




با توجه به افزايش دما و پايداري هواي گرم در تابستان
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تجربهنگاري

مراسم توديع و معارفه مديرعامل شركت فراب برگزار شد
مراسمتوديعمهندس»مهرانلطفي«ومعارفهدكتر»عليوكيلي«بهعنوانمديرعاملجديد

شركتفراب،روزيكشنبهسومتيرماهبرگزارشد....

بهره برداری رسمی از طرح اتصال خط 2 به خط 1 قطار شهري مشهد 
طرحاتصالخط2بهخط1قطارشهريمشهد،روزدوشنبههفدهمارديبهشتماهباحضور
رئيسجمهورياسالميايرانبهطوررسمیبهبهرهبرداریرسيد.بهگزارشروابطعموميشركت
فراب،دكتر»حسنروحانی«درآغازدومينروزازسفربهاستانخراسانرضوی،درمراسمافتتاح

رسمیطرحاتصالخط2بهخط1قطارشهريمشهد،حضوريافت...

انتخاب دكتر علي نورزاد به عنوان معاون كميسيون بين المللي
)ICOLD(  سد هاي بزرگ 

دكترعلينورزاد،قائممقاممديرعاملشركتفراب،بهعنوانمعاونكميسيونبينالملليسدهاي
بزرگ)ICOLD(انتخابشد...

شهردار مشهد: 5 هزار ميليارد ريال براي اتصال خطوط 1 و 2 هزينه شد
شهردارمشهدنيزدرمراسمبهرهبرداریازطرحاتصالخط2بهخط1قطارشهريمشهدگفت:
درحالحاضرروزانه160هزارمسافرتوسطخطوطقطارشهریمشهدجابهجامیشوندكهبا

اتصالخط2بهخط1،ظرفيتآنچندبرابرخواهدشد...

تكميل خط 2 قطارشهری مشهد تا ابتدای بلوار پيروزی تا پايان امسال
مديرعاملشركتقطارشهریمشهدگفت:خطيکقطارشهریمشهدبهطول24كيلومتراز
7سالگذشتهدرحالبهرهبرداریاستكهازانتهایبلواروكيلآبادتافرودگاهشهيدهاشمینژاد

بهمسافرانسرويسدهیمیدهد...

افتتاح واحدهاي اول و دوم نيروگاه آبي داريان 
واحده��ایاولودومني��روگاهآبيدارياندراس��تانكرمانش��اه،صبحروزپنجش��نبهشش��م

ارديبهشتماه1397باحضوروزيرنيروواستانداركرمانشاه،افتتاحشد....

سنكرون واحد سوم نيروگاه آبي 210 مگاواتي داريان 
واحدس��ومنيروگاهآبي210مگاواتيداريان،روزسهش��نبهنهممردادماهباموفقيتباش��بكه
سراسريبرقكشورسنكرونشد.بهگزارشروابطعموميشركتفراب،طرحنيروگاهآبيداريان

دارايسهواحد70مگاواتيوجمعاًباظرفيت210مگاواتاست...

 تقدير از شركت فراب و بهره برداري نيروگاه آزاد در روز جهاني
ايمني و بهداشت حرفه اي

درهمايشگراميداش��تروزجهانیايمنیوبهداش��تحرفهایكهدرمركزآموزشفنیوحرفهای
سنندجبرگزارشد،ازشركتفراب،مديربهرهبرداريونگهداريوكارشناسايمنيوبهداشتنيروگاه

آزادقدردانيشد....

تقدير از پيشنهاد دهندگان برتر سال 1396 شركت فراب
درنشستيباحضورمديرعاملشركتفراب،ازپيشنهاددهندگانبرترسال1396تقديرشد.دراين

نشست،گزارشیازپيشنهادهایسال1396توسطدبيركميتهارائهشد...

امضای قرارداد اجرای توسعه نيروگاه گتوند عليا
ق��رارداداجرایتوس��عهنيروگاهگتوندعليابهظرفيت4واح��د160مگاواتیبهروشEPCFبين

»شركتتوسعهمنابعآبونيرویايران«بهعنوانكارفرماو...

حضور موفق  فراب در ششمين نمايشگاه بين المللی حمل و نقل ريلی
شركتفرابباحضوردر»ششميننمايشگاهبينالمللیحملونقلريلی،صنايع،تجهيزاتوخدمات
وابسته«،بهمعرفيتوانمنديهايفنيواجراييخودپرداختوغرفهفرابدرايننمايشگاه،ميزبان

جمعزياديازمسئوالن،مديرانودستاندركارانوفعاالنداخليوخارجيصنعتريليبود...

بسته های سرمايه گذاری  در حوزه حمل ونقل ريلی
مديرعاملش��ركتراهآهنجمهوریاسالمیايراندربارهمشوقهایسرمايهگذاریدرزمينهريلی

گفت:كاریكهمیتوانازسویدولتبرایتسهيلسرمايهگذاریانجامداد...

تحريم ها تاثيری بر قراردادهای ريلی ندارد
قائممقاممديرعاملش��ركتراهآهندرتش��ريحجزئياتبرگزاریشش��ميننمايش��گاهبينالمللی

حملونقلريلی،صنايع،تجهيزاتوخدماتوابستهگفت:عالوهبرسازندگانداخلی....

بازگشايي بخش ميانی خط 7 مترو تهران
بخشميانیخط7متروتهراندرمحدودهايس��تگاهمهديه)L7(تاايس��تگاهنواببهطولتقريبی5

كيلومتر)Q7(،درمراسمیباحضوراستاندارتهران،شهردارو...

نرم افزار كنتورهای هوشمند فراب گواهی تاييد فنی گرفت
 »نرمافزارمديريتكنتورهايهوشمندفراب«موفقبهدريافتگواهيتاييدفنينرمافزارازسازمان

برنامهوبودجهكشورشد....

تحويل قطعی پروژه نيروگاه آبي ترم در كشور كنيا به كارفرمای اصلی طرح
پسازپايانموفقيتآميزدورهبهرهبرداریيكس��الهپروژهنيروگاهآبيترمدركش��وركنيادرروز
هش��تمتيرم��اه1397،گواهینامهتحويلقطع��یهردوواحدنيروگاهبهامض��ايكارفرمایاصلی

طرحرسيد...

مروري بر آخرين وضعيت هاي طرح ها و پروژه هاي شركت فراب به 
همراه گاه شمار پيشرفت

نخستين گفتگوي دكتر علي وكيلي با نشريه فراب
دكترعليوكيلي،يكيازمديرانباسابقهومتخصصدرصنايعآبوانرژيايراناست.ويباحدود
چهاردههس��ابقهفعاليتدرحوزههايزيربناييكش��ورودروزارتخانههايجهادسازندگي،نيروو
نفت،درروزهايپايانيخردادماه1397ازس��ويهيأتمديرهش��ركتفراببهعنوانمديرعامل

اينشركتمنصوبشد...

نيروگاه سيمره؛ پروژه اي خاص و استراتژيك 
نيروگاهس��يمرهكهپيشازآنقراربودنيروگاه»هينيمينی«ناميكيازمحلهاياحداثس��د،
ناميدهشود،درزمرهنيروگاههایبزرگمحسوبميشود.ايننيروگاهرویرودخانهسيمرهاحداث

شدهاست،رودخانهايكهازپيونددورودخانهقرهسووگاماسيابتشكيلشدهاست...

رويكرد راهبردي فراب به مقوله برندسازي 
فرابباكارنامهایدرخش��اننهتنهاباگذش��تبيشازدودههاززمانتأسيس،چالشهاوتنگناهای
متعددیرابهسالمتپشتسرنهاد،بلكهطیيکدههپرفرازونشيباخيربرخیتهديدهارابهفرصت

تبديلكردوپابهحوزههایجديدیازكسبوكاروعرصهبازارهایبينالمللینهاد....

درس آموخته تحليل گزارش يك حادثه
فروردينسالجاريدريكيازكارگاههايجنوبيشركتفراب،پيمانكارداربستبندبدوناخذمجوز،

جهتنگهداريبستهايداربستهايبازشده،بهبرشدرببشكههايخاليكهقبالً...

معرفي كاتالوگ توربين هاي آبي فرانسيس كوچك
شركت فراب و بررسي اجمالي بازار بين المللي اين توربين ها

انرژيبرقآبیمهمترينوپربازدهترينمنبعانرژيتجديدپذيراس��ت.نيروگاهبرقآبیميكرو،مينيو
كوچکچگونهتقسيمبنديميشوند؟اندازهطراحينيروگاههايبرقآبیكمیگمراهكنندهاست...

سفر به قلب گردشگري جنوب شرق آسيا
باليزيباترينومشهورترينجزيرهاندونزیاستكهدرجنوبخطاستوابينجاوهدرغربولومبوک
درشرققرارگرفتهاست.اينجزيرهدواقيانوسآراموهندرابههمپيونددادهكهدرنتيجهاينوصلت،

خودازآبوهوایبسيارمتفاوتیبرخورداراستومثلبسياریازجزايرديگراندونزی...
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موفق فراب در نمايشگاه

 بين المللي  حمل و نقل ريلي
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نيروگاه 
داريان به 
شبكه برق 
كشور پيوست

چرايي و چگونگي تغيير 
لوگوي فراب در 
چارچوب برندسازي

اعطاي گواهی تاييد فنی نرم افزار 
كنتورهای هوشمند به شركت فراب

نصب پوشش فلزي 612 متري
شفت عمودی نيروگاه اومااويا

توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صورت گرفت:

براي نخستين بار در دنيا توسط متخصصان ايراني انجام شد:

دكتر علي وكيلي 
مديرعامل فراب شد

با توديع مهندس مهران لطفي
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31
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اينفوگرافيکسدو
نيروگاهداريانرادر

صفحه26و27ببينيد...

نشريه فراب به روايت تصوير

جلدنشريهشماره59
لحظهافتتاحواحدهاياولودوم

نيروگاهآبيداريانباحضوروزيرنيرو
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مجله خبري

توديعمهندس»مهرانلطفي« مراسم
عنوان به وكيلي« »علي دكتر معارفه و
مديرعاملجديدشركتفراب،روزيكشنبه

سومتيرماهبرگزارشد.
بهگزارشروابطعموميشركتفراب،
اعضايهيأت باحضور اينمراسمكه در
سرمايهگذاري شركت مديرعامل مديره،
نماينده عنوان به صبا آب و برق صنايع
سهامداران،معاونانومديرانشركتفراب
فراب گروه شركتهاي عامل مديران و

و زحمات از قدرداني ضمن شد، برگزار
خدماتمهندس»مهرانلطفي«دردوران
سالهاي طي فراب شركت مديرعاملي
به وكيلي« »علي دكتر تا1397، 1388
عنوانمديرعاملجديدشركتفرابمعرفي

شد.
مهندسمهرانلطفي،مديرعاملپيشين
شركتفراب،درسخنانكوتاهي،بااشاره
بهپذيرشاستعفايخود،اززحماتهمه
و فعلي و قبلي مديران عامل، مديران

كاركنانگروهفرابقدردانيكرد.
ايشاندرادامهباآرزويموفقيتبراي
گفت: فراب، شركت جديد مديرعامل
اميدوارمفرابراهخودرابهسمتارتقاو

پيشرفتروزافزون،ادامهدهد.
»محمدعلي مهندس مراسم، ادامه در
شركت مديره هيأت رئيس يزدانجو«،
فراب،باابرازقدردانيازخدماتوتالشهاي
بودكه وقتي لطفي،گفت:چند مهندس
ايشاناصراربراستعفاداشتند.اماباتوجه
بهنوعكاركردنايشانوخستگيناپذير
بودنشان،پيداكردنجايگزينمناسببراي
ايشان،كارسادهاينبود.باهمهمشكالتي
كهشركتهايپيمانكاريدرشرايطكنوني
فراب، مديريتي تيم و لطفي آقاي دارند،
از خوبي به را شركت اين شدند موفق
مشكالتعبوردهندوبايدبهايشاندست

مريزادگفت.
همچنيندكتر»جعفرجوال«،مديرعامل
شركتسرمايهگذاريصنايعبرقوآبصبا،
بهعنواننمايندهسهامدارانفراب،صحبت
كردندربارهآقايلطفيراسختدانست
وگفت:ايشاندودههدرفراب،صادقانهو

خالصانهكاركردندوهميشهباشوروحرارت
ميكردند؛ صحبت فراب درباره خاصي،
منتهاايشاندراينمقطعزمانيبرپذيرش

استعفايشاناصراروتاكيدداشتند.
جوالدرادامهازدكتروكيليبهعنوان
يكيازسرمايههايانسانيارزشمندمملكت
نامبردوگفت:ايشان،مسئوليتهايمهمي
دركشورداشتهاندوانشاءاهللفرابباحضور

ايشان،موفقترازگذشتهخواهدبود.
سپسمهندس»كريمباشنا«،مديرعامل
شركتمهندسيسپاسدوعضوسابقهيأت
مردمداري روحيه از فراب، شركت مديره
صفت دو عنوان به خستگيناپذيري، و
با گفت: و كرد ياد لطفي آقاي برجسته
فراب، كاركنان ومجموعه ايشان زحمات
بسيار دارايجايگاه اينشركتهماكنون

خوبيدرداخلوخارجكشوراست.
برپايهاينگزارش،دكتر»عليوكيلي«
در نيز فراب، شركت جديد مديرعامل
سخنانيدراينمراسم،گفت:آقايمهندس
لطفيراازدورانحضوردرجهادسازندگي
فراب شركت كه نيز بعدها و ميشناسم
بودم، نيرو وزارت در بنده و شد تأسيس

با معارفه دكتر علي وكيلي به جاي مهندس مهران لطفي

مراسم توديع و معارفه مديرعامل شركت فراب برگزار شد
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مجله خبري

از سوي  اين مراسم، لوح تقديرهاي جداگانه اي  پايان  در 
به  فراب  نماينده سهامداران شركت  و  مديره  هيأت  اعضاي 

مهندس مهران لطفي اهدا شد.

دكتر علي وكيلي، 63 ساله و داراي مدرك 
علم  دانشگاه  از  ساختمان  و  راه  مهندسي 
رشته  در  ارشد  كارشناسي  ايران،  صنعت  و 
تكنولوژي  رشته  در  دكترا  و  دولتي  مديريت 
است.  تكنولوژي  و  توسعه  مديريت  گرايش 
اين عهده دار مسئوليت هايي  از  پيش  وكيلي 
سازندگي،  جهاد  وزير  معاون  همچون: 
مهاب  مشاور  مهندسي  شركت  مديرعامل 
و  موسس  نيرو،  وزير  آب  معاون امور  قدس، 
آب  منابع  مديريت  شركت  مديرعامل  اولين 
ايران، مشاور عالي وزير نفت، رئيس پژوهشگاه 
گاز  و  نفت  شركت  مديرعامل  نفت،  صنعت 
پارس و مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف 

سوخت بوده است.
موسسه  علمي  هيأت  عضو  همچنين  وي 
مديريت  و  است  انرژی  بين المللی  مطالعات 
اجرای پروژه »تدوين طرح جامع انرژی و سند 
ملی راهبرد انرژی كشور« را در اين موسسه 
بر عهده داشته است. كتاب  »راهنمای مديريت 
پروژه های نفت، گاز و پتروشيمی« )تاليف گروه 
عنوان  به  وكيلی(  نظر علی  زير  نويسندگان، 
انتخاب  كتاب شايسته تقدير در سال 1393 
شد. از كتاب های ديگر وی كه به همراه جمعی 
به  است مي توان  نوشته  نويسندگان ديگر  از 
»مباحث جاری در مديريت« )موسسه مطالعات 
جامع  »راهنمای   ،)1390 انرژی،  بين المللی 
پياده سازی مديريت پروژه بر مبنای مديريت 
زنجيره بحرانی« )موسسه مطالعات بين المللی 
انرژی،  1390( اشاره كرد. وكيلي داراي »نشان 
دولتی درجه 2 سازندگی« بوده و در سال هاي 
گذشته به عنوان »مدير برتر كشور در زمينه 

نانو فناوری« انتخاب شده است.

آشنايي با 
مديرعامل جديد فراب

و مجموعه اين زحمات و تالشها از
مطلع آن دستاوردهاي و موفقيتها

بودم.
شركت را فراب ادامه در وكيلي
بيروني ذينفعان اذهان در خوشنامي
دانستوگفت:اينيکامتيازويژهبراي
پيمانكاران كه چرا است. شركت اين

معموالًاينوضعيتراندارند.
زحمات و تالشها به اشاره با وي
فراوانآقايلطفيوهمكارانشان،كار
كردنبهجايايشانراآسانندانستو
گفت:مندرمسئوليتهاييكهداشتهام،
اهلتغييراتگستردهمديريتينبودهو
نيستموافرادمحدوديكهبهتازگيبه
مجموعهفراباضافهشدهاند،درواقع،

مكملكارهايبندههستند.
ادامه در فراب شركت مديرعامل
كاركنان و مديران مجموعه از گفت:
همان حفظ با كه ميخواهم فراب
روحيهدوستانهوبرادرانه،بهكارخود

ادامهدهند.
مهندس ميافزايد: گزارش اين
»اميرپارسايينژاد«،مديرعاملشركت
اعضاي از نمايندگي به نيز نارديس،
به فراب، گروه سازماني تعالي كميته
بياننظراتخوددربارهآقايلطفيو
ايشان مديريتي و اخالقي ويژگيهاي
پرداخت.ويگفت:پذيرشمسئوليت
مديرعامليفرابازسويآقايلطفيدر
اواخرسال1388،باوجودعدمتمايل

شرايط در مسئوليت، اين به ايشان
كاريسختودشواريصورتگرفت.
اماخوشبختانهدرتماماينسالها،با
ايشان، جهادي و جامعنگر مديريت
نشد. ايجاد فراب براي مشكلخاصي
حوزههاي گسترش از پارسايينژاد
كسبوكار،كسبعنوانصادركننده
نمونهوممتازخدماتفنيومهندسي
طيهفتسالگذشتهوجلبرضايت
به خارجي، و داخلي كارفرماهاي
عنوانمهمتريندستاوردهايمديريتي
آقايلطفينامبردوگفت:كسباين
موفقيتها،جزبامديريتيكهبتواند
را كاركنان همه همراهي و همدلي

برانگيزد،ممكننبودهاست.

اهداي لوح تقدير



اشاره

با حضور رئيس جمهوري اسالمي ايران آغاز شد

بهره برداری رسمی از طرح اتصال 
خط 2 به خط 1 قطار شهري مشهد 

طرح اتصال خط 2 به خط 1 قطار شهري مشهد، روز دوشنبه هفدهم 
ارديبهشت ماه با حضور رئيس جمهور به طور رسمی به بهره برداری رسيد.
به گزارش روابط عمومي شركت فراب، دكتر »حسن روحانی« در آغاز 
دومين روز از سفر به استان خراسان رضوی، در مراسم افتتاح رسمی 
طرح اتصال خط 2 به خط 1 قطار شهري مشهد، حضور يافت. روحاني 
در اين مراسم با ابراز خرسندی از اين كه مردم مشهد و زائران  امام رضا 
آغاز  كنند، دستور  استفاده  مترو  از  در شهر  تردد  برای  می توانند  )ع( 

بهره برداری رسمی از اين پروژه را صادر كرد.
شركت فراب، پيمانكار EPC تجهيزات و ناوگان پروژه خط 2 قطار 
شهری مشهد است و راه اندازی سيستم سيگنالينگ در ُمد ATO، برای 

نخستين بار در كشور در اين پروژه انجام  شده است.

مجله خبري
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براساساطالعاتموجود،درمجموعچهارخطبرای
قطارشهریمشهدتعريفشدهكهخط1آنبهطول
19كيلومترازپايانهغديرنخريسیتاوكيلآباد،اسفند
بهطور روزانه اكنون و رسيد بهرهبرداری به 1389
ميانگين120هزارنفردراينمسيرجابهجامیشوند.

مسيرتوسعه4.5كيلومتریاينخطنيزازايستگاه
به 94 سال فجر دهه در مشهد فرودگاه تا غدير

بهرهبرداریرسيد.
عملياتحفاری14.5كيلومترخط2قطارشهری
مشهدنيزازمنطقهرضاشهربهسویمنطقهطبرسی
سال اسفند و رسيد پايان به 94 بهمن در شمالی،

كيلومتر هشت طول به خط اين نخست مرحله ،95
بهرهبرداریشد.دراواخراسفند96نيزبابهرهبرداری
دوكيلومترديگرازمسيراينخط،ايستگاههایسعدی

وشريعتیبهصورتآزمايشیآغازبهكاركرد.
به نيز مشهد شهری قطار 3 خط حفاری عمليات
طول28.5كيلومتركهمسيرشهرکابوذرتاقاسمآباد
راپوششميدهد،ازنيمهدومفروردين95آغازشده
است.مطالعاتخط4قطارشهریمشهدنيزكهقرار
استازخواجهربيعآغازوباعبورازميدانشهدابه
حرممطهررضویوبهقلعهساختمانوجادهسرخس

منتهیشود،درمراحلپايانیقراردارد.

انتخاب دكتر علي نورزاد به عنوان 
معاون كميسيون بين المللي سد هاي 

)ICOLD(  بزرگ
شركت مديرعامل مقام قائم نورزاد، علي دكتر
فراب،بهعنوانمعاونكميسيونبينالملليسدهاي
روابط گزارش به شد. انتخاب )ICOLD( بزرگ
عموميشركتفراب،كميسيونبينالملليسدهاي
International Commission on( بزرگ
سازمان يک )Large Dams – ICOLD
انتقالاطالعات بينالملليغيرانتفاعياستكهبر
حرفهايودانشطراحي،ساخت،نگهداريواثرات
سدهايبزرگجهانتمركزداردودرسال1928
ساالنه گردهمايي است. شده تاسيس ميالدي
ICOLDدرسال2018،تيرماهدركشوراتريش
برگزارشد.اينگزارشميافزايد:دكترعلينورزاد،
همچنينرياستهيأتاجراييكميتهملیسدهای
اين دارد. عهده بر را )IRCOLD( ايران بزرگ
كميتهباهدفارتقا،ترويجونشردانشسدسازی
تعمير بهرهبرداری، درزمينههایطراحی،ساخت،
ونگهداریسدهایبزرگ،درسال1347شمسی
ملی كميته است. شده تاسيس ميالدی( 1970(
سدهایبزرگايرانبابيشاز2100عضوازاستادان
دانشگاهها،مديرانوكارشناسانارشدصنعتآب،
يكیازتشكلهایمهمعلمیوفنیكشورمحسوب
ويژهایدرمجامع اعتبار و ارزش دارای و ميشود
تشكيل بر عالوه كميته اين است. داخلی علمی
و هفتاد برگزاري تخصصی، آموزشی كارگاههای
سوميناجالساجرايیبينالملليسدهايبزرگ
نيزچهار و تهران ارديبهشت1384در در جهان
كنفرانسبزرگسدسازیدرسطحملیرادركارنامه
خودبهثبترساندهاست.تأليفدههاكتابوبولتن
و تخصصی-آموزشی كارگاههای برگزاری و علمي
سخنرانیهایعلمیازديگرفعاليتهایكميتهملی

سدهایبزرگايرانبهشمارمیرود.

روايتبه
تصوير

خطوطقطارشهريمشهددريکنگاه
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مديرعامل شركت قطارشهری مشهد خبر داد:

تكميل خط 2 قطارشهری مشهد
تا ابتدای بلوار پيروزی تا 

پايان امسال
قطار شركت مديرعامل
شهریمشهدگفت:خطيک
طول به مشهد شهری قطار
24كيلومتراز7سالگذشته
كه است بهرهبرداری حال در

ازانتهایبلواروكيلآبادتافرودگاهشهيدهاشمینژاد
بهمسافرانسرويسدهیمیكند.مهندس»كيانوش
كيامرز«درخصوصبهرهبرداریازاتصالخط2به
خط1قطارشهریمشهدگفت:درسال95مقررشد
كهخط2قطارشهریمشهدازانتهایبلوارطبرسی
شمالیتاميدانشهداراهاندازیشود؛امايكیازنكات
بسيارمهمدراينزمينه،اتصالخط2باخط1است.
مديرعاملشركتقطارشهریمشهدتصريحكرد:تا
خطوطمترويیباهممتصلنباشندوشبكهایايجاد
نكنند،حملونقلبهدرستیانجامنميشود.كيامرز
ادامهداد:دراينراستاازسال95تاامروزتالشكرديم
تا2.5كيلومترمسيرباقیماندهازاتصالخط2بهخط
1درميدانشريعتیاحداثوبهرهبرداریشود.وی
گفت:باپشتكارشهرداریمشهدوحمايتهایدولتی
وشورایاسالمیشهرمشهد،توانستيماعتباریبالغبر
500ميلياردتومانهزينهكنيمتاشاهداتصالخط
قطارشهریمشهد مديرعاملشركت باشيم. و1 2
درادامهگفت:قطعاباايجادشبكهريلیوبهرهبرداری
ازاتصالخط2بهخط1قطارشهریمشهد،مقدار
جابهجايیهايیكهدرسطحشهرمشهدتوسطخطوط
ريلیانجامخواهدشد،چندبرابرميشود.مديرعامل
شركتقطارشهریمشهددربارهاحداثكاملخطوط
2و3قطارشهریمشهدگفت:تالشداريمتاپايان
امسال،خط2قطارشهریمشهدراتاابتدایبلوار
پيروزیكاملكنيموهمچنيندربازهزمانیچهارساله،
قطار كيلومتریخط3 مسير26 از كيلومتر شش
با كرد: عنوان وی شود. بهرهبرداری مشهد شهری
احداثلينکخطوطقطارشهریمشهد،قطعاشاهد

كاهشترافيکدرقسمتمركزیشهرخواهيمبود.
كيامرزهمچنينبااشارهبهاحداثپاركينگدر
اطرافايستگاههايقطارشهریمشهدتصريحكرد:
بهمنظورايجادزمينهكاهشاستفادهازخودروهای
شخصیدرنقاطیمانندبلوارفكوری،انتهایطبرسی
ورودیهای در پاركينگهايی فرودگاه، و شمالی

ايستگاههایقطارشهریاحداثخواهدشد.

خط2قطارشهريمشهدبهطول14.5كيلومترو
شامل13ايستگاه،درراستايشمالشرقي-جنوبغربي
شهرمشهدازانتهايطبرسيشماليآغازشدهوازميدان
راهآهنبهميدانشهداطيمسيرميكند.درادامهباعبور
ازميدانسعديوميدانتقيآباد،ضمنعبورازايستگاه
تقاطعيباخط1قطارشهريمشهد،دسترسيويژهايبه
مركزتجاريزيستخاورخواهدداشت.درنهايتباعبوراز
پارکكوهسنگيدرميدانفضلبنشاذانبهايستگاهآخر
خطرسيدهوپايانمييابد.تجهيزاتاينخطبرايدوفاز
نزديکودورتوسطمشاورانبينالملليطراحيشدهاست.
ظرفيتحملمسافردرهرساعتودرهرجهتبرايفاز
نزديک،16هزارنفرباسرفاصله180ثانيهوبرايفازدور،
24هزارنفرباسرفاصله120ثانيهدرنظرگرفتهشده

است.اينقراردادشامل20قطاروهرقطارمتشكلاز5
واگنخودكششبرقي)جمعا100ًدستگاهواگن(است.هر
واگنحدود20مترطولداردوارتفاعكفواگنهاازريل
1100ميليمتراست.درموقعيتشمالشرقياينخط،
دپويتعميراتيبامساحت16.4هكتاربرایسرويسدهي
بهقطارهاياينخطوخطوط3و4مترومشهدجانمايي
شدهاست.ظرفيتپاركينگمسقف26قطاروحدود12.6
كيلومترمسيريکخطهريليراداراست.درانتهايتونلدر
جنوبغربيخطبهطول324متربرایپارکچهارقطار
خطانتظاردرنظرگرفتهشدهاست.اينخطدريکنقطه
باخط3مترومشهددارايسهراهياست.دراينخط
درمجموعچهارواحدپستبرقروزمينيازطريقپستهاي

باالدستيادارهبرقدرنظرگرفتهشدهاست.

روايتبه
تصوير

پروژهخط2قطارشهريمشهد

شهردار مشهد:
5 هزار ميليارد ريال

براي اتصال خطوط 1 و 2 هزينه شد
طرح از بهرهبرداری مراسم در نيز مشهد شهردار
اتصالخط2بهخط1قطارشهريمشهدگفت:در
حالحاضرروزانه160هزارمسافرتوسطخطوطقطار
شهریمشهدجابهجامیشوندكهبااتصالخط2به
مهندس شد. خواهد برابر چند آن ظرفيت ،1 خط
»قاسمتقیزادهخامسي«درادامهگفت:برایاتصال
اينخطوطباحمايتهایدولتیوشورایاسالمیشهر
هزينه ريال ميليارد پنجهزار بر بالغ اعتباری مشهد،
شد.شهردارمشهددرادامهگفت:خط2قطارشهری
بلوارطبرسی انتهای از بهطول14.5كيلومتر مشهد
كه است ساخت حال در پيروزی بلوار تا شمالی
تاكنون10كيلومترآنازانتهایبلوارطبرسیشمالی
افزود: ويسپس است. شده اجرا شريعتی ميدان تا
شهری قطار 2 خط كيلومتر 14.5 حفاری عمليات
مشهدازمنطقهرضاشهربهسویمنطقه
سال ماه بهمن در شمالی، طبرسی
1394بهپايانرسيدودراسفندماه
نخست مرحله ،1395 سال
هشت طول به خط اين
بهرهبرداری به كيلومتر
خامسي تقیزاده رسيد.
افزود:اواخراسفندماهسال
بهرهبرداری با نيز گذشته
اين مسير از ديگر كيلومتر دو
و سعدی ايستگاه دو خط،
به آزمايشی بهصورت شريعتی

بهرهبرداریرسيدند.
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با حضور وزير نيرو صورت گرفت:

افتتاحواحدهاياولودوم
نيروگاهآبيداريان

واحدهایاولودومنيروگاهآبيدارياندراستانكرمانشاه،صبحروزپنجشنبه
ششمارديبهشتماه1397باحضوروزيرنيروواستانداركرمانشاه،افتتاحشد.به
گزارشروابطعموميشركتفراب،دكتر»رضااردكانيان«،وزيرنيرو،درادامهسفر
دوروزهخودبهاستانكرمانشاه،دوواحدازسهواحدنيروگاهآبيدارياندرشهرستان
پاوهراباظرفيت140مگاواتافتتاحكرد.ايندوواحدپسازطیدورهيکماهه
بهرهبرداریآزمايشیباحداقلتريپمجازوبيشاز3هزارو280ساعتكاركرد،
بهشبكهسراسریبرقكشورمتصلشدند.نيروگاهآبيدارياندارایسهواحد70
مگاواتیوجمعاًبهظرفيت210مگاوات،باتوربينهایفرانسيسعمودیبودهوواحد
نخستايننيروگاه،درشهريورماهسالگذشتهبهشبكهسراسریمتصلشدواكنون

درحالتوليدبرقاست.شركتفراب،پيمانكارEPCنيروگاهآبيدارياناست.

وزير نيرو:

نيروگاه »داريان« يكی از افتخارات 
جمهوری اسالمی ايران است

وزيرنيرودرمراسمافتتاح
نيروگاه دوم و اول واحدهای
را نيروگاه اين داريان، آبي
جمهوری افتخارات از يكی
اسالمیايراندانستوگفت:

تماممراحلطراحي،ساختونصبايننيروگاه210
مگاواتی،توسطمتخصصانداخلیانجامشدهاست.
دكتر»رضااردكانيان«افزود:سدداريانبيشازيک
تنظيمو را ميلياردو400ميليونمترمكعبآب

نيروگاهآننيز210مگاواتبرقتوليدميكند.
وزيرنيرودرادامهاظهاركرد:مزيتمهمترطرح
داريان،ايناستكهباوجودموانعفنیمتعددبهويژه
دربخشنيروگاهیآنوصعبالعبوربودنساختگاه،
تماممراحلآنبهدستتوانایمتخصصانايرانیانجام
اتمام به ايرانی« ازكاالی ودرسال»حمايت شده
رسيدهاست.اردكانيانهزينهاجرایسدونيروگاه
داريانرابيشازيکهزارو400ميلياردتوماناعالم
نيروگاههای نصبشده ظرفيت اكنون افزود: و كرد
مقدار هر اما است؛ مگاوات هزار 80 حدود كشور
بتوانيمنيروگاههایبرقآبیوتجديدپذيربيشتریوارد
مداركنيم،عالوهبرصرفهاقتصادی،نقشبسيارمهمی
درحفاظتازمحيطزيستدارد.ويهمچنينافزود:
سدونيروگاهداريانعالوهبرنقشیكهدرابعادملی
دارد،برایمردممنطقهوايجادشغلبرايجواناننيز
مثمرثمراستوماتالشمیكنيمكهسهمبيشتری
براینيروهایبومیدربهرهبرداریازايننوعطرحها

درنظربگيريم.

سنكرون واحد سوم نيروگاه آبي 
210 مگاواتي داريان 

روز داريان، مگاواتي آبي210 نيروگاه سوم واحد
سهشنبهنهممردادماهباموفقيتباشبكهسراسريبرق
كشورسنكرونشد.بهگزارشروابطعموميشركت
70 واحد سه داراي داريان آبي نيروگاه طرح فراب،
مگاواتيوجمعاًباظرفيت210مگاواتاستكهبرروي
رودخانهسيرواندر25كيلومتريشمالغربشهرستان
پاوهدراستانكرمانشاهاحداثشدهاست.واحدهاياول
ودومايننيروگاه،درارديبهشتماهامسال،باحضور
وزيرنيروبهبهرهبرداريرسيدوباسنكرونواحدسوم،
هماكنونهرسهواحدايننيروگاهدرحالبهرهبرداري

است.شركتفرابپيمانكارEPCايننيروگاهاست.

شركت فراب، پيمانكار EPC نيروگاه آبي داريان است. هزينه اجرای سد و 
نيروگاه داريان بيش از يك هزار و 400 ميليارد تومان برآورد شده است.
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روز جهانی ايمني 
و بهداشت حرفه ای 2018

درآغاززندگيبشر،انسانهافاقدصنعتوحرفههای
عمدهوگروهيبودهاندوهرفرديوظايفزندگيخودرا
بهشخصهانجاممیدادونيازهايحياتيخودرابرطرف
ميكرد.باگذشتزمانبهداليلمتعددیچونشهرنشيني
وتوسعهشهرها،پيشرفتفرهنگوتمدن،افزايشجمعيت
وپارهايعواملديگر،رفتهرفتهزندگيانسانهادچار
دگرگونيشد.بهتدريجمشاغلوحرفههایگوناگونیاز
فعاليتزيراقيانوسهاگرفتهتاتالشدرسرمايقطب،كار
رويخطوطبرقفشارقوي،معادنوبسياريمواردديگر
پديدآمدندتاحدیكهانسانهامجبورشدندبرایكسب
معاش،درمحيطهايبسيارخطرناکبهكاروفعاليت
مشغولشوندودراينفعاليتهاگاهشرايطمحيطكاری
آنچنانسختميشودكهاگرعلمپيشگيريازحوادث
بهكارگرفتهنشود،حياتانسانهانيزدرمعرضخطرات

جديقرارمیگيرد.
درهمينراستاوهمراهباگسترشتكنولوژي،ضروری
استكهدانشبشريهمدرزمينهپيشگيريازحوادث
وصدمههایجانيوروانيبهكارگران،درحالافزايش
وبهروزرسانيباشد.ايجادكسبوكارهايتازه،مخاطرات
جديديرابههمراهخواهدداشتوتحقيقدرخصوص
شناساييمخاطراتجديدجهانيوراههايپيشگيرياز
جملهوظايفمهممراكزبهداشتحرفهايجهانيمحسوب
ILOميشود.سازمانهاييچونسازمانبينالملليكار
وسازمانجهانيبهداشتWHOاينوظيفهمهمرا

بهعهدهدارند.
بهداشتحرفهاي،علموهنرپيشگيريازحوادثو
بيماريهايناشيازكاروهمچنينارتقایسطحسالمت
كاركنانمحسوبميشود.ازآنجاكهكودكانوجوانان
سرمايههايجهانيبراينسلهايآيندهمحسوبمیشوند
وبيشاز541ميليوننفرازانسانهايرويزميندر
ردهسني15الي24سالقراردارند)نزديکبه15درصد
نيرويكارجهان(،توجهبهاينگروهويژهدردستوركار
سازمانجهانيبهداشتقرارگرفتهوروزجهانيايمني
وبهداشتحرفهايرا28آپريلمصادفبا8ارديبهشت
اعالمشدهوشعارسال2018،بهبودايمنيوبهداشت
كارگرانجوان+مقابلهباكاركودكانباهدفايجاد
محيطكارايمنبرايتماميكارگرانتاسال2030و
پايانبخشيدنبهكاركودكانتاسال2025تعيينشده
است.اميدواريمكهشركتفرابنيزباياريخداوندمتعال
ومشاركتمديرانوكاركنان،بتوانددرراستايتحقق
بخشيدنبهاينهدفجهاني،متناسببادامنهفعاليت

صنعتيخودنقشيمؤثرراايفاكند.
)HSE( بخش ايمني و بهداشت

و ايمني جهاني روز گراميداشت همايش در
بهداشتحرفهايكهدرمركزآموزشفنیوحرفهای
سنندجبرگزارشد،ازشركتفراب،مديربهرهبرداري
ونگهداريوكارشناسايمنيوبهداشتنيروگاهآزاد

قدردانيشد.
بهگزارشروابطعموميشركتفراب،دراينهمايش
كههشتمارديبهشتماهباشعار»بهبودايمنیوبهداشت
كارگرانجوانوخاتمهدادنبهكاركودكان)نسلايمن
وسالم(«برگزارشد،ازشركتفراب،بهعنوانكارفرمای
برترواز»علينوروزيزاد«،مديربهرهبرداريونگهداري

»شيركو از و استان برتر مدير بهعنوان آزاد، نيروگاه
آزاد، نيروگاه بهداشت و كارشناسايمنی تاليجاري«،
بهعنوانكارشناسبرتراستانكردستاندرحوزهايمنیو

بهداشتكارگران،بااهدایلوحتقديرقدردانيشد.
از جمعي و سنندج فرماندار همايش، اين در
مديريت سازمان كارشناسان و معاونان كل، مديران
وبرنامهريزياستان،دانشگاهعلومپزشكیكردستان،
استان،سازمان اجتماعی رفاه و كار تعاون، ادارهكل
علمی هيات اعضای نيز و استان اجتماعی تامين

دانشگاهعلومپزشكیكردستانحضورداشتند.

تقديرازشركتفرابوبهرهبردارينيروگاهآزاد
درروزجهانيايمنيوبهداشتحرفهاي

روايتبه
تصوير
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امضاي قرارداد 
تامين مالی و احداث بخش بخار 

نيروگاه حرارتی ايرانشهر
تامين و ساخت تامين، طراحی، قرارداد
»شركت بين ايرانشهر، نيروگاه )EPCF( مالی
)TPPH(»مادرتخصصیتوليدنيرویبرقحرارتی
»CGGC - فراب »مشاركت و كارفرما بهعنوان
اسفندماه پاياني روزهاي در پيمانكار، بهعنوان

1396امضاشد.
ساخت، تامين، مالی، تامين شامل قرارداد اين
نصبوراهاندازیيکواحدبخار160مگاواتی،2
واحدبويلربازيافتويکواحدسيستمخنکكننده
كمكی تجهيزات تمام همراه به ACC نوع از

نيروگاهوكارهایساختمانیاست.

امضای قرارداد
اجرای توسعه نيروگاه گتوند عليا

قرارداداجرایتوسعهنيروگاهگتوندعليابهظرفيت
4واحد160مگاواتیبهروشEPCFبين»شركت
توسعهمنابعآبونيرویايران«بهعنوانكارفرماو
مشاركت»فراب– DEC«بهعنوانپيمانكاردرتاريخ

چهارمارديبهشتماه1397امضاشد.

ابالغ اجراي يک واحد 
از نيروگاه تلمبه ذخيره ای آزاد 

به فراب
اجرایيکواحدازنيروگاهتلمبهذخيرهایآزادبا
استفادهازمنابعمالیكارفرما)شركتتوسعهمنابع

آبونيرویايران(بهشركتفرابابالغشد.
براساساينابالغيه،طراحی،تامينتجهيزات،
بهرهبرداریيک و راهاندازی نصب، ساخت،حمل،
تجهيزات و ذخيرهای تلمبه مگاواتی 170 واحد

جانبیآنتوسطشركتفراباجراخواهدشد.

تقديرازپيشنهاددهندگانبرتر
سال1396شركتفراب

نصبپوششفلزي612متري
شفتعمودینيروگاهاومااويا

درنشستيباحضورمديرعاملشركتفراب،ازپيشنهاد
دهندگانبرترسال1396تقديرشد.

درايننشست،گزارشیازپيشنهادهایسال1396
توسطدبيركميتهارائهشد.سپسدكتر»عليوكيلي«،
مديرعاملشركتفراب،براهميتمشاركتهمكاران
دركليهبخشهاوارائهراهكارهایمناسببرایبهبود
عملكردشركتتاكيدكرد.ويبرنامهريزیدرراستای
جلبمشاركتبيشترهمههمكاران،استفادهازابزارهای
مناسببراياطالعرسانیوعارضهيابیوتعريفاقدامات
مناسبدرجهتبهبوداينفرايندرابهعنوانوظايف
مهمكميتهنظاممشاركتبرشمرد.همچنيندرادامه

نشست،پيشنهاددهندگانوبرخیازاعضایكميتهبه
بيانپيشنهادهاوديدگاههایخودپرداختند.

آقايان شامل برتر پيشنهاددهندگان از ادامه در
توسعه و برنامهريزی معاونت از شجاعی« »علياصغر
سيستمهاباپيشنهاد»شناسايیروشهایكاهشهزينه
درسازمان«و»محسننوظهوری«ازمعاونتتوسعهمنابع
انسانیوپشتيبانیباپيشنهاد»تشكيلكميتهبهبوددر

راستایبهينهسازیوكاهشهزينهها«،تقديرشد.
همچنينازخانم»ساراارچين«ازمعاونتطرحهای
نيروگاهحرارتی،بهعنوانهمكاربابيشترينمشاركت،

قدردانيشد.

چندمنظوره طرح قائم شفت فلزی پوشش نصب
اومااويادركشورسريالنكابهعنوانيكیازشفتهای
بلنددنيابهطول612متر،باموفقيتبهپايانرسيد.به
گزارشروابطعموميشركتفراب،مهندس»افشين
مستأجرحقيقي«،معاونطرحهاينيروگاهآبيشركت،
بااعالماينخبر،گفت:نصبپوششفلزیشفتقائم
بهطول اومااويادركشورسريالنكا طرحچندمنظوره
بلنددنيابدون ازشفتهای بهعنوانيكی 612متر
خالقانهترين از يكی با ميانی، دسترسی هيچگونه
به فلزی پوشش تن يكهزار )نصب نصب روشهای
صورتآويزازباالبهپايين(كهبراینخستينباردر
دنياآزمودهشد،ظرفمدتهفتماهبهپايانرسيد.

در اومااويا چندمنظوره طرح افزود: ادامه در وي
انتقال تونلهاي سد، دو شامل كه سريالنكا كشور
ازبزرگترين آبونيروگاه120مگاواتياست،يكي

پروژههايصدورخدماتفنيومهندسيشركتهاي
EPCايرانيبهشمارميرودوشركتفراب،پيمانكار
اينپروژهاست.حقيقيسپسگفت:طراحوسازنده
»شركت قائم، شفت فلزی پوشش نصب سيستم

طراحیسيستمواتوماسيوندورعلي«است.
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»ششمين در حضور با فراب شركت
ريلی، نقل و حمل بينالمللی نمايشگاه
به وابسته«، صنايع،تجهيزاتوخدمات
معرفيتوانمنديهايفنيواجراييخود
نمايشگاه، اين فرابدر وغرفه پرداخت
ميزبانجمعزياديازمسئوالن،مديرانو
دستاندركارانوفعاالنداخليوخارجي
صنعتريليبود.بهگزارشروابطعمومي
طي كه نمايشگاه اين در فراب، شركت
يكم تا خردادماه نهم و بيست روزهاي
نمايشگاههاي دائمي محل در تيرماه
بينالملليتهرانودرفضايیبهمساحت
افزون شد، برگزار مترمربع هزار 22

شركت 90 داخلی، شركت 200 بر
و اروپايی مختلف كشورهای از خارجی
تركيه،جمهوریچک، همچون آسيايی
داشتند. حضور روسيه، و چين لتونی،
و راه وزيران حضور با نمايشگاه اين
شهرسازی؛صنعت،معدنوتجارتودفاع
وپشتيبانينيروهايمسلح؛معاونعلمي
رئيسجمهوروجمعديگري فناوری و
ازمقاماتومسئوالنگشايشيافت.در
مدتبرگزاريايننمايشگاه،غرفهفراب
ميزبانجمعزياديازمسئوالن،مديرانو
دستاندركارانوفعاالنداخليوخارجي
مشاور پيمانكار، كارفرما، شركتهاي از

خدمات و تجهيزات تأمينكنندگان و
متعددي نشستهاي و بود ريلي صنايع
باحضورنمايندگاناينشركتهابرپاشد.
معاونانومديرانشركتفرابباحضور
درغرفهفرابدرايننمايشگاه،بهمعرفی
پروژههایاجراشدهودردستاجرایفراب
درحوزهصنايعريلیپرداختند.همچنين
سيستمسيگنالينگمبتنیبراستاندارد
جمله از شد. معرفی فراب غرفه در نيز
بازديدكنندگانازغرفهفرابميتوانبه
هيأتمديره عضو عاشوري«، »حسين
راهآهن شركت مديرعامل قائممقام و
تركان«، »اكبر ايران؛ اسالمي جمهوري

رئيسسازماننظاممهندسيساختمان؛
راهآهن شركت مديرعامل »علیامام«،
شهریتهرانوحومه؛»فرنوشنوبخت«،
مديرعاملشركتبهرهبرداريمتروتهران؛
شركت مديرعامل  كيامرز«، »كيانوش
قاري »عليرضا مشهد؛ شهري قطار
شهري قطار سازمان سرپرست قرآن«،
مديرعامل مقدم«، مبين »وحيد قم؛
مشهد؛ شهري قطار بهرهبرداري شركت
سازمان سرپرست صلواتي«، »علياصغر
و كرج؛ شهرداري ريلي نقل و حمل
گروههايمتعدديازشركتهايداخلي

وخارجياشارهكرد.

غرفهفرابدركانونتوجهفعاالنصنايعريلي
ششمين نمايشگاه بين المللی حمل و نقل ريلی برگزار شد
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وزير راه و شهرسازي:
حضور ۹0 شركت خارجی

در نمايشگاه بين المللی ريلی
 بيانگر اعتماد جهان به ايران است

شهرسازی و راه وزير
بينالمللی نمايشگاه گفت:
حملونقلريلینشانیاست
كهكشورهایجهانباوجود
دادهاند نشان فشارها تمام

كهمیتوانندبهرفتارايراناعتمادداشتهباشندودر
مقابلنيزبرایماداشتنرفتارمتعهدانهبسيارمهم
است.»عباسآخوندي«درمراسمگشايش»ششمين
صنايع، ريلی، نقل و حمل بينالمللی نمايشگاه
تجهيزاتوخدماتوابسته«اينمطلبرابيانكرد
وگفت:توسعهحملونقلريلیدرايرانبهصورت
جدیدردستوركارقرارگرفتهاستكهباوجودتمام
تنگناهایمالی،شاهداينتوسعهبهطورهمزماندر
ناوگان، بخشهایمختلفهمچونشبكه،نوسازی
فناوری، جديد، خطوط احداث ظرفيت، افزايش
اتوماسيون،ايجادراهآهنهایسريعالسيرمانندراهآهن
سريعالسيرتهران-قم-اصفهانوبرقیكردنخطوط
مانندراهآهنتهران-مشهددردستوركارقرارگرفت.
آخونديبابياناينكهراهآهنباحمل47ميليونتن
بارركوردجديدیراازخودبهجایگذاشتهاست،
گفت:سعیمیكنيمكهراهآهندرمقايسهباديگر

متدهايحملونقل،سهمخودرادريافتكند.
ويسپسگفت:سعیمابرايناستكهراهآهن
بهچشمههایباروصلشود؛ظاهراينآساناست،اما
باطنشتغييراساسیدريکسيستماستوطراحی
راستای در معادن توسعه برای حملونقل نظام

سياستهایعمدهدولت،لزومپيدامیكند.

آغاز پروژه تامين و نصب آسانسور 
نيروگاه متمركز مازندران در شركت 

ساخت تجهيزات فراب
اواخرسالگذشته،شركتساختتجهيزات در
فراب،پيمانكارتامينونصبيکدستگاهآسانسوربه
ارتفاع30متربراينيروگاهمتمركزمازندرانراانتخاب
وباابالغقراردادهايمربوطهبهطوررسميفعاليتهاي
اجرايياينتجهيزآغازشد.باتوجهبهاينكهپروژه
نيروگاهمتمركزمازندرانازجملهپروژههايدردست
ازگروهفراباست،اجرايبهموقعو اجرايخارج
باكيفيتاينتجهيزات،تجربهاينودرورودبهبازارو
زنجيرهتامينتجهيزاتآسانسوروباالبرهادرخارجاز

گروهفرابوگاميموثردراينحوزهخواهدبود.

روايتبه
تصوير
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معاون وزير راه و شهرسازی تشريح كرد:

بسته های سرمايه گذاری
 در حوزه حمل ونقل ريلی

راهآهن شركت مديرعامل
درباره ايران اسالمی جمهوری
زمينه در سرمايهگذاری مشوقهای
ريلیگفت:كاریكهمیتوانازسوی
سرمايهگذاری تسهيل برای دولت

كه است شرايط فراهمسازی و بسترسازی داد، انجام
دربرنامهششمتوسعهاعالمشدهكهسرمايهگذاریدر
مناطق در سرمايهگذاری نظير ريلی حملونقل حوزه
كمترتوسعهيافتهباشد.»سعيدمحمدزاده«درحاشيه
بازديدازششميننمايشگاهبينالمللیحملونقلريلی،
تجهيزات،خدماتوصنايعوابستهدرپاسخبهسئوال
خبرنگاراندرخصوصچگونگیفعاليتواگنهایباالی
30سالنيزتصريحكرد:طبقدستورالعملابالغیازسال
94كهباهمكاریاعضایهيأتمديرهانجمنصنفی
شركتهایحملونقلريلیتدوينشد،واگنهایباالی
30سالبايدطیبرنامههایمنظمیايمنسازیمیشدند.
معاونوزيرراهوشهرسازیتاكيدكرد:راهآهننمیتواند
بنابرهردليلیمسئوليتسيرواگنناايمنرابرعهده
شوند ايمنسازی بايد واگنها اين نتيجه در بگيرد.
تامجوزسيردرشبكهرابگيرند.محمدزادهبيانكرد:
مقررشدهمالياتبرارزشافزودهبرایشركتهایريلیو
خدماتی،بانرخصفرمحاسبهشودكهايناقدامحاكیاز
بسترسازیاست.معاونوزيرراهوشهرسازیگفت:اعالم
شدهاستراهآهنمشمولقانونتوسعهگردشگریشود
كهايننيزنوعیمشوقبرایسرمايهگذاریدرصنعت
حملونقلريلیمحسوبميشود.ویبااشارهبهاخذ
يکقانوندائمیازمجلسگفت:براساساينقانون
راهآهنمیتواندسرمايهگذاریدرحوزهريلراحمايت
كندواينمجموعقوانينموجبتسهيلسرمايهگذاری
ميشود.بهعالوهدرهميننمايشگاه،رونمايیازبحث
انتشاراوراقصكوکمطرحشدوبراساسآنشركت
عهده بر را منتشرشده صكوک اوراق ضمانت راهآهن
در سرمايهگذاران برای بسترسازی نوعی كه میگيرد
راهآهناست.مديرعاملشركتراهآهنجمهوریاسالمی
حملونقل سرمايهگذاران میكنيم تالش گفت: ايران
ريلیرادرراستایفرمايشاترهبریموردحمايتقرار
دهيم.محمدزادهبيانكرد:راهیكهمقاممعظمرهبری
مشخصفرمودهاند،همانايجادمزيتهایرقابتیبهويژه
درحوزهحملونقلريلیبهخصوصبخشباراست.وی
مهم مراكز اتصال بستههایحمايتی كرد: خاطرنشان
اقتصادی،تجاریوصنعتینيزيكیازاينموارداست
كهاگربخشخصوصیبخواهدخودرابهريلوشبكه
متصلكند،راهآهندرقالبچارچوبهاوقوانينجاری

كمکخواهدكرد.

روايتبه
تصوير
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در راهآهن شركت مديرعامل قائممقام
تشريحجزئياتبرگزاریششميننمايشگاه
صنايع، ريلی، نقل و حمل بينالمللی
تجهيزاتوخدماتوابسته،گفت:عالوهبر
سازندگانداخلی،شركتهايیازكشورهای
تركيه، آسيايیهمچون و اروپايی مختلف
جمهوریچک،لتونی،چينوروسيه،دراين

نمايشگاهشركتكردند.
»حسينعاشوری«،قائممقاممديرعامل
ايران، اسالمي جمهوري راهآهن شركت
تأمين بستههای تدوين با گفت: ادامه در
انعقاد شاهد گذشته ماههای در مالی،
بين باری واگن ششهزار تأمين قرارداد
بوديمكهطی ايرانی و روسی شركتهای
اينمدتبخشكوچكیازآناجراشدو
باقیماندهآننيزطیدوسالآيندهاجراو
بهناوگانريلیاضافهخواهدشد.عاشوري
درادامهافزود:همچنيندرخصوصتأمين
ناوگانمسافرینيزمذاكراتیباشركتهای
خارجیوهمكاریشركتهایداخلیانجام
شدكههنوزبهقراردادمنجرنشدهاست.اما
برمبنایقراردادهایفیمابينشركتهای
واگن تعدادی وخارجی، داخلی خصوصی
بهشركتهایحملونقلريلیرجاوساير

شركتهاواگذارشد.

در راهآهن شركت مديرعامل قائممقام
راهآهن اينكه بر مبنی سئوالی به پاسخ
بارصادر دربخش برایدخالت مصوبهای
كردهاستياخير؟گفت:راهآهنمصوبهای
صادر بار حمل حوزه به ورود بر مبنی
جديد، ساختار تعريف برای است. نكرده

شده انتخاب خارجی مشاور
آن، بررسیهای در كه است
بار از بايديکبخشی راهآهن
اما كند، حفظ خود برای را
نشده مصوب پيشنهاد اين
استوزمينهاجرايیشدنآن،
اصالحساختاراساسنامهشركت

و دولت در آن تصويب اصل در و راهآهن
مجلساست.ویافزود:اماموضوعمهمتر
اينپيشنهادات،تشكيليکنظامرگوالتوری
درخارجازراهآهناستتامسائلمربوطبه
مورد راهآهن از خارج در بخشخصوصی
داوریقرارگيرد.قائممقاممديرعاملشركت
راهآهندرادامهدرپاسخبهسئوالديگری
مبنیبرتأثيرتحريمهابرقراردادهایحوزه
ريلیگفت:موضوعتحريمجديدنيستوما
سالهایگذشتهنيزتجربهرويارويیباتحريم
راداشتهايم.درواقع،قراردادهایشركتهای
طرفقراردادعملياتیشدهاستوتااالن
نيزبههيچوجهشانهخالینكردهاند؛اما

شركتهايیكهمذاكرهكردهاند،منتظرعقد
قراردادهستندودرمرحلهتصميمگيریقرار
دارندكهبعضیازآنهااعالمكردهاندهيچگونه
مشكلیدراينزمينهندارندوبرخیديگر
منتظرتصميماتمسئوالندولتیبرایادامه
مذاكراتخودهستندتانتايجراظرفدوماه
آيندهاعالمكنند.عاشوریبا
اشارهبهحمايتهایراهآهنو
دولتازصنعتحملونقلريلی
گفت:عالوهبرتعريفبستههای
و راهآهن سوی از تشويقی
اجرایبند»ق«،شركتهابعد
استفاده به موفق سال دو از
ازاينظرفيتشدهاند.همچنينبراساس
مصوبهراهآهن،شركتهاباوارداتواگنباری
بهمدتچهارسالازپرداختحقدسترسی
معافمیشوند.بهعالوهتأمينمالیخارجی
برایساختوتوليدششهزارواگندرداخل
كشورانجامشد.ویبااشارهبهتعدادناوگان
مسافریگفت:130واگنمسافریودورام
قطارريلباسبرایخطوطحومهایطیدو
سالاخيرواردناوگانريلیكشورشدهاست.
همچنينسهرامقطارريلباسظرفچند

ماهآيندهتحويلخواهدشد.
قائممقاممديرعاملراهآهنبيانكرد:در
حوزهصنايعريلی،توانمندیهایمناسبیدر
داخلوجوددارد،80درصدتجهيزات

واگن تجهيزات درصد 60 باری، واگن
مسافریو40درصدتجهيزاتلكوموتيوها
حوزه در همچنين میسازيم. داخل در را
ساختناوگان،توانمندیهامناسباستو
درحوزهزيرساختهمصددرصدتوليدات
نظيرتراورسومتعلقاتخط،داخلیاست.

آنچه ريلی حوزه در داد: توضيح وی
نقطهضعفمحسوبميشود،تأمينمنابع
مالیاست.درواقعبخشخصوصیمنابع
الزمرابرایخريدنداردوتقاضایخريديا

بهتعويقمیافتدياكمميشود.
راهآهن توسعه كرد: تصريح عاشوری
بدونحضوربخشخصوصیمؤثرنيست؛
ششم برنامه اجرای برای بهطوریكه
يک به مسافر و بار بخش در توسعه
حركتجهشینيازاستكهبدونكمکو
همراهیبخشخصوصیامكانپذيرنيست.
راهآهن شركت در مسئول مقام اين
به نسبت مسافر جابجايی شد: يادآور
و است داشته رشد درصد قبل11 سال
مسافر حملونقل درصد 12 هماكنون
كه ميشود انجام راهآهن توسط كشور
در برسد. درصد 20 به بايد برنامه طبق
توسعه و خطوط افزايش راستا همين
سياست به توجه با حومهای حملونقل
وزارتراهوشهرسازیدردستوركارقرار

دارد.

تحريمهاتاثيریبرقراردادهایريلیندارد
قائم مقام مديرعامل شركت راه آهن:
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 پروژه ای را كه استانداردها را 
پاس نكرده باشد، افتتاح نمی كنم

از را عمرانی پروژههای ايمنی تهران شهردار
دغدغههایاصلیمديريتشهریدانستوگفت:
درزمانمنپروژهایكهدرمسيرخدمتبهمردم
نباشد،افتتاحنميشود.»محمدعلیافشانی«اين
مطلبرادرمراسمبازگشايیخط7مترووافتتاح
ازهمهكسانیكه بيانكرد.وي ايستگاهمهديه
دراجرایاينپروژهسهمداشتند،اعمازمديران،
اينكه بيان با ...تشكركردو مجريان،كارگرانو
يكیازچالشهایاصلیتهرانترافيکوآلودگی
هوااست،افزود:خوشبختانهتوسعهوتجهيزمترو
كمکزيادیبهحلدومشكلترافيکوآلودگی
هوامیكندوبرهميناساسمهمترينمأموريت
شهرداریدرحوزهحملونقلعمومیخواهدبودو
توسعهآنهمبهبهبودترافيکوآلودگیهواكمک

زيادیمیكند.
شهردارتهراناظهاركرد:احساسمیكنماگر
بينصحبتوعملمافاصلهنيفتد،اعتمادبيشتری
برایمردمايجادمیكندوايناعتمادسببميشود

تاآنهاهمراهیبيشتریداشتهباشند.
ویبابياناينكهسيستمبانكیبهعلتطلب
ازشهرداریتهرانكهعمدتابابتهمينپروژههای
عمرانیاست،امروزرغبتیبرایتامينمنابعمالي
ندارد،گفت:بااينحالجلساتزيادیبامسئوالن
بانكیبرگزارشدهتامشاركتبيشتریداشتهباشند
وآنهاقولمساعددادندومنبهآيندهاميدوارهستم.
افشانيبابياناينكهايمنیپروژهبرایمامهم
است،گفت:استفادهازامكاناتوتجهيزاتموردنياز
برایايجادوتكميلايمنیبسيارمهمبودهوالزم
میگيرد قرار بهرهبرداری مورد كه پروژهای است
ازايمنیالزمبرخوردارباشدودقتداشتهباشيد
در پروژهایكه مديريتمنهيچ دوره در اساسا
مسيرخدمتبهمردمنباشدواستانداردهایالزم

راپاسنكردهباشد،افتتاحنميشود.
منابع به توجه با اينكه بيان با تهران شهردار
باكمترين بايددركمترينزمانممكن محدود،
هزينه،پروژههابهبهرهبرداریبرسد،گفت:تامين
منابعمیبايستسريعترباشدتاپروژههاینيمهتمام
بهسرانجامبرسدومتاسفانهبهعلتعالقهوافربرای
كلنگزنیوزيردوربينبودنمسئوالن،شاهديم
كهكلنگپروژههاخوردهميشود؛امابهدليلكمبود
منابعبرایپيشبردهمزمان،سالهاپروژههادرخاک

میمانندوپيشنمیروند.

بخشميانیخط7متروتهراندرمحدودهايستگاه
مهديه)L7(تاايستگاهنواببهطولتقريبی5كيلومتر
تهران،شهردار، استاندار باحضور مراسمی در ،)Q7(
رئيسواعضايشورایاسالميشهرتهرانوجمعياز
مديرانشهري،روزشنبهبيستوسومتيرماهبازگشايی

شد.
بهگزارشروابطعموميشركتفراب،راهاندازیو

و ازتست تهرانپس بهرهبرداریمجددخط7مترو
راهاندازیپستهایLPSوRS،سيستممخابراتو
راديوونيزسيستمسيگنالينگبهصورتATPروشن
انجامشد.همچنينامكاننمايشدوربينها،وضعيت
قطاروسيگنالينگدرمركزفرمان)OCC(كالجفراهم
و تأمين طراحی، EPC پيمانكار فراب، شركت شد.

اجرایتجهيزاتپروژهخط7متروتهراناست.

بازگشاييبخشميانیخط7متروتهران
در محدوده ايستگاه مهديه )L7( تا ايستگاه نواب  )Q7( انجام شد:

شهردار تهران:

روايتبه
تصوير
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رفعنواقصخط7دركمترازيکسالانجامشد

نرم افزار كنتورهای هوشمند فراب از 
سازمان برنامه و بودجه كشور 

گواهی تاييد فنی گرفت
»نرمافزارمديريتكنتورهاي
هوشمندفراب«موفقبهدريافت
از نرمافزار فني تاييد گواهي
سازمانبرنامهوبودجهكشورشد.

بهگزارشروابطعموميشركتفراب،مهندس»سعيد
قنبري«،مجريطرحهايكنتورهايهوشمندشركت،
اينخبررااعالمكردوگفت:ايننرمافزاردرراستاي
اجرايتعهداتشركتفرابدرقراردادهايطرحفهام
باشركتتوانيروباتالشهمكارانفرابدرمديريت
سيستمونرمافزارمعاونتبرنامهريزيوتوسعهسيستمها
وهمچنينبخشكنتورهايهوشمندمعاونتمهندسي،
بهصورتكامالًبوميدرفرابتوليدشدهودرنوعخود
بينظيراست.قنبريدرادامهافزود:ايننرمافزار،دوو
نيمسالاستكهدردومنطقهشمالغربكشوردر
شهرزنجانوجنوبكشوردرشهربوشهر،نصبشده
وتحتبهرهبرداريتجاريتوسط13شركتتوزيع
كنتورهاي طرحهاي مجري  است. گرفته قرار برق
هوشمندشركتفرابدرادامهگفت:نرمافزارمديريت
كنتورهايهوشمندفرابقادراستتعداديکميليون
نقطهاندازهگيريرامديريتكردهودادههايموردنظر
راازكنتورهادرسراسركشوردريافتودرديتابيس
خودذخيرهكند.ويسپساظهاركرد:ايننرمافزار
همچنينميتوانددرصورتنيازدستورهاييهمچون
قطعووصلكنتورازراهدورراصادركندوتنهانرم
افزارياستكهقادراستتمامانواعكنتورهايهوشمند
موردتاييدشركتتوانيرراپوششدهد.قنبريدرادامه
افزود:همچنينبخشمهميازاينمحصول،رابطهاي
مخابراتيمبتنيبرپروتكلهايصنعتيهستندكه
اساس بر و فراب شركت داخل در كامل بهصورت

استانداردهايتعيينشده،پيادهسازيشدهاند.

تحويل قطعی پروژه نيروگاه آبي ترم 
در كشور كنيا به كارفرمای اصلی طرح
پسازپايانموفقيتآميزدورهبهرهبرداریيكساله
پروژهنيروگاهآبيترمدركشوركنيادرروزهشتم
تيرماه1397،گواهینامهتحويلقطعیهردوواحد
نيروگاهبهامضايكارفرمایاصلیطرحرسيدواختتام
اينطرحرسماًتأييدشد.نيروگاهپنجمگاواتيترم
دركشوركنياواقعشدهودارايدوواحددوونيم
پيمانكار فراب شركت است. پلتون نوع از مگاواتی

EPCايننيروگاهبود.

در مراسم اين در تهران نقلشهردار و معاونحمل
توضيحتكميلوتجهيزخط7متروتهرانگفت:حواشی
ازمترودرفاصلهبستهشدنو اينخط زيادیپيرامون
بازگشايیخطبهوجودآمدكهبايدبرایتنويرافكارعمومی

بهآناشارهكرد.
در توضيحات بيان گفت: سيدآقايی« پور »محسن
خصوصتجهيزخط7متروتهران،نافیزحماتیكهدر
از بايد و نيست شده، كشيده آن ساخت برای گذشته
همتهمهآنهاتقديرشود.امارفعآنچهبهعنواننواقصاز
خطباقیماندهبود،بهعهدهمعاونتحملونقلشهرداري
تهرانگذاشتهشدكهمادرفاصلهكمترازيکسالبه

آنپرداختيم.ويافزود:مهمترينبخشیكهدرخط7
متروبرایحفظايمنیمردمموردتاكيدقرارگرفت،موضوع
سيگنالينگبودكهبهلطفخدابهخوبیتجهيزآنانجام
شد.تنهابهكمکاينسيستماستكهمیتوانقطارها
راپیدرپیبرایحملمسافرراهیخطوطكرد.درنبود
چنينسيستمی،تنهايکقطارمیتوانددريکخطبه

حركتدرآيد.
پورسيدآقاييافزود:نگاهشهرداریدرمتوقفكردن
خط7مترو،نگاهايمنیبودهوسياستدرآننقشینداشته
است.گزارشدستگاههاینظارتینيزبرنبودايمنیپيشاز

تعطيلیخط7متروصحهمیگذارد.

معاون شهردار تهران:

روايتبه
تصوير

مجري طرح هاي كنتورهاي هوشمند شركت  فراب:



نصب بوستر پمپ شيراز - ميعانات گازي عسلويه

مراسم اتصال خط 2 به خط 1 قطار شهري مشهد با حضور رياست محترم جمهور

مديريت و نظارت بر راه اندازي سيستم سيگنالينگ در حالت ATO براي نخستين بار در كشور

مديريت و نظارت بر راه اندازي سيستم سيگنالينگ در حالت ATO براي نخستين بار در كشور

مديريت و نظارت بر نصب و راه اندازي پله هاي برقي ايستگاه هاي سعدي و شريعتي

نصب بوستر پمپ شيراز - ميعانات گازي عسلويه

پروژه ميعانات

 گازي عسلويه

94/10

94/4 96/8 97/3
شروع عمليات

شروع عمليات تامين

اتمام عمليات ساخت ساختماني اتمام عمليات لوله كشي خطوط زيرزميني

آغاز عمليات 96/11
لوله كشي 

بخش آبگير

پروژه خط 2 قطار 

شهري مشهد

95/12

90/12 96/5
ابالغ قرارداد

افتتاح و بهره برداري از 
6 ايستگاه مسافري
 و 1 ايستگاه عبوري

افتتاح و بهره برداري از ايستگاه 7

بهره برداري تا 96/12
ايستگاه نهم با 

سيگنالينگ روشن

گاه ُشمار  پيشرفت
پيمانكار: شركت نارديس

پيمانكار: شركت فراب
گاه ُشمار  پيشرفت
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)M7(  ايستگاه هالل احمر LPS شروع نصب تجهيزات

تنظيم و نصب ساپورت هاي توربين گازي

 نصب مخزن دفني

عمليات اجراي سيگنالينگ دائم

Aux. Cooling System اجراي لوله كشي

 بتن ريزي كف ساختمان كنترل

پروژه خط 7 

متروي تهران

95/4

1393
ابالغ قرارداد96/3

ابالغ قرارداد جديد

افتتاح و بهره برداري 
از 8 ايستگاه 
مسافري  و 11 

ايستگاه عبوري

97/4
افتتاح و بهره برداري از 
5 ايستگاه مسافري  و 

3 ايستگاه عبوري با 
سيگنالينگ دائم

پروژه نيروگاه

سيكل تركيبي داالهو

پروژه ايستگاه

تقويت فشار رازان

95/5
شروع قرارداد

95/6
 ابالغ قرارداد

پيمانكار: شركت فراب
گاه ُشمار  پيشرفت

پيمانكار: شركت فراب

پيمانكار: مشاركت غدير
)نصرميثاق اهواز، ستبرالن و نارديس(

گاه ُشمار  پيشرفت

گاه ُشمار  پيشرفت
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 بلندكردن استرك ها زير شفت فشار جهت انتقال به محل اصلي

 نصب ترانس LPS فرودگاه

تست غير مخرب جوش استرك هاساخت استرك هاي سرج شفت

راه اندازي LPS ايستگاه بين راهي كيلومتر 12.100انتقال تابلوهاي LV به ايستگاه كيلومتر 8.600

پروژه چندمنظوره 

اومااويا
88/12

93/9

95/9 95/12

95/11 96/1

96/11
شروع قرارداد اتمام حفاري شفت فشار

اتمام حفاري  تونل پاياب

اتمام حفاري  تونل بين 2 سد

اتمام بتن نيروگاه اتمام بتن ريزي
سد دايرابا

اتمام  بتن بدنه سد پوهولپوال

خط متروي تهران- پرند 

فرودگاه امام خميني)ره(
91/7

91/7 96/5

95/2
ابالغ قرارداد

شروع انجام طراحي 
توسط فراب و نهايي 

كردن اسناد مهندسي

راه اندازي فاز اول

راه اندازي فاز دوم
)شهر آفتاب- فرودگاه امام(

پيمانكار: شركت فراب

پيمانكار: شركت فراب

گاه ُشمار  پيشرفت

گاه ُشمار  پيشرفت
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واحد 1 در مرحله بهره برداري

هسته چيني روتور واحد 1

عمليات تكميلي ژنراتور واحد 3واحد 2 در مرحله بهره برداري

عمليات پايپينگ سيستم كولينگ نيروگاهنصب شفت و Operating ring & Link & liver توربين واحد 3

پروژه نيروگاه آبي 

داريان 

پروژه نيروگاه آبي 

سردشت
92/4

92/11

93/10 96/5

96/4

عقد قرارداد

شروع قرارداد راه اندازي 
جرثقيل اصلي

تحويل گود نيروگاه نصب توربين ها

97/3

97/5

شروع نصب
 استاتور

 ژنراتور واحد1

شروع نصب  استاتور  ژنراتور واحد2

پيمانكار: شركت فراب

پيمانكار: شركت فراب

گاه ُشمار  پيشرفت

گاه ُشمار  پيشرفت

89/8

89/12

96/6 97/5

96/12

عقد قرارداد

شروع قرارداد سنكرون
 واحد دوم

سنكرون واحد اول  سنكرون واحد سوم
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راه اندازي واحد جداسازي روغن يونيت 129

نصب سگمنت هاي درفت تيوب واحد 1

تميزكاري فيلتر و درام براي راه اندازي واحد 100 يونيت 132

انتقال سگمنت درفت تيوب به محل اصلي

پروژه نيروگاه آبي 
درالوك 2

95/8

94/4 95/11 97/2
عقد قرارداد

اتمام اجراي دايك

اتمام حفاري گود نيروگاه نصب درفت تيوب واحد اول

96/1
آغاز بتن ريزي

95/8

95/5 95/11 97/2
پست برق شماره 1

اتمام اجراي دايك

اتمام حفاري گود نيروگاه نصب درفت تيوب واحد اول

96/1
آغاز بتن ريزي

پيمانكار: شركت فراب

گاه ُشمار  پيشرفت

گاه ُشمار  پيشرفت

پروژه يوتيليتي

 پارس جنوبي فاز 22 تا 24

پيمانكار: شركت فراب- نارديس
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 عمليات اجرايي نصب و Final Alignment كمپرسورهاي واحد 147

)UG( واحدهاي شماره 1 و 3 و 5 گازي عمليات اجرايي خاكبرداري و لوله كشي زيرزميني Diverter Damper عمليات دمونتاژ، مونتاژ و نصب تجهيزات 

عمليات اجرايي پايپينگ، فعاليت
AG خطوط Reinstatement و Punch B 

عمليات نصب، راه اندازي و نگهداري
 از جرثقيل سقفي واحد 147

شروع قرارداد

نيروگاه متمركز 

پارس جنوبي

95/12
ابالغ قرارداد

92/2
شروع قرارداد

پيمانكار: شركت نارديس

پيمانكار: شركت فراب

گاه ُشمار  پيشرفت

گاه ُشمار  پيشرفت

پروژه فاز 13 

پارس جنوبي 
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درابتدايسالجاري،اولينمجموعهازبخشاستراكچر
كردستان در 2 درالوک نيروگاه و سد راديال دريچههاي
ساخت شركت و طرح مشاور نمايندگان حضور با عراق
ورتكس پيمانكار)شركت كارگاه درمحل فراب تجهيزات
ايتاليا(باموفقيتانجاموتحويلشد.درحالحاضرتمام
نيروگاه راديال دريچههاي استراكچر به مربوط بخشهاي
به تحويل و نهايي تستهاي انجام آماده و ساختهشده

كارفرمايطرحهستند.

اواسطسالگذشته،تيرباالبردريچهاستاپالگنيروگاهدارياندريكيازمانورهايكارگاهدچار
آسيبشدكهباهماهنگيمجريطرحوباتوجهبهبازخوردهايدريافتي،مجدداًباهمكاري
مديريتهايمهندسيوامورپروژههايشركتساختتجهيزاتفرابطراحيوساختهشد.
دراواخرسالگذشته،اينتجهيزباموفقيتتستشدهوبراينصببهسايتپروژهارسالشد.

انجامموفقيتآميزتست
كارخانهايمونتاژدريچهراديال

طراحيدوبارهوساختتيرباالبر
دريچهاستاپالگنيروگاهداريانتوسط

شركتساختتجهيزاتفراب

پروژه نيروگاه آبي 

داريان 

پروژه نيروگاه آبي 

درالوك 2

پيمانكار: شركت فراب

پيمانكار: شركت فراب

گاه ُشمار  پيشرفت

گاه ُشمار  پيشرفت

95/8

94/4 95/11 97/2
عقد قرارداد

اتمام اجراي دايك

اتمام حفاري گود نيروگاه نصب درفت تيوب واحد اول

96/1
آغاز بتن ريزي

89/8

89/12

96/6 97/5

96/12

عقد قرارداد

شروع قرارداد سنكرون
 واحد دوم

سنكرون واحد اول  سنكرون واحد سوم
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نصبقطعاتسازههايسيستمكولينگ
درسايتپروژهنيروگاهمتمركزپارسجنوبي

پيشرفتتامين16دستگاه
جرثقيلسقفيومونوريل

پيشرفتپروژهتامينتجهيزاتسيستم
كولينگنيروگاهمتمركزپارسجنوبي

ادامهمديريتساخت
تجهيزاتبازيافتحرارتي

بااتمامساختوارسالبيشاز98درصدازفازاولقطعاتسازههايفلزيسيستم
كولينگنيروگاهمتمركزپارسجنوبي،فعاليتهاينصباينتجهيزاتبانظارتمستقيم
همكارانشركتساختتجهيزاتفرابدرسايتپارسجنوبيآغازوتاكنونبالغبر

1100تنتجهيزاتباموفقيتنصبشدهاست.

الكتريكال و مكانيكال بخشهاي طراحي
پارسجنوبي متمركز نيروگاه كمكي جرثقيلهاي
اتماموفرايندهايتامينمتريال،ساختوتوليداين
جرثقيلهادرحالانجاماست.درفروردينماهسال
جاريطيبازديدهمكارانساختتجهيزاتفراباز
كارخانهKG CRANEكرهجنوبيبرنامهريزيهاي
الزمدرخصوصانجامتستكارخانهايتجهيزاتنيز

صورتپذيرفتهاست.

تاميناقالمسيستمكولينگنيروگاهمتمركزپارسجنوبيدرشركتساخت
تجهيزاتفرابباسرعتادامهداشتهوتاكنونسهواحدمخزنجمعآوريكندانس
بهقطر5متروطول12مترساختهوبهسايتارسالشدهاست.همچنينعمليات
ساختيکواحدكاملمسيربخار)Steam Duct(بهوزنتقريبي500تنو
12عددExpansion Jointبهقطر2/6متراتماميافتهواينتجهيزاتدر
حالارسالبهسايتهستند.طيخردادماهنيزتابلوهايبرق،12عددترانس
KVA 2500،باسداكتوسينيكابلبههمراهمجموعهكابلهايپروژهارسالشد.
پيمانكارانسايربخشهاازقبيلبستههايابزاردقيق،بستهلولهكشي،روشنايي،
Marshaling CabinetوJunction Boxنيزانتخابشدهوفرايندتامينو

ارسالآنهادنبالميشود.

پارسجنوبي، متمركز نيروگاه حرارتي بازيافت تجهيزات ساخت ادامه در
شركت بهوسيله تن تقريبي730 وزن به استک بلوک ساخت18 عمليات
و يافته پايان فراب تجهيزات پيمانشركتساخت مديريت تحت و آذرآب
فرايندحمل12عددازاينتجهيزاتنيزدرحالانجاماست.همچنينعمليات
ساختتجهيزاتكيسينگ،داكتواستيلاستراكچردرحالپيگيرياست
كهتاكنونبيشاز60درصداينتجهيزاتنيزمراحلساختوتوليدخود
راطيكردهاند.اميدواريمباتامينبهموقعمواداوليهاينپروژه،سايرتجهيزات

باقيماندهنيزساختهوبهمحلپروژهدرسايتعسلويهارسالشوند.

نيروگاه متمركز 

پارس جنوبي

پيمانكار: شركت فراب
92/2گاه ُشمار  پيشرفت

شروع قرارداد
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اينفوگرافيك

سد و نيروگاه
داریـان

موقعيت

مشخصات سد

استانكرمانشاه،25كيلومتریشمالغرب
شهرستانپاوه،رويرودخانهسيروان

نوعسد:خاكیباهستهرسی
ارتفاعازپی:179متر

ارتفاعازكفرودخانه:159متر
ترازتاجسد:839متر

طولتاج:368متر
عرضتاج:15متر

عرضدرپی:870متر
حجمكلمخزنسد:338ميليونمترمكعب

سنكرونواحداولنيروگاه

باشبكهسراسريبرقكشور

سنكرونواحددومنيروگاه

باشبكهسراسريبرقكشور

ميلياردريال2356

اعتبارهزينهشدهبرایراهاندازینيروگاه

مهر1396
اسفند1396

منابع: پايگاه اطالع رسانی وزارت نيرو )پاون(
معاونت طرح هاي نيروگاه آبي شركت فراب

طراح اينفوگرافيك: مزدك غياثي
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اهداف ســد

مشخصات نيروگاه

كارفرما

پيمانكار EPC نيروگاه

1.كنترلومهارسيالبهایفصلی
2.تنظيمساليانهيکميلياردو378ميليونمترمكعب

آببرایآبرسانیبهدشتهایگرمسيریوتامين
حقآبهپاييندست

3.احداثنيروگاهبرقآبيبهظرفيت210مگاوات

گاه
رو
مني
سو
حد

نوا
رو
سنك

شور
يك

سر
سرا

رق
كهب

شب
با

نوعنيروگاه:روزميني
تعدادواحد:3واحد

ظرفيتهرواحد:70مگاوات
ظرفيتنيروگاه:210مگاوات

متوسطتوليدانرژيساالنه:51/4گيگاواتساعت
نوعومحورتوربين:فرانسيسعمودي

ابعادنيروگاه:44*33*90متر

شركتتوسعهمنابعآبونيرويايران

ميلياردريال14876

هزينهتكميلطرحسدونيروگاهتاكنون 13
97
داد

مر
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دكتر علي وكيلي، يكي از مديران 
باسابقه و متخصص در صنايع آب و 

انرژي ايران است. وي با حدود چهار 
دهه سابقه فعاليت در حوزه هاي 

زيربنايي كشور و در وزارتخانه هاي 
جهاد سازندگي، نيرو و نفت، در 

روزهاي پاياني خردادماه 1397 از 
سوي هيأت مديره شركت فراب به 

عنوان مديرعامل اين شركت منصوب 
شد و كارش را در فراب آغاز كرد. 
به اين مناسبت، وي در گفتگويي 

با نشريه فراب، جزئيات بيشتري را 
درباره سوابق، برنامه ها و رويكردهايش 
در فراب، بيان كرد كه در ادامه تقديم 

حضورتان مي شود:

وكيلي!  آقاي  جناب   :   
بيشتر  آشنايي  منظور  به  آغاز  در 
سوابق  از  فراب،  نشريه  خوانندگان 
خودتان  اجرايي  و  علمي  پيشينه  و 

برايمان بگوييد.
منمتولدسال1334درشهرتهران
را متوسطه و ابتدايي تحصيالت هستم.
شيراز و كرمانشاه تهران، شهرهاي در
انقالب، از پيش و رساندم پايان به
و راه مهندسي رشته كارشناسي مقطع
صنعت و علم دانشگاه در را ساختمان
در ادامه، در همچنين گذراندم. ايران
مقطعكارشناسيارشددررشتهمديريت
دانشآموخته و كردم تحصيل دولتي
تكنولوژي مديريت رشته دو در دكتري

واستراتژيهايانرژيهستم.
بخش در اسالمي، انقالب از پيش
وقوع از بعد و ميكردم كار خصوصي
انقالباسالمي،درسال1358واردجهاد

جهاد مسئول ابتدا در شدم. سازندگي
جنگ وقوع با بودم. شاهرود سازندگي
تحميلي،بهجبههرفتموسپسمسئول
مركز سازندگي جهاد در آب كميته
وزارتجهادسازندگي، تشكيل با شدم.
معاونامورآبدراينوزارتخانهشدمكه
تاسال1367ادامهداشت.دراينسالبا
سمت»مديرعامل«واردشركتمهندسي
مشاورمهابقدسشدهوتاسال1369
آنجابودم.علتحضورمندراينشركت،
تسريعدرمطالعاتبرخيازطرحهابود
به نياز، مورد انجاممطالعات از كهپس
بندهپيشنهادشدكهبهوزارتنيروبروم
ومسئوليتاجرايطرحهايمطالعهشده
عهده به را قدس مهاب شركت توسط
تا 1369 سال از ترتيب اين به بگيرم.
در نيرو وزير »معاون بهعنوان ،1376

امورآب«خدمتميكردم.
نفت صنعت پژوهشگاه به سپس

پژوهشگاه اين رئيس سال 10 و رفته
ازآنجابيرونآمدمو بودم.سال1386
بهشركتنفتوگازپارسپيوستمكه
مسئوليتتوسعهفازهايپارسجنوبيرا

بهعهدهداشت.
برخي بهدنبال و ازسال1389 بعد
عنوان به و آمدم بيرون آنجا از مسائل،
موسسه وارد علمي«، هيأت »عضو
اين انرژيشدم.در بينالمللي مطالعات
كشور آب جامع طرح مسئول موسسه
بودموموفقشدمباكمکهمكارانم،آن

رابهپايانبرسانم.
دركنارفعاليتهاياجرايي،طياين
تدريس مشغول نيز دانشگاه در سالها
كارشناسي دانشجوي تعدادي و بودهام
مسئوليت آخرين دارم. دكترا و ارشد
مديرعامل فراب، به ورود از قبل من
سوخت مصرف بهينهسازي شركت
ادامه 1397 تا 1395 سال از كه بود

داشت.فروردينامسالازخدماتدولتي
بازنشستهشدم.البتهبهخاطراينكهعضو
هيأتعلميبودم،ميتوانستمبازنشسته
نشوم؛اماباتصميمشخصي،ازخدمات
دولتيكنارهگيريكردهوحوزهكاريام

راتغييردادم.

  :در رزومه جناب عالي، نگارش 
و تدوين چندين جلد كتاب نيز ديده 

مي شود. لطفا درباره آثارتان بگوييد.
علمي هيات عضو كه سالهايي در
موسسهمطالعاتبينالملليانرژيبودم،
كتاب»چشماندازجامعانرژيكشور«رابا
كمکتعداديازهمكارانمدراينمؤسسه،
تدوينكرديمكهميتواندچشمانداز40

سالهانرژيكشورراپيشبينيكند.
امكانپيشبينيوسنجشمتغيرهاي
ازاطالعاتموجوددر استفاده با زيادي
ازجملهميتواند دارد. كتابوجود اين

دكتر علي وكيلي، مديرعامل جديد شركت فراب، در نخستين گفتگو با نشريه فراب اعالم كرد:

فراب؛ خوشنام ترين پيمانكار عمومي ايران
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در جزئي صورت به را انرژي تقاضاي
كند. پيشبيني مختلف بخشهاي
و بود سنگيني خيلي كار كار، اين
دنيا در كشور فقطشش ميشود گفته
هستندكهتواناييتهيهoutlookانرژي
ايران آنها از يكي كه دارند را خودشان

است.
كمک با شديم موفق آن، كنار در
همكاران،يکمدلديناميکبراياقتصاد
سنجيانرژيايرانتهيهكنيم.همچنين
تجاربخودمرادرقالبچندجلدكتاب،
اين جمله از كردم. منتشر و تدوين
پروژههاي مديريت »هندبوک كتابها،
»مباحث و پتروشيمي« و گاز نفت،
جاريدرمديريت«كهيکهندبوکدر

مديريتبهشمارميرود،هستند.
بهرهوري، »كيفيت، كتابهاي
قراردادهاي »مدلهاي و سالمت«
»سازوكارهاي انرژي«، صرفهجويي
ديگر از انرژي« خدمات شركتهاي

كتابهاهستند.
انرژي و گاز »نفت، كتاب همچنين
غير دانشجويان براي را ساده« زبان به
ديگري مرجع كتاب نوشتهام. مهندسي
رانيزدردستانتشاردارمكهدربارهگاز
ميشود. چاپ زودي به و است طبيعي
دراينكتاب،گازطبيعيازاستخراجتا
پااليشوبهويژهLNGبررسيشدهو

حدود1700صفحهدارد.
همچنينحدود30جلدگزارشهاي
سرپرستي نيز را انرژي جامع طرح
كردهامو»ترازنامههيدروكربويايران«را
نيزبهصورتساالنهدرموسسهمطالعات

بينالملليانرژيمنتشرميكردم.
به ارائه براي نيز متعددي مقاالت
كنفرانسها،سمينارهاوچاپدرنشريات
عنوان با نيز را كتابچهاي و نوشتهام
رياست انتخابات آموختههاي »درس
جمهوري1384«منتشركردمكهاالن

ناياباست.

 : آشنايي شما با فراب از كجا 
را  شركت  اين  چقدر  و  شده  شروع 

مي شناسيد؟
دراوايلدهه1370كهدروزارتنيرو
بودموقرارشدهبودبايکتفكرجديد،

براي جديد سازمان و شركت تعدادي
مشخص اهداف سري يک به دستيابي
آشنا فراب شركت نام با شوند، تشكيل
كه بود زماني دوره همين در شدم.
فراب، سازمانهاييهمچون و شركتها
مپنا،سازمانتحقيقاتمنابعآب،سازمان
مديريتمنابعآبايرانومركزتحقيقات
منابع توسعه شركت گرفتند. شكل آب
مقطع همين در نيز ايران نيروي و آب
شكلگرفتكهبندهسالهاعضوهيات

مديرهآنشركتنيزبودم.

 : با توجه به آشنايي ديرينه اي 
كه از فراب داريد، چه تصوري از اين 

شركت داريد؟
شايد و فراب،شركتخوشنامياست
بين در كه است شركتي خوشنامترين
Generalْ(عمومي پيمانكار شركتهاي
Contractor(وجوددارد.فرابدردو
دههفعاليتش،بهرسالتخودشمتعهد
بودهاست.مپنامسيرشراعوضكردو
واردساختوتوليدشدوالبتهاينكار
ويژه به و است ارزشمند نيزخيلي آنها
درشرايطفعلي،بهارزشآنهابيشترپي

ميبريم.

:  چه برنامه هاي كالني را براي   
فراب در حوزه هاي بازار، سرمايه گذاري، 

مديريت پروژه ها و ... در ذهن داريد؟
بسيار بحث پرسش، اين به پاسخ
مفصليراميطلبد.امامعتقدمكهرويكرد
فراب،بايدهمچنانفنيومهندسيباشد
وبايداينسيستمراهمچنانحفظكرد

وآنراتوسعهداد.
از برخي كه است الزم نظرم به
حوزههايفعاليتفراببهصورتشركت
ادارهشوند.البتههنوززوداستكهبتوانم

پاسخمشروحيبهاينپرسشبدهم.
فراب كار، و كسب توسعه حوزه در
دارد. روشني چشمانداز و واال جايگاه
حوزه در قبليام تجربيات به توجه با
تدوينطرحجامعآبونيزطرحجامع
انرژيكشور،فكرميكنمكهاالنبشود
چه در بايد فراب كه كرد پيشبيني
حوزههاييواردبشود.بهنظرمدرحوزه
بهصورتجديتر ميبايست فراب آب،

بشود، دريا آب شيرينسازي بحث وارد
محيط الزامات كامل رعايت با البته

زيستي.
راندمان افزايش حوزه در همچنين
كارهاي بايد نيز حرارتي نيروگاههاي
آب، درحوزه البته انجامدهيم. اساسي
شده انجام تقريبا توسعهاي فعاليتهاي
و كيفيت ارتقاي سمت به بايد ما و

بهرهبرداريصحيحازمنابعآببرويم.

اينروزهابحثهايزياديازجانب
كسانيمطرحميشودكهخودشانمتهم
رودخانههاي كردن آلوده اول رديف
خوزستاندردهههايگذشتههستند.اما
ديگرانرامتهمبهكمكاريدرحوزهآب
به و ميكنند خوزستان محيطزيست و
نظرمدرفراببايدفكربكنيمكهچگونه
ميتوانيمالزاماتمحيطزيستيوسالمت

رابهبخشآببرگردانيم.
همينجابايداشارهكنمكهدرحوزه
انرژي،مزيتنسبيكشورما،گازطبيعي
گاز ذخاير دارنده نخستين ما و است
به توجه با هستيم. جهان در طبيعي
توسعههايصورتگرفتهدرپارسجنوبي
وسايرنقاطكشور،االنتوليدگازطبيعي
ازمصرفماناست.ماميتوانيم مابيش
ورودكنيمبهبحثصادراتگازكهخودم
آنرانميپسندم.اگرچهمعتقدمكهبايد
امنيتانرژيجهانرابهامنيتكشورمان
كه باشيم اين دنبال به بايد بزنيم. گره
اينگازطبيعيرابهارزشافزودهباالتر
حوزههايي در كنيم تبديل كشور براي

مثلپتروشيمي.
كشور جنوبي سواحل در بهويژه
بتوان كه داريم آن براي طرحهايي كه
و ريسکپذير سرمايهگذاريهاي از
كسب واحدهاي تا گرفته استارتآپها
مورد را بزرگ و متوسط كاركوچک، و
توجهقراردهيم.يكيازمشاورانبندهدر
احمدي، سميه دكتر خانم شركت، اين
ازمتخصصانباتجربهاينحوزههستند
اوليهنيزباشركتتجارتو ومذاكرات
كه است انجامشده فراب گروه سرمايه
وارداينبخششوند.سرمايهگذاريهاي
و دارند بااليي خيلي سود ريسکپذير،
شركت كاركنان براي هم آن، به ورود
مفيداستوهمبرايآيندهجوانانكشور

وايجاداشتغالبرايآنها.

 : آيا حوزه ديگري وجود دارد 
كه فراب با رويكرد جديد وارد آن بشود؟
اين كشور مشكالت از يكي االن
فارغالتحصيل تازه جوانان كه است
كار، بازار به ورود با دانشگاهها از شده
فرصتكمتريبرايارتقاوآموزشپيدا
آموزشهاي بحث بايد پس ميكنند.
حينخدمتراجديترازگذشتهدنبال
كنيم.يكيازبحثهايمهمديگر،آينده
است كار و كسب حوزههاي در پژوهي
كهبتوانيمبرايآيندهبرنامهريزيكنيم.
اجرايطرحهايخارجازكشور،يكياز
به حتما بايد كه است فراب قوت نقاط
اين تا باشيم فكرتوسعهوگسترشآن
ميكنيم داريم.سعي نگه را قوت نقطه
بااستفادهازارتباطاتوتعامالتگذشته،
حضورفرابرادرپروژههايبرونمرزي

تقويتكنيم.

شركت  در  شما  حضور  با   :  
در  جديد  مديريتي  تيم  يك  فراب، 
براي  مي  شود  شده اند.  مستقر  فراب 
و  مشخصات  از  نشريه  خوانندگان 

سوابق اين افراد بگوييد؟
و توديع درجلسه كه همانطور
تغييرات اهل من كردم، مطرح معارفه
مديريتي درسطوح اتوبوسي و گسترده
شركتنيستم.اينافرادبهعنوانمكمل
فعاليتهايبندهخواهندبود.آقايدكتر

 به باور من، پرسنل 
فراب، مهم ترين سرمايه 
آن هستند. فراب 
يك شركت مهندسي 
است و نيروي انساني، 
دارايي  كليدي ترين 
آن است. با زحماتي 
كه تاكنون براي 
فراب كشيده شده 
است، اميدوارم ادامه 
دهنده خوبي براي 
تالش هاي گذشتگان در 
اين شركت باشم
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علينورزاددارايسوابقعلميچشمگير
و ارزندهايهستند وتجربياتمديريتي
ازاشخاصمعتمدنظامودولتهستند.
ورودايشانبهفراب،دريچههايجديدي
ازكسبوكاررابرايفراببازميكند
طرحها اجراي كيفيت افزايش باعث و
با بنكدار، آقاي ورود همچنين ميشود.
هدفتقويتبحثهايمربوطبهمجامع
بخشهاي بين بيشتر هماهنگي نيز و
مختلفشركتويكپارچهسازيكارهاي

شركتهايتابعه،بودهاست.

 : جناب آقاي وكيلي؛ آيا شما 
داراي سبك مديريتي خاص هستيد؟  
موضوع  به  نسبت  رويكردي  چه 

فردگرايي يا سيستم گرايي داريد؟
خاص سبک يک هيچوقت من
منفک، و مجزا صورت به را مديريتي
قبولندارم.بايدبهاقتضايهرسيستم،
نظر در آن براي را ويژهاي مديريت
گرفت.درجاهايديگريهمكهبودهام،
اعتقاديبه پايبندبودهام. بهاينعقيده

معتقد نظارت به و ندارم تمركزگرايي
پروژهاي شركتهاي من نظر به هستم.
شوند اداره ماتريسي صورت به بايد
ديگري جور بايد مادر، شركتهاي و

مديريتشوند.
هربخشازشركتجايگاهخودشرا
داردوبايدبهصورتويژهباآنبرخورد
كرد.دربحثفردگراييوسيستمگرايي
من، عقيده به نيستم. فردگرا من نيز،
سيستماستكهميتواندباعثشودافراد

درجايگاهخودقرارگيرند.

 : شركت فراب داراي ذينفعان 
اما در فضاي  متعدد و متفاوتي است.  
پيمانكاران،  مي  توان  پروژه،  مديريت 
كارفرمايان و منابع انساني را به عنوان 
سه ذينفع اصلي در اجراي پروژه هاي 
شما  رويكرد  گرفت.  نظر  در  شركت 
ذينفعان  اين  از  هركدام  به  نسبت 

چيست؟
مهمترين از كارفرمايان، نظرم، به
ذينفعانماهستند.درهمينمدتكوتاه

حضورمدرفراب،باتعداديازكارفرماها
مذاكره آنها با و گذاشتهام جلساتي
توسعه شركت نيرو، وزارت به كردهام.
منابعآبونيرويايران،شركتمناطق
جلسه و زدهايم سر جنوب، نفتخيز
پارس گاز و نفت شركت با گذاشتهايم.

مذاكرهكردهايم.
حال در نورزاد دكتر آقاي همچنين
مذاكرهباوزارتراهوشهرسازيهستند
تابتوانيمبابجديديبرايفعاليتهاي
بازكنيم.آنچهبراي فرابدراينحوزه
منخيليمهماست،توجهبهدومبحث
كليديوزيربناييدرشركت،يعنيمنابع
انسانيوتوسعهبازاراست.ايندوبخش،
پيشانيشركتهستند.يكيبايدبتواند
و انگيزه با و راضي را انساني منابع
بايد ديگري آن و دارد نگه خوشحال

بتواندفعاليتهاراتوسعهبدهد.

 : مهم ترين چالش فعلي فراب 
را چه مي  دانيد؟

نقدينگي.درتالشهستيمباابزارهاي

گوناگون،اينچالشرامديريتكنيم.

با  ديدار  براي  برنامه اي  آيا   :  
پرسنل داريد؟

براي برنامهريزي حال در حتما. بله،
ديدارباهمكارانهستيم.

 : و سخن آخر؟
فراب قبلي مديران از كه دارد جا
تشكركنمبهويژهجنابآقايمهندس
مديريت زيادي سالهاي ايشان لطفي.
ايشان من داشتند. عهده بر را شركت
خانه را شركت اين و فراب سرمايه را
همكاران به همچنين ميدانم. ايشان
عزيزمدرفرابعرضميكنمكهبهباور
آن سرمايه مهمترين فراب، پرسنل من،
هستند.فرابيکشركتمهندسياست
آن دارايي كليديترين انساني، نيروي و
فراب براي تاكنون كه زحماتي با است.
ادامهدهنده است،اميدوارم شده كشيده
اين در گذشتگان تالشهاي براي خوبي

شركتباشم.
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مهندس حميدرضا شمس، مديريت بهره برداری نيروگاه سيمره در گفتگو با نشريه فراب: 

نيروگاه سيمره؛ پروژه اي خاص و استراتژيك است

رشته  فارغ التحصیل  شمس،  حمیدرضا  مهندس 
مهندسی الکترونیک است و همکاری خود را از سال 
1380 با شركت فراب آغاز كرده است. وي هم اكنون 
مدير بهره برداري و نگه داري سد و نیروگاه آبي سیمره 
در استان ايالم است ودر اين گفت و گو درباره ويژگي ها 
و ساختار اين نیروگاه و مسائل فني و مديريتي و نیز 
بهره برداري از اين مجموعه سخن گفته است. فضای 
اتاق ايشان، در بخش ستادی نیروگاه سیمره و در 
مجاورت ساختمان نیروگاه قرار دارد. اتاقی كوچک كه 
پر از اسناد مربوط به تعمیرات، نگهداری و مسائل 
مربوط به بهره برداری نیروگاه بود و از پنجره آن 
مي شد تکان خوردن پرچم ايران را در محوطه ساختمان 

فراب ديد.

بود قرار آن از پيش كه سيمره نيروگاه
نيروگاه»هينيمينی«ناميكيازمحلهاي
احداثسد،ناميدهشود،درزمرهنيروگاههای
روی نيروگاه اين ميشود. محسوب بزرگ
رودخانهسيمرهاحداثشدهاست،رودخانهاي
كهازپيونددورودخانهقرهسووگاماسياب
اين ساالنه متوسط دبی است. تشكيلشده
رودخانه109مترمكعببرثانيهبوده،متوسط
بارندگیساالنهدر34سالگذشتهبرابر460
ميلیمتراست.زمينشناسیومشخصاتفنی
سازههایوابستهسدآنازنوعبتنیدوقوسه
است،ارتفاعشازپی180متر،عرضدرپی
28متر،عرضدرتاج6متر،طولتاج200
متروترازتاجهم730متراست.اينپروژه
شاملسهواحد160مگاواتیاست،اماباتوجه
بهموقعيتپروژهكهسدآنبلندترينسدغرب
كشوراست،ازلحاظسدوساختنيروگاهو
همچنينبهخاطرمحلاستقراركلمجموعه،
خيلیاستراتژيکاست.نيروگاهسيمرهدرميان
طرحهایاجراشدهتوسطفراب،ويژگیهای
جغرافيايی موقعيت دارد. فردی به منحصر
نيروگاه،ويژگیهایخاصواحدهایتوليدی
ومسائلمربوطبهبهرهبرداریونگهداریاين
نيروگاه،پروژهسيمرهرابهپروژهایخاصبرای

فرابتبديلكردهاست.

مشخصه اصلی نيروگاه های آبی و 
مهم ترين بخش آن، ژنراتور است

163/3 نيروگاه اين توربين هر قدرت

كه توانی بيشترين يعنی است؛ مگاوات
هم ژنراتور كند. توليد میتواند توربين
بهصورتمستقل178مگاواتاست.حاال
باتوجهبهراندمانهايیكهداريموتلفيق
مگاواتی 160 واحدهايمان تا، دو اين
187/5 RPM واحدها نامي دور است.
KV كه هم ژنراتور اسمی ولتاژ و است
در توربين از آب خروجی است. 13/8
ثانيهاست. بر بار156مترمكعب حداكثر
مشخصهاصلینيروگاههایآبیومهمترين
بخشآن،ژنراتوراست.اگربتوانيمژنراتور
فراب كاری برنامه و اهداف در طوری را
عالی برسيم، ژنراتور توليد به و بگنجانيم
اينجانب شخصي نظر البته بود. خواهد
استكهاگرشركتفرابباتكيهبرتجارب،
ساخت روي خود، منابع و فني دانش
)بهصورت آبي نيروگاه كوچک واحدهاي
اين پكيج(تمركزكندوموفقبهساخت
پكيجهاباقيمتمناسبشود،بهنحویكه
بخشخصوصياستطاعتخريدوفرصت
ورودبهاينبازارراپيداكند،قادربهكسب
موفقيتهایروزافزونیدربازارهايداخلي
وخارجيخواهدبود.چگونگيبهرهبرداري
بر نيروگاه، يک كار شروع در تعميرات و
عمرآننيروگاهتاثيرگذاراست.يکنيروگاه
تازهتأسيسماننديکبچهنابالغاست؛به
مراقبتنيازدارد.وقتیيکنيروگاهتأسيس
ميشود،چگونگيبهرهبرداريوتعميراتدر
شروعكاريکنيروگاه،برعمرآننيروگاه

تاثيرگذاراست.كيفيتكاردراينسالها
میتواندباعثشودكهآنمجموعه،نيروگاه
خوبیازآبدربيايديامشكلدارباشد.اينكه
شمابنایكاررادرآندوسهسالاولبر
اساسچهدستورالعملهايیپيشمیبريد،
خيلیمهماست.چوندرايندورهاست
و میگيرد شكل دستورالعملها اين كه
مجموعه نگهداری و اداره در يکروال
تكاملپيدامیكند.بهعنوانمثالدربخش
بهرهبرداریيکسریدستورالعملتدوين
در ميشود. انباشته تجربهها و ميشود
اول تعميراتهمطیدوسهسال بخش
فعاليتنيروگاههميناتفاقمیافتد؛ويک
سریتغييراتدردستورالعملهابهوجود
میآيد،pmهايروزانه،هفتگیياماهيانه
وساليانهتدوينمیشوندواساسكارشكل
میگيرد.شروعبهرهبرداریازيکنيروگاهبه
معنایكاملبودنهمهايندستورالعملها
براي نيروگاه تا چون نيست، تجربهها و
مدتزمانزياديكارنكند،اينتجربههای
تكميلیبهدستنمیآيد.درستاستكه
گفتهميشودواحدپسازبهرهبرداریيک
ماهآزمايشيآمادهبهرهبرداریتجاریاست،
نيستكهديگرهيچ بهاينمعنا اين ولی

نيازیبهتغييراتواصالحاتندارد.

عمده ترين مشكالت 
نيروگاه سيمره 

بهرهبرداری، در ما عمدهترينمشكل

كنم اشاره بايد اما است. مالي مشكل
مشكالتی راهاندازی ابتدای در اينكه به
داشت. وجود نيز انسانی نيروی درباره
بسيار منطقه اين در بيكاری معضل
اصلیدرشروعكار جدیاست.معضل
انتخابنفراتبود.وقتیيکنيروگاهدر
حالساختاست،تعدادخيلیزيادیاز
افرادمشغولبهكارمیشوندكهعموماً
است، نصب امور در ايشان تخصص
پروژه در افراد از زيادی تعداد درنتيجه
كارشاننصباستودرامربهرهبرداری
نيروي زياد تعداد اين ندارند. تخصصي
در و مختلف بخشهای در بومی، كار
نصب بخش در متفاوت شركتهای
اما میكنند؛ كار تجهيزات و بدنه و
و ميشود تمام نصب مرحله وقتیكه
تعداد میشويم، بهرهبرداری بخش وارد
چون و میشوند بيكار نيرو بیشماری
درامورنيروگاهتجربهدارند،توقعدارند
بدهند ادامه بهرهبرداری كهدرسيستم
اينجا114 اينشدنینيست.مادر كه
نفركارمندداريم.اينتعدادشاملتمام
تعميرات بهرهبرداری، بخش ردهها،
بسيار تعداد ميشود. ... و حراست و
درصد( 80 از )بيش نفرات از زيادی
بومیهستند.باقيماندهنيروهاهمافراد
ازپروژههایديگر متخصصهستندكه
حاال و بودهاند همراه فراب مجموعه با

اينجامشغولاند.
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فراب با كارنامه ای درخشان نه تنها با گذشت بيش از دو دهه از زمان تأسيس، چالش ها و تنگناهای 
متعددی را به سالمت پشت سر نهاد، بلكه طی يك دهه پر فراز و نشيب اخير برخی تهديدها را به 
فرصت تبديل كرد و پا به حوزه های جديدی از كسب و كار و عرصه بازارهای بين المللی نهاد. در تصوير 

پايين هندسه به كار رفته در طراحي لوگو التين را مي بينيد.

تنها نه درخشان كارنامهای با فراب
زمان از دهه دو از بيش گذشت با
متعددی تنگناهای و چالشها تأسيس،
رابهسالمتپشتسرنهاد،بلكهطیيک
تهديدها برخی اخير پرفرازونشيب دهه
رابهفرصتتبديلكردوپابهحوزههای
بازارهای عرصه و كسبوكار از جديدی

بينالمللینهاد.
از بيش گذشت با ،1383 سال در
يکدههازفعاليتفرابدرحوزهاحداث
نيروگاههایآبیدركشور،باتوجهبهمحدود
شدنپتانسيلرشدآتیبازارپروژههایبرق
توانايیفنیو آبیدركشوروظرفيتو
مهندسیواجرايیدرفراببرایورودبه
سايرحوزههایزيربنايی،فرابرابرآنداشت
تاعقدقراردادهایاحداثنيروگاههایآبیدر
خارجازايرانوورودبهحوزهطرحهاینفت،
گازوپتروشيمیونيروگاهحرارتیرابهعنوان
هدفراهبردیخودتعيينوفعاليتهای

خودرادراينراستابرنامهريزیوبنگاهدهی
كند.قابليتهایفنیومهندسیوتوانايی
مديريتپروژههایزيربنايی،خوشنامیو
حسنشهرتفرابنزدكارفرماوپيمانكاران
حوزهبرقآبیوتالشوكوششمجدانه
همكارانموجبشد،ايناهدافراهبردی

محققشود.
درسال1389،وجودظرفيتمناسبدر
كشور،درزمينهصنايعريلیوفقدانوجود
پيمانكارانعمومیداخلیشناختهشدهو
و نياز اين به پاسخگويی برای توانمند
اثباتشده توانمندیهای وجود همچنين
زيربنايی، طرحهای اجرای برای فراب
اجرایطرحهای بهحوزه ورود زمينهساز

صنعتريلیشد.
تعريفپروژهكنتورهایهوشمندبرقدر
كشوروبازارروبهرشداينحوزهباتوجهبه
جديدبودنفناوریآندردنيا،فرابرابرآن
داشتتابهاينحوزهنيزبهعنوانيكیاز
حوزههایجديدكسبوكارخودتوجهكرده
ازداليل يكی باشد. نقشآفرين آن ودر
ورودفراببهحوزهآّبوفاضالببحران

آبیدركشوروتعريفپروژههایمتعدددر
اينحوزهبود.

جديد حوزههای در فراب حضور
جديد جغرافيايی حوزههای و كسبوكار
موجبشدتاغيرازمشتريانوذینفعان
مرتبطباكسبوكاراوليهخود،نيروگاههای
آبی،بابنگاههاونهادهایجديدوهمچنين
در متفاوت قوانين و فرهنگ با مردمانی
و تعامل شيوه موضوع اين باشد. ارتباط
ارتباطمتفاوتیراايجابمیكردونيازمند

معرفیفعاالنهترتوانمندیهایفراببود.
ازسویديگر،ازسال1379،شركتهای
مختلفیدرگروهفرابتاسيسشدندكه
تكميلكنندهزنجيرهارائهخدماتشركت
فراببهكارفرمايانهستندوعملكردآنها
اجرای در فراب عملكرد در زيادی تاثير
پروژههایاخذشدهدارد.اغلبپروژههای
اينشركتهانيزازطرففراببهايشان
بهصورت شركتها اين است. واگذارشده
مستقلازشركتفرابنامگذاریشدهبودند
وگاهیدربرخیمسائلمشترکمشاهده
در رويه وحدت و يكپارچگی كه ميشد

ميانشركتهایمختلفگروهوجودندارد.
حلاينناهماهنگیهاوامكانبهرهگيریاز
فرصتهایاستفادهازنامونشانمشترکبا
فراب،يكیازموضوعاتمدنظرمديرانارشد

گروهفراببود.
همكارانمختلفشركتبهويژههمكاران
معاونتهایتوسعهطرحهادرخصوصتغيير
لوگووشعارفراب)طرحهایآبوانرژی(
اين به بودند كرده مطرح را موضوعاتی
توصيفكننده وشعارها لوگوها كه دليل
وضعيتفعلیفرابنبودوحضورفرابرا
درحوزههايینظيرريلیپوششنمیداد
وبايدبهنوعیضرورتاستفادهازمضمون
بصریيكپارچهدراقالمتبليغاتیوارتباطی
مشخصكنندههويتيكسانوخاصفراب
میبود.همهاينموارد،فرابرابرآنداشت
تاپروژهبرندرابااهدافمحوریزيرتعريف

وآغازكند:
-معرفیشايستهوارتقایجايگاهبرنددر

كسبوكارهایجاری
در برند جايگاه ارتقای و توسعه -

بازارهایبينالمللی

يكدلومنسجمبهسويجايگاهيكهشايستهآنهستيم
رويكردراهبرديفراببهمقولهبرندسازي

مشاور برندينگ

محسن روشن ضمير

تجربه نگاري
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تجربه نگاري

-اتخاذرويكردیفراگيردرجايگاهسازی
برندونسبتبههمهطرفهایذینفع

-استانداردسازیتعامالتبرند1درسطح
گروهوانسجامبخشیبهفعاليتهایشركت
فرابوشركتهایزيرمجموعهایكهبرند

فرابرانمايندگیمیكنند2
فراب برند پذيرش و ورود تسهيل -
در موفق، عمومی پيمانكار يک بهعنوان

كسبوكارهایجديدوآتی

برند چيزی فراتر از يك نام
يک در برندسازی از صحبت وقتی
بنگاهفعالدربازارصنعتیبهميانمیآيد،
برخیگمانمیكنند،صحبتبهطراحی
يکلوگویجديدمحدودميشودياعنوان
صنعتی بازار در برندسازی كه میكنند
كهمشتريانآنهاكامالمنطقیتصميم
گاليه يا ندارد چندانی اثر میگيرند،
میكنندكهماآنقدربودجهتبليغاتیدر
اختيارنداريمكهمانندشركتهایفعالدر
بازارهایمصرفیبرایبرندسازیهزينهكنيم
وبرخیعنوانمیكنندكهبرندسازیوظيفه
بخشبازاريابیوروابطعمومیاستوبايد

بهايشانسپردهشود.
از جامع دركی بر ديدگاههايی چنين
مفهوموعملكردبرندبنانشدهاند.برندچيزی
فراترازيکمحصول،يکناميانشانتجاری،
يکلوگو،يکشعاريايکآگهیتبليغاتی
است.اينهاتنهاجنبههایملموسیازيک

برندهستند.

ديدگاه فراب در خصوص برند 
ديدگاهی علمی، واقع گرا

مبتني بر داده و جامع است
شركت يک شخصيت تجسم برند،
يک برند است. آن ذینفعان ذهن در
به اعتباربخشی و هويت با است، وعده
يکمحصولياخدمت،تعهدیجدیبه
برآوردهكردنرضايتوكيفيتوهرآنچه
بهمشتریوذینفعانوعدهدادهشدهاست.
تعهدیاستكهبهمشتريانوسايرذینفعان
دادهميشود،درخصوصآنتجربهایكه
ازبرندخواهندداشت.برندمجموعهایاز
تداعیكنندههادرذهنمشتريانوذینفعان
استكهبرارزشدرکشدهازمحصوليا

خدمتمیافزايد.مجموعهتمامبرداشتها
واحساساتوبهعبارتديگرهرچيزیكه
دربارهيکمحصول،خدمتوبنگاهاحساس
وفكرمیكنيموباشنيدننامآندرذهن

ماتداعیميشود.
می گوييم  ما  كه  چيزی  آن  برند 
نيست؛ برند آن چيزی است كه ديگران 

درباره ما می پندارند.
در يگانهای و جايگاهخاص برند، يک
بهواسطه كه دارد خود مخاطبان ذهن
تداعیها،تجاربگذشتهوانتظاراتآينده
ايجادشدهاست.اينجايگاه،خالصهایاز
ارزشهايیاست و ويژگیها،مزايا،عقايد
كهازپيچيدگیهایفرآيندتصميمگيری
درارتباطباآنبرندمیكاهد.جايگاهسازی
بنگاه تصوير و پيشنهاد طراحی برند،
مشتريانش ذهن در كه است بهگونهای
جايگاهیمشخصوارزشمنديابد.يکبرند
میتواندتنهايکجايگاهواقعیداشتهباشد.
ايجاد برای سرمايهگذاری برندسازی
نه است؛ بلندمدت در ناملموس دارايی
كوتاهمدت. در مقطعی فروش افزايش
انجام بنابراينچنانچهبهنحوشايستهای
شود،دربلندمدتبهتوسعهفروش،كسب
نتايجارزشمندورشدپايداربنگاهخواهد
واحد روحی ساختن برندسازی انجاميد.
برایبنگاهوتسريآنبهدرونوبيرونآن
وهمههمكارانوشركاازطريقارتباطات
است،بهنحویكهمشتريانوذینفعانآنچه
راكهبهايشانوعدهدادهشدهاست،حقيقتا

دريابند.
اخذ برای افراد برانگيختن برندسازی،
تصميماتغيرمنطقیخريديانشاندادن
محصول،خدمتوبنگاهبهترازآنچهواقعا
هست،نيستوبهترينتبليغات،نمیتواند
چيزیراكهوجودندارد،ايجادكند.درواقع
بابرندسازیتالشميشودويژگیها،مزاياو
ارزشهايیكهمحصول،خدمت،كسبوكار
وبنگاهبهذینفعارائهميكند،بهايشان
منتقلشودتابادرکتمايزباسايرين،فرآيند
تصميمگيریايشاندرقبالبنگاهسادهشود.
ازاينرونمیتوانمنكرنقشعواملانسانی
درتصميمگيریهاشدوفقطتصميماتخريد
راناشیازيکسریپردازشهایمنطقیدر

موردمزايایقابلارائهيکمحصولياخدمت
درمقابلمحصولياخدمتمشابهدانست.
درهرتصميمخريد،عالوهبرعواملینظير
قيمت،ويژگیها،عملكردوكيفيتمحصول
ياخدمتكهبهآنهاواقعيتهایسخت3
همچون ديگری عوامل ميشود، گفته
اعتماد،ميزانمخاطرهدرکشدهازخريد
ازبنگاه،روابطبينفردی،ويژگیهایفردی
وشخصيتیمشتری،جايگاهسازمانیفرد
تصميمگيرندهكهبهآنهاواقعيتهاینرم4

گفتهميشودنيزنقشآفرينهستند.

برندسازی در بازارهای صنعتی
بازارهایصنعتیهمدر برندسازیدر
حوزهنظریوهمدنيایكسبوكارموضوع
در اساسی است.سوال بهنسبتجديدی
بسياریازموارداينبودهكهآيابرندهادر
بازارهایصنعتیاهميتدارندوآياميزان
ايناهميتبابازارهایمصرفیيكساناست؟
موضوعبرندوبرندسازیدربازارهایصنعتی
بازارهای با تفاوتهايش تمامی وجود با
مصرفیحائزاهميتبااليیاست.برندسازی
سطح افزايش با صنعتی بازارهای در
كيفيتدرکشده،كاهشميزانريسک
فرآيندهای در پيچيدگی كاهش خريد،
تصميمگيریمشتری،ايجادتمايزوايجاد
مزيترقابتیپايدار،ارتباطمستقيمدارد.
دربازارهایصنعتی،برندهاهماناهدافی

رادنبالمیكنندكهدربازارهایمصرفی
شناخت برندسازی هستند. آن بهدنبال
محصوالت،خدماتوكسبوكارراآسان
كردهودرعينحالآنهاراازرقبامتمايز
ميكند.برندهادربازارهایصنعتیتضمينی
بركيفيتوعملكردهستندودرعينحال
ارزشدرکشدهرانزدمشتریباالبردهو
ريسکدرکشدهوپيچيدگیهايیراكه
درفرآيندتصميمگيریخريدوجوددارد،
كاهشمیدهندكهالبتهكاركردآخرمبنی
برافزايشقابليتاتكاءازمنظرمشتریدر
بازارهایصنعتی،اهميتبهمراتبباالتری

نسبتبهبازارهایمصرفیدارد.

چه فرآيندی را طی كرديم؟
پسازتصويباجرایپروژهبرندتوسط
به آن مديريت ارشد،مسئوليت مديريت
سيستمها توسعه و برنامهريزی معاونت
پروژه، اين راهبری بهمنظور شد. واگذار
كميتهبرندگروهفرابمتشكلازمعاونان
توسعهمنابعانسانیوپشتيبانی،پروژههای
مدير طرحها، توسعه و سرمايهگذاری
روابطعمومیومديرانومعاونانبازاريابی

شركتهایزيرمجموعهتشكيلشد.
درنخستينگام،جستوجوبرایيافتن
شد. آغاز برند مديريت زمينه در مشاور
معيارهایفرابدرانتخابمشاور،تجربه
برندسازیدرشركتهایفعالدربازارهای
صنعتیوپروژهمحورمشابهفراب،دارابودن
برندبرایتدوين بازاريابیو تخصصهای
راهبردبرند،توانايیانجاممطالعاتكمی
با مرتبط نظرسنجیهای و بازار كيفی و
برای انجامامورهنری توانايی و ذینفعان
برند بصری المانهای و هويت طراحی

بهتناسبنيازبود.
برایانتخابمشاوربرنددرروزنامههای
كثيراالنتشارفراخواندادهشد.شركتهايی
كهاعالمآمادگیكردندبامعيارهایذكرشده
ارزيابیشدند.بررسیتوانمندیايشانبهاين
جمعبندیمنجرشدكههربخشپروژه
مجزايی مجری به تفكيکشده بهصورت
واگذارشودومشاوریكهبرایتدوينراهبرد
برندبرگزيدهميشود،بركلفرآيندتاحصول

نتيجهمطلوبنظارتكند.

ديدگاه فراب در خصوص 
برند ديدگاهی علمی، 
واقع گرا، مبتني بر داده و 
جامع است

برند، تجسم شخصيت 
يك شركت در ذهن 
ذی نفعان آن است. برند 
يك وعده است، با هويت 
و اعتباربخشی به يك 
محصول يا خدمت، تعهدی 
جدی به برآورده كردن 
رضايت و كيفيت و هر آنچه 
به مشتری و ذی نفعان وعده 
داده شده است
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برایتحققاينامر،پروژهبهچهاربخش
زيرتقسيمشد:

•  طرحريزیپروژه
•  شناختوتحليلوضعيتموجود

• تدوينراهبرد
• طراحیهويتبصریوكالمیبرند

گام اول: طرح ريزی پروژه
برند جايگاه بازتعريف يا جايگاهسازی
مستلزممطالعهوتحليلوضعيتدرونیو
برونیبرند،تدوينراهبردبرند،تدوينمراجع
راهنمایبرند،ايجادنظاممديريتبرندو
تدوينوطراحیواجرایبرنامههایعملياتی
جايگاهسازیاست.دراينفرآيند،تحققهر
پيشنياز فعاليت انجام مستلزم فعاليت
گام بهعنوان طرحريزی مرحله است. آن
مقدماتیباهدفجلبهمياریومشاركت
ايجاد ايشان، انتظارات شناسايی مديران،
الگویذهنیمشترکدرخصوصمفهوم
برندوبرندسازی،تبيينجايگاهمديريتبرند
درفراب،تشكيلگروههایكاریبهعنوان
تعريف برند، مديريت اوليه هستههای
چارچوبهاوروشانجامفعاليتهادرمراحل
بعدوپيشبينیموانعاحتمالیبرایموفقيت

پروژهبرنامهريزیشدوبهانجامرسيد.
شناسايیداشتههاواطالعاتموردنياز
موجود،مشخصكردنابعادپروژهوجزييات
مرتبطباآنوشناختتوانايیهایدرونی
برونسپاریهای حذف بررسیامكان و
اجرای اهداف ديگر جمله از غيرضروری

مرحلهطرحريزیپروژهبود.
پسازانتخابمشاورراهبردبرند،باهدف
ايجاددركیيكسانازبرندوبرندسازیو
تشريحابعادپروژه،دورههایآموزشیبرای
اعضایكميتههایبرندوتعالیسازمانیگروه
برگزارشد.سپسبستههایكاریبرایتحقق
مرحلهشناختوتحليلوضعيتموجودبرند
وروشانجامهربستهتعيينودركميته
تعريف بستههای رسيد. تصويب به برند
شدهشامل1.مطالعهراهبردكسبوكار،2.
شناختچشماندازبازارومحيطرقابت،3.
شناسايیقابليتهایمحوری،4.شناخت
وتحليلذینفعان،5.تحليلنقاطتماس،
6.سنجشدارايیوتصويربرندازمنظر

و تصوير سنجش .7 بيرونی، ذینفعان
شخصيتبرندازمنظرذینفعاندرونیو

8.شناختفرهنگسازمانیفراببود.
درتعريفهربستهكاریاهدافاجرای
بسته،دامنهفعاليتها،اطالعاتموردنياز
برایتكميلبسته،روشانجاموفعاليتهای
كليدیموردانتظار،مجری،همكارانمجری
ومسئوليتهایايشانوبرنامهزمانیتكميل
وارائهنتايجمشخصشدوبرایانجامدر
مرحلهبعد،آمادهسازیوبامجريانتعامل

وتوافقشد.

گام دوم. شناخت و تحليل وضعيت موجود
گام در انجامشده باطرحريزی مطابق
اول،فعاليتهادرچارچوببستههایكاری
تعريفشدهوبرنامهريزیانجامشدهتكميل
شدندتابسترالزمرابرایتدوينراهبرد

برندفراهمآورند.

۱. شناخت راهبرد كسب وكار
بنگاههاعمومابهمقولهبرنددورويكرد
دارند.برخیراهبردبرندرابخشیازراهبرد
واقع در و میكنند قلمداد بنگاه اصلی
رويكردیكالنبهمقولهبرنددارند.دسته
دومبرندرايکابزاردرسطحعملياتیوبرای
توسعهفروشوترغيبمشتريانبهخريد
میدانند.فرابازجملهشركتهایگروهاول
است.بااينتوصيف،روشناستكهتدوين
راهبردبرندمستلزمشناختودرکمناسب
راهبردكسبوكاربود.همزمانیاينپروژه
باپروژهبازنگریراهبردكسبوكارفرابو
تعاملتيمهایكاریدوپروژهبايكديگربه

مدنظر وچشمانداز راهبرد مناسب درک
فرابدرتوسعهكسبوكارهایآتی،توسعه
بينالمللیبازاروتعيينارزشهایبنيادی

فرابكمکكرد.
تكميلاينبخشبامطالعهمستندات
و مطالعات نتايج موجود، راهبردی
با مصاحبه انجامشده، الگوسنجیهای5
و شكلگيری روند مرور و ارشد مديران

رشدفراببهانجامرسيد.

۲. شناخت بازار و محيط رقابت
برای است فرآيندی برند، مديريت
شناسايیارزشهایبنيادیبنگاهومعطوف
شدنبهيکياچندويژگیمعينكهارتقای

جايگاهبرندرابهارمغانآورد.
ويژگیهايیكهبنگاهرابرایدستيابیبه
اهدافوبرنامههایكالنتوسعهبازارياری
كندوبهايجادتمايزیواضحوارزشمنددر

قياسبارقبامنجرشود.
چنين پايه بر برند جايگاه تعيين
درونی تعامالت و بنگاه به ويژگیهايی،
وبيرونیآنجهتمیبخشدوبرتمامی

فعاليتهاوتصميماتسايهخواهدافكند.
با رقابت محيط و بازار بستهشناخت
و فراب شركت بازاريابی راهبرد مطالعه
سپس شد، آغاز زيرمجموعه شركتهای
باانجاممصاحبههایساختاريافتهبامديران
شركتها بازاريابی معاونان و گروه ارشد

تكميلشد.
باتكميلاينبستهبهسوالهايینظير
اينكهبازارهایپيشرویفراببهتفكيک
هرصنعتوحوزهجغرافيايیكدامند،چه
اولويتیدارندونقشهريکدرچشمانداز
فرابچهميزاناست،كسبوكارهایآتی
فرابباچهمعيارهايیانتخابخواهندشد
درعرصه بازار توسعه در فراب رويكرد و

بينالمللیچيست،پاسخدادهشدهاست.

۳. شناسايی قابليت های محوری
محوری7 شايستگیهای و قابليتها6
بنگاه،پايهواساسشكلگيریوعدهبرند
هستند.ازاينرو،طیسلسلهمصاحبههايی
تالششدقابليتهاوشايستگیهایمحوری
از يک هر بلوغ سطح و شناسايی فراب

قابليتهابهدقتارزيابیشود.
اينكارباتكميلبستهكاریتعريفشده
ومعرفیقابليتهایمهمپيشبينیشده
براساسمدلهایسرآمدیومصاحبهبا
خبرگاندرونیوبيرونیوانجاممصاحبه
بامديرانارشدواعضایكميتهبرندبرای
در ايشان ديدگاه ارزيابی و صحهگذاری
خصوصميزانبلوغهرقابليتدرفراببه

انجامرسيد.
قابليت مهندسی، و طراحی قابليت
زيرساختی، بزرگ پروژههای مديريت
قابليتجذبدانشفنی،مهندسیوساخت
تجهيزات،قابليتايجادوهدايتشراكتهای
راهبردیوقابليتجذبمنابعمالی،ازجمله
قابليتهایمحوریوبرجستهفرابهستند
كهباتكيهبرآنهابرندیقابلاتكا،كارآمد،
موفقوباچشماندازیجهانيخلقشدهاست.

۴. شناخت و تحليل ذی نفعان
ارتباطاتبرندمیتواندبسيارمتنوعباشد
وبههميندليل،دربازارهایصنعتیبه
همهذینفعانوجامعهتوجهميشود.اينكه
ذینفعانوجامعهمجزاذكرمیشوند،به
ايندليلاستكهگاهمنافعذینفعانبا
جامعهدرتقابلاستوبنگاههایسرآمد،
منافعايندوگروهرامجزاموردارزيابیو

مالحظهقرارمیدهند.
مديريتذینفعانيکحيطهپراهميت
استكهشركتازآنبرایكسبحمايت
ايشاناستفادهميكندومستلزممالحظات
بسيارپيچيدهایاست.رويكردشركتدراين
حيطهمبتنیبرافزايشرضايتذینفعان،
توسعهارتباطباايشانوافزايشسطحآگاهی
درونیوجامعهپيرامونینسبتبهفعاليتها
وخدماتشركتودرنهايتارتقایجايگاه
برندازطريقخلقارزشهایبلندمدتبرای

ذینفعاناست.
ذینفعبهشخصياگروهیگفتهميشود
كهعالقهمندبههرگونهفعاليتياتصميمات
بنگاهباشد،برتصميماتوعملكردشركتاثر
گذاشتهودرعينحالازآناثرپذيردومنافع
ومضراتآندرارتباطبامنافعومضرات
شركتباشد.بهعبارتديگر،همهطرفهای
داخلیوخارجیكهبرفراباثرگذاشتهيااز

يك برند، جايگاه خاص و 
يگانه ای در ذهن مخاطبان 
خود دارد كه به واسطه 
تداعی ها، تجارب گذشته 
و انتظارات آينده ايجاد 
شده است. اين جايگاه، 
خالصه ای از ويژگی ها، 
مزايا، عقايد و ارزش هايی 
است كه از پيچيدگی های 
فرآيند تصميم گيری در 
ارتباط با آن برند می كاهد
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آناثرپذيرند،ذینفعفرابهستند.
كارفرمايانكنونیوبالقوه،صاحبانسهام،
مديران،كاركنان،تأمينكنندگان،پيمانكاران،
بينالمللی، و داخلی شركای مشاوران،
همكارانپروژه،بانکهاومؤسسههایمالی
واعتباری،دولتوسازمانهایوابسته،سفرا
ووابستگاناقتصادیوبازرگانی،انجمنهای
تخصصیونهادهایغيردولتی)نظيراتاق
بازرگانیياانجمنصادركنندگانخدمات
فنیومهندسی(،سازمانهایبينالمللیو
نهادهایوابسته)نظيرسازمانعاملبرنامه
عمرانمللمتحد8(،دانشگاههاومؤسسههای
آموزشی،مؤسسههایتحقيقاتیوپژوهشی،
جمله از رقبا حتی و نخبگان رسانهها،
ذینفعانيکبنگاهسرآمدهستندكهبايد
سطح،نوعونحوهتعاملباايشانبهتناسب
قابليتوتمايلايشانبهاثرگذاریبرموفقيت
شركت�دركوتاهمدتوبلندمدت�مورد

مالحظهقراردادهشدهومديريتشود.
ميزان ذینفعان، تحليل فرآيند طی
اهميتونفوذذینفعانارزيابیشدوارتباط
اينمواردباپيشبرداهدافكسبوكارفراب
موردسنجشقرارگرفت.اينفرآيندبهتعيين
با باهرگروهذینفع ارتباطمناسب نوع
هدفافزايشاحتمالموفقيتكسبوكار
منجرخواهدشدكهدرراهبردبرندبهآن

پرداختهشدهاست.

۵. تحليل نقاط تماس
تجربهبرندبهمعنایتمامیتعامالتی
محصول، يک با برند ذینفعان كه است
خدمتيابنگاهدارند.تجربهبرندمفهومسازی
تمامیاحساسات،ادراكات،عكسالعملهاو
پاسخهایرفتاریاستكهباعناصرمرتبطبا
برندبرانگيختهمیشوند.اينعناصرقسمتی
ازطراحي،هويت،بستهبندی،فعاليتهای
ارتباطیومحيطبرندهستندكهبهآنها

نقاطتماسبرندگفتهميشود.
در تماس نقاط اهميت و نوع گستره،
شكلدهیتصويربرندازيکبنگاهبهبنگاه
ديگرمتفاوتاست.اينكهبنگاهوواحدهای
آنچهفعاليتهایاصلیانجاممیدهند،اين
فعاليتهادرارتباطباكداميکازطرفهای
از ايشان تعامالت يادرونیاست، بيرونی

طريقكدامكانالهایتماسانجامميشود
وميزانتأثيرگذاریواهميتاستفادهازآن
نقطهتماسومديريتآنباهدفارتقای
جايگاهبرندبهچهميزاناهميتدارد،در
تدويناستانداردهایبرندبسيارحائزاهميت

است.
ازنحوهحضوردرنمايشگاهها،پوشش
پرسنل،كدهایرفتاری،بروشورها،سالنامه،
گرفته مكاتبات محتوای و وشكل هدايا
تاموقعيتومعماریساختمان،فضاهای
كاری،نحوهبرگزاریجلسهها،طرحظاهری
وعملكردمحصوالتهمهوهمهدرايجاد
مؤثر برند از دلخواه و مطلوب تجربهای

هستند.
برایمطالعهنقاطتماس،روشمصاحبه
باخبرگان9استفادهشدونتايجمطالعهدر
قرار تصويب و بررسی مورد برند كميته

گرفت.

۶. سنجش دارايی و تصوير برند
از منظر ذی نفعان بيرونی

ازمنظر برند سنجشدارايیوتصوير
مدل يک از استفاده با بيرونی ذینفعان
سنجشبينالمللیبهانجامرسيد.الگوی
تحقيق،كمیوابزارتحقيق،پرسشنامهبود.
حجمنمونهحدود400نفرتعيينشدو
تحقيقدرسهحوزهاصلیكسبوكارفراب
شاملبرقحرارتیوآبی،نفتوگازوريلی
بهانجامرسيد.بهدليلدشواریدسترسی
بهجامعههدف،تحقيقحينبرگزاریچهار
رويدادونمايشگاهتخصصیدرهريکاز
همزمان و شد انجام يادشده حوزههای
وضعيتچهارالیپنجبرندرقيبدرهر
حوزهموردسنجشقرارگرفتتاموقعيت
برندفرابنسبتبهبرندرقبايشدرهربازار
معينشود.نتيجهتحقيقنشانداد؛وضعيت
برندفرابدرهربازارنسبتبهرقباچگونه
است،برندفرابوهريکازبرندهایرقيب
باچهويژگیهاوصفاتیشناختهمیشوند
ودرهرصنعتكدامصفاتوويژگیهادر

ارتقايجايگاهبرنداثربيشتریدارند.

7. سنجش تصوير و شخصيت برند از 
منظر ذی نفعان درونی۱0

برند شخصيت و تصوير سنجش در

بهصورت كه درونی ذینفعان منظر از
مصاحبههایعميقونيمهساختاريافتهبا
وشركتهای فراب ارشدشركت مديران
زيرمجموعهبهانجامرسيد،هدفآنبود
كهتصويروشخصيتكنونیبرند،قوتهاو
ضعفهایآنوتصويرمطلوببرندازمنظر
نهايی تصميمگيرندگان بهعنوان ايشان

سنجيدهشود.

درنهايت،اينمديرانهربنگاههستندكه
بااتخاذتصميماتواتخاذرويكردهایكليدی
تصويردرونیوبيرونیبرندرامیآفرينندو
چنانچهميانتصويرايدهآلبرند11كهبرآمده
ازتحليلهایدرونیوبيرونیاستوتصوير
معناداریوجود مديران12شكاف مطلوب
داشتهباشد،راهبردبرندمحققنخواهدشد.
بهبيانديگر،راهبردبرندیموفقاستكه
عميقاتوسطمديرانوكاركنانشركتدرک،
پذيرفتهوباورشدهباشد.دراينصورت،
تصويربرندايدهآلترسيمشدهدرراهبردبرند
بهدرستیباكارفرمايانوذینفعانبيرونی

تعاملخواهدشد.

۸. شناخت فرهنگ سازمانی
آن از برآمده رفتار و فرهنگسازمانی
تعامل دليل به شركتهایصنعتی در

نزديکوتنگاتنگكاركنانباكارفرمايانو
ذینفعانبيرونیازمولفههایمهمواثرگذار

برشكلگيریتصويربرنداست.
سه با فراب گروه در فرهنگسازمانی
اينكه نخست شد: عمدهسنجش هدف
فرهنگسازمانیشركتفراببااستفادهاز
يکمدلبينالمللیسنجششودوتصويری
دقيقازفرهنگكنونیترسيمشود؛دوم
آنكهميزانانعكاسفرهنگورفتاركاركنان
برتصويربيرونیبرندارزيابیشود؛سومآنكه
بستریمشترکبرایمقايسهفرهنگشركت
فرابباشركتهایزيرمجموعهفراهمشود.
خروجیسنجشفرهنگسازمانیدرفرابو
درتمامیشركتهایزيرمجموعهدرتدوين
راهبردبرند،درتعيينمعماریبرندوبرای
ترسيمفرهنگمطلوببرند13مورداستفاده

قرارگرفت.
هرچندمدلهایسنجشفرهنگسازمانی
چندانمتنوعنيستند،بنابراينبرایسنجش
فرهنگفرابازمدلیاستفادهشدكهبرای
سنجشفرهنگبنگاههاتوسعهدادهشده
استودرآن،فرهنگبهصورتهنجارهای

رفتاریتوصيفميشود.
اينتحقيقبهصورتكمیوبااستفاده
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ازابزارپرسشنامهباحجمنمونه800نفراز
كاركناندرسطحشركتفرابوشركتهای
زيرمجموعهوبههمتمعاونتتوسعهمنابع
انسانیوپشتيبانیوتوسطمشاورمنتخب
انجامشدونتايجآنبهمشاورراهبردبرند
وكميتههایبرندوتعالیسازمانیارائهشد.

گام سوم: تدوين راهبرد برند
برپايهنتايجمرحلهشناختوتحليل
وضعيتموجود،راهبردبرنددريکفرآيند
توأمانعلمیوخالقانهتدوينوپيشنهادشد.
راهبردبرنددرواقعدربرگيرندهتمامی
حاكم كالن خطمشیهای و سياستها
برند، ايده جمله از فراب برند مقوله بر
برند، عصاره برند، چشمانداز و ماموريت
ارزشهاوفرهنگمطلوببرند،ويژگیهای
موردانتظارازخدماتومحصوالتبرند،
برند، هويت و اصلی تداعیكنندههای
شخصيتبرند،معماریبرندورويكردتوسعه
برند،رويكردتوسعهبينالمللیبرند،وعده
برند،جايگاهموردانتظاربرنددربازار،شعار
برندوپيامهایمحوریتعاملباگروههای
اصلیذینفعان،برآمدهازوعدهاصلیبرند
است.راهبردتدوينشدهطیجلسههايیبا
اعضایكميتهبرندگروهتعاملشدوپساز
كسبواعمالديدگاههایايشاندرنهايت
دركميتهتعالیسازمانیبررسیوبهتصويب

رسيد.

شعار برند
برند14 دوشعار راهبردمصوب پايه بر
پيشنهادشدهكهطیسلسلهجلسههايیبه
مديرانارشدفرابمعرفیشدهواكنوندر

مرحلهبررسیتوسطايشاناست.

معماری برند
طرحريزی معنای به برند معماری
و نامگذاریمحصوالت،خدمات ساختار
شركتهایزيرمجموعهوتخصصیيک
بنگاهمادراست.نامتجارييابرندميتواند
متفاوتازنامشركتباشد.راهبرداستفاده
بازارهای در متنوع تجاري نامهاي از
گاه بنگاه، يک و است متداول مصرفي
نامهايتجاريمتفاوت با دههامحصول
دارد.ليكنشركتهایمشابهفرابعموما

درتمامیحوزههایفعاليتازنامتجاري
يكسانیاستفادهميكنند.

مهمترين كه است آن اينامر دليل
صنعتی، بازارهای در برند كاركرد
و كارفرمايان نزد اتكا قابليت افزايش
ايشان توسط درکشده ريسک كاهش
ازواگذاریفعاليتبهبنگاهصنعتیاست.
� بنگاهدركسبوكارهایمتعدد حضور
كهبرقابليتهایيكسانبناشدهاند�بر
قابليتاعتمادواتكاءبهتوانمندیبنگاه
ازمنظركارفرمايانمیافزايد.اينمطلب،
شركتهای استفاده دليل عمدهترين
صنعتیازنامونشانتجاریواحداست.
نبودن يا بودن يكپارچه به تصميم
)استفادهازيکنامتجاريكهمعموالنام
اوليهاست(براساسعوامليازقبيلفاصله
تخصصموردنيازدرحوزههايجديداز
مرتبط ميزان بر كه پيشين حوزههاي
حوزه به اوليه تجاري نام شدن دانسته
جديدتوسطمشترياناثرمیگذارد،قدرت
اعتباریكهميتواند ميزان و اوليه برند
بهشركتتازهتاسيسبدهد،هزينههاي
ريسک جديد، تجاري نام جايگاهسازی
تخريببرنداوليهدرصورتعملكردضعيف

درحوزهجديداتخاذميشود.
زنجيره در فراب توسعه با همگام
تنوع و عمومي پيمانكاري ارائهخدمات
حوزههايفعاليت،شركتهايزيرمجموعه
فرابهريکباناميجديدشكلگرفتند
ودرعمل،شركتفراببهشركتيداراي
متنوع نامهای با شركت چندين سهام

تبديلشد.
انجامشده الگوسنجی مطالعات نتايج

درمعاونتبرنامهريزيوتوسعهسيستمها
موفقی شركتهاي عملكرد شيوه روی
نظيربكتلآمريكاوآلستومفرانسهونتايج
سنجشميزاندارايی15مستقلايجادشده
در زيرمجموعه شركتهای برند توسط
بر مبنی تصميم اتخاذ به برند، پروژه
نامگذاری الگوی از پيروی بودن بهينه
ناميكسان از برندشركتی16واستفاده

درتمامیحوزههایفعاليتمنجرشد.
بااتخاذچنينرويكردی،فراببرآن
و متنوع برندهای ايجاد بهجای تا است
جايگاهسازیآنبرندهادرهرصنعت17،بر
تعاملمفهومپيمانكاریعمومیومعرفی
توسعه در خود محوری قابليتهای
طرحهایزيرساختیدرطيفوسيعیاز

صنايعمتمركزشود.
پيشنهادی الگوهاي راستا، اين در
ازبررسی نامگذاریشركتهاپس برای
تعالي كميته در سيستم، كميته در
سازمانیگروهبهتصويبرسيدكهمبنای
تغييرنامشركتهایموجودونامگذاری
آينده در كه بود خواهد شركتهايی

تأسيسخواهندشد.
كه شركتهايی نامگذاري الگوي
خدمت يک به معطوف آنها فعاليت

مشخصياصنعتاست:
)مانند فعاليت حوزه + شركت
صنعت نام يا نگهداری( و بهرهبرداری

)مانندريلی(+فراب
الگوینامگذاریشركتپروژهها:

شركت+فعاليت)مانندتوليدبرق(+
محلاحداث)ماننديزد(+فراب

الگوینامگذاریشركتهایفرابدر

سايركشورهايامناطقجغرافيايی:
)مانند كشور نام + فراب + شركت
سريالنكا(ياجغرافيا)مانندجنوبشرقی

آسيايابينالملل(
نوتاشافرا، شركتهاي نام تغيير
و توبا آبي� توربين ساخت مهندسي
فراب برق بهرهبرداري و توليد مديريت
ثبترسيده به يادشده الگوی اساس بر
است.)بهنامجديدشركتهادرسرمقاله

ماهنامهشماره48اشارهشدهاست.(
در محترم همكاران میرود »انتظار
تماممكاتباتوتعامالتازاسامیمصوب
استفادهكنندوازذكراسامیپيشيندر
مكاتباتوتعامالترسمیوغيررسمیبا
قيدسابقياآوردناسامیقديمدرپرانتز

جلوینامهایمصوبپرهيزكنند.«

گام چهارم: تدوين 
مرجع هويت سازمانی برند

واقع در هويتسازمانی مرجع تدوين
ايجاديابازنگریواستانداردسازیعناصر
بصریوكالمیبرندهمسوباراهبردبرند
است.فعاليتهایاينمرحلهشاملطيف
وسيعیازاقدامات،ازجملهبازنگریطرح
لوگو،تدوينراهنمایبصریوكالمیبرند،

بازنگریشعاربرندونظايرآناست.
كتاب بهمنزله هويتسازمانی مرجع
قواعد و اصول تمامی كه است قانونی
است. آنمشخصشده در برند ارتباطی
برندهایمطرحدنياهرچندساليکبار
مرجعهويتسازمانیخودرابهروزرسانی
كردهوآنراگسترشميدهند.گستردگی
اينمرجعبهنوعصنعت،بازار،تنوعنقاط
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تماسوقدمتبنگاهبستگیدارد.
كتابچهمرجعهويتسازمانیازاسناد
تحت تنها كه است شركتها محرمانه
بهرهبرداری برای و مديريتشده شرايط
خاصومعيندراختياراشخاصثالثقرار
دادهميشود.دستهبندیسرفصلهایمرجع
هويتسازمانیتابعوضعيتبرنداست،وليكن
دربيشترآنهاسهفصلاصلیوجوددارد:

1.خطمشیراهبردیبرند
2.معرفیعناصراصليارتباطيبرند

عناصر از استفاده قواعد و اصول .3
اصليارتباطيبرند

انتخاب مجری طراحی و تدوين 
كتابچه هويت سازمانی

انتخابمجریطراحیوتدوينكتابچه
معدود شناسايی با ابتدا هويتسازمانی،
حوزه، اين در تجربه صاحب شركتهای
بازديدحضوریوبررسیقابليتهایايشان،
اخذپيشنهادودرنهايتارزيابیپيشنهادها

ومذاكرهبايکيکايشانبهانجامرسيد.
درست درک از اطمينان برای سپس
راهبردبرندفرابتوسطمجریمنتخب،
راهبردمصوبطیسلسلهجلسههايیبهطور
كاملباتيمطراحیتعاملشدتاطراحی
با تطابق در برند كالمی و بصری هويت

راهبردتعيينشدهبهانجامرسد.
طراحیوتدوينكتابچههويتسازمانی
بهچهاربخشبهشرحزيرتقسيموسپس
توافقشده برنامه درچارچوب فعاليتها

آغازشد:

گام اول: طراحی عناصر بصری برند
-بازطراحیلوگو)فارسیوالتين(

-تعريفتايپوگرافی)فارسی،التينوعربی(
-تدوينشعار)فارسیوالتين(

-تدوينپالترنگی)رنگهایاصلیوفرعی(
)سبک برند بصری روحيه تعريف -
مانند خاص عناصرگرافيكی و عكاسی

آيكونهاونظايرآن(
ابتدالوگویفعلیطیجلسههايیتحليل
وآسيبشناسیشد.عدمسازگاریلوگوی
فارسیوالتينفرابباراهبردمصوببرند
فراب،ساختارغيرهمسانلوگویفارسیو

التين،ناخوانايیلوگویفارسیوسادگی
بيشازحدلوگویالتينكنونیفرابدر
حديکنامنوشتهبافونتهایعمومی18،
با لوگو بازطراحی لزوم داليل بهعنوان
كميتهبرندومديريتارشدبنگاهتعاملو

مجوزطراحیلوگوجديداخذشد.
برایطراحیلوگويجديد،چارچوب
تيم با و تعيين مشخصی مالحظات و
برای مالحظات برخی شد. تعامل طراح
انطباقباهويتتدوينشدهبرندوبرخی
بهدليلمعماریبرندولزوماستفادهتمامی
شركتهاازيکلوگویيكسانونيازبه
پيشبينیفضابرایذكرنامشركتهادر
كنارلوگووبرخیمحدوديتهاناشیاز
تعيين والتين فارسی تفاوترسمالخط
شد.مالحظاتابالغشدهبهمجریطراحی

بهاينشرحبود:
هويت و راهبرد اساس بر طراحی -

تدوينشدهبرند
-طراحیبهصورتلوگوتايپ

-عدماستفادهازآيكوندرطراحی
-استفادهازفرمافقی

-استفادهازتايپوگرافیضخيم
-طراحیمجزایلوگويفارسیوالتين
-استفادهازهندسهيكساندرطرح
لوگويفارسیوالتينبراینمايشهويت

يكسان
-اولويتدهیبهخوانايیبهدليلاهميت

توسعهحضوردركسبوكارهایجديد
-عدماستفادهازكادردرطراحی

-طراحیبدونتوجهبهلوگوپيشينبهدليل
آسيبهایشناسايیشدهدرخصوصآن

ازرنگهای استفاده بر -عدمتمركز
تركيبیدرطراحیو

-اولويتدهیبهلوگوالتينبهواسطه
تماس نقاط در آن از فراگيرتر استفاده
مهمبرندواولويترويكردتوسعهحضور

دربازارهایبينالمللی
طراحدرچارچوبتعيينشدهوبرپايه
نخست، گام در شده تعامل برند هويت
پنجطرحاوليهلوگوطراحیوارائهكرد.
درجلسههایبررسیطرحها،دوطرحاز
پنجطرحمذكوربرایطیمراحلتكميلی
و تكميل به نسبت وطراح انتخابشد

اعمالنقطهنظراتفراباقدامكرد.درگام
دوم،يكیازطرحهایپيشنهادیحذفو
تكميلی مراحل برایطی منتخب طرح
طراحیتعيينشدكهطراحیبايدهندسه
نمونههایفارسیوالتينراهمسانسازی
ميكرد.درتمامیاينمراحل،مشورتهای
الزمبامديرانارشدفراببهانجاممیرسيد
به كارشناسی ديدگاههادرجلسههای و
تيمطراحیمنتقلميشد.لوگویفارسی
والتيننهايیشدهدرآخرينگامبهتاييد

مديرعاملگروهرسيد.

گام دوم. طراحی اقالم اداری، اصول و 
قواعد اقالم ديجيتال، سازمانی و كاركنانی
-طراحیاقالماداریاصلی)سربرگ،
مهر فولدر، نامه، پاكت ويزيت، كارت
سی زيرمجموعه، شركتهای و شركت
دیوپاكتسیدیوفرمتامضاینامهها(
-اصولوقواعدطراحیاقالمديجيتال
)وبسايتاينترنتیوفرمتامضایپست

الكترونيک(
و سازمانی اقالم قواعد و اصول -
تفكيک به كاركنان )پوشش كاركنانی
كارت كاركنان، پوشش كد و مسئوليت
شناسايی كارت گردنآويز شناسايی،

كاركنانوبجسينه(

فعاليت های باقی مانده چيست؟
كتابچه تدوين و طراحی فعاليت از
هويتسازمانی،دوگامبهشرحفعاليتهای

زيرباقیماندهاست:

گام سوم: طراحی عالئم محيطی و 
اصول و قواعد ديزاين فضاها، طراحی 

هدايا و اقالم چاپی
-طراحیعالئممحيطی)عالئمبيرونی
ساختمانهایاداری،سايتها،عالمتگذاری

خودروها،پرچمايستادهوفضایباز(
-اصولوقواعدديزاينفضاها)غرفههای

نمايشگاهی(
-اصولوقواعدانتخابهدايایتبليغاتی
-اصولوقواعدطراحیهدايا)سررسيد،
و يادداشت،ساکخريد دفترچه و كاغذ

ساکدستی(
چاپی اقالم طراحی قواعد و اصول -

)كاتالوگها،بروشورخدماتومحصوالت،
پوسترها(

گام چهارم: اصول
 و قواعد كلی بصری برند

نسبتهای تعيين شامل چهارم، گام
اصلیلوگو،وارياسيونهایفرمیورنگی،
لوگو لوگو، از استفاده چگونگی تبيين
ابعاد كوچکترين گوناگون، فضاهای در
استفادهازلوگو،بايدهاونبايدها،چگونگی
استفادهازپالترنگی،چگونگیاستفادهاز

تايپهاواينقبيلموارداست.

چه فعاليت هايی
 در دست برنامه ريزی است؟

طرحريزی با برند مديريت فرآيند
مطالعه با آن، از پس و آغازشده
وضعيتدرونیوبيرونی،تدوينراهبرد،
راهنمای و استانداردها توسعه و تدوين
بعدی گام يافت. ادامه هويتسازمانی
و درونی جايگاهسازی برنامههای اجرای
بيرونیبرندوانجاممميزیهایدورهای
وضعيتبرندباهدفسنجشاثراقدامات
بهبود برای تدابيری اتخاذ و انجامشده
همچنين و موردنظر جايگاه تثبيت يا

يكپارچهسازیتعامالتبرنداست.

۱. اجرای برنامه های ترويجی و 
آموزشی درون سازمانی:

قویتر نمیتواند برند بيرونی تصوير
و باشد بنگاه يک برند درونی تصوير از
دو با همزمان برندسازیبايد بنابراين
رسد. انجام به بيرونی و درونی رويكرد
ايجاد فرآيند درونسازمانی برندسازی
بينشنسبتبهراهبردوهويتبرنددر
بنگاه يک درونی ذینفعان و كاركنان
برند، تصميمگيری مدل طراحی است.
بنگاه، در برند مديريت جايگاهسازی
مديريت ساختار و فرآيندها طرحريزی
و كاركنان با برند راهبرد تعامل برند،
مفهومی، آموزشهای اجرای و طراحی
ايشان برای الزم ترويجی و كاربردی
راهبرد به نسبت بينش ايجاد هدف با
از بهينه بهكارگيری برند، هويت و
خصوص در تدوينشده استانداردهای

 18 -Typeface
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از استفاده ترويج و برند تعامالت
مرجعراهنمایبرنددربنگاهازجمله
با برنامهريزی فعاليتهایدردست

چنينرويكردیاست.

۲. انسجام بخشی به تعامالت برند
دست در فعاليتهای جمله از
برنامهريزیبرایاجراهمزمانباابالغ
راهبردبرندفراب،فعاليتهايیاست
كهباهدفانسجامبخشیبهتعامالت
برندبرنامهريزیشدهاند.ازآنجمله

میتوانبهمواردزيراشارهكرد:
محتوای توليد و بازطراحی -
تفكيک به بروشورها و كاتالوگها
اساس بر لزوما نه و خدمات

تقسيمبندیفعاليتشركتها
-توليدوارائهفايلهایالگوبرای
تهيهوتوليدفايلهایمعرفیخدمات

وفعاليتها
گروه وبسايت بازطراحی -
مناسب، بستر انتخاب شامل فراب
اطالعات معماری و سايت معماری
سايت،جمعآوری،ساماندهیوتوليد
محتوایوبسايتبهنحویكهتمامی
فعاليتهایگروهشاملشركتفرابو

شركتهایزيرمجموعهرادربرگيرد.
راهنماها و استانداردها توليد -
مديريت راهنمای كتابچه قالب در
اجتماعی شبكههای و وبسايت
حضور برای الزم محتوای توليد و
موفقوشايستهبربستروبوشبكه

اجتماعیمنتخب
-طرحريزیبنگاهونظاممديريت
شبكههای و وبسايت محتوای

اجتماعی
صفحات و وبسايت برچيدن -

اجتماعیشركتهایزيرمجموعه
صفحه ايجاد و محتوا توليد -
معرفیشركتدردانشنامهاينترنتی

ويكیپديا
همكاران تمام ايميل انتقال -
پايه بر مجموعه زير شركتهای
دامنه به شده تبيين استانداردهای

اينترنتیگروهفراب.

۳. طراحی و اجرای برنامه های 
جايگاه سازی برند

برند جايگاهسازی برنامه اجرای
همزمانباابالغراهبردبرندازاهميت
فعاليت اين است. برخوردار بااليی

شاملتدوينبرنامههایجايگاهسازی
بازتعريف و جديد بازارهای در برند
فعلی، بازارهای در برند جايگاه
ايدهپردازیوطراحیمحتوایمورد
نيازبرایتوسعهآگاهیازهويتبرند
واينقبيلاستكههمزمانباابالغ
راهبردبرندتوسطمديريتارشدآغاز

خواهندشد.

۴. مميزی دوره ای وضعيت برند
برنامههای اجرای از پس
فرآيند طی برند، جايگاهسازی
مميزی،ميزاناثربخشیبرنامههابرای
دستيابیبهجايگاهمطلوبسنجيده
با � مميزی نتايج تحليل با و شده
توجهبهشاخصهايیكهدرفرآيند
طرحريزیتعيينشدهاست�تصويری
روشنازوضعيتجديدودرنتيجه،
برای انتظار مورد وضعيت تا فاصله
برنامهريزیمجددترسيمخواهدشد.
درواقع،هدفاينمرحلهكنترل
دائمیبرندازديدگاههایمختلفودر
شرايطمختلفاست.زيرنظرگرفتن
رفتارهایذینفعاندرطولزماناز

جملهفعاليتهایاينمرحلهاست.

مشتریوسايرذینفعان،برندرابراساس
عملكردبنگاهورفتاركاركنانآنموردقضاوت
رفتاروعملكرد نتيجه برند قرارمیدهند.
واقعیاستوقطعبهيقيندرفقدانمحصوالت
وخدماتعالیومتمايز،برندموفقیچون

فرابحاصلنميشد.
فرابداستانیكموبيشناگفتهاستكه
هرچنددستاوردهاوموفقيتهایآنبهخوبی
بازگونشده،درخششیكمنظيرراتجربهكرده
است.اينبهآنمعناستكهفرصتبرای
جايگاهسازیصحيحوشايستهبرندمهيااست.
فرابفراترازيکبنگاه،بازویقابلاتكاء
دولتهابرایتحققپروژههایبزرگملیو
زيربنايیاست.موفقيتهایفرابدرعرصه
بينالمللیمايهمباهاتاست.فرابسرمايه
ارزشمندملیواجتماعیاستكهحفظو
حراستازآنوارتقایجايگاهآنبيشاز
همهبهماكاركنانفرابسپردهشدهاست.

نفر هزاران صرف با فراب برند راهبرد
از بههمتجمعی ساعتكاركارشناسی،
مديرانوكاركناندلسوزوگروهیاززبدهترين
متخصصانكشوروبرپايهمطالعاتیعميقو
همهجانبهوبهدورازهرگونهاعمالسليقه

شخصیتدوينشدهاست.
با جلسههايی سلسله طی برند راهبرد
تمامیهمكارانتعاملخواهدشدوانتظار

ماازهمكارانخوددرفرابايناستكه:
اثربخشی و برند راهبرد اصالت به .1
برنامههایتدوينشدهپيشروكهبرایتحقق
راهبردوارتقایجايگاهبرندتدوينشدهاند،

اعتمادكنند.
يک بهعنوان را برند مديريت مقوله .2
حوزهتخصصیبهرسميتشمارندوبهدور
ازهرگونهاعمالسليقهفردیبهچارچوبهای

تدوينشدهپايبندباشند.
3.درحفظوحراستوتوسعهوارتقای
جايگاهبرندبكوشندوباپايبندیبهارزشهای
برندباعملكردخوددرقامتسفيرانواقعی

فراببدرخشند.
4.نسبتبههرگونهخدشهبههويتبرند
بهواسطهتصميمهایخودوسايرينحساس
باشندوهمكارانخودرابهپايبندیبههويت

برندتشويقكنند.

انتظار ما از همكاران چيست؟

اقالم اداري
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فروردين سال جاري در يکي از كارگاه هاي جنوبي شركت فراب، پیمانکار داربست بند بدون 
اخذ مجوز، جهت نگهداري بست هاي داربست هاي باز شده، به برش درب بشکه هاي خالي كه 
قبالً محتوي اسید سولفوريک بوده است، با استفاده از میني سنگ اقدام مي كند.  اين اقدام ناايمن 

موجب انفجار بشکه فلزي از هردو طرف و بروز آسیب مختصر به فرد مي شود.  

درسآموختهتحليل
گزارشيکحادثه

داليل ريشه اي حادثه
1-استفادهازبشكهآغشتهبهمحتويات
اسيديكهباتوجهبهقابلتبخيربودنآن
درشرايطمحيطي،احتمالانفجارآنبه

صورتبالقوهوجودداشتهاست.
با برشكاري روش از استفاده -2
مينيسنگكهيکروشگرموخطرناک
محسوبميشودوبهعبارتي،عاملثانويه

وبالفعلشدنحادثهمحسوبميشود.
3-نگرفتنمجوزانجامكار

خطرات با كارگران نبودن آشنا -4

محتملاينفعاليتوضرورتآموزش

يادآوري هاي مهم و پيشگيرانه
 از بروز حوادث مشابه

اصليترين از يكي اينكه به توجه با
فراب، ماهنامه در حوادث درج داليل
باهدف فرهنگسازيوآموزشعمومي
است، فراب گروه در حوادث كاهش
ارائه زير شرح به پيشگيرانه نكتههای

ميشود:
درسآموختههاي مهمترين از يكي  •
اينحادثهتوجهبهخطراتجديمايعات
شيمياييقابلتبخيراست.برخيمايعات
در نيز ديگر برخي و محيط دماي در

قابل محيط، دماي از باالتر دماهاي
اسيدها مانند نيز برخي هستند، تبخير
)باطريهاياسيدي(ممكناستازخود
گازهايخطرناکمانندهيدروژنمتصاعد
بسيار میتواند موضوع اين كه كنند
خطرناکباشد.ضرورياستقبلازاقدام
فعاليتهاي ويژه به فعاليت هرگونه به
گرم،نسبتبهنظافتكاملمحلياظرف
مربوطهاقداموپسازتهويهوگازسنجي،
سايراقداماتانجامشود.خطرمواجههبا
كمبوداكسيژننيزدرمحلهاينگهداري
مايعاتقابلاشتعال،يكيديگرازخطرات
محتملاستكهبايدباگازسنجي،تهويه
ضدجرقهواستفادهازماسکهايتنفسي

كنترلشود.
• مديريتتغييروارزيابيريسک،قبل
ازجملهمواردي ازشروعهركارجديد
تمام توجه مورد بايد حتماً كه است
مديريت به توجه گيرد. قرار كاركنان
همه در مرتبط ريسک ارزيابي و تغيير
زمينههاياجرايي،زيستمحيطيوحتي
توجه مورد بايد و دارد كاربرد اجتماعي

تمامخوانندگانمحترمقرارگيرد.
ضروري فعاليت، هر شروع از قبل  •
از الزم مجوزهاي اخذ به نسبت است
از موضوع اين شود. اقدام HSE بخش
گروه مصوب اجرايي روشهاي جمله

فراباستكهبايداجراييشود.

 )HSE( رئيس بخش ايمنی و بهداشت

  محسن خورسندي

اشاره
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انرژيبرقآبیمهمترينوپربازدهترينمنبعانرژيتجديدپذيراست.نيروگاههايبرقآبی
ميكرو،مينيوكوچکچگونهتقسيمبنديميشوند؟اندازهظرفيتنيروگاههايبرق
آبيكوچکممكناستذهنيتدرستيازاهميتآنايجادنكندوكميگمراهكننده
باشد،زيرابرايمثاليکنيروگاهبرقآبیمينيميتواندتقريباًانرژيكافيبراييکهزار
منزلبامصرفمتوسطدراستانداردانگليسيراتوليدكندكهبااستانداردبيشترمردم
مقداربسيارزيادياست!ايناصطالحغيرعاديدرتقسيمبندينيروگاهبرقآبيبهاين
سبباستكهنيروگاههايبرقآبیدرواقعبهعنوانيكيازمولدهاياصليبامقياس

بزرگتوليدانرژيدرحدودمقياسگيگاواتطراحيمیشوند.
همچنينشايانذكراستكهيکتعريفواحدبينالملليتوافقشدهوجودندارد،با
اينوجود،جدول1مقبولترينتقسيمبنديرانشانمیدهد.همچنيندراينجدول،
تعدادمنازلبامصرفمتوسطدراستانداردانگليسيكهانرژيآنهامیتواندتوسطهر

گروهنيروگاهتأمينشودنيزنشاندادهشدهاست]1[.

پتانسيل احداث نيروگاه هاي  برق آبی كوچك
 انگيزه طراحي و ساخت اين نيروگاه ها در مجموعه فراب

iha - international hydropower( برقآبی بينالمللی انجمن
 2018 hydropower( 2018 توانبرقآبی وضعيت گزارش در )association

معرفيكاتالوگتوربينهايآبيفرانسيسكوچک
شركتفرابوبررسياجماليبازاربينالمللياينتوربينها

تعداد منازلي كه توانمحدوده تواندسته نيروگاه  برق آبی
 آن ها قابل تأمين است

)Pico(0پيكو kW – 5 kW0 –5

)Micro(5ميكرو kW – 100 kW5 –100

)Mini(100ميني kW – 1 MW100 –1.000

)Small(1كوچک MW – 10 MW1.000 –10.000

)Medium(10متوسط MW – 100 MW10.000 –100.000

)Large(100بزرگ MW+100.000+

جدول 1- دسته بندي نيروگاه هاي  برق آبی بر اساس مقدار توان آن  ]1[

1- رئيس بخش مهندسي پروژه نيروگاه آبي سردشت، 2- كارشناس فني مهندسي مكانيك 

نويسندگان: فريدون جم1  سجاد احمدي،نيما ناصح2
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status report – sector trends and insights(درسال2017عنوانكرده،
درسال2017بهميزانGW 21.9ظرفيتنصبشدهبرقآبیدرجهانبهظرفيت
كلنصبشدهاضافهشدكهدراينميانكشورچينبيشترينسهمراداشتهاست.
1.267 GWبراساساينگزارشظرفيتنصبشدهبرقآبیدرسراسردنياتاكنونبه
رسيدهكهاينميزانTWh 4.185انرژيپاکدرجهانتوليدميكند،كهدوسومكل
اضافهشدهبرقآبیدر انرژيهايتجديدپذيرجهاناست.درحاليكهظرفيت توليد
سالگذشته)2017(كمترازمقدارGW 31.5ثبتشدهدرسال2016بوده،بااين
وجوددرسال48،2017بيليوندالرآمريكابرايسرمايهگذارينهاييدرطرحهاي
انرژيبرقآبیدرسراسرجهانتخصيصدادهشده،كهتقريباًدوبرابرمقدارثبتشده
آندرسال2016است.اينامرنشانميدهدكهبهطورجديپروژههايمربوط،در

حالتوسعههستند]2[.
براساسگزارشعملكردسال1395وزارتنيرو،ازجمع76428مگاواتشبكه
توليدبرقكشور،15.1درصدازاينظرفيتبهتوليدنيروگاههايبرقآبیبهظرفيت
11578مگاواتمربوطاستكهازاينميزاننيزنزديکبه0.5درصدآنبهنيروگاههاي
برقآبیكوچک،مينيوميكروبهظرفيت55.4مگاوات)جدول4-20گزارشمذكور(
مربوطاست.همچنينپيشبينيشدهتاسال1398درمجموع24مگاواتديگربه

اينظرفيتافزودهشود.
دراينگزارشعنوانشدهدرسال1395درمجموعمجوزاحداث83.35مگاوات

نيروگاهبرقآبیكوچکدربخشدولتيوخصوصيصادرشدهاست]3[.
براساسآمارمنتشرشدهشركتتوسعهمنابعآبونيرويايراندرپايگاهاطالعرساني
آماده پروژههاي بهعنوان ميني و نيروگاهبرقآبیكوچک مگاوات آنشركت،100
سرمايهگذاريبااولويتاولشناساييواعالمشدهاست]4[.درضمنبراساسمقاله
نويدحاجيغفوريبوكاني]5[،منتشرشدهدرسال1394پتانسيلاحداثنيروگاههاي
برقآبیميكرو،مينيوكوچکدركشورمانايرانحدودبالغبر12درصدظرفيتفعلي

نصبشدهنيروگاهبرقآبيبرآوردشدهاست.
-63نيروگاهبرقآبیميكروباظرفيتمجموع2486.44كيلووات،
-29نيروگاهبرقآبیمينيباظرفيتمجموع234450.2كيلووات،

-452نيروگاهبرقآبیكوچکباظرفيتمجموع1174232.8كيلووات.
و ميني ميكرو، نيروگاههاي احداث پتانسيل تاسال1394 مجموع در بنابراين،
كوچک1411.2مگاواتبرآوردشدهبود.توسعهنيروگاههايبرقآبیكوچکوميكرو
دردنيانيزبااقبالخوبيمواجهبودهاست.بهگونهايكهسازمانتوسعهصنعتيوابسته
بهسازمانمللمتحد)يونيدوUNIDO(دردونوبتدرسالهاي2013و2016
گزارشيباعنوان»گزارشجهانيتوسعهنيروگاهبرقآبیكوچک«منتشركردهكهبر
اساسآنكلظرفيتنصبشدهنيروگاههايبرقآبیكوچکدرجهان78گيگاوات
وپتانسيلكلنصبايننيروگاههادرجهان217گيگاواتاست]6[.يعنيتاكنون
تنها36درصدپتانسيلكلنصبشدهاست)شكل1(.براساسگزارشمذكورنيروگاه
برقآبیكوچکيکمنبعبسيارعاليانرژيتجديدپذيربرايدستيابيبهنيازهايتوليد
وبرقداركردنمناطقروستايياستكهيکفناوريبهبلوغرسيدهاستوميتواندبه
آسانيبهصورتمحليطراحي،بهرهبرداريونگهداريشود.همچنينكمترينهزينه
توليدبرقدرميانتمامفناوريهايخارجازشبكهوانعطافزياديبرايتطبيقبا
شرايطجغرافياييوزيرساختيگوناگوندارد.باوجوداينمزايا،پتانسيلنيروگاهبرقآبی
كوچکدركشورهايدرحالتوسعه،استفادهنشدهباقيماندهاست.بههميندليل،
يونيدوخودرامتعهدبهارتقايصنعتنيروگاههايبرقآبیكوچک،بهطورخاصاز
طريقدانشافزاييواشتراکتجارباستفادهازانرژيتجديدپذيرنظيرانرژيبرقآبی
توليد، باعثتقويت اينامر اقتصاديكوچکميداند. بنگاههاي كوچکدرصنايعو

صنعتيسازيوتوسعهاقتصاديناحيهايميشود.

كوچک توانبرقآبی بينالمللی مركز همكاري با يونيدو انرژي بخش بنابراين،
)International Center on Small Hydro Power– ICSHP(درسال
2013،سامانهدانشافزاييwww.smallhydroworld.orgراراهاندازيوگزارش
جهانيتوسعهنيروگاهبرقآبیكوچکراتهيهكرد.اينابتكاريونيدونخستينمجموعه
گردآورياطالعاتارزشمندجهانيدرخصوصنيروگاههايبرقآبیكوچکاست.در
واقعيکراهنمايتعيينكنندهبرايسياستگذارانوسرمايهگذاراناست.براساسآمار
ارائهشدهدرگزارشيونيدو،كلپتانسيلانرژيبرقآبیكوچکدرايران49.9مگاوات
برآوردشدهكهتاكنون16.4مگاواتآننصبشدهاست.يعنيبراساساينگزارش
تاكنون33درصدظرفيتنصبشدهو67درصدآنباقيماندهاست)شكل2(.بر
ايناساسظرفيتنصبشدهبهدرصددرايران)33درصد(نزديکبهآمارجهانيآن
)36درصد(است.شايانذكراستكهاينآماربسياركمترازآمارقيدشدهدرمراجع
داخلينظيرگزارشوزارتنيرواستكهبيانميداردتاكنون55.4مگاواتظرفيت
نصبشدهنيروگاههايكوچکكشوراست.البتهدراينخصوصالزمبهنظرمیرسدكه
ازطريقوزارتنيرو،اطالعاتالزمبرایبروزرسانيآماريونيدوبهايشانارسالشود.



شكل 1- آمار ظرفيت نصب شده و پتانسيل نصب نيروگاه هاي  برق آبی كوچك در دنيا به روايت گزارش يونيدو



36 درصد

شكل 2- آمار ظرفيت نصب شده و پتانسيل نصب نيروگاه هاي  برق آبی كوچك در ايران به روايت گزارش يونيدو
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در دنيا نخست كشور پنج آمار شده، استخراج يونيدو گزارش، از كه 2 جدول
ظرفيتنصبشده،پتانسيلكلوپتانسيلنصبنشدهنيروگاههايبرقآبیكوچک
رانشانميدهد.همچنينبراساساينگزارش،درمنطقهجنوبآسياكهكشورما
درآنواقعاستتاكنون2974مگاواتظرفيتنصبشدهنيروگاههايبرقآبیكوچک
و17824مگاواتپتانسيلكلنصباستكهبيشترينآنبهكشورهندبا11914
مگاواتمربوطاست.بهطورخاصپتانسيلكلباقيماندهنصبدركشورهايهمسايه
ايراندرجدول3آوردهشدهاست.شكل3پتانسيلنصبنيروگاههايبرقآبیكوچک

رادرمنطقهآسيانشانميدهد.

توانتوليدينيروگاههايبرقآبیدرجهانحدود16.6درصدازكلانرژیالكتريكی
نيروگاههاي ازطريق اينمقدار17درصد از راپوششمیدهدكه توليدیجهان
برقآبیكوچکتامينميشود.پتانسيلاستفادهنشدهانرژيبرقآبيكلجهانحدود
568گيگاواتتخمينزدهشدهكه139گيگاواتآنبهنيروگاههايبرقآبیكوچک

مربوطاست.

نكتهقابلتوجهايناستكهازظرفيتنيروگاههايبرقآبيكوچک،70درصد،يعني
چيزيحدود100گيگاواتدركشورهايدرحالتوسعهقرارداردوبهنظرميرسدكهدر
آيندهبيشترينافزايشمربوطبهتوسعهوراهاندازيايننيروگاههادركشورهايدرحال
توسعهخواهدبودودركشورهايپيشرفتهرشدكمتريوجودخواهدداشت.دركشورما
براساستحقيقاتانجامشدهبالغبرحدود77درصدظرفيتنصبشدهفعلينيروگاهبرق
آبي،پتانسيلباقيماندهوجودداردكهتقريبا17ًدرصدازآننيروگاههايبرقآبيكوچک،
ميني،ميكرووپيكواست.نيروگاههایكوچکآبیبهدليلكوتاهیزمانساخت،مشكالت
اجتماعیوزيستمحيطیكمتردرراستایكاهشگازهایگلخانهایوسازوكارتوسعه
پاک،توجيهاقتصادی،پراكندگیمناسبدرسطحكشور،داشتنبسترمناسببرایانتقال
تكنولوژیوقابليتسرمايهگذاریبخشخصوصیدرآنهاازجذابيتويژهایبرخوردار
است.همچنينبرتريديگرنيروگاههايبرقآبیكوچک،دارابودنبازدهيوطولعمر

باالدرقياسباسايرمنابعانرژيتجديدپذيروتجديدناپذيرباظرفيتمشابهاست]7[.

توربين هاي فرانسيس
توربينفرانسيس،يکتوربينعكسالعملياستكهبهطورعمدهدربهرهبردارياز
انرژيآبيدرهدهايمتوسطوباال،ودبيهايكم،متوسطوزياداستفادهميشود.
توربينفرانسيسميتواندعموديياافقيبااسپيرالكيسفوالديباشد.بنابراين،در
اغلبنيروگاههايبرقآبیكوچکبهعنوانيکتوربينمناسبمورداستفادهقرارميگيرد.
امروزه،بااستفادهازپيشرفتهترينمتدهايآناليزجريان،باالترينبازدهها)حدود95درصد
وگاهباالتر(دربازهعملكرديدرايننوعتوربينهاقابلحصولاست.شكل4مقطعيک
نمونهتوربينفرانسيسافقيرانشانميدهد.آمارمندرجدرپايگاهرسميوزارتنيرونشان
ميدهد،بيشترينتعدادتوربينهاينصبشدهدركشورماازايننوعتوربينهستند.جالب
توجهاستكهتقريباًبالغبر60درصدكلتوربينهايآبينصبشدهدرسراسرجهان

نيزتوربينفرانسيسهستند]8[.


تاريخچه طراحي توربين در شركت فراب
بيشازيکدههاستكهطراحيتوربيندرمجموعهشركتفرابآغازشدهاست.
ازسال1386درمجموعهشركتفراب،فعاليتطراحيتوربينبهپشتوانهبيشاز10

كشورها به ترتيب ظرفيت 
نصب شده به مگاوات

كشورها به ترتيب 
پتانسيل كل به مگاوات

كشورها به ترتيب پتانسيل
 نصب نشده به مگاوات

كلمبياچينچين

چينكلمبيااياالتمتحدهآمريكا

هندهندژاپن

شيليژاپنايتاليا

ژاپننروژنروژ

نسبت ظرفيت نصب شده به كل پتانسيل كشورها
نصب )درصد(

15.1هند

20.3ويتنام

15.1تركيه

2.8قزاقستان

11.2پاكستان

0.4تركمنستان

6.3افغانستان

5.7ازبكستان

4.5قرقيزستان

26.1سريالنكا

41.6ارمنستان

3.2آذربايجان

41.4گرجستان

شكل 3- پتانسيل نصب نيروگاه هاي  برق آبی كوچك در منطقه آسيا

جدول 2- آمار رتبه بندي پنج كشور نخست در توسعه و پتانسيل نصب نيروگاه هاي  برق آبی كوچك

جدول 3- آمار نسبت ظرفيت نصب به كل پتانسيل نصب نيروگاه هاي كوچك، ميني و ميكرو كشورهاي در 
همسايگي ايران و برخي كشورهاي جنوب شرق آسيا
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سالبازنگريطراحيرويپروژههايانجامشدهودردستاجراشروعوتيميكاملاز
متخصصانباتخصصهايزيرتشكيلشد:

• كارشناسانمدلسازيسهبعدي
• كارشناسانطراحيهيدروليكي

• كارشناسانطراحيمكانيكي
• كارشناسانموادومتالورژي

• مشاورانطراحي
اكنوننيزاينتيمدرمعاونتمهندسيشركتفرابفعالبودهومشغولطراحي
نيروگاه10مگاواتيگتونداست.درجدول3،خالصهايازاطالعاتپروژههايطراحي

توربينهايفرانسيسدرمجموعهشركتفرابآوردهشدهاست.

شكل5،نمودارعملكردياهيلچارتتوربينطرحنيروگاهآزادرانشانميدهد،كه
مطابقباآن،راندمانبهدستآمدهنيروگاهبيشتراز94درصداست.باتوجهبهمقاديربازدهي
بسيارباالكهباانجامتستهايمدلتوربينمحرزشدهاند،مشخصميشودكهطراحياين
توربينهابهويژهطراحيتوربينتوسعهگتوندعليا،طراحيكاماًلبهروزبابازدهيباالست.



پروژه 
به ترتيب سال 

طراحي - 
مشخصات

سرعت 
توربين

 )دور بر 
دقيقه(

هد 
نامي 
)متر(

دبي نامي 
)مترمكعب بر 

ثانيه(

توان نامي 
)مگاوات(

بازدهي توربين 
در بهترين نقطه 

)BEP(

نيروگاه
مهريان2

75095.61.81.5<89

1000954.013.594.2نيروگاهآزاد

توسعهگتوند
عليا

187.514119325095.75

5001254.65.293.2گتوندكوچک

شكل 4- مقطع نماي  قرارگيري توربين  افقي فرانسيس

شكل 5- هيل چارت توربين نيروگاه آزاد

1

2

3

4

5

6

)Spiral casing( محفظه حلزوني

)Coupling( كوپلينگ

)Draft tube( لوله مكش

)Generator( ژنراتور

)Bearing housing( محفظه ياتاقان 

)Flywheel( چرخ طيار 

جدول 3- خالصه مشخصات توربين پروژه هاي مختلف طراحي شده
 توسط مجموعه شركت فراب از آغاز تاكنون.
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شكل6،مدليسهبعديازتوربينپروژه10مگاواتيگتوندراكهشاملدوواحد
توربينفرانسيسافقيبهظرفيتهريک5.2مگاواتاستوبهتازگیبيشترفعاليتهاي

طراحيآندرشركتفرابانجامشده،نمايشميدهد.



شكل 6- مدل سه بعدي از مجموعه توربين فرانسيس افقي نيروگاه گتوند 10 مگاوات

تهيه كاتالوگ طراحي بومي توربين هاي فرانسيس
در بازه ۲۵0 كيلووات تا ۲۵ مگاوات در مجموعه شركت فراب

بااستفادهازدانشكسبشدهوتجربههایموجوددرزمينهتوربينهايفرانسيسو
داشتنمدلهايمناسبتستشدهتوربين،برايمحدودههايكاركرديمناسببراي
هرمدلازتوربينهايفرانسيسباقطرهاودورهايمختلفميتوانيکمدلمناسب
توربينرابرايناساسپيشنهادكرد.اينمهمدرمجموعهشركتفرابانجامشدهو
بهاينترتيب،برايمدلهايگوناگون،نمودارهايهددبيياهدتوانيادبيتوانبراي
قطرهاوسرعتهايمختلفبهدستآمدهاست.بهمنظورشناساييوانتخابتوربين
مناسب،هرمدلدارایكداختصاصياست.نمودارهايغرقابيموردنيازبراياين

مدلهانيزتهيهشدهوموجوداست.
شايانذكراستكهبهطورخالصهمراحلطراحيتوربينهايفرانسيسياتوربينهاي
آبيبابررسيهاياوليهوطراحيپايهآغازوباتوليدنقشههاياجراييبرايساخت

وتستهايكارخانهايبهپايانميرسد.بهطورخالصه،اينفعاليتهاعبارتنداز:
• طراحي پايه:شاملطراحينوع،سرعتدورانيتوربينوابعاداصليآنميشود.
• طراحي هيدروليك اجزاي مختلف توربين:اينبخششاملطراحيجزييات
هندسيوابعادي،طراحيشكلسهبعديوآناليزهايهيدروليكيشاملشبيهسازيهاي

عدديميشود.
بهمنظورمطالعهعملكردوشرحكاركرد تست آزمايشگاهي مدل توربين:  •
واطمينانازعملكردتوربينونيزبرآوردمشخصاترفتارتوربيننمونهواقعي،به
بررسيعملكردآزمايشگاهيمدلتوربيننيازاست.بااستفادهازتستمدلتوربين،
نمودارهايعملكرديتوربين،شرايطكاركرديآنوپارامترهايخروجيآنمانندضريب
كاويتاسيونوميزاننوساناتفشارآنبهدستميآيد.بهطوركلي،تمامپارامترهاي
عملكرديتوربيندراينبخشبهدستميآيند.توربيناصليساختهشدهبرحسب
اينمدل،دارايپارامترهايمشابهبااينمدلبرحسباعدادبدونبعداست.گارانتي

توان،بازدهوكاويتاسيونبراساستستمدلاست.

• طراحي مكانيك:دراينبخشازطراحيمدلسازيسهبعدياجزاصورتميگيرد.
تحليلهايمكانيكيوديناميكي)تحليلهايتنش،آناليزمودالو...(نيزانجامميشوند.
• طراحي جزييات و توليد نقشه هاي اجرايي و دستورالعمل هاي ساخت و 
تست كارخانه اي:اينبخش،آخرينبخشفرآيندطراحيتوربيناست،كهدرآن
نفشههايساختبهمنظورساختتوربينتوليدميشوند.بههمينمنظور،درنهايت

بايدنقشههايساخت،رويههايموردنيازوبرنامههايكنترلكيفيتمدونشوند.
مهندسي به مربوط بهمنظوركاهشهزينههاي توربينهايكوچک درطراحي 
طرح،هموارهازمدلهايتوربينموجوددرتجاربشركتطراحوسازندهوبدون
انجامتستمدلدرآزمايشگاه،باتعيينمقاديرمناسبدوروقطربراساستوانمورد
نيازتوليدي،توربينمناسبانتخابشدهوآنگاهمراحلديگرطراحيازقبيلانجام
محاسباتمكانيکوتهيهنقشههايطراحيوساختصورتميپذيرد.تهيهكاتالوگ
توربينهايفرانسيسكوچکدرفرابنيزبااينرويكردوديدگاهانجامشدهاست.
كاتالوگ، اساس بر توربينمناسب انتخاب با باداشتنتجربههایمناسبطراحي،

طراحيهايتكميليانجاموتوربينساختهخواهدشد.
درفرايندطراحي،نرمافزارهايگوناگونداخليوخارجيبهمنظورانجاممدلسازي
ونقشهكشي،شبيهسازيوتحليلهايمكانيكيوهيدروليكي،تحليلاجزايگوناگون
مانندشيرهايپروانهايازنرمافزارهايتخصصيتربرايطراحيتوربينمانندنرمافزارهاي
رانروشبيهسازيهيلچارتتوربيناستفادهميشود.شايانذكر طراحيهندسه
است،برخيازايننرمافزارهاتوسطخودفرابوبااستفادهازتجربهودانشكسبشده

چندينسالهفرابتوليدشدهودركارطراحيازآنهااستفادهميشود.
مجموعهنمودارهايالزمبرایانتخابتوربينفرانسيسمناسبدرمحدوده250
كيلوواتالي25مگاواتدركاتالوگتوربينمجموعهشركتفرابارائهشدهاست.
بهمنظورانتخابتوربينمناسببراييکطرح،باانتخابمحدودهعملكرديموردنظر
وشرايطكاركردناميتوربينميتوانمدلمناسب)باكداختصاصيآن(راازنظر

اندازهودورموردنظرانتخابكرد.
شكل7ناحيهكاركردتوربينهايفرانسيسطراحيفرابارائهشدهدركاتالوگ
توربينرانشانميدهد.شكلهاي8و9نمونههاييازنمودارهايانتخابمدلهمراه
باتعيينميزانغرقابيمناسبهرتوربينهستند،كهدركاتالوگتوربينارائهشدهاند.
جدولهاونمودارهايعملكرديهرتوربينخاص،مانندهيلچارت،بعدازانتخاب
مدلمناسبوبراساسحدودآنتوسطتيمطراحيمجموعهشركتفرابدرمعاونت

مهندسيتهيهوارائهميشود.


شكل 7- ناحيه كاركردي توريبن هاي فرانسيس طراحي فراب ارائه شده در كاتالوگ توربين
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ايرانحدود11گيگاواتوبااحتسابكشورهايمهمدرجنوبشرقآسيايعنيهند،
نيروگاههايبرقآبی نصبنشده پتانسيل گيگاوات مجموع31 در وسريالنكا ويتنام
كوچکوجوددارد.همچنينيونيدوياسازمانتوسعهصنعتيوابستهبهسازمانملل
متحد)UNIDO(نيزبراساسگزارشسال2016خودعنوانكردهكههنوز130
گيگاواتپتانسيلنصبنشدهنيروگاههايبرقآبیكوچکدردنياوجوددارد،كهباتوجه
بهاهميتاقتصاديوتوسعهمنطقهايبااحداثايننيروگاهها،اهتمامجهانيبرتوسعه
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فرابدربازارداخليوبينالمللياينتوربينهااست.
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شكل 10-تصوير جلد كاتالوگ طراحي 
شده در شركت فراب
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معرفي كتاب

كتاب»هموابستگيديگربساست«بهزبانيسادهبهماكمک
ميكندتانسبتبهحالبدمانآگاهييابيم،ديگرانراباعثبد
بپذيريم،خود را بدمان حال مسئوليت ندانيم، بودنحالخود
وابستهمانراشناساييكنيم،بهتدريجوبهمروربهوضعيتكسالتبارودروغين

زندگيمانپايانبخشيموزندگيشاديراشروعكنيم.
ازاينقبيل»اگراوتغييركند،حالمنخوب باورهايقديميوكهنهاي
خواهدشد«،»اگرفقطاينمشكلحلشودخوشحالخواهمبود«،»كافياست
فقطارادهكنم،اوراتغييرخواهمداد«يا»اوكافيستارادهكند،مشكلشرا
حلخواهدكرد«و...،مارادروضعيتناخوشيايقراردادهاستكهباهرنوع
ناخوشيشناختهشدهديگريمتفاوتاست.درديدگاهقديمماانگشتخودرا
بهطرفديگريياديگرانياحتيبهطرفشيءمانندانواعموادشيميايياعتياد
آور،تلفنهمراه،رايانه،پولو...ميگيريمواوياآنرامسببرنجوناراحتييا

برعكس،اوياآنرامسببخوشيوآرامشخودميدانيم.وليدرديدگاهيا
ديدمانجديدمابهباورهاينووكارامجهزميشويم.»ملوديبيوتي«بازباني
شيوادراينكتاببيانميكندكهمشكل،خودماودردرونماست.ازاينرو
تمامكسانيراكهبهانواعموادشيميايياعتيادآور،خوردن،خريدكردن،برقراري
رابطهباديگران،تلويزيون،رايانه)اينترنت(،تلفنهمراه،خشم،ورزش،كار،ترس
ازآلودگيوبهطوركليبهانواعرفتارهايوسواسيوابستهاند،معتادخوانده
است.ازاينرومعتقداستاينوضعيتبهنامينيازداردتاكسانيكهمبتالبهآن
هستندراازبرچسبهايديوانه،مريض،بيعرضه،سادهلوحو...رهاييبخشيمبه
همينجهتواژه»هموابستگي«رابرروياينوضعيتكمابيشهمگاني،نهاده
است.چاپششماينكتاببهنويسندگيملوديبيتيوترجمهروانحسام
الدينمعصوميانشرقيدرسال1396توسطانتشاراتبهجتباقيمت25هزار

تومانواردبازارشدهاست.

كتاب»مسيرآشتيازاستبدادبهدموكراسي«،نوشته»دزموند
توتو«را»بهمناحمديامويي«،بهفارسيبرگرداندهاست.نويسنده
اين معرفي در ناشر است. شده نوبل صلح جايزه برنده اثر اين
اثرآوردهاستكهاينكتابتاريخچهوگزارشياستبهقلمدزموندتوتو،رييس
كميسيونحقيقتوآشتيآفريقايجنوبيكهپسازسقوطنظامآپارتايدتشكيل
شد.كميسيونحقيقتوآشتيآفريقايجنوبي،اتفاقيمهمدرجامعهجهانيبود.
هرگزتصورنميشدكهدركشوري،حركتازاستبدادبهدموكراسيتنهاباتوضيح
دردورنجقربانيانيکحكومتاستبداديواعطايبخششبهمجريانآنظلم
هاميسرشود.دزموندتوتودرسال1984جايزهصلحنوبلرادريافتكرد.اودر
سال1996بهعنواناسقفاعظمكيپتاونآفريقايجنوبيبازنشستهشد.اودر
سالهاياخيربهعنوانخطيببهكشورهايمختلفدعوتشدهاست.توتوكسي
استكهنلسونماندال،رييسجمهوريفقيدآفريقايجنوبي،اورابهعنوانرييس
كميسيونحقيقتوآشتيبرگزيد.اودراينكتاب،آگاهيعميقخودرادرگذر
اينتجربهسختودردناکبهتصويركشيدهاست.نويسندهاينبحثرامطرح
ميكندكهآشتيحقيقيميانمردموحاكمانمستبد،باانكارگذشتهبهدست
نميآيد.توتوكهسالهادردورانآپارتايدزندگيكردهاست،ميگويدچگونهباصبرو
صداقتميتواندنياييجديدوانسانيترساخت.نلسونماندالدراينبارهگفتهاست:

»كميسيونحقيقتوآشتيآفريقايجنوبينوريبودكهبرزندگيهمهماتابيده
شد...درطولبرگزاريجلساتدادگاههايعمومياينكميسيون،دزموندتوتوهمه
دردهايمشترک،افسوسها،اميدهاواعتمادوباورمارابهآيندهبهنمايشگذاشت«

قسمتي از اين كتاب را باهم مي خوانيم
سالن بزرگترين در بود بنا وقتي جمهوري رياست به ماندال انتخاب از پس
اجتماعاتپايتخت،مراسمتحليفاورابرگزاركنند،ماندالدستوردادصندليهاي
رديفاولسالنراخالينگهدارندتابتواندميهمانانويژهاشرارويآنصندليها
بنشاند.برگزاركنندگانمراسمكههمهميهمانانعاليمقامورسميرادعوتكرده
بودندومحلنشستنهمهراهمبهفراخورحالوروزشانتعيينكردهبودندازدستور
اوتعجبكردند.ماندالدستوردادتمامكسانيكهطي27سالزندانباناوبودندواز
هيچخباثتيبرايشكنجهجسميوروحياوويارانشكوتاهينكردهبودندرابهعنوان
ميهمانويژهاينمراسمروياينصندليهاوجلوترازروسايجمهورونخستوزير
انكشورهايمختلفبنشانند!اوبااينتصميمكهبهطورحتمريشهدرسعهصدرو
ظرفيتبااليروحياشداشت،خواستبرايهميشهبساطسفيدوسياه،كينه،نفرت
وانتقامجوييرابرچيدهوآشتيواتحادراجايگزينآنهاكند.ناشراينكتاب،»كتاب
پارسه«استكهآنرادر346صفحهوباقيمت35هزارتومانروانهبازاركردهاست.

كسي نمي تواند حال ما را بد كند جز خودمان!
هم وابستگي ديگر بس است

مسير آشتي از استبداد به دموكراسي
اگر فراموش كنيم، عدالت چه می شود؟
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معرفي كتاب

كتاب»هفتعادتمردمانموثر«نوشته»استفانكاوی«،يكیاز
پرفروشترينكتابهادرجهاناست.بيشاز25سالازنگارشاين

كتابمیگذرد،اماهمچنانپرطرفداراست.
استفانكاوی،براینوشتناينكتاب،عادتهاورفتارهایهزارانفردموفقرا
بررسیكردوبهايننتيجهرسيدكهتمامانسانهایتاثيرگذارعادتهايیسازندهو
مفيددارند.عادتهايیكهباعثشدهبتوانندبهاهدافوآرزوهایخوددستپيدا
كنند.زباناستفانكاویسادهورواناست.اودركتابشتوصيهكردهكهبهجای
نقابزدنوادایانسانهایموفقرادرآوردن،هركسیبايدازدرونشروعبهموفق
شدنكند.تمامكاریكهبايدانجامداد،خوگرفتنبهعادتهایسالموسازندهاست.

قسمتی از كتاب را با هم می خوانيم:
»امروزهيکطرزتفكراشتباهدرميانمردموجوددارد.آنهافكرمیكنندكه

شكستهاوضعفهایوالدينشانازطريقژنهابهآنهامنتقلشدهاست.درنتيجه
افرادیكهبهاينموضعاعتقاددارند،هرگزبرایپيشرفتخودشانكاریانجام
نمیدهند.اينافرادفكرمیكنندكهنقاطضعفپدرومادرشانبهآنهابهارثرسيده
وهمينموضوعباعثميشودكهحسكنندبرایموفقيتهيچشانسیندارند.
جبرگرايیآنهاموجبتسليمآنهادربرابرشرايطميشود.اگرمیخواهيدشخصيتی
قویوسالمداشتهباشيد،اينفكرراازذهنتانبيرونكنيدوايمانبياوريدكهشما
فردیآزادهستيد.پذيرفتناينموضوعباعثميشودبرایتغييردادنخوددست
بهكارشويد.عادتهایشما،شخصيتشمارامیسازند.باانجامدادنوتكرار
كردنرفتارهایسالموسازنده،عادتهایجديدیدرخودشكلمیدهيد.اين
عادتهایموثرباعثميشودشخصیموفق،پيشرفتهوموثرشويد.«اينكتابرا
»الهامخرسندي«بهفارسيترجمهكردهاستوانتشارات»هورمزد«آنرادر536

صفحهبهقيمت29هزارتومانمنتشركردهاست.

»طبلحلبی«نوشته»گونترگراس«استكهدرسال1999جايزه
نوبلادبياترابهخاطربهتصويركشيدنافسانههایشادوسياه
دريافت بودند، فراموشیسپردهشده بهدست تاريخ گذر در كه
كردهاست.قهرماناينكتاب،يکقهرمانكوچکاست،كوچکنهازنظرتوانايی
هایروحیوشخصيتی،بلكهازنظرجسمی.رشدجسمیاسكار)شخصيتاصلي
داستان(متوقفشدهاستواودرقدوقوارهيکپسربچه3سالهباقیماندهاست،
امااينپسربچهازنظرهوشیخيلیجلوترازهمهاستومیتواندبهتحليلهمه
ماجراهايیكهشاهدشاستبنشيند.اسكارازسال1899قصهاشراشروعمیكند
ومیگويدكهچطورمادربزرگوپدربزرگشباهمآشناشدندومادرشبهدنياآمد.
ناديده بهوسيلهديگران بهدليلعقبماندگیجسمی بهدنياميآيدو اسكار
گرفتهميشودوكسیكاریبهاوندارد،امااوهمهجاهستوازهمهچيزخبردارد
وبههمهجاسرکميكشد.البتهاوراهیهمبرایارتباطباديگرانداردوآنطبل
حلبیاشاستكهدرتولدسهسالگیگرفتهواينطبلهرسالباطبلجديدی
تجديدميشود،واوطبالقهارینيزهست.باشروعجنگجهانیدومتوانايیهای
اسكاررشدمييابد.تاآنجاكهجنگبهپايانمیرسدوآلمانشكستمیخورد.
پسازپايانجنگوشكستآلمانرشدجسمیاسكارآغازميشود،امارشدذهنی
اومتوقفمیشود...میتوانطبلحلبیرابهسهبخشتقسيمكرد:بخشاولدر

موردزندگیاسكاروخانوادهاوودايرهآشنايانوبستگانآنهاست.بخشدوم
جنگجهانیرادربرمیگيردوبخشسومدرموردتجارباسكارازآلمانواروپای
بعدازجنگاستيابهشتیكهدرآنزندگیميكنند.تعهداصلیكتابدرمورد
مقابلهباآلماننازیازدروناستتجربهایكهتاكنوندرادبياتچنداندست
يافتنینبودهاست.گونترگراسبااحساسپشيمانیازعضويتدرسازماناساس
درزمانجنگ،بانوشتناينكتابتالشمیكردمردمراازعقايدواعمالآنها
آگاهسازد.نكتهخندهداردرمورداسكارايناستكهاوراویاولشخصیاستكه
خودراراویسومشخصميپندارد.درسراسركتاباوطادعاميكندكهچيزهايی

بسيارظالمانهراميداندوبهيادميآورد.
ادعاهايی اماچنين ميآورد. ياد به را تولدخود لحظه كه ميكند ادعا مثال
مشخصميكندكهاسكارتالشميكردهكنترلزندگیخودراازابتدادردست
بگيرد.بهعبارتديگراودرموردآسيبپذيربودنپسریبهاندازهخوداحساس
ناامنیمیكند.اينكتاب793صفحهاستوبههمراهدورمانديگربهنامهای
»موشوگربه«و»سالهایسگی«كهكاملكنندهيكديگرهستنديکسهگانهرا

تشكيلميدهند.
اينكتابرا»سروشحبيبي«بهفارسيترجمهكردهوانتشاراتنيلوفرآنرادر

793صفحهبهقيمت65هزارتومانمنتشركردهاست.

هفت عادت مردمان موثر
عادت ها و رفتارهای هزاران فرد موفق چيست؟

طبل حلبی
اسکار به دنیا می آید...
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سفر به قلب گردشگري شرق آسيا
باليزيباترينومشهورترينجزيرهاندونزیاستكهدرجنوبخطاستوابين
جاوهدرغربولومبوکدرشرققرارگرفتهاست.اينجزيرهدواقيانوسآرامو
هندرابههمپيونددادهكهدرنتيجهاينوصلتخودازآبوهوایبسيارمتفاوتی
برخورداراستومثلبسياریازجزايرديگراندونزی،دنيایمخصوصبهخودش
رادارد.دنيايیكهاينناماينجزيرهرادرفهرستبرترينمقاصدتوريستیجهان

قراردادهاست.سفربهبالیسراسرتجربهفرهنگ،طبيعت،هنروروحيهخواهد
بود.دراينجزيرهطبعاًسواحلفوقالعادهایراخواهيدديدكهاصلیترينجاذبه
بالیهستند.ولیجذابيتبالیفقطبهزيبايیهايمناظرودرياچهآننيست،
بلكهنقاطفرهنگیمختلفیهمدرقلبآنجایگرفتهاندكهبازديدازآنهابه

هرگردشگریتوصيهميشود.

روايتبه
آيه توكليازدريچهدوربينهمكارانتصوير

كارشناس سخت افزار و پشتيباني فني
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فراب در بين برترين هاي 

اقتصاد ايران





نصب پوشش فلزي 612 متري شفت عمودي 
كشور سريالنكا

پروژه چندمنظوره ]]
اومااويا 



گزارشحضور
موفقفرابدرنمايشگاه

بينالملليحملونقلريلي
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نيروگاه 
داريان به 
شبكه برق 
كشور پيوست

چراييوچگونگيتغيير
لوگويفرابدر
چارچوببرندسازي

اعطايگواهیتاييدفنینرمافزار
كنتورهایهوشمندبهشركتفراب

نصبپوششفلزي612متري
شفتعمودینيروگاهاومااويا

توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صورت گرفت:

براي نخستين بار در دنيا توسط متخصصان ايراني انجام شد:

دكتر علي وكيلي 
مديرعامل فراب شد

با توديع مهندس مهران لطفي






