




معرفي گواهي نامه هاي صالحيت پيمانكاري و مشاوره

گواهي نامه صالحيت
 پيمانكاري چيست؟

گواهي تاييد صالحيت پيمانكاران گواه و 
تائيدي بر رعايت اصول فني، مهندسي 
شركت هايي است كه با احراز و تاييد شرايط 
شركت در سامانه جامع تشخيص صالحيت 
عوامل نظام فني و اجرايي مورد قبولي و 
راستي آزمايي قرار گرفته باشند. مرجع 
صدور گواهي نامه هاي صالحيت پيمانكاري 
سازمان برنامه و بودجه كشور است. 
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دراينشمارهميخوانيد:دراينشمارهميخوانيد:

تجربهنگاري

تقدير معاون اول رئيس جمهوري از شركت فراب
شرکت فراب برای سومین بار، موفق به کسب عنوان »صادر کننده ممتاز ملّي« و دریافت تندیس 
و لوح تقدیر از دست معاون اول رئیس جمهوری اسالمی ایران در بیست و دومین مراسم روز 

ملی صادرات شد...

جهانگيری: بخش خصوصی موتور حركت اقتصاد ايران است
معاون اول رئیس جمهوری گفت: ما بارها گفته ایم موتور حرکت اقتصاد ایران بخش خصوصی است 
و هر راه دیگری به بیراهه رفتن است. »اسحاق جهانگیری« این مطلب را در مراسم بیست و دومین 
سالروز ملی صادرات اعالم کرد و افزود: در شرایط خاص قرار گرفته ایم و نمی توانیم غیرصادقانه 

صحبت کرده و چیزی را کتمان کنیم...

اختصاص 1۰ ميليارد دالر به توليد داخل
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۰ میلیارد دالر ارز حاصل از افزایش صادرات به تولید داخل 
اختصاص خواهد یافت. »رضا رحمانی« این مطلب را در مراسم بیست و دومین سالروز ملی صادرات 
بیان کرد و گفت: در جریان همه مشکالت صادرکنندگان و صنعتگران قرار دارم و وظیفه اصلی من 

پیگیری و حل این مشکالت است....

صادركنندگان با فروش ارز خود به بهبود وضعيت ارزی كمک كنند
اقتصادی، فرصتی  ارز در عرصه  افزایش معقول نرخ  ایران گفت:  رئیس سازمان توسعه تجارت 
منحصربه فرد برای تولیدکنندگان و صنعتگران است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: 
افزایش معقول نرخ ارز در عرصه اقتصادی، فرصتی منحصربه فرد برای تولیدکنندگان و صنعتگران 

است؛ اما از صادرکنندگان در شرایط حساس کنونی انتظار می رود

فراب،»صادركننده منتخب  صندوق ضمانت صادرات ايران در سال 1396« 
در مراســم تقدیر از صادرکنندگان منتخب صندوق ضمانت صادرات ایران، لوح تقدیر و تندیس 
»صادرکننده منتخب صندوق ضمانت صادرات ایران در ســال ۱396«، به معاون توسعه طرح ها 

)حوزه ۱( شرکت فراب اهدا شد...

حضور فعال و موفق فراب در بين شركت هاي داخلي و خارجي صنعت برق  
گروه فــراب با حضور فعال در هجدهمین نمایشــگاه بین المللي صنعت بــرق ایران، به معرفي 

دستاوردها و توانمندي هاي خود در صنعت برق پرداخت...

توسعه كشور به توسعه صنعت برق وابسته است
 وزیر نیرو گفت: اجماع ملی در حل مسائل صنعت برق و توسعه فعالیت در آن، نیاز اصلی در این 

صنعت است و بر این اساس باید یک تشکل ایجاد شود...

گزارش تصويری هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران

معرفي توانمندي ها و ظرفيت هاي فني و مهندسي فراب در 
ايران كان مين 2۰18

توانمندي هــا و ظرفیت هاي فني و مهندســي شــرکت فراب در حوزه معــدن و صنایع معدني، در 
»چهاردهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت، تجهیزات و صنایع وابسته« 

)ایران کان مین 2۰۱8(، معرفي شد...
مروري بر آخرين وضعيت هاي طرح ها و پروژه هاي شركت فراب به 

همراه گاه شمار پيشرفت
نمايش توانمندي هاي گروه فراب به بازديدكنندگان داخلي و خارجي 

صنعت آب
چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران، طي روزهاي یازدهم 
تا چهاردهم مهرماه ۱397 با حضور 244 شرکت داخلی و خارجی در محل نمایشگاه های بین المللی 

تهران برگزار شد...
وزير نيرو : نسبت به رفع مشكالت خوشبين هستم

وزیر نیرو گفت: »تحریم ها و تهدیدها، فرصت است و قطعا اتفاقات خوبی برای صنعت آب در راه است.«
دکتر »رضا اردکانیان«، وزیر نیرو، این مطلب را...

بايد 7۰ درصد از آب شيرين كن های مورد نياز كشور را در داخل توليد كنيم
نشســت هم اندیشی فعاالن صنعت نمک زدایی آب با حضور جمعی از فعاالن این صنعت در حاشیه 
چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت آب و تأسیســات آب و فاضالب ایران برگزار شد. دکتر 

»علی اصغر اعلم الهدی«، رئیس انستیتوی آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف، در این نشست...

 گزارش تصويری چهاردهمين نمايشگاه 
بين المللی صنعت آب و تاسيسات آب و فاضالب ايران

 معرفی دستاوردهای علمی و فنی فراب در پنجمين همايش
 و نمايشگاه سد و تونل ايران

توانمندي ها و دستاوردهای علمی و فنی فراب در زمینه سد و تونل در پنجمین همایش و نمایشگاه سد 
و تونل ایران معرفي شد. به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، در پنجمین همایش و نمایشگاه سد و 

تونل ایران که طی روزهای دهم تا دوازدهم مهرماه ۱397 در ...

 كسب ركورد 1۰ ميليون نفر - ساعت كار بدون حادثه ناتوان كننده
 در پروژه اومااويا

 رکورد ۱۰ میلیون نفر - ســاعت کار بدون حادثــه ناتوان کننده در »طرح چندمنظوره اومااویا« در 
کشور سریالنکا، توسط شرکت فراب به عنوان پیمانکار این طرح کسب شد...

سفر دو معاون وزير از كشور سريالنكا به ايران
 دو معاون وزیر از کشــور سریالنکا به دعوت و میزباني شرکت فراب، به ایران سفر کرده و با بخشي 

از توانمندي ها و قابلیت هاي فني و مهندسي کشورمان آشنا شدند...

 حضور نماينده ايران از شركت فراب در نشست عمومي
IEC دوساالنه كميته فني توربين هاي هيدروليک استاندارد 

نشست عمومي دوســاالنه کمیته فني توربین هاي هیدرولیک TC 4 استاندارد IEC از 24 تا 28 
سپتامبر 2۰۱8 در شهر میالن کشور ایتالیا برگزار شد. ...

عملكرد شركت ساخت تجهيزات فراب در سال 96 
آنچه مي خوانید، گزارش عملکرد شرکت ساخت تجهیزات فراب در سال ۱396 است که در سه بخش 
جداگانه شامل »قراردادهاي خاتمه یافته«، »قراردادهاي منعقد یا شروع شده« و »قراردادها و پروژه هاي 

آتي«، در حوزه هاي کسب و کار این شرکت تنظیم شده است ...

 سامانه هاي آب نيروگاهي حرارتی بدون دور ريز 
یکي از مشکالت و بحران هاي جدي که جهان امروز با آن روبه رو است، مسئله خشکسالي و کمبود منابع 
آب شــیرین در دسترس است. بر طبق آمار 97 درصد از آب هاي موجود جهان شور هستند، دو درصد 

به صورت یخ هاي قطبي و فقط یک درصد از منابع آب جهان، شیرین و قابل استفاده هستند...

از گوشه و كنار جهان
از گوشه و کنار جهان نگاهی گذراست به اخبار انرژی جهان. همه آنچه در 2ماهه گذشته در قالب 
قراردادهای تجاری در حوزه احداث نیروگاه های حرارتی، بادی، خورشیدی، آبی و سدسازی بین کشورها 
و شرکت های معتبر تولید انرژی اتفاق افتاده است را در این دو صفحه بازتاب می دهیم. رنگ آبی نشانگر 
قراردادها و اخبار حوزه آب، رنگ قرمز نشانگر قراردادها و اخبار حوزه نیروگاه های حرارتی و رنگ سبز 

انرژی های نو را پوشش خواهد داد...

مالير؛ بزرگ ترين شهر خيرين ايران
چند وقتی بود که مي خواستم به منطقه لرستان سفرکنم تا اینکه بخت با من یار شد و اواخر شهریورماه 
سه روز زمان برایم فراهم شد. با توجه به وسعت پهناور منطقه لرستان و محدودیت زماني که داشتم؛ 

برنامه ام را به دیدن شهرهای مالیر و الیگودرز محدود کردم...

معرفی كتاب

رمز و رازهايي نهفته در دل معماري
روســیه، بی شک یکی از زیباترین کشورهای دنیاست، با رمز و رازهایي نهفته در دل معماري پایتخت  

این سرزمین، مسکو و پایتخت فرهنگي اش سن پطرز بورگ. این دو شهر در روسیه، مهد تندیس هایي...
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نشريه فراب به روايت تصوير

جلدنشريهشماره60
لحظهدريافتتنديسولوحتقدير»صادركنندهممتازمّلي«

ازدستمعاوناولرئيسجمهوریاسالمیايران



بار،  سومین  برای  فراب  شرکت 
موفق به کسب عنوان »صادر کننده 
ممتاز مّلي« و دریافت تندیس و لوح 
رئیس  اول  معاون  دست  از  تقدیر 
جمهوری اسالمی ایران در بیست و 
دومین مراسم روز ملی صادرات شد.

عمومی  روابط  گزارش  به 
که  مراسم  این  در  فراب،  شرکت 
مهرماه  بیست و نهم  یكشنبه  روز 
بین المللي  همایش هاي  مرکز  در 
حضور  با  و  سیما  و  صدا   سازمان 
اسالمي  رئیس جمهوري  اول  معاون 
ایران، جمعي از وزیران، نمایندگان 
مجلس شوراي اسالمي، استانداران، 
بازرگانی،  اتاق های  نمایندگان 
تعاون و اصناف و جمعی از تجار و 
بازرگانان کشور برگزار شد، تندیس 
»صادرکننده ممتاز مّلي سال 1397 
در گروه خدمات فنی و مهندسی« 
جهانگیری«  »اسحاق  دکتر  توسط 
به دکتر »علي وکیلي«، مدیر عامل 
مراسم  در  اهدا شد.  فراب،  شرکت 
با  که  امسال  صادرات«  ملی  »روز 
تجلي  غیرنفتی،  »صادرات  شعار 
حمایت از کاالي ایراني« برگزار شد، 
از پنج شرکت ممتاز و 45 شرکت 

نمونه صادراتی، تجلیل شد. در این 
مراسم، پنج شرکت  »فراب«، »ایران 
گالب مرغوب«، »صنایع الكترونیك 
داداش  »صنعتی  )صاایران(«،  ایران 
اکسپرس«  »یاتا  و  )شونیز(«  برادر 
ممتاز«  »صادرکنندگان  به عنوان 
معرفی شدند. این گزارش می افزاید: 
در  نیز،  این  از  پیش  فراب  شرکت 
سال های 1389، 1390، 1391، 1393 
و 1394 به عنوان »صادر کننده نمونه 
انتخاب  مهندسی«  و  فنی  خدمات 
گرفته  قرار  تقدیر  مورد  و  شده 
پس  فراب  شرکت  همچنین  بود. 
به عنوان  درخشش  سال  پنج  از 
فنی  خدمات  نمونه  کننده  »صادر 
پیشین،  سال های  در  مهندسی«  و 
در بیستمین دوره مراسم روز ملی 
کسب  به  موفق   ،)1395( صادرات 
و  ممتاز«  کننده  »صادر  عنوان 
از  افتخار  لوح  و  تندیس  دریافت 
ایران شد  رئیس جمهوری اسالمی 
که با تكرار این افتخار در سال بعد، 
لوح تقدیر و تندیس »صادر کننده 
ممتاز مّلي سال 1396« توسط معاون 
اول رئیس جمهوری اسالمی ایران به 

شرکت فراب اهدا شد.
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تقدير معاون اول 
رئيس جمهوري از 

شرکت فراب 

در پي انتخاب فراب به عنوان »صادرکننده ممتاز ملّي« 
براي سومين سال پياپي صورت گرفت:



در لوح تقدیر »صادرکننده ممتاز ملّي سال ۱397« 
امضای  به  که  فراب  شرکت  عامل  مدیر  به  شده  اهدا 
»محمد شریعتمداری«، وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
حقیقي  تجلي  غیرنفتی  »صادرات  است:  آمده  رسیده، 
ملّي  اقتصاد  پیشران  و  ایراني  کاالي  تولید  از  حمایت 
بازارها در عرصه بین المللي بوده و نقش و  و گسترش 
کشور  پایدار  و  همه جانبه  توسعه  در  کلیدي  جایگاهي 
ترسیم شده  اهداف  تحقق  تردید  بدون  دارد.  عزیزمان 
و  مقاومتي  اقتصاد  کالن  سیاست هاي  چارچوب  در 

سند چشم انداز ۱4۰4، محصول همت و سخت کوشي 
نقش آفرینان عرصه صادرات غیرنفتي و زیر سایه الطاف 
خداوندي میسر شده است. همچنین شایسته مي دانم 
با  ارجمند  تالشگر  شما  جهادگونه  تالش هاي  پاس  به 
تقدیم لوح تقدیر »صادرکننده ممتاز ملّي سال ۱397« 
و  نموده  قدرداني  وزین  شرکت  آن  مجاهدت هاي  از 
در  شما  ارزشمند  گام هاي  براي  را  شادباش ها  بهترین 
مسیر آباداني، رشد، شکوفایي و بلوغ تولیدي و خدماتي 

ایران مقدس، نثارتان کنم.«

پيام تبريك مدير عامل شركت فراب 
به مناسبت انتخاب فراب به عنوان 
»صادركننده ممتاز ملّي سال 1397«

همكاران عزيز و تالشگر گروه فراب
مطلع  که  همان گونه 
دومین  و  بیست  در  شده اید 
صادرات،  ملی  روز  مراسم 
تمام  اقتدار  با  فراب  شرکت 
متوالي،  سال  سومین  برای  و 
عنوان  کسب  به  موفق 
»صادرکننده  غرورآفرین 
ممتاز ملّي« و دریافت تندیس 
معاون  دست  از  تقدیر  لوح  و 

اول محترم ریاست جمهوری اسالمی ایران شد.
و  ارزشمند  موفقیت  این  به  دستیابي 
ستودني که پس از پنج سال درخشش به عنوان 
»صادرکننده نمونه خدمات فنی و مهندسی« و 
ملّي«  ممتاز  »صادر کننده  عنوان  کسب  بار  دو 
حکایت  است،  گرفته  صورت  پیش  سال هاي  در 
و  فراب  و مهندسي  فني  باالي  توانمندي هاي  از 
متخّصص  انساني  نیروي  واالي  کوشش  و  هّمت 
قابل  و  گرانبها  سرمایه اي  که  دارد  آن  مجّرب  و 
به  براي توسعه و سازندگي و خدمت رساني  اتکا 

حساب مي آید.
موفقیت  این  صمیمانه  تبریک  با  این جانب 
ارزشمند و ممتاز به یکایک همکاران گرانقدرم در 
گروه فراب، از دور دست ترین کارگاه ها در اقصي 
نقاط ایران و جهان گرفته تا همکاران ستادي ام 
از تالش ها  در دفاتر تهران، وظیفه خود مي دانم 
و  عزیزان  و هدفمند شما  تقدیر  قابل  و زحمات 
مهمي  نقش  که  قبلي شرکت  مدیران  همچنین 
سپاسگزاري  داشته اند،  دستاورد  این  کسب  در 
این گونه  استمرار  و  تکرار  بي شک،  نمایم.  
افتخارات در سال هاي آینده، جز با تالش و هّمت 
جمعي، همراهي و همدلي تک تک شما گرامیان، 
موفقیت آمیز  گذار  براي  و  نیست  دست یافتني 
کار  تداوم  پیش  رو،  مساعد  نه چندان  شرایط  از 
راه موجود  تنها  و همدالنه،  و کوشش مسئوالنه 

است.
 از درگاه حضرت حق، سالمتي و سعادتمندي 
و  نموده  آرزو  را  محترمتان  خانواده هاي  و  شما 
امیدوارم در پرتو الطاف بي پایان الهي و با تالش 
و دلسوزي همه همکاران، همچنان شاهد تعالي و 

ارتقاي فراب باشیم.
علي وكيلي

روايتبه
تصوير

لوحتقدير»صادركنندهممتازمّلي«
اهداشدهبهمديرعاملشركتفراب
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ما  گفت:  رئیس جمهوری  اول  معاون 
بارها گفته ایم موتور حرکت اقتصاد ایران 
بخش خصوصی است و هر راه دیگری به 

بیراهه رفتن است.
را  مطلب  این  جهانگیری«  »اسحاق 
ملی  سالروز  دومین  و  بیست  مراسم  در 
شرایط  در  افزود:  و  کرد  اعالم  صادرات 
نمی توانیم  و  گرفته ایم  قرار  خاص 
را  چیزی  و  کرده  صحبت  غیرصادقانه 

کتمان کنیم.
وی با تاکید بر اینکه به اعتماد متقابل 
دولت و بخش خصوصی نیاز داریم، گفت: 
فرصت  به  را  تهدید  شرایط  می خواهیم 

تبدیل کرده و موانع را برطرف کنیم.
وجود  مسائلی  داد:  ادامه  جهانگیری 
است  روشن  ایران  ملت  برای  که  دارد 
یازدهم  دولت  در  نیست؛  پرده  پشت  و 
بندهای  و  قید  تمام  که  بود  این  اولویت 

اقتصاد کشور را دور کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: 
و  اجتماعی  سیاسی،  بین المللی،  شرایط 
فرهنگی بر روی اقتصاد کشور تاثیرگذار 
تاثیرگذاری  پیرامونی  محیط  ولی  است؛ 

محیط  افزود:  وی  دارد.  بیشتری 
پیرامونی در اختیار دولت است که باید با 
با  تعامل  سیاست گذاری های خود فضای 
جامعه بین المللی را برقرار کرده تا شرایط 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای فعالیت 

بخش خصوص فراهم شود.
بیان  با  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
اینکه دولت می خواهد شرایط بین المللی 
مدیریت  گونه ای  به  را  داخلی  و سیاسی 
کند که ثبات و آرامش به اقتصاد بازگردد 
پیش بینی  قابل  اقتصادی  شاخص های  و 
باشد، گفت: در دولت یازدهم موفق شدیم 
ثبات و آرامش را به اقتصاد بازگردانیم و 
نرخ تورم یک رقمی و فضای بین المللی 

مساعد شد.
این  در  اینکه  به  اشاره  با  جهانگیری 
دوره، اتفاقات ویژه ای در فضای بین المللی 
و سیاسی داخلی رخ داد، اضافه کرد: در 
زمینه فضای داخلی نمی خواهم صحبت 
خواهم  آن  به  خود  زمان  در  البته  کنم، 

پرداخت.
اتفاقات  زمینه  در  گفت:  سپس  وي 
بین المللی، فردی در آمریکا سرکار آمده 

که توافق بین المللی را بر هم زده و گفته 
که جنگ اقتصادی به راه خواهد انداخت، 
عده ای چنین اظهار می کنند که بنشینیم 
و مذاکره کنیم، اما روحیه و غیرت ایرانی 
مقابل  طرف  نمی دهد،  را  کار  این  اجازه 
دست  خود  کارهای  و  زورگویی  از  باید 

بردارد.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: راه 
با تحریم ها تنها بر عهده دولت و  مقابله 
حکومت نیست و یک وظیفه ملی است 
و همه نهادهای مدنی، بخش خصوصی و 
دولت و حکومت باید این پیام را به آمریکا 
این  از  هم  همراهی  با  که  باشند  داشته 

گردنه عبور خواهیم کرد.
تحریم  اینکه  به  اشاره  با  جهانگیری 
ملت  علیه  باج گیری  و  ظلم  عین  آمریکا 
هم  کنار  در  و  متحد  اگر  گفت:  است، 
سختی  دوره  که  کنیم  قبول  و  بایستیم 

است، این دوره طوالنی نخواهد بود.
برای  صادرات  کرد:  خاطرنشان  وي 
نیاز  آن  از  حاصل  ارز  که  است  این 
عهده  بر  این  و  کند  تامین  را  کشور 
بخش خصوصی است. معاون اول رئیس 

صدور  از  باید  اینکه  بیان  با  جمهوری 
جلوگیری  خلق الساعه  بخشنامه های 
استمرار  و  ثبات  می دانیم  افزود:  شود، 
موفقیت  عامل  مهم ترین  سیاست گذاری 
اشتباهی  جایی  در  اگر  و  است  کشور 
صورت گرفته و بخشنامه ای صادر شده، 
کار بخش خصوصی این است که به موقع 
در  ما  افزود:  ادامه  در  وی  دهد.  هشدار 
 8۰ منافع  و  ملی  منافع  تصمیم گیری ها 
می گیریم؛  نظر  در  را  ایراني  نفر  میلیون 
آن  بخشی،  منظر  از  شاید  که  حالی  در 

تصمیم منطقی نباشد. 
پاسخ  رئیس جمهوری در  اول  معاون 
فعاالن  از  تعدادی  پیشنهادی  طرح  به 
درباره  صادرکنندگان  و  خصوصی  بخش 
واقعا  آیا  گفت:  بنزین،  قیمت  افزایش 
بنزین  قیمت  افزایش  فعلی  شرایط  در 
گام  را  سیاست ها  باید  است؟  امکان پذیر 
به گام پیش ببریم و از اقتصاد دولتی که 
اقتصاد  به سمت  است،  نفتی  و  یارانه ای 
یک شبه صورت  اقدام  این  و  برسیم  آزاد 
نمی گیرد و باید سیاست مدیریت شده ای 

متناسب با شرایط جامعه داشته باشیم.

بخش خصوصی موتور حرکت اقتصاد ايران است
معاون اول رئيس جمهوری:
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شريعتمداری:
شجاعت بايد به مديران بازگردانده شود

رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
اجتماعي و وزیر سابق صنعت، 
گفت:  نیز  تجارت  و  معدن 
مدیران  به  باید  شجاعت 
مثال،  برای  شود.  برگردانده 

در گمرک، مدیران برخی تصمیمات را نمی گیرند، به 
دلیل اینکه می ترسند مجرم شناخته شوند. »محمد 
شریعتمداری«، با بیان این مطلب در مراسم روز ملی 
صادرات گفت: طی ماه های گذشته امتحان خود را 
به ویژه در حوزه صنعت و تجارت خوب پس نداده ایم 
صدای  و  شنوا  گوش  باید  که  آن طور  نتوانستیم  و 
رسای تاجران و بازرگانان باشیم. وي در ادامه گفت: 
نوسانات ارزی که حاصل آن کاهش ارزش پول ملی 
است؛ فرصتی به وجود آورده است. زیرا بسیاری از 
افزایش صادرات  کشورها آن را به عنوان راهی برای 
شده  خیر  سبب  دشمن  حاال  و  می گیرند  نظر  در 
است. بنابراین امروز باید جلسه شادی صادرکنندگان 
باشد که از فرصت های بی بدیل برای افزایش صادرات 
قانونی و غیر قانونی  اما شاهد خروج  استفاده کنند،  
کاالهای مختلفی از مرزها هستیم و شاهدیم که حتی 

خاک هم صادراتش ارزشمند می شود.
 وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ارز 
اختصاص  واردات همه کاالها  به  تومانی که   42۰۰
دادیم، باعث شد، صف های طوالنی برای ثبت سفارش 
تشکیل شود و به بیش از ۵3 میلیارد دالر برسد. اما 
باید بدانیم که نباید عناصری در بین خودمان نفوذ 
کارت  شویم.  گله مند  آنها  از  بعدها  که  کند  پیدا 
بازرگانی را از بیرون و در خیابان به آن ها نداده اند. 
بلکه همین اتاق های بازرگانی بودند که به این غیر 
حرفه ای ها و غیر متعهدها که شما می گویید، کارت 
بازرگانی داده اند. وی گفت: خروج ارز صادراتی و عدم 
بازگشت آن به چرخه اقتصادی کشور که طی ماه های 
گذشته بارها خبرساز شده است، واقعیت ندارد. زیرا 
به عنوان مثال یک زمان اعالم کردند که ده ها میلیارد 
دالر ارز از کشور خارج شده و به کشور برنگشته است 
و زمان دیگر آن را ۱۵ هزار میلیارد دالر اعالم کردند. 
در حالی که چنین اعداد و ارقامی صحت ندارد. البته 
اگر کسی اشتباه کرد باید عذر تقصیر بیاورد و بگوید 
گرفت.  نخواهد  اشتباهی  تصمیمات  چنین  دیگر 
شریعتمداری با تاکید بر اینکه شجاعت باید به مدیران 
گمرک،  در  مثال  به عنوان  گفت:  شود،  برگردانده 
مدیران برخی تصمیمات را نمی گیرند به دلیل اینکه 
می ترسند مجرم شناخته شوند. بنابراین باید بسیاری 

از فرآیندها اصالح شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۰ میلیارد دالر 
ارز حاصل از افزایش صادرات به تولید داخل اختصاص 

خواهد یافت.
و  بیست  مراسم  در  را  مطلب  این  رحمانی«  »رضا 
دومین سالروز ملی صادرات بیان کرد و گفت: در جریان 
همه مشکالت صادرکنندگان و صنعتگران قرار دارم و 
است.  مشکالت  این  حل  و  پیگیری  من  اصلی  وظیفه 
وی افزود: در دوره مسئولیت جدیدم به رئیس جمهوری 
قول هایی دادم تا مایحتاج عمومی مردم را تامین کنم 
از  و  باشد  داشته  وجود  بازار  در  به وفور  کاالها  این  و 
کنم.  اصالح  را  صادرات  تا  تولید  زنجیره  دیگر،  سوی 
همه  ارزی،  نوسانات  در  البته  گفت:  ادامه  در  رحماني 
طبیعی  به صورت  یا  که  کردند  مشکالتشان صحبت  از 
ایجاد شده یا تصمیمات اشتباه باعث آن شده است. اما 
در این میان فرصت هایی نیز به وجود آمده که باید از 

پی  در  تا  مثال، درصددیم  به عنوان  کنیم.  استفاده  آن  
افزایش صادرات، ۱۰ میلیارد دالر ارز حاصل از آن را به 

تولید داخل اختصاص دهیم.
قانون  همین  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
شده  نوشته  مجلس  در  که  کسب و کار  فضای  بهبود 
به گونه ای بود که فکر می کردیم تحولی بزرگ به وجود 
قانون مترقی است و در  این  نیز  اکنون  می آورد و هم 

صددیم از آن استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: قول می دهم که در دوره مسئولیت 
بر محور جوانان و جوان گرایی  انتصابات  تمام  جدیدم، 
باشد. البته از باتجربه ها هم استفاده می کنیم. همچنین 
و  معدن  صنعت،  حوزه های  در  مختلفی  فکر  اتاق های 
بخواهد  که  تصمیمی  هر  تا  می دهیم  تشکیل  تجارت 
اتاق فکر با کمترین آسیب  از  اتخاذ شود پس از عبور 

باشد.

اختصاص۱0ميليارددالربهتوليدداخل
وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد:



نشريه شماره 60 | مهر و آبان 1397 8

مجله خبري

ایران  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
عرصه  در  ارز  نرخ  معقول  افزایش  گفت: 
برای  منحصربه فرد  فرصتی  اقتصادی، 
از  اما  است؛  صنعتگران  و  تولیدکنندگان 
صادرکنندگان در شرایط حساس کنونی 
انتظار می رود با فروش ارز خود به بهبود 
وضع ارزی و کمک به دولت برای تحقق 
سیاست های اقتصادی ضد تحریم، ایفاي 

نقش کنند.
وزیر  معاون  خسروتاج«،  »مجتبی 
را  مطلب  این  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
در بیست  و دومین سالروز ملی صادرات 
منظر  از  صادرات  گفت:  و  کرد  اظهار 
در  آن  نقش  سبب  به  کالن  اقتصاد 
افزایش  تولیدی،  عوامل  بهینه  تخصیص 
شغلی  فرصت های  خلق  تولید،  مقیاس 
مولد، ارتقاي بهره وری تولید، گسترش و 
توسعه  فناوری،  و  تجربه  دانش،  تعمیق 
تجاری،  و  تولیدی  ظرفیت های  پایدار 
توان افزایی رقابتی و از همه مهم تر ایجاد 
ملی  اقتصاد  تاب آوری  محک زدن  فضای 
امواج  ایجاد  و  اقتصاد  مقاومت  ارتقاي  و 

توسعه ای، اهمیت فزاینده ای دارد. 
به ویژه  و  افزود: در شرایط کنونی  وی 
ضرورت  ملی،  تولید  از  حمایت  سال  در 
به صورت  صادرات  امر  به  پرداختن 
نمی توان  و  می شود  دوچندان  همه جانبه 
صادرات  درصدی  هزار   ۱۰ رشد  به  تنها 
است،  مبارکی  امر  که  دهه  چهار  طی 

بسنده کرد. 
هرگونه  گفت:  ادامه  در  خسروتاج 
به صورت  بتواند  که  اقدامی  و  سیاست 
حضور  گسترش  شرایط  کیفی  و  کمی 
بازارهای  حفظ  جهانی،  بازارهای  در 
و  جدید  بازارهای  در  نفوذ  و  موجود 
تنوع صادرات چه  به  بخشیدن  گسترش 
را  بعد خدماتی  بعد کاالیی و چه در  در 
و  بوده  استقبال دولت  آورد، مورد  فراهم 
جهت  از  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 
تسهیل تعامل با شرکای تجاری کشور و 
تشویق صادرات آمادگی کامل دارد و در 
سازماندهی جدید خود برای نیل به یک 
سازمان توسعه ای کارا برنامه های الزم را 

طراحی کرده است.

ایران  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
مشورت  و  همفکری  از  اینکه  بیان  با 
صادراتی  تشکل های  صادرکنندگان، 
متخصصان  و  کارشناسان  شرکت ها، 
داد:  ادامه  می کنیم،  استقبال  دانشگاهی 
افزایش معقول نرخ ارز در عرصه اقتصادی 
فرصتی منحصربه فرد برای تولیدکنندگان 
و صنعتگران است تا در همکاری گسترده 
با صادرکنندگان و با مطالعه و شناسایی 
بازارهای هدف در خارج از کشور، با بهبود 
با  مطابق  صادرات گرا  تولیدات  کیفیت 
نیازهای مشتریان، نسبت به ارزش افزوده 
نوین  رهاوردهای  از  بهره گیری  و  بیشتر 
کشورهای  تجارب  از  استفاده  و  علمی 
موفق به خنثی کردن تحریم های خصمانه 

به توسعه صادرات بپردازیم.
خسروتاج ادامه داد: از 46 میلیارد دالر 
صادرات انجام شده در سال گذشته، ۱.3 
پیشرفته،  فناوری های  گروه  در  درصد 
26.3 درصد، در گروه فناوری های میانی، 
پایین،  فناوری های  گروه   در  درصد   7.9
23.4 درصد در گروه منبع محور و بیش 

از 4۱ درصد در گروه کاالهای اولیه جای 
بین ۵۰ شرکت  در  تعداد  نظر  از  و  دارد 
گروه  در  شرکت  سه  نمونه،  صادرکننده 
فناوری های پیشرفته، ۱4 شرکت در گروه 
گروه  در  شرکت   9 میانی،  فناوری های 
گروه  در  شرکت   ۱2 پایین،  فناوری های 
منبع محور و ۱2 شرکت در گروه کاالهای 

اولیه رده بندی می شود.
جاری،  سال  در  کرد:  اظهار  وی 
درصد   89 که  می دهد  نشان  آمارها 
و  دارند  وب سایت  نمونه  صادرکنندگان 
عضو  صادراتی  تشکل های  در  درصد   88
برند  آنها  درصد   84 همچنین  هستند. 
برند خارجی  از  دارند، 2۰ درصد  داخلی 
استاندارد  دارای  درصد   7۱ برخوردارند، 
استاندارد  دارای  درصد   63 و  بین المللی 
دارای  آنها  درصد   6۱ باالخره  و  کیفی 
هستند.  کشور  از  خارج  در  فروش  دفتر 
این آمارها در کنار این واقعیت که ۵۰۰ 
درصد صادرات کشور  شرکت حدود 82 
و  برنامه ریزی  ضرورت  دارند،  برعهده  را 
توانمندسازی  جهت  در  سرمایه گذاری 
بنگاه ها و ظرفیت سازی توسعه صادرات را 

بیش از پیش نشان می دهد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
از  عبور  برای  باید  کرد:  تصریح  ادامه  در 
تالش  کنونی،  خطیر  و  حساس  شرایط 
از  راستا  این  در  انجام شود که  مضاعفی 
صادراتی  تشکل های  و  صادرکنندگان 
انتظار داریم با فروش ارز خود و تشویق 
مساعدت،  و  ارزی  وضع  بهبود  و  تولید 
ضد تحریم  اقتصادی  سیاست های  تحقق 
از  همچنین  دهند.  یاری  را  دولت 
صادراتی  تشکل های  و  صادرکنندگان 
مشورت های  ارائه   برای  کارشناسان  و 
و  هماهنگی  و  می طلبیم  استمداد  الزم 
هم راستایی سازمان های اجرایی دولتی و 

خصوصی را خواستاریم.

رئيس سازمان توسعه تجارت ايران:

صادرکنندگان با فروش ارز خود
 به بهبود وضعيت ارزی کمک کنند
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صادرکنندگان  از  تقدیر  مراسم  در 
ایران،  منتخب صندوق ضمانت صادرات 
»صادرکننده  تندیس  و  تقدیر  لوح 
ایران  صادرات  ضمانت  صندوق  منتخب 
در سال ۱396«، به معاون توسعه طرح ها 

)حوزه ۱( شرکت فراب اهدا شد.
شرکت  روابط عمومي  گزارش  به 
صادرکنندگان  از  تقدیر  مراسم  فراب، 
ایران،  منتخب صندوق ضمانت صادرات 
حضور  با   ۱397 آبان ماه  چهاردهم  روز 
ایران؛  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
ایران؛  صادرات  توسعه  بانک  مدیر عامل 
صادرات  ضمانت  صندوق  مدیر عامل 
ایران؛ رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 
صادرکننده  شرکت هاي  نمایندگان  و 
ایران  در صندوق ضمانت صادرات  برتر، 
برگزار شد. در این مراسم، لوح تقدیر و 
صندوق  منتخب  »صادرکننده  تندیس 
ضمانت صادرات ایران در سال ۱396«، 
به مهندس »مجید صمدي مجد«، معاون 
توسعه طرح ها )حوزه ۱(، به نمایندگي از 
شرکت فراب، اهدا شد. در این لوح تقدیر 
سیدعلي«،  کمال  »سید  امضاي  به  که 
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل صندوق 

آمده  رسیده،  ایران،  صادرات  ضمانت 
به عنوان  نفتي  غیر  »صادرات  است: 
و  و مسیر گسترش  اقتصادي  مهم  رکن 
پایداري تجارت خارجي و موتور محرکه 
پایدار،  رشد  در  را  نقش  بهترین  تولید، 
همه جانبه  توسعه  و  اقتصاد  بالندگي 
تحقق  مي نماید.  ایفا  عزیزمان  کشور 
به  قدرتمند  و  امید  پُر  روشن،  آینده اي 
و همت  با تالش  و  متعال  لطف خداوند 
پرتالش  و  سختکوش  نقش آفرینان 
که  سالي  در  غیرنفتي  صادرات  عرصه 
به نام »حمایت از کاالي ایراني« نامیده 
از  بدین وسیله  خورد.  خواهد  رقم  شده، 
به عنوان  اقتصادي  بنگاه  آن  تالش هاي 
ضمانت  صندوق  منتخب  »صادرکننده 
تقدیر   »۱396 سال  در  ایران  صادرات 
اهداف  پیشبرد  در  امیدواریم  مي نماییم. 
جمهوري  مقدس  نظام  سیاست هاي  و 
صادرات  عرصه  در  ایران  اسالمي 

غیرنفتي، موفق باشید.«
شرکت  مي افزاید:  گزارش  این 
در  درخشش  سال  پنج  از  پس  فراب 
کسب  و   ۱394 تا   ۱389 سال های 
فنی  خدمات  نمونه  »صادرکننده  عنوان 

تا   ۱39۵ سال هاي  در  مهندسی«،  و 
متوالي،  سال  سه  مدت  به  نیز   ۱397
»صادرکننده  عنوان  کسب  به  موفق 
ممتاز ملّي خدمات فنی و مهندسی« و 
دریافت تندیس و لوح افتخار از مقام هاي 
ایران  اسالمي  جمهوري  نظام  عالي رتبه 

شده است.

در مراسم تقدير از صادرکنندگان منتخب صندوق ضمانت صادرات ايران اعالم شد:

فراب،»صادرکننده منتخب
 صندوق ضمانت صادرات ايران در سال 1396«

}  تصوير لوح تقدير  {
اهدا شده به شرکت 

فراب را در 
صفحه 49 ببينيد.
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نمایشگاه  هجدهمین  در  فعال  حضور  با  فراب  گروه 
و  دستاوردها  معرفي  به  ایران،  برق  صنعت  بین المللي 

توانمندي هاي خود در صنعت برق پرداخت.
هجدهمین  فراب،  شرکت  روابط عمومي  به  گزارش 
به  فضایي  در  ایران  برق  صنعت  بین المللي  نمایشگاه 
وسعت 39 هزار متر مربع و با حضور 483 شرکت داخلی 
آبان ماه در  تا چهاردهم  یازدهم  و خارجي، طي روزهاي 
محل دائمي نمایشگاه هاي بین المللي تهران برگزار شد. در 
غرفه گروه فراب در سالن خلیج فارس این نمایشگاه که 
نمایندگاني از شرکت هاي فراب، ساختمان و نصب فراب 
عالوه  داشتند،  حضور  آن  در  فراب  تجهیزات  ساخت  و 
بر معرفی پروژه های فراب در بخش های مختلف صنعت 
برق، به صورت ویژه به نمایش زنده پروژه های اجرا شده 
کنتورهای هوشمند برق و همچنین ارائه توانمندی های 
تمرکز  )با  نیروگاه های حرارتی  فراب در حوزه  مهندسی 

بر نیروگاه سیکل ترکیبی داالهو( پرداخته شد. در مدت 
وزیر  معاون  نیرو،  وزیر  بر  عالوه  نمایشگاه،  این  برگزاري 
شرکت هاي  عامل  مدیران  و  انرژي  و  برق  امور  در  نیرو 
توانیر و تولید نیروي برق حرارتي، جمع زیادي از مدیران، 
کارشناسان و دست اندرکاران صنعت برق از شرکت هاي 
برق منطقه اي،  برق حرارتي، ساتبا،  نیروي  تولید  توانیر، 
فراب دیدن  از غرفه   ،... و  برق  نیروي  تولید  برق ،  توزیع 
کردند. همچنین نشست هاي متعددي با حضور نمایندگاني 
از شرکت هاي داخلي و خارجي در محل غرفه فراب برپا 
شد. در نمایشگاه امسال که با حضور »رضا اردکانیان«، 
وزیر نیرو، گشایش یافت، 483 شرکت شامل 4۱۵ شرکت 
داخلي و 68 شرکت خارجی از ۱8 کشور صاحب فناوری 
در صنعت برق جهان از جمله کشورهاي اتریش، آلمان، 
سوئیس،  فرانسه،  ایتالیا،  چین،  انگلستان،  ژاپن،  روسیه، 

کره جنوبی و ایاالت متحده آمریکا حضور داشتند.

حضورفعالوموفقفرابدربينشركتهايداخليوخارجي
هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران برگزار شد:

روايتبه
تصوير

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي:

صادرات برق، ارزش افزاترين
 نوع صادرات است

به  با اشاره  انرژی  امور برق و  نیرو در  معاون وزیر 
 98 بودجه  الیحه  تدوین  روزهای  به  شدن  نزدیک 
گفت: تمهیداتی که باید در بودجه 98 دیده شود را 
با همفکری بخش خصوصی نهایی خواهیم کرد و به 

دولت ارائه می دهیم.
»همایون حائری« این مطلب را در نشست مشترک 
با فعاالن بخش خصوصی صنعت برق در هجدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران بیان کرد و گفت: 
به  پرداختن  برای  ملی  اجماع  به  رسیدن  منظور  به 
مسائل صنعت برق کشور که مورد تأکید وزیر نیرو بوده 
است، تاکنون نشست های مشترکی با بخش خصوصی 
داشته ایم که نیاز است تعامالت در این بخش بیش از 
پیش باشد. وی افزود: در نشست های مشترک با اعضای 
سندیکای صنعت برق در تالشیم تا به مدلی برسیم که 
بتوانیم چالش های جاری را در قالب آن مدیریت کنیم. 
حائری تصریح کرد: اینکه وزیر نیرو بر ایجاد یک تشکل 
با رویکرد اجماع ملی تأکید کرده، یک قدم جلوتر از 
برگزاری نشست های مشترک با بخش خصوصی است 
و منظور آن است که دیگر وزارتخانه ها را نیز درگیر 
مسائل صنعت برق کنیم. وی ادامه داد: تا زمانی که روی 
کیلووات ساعت ها حساس نشویم و ارزش یک کیلووات 
ادامه خواهد  برق  ندانیم، مشکالت صنعت  را  ساعت 
داشت. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تأکید 
بر ضرورت اصالح مصرف برق در کشور، افزود: 24 هزار 
مگاوات در ایام پیک تابستان سال جاری، فقط در بخش 
وسایل سرمایشی، مصرف برق داشتیم که می توان این 
بخش را تا حد زیادی با اصالح الگوی مصرف کاهش 
داد. این مقام مسئول افزود: اقتصاد برق، موضوع تأمین 
و  بخش خصوصی  مالی، جذب سرمایه گذاری  منابع 
صادرات خدمات فنی و مهندسی، از چالش های صنعت 
برق است که در حال تالش برای اتخاذ تصمیماتی برای 

حل این چالش ها هستیم.
با  بدهی ها  تهاتر  زمینه  در  کرد:  تصریح  حائری   
بانک ها مذاکراتی شده و کار آغاز شده است. معاون وزیر 
نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به نزدیکی روزهای 
تدوین الیحه بودجه 98 گفت: تمهیداتی که باید در 
بودجه 98 دیده شود را با همفکری بخش خصوصی 
نهایی خواهیم کرد و به دولت ارائه می دهیم. وی افزود: 
که  است  صادرات  نوع  ارزش افزاترین  برق،  صادرات 
می توانیم داشته باشیم و تصمیمی که برای صادرات 
برق تولیدی انرژی های تجدیدپذیر اتخاذ شده، می تواند 

کمک موثری به توسعه این بخش کند.
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وزیر نیرو گفت: اجماع ملی در حل مسائل صنعت برق 
و توسعه فعالیت در آن، نیاز اصلی در این صنعت است و بر 

این اساس باید یک تشکل ایجاد شود.
»رضا اردکانیان«، وزیر نیرو، این مطلب را در نشست با 
تشکل ها و فعاالن بخش خصوصی صنعت برق اظهار داشت 
و گفت: چهار کارگروه ملی در مجموعه نیرو تشکیل شده 
که شامل کارگروه حمایت از ساخت داخل با مسئولیت 
شرکت ساتکاب، کارگروه تأمین منابع مالی با مسئولیت 
معاون برنامه ریزی وزارت نیرو، کارگروه سرمایه گذاری با 
مسئولیت مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
و کارگروه ارتباط با شرکت های کوچک و متوسط اروپایی 
بازرگانی  اتاق  عضو  اردکاني،  شمس  دکتر  مسئولیت  با 
ایران، است. وزیر نیرو با تأکید بر توجه مجموعه وزارت 
نیرو به موضوع ساخت داخل گفت: من از فعاالن صنعت 
را  این مسأله  از  اگر موارد مشخصی  برق می خواهم که 
که ظرفیت داخلی در کشور داریم، اما استفاده نمی شود 
دارند  سراغ  می شود،  وارد کشور  داخل،  مشابه  کاالی  و 

به صورت سیستماتیک به وزارت نیرو گزارش دهند.
وی افزود: بنده مسئولیت خود می دانم که چه در دولت 
و چه در خارج از دولت، به عنوان وزیر نیرو اگر گزارش هایی 
از عدم استفاده از ظرفیت داخلی وجود دارد، پیگیری کنم 

و این کار را خواهم کرد.
اردکانیان با بیان اینکه برق صنعت اساسی کشور بوده 
و توسعه کشور به توسعه صنعت برق وابسته است، گفت: 
کشور بدون آدم های توسعه یافته، توسعه نمی یابد و اگر 
ایجاد  توسعه یافته  آدم های  بدون  به ظاهر  هم  توسعه ای 

شود، مثل گلوله برفی است که ذوب خواهد شد.

وي با بیان اینکه پتانسیل توسعه یافتگی در ایران به 
میزان بسیاري وجود دارد، چرا که شهروندان توسعه یافته 
داریم، گفت: اساس توسعه یافتگی، انسان های توسعه یافته 

هستند و صنعت برق نیز از این امر مستثنی نیست.
وزیر نیرو افزود: اگر ما می گوییم صنعت برق صنعت 
زیربنایی است، پس باید رفتارهای ما و نگاه ما به این صنعت 
نیز گویای این اهمیت باشد. وي با بیان اینکه نگاه به آینده 
و دورنگر بودن اهمیت فراوانی در توسعه صنعت برق دارد، 
افزود: اگر تجدیدپذیرها گرفتار مشکل شدند، به این دلیل 
بود که همه فقط تالش کردند که آنچه می بینند را به 
جایی برسانند. اما ما نیاز داریم که حتی تا ۵۰ سال آینده را 
نیز از پیش ببینیم و برنامه های آینده نگرانه ای را پیاده سازی 
کنیم. اردکانیان با اشاره به جنگ افروزی برخی دولت ها در 
جهان امروز گفت: متأسفانه در منطقه ما چندین کشور در 
سال های اخیر درگیر جنگ شده اند و این موضوع موجب 
شده تا در فرآیند بازسازی خود، بازار بالقوه ای را در منطقه 
ایجاد کنند که صنعت برق ما می تواند برای توسعه صادرات 
خدمات فنی و مهندسی از این بازار بیشترین استفاده را 
داشته باشد. وی ادامه داد: ما نباید دلمان را خوش کنیم 
که در سال 9۵ بیشترین سهم از صادرات خدمات فنی 
و مهندسی را صنعت برق کشور داشت، این مقدار باید 
توسعه یابد و از بازار منطقه، سهمی بیشتر را به صادرات 
خدمات فنی و مهندسی ایران اختصاص دهیم. وزیر نیرو 
با بیان اینکه طی سال های متمادی هزاران میلیون دالر از 
منابع کشور برای صنعت برق هزینه شده تا به این میزان از 
توانمندی برسد، گفت: اکنون زمان برداشت و وقت باردهی 

صنعت برق است.

توسعه کشور به توسعه صنعت برق وابسته است
وزير نيرو در نشست با تشکل ها و فعاالن بخش خصوصی صنعت برق:

وزير نيرو:

بخش خصوصی جزء جدانشدنی
 از پيکره صنعت برق است

برق  اینکه حدود 6۰ درصد  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
تولیدی کشور توسط بخش خصوصی عرضه می شود، 
گفت: این بخش، جزء جدانشدنی از پیکره صنعت برق 
به  شمار می آید. »رضا اردکانیان« با اشاره به برگزاری 
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران، گفت: 
توانمندی های  عرضه  درصدد  بین المللی  رویداد  این 
داخلی و همچنین استفاده از شرکت کنندگان خارجی 
برای اطالع و آشنایی با ظرفیت ها و نوآوری های بخش 

صنعت برق در خارج از کشور است.
وی با اشاره به حضور ده ها شرکت خارجی از ۱8 
کشور صاحب فناوری و پیشرو صنعت برق در این دوره 
از نمایشگاه صنعت برق، عنوان کرد: یکی از فواید اصلی 
برپایی چنین نمایشگاهی، جلساتی است که در حاشیه 
آن تشکیل می شود. وزیر نیرو صنعت برق را یکی از 
زیربنایی ترین عرصه های فعالیت و توسعه در تمامی دنیا 
به ویژه کشورهای در حال توسعه برشمرد و افزود: این 
بخش همواره در ارتباط نزدیک با جامعه علمی بوده و از 
ظرفیت های علم و فناوری برای بهبود کار خود بهره مند 
شده است. اردکانیان با تاکید بر کاهش فشارهای مالی 
در بخش خصوصی، عنوان کرد: وزارت نیرو به منظور 
گشایش و کاهش فشارهای مالی در بخش خصوصی، از 
مکانیزم های تبصره های بودجه سال 97 استفاده کرده تا 
از تهاتر بدهی ها بین شرکت های بخش خصوصی و بانک 
بهره مند شود. وی مشارکت  قانونی  به صورت  مرکزی 
فعاالنه بخش خصوصی را یک ضرورت جدی دانست 
و افزود: تاکید ما در بخش برق به سمت اتکای بیشتر به 
بخش خصوصی است؛ به گونه ای که دولت بتواند نیازها 
را در سطح پایه تامین کند و تسهیلگری برای ارتباط 
بین مولدان و مصرف کنندگان باشد. وزیر نیرو تصریح 
کرد: با توجه به سرمایه گذاری وسیعی که در صنعت برق 
شده است، امروز به حدی از خودکفایی رسیده ایم که 
باید به طور جدی در ارتباط با عرضه خدمات و تجهیزات 
مهندسی چشم به بازارهای خارج از کشور به ویژه در 
منطقه داشته باشیم. اردکانیان ادامه داد: سازندگان و 
ظرفیت های ساخت داخل باید به شکل جدی تری چشم 
به بازارهای خارج از کشور داشته باشند و این مستلزم 
حضور فعال، سرمایه گذاری و همکاری و پشتیبانی از 
یکدیگر است. وزیر نیرو با بیان اینکه نفع ملی، آینده 
فرزندانمان و برپا بودن صنعت به چگونگی تفکر امروز 
ما وابسته است، گفت: می بایست موضوع برق و انرژی به 
یک مشغله همگانی تبدیل شود و باید بتوانیم تغییر مدل 
ذهنی و رفتاری در نگرش به این صنعت به وجود آوریم.



نشريه شماره 60 | مهر و آبان 1397 12

روايتبهمجله خبري
تصوير

گزارش تصويری هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق



13نشريه شماره 60 | مهر و آبان 1397

مجله خبري

معرفيتوانمنديهاوظرفيتهاي
فنيومهندسيفرابدرايرانكانمين20۱8

ظرفيت هاي بخش معدن، اقتصاد را از 
وابستگی نجات می دهد

وزیر صنعت،  معدن و تجارت در بازدید از »چهاردهمین 
نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت، 
تجهیزات و صنایع وابسته« )ایران کان مین 2۰۱8(، با اشاره 
به توسعه اکتشافات معدنی در مناطق محروم، گفت: باید با 
همکاری تشکل ها و مردم، بخش معدن را توسعه داده و 
ظرفیت تولید معادن را به 4۰۰ میلیون تن افزایش دهیم. 
»رضا رحمانی« در ادامه گفت: معدن یکی از ظرفیت هایی 
است که اقتصاد را از وابستگی نجات می دهد و از آنجا که 
از بخش های پیشران به شمار می رود، در صادرات نیز نقش 
در  معدن  راه  نقشه  اجرای  از  ادامه  در  وي  دارد.  اساسی 
آینده نزدیک خبر داد و افزود: همه ذی نفعان از مجلس، 
دولت و بخش خصوصی بر اجراي این طرح تفاهم دارند 
و حتما دوباره موضوع را با همه ذی نفعان مطرح می کنیم 
تا همه پای کار باشند. رحمانی با تاکید بر اینکه کار را 
باید مردم انجام دهند، افزود: ما نیز باید تسهیلگر باشیم 
و موانع کمتری ایجاد کنیم و برای بهبود فضای کسب و 
کار تالش کنیم. یکی از کارهای اصولی بنده، همفکری با 
صنعتگران و معدنکاران است و بدون مشورت با این بخش، 
تصمیمات اساسی گرفته نخواهد شد. وزیر صنعت،  معدن و 
تجارت در ادامه گفت: حتما همکاری دو طرفه خواهد بود 
و فعالیت های قابل واگذاری را به تشکل ها تفویض می کنیم. 
نظارت بر معادن نیز از بخش های قابل واگذاری است تا 
مردم و تشکل ها کار را پیش ببرند و این مدل را باید در 
حوزه بازرگانی و اصناف هم پیاده کنیم .رحمانی یادآور شد: 
بدون تردید کار معدن بدون توجه به اکتشاف، بی معناست 
و توسعه اکتشافات معدنی در کشور برای مناطق محروم 
است  این  دولت  کار  است.  اولویت  در  برخوردار،  و کمتر 
که هزینه های ریسک را پوشش دهد تا مردم به فعالیت 
بپردازند. وی با اشاره به طرح پهنه بندی یادآور شد: در این 
طرح، اکتشافات ۱33 پهنه، تعریف و ۱۰9 پهنه، واگذار و 
4۰۰ محدوده امیدبخش نیز شناسایی شده است . وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر انجام فعالیت و تمرکز 
بر معادن بزرگ مقیاس گفت: پیش تر اکتشافات ما سطحی 
بوده و این در حالی است که دنیا هم به سمت اکتشاف 
عمیقی پیش می رود. در این زمینه به سازمان زمین شناسی 
و نیز ایمیدرو ماموریت می دهم که بحث اکتشاف را جدی 
بگیرند. در این زمینه منابع مالی خوبی هم داریم و باید 

درآمدها را به سمت اکتشاف زیر ساخت ها سوق دهیم. 
 3۰۰ سالیانه  اکتشاف  کرد:  اظهار  سپس  رحمانی 
هزارکیلومتر خطی ژئوفیزیک را در برنامه قرار می دهیم. 
زیرا باید از وضعیت فعلی خارج شده و این بخش متحول 
شود. رحماني تاکید کرد: میزان استخراج سالیانه معادن 
بسیار ناچیز است و باید آن را به 4۰۰ میلیون تن برسانیم. 
همچنین صادرات 8 میلیارد دالری این بخش را می توانیم تا 

دو سال آینده به ۱2 میلیارد دالر برسانیم.

توانمندي ها و ظرفیت هاي فني و مهندسي شرکت 
فراب در حوزه معدن و صنایع معدني، در »چهاردهمین 
نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت، 
 ،)2۰۱8 )ایران کان مین  وابسته«  صنایع  و  تجهیزات 
فراب،  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به  شد.  معرفي 
صنایع  معدن،  بین المللی  نمایشگاه  »چهاردهمین  در 
که  وابسته«  صنایع  و  تجهیزات  ماشین آالت،  معدنی، 
محل  در  آبان ماه  چهاردهم  تا  یازدهم  روزهاي  طي 
دائمي نمایشگاه هاي بین المللي تهران برگزار شد،  ۱۵۰ 
 4۰ همچنین  و  فراب  شرکت  جمله  از  داخلی  شرکت 

و  دستاوردها  توانمندي ها،  معرفي  به  خارجي،  شرکت 
محصوالت خود پرداختند.

از  نمایندگاني  که  نمایشگاه  این  در  فراب  غرفه 
معاونت هاي توسعه طرح ها )حوزه 2( و مهندسي در آن 
کارشناسان  مدیران،  از  میزبان جمعي  داشتند،  حضور 
از  نمایندگاني  و  معدني  صنایع  کاران  دست اندر  و 
شرکت هاي داخلي و خارجي بود. همچنین نشست هاي 
جمله  از  شرکت ها  از  تعدادي  نمایندگان  با  نیز  کاري 
چادرملو،  صنعتي  و  معدني  شرکت  ایمیدرو،  توانیر، 

ABB، FIMET  و RMG PARS  نیز برپا شد. 

چهاردهمين نمايشگاه بين المللی معدن و صنايع معدني

روايتبه
تصوير

وزير صنعت،  معدن و تجارت:

} گزارش تصويری {
چهاردهمين نمايشگاه 

بين المللی معدن و صنايع 
معدني ايران را در صفحه 

35 ببينيد.



پروژه خط 7 

متروي تهران
1393

ابالغ قرارداد96/3

ابالغ قرارداد جديد

افتتاح و بهره برداري 
از 8 ايستگاه 
مسافري  و 11 

ايستگاه عبوري

افتتاح و بهره برداري از 
5 ايستگاه مسافري  و 

3 ايستگاه عبوري با 
سيگنالينگ دائم گاه ُشمار  پيشرفت

عمليات اجرايي رفع نواقص و پانچ هاي فاز يک

نصب تجهيزات RS ايستگاه مولوي

عمليات اجرايي رفع نواقص و پانچ هاي فاز يک

برقدار كردن LPS  ايستگاه مهديه

 G2 تا A2 عمليات اجرايي رفع نواقص و پانچ هاي فاز يک  بسته تأمين توان ايستگاه هاي

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

E2 5افتتاح و بهره برداري از ايستگاه

بهره برداري تا 96/12
ايستگاه نهم با 

سيگنالينگ روشن

گاه ُشمار  پيشرفت
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پروژه نيروگاه

سيکل تركيبي داالهو
95/5 96/12

97/7

شروع قرارداد

نصب ژنراتور واحد اول ورود توربين بخار 
به سايت

نصب توربين واحد اول
گاه ُشمار  پيشرفت

بتن ريزي جهت اجراي Casing لوله هاي زيرزمينينماي كلي توربين هال واحد 1 ACC 1 در واحد Y Piece صب قطعه

نصب سازه فلزی محفظه توربينداربست بندي داخل اگزاست جهت جوشكاري خطوط اتصالي

نصب كيسينگ واحد بخار عايق كاري خطوط پايپينگ

نيروگاه متمركز 

پارس جنوبي
92/12گاه ُشمار  پيشرفت

شروع قرارداد

15نشريه شماره 60 | مهر و آبان 1397

96/6



پروژه چندمنظوره 

اومااویا در سریالنکا
88/12

93/9

95/9 95/12

95/11 96/1

96/12
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
گاه ُشمار  پيشرفت

واحد 1 آماده بتن ريزي و مونتاژ درفت تيوب واحد 2پايان مونتاژ درفت تيوب واحد 2

اتمام ترميم رنگ باسداكت نيروگاهمونتاژ قطعه مخروطي

نصب آخرين قطعه شفت قائم مونتاژ و جوش سگمنت هاي شفت قائم

پروژه نيروگاه آبي

درالوك 2 در کردستان عراق

گاه ُشمار  پيشرفت
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95/8

94/4 95/11 97/2
عقد قرارداد

اتمام اجراي دايک

اتمام حفاري گود نيروگاه نصب درفت تيوب واحد اول

96/1
آغاز بتن ريزي



بهره برداري از واحد هاي 1 و 2آماده سازي واحد 3 جهت بهره برداري آزمايشي

پروژه نيروگاه آبي 

گاه ُشمار  پيشرفتداريان 

پروژه نيروگاه آبي 

سردشت
92/4

92/6

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
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

استقرار استاتور واحد دو در پيت ژنراتورپايان عمليات مونتاژ روتور واحد 1

عمليات لوله كشي پايان عمليات مونتاژ شير پروانه اي واحد 3
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95/8

95/5 95/11 97/2
پست برق شماره 1

اتمام اجراي دايک

اتمام حفاري گود نيروگاه نصب درفت تيوب واحد اول

96/1
آغاز بتن ريزي

گاه ُشمار  پيشرفت
پروژه يوتيليتي

 پارس جنوبي فاز 22 تا 24

در سرويس نگه داشتن واحد 1۰۰ و 2۰۰ از واحد 132در سرويس نگه داشتن واحد 123 و سه دستگاه بويلرتميز كاری مسير گاز و روغن بخش 3۰۰ واحد 132

اجراي روشنايي پايپرك واحد 132در سرويس بودن واحد 123 و سه دستگاه بويلر واحد 121

در سرويس بودن  واحد 1۰۰ و 2۰۰ واحد 132 فالشينگ روغن واحد 132 -2۰۰
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عمليات اجرايي لوله كشی داخلی كمپرسورهاي واحدهای 147 و 148 فاز 13 پارس جنوبي

عمليات اجرايي نصب اسپول، جوش و فيتاپ خطوط پايپينگ واحدهاي 147 و 148 فاز 13 پارس جنوبي

عمليات اجرايي نصب كمپرسورهاي واحدهای 147 و 148 فاز 13 پارس جنوبي

عمليات اجرايي تكميل كارهاي باقيمانده مخازن فاز 13 پارس جنوبي

عمليات اجرايي نگهداري كمپرسورهاي واحدهای 147 و 148 فاز 13 پارس جنوبي

95/12
ابالغ قرارداد گاه ُشمار  پيشرفت

پروژه فاز 13 

پارس جنوبي 
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تست  فراب،  تجهیزات  ساخت  شرکت 
پروژه   TRCM تجهیز   )FAT( کارخانه اي 
را  عراق  کردستان  در   2 درالوک  نیروگاه 
درالوک  طرح  مشاور  نمایندگان  حضور  با 
برق  کارشناس  و  مکانیک  )کارشناس 
شرکت ELC( و نمایندگان گروه فراب در 
محل شرکت EMIS ایتالیا با موفقیت انجام 

و تحویل داد. 

تستكارخانهايTRCM)ماشينتميزكنندهودريچهآشغالگير(
سدونيروگاهدرالوك2دركردستانعراقدرحضورمشاور

پروژه نيروگاه آبي 

درالوك 2 در کردستان عراق

94/4گاه ُشمار  پيشرفت 95/11 97/2
عقد قرارداد

اتمام اجراي دايک

اتمام حفاري گود نيروگاه نصب درفت تيوب واحد اول

آغاز بتن ريزي

پروژه خط لوله انتقال 

نفت خام سبز آب-ری 
گاه ُشمار  پيشرفت

TK-652 قالب بندی كانال های آب سطحی نصب مخزن دفنی

شازند- نمای كلی ساخت مخزن رليف تانک2

)ماشین  تمیز کننده دریچه هاي آشغالگیر(
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94/8
شروع قرارداد



تستكارخانهايجرثقيلهايسقفي
نيروگاهمتمركزپارسجنوبي

موفقيتشركتساختتجهيزاتفراب
ISO9001:2015دراخذگواهينامه

نصبقطعاتسازههايسيستمكولينگ
درسايتپروژهنيروگاهمتمركزپارسجنوبي

متمرکز  نیروگاه  مونوریل  و  سقفي  جرثقیل هاي   )FAT( کارخانه اي  تست 
حضور  با  فراب  تجهیزات  ساخت  شرکت  توسط   97 خردادماه  در  پارس جنوبي 
بسته بندي  از  پس  تجهیزات  این  شد.  انجام  کره جنوبي  در  فراب  گروه  نمایندگان 
بارگیري شده است. این تجهیزات هم اکنون در سایت نیروگاه متمرکز پارس جنوبی 

توسط پیمانکار در حال نصب است.

ممیزي صدور و ارتقاي گواهینامه سیستم 
تجهیزات  ساخت  شرکت  کیفیت  مدیریت 
فراب در هفته دوم مرداد ماه به مدت سه روز 
توسط سرممیز شرکت توف نورد ایران برگزار 
شد. در این ممیزي تمام فرایندهاي سیستمي 
و  واحدهاي سازماني مورد ممیزي قرار گرفت 
ممیزي  این  همکاران  تمام  مشارکت  با  که 
پایان  به  بحراني  و  انطباق جزیي  عدم  بدون 
کیفیت  مدیریت  گواهینامه سیستم  و  رسید 
مبناي  بر  فراب  تجهیزات  ساخت  شرکت 
دوره  یک  براي   ISO9001:2015 استاندارد 

سه ساله صادر شد.

تاکنون تمام قطعات و بخش هاي اسکلت فلزي در کارخانه سازنده ساخته 
و به سایت جهت نصب ارسال شده است )۵2۰۰ تن(. قابل ذکر است، حدود 

36۰۰ تن )6۰ درصد( نیز با موفقیت نصب و تحویل کارفرما شده است.
مراحل  اولویت بندي  برنامه ریزي  حال  در  فراب  تجهیزات  ساخت  شرکت 

نصب بخش باقیمانده است.

پروژهتامينتجهيزاتسيستم
كولينگنيروگاهمتمركزپارسجنوبي
درشركتساختتجهيزاتفراب

مطلوب  شرایط  بیانگر  تجهیزات،  تامین  و  ساخت  درصدي   9۰ پیشرفت 
پروژه است. قطعات اصلي واحد اول، دوم و سوم Steam duct و بخش عمده 
 Expansion joint در سایت تحویل و مراحل ساخت اقالم Junction box

نیز تکمیل شده است.

نيروگاه متمركز 

پارس جنوبي
92/12گاه ُشمار  پيشرفت

شروع قرارداد
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مجله خبري

بین المللی  نمایشگاه  چهاردهمین 
فاضالب  و  آب  تاسیسات  و  آب  صنعت 
چهاردهم  تا  یازدهم  روزهاي  طي  ایران، 
شرکت   244 حضور  با   ۱397 مهرماه 
داخلی و خارجی در محل نمایشگاه های 

بین المللی تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران، روز 
چهارشنبه یازدهم مهرماه با حضور دکتر 

»رضا اردکانیان«، وزیر نیرو، افتتاح شد.

در این دوره از نمایشگاه، 244 شرکت 
داخلی و خارجی حضور داشتند که شامل 
2۱6 شرکت از داخل کشور و 28 شرکت 

خارجی بود.
غرفه گروه فراب در سالن خلیج فارس 
از  ترکیبي  با  نمایشگاه  این   )۱-44(
ساختمان  فراب،  شرکت هاي  نمایندگان 
فراب،  تجهیزات  ساخت  و  فراب  نصب  و 
پذیرای جمع زیادی از مسئوالن، فعاالن 
و متخصصان صنعت آب کشور بود که از 
جمله بازدیدکنندگان می توان به مهندس 

»ستار محمودی«، مشاور عالي وزیر نیرو؛ 
دکتر »عباس سروش«، معاون وزیر نیرو 
»محمد  مهندس  آبفا؛  و  آب  امور  در 
حاج رسولیها«، مدیر عامل شرکت مدیریت 
»علی رضا  مهندس  ایران؛  آب  منابع 
دائمی«، قائم مقام سابق وزیر نیرو در امور 
بین الملل و جمعي از نمایندگان مجلس 
همچنین  کرد.  اشاره  اسالمي  شوراي 
و  داخلی  شرکت های  از  نمایندگانی 
خارجی با حضور در غرفه فراب، به گفتگو 
و مذاکره با مدیران و کارشناسان حاضر در 

غرفه پرداختند.
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران به مدت 
چهار روز در فضایی به وسعت 2۱ هزار متر 
مربع دایر بود. نمایندگان ۱2 کشور خارجی 
شامل کشورهای ایتالیا، چین، آلمان، اتریش، 
انگلستان،  ترکیه، دانمارک، اسپانیا، هلند، 
از  دوره  این  در  فرانسه،  و  آمریکا  یونان، 
کشورهای  که  داشتند  حضور  نمایشگاه 
پاویونی  به صورت  ترکیه،  و  چین  آلمان، 

شرکت کرده بودند.

نمايشتوانمنديهايگروهفراب
بهبازديدكنندگانداخليوخارجي

در چهاردهمين نمايشگاه بين المللی صنعت آب و تاسيسات و فاضالب ايران صورت گرفت:
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مجله خبري

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا:

1۰۰۰ ميليارد تومان برای مديريت 
تنش آبی سال 98 نياز داريم

معاون وزیر نیرو در امور آب و 
آبفا گفت: دولت ۱۰۰۰ میلیارد 
مدیریت  برای  اعتبار  تومان 
تنش آبی امسال اختصاص داد 
و حداقل به همین میزان اعتبار 

برای مدیریت تنش آبی سال آینده نیاز دارد. »عباس 
سروش«، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، با بیان 
این مطلب در حاشیه روز نخست چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب ایران 
گفت: »برای عبور از تنش آبی سال جاری و مدیریت 
شرایط با اجرای طرح های اضطراری کنترل تنش های 
آبی، دولت یک هزار میلیارد تومان اعتبار به صورت ویژه 
اختصاص داد.« وی افزود: »بخشی از این میزان اعتبار 
تخصیص پیدا کرده و بخشی نیز هنوز پرداخت نشده 
مدیریت  برای  پروژه هایي  به صورت مستمر  اما  است. 
و  شهرها  به  آبرسانی  شرایط  مدیریت  و  آب  تأمین 
روستاهای دارای تنش در حال انجام است.« سروش 
با بیان اینکه »نحوه و زمان تخصیص منابع مالی به 
برنامه ها و البته توجه سازمان برنامه و بودجه بستگی 
دارد«، گفت: »برای مدیریت تنش آبی سال 98 به طور 
قطع به منابع مالی و اعتبارات ویژه نیاز داریم که حداقل 
میزان اعتبار برای مدیریت تنش آبی سال آینده، همین 

یک هزار میلیارد تومان خواهد بود.«

مدير عامل شرکت مديريت منابع آب ايران:

252 مگاوات نيروگاه آبی جديد تا پيش 
از پيك تابستان 98 وارد مدار خواهد شد

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: 
»هم اکنون ۱۰9 سد در حال ساخت داریم که از این 
تعداد 43 سد که با هدف تامین آب شرب کالنشهرها 
در حال ساخت هستند، به هر طریق ممکن باید تا 
پایان برنامه ششم توسعه وارد مدار بهره برداری شوند.« 
مدیریت  شرکت  مدیرعامل  حاج رسولیها«،  »محمد 
منابع آب ایران، با بیان این مطلب در نشست خبري 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات 
آب و فاضالب ایران، گفت: »افت بی سابقه بارندگی ها 
موجب کاهش 2۵ درصدی تولید انرژی نیروگاه های 
برق آبی در سال جاری شد. بر اساس پیش بینی صورت 
گرفته درصدد هستیم تا برای پیک تابستان سال آینده 
نیز حداقل تولید معادل امسال را در برنامه داشته باشیم 
که 2۵2 مگاوات نیروگاه برق آبی جدید تا پیش از پیک 

برق تابستان سال آینده وارد مدار خواهد شد.«

روايتبه
تصوير



مجله خبري

وزیر نیرو گفت: »تحریم ها و تهدیدها، 
فرصت است و قطعا اتفاقات خوبی برای 

صنعت آب در راه است.«
نیرو،  وزیر  اردکانیان«،  »رضا  دکتر 
رسمی  افتتاح  حاشیه  در  را  مطلب  این 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران بیان 
کرد و گفت: »نقش قابل توجهی را برای 
اقتصادی«  »بحران  عنوان  با  موضوعی 
قائل نیستم. اصناف و گروه ها هر چقدر 
کنند،  کار  اخالقی  قالب بندی های  روی 
مشکالت  فصل  و  حل  در  توفیقمان 

اقتصادی بیشتر خواهد شد.«
به  توجه  »با  کرد:  تصریح  نیرو  وزیر 
و  است  موجود  جامعه  در  که  ظرفیتی 
به عنوان  دارد،  وجود  که  پایبندی هایی 
هستم  خوشبین  بسیار  دولت  عضو  یک 

که مشکالتمان رفع شدنی است.«

اردکانیان در ادامه افزود:»دیوانساالری 
است،  جاری  اکنون  هم  که  پیچیده ای 
باتجربه تر  انقالب  اوایل  به  نسبت  بسیار 
امور  در  ما  کشور  است  ممکن  شده؛ 
سن  اما  باشد،  چهل ساله  اجرایی 
دو  به  کشور  در  موجود  دیوان ساالری 

برابر این تجربه رسیده است.«
بابت،  این  »از  گفت:  ادامه  در  وي 
می شود  محسوب  فرصت  یک  تحریم ها 
که فضای عمومی آماده است تا به بهانه 
خاص،  مکانیسم های  و  خاص  شرایط 

یک سری میان بر انتخاب کنیم.«
این مقام مسئول با بیان اینکه شرایط 
عمومی، آماده فعالیت بخش خصوصی در 
صنعت آب است، ادامه داد: در حال حاضر 
ساز وکارهای خوبی تدارک دیده شده تا 
کمیسیون ها،  و  کمیته ها  دولت،  در  هم 
هم در مجلس و مهم تر از همه، اجازه ای 

که مقام معظم رهبری به سران سه قوه 
داده اند، بتوانیم فعالیت کنیم.«

دو  این  »در  کرد:  تصریح  اردکانیان 
راهی موجود که همه ما به نوعی در آن 
قرار گرفته ایم، باید از رفتن به مسیرهای 
فرعی، فردی، شخصی، شرکتی خاص و 

سازمانی پرهیز کنیم؛ زیرا به یقین منافع 
فردی ما در منافع جمعی حاصل خواهد 
مکانیسم ها  این  از  بهره گیری  با  تا  شد 
مزمن  مشکالت  یک سری  ساختارها،  و 
موجود در نظام اجرایی به ویژه در آب و 

برق را برطرف کنیم.«
قطعا  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
توانمندی ها  بروز  نظیر  خوبی  اتفاقات 
نمایشگاه  در  که  موجود  ظرفیت های  و 
مشاهده  قابل  فاضالب  و  آب  صنعت 
است، رخ خواهد داد، ادامه داد: »موضوع 
تغییرات  و  ریالی  منابع  ارزی،  نیازهای 
احتمالی ساز وکارهایی که به مجوزهای 
برنامه ریزی  حال  در  دارد،  نیاز  خاص 

است.«
»همکاری  کرد:  تصریح  اردکانیان 
از  یکی  همسایه  کشورهای  با  نزدیک تر 
کلی  سیاست های  و  دولت  اولویت های 

وزير نيرو:

نسبت به رفع مشكالت 
خوشبين هستم

در حال حاضر ساز و 
کارهای خوبی تدارک 
ديده شده تا هم در 
دولت، کمیته ها و 
کمیسیون ها، هم در 
مجلس و مهم تر از همه، 
اجازه ای که مقام معظم 
رهبری به سران سه 
قوه داده اند، بتوانیم 
کنیم فعالیت 
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روايتبه

تصوير

است و بنا است که ارتباطات را توسعه دهیم و از 
فرصت ها و بازاری که وجود دارد، بهره بگیریم.«

بخش  در  نیرو  وزیر  مي افزاید،  گزارش  این 
 38 به حضور  اشاره  با  خود،  سخنان  از  دیگري 
نمایشگاه  چهاردهمین  در  دانش بنیان  شرکت 
بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب 
ایران، عنوان کرد: این نمایشگاه توانسته یک روال 
درست را به شکل پایداری ادامه بدهد و فرصت 
بخش  محصوالت  و  ظرفیت  تا  است  مناسبی 
داخلی در معرض دید همگان به ویژه شرکت های 
قرار  بین المللی  رویداد  این  در  حاضر  خارجی 

بگیرد.«
نمایشگاه  »این  کرد:  تصریح  اردکانیان 
نزدیک  از  تا  کرده  فراهم  را  مناسبی  زمینه 
دستگاه های  بین  سازنده ای  گفت  و شنودهاي 
تجهیزات،  فراهم کنندگان  سازندگان،  اجرایی، 
پیمانکاران و مشاوران برقرار شود. این نمایشگاه 
مختلف  بخش های  حضور  برای  خوبي  اجتماع 
تا  است  یکدیگر  کنار  در  فاضالب  و  آب  صنعت 
بتوانند با فناوری های نوین این عرصه در سطح 

دنیا آشنا شوند.«
که  فعلی  شرایط  »در  کرد:  خاطرنشان  وی 
دشمنان یک نوع جنگ روانی برای کشور فراهم 
کرده  و سطح امید و آرامش خاطر مردم را هدف 
قرار داده اند، طبیعتا برپایی این رویداد بین المللی 
نقش بسیار موثری در به نمایش گذاشتن اجرای  
متنوع  و  وسیع  پروژه های  فعالیت ها،  پرسرعت 
تامین، انتقال و توزیع آب و همچنین جمع آوری 

و تصفیه فاضالب خواهد داشت.«
وزیر نیرو تصریح کرد: »هر چند در این دوران 
مشکالتی نیز ایجاد شده و ممکن است تا مدتی 
هم باقی بماند، ولی اغلب دستاوردهای فنی و تا 
حدودی مدیریتی ما در سال هاي گذشته، مربوط 
به دورانی است که با مشکالت این چنینی مواجه 
شده ایم. بنابراین، مردم ما از این دوره و فرصت 

نیز با سربلندی بیرون خواهند آمد.«

رئيس انستيتوی آب و انرژی دانشگاه صنعتی شريف:

بايد70درصدازآبشيرينكنهای
موردنيازكشوررادرداخلتوليدكنيم

با  آب  نمک زدایی  صنعت  فعاالن  هم اندیشی  نشست 
حضور جمعی از فعاالن این صنعت در حاشیه چهاردهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب 
رئیس  اعلم الهدی«،  »علی اصغر  دکتر  شد.  برگزار  ایران 
این  در  شریف،  صنعتی  دانشگاه  انرژی  و  آب  انستیتوی 
نشست با اشاره به مصوبات پنل سمپوزیوم اردیبهشت ماه 
نمک زدایی، گفت:  در بخش  فعالیت  امسال در خصوص 
شود  تشکیل  تخصصی  کارگروه  پنج  که  بود  شده  مقرر 
تخصصی  و  علمی  به صورت  بخش  هر  در  مباحث  تا 
شامل  کارگروه  پنج  این رو،  از  افزود:  وی  شود.  پیگیری 
علوم؛  وزارت  راهبری  با  پژوهشی  مراکز  و  دانشگاه ها 
معدن؛  و  صنعت  وزارت  راهبری  با  فناوری  و  صنعت 
سیاست، قانون گذاری و نظارت با راهبری سازمان برنامه و 

بودجه کشور؛ محیط زیست و آمایش سرزمین با راهبری 
سازمان حفاظت محیط زیست و بهره برداری و نگهداری با 
راهبری بهره برداران بخش خصوصی تشکیل خواهد شد.« 
تأمین، طراحی  بتوانیم  باید  اعلم الهدی تصریح کرد: »ما 
آب شیرین کن های  درصد   7۰ معادل  حداقل  ساخت  و 
مورد نیاز کشور را در داخل انجام دهیم که در این زمینه 
باید نقش دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در مدیریت انتقال 
تهیه  نمک زدایی،  فناوری های  بومی سازی  نحوه  فناوری، 
فهرست اقالم و تجهیزات مورد نیاز واحدهای نمک زدایی 
جهت تولید داخل در دسته بندی های مختلف، ظرفیت های 
اجرایی، علمی، فنی و صنعتی کشور، جلب مشارکت برای 
همکاری های بین المللی، حمایت های قانونی مورد نیاز و 

ساز و کارهای بازرگانی مورد نیاز دیده شود.«
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چهاردهمين نمايشگاه بين المللی صنعت آب و تاسيسات آب و فاضالب ايران
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پنجمين همايش و نمايشگاه سد و تونل ايران

معرفی دستاوردهای علمی و 
فنی فراب در پنجمين همايش و 

نمايشگاه سد و تونل ايران
توانمندي ها و دستاوردهای علمی و فنی فراب در 
زمینه سد و تونل در پنجمین همایش و نمایشگاه 

سد و تونل ایران معرفي شد.
در  فراب،  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران که 
در   ۱397 مهرماه  دوازدهم  تا  دهم  روزهای  طی 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي برگزار شد، 
عالوه بر معرفي پروژه های سد و تونل شرکت فراب 
با  فراب  از سوي  نیز  نمایشگاه جانبی، نشستی  در 
در  اومااویا  چندمنظوره  طرح  گزارش  »ارائه  عنوان 
کشور سریالنکا« تشکیل شد. طی روزهای برگزاری 
این نمایشگاه، غرفه فراب پذیرای جمعي از استادان، 
با  که  بود  تونل  و  فعاالن عرصه سد  و  کارشناسان 
نمایندگان  سوي  از  کارشناسي  توضیحات  ارائه 
و  توانمندي ها  از  فراب،  شرکت  مهندسي  معاونت 
دستاوردهای علمی و فنی شرکت مطلع شدند. از 
جمله بازدیدکنندگان از غرفه فراب، می توان به دکتر 
»رسول زرگرپور«، معاون اسبق امور آب وزیر نیرو و 
مهندس »بهروز مرادي«، سرپرست شرکت توسعه 
اشاره کرد. همچنین در  ایران،  نیروي  منابع آب و 
دکتر  امضاي  به  تقدیري  لوح  نمایشگاه،  این  پایان 
و  آب  امور  در  نیرو  وزیر  معاون  سروش«،  »عباس 
آبفا و دبیر همایش، توسط دکتر »رسول زرگرپور« و 
دکتر »علي نورزاد«، دبیر علمي همایش، به شرکت 

فراب اهدا شد.

نشست ارائه گزارش طرح چندمنظوره اومااويا
چندمنظوره  طرح  گزارش  »ارائه  نشست 
از  روز  نخستین  در  سریالنکا«  کشور  در  اومااویا 
با  ایران،  تونل  نمایشگاه سد و  پنجمین همایش و 
از سوي شرکت  و خارجي  داخلي  مهمانان  حضور 
مهندس  آقایان  نشست،  این  در  شد.  برگزار  فراب 
»امیرحسین  مهندس  حقیقي«،  مستأجر  »افشین 
مهندس  و  الیاسي«  »عباس  مهندس  حسیني«، 
دکتر »موسي  فراب،  از شرکت  »علي حرم پناهي« 
حضرتي« از شرکت مهندسي مشاور مهاب قدس و 
دکتر »محمد دورعلي« از دانشگاه صنعتي شریف، 
به ارائه گزارش هاي فني و اجرایي از ابعاد و جزئیات 
به عنوان  اومااویا  چندمنظوره  طرح  اجرایي  و  فني 
بین المللی  و  موفق  پروژه های  مهم ترین  از  یکی 
ایرانی،  کارشناسان  و  متخصصان  توسط  اجراشده 

پرداختند.
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قرارداد احداث سد اردوباد در 
جمهوري آذربايجان امضا شد

قرارداد اجرای »پروژه سد اردوباد« واقع در کشور 
جمهوري آذربایجان، بین شرکت هاي »گمی کایا« 
به عنوان کارفرما و »فراب« به عنوان پیمانکار امضا شد. 
این سد بتنی روی رودخانه ارس و در مدت زمان برآوردی 
یک سال احداث خواهد شد. منابع مالی مورد نیاز برای 

اجرای پروژه نیز توسط کارفرماي آن تامین می شود.

ابالغ قرارداد پلنت آب شيرين كن 
نيروگاه متمركز پارس جنوبی

پلنت  راه اندازي  و  نصب  اجرا،  تأمین،  قرارداد 
آب شیرین کن نیروگاه متمرکز پارس جنوبي در تاریخ 
3۱ شهریور ۱397 از سوي شرکت نفت و گاز پارس 
این  شد.  ابالغ  فراب  شرکت  به  پروژه(  )کارفرمای 
پروژه که حاصل تالش گروهي معاونت هاي طرح هاي 
نیروگاه حرارتي، توسعه طرح ها، مهندسي و بازرگاني 
 MED )Multi Effect( بوده است، شامل سه دستگاه
Desalinationبه ظرفیت هشت هزار متر مکعب در 
روز، BOP داخل سایت و مجموعا ۱6 کیلومتر خط 
انتقال آب دریا به محل سایت نیروگاه و بالعکس می باشد.

چهل و يکمين دوره مميزی داخلی 
فراب برگزار شد

چهل و یکمین دوره ممیزی داخلی فراب، طي 
اجرای  مدت  در  شد.   برگزار  مرداد  و  تیر  ماه هاي 
ممیزی های داخلی، بخش های مختلف شرکت مورد 
ممیزی قرار گرفت و یافته های ممیزی شامل عدم 
انطباق، پیشنهادهاي بهبود و نکات مثبت، به حوزه های 
ممیزی اعالم شد. این کار تیمی با مشارکت 34 نفر 
از همکاران شرکت فراب شامل هفت مدیر، دو رئیس 
بخش، چهار مسئول،  ۱9 کارشناس و دو مسئول دفتر و  
با صرف 34 نفر - روز اجرا شد.  بر پایه این گزارش، در 
دوره های اخیر برای دریافت بازخورد از شیوه ممیزی و 
نحوه ممیزی ممیزان، فرم های نظرسنجی برای معاونت/

مدیریت حوزه ممیزی شونده، ارسال می شود.

حادثه  بدون  کار  ساعت   - نفر  میلیون   ۱۰ رکورد 
کشور  در  اومااویا«  چندمنظوره  »طرح  در  ناتوان کننده 
سریالنکا، توسط شرکت فراب به عنوان پیمانکار این طرح 
ایمني و بهداشت شرکت  به گزارش بخش  کسب شد. 
فراب، از 46 ماه گذشته تاکنون و با رعایت کامل الزامات 
در  اومااویا  چندمنظوره  طرح  کارکنان  توسط   HSE
کشور سریالنکا، فراب موفق شد به رکورد »۱۰ میلیون 
نفر - ساعت کار بدون حادثه جدي و ناتوان کننده« در 
این طرح دست پیدا کند. منظور از حادثه ناتوان  کننده، 
حادثه ای است که باعث معلولیت و ناتوانی شده و بیش 
از سه روز استراحت داشته باشد. از جمله فعالیت های 
شامل  فعالیت هایي  به  می توان  پروژه  این  پرریسک 
حفاری بیش از 2۰ کیلومتر تونل انتقال آب با دو دستگاه 
TBM و عملیات آتشباری، احداث دو واحد نیروگاه آبی 
اجرای یک هزار  بتنی،  بزرگ  زیرزمینی، احداث دو سد 
متر شفت قائم و اجرای نصب پوشش فلزي 6۱2 متري 

شفت عمودي نیروگاه اشاره کرد. این گزارش مي افزاید: 
»کسب این رکورد در حالي صورت گرفته که بر اساس 
کار  وزارتخانه هاي  وب سایت هاي  در  مندرج  اطالعات 
ناتوان کننده  حوادث  زیادي  تعداد  سریالنکا،  و  ایران 
ناشي از کارهاي صنعتي در هر دو کشور رخ داده است. 
به عنوان مثال، وقوع تعداد ۱8786 حادثه ناشی از کار 
در سال ۱394 در ایران ثبت شده که  ۱۰8 مورد آن 
به فوت منجر شده است. همچنین در سال 2۰۱۵ در 
کشور سریالنکا، تعداد ۱2۵ حادثه ناشی از کار منجر به 
فوت اتفاق افتاده که به وارد شدن 87۰ میلیون روپیه 
»طرح  گزارش،  این  پایه  بر  است.  شده  منجر  خسارت 
دو  شامل  که  سریالنکا  کشور  در  اومااویا«  چندمنظوره 
سد، تونل هاي انتقال آب و نیروگاه ۱2۰ مگاواتي است، 
و  فني  خدمات  صدور  پروژه هاي  بزرگ ترین  از  یکي 
به شمار مي رود و شرکت  ایراني  مهندسي شرکت هاي 

فراب، پیمانکار EPC این پروژه است.

كسبركورد۱0ميليوننفر-ساعتكاربدونحادثه
ناتوانكنندهدرپروژهاومااويا

روايتبه
تصوير
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به دعوت و ميزباني شرکت فراب صورت گرفت:

سفر دو معاون وزير از کشور سريالنكا به ايران
به  سریالنکا  کشور  از  وزیر  معاون  دو 
دعوت و میزباني شرکت فراب، به ایران سفر 
کرده و با بخشي از توانمندي ها و قابلیت هاي 

فني و مهندسي کشورمان آشنا شدند.
شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
روپاسینگه«  »نیهال  آقایان  فراب، 
وزارت  معاون   ،)Nihal Rupasinghe(
غرب  توسعه  و   )Megapolis( مگاپولیس 
 Anura( دیسانایکه«  »آنورا  و  سریالنکا 
ماهاولي  وزارت  معاون   ،)Dissanayake
این کشور،  )Mahaweli( و محیط زیست 
در سفر به ایران، عالوه بر دیدار با تني چند 
از مسئوالن و مقام هاي ایراني و حضور در 
پنجمین همایش سد و تونل ایران و بازدید از 
نمایشگاه جانبي آن، از تعدادي از پروژه هاي 

زیربنایي کشورمان نیز بازدید کردند.
این دو مقام سریالنکایي در سفر خود، با 
حضور در ساختمان وزارت نیروي جمهوري 
با  جداگانه اي  نشست هاي  ایران،  اسالمي 

نیرو  وزیر  معاون  سروش«،  »عباس  دکتر 
یکه  »فرهاد  دکتر  و  آبفا،  و  آب  امور  در 
امور  در  نیرو  وزیر  مشاور  یزدان دوست«، 
بین الملل و سرپرست مرکز توسعه صادرات 
و پشتیباني صنایع آب و برق، برگزار کردند.

در این نشست ها که با هماهنگي دکتر 
»علي نورزاد«، قائم مقام مدیر عامل شرکت 
با حضور وي و مهندس »افشین  فراب، و 
مستاجر حقیقي«، معاون طرح هاي نیروگاه 
آبي فراب انجام شد، مقام هاي هر دو کشور 
نسبت به توسعه همکاري ها در زمینه هاي 
کردند.  عالقه مندي  ابراز  انرژي  و  آب 
همچنین طرف ایراني با معرفي ظرفیت هاي 
موجود فني و مهندسي شرکت هاي ایراني 
به ویژه شرکت فراب، ابراز امیدواري کردند 
از این قابلیت ها در توسعه کشور سریالنکا، 

بهره گرفته شود.
شرکت  مرکزي  ساختمان  در  حضور 
فراب و برگزاري نشستي با حضور جمعي از 

معاونان شرکت، بخش دیگري از سفر این دو 
مقام سریالنکایي بود. در این نشست، ضمن 
معرفي پروژه هاي کنتورهاي هوشمند فراب 
از سوي مجري این پروژه ها، بخش دیگري از 

توانمندي هاي فراب به آنان ارائه شد. 
همچنین در بازدید این دو معاون وزیر 
ذخیره اي  تلمبه  نیروگاه  از  سریالنکایي 
توسط  که  مازندران  استان  در  سیاه بیشه 
توجه  با  است،  شده  احداث  فراب  شرکت 
به برنامه توسعه نیروگاه هاي خورشیدي در 
سریالنکا و امکان استفاده از مخازن دو سد 
»کوتماله« و »ویکتوریا« در نزدیکي یکدیگر 
و با اختالف ارتفاع، ایده نصب نیروگاه تلمبه 
ذخیره اي براي تنظیم انرژي تولیدي نیروگاه 
خورشیدي در شب با استفاده از مخازن آن 

دو سد، مطرح شد.
طرح  گزارش  »ارائه  نشست  در  حضور 
چندمنظوره اومااویا در کشور سریالنکا« که 
در پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل 

ایران برگزار شد و بازدید از نمایشگاه آن، 
بخش دیگري از برنامه سفر دو معاون وزیر 

سریالنکایي به ایران بود.
مقام  دو  این  مي افزاید:  گزارش  این 
سریالنکایي، با بازدید از شرکت مهندسي 
مشاور مهاب قدس، در نشستي که با حضور 
مدیر عامل و جمعي از مدیران این شرکت 
مهاب  شرکت  توانمندي هاي  با  شد،  برپا 
قدس در زمینه هاي مختلف آشنا شدند. آنها 
سپس در نشستي با مهندس »علي امام«، 
مدیر عامل شرکت راه آهن شهري تهران و 
حومه )مترو( حاضر شدند. در این نشست، 
ایراني  شرکت هاي  آمادگي  خصوص  در 
براي مشارکت در اجراي پروژه هاي مترو و 
تامین تجهیزات مربوط در سریالنکا، بحث 
و بررسي شد. آنان در ادامه از کارگاه خط 6 
مترو تهران )ایستگاه دولت آباد( بازدید کردند 
از  این پروژه،  با توضیحات مدیر اجرایي  و 

جزئیات پروژه مطلع شدند.
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فني  کمیته  دوساالنه  عمومي  نشست 
 IEC استاندارد TC 4 توربین هاي هیدرولیک
از 24 تا 28 سپتامبر 2۰۱8 در شهر میالن 
کشور ایتالیا برگزار شد. با توجه به تأسیس 
کمیته ملي فني توربین هاي هیدرولیک در 
 INEC TC کمیته ملي برق و الکترونیک ایران
4 متناظر با IEC TC 4، اینجانب فریدون جم، 
کارشناس فني-مهندسي مکانیک از مدیریت 
مهندسي مکانیک معاونت مهندسي شرکت 
فراب، به عنوان نماینده ایران و رئیس کمیته 
ملي فني توربین هاي هیدرولیک )TC4(، در 

این نشست حضور پیدا کردم. این نشست 
کمیته  جهاني  رئیس  رسمي  سخنراني  با 
فني توربین هاي هیدرولیک، جین پل ریگ 
در  کانادا  کشور  از   )Jean-Paul Rigg(
ساختمان گروه EDISON در شهر میالن 

کشور ایتالیا افتتاح شد.
پیشین  نشست  مفاد  دستاوردهاي 
این کمیته در شهر چنگ دو کشور چین، 
بررسي شد. همچنین برنامه گروه هاي کاري 
تدوین و بازنگري استانداردهاي توربین هاي 
ذکر  شایان  شد.  به روزرساني  هیدرولیک 
است   در ساختار کمیته هاي فني استاندارد 
نام گروه کاري  به  IEC دو زیرساختار اصلي 

 )Working Group (WG و تیم نگهدارنده
)Maintenance Team )MT وجود دارند 
که وظیفه  WG ها توسعه یک یا مجموعه اي 
از استانداردهاست. وظیفه MT ها نیز حفظ 
یک یا مجموعه اي از استانداردهاست. در حال 
حاضر در کمیته فني توربین هاي هیدرولیک 
یا TC4 نه، WG و چهار MT فعال هستند. 
هماهنگ کنندگان گروه هاي کاري و تیم هاي 
نگهدارنده به شرح ذیل گزارشي از خالصه 
فعالیت هاي انجام شده، برنامه کاري ادامه کار و 
زمان ارائه مدارک و نسخ جدید استانداردهاي 

مربوط را ارائه کردند:
 ISO گروه کاري مشترک با استاندارد -

هیدرولیکي  ماشین هاي  ارتعاشات  براي 
 ISO 20816-5 Ed.1.0 براي بازنگري

- گروه کاري ۱4 مربوط به اتوماسیون 
هوشمند  نیروگاه  سرعت:  کنترل   و 
و  عناوین  و   (IEC/IEEE 63198 Ed1(
 IEC( تعاریف در سیستم هاي گاورنر توربین

 (63197

- گروه کاري ۱8 در مورد اثرات مقیاس 
اصالحیه  پروتوتایپ:  به  مدل  نمودن 
شروع  و   IEC 62097 Ed2 استاندارد 

IEC 62097 Ed3 استاندارد
- گروه کاري 2۵ مربوط به نیروگاه هاي 
و   IEC 61116 استاندارد  مرور  کوچک: 

نشست عمومي دوساالنه کميته فني توربين هاي هيدروليك در شهر ميالن کشور ايتاليا برگزار شد

حضور نماينده ايران از شرکت فراب در نشست عمومي
IEC دوساالنه کميته فني توربين هاي هيدروليک استاندارد 

كارشناس فنی  مهندسی مكانيک- معاونت مهندسی

فريدون جم
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واژگان نیروگاه برق آبي
- تیم نگهدارنده 28 مربوط به اندازه گیري 

IEC 60041 دبي: مرور استاندارد
- گروه کاري 29 سایش ناشي از گل و الي: 

IEC 62364 Ed2 مرور استاندارد
نصب:  به  مربوط   3۰ کاري  گروه   -
استاندارد IEC63132 Ed1 براي تجهیزات 

برق آبي
- تیم نگهدارنده 3۱ مربوط به بازسازي 
 IEC 62256 نیروگاه ها: بازنگري استاندارد

براي تجهیزات توربین هیدرولیک
- تیم نگهدارنده 32 در مورد تست مدل: 

IEC 60193 بازنگري استاندارد
تبدیل  خصوص  در   33 کاري  گروه   -
مقادیر نوسانات فشار از مدل به پروتوتایپ: 

IEC 62882 Ed1 مرور استاندارد
- تیم نگهدارنده 34 در مورد راه اندازي، 
برق آبي:  نیروگاه  نگهداري  و  بهره برداري 
و   IEC 60545 استانداردهای  بازنگري 

60805

- گروه کاري 3۵ مربوط به گزارش روي 
واحدهاي پلتون: تهیه مدرک جدید

- گروه کاري 36 در مورد پدیده گذرا 
 IEC استاندارد  بازنگري  قوچ(:  )ضربه 

63111 Ed1

هماهنگ کنندگان  ارائه  انتهاي  در 
نگهدارنده،  تیم هاي  و  کاري  گروه هاي 
پرسش و پاسخ انجام مي شد، که از طرف 
موارد پیش  و  نیازها  اساس  بر  نیز،  ایران 
نیروگاه برق آبي کشورمان،  رو در صنعت 
نظرها و پیشنهادهایی مطرح شد که مورد 
از  پاره اي  و  شد  واقع  کارگروه ها  توجه 
آتي  برنامه هاي  در  شده  طرح  موضوعات 

این کارگروه ها قرار گرفت.
از  نشست  این  از  دیگري  بخش  در 
نمایندگان اصلي کشورهاي شرکت کننده 
وضعیت  از  خالصه اي  تا  شد  درخواست 
نیروگاه هاي برق آبي در کشور متبوعشان 
نمایندگي  به  نیز  اینجانب  کنند.  ارائه 
از  استفاده  با  ایران،  عزیزمان  کشور  از 
اطالعات رسمي پنجاه ساله اخیر صنعت 
نیرو،  وزارت  توسط  شده  منتشر  برق آبي 
میزان  سوابق،  آمار،  این  شامل  گزارشي 
و  اخیر  سال هاي  در  صنعت  این  توسعه 
ایران  مهندسي  فني  توانمندي هاي  شرح 
را در این صنعت ارائه کردم. همچنین به 

در  برق آبي  انرژي هاي  از  استفاده  قدمت 
سیستم  آبي  آسیاب هاي  جمله  از  ایران 
عصر  در  که  شوشتر  باستاني  هیدرولیک 
ساسانیان بنا شده و افتخاري تاریخي در 
اشاره  است،  کشورمان  براي  زمینه  این 
در  ایران  توانایي هاي  به  در ضمن  کردم. 
برق آبي  نیروگاه هاي  ساخت  و  طراحي 
به ویژه توسط شرکت فراب اشاره شد که 
بسیار مورد توجه حاضران در نشست واقع 

شد.
در بخش دیگري از این نشست، وضعیت 
 )Participatemembers( اعضاي فعال
و میزان مشارکت فعال آنها در کمیته فني 
TC4 بررسي شد. وضعیت گروه های کاري  

مشترک با سایر استانداردها نظیر ISO نیز 
بررسي شد.

کسب و کار  برنامه،  خاتمه  در 
کمیته  به  مربوط   )Business Plan(
فني توربین هاي هیدرولیک که به صنعت 
است،  مربوط  هیدرولیکي  توربین هاي 
مرور و به روزرساني شد. در ضمن هرگونه 
امکان توسعه و گسترش حوزه فعالیت هاي 
مرتبط شامل گروه هاي کاري قابل ایجاد 
و  تخمین  مورد  در  کار  براي  آینده  در 
توربین  رانر هاي  در  تنش ها  اندازه گیري 
ریخته گري  قطعات  بازرسي  هیدرولیک، 
توربین هاي  تجهیزات  ارتقاي   ،)CCH(
هیدرولیک و... مورد بررسي و تبادل نظر 
قرار گرفت. زمان و مکان نشست دوساالنه 
بعدي مشخص شد. نشست آتي در سال 
سوئد  کشور  استکهلم  شهر  در   2۰2۰
خواهد بود. بدین منظور نمایندگان کشور 
سوئد به معرفي اجمالي کشورشان و سابقه 

صنعت برق آبي در آن کشور پرداختند. 
امکان  بررسي  به  مربوط  بخش  در 
فني  کمیته  فعالیت هاي  توسعه 
کشورمان  از  هیدرولیک  توربین هاي 
و  کمیته  این  در  عضویت  براي  ایران 
آمد.  به عمل  تقدیر  نشست  در  شرکت 
کمیته  دبیر  و  رئیس  توسط  همچنین 
جهاني توربین هاي هیدرولیک درخواست 
قابل  آمار  و  با وجود سابقه  ایران  شد که 
در  برق آبي  نیروگاه هاي  از  استفاده  توجه 
منطقه و جهان )سومین کشور در منطقه 
از  بیست کشور نخست در جهان  و جزو 
نیروگاه هاي  شده  نصب  میزان  نظر  نقطه 

عضو  از  را  خود  عضویت  برق آبي(، سطح 
عضو  به   )Observer member( ناظر 
ارتقا   )Participate member( فعال 
دهد، تا بتوان از تجارب ارزشمند ایران در 
توسعه، ساخت و بهره برداري از توربین هاي 
در  برق آبي،  نیروگاه هاي  در  هیدرولیکي 
تدوین و بروزرساني استانداردهاي مرتبط 
با توربین هاي هیدرولیک IEC نیز استفاده  

کرد.
بازدید  دو  نشست ها،  این  برنامه  در 
از  یکي  نخست  شد.  انجام  نیز  صنعتي 
کشور  برق آبي  نیروگاه هاي  قدیمي ترین 
 )TrezzoD’Adda( ایتالیا، نیروگاه ترزو آدا

در مجاورت شهر میالن بازدید شد.
 این نیروگاه در واقع منبع اصلي تأمین 
حدود  سال  در  و  بوده  میالن  شهر  برق 
رسیده  بهره برداري  به  میالدي   ۱9۰6
گروه  مالکیت  در  نیروگاه  اکنون  است. 
enel است، که مجموعه اي فعال در زمینه 
انرژي و از جمله بهره برداري از نیروگاه هاي 

برق آبي در کشور ایتالیاست.
واحد   ۱۰ شامل  نیروگاه  ابتدا،  در 
بوده  دوقلو  فرانسیس  توربین هاي  با 
ماشین ها،  این  از  استفاده  دلیل  است. 
زمان  آن  در  کاپالن  توربین  اختراع  عدم 
و  دبي  تقسیم  بنابراین جهت  است.  بوده 
امکان استفاده از توربین فرانسیس به این 
اختراع  از  بعد  است.  شده  استفاده  شکل 
توربین کاپالن، توربین ها با توربین کاپالن 
جایگزین شده و سپس در ۱۵ سال اخیر 
کاپالن ساخت شرکت  توربین هاي  با  نیز 
فویت هایدرو جایگزین شده است. در طرح 
نهایي، شش عدد توربین کاپالن با مجموع 
حدود ۱۰ مگاوات نصب شده و در حال 
بهره برداري است. از چهار مسیر باقیمانده 
با نصب شیر مناسب به عنوان مسیر کنار 

گذر )باي پس( استفاده شده است.
بورگارد  نام  به  سدي  از  دوم  بازدید 
مرز  مجاورت  در   )Beauregard dam(
حدود  در  فرانسه  و  سوئیس  با  ایتالیا 
مالک  بود.  میالن  شهر  کیلومتري   ۱6۰
 CLAUDIO MARCELLO سد، شرکت
از  مقطعي  در  ظاهراً  ایتالیاست.  کشور 
جناح  در  زمین  از  عظیمي  توده  زمان 
چپ سد شروع به لغزش کرده و بخشي از 
مخزن و پایین دست سد را پر کرده است. 

تحلیل  و  مدلسازي  و  دقیق  مطالعات  با 
کاهش  طراحان،  جمع بندي  سازه،  رفتار 
ارتفاع سد به حدود دو سوم ارتفاع اولیه 
بوده است. همچنین با انفجار کنترل شده، 
بخش باالیي سد تخریب و روي تاج سد 
بازسازي شده و مجدد تحت بهره برداري 
تجاري قرار  گرفته است. نکته جالب آنکه 
نیروگاه  واحدهاي  به  دسترسي  آبراهه 
به آن  بوده و آسیبي  ناحیه متحرک  زیر 
وارد نشده است. اما با این حال تونل هاي 
بهره برداري  از مدار  انحراف و سرریز سد 
جدید  تونل هاي  همچنین  و  خارج شده 
در حین  است  گفتنی  است.  ساخته شده 
ارائه  از  بعد  به ویژه  و  نشست ها  برگزاري 
صنعت  وضعیت  به  مربوط  گزارش 
مذاکرات  ایران،  در  برق آبي  نیروگاه هاي 
کشورهاي  نمایندگان  با  بسیاري  شفاهي 
مختلف نظیر چین، روسیه، اسپانیا، ایتالیا، 
اتریش،  سوئیس،  کانادا،  نروژ،  انگلیس، 
دبیر  و  رئیس  همچنین  و  ژاپن  و  آلمان 
هیدرولیک  توربین هاي  جهاني  کمیته 
انجام شد و توانایي هاي شرکت هاي فعال 
شرکت  درخشان  نقش  به ویژه  ایران  در 
فراب در توسعه این صنعت در کشورمان 
خصوص  در  آنان  گاهی  شد.  تشریح 
فراب  شرکت  با  مشترک  همکاري هاي 
و  کاتالوگ  همچنین  کردند،  تمایل  ابراز 
مشخصات شرکت به برخي از آنها تحویل 

داده شد.
در  ایران  حضور  تداوم  با  است  امید 
هیدرولیکي  توربین هاي  فني  کمیته 
عضویت  سطح  ارتقاي  و   IEC استاندارد 
به جایگاه مهم  توجه  با  ایران،  کشورمان 
دنیا  در  برق آبي  صنعت  در  کشورمان 
امکان تبادل مؤثرتر دانش کارشناسان و 
متخصصان کشورمان در گروه هاي کاري 
استانداردهاي  بازنگري  و  تدوین  مختلف 
توربین هاي هیدرولیکي فراهم آید. قطعاً 
حمایت مؤثر شرکت فراب، به عنوان یکي 
توسعه دهنده  شرکت هاي  بزرگ ترین  از 
در  عضویت  از  ایران  در  برق آبي  صنعت 
تأثیر  اجالس،  در  حضور  و  فني  کمیته 
به سزایي در امکان ارتقاي سطح عضویت 
ارتباطات  افزایش  و  این کمیته  ایران در 
صنعت  در  شاغل  جهاني  کارشناسان  با 

توربین هاي هیدرولیکي خواهد داشت.
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در  خاتمه يافته  قراردادهاي  الف. 
سال 96:

1- تامين و نصب جرثقيل اصلي 
نيروگاه آبي سردشت )10/120 تن( 

کمکي  و  اصلي  جرثقیل  باالبرهاي 
کشور  در  سردشت  آبي  نیروگاه 
)ابعاد:  اصلي  جرثقیل  پل  و  کره جنوبي 
ارتفاع  و  9متر  عرض  متر،   ۱8 طول 
سال 9۵ ساخته  در  ایران  در  متر(   3/۵
و  ساخت  از  پس  تجهیزات  این  شدند. 
انجام تست هاي نهایي توسط نمایندگان 
کارفرما و مشاور طرح، به سایت سردشت 
به  مرتبط  مجموعه هاي  تمام  و  منتقل 
در   96 سال  اوایل  تقریبي86تن،  وزن 
مورد  در محل  و  مونتاژ  سایت سردشت 

نظر نصب شدند و بعد از نصب نیز، تمام 
تست هاي مربوط در حضور کارفرما انجام 

شد.
 این شرکت طي سال 96  به منظور 
رفع پانچ ها و نگهداري بهینه جرثقیل به 

دفعات با کارفرما همکاري کرده است.

2- ساخت دريچه هاي استاپ الگ و 
آشغالگير نيروگاه درالوك

این دریچه ها در  در سال 9۵ طراحي 
و  انجام  فراب  تجهیزات  ساخت  شرکت 
از  بعد  و  تامین  نیز  نیاز  مورد  مواد  تمام 
انجام بازرسي، مواد به پیمانکاران تحویل 
شد. ساخت هر دریچه بعد از تایید مدارک 
طراحي توسط کارفرما آغاز شد؛ به نحوي 
که تا اواخر سال 96 ساخت خاتمه یافت 
)در  کارخانه اي  تست  از  بعد  دریچه ها  و 
کارفرماي  نماینده  با حضور  موارد  برخي 

عراقي( به سایت درالوک ارسال شدند.

 TRCM 3- تامين ماشين
نيروگاه هاي درالوك و اومااويا

مذکور  ماشین هاي  ساخت  و  طراحي 
ایتالیا آغاز شد  اواخر سال 9۵ در کشور 
و در نیمه دوم سال 96 آماده تست نهایي 
 TRCM ماشین  کارخانه اي  تست  شد. 
حضور  با   96 سال  ماه  بهمن  در  اوما اویا 
و  سریالنکایي  کارفرماي  نمایندگان 
در  و  انجام شد  موفقیت  با  فراب  شرکت 
اسفند سال 96 به کشور سریالنکا حمل 
شد. ساخت ماشین TRCM درالوک نیز 
در اواخر سال 96 به پایان رسید و بازرسي 
آن نیز در خرداد ماه 97 انجام و به سایت 

درالوک حمل خواهد شد.

4- ساخت ديفيوزرهاي پروژه خط 
دوم مترو مشهد

دیفیوزر  قرارداد ساخت ۱۱2 دستگاه 
 9۵ سال  در  تهویه(  سیستم  )فن هاي 

 ،9۵ سال  پاییز  اواسط  از  و  شد  منعقد 
در  دیفیوزر  دستگاه   ۵6 ساخت  فرایند 
آغاز  مرکزي(  )استان  خمین  شهرستان 
تست ها   9۵ ماه  اسفند  اواخر  در  و  شد 
سال  اوایل  و  انجام  نهایي  بازرسي هاي  و 
خط  ایستگاه هاي  در  نصب  جهت   96
حال  در  شدند.  حمل  مشهد  به  مترو   2
شروع  براي  کارفرما  ابالغ  منتظر  حاضر، 
تعداد  )به  دیفیوزرها  دوم  بخش  ساخت 

۵6 دستگاه( هستیم.

5- تامين دريچه هاي راديال
نيروگاه درالوك

در سال 96، طراحي دریچه هاي رادیال 
مدارک  تائید  با  همزمان  و  آغاز  درالوک 
طراحي برخي از بخش ها، ساخت نیز آغاز 
شد؛ به نحوي که در اوایل سال 97، بدنه 
اصلي دریچه هاي اول و دوم، تست و آماده 
به  توجه  با  حاضر  حال  در  شدند.  حمل 

عملكرد شرکت ساخت تجهيزات فراب در سال 96

آنچه در ادامه مي خوانيد، گزارش عملكرد شركت ساخت تجهيزات فراب در سال 1396 است 
كه در سه بخش جداگانه شامل »قراردادهاي خاتمه يافته«، »قراردادهاي منعقد يا شروع شده« و 

»قراردادها و پروژه هاي آتي«، در حوزه هاي كسب و كار اين شركت تنظيم شده است.

مديرعامل شركت 
ساخت تجهيزات فراب

مصطفی بختياری
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مشکالت انتقال ارز و عدم گشایش اعتبار 
فعالیت هاي  قرارداد،  این  براي  اسنادي 
باقیمانده  بخش هاي  ساخت  و  طراحي 
ادامه دارد و امیدواریم بخش هاي باقیمانده 
تا نوامبر سال جاري میالدي تکمیل شده 

و امکان حمل آنها به عراق میسر شود.

6- ساخت تجهيزات صنايع ريلي
در سال 96، ساخت ۱۱4۰عدد ساپورت 
سوم(  )ریل  برق رسان  با  مرتبط  اقالم  و 
خط 8 متروي تهران شروع و بعد از انجام 
تحویل  کارفرما  به  مربوطه  بازرسي هاي 

شده است.

HRSG 7- حمل استك هاي سيستم
 ۱8 حمل  قرارداد   96 سال  اواخر  در 
بلوک استک  سیستم HRSG طرح نیروگاه 
کارخانه  از  )حمل  پارس جنوبي  متمرکز 
آذرآب به سایت پارس جنوبي( بین شرکت 
فراب  تجهیزات  ساخت  شرکت  و  فراب 
منعقد شد و در اواخر سال 96 بخش هایي 
از استک ها، حمل و در سال 97 نیز مابقي 

به سایت پارس جنوبي حمل خواهند شد.

8- تامين جرثقيل هاي نيروگاه متمرکز 
پارس جنوبي ـ 16 دستگاه

اوایل پاییز سال 96، طراحي ۱۵ دستگاه 
مونوریل  دستگاه  یک  و  سقفي  جرثقیل 
ساخت  شرکت  کره اي  پیمانکار  توسط 
تایید  از  بعد  و   شد  آغاز  فراب  تجهیزات 
طراحي توسط کارفرما، فرایند ساخت این 
اواخر سال  آغاز و در  تجهیزات به سرعت 
با  آنها  نهایي  بازرسي  و  یافت  خاتمه   96
حضور نمایندگان کارفرما در بهار سال 97 
انجام شد. در حال حاضر تمام جرثقیل هاي 
گمرک  از  و  شده   حمل  ایران  به  مذکور 
پیمانکار  دیگر،  طرف  از  شده اند.  ترخیص 
نصب جرثقیل ها نیز انتخاب شده و فرآیند 

نصب جرثقیل ها آغاز شده است.

9- رفع پانچ ها و تحويل دائمي 
توربين هاي نيروگاه آزاد 

با  و  موردي  به صورت   96 سال  طي 
آبي  نیروگاه  بهره برداري  تیم  درخواست 
آزاد، جهت رفع پانچ ها و تامین لوازم یدکي 
باقیمانده توربین هاي نیروگاه آبي آزاد اقدام 

شد.

ب. قراردادهاي منعقد يا شروع شده 
در سال 96:

1- قرارداد تامين تجهيزات سيستم 
کولينگ نيروگاه پارس جنوبي

واریز  از  بعد   ،96 سال  مرداد  در 
تجهیزات  تامین  قرارداد  پیش پرداخت 
پارس جنوبي،  نیروگاه  کولینگ  سیستم 
ساخت بخش هاي مختلف به شرح زیر آغاز 

شده است:
وزن  به  فلزي  اسکلت  ساخت   -۱-۱

۵4۰۰ تن
کارگاه  به  و  ساخته  اقالم  کلیه  تاکنون 

ارسال شده است.
۱-2- ساخت استیم داکت ها و مخازن به 

وزن ۱۵۰۰ تن
مخازن سه واحد و استیم داکت واحد اول 
و دوم ساخته شده و بعد از تست هاي مربوط، 
به سایت پارس جنوبي جهت نصب ارسال شده 
داکت هاي  استیم  مي شود  پیش بیني  است. 

واحد سه تا اواسط پاییز به اتمام برسد.
به  جوینت ها  اکسپنشن  ساخت   -3-۱

تعداد 4۵ دستگاه
اکسپنشن  دستگاه   ۱2 تعداد  ساخت 
جوینت کوچک و متوسط مربوط به واحد 
از  بعد  و  یافت  خاتمه   96 اسفندماه  اول، 
بازرسي نهایي به سایت پارس جنوبي حمل 
جوینت هاي  اکسپنشن  ساخت  اما  شدند. 
بزرگ )با قطر تقریبي 6 متر( به دلیل نیاز 
مواد  تامین  از  بعد  خاص،  اولیه  مواد  به 
از  فراب  تجهیزات  ساخت  شرکت  توسط 
است.  شده  آغاز  شهریورماه 97  در  ایتالیا، 
این  از  واحد  اولین  ساخت  مي رود  انتظار 
از  بعد  و  کامل  پاییز سال 97  اواسط  نوع، 
تست نهایي به سایت ارسال شود. به منظور 
تسریع در فرایند ساخت این نوع اکسپنشن 
مقرر  اولیه،  سازنده  هماهنگي  با  جوینت، 
شده بخش هایي از واحد دوم و سوم توسط 
سازنده دیگري آماده و جهت تکمیل و مونتاژ 

به محل اولیه ساخت تجهیزات ارسال شود.
۱-4- ساخت ترانس هاي LV، تابلوهاي 
توزیع LV و MV ، باس داکت، مارشالینگ، 
ابزار  و  قدرت  کابل هاي  باکس،  جانکشن 
دقیق، سیني کابل هاي قدرت و ابزار دقیق 
و بخش  آغاز شد  از زمستان سال 96  نیز 
عمده اي از این تجهیزات در بهار سال 97 به 

سایت ارسال شده اند.
نیاز  مورد  باالبر  دستگاه   ۱۵ از   -۵-۱
به  و  تامین  سیستم کولینگ، ۱2 دستگاه 
سایت حمل شده و فرایند ساخت 3 دستگاه 
باقي مانده نیز آغاز شده است و اوایل پاییز 

97 تکمیل خواهد شد.
شیرآالت  دقیق،  ابزار  تجهیزات   -6-۱
سفارش گذاري  نیز  کنترلي  و  مکانیکي 
سایت  به  پاییز  در  مي رود  امید  و  شده اند 

حمل شوند.
سیستم  نیاز  مورد  لوله هاي   -7-۱
سفارش گذاري  سال 96  زمستان  کولینگ 
شد. اما به دلیل تغییرات و نوسانات نرخ ارز، 
پیمانکار مربوطه از همکاري انصراف داد و 
از   97 سال  تابستان  اوایل  لوله ها  به ناچار،  
محل دیگري تامین و به سایت پارس جنوبي 
حمل شدند. متعلقات لوله هاي مذکور، شامل 
ساپورت ها، فلنج ها و...، ابتداي سال 97 به 

یک شرکت آلماني سفارش گذاري شده اند و 
امیدواریم در فصل پاییز به ایران حمل شوند.

روشنایي  سیستم  تامین  قرارداد   -8-۱
و زمین و حفاظت روشنایي در اواخر سال 
96 منعقد و بخش عمده اي از این تجهیزات 
اوایل سال 97 به سایت پارس جنوبي ارسال 
شده اند. باقیمانده اقالم این تجهیزات نیز آخر 

تابستان به سایت ارسال شد.

2- قرارداد نظارت و بازرسي ساخت 
تجهيزات سيستم HRSG نيروگاه هاي 

داالهو و مازندران 
ساخت  بازرسي  و  نظارت  قرارداد 
)اهواز(  تاشا  درکارخانه   HRSG تجهیزات 
ساخت  شرکت  بین   96 سال  پاییز  اوایل 
تجهیزات فراب و شرکت BHI )کره جنوبي( 
منعقد شد. این همکاري با استقرار ۵ نفر 
بازرس و ناظر در مهرماه 96 آغاز و بعد از 
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دو بار تمدید زمان قرارداد، در تیرماه سال 
97 خاتمه یافت.

3- قرارداد تامين آسانسور
 )سيستم HRSG( نيروگاه
 سيکل ترکيبي مازندران

تامین  قرارداد   ،96 سال  پاییز  اواخر 
 BHI آسانسور نیروگاه مازندران بین شرکت
منعقد  فراب  تجهیزات  ساخت  شرکت  و 
شد و طراحي آسانسور نیز در همین سال 
انجام شد. اما اوایل سال 97 به دلیل عدم 
امکان انتقال ارز از کارفرما به شرکت ساخت 
تجهیزات فراب، حالت هاي مختلف همکاري 
بررسي و در نهایت مقرر شده هزینه هاي 
توسط  مستقیما  قرارداد  این  باقي مانده 
کارفرماي اصلي طرح مازندران به شرکت 
تا  شود  پرداخت  فراب  تجهیزات  ساخت 
پیمانکاران  قراردادي  هزینه هاي  بتوان 
داخلي )جهت نصب( و پیمانکاران خارجي 

)جهت طراحي و ساخت( را پرداخت کرد.

4- تمديد قرارداد مديريت پيمان 
HRSG ساخت داخل تجهيزات

 نيروگاه پارس جنوبي 
قرارداد مدیریت پیمان ساخت تجهیزات 
در  اراک  آذرآب  شرکت  در  پارس جنوبي 
مردادماه سال 96 خاتمه یافت. ولي با توجه 
به عدم اتمام ساخت با درخواست مجري طرح 
پارس جنوبي به مدت یک سال تمدید شد و 
در مردادماه سال 97 نیز به دلیل مشکالت 
ساخت  زمان  تطویل  و  آذرآب  شرکت 
به مدت یک  تجهیزات، این قرارداد مجدداً 

سال )تا پایان مرداد ماه 98( تمدید شد.

5- قرارداد نصب اسکلت فلزي 
سيستم کولينگ نيروگاه متمرکز 

پارس جنوبي
مسئولیت نصب اسکلت فلزي سیستم 

اوایل  پارس جنوبي  نیروگاه  کولینگ 
ساخت  شرکت  به   96 سال  بهمن ماه 
تجهیزات فراب واگذار شد و این شرکت 
با همکاري شرکت سازنده اسکلت فلزي، 
طی مدت دو هفته تجهیز کارگاه را انجام 
را  نصب   ،96 ماه  اسفند  اوایل  از  و  داد 
بیش  ماه سال97  شهریور  تا  کرد.  آغاز  
از ۵۰ درصد اسکلت فلزي نصب شده و 
امیدواریم با ترخیص تجهیزات مورد نیاز، 
فاز سوم اسکلت فلزي )توسط کارفرما(، 
خاتمه  جاری  سال  اواخر  تا  قرارداد  این 

یابد.

6- قرارداد ساخت باالبر هارپ 
سيستم HRSG پارس جنوبي

دستگاه  سه  ساخت   ،96 سال  اواخر 
باالبر هارپ سیستم HRSG به شرکت 
ساخت تجهیزات فراب ابالغ شد. ساخت 
در  و  آغاز  اوایل سال 97  تجهیزات  این 
کمتر از دو ماه خاتمه یافت. تست نهایي 
انجام  فراب  شرکت  همکاران  حضور  با 
شد. سپس باالبرهاي مذکور به شهرستان 
بندرعباس جهت انتقال هارپ ها از عرشه 
به  از گمرک  انتقال  و  به گمرک  کشتي 
کامیون و )بعد از حمل هارپ ها به سایت 
از  هارپ ها  تخلیه  جهت  پارس جنوبي( 

کامیون به محل نصب ارسال شده اند.

ج. قراردادها و پروژه هاي آتي:
1- قرارداد ساخت استيم داکت 

نيروگاه سيکل ترکيبي داالهو
جهت  مذاکرات   96 سال  اواخر  از 
سیکل  نیروگاه  داکت  استیم  ساخت 
ماه  شهریور  در  و  آغاز  داالهو  ترکیبي 
توسط  قرارداد  است.  رسیده  ثمر  به   97
شرکت فراب و شرکت ساخت تجهیزات 

فراب شهریورماه مبادله شده است. 
دریافت  از  بعد  بتوانیم  امیدواریم 
)حدود۱6۰۰  تجهیز  این  پیش پرداخت 
ساخته  ماه   ۱۱ مدت  طی  را  تن( 
به  کنیم.  ارسال  داالهو  سایت  به  و 
ساخت،  فرایند  آغاز  در  تسریع  منظور 
اصلي  مواد  تامین  اولیه  پیش پرداخت 
توسط شرکت ساخت تجهیزات فراب به 
فروشنده مواد )شرکت اکسین( پرداخت 
شده است تا بتوان زمان تامین را کوتاه تر 

کاهش  منظور  به  دیگر  طرف  از  و  کرد 
به  تجهیز  است  ممکن  ساخت،  زمان 
سازنده  چند  به  و  تقسیم  بخش  چند 
برنامه  بتوان  تا  شود  سفارش گذاري 
زمان بندي طرح داالهو را رعایت کرد و با 
کمترین تاخیر استیم داکت را به کارگاه 

داالهو حمل کرد.

2- ساخت ديفيوزرهاي
خط 7 متروي تهران

از اواخر سال 96، مذاکرات قراردادي 
جهت ساخت این تجهیزات انجام و بعد 
از ساخت نمونه اولیه )با هزینه سازنده( 
شرکت  )نماینده  طراح  توسط  بازرسي 
همین  بر  شد.  انجام   )System Air
اساس، ساخت 6۰ دستگاه دیفیوزر مورد 
ماه  شهریور  در  تهران  مترو   7 نیاز خط 
فراب  تجهیزات  ساخت  شرکت  به   97
مورد  اولیه  مواد  اکنون  هم  شد.  ابالغ 
شده  مقرر  و  شده  سفارش گذاري  نیاز 
توافق هاي صورت گرفته، در  است طبق 
چهار  طي  دیفیوزر  دستگاه   32 اول  فاز 
و  شود  تحویل  کارفرما  به  و  ساخته  ماه 
ساخت بقیه تجهیزات نیز با نظر کارفرما 

آغاز شود.

3- احداث نيروگاه آبي
 کالن به پرديس

در اواخر سال 96، با پیشنهاد نماینده 
یکي از شرکت هاي تامین کننده توربین، 
جهاد  )شرکت  پروژه  اصلي  پیمانکار  با 
مقرر  و  شد  برقرار  ارتباط  کرمان(  نصر 
پیشنهاد  تابستان سال 97  اواخر  تا  شد 
فني و مالي احداث نیروگاه آبي کالن به 
و  مهندسي  معاونت  همکاري  با  پردیس 
معاونت توسعه طرح هاي فراب تهیه و به 

کارفرما ارائه شود.
این نیروگاه در مسیر لوله هاي انتقال 
از سد الر(  )بعد  از سد کالن  آب شرب 
ایستگاه  دو  در  پردیس،  جدید  شهر  به 
شامل  ایستگاه  هر  شد.  خواهد  احداث 
مگاوات  دو  به ظرفیت  نیروگاه  واحد  دو 
طرح،  مشاور  اولیه  طراحي  طبق  است. 
پلتون  نوع  از  نیروگاه  این  توربین هاي 
این  می گردد  پیش بینی  و  است  افقي 

پروژه کمتر از ۱8 ماه اجرا شود.
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چهاردهمين نمايشگاه بين المللی معدن و صنايع معدني

برپايی بستر پياده سازی و تست 
نرم افزاری ABB در معاونت 

مهندسی فراب
و  سخت افزار  از  مجموعه  یک  به کارگیری  با 
نصب  و   ABB شرکت  مرکزی  کنترل کننده های 
روی   Symphony سیستم  نرم افزاری  ابزارهای 
نیروگاه،  مرکزی  کنترل  شرایط  فراب،  سرورهای 
کنترل کننده  نمونه  یک  و  اطالعات  تبادل  شبکه 
محلی در مقیاس کوچک، شبیه سازی و بستر الزم 
تست  شده،  پیاده سازی  الجیک های  مرور  برای 
نرم افزار و در صورت لزوم انجام تغییرات در معاونت 
مهندسی فراهم شد. به گزارش معاونت مهندسي 
تمامی  اجرایی،  فعالیت  نخستین  به عنوان  فراب، 
الجیک پیاده سازی شده برای BOP بخش گاز 
بخش،  این  پیمانکار  مشارکت  با  داالهو  نیروگاه 
روی بستر اشاره شده در حال مرور و تست است.
پیاده سازی های  به منظور  اینکه  به  توجه  با 
دارد  کنترل، ضرورت  در سیستم های  نرم افزاری 
که تمامی منطق طراحی شده و جزئیات هر یک 
از فرآیندها در اختیار گروه یا شرکت تولید کننده 
کد قرار گیرد، انجام این مهم در خارج از شرکت 
مبدا طراحی، به معنای انتقال تمامی دانش مالک 
طراحی و سرمایه معنوی صاحب فناوری به سایر 
شرکت ها است. فراهم کردن زیرساخت های مشابه 
نظیر  متداول  سخت افزارهای  سایر  بر  مبتنی 
)که  مهندسی  مجموعه  در   HIMA و  زیمنس 
در حال انجام هستند(، امکان صیانت از سرمایه 

مهندسی شرکت را بهتر فراهم می کند.
همچنین، وجود چنین بسترهایی و در اختیار 
داشتن آخرین وضعیت پیاده سازی ها در مهندسی، 
امکان پشتیبانی بهتر را در دوره های راه اندازی و 
بهره برداری فراهم می کند. در صورت مواجه شدن 
با خطا، می توان شرایط را در بستر تست مستقر در 
مهندسی شبیه سازی و راه حل های فنی را پیش از 

اجرا، تست و ارزیابی کرد.



داالهو
نيروگاه سيكل ترکيبي 

900 مگاواتي

 استان كرمانشاه
5 كيلومتري شمال شرقي 

شهرستان اسالم آباد غرب،   
روستاي سياهخور

325 MVA :توان -
18kV :ولتاژ خروجي -

- سرعت چرخش: 
3000rpm

-تعداد قطب: 2
- نوع روتور: قطب صاف

- نوع سيستم خنک كننده: 
IC 8 A1 W7

-ضريب توان: ۰.8
IM 7315 :نحوه نصب-

موقعيت

مشخصات
ژنراتور

مشخصاتپستواتصاالت

مشخصاتترانساصلي

هدف

نوعواحدها

مشخصاتفاز تأمين بخشي از تقاضاي 
رو  به  رشد انرژي برق 

كشور در سال هاي آتي 

متوسطتوليد
متوسط انرژي توليدي ساالنه

 در شرايط ساختگاه:  
 Annual در شرايط MW 765

Average و MW 841 در 
Minimum ambient شرايط

ميزان مصرف سوخت 
اصلي نيروگاه
 164589 Nm3/r

- توربين گاز مدل 
F كالس AE 94.3
- توربين بخار مدل 

RT30

- تعداد فازهاي اجرايي:
 1 فاز

- تعداد واحدها:

تركيبي  سيكل  بلوك   1
ژنراتور  و  توربين   2 شامل 
گاز و 1 توربين و ژنراتور بخار

- ظرفيت  هر واحد:
واحد گاز : 31۰*2 مگاوات 

- ولتاژ خروجي ترانسفور ماتور ژنراتور )اصلي( نيروگاه: 

400KV
- نوع پست : 1.5 كليدي

- تعداد خانه ها )Bay(: 3 خانه ورودي و 2 خانه خروجي
DCS  :سيستم كنترل پست -

18/420 kV :نسبت تبديل -
330MVA :توان -
- نوع ترانس: سه فاز -  روغني
ONAF :سيستم خنك كننده -
ON-LOAD :نوع تپ چنجر -

واحد بخار : 293*1 مگاوات
+

اينفوگرافيك

راندمان
56 درصد
قابليت دسترسي سال 
 :)Availability( اول

92 درصد

ظرفيت هر توربين 
گاز در شرايط طراحي 
سايت MW 244.9 )در 
شرايط Open Cycle( و 
MW 242.9 )در شرايط 
 )Combined Cycle
است. ظرفيت توربين 
بخار در شرايط طراحي 
 235 MW ساختگاه
است.

ظرفيتدر
شرايطساختگاه
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مشخصاتشبكهداخلي

نحوه  تامين آب نيروگاه:

چاه عميق
ميزان مصرف آب:

4  ليتر بر ثانيه

آبنيروگاه

ظرفيت های واحد گازي
 و بخار

حداقلفشارگاز

ظرفيت تانك هاي 
سوخت پشتيبان

سوختپشتيبان

ميزان مصرف
سوخت پشتيبان

تعدادتانكهاي
سوختپشتيبان

توربين گاز مدل AE 94.3 با 310 مگاوات 
 RT30 در شرايط ايزو توربين بخار مدل

با ظرفيت 293 مگاوات

سوختنيروگاه
-  نوع سوخت اصلي نيروگاه:  

گاز طبيعي
-   ميزان مصرف سوخت 
:)Nm3/h( اصلي هر واحد

 هر واحد توربين گازي در
شرايط سايت
 15.25 kg/s

معادل 
73428 Nm3/h

- ظرفيت هر يک از تانک هاي 
سوخت پشتيبان:
 33۰۰۰ متر مكعب
- ظرفيت غير مفيد هر يک از 
تانک هاي سوخت پشتيبان:

 1۰ درصد
- ظرفيت كل تانک هاي سوخت 
پشتيبان:
99۰۰۰ مترمكعب

در  پشتيبان  سوخت  مصرف  ميزان   -
هرساعت براي كل نيروگاه )واحدها، بويلر 
كمكي، ديزل ژنراتور، تهويه، پمپ هاي 

فاير ديزل سوز( :
302.9 m3/h 

مصرفواحدها
- مصرف داخلي با سوخت 

:m3/h گاز

170000 
- مصرف داخلي با سوخت 

:lit/h گازوئيل

6600 

6.6 kV :سطح ولتاژ متوسط -
400V  :LV سطح ولتاژ -
220V   :DC سطح ولتاژ -
AC :TNS نوع سيستم توزيع ولتاژ پايين -
20/30MVA :ترانس تغذيه يونيت -

مشخصاتقرارداد
نوع قرارداد: BOO  )ساخت، مالكيت و بهره برداري( 

سرمايه گذار و پيمانكار: شركت فراب )از طريق تأسيس 
شركت پروژه با نام »شركت مولد برق اسالم آباد«(

اسالم  برق  مولد  شركت  آورده  طرح:  مالي  تأمين 
آباد و منابع صندوق توسعه ملي )با مشاركت بانك 

صادرات ايران(

- حداقل فشار گاز مورد نياز 
در خروجي ايستگاه تقليل 

فشار گاز نيروگاه  :

  barg 30  

سوخت مايع )گازوييل(
- ميزان مصرف سوخت 
پشتيبان در هر ساعت 
براي يك واحد:

150 m3/h

 3 عدد

ب
فرا

ت 
رك

 ش
تي

رار
ه ح

وگا
ير

ي ن
ها

رح 
ت ط

اون
 مع

ع:
منب

150 m3
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مقاله علمی

1-ACC: Air Cooled Condenser     2- Standbye condensate     3- CPP:Condensate Polishing Plant

يكي از مشكالت و بحران هاي جدي كه جهان امروز با آن روبه رو است، مسئله 
خشكسالي و كمبود منابع آب شيرين در دسترس است. بر طبق آمار 97 درصد از 
آب هاي موجود جهان شور هستند، دو درصد به صورت يخ هاي قطبي و فقط يک 
درصد از منابع آب جهان، شيرين و قابل استفاده هستند. مهم ترين راه حل ها براي 
جبران اين كمبود، كمينه كردن مصرف آب خام در فرايندها، بازيابي پساب توليدي 
و برگرداندن آن به چرخه كاري جهت كاهش مصرف آب خام است. اين اقدامات 
همچنين باعث كاهش آلودگي محيط زيست به دليل كاهش ورود فاضالب و پساب 

نيز خواهد شد. 
سه  مي باشد.  آب  زمينه  در  پرمصرف  صنايع  از  يكي  نيروگاهي  صنايع 
مصرف كننده اصلي آب در نيروگاه ها شامل سامانه هاي خنک كن )اصلي و كمكي( 
و سامانه توليد آب دمين هستند، كه مورد اول با جايگزيني سامانه هاي خنک كن 

اصلي هواخنک )ACC1( با سامانه هاي خنک كن  تر متداول، تقريباً برطرف شده 
 است. در سامانه هاي خنک كن كمكي نيز با در نظر گرفتن كولرهاي مسطح كه 
پاشش آب ندارد، مصرف آب در اين بخش حذف شده است )به جز مصرف آب 
پاشي خنک كن روي كولرهاي V-Type در مناطق گرمسير(. مورد سوم كه مد نظر 
بحث پيش رو است از جهات گوناگون مي تواند مورد بررسي و ارايه طريق قرار گيرد. 
به همين منظور يک مجموعه بازيابي آب براي نيروگاه سيكل تركيبي داالهو براي 
بازيابي پساب شستشوي فيلترهاي دواليه و كربني، بازيابي پساب شيميايي حاصل 
از احياي رزين هاي تصفيه آب، شستشوي شيميايي بويلرها و نيز بازيابي پساب 
بلودان راه اندازي طراحي شده  تا بتوانيم به يک سامانه آب نيروگاهي با دورريز 
نزديک به صفر نائل آييم.  در اين طراحي، مخازن و پمپ هاي ذخيره آب كندانس2 
و نيز سامانه تصفيه برخط آب كندانس در گردش سيكل CPP3 حذف شده است. 
در نهايت، با كاهش آب خام  مصرفي فرآيندی از 135 مترمكعب در روز به 1۰متر 
مكعب در روز، سطح مورد نياز حوضچه تبخيري از حدود 2/6 هكتار به حدود ۰/3 

هكتار كاهش يافته است. 

سامانههايآب
نيروگاهيحرارتی

بدوندورريز

رامين فتاح زاده*                                                             سامان سبزچي اصل** 

ZLD

Zero Liquid Discharge

 * كارشناس طراح فرآيند
معاونت مهندسي

 ** كارشناس طراح فرآيند، 
معاونت مهندسي



39نشريه شماره 60 | مهر و آبان 1397

مقاله علمی

یکي از محورهاي اصلي توسعه  پایدار در صنایع، به حداقل رساندن اتالف انرژي 
و ماده است؛ به طوري که در کشورهاي توسعه یافته، به صفر رساندن اتالف ماده و 
انرژي در برخي صنایع مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به بحران آب، مسائل 
از  نیروگاه ها  اقلیمي و خشکسالي هاي پیاپي، احیا و استفاده مجدد پساب صنایع و 
چالش هاي اصلي حفاظت از منابع و محیط زیست است. به دلیل مصرف زیاد آب در 
صنعت تولید برق، امروزه کاهش مصرف آب و جلوگیري از دورریز فاضالب صنعتي 
نیروگاهي به یک هدف اصلي در پروژه هاي نیروگاهي تبدیل شده است. کاهش مصرف 
آب و تولید فاضالب، امکان سنجي پروژه در هزینه اولیه ساخت تجهیزات و نیز هزینه 
بهره برداري براي تولید آب خالص و امحاي فاضالب را تحت تاثیر قرار مي دهد که این 
مطلب باید براي هر پروژه و با در نظر گرفتن هزینه تامین آب خام و دفع فاضالب در 
طول مدت عمر مفید نیروگاه مد نظر قرار گیرد. از سوی دیگر، جلوگیري از مصرف 
آب زیاد و به تبع آن تولید فاضالب کمتر، کسب موافقت هاي قانوني براي احداث یک 
با اجراي یک مجموعه  پروژه را تسهیل مي کند. در ادامه شرح داده  خواهد شد که 
این  به  نیروگاه در دست احداث داالهو، شرکت فراب چگونه  بازیابي آب در  سامانه 

مهم خواهد رسید.

شرح فرآيند
دارد.  وجود  آب  باز  معمول یک سیکل  به صورت  ترکیبي  نیروگاه سیکل  یک  در 
رودخانه، آب  مثل چاه،  منبع خارجي  از یک  نیاز  مورد  این صورت که آب خام  به 
شیرین کن و ... به مخازن ذخیره آب خام انتقال داده مي شود. سپس آب خام ذخیره 
شده در این منبع به سامانه تصفیه آب4 پمپاژ شده و در واحد تصفیه آب، دو نوع 
تصفیه فیزیکي و شیمیایي با عبور از مراحل زیر انجام مي شود )الزم به ذکر است که 
فرایند تولید آب دمین بنا بر شرایط و کیفیت آب خام ورودي و کیفیت مورد نیاز آب 
تولیدي مي تواند آرایش هاي متنوعي داشته باشد که در نیروگاه داالهو بنا بر شرایط 

موجود، آرایش زیر انتخاب شده است(:
تصفيه فيزيكي: 

• فیلتر دوالیه 
• فیلتر کربني

 
تصفيه شيميايي:

• ستون هاي رزین کاتیوني / گاززدا / رزین آنیوني
• ستون رزین بستر ترکیبي 

ذخیره  مخازن  در  و  تولید  شده  دمین  آب  مذکور،  مراحل  از  خام  آب  عبور  با 
به  دمین  آب  انتقال  پمپ هاي  توسط  ذخیره شده  دمین  آب  مي شود.  ذخیره  مربوط 

مصرف کننده  هاي موجود در داخل نیروگاه به شرح زیر منتقل مي شود:
- آب جبراني سیکل تزریقي به مخزن دریافت کننده کندانس اصلی سیکل۵

- پرکن اولیه سامانه بازیابي حرارت تولید بخار6 
- پرکن اولیه و آب جبراني بویلر کمکي 

- دي سوپرهیترکویل هاي تانک هاي گازوییل
- شستشوي لوله هاي سامانه خنک کن اصلي 

- پرکن اولیه و آب جبراني سامانه خنک کن کمکي.
 ... -

پساب  هاي غیرشیمیایي نتیجه شستشوي معکوس فیلترهاي دوالیه و کربني بوده که 
عمدتاً شامل مواد معلق حذف شده از آب ورودي است. پساب هاي شیمیایي نیز حاصل 

احیاي رزین هاي کاتیوني و آنیوني با استفاده از اسید و باز رقیق سازي شده است که در 
انتها وارد حوضچه خنثي سازي شده و از آنجا پس از خنثي سازي به صورت معمول به 

حوضچه تبخیري در اکثر نیروگاه ها ارسال می شود.

بلودان 7 
به منظور کنترل کیفیت بخار خروجي از درام ها و کنترل خوردگي، همواره درصدي از 
آب در گردش سیکل به صورت بلودان )پیوسته و دوره اي( خارج شده و توسط آب دمین 
جایگزین مي شود تا کیفیت آب سیکل بهبود یافته و در شرایط قابل قبول باقي بماند. در 
اکثر نیروگاه ها، بلودان پیوسته به مخزن فلش هدایت و از آنجا بخار فلش شده به درام 
LP 8 و فاز مایع نیز به مخزن IBD ارسال مي شود. همچنین تمام بلودان هاي دوره اي 

نیز به مخزن IBD هدایت مي شوند. 
با توجه به اتمسفریک بودن مخزن9IBD، سیال ورودي فلش شده و بخار تولیدي 

4-WTP: Water Treatment Plant   5-CRT: Condensate Receive Tank   6-HRSG: Heat Recovery Steam Generator   7-Blow down   8-LP: Low Pressure   9- IBD: Intermittent Blow Down 

شكل 1- ستون هاي رزيني، گاززدا و ستون رزيني بستر تركيبي

شكل 2- مخازن ذخيره اسيد و باز تصفيه خانه آب



وارد اتمسفر شده و تلف مي شود. با توجه به اینکه فشار فلش در حدود یک اتمسفر است 
بنابراین دماي فلش نیز حدود ۱۰۰ درجه سانتي گراد بوده که به دلیل دماي باال، فاز 
مایع نیز جهت خنک شدن با آب سرویس مخلوط شده و وارد مخزن آب تخلیه تمیز 

مي شود که خود باعث اتالف آب و انرژي زیادي مي شود.
در سامانه هاي متداول موجود در اکثر نیروگاه ها، پساب های تولیدي واحد به سمت 
حوضچه تبخیري ۱۰ هدایت مي شود تا توسط انرژي خورشید تبخیر شود این کار باعث 
اتالف آب شده و نیز سطح قابل توجهي براي احداث حوضچه تبخیري مصرف مي کند. 

سامانه هاي بازيابي
نظر به اینکه سه منبع آب دور ریز وجود دارد، به همین دلیل، سه سامانه جهت 

بازیابي به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
- سامانه بازیابي پساب غیرشیمیایي شستشوي فیلترهاي دوالیه و کربني

- سامانه بازیابي پساب احیاي ستون هاي رزیني، شستشوي شیمیایي بویلر ها و بلودان 
HRSG زمان راه اندازي

.HRSG سامانه بازیابي آب بلودان نرمال -

سامانه بازيابي پساب غيرشيميايي شستشوي فيلترهاي دواليه و کربني
بازیابي پساب حاصل از شستشوي تمام فیلترها که شامل مواد معلق و در نتیجه 
کدورت باال است، توسط زالل ساز ۱۱ صورت مي پذیرد که در آن ذرات معلق ته نشین شده 
و آب زالل با سرریز شدن، جدا و به مخزن آب خام برگردانده مي شود. لجن خروجي از 
پایین زالل ساز وارد فیلترپرس ۱2  شده و با اعمال فشار مورد نیاز، آب باقي مانده موجود در 

آن جدا و به مخزن آب خام برگردانده شده و پسماند جامد نیز جدا مي شود.

سامانه بازيابي پساب احياي ستون هاي رزيني
 HRSG شستشوي شيميايي بويلر ها و بلودان زمان راه اندازي

در  که  بویلرها  شیمیایي  شستشوي  و  رزیني  ستون هاي  احیاي  از  حاصل  پساب 
حوضچه خنثي سازي با افزودن اسید یا باز خنثي شده، به مخزن خوراک تبخیرکننده 
هدایت مي شود. همچنین بلودان زمان راه اندازي که داراي میزان باالي یون آهن است 
نیز به این مخزن منتقل مي شود تا توسط تبخیرکننده بازیابي شود. ابتدا الزم است 

پساب این مخزن وارد سامانه پیش تصفیه شود تا با افزودن مواد منعقدکننده و کمک 
را  تبخیرکننده  به  ورود  قابلیت  تا  شود  سختي گیري  و  حذف  کدورت  منعقدکننده، 
داشته باشد. سپس آب پیش تصفیه شده وارد سامانه تبخیرکننده مي شود تا 9۰ درصد 
آن به صورت آب کندانس بازیابي و به سوي مخازن آب خام هدایت شود. ۱۰ درصد 
باقي مانده شامل آب  نمک تغلیظ شده است که با توجه به هزینه باالي سرمایه گذاري 

اولیه مورد نیاز، بازیابي نشده و به حوضچه تبخیري هدایت مي شود. 

سامانه بازيابي آب بلودان نرمال 
آب  مصرف  کاهش  و   IBD مخزن  در  فلش  شده  بخار  اتالف  از  جلوگیري  جهت 
سرویس جهت خنک کاري، در نیروگاه داالهو، مخزني به نام ۱3CBD در نظر گرفته 
شده که بلودان هاي پیوسته خروجي از درام هاي ۱4HP و ۱۵IP با ورود به این مخزن  
 فلش مي شوند. نظر به این که خروجي فاز بخار مخزن CBD به هوازدا متصل است، 
بنابراین با آن هم فشار بوده و دماي اشباع آن نیز  برابر دماي هوازدا است. همچنین فاز 
مایع خروجي از مخزن CBD پس از تقلیل فشار وارد یک مبدل پوسته و لوله مي شود 
که توسط سیال خروجي از CEP  ۱6 خنک شده و سیال در گردش سیکل را قبل از ورود 
به هوازدا پیش گرم مي کند. سپس با استفاده از مبدل پوسته و لوله دیگري و با استفاده 
از آب خنک کن کمکي نیروگاه، دماي بلودان تا ۵۵ درجه سانتي گراد )در ماکزیمم دماي  
محیط( خنک مي شود که پس از خنک شدن وارد مخزن تخلیه تمیز شده و از آنجا، بعد 
از عبور از فیلترهاي کارتریجي براي گرفتن ذرات معلق، به مخازن ذخیره آب خام جهت 
تولید آب دمین برگردانده مي شود. همچنین تمامي تخلیه ها و بلودان هاي دوره اي نیز در 

صورت داشتن کیفیت کافی به سوي مخازن آب خام برگردانده مي شود.
با استفاده از سه سامانه بازیابي مذکور تقریباً اکثر آب مصرفي، بازیابي شده و فقط ۱۰ 

درصد آب  نمک تغلیظ شده حاصل از تبخیر کننده به حوضچه تبخیري تخلیه مي شود.

تغيير ساختار شبکه توزيع آب دمين
روش متداول در نیروگاه ها، انتقال آب دمین توسط پمپ هاي انتقال مربوط به تانک 
ذخیره آب کندانس و نیز مصرف کننده هایي است که به آب دمین، بدون تزریق مواد 
شیمیایي نیاز دارند، به موادی که در خروجي پمپ های انتقال آب ذخیره کندانس عمل 

10-EVAPORATION POND   11- CLARIFIER   12- FILTER PRESS  13-CBD: Continuous Blow Down   14-HP: High Pressure   15- IP: Intermittent Pressure    16- CEP: Condensate 

شكل4:  نماي داخلي تبخيركننده شكل3:  نماي خارجي تبخيركننده
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تزریق شیمیایي انجام شده و به سمت مصرف کننده هایي که به تزریقات شیمیایي نیاز 
دارند، ارسال مي شود.

در طراحي انجام شده براي نیروگاه داالهو، مخزن و پمپ هاي ذخیره آب کندانس 
حذف شده و آب دمین خروجي از پمپ هاي انتقال، ابتدا به مصرف کننده هاي آب دمین 
خالص توزیع و سپس وارد ساختمان تزریق شیمیایي شده و با انجام تزریقات شیمیایي 
الزم به سایر مصرف کننده ها ارسال مي شود که به این ترتیب نیاز به مخزن ذخیره آب 

کندانس رفع شده است.

 CPPحذف سامانه
فاقد  که  ACC  هستند  نوع  از  اصلي  سامانه خنک کن  داراي  که  نیروگاه هایي  در 
فلز آلومینیوم در مواد سازنده خود مي باشند، به دلیل استفاده از کنترل شیمیایي نوع  
AVT ۱7 ، معموالً به استفاده از CPP نیازي ندارند. در پروژه داالهو نیز به همین دلیل 
مربوط جبران مي شود.  بازیابي  توسط سامانه  آن  تبعات حذف  و  CPP حذف  واحد 
بنابراین در مواقعي که کیفیت آب در گردش سیکل پایین باشد، مي توان با افزایش 

درصد بلودان، بدون نگراني از اتالف آب، کیفیت آب سیکل را کنترل کرد. 

کاهش چشمگير ابعاد درياچه تبخيري 
با کاهش ورود پساب تولیدي به حوضچه تبخیري به دلیل استقرار سامانه هاي بازیابي، 
سطح مورد نیاز حوضچه تبخیري از حدود  2/6 هکتار به کمتر از ۰/26 هکتار کاهش 
یافته است. جدول ۱ مقادیر کاهش را نشان مي دهد. الزم به ذکر است با خرید و نصب 
کریستاالیزر۱8 مي توان پساب شیمیایي خروجي از تبخیر کننده را به صفر رساند که در 

نتیجه نیاز به حوضچه تبخیري برطرف خواهد شد.
 

نتيجه گيري
امکان سنجي اجراي هر طرح جدید در صنعت تا حد زیادي به امکان سنجي اقتصادي 
طرح وابسته است. با اجراي سامانه هاي بازیابي مذکور، اوالً میزان آب خام فرایندي مورد نیاز 
نیروگاه تا ۱۰ مترمکعب در روز کاهش یافته که 9 مترمکعب از آب شستشوي فیلترهاي آب 

آشامیدني و ۱ مترمکعب هم از آب چاه تامین مي شود. سامانهCPP  و ذخیره و انتقال آب 
کندانس حذف شده و سامانه هاي بازیابي جایگزین شده است. مساحت حوضچه تبخیري از 
2/6 هکتار به حدود ۰/3 هکتار کاهش یافته است. از لحاظ هزینه هاي اولیه ساخت، سامانه 
جدید به صرفه است، ولي مهم ترین جنبه استقرار این طرح، کاهش مصرف آب و به تبع آن، 
کم کردن مساحت حوضچه تبخیري است که با توجه به شرایط موجود بر کشور از لحاظ 
بارندگي و خشکسالي، این اقدام نه تنها یک اقدام موثر جهت کمک به پدیده کم آبي است، 
بلکه یک الزام محیط زیستي است که اگر فعالً بازدارنده نباشد، در آینده نه چندان دور، همه 

نیروگاه ها به این سمت سوق داده خواهند شد.

منابع:
[1] Feasibility Study of Mass & Heat Recovery from Blowdown System 

in HRSG of Combined Cycle Power Plants – 37th Power Plant Chemistry 
Conference – Mehdi Sohrabi.

[2] John E. Oaky, 2011, Power plant life management and performance im-
provement, 1st, Philadelphia, WOOD HEAD publication.

  ]3[ دکتر محمد چالکش امیري، پاییز ۱394، اصول تصفیه آب، چاپ یازدهم، اصفهان، انتشارات ارکان دانش.

شكل5: حوضچه تبخيري با پوشش محافظ ژئو ممبران19

مشخصات سامانه
پساب بلودان *
)مترمکعب در سال(

پساب تصفیه خانه آب
)مترمکعب در سال(

پساب کل ورودي به حوضچه تبخیري 
)مترمکعب در سال(

سطح مورد نیاز حوضچه تبخیري 
)هکتار(

377632۰۰۰3۵7762/6۱بدون بازیابي پساب ها

37832۰۰3۵78۰/3استقرار سامانه زالل ساز و تبخیرکننده

۰۰۰۰استقرار سامانه زالل ساز، تبخیرکننده و کریستاالیزر

17- Extraction Pump   18-Crystallizer   19- Geomembrane 

جدول 1: پساب حاصل از شستشوي شيميايي بويلرها و نيز بلودان زمان راه اندازي
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نیروگاه  بازسازي  فرایند  اتمام 
Mingachevir در مراسمي با حضور رئیس 
جمهور کشور آذربایجان برگزار شد. بازسازي 
سال 2۰۱۰  اوایل  مگاواتي   424 نیروگاه  این 
 ۵9.۵ واحد   6 به  نیروگاه  این  بود.  شده  آغاز 
مگاواتي از نوع فرانسیس تجهیز شده بود که 
به  واحدها  ظرفیت  بازسازي،  فرایند  این  در 
به ذکر  پیدا کرد. الزم  افزایش  7۰.4 مگاوات 
بزرگ ترین   Mingachevir نیروگاه  است، 

نیروگاه آبي در کشور آذربایجان است. 

قرارداد تامین، نصب و راه اندازي تجهیزات 
 Long هیدرومکانیک  نیروگاه 42 مگاواتي
ابالغ   MECC و   MIE مشارکت  به   Tao
دالر  میلیون   ۵۵ قرارداد،  این  ارزش  شد. 
برآورد شده است. بر اساس برنامه زمان بندي، 
مراحل اجراي پروژه ۱6 ماه به طول خواهد 

انجامید. 

 Bisri نیروگاه  سد  احداث  قرارداد 
شرکت هاي  مشارکت  به  لبنان  کشور  در 

شد.  واگذار   Ozaltin و   Nurol ترکیه اي 
میلیون   ۱92.4 قرارداد  این  تقریبي  ارزش 
دالر برآورد شده است. این قرارداد در راستاي 
مگاواتي است  آبي ۱2  نیروگاه  و  احداث سد 
شده؛  نام گذاري   WSAP پروژه  نام  با  که 
بخشي از منابع مالي مورد نیاز )در حدود 47۰ 
توسط  پروژه  این  اجراي  براي  دالر(  میلیون 

بانک جهاني تامین شده است. 

کرد،  اعالم  پنجاب  ایالت  برق  اتحادیه 
 Mukerian StageII نیروگاه ۱8 مگاواتي 
به  الزم  است.  شده  راه اندازي  موفقیت  با 
راه اندازي  و  نصب  تامین  طراحي،  است  ذکر 
توسط  نیروگاه  این  الکترومکانیکي  تجهیزات 
این  است.  گرفته  انجام   BHEL شرکت 
نوع کاپالن  از  به 2 واحد 9 مگاواتي  نیروگاه 
 ۱3۱8 تاکنون  ایالت  این  است.  شده  تجهیز 
مگاوات ظرفیت برق آبي احداث شده دارد که 
 BHEL شرکت  توسط  آن  مگاوات   ۱۱۰۱

اجرا شده است.

شرکت چیني DEC اعالم کرد مبلغ ۱۵۰ 
میلیون دالر براي ساخت نیروگاه 7۵ مگاواتي 
قرارداد  قالب  در   Trishuli Galachi

EPCF سرمایه گذاري خواهد  کرد.
از  این نیروگاه به دو واحد 37.۵ مگاواتي 
توانایي  و  شد  خواهد  تجهیز  فرانسیس  نوع 
سال  در  برق  ساعت  گیگاوات   43۰ تولید 
چیني  شرکت  همچنین  داشت.  خواهد 
اعالم کرد مبلغ 88 میلیون دالر   CWTW
مگاواتي   48.8 نیروگاه  پروژه  اجراي  جهت 
Khimti-2 تخصیص خواهد داد. این نیروگاه 
به دو واحد عمودي از نوع پلتون تجهیز خواهد 
شد و توانایي تولید 3۱۱ گیگاوات ساعت برق 

را در سال خواهد داشت.

مراسم راه اندازي اولین واحد 47۰ مگاواتي 
نیروگاه Tarbela IV با حضور نخست وزیر 
راستاي  در  پروژه  این  شد.  انجام  پاکستان 
 TarbelaIV توسعه نیروگاه 3478 مگاواتي
است که پس از اجرا، به ظرفیت 4888 مگاوات 
خواهد رسید. این نیروگاه پس از اتمام فرایند 
توسعه، توانایي تولید 3.84 تراوات ساعت برق 

را در سال خواهد داشت. 

قرارداد انجام مطالعات امکان سنجي پروژه 
برق آبي Shnogh به شرکت Poyry واگذار 
شرکت  این  قرارداد،  این  مفاد  اساس  بر  شد. 
مسئولیت بررسي اسناد فعلي، مطالعات اولیه، 
و   BOQ تهیه  زمان بندي،  برنامه  طراحي، 
تخمین هزینه احداث را بر عهده خواهد داشت. 
این نیروگاه روي رودخانه Debed در نزدیکي 

مرز گرجستان احداث خواهد شد. 

 Wanjii قرارداد به روزآوري نیروگاه آبي
به شرکت Voith واگذار شد. بر اساس مفاد 
ژنراتورها،  توربین ها،  قرارداد، جایگزیني  این 
سیستم هاي کنترلي و تجهیزات BOP این 
 Voith شرکت  عهده  بر  ساله   6۰ نیروگاه 
است. پس از اجراي فرایندهاي به روزآوري، 
کارایي این نیروگاه 2۰ درصد افزایش خواهد 
 4 به  نیروگاه  این  است،  ذکر  به  الزم  یافت. 
واحد افقي فرانسیس به ظرفیت 7.4 مگاواتي 

تجهیز خواهد شد.

اتمام فرایند بازسازي نيروگاه آبي 
Mingachevir

ابالغ قرارداد تامين تجهيزات
)Long Tao( نيروگاه آبي

امضاي قرارداد احداث 
Bisri سد نيروگاه آبي

راه اندازي نيروگاه آبي
 Mukerian Stage II

راه اندازي اولين واحد 
 Tarbela IV نيروگاه آبي

ابالغ قرارداد به روزآوري 
Wanjii نيروگاه آبي

سرمایه گذاري شركت هاي چيني 
در احداث نيروگاه آبي 

آذربایجان1

ویتنام2

لبنان3

هند4

نپال5

پاكستان6

كنيا8

ابالغ قرارداد انجام مطالعات 
Shnogh امكان سنجي نيروگاه آبي

ارمنستان7

1 7

8

13

14

15
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6

2

نشريه شماره 60 | مهر و آبان 1397 42

از گوشه و کنار جهان نگاهی گذراست به اخبار انرژی جهان. همه آنچه در 
2ماهه گذشته در قالب قراردادهای تجاری در حوزه احداث نیروگاه های 

و  کشورها  بین  سدسازی  و  آبی  خورشیدی،  بادی،  حرارتی، 
این  در  را  است  افتاده  اتفاق  انرژی  تولید  معتبر  شرکت های 

قراردادها  نشانگر  آبی  رنگ  بازتاب می دهیم.  دو صفحه 
و  قراردادها  نشانگر  قرمز  رنگ  آب،  حوزه  اخبار  و 

و رنگ سبز  نیروگاه های حرارتی  اخبار حوزه 
انرژی های نو را پوشش خواهد داد. اخبار 

تنظیم  و  ترجمه  هایدرو  نشریه  از 
شده و در مقابل دیدگان شما 

قرار دارد.
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ساخت نيروگاه سيكل تركيبي
 Mitsubishi توسط شركت

تامين ماژول هاي خورشيدي
Escatron نيروگاه 

ابالغ قرارداد ساخت نيروگاه
Noroeste سيكل تركيبي 

تكميل ساخت نيروگاه بادي 
OX2 توسط شركت

احداث نيروگاه بادي
 Siemens توسط شركت 

احداث نيروگاه خورشيدي
 Trina توسط شركت 

تفاهم نامه  کرد،  اعالم  توتال  شرکت 
به  ترکیبي  سیکل  نیروگاه  دو  خرید 
در  واقع  مگاوات   82۵ ظرفیت  مجموع 
کرده  امضاء  را  فرانسه  شرق  و  شمال 
خرید  کرده  اعالم  شرکت  این  است. 
نقش  ایفاي  راستاي  در  نیروگاه  دو  این 
پررنگ تر در بازار تامین انرژي است. این 
دیگر  مگاواتي   4۰۰ نیروگاه  دو  شرکت 
در این کشور و کشور بلژیک در اختیار 
دارد و همچنین در حال حاضر مشغول 
نیروگاه  یک  احداث  براي  برنامه ریزي 
 Brittany منطقه  در  مگاواتي   4۰۰

فرانسه است.

و  نصب  تامین،  طراحي،  قرارداد 
سیکل  مگاواتي   9۰۰ نیروگاه  راه اندازي 
شرکت  به   Turakurgan ترکیبي 
اساس  بر  شد.  واگذار   Mitsubishi

برنامه ریزي صورت گرفته، مراحل ساخت 
این نیروگاه تا سال 2۰2۰ به پایان خواهد 
رسید. منابع مالي مورد نیاز جهت اجراي 
این پروژه نیز توسط بانک ژاپني JICA و 

دولت ازبکستان تامین خواهد شد. 

 

و  نصب  تامین،  طراحي،  قرارداد 
ترکیبي  سیکل  نیروگاه  راه اندازي 
Noroeste به شرکت Iberdrola ابالغ 
مگاوات   887 نیروگاه  این  ظرفیت  شد. 
از  نیروگاه  این  گازي  توربین هاي  است. 
تامین  M501J شرکت میتسوبیشي  نوع 
در   Iberdrola شرکت  شد.  خواهد 
حال حاضر مالک بیش از ۵4۰۰ مگاوات 
مکزیک  کشور  در  حرارتي  برق  ظرفیت 
است که برق تولیدي این نیروگاه ها براي 
مورد  نفر  میلیون   2۰ از  بیش  مصرف 

استفاده قرار مي گیرد.

قرارداد تامین، نصب و راه اندازي ماژول هاي 
 Escatron خورشیدي نیروگاه ۱64 مگاواتي
 Canadian Solar کانادایي  شرکت  به 

واگذار شد.
به 48۱،9۰۰  نیروگاه خورشیدي  این 
ماژول Maxpower این شرکت تجهیز 
ماه  در  کانادایي  شرکت  این  شد.  خواهد 
جاري توانسته پروژه تامین تجهیزات سه 
مجموع  به  را  دیگر  خورشیدي  نیروگاه 
برزیل  کشور  در  مگاوات   364 ظرفیت 

اخذ کند.

شرکت OX2 اعالم کرد، فرایند ساخت 
   Brännliden نیروگاه بادي 42 مگاواتي
به پایان رسیده و فرایند تولید انرژي این 
این  است.  شده  آغاز  موفقیت  با  نیروگاه 
شرکت   V136 واحدهاي  به  نیروگاه 
تجهیز  مگاوات   4.2 ظرفیت  به   Vestas
شده و توانایي تولید ۱6۰ گیگاوات ساعت 
است  ذکر  به  الزم  دارد.  سال  در  را  برق 
فعال  به عنوان یک شرکت   OX2 شرکت 
در زمینه انرژي هاي تجدیدپذیر در کشور 
حاضر   حال  در  و  مي شود  شناخته  سوئد 
8 پروژه نیروگاه بادي دیگر را به مجموع 
احداث  دست  در  مگاوات   8۰۰ ظرفیت 

دارد. 

برق  تجهیزات  سازنده  چیني  شرکت 
کرد،   اعالم   Trina solar خورشیدي 
پارک  یک  تجهیزات  تامین  مسئولیت 
خورشیدي به ظرفیت ۱9۰ مگاوات را در 

کشور اسپانیا به عهده گرفته است.
 این شرکت از آخرین تکنولوژي خود 
و  کرد  خواهد  استفاده  نیروگاه  این  در 
بنابر اعالم این شرکت، ماژول هاي جدید 
نور  بهینه  کردن  دنبال  از  بهره گیري  با 
برق  درصد   2۵ تولید  توانایي  خورشید 
بیشتر از انرژي خورشیدي را دارا هستند.

احداث  و  تجهیزات  تامین  قرارداد 
ظرفیت  مجموع  به  بادي  نیروگاه  دو 
 Siemens شرکت  به  مگاوات   ۱76.8
Gamesa Renewable Energy -
SGRE ابالغ شد. بنا بر مفاد این قرارداد، 
در  مگاواتي   ۱۰۰.8 نیروگاه  یک  ساخت 
 76 نیروگاه  یک  و   Gujarat استان 
به   Maharashtra استان  در  مگاواتي 

این شرکت واگذار شده است. 

خرید دو نيروگاه سيكل تركيبي
Total توسط شركت 

فرانسه9

ازبكستان10

مكزیك11

اسپانيا12

سوئد13

اسپانيا14

هند15

9
12

14

11
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تهیه و تنظیم: محمدرضا نازآبادی
کارشناس برنامه ریزی و کنترل فعالیت های 

بازاریابی-معاونت توسعه طرح ها-حوزه1



سفرگردی با فرابی ها

چند وقتی بود كه مي خواستم به منطقه لرستان سفركنم تا اينكه 
بخت با من يار شد و اواخر شهريورماه سه روز زمان برايم فراهم شد. 
با توجه به وسعت پهناور منطقه لرستان و محدوديت زماني كه داشتم؛ 

برنامه ام را به ديدن شهرهای مالير و اليگودرز محدود كردم. 

 4۰۰ مسير  مالير  شهرستان  به  رسيدن  براي  مسير  راحت ترين 
كليومتري اتوباني قم-اراك-مالير است كه حدوداً چهار و نيم ساعت 
با تهران فاصله دارد. چهارشنبه شب با خودروي شخصي به راه افتادم 
و آخر شب  به مالير رسيده، شب را در منزل يكی از دوستان قديمي ام 
اين شهر  در  گذار  و  به گشت  كردم  فردا صبح شروع  و  كردم  اقامت 

زيبا...

مالير؛ بزرگ ترين شهر خيرين ايران

خانه لطفعليان
را  گشت و گذار  همیشگي،  عادت  طبق 
از بناهاي تاریخي داخل شهر شروع کردم. 
ابتدا به خانه سنتي لطفعلیان که در سال 
ایران  ملی  آثار  فهرست  ثبت  به   ۱38۰
داشت،  قرار  شهر  مرکز  در  و  بود  درآمده 
رفتم. این خانه بسیار زیباي مربوط به عهد 
قاجار حدود ۱۵۰ سال پیش توسط مصدق 
الممالک که رابطه خویشاوندی با فتحعلیشاه 
عمارت  شده است.  ساخته  داشت،  قاجار 
اصلي شامل سه بخش حسینیه، اندرونی و 
اصطبل بوده که متاسفانه در حال حاضر تنها 
قسمت حسینیه عمارت باقی مانده است. از 
زیبایی های این خانه می توان به حوضخانه اي 
که در طبق زیرین عمارات واقع شده، اشاره 

کرد که آب آن توسط یکسری قنات قدیمي 
تامین مي شده است. طاق نماهای رفیع دو 
طبقه، درب های چوبی ارسی و شیشه های 
رنگی که بیانگر هنر معماران زبده آن دوران 
بشمار  خانه  این  زیبایي هاي  دیگر  از  بوده 
به صورت  بنا  این  حاضر  حال  در  مي رود. 
موزه مورد استفاده قرار گرفته که حداقل 2 
ساعت زمان براي دیدن این موزه زیبا و البته 

متفاوت نیاز است.

پارك سيفيه و مقبره سيف الدوله
رفتم.  سیفیه  پارک  دیدن  به  سپس 
باغ های کهن کشور  از  یکی  پارک سیفیه 
و قدیمی ترین بوستان غرب کشور که در 
سال  در  شده  واقع  شهر  شمالي  محدوده 

۱3۰4 توسط سیف الدوله نوه فتحعلی شاه 
ساخته شد. چیدمان بي نظیر درختان چنار 
کهنسال و حوضچه و آبنماهای بسیار زیبا،  
شیرهاي سنگي با اشکال و حاالت متفاوت و 
مسجد کوچکی که توسط خود سیف الدوله 
یک  توسط  همگي  شده،  ساخته  آن  در 
با  است.  شده  طراحي  ایتالیایی  مهندس 
توجه به موقعیت قرارگیري و وسعت آن، 
این پارک محل مناسبی برای اسکان موقت 

مسافران است.
مقبره  زیبا،  پارک  این  مجاورت  در 
سیف الدوله قرار دارد که با توجه به خدمات 
فراواني که ایشان براي این شهر انجام داده 
ساخت  جمله  از  زیاد  بسیار  موقوفات  و 
ساختمان ها،  سایر  و  مدارس  بیمارستان، 

این مقبره همچنان مورد احترام مردم مالیر 
شکل  مقبره،  چهارگانه  ورودي  می باشد. 
گنبد مقبره که از طرح هاي دوران ایلخانیان 
اقتباس شده و بافت آجر و سنگ آن زیبایي 
به  الزم  است.  داده  آرامگاه  این  به  خاصي 
ذکر است، که مالیر بزرگ ترین شهر وقفي 

و خیرین ایران است.

يخچال ميرفتاح
حوالي ظهر و بعد از خوردن بستني با 
طعم شیر واقعي که به وفور در این شهر یافت 
مي شود به دیدن یکی دیگر از زیبایی های 
مالیر، یعني یخچال میرفتاح که در قسمت 
جنوبي و پیر اموني شهر واقع شده بود، رفتم. 
این یخچال یا آب انبار یادگار دوران قاجاریه 

كارشناس فنی مهندسی ساختمان

رضا حضرتي
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بوده که بانی آن شخصی به نام میرفتاح از 
بزرگان مالیر بوده است.

 ارتفاع این بنا از کف تا گنبد ۱2 متر، 
ضخامت دیوارهای گنبد در قسمت پایینی 
آن حدود یک متر و عمق منبع ذخیره ی آن 
حدود 4 متر است. نوع ساخت متفاوت، واقع 
شدن در یک دشت سرسبز مسطح و ابعاد 
بزرگ این یخچال ابهت خاصي را براي آن 
رقم زده است. به احتمال قوي، این یخچال 
قدیمی جهت نگهداری موادی که احتمال 
مانند  داشته  را  دوران  آن  در  شدن  فاسد 
گوشت و استخراج یخ برای فصول گرم مورد 

استفاده قرار مي گرفته است.

تپه نوشيجان
حوالي بعد ازظهر به دیدن زیباترین اثر 
موجود در پیرامون شهرستان مالیر، یعني 
کیلومتري   ۱۰ در  نوشیجان  باستاني  تپه 
جاده مالیر به همدان رفتم. قدمت این تپه 
باستاني به حدود 28۰۰ سال پیش، یعني به 
پیش از دوران هخامنشیان و احتماال دوره 
مادیان برمی گردد. روي این تپه باستاني یک 
آتشکده بزرگ واقع شده که هنوز بقایاي آن 

قابل رویت است. 
با توجه به اینکه این تپه روي یک دشت 
پهناور واقع شده و اشراف کامل به دشت 
شهر  نگهباني  براي  مناسبي  محل  دارد، 
بوده که به ایجاد یک آتشکده با کاربري 
نظامي و برج هاي نگهباني منجر شده است 
که این پیوند باعث ساخت عمارتي کامال 

متفاوت و پر ابهت شده است.
نور  نفوذ  عدم  قطور،  و  بلند  دیوارهاي 
خورشید به داخل عمارت، چرخش باد درون 
داالن ها و اتاق هاي تو در توي آتشکده، دل 

هر بیننده اي را به لرزه می اندازد. 

آتشکده  این  بخش هاي  مهم ترین  از 
ستون دار  تاالر  مرکزی،  معبد  به   مي توان 
آپادانا، کنگره هاي پاسداشت آتش و انبارهای 
همچنین  کرد.  اشاره  آن  عمیق  و  مخوف 
درون این تپه باستانی بیش از 2۰۰ قطعه 
نقره ای دوران ماقبل تاریخ پیدا شده است. 

در مجموع مالیر را شهری زیبا، سردسیر 
و آرام همراه با باغات مشهور انگور با مردماني 
خونگرم و مهمان دوست دیدم. مهمترین 
سوغاتي این شهر شیره انگور بوده، همچنین 
این شهر در حال حاضر، به عنوان بزرگ ترین 
شهرت  ایران  در  مبل  انواع  تولید کننده 
خاصی پیدا کرده، به طوری که می توان این 

شهر را یک بازار بزرگ مبل معرفی کرد.

حرکت به سمت اليگودرز
به  مالیر،  شهر  از  بازدید  از  پس 
برای  الیگودرز حرکت کردم.  سمت شهر 
مسیر  در  باید  الیگودرز  شهر  به  رسیدن 
را  کیلومتر  حدود 2۰۰  مسافتي  بروجرد 
می کردم.  رانندگي  ساعت  نیم  و  دو  طی 
البته براي شام در بروجرد که به داشتن 
توقف  است،  معروف  لذیذش  کباب هاي 
کردم. براي اسکان در الیگودرز از قبل با 
یکی از دوستان خوبم در مجموعه خیریه 
نیکوکاري شهید محمودي هماهنگ کرده 
بودم. البته درون شهر مهمانسراهایي براي 
از آنها نیز  اقامت وجود دارد که مي توان 

استفاده کرد.
مهمان نواز،  بسیار  شهر،  این  مردمان 
زماني که  حتي  هستند،  ساده  و  خونگرم 
شهر  آن  سوپرمارکت هاي  به  خرید  براي 
بروید، حتما جویاي احوالتان خواهند شد 
شهر  این  مسافران  به  شوند  مطمئن  تا 

خوش مي گذرد.

آبشار چکان
زیبایی های  دیدن  برای  بعد  روز  صبح 
به همراه دوستان  این شهر  پیرامون  طبیعی 
برای  آبشار چکان حرکت کردیم.  به سمت 
رسیدن به این آبشار باید حدود 8۰ کیلومتر 
پس  و  خرم آباد  سمت  به  الیگودرز  شهر  از 
فصل  در  که  متعدد  گردنه هاي  از  عبور  از 
زمستان به علت بارش برف سنگین دائما بسته 
مي شود، گذر کرد.  این آبشار زیبا در میان 
رشته کوه هاي باشکوه زاگرس و با طبیعتي 
بلوط  جنگل های  است.  شده  واقع  خشن 
براي  مناسبي  محل  پرآب  رودخانه های  و 
این  در  قشالق  زمان  در  عشایر  سکونت 
محدوده است. متاسفانه از آنجا که من این 
سفر را در آخر شهریور انجام دادم و از طرفي 
اخیر، حجم  بارندگی سال  کاهش  علت  به 
هر  در  ولی  بود  شده  کم  بسیار  آبشار  آب 
صورت دیدن آن خالی از لطف نبود. دوستان 
الیگودرزي براي ناهار، کبابي به اسم جگروز 
تدارک دیده بودند. کبابي بي نهایت خوشمزه 
که از ترکیب جگر با چربي محیطي شکم 
گوسفند تهیه شده بود. همچنین هم نشیني 
منطقه،  این  بي آالیش  و  خونگرم  عشایر  با 

از  را  آدمي  که  است  ناشدني  وصف  لذتي 
زمان و مکان جدا مي کند.

آبشار آب سفيد
 پس از صرف ناهار به سمت آبشار آب 
سفید در 2۵ کیلومتري شهر رودبار لرستان 
حرکت کردیم. به جرات می توانم بگویم که 
این آبشار یکی از زیباترین آبشار های موجود 
در ایران است. این آبشار از جاري شدن آب 
چشمه اي پرآب در ارتفاع ۵۰ متري روي یک 

دیواره بلند سنگي، شکل مي گیرد.
تنگه  یک  در  آبشار  قرارگیري  موقعیت 
کوهستاني که رودخانه اي پرآب در کف آن 
واقع شده به همراه حرکت بادي خنک مشابه 
یک کولر آبی طبیعي، فضایي بسیار خنک را 
در فصول گرم در این منطقه ایجاد می کند 
که باعث جلب بازدیدکنندگان از این منطقه 
گردشگری زیبا شده است. در مجموع این 
مسافرت  برای  زیبا  بسیار  جایی  منطقه 
به خصوص در فصول گرم سال است.  متاسفانه 
به علت کمبود وقت نتوانستم تمام زیبایي هاي 
منطقه را ببینم و فرداي آن روز، پس از حدود 

۵ ساعت رانندگي به تهران بازگشتم.
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معرفي کتاب

کتاب »درک یک پایان«، نوشته »جولین بارنز«، برنده جایزه 
در  کنوني  تحسین شده   و  پرافتخار  نویسندگان  از   ،2۰۰۵ بوکر 
انگلستان و دنیا است که با ۱2 رمان و چندین کتاب غیرداستانی 
و مجموعه مقاالت، از نویسندگان پرکار معاصر محسوب می شود. کتاب »درک 
یک پایان« خیلی زود به جایگاه قابل قبولی در میان خوانندگان دست یافت. 
کافی  آن  خواندن  بار  یک  که  می شود  یاد  کتابی  به عنوان  آن  از  گاهی  حتی 

نیست. 
مانند  مسائلی  از  است  سرشار  کاغذ،  روی  مهیج  فیلم  یک  مانند  داستان 
نامعقول.  روابط  و  کینه توزی های دوستان سابق، خودکشی های دوران جوانی 
رفته  دست  از  فرصت های  و  فقدان  و  خاطرات  از  مازوخیستی  نحو  به  بارنز 
دستان  در  کتاب  پی در پی  خوردن های  ورق  باعث  همین  و  می گوید  جوانی 

عادی  وبستر  »تونی  است:  آمده  کتاب  این  جلد  پشت  در  می شود.  خواننده 
بودن زندگی اش را پذیرفته: کار و بازنشستگی، ازدواج و طالقی دوستانه. اما او 
هم مثل ما جوانی اش را در درون خود نگه داشته و به سالمندی رسیده است. 
مهم ترین واقعه عمرش دوستی با ایدرئین تیزهوش و مستعد فاجعه است؛ مرید 
آلبر کامو، چهل سال بعد دفتر خاطرات همین دوست که طبق وصیت نامه به او 

واگذار شده، او را بر می انگیزد تا زندگی خود را بازخوانی کند.
 واپسین صفحات رمان، نفس گیر است و آنجاست که به ذوق نویسنده در 
انتخاب هوشمندانه عنوان رمان پی می برید، این رمان کوتاه را بخوانید تا در 

درک یک پایان سهیم شوید… 
این کتاب را »حسن کامشاد« به فارسي ترجمه کرده و نشر نو آن را در 2۰6 

صفحه و به قیمت 2۰ هزار تومان منتشر کرده است.

مسأله ای  به صورت  ایران  علمی  نخبگان  مهاجرت چشمگیر   
و  دانش  توسعه  روند  که  است  روشن  و  درآمده  نگران کننده 
بی نصیب  ناگوار  پدیده  این  آثار مخرب  از  فناوری در کشورمان 
نمانده است. مهاجرت به معنای حرکت از مبدأ دفع کننده به مقصد جذب کننده 

است.
زمینه های داخلی یک  و  نخبگان هم در عوامل  پدیده مهاجرت  بنابراین،   

کشور ریشه دارد و هم در عوامل و زمینه های بیرونی خارج از کشور.
امروز، این ایده مطرح است که مهاجرت بین المللی نخبگان، چنانچه به صورت 
چرخشی و در وضعیتی تعامل گونه، داد و ستدی و تعادلی باشد، سرشار از فواید 
ارزشمند  تبادل دستاوردهای  انتقال و  انتقال دانش فنی،  است و می تواند در 
علمی و فرهنگی و تجارب گران سنگ ملت ها و جوامع بشری مفید واقع شود. 
»فرار  اصطالح  با  )که  نخبگان  فرارگونه  و  بی بازگشت  یک سویه،  مهاجرت  اما 
مغزها« از آن تعبیر می شود(، در واقع، یک فاجعه و ضایعه ملّی است که کشور 

مبدأ را از شمار زیادی از بهترین سرمایه های خود محروم می کند و این مشکلی 
دست به گریبان  آن  با  امروز  توسعه  حال  در  کشورهای  از  بسیاری  که  است 
هستند؛ یعنی بسیاری از نخبگانی که برای کار، ادامه تحصیل و کسب تجربه از 
این کشورها به کشورهای پیشرفته تر مهاجرت می کنند در عمل، ارتباط خود 
را با کشور مبدأ از دست می دهند و زمانی که از مهاجرت نخبگان به صورت یک 

معضل سخن به میان می آید، درست همین مسأله مدنظر است.
اثرگذار در  باال، عوامل  واقعیت مطرح شده در  به  با عنایت  این کتاب       
حوزه اقتصاد سیاسی را بر مهاجرت نخبگان در کشور به ویژه در دهه ۱38۰ 
بررسی کرده است. تمرکز حوزه بحث کتاب بر عوامل اقتصاد سیاسی و تأکید 
اثر بر بهره گیری از یک رویکرد نظری مناسب در تحلیل موضوع، از ویژگی های 

برجسته این کتاب است.
این کتاب به قلم »سعید خاوری نژاد« نوشته شده و انتشارات دنیای اقتصاد 

آن را در 287 صفحه منتشر کرده است.

درك يك پايان
این رمان کوتاه را بخوانید تا در 

درک یک پایان سهیم شوید

فرار مغزها يا مهاجرت نخبگان
اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران
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معرفي کتاب

امکان سنجی طرح ها،  محوریت  با  قراردادها«  »اقتصاد  کتاب 
رژیم های مالی، فنی و حقوقی قراردادها، به قلم دکتر »مسعود 
مدرس  و  نفتی  قراردادهای  اختالف  حل  هیأت  عضو  زهدی«، 

دوره های آموزشی نفتی نوشته شده است.
تحریر  و  قراردادی  این کتاب گفته شده که طراحی یک مدل مناسب  در 
صحیح و کامل رژیم های مالی، فنی و حقوقی یک قرارداد به نحوی که ضمن 
تمام  نظر،  مورد  معامله  موضوع  و  کار  شرح  با  مرتبط  جوانب  تمامی  پوشش 
انتظارات و اهداف طرفین آن را تامین کند، مستلزم فراگیری روش ها و فنونی 
ابعاد  درستی  به  سازد  قادر  را  معامله  یک  انجام  طرفین  از  یک  هر  که  است 

مختلف کار را تحلیل و بررسی کنند. 
این کتاب در برگیرنده فنون تحلیلی و مطالعاتی مورد نیاز برای انجام یک 
انجام  کارا، طرفین  به عنوان یک دستورالعمل  و می تواند  است  تجاری  معامله 
آثار  ارزیابی  معامله،  مورد  موضوع  تحلیل  و  بررسی  فرآیند  در  را  معامله  یک 

تحلیل  نظر،  مورد  موضوع  با  مناسب  قراردادی  مدل  تدوین  آن،  پیامدهای  و 
آنها،  پیش نویس  مواد  اصالح صحیح  و  ارائه شده  قراردادی  منطقی مدل های 
پیش بینی موانع محتمل در مسیر انجام معامله و سایر نگرانی های موجود در 

زمان انعقاد یک قرارداد راهنمایی کند.
شرکت ها، موسسات تجاری، بانک ها، نهادهای مالی، متقاضیان اخذ تسهیالت 
مالی و اعتباری و به طور کلی همه افرادی که با مقوله ارزیابی و امکان سنجی 

طرح های پیشنهادی سروکار دارند، مخاطبان کتاب هستند.
مسعود زهدی، پیش  تر نیز تالیفاتی داشته که مجموعه کتب روش های مالی 
قراردادهای  ساختار  و  بین المللی  و  متقابل  بیع  قراردادهای  در  حسابداری  و 
مجموعه  از  کتاب  جلد   9 و  گاز  و  نفت  صنعت  در  سرمایه گذاری  بین المللی 
عرصه  در  رایج  اقتصادی  و  حسابداری  مالی،  روش های  حرفه ای  و  تخصصی 

صنعت نفت بین الملل و ...، از جمله آنهاست.

»ماندانا  را  آلبوم«  »میچ  اثر  موري«،  با  »سه شنبه ها  کتاب 
قهرمانلو« به فارسي ترجمه کرده است.

نوشته  فوق بشري  نیروهاي  زیادي در مورد  تاکنون کتا ب هاي 
آیا چیزي جز  بوده که  قبیل  این  از  دنبال سوال هایي  انسان  شده است. همیشه 
علم و واقعیت هاي قابل درک وجود دارد که بتواند قدرتي ماورایي و عصر جاودان 
به او بدهد. یکي از پاسخ هاي اثبات نشده اي که بشر به این سواالت داده، استفاده 
از نیروي درون و نیروي عشق براي غلبه بر ضعف هاي بشري از جمله مرگ است. 
مرگ و سایه آن همیشه تاثیر عمیقي بر ادبیات و هنر داشته و دارد. یکي از کالن 
روایت هایي که بسیاري از نویسنده ها و هنرمندان از آن خالصي نداشته اند، مرگ و 
عشق است. عشق، همیشه التیامي در مقابل مرگ بوده، آنجا که عشق نیست مرگ 

با جلوه هاي بسیارش هست.
اثر سه شنبه ها با موري نوشته میچ آلبوم، یکي از کتاب هایي است که این ایده 
را مي پروراند. میچ آلبوم، در این اثر تاکید مي کند که تنها راه معنا دادن به زندگي،  

ابراز عشق و زندگی در وضعیت صلح آمیز با دیگران است. 
این  زندگي  به  دادن  معنا  راه  تنها  که  تاکید مي کند  اثر  این  در  آلبوم  میچ 
است که خودت را وقف دوست داشتن دیگران کني و مرگ، زندگي را به پایان 

مي رساند نه یک رابطه را. داستان این کتاب بر اساس مالقات نویسنده با استادش 
است: »میچ که  قرار  این  از  از سال ها شکل گرفت. داستان  بعد  موري شوارتز 
سال هاست، از استاد خود خبري ندارد، در واپسین روزهاي زندگي موري، پس 
از مشاهده تلویزیون، متوجه بیماري مرگ بار استاد خود شده و تازه به یاد قول 

چند ده ساله خود مي  افتد.
موري به بیماري ALS دچار است و تنها چندماه با مرگ تدریجي خود فاصله 
دارد و میچ مي خواهد از این لحظه ها کمال استفاده را ببرد. او ۱4 سه شنبه ماندگار 
زندگي اش را با استادش مي گذراند و با این استاد به نام جامعه شناسي و روانشناسي 
پر  زندگي  و  ازدواج، خانواده، بخشش  پیري، حرص و طمع،  درباره مرگ، ترس، 
معنا گفتگو مي کند. میچ آلبوم قبل از نگارش کتاب، روزنامه نگار بود. اما بعد از 
موفقیت بي نظیر این کتاب که جزو پرفروش ترین هاي انتشارات نیویورک تایمزاست، 
زندگي اش هم مسیر تازه اي پیدا کرد و او از روزنامه نگاري در زمینه ورزش و موسیقي 
فاصله گرفت و آثاري نوشت که همگي مضموني حول و حوش زندگي پس از مرگ 

و ماوراءالطبیعه دارند.
این کتاب را نشر قطره در 26۰ صفحه و به قیمت 2۰ هزار تومان منتشر کرده 

است.

اقتصاد قراردادها
با محوریت امکان سنجی طرح ها، رژیم های مالی، 

فنی و حقوقی قراردادها

سه شنبه ها با موري
آيا چيزي جز علم و واقعيت هاي قابل درك وجود دارد؟
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رمز و رازهايي نهفته در دل معماري
روسیه، بی شک یکی از زیباترین کشورهای دنیاست، 
این  پایتخت   نهفته در دل معماري  رازهایي  با رمز و 
سرزمین، مسکو و پایتخت فرهنگي اش سن پطرز بورگ. 
همچون  تندیس هایي  مهد  روسیه،  در  شهر  دو  این 
مجسمه نیـُکالی و همسر و دخترانش، کاترین کبیر 
جنگ ها،  تاریخ  گویاي  که  پیروزي  الهه  تندیس  و 
فتوحات و سرگذشت این کشور است. مسکو تلفیقي 
از سنت دیرینه روس ها و زندگي مدرن  شگفت انگیز 
با آجر فرش هاي قرمز، برج های رنگارنگ و مناره های 
شهر  این  به  را  مسافران  سرخ  میدان  در  دل انگیزش 

فرامي خواند. از سویي دیگر تپه گنجشک ها، معماري 
مدرن این شهر را در یک نگاه به رخ معماران جهاني 
خیابان  وجود  با  موزه   مي کشد. سن پطرزبورگ شهر 
الکساندر نفسکی و کاخ پیترهوف فرانسه اي کوچک در 
بازدیدکننده تداعي مي کند. کاخ موزه هاي زیبا  ذهن 
با  فواره هاي نوازشگر روح، بازدیدکنندگان را مجذوب 
خود مي دارد. شهري رنگارنگ با مردمي مهربان، که در 
طي نمودن رود نوا و عبور از 7 پل متحرک این شهر 
با رویي گشاده مسافران را بدرقه مي کنند تا شب هاي 

سفید را به صبح رسانند.

روايتبه
نكيسا محضریازدريچهدوربينهمكارانتصوير

كارمند فنی معاونت توسعه طرح ها حوزه 1

نشريه شماره 60 | مهر و آبان 1397 48






