصی و خصولتی است، مورد 

بررسی قرار داد. 
ترکيب  معظمی«،  »منصور  به  اعتقاد 
که  است  باعث شده  اقتصاد کشور  فعلی 
برخی شاخص ها کمی با واقعيت متفاوت 
باشند.  معظمي گفت: بايد سال آينده به 
 سمتی تغيير جهت داد که در انتخاب صد 
شرکت برتر ايران، ارزيابی ها از شرکت های 
در  وي  بگيرد.  صورت  خصوصی  کامال 
مورد نظام ارزيابی صد شرکت برتر ايران، 
گفت: جمع بندی ارزيابی سازمان مديريت 
صنعتی نشان می دهد هر سال، رتبه بندي 
تغييرات  با  تا 15 شرکت بزرگ  بين 10 
يك يا دو درجه ای تغيير می کند، البته اين 
روند در کل دنيا هم به همين شکل است. 
رئيس هيات عامل ايدرو در بخش ديگری 
در  که  واقعيت هايی  از  خود  سخنان  از 
ساختار اقتصادی کشور به چشم می خورد، 
معظمی،  به گفته  آورد.  ميان  به  سخن 
ايرانی  شرکت های  که  است  اين  واقعيت 
کوچك هستند و بايد در سال های آينده 
کنند. وی  بزرگ شدن حرکت  به سمت 

 ميزان فروش نخستين شرکت برتر کشور را 
8/ 7 ميليارد دالر در سال دانست، درصورتی 
که اولين شرکت برتر در دنيا ساالنه 486 
ميليارد دالر درآمد دارد.  رئيس هيات عامل 
سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران در 
ادامه به 85 هزار واحد صنعتی در کشور 
اشاره کرد و گفت: از اين تعداد، تنها دو هزار 
واحد صنعتی در زمره شرکت های بزرگ 
قرار دارند. ارزيابی اين داده ها نشان می دهد 
که بايد به سمت تشکيل بنگاه های صنعتی 
بزرگ حرکت کرد تا بتوان قدرت رقابت را 

افزايش داد. 
اقتصادی  مشکالت  معظمی،  به گفته 
به وجود آمده تنها از طريق دولت قابل حل 
نيست و هيات دولت نمی تواند حالل همه 
اقتصادی  مشکالت  وی  باشد.   چالش ها 
کشور را نسبی توصيف کرد و از مديران 
توليد  متوليان  به عنوان  خواست  صنعتی 

کشور در حل مشکالت دخالت کنند. 
معظمی کليد موفقيت مديران داخلی 
دانست  کارها  در  سماجت  و  پيگيری  را 
به فضای بين المللی، کمی  و گفت: ورود 
سخت است. اما می توان با تالش، تدبير و 
مديريت کارآمد در اليه های بين المللی نفوذ 
کرد تا ايران نسبت به نقشی که در گذشته 
در جوامع بين المللی داشته، پررنگ تر به 

ايفای نقش بپردازد.

صنعتی،  مديريت  سازمان  رئيس 
اقتصادی  لوکوموتيو  را  برتر  شرکت های 
کشور در دستيابی به رشد اقتصادی دانست. 
»همايش  در  محمدی«  »محمدعلی 
سال  )بيستمين  ايران«  برتر  شرکت هاي 
قرار  برای  گفت:   ،)IMI-100 رتبه بندي 
اقتصادی منطقه،  گرفتن در رتبه نخست 
بايد به رشد 8 درصد دست يابيم و برای 
گرفته  نظر  در  اقتصادی  رشد  به  رسيدن 
شده، بايد در بهره وری رشد داشته باشيم 

که به سرمايه گذاری بيشتری نياز دارد. 
در  صنعتی  مديريت  سازمان  رئيس 
ادامه گفت: برآوردی که می شود اين است 
که 80 درصد منابع در اقتصاد بخش های 
دولتی و نيمه دولتی است، مشکل ما اين 
است که عملکرد ناکارآمد دولتی می تواند 
امروز  افزود:  محمدي  کند.  تلف  را  منابع 
ظرفيت  اقتصادی  بزرگ  بنگاه های  عمده 

خالی دارند و بهره ور نيستند، در اين ميان 
را  بهره وری  ناکارآمدی  نفت  منابع  تزريق 
در  ولی  می دهد.  پوشش  کوتاه مدت  در 
بلندمدت با مشکل برخورد خواهيم کرد و از 
آن به بعد روند نزولی رشد بهره وری شروع 
صنعتی  مديريت  سازمان  رئيس  می شود. 
فضای  ايجاد  گرو  در  را  بهره وری  رشد 
کسب وکار مطلوب که در آن رقابت شکل 
بگيرد، دانست و اظهار کرد: بايد اطالعات 
به صورت شفاف در اختيار همه قرار گيرد، 
استفاده  امکان  مديريت  بهبود  همچنين 
از فرصت ها را فراهم می کند. امروز پاشنه 
آشيل بسياری از بنگاه های کشور، مديريت 
است.  وی افزود: امروز با چالش های زيادی 
مواجه  اقتصادی  مختلف  حوزه های  در 
هستيم و اگر نظام مديريت صحيح ايجاد 
نکنيم که به خلق و درک ارزش منجر نشود، 

نمی توانيم از اين شرايط خارج شويم. 

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران:

مدیران صنعتی در حل مشكالت كشور دخالت كنند
رئیس سازمان مديريت صنعتی:

شركت های برتر، لوكوموتيو اقتصادی كشور
 در دستيابی به رشد اقتصادی هستند
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صادرات  توسعه  مرکز  پيشين  رئيس 
و پشتيباني صنايع آب و برق در بازديد 
سريالنکا  کشور  در  »اومااويا«  پروژه  از 
نماد  »اومااويا«،  پروژه  اجراي  گفت: 
از  درخارج  ايرانی  مهندسان  توانمندی 

مرزها است.
دکتر  فراب،  نشريه  گزارش  به 
پيشين  رئيس  تشيعی«،  »حميدرضا 
مرکز توسعه صادرات و پشتيبانی صنايع 
آب و برق وزارت نيرو، در حاشيه نشست 
اجالس  يازدهمين  پيگيری  کميته 
همکاری های  مشترک  کميسيون 
سريالنکا،  و  ايران  کشور  دو  اقتصادی 
در  »اومااويا«  پروژه  اجرای  مراحل  از 
فاصله 200 کيلومتری پايتخت سريالنکا 
ديدن کرد. تشيعي با بيان اين مطلب که 
انتقال آب، سد  تونل  طرح چندمنظوره 
»اومااويا« در کشور سريالنکا  نيروگاه  و 
حال  در  ايرانی  شرکت های  حضور  با 
انجام است، افزود: پروژه »اومااويا« نماد 
از  خارج  در  ايرانی  مهندسان  توانمندی 

مرزها است.
قرارداد  که  مطلب  اين  بيان  با  وی 
به  برق آبی  نوع  از  نيروگاه  اين  اجراي 
 530 مبلغ  با  مگاوات   120 ظرفيت 
ميليون دالر بين شرکت فراب و وزارت 
است،  رسيده  امضا  به  سريالنکا  آبياری 
گفت: حدود 86 درصد اين طرح اجرايی 
شده و بخش اعظم تأمين مالی آن نيز 

گرفته  صورت  سريالنکا  کشور  توسط 
مشارکت  خصوص  در  تشيعي  است. 
ساير شرکت های ايرانی و خارجی گفت: 
فراب  شرکت  پروژه  اين  اصلی  پيمانکار 
همراه  به  ايرانی  شرکت  هفت  و  است 
بخش ها  برخی  در  خارجی  شرکت  سه 

با شرکت فراب مشارکت دارند.
رئيس پيشين مرکز توسعه صادرات و 
پشتيبانی صنايع آب و برق وزارت نيرو 
زمين شناسی  خاص  شرايط  به  بااشاره 
منطقه و قطر 3.2 متری شفت عمودی 
الينينگ  سامانه  قرار گيری  و  نيروگاه 
لوله ها از باال به پايين به صورت عمودی، 
گفت: در پروژه های مشابه معموالً لوله ها 
از پايين به باال نصب می شوند. ولی وجه 
لوله های  که  است  اين  پروژه  اين  تمايز 
استيل به طول هر قطعه 9 متر از باال به 

پايين نصب می شود.
خاص  شرايط  را  کار  اين  علت  وی 
زمين شناسی منطقه ذکر کرد و افزود: به 
دليل ريزش های ديواره امکان نصب لوله 
از پايين ميسر نشد. با ابتکار متخصصان 
صنعتی  دانشگاه  مکانيك  مهندسان  و 
 626( باال  ارتفاع  از  لوله ها  اين  شريف، 
متری( نصب و جوش داده می شوند و به 
سمت پايين می آيند. به نحوی که وزن 
سازه فلزی داخل الينينگ در انتها بالغ 

بر هزار تن خواهد بود.
انتقال  تونل  اينکه  بيان  با  تشيعی 
کيلومتر   15.5 طول  به  نيروگاه  به  آب 
اولين  برای  افزود:  است،  اجرا  حال  در 
بار دو دستگاه TBM از طريق شرکت 
نوعی  به  و  شده  سريالنکا  وارد  فراب 
 TBM دستگاه  با  کار  دانش  انتقال 
سريالنکايی  متخصصان  به  همزمان  نيز 

صورت می گيرد.
صادرات  توسعه  مرکز  پيشين  رئيس 
وزارت  برق  و  آب  پشتيبانی صنايع  و 
اين  ادامه خاطر نشان کرد:  نيرو در 
تونل های  کيلومتر   25 دارای  پروژه 

اصلی و دسترسی است و در مذاکره ای 
شده  قرار  داشته،  پيگيری  کميته  که 
در  ايران  سفارت  هماهنگی  با  است 
ديگر  کشورهای  سفرای  از  سريالنکا، 
آسيای  منطقه  کشورهای  خصوص  به 
پروژه  از  بازديد  براي  شرقی  جنوب 
برای  الزم  زمينه های  تا  شود  دعوت 
در  ايرانی  شرکت های  پررنگ تر  حضور 
ساير  برق آبی  نيروگاه های  پروژه های 
کشورهای منطقه آسيای جنوب شرقی 
فراهم شود و متخصصان خارجی نيز با 
نماد قابليت های فنی و مهندسی کشور 

ما آشنا شوند.
در  اومااويا  پروژه  داشت:  اذعان  وی 
است  کشور  مهندسی  نماد  سريالنکا، 
متخصصان  توانمندی  سطح  می تواند  و 

داخلی را به جهانيان اثبات کند.
اجراي  اينکه  به  اشاره  با  تشيعی 
شده  آغاز   2010 سال  از  اومااويا  پروژه 
منطقه ای  مشکالت  کردن  برطرف  با  و 
مسير  در  زمين شناسی  خاص  شرايط  و 
اجرا  حال  در  همچنان  پروژه،  اجرای 
است، پيش بينی کرد: اين پروژه تا سال 

2019 به بهره برداری برسد.
از بزرگ ترين  اينکه يکی  بيان  با  وی 
هم  سريالنکا  کشور  صنعتی  پروژه های 
اکنون توسط شرکت های ايرانی در حال 
اجرا است، افزود: در اين پروژه که توسط 
شرکت فراب در حال انجام است، حدود 
يك هزار و پانصد نفر اشتغال دارند که 
500 نفر از اين تعداد متخصصان ايرانی 
توسعه  مرکز  پيشين  رئيس  هستند. 
برق  و  آب  صنايع  پشتيبانی  و  صادرات 
وزارت نيرو با اشاره به اينکه ظرفيت کار 
در کشور ما در حال اشباع است، افزود: 
با حضور پيمانکاران داخلی در پروژه های 
متخصصان  اشتغال  زمينه های  خارجی، 
و مهندسان ايرانی در خارج از کشور نيز 
بيکاری  نرخ  می تواند  و  می شود  فراهم 

متخصصان را در کشور کاهش دهد.

پروژه »اومااویا« نماد توانمندی 
مهندسان ایرانی درخارج از مرزها است

رئیس پیشین مركز توسعه صادرات و پشتیباني صنايع آب و برق وزارت نیرو:

 نصب اولين سگمنت از شفت عمودي آبراهه 
پروژه چند منظوره اومااويا

 نصب آبراهه در بخش شفت پاييني -بخش 
منيفولد هدايت كننده آب به نيروگاه- پروژه 

چند منظوره اومااويا

كارگاه سند بالست و رنگ پروژه چند 
منظوره اومااويا

اومااویا؛ یكي از بزرگ ترین 
پروژه هاي آبي در سریالنكا

طرح چند منظوره اومااویا به عنوان 
یکي از بزرگ ترین پروژه هاي آبي در 
و  كشور سریالنکا محسوب مي شود 
به  مي توان  آن  خاص  ویژگي هاي  از 
اجراي شفت قائم به ارتفاع 626 متر 
و تونل بلند به طول 15.5 كیلومتر و 
همچنین نیروگاه زیرزمیني آن اشاره 
محیط  محدودیت هاي  موضوع  كرد. 
اساس  بر  پروژه  اجراي  و  زیستي 
استاندارد هاي بین المللي و همچنین 
حضور پیمانکاران و مشاوران اروپایي 
و آسیایي در طرح از دیگر ویژگي هاي 
پروژه است. گفتني ست شركت  این 
و   EPC پیمانکار  به عنوان  فراب 
به عنوان  پویري  مهاب-  مشاركت 
این  اجراي  عهده دار  اصلي،  مشاور 

طرح هستند.

آخرین فعاليت هاي  شركت 
ساختمان و نصب فراب در اومااویا

شركت فراب پیمانکار EPC این پروژه است
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در  حضور  با  فراب  شرکت 
انرژي  بين المللي  نمايشگاه 
 INTERNATIONAL ENERGY(
بزرگ ترين  که   )WEEK 2018
زمينه  سه  در  نمايشگاه  و  کنفرانس 
در  زيربنايي  طرح هاي  و  نفت  انرژي، 
شرق کشور مالزي برگزار شد، به معرفي 
خود  مهندسي  و  فني  توانمندي هاي 

پرداخت.
روابط عمومي شرکت  به گزارش   
نمايشگاه،  و  کنفرانس  اين  فراب، 
بهمن ماه  پنجم  تا  سوم  روزهاي  طي 
1396 در شهر کوچينگ، مرکز ايالت 

ساراواک کشور مالزي برگزار شد. 

تنها  به عنوان  نيز  فراب  شرکت 
شرکت ايراني حاضر در اين نمايشگاه، 
بازارهاي  در  با هدف گسترش حضور 
بازارهاي  به  يافتن  دست  و  جهاني 
ميزبان  غرفه اي،  کردن  برپا  با  جديد، 
مسئوالن،  مقامات،  از  زيادي  جمع 
مديران و کارشناسان شرکت هاي محلي 
بود که در اين بازديدها، توضيحات الزم 
درباره فعاليت ها و توانمندي هاي فراب، 
از سوي نماينده معاونت توسعه طرح ها 
و نيز مسئول دفتر نمايندگي فراب در 
شد.   ارائه  بازديدکنندگان  به  مالزي، 
»اسماعيل  دکتر  نمايشگاه،  اين  در 
اقتصادي سفارت  تکيه سادات«، رايزن 

جمهوري اسالمي ايران در کواالالمپور؛ 
ساراواک؛  ايالت  کار  وزير  و  وزير  سر 
انرژي  ساراواک  شرکت  عامل  مدير 
در  ساراواک  ايالت  اصلي  )کارفرماي 
زمينه توليد الکتريسيته( و مدير پروژه 
شرکت  غرفه  از  باله،  نيروگاه  طرح 
نمايشگاه  در  کردند.  بازديد  فراب 
از  بيش  مالزی،  انرژی  بين المللی 
فرانسه،  کشورهاي  از  شرکت   100
از  مالزي،  و  چين  سنگاپور،  آلمان، 
مانند مشهوري  شرکت هاي  جمله 

 ABB، OSSBERGER، SELL
   PETRONAS، SARAWAK

ENERGY و ... حضور داشتند.

فراب؛ تنها شركت ایراني حاضر در نمایشگاه  بين المللي انرژي مالزي

دكتر فریدون جم به عنوان رئيس كميته فني توربين هاي هيدروليك
 در سازمان ملي استاندارد ایران انتخاب شد

فني  کميته  رئيسه  هيأت  انتخابات  در 
ملي  سازمان  هيدروليك  توربين هاي 
استاندارد ايران، دکتر »فريدون جم«، رئيس 
بخش مهندسي پروژه نيروگاه آبي سردشت 
اين کميته  به عنوان رئيس  فراب،  شرکت 

انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، 
 INEC در نشست تاسيس کميته هاي فني
 IEC TC 4 فني  کميته  با  متناظر   TC 4
 Hydraulic( هيدروليك  توربين هاي 
با  متناظر   INEC TC 5 و   )turbines
 Steam( بخار  توربين هاي   IEC TC 5
turbines( که روز پانزدهم بهمن ماه امسال 
در سالن آمفي تئاتر سازمان ملي استاندارد 
کميته  اعضاي  از  جمعي  حضور  با  ايران 
ايران و متخصصان  الکترونيك  ملي برق و 
بهره برداري  و  توليد  شرکت هاي  از  مرتبط 
انرژي،  تانا  مپنا،  فراب،  نظير  برق  صنعت 
شرکت برق حرارتي، سنديکاي صنعت برق 
معتبر  دانشگاه هاي  و  پژوهشگاه ها  و  ايران 
به  برگزار شد، دکتر »فريدون جم«  کشور 
حضور  فراب  شرکت  طرف  از  نمايندگي 
يافت. در ابتداي اين جلسه،آزيتا خضرايي، 
دبير کميته ملي برق و الکترونيك ايران، به 
مشارکت  و   INEC حوزه  فعاليت  تشريح 
سپس   پرداخت.  استانداردها  تدوين  در 

هماهنگي  امور  کارشناس  شادروانان،  زهرا 
استانداردهاي بين المللي برق، الکترونيك و 
مخابرات به ارائه توضيحات مرتبط با معرفي 
سازمان IEC، کميته ملي برق و الکترونيك 
فني،  کميته هاي  در  فعاليت  نحوه  و  ايران 
و   IEC استانداردهاي تدوين  در  مشارکت 
کميته فني IEC TC4, 5 پرداخت. در ادامه 
انتخابات  نامزدهاي  معرفي  از  بعد  جلسه 
هيات رئيسه کميته فني، فريدون جم )از 
معاونت مهندسي شرکت فراب( و روشنك 
آبفاي  شرکت  انرژي  دفتر  )مدير  فهيمي 
دبير  و  رئيس  عنوان  به  ترتيب  به  تهران( 
نيکبخت  کميته فني INEC TC4 و علي 
)مديرعامل شرکت مهندسي و خدمات تابا( 
به  آزاد(  )متخصص  زاده  دشتي  مرتضي  و 
و دبير کميته فني  به عنوان رئيس  ترتيب 
INEC TC5 انتخاب شدند. در اين گزارش 
آمده است: فريدون جم، دانش آموخته رشته 
مهندسي مکانيك در مقطع کارشناسي از 
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، 
کارشناسي ارشد از دانشگاه صنعتي شريف 
و دکترا از دانشگاه تهران است. وي که کار 
در شرکت فراب را از سال 1381 آغاز کرده، 
پروژه  مهندسي  بخش  رئيس  اکنون  هم 
نيروگاه آبي سردشت در معاونت مهندسي 
شرکت فراب است. جم، سابقه کار به عنوان 

کارشناس مهندسي مکانيك از سال 1381 تا 
کنون و همچنين رئيس بخش مهندسي در 
پروژه هاي نيروگاه هاي آبي سردشت و داريان 
و  ايرانشهر  نيروگاه هاي حرارتي شاهرود،  و 
قائن را در کارنامه خود دارد. گفتني است 
 TC4 هدف اصلي کميته فني شماره 4 يا
و  استانداردها  تهيه   ،IEC استاندارد  در 
ماشين هاي  براي  بين المللي  گزارش هاي 
دوار آبي يا هيدروليکي و تجهيزات مرتبط 
است. کشورهاي  برق آبي  توسعه صنعت  با 
 IEC مختلفي عضو کميته هاي فني استاندارد
آنها به صورت شريك،   هستند که عضويت 
 O )Observer( يا ناظر P )Participate(
است. در کميته فني توربين هاي هيدروليکي 
يا TC4 عضويت ايران به صورت عضو ناظر 

است. 
در واقع متناظر با کميته مذکور در هر 

کشور نيز کميته اي ذيل آن وجود دارد که 
اين کميته در ايران به تازگي شکل گرفته 
امکان  و  فعاليت ها  ميزان  ارتقاي  با  است. 
درخواست ارتقا، ان شاء اهلل عضويت در آينده 
به صورت عضو شريك در مي آيد. مهم ترين 
اقدام فعلي کميته، جذب اعضاي متخصص 
به صورت عضو کميته فني از کارشناسان زبده 
با تجربه کار در اين زمينه در سازمان هاي 
توليد  سازمان هاي  نظير  مختلف  مرتبط 
سازنده،  و  طراح  مصرف کننده،  کننده، 
مراکز تحقيقاتي و بهره برداري از توربين هاي 
هيدروليکي است.  شرط الزم براي عضويت 
مدرک  حداقل  داشتن  فني،  کميته  در 
مدرک  حداقل  يا  و  مرتبط  کارشناسي 
زمينه  اين  در  تجربه  همراه  به  کارشناسي 
است. فرم هاي عضويت نيز با مراجعه به پايگاه 
به  ايران  استاندارد  ملي  سازمان  اينترنتي 
سازمان  www.isiri.gov.ir-پرتال  نشاني 
مشارکت  قسمت  ايران-  استاندارد  ملي 
گروه  بين المللي-  استانداردهاي  تدوين  در 
 ،IEC بين المللي  استانداردهاي  هماهنگي 
در دسترس است. براي درخواست عضويت 
فرم ها  امضاي  و  تکميل  از  مي بايست پس 
فايل اسکن شده آن را به آدرس ايميل زير 

ارسال کرد.
inec.tc4@gmail.com

افتخار علمي ديگر براي گروه فراب
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و  بهره برداري  شرکت  مديرعامل 
خبرنگار  با  گفتگو  در  فراب  نگه داري 
فرايند استخدام  به تشريح  نشريه فراب، 
نيروگاه  بهره برداري  براي  انساني  منابع 
گفت:  و  پرداخت  داالهو  ترکيبي  سيکل 
شايسته ترين   جذب  براي  رقابت  ايجاد 

نفرات، در اولويت اين شرکت قرار دارد.
در  همت پور«،  »خسرو  مهندس 
استخدام  و  جذب  فرايند  گفت:  اين باره 
نيروي انساني مورد نظر براي بهره برداري 
نيروگاه سيکل ترکيبي داالهو، از اواسط 
مردادماه امسال و با تهيه چارت سازماني 
نيروگاه، تدقيق نفرات الزم در هر پست 
که  نفراتي  تعداد  نهايي  سازي  سازماني، 
بايد از طريق آزمون گزينش شوند )جمعا 
آموزش هاي  مرکز  با  مذاکره  و  نفر(   42
استفاده  براي  عباسپور  شهيد  تخصصي 
از خدمات مشاوره اي آن مرکز، آغاز شد.

با  سپس  افزود:  ادامه  در  همت پور 
تعيين شرايط علمي، سني و جغرافيايي 
تعداد  سقف  کنترل  لزوم  و  داوطلبان 
پتانسيل  به  توجه  با  شرکت کنندگان 
در  کار  جوياي  فارغ التحصيالن  باالي 
استان کرمانشاه، داوطلبان دو شهرستان 
اسالم آباد  و  )کرمانشاه  نيروگاه  طرفين 
غرب( در رده های تکنسين و کارشناس 
در رشته های مکانيك )5 نفر مهندس و 
13 نفر تکنسين(، برق و الکترونيك )8 

نفر مهندس و 16 نفر تکنسين( پذيرش 
بهره برداري  شرکت  مديرعامل  شدند. 
برخي  بيان  به  سپس  فراب  نگه داري  و 
مالحظات در روند انتخاب منابع انساني 
معيارهاي  اساس  بر  گفت:  و  پرداخت 
پست هاي  برخي  است  الزم  شرکت  اين 
با  همکاران  از  نيروگاه  فني  و  کليدي 
نيروگاه  بهره برداري  حوزه  در  باال  سابقه 
و برخي از مشاغل نيز با راه اندازي واحد 

بخار در آينده تکميل شوند. 
»ايجاد  اينکه  بيان  با  سپس  وي 
در  شايسته ترين ها  جذب  براي  رقابت 
نگه داری  و  بهره برداری  شرکت  اولويت 
فراهم   به منظور  گفت:  دارد«،  قرار  فراب 
برای  منصفانه  و  يکسان  شرايط  کردن 
نفرات بومی منطقه، اطالع رساني رسمي 
و  استاني  ملي،  نشريات  سايت ها،  در 
نصب  نيز  و  مرتبط  اجتماعي  شبکه هاي 
آگهي در مراکز دانشگاهي معتبر استان 
انجام شد تا شرايط يکسان و منصفانه اي 

براي پذيرش نفرات بومي فراهم شود.
نيروگاه  استخدامی  آزمون  همچنين 
 1217 حضور  با  داالهو  ترکيبی  سيکل 
و  بيست  جمعه  روز  در  داوطلب،  نفر 
مساعدت  با  و   1396 مهرماه  هشتم 
همکاران کارگاه داالهو، در محل دانشگاه 
شد.  برگزار  کرمانشاه  مرکز  پيام نور 
مديرعامل شرکت بهره برداري و نگه داري 

اين  نمايندگان  ادامه به حضور  فراب در 
شرکت در زمان برگزاري آزمون به منظور 
از برقراري نظم الزم و  حصول اطمينان 
يکسان  و  منصفانه  شرايط  کامل  رعايت 
نظارت  با  داوطلبان  کليه  براي  رقابت 
آزمون،  پرسش هاي  بسته   بازگشايي  بر 
و  شرکت کنندگان  کنترل  و  شناسايي 
تحت کنترل بودن شرايط برگزاري اشاره 
آزمون،  برگزاري  از  پس  گفت:  و  کرد 
متخصصان  حضور  با  هماهنگي  جلسه 
فراب،  مهندسي  معاونت  ديسيپلين هاي 
با هدف طراحي چك ليست پرسش هاي 

علمي برگزار شد.
مصاحبه  ادامه،  در  افزود:  سپس  وي 
حضور  با  شرايط  حائز  نفرات  با  فني 
همکاران معاونت مهندسي شرکت فراب 
به تفکيك تخصص مکانيك، برق و ابزار 
مصاحبه  کنار  در  و  گرفت  انجام  دقيق، 

و  مناسب  روانشناسي  آزمون  تخصصي، 
داوطلبان  تطابق  ميزان  و  تعامل  بررسي 

با فرهنگ سازماني نيز اجرا شد.
در  همچنين  کرد:  اضافه  همت پور 
متون تخصصي  انتخاب  با  اين مصاحبه، 
قابليت  انگليسي،  زبان  به  مرتبط 
داوطلبان در درک مطلب متون انگليسي 
و نگارش و گزارش نويسي، سنجش شد و 
در نهايت با تخصيص امتيازهاي مربوطه 
در قالب مصاحبه فني و عمومي، نفرات 
انتخاب شده و براي  دارنده شرايط الزم 
انجام  ساير مراحل استخدامي، به مراجع 

مربوطه معرفي شدند.
نيروگاه  طرح  مي افزايد:  گزارش  اين 
دومين  به عنوان  داالهو  ترکيبی  سيکل 
 ،)B.O.O( نيروگاه با مالکيت کامل فراب
تجاری  بهره برداری  به   1397 سال  در 

خواهد رسيد.

ایجاد رقابت براي جذب شایسته ترین ها در اولویت است
تشريح فرايند استخدام منابع انساني بهره برداري نیروگاه داالهو:
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مجله خبری16

شهری  قطار  سازمان  مديرعامل 
حفاری  هم اکنون  اينکه  بيان  با  کرمانشاه 
در  پروژه  اول  فاز  در  تونل  متر   1550
حال انجام است، اعالم کرد: اين بخش از 
به  آينده  پايان فروردين ماه سال  تا  پروژه 

بهره برداری می رسد.
احداث  افزود:  ساسانی«  سليم  »سعيد 
فاز دوم پروژه به همراه  1400 متر تونل 
سازندگی  قرارگاه  به  نيز  ايستگاه  يك 

خاتم االنبياء )ص( واگذار شده است.
صورت  در  اينکه  بر  تأکيد  با  وی 

تخصيص مناسب اعتبارات، فاز اول پروژه 
سال 1399 به بهره برداری می رسد، افزود: 
جاری  سال  در  پروژه  اين  مصوب  اعتبار 
53 ميليارد تومان است که از اين ميزان 
تاکنون 17 ميليارد تومان تخصيص يافته 

است.
وی تأکيد کرد: در حال حاضر در بحث 
به  بايد  اما  داريم،  خوبی  پيشرفت  تونل 
برويم  کارگاه  تجهيز  و  ريل  خريد  سمت 
که در اين زمينه نياز به اعتبارات بيشتری 
شهری  قطار  سازمان  مديرعامل  هست. 

کرمانشاه با بيان اينکه زمانی پروژه شهری 
يك آرزو بود، اما امروز با تالش و پشتکار 

افتتاح قطعه اول رسيده است،  به مرحله 
گفت: کار بر روی اين پروژه از زمان آغاز 
تاکنون به صورت 24 ساعته صورت گرفته 
است و فقط در روزی که زلزله اتفاق افتاد، 
به مدت 6 ساعت کار تعطيل شد. سليم 
مجموع  در  اينکه  به  اشاره  با  ساسانی 
تاکنون حدود يك هزار و 500 گام تونل 
حفر شده است، افزود: اين دو تونل بدون 
و  رسيده اند  هم  به  ريزشی  هيچ  و  خطا 
سرسبد  گل  پروژه  اين  گفت  می توان 

پروژه هاي قطار شهری کل کشور است.

فاضالب  و  آب  شرکت  مديرعامل 
پروژه  اول  فاز  گفت:  هرمزگان 
مترمکعبی  هزار   100 آب شيرين کن 
آينده  تابستان سال  ابتدای  تا  بندرعباس 

به بهره برداری می رسد.
»امين قصمی«، مديرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان هرمزگان، افزود: همزمان 
با سفر رئيس جمهوری به استان هرمزگان 
نيرو،  وزير  ويژه  دستور  اساس  بر  و 
مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران 
توسعه  و  برنامه ريزی  معاون  همراهي  با 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از 

پروژه آب شيرين کن 100 هزار مترمکعبی 
بندرعباس بازديد کردند.

پروژه  اين  اجرايی  عمليات  افزود:  وی 
بر اساس سرمايه گذاری بخش خصوصی 
سرمايه  با   BOO قراردادهای  طريق  از 
از سال 1393  گذاری 204 ميليون دالر 
آغاز شده و فاز اول آن در ابتدای تابستان 
متر مکعب  با ظرفيت 20 هزار  سال 97 
در شبانه روز وارد مدار بهره برداری خواهد 
فاضالب  و  آب  شرکت  مديرعامل  شد. 
بهره برداری  با  داد:  ادامه  استان هرمزگان 
آبی  نياز  از  بخشی  پروژه  اين  اول  فاز  از 

غربی،  مناطق  شامل  عباس  بندر  شهر 
شهر خمير و بخشی از روستاهای حاشيه 
شهر بندر عباس،  به ميزان 230 ليتر در 
کاهش  به  اين حجم  و  تأمين شده  ثانيه 
و  و سد شميل  ميناب  از دشت  برداشت 
ادامه  در  نيان کمك خواهد کرد. قصمی 
انجام  بينی های  پيش  اساس  بر  افزود: 
سال  پايان  تا  مصوب،  زمان بندی  و  شده 
هزار   100 آب شيرين کن  پروژه   ،1398
کامل  ظرفيت  با  بندرعباس  مکعبی  متر 
اين  و  شد  خواهد  بهره برداری  مدار  وارد 
آبی  نياز  از  درصد   40 توليد،  از  حجم 

آبی سطحی  منابع  از  را  بندرعباس  شهر 
در  وی  داد.  خواهد  کاهش  زير سطحی  و 
 100 شيرين کن  آب  پروژه  گفت:  خاتمه 
هزار متر مکعبي بندرعباس روزانه اشتغال 
نفر را در سطح استان فراهم کرده   230
پروژه  اسنادی  اعتبار  است  گفتني  است. 
مکعبی  متر  هزار  يکصد  کن  شيرين  آب 
دالر  ميليون   176 مبلغ  به  بندرعباس 
منابع  محل  از  آن  دالر  ميليون  که 150 
بانك  عامليت  با  و  ملی  توسعه  صندوق 
صنعت و معدن تامين مالی شد، در تاريخ 

18 بهمن ماه 1396 گشايش يافت.

مديرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و 
حومه، مبلغ برآورد شده برای تکميل خط 7 
مترو را حدود 370 ميليارد تومان اعالم کرد 
و گفت: اميدواريم تا پايان بهار سال 1397 
که وعده بازگشايی خط 7 به شهروندان داده 

 شده است، اين خط به بهره برداری برسد.
با  تهران  شهر  اسالمي  شورای  رئيس 
)تقاطع  محالتی  مترو  ايستگاه  در  حضور 
بزرگراه بسيج( از خط 7 مترو و ايستگاه های 
بازديد کرد. »محسن هاشمی«، رئيس  آن 
شورای اسالمي شهر تهران، در اين بازديد 
 7 خط  ايستگاه های  بيشتر  از  چندساعته 

محالتی  شهيد  ايستگاه  فاصل  حّد  مترو 
شهيد  ايستگاه  تا  بسيج  بزرگراه  تقاطع 
نواب صفوی بازديد کرد و در جريان روند 
آماده سازی  منظور  به  خط  اين  تکميل 
برای بازگشايی در تاريخ تعيين شده توسط 
امام«،  »علی  گرفت.  قرار  تهران  شهرداری 
و  تهران  راه آهن شهری  مديرعامل شرکت 
حومه، در اين بازديد گفت: خط 7 مترو به 
دليل مشکالتی که در بحث ايمنی و نداشتن 
سيگنالينگ داشت، در آبان ماه امسال تعطيل 
آن  تکميل  برای  شش ماهه  مهلتي  و  شد 
تعيين شد تا با تکميل تجهيزات و کارهای 

مرتبط، بتوانيم اين خط را برای بهره برداری 
وی  برسانيم.  استاندارد  و  ايمن  شرايط  به 
مبلغ برآورد شده برای تکميل خط 7 مترو را 
حدود 370 ميليارد تومان اعالم کرد و گفت: 
هرچند به دليل مشکالت مالی پيش آمده، از 
زمان بندی پروژه عقب هستيم، اما اميدواريم 
تا پايان بهار سال 1397 که وعده بازگشايی 
اين  به شهروندان داده  شده است،  خط 7 

خط به بهره برداری برسد.
تامين  شرکت فراب، پيمانکار طراحي، 
مترو   7 خط  پروژه  تجهيزات  اجراي  و 

تهران است.

خط 7 مترو تهران تا پایان بهار 97 بازگشایي مي شود
مديرعامل شركت راه آهن شهری تهران و حومه:

فاز اول تونل قطار شهری كرمانشاه تا پایان فروردین 97 به پایان می رسد

بهره برداری از فاز اول آب شيرین كن بندرعباس تا تابستان 97

عمليات انتقال اينكلوژر ايستگاه 
آذربايجان از طريق شفت ايستگاه صنعت

آخرین فعاليت هاي  شركت 
ساختمان و نصب فراب 
در خط 7 مترو تهران

مديرعامل سازمان قطار شهری كرمانشاه:

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان هرمزگان خبر  داد:
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فراب د  ر سالي كه گذشت
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سالي كه گذشت18

نگاهي به مهم ترين رويدادهاي خبري فراب در سال 1396

فراب در سالي كه گذشت

تقويم ُعمر ما يك بار ديگر در حال ورق خوردن است و در آستانه ورود 
به سال تازه قرار داريم. سال 1396 خورشيدي را پشت سر گذاشتيم. با 
تمام  با  ناكامي هايش.  و  كاميابي ها  تمام  با  بدي هايش.  و  خوبي ها  تمام 

اميدواري ها و نااميدي هايش. 
فضاي كالن سياسي اقتصادي كشور در سال 1396، دستخوش تحوالت 
و تغييرات متعددي شد كه بايد در جاي ديگري به آن پرداخته شود و تحليل 

جامعي درباره آن ارائه شود. اما آنچه به اختصار مي توان گفت اين است 
كه خوشبختانه حضور پرقدرت فراب در بازارهاي كسب و كار داخلي و 
عملكردهاي  گزارش  در  كه  همان گونه  البته  دارد.  ادامه  همچنان  خارجي، 
ارائه شده از سوي معاونت ها/ پروژه هاي فراب در بخش ديگري از نشريه 
»كمبود  نام  به  بزرگي  مشكل  تأثير  تحت  حضور  اين  مي شود،  مشاهده 
مديران  و  مسئوالن  تدابير  با  مي رود  اميد  و  است  گرفته  قرار  نقدينگي« 
گزارش  اين  در  آنچه  بگذاريم.  را پشت سر  اين چالش  به زودي  ذي ربط، 
ارائه مي شود، نگاهي اجمالي و كوتاه به مهم ترين رويدادهايي است كه در 

سال 1396در حوزه فعاليت شركت فراب رخ داده است.

رئیس روابط عمومي شركت فراب

ابراهیم عبداهلل زاده

بهمن و اسفند 1396
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فروردين
- ديدار نوروزی مديران و همکاران گروه 
سال 1396  کاری  روز  نخستين  در  فراب 
)چهاردهم فروردين (: مطابق سنتي قديمي 
در گروه فراب، در نخستين روز کاري هر 
از  برنامه اي  اساس  بر  گروه  کارکنان  سال، 
حاضر  نوروزي  ديدار  در  شده،  اعالم  قبل 
مي شوند. اين برنامه، از ساعت 8:30 صبح در 
ساختمان مرکزی شرکت فراب و با حضور 
همکاران شرکت آغاز شد. در ادامه، مديران 
ساخت  نارديس،  فراب،  شرکت های  عامل 
فراب  نصب  و  ساختمان  فراب،  تجهيزات 
)نوتاش افرا( و تجارت و سرمايه گروه فراب 
با همراهی جمعی از معاونان و مديران اين 
شرکت ها، با همکاران شرکت نارديس ديدار 
کردند و سپس با حضور در وزارت نيرو و 
شرکت توسعه منابع آب و نيروی ايران، با 
وزير نيرو و معاونان و مديران اين وزارتخانه 
و نيز مديرعامل، معاونان و مديران شرکت 
آب و نيرو، ديدار کردند. مديران گروه فراب 
سپس با حضور در ساير ساختمان های گروه، 
با همکاران مستقر در اين ساختمان ها ديدار 

کردند.

ارديبهشت
تنها  عنوان  به  فراب  شرکت  انتخاب   -
از  برق  و  »صادرکننده ممتاز« صنعت آب 
در  ارديبهشت(:  )سوم  نيرو  وزارت  سوي 
همايش »تقدير از صادرکنندگان تجهيزات و 
خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق« 
که روز سوم ارديبهشت ماه با حضور وزير 
نيرو و معاونان و مديران ارشد اين وزارتخانه؛ 
ملی؛  توسعه  صندوق  عامل  هيأت  رئيس 
قائم مقام وزير امور خارجه؛ قائم مقام وزير 
صنعت، معدن و تجارت و جمع ديگری از 
همايش های  سالن  در  کشوری  مقام هاي 
وزارت نيرو برگزار شد، شرکت فراب به عنوان 
تنها »صادرکننده ممتاز صنعت آب و برق« 
انتخاب و مديرعامل شرکت با اهدای لوح از 

سوی وزير نيرو ، مورد تقدير قرار گرفت.
در متن لوح تقدير اين همايش که توسط 
وقت  وزير  چيت چيان«،  »حميد  مهندس 
نيرو، به مهندس »مهران لطفی«، مديرعامل 
شرکت فراب، اهدا شد، آمده است: »صادرات 
توسعه  و  رشد  کليدی  مولفه های  از  يکی 
راه  می تواند  و  است  ايران  عزيزمان  کشور 

رشد توليد و اشتغال را که از منويات مقام 
معظم رهبری در سياست های ابالغی اقتصاد 
مقاومتی می باشد، همواره نموده و عزت و 
آورد. کسب  ارمغان  به  را  کشور  سربلندی 
عنوان صادرکننده ممتاز کشوری در سال 
و  مجدانه  تالش های  حاصل  که   1395
صادقانه جناب عالی و همکاران آن شرکت در 
گسترش صادرات تجهيزات و خدمات فنی و 
مهندسی صنعت آب و برق می باشد، بر شما 
مبارک باد. موفقيت های روزافزون جنابعالی 
و همکاران محترم شما را از خداوند بزرگ، 

مسألت دارم.«
و  نمايشگاه  سومين  در  فراب  حضور   -
عمان  انرژی  و  آب  بين المللی  کنفرانس 
)11 تا 13 ارديبهشت  - مسقط – عمان(: 
سومين نمايشگاه و کنفرانس بين المللی آب 
و انرژی عمان، در روزهای يازدهم تا سيزدهم 
ارديبهشت ماه 1396 در مرکز نمايشگاه های 
شهر مسقط در کشور عمان، با حضور شرکت 
فراب و بيش از 90 شرکت از کشورهای عمان، 
جمهوری اسالمی ايران، امارات، بحرين، قطر، 
لبنان، ترکيه، هنگ کنگ، انگلستان، آمريکا، 
آلمان، اتريش و اسپانيا برگزار شد. نمايندگان 
و  مهندسی  معاونت های  از  فراب  شرکت 
به  متری   18 غرفه ای  در  طرح ها،  توسعه 
همراه شريك عمانی خود به معرفی شرکت 
و پروژه های مختلف در زمينه هاي مختلف 
انرژی پرداختند. تمرکز اصلی فراب  و  آب 
سيستم های  معرفی  بر  نمايشگاه،  اين  در 
مصرف  مديريت  و  هوشمند  کنتورهای 
انرژی بود. غرفه فراب در اين نمايشگاه، مورد 
بازديد نمايندگانی از شرکت ها و سازمان های 
مختلف عمانی و غيرعمانی قرار گرفت که از 
جمله بازديدکنندگان می توان به سرکنسول 
رايزنان  عمان؛  در  ايران  اسالمی  جمهوری 
اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسالمی ايران 
سعيد  بن  سليم  بن  »سلطان  عمان؛  در 
الحبسی«، معاون کنسول عالی برنامه ريزی 
عمان و شرکت های مختلف دولتی عمانی 
و شرکت ها و تامين کنندگان مختلف اشاره 

کرد.
دومين  و   بيست   در  فراب  حضور   -
و  پااليش  گاز،  نفت،  بين المللی  نمايشگاه 
بيست   ارديبهشت(:  تا 19  پتروشيمی)16 
گاز،  نفت،  بين المللی  نمايشگاه  دومين  و  
پااليش و پتروشيمی، طی روزهای شانزدهم 

دائمی  محل  در  ارديبهشت ماه،  نوزدهم  تا 
نمايشگاه های بين المللی تهران برگزار شد. 
فراب،  شرکت های  قالب  در  فراب  گروه 
نارديس و ساختمان و نصب فراب )نوتاش 
بيست   8  –  9 سالن  در  حضور  با  افرا(، 
گاز،  نفت،  بين المللی  نمايشگاه  دومين  و 
ارائه  و  معرفی  به  پتروشيمی،  و  پااليش 
توانمندی های فنی و اجرايی خود پرداخت. 
طی چهار روز برگزاری اين نمايشگاه، جمع 
از دست اندرکاران داخلی و خارجی  زيادی 
با  فراب،  غرفه  در  حضور  با  نفت،  صنعت 
مهندسی  و  فنی  و دستاوردهای  قابليت ها 
آن آشنا شدند. همچنين نشست های کاری 
نمايندگان  سوی  از  متعددی  مذاکرات  و 
گروه فراب با نمايندگان شرکت های داخلی 
و  ارتباطات  توسعه  در خصوص  و خارجی 
همکاری های مورد عالقه طرفين برگزار شد.

نمايشگاه   پنجمين  در  فراب  حضور   -
صنايع،  ريلی،  حمل و نقل  بين المللي 
 28 تا   25( وابسته  خدمات  و  تجهيزات 
ارديبهشت(: پنجمين نمايشگاه  بين المللي 
حمل و نقل ريلی، صنايع، تجهيزات و خدمات 
وابسته، به منظور توسعه و تقويت زيربناهای 
حمل و نقل ريلی کشور، طی روزهای بيست 
ارديبهشت ماه  هشتم  و  بيست  تا  پنجم  و 
برگزار شد. در اين نمايشگاه به عنوان يکی از 
نمايشگاه های بزرگ حمل و نقل ريلی جهان، 
160 شرکت داخلی و 130 شرکت خارجی 
دستاوردهای  آخرين  جهان،  کشور   16 از 

خود را عرضه کردند.
داشتن  اختيار  در  با  نيز  فراب  شرکت 
اين  غرفه ای 88 متری در سالن 11- 10 
خود  توانمندی های  معرفی  به  نمايشگاه، 
در حوزه صنايع ريلی پرداخت. طی چهار 

روز برگزاری اين نمايشگاه، جمع زيادی از 
صنعت  خارجی  و  داخلی  دست اندرکاران 
حمل و نقل ريلی، با حضور در غرفه فراب، با 
قابليت ها و دستاوردهای فنی و مهندسی آن 
آشنا شدند. از جمله بازديد کنندگان از غرفه 
فراب، می توان به دکتر »منصور معظمی«، 
و  گسترش  سازمان  عامل  هيأت  رئيس 
نوسازی صنايع ايران، اشاره کرد. همچنين 
متعددی  مذاکرات  و  کاری  نشست های 
نمايندگان  با  فراب  نمايندگان  سوی  از 
و خارجی در خصوص  شرکت های داخلی 
توسعه ارتباطات و همکاری های مورد عالقه 

طرفين، برگزار شد.

خرداد
- افتتاح 22 کيلومتر از خط 7 مترو تهران 
و هفت ايستگاه  آن )20 خرداد(: 22 کيلومتر 
از خط هفت مترو تهران و همزمان با آن 
بيستم  اين خط، روز شنبه  ايستگاه  هفت 
و  تهران  وقت  شهردار  حضور  با  خردادماه 
جمعی از مسئوالن و مديران شهری افتتاح 
شد. در اين مراسم، همزمان با بهره برداری 
از 22 کيلومتر مترو از خط 7 مترو تهران، 
هفت ايستگاه ميدان بسيج، ميدان محمديه، 
بريانك، کميل، شهيد نواب صفوی، دانشگاه 
تربيت مدرس و ميدان صنعت نيز افتتاح شد. 
شرکت فراب، پيمانکار EPC طراحی، تأمين 
و اجرای تجهيزات پروژه خط 7 مترو تهران 

است.

تیر
داخلی  مميزی  دوره  نهمين  و  سی   -
فراب )تيرماه(: سی و نهمين دوره مميزی 
برگزار شد. در  تيرماه 96  داخلی فراب در 

تقدیر از شركت فراب به عنوان تنها صادركننده ممتاز  صنعت آب و برق توسط وزارت نیرو

بهمن و اسفند 1396بهمن و اسفند 1396



سالي كه گذشت20

مدت اجرای مميزی های داخلی، بخش های 
گرفت  قرار  مميزی  مورد  شرکت  مختلف 
انطباق،  عدم  )شامل  مميزی  يافته های  و 
به  مثبت(  نکات  و  بهبود  پيشنهادهاي 
حوزه های مميزی اعالم شد. اين کار تيمی 
همکاران  از  نفر   29 مشارکت  با  ارزشمند 
شرکت )شامل 1 معاون، 9 مدير، 5 رئيس، 3 
مسئول و 11 کارشناس(  و  با صرف 29 نفر 
روز اجرا شد. اين مميزی بر اساس ويرايش 

جديد استانداردها برگزار شد.

مرداد 
مترو   8 خط  از  کيلومتر   27 افتتاح   -
شهر  تا  آفتاب  شهر  فاصل  حد  تهران، 
مرداد(:   16( )ره(  خمينی  امام  فرودگاهی 
27 کيلومتر از خط 8 مترو تهران، حد فاصل 
شهر آفتاب تا شهر فرودگاهی امام خمينی 
)ره(، روز دوشنبه شانزدهم مردادماه با حضور 
رئيس مجلس شورای اسالمی، شهردار وقت 
تهران و رئيس شورای اسالمی شهر تهران 
کشوری،  و  شهری  مديران  از  جمعی  و 
مديران  و  معاونان  از  جمعی  و  مديرعامل 
شرکت فراب افتتاح شد. »علی الريجانی«، 
رئيس مجلس شورای اسالمی، در اين مراسم 
گفت: اينکه فرودگاه امام خمينی)ره( و شبکه 
متروی شهر تهران به يکديگر وصل می شود، 
کار بسيار عظيم، ارزشمند و به موقعی بود که 
انجام شد و بنده از همه دست اندرکاران اين 
پروژه، به ويژه قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء 
)ص( تشکر می کنم. شرکت فراب، پيمانکار 
طراحی، تأمين و اجرای تجهيزات پروژه خط 

8 مترو تهران است.
آبی  نيروگاه  واحد  دو  موقت  تحويل   -
از  پس  مرداد(:   12( کنيا  کشور  در  ترم 

پايان موفقيت آميز بهره برداری آزمايشی از 
نيروگاه آبی ترم در کشور کنيا،  واحدهای 
گواهی نامه تحويل موقت هر دو واحد نيروگاه 
به امضاي کارفرمای اصلی طرح رسيد و طرح 

رسماً تحويل تيم بهره برداری کارفرما شد.

شهريور 
ويرايش  استقرار  در  موفقيت   -
فراب  در  مديريتی  استانداردهای  جديد 
يکپارچه  مديريت  سيستم  )شهريورماه(: 
شهريورماه    14 تا   11 روزهای  در  فراب 
ايران  توف نورد  مشارکتی  شرکت  توسط 
)TUV NORD( مورد مميزی قرار گرفت 
 OHSAS و موفق به تمديد گواهی نامه های
 HSE-MS نظام  و   18001:2007
گواهی نامه های  ارتقای  نيز  و  نفت  شرکت 
آخرين  به   ISO14001 و    ISO9001

ويرايش )سال 2015( شد.

مهر
عنوان  به  فراب  شرکت  معرفي   -
ناوگان پروژه  تأمين تجهيزات و  »پيمانکار 
فراب  خط A مترو قم« )مهرماه(: شرکت 
به عنوان »پيمانکار تأمين تجهيزات و ناوگان 

اين  شد.  معرفی  قم«  مترو   A پروژه خط 
موضوع با ارسال نامه مديرعامل مؤسسه حرا 
)زيرمجموعه قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء( 
مشاور  مهندسان  شرکت  مديرعامل  به 
پرديسان سازه طراحان، اين گونه ثبت شد: 
»پيرو معارفه در جلسه مورخ 21 شهريور 96 
و وفق ماده 4-4 شرايط عمومی پيمان اصلی 
)پيمانکاران دست دوم(، شرکت مهندسی 
تجهيزات  تأمين  پيمانکار  عنوان  به  فراب 
پروژه خط A متروی قم به حضور معرفی 

می گردد.«
گفتنی است شرکت فراب از ابتدای ورود 
تاکنون،  ريلی  صنايع  طرح های  حوزه  به 
پروژه های مهمی را به صورت EPC در اين 
از  حوزه، اجرا کرده يا در دست اجرا دارد. 
طراحی،  به  می توان  پروژه ها،  اين  جمله 
تأمين و اجرای تجهيزات و ناوگان پروژه خط 
2 قطار شهری مشهد )فاز اول و ايستگاه هاي 
سعدي و شريعتي از فاز دوم خاتمه يافته(؛ 
طراحی، تأمين و اجرای تجهيزات پروژه خط 
7 مترو تهران )فاز اول خاتمه يافته(؛ طراحی، 
تأمين و اجرای تجهيزات پروژه خط 8 مترو 
خميني)فازهای  امام  فرودگاه   – تهران 
اول و دوم خاتمه يافته(؛ طراحی، تأمين و 
اجرای تجهيزات تونل راه آهن تهران- تبريز؛ 
طراحی، تأمين و اجرای تجهيزات قطار برقي 
گلشهر- هشتگرد و احداث قطعه اول تونل 

قطار شهری کرمانشاه، اشاره کرد. 
کنتورهای  نمايشگاه  در  فراب  - حضور 
 11(  )EUW 2017( هلند  در  هوشمند 
شرکت  هلند(:   - آمستردام   – 13مهر  تا 
فراب در نمايشگاه EUW به عنوان يکی 
از مهم ترين رخدادهای حوزه اندازه گيری و 
شبکه های هوشمند که در روزهای يازدهم 
تا سيزدهم مهرماه در آمستردام هلند برگزار 

شد، حضور فعالی داشت.
در غرفه فراب عالوه بر ارائه زنده پروژه های 
کنتورهای هوشمند در ايران )نمايش از راه 
در  شده  نصب  هوشمند  کنتورهای  دور 
معرفی  و  استانی  برق  توزيع  شرکت   13
قابليت های سيستم(، مجموعه نرم افزارهای 
 MDM،( هوشمند  سيستم  برای  فراب 
و  نصب(  کاربردی  برنامه  و   Head-End
زير ساخت اختصاصی باند باريك طراحی و 
توليد شده در شرکت، به عنوان دو مجموعه 
محصول انحصاری فراب در حوزه شبکه های 

هوشمند انرژی عرضه شدند.
نمونه  و  فراب  باريك  باند  ساخت  زير 
از  يکی  عنوان  به  شده،  ساخته  مودم 
 LoRa فناوری  به کارگيری های  نخستين 
توجه  مورد  برق،  هوشمند  کنتورهای  در 
شرکت ها و سازمان های مختلفی قرار گرفت. 
غالب  موضوع  و  نمايشگاه  اصلی  هيجان 
امسال در اين حوزه، به کارگيری فناوری های 
باند باريك راديويی، به ويژه NB-IoT، در 

بخش اندازه گيری بود.
- حضور فراب در کنفرانس و نمايشگاه 
 17( اسپانيا  کشور  در   Hydro 2017
در  حضور  با  فراب  شرکت  مهر(:   19 تا 
 Hydro 2017 نمايشگاه  و  کنفرانس 
 Shaping the Future of با شعار که 
Hydropower  در شهر »سويل« اسپانيا 
برگزار شد، توانمندی های فنی و مهندسی 
خود را معرفی کرد. فراب برای يازدهمين 
شناخته  شرکت های  ساير  کنار  در  دوره 
شده و معتبر بين المللی، در اين رويداد مهم 
شرکت  نمايندگان  و  داشت  فعالی  حضور 
به معرفی پروژه های اجرا شده و در دست 
اجرا و توانمندی های فنی و اجرايی شرکت 
پرداختند. در اين کنفرانس و نمايشگاه که 
بزرگ ترين و مهم ترين رويداد صنعت برق آبی 
در دنيا محسوب می شود، بيش از يك هزار و 
600 نفر از 72 کشور جهان شرکت کرده 
بودند. همچنين تعداد 225 شرکت معتبر 
بين المللی فعال در حوزه های مختلف اين 
صنعت، با حضور در اين نمايشگاه، به معرفی 

تجهيزات و توانمندی های خود پرداختند.
شرکت فراب در اين نمايشگاه، جلسات 
با تعداد زيادی  کاری و مذاکرات متعددی 
از کارفرمايان، تامين کنندگان، پيمانکاران و 
مشاوران بين المللی، برگزار کردند. همچنين 
دو مقاله  علمی نيز توسط همکاران فراب در 

کنفرانس Hydro 2017 ارائه شد.
کنگره  و  نمايشگاه  در  فراب  حضور   -
مهر(:   20 تا   18( نيرو  و  نفت  راهبردي 
»سومين کنگره راهبردی و نمايشگاه نفت و 
نيرو«، طی روزهای هجدهم تا بيستم مهرماه 
1396 در مرکز همايش های بين المللی صدا 
و سيما برگزار شد. غرفه فراب در نمايشگاه 
جانبی سومين کنگره راهبردی نفت و نيرو، 
از  و جمعی  نفت  وزير  معاون  بازديد  مورد 
معاونان و مديران اين وزارتخانه و برخی از 

 افتتاح 27 كیلومتر از خط 8 مترو تهران

 پس از پايان موفقيت آميز 
بهره برداری آزمايشی از 
واحدهای نيروگاه آبی ترم 
در كشور كنيا، گواهی نامه 
تحويل موقت هر دو 
واحد نيروگاه به امضاي 
كارفرمای اصلی طرح رسيد 
و طرح رسماً تحويل تيم 
بهره برداری كارفرما شد
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دست اندرکاران و فعاالن صنايع نفت و نيرو، 
در خصوص  الزم  توضيحات  و  گرفت  قرار 
فعاليت ها و توانمندی های فراب در حوزه های 
نفت و نيرو به آنان ارائه شد. غرفه شرکت 
از  پذيرای جمعی  نمايشگاه،  اين  در  فراب 
که  بود  عالقه مندان  و  مسئوالن  و  مقام ها 
عالوه بر مهندس »بيژن زنگنه«، وزير نفت، 
که پس از افتتاح نمايشگاه از غرفه شرکت 
»رکن الدين  مهندس  کرد،  بازديد  فراب 
بر  نظارت  در  نفت  وزير  معاون  جوادی«، 
منابع هيدروکربوری؛ مهندس »علی کاردر«، 
معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملی 
نفت ايران؛ مهندس »هادی مدقق«، معاون 
سيستم های اندازه گيری و شبکه هوشمند 
ساتبا؛ نيز از جمله بازديد کنندگان از غرفه 

فراب بودند.
- اعطاي نشان زرين سيزدهمين نمايشگاه 
و  آب  تأسيسات  و  آب  صنعت  بين المللی 
مهر(:   27( فراب  به شرکت  ايران  فاضالب 
سيزدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت آب 
و تأسيسات آب و فاضالب ايران، به مدت 
تا  بيست و چهارم  روزهای  و طی  روز  چهار 
بيست و هفتم مهرماه 1396، با حضور بيش 
از 420 شرکت داخلی و خارجی در محل 
دائمی نمايشگاه های بين المللی تهران برگزار 

شد.
غرفه فراب در سالن خليج فارس )44-

از  زيادی  جمع  پذيرای  نمايشگاه،  اين   )1
مسئوالن و فعاالن صنعت آب کشور بود که 
از جمله بازديدکنندگان می توان به مهندس 
نيرو؛  وزارت  سرپرست  محمودی«،  »ستار 
وزير  قائم مقام  دائمی«،  »علی رضا  مهندس 
»رحيم  مهندس  بين الملل؛  امور  در  نيرو 
ميدانی«، معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا 
اشاره کرد. همچنين نمايندگان تعداد زيادی 
از شرکت های داخلی و خارجی با حضور در 
غرفه فراب، به گفتگو و مذاکره با نمايندگان 
طرفين،  عالقه  مورد  حوزه های  در  شرکت 

پرداختند.
در مراسم اختتاميه سيزدهمين نمايشگاه 
و  آب  تأسيسات  و  آب  صنعت  بين المللی 
ايران که روز پنج شنبه بيست و  فاضالب 
هفتم مهرماه با حضور سرپرست وزارت نيرو 
و جمعی از معاونان و مديران اين وزارتخانه 
نمايشگاه  اين  »نشان زرين«  شد،  برگزار 
توسط سرپرست وزارت نيرو به پاس حضور 

مستمر، فعال و تأثيرگذار در ادوار پيشين 
نمايشگاه بين المللی صنعت آب و تأسيسات 
آب و فاضالب ايران و کسب لوح های متعدد 
تقدير از اين نمايشگاه، به نماينده شرکت 

فراب اهدا شد.
نيروگاه  استخدامی  آزمون  -برگزاري 
 28( کرمانشاه  در  داالهو  ترکيبی  سيکل 
سيکل  نيروگاه  استخدامی  آزمون  مهر(: 
 1200 از  بيش  حضور  با  داالهو  ترکيبی 
نفر داوطلب، در روز جمعه بيست و هشتم 
خدمات  از  بهره گيری  با   1396 مهرماه 
تخصصی  آموزش های  مرکز  مشاوره ای 
همکاران  مساعدت  با  و  عباسپور  شهيد 
کارگاه داالهو، در محل دانشگاه پيام نور مرکز 
نيروگاه سيکل  برگزار شد. طرح  کرمانشاه 
با  نيروگاه  دومين  به عنوان  داالهو  ترکيبی 
مالکيت کامل فراب )B.O.O(، در سال آتی 
به بهره برداری تجاری خواهد رسيد. شرکت 
بهره برداری و نگهداری فراب با رويکرد جذب 
نياز خود در  نيروی انسانی متخصص مورد 
رده های تکنسين و کارشناس در رشته های 
مکانيك، برق و الکترونيك و به  منظور فراهم  
کردن شرايط يکسان و منصفانه برای نفرات 
نيروگاه  استخدامی  آزمون  منطقه،  بومی 
سيکل ترکيبی داالهو را با حضور بيش از 
1200 نفر داوطلب، با بهره گيری از خدمات 
مشاوره ای مرکز آموزش های تخصصی شهيد 

عباسپور برگزار کرد.
»صادرکننده  عنوان  به  فراب  معرفي   -
ممتاز« براي دومين سال متوالي و دريافت 
اول  معاون  دست  از  تقدير  لوح  و  تنديس 
مراسم  در  ايران  اسالمی  جمهوری  رئيس 
روز ملی صادرات )29 مهر(: شرکت فراب 
عنوان  کسب  به  موفق  بار،  دومين  برای 
»صادرکننده ممتاز« و دريافت تنديس و لوح 
تقدير از دست معاون اول رئيس جمهوری 
روز ملی صادرات  مراسم  ايران در  اسالمی 
شد. در اين مراسم که روز شنبه بيست و نهم 
مهرماه در سالن اجالس سران و با حضور 
معاون اول رئيس جمهور، جمعی از معاونان 
رئيس جمهور، وزيران، نمايندگان مجلس، 
بازرگانی،  اتاق های  نمايندگان  استانداران، 
تعاون و اصناف و جمعی از تجار و بازرگانان 
کننده  »صادر  تنديس  شد،  برگزار  کشور 
ممتاز خدمات فنی و مهندسی« توسط دکتر 
»مهران  مهندس  به  جهانگيری«  »اسحاق 

لطفی«، مديرعامل شرکت فراب، اهدا شد.
در  نيز،  اين  از  پيش  فراب  شرکت 
 1393  ،1391  ،1390  ،1389 سال هاي 
نمونه  کننده  »صادر  عنوان  به   1394 و 
و  انتخاب شده  خدمات فنی و مهندسی« 
مورد تقدير قرار گرفته بود. شرکت فراب در 
سال 1395 نيز پس از پنج سال درخشش 
به عنوان »صادر کننده نمونه خدمات فنی و 
مهندسی« در سال های پيشين، در بيستمين 
 ،)1395( صادرات  ملی  روز  مراسم  دوره 
موفق به کسب عنوان »صادر کننده ممتاز« 
رئيس  از  افتخار  لوح  و  تنديس  دريافت  و 

جمهوری اسالمی ايران شد.

آبان
نمايشگاه  - حضور فراب در هفدهمين 
بين المللی صنعت برق ايران )13تا 16آبان(: 
هفدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت برق 
شانزدهم  تا  سيزدهم  روزهای  طی  ايران، 
نمايشگاه های  دائمی  محل  در  آبان ماه 
فراب  غرفه  شد.  برگزار  تهران  بين المللی 
نيرو،  وزير  بازديد  مورد  نمايشگاه،  اين  در 

و  وزارتخانه  اين  ارشد  مديران  و  معاونان 
دست اندرکاران  و  فعاالن  از  زيادی  جمع 
صنعت برق قرار گرفت. در غرفه گروه فراب 
در سالن خليج فارس اين نمايشگاه، عالوه 
بر نمايش زنده 35 هزار نقطه اندازه گيری 
در 13 شرکت توزيع برق استانی و معرفی 
و  اندازه گيری  برای  فراب  بومی  زيرساخت 
مديريت شبکه، توانمندی ها و دستاوردهای 
فنی و اجرايی در بخش های مختلف صنعت 
صنعت  اين  فعاالن  ديد  معرض  در  برق، 
قرار گرفت. وزير نيرو؛ معاونان وزير نيرو در 
امور برق و انرژی و انرژی های تجديدپذير؛ 
مديرعامل و مديران شرکت توانير؛ مهندس 
نيرو در  قائم مقام وزير  »علی رضا دائمی«، 
و  آب  صنايع  پشتيبانی  و  بين الملل  امور 
برق؛ وزير برق سوريه؛ سفير ارمنستان در 
نعمت زاده«،  »محمدرضا  مهندس  تهران؛ 
و  مديران  نفت؛  وزير  ارشد صنعتی  مشاور 
و  منطقه ای  برق  شرکت های  کارشناسان 
توزيع برق استانی؛ دانشجويان و پژوهشگران؛ 
تأمين کنندگان تجهيزات  توليدکنندگان و 
و  خارجی  متعدد  هيأت های  خدمات؛  و 

بازدید وزیر نیرو از غرفه فراب در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

راه اندازي خط 8 مترو تهران- ایستگاه فرودگاه امام خمیني )ره(
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نمايندگان شرکت های  بين المللي؛ از جمله 
که  بودند  فراب  غرفه  از  بازديدکنندگان 
توضيحات الزم از سوی کارشناسان فراب به 

آنان ارائه شد.
سيزدهمين  در  فراب  حضور   -
نمايشگاه بين المللی معدن، صنايع  معدنی، 
وابسته  صنايع  و  تجهيزات  ماشين آالت، 
آبان(:   16 تا   13(  2017 -ايران کان مين 
معدن،  بين المللی  نمايشگاه  سيزدهمين 
و  تجهيزات  ماشين آالت،  معدنی،  صنايع  
صنايع وابسته )ايران کان مين 2017(، طی 
با  آبان ماه  شانزدهم  تا  سيزدهم  روزهای 
حضور146 شرکت و واحد توليدی داخلی 
يا  و 139 شرکت خارجی  فراب  از جمله 
نمايندگی های آنها در نمايشگاه بين المللی 
حضور  با  نيز  فراب  شد.  برگزار  تهران 
معرفی  به  بين المللی،  نمايشگاه  اين  در 
توانمندی های فنی و اجرايی خود پرداخت. 
صنعت،  وزير  حضور  با  که  نمايشگاه  اين 
معدن و تجارت گشايش يافت، در فضايی 
به وسعت 16 هزار مترمربع با حضور 13 
استراليا،  اسپانيا،  شامل  خارجی  کشور 
آلمان،  جنوبی،  آفريقای  ايتاليا،  اتريش، 
سوئيس،  سنگاپور،  چين،  ترکيه،  تايوان، 
جمهوری کره و لهستان برگزار شد و در 
به  چين  و  ايتاليا  آلمان،  کشورهای  آن 
صورت گروهی و رسمی مشارکت داشتند. 
توسعه  معاونت  از  فراب  گروه  نمايندگان 
گروه  سرمايه  و  تجارت  شرکت  و  طرح ها 
فراب در اين نمايشگاه، به ارائه توضيحات و 
معرفی توانمندی های فنی و اجرايی فراب 

پرداختند.
با  فراب  گروه  همدلي  و  همراهي   -
هموطنان زلزله زده )آغاز: آبان ماه(: وقوع زلزله 

آبان ماه،  از  روز  بيست و يکمين  در  ويرانگر 
شهرها و روستاهاي زيادي از استان کرمانشاه 
لرزه درآورد و خسارت هاي فراواني را  به  را 
به خانه و زندگي و مال و اموال مردمان آن 
ديار وارد کرد و صدها کشته و زخمي به جا 
گذاشت. کارکنان گروه فراب نيز پس از اين 
رويداد تأسف آور، با داشتن کارنامه اي مملو از 
نيکوکاري و عمل به مسئوليت هاي اجتماعي، 
در کمك رساني به هموطنان پيشتاز بودند. 
زلزله،  وقوع  از  پس  روزهاي  نخستين  در 
»ستاد اجرايي کمك رساني به زلزله زدگان 
غرب کشور« در شرکت فراب شکل گرفت 
حرکتي  در  گروه  شرکت هاي  نمايندگان  و 
و  نقدي  کمك هاي  منسجم،  و  هماهنگ 
غيرنقدي همکاران و تعدادي از شرکت هاي 
همکار را گردآوري، طبقه بندي، بسته بندي و 
ارسال کردند. وجود دو کارگاه »پروژه نيروگاه 
آبي داريان« و »پروژه نيروگاه سيکل ترکيبي 
به  نزديك  و  کرمانشاه  استان  در  داالهو« 
مناطق زلزله زده و نيز »نيروگاه آبي سيمره« 
در استان ايالم با انبوهي از همکاران باانگيزه 
و نيك انديش و آماده براي همکاري و امداد، 
خيال  که  بودند  پرقدرتي  اجرايي  بازوهاي 
همکاران فراب و ستاد اجرايي کمك رساني را 
آسوده مي کردند که کمك هايشان از مسيري 
رسمي، مطمئن و سريع به دست زلزله زدگان 

مي رسد. 

آذر
جانبی  نمايشگاه  در  فراب  حضور   -
سومين کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين 
کنفرانس تونل ايران )7 تا 8 آذر(: شرکت 
فراب با حضور در نمايشگاه جانبی سومين 
کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس 

تونل ايران، به معرفی توانمندی های خود 
در زمينه اجرای پروژه های تونل پرداخت. 
کنفرانس  سومين  جانبی  نمايشگاه  در 
تونل  کنفرانس  دوازدهمين  و  منطقه ای 
هشتم  و  هفتم  روزهای  طی  که  ايران 
آذرماه در هتل المپيك تهران برگزار شد، 
توانمندی های فنی و اجرايی شرکت فراب 
خارجی  و  داخلی  شرکت  ده ها  کنار  در 
ديگر، معرفی شد و مورد بازديد مسئوالن 
و کارشناسان داخلی و خارجی قرار گرفت. 
مهندس »ستار محمودی«، قائم مقام وزير 
خط  پروژه  کارشناسان  و  مجری  نيرو؛ 
مسئوالن  و  رئيس  قم؛  شهری  قطار    A
انجمن تونل ايران؛ جمعی از دانشگاهيان و 
دانشجويان و شرکت کنندگان در کنفرانس 
غرفه  از  بازديدکنندگان  جمله  از  تونل، 
درباره  الزم  توضيحات  که  بودند  فراب 
فعاليت ها و پروژه های فراب در حوزه تونل 

به آنان ارائه شد.
- حضور فراب در نمايشگاه انرژی شرق 
تا 9 آذر(: دستاوردها و  آفريقا - کنيا )8 
در  فراب  اجرايی  و  فنی  توانمندی های 
کشور  در  آفريقا  شرق  انرژی  نمايشگاه 
 Future نمايشگاه  شد.  معرفی  کنيا، 
روزهای  طی   Energy East Africa
هشتم و نهم آذرماه در کشور کنيا برگزار 
بحث  بر  تمرکز  با  نمايشگاه،  اين  در  شد. 
توسعه در اجرای نيروگاه های آبی، بادی و 
منابع  از طريق  مالی  تامين  و  خورشيدی 
خارجی همچون بانك جهانی، بانك توسعه 
توسعه  بانك  فرانسه،  توسعه  بانك  آفريقا، 
انگليس و بانك توسعه آلمان، افزون بر 45 
شرکت بين المللی اعم از پيمانکار، مشاور و 

فاينانسور حضور داشتند.
کنيا  کشور  در   2007 سال  از  فراب 
با اجرای سه  حضور دارد و توانسته است 
نيروگاه آبی به  نام های »تانا«، »کينداروما« 
و »ترم« در اين کشور، جايگاه خاصی در 
اين کشور و در سطح وزارت انرژی کنيا، 
کسب کند. از اين  رو، حضور در نمايشگاه 
تا ضمن  بود  مناسبی  فرصت  کنيا  انرژی 
پروژه های  و  جديد  کارفرمايان  با  آشنايی 
زمينه های  در  سرمايه گذاران،  و  مشابه 

مرتبط تبادل اطالعات شود.

دي 
کهريزک  خيريه  آسايشگاه  تقدير   -

فراب  شرکت  همراهی   از  البرز  استان 
سالمندان  و  معلولين  )دي ماه(:آسايشگاه 
کهريزک استان البرز با ارسال لوح تقديری 
برای مديرعامل شرکت فراب، از همراهی  
فراب با اين موسسه خيريه قدردانی کرد. 
است:  آمده  تقدير  لوح  اين  از  بخشی  در 
»ضمن تشکر و قدردانی به پاس همياری 
و همدلی شما نيکوکار ارجمند در جهت 
خيريه  آسايشگاه  مقدس  اهداف  تحقق 
کهريزک، از درگاه حضرت احديت برايتان 
می نماييم.  مسألت  شادکامی  و  سالمتی 
عالقه  عشق،  اين  واسطه  به  اميدواريم 
و  پرمهر  نگاه  در  تبسم  ديگرخواهی،  و 

عطوفت شما جاودانه گردد.«

بهمن
- حضور فراب در نمايشگاه  بين المللی 
بهمن   5 تا   3( مالزی  کشور  در  انرژی 
شرکت  مالزی(:   - ساراواک   -کوچينگ- 
فراب با حضور در نمايشگاه بين المللی انرژی 
 INTERNATIONAL ENERGY(
بزرگ ترين  عنوان  به   )WEEK 2018
کنفرانس و نمايشگاه در سه زمينه انرژی، 
نفت و طرح های زيربنايی در شرق مالزی، 
به معرفی توانمندی های فنی و مهندسی 
نمايشگاه،  و  کنفرانس  اين  پرداخت.  خود 
بهمن ماه  پنجم  تا  سوم  روزهای  طی 
ايالت  مرکز  کوچينگ،  شهر  در   1396
ساراواک کشور مالزی برگزار شد. شرکت 
ايرانی  شرکت  تنها  عنوان  به  نيز  فراب 
حاضر در اين نمايشگاه، با هدف گسترش 
حضور در بازارهای جهانی و دست يافتن 
برپا کردن غرفه ای،  با  بازارهای جديد،  به 
ميزبان جمع زيادی از مقامات و مسئوالن 
و مديران و کارشناسان شرکت های محلی 
الزم  توضيحات  بازديدها،  اين  در  که  بود 
فراب،  توانمندی های  و  فعاليت ها  درباره 
طرح ها  توسعه  معاونت  نماينده  سوی  از 
در  فراب  نمايندگی  دفتر  مسئول  نيز  و 
از  شد.  ارائه  بازديدکنندگان  به  مالزی، 
در  فراب  غرفه  از  بازديدکنندگان  جمله 
اين نمايشگاه، می توان به دکتر »اسماعيل 
سفارت  اقتصادی  رايزن  تکيه سادات«، 
جمهوری اسالمی ايران در کواالالمپور؛ سر 
وزير و وزير کار ايالت ساراواک؛ مديرعامل 
اصلی  )کارفرمای  انرژی  ساراواک  شرکت 
ايالت ساراواک در زمينه توليد الکتريسيته( 

معرفي فراب به عنوان »صادر كننده ممتاز« براي دومین سال متوالي و دریافت تندیس و لوح تقدیر
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و مدير پروژه طرح نيروگاه باله، اشاره کرد.
عنوان  به  فراب  نماينده  انتخاب   -
رئيس کميته فنی توربين های هيدروليك 
سازمان ملی استاندارد ايران )15 بهمن(: 
فنی  کميته  رئيسه  هيأت  انتخابات  در 
ملی  سازمان  هيدروليك  توربين های 
جم«،  »فريدون  دکتر  ايران،  استاندارد 
رئيس بخش مهندسی پروژه نيروگاه آبی 
رئيس  عنوان  به  فراب،  شرکت  سردشت 
و  حاضر  افراد  شد.  انتخاب  کميته  اين 
از  رأی گيری  جلسه  در  شرکت کننده 
انرژی،  تانا  شرکت های مرتبط نظير مپنا، 
آب و فاضالب استان تهران و شرکت های 
مهندسی مشاور و استادان دانشگاه بودند. 
فريدون جم، دانش آموخته رشته مهندسی 
از  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  مکانيك 
دانشگاه صنعتی شريف و دکترا از دانشگاه 
بخش  رئيس  اکنون  هم  و  بوده  تهران 
در  آبی سردشت  نيروگاه  پروژه  مهندسی 

معاونت مهندسی شرکت فراب است. 
شرکت  ساختمان  در  آتش سوزي   -
بهمن(:   16( حرارتي  برق  نيروي  توليد 
دوشنبه  روز  صبح  در  آتش سوزي  وقوع 
مادر  شرکت  ساختمان  در  بهمن ماه   16
حرارتي  برق  نيروي  توليد  تخصصي 
شرکت  مرکزي  دفتر  روبروي  )ساختمان 
فراب(، باعث شد به خاطر رعايت مسائل 
حريق،  اطفای  عمليات  انجام  و  ايمني 
فراب چند  فعاليت کارکنان دفتر مرکزي 
همت  با  شود.  مواجه  اختالل  با  روزي 
فداکار  و  زحمتکش  نيروهاي  تالش  و 
امدادي،  سازمان هاي  ساير  و  آتش نشاني 
و  جانی  خسارت  کمترين  با  حادثه  اين 
منجر  البته  و  رسيد  پايان  به  مصدوميت، 
منظور  به  ساختمان  اين  کامل  تخليه  به 

ايمن سازي آن شد. 
اسنادی  اعتبار  در گشايش  موفقيت   -
پروژه آب شيرين کن بندرعباس و ابالغ آن 
بهمن(:   18( اينترنشنال  فراب  به شرکت 
اعتبار اسنادی پروژه آب شيرين کن يکصد 
هزار متر مکعبی بندرعباس به مبلغ 176 
از  ميليون دالر که 150 ميليون دالر آن 
محل منابع صندوق توسعه ملی و با عامليت 
بانك صنعت و معدن تامين مالی شد، در 
تاريخ 18 بهمن ماه 1396 گشايش يافت و 
به شرکت فراب اينترنشنال ابالغ شد. طبق 

برنامه زمان بندی، فاز اول پروژه به ظرفيت 
20 هزار متر مکعب در ارديبهشت ماه سال 

97 به بهره برداری مي رسد.
قطار  تونل  اول  قطعه  حفاري  پايان   -
شهري کرمانشاه )18 بهمن(: در مراسمي 
با حضور استاندار کرمانشاه، حفاري قطعه 
اول تونل قطار شهري کرمانشاه پايان يافت 
جنوبی  و  شمالی  تونل های  اتصال  با  و 
تونل،  اين  دوم  قطعه  ساخت  اول،  قطعه 
رسماً آغاز شد. در اين مراسم که در تاريخ 
»هوشنگ  شد،  برگزار  بهمن ماه  هجدهم 
اينکه  بيان  با  کرمانشاه،  استاندار  بازوند«، 
است  نياز  مورد  پروژه هايی  کرمانشاه  در 
که در اقتصاد خانوارها نقش داشته باشد 
بگذارد و  اثر  بتوانند هم در کالبد شهر  و 
باشد،  داشته  اثر  روان شهر  و  روح  بر  هم 
يك  کرمانشاه،  شهری  قطار  پروژه  گفت: 
متعلق  تنها  و  قلمداد می شود  ملی  پروژه 
پيدا  ضرورت  اگر  و  نيست  شهرداری  به 
اجرای  به  بايد  استان  مديران  همه  کند، 
»فراب  مشارکت  کنند.  کمك  پروژه  اين 
– جهاد نصر حمزه«، پيمانکار پروژه قطعه 

اول تونل قطار شهري کرمانشاه است.
-بازديد رئيس مرکز توسعه صادرات و 
نيرو  وزارت  برق  و  آب  صنايع  پشتيبانی 
سريالنکا  کشور  در  »اومااويا«  پروژه  از 
تشيعی«،  »حميدرضا  دکتر  بهمن(:   20(
پشتيبانی  و  صادرات  توسعه  مرکز  رئيس 
نيرو، در حاشيه  صنايع آب و برق وزارت 
نشست کميته پيگيری يازدهمين اجالس 
کميسيون مشترک همکاری های اقتصادی 
دو کشور ايران و سريالنکا، از مراحل اجرای 
پروژه »اومااويا« در فاصله 200 کيلومتری 
با  تشيعی  کرد.  ديدن  سريالنکا  پايتخت 
بيان اين مطلب که طرح چندمنظوره تونل 
در  »اومااويا«  نيروگاه  و  سد  آب،  انتقال 
کشور سريالنکا با حضور شرکت های ايرانی 
در حال انجام است، افزود: پروژه »اومااويا« 
نماد توانمندی مهندسان ايرانی در خارج 
از مرزها است. وی با بيان اين مطلب که 
قرارداد اجرای اين نيروگاه از نوع برق آبی به 
ظرفيت 120 مگاوات با مبلغ 530 ميليون 
آبياری  وزارت  و  فراب  شرکت  بين  دالر 
سريالنکا به امضا رسيده است، گفت: حدود 
86 درصد اين طرح اجرايی شده و بخش 
کشور  توسط  نيز  آن  مالی  تأمين  اعظم 

در  تشيعی  است.  گرفته  سريالنکا صورت 
خصوص مشارکت ساير شرکت های ايرانی 
و خارجی گفت: پيمانکار اصلی اين پروژه 
ايرانی  شرکت فراب است و هفت شرکت 
برخی  در  خارجی  شرکت  سه  همراه  به 

بخش ها با شرکت فراب مشارکت دارند.
فراب  داخلی  مميزی  دوره  -چهلمين 
)بهمن ماه(: چهلمين دوره مميزی داخلی 
فراب در بهمن ماه 96 برگزار شد. در مدت 
بخش های  داخلی،  مميزی های  اجرای 
گرفت  قرار  مميزی  مورد  مختلف شرکت 
انطباق،  عدم  )شامل  مميزی  يافته های  و 
به  مثبت(  نکات  و  بهبود  پيشنهادهاي 
حوزه های مميزی اعالم شد. اين کار تيمی 
از همکاران  نفر  با مشارکت 33  ارزشمند 
 1 رئيس،   4 مدير،   9 )شامل  شرکت 
مسئول و 17 کارشناس و 2 مسئول دفتر(  
و  با صرف 33.5 نفر روز اجرا شد. در اين 
مميزی برای نخستين بار، کاربری نرم افزار 
سيستم جامع و نيز فعاليت های مسئوالن 

دفاتر مورد مميزی قرار گرفت.
صد  بين  در  فراب   64 رتبه  -کسب 
 29(  1396 سال  در  ايران  برتر  شرکت 
مديريت  سازمان  اعالم  اساس  بر  بهمن(: 
به کسب رتبه  صنعتی، گروه فراب موفق 
ايران«  برتر  شرکت  »صد  بين  در   64
ايران«  برتر  شرکت های  »همايش  شد. 
 )IMI-100 رتبه بندی  سال  )بيستمين 
وزير  با حضور  بهمن ماه،  روز يکشنبه 29 
هيأت  رئيس  تجارت؛  و  معدن  صنعت، 
نوسازی صنايع  و  عامل سازمان گسترش 
ايران؛ مديرعامل سازمان مديريت صنعتی 
مديران  و  کشوری  مسئوالن  از  جمعی  و 
مرکز  در  کشور،  اقتصادی  بنگاه های 

همايش های بين المللی صداوسيما، برگزار 
و از مديران تعدادی از شرکت های برگزيده 
رتبه بندی، فراب موفق  اين  در  شد.  تقدير 
رتبه سوم در »گروه شرکت های  به کسب 
پيمانکاری« شد. فراب همچنين موفق شد 
به عنوان يکی از 10 شرکتی معرفی شود 
که دارای »بيشترين صعود رتبه« نسبت به 
سال گذشته در بين صد شرکت برتر ايران 
بوده است. اين رتبه، بهترين رتبه کسب شده 
توسط گروه فراب در تاريخ فعاليت اين گروه 
بوده و نتيجه عملکرد همه ارکان گروه شامل 
شرکت های فراب، نارديس، ساختمان و نصب 
فراب، ساخت تجهيزات فراب و بهره برداری و 

نگهداری فراب است.

اسفند
ايستگاه های  از  بهره برداری  آغاز   -
به   2 خط  اتصال  و  شريعتی  و  سعدی 
)اسفندماه(:  مشهد  شهری  قطار   1 خط 
بهره برداری رسمی از دو ايستگاه »سعدی« 
شهری  قطار   2 خط  در  »شريعتی«  و 
به خط 1، طی  اين خط  اتصال  و  مشهد 
با  آغاز  شد.  امسال  اسفندماه  مراسمی در 
سعدی  ايستگاه  دو  از  بهره برداری  شروع 
و شريعتی در خط 2 قطار شهری مشهد، 
اين خط به خط 1 متصل  شد. بهره برداری 
رسمی از فاز نخست خط 2 قطار شهری 
مشهد شامل هفت ايستگاه به طول هشت 
تا ميدان شهدا،  بلوار طبرسی  از  کيلومتر 
به  گذشته  سال  اسفندماه  دوم  تاريخ  در 
صورت رسمی آغاز شده بود. شرکت فراب، 
اجرای  و  تأمين  طراحی،   EPC پيمانکار 
قطار   2 خط  پروژه  ناوگان  و  تجهيزات 

شهری مشهد است.

آتش سوزي در ساختمان شركت تولید نیروي برق حرارتي
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سالپركارمعاونتبرنامهريزيوتوسعهسيستمها

كمك به تصميم سازي به موقع با تهيه
 و به روز نگه داشتن گزارش های مديريتي

پروژه  راستاي  در   ،96 سال  در 
و  توليد  به منظور  فراب  در  تعریف شده 
استقرار سيستم جامع نرم افزاري فراب 
)FTS(، تحليل و توليد زیرسيستم هاي 

خرید،  حسابداري  دستمزد،  و  حقوق 
كارانه، مدیریت ضمانت نامه ها و مدیریت 
از  باقيمانده  بخش هاي  تكميل  و  هدایا 
پشتيبان  انبار،  مدیریت  زیرسيستم 
كار  دستور  در  مهندسي  اطالعات  و 
نرم افزار  و  سيستم  مدیریت  همكاران 
مصوبه  با  مطابق  همچنين  گرفت.  قرار 

كميته تعالي، استقرار زیرسيستم تایم 
ستادي  معاونت هاي  تمام  در  شيت 
فراب با هدف تسهيم به موقع، صحيح و 
دقيق هزینه هاي حقوق و دستمزد این 
در  و  پروژه ها مصوب شد  به  معاونت ها 
طول سال 96 این زیرسيستم به موازات 
بر  و  شد  جاري  غيرمكانيزه  سيستم 

این  اجراي درست آن توسط همكاران 
برنامه  گرفت.  صورت  نظارت  معاونت 
سال  ابتداي  از  كه  است  این  شركت 
حذف شده  غيرمكانيزه  سيستم  بعد، 
شيت،  تایم  نرم افزاري  زیرسيستم  و 
هزینه هاي  مكانيزه  تسهيم  مبناي 
ستادي به پروژه ها قرار گيرد. همچنين 

معاون برنامه ریزی و توسعه 
سیستم های شركت فراب

محمد هوشیار

جامع  استقرار سيستم  و  توليد  به منظور  فراب  در  تعريف شده  پروژه  راستاي  در  در سال 96، 
نرم افزاري فراب )FTS(، تحليل و توليد زيرسيستم هاي حقوق و دستمزد، حسابداري خريد، كارانه، 
مديريت ضمانت نامه ها و مديريت هدايا و تكميل بخش هاي باقيمانده از زيرسيستم مديريت انبار، 

پشتيبان و اطالعات مهندسي در دستور كار همكاران مديريت سيستم و نرم افزار قرار گرفت
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در نظر داريم در سال 97، تحليل، توليد 
باقيمانده  زيرسيستم هاي  استقرار  و 
در  را  نرم افزاري  جامع  سيستم  از 
شركت فراب به اتمام برسانيم. از ديگر 
برنامه هاي مديريت سيستم و نرم افزار، 
بر  مديريت  داشبورد  سيستم  استقرار 
سيستم  در  ثبت شده  اطالعات  مبناي 
كه  است   97 سال  اول  نيمه  در   FTS
آن  از  بخش هايي  توليد  هم اكنون 
آغازشده است. همچنين استقرار كامل 
شركت هاي  سطح  در   FTS سيستم 
گروه از ديگر اقداماتي است كه بايد در 

سال 97 صورت گيرد.
مديريت  اقدامات  از  ديگر  يكي 
 ،96 سال  در  نرم افزار  و  سيستم 
و  شبيه سازي  نرم افزار  توليد  شروع 
در  موجود  ولتاژ  و  توان  ميزان  تعيين 
توليد  است.  شهري  راه آهن  خطوط 
موفق  سابقه  به  توجه  با  نرم افزار  اين 
نرم افزار  نيز  و   FTS نرم افزار  توليد 
مديريت  در  هوشمند  كنتورهاي 
سيستم و نرم افزار و بنا به درخواست 
كاري  برنامه هاي  به  مهندسي  معاونت 
انتظار  و  شد  اضافه  معاونت  اين 
قابل   97 سال  اول  سه ماهه  در  داريم 
نرم افزار  اين  توليد  باشد.  بهره برداري 
به كاهش هزينه  اجراي طرح هاي ريلي 

كمك خواهد كرد.
با توجه به رويكرد فراب در مكانيزه 
فعاليت هاي  انجام  و  فرايندها  كردن 
بستر  قالب  در  شركت  مختلف 
مميزي  در  ايجادشده،  نرم افزاري 
فرايندها  مميزي   ،40 دوره  داخلي 
نرم افزاري  جامع  سيستم  قالب  در 
همكاران  ويژه  مشاركت  با  و  فراب 
صورت  نرم افزار  پشتيباني  واحد 
و  سنجش  كار،  اين  از  هدف  گرفت. 
حصول اطمينان از پياده سازي صحيح 
با  كاربران  آشنايي  ميزان  و  نرم افزار 
بوده  نرم افزاري  سيستم  اين  امكانات 

است.
با  سال،  اين  در  همچنين 
سال  ويرايش   تغييرات  پوشش 
و   ISO9001 استانداردهاي   2015
ويرايش هاي  به  نسبت   ISO14001
موضوعات  جمله  از  شركت  در  قبلي 

تغيير،  ريسك،  دانش،  با  مرتبط 
استراتژي، مديريت ذينفعان و ...، موفق 
جديد  ويرايش  گواهينامه هاي  شديم 
قصد  كنيم.  اخذ  را  استانداردها  اين 
داريم در سال 97، كيفيت مميزي هاي 
داخلي را با تقويت گروه مميزان داخلي 
در   EFQM معيارهاي  به  توجه  و 

مميزي ها ارتقاء دهيم.
از ديگر اقداماتي كه در سال 96 در 
نمايندگان  همكاري  با  و  معاونت  اين 
گروه  شركت هاي  و  معاونت ها  ساير 
انساني  منابع  توسعه  معاونت  به ويژه 
و  تدوين  گرفت،  صورت  پشتيباني  و 
با  فراب  گروه  برند  استراتژي  تصويب 
بود.  خارجي  و  داخلي  مطالعات  انجام 
بصري  هويت  طراحي  فاز  بعد،  گام  در 
آن  از  بخش هايي  و  آغاز  فراب  برند 
انجام شده است و انتظار داريم در اوايل 
اين گام  بتوانيم خروجي هاي  بعد  سال 
با  برند برسانيم و  به تصويب كميته  را 
اهداف  به  برند  استراتژي  پياده سازي 

موردنظر دست يابيم.
با  متعددي  جلسات   ،96 سال  در 
گروه  كسب وكار  حوزه هاي  متوليان 
توسعه  معاونت  همكاران  و  فراب 
طرح ها به منظور تدوين نقشه استراتژي 
هماهنگي هاي  و  برگزار  كسب وكارها 
اهداف  به  دستيابي  به منظور  الزم 
به  توجه  با  گرفت.  صورت  تعيين شده 
اين كه بازه زماني اعتبار سند استراتژي 
فراب، پايان سال 97 است، در نيمه دوم 
گروه  فعلي  استراتژي  سند  سال،  اين 
فراب بررسي و براي يك دوره سه ساله 

بازنگري خواهد شد.
بهره گيري  با  در سال 96 تالش شد 
مديريت  در  موجود  فني  توان  از 
تعامالت  و  ارتباطات  و  انفورماتيك 
مديريتي  برون  و  درون  مناسب 
باشيم.  شركت  انتظارات  پاسخگوي 
فعاليت هاي  مهم ترين  اساس  همين  بر 
از:  عبارتند  سال 96  در  گرفته  صورت 
بهبود وضعيت كيفيت ارائه سرويس ها، 
سرويس ها،  اطمينان  قابليت  افزايش 
و  سرويس ها  مديريت  نحوه  بهبود 

ارتقای وضعيت امنيت اطالعات.
در  كه  مباحثي  مهم ترين  از  يكي 

سال 96 تمركز زيادي روي آن صورت 
بخش  نيز   97 سال  در  قطعًا  و  گرفته 
مديريت  فعاليت هاي  از  قابل توجهي 
بر  در  را  ارتباطات  و  انفورماتيك 
اطالعات  امنيت  مقوله  گرفت،  خواهد 
است. در سال 96 از سرويس حرفه اي 
برای  نفوذ،  تست  مجري  شركت هاي 
از  يكي   امنيتي  نواقص  رفع  و  كشف 
استفاده  شركت  نرم افزاری  پروژه هاي 
كرديم. در نظر داريم سال 97 استفاده 
حوزه هاي  ساير  به  را  سرويس  اين  از 

كاري نيز تعميم دهيم.
به منظور اطمينان از امكان دسترسي 
به سرويس ها و اطالعات در زمان بروز 
ايجاد  برای  بررسي  در حال  مخاطرات، 
سرور  اتاق  براي  پشتيبان  سايت  يك 
مركزي فراب هستيم تا در سال 97 آن 

را به مرحله اجرا درآوريم.
به سرانجام رساندن اليحه تأخيرات 
به  مجاز  تطويل  اخذ  و  پارسيان  پروژه 
اليحه  گزارش  تهيه  روز،   1893 ميزان 
و  هوشمند  كنتورهاي  پروژه   تأخيرات 
اخذ تأييد مشاور طرح در خصوص مجاز 
نهايي  گزارش  تهيه  تأخيرات،  شدن 
متروي   7 خط  طرح  تأخيرات  اليحه 
تهران و تهيه نسخه پيش نويس اليحه 
جمله  از  سردشت،  پروژه  تأخيرات 
توسط  در سال 96  انجام شده  اقدامات 
مستندسازي  و  برنامه ريزي  مديريت 

بوده است.
عالوه   ،97 سال  در  مي رود  انتظار 
پروژه  تأخيرات  اليحه  نهايي سازي  بر 
خط  پروژه  تأخيرات  اليحه  سردشت، 
8 متروي تهران نيز تهيه و نهايي شود.

از ديگر اقدامات مي توان به پيگيري 
و دريافت مطالبات فروش برق نيروگاه 
آزاد و اخذ تأييديه در خصوص معوقات 
سال 94 فروش برق اين نيروگاه اشاره 
فرايند  پياده سازي  زمينه  در  كرد. 
مديريت ريسك در پروژه ها نيز، پروژه 
آزمايشي  پروژه  به عنوان  درالوك 
انتخاب و فرايند هاي مديريت ريسك را 
با همكاري تيم مديريت پروژه تا مرحله 
تعريف اقدامات پاسخ به ريسك انجام 

داديم.
و  برنامه ريزي  روال  يكسان سازي 
كنترل پروژه در سطح پروژه هاي شركت 
موجود  دستورالعمل هاي  بازنگري  با 
از  تفصيلي  دستورالعمل هاي  تهيه  و 
اقدامات پيش روي مديريت برنامه ريزي 

و مستندسازي است.
اقتصادي  سخت  شرايط  به  توجه  با 
كشور كه عموماً كارفرماهاي پروژه هاي 
هستند،  فضا  اين  از  متأثر  نيز  فراب 
سال  در  پروژه ها  به  بودجه  تخصيص 
به سختی  كارفرماها  سوي  از  گذشته 
اهميت  موضوع  اين  و  گرفته  صورت 
بيش ازپيش  را  پروژه  نقدينگي  كنترل 
بااهميت مي كند. مديريت كنترل هزينه 
در سال 96 تالش كرد با تهيه و به روز 
به  نقدينگي  گزارش های  نگه داشتن 
كمك  مديريت  به موقع  تصميم سازي 

كند.
طرح  دعوي  جلسه های  برگزاري 
مذاكرات  ادامه  مشهد،  مترو   2 خط 
دعوي طرح داريان، برگزاري جلسه های 
انجام  پارسيان،  نيروگاه  طرح  دعوي 
طرح  كارفرماي  با  قراردادي  مذاكرات 
نيروگاه گاوشان جهت برون رفت پروژه 
باز  مسائل  پيگيري  فعلي،  شرايط  از 
دعوي  و  قطعي  صورت وضعيت  ازجمله 
موضوعات  مهم ترين  از  شهريار،  پروژه 
در پيگيري امور مالي پروژه هاي مختلف 

در يك سال گذشته بوده است.
اجرايي  گروه  با  همراهي  همچنين 
خليج فارس  ستاره  پااليشگاه  پروژه 
قيمت  افزايش  الحاقيه  نهايی سازی  در 
يكي  كارفرما  با  قرارداد  اجراي  زمان  و 
ديگر از اقدامات صورت گرفته در سال 

96 در اين مديريت بوده است.

با توجه به رويكرد فراب 
در مكانيزه كردن فرايندها 
و انجام فعاليت هاي مختلف 
شركت در قالب بستر 
نرم افزاري ايجادشده، در 
مميزي داخلي دوره 40، 
مميزي فرايندها در قالب 
سيستم جامع نرم افزاري 
فراب و با مشاركت ويژه 
همكاران واحد پشتيباني 
نرم افزار صورت گرفت
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معاونت بازرگاني نيز به عنوان يکي از معاونت هاي مهم ستادي، فعاليت قابل توجهي 
در سال 1396 داشت. اين معاونت با دارا بودن مديريت هاي تأمين تجهيزات مکانيك 
و ساختمان، برق و ابزار دقيق، قراردادهاي داخلي و قراردادهاي خارجي، گزارش زير را 

در اختيار نشريه فراب گذاشته است.
گزارش عملکرد معاونت بازرگانی شامل موارد ذيل است:

مديريت تأمین تجهیزات:
- مديريت تأمين تجهيزات مکانيك و ساختمان

-160 فقره استعالم / مذاکره منجر به قرارداد منعقد شده در مديريت مکانيك و 
ساختمان که اهم آن عبارتند از:

مديريت تأمین تجهیزات برق و ابزار دقیق:
- 74 فقره استعالم / مذاکره منجر به قرارداد در مديريت برق و ابزار دقيق منعقدشده 

است که اهم آن عبارتند از:

معاونت بازرگاني فراب در سال 96:

خرید و حمل تمامی تجهيزات 
پروژه های نيروگاه  داالهو و پارس جنوبی

طرحموضوع قرارداد

AG-PIPE and Fittings Second MTO

نيروگاه حرارتی
 پارس جنوبی

AG-PIPE and fittings-HP

تجهيزات آتش نشانی

Manual HIGH PRESSURE Valves

ايستگاه اصلی تقليل فشار گاز

نيروگاه حرارتی
 داالهو

BOP خدمات نصب، پيش راه اندازی و راه اندازی

ساخت حمل و نصب سازه فلزی

انجام کارهای ساختمانی بخش بخار

Sampling and Chemical Dosing Systems

Vacuum Pump

Boiler Feed Water Pump

ACC base tube

TUBE BUNDLE

نيروگاه آبی خدا آفرينعمليات ساختمانی 

دستگاه های رطوبت زن هوا

خط 7 قطار
 شهری تهران

هواکش های ميان تونلی و دستگاه های ايرواشر

CO2 تجهيزات آتش نشانی

تجهيزات آتش نشانی

طرحموضوع قرارداد

Insulatorطرح چندمنظوره اومااويا

Generator Lotنيروگاه آبی خدا آفرين

SCADA and BMSخط 2 متروی مشهد

LV Switchgear

سيکل ترکيبی
نيروگاه پارس جنوبی

DC System 

Communication System

Diesel Generator

Cable

Substation

Cable tray and ladder

Substation

Diesel Generatorنيروگاه حرارتی داالهو

Power and Control Cablesنيروگاه آبی درالوک

CCTVنيروگاه آبی داريان

Fire Alarm Systemخط 7 قطار شهری تهران

معاون بازرگاني شركت فراب

سید جواد هاشمي
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مديريت قراردادهای داخلی:
- حوزه کميسيون معامالت

تعداد معامالت صورت گرفته به ميزان 354 فقره و به شرح ذيل است:

• حوزة امور قراردادهای داخلی
بررسی و اعالم نظر و تأييد نهايی روی قراردادهای داخلی تمام پروژه های در دست 

اجرا به تعداد 236 فقره + 72 فقره الحاقيه های مرتبط جمعا 308 مورد.

•  حمل ونقل و ترخیص
- کاالهای حمل شده داخل )تأمين شده از منابع داخلي يا ساخت داخل( جهت کليه 
به وزن 4.775 تن مبتنی بر 179 فقره درخواست از  طرح های در دست اجرا، جمعاً 

واحدهای اجرايی بوده است.
- ترخيص و حمل داخلی و خارجي کاالهای وارداتی از گمرکات کشور )کاالهای 
به وزن 13.955 تن  صادراتی و وارداتی( جهت تمام طرح های در دست اجرا، جمعاً 

مبتنی بر 163 فقره سند وزنی بوده است.
- انجام عمليات فورواردری برای محموالت صادراتی و وارداتی و ترانزيتی از طريق 
داالهو،  پروژه های   جهت  تن   1.597 تقريبی  وزن  به  دريايی  و  جاده ای  حمل ونقل 

اومااويا، درالوک، خداآفرين و سردشت.

•  بیمه های تمام خطر باربری، تمام خطر نصب و مهندسی، مسئولیت شخص 
ثالث، بهره برداری و عدم النفع بهره برداری

- حوزه بيمه نامه های تمام خطر نصب، مهندسی و مسئوليت
1- صدور / تمديد بيمه نامه های تمام خطر نصب پروژه ها: تمديد بيمه نامه جامع تمام 
خطر نصب، ماشين آالت، شخص ثالث و باربری پروژه اومااويا، بيمه نامه تمام خطر نصب 
تونل انتقال آب آزاد، بيمه نامه ماشين آالت، TBM و تجهيز کارگاه تونل انتقال آب آزاد، 
بيمه نامه تمام خطر نصب و شخص ثالث داريان، بيمه نامه تجهيز کارگاه و ماشين آالت 
تعميراتی خط  عملياتی  درالوک، جرثقيل  پروژه  تنی  بيمه نامه جرثقيل 120  داريان، 
2 قطار شهری مشهد، تمام خطر نصب کنتورهای هوشمند استان های مجاور بوشهر 
مشهد،  شهری  قطار   2 نصب خط  خطر  تمام  بيمه نامه  و  زنجان  مجاور  استان های  و 
بيمه نامه تمام خطر نصب خط 7 متروی تهران، بيمه نامه تمام خطر نصب، شخص ثالث 

پروژه سردشت، بيمه نامه تمام خطر نصب کار اضافی پروژه پارس جنوبی.
2- بررسی و اعالم نرخ و شرايط برای مناقصه پروژه باله در کشور مالزی، بررسی و 
اعالم نرخ و شرايط برای مناقصه پروژه انتقال آب از ايالت سوهار به ايالت الظاهريه در 
کشور عمان و بررسی و اعالم نرخ و شرايط برای مناقصه پروژه تونل و خط لوله سد 

گلورد مربوط به طرح آبرسانی به شهرهای نکا - بهشهر – گلوگاه.
3- پيگيری پرونده های خسارتی پروژه های سياه بيشه، اومااويا، داريان، خط 2 قطار 

شهری مشهد، خط 7 متروی تهران، تونل انتقال آب سد آزاد.

• حوزه بیمه نامه های باربری
فقره   29 و صدور  البرز  بيمه  طريق شرکت  از  باربری  بيمه نامه  فقره   56 - صدور 

الحاقيه
- پيگيری صدور و دريافت 92 فقره گواهی حمل محموالت پروژه داالهو، اومااويا و 

درالوک از شرکت های بيمه ايران، البرز و سرمد.
باربری کاالهای وارداتی  - پيگيری صدور و دريافت 35 فقره تمديد بيمه نامه های 

پروژه های خداآفرين و خط 2 قطار شهری مشهد.
- پيگيری 9 پرونده خسارتی پروژه های خط 2 قطار شهری مشهد، پارس جنوبی، 

داريان، داالهو و ترم.
- تعيين تکليف 2 پرونده خسارتی پروژه های پارس جنوبی و خط 2 قطار شهری 

مشهد.
• حوزه بیمه نامه های بهره برداری و عدم النفع بهره برداری:

نيز بيمه نامه های  نيروگاه سد آزاد و  تا صدور قطعی بيمه نامه بهره برداری  پيگيری 
بهره برداری و عدم النفع نيروگاه های سنگ توده 2 و شيرکوه يزد.

مديريت قراردادهای خارجی:
• قراردادهای خارجی و كارفرمایی

- انعقاد و نهايی سازی اغلب قراردادهای پروژه داالهو و الحاقيه های موردنياز آن ها.
- انعقاد قرارداد و امضای الحاقيه، اصالحيه و صورت جلسه برای پروژه های درالوک، 
داالهو، خداآفرين، پارس جنوبی، اومااويا، ترم و  مترو قم با شرکت های داخلي و خارجي:

- مذاکرات مربوط به پروژه عمان با اعضای مشارکت.
- مذاکرات چندمرحله ای برای حل مشکالت پروژه درالوک.

- بررسی 4 سری اسناد مناقصه با حجم تقريبی هر مناقصه باالی 500 صفحه.
- رسيدگی به ادعاهای قراردادی بالغ بر 4 پرونده.

اعتبارات و كنترل ارزی طرح ها
- مديريت اعتبارات اسنادی دريافتی از کارفرمايان

- مديريت اعتبارات اسنادی گشايش شده/ انتقال يافته به پيمانکاران
- انجام ثبت سفارش و اصالحات الزم در وزارت بازرگانی جهت خريدهای نقدی و 

اعتباری پروژه های در دست اقدام و آتی
در  ايجادشده  مشکالت  رفع  پيگيری  و  اعتباری  و  نقدی  پرداخت های  پيگيری   -

فرآيند پرداخت با توجه به شرايط بين المللی
- پيگيری مسائل فاينانس در پروژه های مربوط.

تعداد معامالت سال 1396 معاونت بازرگانی به تفکیک هر پروژه

تعداد 
معامالت

پااليشگاه خداآفرين
بندرعباس

خط 8 
تهران

خط 
خط 2 داريان7تهران

ساير پارس جنوبیداالهواومااويادرالوکسردشتمشهد
طرح ها

354347121416313250818321
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مهم ترین مش�كل یا چالش�ی كه در 
س�ال 1396 معاونت بازرگان�ی با آن 

روبرو بوده است؟
تحریم های  بهينه  مدیریت   -

بين المللی.
- نوسانات زیاد ارزي

- نقدینگی ضعيف كارفرمایان پروژه.
تصميم گيری  زمان  شدن  طوالنی   -

كارفرمایان پروژه.
توسط  بانكی  تضامين  ارائه  عدم   -
مشكالت  دليل  به  خارجی  پيمانكاران 

ناشی از تحریم و تغييرات نرخ ارز
مهندسی،  بيمه های  حوزه  در   -
باربری و بهره برداری، صدور به موقع تمام 
حق  به موقع  پرداخت  بدون  بيمه نامه ها 
بيمه های در تعهد فراب )به دليل شرایط 
كه  پروژه ها(  نقدینگی  تأمين  نامناسب 
تعامل  با  توانستيم  این شرایط  با وجود 
همكار  بيمه گر  شركت های  با  مناسب 
فراب و پيگيری حرفه ای همكاران، از این 

چالش عبور كنيم.
 ، ترخيص  و  حمل ونقل  حوزه  در   -
در  تأثيرگذار  بزرگ ترین چالش  همواره 
نقدینگی های  به موقع  تأمين  این حوزه، 
در  محموالت  شدن  متروكه  موردنياز، 
تسویه حساب  شرایط  نيز  و  گمركات 
و  كشتيرانی  خطوط  نمایندگی  با 
برای  بين المللی  شركت های حمل ونقل 
وليكن  است،  كانتينری  دموراژ  مباحث 
با حمایت مدیران ارشد سازمان، مجریان 
همكارانمان،  تالش چشمگير  و  طرح ها 

توانستيم بر این مشكل فائق شویم.
خارجی  قراردادهای  حوزه  در   -
كارهای  زیاد  حجم  چالش،  باالترین 
ارجاعی و تعدد پروژه ها و اشخاصی است 

كه باید به آن ها پاسخگو بود.

فعاليت هاي پيش رو مجموعه معاونت 
بازرگانی برای سال 1397 چيست؟

تجهيزات  تمامی  حمل  و  خرید   -
پروژه های داالهو و پارس جنوبی.

باقی مانده  - مبادله تمام قراردادهای 
خط 7 و 8 هشت مترو تهران، خط 2 
مترو مشهد، نيروگاه های آبی سردشت و 

درالوك.
- خرید و تأمين بخش قابل توجهی از 

بسته های خرید پروژه خط A مترو قم.
پروژه های  بسته های  خرید  آغاز   -
آزاد،  ذخيره ای  تلمبه  آبی  نيروگاه های 
گتوند كوچك، خدا آفرین و نيز نيروگاه 

حرارتی ایرانشهر.
- در حوزه قراردادها، قصد داریم روی 
جهت  در  را  تغييراتی  تيپ  قراردادهای 
كيفيت بهره گيری مخاطبان در سازمان 

ایجاد كنيم.
- در حوزه بيمه های مهندسی، باربری، 
مسئوليت، بهره برداری و عدم النفع، قصد 
بيمه ای  بازار  شرایط  به  توجه  با  داریم 
شركت های  توانگری  وضعيت  و  كشور 
بيمه، از استراتژی های كوتاه مدت استفاده 

كنيم.
ترخيص،  و  حمل ونقل  حوزه  در   -
تغييرات مؤثر در مسير چابكی سازمانی 
را از نيمه دوم سال 96 شروع كرده ایم 
نتایج  و  شكوفایی  به   97 سال  در  كه 

مناسب تر خواهد رسيد. 
- تشویق شركت های خارجی و جلب 
برای  منابع  جذب  برای  آن ها  اعتماد 

پروژه های ملی.
ضمانت نامه های  بهبود  در  سعی   -
پيمانكاران خارجی و حذف  از  دریافتی 

شروط تحریم 
برای  قراردادی  ادعاهای  پيگيری   -

بهبود نقدینگی شركت.

در ش�رایط فعل�ی اقتص�ادی ایران و 
جهان، چه پيش�نهاد هایی برای بهتر 
ش�دن فض�ای كس�ب وكار مربوط به 

زیرمجموعه خود دارید؟
- بهبود روابط تجاری با سایر كشورها 

در جهت تسهيل مذاكرات قراردادی.
و  پروژه ها  در  برنامه ریزی  تدقيق   -
در  پيمانكاران  و  كارفرمایان  با  تعامل 
جهت اجرای بهينه پروژه ها و قراردادها 
در راستای كم كردن ادعای پيمانكاران و 

استفاده از مزیت كارفرمایان.
- پيگيری بيشتر پروژه های خارج از 

ایران.

در ادامه گفت وگوي كوتاهي با معاون بازرگاني شركت فراب
مهندس سید جواد هاشمي داشته ایم: 

ايستگاه  پروژه  راه اندازي   96 سال  در 
تقليل فشار گاز نيروگاه گازي الصدر عراق 
به سرانجام رسيد و تحويل شد. همچنين 
يوتيليتي  پروژه  واحدهاي  از  تعدادي 
پارس جنوبي )پست ها،  تا 24  فازهاي 22 
بخار، سيستم آتش نشاني و نيتروژن( نيز 
احداث  پروژه   همچنين  شدند.  راه اندازي 
استثناي  )به  سازي  ذخيره  تاسيسات 
مخازن( و ايستگاه هاي اندازه گيري ميعانات 
پيشرفت  سال  اين  در  نيز  عسلويه  گازي 
درصد  از 35  بيش  و  داشت  نسبتا خوبي 
لولة  خط  پروژه  نمود.  حاصل  پيشرفت 
سبزآب – ري نيز به دليل مشکالت شديد 
نقدينگي کارفرماي پروژه، بيشتر در بخش 
مهندسي، خريد تا مرحلة عقد قراردادها و 
نيز در بخش اجرا صرفا در محدودة عمليات 
مجموع  در  و  داشت  پيشرفت  ساختماني 
کسب  پيشرفت  درصد   15 حدود  در 

پروژه  مهندسي  پروژه  اصلي  قرارداد  کرد. 
پتروشيمي بوشهر که مربوط به سايت هاي 
اتمام  به  نيز در سال جاري  بود  دو و سه 
در  سال  اين  در  شرکت  همچنين  رسيد. 
مناقصات زيادي حضور داشت که در اين 
به دليل مشکالت عديدة مالي  بخش هم 
قابل  پروژه  گاز،  و  نفت  حوزة  کارفرمايان 
نصب  و  ساختمان  پروژه  از  غير  اجرايي، 
نارديس  شرکت  توسط  گچساران  الفين 
سال  طول  در  نيز  پروژه  اين  نشد.  اخذ 
پيشرفت  درصد   12 حدود  در  جاري، 
در  نارديس  شرکت  است.  داشته  فيزيکي 
سالي که گذشت توانست يکبار ديگر موفق 
به تمديد گواهينامه هاي سيستم مديريت 
يکپارچه شود. با توجه وضعيت بد نقدينگي 
در بين کارفرمايان حوزة نفت و گاز در سال 
96، پروژه هاي موجود با کسري نقدينگي و 
بي پولي مواجه هستند و جريان نقدينگي 
شديدا در آنها منفي مي باشد. همچنين به 
همين داليل، تعداد مناقصاتي که در اين 
به  جاري  سال  در  تعريف  شدند،  بخش 

مدیر عامل شركت ناردیس

           امیر پارسایي نژاد

افزایش توان كاري براي ایجاد
خوش نامي در طرح هاي موجود

مروري بر كارنامه شركت نارديس در سال 96:
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توليد  آمادگي  ميزان  به  دستيابي 
در  برق  خريدار  با  قرارداد  از  فراتر 
نيروگاه سيكل تركيبي شيركوه و قرار 
ممتاز  نيروگاه هاي  دسته  در  گرفتن 
توليد  ميزان  به  دستيابي  حرارتي، 
آبي  برق  نيروگاه  در  قرارداد  از  فراتر 
تعميرات  آميز  موفقيت  انجام  آزاد، 
اساسي واحد گازي دوم نيروگاه سيكل 
و  روز   35 مدت  در  شيركوه  تركيبي 
عدم وقوع حادثه در نيروگاه هاي تحت 
مهم ترين  از  نگهداري  و  بهره برداري 
اقدامات اين شركت در سال 96 بوده 
كه  چالشي  يا  مشكل  مهم ترين  است. 

در سال 1396 با آن روبرو بوديم عدم 
تامين نقدينگي مناسب بود.

ايجاد  به  توجه  با  همچنين   
جهت  شركت  در  الزم  ظرفيت هاي 
حوزه  در  مهندسي  خدمات  ارائه 
به  آموزش  و  تعميرات  بهره برداري، 
انداز  چشم  مي توانيم  هدف  بازارهاي 
خوبي براي سال 97 داشته باشيم. در 
ايران و جهان،  اقتصادي  فعلي  شرايط 
كسب دانش فني و مهارت جهت ورود 
به بازارهاي بهره برداري و تعميرات غير 
از صنعت نيروگاهي، نظير صنايع نفت، 
ريلي،  نقل  و  حمل  پتروشيمي،  گاز، 
تصفيه خانه  و  آب  انتقال  سامانه هاي 
شدن  بهتر  موجب  مي تواند  صنعتي 

فضاي كسب و كار شود.

توليد و ارتقای نرم افزار سيستم مركز 
هوشمند  كنتورهاي   )MDM( كنترل 
در  درصد   100 به صورت  )توليدشده 
كنتورهاي  اتصال  فراب(،  شركت  داخل 
3 كنتورساز اصلي كشور به مراكز كنترل 
فراب و سرويس دهي به حدود 50 هزار 

كنتور هوشمند ديماندي در وسعتي حدود 
يک سوم استان هاي كشور و بهره برداري 
شركت هاي توزيع از سامانه فهام فراب در 
برنامه ذخيره عملياتي تعريف شده توسط 
دستاوردهاي  مهم ترين  از  توانير  شركت 
پروژه كنتورهاي هوشمند در سال 1396 
بوده است.  يكي از چالش هاي اين پروژه 
در سال 96 انحالل سازمان كارفرما )سابا( 
براي پروژه  و عدم معرفي متولي جديد 
تازگي  به  البته  بود  نيرو  وزارت  از سوي 
اقدامات اوليه توسط شركت توانير براي 
شركت  سه  به  فهام  قراردادهاي  انتقال 
به  كارفرما  به عنوان  برق  نيروي  توزيع 
نمايندگي از طرف شركت توانير آغاز شده 
است. اميدواريم با معرفي كارفرماي جديد، 
حل مشكل نقدينگي و تأمين منابع مالي 
الزم توسط شركت توانير، هرچه سريع تر 

پروژه هاي فهام را تكميل كنيم.

پروژه كنتورهاي هوشمند در ارتقای نرم افزار سیستم مركز كنترل )MDM( موفق بود

اميدوار به معرفي كارفرماي جدید
براي پروژه كنتورهاي هوشمند

مهم ترين دستاورد شركت بهره برداري و نگه داري فراب:

عدم وقوع حادثه در نيروگاه هاي
تحت بهره برداري و نگهداري

مجري طرح هاي  كنتورهای هوشمند

سعید قنبري

مدیر عامل شركت
 بهره برداري و نگه داري فراب

خسرو همت پور فرخي

تعريف  مناقصات  و  داشته  کاهش  شدت 
شده چندين بار يا تجديد مناقصه شدند يا 
پس از معلوم شدن برندة مناقصه، اجرايي 
 LNG نمي َشوند. همچنين پروژه هاي ايران
چهار  از  بيش  که  نيز  خارک   NGL و 
سال است که توسط کارفرمايان مربوطه، 
 96 سال  در  نيز  شده اند  رها  بالتکليف 
علي رغم پيگيري هاي زياد نارديس، تعيين 
ميليون  باالي 20  و حجم  نشدند  تکليف 
يورو مطالبات اين شرکت در اين دو پروژه 
همچنين  ماند.  باقي   بالتکليف  همچنان 
نيز  فروزان  نفتي  سکوي  بازسازي  پروژه 
بنا به داليل مشابه، بيش از سه سال است 
که بالتکليف است و توسط کارفرما تعيين 
با  و  دليل  همين  به  است.  نشده  وضعيت 
توجه به فشارهاي زياد مالي، شرکت مجبور 
به اخد تصميماتي براي کاهش هزينه هاي 
مستقيم و غير مستقيم خود شد. مهم ترين 
هدف نارديس در بخش پروژه ها براي سال 
پتروشيمي  پروژه  اضافي در  اخذ کار   ،97
يك،  سايت  طراحي  به  مربوط  بوشهر 
تکميل و راه اندازي پروژه احداث تاسيسات 
و  مخازن(  استثناي  )به  سازي  ذخيره 
گازي  ميعانات  اندازه گيري  ايستگاه هاي 
عسلويه و پروژه يوتيليتي فازهاي 22-24 
گذاري  سفارش  همچنين  و  پارس جنوبي 
و تکميل بخش پمپ هاي پروژه خط لولة 

خريد  بزرگ ترين  به عنوان  سبزآب–ري 
اين پروژه و شروع عمليات نصب تجهيزات 
براي  پروژه  مي باشد. همچنين تالش  اين 
ايران  بالتکليف  پروژه  تعيين وضعيت سه 
LNG، NGL خارک و بازسازي سکوي 
نفتي فروزان نيز در سال 97 ادامه خواهد 
چشم  نيز  بازار  توسعه  بخش  در  داشت. 
انداز بيشتر در پروژه هاي EPCF با مدل 
 80 آن  در  که  است  جديد  شده  معرفي 
درصد مبلغ قرارداد پس از انجام کار توسط 
کارفرمايان پرداخت و 20درصد ديگر، دو 
پرداخت خواهد  اتمام  از  تا سه سال پس 
کارفرمايان  با  طرح هايي  همچنين  شد. 
خواهد  قرار  توجه  مورد  بيشتر  خصوصي 
گرفت. اما با توجه به شرايط موجود اقتصاد 
ايران و جهان و مطالب ذکر شده بايد اشاره 
کنم، ما مي توانيم با افزايش توان  کاري و 
در  خوش نامي  بهبود  جهت  در  تخصص 
طرح هاي موجود گام برداريم و با رصد به 
نارضايتي هاي  رفع  باعث  مشکالت،  موقع 
احتمالي کارفرمايان و ايجاد راه حل براي 
ما  صورت  اين  به  باشيم.  مشکالت شان 
انفعال  موضع  از  پيمانکار  يك  عنوان  به 
خارج خواهيم شد و با مديريت مالي براي 
باعث  يا سرمايه گذاري  فاينانس  طرح هاي 
بهتر شدن فضاي کسب  بهبود عملکرد و 

و کار در سال هاي پيش رو خواهيم شد.
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راه اندازي خط، در مسير  از  پس 
منيريه  ايستگاه  كيلومتري   7
در   )Q7( نواب  ايستگاه  تا   )J7(
نصب   96 سال  در   ،95 سال  اواخر 
از  ديگر  كيلومتر   14 در  تجهيزات 
خط، در دو مرحله از Q7 )ايستگاه 
و  صنعت(  )ميدان   W7 تا  نواب( 
 B7 تا  منيريه(  )ايستگاه   J7 از 
در  و  يافت  ادامه  بسيج(  )ايستگاه 
تاريخ 96/3/20 با حضور مسئوالن 
كيلومتر   21 از  بهره برداري  شهري، 
و  نصب  تجهيزات  شد.  آغاز  خط 

راه اندازي شده عبارت بودند از:
RS و LPS 13 عدد پست -

 20 خط  كابل  كيلومتر   300  -
كيلوولت

- 22 كيلومتر ريل سوم
- 54 دستگاه پله برقي

شامل  مخابرات  سيستم   -
PAGING، تلفن، MSN، راديوي 

موفقيت آميز  راه اندازي  از  پس 
سال  اواخر  در  پروژه  اول  فاز 
سال  اقدامات  مهم ترین   ،95
راه اندازي  از:  عبارتند   96
تحقق   ،)E2( پنجم  ایستگاه 
ورود تجهيزات به ایران از طریق 
اعتبار اسنادي مرتبط با تجهيزات 
قراردادهاي  فعال سازي  پروژه، 

موقت و كابل نشتي
تجهيزات  نصب  عمليات  ادامه 
از  تكميلي  كارهاي  و  باقيمانده 
96/3/20 تا آذرماه 96 هم زمان با 
بهره برداري از خط، ادامه طراحي 
اساس  بر  تهويه  تأمين سيستم  و 
جديد  ساختماني  نقشه هاي 
فن  دستگاه   22 ساخت  نهايي  و 
)بزرگ ترين آن ها با قطر 2.5 متر 
و با ظرفيت موتور 450KW است( 
و مابقي تجهيزات اين سيستم نيز 
ساختماني  كارهاي  با  متناسب 
تأمين  با  است.  دست ساخت  در 
نياز  مورد  مالي  منابع  از  بخشي 
و  طراحي  ادامه  كارفرما،  توسط 
تأمين سيستم سيگنالينگ از آذر 
96 سرعت گرفت و اولين و دومين 
ايران  وارد   96 بهمن  آن  محموله 
شد و محموله دوم در حال حمل 

است. 
تمام تجهيزات راديويي خط به 
كشور واردشده و در مراحل نهايي 

از تجهيزات  تأمين براي بخشي 
و  هشتم  ايستگاه  دو  با  مرتبط 
نهم )H2,I2(، نصب بخش قابل 
از سيستم سيگنالينگ  توجهی 
 PLB و تكميل ساخت قطارهاي
تهران  واگن سازي  كارخانه  در 
سايت  به  تدريجي  تحويل  و 

مشهد. 

باتري  و   UPS است،  ترخيص 
مخابرات  و  سيگنالينگ  سيستم 
تأمين شد. انعقاد قراردادهاي پروژه 
سيستم هاي  قراردادهاي  عقد  با 
 ،SCADA گازي،  حريق  اطفاء 
 AIR( ايرواشر  حريق،  اعالن 
WASHER(، فن هاي ميان تونلي 
تكميل شد. البته به دليل پرداخت 
سال  صورت وضعيت هاي  نشدن 
جاري شركت فراب، عمالً براي فعال 
ادامه  و  جديد  قراردادهاي  كردن 
پرداخت  منتظر  تجهيزات  تأمين 
منابع  تأمين  و  صورت  و ضعيت ها 

مالي الزم توسط كارفرما هستيم.

مشكالت در سال 96
- مشكل نقدينگي پروژه

صورت  پرداخت  عدم   -
سال  شده  تأييد   وضعيت های 
جاري شركت فراب )پرداخت هاي 
طريق  از   96 سال  در  انجام شده 
فراب-سپاسد  مشترك  حساب 

مشكالت در سال 96
عدم نهایی سازی تغييرات قيمت 
بخش تجهيزات قرارداد كه ناشي از 
تغيير احجام، تغيير نرخ ارز، تورم 
و تغيير عوارض گمركي است و در 
نتيجه كمبود نقدینگي و مشكالت 
قيمت  ترميم  عدم  از  ناشي  مالي 

بخش تجهيزات قرارداد.  

به عنوان پيش پرداخت بوده است.(
در  قرارداد  مدت  پايان   -
اليحه  نشدن  نهايي  و   96/4/28

تأخيرات ارائه شده
و  نصب  فعاليت هاي  هم زمانی   -
فعاليت هاي  با  تجهيزات  راه اندازي 
از  بهره برداري  همچنين  و  سيويل 
از  خط  از  بهره برداري  )البته  خط 
تكميل  به منظور   96/8/8 تاريخ 
سيستم سيگنالينگ دائم و سيستم 

تهويه متوقف شد(
 

چشم انداز سال 97
- بهره برداري دوباره از خط مطابق 

الزامات تعريف شده توسط كارفرما
 B7 از  فاز 1  از كل  بهره برداري   -
طول 21  به  زمستان 97  در   W7 تا 

كيلومتر
نهايي كردن مسائل  - بررسي و 
تجهيزات،  بخش  قراردادي  مالي- 
قرارداد با كارفرما در جهت پيشبرد 

هر چه بهتر پروژه

چشم اندازهاي راهبردي
 در سال 1397

نهايی سازی اليحه تغييرات قيمت بخش 
تجهيزات قرارداد كه از آبان 92 به كارفرما 
باقيمانده  قراردادهاي  عقد  ارائه شده، 
تجهيزاتي با سازندگان و جاري سازي آن ها 
در صورت تامين نقدينگي و رسيدگي به 

اليحه تغييرات قيمت.

تمام تجهيزات رادیویي خط 7 مترو 
وارد كشور شده و در مراحل نهایي ترخيص است

 PLB تكميل ساخت قطارهاي
در واگن سازي تهران و تحویل تدریجي به سایت مشهد 

پروژه خط 7 
مترو تهران در 

سال 1396:

پروژه خط 2 قطار 
شهري مشهد در 

سال 1396:

معاون طرح هاي صنایع ریلی
 شركت فراب

سعید قنبري
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راه اندازي فاز دوم پروژه خط 8 
مترو تهران به طول 27 كيلومتر

مهم ترين اقدام 
پروژه خط 8 مترو 

تهران در سال 
:1396

 8 خط  پروژه  دوم  فاز  راه اندازي 
امام(  فرودگاه  )مترو  تهران  مترو 
شامل  كيلومتر   27 تقريبي  طول  به 
امام  فرودگاه  )ايستگاه  ايستگاه  يك 
بين راهی  و 4 پست تركشن  خميني( 
ريلي  معاونت  دستاورد  مهم ترين 
بوده   96 سال  در   8 خط  پروژه  در 
طوالني  مسافت  به  توجه  با  است. 
و  آفتاب  شهر  ايستگاه  مابين  موجود 
ايستگاه فرودگاه امام خميني )حدود 
ريل  كيلومتر   54 نصب  كيلومتر(   27
 20 كابل  كيلومتر   170 حدود  سوم، 
انجام شده  هماهنگي هاي  و  كيلوولت 
بين گروه هاي مختلف نصب در مسير 

مذكور حائز اهميت است.

برنامه ريزي با حداقل
 تجهیزات مورد نیاز

در  مترويي،  پروژه هاي  در  معموال 
ابتداي پروژه، نقدينگي موجود صرف 
فعاليت هاي سيويل و ساختماني شده 
مدت زمان  شدن  سپري  از  پس  و 
زمان  و  نقدينگي  با  و  طوالني  نسبتا 
محدود، كارفرماي محترم انتظار دارد 
تأمين  كوتاه،  زماني  بازه  يك  طي  كه 
آن ها  راه اندازي  و  نصب  تجهيزات، 
بهره برداري  به  پروژه  و  انجام شده 
مشكالت  مسئله  اين  كه  برسد 
بسياري را براي پيمانكار يا پيمانكاران 
مترو  پروژه  مي كند.  ايجاد  تجهيزاتي 
فرودگاه امام نيز از اين قاعده مستثنا 

نبود.
كمبود  بخش سيويل،  تكميل  عدم 
تعريف شده  محدود  زمان  و  نقدينگي 
تجهيزات  تأمين  براي  كارفرما  توسط 

باعث شد كه راه اندازي و بهره برداري 
در  محترم  كارفرماي  توسط  پروژه  از 
مورد  تجهيزات  حداقل  با  و  فاز  سه 
اساس  اين  بر  شود.  برنامه ريزي  نياز 
تا  شاهد  ايستگاه  از  پروژه  اول  فاز 
حدود  يعني  آفتاب،  شهر  ايستگاه 
 95 ارديبهشت  در  مسير  كيلومتر   10
ايستگاه  از  دوم  فاز  شد.  راه اندازي 
امام  فرودگاه  ايستگاه  تا  آفتاب  شهر 
ايستگاه  شامل  )فرودگاه1(  خميني 
ايستگاهي  بين  تركشن  پست   4 و 
به  و  راه اندازي   96 سال  مردادماه  در 
با  فراب  شركت  رسيد.  بهره برداري 
توجه به نقدينگي كارفرما و در نتيجه 
اولويت هايي كه از جانب كارفرما براي 
براي  بود  اعالم شده  تجهيزات  تأمين 
انعقاد  و  سازنده  پيمانكاران  انتخاب 
است.  كرده  اقدام  آن ها  با  قرارداد 
قراردادهاي  ساير  انعقاد  براي  البته 
منتظر  پروژه  تكميل  و  تجهيزات 
تأمين منابع مالي الزم توسط كارفرما 

هستيم.

امكان حضور بیشتر 
در پروژه هاي ريلي كشور

فراب  شركت  اينكه  به  توجه  با 
پروژه  چند  متروسيستم  تجهيزات 
موفقيت  با   EPC به صورت  را  ريلي 
سال  در  كه  اميدواريم  داده،  انجام 
97 در صورت تأمين منابع الزم براي 
داليل  به  قطعا  كه  ريلي،  پروژه هاي 
بسيار  اولويت  و  اهميت  از  مختلف 
هستند،  برخوردار  كشور  در  بااليي 
امكان حضور بيشتري را در پروژه هاي 

ريلي كشور داشته باشيم.
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انجام  براي  حرا  مؤسسه  با  توافق 
و  ناوگان  )شامل  سيستم  مترو  بخش 
پروژه   )E&M ويژه  تجهيزات  تمام 
فعاليت های  انجام   ،EPC به صورت 
برخي  براي  پايه  طراحي  فاز  تكميلي 
خريد  اسناد  تهيه  و  تجهيزاتي  بسته هاي 
اساس  بر  قرارداد  موضوع  تجهيزات  تمام 
برگزاري  و  طرح  تأمين  و  اجرا  استراتژي 
انجام   96 سال  در  پروژه  ناوگان  مناقصه 

شد.

 A مشكالت پروژه خط
قطار شهري قم در سال 96

مالي  منابع  وضعيت  نبودن  روشن   -
كارفرما

يك  فاز  واقعي  حوزه  نبودن  روشن   -
به خصوص  تجهيزات،  تأمين  و  اجرا  در 

كه  مواردي  در  وضعيت  نبودن  شفاف 
حتي چنانچه به راه اندازي فاز 1 پروژه در 
تاريخ موردنظر كارفرما )يعني اسفند 97( 
مهندسي،  بايد  قاعدتا  وليكن  نرسند،  هم 
شود  آغاز  متناسبا  آن ها  اجراي  و  تأمين 
تا اينترفيس هاي مربوط در زمان مناسب 

لحاظ گردد.
- عدم شروع استعالم ها/مناقصات خريد 
نبودن  نهايي  دليل  به  تامين كنندگان  از 

ليست تامين كنندگان )وندور ليست(
- كوتاه ديده شدن دوره نهايی سازی 
كارفرما  انتظار  به  توجه  با  خريد  اسناد 
از  پس  ايشان  تكميلي  نظرات  اعمال  در 

طراحي پايه

چشم انداز سال 97
وقت،  اسرع  در  ناوگان  قرارداد  عقد 

و  تأمين  حوزه  شدن  نهايي  و  مشخص 
اجراي فاز يك، مشخص شدن منابع مالي 
تعهدي  از  اطمينان  براي  كارفرما  واقعي 
ايجاد  پايين دستی  قراردادهاي  براي  كه 
فاز يك  قراردادهاي اصلي  مي كنيم، عقد 
كارگاه  تجهيز  اول سال 97،  در سه ماهه 
براي  حداكثري  تالش  و  فراب  اجرايي 

اجراي فاز 1 در كوتاه ترين زمان ممكن.

جذب سرمايه گذاران داخلي و 
خارجي امري حياتي در صنعت ريلي

الزم  محدود،  نقدينگي  به  توجه  با   -
است تا تخصيص نقدينگي موجود توسط 
كارفرمايان مديريت شود و متناسبا براي 
پروژه  تجهيزاتي  و  سيويل  فعاليت هاي 

اختصاص يابد.
تا  پروژه  زمان بندي  برنامه  مطابق   -

پيمانكار  كار  به  فاصله شروع  امكان،  حد 
سيويل و پيمانكار تجهيزاتي كاهش يابد 
و مطابق برنامه زمان بندي تلفيقي پروژه، 
تجهيزات  و  سيويل  فعاليت هاي  اجراي 

برنامه ريزي شود.
زمان  و  نقدينگي  مديريت  به منظور   -
و پيشگيري از دوباره كاري و اتالف منابع 
بسيار ضروري است، كه از ابتداي پروژه ها، 
با توجه به منابع موجود تصميم قطعي و 
تعريف  و  تعيين  خصوص  در  كارشناسي 
فازبندي هر پروژه و به خصوص عدم تغيير 
اين فازبندي در طول اجراي پروژه اتخاذ 

شود.
و  داخلي  سرمايه گذاران  جذب   -
براي  نيز  كشور  ريلي  در صنعت  خارجي 
توسعه اين صنعت در كشور امری حياتي 

است.

آغازي خوب براي پروژه خط A  قطار شهري قم در سال 1396

 به منظور مديريت نقدينگي 
و زمان و پيشگيري از 
دوباره كاري و اتالف منابع 
بسيار ضروري است، كه از 
ابتداي پروژه ها، با توجه به 
منابع موجود تصميم قطعي 
و كارشناسي در خصوص 
تعيين و تعريف فازبندي 
هر پروژه و به خصوص عدم 
تغيير اين فازبندي در طول 
اجراي پروژه اتخاذ شود
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معاون طرح هاي نیروگاه آبي شركت فراب

افشین مستاجر حقیقي

مهم ترين دستاورد و يا اقدام در سال 
1396 را بايد مديريت بحران هاي موجود 
تفصيلي  شرح  که  دانست  پروژه ها  در 
شود.  ارائه  بعد  سوال  پاسخ  در  بايد  آن 
صرفنظر از اين نکته، موارد زير را مي توان 
به عنوان بخشي از کارها و يا دستاوردها 

ذکر کرد:
دوم  و  اول  واحدهاي  راه اندازي   -

نيروگاه داريان
طرح  اصلي  تجهيزات  تأمين  اتمام   -

سردشت
- موفقيت در عمليات آب بندي تونل بلند 
طرح اومااويا: با استفاده از مشاوران جديد از 
کشور نروژ و به کارگيري دستورالعمل هاي 
ايشان، موفقيت بي نظيري در مهار نشت آب 

در تونل بلند طرح اومااويا حاصل شد. 
کار  به  دليل  اين  به  بي نظير  عبارت 
تجربيات  و  نظر  به  بنا  که  مي شود  برده  
ايران، فعاليت هاي حفاري و  اهل فن در 
تزريق براي مهار نشت آب هاي زيرزميني 

)چه با استفاده از سيمان و چه با استفاده 
از مواد شيميايي ويژه( نمي توانند امکان 
آب بندي کامل )حداقل به صورت نسبي 
در  خوشبختانه  کنند.  فراهم  را  کامل( 
طرح اومااويا، به کارگيري روش هاي نوين، 
منجر به نتيجه مثبت شد و در ناحيه اي 
در  ليتر  از 1200  بيش  آب  نشت  با  که 
آب  نشتي  مقدار  عماًل  بود،  مواجه  ثانيه 

تقريبا ناچيز و قريب به صفر شده است.
طرح  از  توجهي  قابل  جبهه هاي   -
کامل  نسبتا  پيشرفت هاي  به  اومااويا 
به  مي توان  آنها  ميان  از  که  رسيده اند 

موارد زير اشاره کرد:
- اتمام سدهاي دايرابا و پوهو پوال

نيروگاه  ساختماني  عمليات  اتمام   -
زيرزميني

- اتمام نصب تجهيزات اصلي نيروگاه 
و  کروي  شير  گاورنر،  ژنراتور،  )توربين، 

ترانسفورماتورهاي اصلي(
بتن ريزي  عمليات  و  حفاري  اتمام   -

تونل مابين دو سد دايرابا و پوهولپوال
نصب  و  ساخت  عمليات  شروع   -
پوشش فلزي شافت عمودي طرح اومااويا 

با روشي بديع
- حمل کليه تجهيزات بخش مدفون  

توربين هاي نيروگاه خداآفرين
- انجام حفاري بيش از هشت کيلومتر 

از تونل آزاد.
كمبود نقدينگي

مهم ترين چالش سال 96
 1396 سال  ابتداي  در  که  همانطور 
سال  چالش  مهم ترين  مي رفت  انتظار 
کمبود  معضل  کردن  پيدا  شدت  جاري 
نقدينگي بود. البته در کنار مشکل مالي، 
در  اجرايي  و  فني  اجتماعي،  مشکالت 
بعضي از پروژه ها بروز کرد که مي توان به 

موارد زير اشاره کرد:
زياد  تراوش  با  ناحيه  به  برخورد   -
آب در تونل بلند اومااويا در ابتداي سال 

1396
شير  روي  تراز  تا  شدن  غرقاب   -
در  آنهم  که  داريان  نيروگاه  در  پروانه اي 
افتاد  اتفاق  گذشته  سال  پاياني  روزهاي 
ولي مديريت رفع تبعات آن بيش از چهار 
ماه از ابتداي سال جاري به طول انجاميد

عمليات  در  اجرايي  مشکالت   -

به كارگیري روش هاي نوين، منجر به نتیجه مثبت شد

مدیریت بحران هاي موجود در پروژه ها
مهم ترین دستاورد در سال96

ساختماني طرح درالوک
اقليم  در  سياسي  بحران  بروز   -
اعالم  رفراندم  درپي  عراق  کردستان 

استقالل
استحکام  با  ناحيه  با  شدن  مواجه   -
در  آب   تراوش  همراه  به  باالي سنگ  
راندمان  کاهش  سبب  که  آزاد  تونل 
عمليات  انجام  لزوم  جهت  )به  حفاري 

تزريق( شده است
- عدم تعيين تکليف در طرح گاوشان 

توسط دستگاه هاي کارفرمايي

چشم اندازها و سیاست هاي
راهبردي در سال 1397

و  داريان  پروژه هاي   1397 سال  در 
سردشت، به مرحله اتمام عمليات اجرايي 
نيز  اومااويا  طرح  در  شد.  خواهند  وارد 
انتظار مي رود که به جز عمليات حفاري 
پروژه،  راه اندازي  فعاليتهاي  و  بلند  تونل 
شوند.  تکميل  اجرايي  عمليات  کليه 
طرح  در  تجهيزات  تأمين  فعاليت هاي 
مهم ترين  و  شد  خواهند  کامل  درالوک 
تأخيرات  جبران  پروژه،  اين  چالش 
ساختماني  فعاليت هاي  در  شده  حادث 
منتظر  خداآفرين  طرح  در  بود.  خواهد 
روشن  شدن افق تأمين اعتبار مالي اين 
طرح هستيم. در تونل آزاد نيز بنا است 
عمليات اجرايي قرارداد به اتمام برسد. در 
مورد سياست راهبردي در سال 1397، 
با توجه به توضيحات فوق، مهم ترين امر، 
مديريت روند اجراي کارها و فعاليتهاي 
سازماني متناسب با سياستهاي مديريت 

بحران مالي خواهد بود.
 EPC پيمانکار  يك  فراب  شرکت 
روند  به  توجه  با  است.  بزرگ  پروژه هاي 
توسعه  به  چنداني  اميد  کشور،  جاري 
پروژه هاي عمراني دولتي در سال 1397 
داراي  نيز  خصوصي  بخش  نمي رود. 
چنان تواني نيست که براي فعاليت هاي 
بزرگ  پروژه هاي  بتواند  خود،  اقتصادي 
متناسب با مقياس شرکت فراب را تعريف 
و به بازار ارائه کند، بنابراين تنها راه براي 
حفظ ظرفيت هاي شرکت فراب، جستجو 
از  خارج  بازارهاي  در  بيشتري  تالش  و 
مطالعه  امر  از  هرچند  مي باشد.  کشور 
و  نو  انرژي  هاي  )مانند  جديد  بازارهاي 

تجديدپذير( نيز نبايد غافل شد.
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معاون توسعه منابع انساني
 و پشتیباني شركت فراب

مهدي كیان پور

فعاليت هاي معاونت توسعه منابع انساني 
حوزه هاي  از  متنوعي  طيف  پشتيباني،  و 
مديريت منابع انساني، کارگزيني، آموزش، 
تدارکات و خدمات پشتيباني، رفاه کارکنان، 
بر  را در  اموال  روابط عمومي و جمع داري 
مي گيرد. در ادامه به بيان گزارش کوتاهي 
در  حوزه ها  اين  از  هرکدام  فعاليت هاي  از 

سال 1396 پرداخته مي شود. مطابق سنوات 
گذشته برنامه بهبود فرايندها و سيستم هاي 
ابتداي سال 96  انساني در  مديريت منابع 
تهيه گرديد. از جمله اقدامات مهم که براي 
سال 96 برنامه ريزي شد، به روزآوري تمامي 
شناسنامه هاي شغلي همکاران شرکت فراب 
بود که مقدمات اجراي آن در سال 95 به 
انجام رسيد. در حال حاضر شناسنامه هاي 
بازرگاني،  مهندسي،  معاونت هاي  شغلي 
انساني  حرارتي، آبي، مالي و توسعه منابع 
گرفته اند  قرار  بازنگري  مورد  پشتيباني  و 

معاونت ها/ ساير  شغلي  شناسنامه هاي  و 
مديريت ها نيز در حال بازنگري مي باشد.

و  مهارت هاي عمومي  ارتقاي  همچنين 
ارتباطي همکاران به عنوان يکي از اقدامات 
توسعه  و  آموزش  برنامه هاي مهم بخش  و 
منابع انساني منظور گرديد و در اين راستا 
استرس،  مديريت  آموزشي  دوره هاي 
مهارت هاي ارتباطي و مديريت تعارض براي 

167 نفر از همکاران برگزار گرديد.
منابع  ديگر حوزه  فعاليت هاي  عمده  از 
انساني در سال 96، سنجش  جامعه پذيري 

فرايند  جاري سازي  و  تدوين  به  نظر  بود. 
جامعه پذيري در سال 94 در شرکت فراب، 
سنجش اين فرايند نيز مطابق با رويه هاي 
و  نتايج  مي باشد.  انجام  حال  در  مصوب 
در  مستمر  طور  به  آن  از  حاصل  اقدامات 
اختيار واحدهاي متولي جهت بهبود شيوه 

ارايه خدمات، قرار داده مي شود. 
سال هاي  همچون   1396 سال  در 
شرکت هاي  رفاهي  خدمات  گذشته، 
فراب، بهره برداري، سنگاب و توبا و برخي 
و  نوتاش  شرکت هاي  رفاهي  خدمات  از 
تجارت و سرمايه گروه فراب توسط بخش 
رفاه کارکنان شرکت فراب و در زمينه هاي 
ارائه خدمات بيمه تامين اجتماعي، مسايل 
بازنشستگي، امور مرخصي استعالجي، بيمه 
درمان تکميلي، بيمه مسئوليت در پروژه ها، 
اهداي خون، کمك هزينه سفر، تخصيص 
اقامتگاه هاي رفاهي، امکانات ورزشي، هديه 
تولد فرزندان همکاران، پاداش دانش آموزان 
و دانشجويان ممتاز و ارائه لوازم التحرير به 

انجام رسيده است.
مهمترين اقدام انجام شده در واحد انبار و 
جمعداري اموال در سال 96، تعيين تکليف 
با  فراب  شرکت  سرمايه اي  اموال  وضعيت 
سيستم  تحت  انبارگرداني  نرم افزار  ايجاد 
جامع فراب بوده است. بدين منظور نرم افزار 
الزامات  و  نيازمندي ها  اعالم  با  مربوطه 
توسط اين واحد، توسط همکاران معاونت 
برنامه ريزي و توسعه سيستم ها توليد گرديد. 
الزم به ذکر است که با ايجاد دسترسي هاي 
مناسب، راهبري همکاران واحد جمعداري 
اموال در ستاد تهران و با همکاري جمعداران 
اموال کارگاه ها، تاکنون 60 درصد از  مجموع 
اموال سرمايه اي طي مدت چهار ماه تعيين 
وضعيت شده است و تا نهايي شدن وضعيت 
صورت  مستمر  پيگيري ها  اموال،  همه 
خواهد گرفت. در ضمن با ساختار مناسب 
و کارآمد نرم افزار، از اين پس هر گونه تغيير 
وضعيت  در   )... و  انتقال  خريد،  جمله  )از 
براي  و رويت  اعمال  قابل  اموال در لحظه 
تمامي همکاران ذي ربط خواهد بود که قطعا 
مي تواند در مديريت بهينه و متمرکز منابع 

شرکت تاثير گذار باشد.
قصد  پشتيباني،  و  تدارکات  بخش  در 
داريم تا با حرکت بيشتر و سريعتر به سمت 
ساختارهاي مکانيزه، ضمن افزايش سرعت 
و کيفيت خدمات، شاهد بهينه سازي در 

معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني
در مسير مكانيزه كردن فرآیندهاي مرتبط
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از مهمترين اقدامات و دستاوردهاي اين 
معاونت مي توان به گشايش اعتبار اسنادي 
آب شيرين كن بندرعباس به ارزش 150 
ميليون يورو با عامليت بانك صنعت و معدن 
اخذ مجوز  توسعه ملي،  از محل صندوق 
تمديد اعتبار نيروگاه سيكل تركيبي داالهو 
كه مجموعا يك سال به دوره ساخت پروژه 
اضافه كرد، موفقيت در بهره مندي نيروگاه 
سيكل تركيبي شيركوه يزد از مزاياي در 
نظر گرفته شده در قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور، كسب 
امكان سنجي  رسته  در  جيم-دو  رتبه 
در  جيم-سه  و  سرمايه گذاري  طرح هاي 
پروژه هاي سرمايه گذاري  بر  نظارت  رسته 
از كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري 
بانكي و تمديد پروانه احداث نيروگاه سيكل 

تركيبي داالهو اشاره كرد. 

تامين مالي فاز دوم پروژه نيروگاه 
سيكل تركيبي داالهو؛ مهمترين 

چالش سال 96
نيروگاه  پروژه  دوم  فاز  مالي  تامين 

كمترين  با  داالهو  تركيبي  سيكل 
مطالبات  اخذ  و  اختالفات  حل  هزينه، 
حرارتي  برق  مادرتخصصي  شركت  از 
برق  تضميني  خريد  سال  آخرين  در 
اقناع  و  مذاكرات  انجام  و  يزد  شيركوه 
در  حرارتي  برق  مادرتخصصي  شركت 
ظرفيت  مازاد  تضميني  خريد  پذيرش 
از  داالهو  تركيبي  سيكل  نيروگاه 
معاونت  كه  بود  چالشهايي  مهمترين 
آن  با  گذشته  سال  در  سرمايه گذاري 

روبرو بود.

تشكيل دفتر بازار برق در معاونت 
سرمايه گذاري

است در  قرار  داريد  اطالع  همانطوركه 
سال آينده اولين نيروگاه سيكل تركيبي 
برق  بازار  به  يزد،  شيركوه  نيروگاه  فراب، 
در  برق  بازار  دفتر  تشكيل  وارد  شود. 
معاونت سرمايه گذاري از مهمترين اهداف 
و سياست هاي اين معاونت در سال آينده 
فاز دوم  تامين مالي  بود. پيگيري  خواهد 
طريق  از  داالهو  تركيبي  سيكل  نيروگاه 
صندوق توسعه ملي و تامين مالي و پيگيري 
سيكل  نيروگاه  احداث  و  پيشبرد  مراحل 
تركيبي هرند اصفهان از ديگر برنامه هاي 

مهم معاونت سرمايه گذاري در سال پيش 
رو خواهد بود.

فراب و كسب رتبه از سوي كانون 
مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري 

بانكي در سال 96
با توجه به نياز روز افزون كشور به آب و 
تعريف پروژه هاي جديد از سوي دولت در 
زمينه احداث تصفيه خانه و آب شيرين كن، 
به نظر مي رسد افزايش مشاركت موثر در 
اين حوزه مي تواند منجر به بهبود فضاي 
ديگر  از سوي  كار شركت شود.  و  كسب 
همانطور كه گفته شد با پيگيري هاي انجام 
شده در معاونت پروژه هاي سرمايه گذاري، 
توانست  گذشته  سال  در  فراب  شركت 
انساني و رزومه كاري  بر سرمايه  با تكيه 
موفق خود، به كسب رتبه از سوي كانون 
بانكي  سرمايه گذاري  و  اعتباري  مشاوران 
نائل آيد. اخذ اين رتبه به فراب اين امكان را 
مي دهد تا بتواند در نقش يك مشاور مجرب 
در زمينه سرمايه گذاري و اخذ تسهيالت از 
بانك ها در صنايع مختلف بخصوص صنعت 
حوزه  مي تواند  امر  اين  شود.  ظاهر  برق 
كاري جديدي را در كنار ساير فعاليت هاي 

اقتصادي فراب فراهم آورد. 

معاونت توسعه پروژه هاي سرمايه گذاري در سال 1396:

گشايش اعتبار اسنادي آب شيرين كن 
بندرعباس به ارزش 150 ميليون يورو

سرپرست معاونت پروژه هاي
سرمایه گذاري شركت فراب

داریوش طهماسبي

هزينه هاي تمام شده در اين حوزه نيز باشيم. 
انتهاي  در  فعاليت هايي  البته  مورد  اين  در 
سال 1396 در خصوص تغيير در سرويس 
انجام رسيد  به  نقل درون شهري  و  حمل 
که پس از طي دوره آزمايشي به طور کامل 
در اوايل سال آينده عملياتي خواهد شد. در 
اين حوزه همچنين تبديل کليه رويه هاي 
غير سيستمي به دستورالعمل هاي داخلي و 
شرکتي در دست اقدام است که اميدواريم 
تا انتهاي فروردين ماه 1397 به طور کامل 
به انجام برسد. اقدامات انجام شده در بخش 
روابط عمومي در سال 1396 را مي توان به 
نمايشگاهي،  حوزه هاي  در  خالصه  صورت 
مستندسازي،  اطالع رساني،  انتشارات، 
و  داخلي  سفرهاي  خدمات  و  تشريفات 
تهيه  و  خارجي  اتباع  امور  شامل  خارجي 
که  سالي  در  حوزه  اين  در  برشمرد.  بليت 
گذشت، برگزاري 12 نمايشگاه در داخل و 
خارج کشور شامل 10 نمايشگاه بين المللي 
و 2 نمايشگاه ملي صورت پذيرفت که در 
نمايشگاه بين المللي صنعت آب و تاسيسات 
به عنوان  ايران، غرفه فراب  آب و فاضالب 
»غرفه برتر« معرفي و موفق به کسب »نشان 
اقداماتي در  نيز  زرين« شد. در اين بخش 
خصوص مکانيزه نمودن بيشتر فرآيندهاي 
انجام رسيد از جمله تالش براي  کاري به 
آنالين  خريد  سرويس هاي  از  استفاده 
بليت هواپيما، که در حال حاضر در مرحله 
پياده سازي آزمايشي مي باشد و در اوايل سال 
آينده به بهره برداري کامل خواهد رسيد و 
هداياي  سفارش  سيستم  نمودن  مکانيزه 
نوروزي که ضمن تسهيل و تسريع در فرآيند 
سفارش دهي، هدفمند و بهينه شدن ساختار 
مذکور را در پي داشته است. در سال 1397 
شاهد اضافه شدن فعاليت هاي نشريه فراب 
و وب سايت به مجموعه فعاليت هاي بخش 
روابط عمومي و همچنين همکاري بيشتر در 
زمينه برند خواهيم بود. با توجه به تغييراتي 
کردن  مکانيزه  خصوص  در  ويژه  به  که 
فعاليت هاي معاونت توسعه منابع انساني و 
پشتيباني در سال آينده در پيش خواهيم 
مهمترين  از  يکي  مي رسد  نظر  به  داشت، 
چالش هاي پيش روي اين معاونت، هماهنگ 
کردن و همراه کردن ذينفعان فعاليت هاي 
شده  عنوان  تغييرات  با  شرکت  در  مذکور 
باشد که اميدواريم با همراهي کليه همکاران 
محترم، اعمال تغييرات مذکور، تسهيل گردد.
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سالي كه گذشت36

و پس  با همت همکاران  خوشبختانه 
نيروگاه  توربين  طراحي  موفق  تجربه  از 
آزاد، در سال گذشته امور طراحي توربين 
معاونت  در  گتوند  کوچك  نيروگاه  آبي 
مهندسي آغاز شد. در حال حاضر، عمده 
طراحي ها  و محاسبات به پايان رسيده و 
توربين  اصلي  قطعات  ساخت  نقشه هاي 
است.  شده  صادر  جاري  سال  انتهاي  تا 
عينيت  تجارب  به  توجه  با  همچنين 
در کشور،کاتالوگ   بار  اولين  براي  يافته، 
توربين هاي  آبي کوچك نيز تدوين شده 
صنعت  خودکفايي  در  بزرگي  گام  که 

نيروگاهي کشور محسوب مي شود.
عالوه بر اين درحوزه نيروگاه هاي آبي 
عمده فعاليت هاي مهندسي در طرح هاي 
سال  در  سردشت  اومااويا،  داريان،  آبي 
جاري رو به اتمام بوده است و بخشي از 
نيز  نيروگاه خداآفرين  فعاليت هاي طرح 

انجام شده است. 

مکانيك،  مهندسي  تيم  همچنين 
و  نصب  امور  بر  عاليه  نظارت  امور  در 
داريان  نيروگاه  واحد هاي  راه اندازي 
فعاليت مستمر و موثري را ارائه کرده اند.

مرتبط  فعاليت هاي  حوزه  در 
عمده   بخش  حرارتي  طرح هاي  با 
بعنوان  داالهو  مهندسي  فعاليت هاي 
ترکيبي  سيکل  و  گازي  نيروگاه  اولين 
رسيده  باتمام  خود،  نوع  در   Fکالس
خنك  سيستم  طراحي  اين  بر  عالوه  و 
کننده آن نيز بعنوان اولين تجربه طراحي 
در معاونت مهندسي فراب و البته اولين 
طراحي داخل کشور در نوع خود و پس 
فني  دانش  انتقال  موفق  ي  تجربه  از 
است.  يافته  خاتمه  عمال  گذشته،  سال 
فعاليت هاي  خصوص  در  وضعيت  اين 
ترکيبي  سيکل  نيروگاه  طرح  مهندسي 
حال  در  و  داشته  ادامه  پارس جنوبي 
حاضر عمده  فعاليت هاي مهندسي طرح 

به پايان رسيده است.
در  کارفرما  ابالغ  با  اين  بر  عالوه 
بخش  در  اضافه  کارهاي  انجام  خصوص 

احداث آب شيرين کن و خطوط لوله مورد 
نياز، امور طراحي در اين بخش به تازگي 

آغاز شده است.
پشت  با  ريلي  طرح هاي  حوزه  در 
مهندسي  و  طراحي  امور  سرگذاشتن 
دو  خط  ريلي  بزرگ  طرح  دو  اول  فاز 
تهران،  مترو  هفت  خط  و  مشهد  مترو 
فعاليت هاي مهندسي در ديسيپلين هاي 
در  و همچنين  داشته  استمرار  مختلف  
فعاليت هاي  سال  انتهاي  ماهه   4 بازه 
قم  مترو   Aخط طرح  مهندسي  فشرده 
پايان سال عمده مدارک  تا  و  آغاز شده 

خريد پروژه صادر شده است. 
مورد  نرم افزار  استقرار  با  همچنين 
شبکه   شبيه سازي  بار  اولين  براي  نياز، 
توجه  با  قطار  کشش  سيستم   DC
و  بهره برداري  مختلف  سناريوهاي  به 
طرح  در  کارفرما  متفاوت  نيارمندي هاي 
مترو قم و به صورت موازي با برون سپار 
حوزه  در  است.    شده  آغاز  بين المللي 
طرح کنتور هوشمند با اقبال شرکت هاي 
کنتور هوشمند  توانير، سيستم  و  توزيع 

فراب در برنامه مديريت بار در دوره پيك 
بار سال جاري بکار گرفته شد. همچنين 
اختصاصي  ساخت  زير  عملياتي  تست 
و  انجام  زنجان  پروژه  در  فراب  راديويي 

به طور آزمايشي پياده سازي شد.
سال  در  گفت  ميتوان  مجموع  در 
دانشي  حوزه هاي  بر  تمرکز  در  گذشته 
تالش  و  کرده ايم  عمل  مطلوب  کامال 
در  قوت  با  را  روند  اين  تا  مي کنيم 
همچنين  دهيم.  ادامه  پيش رو  سال هاي 
تيم  البته  و  مهندسي  همکاران  آحاد 
سازي  بهينه  موضوع  در  بايد  مديريت 
افزايش  و  مهندسي  فعاليت هاي  زمان 

بهره وري، وقت و انرژي بگذارند.
از  بخشي  استقرار  با  خوشبختانه 
همکاران معاونت مهندسي در ساختمان 
اسدآبادي،  جمال الدين  سيد  خيابان 
در  همکاران  مجموعه  فيزيکي  شرايط 
بهبود  مراتب  به  مختلف  مديريت هاي 
دغدغه  اميدوارم  بابت  اين  از  و  يافته 
قديمي و البته بحق همکاران گرامي من 

در معاونت مهندسي مرتفع شده باشد.

در سال 96 در تمركز بر حوزه هاي دانشي
كامال مطلوب عمل كرده ايم

معاون مهندسي شركت  فراب

عبدالحسین فامورزاده

نگاهي به فعاليت هاي معاونت مهندسي در سالي كه گذشت:
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فراب  گروه  سرمايه  و  تجارت  شركت 
داخلي،  شركت هاي  از  بسياري  همچون 
دوره پر چالشی را در سال 96 گذرانده است. 
مشكالت نقدينگي موجود در اقتصاد كشور، 
سرمايه گذاري،  طرح هاي  بر  تأثير  بر  عالوه 
بازار كار پيمانكاري، بازرگاني و ... را هم تحت 
تأثير قرار داد و عمالً حجم پروژه هاي در حال 

اجرا كاهش يافته است.
در چنين شرايطي و به پشتوانه گروه فراب 
و اعتماد 960 سهامدار، اين شركت تالش 
كرد بازدهي مناسبي را كسب كند و نتيجه 
آن توزيع 325 ريال سود به ازاي هر سهم 
در مجمع عمومي ساالنه شركت در دی ماه 
96 بود. اميد است با كسب نتيجه مناسب 
از سرمايه گذاري هاي شركت در سال 97 و 
به دنبال آن در سال هاي آتي، عالوه بر ايفاي 
نقش در رشد و تعالي كشور، حداكثر منافع 
و  كارشناسان  كه  شركت  سهامداران  براي 
فعاالن صنعت برق و مديريت پروژه كشور 

هستند، حاصل شود.

مهم ترين دستاوردهاي شركت
 در سال 96

- بازنگري استراتژي هاي شركت و تدوين 
و تصويب برنامه استراتژيك شركت

فرايندهاي سازماني،  - مهندسي مجدد 
و  اصالح  انساني،  منابع  ساختار  تقويت 

بازنگري اساسي ساختارهاي مالي شركت
طرح ريزي هاي  ساختماني،  حوزه  در   -

سرمايه،  تجارت،  ساختماني  شركت  ايجاد 
توانمندي هاي  بهره وري  بهبود  و  توسعه 
ماشين آالت،  بخش هاي  در  شركت 
اجراي  به  ورود  و  شهري  ساخت وساز 

پروژه هاي پيمانكاري عمراني
- در حوزه بازرگاني، راه اندازي و توسعه 
فروشگاه اينترنتي بورسيكا از انتهاي سال 95 
آغاز و در طول سال 96 روند صعودي خوبي 

طي شد. شركت نيك راي، عالوه بر مديريت 
بورسيكا، وارد عمليات بازرگاني خارجي نيز 
تجارت  توسعه  طريق  از  دارد  قصد  و  شد 
حوزه  در   ،B2C حوزه  بر  عالوه  خارجي، 

B2B نيز فعاليت كند.
انساني،  نيروي  خدمات  خصوص  در   -
حوزه هاي  وارد  خدمات  اين  مديريت 
تأمين  مناقصات  در  حضور  ازجمله  جديد 

روي  سرمايه گذاري  و  شناسايي  نيرو، 
استارت آپ هاي فعال شده در مديريت منابع 
انساني شد و در نظر است عالوه بر رسيدن 
به هدف تأمين 2000 نفر نيرو در سال 97، 

در حوزه هاي نوآورانه مرتبط نيز فعال شود.
- جهت توسعه مستمر شركت و حركت 
در مسير تعالي، شركت همواره به موضوع 
در  و  داشته  ويژه  توجه  توسعه  و  تحقيق 

حوزه  مطالعات  تكميل  ضمن   ،96 سال 
راهبرد  پيش نويس  تدوين  و  گردشگري 
شركت در اين حوزه، محصوالت متنوعي 
در  و  تعريف  قراردادهايي  و  طراحی شده 
گردشگري،  بر  عالوه  است.  انعقاد  مرحله 
شركت در مجامع استارت آپي حضور يافت 
و با بررسي طرح هاي جديد ارايه شده در 
اين حوزه، بسته الزم براي شناسايي و جذب 

مرحله  در  آتي  سرمايه گذاري  طرح هاي 
ايجاد است.

عمليات  و  مراحل  معدني،  حوزه  در   -
كسب منافع و سود مناسب از معدن تراورتن 
با عقد  شركت در سال 96 اجرايي شده و 
قراردادهاي مناسب، انتظار مي رود ضمن به 
بار نشستن سرمايه گذاري انجام شده در اين 
در  نيز  مناسبي  توسعه اي  عمليات  حوزه، 

دستور كار قرار گيرد.
كسب وكارهای  توسعه  حوزه  در   -
معتبر  شركت  يك  با  تعامالت  منطقه ای، 
و شناخته شده در اين زمينه به عمل آمده 
و زمينه هاي راه اندازي يك شركت با سهام 
است.  آمده  عمل  به  في ما بين  مشترك 
اين  اوليه  مديره  هيات  در  اوليه  اقدامات 
براي  الزم  زمينه هاي  و  شده  آغاز  شركت 

تعريف و آغاز پروژه در دست اقدام است.
سازمان ها  ارگان ها،  برخي  با  توافقات   -
زمينه  در  خارجي  و  داخلي  شركت هاي  و 
مشاركت ها و همكاري هاي في ما بين ازجمله 
شركت  پايدار  توسعه  راهكارهاي  و  تدابير 
انرژي  و  سرعت  با   96 سال  در  كه  است 

بيشتري پيگيري شد.
همان گونه كه در ابتدا بيان شد، شاه بيت 
و  مالي  منابع  چالش هاي سال 96، كمبود 
نقدينگي است كه عالوه بر توقف بسياري 
امور، به سخت تر شدن كسب و كار و عمليات 
كاري سازمان هاي مختلف منجر شده است 
مشخص شده،  برنامه های  به  توجه  با  ولي 
براي  پرثمری  سال   ،97 سال  است  اميد 
مجموعه باشد و شاهد رشد كمي و كيفي 

كسب وكارهای شركت باشيم.

دستاورد هاي شركت تجارت و سرمايه گروه فراب در سال 1396:

حفظ پايداري رشد و توسعه

مدیرعامل شركت تجارت
 و سرمایه گروه فراب

حسین هاشمي
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بازار  در  فراب،  ماندگاري  استراتژي 
کشور،  از  خارج  و  داخل  پيمانکاري 
گستردگي سبد خدمات است. در همين 
راستا، يکي از اهداف اصلي معاونت توسعه 
حوزه هاي  به  ورود  و  شناسايي  طرح ها، 
توجه  با  است.  باال  پتانسيل  داراي  کاري 
انجام گرفته  پيش بيني هاي  و  مطالعات  به 
در سال هاي گذشته، حوزه آب شيرين کن 
و تصفيه خانه هاي آب و فاضالب، خطوط 
دليل  به  پمپاژ  ايستگاه هاي  و  آب  انتقال 
به عنوان  کشور،  در  آب  منابع  کمبود 
مطرح  باال  پتانسيل  با  کاري  حوزه هاي 
شدند و پروژه هاي متعددي چه در داخل و 
چه در خارج شناسايي شدند. به عنوان مثال، 
مي توان به پروژه ايستگاه های پمپاژ سامانه 
انتقال آب ژاوه در داخل کشور اشاره کرد. 
شرکت فراب در بهمن ماه سال جاري در 
اين مناقصه شرکت کرد که در حال حاضر 
است.  انجام  حال  در  آن  پيگيري هاي 
پروژه هاي  نيز  کشور  خارج  در  همچنين 
شدند  شناسايي  حوزه  اين  در  متعددي 
مناقصه  در  فراب  شرکت  نهايت  در  که 
انتقال آب از ايالت سوهار به الظاهريه در 
کشور عمان شرکت کرد. الزم به ذکر است 
شرکاي فراب در اين مناقصه از شرکت هاي 
بانفوذ در عمان بودند. اين مناقصه نيز در 

حال حاضر در حال پيگيري است.
پروژه  برون مرزي،  بازاريابي  زمينه  در 
از  يکي  مالزي  باله در کشور  آبي  نيروگاه 
که  بود  برون مرزي  پروژه هاي  مهم ترين 
جاري  سال  در  طرح ها  توسعه  معاونت 
جهت  در  متعددي  بازاريابي  فعاليت هاي 
مناقصه،  اين  در  داد.  انجام  آن  اخذ 
 Voith شرکت فراب با مشارکت شرکت
آلمان حضور يافته بود. الزم به ذکر است 
پروژه اي  اولين  باله،  آبي  نيروگاه  پروژه 
شرکت  يك  با  فراب  شرکت  که  است 
پيشتاز بين المللي با استاندارد هاي جهاني 
مشارکت مي کند. در اين پروژه شرکت هاي 

Sinohydro- مشارکت  مانند  بزرگي 
 ،Impsa آرژانتيني  Alstom،شرکت 
مشارکت Andritz-CGGC، مشارکت 
شرکت  و   Three Gorges-HEC
جاري  سال  در  داشتند.  حضور   DEC
با  متعددي  جلسه هاي  و  پيگيري ها 
کارفرماي طرح برگزار شد و اين پيگيري ها 
کماکان ادامه دارد. پس از سياست گذاري 
ورود به حوزه نيروگا ه هاي آبي کوچك در 
ترم  آبي  نيروگاه   پروژه  اخذ  و  آفريقا  قاره 
در کشور کنيا در سال 1393، پروژه هاي 
به  مي توان  که  شدند  شناسايي  متعددي 
 Tindinyo آبي  نيروگاه های  پروژه های 
کشور  در   Kithino و   Mutunguru
 ،Kithino پروژه  در  کرد.  اشاره  کنيا 
 hyundai همچون  بزرگي  شرکت هاي 
حضور   Sinohydro و   Daewoo
در  حاضر  حال  در  پروژه  اين  داشتند. 
مرحله پيش ارزيابی است و شرکت فراب 
نيز از سوي کارفرماي محترم طرح واجد 
ديگر  از  است.  داده شده  تشخيص  شرايط 
حوزه هايي که ضمن بررسي هاي فراوان در 
قاره آفريقا مدنظر قرارگرفته است، مکانيزم 
و  سرمايه گذاري  از  بخشي  در  مشارکت 
 EPC به صورت  پروژه  انجام  همچنين 
است. اين مکانيزم مي تواند حضور فراب در 
کشورهايي مانند کنيا و ساير همسايگان را 

تثبيت کند.
از دستاوردهاي حاصل شده  يکي ديگر 
شرکت  شدن  برگزيده  جاري،  سال  در 
ملي  ممتاز  صادرکننده  به عنوان  فراب 
همان طور  بود.  متوالي  سال  دومين  براي 
که مي دانيد مسئوليت جمع آوري مدارک 
به  تجارت  توسعه  سازمان  با  مذاکره  و 
عهده معاونت توسعه طرح ها است. شرکت 
فراب پس از انتخاب به عنوان صادرکننده 
به عنوان  انتخاب  و  سال  پنج  در  نمونه 
صادرکننده ممتاز در سال گذشته، در سال 
جاري توانست با کسب رتبه اول در گروه 
مهندسي،  و  فني  خدمات  صادرکنندگان 
برگزيده  ملي  ممتاز  صادرکننده  به عنوان 
شود و لوح و تنديس صادرات را از معاون 

اول محترم رئيس جمهور جناب آقاي دکتر 
جهانگيري دريافت کند که اين دستاورد با 
توجه به شرايط بسيار پيچيده بين المللي، 
براي  ارزشمندی  و  بزرگ  بسيار  دستاورد 

فراب است.

مهم ترين چالش؛
 نبود نقدينگي

مهم ترين چالش، نبود نقدينگي جهت 
حال  در  است.   EPC پروژه هاي  تعريف 
حاضر، تقريباً تمامي پروژه هاي زيرساخت 
داخل کشور به صورت BOT يا BOO و 
در موارد کمي نيز به صورت EPCF است 
و به ندرت پروژه EPC به مرحله برگزاري 
نيز  کشور  از  خارج  در  مي رسد.  مناقصه 
کشور  در  است.  گونه  بدين  وضع  تقريبا 
عراق که در سال هاي گذشته به عنوان يکي 
فراب  بازارهاي هدف شرکت  مهم ترين  از 
مطرح بود، در سال جاري تمامي پروژه هاي 
کرده اند  تعريف   BOO به صورت  را  خود 
که با شرايط امنيتي حال حاضر اين کشور 
کمي غيرمنطقي به نظر مي رسد. بر اساس 
پيش بيني هاي صورت گرفته، روند تعريف 
به صورت سرمايه گذاري  داخلي  پروژه هاي 
 BOO، BOT، BLT، Buy از  )اعم 
ادامه  نيز  آتي  سال هاي  در   )... و   back
تا  است  نياز  بنابراين  و  داشت  خواهد 
مالي  تأمين  نحوه  در خصوص  تمهيداتي 
پروژه هاي مذکور انديشيده شود تا شرکت 
فراب بتواند سهم مناسبي از اين پروژه ها 

داشته باشد.

چشم انداز و سیاست های راهبردي 
معاونت توسعه طرح ها در سال آتي

با توجه به تغييراتي که اجراي برجام بر 
سياست خارجي ايران گذاشت، رتبه بندي 
مجدد کشورهاي هدف در دستور کار قرار 
گرفت که اين موضوع در حال پيگيري است. 
پيش بيني مي کنيم در سال آينده با تمرکز 
روي  طرح ها  توسعه  معاونت  که  ويژه اي 
 Yala پروژه هاي باله در کشور مالزي، پروژه
در کشور کنيا و پروژه ايرانشهر )به صورت 

EPCF(، پروژه نيروگاه هراز، پروژه سامانه 
تأمين و انتقال آب شرب از سدهاي کوثر 
و کارون 3، پروژه هاي ريلي با تأمين منابع 
مالي EPCF خواهد داشت، نتايج مناسبي 
الزم  پيگيري هاي  همچنين  شود.  حاصل 
آب شيرين کن  پروژه  شدن  اجرايي  برای 
آينده  سال  اهداف  از  نيز  پارس جنوبي 
بود.مقوله  خواهد  طرح ها  توسعه  معاونت 
خواهد  قرار  ويژه اي  موردتوجه  که  ديگري 
انتخاب شريك  گرفت، مبحث مشارکت و 
توسعه  معاونت  نيز  تاکنون  است.  مناسب 
توانسته  انتخاب شريك مناسب  با  طرح ها 
راه سازي،  پروژه هاي  به  ورود  براي  را  راه 
تونل انتقال آب و تصفيه خانه هموار سازد 
و به رقابت پذيري بيشتر شرکت فراب منجر 
شود. البته الزم به ذکر است که پس از اخذ 
شريك، پياده سازي سازوکار مناسب جهت 
انتقال دانش از شريك به شرکت فراب از 
اهميت بسيار بااليي برخوردار است و بايد 
مورد توجه ويژه اي قرار گيرد. مقوله ديگري 
که در سال آينده با جديت پيگيري خواهد 
حوزه هاي  در  مربوط  رتبه هاي  کسب  شد 
مختلفي مانند آب، از سازمان برنامه و بودجه 
تجارب  اساس  بر  رتبه ها  اين  است.  کشور 
قبلي شرکت فراب اخذ مي شود و راه را براي 

اخذ پروژه هاي جديد تسهيل مي کند.

تأمین مالي؛ گلوگاه
 كاريابي داخل كشور

درصورتی که  شد،  ذکر  که  همان طور 
برای  خود  وکار  ساز  بتواند  فراب  شرکت 
تأمين مالي پروژه ها را تقويت کند، سهم 
بسيار مناسبي از پروژه ها فعلي داخل کشور 
مي توان کسب کرد. در واقع مبحث تأمين 
مالي به عنوان گلوگاه کاريابي داخل کشور 
و بعضي از کشورهاي خارجي مطرح است 
و در صورت حل اين گلوگاه و ايجاد يك 
اخذ  مالي، شاهد رشد در  تأمين  مکانيزم 
خواهيم  مختلفي  حوزه هاي  در  پروژه  
در  نفوذ  استراتژي  تداوم  همچنين  بود. 
در  مي تواند  نيز  کاري  جديد  حوزه هاي 

بهبود کسب وکار فعلي مؤثر باشد.

معاونت توسعه طرح ها )حوزه 1( در سالي كه گذشت

مشاركت فراب با شركت هاي پيشتاز بين المللي در مناقصات جهاني

معاون توسعه طرح ها )حوزه1(

مجید صمدي مجد
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برنامه مديريت بازرسي و كنترل كيفيت در سال 1397:

بازنگري برخي از روش های مكتوب سيستم مديريت كيفيت

فراب،  شرکت  ماتريسي  ساختار  در 
ديگر  مانند  کيفيت  کنترل  و  بازرسي 
بايد  ستادي  مديريت هاي  و  معاونت ها 
در  را  سرويس دهی  در  انعطاف  از  سطحي 
خود حفظ کند تا بتواند پاسخگوي حجم 
ارجاعات کاري از جانب پروژه ها باشد. به بيان 
 ديگر بايد از منابع بازرسي متغير و متنوعي 
بهره مند باشد تا بتواند در مواقع رويارويی 
با حجم زياد بازرسي، از تمام ظرفيت های 
موجود استفاده کند و نيز در زمان کاستي 
انساني  نيروي  سربار  عواقب  با  کار،  حجم 
مواجه نشود. بازرسي و کنترل کيفيت تمام 
پروژه های نيروگاهي، نفت، گاز، پتروشيمي و 
پروژه های ريلي در داخل و خارج از کشور 
بازرسي  و  تأمين  و  بازرسي ساخت  شامل: 
نصب تجهيزات وظيفه اصلي و معمول اين 
مديريت است. از ابتداي سال 1396 تا پايان 
به صورت  فرايندي که  آذرماه، شاخص هاي 
دوره اي در اين مديريت پايش و اندازه گيری 

مي شود، به شرح زير است:
- شاخص اول: فعاليت های در حال انجام 
که فاقد مدرک تأييدشده موردنياز براي انجام 

است 6.5 درصد )نقطه هدف صفر درصد(
- شاخص دوم: شموليت بازرسي )درصد 
اقالم وارده به سايت که فرم بازرسي فراب را 
به همراه داشته اند( 79 درصد )نقطه هدف: 
100 درصد( بهبود اين شاخص با پيگيري 
به  بازرسي  گزارش های  به موقع  ارسال  و 

کارگاه ها انجام خواهد شد.
- شاخص سرعت بازرسي )فاصله زماني 
انجام بازرسي تا صدور گزارش بازرسي( 2.5 

روز )نقطه هدف 1 روز(.
بازرسان  شامل  بازرسي  انساني  منابع 
دفتر مرکزي، بازرسان مستقر در کارخانه ها 
و همکاران تحت نظارت عاليه  اين مديريت 
و  فراب  تجهيزات  ساخت  شرکت هاي  در 
و  دفتر  از  )اعم  فراب  نصب  و  ساختمان 
سايت های نصب تجهيزات( و بازرس ثالث 
از  بهره گيري  پروژه ها،  از  برخي  در  است. 
خدمات بازرسي ثالث الزام قراردادي است؛ 
اما به اين الزام می توان به عنوان يك فرصت 
نگريست و ظرفيت متغيري را که در باال به 

آن اشاره  شده است، از همين منبع تأمين 
کرد. در سال 1396 ميزان خدمات اخذ شده 
از شرکت های بازرسي به شرح زير بوده است:

- خدمات بازرسي ثالث در داخل کشور: 
660 نفر روز

- خدمات بازرسي ثالث در خارج از کشور: 
659 نفر روز

کشور  داخل  بازرسی های  درصد   99
کشور  از  خارج  بازرسي هاي  درصد   84 و 
انجام شده  بازرسي  شرکت هاي  توسط  که 
متمرکز  نيروگاه  پروژه هاي  به  است، 
مربوط  داالهو  نيروگاه  و  پارس جنوبي 
است. در اين پروژه ها به لحاظ الزام اعتبار 
حمل  و  ترخيص  مرحله  در  بايد  اسنادي 
تمامي محموله ها از شرکت بازرسي ثالث 
بازرسي هاي  از  بسياري  در  کرد.  استفاده 
فراب  بازرس  ثالث،  بازرس  بر  فني ، عالوه 

نيز حضورداشته است.
در استفاده از خدمات شرکت هاي بازرسي 
ثالث بايد ديدگاه حرفه ای اين شرکت ها به 
انگاري  ناديده  و  کيفيت  کنترل  مقوله 
تنگناهاي اجرا را مديريت کرد. همچنين در 
فرايند بازرسي توسط بازرسان شرکت های 

به طور  تجربه  و  دانش  انباشت  بازرسي، 
مستقيم عايد فراب نمی شود.

از ديگر چالش هاي پيش روي مديريت 
صالحيت  عدم  کيفيت،  کنترل  و  بازرسي 
برخي از پيمانکاران اعم از تأمين کنندگان 
پيمانکاران  انتخاب  است.  سازندگان  و 
نگاه  در  است  ممکن  ارزان  به  اصطالح 
کاهش  جهت  در  مثبت  رويکرد  يك  اول 
موجب  کار  ادامه   در  اما  شود  تلقي  هزينه 
تحميل هزينه های پنهان مادي و همچنين 
پيامدهاي اعتباري درازمدت و کندي اجراي 
پروژه می شود. بار اين خأل کيفي ايجادشده 
نيز بر دوش مجموعه  کيفيت شرکت فراب 
است. توجه ناکافي به مفاد و الزامات کيفي 
اسناد فني پروژه در مرحله عقد قرارداد با 
پيمانکار نيز در مسير اجراي پروژه بسترهايي 
فراهم  کيفيت  بخش  در   چالش  براي  را 
نيز موجب تحميل  اين موضوع  و  می آورد 
هزينه  و اتالف منابع می شود؛ بنابراين بايد 
الزامات کيفي در قرارداد با پيمانکار به طور 
مرتبط  هزينه های  و  شود  شفاف مشخص 
باکيفيت نيز در بدو امر به حساب آورده شود 
و در ادامه  کار نيز موردسنجش و ارزيابي قرار 
گيرد. يکي از خألهای فرايندي در مديريت 
بازرسي و کنترل کيفيت، موضوع برنامه ريزی 
از  مدوني  و  برنامه  مشخص  است.  بازرسي 
مراجعات آتي و حتي با فواصل زماني کوتاه 
بازرگاني در  و  اجرا  يك هفته ای بخش های 
پيش روي اين مديريت قرار نمی گيرد. اين 
يا  موضوع در مقاطعي که حجم کاري دو 
افزايش می يابد، نمود بيشتري  چند پروژه 
يافته و بايد راهکاري براي حل اين موضوع 
در دستور کار معاونت های مرتبط قرار گيرد.

استقرار و جاري سازي
بخش تخصصي و مستقل بازرسي 

ساختمان در سال آتي
اين مديريت عالوه بر پرداختن به وظيفه  
و  کيفيت  مهندسي  امر  در  خود  معمول 
انجام بازرسی ها بر طبق پالن های بازرسي 
و کنترل کيفيت، موضوعات زير را نيز در 
سال  براي  خود  ويژه  توجه  و  کار  دستور 

1397 قرار خواهد داد:
بخش  جاری سازی  و  استقرار   -
ساختمان:  بازرسي  مستقل  و  تخصصي 
برابر با تصميمات اتخاذشده  قبلي، تصدي 
ساختماني  فعاليت های  کيفيت  کنترل 
مديريت  عهده  بر  پروژه ها  تمامي  در 
و حسب  نبوده  کيفيت  کنترل  و  بازرسي 
دفتر  در  ساختمان  بازرسي  بخش  مورد 
مهندسي  هدايت  تحت  و  پروژه  فني 
برخي  در  تنها  و  است  تشکيل شده  فراب 
زير  ساختمان  بازرسي  بخش  پروژه ها،  از 
کيفيت  کنترل  و  بازرسي  مديريت  نظر 
قرار دارد. در تصميم گيري اخير بنا بر آن 
بازرسي ساختمان  گزارده شده که بخش 
به عنوان يك بخش مستقل و متمرکز در 
مديريت بازرسي و کنترل کيفيت تشکيل 
کيفيت  کنترل  و  بازرسي  عهده دار  و 
حال  در  شود.  پروژه ها  تمامي  ساختماني 
حاضر، تدوين دستورالعمل ها و روش هاي 
کار  دستور  در  جديد  بخش  اين  اجرايي 
مهندسي،  نمايندگان  از  مرکب  کميته ای 

اجرايي و بازرسي قرارگرفته است.
نظارت  و  فني  پشتيباني  بر  تمرکز   -
بر سازندگان ضعيف تر در مراحل تکميل 
به منظور  تجهيزات  ساخت  و  مدارک 
جلوگيري از تأخيرات ناشي از توان پايين 

و عملکرد ضعيف آن ها.
روش های  از  برخي  بازنگري   -
باهدف  کيفيت  مديريت  سيستم  مکتوب 
جهت  در  فرايندها  تسهيل  و  ساده سازی 

بهبود مستمر.
مدارک  تکميل  در  فعال  مشارکت   -
بازرسي و کنترل کيفيت پروژه هاي جاري 
با توجه به الزامات پروژه ها، مبني بر تعيين 
بازه های زماني مصوب  تکليف مدارک در 
محدوديت  و  مدارک  زياد  حجم  باوجود 

تعداد همکاران شاغل در اين بخش.

مدیر بازرسي و كنترل 
كیفیت شركت فراب

مسعود جاللي

انتخاب پيمانكاران به 
اصطالح ارزان ممكن است 
در نگاه اول يك رويكرد 
مثبت در جهت كاهش هزينه 
تلقي گردد اما در ادامه ي 
كار موجب تحميل هزينه  هاي 
پنهان و همچنين پيامدهاي 
اعتباري بلندمدت و موجب 
كندي اجراي پروژه مي گردد
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شمسی  1396هجری  آبان   21 روز  محلی  به وقت  دقيقه   48 و   21 ساعت  در 
کيلومتری  و حدود 37  ازگله  کيلومتری  فاصله 10  در  بزرگای 7/3  با  زمين لرزه ای 
روانسر، جوانرود،  داد. شهرهای  رخ  کرمانشاه  استان  پل  غرب شهرستان سر  شمال 
شيرين  قصر  کرند،  غرب،  اسالم آباد  ازگله،  ذهاب،  پل  سر  باباجانی(،  )ثالث  تازه آباد 
تحت تأثير اين زمين لرزه قرار گرفتند و خرابی های وسيع و تلفات بسياری از شهرهای 
نزديك به مرکز زمين لرزه گزارش شد. در اين حادثه عالوه بر ساختمان های بنايی 
انسانی  تلفات  موجب  و  فروريزش  دچار  نيز  شهری  جديد  ساختمان های  روستايی، 
شدند. زمين لرزه مذکور دارای 3 پيش لرزه با بزرگای بين 1/9 تا 4/5 و 700 پس لرزه 
با بزرگای بين 4/7 تا 1/8 بوده است. عمق کانونی اين زمين لرزه 18 کيلومتروفاصله 
 مرکز آن به ترتيب با شهرهای ازگله، قصر شيرين، سر پل ذهاب و اسالم آباد غرب

10 ،33 ، 37 و 100 کيلومتر برآورد شده است.

مشاهدات میداني
نيروگاه سيکل  احداث  محل  با  آن  کانون  مجاورت  و  زمين لرزه  به شدت  توجه  با 
بررسی  و  بازديد  جهت  مهندسی  معاونت  کارشناسان  از  گروهی  داالهو،  ترکيبی 
مي دهد  نشان  ميداني  بررسی های  شدند.  اعزام  منطقه  به  زمين لرزه  تخريبی  اثرات 
که هيچ گونه آسيب سازه ای و غير سازه ای به ساختمان های نيروگاه وارد نشده است، 
ولی در شهرستان اسالم آباد غرب که در فاصله 9 کيلومتری با نيروگاه قرار دارد برخي 
از ساختمان ها دچار آسيب و يا فروريزش کامل شده بودند. به طور مثال بيمارستان 
نوساز شهر که در گروه زير ساخت هاي حياتي شهر محسوب مي شود به دليل خرابی 
اجزای سازه ای )مقاومت بسيار پايين بتن در ستون ها( و غير سازه ای از خدمت رسانی 

بي وقفه خارج  شده است.
در شهر سر پل ذهاب با توجه به فاصله کمتر اين شهر با کانون زمين لرزه، سطح 
خرابی هاي  عمده  شد.  مشاهده  غرب  اسالم آباد  شهر  به  نسبت  وسيع تری  خرابی 

بودن  )پايين  بتن  اجراي  در  ضعف  از  ناشي  بتني  ساختمان هاي  در  شده  مشاهده 
مقاومت فشاري بتن(، عدم کفايت آرماتور عرضی در محدوده اتصاالت )عدم اجراو يا 
عدم رعايت فواصل مناسب(، وجود طبقه ضعيف، طبقه نرم و ستون کوتاه ارزيابي شد. 
با توجه به پيش بيني ضعف اجراي بتن در ساخت سازهاي شهري و عدم کنترل 
کيفيت مناسب مصالح و اختالط بتن، جهت بررسی دقيق تر از چکش اشميت برای 
اندازه گيری مقاومت بتن های مصرفی استفاده شد. ميانگين نتايج مقاومت استوانه ای 
به دست آمده از بتن مصرفی ساختمان هاي آسيب ديده عموما مابين اعداد 11 تا 5 
مگا پاسکال محدود می شد. شايان ذکر است، طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 
و آيين نامه های بين المللی، مقاومت مشخصه نمونه استوانه ای برای بتن های سازه ای 
بايدحداقل برابر با 20 مگا پاسکال باشد که معموالً با توجه به بارگذاری ساختمان های 
مگا   25 حداقل  عدد  اين  ستون ها  و  تيرها  برای  ابعادی  محدوديت های  و  مسکونی 

پاسکال در نظر گرفته می شود. 

گزارش ميداني از خسارت ساختمان ها در زلزله كرمانشاه

تصویر 1 – مکانیزم اثر گسلش 
زمین لرزه)ارائه شده توسط 

دكتر مهدی زارع(

محمد امین اقبال نیاحامد رستمیان
كارشناس ارشد سازهكارشناس ارشد زلزله

تصویر 2– فروریزش ساختمان بتنی 5 طبقه در شهر اسالم آباد غرب
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اجراي  از عدم  ناشي  آسيب ها  اصلي  علت  نيز  فوالدي  اسکلت  با  در ساختمان های 
به  بادبندها  اتصال  محل  در  به ويژه  کيفيت  کنترل  عدم  و  جوشي  اتصاالت  مناسب 
ورق های اتصال، استفاده از مقاطع با وصله نامناسب براي سيستم باربر جانبي، استفاده 
از مقاطع ترکيبي نامناسب )تير و ستونهاي دوبل IPE( براي تيرها و ستون ها و وجود 

طبقه نرم در سازه ها ارزيابي شد. 
عالوه بر موارد مذکور احداث ساختمان ها با هر نوع اسکلت بر روي خاک نامناسب 
بدون در نظر گرفتن تمهيدات الزم موجب تشديد شتاب زمين لرزه شده و آسيب هاي 
گسترده تري را ايجاد نموده است. همچنين عدم مهار مناسب اجزاي غير سازه اي از 
جمله ديوارهاي داخلي و خارجي، تاسيسات و تجهيزات از عمده آسيب هايي بود که در 
اکثر ساختمان ها مشاهده مي شد. با توجه به نوع آسيب ها مي توان اينگونه نتيجه گرفت 
که در صورت رعايت ضوابط مقررات ملي ساختمان در طراحي،اجرا و نظارت از بخش 

عمده ای از خسارت ها کاسته و تلفات جاني و مالي به حداقل مي رسيد.
در ادامه تصاوير منتخبي از بازديد کارشناسان مديريت مهندسي ساختمان از برخي 

از ساختمان های تخريب  شده همراه با توضيحات الزم ارائه شده است.

تصویر4-5–عدم رعایت خم 135 درجه برای خاموت های عرضی و باز شدن خاموت

تصویر 3 –فروریزش ساختمان بتنی 5 طبقه در شهر اسالم آباد غرب

تصویر 6 –عدم تأمین طول و بعد جوش مناسب و كیفیت پایین جوشکاري در اتصاالت مهاربندي

تصویر7 –عدم تأمین طول و بعد جوش مناسب و كیفیت پایین جوشکاري در اتصاالت مهاربندي

تصویر8 –عدم مقاومت جوش اتصال پروفیل به ورق و جدا شدن پروفیل از ورق
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تصویر9–عدم رعایت درز انقطاع مابین ساختمان های مجاور

تصویر10–عدم اجرای كالف های قائم و افقي در دیوارهای خارجی و تخریب دیوار پیراموني مدرسه
تصویر14و15– عدم كفایت ضخامت جان 

ستون،جوش های اتصال بادبندهاو وصله 
عضو مهاري

تصویر 16و17  وقوع پدیده بركنش 
UPLIFT در محل بادبندها و عدم رعایت 

EBF ضوابط طراحی مهاربند

ش  یز ر و فر –1 1 1و 0 یر تصو
مقاومت  دلیل  به  بتنی  ساختمان 
طول  رعایت  عدم  و  بتن  پایین 
مهاري آرماتورهاي  قائم ستون در 

فونداسیون

تصویر12و13– كیفیت پایین بتن ستون و فاصله زیاد خاموت های عرضي در ناحیه ویژه
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تصویر21–عدم اجراي FIXING ترانس و واژگوني ترانستصویر18–وقوع پدیده بركنش UPLIFT در محل بادبندها

تصویر20–عدم اجراي FIXING ترانس و واژگوني ترانس

تصویر22–عدم كفایت اتصال تجهیزات به سازه تحتانيتصویر19–عدم اجراي مهار میان قاب ها)دیوارهاي پیراموني(

تصویر23–عدم كفایت اتصال تجهیزات به سازه تحتاني
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تلخ  حادثه  وقوع  از  پس  سال  يك 
ديگر  بار  يك  تهران  شهر  مرکز  پالسکو، 
شرکت  ساختمان  نوبت  بار،  اين  لرزيد. 
حرارتي  برق  نيروي  توليد  مادرتخصصي 
در  که  بود  نيرو(  وزارت  مجموعه  )زير 
حوالي ميدان ولي عصر و درست در روبروي 
ساختمان مرکزي فراب قرار گرفته است. 
اين ساختمان قديمي با قدمت 51 سال، 
داراي 13 طبقه و شامل 8 طبقه اداري و 
5 طبقه در زيرزمين است که حد فاصل 
کوچه هاي شهيد ماليي و شهيد شهامتي، 
واقع شده است. وقوع حريق در طبقه منفي 
4 اين ساختمان، در ساعت 10 صبح روز 
دوشنبه 16 بهمن ماه، به آتش نشاني اعالم 
شد و از اين ساعت به بعد، جدال نفسگير 
آتش  نشاني،  پرتالش  و  فداکار  نيروهاي 
اورژانس، مديريت بحران شهرداري و ساير 

عوامل امدادي براي غلبه بر آن آغاز شد. 
سازمان  سخنگوی  اعالم  براساس 
بايگانی  محل  در  حريق  آتش نشانی، 
وسعت  به   4 منفی  طبقه  در  پرونده ها 
با  که  بود  داده  روی  متر   400 تا   300
کاغذ  انباشت  و  محل  وسعت  به  توجه 

ورودی های  و  آتش گيرنده  مواد  و 
سختی  به  آتش سوزی  مهار  مختلف، 
انجام شد. تخليه ساختمان از کارکنان و 
ارباب رجوع، در همان دقايق اوليه انجام 
آسيبی  هيچ يك  به  خوشبختانه  و  شد 
وارد نشد؛ فقط آتش نشان هايی که دچار 
به  مداوا  براي  بودند،  دود گرفتگی شده 

مراکز درمانی اعزام شدند.
دادستان  معاون  دستور  با  همچنين 
و  ساختمان  ريزش  احتمال  دليل  به  و 
لزوم رعايت ايمنی، ساختمان های اطراف 

وقوع حادثه کاماًل از سکنه خالی شدند تا 
عمليات اطفای حريق با کمترين خسارت 

جانی و مصدوميت، ختم به خير شود.
صبح  از  که  روزي  پنج  مدت  در 
شنبه  روز  صبح  تا  بهمن   16 دوشنبه 
در  حريق  اطفاي  عمليات  بهمن،   21
داشت،  ادامه  حرارتي  برق  ساختمان 
و  مسئوالن  از  جمعي  و  تهران  شهردار 
و  معاونان  و  نيرو  وزير  شهري؛  مديران 
قضايي  مقام هاي  وزارتخانه؛  اين  مديران 
در   ،... و  رسانه ها  خبرنگاران  امنيتي؛  و 

محل حادثه حضور يافتند و شاهد ماجرا 
بودند. 

دقيق  و  فني  تحليل  که  نيست  شك 
مي تواند  آن،  عوامل  و  علل  و  واقعه  اين 
فراب  مجموعه  براي  زيادي  درس هاي 
که  ماهي  يك  در  باشد.  داشته  بر  در 
و  سخنان  است،  گذشته  حادثه  اين  از 
مطالب فراواني درباره اين رخداد، گفته و 
نوشته شده است. احتماالً بايد چند وقت 
صاحب  عوامل  تا  ماند  منتظر  هم  ديگر 
خود  کارشناسي  گزارش هاي  صالحيت، 
وقت  آن  کنند.  منتشر  اين باره  در  را 
عوامل  سهم  که  داد  تشخيص  مي توان 
اين  در   ... و  محيطي  طبيعي،  انساني، 
براي  و  است  بوده  ميزان  چه  به  حادثه 
حوادث،  دست  اين  وقوع  از  پيشگيري 
چه  و  داد  انجام  کارهايي  چه  بايد 

کارهايي انجام نداد! 
اما فقط در يك مورد از اين اظهارنظرها 
که در روزنامه همشهري به نقل از رئيس 
تهران،   6 منطقه  بحران  مديريت  پايگاه 
منتشر شد، تعداد خانه ها و ساختمان هاي 
اين  در  ناايمن  تجاري  و  اداري  مسکوني، 

گزارشي كوتاه از آتش سوزي در ساختمان شركت تولید نیروي برق حرارتي

آتش در خانه همسایه
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منطقه کم نيست. حدود 150 ساختماني 
که شناسنامه خطر براي آنها صادر شده و 
از سوي شهرداري و پايگاه مديريت بحران، 
خطري  زنگ  مي توانند  گرفته اند،  اخطار 
جدي براي بروز حوادث ناگوار ديگر باشند. 
»مهدي خسرواني«، رئيس پايگاه مديريت 
روزنامه  با  گفت وگو  در   ،6 منطقه  بحران 
ناايمن  ساختمان هاي  پلمب  همشهري، 
دانسته  معضل  اين  حل  نهايي  گزينه  را 
و گفته بود: پلمب ساختمان ها و بناهايي 
که ناايمن تشخيص داده مي شوند، رويکرد 
اصلي و گزينه نخست نيست؛ بيشتر اين 
ساختمان ها اداري هستند و صدها نفر در 
آنها مشغول به کار هستند. در نتيجه، پلمب 
ساختمان ها، نتيجه اي جز بيکار شدن اين 
افراد ندارد و مهم تر اينکه، مشکل ناايمن 
باقي  خود  قوت  به  هم  ساختمان  بودن 

مي ماند.
صدور  به  ادامه  در  مسئول  مقام  اين 
براي  شهرداري  سوي  از  اخطار  بار  سه 
خبر  حرارتي  برق  شرکت  ساختمان 
داده و گفته بود: بند 14 ماده 55 قانون 
ساختماني  اگر  مي گويد  شهرداري ها 
است  موظف  شهرداري  باشد،  ناايمن 
اين  کند.  اقدام  آن  رفع خطر  به  نسبت 
که  است   1334 سال  به  مربوط  قانون 
بناها  نوع  زمان،  آن  جمعيت  براساس 
کوچك  شهرهاي  در  سازها  و  ساخت  و 

عنوان  هيچ  به  که  است  شده  تنظيم 
با  امروز  تهران  مانند  کالنشهري  براي 
کارايي  بلندمرتبه اش،  ساختمان هاي 
تا  شود  بازنگري  قانون  اين  بايد  ندارد. 
شودو  مهيا  حوادث  از  پيشگيري  امکان 

بازدارندگي بيشتري داشته باشد.
سهم فراب از حادثه تلخ آتش در خانه 
تعطيلي  نيم  و  روز  دو  حدود  همسايه، 
تشخيص  به  که  بود  مرکزي  ساختمان 
ايمني،  رعايت  براي  و  شرکت  مديريت 
کارکنان مستقر در اين ساختمان، روانه 
و  آتش  و  دود  از  تا  شدند  خانه هايشان 
از  بخشي  البته  باشند.  امان  در  حادثه 
ساختمان  در  کارکنان،  و  مديريت  تيم 
حضور داشتند و با ايفاي نقش در تسريع 
از  ميزباني  و  امدادرساني  عمليات  در 
مسئوالن و پرسنل شرکت برق حرارتي و 
بازديدکنندگان از عمليات اطفاي حريق 

و ...، حق همسايگي را ادا کردند.
اميد است با درس گرفتن از اين حادثه 
را  و صدماتي  که خسارات  تلخ  و  ناگوار 
محيط  ايمن سازي  در  داشت،  دنبال  به 
بکوشيم.  بيشتر  زندگي مان،  و  کار 
هميشه  و  نمي کند  خبر  هيچ گاه  حادثه 
بايد  ما هستيم که  اين  است.  در کمين 
مراقب باشيم و شرايط ناايمن را از اطراف 

خود حذف کنيم.
تهیه و تنظیم: گروه خبري نشریه فراب 

قدرداني از شركت فراب
بابت همكاري با شركت برق حرارتي

مادر  شركت  مدير عامل 
برق  نيروي  توليد  تخصصي 
تقديري  لوح  ارسال  با  حرارتي 
كاركنان  و  مديريت  به  خطاب 
شكيبايي،  از  فراب،  شركت 
صميمانه  همياري  و  همكاري 
در  فراب  مجموعه  بي دريغ  و 
در  آتش سوزي  حادثه  جريان 
ساختمان اين شركت قدرداني 

كرد.
عمومي  روابط  گزارش  به 
لوح  متن  در  فراب،  شركت 
طرزطلب«،  »محسن  تقدير 
مدير عامل شركت مادرتخصصي 
حرارتي،  برق  نيروي  توليد 

خطاب به مديريت و كاركنان شركت 
از  سپاس  »ضمن  است:  آمده  فراب 
شكيبايي، همكاري و همياري صميمانه 
جريان  در  مجموعه  آن  بي دريغ  و 
ساختمان  در  آتش سوزي  حادثه 
نيروي  توليد  مادرتخصصي  شركت 
تا  بر خود الزم مي دانم  برق حرارتي، 
از اهتمام و تالش هاي تمامي كاركنان 
در  حادثه  ابتداي  از  كه  مجموعه  آن 
برق  پرسنل شركت  به  خدمت رساني 

حرارتي، كمر همت بسته و با اقدامات 
ارزنده اي  و  شايسته خود، نقش مؤثر 
صميمانه  نمودند،  ايفا  زمينه  اين  در 
قدرداني نمايم. همچنين از بابت كليه 
مشكالت و مخاطرات مادي و معنوي 
كه به دليل اين حادثه اخير براي آن 
طلب  است،  گرديده  ايجاد  مجموعه 
و  بردباري  صبر،  از  و  نموده  حالليت 
اين  رفع  زمان  تا  مؤثرتان  همكاري 
مشكل تا تخليه كامل ساختمان، كمال 

تشكر را دارم.«
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با فرا رسيدن نوروز بار ديگر رسم و رسوم 
ديرين زنده می شود و موسم سفر نيز آغاز 
می شود. بعضی ديد و بازديد عيد و عده ای 
سفر را برای تعطيالت خود تدارک می بينند. 
اما آنچه بين همه اين افراد مشترک است، 
اين است که تمامی آنها می خواهند ايام نوروز 
را به خوشی سپری کنند و »سالمتی« يکی 
از هفت سين هاي سفره نوروزی شان باشد. با 
تبريك فرا رسيدن سال نو و آرزوي سفري 
خوش و ايمن براي همکاران گرامي، رعايت 
نکات زير به منظور حفظ سالمت همکاران و 

خانواده هاي محترم آنان توصيه مي شود:

نكات ايمني، قبل از شروع تعطیالت:
بيمه  را  امکان، منزل خود  - در صورت 

آتش سوزی و سرقت کنيد. 
- تميز کردن خانه و شستشوي فرش ها 
و  کارگران مطمئن  با کمك  روزها  اين  در 
شناخته شده از طريق شرکت هاي خدماتي 

صورت پذيرد.
- چنانچه از آژير خطر استفاده مي کنيد، 
که  کنيد  انتخاب  را طوري  آن  نصب  محل 
سارقان نتوانند آن را به سهولت تشخيص دهند.
برای  استاندارد  قفل های  و  حفاظ  از   -
کليه درب های اصلی استفاده کنيد و راه های 
مانند  وياليی  ساختمان های  به  ورودی 
پارکينگ، حياط و مسيرهايي را که احتمال 
ورود سارق به آنها هست، حفاظ گذاری کنيد. 
- اشياء قيمتي و اوراق بهادار و وجه نقد را 

هنگام سفر به صندوق امانت بانك ها بسپاريد.

نكات ايمني قبل از حركت:
- قبل از شروع مسافرت نوروزی، برنامه 
مسافرت را تنظيم کنيد. در اين برنامه، مدت 
زمان مسافرت، مسير دقيق  و توقفگاه های 

بين راه را مشخص کنيد.
- قبل از مسافرت بهتر است از وضعيت 
هوای مقصد و مسير سفر، اطالع کافی داشته 
باشيد و مراکز امداد رسانی را در طول مسير 

شناسايی کنيد. 
- هميشه قبل از سفر، از سالمت فني و 
وجود تجهيزات ايمني در وسيله نقليه خود 
با مراجعه به مراکز  اطمينان حاصل کنيد. 
حاصل  اطمينان  خودرو  سالمت  از  مجاز، 

کنيد.
- خودرو بايستي داراي معاينه فني بوده و 
کليه کمربندها و الستيك هاي آن سالم باشد 
و همچنين از فعال بودن ايربگ ها قبل از سفر 

اطمينان حاصل کنيد.
از  را  خودرو  زاپاس  الستيك   -
الستيك هاي مستهلك انتخاب نکنيد، زيرا 

امنيت کافي براي استفاده ندارد.
بوق،  قبيل  از  دهنده  هشدار  وسايل   -
فالشر، چراغ هاي راهنما و ... را بازديد کنيد و 

از سالم بودن آنها مطمئن شويد.
- همراه داشتن چراغ قوه، راديو کوچك، 
راهنما،  نقشه  و  نما  اضطراري، قطب  چراغ 

هنگام مسافرت ضروري است.
- از پر بودن باک بنزين خودروي خود 

اطمينان حاصل کنيد.
تجهيزات  به  را  خود  خودرو  همواره   -

آتش نشاني و کيف کمك هاي اوليه مجهز 
کرده و از قابل استفاده بودن آن اطمينان 

حاصل کنيد.
- هميشه پيش از سفر، خوب استراحت 
کنيد تا در زمان رانندگي دچار خستگي و 

خواب آلودگي نشويد.
از  داريد  رانندگی  قصد  که  هنگامی   -
خواب آور  و  آرام بخش  داروهای  مصرف 

خودداری کنيد.
- همراه داشتن شماره تلفن هاي امداد 

خودرو ضروري است.
- در صورت ضرورت مسافرت در شرايط 
نامساعد جوی، زمان خروج و مقصد سفر را 

به اطرافيان اعالم کنيد.
و  سردسير  مناطق  به  سفر  موقع  در   -
برف گير، از الستيك يخ شکن استفاده کنيد 

و يا زنجير چرخ به همراه داشته باشيد.
ماشين،  کارت  شامل  خودرو  مدارک   -
کارت بنزين، بيمه شخص ثالث، بيمه بدنه 

و کليد يدک خودرو را همراه داشته باشيد
- بيماران ديابتي قبل از سفر، به مراکز 
شناسايي  پالک  و  کرده  مراجعه  درماني 
مربوط به بيماران ديابتي را دريافت کنند و 

به گردن خود بياويزند.
- در مسافرت نوروزی، مقداری داروهای 
اوليه مانند مسکن های ساده، پماد سوختگی، 
و  ضدعفونی  محلول های  مسافرت،  قرص 
وسايل زخم بندی را در کيف بهداشتی خود 

همراه ببريد.
از  يك  هر  جيب  داخل  برگه اي،  در   -
گروه  به  مربوط  اطالعات  خانواده،  افراد 
نام،  سن،  دارويي،  هاي  حساسيت  خوني، 

نام خانوادگي و يك شماره تماس با آشنايان 
وجود داشته باشد.

مجتمع های  در  منزل  ترک  هنگام   -
مجتمع  مديريت  به  موضوع  آپارتمانی، 
اعالم شود و در خانه های وياليی موضوع با 
همسايگان و يا افراد امين به منظور سرکشی 

مداوم هماهنگ شود.
- در هنگام ترک منزل، تمام درها را قفل 
کرده و شير اصلي گاز و آب منزل را ببنديد. 
ايام  در  منزل  در  چراغ  گذاشتن  روشن  از 
مسافرت خودداری کنيد که در مدت طوالنی 

نشان از خالی بودن خانه دارد.
از  فاسدشدني  غذاهاي  االمکان  حتي   -

يخچال خارج شوند.

توصیه هاي عمومي هنگام سفر:
- در شرايط بيماری، استرس، نگرانی و 
عصبانيت و خواب آلودگی، برای حفظ  جان 
خود و همراهانتان، به هيچ عنوان رانندگی 

نکنيد.
- در هنگام رانندگی با تلفن همراه صحبت 

نکنيد.
- از خوردن هر نوع نوشيدنی و خوراکی 
در پشت فرمان و در هنگام حرکت اجتناب 

کنيد.
- در صورت مه آلود  بودن جاده، چراغ های 
مه شکن خودرو را روشن و سرعت خود را 

کم کنيد.
- زمان رانندگي در شب، از نور مناسب 

استفاده کنيد.
- برای پيشگيری از تصادفات رانندگی، از 

ترمزهای بی مورد اجتناب کنيد.

توصيه هاي ایمني و بهداشتي
در سفرهاي نوروزي

مدیر ایمني و حراست شركت فراب

داوود یگانه جدي
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مراقب  و  کنيد  رانندگی  آرامی  به   -
خرابی ها و شيب های تند جاده باشيد. 

- با پرهيز از سرعت و سبقت غير مجاز، 
سفري ايمن داشته باشيد.

- هنگام رانندگی در مسيرهای شيب دار، 
از دنده سنگين استفاده کنيد.

در  ويژه  به  جاده  در  علت  هر  به  اگر   -
بزرگراه  ها ناچار به توقف هستيد، با قراردادن 
رانندگان  رنگ(  شب  )مثلث  ايمنی  عالئم 

ديگر را از حضور خود مطلع کنيد.
- برای حفظ ايمنی و پيشگيری از بروز 
حوادث رانندگی، همواره با سرعت  مطمئن 
از  يکی  مجاز  غير  سرعت  کنيد.  رانندگی 
عوامل اصلی ايجاد حوادث رانندگی و بروز 

تلفات جبران ناپذير ناشی از آن است.
کنترل  و  مهار  در  توانايی  برای   -
موقعيت های خطرناک خودرو، همواره فاصله 

 ايمن را با خودرو مقابل رعايت کنيد.
ديگر  از  خودرو  ايمن  و  مجاز  فاصله   -
وسايل نقليه هنگام بارندگی، دو برابر فاصله 

آن در روزهای صاف و آفتابی است.
مقررات  و  قوانين  مسافرت،  حين  در   -
عاليم  به  و  کرده  رعايت  را  رانندگي 
هشداردهنده ايمني و توصيه هاي پليس در 

طول مسير توجه داشته باشيد.
- از سوار کردن کودکان کم سن و سال 

در صندلی جلو، جداً خودداری کنيد.
- بستن کمربند ايمني عالوه بر تامين 
سالمت راننده، باعث مي شود تسلط بيشتري 

در رانندگي داشته باشيد.
از حد  بيش  از سوار کردن سرنشينان   -

مجاز خودرو خودداري کنيد.
- کليه سرنشينان خودرو از جمله کودکان 
و سرنشينان صندلي عقب نيز حتماً از کمربند 

ايمني استفاده کنند.
احساس  رانندگي  هنگام  در  اگر   -
جاده  کنار  حتما  داريد،  آلودگي  خواب 
)جايگاه پارکينگ( يا در جاي امن، توقف 

و استراحت کنيد.
- از رانندگی طوالنی و بيش از 8  ساعت 
در روز پرهيز کنيد و به فاصله هر 2  ساعت، 
حداقل 15  دقيقه استراحت کرده و ترجيحا 

در شب رانندگی نکنيد. 
- از روشن کردن آتش و وسايل حرارتي 
مسافرتي  چادر  درون  نفت سوز  و  گازسوز 
خودداري کنيد. زيرا آتش و گاز منواکسيد 

کربن باعث آسيب ديدگي افراد داخل چادر 
مي شود.

- براي گرم کردن خود در چادر از کيسه 
خواب و پتوي مناسب استفاده کنيد.

- از چادر زدن و بازی کردن درکنار جاده 
و محل هايی که احتمال ريزش خاک و سنگ 

)کوه( وجود دارد، خودداری کنيد. 
استراحت،  و  چادر  استقرار  هنگام   -
محل استقرار را ارزيابي کرده و چادر را در 
محل هاي غير مجاز به ويژه در مسير رودخانه 

ها و سيالب مستقر نکنيد.
- در هنگام توقف در حاشيه رودخانه ها 
و پرتگاه ها، مراقب کودکان باشيد و از شنا در 

محل هاي غير مجاز خودداري کنيد.
حضور  نجات  غريق  که  سواحلي  در   -

ندارد، به شنا نپردازيد.
-  در صورت همراه داشتن سيلندرهای 
پيك نيکی درخودرو، قطار و اتوبوس، رعايت 

الزامات ايمنی ضروری است.  
باال  به  اقدام  مناسب،  تجهيزات  بدون   -

رفتن از ارتفاعات نکنيد.
وحشي  حيوانات  به  نزديك شدن  از   -
خودداري کنيد زيرا احتمال گازگرفتگي از 

طرف حيوان وجود دارد. 
که  مکان هايي  به  نزديك شدن  از   -
درآنها چاه يا گودال هاي عميق وجود دارد، 

خودداري کنيد.
خود  خودرو  لرزه،  زمين  وقوع  هنگام   -
را با حفظ خونسردي به کنار جاده هدايت 
کنيد، از خودرو پياده شويد و به محل امن 

پناه ببريد.
- هنگام سيالب از خودرو بيرون بياييد و 

به نقاط مرتفع کنار جاده برويد.
- هنگام رعد و برق، خودرو را به کنار جاده 
از دست  هدايت کنيد و در خودرو بمانيد. 
زدن به قسمت های فلزی خودرو خودداری 
کنيد، اگر در فضای باز قرار داشتيد، در جای 
امنی غير از زير درختان و يا دکل های برق 

پناه بگيريد. 
فاسد  غذايي  مواد  مقداري  همواره   -
نشدني )مانند بيسکويت، خشکبار و ...( و آب 
سالم به ميزان مورد نياز افراد خانواده همراه 

داشته باشيد.
بيماري هاي  بروز  از  پيشگيري  براي   -
مجاز  مراکز  از  را  غذايي  مواد  گوارشي، 
از مصرف مواد غذايي مانده  تهيه کرده و 

خودداري کنيد.
از  حتما  را  ماهي  و  مرغ  گوشت،   -

فروشگاه هاي معتبر تهيه کنيد.
استفاده  کنسروي  محصوالت  از  اگر   -
را 20  آنها  از مصرف،  مي کنيد، حتما قبل 
دقيقه در آب جوش بجوشانيد و تاريخ مصرف 

آنها را چك کنيد.
- اگر در طول مسير سفر مجبور به صرف 
غذا در اغذيه فروشی ها و رستوران های بين 
راه هستيد، از تهيه بهداشتی غذاها مطمئن 
شويد. در غير اين صورت از مصرف غذا در 

اماکن غير بهداشتی دوری کنيد.
خريد  از  قبل  مسافرت،  طول  در   -
موادغذايی بسته بندی شده، حتماً به نشانه 
استاندارد، پروانه ساخت از وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و تاريخ توليد و 
انقضای محصول و نحوه نگهداري آن توجه 

کنيد.
و  شير  مصرف  از  مسافرت،  حين  در   -
از جمله:  پاستوريزه  لبنی غير  فرآورده های 
غيرپاستوريزه،  کشك  و  پنير  کره،  خامه، 
خودداری کنيد. اگر در مسافرت مجبور به 
شديد،  غيرپاستوريزه  شيرخام  از  استفاده 

حتماً آن را قبل از مصرف بجوشانيد. 
از آب آشاميدنی سالم استفاده  - حتماً 
آب  بودن  سالم  از  که  صورتی  در  کنيد. 
را  آن  بايد  نداريد،  اطمينان  خود  مصرفی 

جوشانده و سپس مصرف کنيد.
- با توجه به آلودگي آب بسياري از نهرها 
و چشمه ها، حين تهيه آب به مسئله بهداشت 
آب توجه کرده و از مصرف آب چشمه ها و 
نهرها خودداري کنيد . در غير اين صورت، 

آب را قبل از مصرف بجوشانيد.
- هرگز از يخ هاي غيربهداشتي براي تهيه 

آب سرد استفاده نکنيد.
از  فردي  بهداشت  مسافرت،  در طول   -
جمله شست و شوي مکرر دست ها با آب گرم 

و صابون را رعايت کنيد.
- در صورت بروز هر نوع عاليم بيماری 
)تهوع، استفراغ، تب، لرز و...(، به اولين مرکز 

درمانی يا کلينيك ها مراجعه نمايند.
- در طول سفر مراقب حيوانات باشيد و به 

آنان آزار نرسانيد.
- با توجه به احتمال گسترش حريق، از 
ايجاد آتش در علفزارها و جنگل ها خودداري 
کنيد  و در صورت لزوم، آتش را در محل هاي 

مجاز که داراي بستر خاکي بوده، روشن کرده 
و در پايان از خاموش بودن آن مطمئن شويد. 
را  آن  دور  آتش،  برافروختن  هنگام   -
سنگ چين کنيد تا خاکستر آتش به اطراف 
پراکنده نشود. پس از استفاده نيز آن را با 
آب فراوان خاموش کنيد و پس از اطمينان 

از خاموش شدن آتش، محل را ترک کنيد.
- از ريختن زباله هاي خود در جاده، کنار 
رودخانه ها، جنگل و... خودداري کنيد )حتما 
همراه  ماشين  در  زباله   مخصوص  کيسه 
ماشين،  توقف  و هنگام  باشيد  داشته  خود 
کيسه هاي زباله را در سطل آشغال بيندازيد.(
- چنانچه با تور مسافرت می کنيد، حتما 

به توضيحات مسئول تور توجه کنيد. 

هشدارهاي  ايمني در هنگام سفر:
- به شگردهای سارقان در مسير جاده هاي 
خلوت از جمله بستن راه و ايجاد تصادف هاي 

صوري آگاه باشيد.
از  - سارقان در ترمينال هاي مسافربري 
طريق  ايجاد تنش چند لحظه ای و يا ايجاد 
درگيري هاي صوري، توجه فرد و اطرافيانش 
متمرکز  آمده،  وجود  به  تنش هاي  به  را 
می کنند و با توجه به سرعت عمل بااليی که 
متهمان دارند، اقدام به جيب بری و سرقت 

موبايل می کنند.
- در فرودگاه ها و ترمينال ها، بعضا افراد 
و  انتظامي  نيروي  عوامل  اسم  به  کاله بردار 
يا بازرس، ممکن است قصد اخاذي داشته 
و  کامل  هوشياري  ضمن  بايد  که  باشند 
بازديد مدارک شناسايي آنها، به نزديك ترين 
محل پليس مراجعه کرده و از ارائه مدارک 
شناسايي مانند کارت ملي و يا گذرنامه به 

آنها، جدا خودداری کنيد.
- سعي کنيد حتي در جاده هاي خلوت در 
طول شب از رانندگي خودداري کرده و يا با 

چند خودرو از بستگان، همسفر شويد.
- هنگام پنچر گيري الستيك خودرو در 
جاده ها، از قفل بودن درب هاي خودرو، اطمينان 
حاصل کنيد. به خاطر داشته باشيد که شماره 
و   125 آتش نشاني   ،115 اورژانس  تماس 
فوريت هاي پليسي 110 است. در صورت نياز 
به کمك مي توانيد با استفاده از کليه گوشي ها 
حتي بدون سيم کارت، با شماره ملي نداي امداد 
112 )مرکز پاسخگويي جمعيت هالل احمر( 

تماس بگيريد و درخواست کمك کنيد.

بهمن و اسفند 1396بهمن و اسفند 1396



سالي كه گذشت48

از دریچه دوربين همكاران

نوروز در نگاه كارتونيست فراب حميد صوفي 

هر چند هرگوشه اين مرزپرگهر سرشار 
آمار  اما  است  ديدنی  ومناطق  زيبايی  از 
و  گيالن  استان هاي  که  مي دهد  نشان 
مازندران از مهم ترين هدف هاي گردشگری 

نوروزی محسوب مي شوند.
 اگر مي خواهيد به گيالن سفر کنيد 
چتر  کنيد.  آماده  باران  برای  را  خودتان 
ديگر  است  گيالن  نرود،  يادتان  بارانی  و 
آسمانش  آفتابی  روز  يك  وسط  ناگهان 
زيبايی هاي  بيشتر  مي کند.  باران  هوس 
شمال زيبايی هاي طبيعی است،  جنگل، 
کوه و دشت و دريا اما به جز زيبايي هاي 
محلی  بازارهای  که  است  بهتر  طبيعي 
از  دوتا  ندهيد،  دست  از  را  گيالن 
معروف ترين هايش بازار قديم رشت و بازار 
هفتگی است که هر پنجشنبه در گوشه اي 
از شهر داير مي شود. بازديد از موزه ميراث 
کابين  تله  قلعه رودخان،  روستايی رشت، 
الهيجان،  )کوکی(  سنتی  کلوچه هاي  و 
سورتمه تالش، گشت دريايی مرداب انزلی، 
و  زيبای سروالت  منطقه  ويسادار،  آبشار 
برايتان  را  پرباري  سفر  مي تواند  ماسوله 
ساحل،  جز  که  مازندران  اما  و  بزند  رقم 
ديدنی هاي بسياری دارد، طوالنی ترين و 
يکی از زيباترين جاده هاي جنگلی ايران 

جاده جنگلی ساری به کياسر است. 

عکاس: نوشین باقري دلیجاني
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