




همراهان گرامي و مخاطبان مكّرم نشريه فراب!
نيك مي دانيد كه انتشار هر شماره از نشريه فراب، يك كار گروهي و محصول زحمات چندين و چند نفر است. از 
لحظه اي كه ايده پردازي و سفارش  نگارش يك مطلب آغاز مي شود تا زماني كه نويسنده، مطلب را مي نويسد و براي 
تنظيم  و ويراستاري، به دفتر نشريه مي فرستد و سپس مطالب آماده شده به مرحله انتخاب عكس و صفحه آرايي 
مي رسد و سرانجام به چاپخانه مي رود و در نهايت، نسخه هاي چاپ شده نشريه در سطح گروه فراب، كارگاه ها، 
كارفرماها و ... توزيع مي شود، نفراتي درگير كار هستند. ممكن است اسم آنها در كنار مطلبشان و يا در گوشه اي از 

نشريه درج شود و يا اينكه هيچ كجا اسمي از آنان برده نشود و به اصطالح، »پشت صحنه« باشند.
اين جانب به نمايندگي از طرف شركت فراب، وظيفه خود مي دانم بابت زحمات تك تك اين گراميان در پس و 
پشت صحنه، صميمانه از آنان قدرداني كنم و به آنان درود بفرستم. به آنان بگويم كه ارزش زحمات و تالش هاي 
شما را مي دانيم و نقش ارزنده شما در فرايند انتشار نشريه فراب از صفر تا صد، پيش چشمانمان، زنده و روشن 

است. به قول حافظ شيرين سخن:

ما بدان مقصد عالي نتوانيم رسيد
هم مگر پيش نهد لطف شما گامي چند

اكنون كه در روزهاي واپسين سال 1397 قرار داريم و شماره 62 نشريه فراب به همت و تالش جمع زيادي از 
همكاران گروه فراب در اختيار شما قرار گرفته است، مروري كوتاه بر چهار شماره  59، 60، 61 و 62 كه در اين 
سال منتشر شده، نشان مي دهد كه عالوه بر مديرعامل محترم شركت فراب و اعضاي معّزز شوراي سياست گذاري 
بر  بوده اند.  ما  ياري رسان  مختلف،  در شركت هاي  فراب  گروه  همكاران  از  پُرشماري  نسبتاً  گروه  فراب،  نشريه 
اين باورم كه بُردن نام اين بزرگواران و ذكر خير زحمات و خدماتشان، باعث رونق و بركت كار ما خواهد شد 
و بر آثار نيكوي انتشار اين نشريه خواهد افزود، ان شاءاهلل. از اين رو، با كمال فروتني، از همراهي هاي مهربانانه 
محمدرضا  جم،  فريدون  هفت لنگ،  حميده  بزرگوار:  آقايان  و  خانم ها  دلگرم كننده  و  ارزشمند  همكاري هاي  و 
دورعلي،  محّمد  دكتر  آقاي  جناب  گرانقدر  استاد  بحيرايي،  مريم  پيروزي،  يوسف  مؤيّدزاده،  عباس  نازآبادي، 
محسن خورسندي، رضا حضرتي، رامين فّتاح زاده، سامان سبزچي اصل، مهرداد مرادي، فاطمه مسعوديان، مهدي 
روشن ضمير،  محسن  مستوفي،  احمدعلي  رستمي يان،  حامد  حسيني،  اميرحسين  الياسي،  عباس  ابوالقاسمي، 
نكيسا محضري، آيه توّكلي، سجاد احمدي، نيما ناصح، شاهين بهادري، سيد جواد بركچيان، معصومه اكبري، 
بابك ابراهيميان، هاله امري كاظمي، وحيد پيروزي و همچنين همكاران پرتالش خودم در روابط عمومي شركت 
فراب، خانم زهرا شهاليي و آقايان مزدك غياثي و محّمدرضا حاج اسمعيل و همچنين همكاران محترم و سختكوش 
در واحد خدمات پشتيباني فراب و همكاران محترم و دلسوزشان در خدمات ساختمان ها، نيروگاه ها،كارگاه ها 
و شركت هاي گروه فراب و نيز همكاران گرامي در دبيرخانه و واحد اطالعات فراب، صميمانه سپاسگزارم. البته 
همين جا و ظيفه دارم از عزيزاني كه ممكن است نام شريفشان را از قلم انداخته باشم، عذرخواهي كرده و از آنان 
نيز قدرداني كنم. باشد كه نشريه فراب، در سال آينده و شماره هاي آتي نيز، همچنان مفتخر به بهره مندي از 

همراهي بي دريغ شما باشد و روزهاي بهتري را در كنار شما، تجربه كند. چنين باد!
سردبير

دو كلمه براي همكاران نشريه فراب در سال 1397

به رسـم قدردانـي
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پيام نورورزي مديرعامل
همكاران ارجمند، نوروز باستاني نويد دهنده بهار زندگي و تجلي گر موهبت الهي بر گستره پر 

مهر زمين است. خداوند متعال را شاكريم... 

كسب رتبه 58 فراب در بين شركت هاي برتر ايران 
 گروه فراب موفق به كسب رتبه 58 در بين »صد شركت برتر ايران« و رتبه دوم در »گروه 

شركت های پيمانكاري«، بر اساس اعالم سازمان مديريت صنعتی شد...

10توصيه به بنگاه های بزرگ اقتصادی كشور
مديرعامل سازمان مديريت صنعتی در خاتمه به شركت های برتر كشور توصيه كرد كه: توجه 
و كمك به تحقق سياست های اقتصاد مقاومتی، توجه به كيفيت، رقابت پذيری، دانش بنيانی و 

توسعه مدل های كسب و كار جديد...

ارائه آمارهای درآمدی به توسعه كسب و كار كمك می كند
مديرعامل سازمان مديريت صنعتی گفت: از مهم ترين نيازهايی كه در كشور وجود دارد، شفافيت 

آماری و درآمدی شركت های ايران است. وجود آمار شفاف و ارائه آمارهای درآمدی به توسعه 
كسب و كار و بنگاه هاي اقتصادی در كشور كمك می كند...

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

تجزيه وتحليل يك حادثه در بهره برداری نيروگاه سيكل تركيبي 
 فرآيند خنك كردن آب در نيروگاه های بخار و سيكل تركيبي توسط برج خنك كن كه 

به اصطالح COOLING TOWER ناميده می شود، انجام می پذيرد. سيستم گردش آب در 
كولينگ تاورها به دو روش بسته يا باز انجام می پذيرد...

تقدير از سرپرستان كارآموزان شركت فراب 
 شركت فراب در راستای مسئوليت های اجتماعی خود و ارتباط مؤثر با دانشگاه های كشور، 

ساالنه تعدادی كارآموز جذب می كند. در سال 1397 تعداد 19 كارآموز از دانشگاه های مختلف 
در شركت حضور يافتند...

فراب در سالي كه گذشت 
 سال 1397 سپري شد و يك برگ ديگر از تقويم عمر ما ورق خورد. بی گمان، سال 1397 
به مانند سال هاي ديگر، مجموعه اي از كاميابي ها و ناكامي ها و بيم ها و اميدها را در دل خود 

داشت...

از راه اندازي و تحويل موقت واحدهاي يوتيليتي فازهاي 
پارس جنوبي تا تحويل قطعي پتروشيمي پرديس 

 دوازدهمين سال تأسيس نارديس در حالي سپري شد كه در نتيجه تحريم های ظالمانه، تمام 
مؤسسات دولتي و خصوصي با چالش محدوديت منابع مالي، مشكالت تأمين كاال و خدمات 

مرتبط با اجراي پروژه ها مواجه اند...

ساختمان و نصب فراب: 10 سال خودباوري و بالندگي در اجراي 
پروژه ها

سال 97 را مي توان سخت ترين سال شركت ساختمان و نصب از زمان تاسيس ناميد. افزايش 
افسارگسيخته نرخ ارز و افزايش روزافزون هزينه ها باعث شد...

تامين انرژي، بهره برداري مطمئن، تامين قطعات يدكي
ش��ركت بهره برداري و نگه داري فراب به عنوان يكي از ش��ركت هاي گروه فراب است كه در سال 

1397 مسئوليت بهره برداري و نگه داري از...

تحقق اهداف شركت ساخت و تجهيزات در سايه فراب
ش��ركت س��اخت تجهيزات فراب با وجود فراز و نش��يب های سالي كه گذش��ت، توانست با همت 

همكاران خود و مساعدت شركت فراب عملكرد قابل قبولي بر جاي بگذارد...

شركت تجارت و سرمايه گروه فراب همچنان در مسير توسعه و نوآوري
ما پيشرفت نمي كنيم، چون به چاه نفت وابسته ايم؟ كره جنوبي توسعه يافت چون نفت نداشت؟

اين گونه پرسش ها سال هاست در فكر مردم ايران است...

وصول مطالبات و مراودات بانكي با توجه به شرايط حاكم بر كشور 
فعاليت ها، عملكرد و برنامه های آتي معاونت مالي بر حسب ماموريت سازماني كه بر عهده 

دارد شامل حوزه های مديريت پيمان ها، مديريت مالي، مديريت مالي شركت های پروژه و امور 
شركت های تابعه است كه گزارشي به اختصار در هريك از حوزه ها ارائه می شود...

حضور مؤثر تيم مهندسي در حوزه های جديد كسب وكار
همگام با تغييرات سال گذشته و متناسب با نيازها و انتظارات جديد تعريف شده، درعين تالش براي 
ارتقا و بهبود كيفيت خدمات فني و مهندس��ي و دس��تيابي به دانش فني در حوزه هاي جديد، به اين 

مهم توجه شد...

گزارش عملكرد معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني شركت فراب 
 در سال 1397 تمركز معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني مطابق برنامه  اي كه در اواخر سال 1396 
در نشريه به آن اشاره شده بود، تالش در جهت مكانيزه كردن بيشتر فعاليت هاي جاري، به منظور كاهش 

هزينه و افزايش سرعت خدمات بود...

استقرار كامل سيستم جامع نرم افزاري فراب در شركت هاي گروه 
پايش و كنترل وضعيت هزينه كرد پروژه ها، به ويژه در شرايط بد اقتصادي و كمبود منابع، جزو 

مهم ترين دغدغه های مديران ارشد يك شركت پروژه محور بوده و دسترسي به گزارش هاي تحليلي 
كارا، نقش مؤثری در تصميم سازي درست و به موقع ايشان ايفا  مي كند... 

معاونت آبي؛ زنده و پُرتالش
 معاونت پروژ ه هاي نيروگاه آبي به عنوان يكي از معاونت هاي اجرايي فراب، سال پر جنب و جوشي را 

پشت سر گذاشت. آنچه در ادامه به عنوان گزارش عملكرد اين معاونت در سال 1397 ذكر مي شود...

 معاونت ريلي؛ پويا و اميدوار به آينده
معاونت پروژه هاي صنايع ريلي به عنوان يكي از معاونت هاي اجرايي فراب، سال پُرتكاپويي را پشت 

سر گذاشت. آنچه در ادامه به عنوان گزارش عملكرد اين معاونت در سال 1397 ذكر مي شود...

سالي پر فراز و نشيب
در سال 1397 به دليل مبهم شدن تعامالت خارجي به دليل خروج آمريكا از برجام، سالي پر فراز و 

نشيب براي معاونت توسعه كسب وكار )حوزه 1( بود...

كسب موافقت تامين مالي فاز دوم نيروگاه سيكل تركيبي داالهو 
س��ال 1397 سالي بس��يار پرچالش براي معاونت س��رمايه گذاري بود. اصالح ظرفيت قرارداد خريد 

تضميني نيروگاه سيكل تركيبي داالهو از اقدامات مهم اين معاونت به شمار مي رود...

شناسايي فرصت ها و چالش ها تعيين سياست هاي راهبردي
با توجه به چشم انداز و اهداف تعيين شده براي توسعه كسب وكار شركت فراب و مأموريت هاي اين 

معاونت در حوزه هاي ريلي، آب، معدن، انرژي هاي تجديد پذير و هوشمندسازي...

پروژه هاي داالهو و پارس جنوبي؛ پويا و در آستانه اتمام
معاونت پروژه هاي نيروگاه حرارتي، يكي از معاونت هاي اجرايي فراب است كه پروژه ها ملي و 

مهمي همچون پروژه نيروگاه سيكل تركيبي داالهو در استان كرمانشاه به ظرفيت...

آب شيرين كن ها منشأ تحوالت بزرگ در استان هرمزگان مي شوند
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا از پروژه آب شيرين كن يكصد هزار مترمكعبي بندرعباس بازديد 

كرد...

نيروگاه داالهو از واحد های جديد با راندمان باال است
 معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در بازديد از پروژه نيروگاه سيكل تركيبي داالهو در 
شهرستان اسالم آباد غرب گفت: اين نيروگاه كه توسط شركت فراب در حال احداث است...
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فهرست مطالب
شادباش نوروزي

در واپسين روزهاي سال 1397 و در آستانه نو شدن طبيعت، ما دست اندركاران 
نشريه فراب با شادباش صميمانه فرارسيدن عيد سعيد نوروز و سال تازه، در 

پيش بودن روزهايي سرشار از خير و بركت و همراه با سالمتي و موفقيت را براي 
همه ايرانيان به ويژه خانواده بزرگ فراب آرزومنديم.
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پروژه خط 2 قطار شهري مشهد

نيروگاه سيكل تركيبي داالهو

گواهي نامه كسب رتبه 58 در بين 100 
شركت برتر ايران

لوح تقدير صادركننده ممتاز ملي سال 1397

نيروگاه داريان نيروگاه  سردشت

پروژه چند منظوره اومااوياپروژه خط 7 مترو تهران
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مجله خبري

گروه فراب موفق به كسب رتبه 58 در بين »صد شركت 
برتر ايران« و رتبه دوم در »گروه شركت های پيمانكاري«، 
بر اساس اعالم سازمان مديريت صنعتی شد. به گزارش 
روابط عمومی شركت فراب، همايش بيست و يكمين سال 
رتبه بندی شركت های برتر ايران IMI-100 روز هشتم 
مديريت  سازمان  مديرعامل  حضور  با   1397 بهمن ماه 
صنعتی و جمعی از مسئوالن و مديران بنگاه های اقتصادی 
برتر كشور، در مركز همايش های بين المللی صدا و سيما، 
برگزار و از تعدادي از مديران شركت های برگزيده تقدير 

شد.
در اين رتبه بندی، گروه فراب موفق به كسب رتبه 58 در 
بين صد شركت برتر ايران شد كه نشان دهنده 6 رتبه صعود 
و ارتقا در مقايسه با سال قبل است. در بين شركت هاي 
برتر قبل از گروه فراب، عمدتاً نام بانك ها، پااليشگاه ها و 
شركت هاي پتروشيمي و خودروسازي، به چشم مي خورد. 
همچنين در »گروه شركت های پيمانكاري«، گروه فراب 
موفق به كسب رتبه دوم شد كه در مقايسه با سال قبل 
يك رتبه صعود را نشان مي دهد. بر اساس اين گزارش، 
ميزان فروش گروه فراب از 1856 ميليارد تومان در سال 
1395، به 2128 ميليارد تومان در سال 1396 افزايش 
يافته است كه 14.6 درصد رشد را نشان مي دهد. در اين 
فروش«،  »ميزان  شاخص  عالوه  بر  شركت ها  رتبه بندی، 
بر اساس 32 شاخص ديگر مقايسه می شوند. دسته بندی 

شركت«،  رشد  و  اندازه  »شاخص های  شامل  شاخص ها 
»شاخص های  عملكرد«،  و  سودآوری  »شاخص های 
»شاخص های  صادرات«،  »شاخص های  بهره وری«، 
بازار«  و »شاخص های  بدهی«  نقدينگی«، »شاخص های 
است. شايان ذكر است اين رتبه، بهترين رتبه كسب شده 
توسط گروه فراب در تاريخ فعاليت اين گروه تاكنون بوده 
و نتيجه عملكرد همه اركان گروه شامل شركت های فراب، 
نارديس، ساختمان و نصب فراب، ساخت تجهيزات فراب، 
بهره برداری و نگه داری فراب و ساير شركت هاي گروه است.

تفكيك شركت ها به 32 گروه صنعتي
شركت های  رتبه بندی  مركز  مدير  درويش«،  »مجيد 
برتر، نيز گفت: در همايش امسال شركت ها به 32 گروه 
گروه های صنعتی  مقايسه  تقسيم بندی شده اند.  صنعتی 
و  بانك ها  گروه  كه  می دهد  نشان  فروش  ميزان  نظر  از 
موسسات اعتباری با 26 درصد سهم، گروه پتروشيمی با 
14 درصد سهم و گروه فرآورده های نفتی با 13درصد سهم 
در جايگاه اول تا سوم قرار دارند. كمترين سهم فروش نيز 
به گروه لوازم خانگی و الكترونيكی اختصاص دارد. سه گروه 
صنعتی اول از نظر سودآوری شامل گروه پتروشيمی با 34 
درصد سهم، گروه فلزات اساسی با 20 درصد سهم و گروه 
فرآورده های نفتی با 13درصد سهم، در جايگاه اول تا سوم 

قرار دارد.

كسبرتبه58فراب
دربينشركتهايبرترايران

كسب رتبه دوم در بين پيمانكاران برتر كشور

10توصیه به بنگاه های بزرگ 
اقتصادی کشور

به  خاتمه  در  صنعتی  مديريت  سازمان  مديرعامل 
شركت های برتر كشور توصيه كرد كه:

اقتصاد  سياست های  تحقق  به  كمك  و  توجه   -1
مقاومتی، توجه به كيفيت، رقابت پذيری، دانش بنيانی و 
توسعه مدل های كسب و كار جديد، توسعه كارآفرينی 
و رونق اشتغال پايدار از الزامات راهبردی و مهمي است 
كه می بايست توسط بنگاه های بزرگ به عنوان پيشرانان 

صنعت و اقتصاد كشور مورد عنايت ويژه قرار گيرد.
2- توسعه و رونق اقتصادی كشور از طريق ايجاد و 

تقويت زنجيره های تامين قوی، ممكن است.
3- بنگاه های اقتصادی بايد حضور عزتمندانه در عرصه 
بين المللی داشته باشند و در زنجيره ارزش بنگاه های معتبر 
بين المللی قرار گيرند و براي كسب سهم بيشتر از بازارهای 

منطقه تالش كنند.
4- مديران بنگاه های اقتصادی كشور بايد در راستای 
بازسازی و توسعه كشور  ارتقاي بهره وری و نوآوری، در 

نقش آفرينی نمايند.
 5- اكنون فرصت برای خدمت به كشور و ملت فراهم 
شده و اين وظيفه سرداران عرصه اقتصادی است كه در 
اين ميدان به زنده نگه داشتن اميد و باور مردم كمك كنند.

تا  كنند  تالش  بايد  كشور  اقتصادی  مديران   -6
زيرمجموعه هايشان را به سمتی هدايت كنند كه آنها با 
و  رقابت پذير  پلتفرميك،  كار  و  مدل های كسب  توسعه 

سودآور شوند.
7- هنر اين است كه يك بنگاه هم سودآور شود و هم 
حقوق كارمندان و مردم را رعايت كنند. در اين باره وظيفه 
تامين می شود،  با سهام مردم  آنها  مديرانی كه سرمايه 

سنگين تر است.
8- در يك نگاه جامع، تنها سودآوری يك بنگاه مالك 
توفيق نيست. رشد و توليدی كه در كنارش محيط زيست 
آسيب ببيند، پيشرفت نيست. سود باال در كنار نارضايتی 
ايمان  بايد  می زند.  لطمه  اجتماعی  رضايت  به  كارگران، 
داشت كه سودآوری توام با مالحظات اجتماعی و رعايت 
مسئوليت اجتماعی به نفع جامعه است، بنگاهی كه در 
زمينه مسئوليت اجتماعی نيز فعال است، باعث تقويت غرور 

و رضايت و وفاداری سازمانی در كاركنان خود می شود.
كاركنان، چگونگی  با  برخورد  نحوه  درباره  تدبير   -9
حقوق  به  پاسخگويی  و  ذی نفعان  و  رقبا  با  تعامل 
مصرف كنندگان نظير ارائه خدمات پيش، حين و پس از 
فروش، نماد اخالق حرفه ای است و البته رعايت اخالق 
هزينه دارد و توقع از مديران در نظام اسالمی اين است كه 

به دنبال مطلوبيت حداكثری باشند.
برتری،  حفظ  در  همواره  بايد  بزرگ  بنگاه های   -10

پايداری و مانايی خود تالش كنند.
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مجله خبري

»طراحی و ساخت گاورنرهای 
نیروگاه های آبی« برتر شد

طرح نوآورانه »طراحی و ساخت گاورنرهای نيروگاه های 
رتبه نخست  به عنوان  اثر دكتر »محّمد دورعلی«  آبی« 
طرح های توسعه ای گروه تخصصی مكانيك در سی و دومين 
گزارش  به  شد.  برگزيده  خوارزمی،  بين المللی  جشنواره 
سی و دومين  اختتاميه  در  فراب،  شركت  عمومي  روابط 
جشنواره بين المللی خوارزمی كه روز سيزدهم اسفندماه با 
حضور معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري، وزير علوم، 
تحقيقات و فناوري، و جمعی از دانشمندان و پژوهشگران 
ايرانی و خارجی در سالن اجالس سران كشورهاي اسالمي 
جشنواره  سی و دومين  برگزيده  طرح های  شد،  برگزار 
جشنواره،  اين  در  شدند.  معرفی  خوارزمی  بين المللی 
گاورنرهای  ساخت  و  »طراحی  فناورانه  و  نوآورانه  طرح 
استاد  دورعلی«،  »محّمد  دكتر  اثر  آبی«  نيروگاه های 
و  شريف  صنعتي  دانشگاه  مكانيك  مهندسي  دانشكده 
مشاور فّني شركت فراب، به عنوان رتبه نخست طرح های 
توسعه ای در گروه تخصصی مكانيك، معرفي و تقدير شد. 
گفتني است طراحي و ساخت نخستين گاورنر نيروگاه آبي 
در كشور توسط دكتر محمد دورعلي، در پروژه »نيروگاه 
آبي آزاد« شركت فراب انجام شده است. اين نيروگاه 10 
مگاواتي، نخستين نيروگاه آبي كشور با توربين و گاورنر 
ايراني است كه مردادماه 1394 با حضور وزير وقت نيرو، 
دانشگاه صنعتي شريف  استاد  اين  بهره برداري رسيد.  به 
در پروژه هاي ديگري از جمله نيروگاه هاي آبي سياه بيشه، 
داريان و سردشت و همچنين پروژه چندمنظوره اومااويا 
است.   داشته  فّني  همكاري  فراب  با  سريالنكا،  كشور  در 
در سی و دومين جشنواره بين المللی خوارزمی كه با هدف 
شناسايی و معرفی طرح های برتر و تقدير از پژوهشگران و 
نوآوران برگزار  شد، 271 طرح داخلی و 111 طرح خارجی 
شدند.  ارزيابي  مختلف،  بخش های  در  دنيا  كشور  از 40 
از جشنواره، 16 طرح شامل 10  دوره  اين  اختتاميه  در 
از دانشمندان كشورهای  طرح داخلی و 6 طرح خارجی 
عنوان  به  آمريكا،  و  چين  يونان،  سوئيس،  انگلستان، 

طرح های برتر، برگزيده شدند.

از  گفت:  صنعتی  مديريت  سازمان  مديرعامل 
دارد، شفافيت  نيازهايی كه در كشور وجود  مهم ترين 
آمار  وجود  است.  ايران  شركت های  درآمدی  و  آماری 
شفاف و ارائه آمارهای درآمدی به توسعه كسب و كار و 

بنگاه هاي اقتصادی در كشور كمك می كند. 
در  را  مطلب  اين  بختياری«،  كيانی  »ابوالفضل 
شركت های  رتبه بندی  سال  يكمين  و  بيست  همايش 
برتر ايران IMI-100 بيان كرد و گفت: يكی از موارد 
مهمی كه اكنون مطرح می شود، حمايت از كاالی ايرانی 
است. طبيعی است كه در اين عرصه مردم برای انتخاب 
كاال يا خدمات مورد نظر بايد بتوانند شركت های برتر 

ايرانی را بشناسند. 
صنعتی  مديريت  سازمان  مديرعامل 
در   IMI-100 رتبه بندی  پيشينه  درباره 
از سال  رتبه بندی  اين شيوه  كشور گفت: 
نخست  شركت   100 و  شد  آغاز   1377
كشور در يك شاخص ميزان فروش بررسی 
و معرفی شدند. به تدريج و با رشد اقتصادی 
در  صنعتی  و  توليدي  واحدهای  و  كشور 

نيز  ايران، تعداد شركت ها به 500 رسيد و شاخص ها 
رشد چشمگيری داشت. وي مهم ترين اهداف برگزاری 
درباره  اطالعات  توليد  در  را  رتبه بندی  همايش  اين 
فضای  در  شفاف سازی  و  كشور  اقتصادی  بنگاه های 
كسب و كار، رتبه بندی شركت ها از نظر تاثيرگذاری در 
اقتصاد ملی و گسترش رقابت بين بنگاه های اقتصادی 
مهم ترين  از  يكی  به  اشاره  با  كيانی  بختياری  دانست. 
مهم ترين  از  داد:  توضيح  رتبه بندی  اين  دستاوردهای 
وضعيت  به  می توان  رتبه بندی  اين  دستاوردهای 
تخصصی  رشته های  در  توليدی  و  صنعتی  واحدهای 
در حوزه سيمان چند شركت  مثال،  كرد.  برای  اشاره 
حضور دارند. يكی از موضوعاتی كه در اين زمينه اهميت 
دارد، رتبه كارخانه های سيمان نسبت به يكديگر است.

شاخص های رتبه بندی 
به  اشاره  با  صنعتی  مديريت  سازمان  مديرعامل 
شاخص   33 اساس  بر  ايران  برتر  شركت های  اينكه 
توضيح  می گيرند،  رتبه  دسته بندی،  عنوان   7 در  و 
شاخص های  شركت،  رشد  و  اندازه  شاخص های  داد: 
سودآوری و عملكرد، شاخص های بهره وری، شاخص های 
بدهی  شاخص های  نقدينگی،  شاخص های  صادرات، 
در  است.  دسته بندی ها  عنوان  بازار،  شاخص های  و 

شده  مشخص  شاخص هايی  عنوان ها،  اين  از  هركدام 
كه بر مبنای آنها رتبه بندی انجام می شود. وي با اشاره 
رتبه بندی شاخص های  جمله  از  شفافيت  اينكه   به 
رتبه بندی ها  از  بسياری  در  گفت:  است،   IMI-100
ديگر  در  عبارتی،  به  دارند.  زيادی  نقش  ارزيابان 
رتبه بندی ها، اگر ارزياب يك شركت تفاوت كند، ممكن 
است نمره آن شركت نيز در شاخص مشخصی تغيير 

كند.
 با اين حال، در اين شيوه رتبه بندی به دليل اينكه 
تمام شاخص ها كمی هستند، ارزيابان، نقشی در نمره 
ندارند. كيانی بختياری به اين پرسش كه چرا رتبه بندی 
سهم  داد:  پاسخ  اين گونه  دارد،  اهميت 
توليد  از  برتر  شركت   100 ارزش  افزوده 
شاخص هايی  جمله  از  داخلی  ناخالص 
است كه اكنون مشخص شده است. بر اين 
مبنا، 100 شركت نخست، 12 درصد اين 
اين،  بر  عالوه   داده اند.  پوشش  را  شاخص 
ناخالص  با توليد  مقايسه فروش شركت ها 
آمده  به دست  آمارهای  ديگر  از  داخلی 
است. اين درصد در شاخص عنوان شده به 38 درصد 
برای 100 شركت نخست می رسد. بايد اين موضوع را 
در نظر داشت كه شركت ها و بنگاه هاي بزرگ به رشد 
كشورهای  مي كنند.  بسياری  كمك  كشورها  توسعه  و 
اقتصادی  بنگاه هاي  توان  از  استفاده  با  يافته  توسعه 
برای رشد و توسعه  را  قابل توجهی  برنامه های  بزرگ، 

خود در نظر می گيرند. 
و سهم 500  افزوده  ارزش  اهميت  به  اشاره  با  وی 
شركت نخست در اقتصاد ايران توضيح داد: سهم 100 
توليد  به  نسبت  افزوده  ارزش  در  ايران  اول  شركت 
ناخالص داخلی 12 درصد و سهم 500 شركت ديگر 14 
درصد است.  به عبارت ديگر 100 شركت نخست در 
اين شاخص بيشترين سهم را دارند و 400 شركت ديگر 
سهم چندانی در نسبت ارزش افزوده به توليد ناخالص 
صنعتی  مديريت  سازمان  مديرعامل  ندارند.  داخلی 
سپس به تشريح اهميت IMI-100 پرداخت و توضيح 
داد: سرمايه گذاران، فعاالن بورس و مصرف كنندگان با 
استفاده از داده های آماری اين دوره، می توانند تصميم 
گيری های بهتری داشته باشند. عالوه بر اين، با برگزاری 
اين دوره ها، شركت ها نيز به اطالعاتی درباره بنگاه های 
شاخص های  آن،  از  پيش  كه  می يابند  دست  خود 

مشخص شده را نمی دانستند.

ارائهآمارهایدرآمدی
بهتوسعهكسبوكاركمکمیكند

تقدير از دكتر محّمد دورعليمديرعامل سازمان مديريت صنعتی:
مشاور فنّي فراب در جشنواره بين المللی خوارزمی 

اين  صميمانه  تبريك  با  فراب  نشريه  دست اندركاران  ما 
موفقيت ارزشمند و افتخارآفرين به استاد گرانقدر جناب 
آقاي دكتر دورعلي كه از سرمايه هاي ارزنده علمي كشور 
هستند،  فراب  نشريه  قديمي  و  صميمي  همراهان  از  و 

توفيق روزافزون ايشان را آرزومنديم.



عمليات تست و راه اندازي سيستم جريان سرگردان ايستگاه هاي فاز يك

عمليات نصب و راه اندازي پله هاي برقي ايستگاه هاي فاز يك

L2 750 در تابلوهاي سشرون پست تركشن ايستگاهv DC  اجراي كانكشن كابل هاي

نصب ماشين سوزن هاي سيگنالينگ خطوط پايانه شمالي

حمل و انتقال پله هاي برقي ايستگاه هاي فاز يك

عمليات نصب و راه اندازي پله هاي برقي ايستگاه هاي فاز يك

L2 750 در تابلوهاي سشرون پست تركشن ايستگاهv DC  اجراي كانكشن كابل هاي

نصب ماشين سوزن هاي سيگنالينگ خطوط پايانه شمالي

95/12

90/12 96/5
ابالغ قرارداد

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

افتتاح و بهره برداري از ايستگاه پنجم

96/12
بهره برداري تا 
ايستگاه نهم با 
سيگنالينگ روشن

گاه ُشمار پيشرفت
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پروژه خط 2 قطار 

شهري مشهد



پروژه نيروگاه

سيكل 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

Duct Turbine Hall GTG2 نصب

 Shells Stack -HRSG جوشكاري

نصب سيستم اير اينتيك

Hydraulic and Control Oil Skid

اجراي پايپينگ داخلي بويلر

Exhaust نصب سيستم

 Feed Water Dearator HRSG نصب

96/6
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با توجه به تجربه شركت ساخت تجهيزات فراب در زمينه ساخت داكت بخار 
به  نيروگاه داالهو  نيروگاه متمركز پارس جنوبي، مسئوليت ساخت داكت بخار 
وزن 1250 تن به اين شركت ابالغ شد. عمده مواد مورد نياز به شركت اكسين 

سفارش گذاري شده و در مرحله تامين نهايي است.
پيش بيني مي شود در صورت تامين مالي توسط كارفرما ساخت اقالم پروژه در 

سال آينده به انجام رسيده و به سايت داالهو حمل شود.

انعقاد  قرارداد ساخت
 داكت بخار نيروگاه داالهو



 SP CCPP - STG Unit 2- Bus Duct Erection

SP CCPP - STG 1 - MV Cabling  (1)SP CCPP - ACC 1 - Pipe Collector Welding

SP CCPP - HRSG 11 - Inlet Duct Roof erection

SP CCPP -ACC Unit 3-T Piece To Lower Corner Welding

SP CCPP - HRSG - Oceral View

10

نيروگاه متمركز 

پارس جنوبي
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92/12گاه ُشمار پيشرفت

96/10

96/10

96/11

شروع قرارداد

شروع نصب
 ژنراتور واحد 1

شروع نصب  ژنراتور واحد 2

شروع نصب
 ژنراتور واحد 3

پيشرفتساختتجهيزاتبازيافت
حرارتينيروگاهمتمركزپارسجنوبي

مراحلپايانيپروژهتامينتجهيزاتسيستم
كولينگنيروگاهمتمركزپارسجنوبي

پاياننصبوتحويل16دستگاهجرثقيلسقفي
ومونوريلنيروگاهمتمركزپارسجنوبي

نصبقطعاتسازههايسيستمكولينگدر
سايتپروژهنيروگاهمتمركزپارسجنوبي

در ادامه ساخت تجهيزات بازيافت حرارتي نيروگاه متمركز پارس جنوبي، عمليات 
پيمان شركت ساخت  آذراب و تحت مديريت  به وسيله شركت  بلوك  ساخت 18 
تجهيزات فراب پايان يافته و به سايت ارسال شد. همچنين عمليات ساخت ساير 
حال  در  استراكچر  استيل  و  داكت  كيسينگ،  شامل  تحت فشاری  غير  تجهيزات 
پيگيري است. تاكنون بيش از 83 درصد اين تجهيزات، مراحل ساخت و توليد خود 
را طي كرده اند و حدود 3300 تن از تجهيزات به سايت ارسال شده است. در راستاي 
تسريع روند كار، ساخت بخشي از زيرسري و پلتفرم ها برون سپاری شد. بخشي از 

زيرسري هاي مخازن به سايت حمل شده و مابقي آماده ارسال هستند.

پيشرفت 96 درصدي تامين اقالم سيستم كولينگ نيروگاه متمركز پارس جنوبي، 
تمام  دارد.  پروژه  بودن  اتمام  به  رو  از  خبر  فراب،  تجهيزات  ساخت  شركت  در 
تجهيزات شامل مخازن جمع آوري كندانس، تجهيزات ابزاردقيق، سيستم روشنايي 
و صاعقه گير، تابلوهاي برق LV، Lighting، DC، باسداكت ها و 3 دستگاه باالبر 
برقي و تمام قطعات سازه فلزي ساخته پس از تست و بازرسي به سايت تحويل داده 
شد. همچنين تامين 3 واحد Steam Duct نيروگاه پارس جنوبي به وزن 1500 

تن طي 18 ماه به پايان رسيد.

طي روزهاي اخير و پس از بازرسي IEI و تست بار 16 دستگاه جرثقيل و تشكيل 
كميسيون تحويل موقت، جرثقيل هاي كمكي پارس جنوبي تحويل كارفرماي پروژه 

شد. نصب اين تجهيزات در كمتر از چهار ماه صورت گرفت.
طي اين پروژه 15 عدد جرثقيل كمكي سقفي به ظرفيت هاي 5 و 10 تن، به 

همراه 1 عدد مونوريل در 16 بخش از نيروگاه متمركز پارس جنوبي نصب شد.

درصد   80( تن   5000 بر  بالغ  مجموع  در  فراب،  تجهيزات  ساخت  شركت 
 Fan bridge،Fan به همراه مجموعه هاي ACC پيشرفت( اسكلت فلزي سازه
نصب كرده  را  گيربكس  موتور  و   bell، A-Frame،Air moving system
است. بر اساس اولويت هاي ايجاد جبهه های كاري نصب و تامين ساير تجهيزات 
ساير  كاري  ماه  دو  تا  می رود  انتظار  و  انجام شده  الزم  برنامه ريزی  فراب،  توسط 

تجهيزات اصلي نصب شود.
 بر اين اساس، ديواره هاي جانبي در باالترين سطح سازه پس از استقرار استيم 

داكت ها برافراشته خواهد شد.
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ايستگاه صنعت- انتقال فن به داخل اتاق هواساز جنوبي

ايستگاه هالل احمر- جاگذاري سگمنت هاي پله در موقعيت ورودي

ايستگاه برج ميالد- حمل ترانس و اينكلوژر به روي سكو

ايستگاه برج ميالد- نصب باتري هاي يو پي اس

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

95/4 97/4

فراب  تجهيزات  ساخت  شركت  قبلي  تجارب  به  نظر 
مشهد،  متروي   2 ديفيوزرهاي خط  تحويل  و  ساخت  در 
پروژه ساخت 32 دستگاه ديفيوزر خط 7 متروي تهران به 

شركت ساخت تجهيزات فراب واگذارشده است.
و   2240 ابعاد  با  نمونه  ساخت  از  پس  راستا  اين  در 
عمليات  آلماني،  طراح  نماينده  تاييد  و  سانتيمتر   2500

ساخت 8 دستگاه به پايان رسيده است.

پروژهساخت32دستگاه
ديفيوزرخط7مترويتهران
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95/12
ابالغ قرارداد گاه ُشمار پيشرفت

پروژه فاز 13 

پارس جنوبي 

عمليات اجراي عايق سرد خطوط پايپينگ

عمليات اجرايي Final Alignment پمپ هاي واحد 143 فاز 13 پارس جنوبي

فعاليت ساخت و نصب ساپورت در خطوط پايپينگ

فعاليت اجرايي نصب Valve در خطوط پايپينگ

جابجايي و نصب مجدد Valve 48 بابت اجراي عمليات ريپيرگيري و تست خطوط پايپينگ

عمليات اجراي عايق سرد خطوط پايپينگ 2

فعاليت اجرايي پايپينگ و نصب تجهيزات واحدهاي 147 و 148 فاز 13 پارس جنوبي

فعاليت اجرايي پايپينگ و رنگ آميزي واحدهاي 147 و 148 فاز 13 پارس جنوبي
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راه اندازي بويلر شماره 4

95/5 95/11 97/2
پست برق شماره 1

اتمام اجراي دايك

اتمام حفاري گود نيروگاه نصب درفت تيوب واحد اول

96/1
آغاز بتن ريزي

گاه ُشمار پيشرفت
پروژه يوتیلیتي

 پارس جنوبي فاز 22 تا 24

پروژه نيروگاه آبي 

درالوك 2 در کردستان عراق

94/4گاه ُشمار پيشرفت 95/11 97/8
عقد قرارداد

اتمام اجراي دايك

اتمام حفاري گود نيروگاه اتمام نصب درفت تيوب واحد اول و دوم

آغاز بتن ريزي
96/195/8

دريچه هاي استاپالگ و آشغال گير همراه با تمام 
سايت  محل  در  اكنون  هم  و  ساخته شده  متعلقات، 
پروژه آماده نصب است. كاورشيارهاي اين دريچه ها 
در حال طي مراحل پاياني ساخت است و به زودی به 

سايت ارسال خواهد شد.
و  قطعات  تمام  راديال،  دريچه هاي  بخش  در 
فيكس پارت  هاي فاز اول و دوم، اعم از بيس پليت ها، 
ابزار  لوله هاي  هوادهي،  لوله هاي  باي پس  لوله هاي 
بازويي ها،  و  آن  متعلقات  و  تاندون ها  غالف  دقيق، 
محل  به  دريچه  سه  هر  سروموتورهاي  و  اسكين ها 
سايت پروژه ارسال شد. الزم به ذكر است، ساخت 
تاندون ها در شركت تي تي ام ايتاليا به پايان رسيده 

و آماده حمل است.

پيشرفتساختوحمل
تجهيزاتنيروگاهدرالوك2
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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

97/5

97/10

نصب استاتور
 ژنراتور واحد1

شروع نصب استاتور ژنراتور واحد2
گاه ُشمار پيشرفت

عمليات نصب ژنراتور واحد 1

راه اندازي شيرپروانه اي  هاي هر سه واحد

نمايي كلي از نيروگاه و پست برق

نمايي از طبقه توربين و عمليات پايپينگ انجام شده

انجام عمليات Rotor Lowering واحد 1

انجام معماري ساختمان كنترل پست برق

انجام معماري نيروگاه

 Feed Water Dearator HRSG نصب
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تجربه نگاري
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فرآيند خنک كردن آب در نيروگاه های بخار و سيكل تركيبي توسط برج خنک كن كه به اصطالح 
تاورها  كولينگ  در  آب  گردش  سيستم  می پذيرد.  انجام  می شود،  ناميده   COOLING TOWER
ارتفاع برج  دارد،  بااليي  باز كه مصرف آب  انجام می پذيرد. در سيستم  باز  يا  به دو روش بسته 
اما در سيستم  خنک كن كم بوده و آب بطور مستقيم در مجاورت هوا قرارگرفته و خنک می شود. 
بسته كه مصرف آب بسيار كمتري دارد، آب دمين )تصفيه شده( همانند رادياتور خودرو به صورت 
غيرمستقيم در مجاورت هوا قرارگرفته و خنک می شود. اين فرآيند در برج های خنک كن در قطعاتي به 
نام دلتا انجام گرفته و حركت هوا بر اساس تهويه طبيعي در سازه ای مخروطي شكل با ارتفاع تقريبي 

130 متر به نام برج خنک كن انجام می پذيرد.

تجزيهوتحليليکحادثه
دربهرهبردارینيروگاهسيكلتركيبي

آب دمين در مجاری عبور آب همانند رادياتورخودرو، در دلتاها به صورت مستمر در 
جريان بوده و هوا نيز از فضاهاي خالي درون دلتاها با سرعت زياد به داخل كولينگ 
تاورها وارد و از قسمت فوقاني آن خارج می شود كه اين فرآيند عالوه بر كاهش دماي 
آب سيكل، موجب ورود گردوغبار به داخل دلتاها و كثيف شدن آن می شود و الزم است 
هرچند وقت يك بار دلتاها برای افزايش راندمان خنك سازی آب سيكل، توسط نفرات 
تعميرات نيروگاه با آب شست وشو شوند. اين فرآيند توسط دستگاهي به نام دلتا واش 

مطابق شكل زير صورت می پذيرد.
 

دلتا واش در قوس كمان 360 درجه دايره تحتاني سازه كولينگ تاور به صورت دستي 
توسط همكاران تعميرات مطابق شكل زير به حركت در مي آيد. آب تحت فشار از يك 
لوله قائم در راستاي دلتا واش، از سطح زمين تا تراز فوقانی دلتاها، حركت كرده و از 

نازل های مربوط روی سطوح رادياتوري دلتاها پاشيده شده و آن را تميز می كند. 
 

 

همان طور كه در تصاوير مشاهده می شود دلتاها، قطعاتي با ابعاد تقريبي 1.5 در 20 
متر بوده كه قسمت فوقاني آن در زير قسمت تحتاني پوسته بتوني كولينگ تاور در تراز 
تقريبي 20 متري از سطح زمين قرار دارد. در قسمت مياني آن نردباني جهت دسترسي 

نفرات تعميرات به نازل های آب پاش و تنظيم آن ها طراحی شده است.
به منظور پيشگيري از خطر سقوط نفرات در اين قسمت و در تراز تقريبي 20 متري، 
پلتفرم و پاگرد فوقاني سقف دلتاها به يك حفاظ ثابت دو رديفه استاندارد با ارتفاع يك 

متر مجهز است.
قسمت بااليي دلتا واش يك حفاظ متحرك جهت ايمني افراد باالرو است كه در شكل 

فوق مشاهده می شود.

شرح مختصري در خصوص يك حادثه در برج خنك كن
همكاران تعميراتي در نيروگاه سيكل تركيبي به جابه جايی دلتا واش مطابق شكل های 
زير در ارتفاع 20 متري كولينگ تاور جهت آمادگي شست وشوي دلتاها اقدام می كنند. 

  

همان طور كه در مقدمه توضيح داده شد، جهت جابه جايی دلتا واش پيرامون كولينگ تاور، 
الزم است 2 نفر هم زمان نسبت به هل دادن دلتا واش، از روي پاگرد تراز 20 متري اقدام 
كنند. جهت انجام اين فعاليت مطابق شكل، محلي جهت هل دادن دلتاواش همانند دستك 
روي دلتا واش در نظر گرفته شده كه يك نفر به هل دادن آن به سمت جلو اقدام می كند. 

رئيس بخش ايمنی و بهداشت )HSE( شركت فراب 

 محسن خورسندي

اشاره

تجهيز دلتا واشينگ

محل وقوع حادثه

در نيروگاه هاي سيكل تركيبي 
جهت شستشوي دلتاهاي اطراف 
برج خنك كن از تجهيز داتا 
واشينگ استفاده مي شود
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در ضلع مقابل نيز فرد ديگري به كشيدن دلتا واش اقدام 
می كند. همان گونه كه در شكل باال شبيه سازی شده، فرد 
مصدوم در حين حركت دلتا واش به واردكردن دست 
خود به منطقه خطر حدفاصل حفاظ ثابت و متحرك برج 
خنك كن اقدام می كند كه موجب آسيب ديدگي آرنج 

دست راست ايشان می شود.
 

آموزه های ناشي از حادثه
1- مناطق حدفاصل نقاط متحرك و ثابت، همواره 
خطرناك  و  ربايش  محل های  به عنوان  صنعت  در 
حفاظ،  تهيه  ضمن  است  الزم  و  می شوند  محسوب 
اين زمينه به كاربران منتقل و  آموزش های الزم در 
عالئم خطر محل های ربايش روی دستگاه نصب شود.

2- با انجام شناسايي و ارزيابي ريسك بايد نسبت 
پيشگيرانه  تدابير  و  اقدام  خطرات  اين  شناسايي  به 

مدنظر قرار گيرد.
آموزش  مهندسي،  اصالح  خطر،  كامل  حذف   -3
از جمله  فردي  لوازم حفاظت  از  استفاده  و  كارگران 

فرآيندهاي كنترل خطر محسوب می شود.
4- نفر مصدوم بی توجهی كرده و دست خود را به 
محل خطر وارد كرده، از طرفي همكار ايشان باوجود 
اين كه همكار خود را در اين وضعيت مشاهده كرده 
نسبت به هل دادن دلتا واش اقدام كرده و شايد اساسا 

متوجه اين موضوع نشده باشد.
ترويج  همكاران،  متوالي  آموزش  به هرحال   -5
فرهنگ شناسايي ريسك، انجام كار ايمن و از طرفي 
انجام  هنگام  همكاران  روان  بهداشت  كامل  آمادگي 
كار، از عوامل اصلي پيشگيري از حوادث و خطاهاي 

فردي محسوب می شود. 

روايتبه
تصوير

اجتماعی  مسئوليت های  راستای  در  فراب  شركت 
ساالنه  كشور،  دانشگاه های  با  مؤثر  ارتباط  و  خود 
تعداد  در سال 1397  كارآموز جذب می كند.  تعدادی 
در شركت حضور  مختلف  دانشگاه های  از  كارآموز   19
مشاور  حضور  با  آموزش  كميته  نشست  در  يافتند. 
اهدای  با  كارآموزان  سرپرستان  از  شركت،  مديرعامل 

هدايايي قدردانی شد.
شايان ذكر است بر اساس نظرسنجي دانشگاه صنعتي 

شريف از دانشجويان دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه 
شركت هاي  زمره  در  فراب  شركت  شريف،  صنعتي 
است.  انتخاب شده   1396 تابستان  در  كارآموزي  برتر 
فعاليت هاي  بودن  مفيد  و  كيفيت  ارزيابي،  معيارهاي 
مهارت ها،  عملي  تجربه  با  يادگيري  امكان  انجام شده، 
امكان ايجاد شبكه ارتباطي، فضاي حرفه اي كار، برخورد 
مناسب سرپرست كارآموزي و فضاي مناسب اختصاص 

داده شده به كارآموز بوده  است.

حومه  و  تهران  شهری  راه آهن  شركت  مديرعامل 
گفت:  مترو   7 خط  وضعيت  آخرين  درباره  )مترو( 
بخش شمالی اين خط حد فاصل ايستگاه شهيد نواب 
صفوی تا ميدان صنعت، شامل هفت و نيم كيلومتر با 
ايستگاه تربيت مدرس و ميدان صنعت، در مرحله  دو 

سيگنالينگ است.
تجهيزات  افزود:  ادامه  در  امام«  »علی 
و  شده  ترخيص  خط  اين  باقی مانده 
ايستگاه  است.  نصب  درحال  هم اكنون 
هالل احمر نيز كه در مسير افتتاح شده خط 
7 مترو قرار داشت و در تيرماه سال گذشته 
اين  در  نشد،  افتتاح  تكميل  عدم  به دليل 

مرحله افتتاح خواهد شد.
حومه  و  تهران  شهری  راه آهن  شركت  مديرعامل 
ايستگاه  نازك كاری  اقدامات  گفت:  ادامه  در  )مترو( 
اتمام  به  توجه  با  و  رسيده  پايان  به  مدرس  تربيت 
بخش ساختمانی، عمليات نصب تجهيزات سيگنالينگ 

آغاز  به زودی  نيز  قطار(  اتوماتيك  كنترل  )سيستم 
كاماًل  ايستگاه  اين  اجرای  روش  افزود:  امام  می شود. 
زيرزمينی بوده و با دارا بودن چهار ورودی، در تقاطع 
بزرگراه چمران و پل نصر واقع  شده است كه با راه اندازی 
آن، به زودی شاهد خدمت رسانی به شهروندان خواهيم 

بود.
گفتنی است خط 7 به عنوان عميق ترين 
الزامات  رعايت  با  تهران  متروی  خط 
به طول 27  تونلی  دارای  غيرعامل،  پدافند 
كيلومتر و 22 ايستگاه است كه از شهرك 
جنوب  منطقه  در  واقع  اميرالمؤمنين 
شرق تهران شروع شده و پس از عبور در 
بزرگراه محالتی و تقاطع های بسيج و 17 
شهريور، در خيابان مولوی امتداد داشته و در بزرگراه 
نواب صفوی ادامه يافته و با عبور از كنار برج ميالد، در 
منطقه سعادت آباد واقع در شمال غرب تهران به پايان 

می رسد.

تقدير از سرپرستان كارآموزان شركت فراب

بهره برداری از 3 ايستگاه از خط 7 مترو تهران تا پايان امسال

مجله خبري
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ارديبهشت
امضای قرارداد اجرای پروژه توسعه نيروگاه آبي گتوند عليا )4 ارديبهشت ماه(: 
قرارداد اجرای پروژه توسعه نيروگاه آبي گتوند عليا به ظرفيت 4 واحد 160 مگاواتی به روش 
EPCF بين شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران به عنوان كارفرما و مشاركت »فراب – 

DEC« به عنوان پيمانكار در چهارم ارديبهشت ماه امضا شد.
 6( نيرو  وزير  حضور  با  داريان  آبی  نيروگاه  دوم  و  اول  واحدهای  افتتاح 
با  كرمانشاه  استان  در  داريان  آبی  نيروگاه  دوم  و  اول  واحدهای  ارديبهشت ماه(: 
استاندار  و  نيرو  وزير  با حضور  ارديبهشت ماه  روز ششم  مگاوات، صبح  ظرفيت 140 
كرمانشاه، افتتاح شد. اين دو واحد پس از طی دوره يك ماهه بهره  برداری آزمايشی با 
حداقل تريپ مجاز و بيش از سه هزار و 280 ساعت كاركرد، به شبكه سراسری برق 
كشور متصل شدند. نيروگاه آبی داريان دارای سه واحد 70 مگاواتی و جمعاً به ظرفيت 
با توربين های فرانسيس عمودی بوده و واحد نخست اين نيروگاه، در  210 مگاوات، 

سال 1397 سپري شد و يك برگ ديگر از تقويم عمر ما ورق خورد. بی گمان، 
سال 1397 به مانند سال هاي ديگر، مجموعه اي از بيم ها و اميدها را در دل خود 
داشت. در اين سال سخت، نقض توافق نامه هسته اي ايران و قدرت هاي جهاني 
ظالمانه  تحريم هاي  دوباره  ظهور  و  آمريكا  رئيس جمهوري  طرف  از  )برجام( 
براي بخش هاي مختلف  اقتصادي و تشديد مشكالت  به تالطم هاي  خارجي 

اقتصاد ايران منجر شد. افزايش شديد قيمت دالر در كنار برخي فرصت هايي 
كه براي توسعه صادرات ايجاد كرد، باال رفتن فراوان هزينه هاي تأمين كاال و 
خدمات را به دنبال داشت و شرايط سختي را براي شركت هاي فني و مهندسي 
ايجاد كرد. فراب به عنوان يكي از شركت هاي معتبر فني و مهندسي و مجري 
محيط  در  رخ داده  رويدادهاي  از  كشور،  خارج  و  داخل  در  عظيم  پروژه هاي 
پيرامون خود متأثر شد و پروژه هاي شركت در داخل و خارج كشور، شاهد فراز 
و نشيب هايي بودند.  آنچه در اين گزارش ارائه مي شود، مرور كوتاه مهم ترين 

رويدادهايي است كه در سال 1397 در حوزه فعاليت فراب اتفاق افتاده است.

رئيس روابط عمومي شركت فراب

ابراهيم عبداهلل زاده

فراب در سالي كه گذشت
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توليد برق است.  اكنون در حال  شهريور ماه 1396 به شبكه سراسری متصل شد و 
شركت فراب، پيمانكار EPC نيروگاه آبی داريان است.

وزير نيرو در مراسم افتتاح واحدهای اول و دوم نيروگاه آبی داريان، اين نيروگاه 
ايران دانست و گفت: »تمام مراحل طراحی،  افتخارات جمهوری اسالمی  از  را يكی 
ساخت و نصب اين نيروگاه 210 مگاواتی، توسط متخصصان داخلی انجام شده است.«
با  به خط 1 قطار شهری مشهد  اتصال خط 2  از طرح  بهره برداری رسمی 
قطار   1 به خط   2 اتصال خط  حضور رئيس جمهوری )17ارديبهشت ماه(: طرح 
شهری مشهد، صبح روز هفدهم ارديبهشت ماه با حضور رئيس جمهوری اسالمي ايران 
به طور رسمی به بهره برداری رسيد. حجت االسالم والمسلمين دكتر »حسن روحانی« 
در اين مراسم با ابراز خرسندی از اين كه مردم مشهد و زائران امام رضا )ع( می توانند 
برای تردد در شهر از مترو استفاده كنند، دستور آغاز بهره برداری رسمی از اين پروژه 
را صادر كرد. شركت فراب، پيمانكار EPC طراحی، تأمين و اجرای تجهيزات و ناوگان 
 ،ATO پروژه خط 2 قطار شهری مشهد است و راه اندازی سيستم سيگنالينگ در ُمد

برای نخستين بار در كشور در اين پروژه انجام شده است.

خرداد
حضور فعال فراب در ششمين نمايشگاه بين المللی حمل و نقل ريلی )29 خرداد 
تا يكم تيرماه(: شركت فراب با حضور در »ششمين نمايشگاه بين المللی حمل ونقل ريلی، 
صنايع، تجهيزات و خدمات وابسته«، به معرفی توانمندی های فنی و اجرايی خود پرداخت 
و غرفه فراب در اين نمايشگاه، ميزبان جمع زيادی از مسئوالن، مديران و دست اندركاران 
و فعاالن داخلی و خارجی صنعت ريلی بود. در اين نمايشگاه كه طی روزهای بيست و 
نهم خردادماه تا يكم تيرماه در محل دائمی نمايشگاه های بين المللی تهران و در فضايی به 
مساحت 22 هزار مترمربع برگزار شد، افزون بر 200 شركت داخلی و 90 شركت خارجی 
از كشورهای مختلف اروپايی و آسيايی همچون تركيه، جمهوری چك، لتونی، چين و 

روسيه، حضور داشتند.
مسئوالن،  از  زيادی  جمع  ميزبان  فراب  غرفه  نمايشگاه،  اين  برگزاری  مدت  در 
مديران و دست اندركاران و فعاالن داخلی و خارجی از شركت های كارفرما، پيمانكار، 
مشاور و تأمين كنندگان تجهيزات و خدمات صنايع ريلی بود و نشست های متعددی 

با حضور نمايندگان اين شركت ها برپا شد.

تير
معارفه دكتر »علی وكيلی« به عنوان مديرعامل شركت فراب )3 تيرماه(: 
مراسم توديع مهندس »مهران لطفی« و معارفه دكتر »علی وكيلی« به عنوان مديرعامل 

جديد شركت فراب، روز يكشنبه سوم تيرماه برگزار شد. در اين مراسم كه با حضور 
اعضای هيأت مديره، مديرعامل شركت سرمايه گذاری صنايع برق و آب صبا به عنوان 
نماينده سهامداران، معاونان و مديران شركت فراب و مديران عامل شركت های گروه 
در  لطفی«  مهندس »مهران  و خدمات  از زحمات  قدردانی  برگزار شد، ضمن  فراب 
دوران مديرعاملی شركت فراب طی سال های 1388 تا 1397، دكتر »علی وكيلی« 

به عنوان مديرعامل جديد شركت فراب معرفی شد.
تيرماه(:   3( آزاد  تلمبه ذخيره ای  نيروگاه  واحد  اجرای يك  قرارداد  ابالغ 
نامه ابالغيه اجرای يك واحد از پروژه نيروگاه تلمبه ذخيره ای آزاد با استفاده از منابع 
مالی كارفرما )شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران( در سوم تيرماه دريافت شد. 
و  راه  اندازی  نصب،  ساخت، حمل،  تجهيزات،  تامين  طراحی،  ابالغيه،  اين  اساس  بر 
بهره برداری يك واحد 170 مگاواتی تلمبه ذخيره ای آزاد و تجهيزات جانبی آن، توسط 

شركت فراب اجرا خواهد شد.
از سازمان  فراب  كنتورهای هوشمند  نرم افزار  فنی  تاييد  گواهی  دريافت 
برنامه و بودجه كشور )6 تيرماه(: شركت فراب موفق شد گواهی تاييد فنی نرم افزار 
كشور  برنامه وبودجه  سازمان  از  را  فراب  هوشمند  كنتورهای  مديريت  نرم افزار  برای 
طرح  قراردادهای  در  شركت  تعهدات  اجرای  راستای  در  نرم افزار  اين  كند.  دريافت 
فهام با شركت توانير و با تالش همكاران در مديريت نرم افزار معاونت برنامه ريزی و 
به صورت  توسعه سيستم ها و همچنين بخش كنتورهای هوشمند معاونت مهندسی 
كامال بومی در فراب توليدشده و در نوع خود بی نظير است. اين نرم افزار هم اكنون در 
دو منطقه شمال غرب كشور در شهر زنجان و جنوب كشور در شهر بوشهر به مدت 
دو سال و نيم، نصب شده و تحت بهره برداری تجاری توسط 13 شركت توزيع برق 

قرار گرفته است. 

مرداد
انسان دوستانه  فعاليت های  از  محك  خيريه  موسسه  هيأت مديره  تقدير 
از  حمايت  خيريه  موسسه  هيأت مديره  مردادماه(:   27( فراب  شركت  همكاران 
كودكان مبتال به سرطان )محك(، با اهداي لوح تقديري، از فعاليت های انسان دوستانه 

همكاران شركت فراب در حمايت از كودكان مبتال به سرطان قدرداني كردند.

شهريور
امضای قرارداد احداث سد اردوباد در كشور آذربايجان )24 شهريورماه(: 
قرارداد اجراي پروژه سد »اردوباد« واقع در كشور جمهوري آذربايجان بين شركت 
»گمي كايا« به عنوان كارفرما و شركت فراب به عنوان پيمانكار، امضا شد. سد اردوباد از 
نوع بتوني است و روي رودخانه ارس و در مدت زمان برآوردي يك سال احداث خواهد 
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شد. منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرح توسط كارفرما تامين خواهد شد.
 31( جنوبی  پارس  متمركز  نيروگاه  آب شيرين كن  پلنت  قرارداد  ابالغ 
نيروگاه  آب شيرين كن  پلنت  راه اندازی  و  نصب  اجرا،  تامين،  قرارداد  شهريورماه(: 
متمركز پارس جنوبی در31 شهريورماه از سوی كارفرمای اين پروژه )شركت نفت و 
گاز پارس( به شركت فراب ابالغ شد. اين پروژه شامل سه دستگاه MED به ظرفيت 
هشت هزار مترمكعب در روز، BOP داخل سايت و مجموعاً 16 كيلومتر خط انتقال 

آب دريا به محل سايت نيروگاه و بالعكس است.

مهر
بين المللی  نمايشگاه  چهاردهمين  در  فراب  گروه  توانمندی های  نمايش 
چهاردهمين  مهرماه(:   14 تا   11( ايران  فاضالب  و  تاسيسات  و  آب  صنعت 
نمايشگاه بين المللی صنعت آب و تاسيسات آب و فاضالب ايران، طی روزهای يازدهم تا 
چهاردهم مهرماه 1397 با حضور 244 شركت داخلی و خارجی در محل نمايشگاه های 
بين المللی تهران برگزار شد. در اين دوره از نمايشگاه، 244 شركت داخلی و خارجی 
بود. غرفه گروه  ايراني و 28 شركت خارجی  حضور داشتند كه شامل 216 شركت 
فعاالن  از مسئوالن،  زيادی  پذيرای جمع  نمايشگاه،  اين  فراب در سالن خليج فارس 
و  داخلی  شركت های  از  نمايندگانی  همچنين  بود.  كشور  آب  صنعت  متخصصان  و 
خارجی با حضور در غرفه فراب، به گفت وگو و مذاكره با مديران و كارشناسان حاضر 

در غرفه پرداختند.
 12 تا   10( ايران  تونل  و  سد  نمايشگاه  و  همايش  پنجمين  در  فراب  حضور 
در  تونل  و  سد  زمينه  در  فراب  فنی  و  علمی  دستاوردهای  و  توانمندی ها  مهرماه(: 
و  پنجمين همايش  در  معرفی شد.  ايران  تونل  و  نمايشگاه سد  و  پنجمين همايش 
نمايشگاه سد و تونل ايران كه طی روزهای دهم تا دوازدهم مهرماه 1397 در مركز 
تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی برگزار شد، عالوه بر معرفی پروژه های سد و تونل 
گزارش  »ارائه  عنوان  با  فراب  سوی  از  نشستی  جانبی،  نمايشگاه  در  فراب  شركت 
طرح چندمنظوره اومااويا در كشور سريالنكا« تشكيل شد. طی روزهای برگزاری اين 
از استادان، كارشناسان و فعاالن عرصه سد و  نمايشگاه، غرفه فراب پذيرای جمعی 
تونل بود كه با ارائه توضيحات كارشناسی از سوی نمايندگان معاونت مهندسی شركت 

فراب، از توانمندی ها و دستاوردهای علمی و فنی شركت مطلع شدند.
تقدير از شركت فراب به عنوان صادركننده ممتاز مّلي سال 1397 از سوي 
معاون اول رئيس جمهوری )29مهرماه(: شركت فراب برای سومين بار، موفق به 
كسب عنوان »صادركننده ممتاز ملّی« و دريافت تنديس و لوح تقدير از دست معاون 
اول رئيس جمهوری اسالمی ايران در بيست و دومين مراسم روز ملی صادرات شد. 

در اين مراسم كه روز يكشنبه بيست  و  نهم مهرماه در مركز همايش های بين المللی 
از  ايران، جمعی  اسالمی  رئيس جمهوری  اول  معاون  با حضور  و  سازمان صداوسيما 
وزيران، نمايندگان مجلس شورای اسالمی، استانداران، نمايندگان اتاق های بازرگانی، 
تعاون و اصناف و جمعی از تجار و بازرگانان كشور برگزار شد، تنديس »صادركننده 
»اسحاق  دكتر  توسط  مهندسی«  و  فنی  خدمات  گروه  در   1397 سال  ملّی  ممتاز 

جهانگيری« به دكتر »علی وكيلی«، مديرعامل شركت فراب، اهدا شد.
شركت فراب پيش از اين نيز، در سال های 1389، 1390، 1391، 1393 و 1394 
به عنوان »صادركننده نمونه خدمات فنی و مهندسی« انتخاب شده و مورد تقدير قرار 
گرفته بود. همچنين شركت فراب پس از پنج سال درخشش به عنوان »صادركننده 
نمونه خدمات فنی و مهندسی« در سال های پيشين، در بيستمين دوره مراسم روز 
ملی صادرات )1395(، موفق به كسب عنوان »صادركننده ممتاز« و دريافت تنديس 
سال  در  افتخار  اين  تكرار  با  كه  ايران شد  اسالمی  رئيس جمهوری  از  افتخار  لوح  و 
اول  معاون  توسط  ملّی سال 1396«  تنديس »صادركننده ممتاز  و  تقدير  لوح  بعد، 

رئيس جمهوری اسالمی ايران به شركت فراب اهدا شد.

آبان
ايران  برق  صنعت  بين المللی  نمايشگاه  هجدهمين  در  فراب  فعال  حضور 
)11 تا 14 آبان ماه(: گروه فراب در هجدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت برق ايران، 
در  ايران  برق  بين المللی صنعت  نمايشگاه  داشت. هجدهمين  فعالی  و  موفق  حضور 
فضايی به وسعت 39 هزار مترمربع و با حضور 483 شركت داخلی و خارجی، طی 
روزهای يازدهم تا چهاردهم آبان ماه در محل دائمی نمايشگاه های بين المللی تهران 
نمايندگانی  نمايشگاه كه  اين  فراب در سالن خليج فارس  برگزار شد. در غرفه گروه 
از شركت های فراب، ساختمان و نصب فراب و ساخت تجهيزات فراب در آن حضور 
داشتند، عالوه بر معرفی پروژه های فراب در بخش های مختلف صنعت برق، به صورت 
ارائه  به نمايش زنده پروژه های اجرا شده كنتورهای هوشمند برق و همچنين  ويژه 
نيروگاه  بر  تمركز  )با  حرارتی  نيروگاه های  حوزه  در  فراب  مهندسی  توانمندی های 

سيكل تركيبی داالهو( پرداخته شد.
امور  در  نيرو  وزير  معاون  نيرو،  وزير  بر  عالوه  نمايشگاه،  اين  برگزاری  مدت  در 
حرارتی، جمع  برق  نيروی  توليد  و  توانير  عامل شركت های  مديران  و  انرژی  و  برق 
زيادی از مديران، كارشناسان و دست اندركاران صنعت برق از شركت های توانير، توليد 
نيروی برق حرارتی، ساتبا، برق منطقه ای، توزيع برق ، توليد نيروی برق و ...، از غرفه 
فراب ديدن كردند. همچنين نشست های متعددی با حضور نمايندگانی از شركت های 

داخلی و خارجی در محل غرفه فراب برپا شد.
حضور فراب در چهاردهمين نمايشگاه بين المللی معدن )11 تا 14 آبان ماه(: 
توانمندی ها و ظرفيت های فنی و مهندسی فراب در حوزه معدن و صنايع معدنی، در 
و  تجهيزات  ماشين آالت،  معدنی،  صنايع  معدن،  بين المللی  نمايشگاه  »چهاردهمين 

صنايع وابسته« )ايران كان مين 2018(، معرفی شد.
در »چهاردهمين نمايشگاه بين المللی معدن، صنايع معدنی، ماشين آالت، تجهيزات 
دائمی  محل  در  آبان ماه  چهاردهم  تا  يازدهم  روزهای  طی  كه  وابسته«  صنايع  و 
نمايشگاه های بين المللی تهران برگزار شد، 150 شركت داخلی و 40 شركت خارجی، 

به معرفی توانمندی ها، دستاوردها و محصوالت خود پرداختند.
غرفه فراب در اين نمايشگاه، ميزبان جمعی از مديران، كارشناسان و دست اندركاران 
صنايع معدنی و نمايندگانی از شركت های داخلی و خارجی بود. همچنين نشست های 
كاری نيز با نمايندگان تعدادی از شركت ها از جمله توانير، ايميدرو، شركت معدنی و 

صنعتی چادرملو، ABB.FIMET.RMG PARS نيز برپا شد.
حضور فراب در نمايشگاه شبكه های هوشمند در اتريش EUW 2018 )15 تا 
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17 آبان ماه – اتريش - وين(: شركت فراب در نمايشگاه EUW 2018 كه به عنوان 
روزهای  در  هوشمند  شبكه های  و  اندازه گيری  حوزه  رخدادهای  مهم ترين  از  يكی 
تمركز  داشت.  فعالی  شد، حضور  برگزار  اتريش  وين  در  آبان ماه  هفدهم  تا  پانزدهم 
فراب در نمايشگاه EUW (European Utility Week) امسال بر معرفی محصوالت 
اندازه گيری  زيرساخت  در  به كارگيری  برای  فراب  توسط  توليدشده  نرم افزاری 
كنتورهای هوشمند بود. نرم افزارهای MDM، Head-end )نرم افزارهای سيستم 
مركزی كنتورهای هوشمند( و ماژول های كاربردی توليدشده در داخل شركت، سبد 

محصوالت فراب را در اين بخش تشكيل می دهند.
در غرفه فراب، پروژه های كنتورهای هوشمند انجام شده در داخل كشور به صورت 
زنده ارائه شد و بخش های مختلف محصوالت فراب با نمايش واقعی عملكرد آن ها در 

پروژه های يادشده معرفی شدند. 

آذر
امضای تفاهم نامه همكاری بين شركت  »فراب« با »پاور ماشين« روسيه )7 آذرماه(: 
تفاهم نامه همكاری بين شركت »فراب« و شركت »پاور ماشين« روسيه در حاشيه سفر 
وزير نيروی جمهوری اسالمی ايران به مسكو، به امضای مديران عامل دو شركت رسيد. 
در سفر دو روزه وزير نيرو به مسكو كه با همراهی تعدادی از مديران شركت های بخش 
خصوصی ايران طی روزهای هفتم و هشتم آذرماه امسال انجام شد، تفاهم نامه همكاری 
بين شركت فراب و شركت پاورماشين روسيه به امضای »علی وكيلی«، مديرعامل شركت 

فراب، و »تيمور ليپاتوف«، مديرعامل شركت پاور ماشين روسيه رسيد.
وكيلی و ليپاتوف در اين تفاهم نامه، بر همكاری های دوجانبه و چندجانبه دو شركت 
ساير  و  حرارتی(  و  )آبی  نيروگاهی  پروژه های  اجرای  زمينه  در  ماشين  پاور  و  فراب 

زمينه های موردعالقه طرفين تأكيد كردند.
بندرعباس  بزرگ ترين آب شيرين كن كشور در  فاز نخست  افتتاح رسمی 

)20 آذرماه(: 
هزار   20 ظرفيت  به  بندرعباس  در  كشور  آب شيرين كن  بزرگ ترين  نخست  فاز 
مترمكعب در شبانه روز از طريق سرمايه گذاری بخش خصوصی، روز سه شنبه بيستم 
آذرماه با حضور معاون اول رئيس جمهوری، وزير نيرو و مديرعامل شركت فراب افتتاح 

شد.
مشاركت »شايا«، نماينده چهار شركت فراب، تانا انرژی، تيو انرژی و ماشين سازی 
ويژه، اجرای بزرگ ترين آب شيرين كن كشور را در بندرعباس با ظرفيت يك صد هزار 
مترمكعب در شبانه روز به عهده دارد. هدف از اجرای اين پروژه، توليد بخشی از آب 

آشاميدنی مورد نياز شهرستان بندرعباس از آب خليج فارس است.

دي 
تقدير از مديرعامل شركت فراب و معرفی پروژه نيروگاه داالهو به عنوان 
پروژه برتر بتنی )5 دي ماه(: سازه ACC با پايه بتنی پروژه نيروگاه سيكل تركيبی 
برتر  »چهره  به عنوان  فراب  مديرعامل شركت  و  بتنی«  برتر  »پروژه  به عنوان  داالهو 
 -  )ACI( آمريكا  بتن  بين المللی  انجمن  رئيسه  هيأت  طرف  از  ساختمان«  صنعت 
شاخه ايران و مركز تحقيقات بتن )متب(، معرفی و تقدير شدند. در بيست و يكمين 
همايش ساليانه انجمن بين المللی بتن آمريكا )ACI( - شاخه ايران كه هم زمان با 
»كنفرانس ملی آب، بتن و زلزله« در پرديس فنی و مهندسی شهيد عباسپور دانشگاه 
به عنوان  فراب،  شركت  مديرعامل  وكيلی«،  »علی  دكتر  شد،  برگزار  بهشتی  شهيد 
»چهره برتر صنعت ساختمان« معرفی شد و لوح تقدير دريافت كرد. همچنين سازه 
ACC با پايه بتنی پروژه نيروگاه سيكل تركيبی داالهو به عنوان »پروژه برتر بتنی«، 
ايران،  )ACI( - شاخه  آمريكا  بتن  بين المللی  انجمن  از طرف  تقدير  لوح  و  معرفی 
مركز تحقيقات بتن )متب( و انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی ايران، به 

مديرعامل شركت فراب به عنوان كارفرما و پيمانكار اين پروژه، اهدا شد.

بهمن
بين  رتبه دوم در  و  ايران  برتر  بين صد شركت  رتبه 58 فراب در  كسب 
پيمانكاران برتر كشور )8 بهمن ماه(: گروه فراب موفق به كسب رتبه 58 در بين »صد 
شركت برتر ايران« و رتبه دوم در »گروه شركت های پيمانكاری«، بر اساس اعالم سازمان 
 مديريت صنعتی شد. همايش بيست و يكمين سال رتبه بندی شركت های برتر ايران

IMI-100 روز دوشنبه هشتم بهمن ماه 1397 با حضور مديرعامل سازمان مديريت 
مركز  در  كشور،  برتر  اقتصادی  بنگاه های  مديران  و  مسئوالن  از  جمعی  و  صنعتی 
همايش های بين المللی صدا و سيما، برگزار و از تعدادی از مديران شركت های برگزيده 
تقدير شد. در اين رتبه بندی، گروه فراب موفق به كسب رتبه 58 در بين صد شركت 
است.  قبل  با سال  مقايسه  در  ارتقا  و  رتبه صعود   6 نشان دهنده  كه  ايران شد  برتر 
همچنين در »گروه شركت های پيمانكاری«، گروه فراب موفق به كسب رتبه دوم شد 

كه در مقايسه با سال قبل، يك رتبه صعود را نشان می دهد.
بر اساس اين گزارش، ميزان فروش گروه فراب از 1856 ميليارد تومان در سال 
1395، به 2128 ميليارد تومان در سال 1396 افزايش يافته كه 14.6 درصد رشد را 
نشان می دهد. اين رتبه، بهترين رتبه كسب شده توسط گروه فراب در تاريخ فعاليت 
فراب،  شامل شركت های  گروه  اركان  همه  عملكرد  نتيجه  و  بوده  تاكنون  گروه  اين 
نارديس، ساختمان و نصب فراب، ساخت تجهيزات فراب، بهره برداری و نگهداری فراب 

و ساير شركت های گروه است.
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از راه اندازي و تحويل موقت
واحدهاي يوتيليتي فازهاي پارس جنوبي 

تا تحويل قطعي پتروشيمي پرديس
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نارديس در  دوازدهمين سال تأسيس 
حالي سپري شد كه در نتيجه تحريم های 
ظالمانه، تمام مؤسسات دولتي و خصوصي 
با چالش محدوديت منابع مالي، مشكالت 
اجراي  با  مرتبط  خدمات  و  كاال  تأمين 
پروژه ها مواجه اند. طبيعتاً شركت نارديس 
نيز با توجه به تعدد پروژه های در دست 
تحريم ها  اين  تبعات  با  درگيري  از  اجرا، 
پيش بينی  متأسفانه  و  نبوده  مستثنا 
مي شود كه بحران های اقتصادي كشور در 

سال 98 ادامه يابد.
با  مواجه  براي  آمادگي  به منظور 
هم افزايی  و  هماهنگي  و  پيش رو  چالش 
خود  كه  مربوط  كارفرمايان  با  فعاليت ها 
با چالش های مشابه مواجه اند، سهامداران 
با  تا  گرفتند  تصميم  نارديس  شركت 
استفاده  و  نارديس  مديره  هيات  ترميم 
داراي  كه  جديد  مديرعامل  خدمات  از 
تجارب طوالني در صنعت نفت و گاز بوده 
و آشنايي كامل با مكانيزم تصميم گيری 
به  نسبت  دارد،  حوزه  اين  كارفرمايان 
ايفاي نقش مؤثرتر جهت وصول مطالبات 
اقدام  جاري  مالي  كمبود  از  برون رفت  و 
با  كه  مي رود  انتظار  همچنين  كنند. 
مديره  هياُت  مضاعف  جديت  و  پشتكار 
و  توسعه  آتي،  مناقصات  در  حضور  و 

پيشرفت شركت در آينده استمرار يابد.

مهم ترين مشكالت و چالش هاي 
سال 1397

واحدهاي  بيشتر  جاري  سال  در 
راه اندازي   24 تا   22 پروژه  باقيمانده 
داده  تحويل  پروژه  كارفرماي  به  و  شده 
گازي عسلويه،  ميعانات  پروژه  در  شدند. 
درخواست كارفرما براي آماده سازی چهار 
عدد از مخازن جلوتر از برنامه زمان بندی 
همچنين  و  فازها  ميعانات  گرفتن  براي 
راه اندازي زود هنگام تجهيزات مرتبط در 
اوايل زمستان با موفقيت به انجام رسيد. 
لوله  خط  پروژه  پمپ های  خريد  قرارداد 

بسته  مهم ترين  به عنوان  سبزآب-ري، 
مذاكره  ماه ها  از  پس  پروژه  اين  خريد 
تأمين كنندگان  و  كارفرما  با  رايزني  و 
مبلغ  و  امضا  خارجي  و  داخلي  مختلف 
از كارفرما دريافت شد  پيش پرداخت آن 
مشكالت،  تمامي  باوجود  است  اميد  و 
تا  نيز  خارجي  بخش  وندور  به  پرداخت 
انجام برسد. ضمناً  به  پايان سال  از  قبل 
موفق شديم تا پروژه پتروشيمي پرديس 
را پس از طي موفقيت آميز دوره گارانتي، 
به كارفرماي اصلي، تحويل قطعي دهيم. 
نيز  بازسازي مخزن نفت بصره  در پروژه 
پس از رفع مشكالت مختلف در داخل و 
بيرون پروژه، پيشرفت خوبي حاصل شد و 
ان شاءا... تا پايان سال جاري بخش عمده 
كار به اتمام خواهد رسيد و بخش كوچك 
باقيمانده نيز در اوايل سال آينده به اتمام 

خواهد رسيد.
همچنين در اين سال نيز همانند سال 
داشتيم،  حضور  زيادي  مناقصات  در   96
مشكالت  ادامه  دليل  به  همچنان  ولي 
عديده مالي كارفرمايان حوزه نفت و گاز، 
پروژه قابل اجرايي تاكنون توسط شركت 
شركت  ضمناً  است.  نشده  اخذ  نارديس 
نارديس يك بار ديگر موفق شد تا نسبت 

به تمديد گواهينامه هاي سيستم مديريت 
يكپارچه اقدام كند. الزم به ذكر است كه 
با وجود تمامي مشكالت  در سال جاري 
اشاره شده، به دليل برنامه ريزي هاي از قبل 
انجام شده، شركت نسبت به كاهش نيروها 

اقدام نكرد.

از راه اندازي و تحويل موقت 
واحدهاي يوتيليتي فازهاي پارس جنوبي 

تا تحويل قطعي پتروشيمي پرديس
همان طور كه پيش تر اشاره شد، به دليل 
كارفرمايان  بين  در  نقدينگي  بد  وضعيت 

حوزه نفت و گاز در سال جاري، پروژه هاي 
موجود يا با كسري نقدينگي يا با بی پولي 
نقدينگي  جريان  و  بودند  روبه رو  كامل 
در  ضمناً  است.  منفي  آن ها  در  شديداً 
به دليل  نيز  بازار  توسعه  با  بخش مرتبط 
نبود منابع ملي در نزد كارفرمايان، تعداد 
اين  در   EPC به صورت  كه  مناقصاتي 
بخش در سال جاري  تعريف شدند، بسيار 
كم بودند و اندك مناقصاتي هم كه تعريف 
مناقصه  تجديد  يا  بار  چندين  مي شدند 
 شدند يا پس از معلوم شدن برنده مناقصه، 
تعدادي  فقط  شدند.  نمي  اجرايي  عماًل 
پروژه با شرط تأمين مالي در سال جاري 
تعريف شدند كه نارديس در آن ها حضور 
دارد و اين اميدواري وجود دارد كه حداقل 
يكي از آن ها تا پايان سال تعيين تكليف 
داشته  آن حضور  در  نارديس هم  و  شده 
باشد. در كنار اين مشكل، تغييرات شديد 
منابع  صرف  حتي  كه  شد  باعث  ارز  نرخ 
محدود مالي كه به پروژه ها تزريق مي شد، 
هزينه هاي  تكافوي  زيادي  بسيار  حد  تا 
را  اوليه  قراردادهاي  در  پيش بينی شده 
با  را  باشد و عماًل اجراي پروژه ها  نداشته 

مشكالتي بيش ازپيش روبرو كند.
پيش  سال  گزارش  در  كه  همان طور 
و   LNG ايران  پروژه هاي  شد،  عنوان 
NGL خارك همچنان از سال 92 توسط 
كارفرمايان مربوط، بالتكليف رها شده اند 
و در سال جاري نيز باوجود پيگيری های 
و  نشدند  تكليف  تعيين  نارديس،  زياد 
مطالبات  يورو  ميليون   20 باالي  حجم 
همچنان  پروژه  دو  اين  در  شركت  اين 
بالتكليف باقي  ماند. ضمناً پروژه بازسازي 
سكوي نفتي فروزان نيز به دليل مشابه، 
بيش از دو سال است كه بالتكليف بوده 
نشده  وضعيت  تعيين  كارفرما  توسط  و 
گچساران  پتروشيمي  الفين  پروژه  است. 
كه در سال 96 شروع شده بود، در سال 
از سوي  قراردادي،  مدت  اتمام  با  جاري 
دليل محدوديت های  به  پروژه  كارفرماي 
عماًل  و  نشد  تمديد  مالي  منابع  شديد 

توسط كارفرما خاتمه داده شد.

در سال جاري بیشتر 
واحدهاي باقیمانده پروژه 22 
تا 24 راه اندازي شده و به 
كارفرماي پروژه تحويل داده 
شدند. در پروژه میعانات 
گازي عسلويه، درخواست 
كارفرما براي آماده سازی 
چهار عدد از مخازن جلوتر 
از برنامه زمان بندی براي 
گرفتن میعانات فازها و 
همچنین راه اندازي زود 
هنگام تجهیزات مرتبط در 
اوايل زمستان با موفقیت به 
انجام رسید

برنامه ها و راهبردهاي سال 1398
 با رويكرد آينده نگري

تكميل  آتي،  سال  براي  پروژه ها  بخش  در  نارديس  هدف  مهم ترين 
ذخيره سازی  تاسيسات  احداث  پروژه  باقيمانده  بخش  راه اندازي  و 
)به استثنای مخازن( و ايستگاه های اندازه گيری ميعانات گازي عسلويه 
خط  پروژه  در  است.  پارس جنوبي   24-22 فازهاي  يوتيليتي  پروژه  و 
اصلي  اهداف  از  پروژه  پمپ های  ساخت  شروع  نيز  ري  سبزآب  لوله 
اين پروژه  است. ضمنًا تالش براي تعيين وضعيت سه پروژه بالتكليف 
براي  نيز  فروزان  نفتي  بازسازي سكوي  و  LNG، NGL خارك  ايران 

سال آينده ادامه خواهد داشت.
در بخش توسعه بازار، چشم انداز واگذاري پروژه ها با مدل معرفی شده 
انجام كار توسط  از  جديد است كه در آن 80 درصد مبلغ قرارداد پس 
اتمام،  از  پس  سال  سه  تا  دو  ديگر  درصد   20 و  پرداخت  كارفرمايان 
پرداخت خواهد شد. همچنين طرح هايی با كارفرمايان خصوصي بيشتر 

مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مديرعامل شركت نارديس

صادق عالقه بند 
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سال  سخت ترين  مي توان  را   97 سال 
شركت ساختمان و نصب از زمان تاسيس 
و  ارز  نرخ  افسارگسيخته  افزايش  ناميد. 
شد،  باعث  هزينه ها  روزافزون  افزايش 
راندمان  افت  با  بعضاً  شركت  پروژه هاي 
شوند.  مواجه  اجرا  فعاليت هاي  توقف  يا 
تامين  در  مشكالتي  بروز  به  شرايط  اين 
اما  شد.  منجر  پروژه ها  به موقع  نقدينگي 
با تالش  اين مسائل، خوشبختانه  باوجود 
خستگی ناپذير همكاران در تمامی حوزه ها، 

توفيقات نسبتاً خوبی حاصل شد.

حوزه نيروگاه هاي آبي
در پروژه ترم، گواهينامه تحويل قطعی 
پروژه، از كارفرما اخذ شد و به اين ترتيب، 
اصلی  كارفرمای  به  رسماً  مذكور  پروژه 
تحويل داده شد. پروژه ترم نمونه اجراي 
يك پروژه كوچك در زمان كوتاه )شامل 
و  تجهيزات  و  سيويل  كاري  دامنه  تمام 
تقريباً در زمان بندي 21 ماهه اوليه پروژه( 

است كه به صورت موفق اجرا شد.
هر سه واحد پروژه نيروگاه داريان به طور 
بهره برداري  به  و  شده  راه اندازي  كامل 
دوره  وارد  رسما  واحد  سه  هر  و  رسيد 

تضمين قراردادي شد.
عمليات  سردشت،  نيروگاه  پروژه  در 
نيروگاه  اول  واحد  اصلي  تجهيزات  نصب 
فعاليت هاي  رسيد.  اتمام  به  كامل  به طور 
باقيمانده معماري پست و نيروگاه نيز در 
دست گرفته شد. مطابق برنامه ريزي هاي 
انجام شده First Roll نخستين واحد اين 
نيروگاه در انتهاي سال 97 انجام مي شود. 
نيز  درالوك  نيروگاه  مدفون  تجهيزات 

به طور كامل نصب شد.
در پروژه چندمنظوره اومااويا، ساخت و 
نصب شفت فشار و  Y-Branch به طور 
مراحل  دشوارترين  از  شد.  انجام  كامل 
نصب اين پروژه مي توان به شفت عمودي با 
طول 600 متر اشاره كرد. همچنين نصب 
Y-Branch به علت فضاي بسيار محدود 
جرثقيل هاي  به كارگيری  امكان  عدم  و 
و  ويژه  عملياتي  تجهيزات،  نصب  معمول 

تحسين  برانگيز بود. از ويژگي هاي قابل ذكر 
نصب شفت عمودي، نصب از باال به پايين 

قطعات آن است.

حوزه نيروگاه هاي حرارتي
متمركز  نيروگاه  بخار  بخش  پروژه  در 
از  پس  پارس جنوبي  تركيبي  سيكل 
بخار،  واحد  سه  ژنراتور  و  توربين  نصب 
بخش های  ساير  در  اجرايی  فعاليت های 
اغلب  در  شركت  و  شد  شروع  نيروگاه 
جبهه های كاری به پيشرفت قابل توجهی 
به  تاكنون  به طوری كه  دست  يافت. 
رسيده  درصد   40 فيزيكی  پيشرفت 
لوله كشي  عمليات  پروژه  اين  در  است. 
خطوط UG سه واحد نيروگاه، به حجم 
40 هزار اينچ قطر در مدت 6 ماه به طور 
با توجه به مشكالت  انجام شد كه  كامل 
اغلب  در  معموالً  كه  كاري  تداخل  و 
وجود   UG خطوط  لوله كشي  پروژه هاي 
و  دارد، زمان 6 ماهه ركورد بسيار خوب 
 ACC قابل ذكری است. نصب اولين پارت
در تيرماه 97 آغاز شد و در بهمن ماه 97 

عمليات نصب تجهيزات سنگين واحد يك 
اتمام يافته و در مرحله شروع تست است. 
 ،ACC شايان ذكر است در هر سه واحد
تجهيزات  تن   2.500 از  بيش  تاكنون 
حجم  اين  انجام  و  نصب  شده  سنگين 
عمليات در اين مدت زمان اندك به عنوان 
يك ركورد در پروژه هاي نيروگاهي كشور 
 HRSG تلقي مي شود. نصب اولين واحد
تالش هاي  با  و  شد  آغاز   97 مهرماه  در 
فراوان انجام شده، عمليات نصب تجهيزات 
)بلوك  دوم  و  اول  واحدهاي  در  سنگين 
يك( در بهمن ماه 97 به اتمام رسيد. در 
واحدهاي HRSG تاكنون بيش از 5.000 

تن تجهيزات نصب  شده است.
 ذكر اين نكته ضروری است كه با وجود 
سپري شدن حدود 50 درصد از مدت زمان 
برنامه، درصد واقعي فعاليت هاي انجام شده 
شش  تعداد  است.  درصد   70 به  نزديك 
اگزوز واحدهاي   Diverter Box دستگاه
گازي دمونتاژ شده و با Diverter Boxهاي 
جديد تامين شده جايگزين شد كه هر شش 
واحد بدون پانچ تحويل گروه بهره بردار شده 

ساختمان و نصب فراب
10 سال خودباوري و بالندگي در اجراي پروژه ها 

گزارش عملكرد شركت ساختمان و نصب فراب

 مديرعامل شركت ساختمان و نصب فراب

سيد مصطفی شاه ركنی
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است. مدت زمان برنامه اي هر واحد 45 روز 
بوده كه با تالش شبانه روزی انجام شده اين 
مدت در هر واحد به كمتر از يك ماه كاهش 
يافت كه اين امر در هيچ كدام از پروژه هاي 
مشابه حادث نشده و سبب رضايت فراوان 
شد.   )POGC( طرح  اصلي  كارفرماي 
فعاليت هاي بخش STG در هر سه واحد 
به صورت موازي آغاز شد و با توجه به شروع 
تنظيمات و نصب تجهيزات جانبي از اوايل 
سال 97، در زمانی كمتر از يك سال نصب 
و  رسيده  اتمام  به  واحد  هر سه  تجهيزات 
و  روغن  فالشينگ  آماده  ژنراتور  و  توربين 
متعاقب آن انجام تنظيمات نهايي هستند. 
تاكنون حدود 1.500 تن تجهيزات در اين 
بخش نصب  شده است. فعاليت هاي بخش 
الكتريكال از مهرماه سال جاري آغاز شده 
است و در اين مدت تعداد 230 دستگاه تابلو، 
19.000 متر سيني و نردبان و 80.000 متر 
كابل هاي LV & MV & Control نصب  

شده است.
در پروژه نيروگاه 900 مگاواتي سيكل 
كالس  نيروگاه  اولين  كه  داالهو  تركيبي 

 1397 سال  در  است،  فراب  گروه  در   F
عمليات نصب و پيش راه اندازی واحد دوم 
به صورت  نيروگاه   BOP بخش  و  گازي 
كامل به اتمام رسيد و عمليات راه اندازی 
است.  درصد   90 پيشرفت  داراي  نيز 
عمليات نصب HRSG اول اين پروژه نيز 
در اواسط سال 97 آغاز شد و حدود 25 

درصد پيشرفت داشته است.

حوزه پروژه هاي نفت
گاز و پتروشيمي

به  پرديس  پروژه  قطعي  تحويل 
 97 سال  در  پروژه  اصلي  كارفرماي 
پروژه   اولين  اين حوزه،  در  كه  انجام شد 
شركت ساختمان و نصب فراب است كه 
 )FAC( دائم  تحويل  اصلي  كارفرماي  به 

شده است.
و  گاز  پااليشگاه  يوتيليتی  پروژه  در 
ميعانات گازی فاز 24-22 پارس جنوبی، 
)به استثنای  واحدها  تمام  نصب  عمليات 
و  رسيد  پايان  به  كوچكی(  بخش های 
پيمانكار  به عنوان  نيز  راه اندازی  بحث  در 

مذكور  واحدهای  راه اندازی  تخصصی، 
به صورت 100درصد امانی به پايان رسيد. 
واحد آب خنك كن پااليشگاه كه يكی از 
واحدهای پيچيده اين مجتمع بود، توسط 
همكاري  با  و  شركت  اين  متخصصان 
بدون  و  فراب  شركت  مهندسي  معاونت 
راه اندازی  خارجی  وندور  نماينده  حضور 

شد. 
باقيمانده  كارهاي  انجام  قرارداد 
 13 فاز   148 و   147 يونيت هاي 
پارس جنوبي با كارفرما كه به عنوان اولين 
پروژه اخذشده از كارفرماي خارج از گروه 
فراب است به كارفرما تحويل داده شد و 
فعاليت هاي  اجراي  ادامه  كه  دوم  قرارداد 
قرارداد اول است نيز در حال اجرا است. 
فعاليت اجرايي لوله كشي و نصب تجهيزات 
در   103 و   143 واحدهاي  در  مكانيكال 
قالب ابالغ كارهاي اضافه بر قرارداد اصلي 
انجام شد. همچنين تكميل و تحويل 14 
باقيمانده  انجام كارهاي  قرارداد  از  مخزن 
اين  در  پااليشگاه  هجده گانه  مخازن 
اتمام رسيد. دامنه كاري شركت  به  سال 

پروژه،  اين  در  فراب  نصب  و  ساختمان 
اجراي  شامل   148 و   147 واحدهاي 
لوله كشي روزميني و زيرزميني تا مرحله 
لوله كشي،  خطوط   Reinstatement
نصب و راه اندازي تجهيزات مكانيكي ثابت 

و دوار، رنگ آميزي و اجراي عايق است.
در پروژه پااليشگاه ميعانات گازي ستاره 
تحويل دهي  و  عيوب  رفع  خليج فارس، 
باقيمانده در واحدهاي 26 و  فعاليت هاي 

4 عدد پست برق ادامه داشت.
در  فراب  نصب  و  ساختمان  شركت 
زمستان سال 97 موفق به برنده شدن در 
 Loading Arms مناقصه يونيت 149 و
بندر چند منظوره صادراتي تمبك شد و 
بالفاصله نسبت به تجهيز كارگاه و شروع 

فعاليت هاي اجرايي اقدام كرد.

حوزه پروژه هاي ريلي
سه ماهه  در  تهران،  متروي  در خط 7 
مسافرگيري  و  راه اندازي  سال،  ابتداي 
به  نواب  تا  مهديه  ايستگاه هاي  محدوده 
ايستگاه   5 حاضر،  حال  در  رسيد.  انجام 

گروه فراب در سال 97
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نواب  و  رودكي  كميل،  بريانك،  مهديه، 
به  خدمات  ارائه  و  مسافرگيري  حال  در 
شهروندان است. مطابق دستور كارفرماي 
سال  چهارم  سه ماهه  در  پروژه،  اصلي 
تربيت  هالل احمر،  ايستگاه  سه   ،97
به  صنعت  ميدان  و  )گيشا(  مدرس 
اضافه  خط  اين  مسافرگير  ايستگاه هاي 
شد. حساسيت ويژه كارفرما در اين پروژه، 
حالت  در  سيگنالينگ  سيستم  راه اندازي 
هواسازهاي  بهره برداري  و  روشن   ATP
ميدان  و  مدرس  تربيت  ايستگاه هاي 

صنعت است.
پيرو   ،97 سال  انتهاي  سه ماهه  در 
تغيير شرايط پروژه و رشد تسلط و تجربه 
اجرايي  فعاليت هاي  عمده  كارگاه،  تيم 
اين پروژه از روش پيماني به روش اماني 

تغيير يافت.
مشهد،  شهري  قطار   2 خط  پروژه  در 
تجهيزات  راه اندازي  و  نصب  عمليات 
بسته تأمين توان و سيستم اعالن حريق 
ايستگاه هاي A2 تا I2، عمليات راه اندازي 
 L2 تا ايستگاه و بهره برداري موقت پروژه 
)شهيد كاوه( و همچنين نصب و راه اندازي 
ايستگاه هاي تونلي  تهويه  بسته  تجهيزات 

فن هاي شفت شمالي  و جت   E2 تا   A2
انجام شد. با توجه به زمان محدود و فشرده 
كار در اين پروژه، حسب درخواست شركت 
فراب، شركت ساختمان و نصب فراب در 
پله برقی،  مانند   EPC بسته هاي  برخي 

سيگنالينگ و مخابرات درگير شد.
در پروژه خط A قطار شهري قم در سال 
97 اقدامات مربوط به تجهيز كارگاه اوليه و 
استقرار يك تيم 5 نفره براي كنترل وجوه 

مشترك ساختماني انجام شد.

حوزه هاي ستادي
در حوزه هاي ستادي، ماموريت شركت، 
ستاد  ظرفيت هاي  از  حداكثري  استفاده 
شركت براي مديريت بحران هاي اقتصادي 
و نقدينگي موجود در مجموعه، در راستاي 
حصول اهداف تعيين شده به  شكل بهينه 
حداكثري  اخذ  شركت  اصلي  اهداف  بود. 
پروژه ها در داخل گروه و همچنين كسب 
توفيق در مناقصات خارج از گروه فراب بود. 
به همين منظور و با وجود شرايط پرريسك 
اجراي پروژه ها در كشور، شركت ساختمان 

و نصب فراب در اكثر مناقصه های مربوط 
به حوزه كاري خود حاضر شد و در نهايت 
دومين  اخذ  در  موفقيت  كسب  به  موفق 
پروژه خارج از گروه فراب شد )يونيت 149 
فاز 13 و Loading Arms بندر تمبك( 
كه اين امر ناشي از تالش كليه همكاران 
شركت بوده است. همچنين تالش ها براي 
كسب  به  منجر  نوين  بازارهاي  به  ورود 
موفقيت در مناقصه خريد و نصب پنل هاي 
شركت  در  برق  توليد  جهت  خورشيدي 

شهرك هاي صنعتي مازندران گشت.
به  موفق   97 سال  در  شركت  اين 
ارتقا  و   )3 )پايه  گاز  و  نفت  رتبه  اخذ 
 )2 به   3 )پايه  ابنيه  و  ساختمان  رتبه 
انجمن  گواهينامه  تمديد  همچنين  و 
و مهندسي،  فني  صادركنندگان خدمات 
تمديد گواهينامه هاي عضويت در انجمن 
پيمانكاري  و  مهندسي  شركت هاي 
)اپك(، گواهينامه  پتروشيمي  و  نفت،گاز 
انجمن طراحي مهندسي و طراحي مونتاژ 
ايران و گواهينامه عضويت در انجمن آب 

شد.
الزامات  با اجراي  شركت در سال 97 
 ISO9001 ويرايش جديد استانداردهاي
ويرايش های  به  نسبت   ISO14001 و 
مديريت  قبيل  از  موضوعاتي  در  قبلي، 
مديريت  استراتژيك،  برنامه ريزي  دانش، 
ريسك و ... موفق به تمديد گواهينامه هاي 
سيستم  استانداردهاي   2015 ويرايش 

مديريت يكپارچه شد.
شركت  استراتژيك  برنامه  همچنين 
از  پس  فراب،  نصب  و  ساختمان 
مديريتي  متعدد  جلسات  برگزاري 
با  كه  است  اميد  رسيد.  تصويب  به 

اجراي  و  عملياتي  برنامه هاي  پيگيري 
در  بزرگي  گام  تعيين شده  استراتژي هاي 
چشم انداز  و  ماموريت  به  نيل  راستاي 

شركت برداشته شود.
ساختمان  شركت   ،HSE حوزه  در 
 3 از  بيش  ثبت  به  موفق  فراب  نصب  و 
حادثه  بدون  كاري  ساعت  نفر  ميليون 
كه  شد   97 سال  طول  در  ناتوان كننده 
سالمتي  زياد  بسيار  اهميت  به  توجه  با 
پروژه،  زحمت كشان  و  كاركنان  تمامی 
مجموعه  سربلندي  باعث  مهم  اين  قطعا 
تاييد  گواهينامه  سال  اين  در  است. 
كار  اداره  از  پيمانكاري  ايمني  صالحيت 
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جهت 
و   13 فاز   ،24-22 فازهای  كارگاه هاي 

نيروگاه پارس جنوبي اخذ شد.
در جهت پشتيباني از پروژه هاي موجود 
بازاريابي و  اهداف  به  نيل  و همكاري در 
اخذ پروژه هاي جديد، تمام مديريت هاي 
كاري  حوزه هاي  در  شركت  ستادي 
مختلف نهايت تالش و كوشش خود را به 
كار بستند تا موضوعات مهندسي، برآورد 
قراردادهای  عقد  كارگاه،  تجهيز  قيمت، 
كيفيت  كنترل  پيمانكاري،  و  كارفرمايي 
مالي،  منابع  مديريت  و  تامين  فرآيندها، 
تامين و نگهداشت نيروي انساني و ساير 
حوزه  در  پروژه ها  نياز  مورد  خدمات 

برنامه ريزي و سيستم محقق شود.
در  فراب  نصب  و  ساختمان  شركت 
برنامه ريزی های  به  توجه  با   ،98 سال 
انجام شده و با در اختيار داشتن نيروهای 
تامين  به  اميد  با  و  متخصص  و  مجرب 
پروژه ها،  نياز  مالي مورد  منابع  و  متريال 
حوزه هاي  در  ذيل  اهداف  به  دارد  قصد 

مختلف نائل شود:
• حوزه نيروگاه هاي آبي

سردشت  نيروگاه  واحدهای  تمام 
برسد.  بهره برداري  به  و  شده  راه اندازي 
به  داريان  پروژه  دائم  تحويل  همچنين 
با گشايش هايي  انجام شود.  بايد  كارفرما 
فراب  گروه  مالياتي  موضوعات  در  كه 
تداوم  با  و  گرفته  صورت  كنيا  كشور  در 
اميد  كشور،  آن  مشتريان  با  مذاكرات 
در  شركت  بعدي  پروژه  شروع  به  بسيار 
كشور  اين  در  آبي،  نيروگاه هاي  حوزه 

وجود دارد.

• حوزه نيروگاه هاي حرارتي
برنامه،  طبق  پارس جنوبي،  پروژه  در 
سه  هر  راه  اندازي  پيش  و  نصب  عمليات 
به  بايد  مشتركات  بخش  و  بخار  واحد 
اتمام برسد كه البته اين مهم با همكاری 
متريال،  تامين  در  كارفرما  همه جانبه 
متناسب  و  نياز  مورد  نقدينگی  و  نقشه 
امكان پذير خواهد بود.  با پيشرفت پروژه 
نصب  و   BOP بخش  كامل  راه اندازي 
از  داالهو،  پروژه  در  بخار  بخش  كامل 

اهداف سال آتي شركت است. 
• حوزه پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي

پروژه هاي 22-24 و فاز 13 پارس جنوبي 
و ستاره خليج فارس به كارفرمايان تحويل 
شوند. همچنين قرارداد يونيت 149 فاز 13 
و Loading Arms بندر تمبك در اين 

سال به انجام برسد.
• حوزه پروژه هاي ريلي

در پروژه خط 7 متروي تهران، مطابق 
مترو  شركت  جانب  از  اعالم شده  برنامه 
باقيمانده به جز  تهران، تمام ايستگاه هاي 
راه اندازي   99 سال  در  كه   R7 و   A7
شده  راه اندازي   98 سال  در  مي شوند، 
مسافرگيری  و  بهره برداري  فاز  وارد  و 
مشهد،  متروي   2 خط  پروژه  در  شوند. 
و  راه اندازي  جهت  الزم  برنامه ريزي 
ايستگاه  تا  پروژه  نهايي  فاز  بهره برداري 
دوازدهم )L2( مطابق با برنامه زمان بندی 

صورت گرفته است.
اهداف شركت ساختمان و نصب فراب 
پروژه هاي  حداكثري  اخذ   ،98 سال  در 
اجرايي در داخل گروه فراب و ورود بيشتر 
پتانسيل  با  و  جديد  كاري  حوزه هاي  به 

باال در خارج از گروه است.
ارتباط،  اين  در  شركت  اهداف  اهم 

شامل موارد زير است:
حوزه  در  فعاليت  و  بازاريابي  ادامه   •

انرژي خورشيدي
پروژه هاي  اخذ  در  موفقيت  كسب   •
تامين  و  سرمايه گذاري  طريق  از  جديد 

)EPCF مالي )پروژه هاي
• ورود به پروژه هاي عمراني حوزه شهري

حوزه  در  كاري  دامنه  توسعه   •
پروژه هاي ريلي

• ورود به پروژه ها در حوزه تاسيسات 
آب و فاضالب

سال 97 را مي توان 
سخت ترين سال شركت 
ساختمان و نصب از زمان 
تاسیس نامید. افزايش 
افسارگسیخته نرخ ارز و 
افزايش روزافزون هزينه ها 
باعث شد، پروژه هاي شركت 
بعضاً با افت راندمان يا 
توقف فعالیت هاي اجرا مواجه 
شوند. اين شرايط به بروز 
مشكالتي در تامین نقدينگي 
به موقع پروژه ها منجر شد
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تامين انرژي 
بهره برداري مطمئن 
تامين قطعات يدكي

شركت بهره برداري و نگه داري فراب 
يكي از شركت هاي گروه فراب است كه 
در سال 1397 مسئوليت بهره برداري و 
نگه داري از نيروگاه هاي ذيل را برعهده 

داشته:
 484 تركيبي  سيكل  نيروگاه   •

مگاواتي شيركوه يزد
• نيروگاه آبي 1000 مگاواتي گتوند عليا
• نيروگاه آبي 480 مگا واتي سيمره

مگاواتي   220 آبي  نيروگاه   •
سنگتوده 2 

• نيروگاه آبي 210 مگا واتي داريان 
• نيروگاه آبي 10 مگا واتي آزاد 

با  شديم  موفق   1397 سال  در 

حفظ حداكثر آمادگي و تحمل حداقل 
خروج اضطراري در مجموع 7،187،000 
داشته  انرژي  توليد  ساعت  مگا وات 
باشيم و ضمن داشتن تاثير كليدي در 
نياز شبكه ملي در  انرژي مورد  تامين 
ساعات اوج مصرف، در مديريت منابع 
نقش  سيالب ها  كنترل  و  كشور  آبي 

ارزنده اي ايفا كنيم.
برگزاري  به  نسبت   1397 سال  در 
داريان  نيروگاه هاي  استخدامي  آزمون 
و داالهو به منظور جذب نيروي انساني 
تعميرات  و  بهره برداري  نياز  مورد 
اقدام شد. راه اندازي اولين واحد گازي 
تركيبي  سيكل  مگا واتي   900 نيروگاه 
داالهو و مذاكرات در خصوص قرارداد 
متمركز  نيروگاه  بخار  بخش  راه اندازي 
 ، ) پارس جنوبي )3 واحد 160 مگاواتي 

را آغاز كرديم. انعقاد قرارداد سه ساله 
مگاواتي   1000 نيروگاه  بهره برداري 
يكساله  تمديد  همچنين  و  گتوند 
قرارداد بهره برداري و نگه داري نيروگاه 
480 مگاواتي سيمره با شركت توسعه 

منابع آب و نيروي ايران انجام شد.
نقدينگي  تامين  عدم  وجود  با 
شركت  كارفرمايان،  توسط  مناسب 
همواره  فراب  نگه داري  و  بهره برداري 
از  مطمئن  بهره  برداري  به  نسبت 
آمادگي  از  بااليي  سطح  با  نيروگاه 
تعميرات  كليه  و  كرده  اقدام  توليد 
باالترين  با  را  پيشگيرانه  دوره اي 
پيامد  كه  است  داده  انجام  كيفيت 
ناشي  زيان  و  خسارت  بروز  عدم  آن 
حداقل  تحمل  و  تجهيزات  عيب  از 
وجود  با  است.  بوده  اضطراري  خروج 

تحريم هاي شديد، شركت بهره برداري 
با پيگيري هاي جدي و مستمر توانسته 
يدكي  قطعات  تامين  به  نسبت  است 
كارفرما  از  نيابت  به  نيروگاه ها  براي 
و  تامين  نمونه  عنوان  به  نمايد.  اقدام 
كروي  آبند شيرهاي  رينگ هاي  نصب 
رفع  راستاي  در  سياه بيشه  نيروگاه 
نواقص قراردادي و تحويل دائم نيروگاه 
به كارفرما و آزادسازي ضمانتنامه هاي 

شركت فراب صورت گرفته است.
نگه داري  و  بهره برداري  شركت 
نسبت   1397 سال  در  توانسته  فراب 
بهره برداري  پروانه  ظرفيت  افزايش  به 
تا  تركيبي  سيكل  نيروگاه هاي  از 
در  و  نمايد  اقدام  مگاوات   1500
از  بهره برداري  پروانه  دريافت  آستانه 

نيروگاه هاي برقابي هستيم.

 مديرعامل شركت 
بهره برداری و نگه  داری فراب

خسرو همت پور 
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شركت ساخت تجهيزات فراب با وجود 
فراز و نشيب های سالي كه گذشت، توانست 
با همت همكاران خود و مساعدت شركت 
فراب عملكرد قابل قبولي بر جاي بگذارد، 

به نحوی كه طي سال 1397:
قبل  سال  درآمد 8  معادل  درآمدي   •

جذب كرده است.
• هم زمان با اجراي پروژه ها، قراردادهاي 

جديدي براي سال 98 منعقد كرده است.
• فرآيندهاي اجرايي و ساختار اجرايي 

پروژه ها را بهبود و ساده سازی كرده است.
• با وجود افزايش چند برابري پروژه ها، 
تعداد همكاران تمام وقت را ثابت نگه داشته 

است.
به  را  كيفيت  مديريت  گواهی نامه   •

استاندارد  مبناي  بر  و  سال  سه   مدت 
ISO 9001: 2015 تمديد كرده است.

مهم ترين اقدامات شركت
قراردادهاي خاتمه يافته سال 97

1- نظارت و بازرسي ساخت تجهيزات 
و  داالهو  نيروگاه های   HRSG سيستم 

مازندران )كارفرما: شركت BHI كره(
سيستم  هارپ هاي  باالبر  ساخت   -2
HRSG نيروگاه متمركز پارس جنوبي )3 

دستگاه(
 HRSG 3- حمل استك هاي سيستم

نيروگاه متمركز پارس جنوبي
جرثقيل های  نصب  و  تامين   -4
كمكي نيروگاه متمركز پارس جنوبي )16 

دستگاه(
پروژه  گريتينگ  و  پلتفرم  تامين   -5

پااليشگاه ميعانات گازي عسلويه

قراردادهاي در دست اجراي 
سال 97

كولينگ  سيستم  تجهيزات  تامين   -1
پارس جنوبي  متمركز  نيروگاه  پروژه 

)95درصد(
2- نصب اسكلت فلزي سيستم كولينگ 
پارس جنوبي  متمركز  نيروگاه  پروژه 

)90درصد(
داخل  ساخت  پيمان  مديريت   -3
تجهيزات HRSG پروژه نيروگاه متمركز 

پارس جنوبي )83درصد(
4- ساخت ديفيوزرهاي سيستم تهويه 
پروژه خط 7 متروي تهران )در دست اجرا(

5- ساخت ديفيوزرهاي سيستم تهويه 
پروژه خط 2 متروي مشهد )50 درصد(

پروژه  راديال  دريچه های  تامين   -6
نيروگاه آبي درالوك 2 )در دست اجرا(

7- تست نهايي ماشين TRCM پروژه 

ماشين  حمل  و   2 درالوك  آبي  نيروگاه 
TRCM پروژه نيروگاه اوماا ويا به سريالنكا

نيروگاه  پروژه  داكت  استيم  تامين   -8
مواد  )در سال 97  داالهو  تركيبي  سيكل 

اصلي تامين شده است(
9- تامين لدر، پلتفرم و زير سري مخازن 
متمركز  نيروگاه  پروژه   HRSG سيستم 

پارس جنوبي )در دست اجرا(

توسعه كسب وكار
در سال 1397 جهت توسعه كسب وكار 
شركت، مذاكرات متعددي با كارفرماها انجام 
شد و در برخي از مناقصات مرتبط شركت 
كرديم كه در جدول به برخي از آن ها اشاره  
شده است. در اين سال، قرارداد تامين استيم 
داكت پروژه نيروگاه سيكل تركيبي داالهو را 
منعقد كرديم، اما به دليل تغيير اولويت هاي 
با  اما  نيافت.  تخصيص  مالي  منابع  پروژه، 

عملكرد شركت ساخت تجهيزات فراب در سال 1397

تحقق اهداف در سايه فراب
 مديرعامل شركت 
ساخت تجهيزات فراب

مصطفي بختياري



29 نشريه شماره 62 | بهمن و اسفند 1397

گروه فراب در سال 97

توجه به وضعيت بازار مواد اوليه و پيش بينی 
از  اوليه  مواد  )قيمت  مواد  قيمت  افزايش 
مرداد تا بهمن ماه حدود 45 درصد افزايش 
يافته است(، به تأمين مواد اوليه و اصلی از 
داخل كشور اقدام كرديم. به نحوی كه ضمن 
صرفه جويی در هزينه هاي مواد اوليه، بتوان 
مناسب  مالي  منابع  تخصيص  به محض 
توسط كارفرما، بتوان ساخت تجهيز را در 

اسرع زمان ممكن آغاز كرد.

ساير اقدامات
مهم ترين اقدامات مديريت های ستادي 
است  بديهي  بوده،  زير  شرح  به  شركت 
و  حامي  به عنوان  ستادي  مديريت های 
پشتيبان در تمامي مراحل اجرايي پروژه ها 

كنار مديران پروژه ها حضور مؤثر داشته اند:

حوزه بازرگاني
جهت  پيمانكاران  با  قرارداد   40 انعقاد 
تأمين و خريد اقالم و مواد اوليه موردنياز 
خريداری شده  اوليه  مواد  حمل  و  پروژه ها 
و اقالم ساخته شده به كارگاه ها و سايت ها 

)بيش از 400 فقره حمل(.

حوزه طراحي، مهندسي
رفع نيازهاي حوزه طراحي و مهندسي 
شركت با شناسايي و برقراري ارتباط با مراكز 
علمي، دانشگاهي و مشاوران حرفه ای عالوه 

بر منابع انساني شركت.

حوزه بازرسي و كنترل كيفيت
رفع نيازهاي پروژه ها به بازرسي  با حداقل 

نيروي انساني و با استفاده از خدمات بازرسي 
كنترل  و  بازرسي  حرفه ای  كارشناسان 
كيفيت و ارائه خدمات بازرسي به گروه فراب 

در داخل و خارج كشور.

حوزه مالي
بستن پرونده مالياتي سال هاي 94 و 95 
و تهيه صورت های مالي شش ماهه اول سال 

97 با حداقل نيروي انساني.

حوزه طرح و برنامه
عملكرد  كنترل  راهبردي،  نظارت 
و  پيمانكاران  دعاوي  مديريت  پيمانكاران، 

ارائه خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه به 
پروژه ها. )برنامه كاري قريب 50 پيمانكار در 
هر ماه كنترل و به مديران مرتبط بازخورد 

ارائه شده است(

مهم ترين مشكالت
و چالش های سال 97

نرخ  افزايش  و  نوسانات  تغييرات،   -1
ارزهاي اصلي، موجب افزايش افسار گسيخته 

قيمت تمام شده قراردادها شده است.
2- محدوديت هاي تحريم، موجب بروز 
مشكل در پرداخت به پيمانكاران و دريافتي 

از كارفرماها و ... شده است.

برنامه ها و راهبردهاي سال 98
1- تالش جهت توسعه كسب وكار و اخذ 

پروژه هاي جديد از گروه فراب
ساير  از  پروژه  اخذ  جهت  تالش   -2

شركت هاي داخلي و خارجي
3- تالش جهت مشاركت با شركت هاي 
پروژه های  تجهيزات  تامين  خارجي جهت 

داخل و خارج از كشور  
4- بهبود فرايندهاي كسب وكار به منظور 
كاهش هزينه ها، تسريع در اجرا و كاهش 

قيمت تمام شده پروژه ها
5- تالش جهت بهبود ساختار سازماني 

شركت به منظور حفظ چابكي
اختتام  فرآيند  بهبود  جهت  تالش   -6
پروژه ها به نحوی كه حداكثر بعد از يك سال 
يا  پروژه  اجرايي هر  فعاليت های  از خاتمه 
قرارداد، تسويه حساب با كارفرما و پيمانكاران 

انجام شود.
7- بهبود فرآيندهاي مشترك با شركت 
فراب به منظور بهبود كيفيت، زمان بندی و 

كاهش هزينه ها.
تجهيزات  تامين  زنجيره  توسعه   -8
با  همياري  و  همكاري  شبكه  تكميل  با 
پيمانكاران به منظور سرعت بخشي به مرحله 
آغازين پروژه ها و حذف فرآيندهاي موازي 
در شركت ساخت تجهيزات با پيمانكاران. 

)همكار(

 نتیجهمناقصه گرموضوعرديف

در دست بررسيجهاد نصر كرماناحداث نيروگاه آبي كالن به پرديس )با مشاركت معاونت مهندسي(1

نشديمفرابتأمين جرثقيل های سقفي نيروگاه داالهو2 برنده 

سال 97 اجرا شدفرابتامين زير سري و لدر پلتفرم سيستم HRSG نيروگاه پارس جنوبي3

در دست بررسيگل گهرتامين و نصب 4 دستگاه جرثقيل سقفي و 1 دستگاه مونوريل4

در دست بررسي)R.Z.D(ساخت سازه های شبكه های باالسري راه آهن گرمسار اينچه برون5

در دست اقدامفرابتامين دكل جهت پروژه نيروگاه سردشت6

در حال تهيه پيشنهادفرابتامين تجهيزات )دريچه، جرثقيل و پنستاك( نيروگاه ماراگوال7

برنده نشديمفرابتامين تجهيزات پروژه آب شيرين كن بندرعباس8

در دست اقدامفرابتامين تجهيزات تحت فشار سيستم HRSG نيروگاه متمركز پارس جنوبي )دو واحد(9

در دست اقدامفرابطراحي و تامين مخازن تحت فشار آب شيرين كن نيروگاه متمركز پارس جنوبي10

نكته: نتيجه نهايي بخش مهمي از اين پروژه های جديد در سال 98 مشخص و ابالغ خواهد شد.
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چاه  به  چون  نمي كنيم،  پيشرفت  ما 
نفت وابسته ايم؟ كره جنوبي توسعه يافت 

چون نفت نداشت؟
اين گونه پرسش ها سال هاست در فكر 
مردم ايران است. در واقع خواسته اصلي 
و  حد  در  مي توانيم  »چگونه  است:  اين 
پيشرفت  خودمان  پتانسيل هاي  اندازه 

كنيم؟«
زماني  كوچك تر،  بسيار  سطحي  در 
منافع  كاركنان  مي گيرد،  تصميم  فراب 
بدون  باشند  داشته  بهتري  درآمدهاي  و 
مادر  شركت  دوش  بر  آن  بار  اين كه 
اين بود كه شركت سرمايه گذاري  باشد. 
و  حمايت  شد.  ايجاد  فراب  كاركنان 
خود  پاهاي  روي  بتواند  تا  شد  هدايت 
بايستد. حاال، تجارت و سرمايه در چند 
حوزه كاري، به طور كامل خارج از گروه 
فراب فعاليت مي كند. سخت است. هزينه 

دارد، ولي آينده دارد.

در چشم انداز شركت، سازمان شركت 
ملزم شده تا سال 98، حداقل 50 درصد 
از درآمدهاي خود را خارج از گروه فراب 
كسب كند و شايد اين نگرش كه در تمام 
گرفته،  قرار  تاكيد  مورد  مديريتي  كتب 
با  كه  باشد  كشورهايي  پيشرفت  راز 
برنامه ريزي، از فرصت هاي خود به موقع 

بهره گرفته اند.
در  كه  سرمايه  و  تجارت  اميدواريم، 
به  رو  روند  توانسته  سخت،  سال هاي 
يابد و  بتواند توسعه  را طي كند  رشدي 

چشم انداز خود را محقق كند.

اقدامات و دستاوردهاي تجارت و 
سرمايه در سالي كه گذشت

شركت توسعه فراگير نيك راي
حضور در بازار روستايي كشور و بهبود 
بازار  روستا،  و  شهر  بين  تجاري  رابطه 
بزرگي است كه با داشتن ارتباطات خاص 
و موثر، مورد توجه تجارت و سرمايه قرار 
طرح  ارائه  موضوع،  اين  نتيجه  گرفت. 

خالقانه اي است كه در دو حوزه فين تك 
روستايي  محصوالت  آنالين  فروش  و 
گذشته  ماه   6 طي  و  مي كند  فعاليت 

موفق به كسب عناوين زير شده است:
• انتخاب و دعوت به نمايشگاه هفته 
به  اسالمي  شوراي  مجلس  در  ارتباطات 
منتخب  استارت آپ   10 از  يكي  عنوان 

كشور.
وزارت  توسط  حمايت  و  ارزيابي   •
توسعه  معاونت  و  كار  وزارت  ارتباطات، 
روستايي رياست جمهوري به عنوان يكي 
روستايي  پايدار  اشتغال  ملي  طرح   8 از 

IT در حوزه
دعوت به نخستين رويداد فين تك فارم 
استارت آپ  كنار 15  در  بانك كشاورزي 
حوزه  استارت آپ  ميان 180  از  منتخب 

مالي و كشاورزي كشور.

ساختمان و ماشين آالت
سرمايه گذاري،  شركت هاي  بيشتر 
ساختمان  سرمايه گذاري  بخش  داراي 

و  تجارت  رويكرد  همين  با  هستند. 
را  خود  فعاليت    92 سال  از  سرمايه 
داده  گسترش  و  توسعه  حوزه  اين  در 
اين  كاري  زيرشاخه هاي  جمله  از  است. 

كسب وكار، موارد زير است:
با  هدفمند  ارتباط  برقراري   •
مجموعه هاي كارفرمايي به منظور حضور 

در پروژه هاي عمراني
مصالح  حمل  و  تهيه  قرارداد  عقد   •
از  سبز،  گيالن  سيمان  كارخانه  مصرفي 

قبيل شن و ماسه و كلينكر و سيمان
• ارائه پيشنهاد قيمت اجرايي احداث 

ايستگاه مترو چهاردانگه
• مذاكره براي اجراي پروژه هاي رويه 
بتني به اداره راه و ترابري استان گيالن 

BOT به صورت
پروژه  چند  اجراي  براي  مذاكره   •

نگهداري راه به صورت تهاتر
با   مسكوني  مجتمع هاي  احداث   •

رويكرد سرمايه گذاري در بازار مسكن
• احداث ساختمان جردن طبق برنامه 

همچنان در مسير توسعه و نوآوري
دستاورد هاي شركت تجارت و سرمايه گروه فراب در سال 1397:

مديرعامل شركت تجارت
 و سرمايه گروه فراب

حسين هاشمي
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زمان بندی
مجموعه  طراحي  و  زمين  خريد   •
فراب  كاركنان  براي  توريستي  مسكوني 

در ديلمان استان گيالن
• افزايش دانش فني واحد ساختمان 
در زمينه بتن با عقد تفاهم نامه با شركت 
ژيكاوا )شركت دانش بنيان در عرصه بتن(
به منظور  ماشين آالت  يگان  تقويت   •

حضور در پروژه هاي پيمانكاري.

گردشگري
سرزمين ايران، سرزمين فرصت هاست. 
شركت  گردشگري  بخش  نگرش  اين  با 
منابع  محدوديت  كنار  در  تا  شد  ايجاد 
سرمايه گذاري، طرح هاي خالقانه را براي 
و فرصت هاي  تأسيسات  از  كسب درآمد 
موجود طراحي و پياده سازي كند. بر اين 
فرصت،  و  طرح  چندين  مطالعه  با  مبنا 
مراحل  در  و  شناسايي  زير  فرصت هاي 

تجاري سازي است:
• طرح احداث شهرسنگ در 2 هكتار 
طرح  معدن اسك،  زمين  هكتار   20 از 
اكوژئوتوريسم  حوزه  در  مبتكرانه اي 
و  اخذ مجوز  پاياني  است كه در مراحل 
طرح  اين  است.  احداث  اصولي  موافقت 
از سوي وزارت صنعت و معدن، به عنوان 
در   196 امتياز  با  برتر  طرح   5 از  يكي 
معدن  ژئوتوريسمي  طرح هاي  حوزه 
انتخاب شد. در حال حاضر، معرفي طرح 
عقد  جهت  مذاكره  و  سرمايه گذاران  به 
قرارداد مشاركت در سرمايه گذاري براي 

احداث اين طرح در حال انجام است.
ريلي  زيرساخت هاي  از  بهره گيري   •
ريلي  گردشگری  توسعه  براي  كشور 
اين  در  مديريتي  شركت  يك  ايجاد  با 
ريلي(،  گردشگري   GC واقع  )در  حوزه 
طرح خالقانه ديگري است كه بر مبناي 
تجارب گروه فراب در مديريت طرح هاي 
بزرگ به وجود آمده است و مراحل نهايي 
مطرح  شركت هاي  از  يكي  با  مذاكراتي 

ريلي كشور را طي مي كند.

معدن
ارتقای  بر  تالش  ضمن  معدن  واحد 
اسك،  معدن  از  استخراجی  سنگ 
صنعت  در  ديگر  زمينه های  و  فرصت ها 

است.  آغاز كرده  و  برنامه ريزی  را  معدن 
سنگ  صادرات  به  توجه  مسير  اين  در 
است  ويژه ای  افزوده  ارزش  دارای  كه 
برنامه های  و  گرفته  قرار  كار  دستور  در 
به  ساختمانی  سنگ  بازرگانی  عملياتی 
نحو متناسبی تعيين و وارد مرحله اجرا 

شده است. 
از جمله اقداماتی كه در اين خصوص 

انجام شده به شرح ذيل است:
شبكه  ايجاد  و  ارتباطات  برقراری   •
همكاری )داخل و خارج گروه و كشور( 
تجارت  هدف  با  معدن  صنعت  در 

بين المللی )صادرات( سنگ
• برقراری ارتباط با ذی نفعان كليدی 
بازاريابی و فروش داخلی و خارجی سنگ 

جهت بازاريابی سنگ معدن اسك 
سنگ های  قيمت  فهرست  تهيه   •
معادن  ديگر  و  اسك  معدن  ساختمانی 
سنگ  مناقصه  سه  در  شركت  و  همكار 

ساختمانی خارج از كشور 
بازارسازی سنگ معدن  و  بازاريابی   •
از  اسك و مصنوعات ديگر آن در خارج 
كشور با همكاری شركت های غير ايرانی 
در  پياده  راه هايي  شدن  مفروش   •
منطقه چهاردانگه با سنگ هاي كيوبيك 

تراورتن معدن اسك.

خدمات تامين  نيروي انساني
و  تجارت  شركت  كسب وكار  اولين 
نيروی  تأمين  خدمات  ارائه  سرمايه، 

انسانی بوده است.
كسب وكار  واحد  اين   ،97 سال  در 
ضمن تمركز بيشتر روي نقاط قابل  بهبود 
اين واحد موفق شد با 3 كارفرماي خارج 
و  كند  منعقد  قرارداد  نيز  فراب  گروه  از 
گروه  از  خارج  به  را  خود  خدمات  ارائه 
واحد  اين  حاضر،  حال  در  دهد.  توسعه 
فرآيندهاي  و  سيستم ها  به  كسب وكار 
توانايي  كه  است  مجهز  جاافتاده  كاري 
ارائه خدمات بيش از ظرفيت قراردادهاي 
جاري خود را دارد و لذا تمركز تيم كاری 
قراردادهاي  عقد  و  بازاريابي  ذی ربط، 

جديد است.

بازرگاني و تجارت
كسب وكار مغفول مانده اما استراتژيك 

بازرگاني و تجارت، همواره در برنامه هاي 
ولي  بوده،  موردتوجه  سرمايه  و  تجارت 
قرار  دستوركار  در  سيستماتيك  به طور 
نگرفته بود. از نيمه سال 97، با استراتژي 
تجارت  و  همكاري  شبكه  يك  ايجاد 
تاجيكستان،  كشورهاي  اولويت  با  كاال 
تركيه، مالزي، لهستان، سريالنكا و عراق 
اين  در  فراب  گروه  حضور  برمبناي  و 
براي سازماندهي  عمليات الزم  كشورها، 
قرار  كار  دستور  در  مرتبط  فعاليت هاي 
شرح  به  انجام شده  موارد  برخي  گرفت. 

زير است:
فرصت هاي  مطالعه  و  بررسي   •
صادرات و واردات بين كشورهاي هدف 

با  تفاهم نامه  به  و دستيابي  مذاكره   •
اشخاص مرتبط در كشورهاي هدف

• بررسي و مطالعه در خصوص ايجاد 
بستر الزم براي صادرات سنگ.

اقتصادي و مالي
مهم ترين مأموريت مديريت اقتصادي 
 ،97 سال  در  سرمايه  و  تجارت  مالي  و 
باز و  جمع بندي و حل تمام پرونده هاي 
نيمه باز يك دهه فعاليت شركت و ايجاد 
برنامه و  با  ساختار جديد مالي متناسب 
چشم انداز آتي شركت تعيين شده بود. بر 
همين اساس، تيم مالي شركت موفق به 

كسب نتايج زير شد:
كامل  شفافيت  و  نمودن  قطعي   •
غير  )به  شركت  مالياتي  پرونده هاي 
تمام   ،94 سال  عملكرد  ماليات  از 
پرونده هاي مالياتي شركت مختومه شد.(
• ثبت افزايش سرمايه شركت به مبلغ 
200 ميليارد ريال و به روز شدن عمليات 

ثبت شركت
كاركنان  پرونده  شفاف  سازی   •
مستعفي گروه فراب، اصالح حساب ها و 

پرداخت معوقات مربوط
• تكميل پرونده هاي اعتباري شركت 
نزد بانك ها و اخذ حد اعتباري الزم براي 

توسعه فعاليت هاي شركت
آتي  توسعه  تسهيل  براي  و همچنين 
شركت و در مسير طراحي زيرساخت هاي 
در  زير  موارد  شركت،  براي  جديد  مالي 

سال 97 به نتيجه رسيد:
جديد  سيستم  راه اندازي  و  اصالح   •

هزينه،  مراكز  تعريف  و  شركت  كدينگ 
هم زمان با اجراي كدينگ قديم

گزارش  تهيه  و  اقدامات  انجام   •
 200 مبلغ  از  سرمايه  افزايش  توجيهي 

ميليارد ريال به 500 ميليارد ريال
انجام  و  شركت  آماده سازي   •
مجوز  اخذ  به منظور  كاري  نشست هاي 
پذيرفته شدن سهام شركت در سازمان 

بورس اوراق بهادار تهران.
كه  است  اين  هدف  مالي،  واحد  در 
آتي  ساله   5 دوره  براي  حداقل  شركت 
بتواند از يك ساختار مالي سبك، چابك 
و منعطف براي توسعه و پشتيباني كسب 

 و كارهاي خود بهره مند باشد.

برنامه ريزي سيستم ها
در شركت هاي سرمايه گذاري در حال 
ايجاد  به سمت  كه  ساختارهايي  و  رشد 
سيستم  مي كنند،  حركت  هلدينگ  يك 
در  اساسي  نقش  ساخت يافته،  نگرش  و 
افزايش  و  توسعه  هزينه هاي  كاهش 

كارايي كسب وكارهاي سازمان دارد.
بنا به سند استراتژيك شركت، تجارت 
هلدينگ  يك  ايجاد  مسير  در  سرمايه  و 
سرمايه گذاري حركت مي كند كه مي تواند 
بورس شرايط الزم  در  پذيرش  زمان  در 
مالي، هلدينگ  نهاد  ماهيت  براي كسب 
چند رشته اي سرمايه گذاري فراهم كند.

بر همين اساس، در سال 97 اقدامات 
سيستم هاي  ارتقاي  و  ايجاد  براي  زير 
انجام  به  مذكور  چشم انداز  با  مرتبط 

رسيد:
جامع  نظام  تدوين  و  طراحي   •
ايجاد  بر  تاكيد  با  شركت  مديريتي 
ايزو  اساس  بر  كيفيت  مديريت  سيستم 
)در سال 97، 80 درصد   9001-2015
از روش هاي اجرايي و مستندات سيستم 
مديريتي شركت، تدوين و به اجرا رسيد.(
• بازنگري وب سايت شركت و طراحي 

وب سايت جديد
تدوين  استراتژيك،  سند  بازنگري   •
در  كسب وكارها  اهداف  و  استراتژي 

شركت
تعريف  و  تايم شيت  نظام  راه اندازي   •
تسهيم  به منظور  فعاليت ها  كدينگ 

هزينه هاي حقوق و دستمزد.
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روايتبه
تصوير

 اولين رويداد فين تك فارم بانك كشاورزي و معرفي كارشا به عنوان اولين راهكار پرداخت الكترونيكي روستايي

 غرفه معدن سنگ تراورتن اسك، دهمين نمايشگاه بين المللي سنگ هاي تزييني )تير97(مفروش شدن پياده راه در منطقه چهاردانگه با سنگ هاي كيوبيك تراورتن معدن آسك

اجراي اسكلت بتني پروژه ساختمان جردن نماي تاييد شده نهايي پروژه ساختمان جردنديوارچيني و اجراي عمليات نازك كاري پروژه ساختمان جردن 

دستاورد هاي شركت تجارت و سرمايه گروه فراب

گروه فراب در سال 97



آتي  برنامه های  و  عملكرد  فعاليت ها، 
معاونت مالي بر حسب ماموريت سازماني 
كه بر عهده دارد شامل حوزه های مديريت 
مالي  مديريت  مالي،  مديريت  پيمان ها، 
شركت های پروژه و امور شركت های تابعه 
از  هريك  در  به اختصار  گزارشي  كه  است 

حوزه ها ارائه می شود.
وصول مطالبات از كارفرمايان با توجه به 
شرايط اقتصادي حاكم بر كشور، عمده ترين 
چالشي بود كه شركت فراب و به طور خاص 
معاونت مالي در طي سال 1397 با آن مواجه 
شد. نياز به نقدينگي در پروژه های شركت و 
از طرفي كمبود نقدينگي در سطح كالن 
به منظور وصول  باعث شد، شركت  كشور 
ساير  از  استفاده  دنبال  به  خود  مطالبات 
ظرفيت هاي قانوني جهت وصول مطالبات 
خود نظير تهاتر مطالبات با بدهی های بانكي 
و ساير سازمان ها و ارگان های دولتي، اخذ 

انواع اوراق مشاركت باشد.
وضع   ،97 سال  چالش های  ديگر  از 
تحريم ظالمانه جديد در مرداد و آبان ماه 

بود كه اين امر، اثر مستقيم بر فعاليت های 
بانكي بين المللی شركت و همچنين تاثير بر 
انتقال وجوه به پيمانكاران و تامين كنندگان 
خارجي داشت. معاونت مالي سعي بر آن 
مختلف  راهكارهای  از  استفاده  با  داشت 
كه  كند  اقدام  معضل  اين  به حل  نسبت 
خوشبختانه اين مشكل تا حدودي زيادي 

برطرف شد.
مالي،  حسابداري  مديريت  حوزه  در 
پيگيري و بستن پرونده های مالياتي شركت 
مرتبط با سنوات 1388 تا 1394 و تسويه 
آن و همچنين قطعي كردن پرونده مالياتي 
سال 1395 و پيگيري پرونده مالياتي سال 

1396 انجام پذيرفت.
راه اندازی سيستم حقوق و دستمزد در 
پرداخت  كردن  مكانيزه  و   FTS سيستم 
طريق سيستم  از  عيدي  و  پاداش  كارانه، 
جامع و تهيه گزارش ساليانه دريافت های 
اين سال  در  كه  بود  اقداماتي  از  كاركنان 
صورت گرفت. پرداخت بالغ بر 330 فقره 
وام های پرسنلي جهت رفاه حال كاركنان 
در سال 97 انجام شد. در حوزه مديريت 
كارفرمايي،  قراردادهاي  بابت  پيمان، 
و  از چك و سفته  اعم  فقره تضامين   50

و  شد  كارفرما  تحويل  بانكي  ضمانت نامه 
بابت پيمانكاران دست  دوم، 359 فقره اعم 
از چك و سفته و ضمانت نامه از پيمانكاران 
دريافت شد. در پروژه گتوند، اقدامات نهايي 
جهت اخذ مفاصاحساب بيمه سازمان تامين 
اجتماعي انجام و مفاصاحساب پروژه نار نيز 
دريافت شد. تعامالت در خصوص رسيدگي 
ماليات بر ارزش افزوده سال های 95 و 96 
و ارايه گزارش های فصلي به سازمان امور 
ماده  بابت  شد.  انجام  نياز  مورد  مالياتي 
سازمان  به  الزم  مدارك   ،95 سال   169
امور مالياتي ارسال شد. گزارش هاي مالي 
مديريتي مختلف و همچنين صورت های 
مالي در مقاطع ميان دوره سه ماه و شش 
بر  عاليه  نظارت  شد.  تهيه   97 سال  ماه 
مديريت  گروه،  شركت هاي  مالي  عملكرد 
مسائل مرتبط با برگزاري مجامع و همچنين 
ارزيابي شركت های مذكور مواردي است كه 

در سال گذشته پيگيري و انجام شد.
پروژه ها،  شركت  مديريت  خصوص  در 
مولد  در شركت  مطالبات  وصول  پيگيري 
مطالبات  از  به وصول 70 درصد  يزد  برق 
از  شد.  منجر  كارفرمايان  از  شركت  اين 
اقدامات مرتبط شركت درمورد پروژه  مولد 

به  می توان  در سال 1397  اسالم آباد  برق 
بانك،  با  مدني  مشاركت  قرارداد  تمديد 
دريافت  و  پروژه  اسنادي  اعتبار  تمديد 
سال 1395  پايان  تا  مالياتي  قطعي  برگ 
اشاره كرد. خاتمه پرونده مالياتي سال های 
1394 و 1395، پيگيري پرونده بيمه تامين 
اقساط  به روزرسانی  همچنين  و  اجتماعي 
وصول  طريق  از  بانكي  تسهيالت  معوق 
مطالبات از كارهاي انجام شده توسط شركت 
فعال سازی  جهت  پيگيري  است.  سنگاب 
آب شيرين كن  پروژه  اسنادي  اعتبار 
از  مالي  نرم افزارهای  راه اندازی  بندرعباس، 
جمله حسابداري و حقوق دستمزد در سال 
1397 در شركت هاي مولد برق اسالم آباد 
و توسعه طرح هاي نفت و گاز فراب و شايا 
انجام شد. پيگيري و استفاده از ظرفيت های 
در   1398 سال  بودجه  قانون  در  موجود 
جهت وصول هرچه بيشتر مطالبات شركت، 
تامين نقدينگي مورد نياز پروژه ها، كاهش 
هزينه مالي و اصالح ساختار مالي شركت 
شركت  مالي  فرآيندهای  بهينه سازی  و 
و  فراب  شركت  فی مابين  فرآيندهاي  و 
شركت های فرعي از شاخص ترين برنامه هاي 

معاونت مالي در سال 1398 است.

عمده ترين چالش معاونت مالي در سال 97

وصول مطالبات و مراودات بانكي
 با توجه به شرايط ملي و بين المللي
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 سرپرست معاونت مالی فراب

اميرمحسن دلبرصاف
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 حضور مؤثر
 تيم مهندسي

در حوزه های 
جديد كسب وكار

نگاهي به فعاليت هاي 
معاونت مهندسي در 

سالي كه گذشت

همگام با تغييرات سال گذشته و متناسب با نيازها و انتظارات جديد تعريف شده، 
درعين تالش براي ارتقا و بهبود كيفيت خدمات فني و مهندسي و دستيابي به دانش 
فني در حوزه هاي جديد، به اين مهم توجه شد كه نوآوري، پيشرفت و بالندگي، 
عالوه بر تكيه به استعدادهاي داخلي سازمان، از دل تعامل مناسب با پتانسيل های 
بيروني سازمان حاصل می شود. بنابراين، در سال گذشته، ضمن حفاظت از حوزه های 
دانشي تثبيت شده و به منظور افزايش توان فني و رقابتي و توسعه دانش فني و 
مهندسي كشور، تالش كرده ايم تا با موسسات و شركت های صاحب دانش فني 
در حوزه های جديد كسب وكار و همين طور در توسعه  فناوری های جديد مرتبط با 
كسب وكارهای موجود، همكاري مناسب برقرار كنيم. درعين حال، مجموعه معاونت 
مهندسي فراب به عنوان يكي از اركان شركت از پس اين چالش كه بتواند متناسب 
با اهداف استراتژيك فراب در جهت ورود به حوزه های جديد كسب وكار، به طور 
مؤثر حضور يافته و اعتماد ذينفعان را جلب كند، به خوبی برآمده است. به گونه ای كه 
پس از ورود و حضور مؤثر در يك حوزه  جديد و معين، عمال توان مهندسي به عنوان 
يكي از مزيت های شركت، نزد كارفرمايان و مشاوران شناخته شده و مهندسي فراب 
به عنوان يكي از بازيگران مهم در عرصه طراحي و ارائه خدمات فني در صنايع 
مرتبط با كسب وكار فراب به شمار می آيد. عالوه بر آن در مسير بهبود مستمر، 

كرده ايم  تالش  لحاظ همواره  به  و  داده  افزايش  را  فني  دانش  عمق  كه 
نرم افزار،  و  سطح و كيفيت خدمات فني ارائه شده را ارتقا سخت افزار 

اين  ذكر  با  به دست آمده دهيم.  دستاوردهاي  اهم  مقدمه، 
گذشته،  سال  به نظر خوانندگان اين شماره از نشريه در 

مي رسد:

معاون مهندسي شركت فراب

عبدالحسين فامورزاده
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حوزه نيروگاه حرارتي و 
آب شيرين كن

شروع  ضمن  گذشته،  سال  در 
آب شيرين كن  طراحي  فعاليت های 
پارس جنوبي به ظرفيت 8400 متر مكعب 
در روز و انجام عمده فعاليت های طراحي و 
مهندسي اين پروژه، بر اساس هدف گذاری 
آب  بازيابي  و  توليد  حوزه  در  انجام شده 
صنعتي و نيز آب شيرين كن های صنعتي 
و شهري و با هدف كسب دانش طراحي 
فعاليت های  و ساخت در زمينه های زير، 

طراحي آغاز شد.
دورريز  آب های  وجود  به  توجه  با   
به  كه  زيرساخت ها  ساير  و  نيروگاه ها  در 
سطح  با  تبخيري  حوضچه های  احداث 
بسيار باال نياز دارند و عالوه بر آن باعث 
فراواني می شود، در پروژه  هدر رفت آب 
به  بار  نخستين  براي  داالهو  نيروگاه 
دورريز  آب های  بازيابي  سيستم  طراحي 
طراحي  شدن  نهايي  با  كرديم.  اقدام 
مراحل  فراب،  شركت  در  مقدماتي 
طراحي تفصيلي، خريد و نصب با انتخاب 
با  پذيرفت.  انجام  عمده  تأمين كنندگان 
ايجاد سيستم مذكور و بازيابي بيش از 90 
سطح  نيروگاه،  دورريز  آب های  درصدی 
موردنياز حوضچه تبخيري و همچنين آب 
مصرفي صنعتي موردنياز در نيروگاه به 10 

درصد ميزان قبلي كاهش يافت. 
پيگيری های  به  توجه  با  ادامه  در 
به  مذكور  طرح  معرفي  و  انجام شده 
بازيابي  طرح  پارس،  گاز  و  نفت  شركت 
 ZLD به  حداكثري آب مصرفي موسوم 
Zero Liquid Discharge در نيروگاه 
پارس جنوبي با عنوان كار اضافه به فراب 
ابالغ شد و فعاليت های طراحي در انتهاي 
سال گذشته در مهندسي فراب آغاز شده 
انجام شده  پيگيری های  پيرو  است. ضمنا 
در سال گذشته و مكاتبات صورت گرفته 
تعبيه  پيشنهاد  نيرو،  وزارت  سطح  در 
دست  در  نيروگاه های  در   ZLD سامانه 
بهره برداری نيز جهت صرفه جويی فراوان 
در ميزان آب مصرفي موردنياز، ارائه شده و 
در دست پيگيري است. همچنين در نيمه 
دوم سال جاري فعاليت تحقيق و توسعه 

جهت طراحي آب شيرين كن های تبخيري 
مهندسي  معاونت  در   MED-TVC
آغاز شد. در حال حاضر، نرم افزار طراحي 
مذكور  سيستم  فرآيندي  و  حرارتي 
طراحي  و  تهيه شده  معاونت  داخل  در 
مكانيكال آن پيشرفت قابل توجهي داشته 
و  انجام شده  برنامه ريزی  اساس  بر  است. 
اين  به ياري خدا در سال آينده طراحي 

سيستم به اتمام خواهد رسيد.
عالوه بر اين با توجه به نياز نيروگاه ها، 
كه  پتروشيمي  مجتمع های  پااليشگاه ها، 
به آب يون زدايی شده نياز دارند، شركت 
توليد  طراحي سيستم های  تا  آن شد  بر 
 Demineralized( يون  بدون  آب 
Water( را پی ريزی كند. در اين راستا 
انواع  و  انجام  فرآيندي  تمام طراحی های 
روش ها متناسب با نوع آب خام موجود، 
توسعه داده شده تا بتوان با كمترين هزينه 
را برطرف  نيازها  با مطمئن ترين روش  و 
كرد. به اميد خدا پياده سازی اين مهم در 
خواهد  آغاز  ايرانشهر،  پروژه  با  آتي  سال 

شد.
متعاقب ورود به عرصه طراحي سيكل 
نيروگاه در نيروگاه متمركز پارس جنوبي، 
به منظور  را  خود  مطالعات  معاونت  اين 
طراحي اولين بلوك 900 مگاواتي كالس

در  فعاليت ها  اين  كرد.  آغاز  در كشور   F
آن،  بر  عالوه  و  يافت  ادامه  جاري  سال 
از  برخي  طراحي  به  فراب  مهندسي 
جزاير و سيستم های اصلي نيروگاه )نظير 
كندانسور، سيستم باي پس توربين بخار، 
و  نمونه گيری  بويلر،  آب  تغذيه  سيستم 
تزريق شيميايي...( اقدام كرد كه نظير آن 
با  بود.  انجام  نشده  كشور  داخل  در  قباًل 
طراحي و تأمين تجهيزات اين سيستم ها 
دانش  كسب  ضمن  مجموعه،  داخل  در 
فني مربوط مي توان با حذف باالسري هاي 
زمينه  پيمانكاران،  سوي  از  تحميلي 

سودآوري بيشتر پروژه را فراهم آورد. 
در ضمن، همگام با طراحي كندانسور 
داالهو، در راستاي افزايش دانش در اين 
اين  سيستم ها،  اين  بهينه سازی  و  حوزه 
دانش  توسعه  و  تحقيق  باب  در  معاونت 
حاصل  كه  كرد  اقدام  نيز  كسب شده 

قابليت ها  كه  است  نرم افزاری  تهيه  آن 
مشابه  نمونه  به  نسبت  باالتری  دقت  و 
را   Innospin شركت  توسط  ارائه شده 
است،  مرسوم  آنچه  مطابق  به عالوه  دارد. 
شركت های بزرگ بين المللی از »نرم افزار 
استفاده  فرآيندي«  طراحي  يكپارچه 
به  دانش  انتقال  صورت  در  كه  می كنند 
در  را  نرم افزار  از  بخشي  شركت ها،  ساير 
در  دالري،  ميليون  چندين  مبالغ  ازای 
مهندسي  معاونت  می دهند.  قرار  اختيار 
در راستاي اهداف شركت مبني بر نهادينه 
كردن دانش طراحي و با اتكا به توانمندي 
داخل كشور، در سال گذشته در خصوص 
فراهم سازي بستري جهت تمركز و توسعه 
دانش ايجادشده در حوزه نيروگاه حرارتي 
و سيكل های توليد هم زمان برق و حرارت 
هم زمان  توليد  سيكل های  و   )CHP(
اقدام  آب،  شيرين سازي  و  حرارت  برق، 
كرد. در حال حاضر، با همكاري معاونت 
اول  فاز  سيستم ها،  توسعه  و  برنامه ريزی 
پيشرفت  درصد   50 حدود  نرم افزار  اين 
سال  طي  می شود  پيش بينی  كه  دارد 
آينده، اولين نسخه آن ارائه شود. شايان 
نرم افزار،  اين  بستر  در  كه  است  ذكر 
طراحي كامل انواع سيكل های حرارتي و 
توليد آب شيرين و تمام تجهيزات سيكل 
غير از تجهيزات توربين گاز و بخار انجام 

خواهد گرفت.

طراحي انواع توربين های آبي
و اجزاي آن

كه  است  دهه  يك  از  بيش  تاكنون 
طراحي توربين در مجموعه شركت فراب 
آغاز شده است. از سال 1386 در مجموعه 
شركت فراب، فعاليت طراحي توربين به 
پشتوانه بيش از 10 سال بازنگري طراحي 
روي پروژه هاي انجام  شده و در دست اجرا 
با  متخصصان  از  كامل  تيمي  و  آغازشده 
حيطه  اين  در  گوناگون  تخصص هاي 
 10 گتوند  نيروگاه  داشته اند.  فعاليت 
مرحله  در  حاضر  حال  در  كه  مگاواتي، 
توربين  آخرين  مي برد،  سر  به  طراحي 
طراحی شده فراب براي يك طرح نيروگاه 
نيروگاه  اين  توربين  طراحي  است.  آبي 

در كنار طرح هاي نيروگا ه هاي آبي ديگر، 
در  شركت  توانايي  آزاد،  نيروگاه  مانند 
طراحي، تحليل و ساخت توربين هاي آبي 
را نشان داده و معرف تمايز توان مهندسي 
شركت است. به عالوه، طراحي نيروگاه 10 
مگاواتي گتوند و ساخت آن در آينده در 
كنار موارد پيشين، موجب افزايش تجربه 
شركت و باور به توليدات داخلي در سطح 
كالن كشور پيرامون طراحي توربين هاي 

كوچك و متوسط مي شود.
نيروگاه  اين  توربين  طراحي  دنبال  به 
ميكرو  توربين هاي  طرح هاي  كوچك، 
پی ريزی  فراب  مهندسي  توسط  نيز 
و  تجربه  ضمن،  در  شد.  پياده سازی  و 
زمينه  در  فعاليت  از  حاصل  اطالعات 
فعاليت  شروع  موجب  آبي،  توربين هاي 
آزمايش  دستگاه  طراحي  در  شركت 
و  كارايي  بررسي  به منظور  )تست ريگ( 
عملكرد توربين هاي فرانسيس پيكو )تا 5 
كيلووات(، ميكرو )5 الي 100 كيلووات( 
و  كيلووات(   1000 الي   100( ميني  و 
پلتون  توربين هاي  تست ريگ  همچنين 
شد. بدين وسيله، بدون نياز به شركت ها و 
آزمايشگاه هاي خارجي و صرف هزينه هاي 
بازدهي  و  عملكرد  آن،  با  مرتبط  زياد 

توربين مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
كاتالوگ  مهندسي،  به همت همكاران 
انتخاب  براي  فراب  اختصاصي  فني 
در  متوسط  و  كوچك  سايز  توربين هاي 
اين  بر  شد.  منتشر  و  تهيه  گذشته  سال 
و  كسب شده  دانش  از  استفاده  با  اساس 
تجارب موفق موجود در زمينه توربين هاي 
فرانسيس و داشتن مدل هاي مناسب تست 
 شده توربين، مجموعه فراب به تهيه رويه 
و برنامه اي براي بررسي و مقايسه عملكرد 
توربين هاي مختلف در قطر و سرعت هاي 
سنگ  مهم،  اين  كه  كرده  اقدام  مختلف 
توربين هاي  كاتالوگ هاي  تهيه  بناي 
است.  بوده  متوسط  و  كوچك  فرانسيس 
توربين  انتخاب  و  شناسايي  به منظور 
اختصاصي  كد  داراي  مدل  هر  مناسب، 
براي  موردنياز  غرقابي  نمودارهاي  است. 
مستندسازی  و  تهيه  نيز  مدل ها  اين 
انتخاب  براي  فوق الذكر  رويه  است.  شده 
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براي  همچنين  كاتالوگ،  تهيه  و  توربين 
و همچنين  ميكرو  فرانسيس  توربين هاي 
و  بسط  نيز  كاپالن  و  پلتون  توربين هاي 
دستاوردهاي  جمله  از  است.  توسعه يافته 
معاونت مهندسي شركت فراب در بخش 
بهينه سازي  و  طراحي  آبي،  توربين هاي 
نوع  بر  تمركز  با  آبي  ميكروتوربين هاي 
ميكروتوربين هاي اين الين )Inline( است 
كه توان خروجي آن ها متناسب با اختالف 
است.  آب  مسير  و خروجي  ورودي  فشار 
كاركرد اصلي اين ميكروتوربين ها، خطوط 
ميكروتوربين ها  اين  است.  آب  انتقال 
مي توانند جايگزين مناسبي براي شيرهاي 
فشارشكن در خطوط لوله انتقال آب باشند 
و در دامنه وسيعي از تغييرات فشار و دبي 
قابل قبول كار كنند. در حقيقت،  بازده  با 
شيرهاي  توسط  كه  پتانسيلي  انرژي 
به وسيله  مي شود،  مستهلك  فشارشكن 
ميكروتوربين ها به انرژي الكتريكي تبديل 
مي شود.  تزريق  شهري  برق  شبكه  به  و 
تهران  آبفاي  شركت  با  فشرده  مذاكرات 
ساختگاهها  از  تعدادي  واگذاري  جهت 
به منظور طراحي و تعبيه اين توربين ها در 

جريان است.

طراحي و پشتيباني فني سيستم های 
كنترل مركزي، اتوماسيون صنعتي و 

محصوالت كنترلي انحصاري
سال  توافقات  و  برنامه ريزی  مطابق 

گذشته مقررشده تا طراحي، پياده سازی و 
اجراي سيستم كنترل نيروگاه و تجهيزات 
وابسته )DCS( در مهندسي فراب انجام 
 شده و براي اين بخش، پيمانكار مستقل، 
گرفته  به كار  قبل  پروژه های  مشابه 
نمی شود. در همين راستا، سيستم كنترل 
كنترل  سيستم  داالهو،  نيروگاه  اصلي 
بخش آب شيرين كن نيروگاه پارس جنوبي 
نيروگاه  كنترل  سيستم  مجدد  اجراي  و 

آزاد در مهندسي در حال انجام هستند. 
گروه  قبلي  پروژه هاي  در  همچنين 
پيمانكاران  به  كنترل  سيستم  كه  فراب 
معاونت  شده،  واگذار  شركت  از  بيرون 
مهندسي تالش كرده، در صورت نياز به 
در  كنترل  سيستم های  ارتقای  يا  اصالح 
مراحل راه اندازی، سرويس های موردنياز را 
به مديريت های اجرايي ارائه كرده و عالوه 
بر كاهش هزينه ها )به سبب واگذاری های 
دوره  شرايط  فراب(،  از  خارج  به  جديد 
بهره برداری را )به علت در اختيار گرفتن 
آخرين وضعيت پياده سازی های كنترلي( 
تسهيل و مطلوب تر كند. يكي از مثال های 
يوتيليتي  پروژه  گذشته،  سال  موفق 
فاز  سه  اين  است.   24-23-22 فازهای 
 Chilled پااليشگاهي داراي چهار پلنت
را  آن ها  تجهيزات  كه  است   Water
شركت Frigo ايتاليا تأمين كرده است. در 
تيرماه 1397 و در پي عدم همكاري وندور 
و عدم توانايي پيمانكار سيستم كنترل كه 

مجموعه  كل  براي  را  حساسي  شرايط 
فراب  مهندسي  بودند،  آورده  پديد  فراب 
جهت راه اندازی اين مجموعه ها همكاري 
جدي خود را با شركت ساختمان و نصب 
فراب آغاز كرد. در شرايطي كه سوپروايزر 
شركت سازنده بيش از دو ماه در سايت 
حضور يافته و بدون حصول نتيجه كشور 
و  كنترل  بخش های  بود،  كرده  ترك  را 
مسئوليت  مهندسي،  معاونت  در  فرآيند 
و  كنترل  سيستم  الجيك  بازنويسي 
وندور  اساسي در طراحي  تغييرات  ايجاد 
دقيق  مطالعه  با  و  پذيرفتند  را  ايتاليايي 
اين  مدارك  مقايسه  و  طراحي  مدارك 
 19 فاز  نظير  مشابه  پروژه های  با  پروژه 
پارس جنوبي، همچنين حضور مستمر در 
سايت، نهايتاً با تغييرات بنيادي در اجزاي 
سيستم موفق شدند، اولين واحد را به طور 
كنند.  كارفرما  تحويل  و  راه اندازی  كامل 
طي فرآيند فوق الذكر، هيچ گونه پشتيباني 
صورت  تجهيزات  سازنده  سوي  از  فني 
طراحی ها  در  بازنگري  تمام  و  نپذيرفت 
مبتني بر دانش مهندسي فراب انجام  شده 
است. شايان  ذكر است سه لوپ كنترلي و 
بيش از 10 آالرم و تريپ جهت راه اندازی 
اين   اضافه شد.  به سيستم كنترل  موفق 
در حالي بود كه پيمانكار نرم افزار، سيستم 
كنترل را نهايي قلمداد می كرد. همچنين 
ضرايب تمام لوپ هاي PID از نو محاسبه 
و تنظيم شد و بسياري از SetPointها با 

مسئوليت مهندسي تغيير يافتند.
داريان  پروژه  در  ديگر  مشابه  مورد 
انجام شده است. به سبب نياز ديسپاچينگ 
امكانات جديدي در  شبكه، ضروري بود، 
سيستم  مانيتورينگ  و  گزارش ها  بخش 
مطابق  شود.  پياده سازی  نيروگاه  كنترل 
به  بخش  اين  پروژه،  مديريت  تصميم 
مهندسي واگذار و ماژول نرم افزاری مورد 
در  و  پياده سازی  مهندسي  توسط  نياز 
مستقر  نيروگاه  كنترل  مجموعه سيستم 

شد. 
سال  در  انجام شده  هدف گذاری  با 
اتوماسيون  حوزه  در  مهندسي  گذشته، 
صنعتي با تمركز بر بخش، توليد و شبكه 
نيازهاي  بخش  اين  در  است.  كرده  ورود 
صنعت شناسايي و بر اساس تجربه و دانش 
موجود، راه حل های انحصاري و محصوالت 
اختصاصي توليد و در مجموعه گروه فراب 
در  می شود.  عرضه  شركت  از  خارج  و 
نخستين اقدام، توليد محصول اختصاصي 
Joint Control فراب براي به كارگيری 
است.  آغازشده  برقابي  نيروگاه های  در 
نسخه اول اين محصول براي به كارگيری 
در نيروگاه داريان تهيه شده و نسخه دوم 
نيروگاه  براي  اين محصول در حال تهيه 
جديد  نسخه  تهيه  در  است.  سياه بيشه 
منحصربه فرد  قابليت های  محصول،  اين 
نظر  در  جديدي  جانبي  ابزارهاي  و 
در  می شود  پيش بينی  كه  گرفته شده 

در حوزه كنتورهای 
هوشمند، تمركز سال 
جاري ورود به حوزه 
اندازه گیری گاز بوده 
است. پروتكل های 
مخابراتي مورداستفاده در 
بخش گاز بررسي و براي 
پیاده سازی تحلیل شدند. 
با مشاركت معاونت 
برنامه ريزي و توسعه 
سیستم ها و گروه تولید 
نرم افزار، اين بخش 
پیاده سازی و به محصول 
Head-end فراب اضافه 
شد. تست های عملي 
با چند نمونه كنتور گاز 
انجام شد
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عرضه خارج از گروه فراب و حتي فروش 
خارجي نيز موفق باشد. 

جديدي  محصول  بخش،  اين  در 
برقابي  نيروگاه های  در  به كارگيری  براي 
كوچك در حال بررسي و طراحي است. 
در محصول جديد )كه in-1-3 نام گذاری 
نيروگاه  اصلي  فرآيندهاي  است(،  شده 
در يك  و حفاظت  كنترل  گاورنر،  شامل 
مجموعه تجميع شده و بخش های اصلي 
مشترك  سخت افزاری  بستر  يك  روي 
تحقق  به منظور  پياده سازی خواهند شد. 
سطح  در  گاورنر  پياده سازی  برنامه،  اين 
جزييات در مهندسي در حال انجام است. 

كنتور هوشمند 
تمركز  هوشمند،  كنتورهای  حوزه  در 
اندازه گيری  حوزه  به  ورود  جاري،  سال 
گاز بوده است. به اين منظور، پروتكل های 
گاز  بخش  در  مورداستفاده  مخابراتي 
بررسي و براي پياده سازی تحليل شدند. 
با مشاركت معاونت برنامه ريزي و توسعه 
اين  نرم افزار،  توليد  گروه  و  سيستم ها 
Head- بخش پياده سازی و به محصول

عملي  تست های  شد.  اضافه  فراب   end
و  شد  انجام  گاز  كنتور  نمونه  چند  با 
گفت وگو با يكي از مشتريان بزرگ بخش 
فراب  محصول  به كارگيری  براي  گاز 
و  انجام  اندازه گيری  زيرساخت  به عنوان 
 Proof( مفاهيم  اثبات  اوليه  تست های 
مذكور  مشتري  توسط   )of Concept

انجام و تأييد شده اند.

حوزه مهندسي پروژه های ريلي
اساسي  نيازمندی های  از  يكي 
و  فنی  ديدگاه  از  ريلي  پروژه های 
شبيه سازی  انجام  قراردادي،  تعهدات 
است.  ريلي  سيستم های  الكترومكانيكي 
اين مهم تا پيش از اين توسط شركت های 
با صرف هزينه  خارجي مانند سشرون و 
مشكل  محقق  مي شد.  بسيار  زمان  و 
مذكور وقتي حادتر می شد كه عمدتاً بنا 
و  فازبندي  كارفرمايي،  به درخواست های 
نحوه راه اندازی و بهره برداری از خطوط در 
طول احداث پروژه دچار تغييرات اساسي 
شبيه سازی هاي  انجام  ضرورت  و  شده 
مكرر و چندين باره در پروژه ها خودنمايي 

می كرد. بنابراين، با يك برنامه ريزی مؤثر 
نسبت به تهيه و تأمين اين نرم افزار اقدام 
پروژه  مهندسي  تيم  راستا  اين  در  شد. 
مبناي  بر  كار  انجام  فازبندي  و  تشكيل 
استخراج مباني تئوري و نظري، استخراج 
كدنويسي  الجيك ها،  و  فلوچارت ها 
اعتبارسنجي  نرم افزار،  پياده سازی  و 
شبيه سازی  حاصل  نتايج  با  خروجی ها 
ساير شركت های خارجي، تعريف و مرحله 
 به  مرحله به اجرا گذاشته شد. هم اكنون 
نرم افزاری قوي و كاربردي با قابليت های 
Solver فني باال به همراه امكان انتخاب

شده  ايجاد  مجموعه  در  مختلف  هاي 
در  را  شركت  بود  خواهد  قادر  عماًل  كه 
حوزه متروسيستم از شركت های خارجي 
مستقل كند. شايان ذكر است اين قابليت 
كارفرمايان معرفی شده و با استقبال ايشان 

مواجه شده است.
به  كه  نرم افزار  اين  توسعه  فاز 
بين شهری  قطارهاي  حركت  شبيه سازی 
)مانند پروژه قطار برقي بافق- بندرعباس( 
مربوط است،جاري بوده و جزئي از اهداف 

سال آتي است.
توان(  )تامين  برقي  تجهيزات  ناوگان، 
اصلي  و سيستم سيگنالينگ، سه بخش 
كه  است  ريلي  پروژه  يك  تجهيزات  از 
اينترفيس هاي  و  پيچيده  فن آوری های 
زيادي با يكديگر دارد. از جمله فعاليت های 
مهندسي  بخش  در  اساسي  و  مهم 
و  سيويل  اينترفيس هاي  مديريت  مترو، 
تجهيزات در پروژه هاي ريلي است كه تا 
قبل از ورود شركت فراب به صنعت ريلي 
مهندسي،  با  مرتبط  فعاليت های  تمام 
با  اينترفيس  مديريت  و  نظارت  طراحي، 
مشاركت حداكثري شركت های مهندسين 
مشاور اروپايي صورت می پذيرفت. با ورود 
شركت فراب به صنعت ريلي و بهره گيری 
داخلي  كارشناسان  مهندسي  و  دانش  از 
فراب  سيستمي،  عملكرد  همچنين  و 
موفق به جلب رضايت كارفرما براي انجام 
فعاليت های مهندسي و اينترفيسي توسط 
اين  تيم مهندسي شد. در سال گذشته، 
دو  پروژه های خط  دوم  فاز  در  فعاليت ها 
تهران  متروي  هفت  خط  و  مشهد  مترو 
با  قم  متروي  پروژه  در  و  يافته  استمرار 

قوت شروع  شده است.

نو آوري ها  جمله  از  گذشته،  سال  در 
معاونت  در  انجام  شده  فعاليت های  و 
مهار  و  كنترل  شناسايي،  مهندسي، 
تجهيزات  بين  مخرب   )Noise( اختالل 
گذشته  سال  در  قطار  كنترلي  و  برقي 
از  اختالل  اين  مخرب  تأثيرات  است. 
لحاظ اينترفيسي تا آنجا اهميت دارد كه 
آن،  مجاز  حد  بيش  از  وجود  صورت  در 
قطار  و  شده  مختل  قطار  ايمني  كنترل 
با  خوشبختانه  نيست.  حركت  به  قادر 
تالش های صورت گرفته در سال گذشته 
موفق به حذف نويز مخرب روي سيستم 
سيگنالينگ قطار در طرح خط دو متروي 
دستاوردهاي  جمله  از  كه  شديم  مشهد 
ريلي  صنعت  در  مهندسي  منحصربه فرد 

محسوب مي شود. 

حوزه جديد طراحي
پست های فشارقوی

در اولين قدم در سال گذشته ،طراحي 
اينترفيس هاي  مديريت  و  تفصيلي  پايه، 
در  كامل  به طور  فشارقوی  پست های 
شد.  گذاشته  اجرا  به  مهندسي  معاونت 
قرارداد  نوع  بتوان  تا  شد  سبب  امر  اين 
پست ها را كه تاكنون به صورت EPC در 
پروژه ها بوده و مشمول افزايش هزينه های 
باال  تمام شده  قيمت  و  بسيار  باالسري 
تامينكنندگان  ريز  قراردادهاي  به  ميشد، 
تبديل و با اين عمل عالوه بر ارتقای سطح 
رزومه  ايجاد  و  مجموعه  دانش  و  علمي 
مطلوب تر براي شركت در حوزه پست های 
فشارقوی، دستاورد مالي قابل توجهي براي 

شركت ايجاد كرد.
و  درخواست  حسب  دوم  قدم  در 
دعوت »مديريت كل دفتر استانداردها و 
پيشنهاد  تهيه  به  آبفا«،  و  آب  طرح های 
تهيه   « مناقصه  ارزيابي  اسناد  و  فني 
دستورالعمل نگهداري پست های باالفصل 
نيروگاه آبي« اقدام كرده ايم . اسناد مذكور 
كار،  متدولوژي  و  شرح  بر  مشتمل  كه 
تجربه فراب در امور مهندسي و نگهداري 
همكاران  سابقه  فشارقوی،  پست های 
مرتبط و زمان بندی اجرا پروژه بوده، مورد 
اول  پيشنهاد  به عنوان  و  قرارگرفته  تاييد 
شده  معرفي  مذكور  مهندسي  مناقصه 

است.

حوزه جديد توسعه فناوری های نانو
با توجه به مذاكرات اوليه با ستاد ويژه 
علمي  معاونت  )ذيل  نانو  فناوري  توسعه 
اسالمي  جمهوري  رياست  فناوري  و 
گذشته  سال  پاياني  ماه های  در  ايران( 
معاونت  محوريت  با  مشتركي  كارگروه 
مهندسي، توسعه همكاری ها با اين ستاد 
موضوعات  در  دانش بنيان  شركت های  و 
در  نانو  فناوری های  توسعه  با  مرتبط 
حوزه صنعت آب و انرژي را آغاز كرد. در 
پتانسيل های  شناسايي  فاز  حاضر،  حال 
اوليه جهت توسعه اين فناوری ها درحال 
اميد خدا در سال پيش  به  انجام بوده و 
در  پروژه ها  اين  اجراي  و  طرح ريزی  رو، 
با شركت های  قالب همكاري و مشاركت 
دانش  بنيان دنبال خواهد شد. همچنين 
بنا داريم تا با به كارگيری محصوالت فعلي 
طرح های  در  نانو  فناوري  با  شده  توليد 
از  چه  كشور،  از  خارج  و  داخل  انرژي 
طريق به كارگيري مستقيم اين محصوالت 
در طرح هايی كه با سرمايه گذاری مستقيم 
مسير  از  چه  و  می شود  انجام  شركت 
رايزني با كارفرمايان و مشاوران و توجيه 
ايشان جهت استفاده از اين محصوالت در 
ايفا  نقش محوري  واگذارشده،  پروژه های 

كنيم. 

انجام مطالعات سيويل 
طرح های برقابی مگري و قره چيلر در 
ارمنستان  ايران و  محدوده مرز مشترك 
كار  دستور  در  گذشته  سال های  از 
ارمنستان  و  ايران  دولت های  مشترك 
قرارگرفته و شركت فراب به عنوان متولي 
و پيمانكار نيروگاه جانب ارمنستان )طرح 
مگري( به كارفرماي ارمني معرفي شده 
شامل  به طوركلی  طرح  هر  اجزاي  بود. 
متر   8 ارتفاع حدود  )با  انحرافي  يك بند 
سيستم  متر(،   240 حدود  تاج  طول  و 
آب  انتقال  تونل  آبگير،  و  رسوب گيری 
قطر  با  كيلومتر(   20 تا   18 )حدود 
 122 طراحي  دبي  و  متر   8.5 حفاري 
دو  برقابي  نيروگاه  و  ثانيه  بر  مترمكعب 
واحدي با ظرفيت مجموع 100 مگاوات 
است كه ابعاد و احجام براي هر دو طرح 
است.  يكسان  قره چيلر حدودا  و  مگري 
دو  حفر  می شود  مالحظه  كه  همانطور 
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تونل با مجموع طول حدود 40 كيلومتر 
را  طرح  اين  متر   8.5 حفاري  قطر  با  و 
كاماًل  جرياني  برقابی  طرح های  ساير  از 
در  همواره  طرفي،  از  می كند.  متمايز 
دليل  به  تونلي  و  زيرزميني  طرح های 
برخورد با شرايط زمين شناسی ناشناخته 
عدم شناسايي  و  احتمالي  ريسك های  و 
به صرف  می تواند  آن ها  مسائل  درست 
زمان و هزينه های هنگفت اجرايي منجر 
شده و حتي اقتصاد طرح را كاماًل تحت 
تأثير خود قرار داده يا با شكست مواجه 
كند. در سال های اخير، شاهد پروژه هايی 
بوده ايم كه به دليل برخورد با مخاطرات 
زمين شناسی و شرايط پيش بينی  نشده، 
دچار تاخيرات جدي شده و اجراي آن ها 
همراه با صرف هزينه های زياد براي عبور 
را  فراب  مهندسي  مهم  اين  است.  بوده 
به عنوان بازوي فني شركت بر آن داشت 
فعلي  وضعيت  انجام شده  مطالعات  تا 
و  اقتصادي  فني،  جنبه های  از  را  طرح 
داده،  قرار  مجدد  ارزيابي  مورد  اجرايي 
ريسك های  و  مشكالت  مسائل،  تمامي 
احتمالي طرح را مرور، سپس پيشنهاد ها 
كاهش  جهت  در  را  الزم  راهكارهاي  و 
ريسك ها، هزينه ها و عملياتي شدن طرح 
مطالعه  و  بررسي  نزديك  آينده ای  در 
كند. پس از يك دوره بررسي كارشناسي 

و بازديد از محدوده طرح، نهايتا بر اساس 
مطالعات همكاران مهندسي مشخص شد 
كه می توان با اعمال پاره ای تغييرات در 
به  آن،  كلي  اهداف  حفظ  ضمن  طرح، 
كاهش هزينه ها، زمان اجرا و ريسك های 
احتمالي ناشي از اجراي طرح اقدام كرد. 
در ادامه به منظور ارائه طرح پيشنهادي 
محل  در    ،1397 سال  اوايل  در  فراب، 
طرح  عوامل  حضور  با  و  نيرو  وزارت 
ضمن  و  برگزار  تخصصي  نشست های 
استقبال از گزينه های پيشنهادي مهندسي 
از  پس  فعلي  طرح  كه  شد  اعالم  فراب، 
گذشت زمان طوالني، به بن بست رسيده 
و با وضعيت جاري عملياتي نخواهد شد، 
بنابراين بايد نسبت به بازنگري طرح فعلي 
اقدام شود. متعاقبا پيگيری های الزم براي 
فراب  پيشنهادي  طرح  كردن  عملياتي 
و  گرفته  قرار  نيرو  وزارت  كار  دستور  در 
هم اكنون جلسات فني در جهت پيشبرد 
در  مطالعات  بعدي  فاز  به  ورود  و  طرح 
حال پيگيري و انجام است و اميدواريم با 
حمايت مديريت شركت، طرح پيشنهادي 

فراب عملياتي شود.
چندمنظوره  طرح  در  اين ،  ضمن 
توجه  با  سريالنكا  كشور  در  اومااويا 
زيست محيطی  و  اجتماعي  معضالت 
تونل  داخل  به  آب  زياد  نشت  از  ناشي 

بلند، اعم از كاهش سطح آب يا خشك 
سطح  نشست  اهالي،  چاه هاي  شدن 
از  پس  خانه  ها،  خوردن  ترك  و  زمين 
و  كارفرما  با  متعدد  جلسات  تشكيل 
به  تصميم  سرانجام  طرح،  مشاورين 
تكميلي  هيدروژئولوژي  مطالعات  انجام 
گستره  در  عددي  شبيه سازی  قالب  در 
بررسي  به منظور  بلند  تونل  محدوده 
تأثير  و  زيرزمينی  آب  شرايط  دقيق تر 
و  سطحي  آبي  منابع  بر  تونل  حفر 
زيرزميني گرفته شد و انجام اين كار به 
كارفرماي سريالنكايي تعهد شد. در گام 
توسط  مطالعات  اين  شد  مقرر  نخست، 
فراب  مشاور  به عنوان  آمبرگ  شركت 
اومااويا و طی مدت شش  بلند  تونل  در 
انجام  به  شروع  از  پس  شود.  انجام  ماه 
آمبرگ،  شركت  توسط  مذكور  مطالعات 
تغيير  و  مشكالت  از  پاره ای  دليل  به 
شركت  تعهد  به  توجه  با  و  طرح  مشاور 
به كارفرما و پتانسيل كارشناسي مرتبط 
با اين حوزه در مهندسي فراب، انجام اين 
سپرده  فراب  مهندسي  معاونت  به  مهم 
شد. به همين منظور، اين مطالعات با سه 
رياضي  مطالعه  شامل  مجزا  كامال  روش 
الگوريتم  روش  از  استفاده  با  آماري 
ژنتيك، شبيه سازي با مدل سازی عددي 
نرم افزار  از  استفاده  با  محدود(  )المان 

مدل سازی  با  شبيه سازي  و   Phase2
نرم افزار  با  هيدروژئولوژي  عددي 
 Groundwater Modelling
 System )GMS(- MODFLOW
مدت زمان  طی  يكديگر  به موازات  و 
با تالش های همكاران  و  ماه  فشرده سه 
در  است  گفتني  شد.  انجام  مهندسي 
مطالعات مهندسي فراب، عالوه بر انجام 
مشاور  به  واگذارشده  خدمات  شرح 
براي  ديگر  مستقل  روش  دو  از  آمبرگ، 
استفاده  نتايج  صحت سنجي  و  بررسي 
مطالعات  اين  نتايج  اكنون  هم  شد. 
اصلي  كارفرماي  به  ارائه  جهت  گسترده 
می توان  به جرئت  است.  تدوين  حال  در 
زياد  به دليل حجم  اين مطالعات  گفت، 
محاسبات و تحليل های پيچيده داده ها، 
توسط  كشور  در  بار  نخستين  براي 
انجام شده  مهندسي  معاونت  كارشناسان 

است.

حضور فعال در مناقصات
در سال گذشته در حوزه تهيه اسناد 
كشور  از  خارج  و  داخل  مناقصات  فني 
داشتيم.  فشرده ای  بسيار  فعاليت های 
عالوه بر اين، در حوزه مناقصات سيويل، 
عالوه بر تهيه اسناد فني، انجام تمام امور 
مرتبط با برآورد احجام و هزينه در معاونت 
جهت  همچنين  شد.  پی ريزی  مهندسي 
ارائه خدمات فني و شركت در مناقصات 
مهندسي و مشاوره نيز فعاليت های خود 
با همكاري معاونت هاي توسعه كسب  را 
و كار در سال گذشته آغاز كرديم. تالش 
كرديم تا قابليت ها و توانايی های عمومي 
و انحصاري فراب را در حوزه صنايع آب و 
انرژي و ريلي به كارفرمايان معرفي و ارائه 
مواجه  ايشان  استقبال  با  غالبا  كه  كنيم 
شده است. در حوزه خارج از كشور اين 
با كارفرماي  اوليه  توافقات  به  پيگيري ها 
مشاوره  خدمات  ارائه  جهت  مالزيايي 
تجهيزات  طراحي  جهت  نظارتي  و  فني 
داخلي  حوزه  در  است.  شده  منجر  دوار 
نياز به رتبه  نياز عموم كارفرمايان  طبق 
مهندسي وجود دارد كه اميدوارم در سال 
معاونت های  همكاري  و  باهمت  و  آتي 
توسعه كسب وكار بتوانيم اين مهم را به 

سرانجام برسانيم.

تونل انتقال آب- پروژه اومااويا



گروه فراب در سال 97

39 نشريه شماره 62 | بهمن و اسفند 1397

 در سال 1397 تمركز معاونت توسعه 
منابع انساني و پشتيباني مطابق برنامه  اي 
كه در اواخر سال 1396 در نشريه به آن 
مكانيزه  جهت  در  تالش  بود،  اشاره شده 
كردن بيشتر فعاليت هاي جاري، به منظور 
افزايش سرعت خدمات  و  هزينه  كاهش 

بود.
منابع  توسعه  و  آموزش  حوزه  در 
انساني عالوه بر فعاليت هاي جاري، براي 
كاركنان فراب دوره هاي ايمني و بهداشت 
كار جهت اخذ گواهينامه تاييد صالحيت 
شد.  برگزار  شركت  پيمانكاري  ايمني 
ارتباط  همچنين به منظور حفظ و بهبود 
با دانشگاه ها و انجام مسئوليت اجتماعي، 
رشته هاي  در  كارآموز  جذب  به  نسبت 
مختلف و از دانشگاه هاي معتبر اقدام شد 
بر اساس نظرسنجی  اين فعاليت،  كه در 
دانشگاه  مكانيك  دانشكده  در  انجام شده 
به عنوان  فراب  شركت  شريف،  صنعتي 
بهترين سازمان هاي كارآموزپذير  از  يكي 
انتخاب شد. در حوزه رفاه همكاران، شاهد 

بررسی های  و  ادواري  معاينات  اجراي 
جهت  هماهنگي  همكاران،  پزشكي 
اهدای خون توسط همكاران و نيز تغيير 
رويكرد در امور مرتبط با ورزش همكاران 
بوديم. استفاده از مربي داراي تحصيالت 
آمادگي  حوزه  در  مجرب  و  آكادميك 
به  تمرينات،  منظم  اجراي  و  جسماني 
جسماني  شرايط  قابل مالحظه  بهبود 
همكاران شركت كننده و نيز بازخوردهاي 

مثبت ايشان منجر شد. 
معاونت  با همكاري  پرسنلي  در حوزه 
اقداماتي  عمومي  روابط  بخش  و  مالي 
بيمه اي  هزينه هاي  كاهش  به منظور 
بر  ماليات  معافيت  كسب  نيز  و  سازمان 
درآمد بخشي از همكاران شاغل در خارج 
بهبود  دبيرخانه  در  شد.  انجام  كشور  از 
با استفاده  نامه ها  مديريت ورود و خروج 
همكاري  با  جامع  سيستم  نرم افزار  از 
سيستم ها  توسعه  و  برنامه ريزي  معاونت 
در  عمومي  روابط  حوزه  در  شد.   انجام 
در  نمايشگاه   6 در  حضور   ،1397 سال 
داخل و خارج كشور برنامه ريزي شد و به 
انجام رسيد. عالوه بر اين، تغيير محتوا و 
ساختار نشريه فراب در پيش گرفته شد. 

ارائه خدمات خريد  در حوزه تشريفات و 
بليت، تغيير رويكردي اساسي از سيستم 
سنتي به خريد آنالين داشتيم كه نتيجه 
و  بليت  هزينه هاي  نسبي  كاهش  آن 
حوزه  در  بود.   خدمات  سرعت  افزايش 
چندين  مشكل  بر حل  عالوه  تاسيسات، 
ساله سيستم مديريت پسماند ساختمان 
آن،  با  مرتبط  انشعابات  انجام  و  مركزي 
تعميرات اساسي سيستم آب گرم مصرفي 
نصب  و  مركزي  موتورخانه ساختمان  در 
افزايش  جهت  مداربسته  دوربين های 
امنيت و ايمني ساختمان به انجام رسيد. 
در  سرپرستي  و  هماهنگي  برنامه ريزی، 
نياز  مورد  برنج  تن  چهل  از  بيش  خريد 
برگزاري  از شمال كشور،  فراب  همكاران 
مزايده فروش ضايعات كارگاه های مختلف 
با  مرتبط  فعاليت هاي  انجام  همچنين  و 
در  كاركنان  اسكان  ساختمان هاي  اجاره 
از ديگر  پارس جنوبي و داالهو  پروژه هاي 
انجام شده در حوزه تداركات  فعاليت هاي 
كه  سالي  در  بود.  پشتيباني  خدمات  و 
گذشت پيگيري تغيير كاربري ساختمان 
نهايت  اداري، در  به  از مسكوني  نور  كوه 
صدور  و  مثبت  نتيجه  كسب  به  منجر 

فراهم سازی  شد.  اداري  كاربري  مجوز 
حمل ونقل  سيستم  از  استفاده  امكان 
اينترنتي طي دو مرحله، از ديگر تغييرات 
اساسي انجام شده در اين حوزه بود كه در 
پياده سازي مرحله سوم،  با  و  آينده  سال 
از سيستم حمل ونقل  قابل توجهی  بخش 
ساختار  قالب  در  شركت  درون شهری 

مذكور صورت خواهد گرفت. 
معاونت  همكاري  با  سال،  اين  در 
برنامه ريزي و توسعه سيستم ها و همچنين 
همكاران شركت، سيستم  تمام  همراهي 
نحو  به  كاركنان  غذاي  سفارش دهي 
بهره برداري  مورد  و  پياده سازي  مطلوب 

قرار گرفت.
منابع  به  توجه  با  و   1398 سال  در 
جاري  فعاليت هاي  بر  عالوه  موجود، 
منابع  توسعه  معاونت  تمركز  گذشته، 
به  معطوف  بيشتر  پشتيباني  و  انساني 
همچنين  و  تاسيسات  ايمني  افزايش 
بود.  خواهد  فراب  شركت  ساختمان هاي 
آينده  سال  در  انساني  منابع  حوزه  در 
دوره هاي  برگزاري  تا  كرد  خواهيم  سعي 
آموزشي و همچنين ارائه خدمات رفاهي 
با هدفمندي بيشتر و بهتري صورت گيرد.

گزارش عملكرد معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني شركت فراب در سال 97

ادامه حركت هدفمند از روش هاي سنتي

معاون توسعه منابع انساني
 و پشتيباني شركت فراب

مهدي كيان پور

 به رويكردهاي سيستمي
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هزينه كرد  وضعيت  كنترل  و  پايش 
پروژه ها، به ويژه در شرايط بد اقتصادي و 
كمبود منابع، جزو مهم ترين دغدغه های 
مديران ارشد يك شركت پروژه محور بوده 
و دسترسي به گزارش هاي تحليلي كارا، 
و  درست  تصميم سازي  در  مؤثری  نقش 
به موقع ايشان ايفا  مي كند. مديريت كنترل 
هزينه با درك اين موضوع همواره سعي 
نسبت  داده ها  دقيق  واكاوي  با  داشته، 
مديران  به  مؤثر  گزارش هاي  ارائه  به 
و  تهيه  كند.  اقدام  فراب  شركت  ارشد 
نقدينگي  وضعيت  گزارش هاي  انتشار 
نيروگاه  و  داالهو  نيروگاه  پروژه هاي 
متمركز پارس جنوبي در فواصل 15 روزه، 
باهدف پايش مستمر جريان مالي پروژه ها 

نمونه ای از اين اقدامات است.
نهايي سازي گزارش دعوي قيمتي اضافه 
احجام پروژه خط 2 متروی مشهد، تهيه 
متروي  پيش نويس اليحه دعوي خط 7 
رساندن  سرانجام  به  و  پيگيري  تهران، 
بخشي از دعوي و اضافه كاری های پروژه 
ادعايي  موارد  پيگيري  پارسيان،  نيروگاه 
پروژه شهريار، همكاري در تهيه و تدوين 
اليحه دعوي پروژه چندمنظوره اومااويا و 
انتشار ويژه نامه 25 سالگي فراب در قالب 
از  بخشي   ،Annual report 2017
فعاليت هاي انجام شده در مديريت كنترل 

هزينه در سال 1397 بوده است.
داشبوردهاي  پياده سازي  همچنين 
با  هزينه  كنترل  گزارش هاي  مديريتي 
نرم افزار،  و  سيستم  مديريت  همكاري 
و  اعتبار  تامين  سيستم  پياده سازی 
به منظور  بودجه  كاربردي كردن سيستم 
كنترل دقيق تر و بهتر هزينه هاي پروژه ها، 
از برنامه هاي آتي مديريت كنترل هزينه 
است. از ديگر اقداماتي كه در سال 97 در 

مهم ترين اقدامات سال 
1397 و برنامه هاي سال 
آتي معاونت برنامه ريزي 
و توسعه سيستم ها 

استقرار كامل سيستم جامع نرم افزاري 
فراب در شركت هاي گروه

معاون برنامه ريزی و توسعه 
سيستم های شركت فراب

محمد هوشيار

گروه فراب در سال 97
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با همكاري معاونت توسعه  اين معاونت و 
گرفت،  صورت  پشتيباني  و  انساني  منابع 
انجام فاز طراحي هويت بصري برند فراب 
براساس استراتژي برند مصوب در سال 96 
به شرح  مواردي  دربرگيرنده  فاز  اين  بود. 

زير بود:
- طراحي عناصر بصري برند

قواعد  و  اصول  اداري،  اقالم  طراحي   -
اقالم ديجيتال، سازماني و پرسنلي

و  اصول  و  محيطي  عالئم  طراحي   -
قواعد ديزاين فضاها، طراحي هدايا و اقالم 

چاپي
- اصول و قواعد كلي بصري برند

پروژه  راستاي  در  آن كه  توجه  قابل 
برند، طراحي وب سايت جديد گروه فراب 
اواخر  تا  مي شود  پيش بيني  و  آغازشده 
وب سايت  قالب  در  فراب  ارديبهشت 98، 

جديد به سايرين معرفي شود. 
از ديگر اقداماتي كه در سال آينده در 
خواهد  انجام  برند  پروژه  اجراي  راستاي 
شد؛ اجراي برنامه هاي ترويجي و آموزشي 
درون سازماني، بازطراحي و توليد محتواي 
كاتالوگ ها و بروشورها، توليد استانداردها و 
راهنماها در قالب كتابچه راهنماي مديريت 
توليد  و  اجتماعي  شبكه هاي  و  وب سايت 
محتواي الزم براي حضور شايسته بر بستر 
وب و شبكه اجتماعي منتخب، طرح ريزي  
اجراي  و  طراحي  و  محتوا  مديريت  نظام 

برنامه هاي جايگاه سازی برند مي باشد.
تعريف چشم انداز مجموعه  به  توجه  با 
برنامه ريزي  پيشين  دوره  در  فراب 
استراتژيك تا پايان سال 97، در سه ماهه 
تدوين  براي  جلسه هايی  امسال،  سوم 
جهت گيري كالن مجموعه فراب با حضور 
همكاران از معاونت هاي مختلف برگزار شد 
كه پس از تصويب اين جهت گيري در هيات 
كسب وكارهای  استراتژي  نقشه  مديره، 
مجموعه فراب برمبناي آن تدوين خواهد 
شد. همچنين در نظر است، در سال آتي 
طرح  فراب،  كالن  جهت گيري  براساس 
را  فراب  هلدينگ  ساختار  به  شكل دهي 
تعريف كنيم تا پس از تاييد هيات مديره 
در خصوص آن، اقدامات الزم برنامه ريزي 

و اجرا شود.
تضمين  مديريت  اقدامات  مهم ترين  از 
موفق  انجام   1397 سال  در  كيفيت 

و  ثالث  شخص  مميزي  داخلي،  مميزي 
ارائه بازخوردهاي الزم به ذينفعان مرتبط 

بوده است.
 بازنگري دستورالعمل هاي برنامه ريزي 
راهنماي  براساس  پروژه  كنترل  و 
دستورالعمل هاي  تهيه   ،PMBOK
در  آموزشي  دوره  برگزاري  تفصيلي، 
خصوص نحوه كار با نرم افزار تخصصي و در 
نهايت برگزاري مميزي داخلي برنامه ريزي 
و كنترل پروژه از جمله اقدامات انجام شده 
در سال 1397 در مديريت برنامه ريزي و 
مستندسازي بود كه با هدف يكسان سازي 
روال برنامه ريزي و كنترل پروژه در سطح 

شركت صورت گرفت. 
در سال 1397 پروژه داريان كانديداي 
شركت در هشتمين جايزه ملي مديريت 
همچون  چالش هايي  وجود  با  شد.  پروژه 
در  شركت  براي  فراب  تجربه  نخستين 
آماده سازي  براي  كم  فرصت  جايزه،  اين 
ساير  با  مقايسه  در  )خصوصا  اظهارنامه 
شركت  ها( و نظر برخي از همكاران مبني بر 
عملياتي نبودن اجراي آن با توجه به زمان 
مديريت  تيم  همكاري  و  تالش  با  اندك، 
و  پذيرفت  صورت  الزم  اقدامات  پروژه 
نتايج آن در سال 1398  اعالم  انتظار  در 

هستيم.
از تالش هاي انجام شده توسط مديريت 
پيگيري  به  مستندسازي  و  برنامه ريزي 
قرارداد  انعقاد  جمله  از  آزاد،  نيروگاه  امور 
فراب،  نگهداري  و  بهره برداري  شركت  با 
تهيه صورت وضعيت ها، پيگيري مطالبات از 
كارفرما و تهيه برنامه توليد روزانه نيروگاه 

آزاد می توان اشاره كرد.
توسط  گرفته  صورت  اقدامات  ديگر  از 
به  مي توان   1397 سال  در  مديريت  اين 
مشاركت در تدوين و ارائه اليحه تاخيرات 

متروي  پارس جنوبي،  نيروگاه  پروژه هاي 
نيروگاه  درالوك،  نيروگاه  پرند،  تهران 
گاوشان، نيروگاه داريان و پيش نويس پروژه 

تونل انتقال آب سد آزاد اشاره كرد.
در  دانش  مديريت  نهايی  دستورالعمل 
آن  پياده سازي  و  فراب  مجموعه  سطح 
به منظور باال بردن سطح مديريت دانش در 
شركت و تالش بيشتر براي يكسان سازي 
روال برنامه ريزي و كنترل پروژه در سطح 
توليد  برنامه ريزي  نرم افزار  تهيه  و  شركت 
معاونت  همكاري  با  آزاد  نيروگاه  برق 
مورد  فعاليت هاي  ديگر  از  مهندسي، 
پيش بينی جهت اجرا در سال آينده است.

در سال 1397 به دليل تغييرات نرخ ارز 
و همچنين تبعات ناشي از تحريم ، اقالم و 
قطعات كامپيوتري با تغيير زياد قيمت و 
همچنين كمبود اقالم در بازار روبه رو بود 
و طوالني بودن پروسه خريد و محدوديت 
نقدينگي و مالي شركت بر اين مشكالت 
تنگناها ضمن  باوجوداين  بود.  علت  مزيد 
هماهنگي با معاونت توسعه منابع انساني 
و پشتيباني و تغيير رويه تامين تجهيزات 
اصالح  و  تجهيز  به  موفق  انفورماتيك، 
جلسات  اتاق  بصري  سمعي  سيستم هاي 
دفاتر تهران، ارتقای سرويس هاي ارائه شده 
نگهداري زيرساخت  ايجاد و  به همكاران، 
ارتباطي جهت استقرار شركت نفت و گاز 
ذخيره سازي  زيرساخت  ارتقای  و  فراب 
هوشمند  كنتورهاي  پروژه هاي  اطالعات 

شديم. 
با هماهنگي  همچنين در سال 1397 
معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني، 
ساماندهي مديريت انبار اقالم انفورماتيك 
ارائه  انجام شد كه گام موثري در تسريع 

خدمات است. 
مهم ترين برنامه هاي پيشرو در مديريت 
وضعيت  ارتقای  ارتباطات،  و  انفورماتيك 
بهره برداري  با  شركت  اطالعات  امنيت 
پشتيبان گيری  و  رمزگذاري  متدهاي  از 
اطالعات، برقراري سيستم پشتيبان گيري 
از اطالعات پروژه هاي كنتورهاي هوشمند، 
تجهيزات  تمام  جهت  افزونگي  تأمين 
پايداري  افزايش  به منظور  كليدي 
سرويس ها و بهينه كردن وضعيت نگهداري 
نگهداري  و  سرويس  و  كامپيوتري  اموال 
تجهيزات با بهره گيري از نرم افزار تخصصي 

است.
جامع  سيستم  پروژه  سال1397  در   
و  درحال توسعه   )FTS( فراب  نرم افزاري 
زيرسيستم  راستا  اين  در  و  بوده  تكميل 
استقرار  كامل  به صورت  خريد  حسابداري 
دقت  افزايش  ضمن  سيستم  اين  يافت. 
مكانيزه  موجب  قراردادي  مقادير  كنترل 

شدن توليد اسناد شد. 
سيستم هاي  سال،  اين  در  همچنين 
به صورت  كارانه  و  دستمزد  و  حقوق 
كامل راه اندازي شد. در سيستم حقوق و 
دستمزد هزينه هاي محقق شده به صورت 
ماهانه و به طور مكانيزه برمبناي تايم شيت 
ثبت شده توسط كاركنان، تسهيم شده و به 

پروژه ها اختصاص مي يابد.
شايان توجه اين كه در اين سال پروتكل 
RF LoRA-WAN در نرم افزار كنتورهاي 
اضافه  نرم افزار  به  و  پياده سازی  هوشمند 

شد.
گرفته،  صورت  اقدامات  از  ديگر  يكي 
توليد نرم افزار شبيه سازي و تعيين ميزان 
راه آهن  خطوط  در  موجود  ولتاژ  و  توان 
به  بنا  نرم افزار  اين  توليد  بود.  شهري 
توجه  با  و  مهندسي  معاونت  درخواست 
 FTS نرم افزارهاي  توليد  موفق  سابقه  به 
و كنتورهاي هوشمند انجام شد. از جمله 
توليد  در  مشاركت  آتي،  سال  برنامه هاي 
با   ACC سيستم  طراحي  نرم افزاری 

معاونت مهندسي است.
تصميم بر آن است در سال 98 پايش، 
توليد و استقرار زيرسيستم هاي باقيمانده 
سيستم جامع نرم افزاري فراب را به اتمام 
استقرار  به  نسبت  همچنين  و  برسانيم 
تمام  در  نرم افزار،  جامع  سيستم  كامل 
حال  در  كنيم.  اقدام  تابعه  شركت هاي 
حاضر، در راستاي استقرار كامل سيستم 
شركت هاي  سطح  در  نرم افزاري  جامع 
گرفته  صورت  زيادي  اقدامات  مجموعه، 
و  استقرار  به  مي توان  جمله  آن  از  كه 
بهره برداري زيرسيستم دفترداري )مالي( 
در 7 شركت از شركت هاي مجموعه فراب 
را اشاره كرد. از ديگر برنامه هاي مديريت 
سيستم  استقرار  نرم افزار،  و  سيستم 
اطالعات  مبناي  بر  مديريتي  داشبورد 
نرم افزاري  جامع  سيستم  در  ثبت شده 

است. 

از ديگر اقداماتي كه در 
سال 97 در اين معاونت و با 
همكاري معاونت توسعه منابع 
انساني و پشتیباني صورت 
گرفت، انجام فاز طراحي 
هويت بصري برند فراب 
براساس استراتژي برند 
مصوب در سال 96 بود



طول خط

سرفاصله زماني 

اعزام قطارها
)در آينده 2 دقيقه(

واگن

پيمانكار تجهيزات 

ويژه و ناوگان

نوع قرارداد

3 دقيقه

ناوگان
 شركت فراب

تعداد ايستگاه

14.5

13

100

كيلومتر

طول سكو

100
متر

EPC
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كارفرما 

موضوع پيمان

طراحي، تأمين، حمل، نصب و راه اندازي تجهيزات مكانيكال و الكترومكانيكال 

شامل ناوگان، تامين توان، مخابرات سيگنالينگ، OCC، تجهيزات دپو، تهويه 

تونلي، پله برقي، ماشين آالت تعميرات و نگهداري خطوط ريلي

تعدادقطار 20
رام

 جابه جايي مسافرظرفيت

قراردادابالغ 

بهره برداري از

 6 ايستگاه مسافري

 و 1 ايستگاه عبوري

افتتاح و بهره برداري
 از ايستگاه پنجم

اتصال به خط 1 قطار شهري مشهد 

و بهره برداري تا ايستگاه نهم با 

ATO سيگنالينگ روشن در مد

24  هزارنفر

90/12
95/12

96/5
96/12

)در ساعت در هر جهت(

شركت قطار شهري مشهد

 موسسه رهاب
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گروه فراب در سال 97
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انتقال  جهت  اومااويا  پروژه  اجراي 
اومااويا  رودخانه های  مازاد  آب  ظرفيت 
توسعه  راستاي  در  اويا،  ماهاتوتيال  و 
 Uya استان  آب  كم  منطقه  كشاورزي 
است كه هم زمان با اين امر، توليد انرژي 
ظرفيت  به  زيرزميني  نيروگاه  طريق  از 

120 مگاوات صورت مي گيرد.
قسمت های اصلي پروژه شامل اجراي 
تونل  دايرابا،  و  پوهولپوال   RCC دو سد 
انتقال بين دو سد به طول3/87 كيلومتر، 
 15/29 طول  به  نيروگاه  بر  آب  تونل 
تاسيسات  و  عمودي  شفت  كيلومتر، 
به  ترانسفورمر  و  نيروگاه  مغار  وابسته، 
نيروگاه  مغار  به  دسترسي  تونل  همراه 
برق آبی  نيروگاه  كيلومتر،   2 طول  به 
زيرزميني به ظرفيت 120مگاوات، تونل 
پاياب به طول3/6 كيلومتر و خط انتقال 
نيرو به طول 22/7 كيلومتر و يك پست 

برق اصلي است.

مهم ترين اقدامات و موفقيت ها
 در سال 1397

بلند  تونل  در حفاري  معنا دار  تسريع 
در  فراب  حفاري  تيم  شدن  مستقر  با 
كارگاه از مورخ 1397/07/26 و حفاري 
حدود 1200 متر از دو جناح، اتمام نصب 
توربين،  شامل  نيروگاه  اصلي  تجهيزات 
ژنراتور، گاورنر، شير كروي و ترانس های 

اصلي نيروگاه، اتمام استيل الينيگ شفت 
سد  بتن ريزی  اتمام  نيروگاه،  عمودي 
پوهولپوال، شروع نصب تجهيزات كمكي 
نيروگاه، اتمام سازه آبگير تونل ارتباطي 
بين دو سد، اتمام سازه آبگير تونل بلند، 
شروع نصب استيل الينينگ شفت سرج.

مهم ترين مشكالت و چالش هاي 
سال 1397

به  كه  پروژه  نقدي  جريان  كسري 
توقف و كند شدن روند كار در بخش های 
مختلف پروژه منجر شده است. همچنين 
نشتي آب به داخل تونل بلند كه به صعوبت 
كار و الزامات كارفرما براي اعمال روش هاي 
سخت گيرانه  تزريق  پيش  آب بندی 
منجر  اجتماعي  مسائل  كنترل  به منظور 
و  هزينه  تحميل  باعث  نهايت  در  و  شد 
كندي در نرخ حفاري تونل بلند شده است. 

برنامه ها و راهبردهاي سال 1398 
با رويكرد آينده نگري

آب گيري سد پوهولپوال، اتمام حفاري 
تونل بلند، اتمام بتن ريزی شافت عمودي 
و سرج شافت، اتمام نصب و تست خشك 
اتمام نصب تجهيزات  نيروگاه،  تجهيزات 
هيدرومكانيك، اتمام نصب خط انتقال و 
پست نيروگاه از اهداف اصلي سال 1398 

است.

به  سردشت  برق آبی  نيروگاه  پروژه 
روي  مگاوات   150 مجموع  ظرفيت 
رودخانه كالس در استان آذربايجان غربي 
نيروگاه  اين  قرارداد  است.  احداث شده 
در شهريور سال 1392 از سوي شركت 
توسعه منابع آب و نيروي ايران به شركت 
فراب ابالغ  شده و در حال حاضر، احداث 
ساختمان نيروگاه و پست به اتمام رسيده 
و در مرحله پيش راه اندازي تجهيزات اصلي 

و كمكي است.

مهم ترين اقدامات و موفقيت ها در 
سال 1397

- تأمين بخش عمده اقالم پروژه
- اتمام پروسه حمل تمام تجهيزات 

خريد خارج به كارگاه 
- نصب سه واحد شيرهاي اصلي

- نصب سه واحد توربين و بخشی از 

ژنراتورهای سه واحد
- حمل و نصب سه واحد ترانس اصلي

- روتور الورينگ ژنراتور واحد يك
- نصب بخش عمده تجهيزات كمكي 

مكانيك و برق 
ساختماني  فعاليت های  اتمام   -

نيروگاه و پاياب.

مهم ترين مشكالت و چالش هاي 
سال 1397

و  ارز  نرخ  ناگهاني  افزايش   -
تجهيزات  تحويل  در  مشكالت  بروز 

ساخته شده توسط پيمانكاران
غيرقابل  پيش بينی  افزايش   -

هزينه های پروژه
- كمبود نقدينگي در پروژه

- بروز مشكالت ناشي از تغيير قوانين 
گمركي.

عملكرد معاونت پروژ ه هاي نيروگاه آبي در سال 97

معاونت آبي؛ زنده و پُرتالش

معاونت پروژ ه هاي نيروگاه آبي به عنوان يكي از معاونت هاي 
آنچه  گذاشت.  را پشت سر  و جوشي  پر جنب  فراب، سال  اجرايي 
در ادامه به عنوان گزارش عملكرد اين معاونت در سال 1397 ذكر 

)در   2 درالوك  آبي  نيروگاه  پروژه  هاي  وضعيت  بيان  مي شود، 
كردستان عراق(، پروژه چندمنظوره اومااويا )در كشور سريالنكا(، 
نيروگاه آبي سردشت، نيروگاه آبي داريان و تونل انتهايي سامانه 
انتقال آب از سد آزاد در مجموعه معاونت پروژ ه هاي نيروگاه آبي 

شركت فراب است.

پروژه چندمنظوره اومااويا

اجراي پوشش فلزي
شفت عمودي به طول 620 متر

پروژه نيروگاه و پست سردشت

پايان احداث ساختمان نيروگاه
و نصب تجهيزات اصلي و كمكي

سرپرست معاونت پروژ ه هاي نيروگاه آبي شركت فراب

محمدعلي خدادادي
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پروژه تونل انتهايي سامانه انتقال آب 
در  دهگالن  قروه  به دشت  آزاد  سد  از 
استان كردستان، بخش انتهايي از طرح 
سد  مخزن  از  آب  انتقال  سامانه  اصلي 
آزاد به دشت قروه دهگالن است. پروژه 
ماشين  با  مكانيزه  تونلي  احداث  جهت 
و  متر  به طول 10860   TBM حفاري 
قطر 3 متر تعريف  شده است. اين پروژه 

در آذرماه 1392 به فراب ابالغ شد.

مهم ترين اقدامات و موفقيت ها
 در سال 1397

شرايط  در  تونل  حفاري  ادامه   -
پرصعوبت زمين شناسی

دستگاه  برشي  ابزارهاي  تعويض   -
از  استفاده  با  مرحله  چند  در   TBM

تيم های غواصي و جوشكاري حرفه اي
استفاده از سيستم حفاري پيش رو 

در مراحل حفاري تونل.

مهم ترين مشكالت و چالش هاي 
سال 1397

پيش بينی نشده  زون  از  عبور   -
تغيير  و  آب  باالی  فشار  پتانسيل  با 
جنس  و  ساختار  قابل توجه  متناوب 

سنگ ناهمگن 
مالي  تامين  مشكالت  و  مسائل   -

پروژه و خريدهاي خارجي.

برنامه ها و راهبردهاي سال 
1398 با رويكرد آينده نگري

- افزايش نرخ حفاري ماهانه در زون 
سنگي و تكميل تونل تا پايان سال 1398

سيستم های  اجراي  و  طراحي   -
و  زمين  تحكيم  و  آب  فشار  كاهنده 

تقويت پمپاژ.

ظرفيت  به  داريان  آبي  برق  نيروگاه 
رودخانه  روي  مگاوات   210 مجموع 
سيروان در استان كرمانشاه احداث  شده 
است. قرارداد اين نيروگاه در آبان سال 
ابالغ شد و در  فراب  به شركت   1389
حال حاضر، هر سه واحد نيروگاه تكميل 

 شده و در حال بهره برداري است.

مهم ترين اقدامات و موفقيت ها
 در سال 1397

راه اندازی  و  نصب  فرآيند  اتمام   -
واحد سوم نيروگاه

بهره برداري  فرآيند  اتمام  و  شروع   -
آزمايشي واحد دوم نيروگاه 

عالی  شورای  تاييديه  دريافت   -
مرجع  باالترين  به عنوان  كشور  فني 

مالي  مسائل  مورد  در  تصميم گيري 
شايستگي  خصوص  در  قراردادي،  و 
قراردادي ادعا شده توسط شركت فراب. 

مهم ترين مشكالت و چالش هاي 
سال 1397

دريافت  فرآيند  شدن  طوالني   -
مورد  در  فني  عالی  شورای  تاييديه 
تزريق  عدم  قراردادي/  استحقاقات 

نقدينگي كافي توسط كارفرما

برنامه ها و راهبردهاي سال 1398 
با رويكرد آينده نگري

باقيمانده  پانچ هاي  كردن  برطرف 
قرارداد و بهره برداري با شرايط ايمن از 

هر سه واحد.

پروژه نيروگاه داريان

توليد كامل نيروگاه با ظرفيت نامي

سامانه انتقال آب از سد آزاد به دشت قروه - دهگالن

پيشبرد حفاري تونل
 در عمق 8 كيلومتري 

پروژه نيروگاه آبي درالوك 2

ابالغ تمديد مدت زمان قرارداد درالوك از 1142 روز به 1629 روز
در 2  درالوك 2  نيروگاه  و  پروژه سد 
فوريه 2016 )13 بهمن 1394(، پس از 

دريافت پيش پرداخت آغاز شد.
برق  درالوك »وزارت  پروژه  كارفرماي 
اقليم كردستان عراق«، تأمين كننده مالي 
الكتروكانزالت  »شركت  مشاور  »جايكا«، 
فراب  »مشاركت  پيمانكار  و  ايتاليا« 
اجراي  است.  بلندپايه«   - اينترنشنال 
فراب  شركت  با  تجهيزات  بخش 
اينترنشنال و بخش ساختماني با شركت 
بلندپايه است. محل قرارگيري پروژه سد 
و نيروگاه درالوك، در شمال كشور عراق، 
استان  در  تركيه،  مرز  كيلومتري   60
دهوك نزديك شهر عماديه و در روستاي 

درالوك روي رودخانه زاب بزرگ است.
با  مگاواتي   18.8 واحد  دو  نيروگاه 
)مجموع  دارد.  عمودي  كاپالن  توربين 

ظرفيت 37.6 مگاوات است(

مهم ترين اقدامات و موفقيت ها
 در سال 1397

و  اول  واحد  تيوب های  درفت  نصب 
قسمت های  ساخت  اتمام  نيروگاه،  دوم 
مراحل  طي  و  ژنراتور  و  توربين  مدفون 
تجهيزات،  اين  مابقي  ساخت  نهايي 
شامل  هيدرومكانيكال  تجهيزات  تحويل 
دريچه های استاپالگ، دريچه های اساليد 
و غلتكي و بخش عمده ای از دريچه های 
آشغال گيرها  تحويل  كارگاه،  به  راديال 
رسوب گير،  تجهيزات  تحويل  كارگاه،  به 
جرثقيل نيروگاه، كابل ها و سيني كابل و 
باتري شارژر،  و  باتري  مرتبط،  تجهيزات 
ترانسفورماتورهای كمكي، حفاري بخش 
سرريز  بتن ريزی  تكميل  تونل،  فوقاني 

راست، اجراي سازه فالشينگ و آمادگي 
انجام  زاب،  رودخانه  آب  انحراف  جهت 
بتن ريزی به حجم 63،000 مترمكعب )از 

حجم كل 190،000 مترمكعب(

مهم ترين مشكالت و چالش هاي 
سال 1397

• مشكالت ناشي از كمبود نقدينگي
همچون  تحريم  از  ناشي  مشكالت   •
مشكل انتقال پول و عدم همكاري برخي 

پيمانكاران خارجي در تحويل تجهيزات
سفارش گذاري  و  تأمين  مشكالت   •
نوع  بودن  ويژه  دليل  به  آرماتور  خريد 
آرماتور و ناممكن بودن تأمين آرماتور با 

شرايط خاص در داخل كشور عراق
• شرايط جوي نامناسب ماه های اكتبر 
و نوامبر 2018 و دو سيالب غيرمنتظره 

در اكتبر و نوامبر 2018 كه به نفوذ آب به 
راديال  مقاطع كاري فالشينگ و دريچه 

شماره يك سد منجر شد.

برنامه ها و راهبردهاي سال 1398 
با رويكرد آينده نگري

تامين  به  مربوط  فعاليت هاي  پايان   •
اصلي  تجهيزات  جمله  از   98 سال  در 

نيروگاه
• تكميل بدنه سد و نصب دريچه های 
فصل سيالب  آغاز  از  قبل  تا  راديال سد 
سال 98 )فصل سيالب از اواخر اسفند تا 

اواخر تير ماه سال بعد است(
• انجام بخشي از نصب تجهيزات اصلي 

و كمكي نيروگاه
فعاليت های  عمده  بخش  انجام   •

بتن ريزی
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گزارش عملكرد معاونت پروژه هاي صنايع ريلي

صنايع  پروژه هاي  معاونت 
از  يكي  عنوان  به  ريلي 
سال  فراب،  اجرايي  معاونت هاي 
گذاشت.  را پشت سر  ُپرتكاپويي 
گزارش  عنوان  به  ادامه  در  آنچه 
سال  در  معاونت  اين  عملكرد 
1397 ذكر مي شود، بيان وضعيت 
شهري  قطار   2 خط  پروژه  هاي 
مشهد، خط 7 مترو تهران و خط
مجموعه  در  قم  شهري  قطار   A
معاونت پروژه هاي صنايع ريلي 

شركت فراب است.

 معاونت ريلي؛
پويا و اميدوار به آينده

معاون پروژه هاي صنايع ريلی
 شركت فراب

سعيد قنبري

گروه فراب در سال 97
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گزارش عملكرد معاونت پروژه هاي صنايع ريلي
تكميل تجهيز كارگاه

و آغاز فعاليت هاي اجرايي
تأمين تمامي تجهيزات فاز يك 

سيستم سيگنالينگ
طول  به  قم  شهري  قطار   A خط 
ايستگاه  و شامل 14  كيلومتر   14/5
قم  شهر  شمال غربي  از  كه  است 
به صورت قطري به سوی جنوب غربي 
اين شهر حركت مي كند و پس از عبور 
معصومه  حضرت  حرم  مجاورت  از 
)س( در مركز شهر در ادامه تا مسجد 
جمكران ادامه مسير مي يابد. سازمان 
اصلي  كارفرماي  قم،  شهري  قطار 

مؤسسه  است.  طرح  اين 
حرا پيمانكار اصلي پروژه 
فراب  شركت  و  بوده 
مسئوليت طراحي، تأمين، 
راه اندازي  و  تست  نصب، 
 E&Mتجهيزات و  ناوگان 

بهره برداري  و  آموزش  همچنين  و 
يك ماهه و تعمير و نگهداري يك ساله 

تجهيزات را بر عهده دارد. 
در فاز اول بهره برداري مقررشده، 
ايستگاه   6 بين  قطار  تردد  امكان 
ايستگاه   4 و  مسافري  ايستگاه   2(

به صورت عبوري( فراهم شود.

مهم ترين اقدامات و موفقيت ها
 در سال 1397

از مهم ترين اقدامات انجام شده در 
پروژه خط A قطار شهري قم در سال 
اشاره  زير  موارد  به  مي توان   1397

كرد:
• تكميل قسمت عمده از مطالعات 

پايه باقيمانده از بخش تجهيزات 
اسناد  قابل توجه  بخش  تهيه   •

مناقصه بخش تجهيزات
مناقصات  از  بخشي  برگزاري   •
برخي  در  كه  تجهيزات  تأمين 
تهيه  مرحله  تا  كاري  بسته هاي 
تأمين كننده  با  قرارداد  پيش نويس 

پيش رفته است.
• تهيه مدارك مهندسي موردنياز 
ساخت ايستگاه ها در بخش تجهيزات

و  كارگاه ها  در  مؤثر  حضور   •
نظارت مستمر كارگاهي در خصوص 
اينترفيس هاي سيويل و تجهيزات با 
حضور نيروهاي متخصص و مستقر در 

سايت پروژه
مستندات  آماده سازي  آغاز   •

ترميم قيمت تجهيزات 
منظم  جلسه های  برگزاري   •
جلسه های  و  كارفرمايي  هفتگي 
گروه هاي  كار  متعدد 
همچنين  اجرايي  و  فني 
كارفرما  رضايت  كسب 
اجراي  با  امكان  حد  تا 
قابل  فعاليت هاي  تمام 
نظير  پروژه  در  انجام 
مهندسي، استعالم هاي بخش خريد 
و نظارت كارگاهي و امور اينترفيسي 
و يكپارچه سازي از ديگر موفقيت هاي 

اين معاونت بود.

مهم ترين مشكالت و چالش هاي 
سال 1397

قيمت هاي  توجه  قابل   تفاوت 
با  تأمين كنندگان  از  استعالمي 
كارفرمايي،  قرارداد  قيمت هاي 
تنگناهاي مالي، تغييرات نرخ برابري 
مشكالت  همچنين  و  ارز  و  ريال 

مرتبط با امور تجارت بين المللي.

برنامه ها و راهبردهاي سال 1398 
با رويكرد آينده نگري

• توافق با مجموعه كارفرمايي در 
و  پروژه  مالي  شرايط  اصالح  جهت 

تغييرات در شرايط پرداختي
تأمين  نحوه  استراتژي  تعيين   •

نقدينگي مورد نياز پروژه
قراردادهاي   تنفيذ   •

تأمين  كنندگان
آغاز  و  كارگاه  تجهيز  تكميل   •

فعاليت هاي اجرايي

 26 طول  به  تهران  مترو   7 خط 
به  ايستگاه   22 شامل  و  كيلومتر 
كه  است  دپو  و  پاركينگ  همراه 
شمال  در  واقع  بوستان  ميدان  از 
غربي تهران آغاز و پس از عبور از 
صفوي  نواب  چمران،  بزرگراه هاي 
در  تختي  ورزشگاه  تا  محالتي  و 

جنوب شرق ادامه مي يابد.
و  تهران  راه آهن شهري  شركت 

حومه، كارفرماي اصلي و 
شركت سپاسد پيمانكار 
هستند.  پروژه  اصلي 
مسئوليت  فراب  شركت 
نصب،  تأمين،  طراحي، 
راه اندازي  و  تست 

همچنين  و   E&M تجهيزات 
آموزش و بهره برداري تجهيزات را 

بر عهده دارد. 
بهره برداري در سال  اول  فاز  در 
1396 امكان تردد قطار در محدوده 
بسيج  ميدان  تا  صنعت  ميدان 
و  بهره برداري  ايستگاه   8 )شامل 
 21 طول  به  و  عبوري  ايستگاه   11
تغيير  با  كه  شد  فراهم  كيلومتر( 
مديريت شهري و عوامل كارفرمايي 
به داليل مسائل ايمني، بهره برداري 

پروژه متوقف شد.

مهم ترين اقدامات و موفقيت ها
 در سال 1397

انجام شده  اقدامات  مهم ترين  از 
در پروژه در سال 1397 مي توان به 

موارد زير اشاره كرد:
از  عمده اي  قسمت  تكميل   •

طراحي تفصيلي پروژه 
• تأمين تمامي تجهيزات فاز يك 

سيستم سيگنالينگ 
• تأمين تجهيزات اصلي سيستم 

تهويه 
سيستم  راه اندازي  و  نصب   •

سيگنالينگ در محدوده مياني خط 
)محدوده ايستگاه هاي L7 تا S7 به 

طول 7 كيلومتر(.
• بهره برداري پروژه در محدوده 
خيابان مولوي تا خيابان آذربايجان 
)ايستگاه هاي L7 تا Q7( با سيستم 
سيگنالينگ دائم شامل 5 ايستگاه 

بهره برداري و 1 ايستگاه عبوري
 3 از  بهره برداري  و  راه اندازي   •
احمر،  هالل  ايستگاه 
ميدان  و  مدرس  تربيت 
نتيجه  در  و  صنعت 
خط  از  بهره برداري 
تا  مهديه  ايستگاه  از 
صنعت  ميدان  ايستگاه 

تا پايان اسفند 1397. 

مهم ترين مشكالت و چالش هاي 
سال 1397

هزينه هاي  قابل توجه  افزايش   •
ريالي و ارزي در سال 1397

با  پرداخت  روش  تطابق  عدم   •
جريان نقدينگي پروژه 

و  بازرگاني  جديد  تحريم هاي   •
اقتصادي و اثرات آن بر قراردادهاي 

تجهيزات
مطالبات  پرداخت  در  تأخير   •
صورت وضعيت ها،  شامل  مالي 

هزينه هاي ترخيص و تعديل

برنامه ها و راهبردهاي سال 
1398 با رويكرد آينده نگري

 21 دوباره  راه اندازي   •
تا  بسيج  ايستگاه  از  خط  كيلومتر 
افزايش  و  صنعت  ميدان  ايستگاه 
ايستگاه هاي بهره برداري به 10 تا 12 
عدد تا انتهاي نيمه اول سال آينده 
باقيمانده  قراردادهاي  عقد   •
منابع  تأمين  صورت  در  تجهيزات 

مالي الزم

A پروژه خط
قطار شهري قم

در سال 97

پروژه خط 7 
مترو تهران
در سال 97

گروه فراب در سال 97
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پروژه خط 2 قطار شهري مشهد

گروه فراب در سال 97

پروژه خط 2 قطار شهري مشهد 
بخش  در  كيلومتر   0.45 طول  به 
بخش  در  كيلومتر   14.4 و  باز  رو 
زيرزميني، با تعداد سيزده ايستگاه 
شمالي  ضلع  در  طبرسي  منطقه  از 
كوه سنگي  منطقه  به سمت  مشهد 
امتداد  مشهد  جنوبي  ضلع  در 
مي يابد. قرارداد اين پروژه در قالب 
مهندسي، تأمين، نصب و راه اندازي 
تجهيزات  و  ناوگان  بسته   )EPC(
به   1390 سال  اسفندماه  در  ويژه 
دريافت  با  و  ابالغ  فراب  شركت 
آبان  در  پيش پرداخت  قسط  اولين 
ماه 1393 نافذ شد. شايان ذكر است 
كه تاكنون راه اندازي و بهره برداري 9 
ايستگاه از 13 ايستگاه پروژه انجام و 
خط 2 قطار شهري مشهد به خط 1 
متصل شده و در حال خدمات رساني 
به زائران بارگاه ملكوتي امام هشتم 
)ع(  موسی الرضا  ابن  علي  حضرت 

است.

مهم ترين اقدامات و موفقيت ها
 در سال 1397

• تكميل عمليات ساخت، تست و 
حمل قطارهاي 211 تا 214 به مشهد 
كارفرماي  به  قطار  رام   10 تحويل  و 

اصلي جهت بهره برداري
• تكميل عمليات تأمين، نصب و 
راه اندازي سيستم هاي تأمين توان، 
راديويي،  و  مخابراتي  سيگنالينگ، 
اعالن حريق، پله برقی و تهويه تونلي 
بهره برداري  تحت  ايستگاه هاي  در 
)ايستگاه هاي A2 تا I2( و همچنين 

فاز يك پايانه شمالي طبرسي
• رفع نواقص و پانچ هاي تجهيزات 
تمام سيستم های محدوده در حال 
شريعتي  ايستگاه  تا  بهره برداري 

)I2 تا A2 ايستگاه هاي(

خرابي هاي  و  اشكاالت  رفع   •
و  بهره برداري  درحال  سيستم هاي 
مجموعه  به  گارانتي  خدمات  ارائه 

كارفرمايي
• انعقاد قرارداد ساخت و سفارش 
تجهيزات  و  دپو  تجهيزات  تأمين 
و  ريلي  خطوط  نگهداري  تعميرات 

واريز پيش پرداخت  قراردادي
دوم  فاز  طراحي هاي  تكميل   •
و  تهيه  همچنين  پروژه،  مهندسي 
ازبيلت  ارائه نقشه هاي مارك آپ و 

مدارك مهندسي
 Operation Plan ارائه   •
بر  بنا  پروژه  فازبندي  اساس  بر 

درخواست كارفرماي اصلي
تنظيم  و  كميسيون  برگزاري   •
موقت  تحويل  صورت جلسه های 
سازندگان  و  پيمانكاران  با  قرارداد 

زيرمجموعه
با  قراردادي  مذاكرات  انجام   •
پيمانكاران و نهايی سازی پيشنهادات 
BMS/ فني و مالي بسته تجهيزات

SCADA
ثبت  مشكالت  رفع  پيگيري   •
ترخيص  و  تجهيزات  سفارش 
گمرك  در  موجود  محموله هاي 

جمهوري اسالمي ايران
راه اندازي و بهره برداري موقت   •

پروژه تا ايستگاه L2 )شهيد كاوه( 

مهم ترين مشكالت و چالش هاي 
سال 1397

و  مالي  منابع  تأمين  در  تأخير   •
تسويه  جهت  نقدينگي  پرداخت 
پيمانكاران  معوقات  و  مطالبات 
تأمين كنندگان و همچنين تأخير در 
كارسازي پيش پرداخت  قراردادهاي 
فاز دوم )ايستگاه هاي J2 تاM2( و 
انحراف از برنامه زمان بندی و جريان 

نقدينگي پروژه
• عدم رسيدگي به كارهاي اضافه 
توسط  كه  قراردادي  تعهدات  بر 
فراب در پروژه انجام  شده اند، نظير 
اليحه تغيير مشخصات قراردادي و 
افزايش احجام كاري، افزايش حقوق 
و عوارض گمركي، هزينه هاي انتقال 
ارز، مابه التفاوت بيمه عمراني و غير 

عمرانی
• عدم جذب و تخصيص باقيمانده 
به  تجهيزات  اسنادي  اعتبار  مبلغ 

مبلغ 2.5 ميليون يورو

برنامه ها و راهبردهاي سال 1398 
با رويكرد آينده نگري

تحقق  جهت  برنامه ريزي   •
سناريوهاي راه اندازي و بهره برداري 
فاز نهايي پروژه تا ايستگاه دوازدهم 

)L2( مطابق با برنامه زمان بندی:
بهره برداري  و  افتتاح  الف. 
 L2 ايستگاه  تا  پروژه  مسافري 
)ايستگاه هاي J2 و K2 عبوري( در 

خرداد 1398
ب. افتتاح و بهره برداري مسافري 
پروژه از ايستگاه هاي J2 )الندشت( و 

K2 )كوه سنگی( در شهريور 1398
جلسه های  صورت   تنظيم   •
از  كميسيون تحويل موقت بخشي 
قرارداد با كارفرماي اصلي و پيگيري 
آزادسازي 50 درصد از سپرده  حسن 

انجام كار
تأييد  و  رسيدگي  پيگيري   •
دعاوي مالي و قراردادي فراب توسط 
ابالغيه  اخذ  و  كارفرمايي  مجموعه 
به منظور ترميم و افزايش سقف مبلغ 

قراردادي
تخصيص  و  جذب  پيگيري   •
اسنادي  اعتبار  مبلغ  باقيمانده 

تجهيزات به مبلغ 2.5 ميليون يورو.

رفع نواقص و پانچ هاي تجهيزات
تمام سيستم هاي محدوده درحال 

بهره برداري تا ايستگاه شريعتي
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شدن  مبهم  دليل  به   1397 سال  در 
آمريكا  خروج  دليل  به  خارجي  تعامالت 
براي  نشيب  و  فراز  پر  سالي  برجام،  از 
معاونت توسعه كسب وكار )حوزه 1( بود. 
به عنوان  مثال پيچيده تر شدن فرآيند اخذ 
ضمانت نامه ها، كاهش تمايل شركت هاي 
تمايل  كاهش  و  شراكت  به  خارجي 
سرمايه گذاري  به  خارجي  سرمايه گذاران 
كه  بودند  مشكالتي  از  برخي  ايران  در 
زمينه  در  كسب وكار  توسعه  معاونت 
كاريابي داخل و خارج از كشور در سال 
1397 با آن ها مواجه بود. در اين گزارش 
اقدامات و فعاليت هاي  بيان مهم ترين  به 

در  چالش ها  و  مشكالت  گرفته،  صورت 
سال 1397 و برنامه هاي معاونت توسعه 
پرداخته   1398 سال  در  كسب وكار 

خواهد شد. 

مهم ترين اقدامات و موفقيت ها
 در سال 1397

فعاليت هاي  است  الزم  ابتدا  در 
 1397 سال  در  گرفته  صورت  بازاريابي 
بازارهاي  و  كشور  داخل  بخش  دو  به 
داخل  در  شوند.  تقسيم بندي  بين المللي 
كشور، ب  ا وجود كاهش بودجه عمراني 
و به تبع آن كاهش طرح هاي زيرساختي، 
حوزه هاي  در  كسب وكار  توسعه  معاونت 
طرح هاي  حرارتي،  نيروگاه  آبي،  نيروگاه 
انتقال آب، تصفيه-خانه و آب شيرين كن 

اقدام كرد  بازاريابي  فعاليت هاي  انجام  به 
كه به تفكيك ارائه خواهد شد.

نيروگاه  آبي،  نيروگاه هاي  حوزه  در 
طرح هايي  از  يكي  آزاد  ذخيره اي  تلمبه 
است كه از سنوات گذشته معاونت توسعه 
كسب وكار پيگير اخذ آن بوده است. اين 
پروژه در ابتدا از نوع EPCF تعريف شد 
جهت  چيني  شركت  يك  با  مذاكراتي  و 
تامين منابع مالي مورد نياز براي اجراي 
طرح صورت گرفت. به دليل طوالني شدن 
فرآيندهاي  از  اعم  مالي  تامين  فرآيند 
كارفرماي طرح  از كشور،  و خارج  داخل 
)شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران( 
را  نيروگاه  اين  واحد  يك  گرفت  تصميم 
 EPC از منابع مالي در اختيار به صورت
اجرا كند كه در نهايت با مذاكرات فشرده، 

شركت فراب به عنوان پيمانكار اين طرح 
انتخاب و در تيرماه سال جاري اين پروژه 

به شركت فراب ابالغ شد. 
طرح توسعه نيروگاه گتوند نيز از ديگر 
به صورت  كه  است  برق آبي  طرح هاي 
مذاكرات  است.  تعريف شده   EPCF
مالي  تامين  براي  چيني  شركت  يك  با 
انجام شد كه در نهايت در ارديبهشت ماه 
و  كارفرما  بين  اوليه  قرارداد  سال جاري 
مشاركت فراب-DEC امضا شد. در حال 
براي  چيني  طرف  با  مذاكرات  حاضر، 
انجام  حال  در  نيروگاه  اين  مالي  تامين 
ارزيابی  پيش  فرآيند  در  شركت  است. 
ماه  آبان  در  دز  نيروگاه  توسعه  طرح 
ذكر  به  الزم  گرفت.  صورت  جاري  سال 
است اين طرح از نوع EPCF است. در 

سالي پر فراز و نشيب
معاون توسعه كسب و كار
 شركت فراب )حوزه 1(

مجيد صمدي مجد

نگاهي به فعاليت هاي معاونت توسعه كسب وكار )حوزه 1(

گروه فراب در سال 97
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فعاليت هاي  حرارتي  نيروگاه هاي  حوزه 
در  مذاكرات  گرفت.  صورت  متعددي 
نيروگاه  گنو،  حرارتي  نيروگاه  خصوص 
خنك كن  برج  تبديل  شاهرود،  حرارتي 
به ACC در نيروگاه منتظر قائم، اضافه 
 F كردن يك واحد 300 مگاواتي كالس
به نيروگاه گازي ري از جمله فعاليت هاي 
در   1397 سال  در  كه  است  بازاريابي 
حوزه حرارتي انجام شد. در حوزه انتقال 
آب، معاونت توسعه كسب وكار در مناقصه 
پروژه سامانه تامين و انتقال آب شرب از 
شهرهاي  به   3 كارون  و  كوثر  سدهاي 
پس  و  كرد  شركت  استان  شرق  جنوب 
از عبور از مرحله پيش ارزيابي، اسناد فني 
و مالي در آذرماه سال جاري ارسال شد 
انتقال  طرح  است.  بررسي  حال  در  كه 
آب درياي عمان به كريدور شرق كشور 
شركت  ثبت  به  معاونت  اين  پيگيري  با 
شد  منجر  فراب  شركت  با حضور  پروژه 
كه در حال حاضر پيگيري اجراي پروژه 
در حال انجام است. در حوزه تصفيه خانه 
صورت  پيگيري هاي  با  آب شيرين كن  و 
آب شيرين كن  پلنت  قرارداد  گرفته، 
نيروگاه متمركز پارس جنوبی به شركت 
از آب شيرين كن  ابالغ شد كه بعد  فراب 
تهران  شرق  تصفيه خانه  و  بندرعباس 
حوزه  در  پروژه  سومين  به عنوان 
آب شيرين كن و تصفيه خانه مطرح است.  
بازارهاي  در  رفتار  در  تغيير  دليل  به 

هدف شركت فراب و تغيير پتانسيل هاي 
كشورهاي  مجدد  رتبه بندي  كاريابي، 
هدف در دستور كار قرار گرفت و در سال 
اساس  بر  و  شد  محقق  امر  اين  جاري 
رتبه بندي جديد كشورهاي هدف، برنامه 
بازاريابي براي هر يك از كشورهاي هدف 
فعاليت هاي  اساس،  اين  بر  شد.  تدوين 
بازارهاي  در  كشور  از  خارج  بازاريابي 
هند،  عراق،  مانند  شناسايی شده  هدف 
الجزاير، كنيا پيگيري شد. به عنوان مثال، 
در كشور عراق، شركت در مناقصه پروژه 
بازسازي پااليشگاه بيجي )Baiji( صورت 
گرفت كه در بهمن ماه سال جاري اسناد 

فني و مالي ارسال شد.
و  شناسايي  و  هند  به  سفر  طي   
چهار  خصوصي،  كارفرمايان  با  مذاكره 
و  نپال  سري  النكا،  كشورهاي  در  پروژه 
حاضر  حال  در  كه  شد  شناسايي  هند 

است.  انجام  حال  در  الزم  پيگيري هاي 
در كشور الجزاير، صادرات پمپ توليدي 
يك  و  شد  پيگيري  بركه  پمپ  شركت 
صادر  كشور  اين  به  صادراتي  محموله 
معاونت  گينه  كشور  در  همچنين  شد. 
توسعه كسب وكار در مناقصه نيروگاه آبي 
شركت كرد و رتبه اول فني و قيمتي را 
كسب كرد. همچنين در راستاي توسعه 
هم افزايي  ايجاد  و  معاونت  فعاليت هاي 
از  بيش  با  موفقيت،  شانس  افزايش  و 
تفاهم نامه  خارجي  معتبر  شركت   30
همكاري تدوين شد كه اين روند در سال 
آتي به صورت جدي پيگيري خواهد شد.

مهم ترين مشكالت و چالش هاي 
سال 1397

چالش هاي  و  مشكالت  مهم ترين  از 
سال 1397 در حوزه بازاريابي و كاريابي 

مي توان به موارد زير اشاره كرد:
ارائه  فرآيند  شدن  سخت   -
قبول  مورد  بانكي  ضمانت نامه های 
كارفرمايان و همچنين امكان گردش مالي 
و  كشور  عمراني  بودجه  كاهش   -

به تبع آن كاهش طرح هاي زيرساختي
مناقصات  در  فشرده  بسيار  رقابت   -
شركت هاي  حضور  و  خارجي  و  داخلي 

مطرح بين المللي
داشتن  سرمايه گذاري  ماهيت   -
كاهش  و  داخل  طرح هاي  از  بسياري 

تمايل سرمايه گذاران خارجي به فعاليت 
در بازار ايران

از  برخي  در  حضور  امكان  عدم   -
مناقصات بين المللي به دليل تحريم ها

بين المللي  شركت هاي  تمايل  عدم   -
به مشاركت با شركت هاي ايراني.

برنامه ها و راهبردهاي سال 1398 
با رويكرد آينده نگري

تحريم  تاثيرات  تداوم  صورت  در 
 ،1398 سال  در  بين المللي  فضاي  در 
كاريابي داخلي و بين المللي با چالش هاي 
اين  در  البته  بود.  خواهد  همراه  فراواني 
نتيجه  حصول  براي  را  راهكارهايي  فضا 
برنامه هاي  از  يكي  بود.  متصور  مي توان 
معاونت توسعه كسب وكار در سال 1398 
لحاظ  از  كه  است  كشورهايي  بر  تمركز 
از تحريم ها  تاثيرپذيري كمتري  سياسي 
دارند. كشورهايي مانند عراق و سوريه از 
اقتصادي  البته حمايت  اين نوع هستند. 
دولت در اين امر بسيار تاثيرگذار خواهد 
بود. راهكار ديگر مشاركت با شركت  هايي 
است كه بتوانند برخي از محدوديت هاي 
كنند.  برطرف  را  تحريم ها  از  ناشي 
سرمايه هاي  جذب  بر  تمركز  همچنين 
زيرساختي  پروژه هاي  براي  خارجي 
معاونت  اولويت هاي  از  كشور  داخل 
توسعه كسب وكار در سال 1397 خواهد 

بود. 

در كشور الجزاير، صادرات 
پمپ تولیدي شركت پمپ 
بركه پیگیري شد و يك 
محموله صادراتي به اين 
كشور صادر شد. همچنین 
در كشور گینه معاونت 
توسعه كسب وكار در 
مناقصه نیروگاه آبي شركت 
كرد و رتبه اول فني و 
قیمتي را كسب كرد
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پرچالش  بسيار  سالي   1397 سال 
اصالح  بود.  سرمايه گذاري  معاونت  براي 
نيروگاه  تضميني  خريد  قرارداد  ظرفيت 
مهم  اقدامات  از  داالهو  تركيبي  سيكل 
اين معاونت به شمار مي رود. موافقتنامه 
اساس  بر  داالهو  نيروگاه  احداث  اوليه 
 1385 سال  در  مگاوات   500 ظرفيت 
بر  تضميني  خريد  قرارداد  و  شد  صادر 
در  شد.  منعقد  ظرفيت  همين  اساس 
از  ناشي  صرفه هاي  دليل  به  اجرا،  زمان 
افزايش مقياس توليد، تصميم بر احداث 
گرفته  مگاوات   900 ظرفيت  با  نيروگاه 
شد. اين مسئله به عدم توازان در توانايي 
دريافتي  تسهيالت  اقساط  بازپرداخت 
ظرفيت  اصالح  بنابراين  و  شد  منجر 
كه  گرفت  قرار  كار  دستور  در  قراردادي 
با پيگيري هاي صورت گرفته،  نهايت  در 
اصالح ظرفيت قراردادي اين پروژه انجام 

شد. 

تركيبي  سيكل  نيروگاه  اولين  ورود 
فراب، نيروگاه شيركوه يزد، به بازار برق 
يكي از مهم ترين چالش هاي اين معاونت 

در سال گذشته بود. 
توجه  قابل  و  شديد  كاهش  هرچند 
درآمدهاي نيروگاه به دنبال ورود به بازار 
و  درست  ورود  اما  بود،  موردانتظار  برق 
تنش  كمترين  شد  سبب  شده  حساب 
ممكن به لحاظ درآمدي به نيروگاه وارد 
آيد كه گزارش هاي عملكرد آن پيش از 
ارائه شده است.  اين به مديريت شركت 
اخذ  معاونت  اين  موفقيت هاي  ديگر  از 
نيروگاه  دوم  فاز  مالي  تامين  موافقت 
از طريق صندوق  تركيبي داالهو  سيكل 
بانك صادرات  عامليت  به  و  ملي  توسعه 

ايران است.
با  متعددي  جلسات  همچنين 
مالي  تامين  جهت  مالي  تامين كنندگان 
مالي  تامين  جديد  روش هاي  تدوين  و 
حال  در  مذكور  موارد  كه  شده  برگزار 

پيگيري است. 

مهم ترين مشكالت و چالش هاي 
سال 1397

وضع تحريم ها، گران شدن نرخ ارز و 
خارجي  مهم  شركت هاي  همكاري  عدم 
در  معاونت  اين  چالش هاي  ديگر  از 
خصوص اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري 
داالهو  تركيبي  سيكل  پروژه  به خصوص 
بود كه افتتاح اين طرح را به سال ديگر 
موكول كرد. پيگيري جهت حل مشكالت 
در زمينه قرارداد خريد تضميني نيروگاه 
شيركوه يزد با شركت مادرتخصصي برق 
معاونت  اين  اقدامات  ديگر  از  حرارتي 
حاضر  حال  در  كه  بود   1397 سال  در 
پيگيري هاي الزم جهت حصول نتيجه در 

حال انجام است. 

مهم ترين فعاليت ها و برنامه هاي 
معاونت سرمايه گذاري در سال 1398

برنامه هاي  و  فعاليت ها  مهم ترين  از 
 1398 سال  در  سرمايه گذاري  معاونت 
مي توان به پيگيري تامين مالي و گشايش 

سيكل  پروژه  دوم  فاز  اسنادي  اعتبار 
تركيبي داالهو، ايفاي حقوق شركت مولد 
برق يزد و وصول مطالبات و جرايم ديركرد 
آن، احياي قرارداد خريد تضميني، تامين 
احداث  و  پيشبرد  مراحل  پيگيري  مالي، 
اصفهان،  هرند  تركيبي  سيكل  نيروگاه 
تمديد پروانه بهره برداري يزد و اخذ پروانه 
بررسي  كرد.  اشاره  داالهو  بهره برداري 
بازارها و زمينه هاي جديد سرمايه گذاري با 
توجه به شرايط خاص كشور و جابه جايي 
به رشته هاي سرمايه گذاري سودآور جديد 
معاونت  برنامه هاي  و  اقدامات  ديگر  از 
بود.  خواهد  آينده  سال  در  سرمايه گذاري 
ورود شركت فراب به فرابورس از اقدامات 
آتي  ديگر معاونت سرمايه گذاري در سال 
شرايط  به  توجه  با  همچنين  بود.  خواهد 
روي  ويژه  تمركز  وجود  به  نياز  فعلي، 
نوآورانه  مالي  تامين  روش هاي  تدوين 
سال  در  كه  است  ناپذير  اجتناب  امري 
آتي تكميل اقدامات اخير در اين حوزه با 

جديت دنبال خواهد شد. 

كسب موافقت تامين مالي
فاز دوم نيروگاه سيكل تركيبي داالهو 

مهم ترين اقدام معاونت پروژه های سرمايه گذاری در سال 1397

سرپرست معاونت پروژه هاي  سرمايه گذاري شركت فراب

مجيد صمدي مجد
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تعيين  اهداف  و  چشم انداز  به  توجه  با 
شده براي توسعه كسب وكار شركت فراب 
حوزه هاي  در  معاونت  اين  مأموريت هاي  و 
تجديد پذير  انرژي هاي  معدن،  آب،  ريلي، 
اقدامات  و هوشمندسازي، در سال 1397 
شناسايي  مطالعه،  بخش هاي  در  متنوعي 
و پايش بازارهاي هدف و بازارهاي مستعد 
ارتباطي  شبكه  ايجاد  و  برقراري  جديد، 
خارج  و  داخل  در  همكاري  براي  مستعد 
حضور  امكان سنجي  و  رديابي  كشور،  از 
سرمايه گذاري،  فرصت هاي  و  مناقصات  در 
تفاهم نامه هاي  عقد  بازاريابي،  مذاكرات 
و خارجي،  داخلي  با شركت هاي  همكاري 
و  بالقوه  كارفرمايان  با  مذاكره  و  رايزني 
شركت در همايش ها و كنفرانس های ملي 

و بين المللي انجام شده است.
سال   10 طی  ريلی  صنعت  در  حضور 
مديريتی  و  فنی  دانش  لحاظ  به  گذشته، 
رسوب قابل توجهی از معلومات را در گروه 

فراب ايجاد كرده است و اين مجموعه در 
خوب  بسيار  استعداد  با  تجهيزات  زمينه 
مهندسی، بازرگانی و اجرايی و تكيه بر منابع 
انسانی ارزشمند خود، توان بااليی از مديريت 
اينترفيس و يكپارچه سازی را در اين طرح ها 
با  بايد  هرچند  است.  گذاشته  نمايش  به 
اين حوزه ضمن حفظ  در  استمرار حضور 
بيشتری  توسعه  كشور،  سطح  در  جايگاه 
حاصل شود. البته در اين مسير تاثير جذب 
حداكثری رضايت كارفرمايان و متقابالً نگاه 
نبايد  را  فراب  به مجموعه  ايشان  منصفانه 

فراموش كرد.
با توجه به بحران آب در كشور، پروژه های 
در  خاصی  جايگاه  صنعت  اين  با  مرتبط 
آينده كسب وكار گروه فراب خواهند داشت. 
از اين رو، تمركز بر طرح هاي حوزه آب در 
و  اصلي  مأموريت های  از  آتي  سال هاي 
اين  در  بود.  خواهد  فراب  گروه  ضروری 
انتقال آب و  خصوص حضور در طرح های 
توزيع، جمع آوري آب هاي سطحي،  شبكه 
آب شيرين كن، تصفيه خانه های آب، فاضالب 
و پساب در سال 1397 از برنامه های توسعه 

از  كسب وكار خواهد بود. راه اندازی بخشی 
با ظرفيت  بندرعباس  آب شيرين كن  پروژه 
100 هزار مترمكعب در روز و مشاركت و 
سرمايه گذاری شركت فراب در اين مجموعه 
با ظرفيت 20  آن  نخست  فاز  راه اندازي  و 
هزار متر مكعب در روز در آذر ماه 1397 
رويداد مطلوب ديگري بود كه انگيزه گروه 
فراب را برای تداوم حضور در اين صنعت دو 
چندان می  كند. در تهيه اسناد پيشنهادی و 
مذاكرات مختلف برای كاريابی، معاونت های 
مهندسی، بازرگانی و برنامه ريزی اين معاونت 
را پشتيبانی كرده اند كه از همراهي ايشان 

قدرداني مي شود.
مطابق سنوات گذشته با برپايی غرفه های 
اصلی  نمايشگاه های  در  فراب  شركت 
ريلی  و  معدنی  برق،  و  آب  صنايع  داخلي 
اجرای  در  مجموعه  اين  توانمندی هاي 
پروژه های داخلی و خارجی معرفی شد. در 
اين راستا رايزني هاي متعددي با كارفرمايان، 
پيمانكاران و تامين كنندگان به منظور توسعه 
با برگزاري نشست ها و مالقات  بازار  كار و 
اين  از  و  گرفت  چندجانبه صورت  يا  و   2

طريق ارتباطات موثری با ذينفعان در اين 
نمايندگان  همچنين  شد.  برقرار  حوزه ها 
نمايشگاه  چندين  در  فراب  شركت 
بين المللي داخلي و خارجي نظير نمايشگاه 
 Kish كيش  جزيره  در  سرمايه گذاری 
ريلی  صنايع  نمايشگاه  و   2018  Invex
شهر  در   2018  InnoTrans دوساالنه 

برلين شركت كردند.

مهم ترين اقدامات در سال 1397 
صنايع ريلی

با عنايت به سابقه شركت فراب به عنوان 
پروژه هاي  تجهيزات«  عمومي  »پيمانكار 
مترو و در اختيار داشتن بخش عمده از اين 
فراب حضور  بازار، در سال 1397 شركت 
برق  تجهيزات  تأمين  مناقصات  در  فعالي 
مناقصه  ادامه  تبريز،  شهری  قطار   1 خط 
EPCF خط 2 مترو شهر اصفهان و خط 
 2 خط  در  داشت.  شيراز  شهر  مترو   2
مالي فراب  مترو اصفهان پيشنهاد فني – 
با مشاركت يك فاينانسور خارجي تهيه و 
پيشنهاد شركت  ارسال شد.  كارفرما  براي 
فراب درخط 2 مترو شيراز از سوي كارفرما 
ارزيابي پذيرفته شده است و در  در مرحله 
مرحله انتظار جهت دريافت اسناد مناقصه 
مشهد،  مترو   3 خط  در  هستيم.  پروژه 
شركت  با  مستمري  مذاكرات  و  رايزني ها 
مشهد  شهرداري  و  مشهد  شهري  قطار 
جانب  از  منظور  اين  براي  و  شده  انجام 
شركت فراب فاينانسور خارجي براي تأمين 
مالي پروژه به كارفرما معرفی شده و منتظر 
هستيم.  كارفرما  سوي  از  بعدي  اقدامات 
رايزني ها و مذاكراتی با مديران قطارشهری 
تهران، قطار شهری اصفهان و شركت عمران 
شهرهای جديد برای توسعه پروژه های ريلی 
انجام شده است. ازآنجاكه اين نوع پروژه ها 
عمدتاً از نوع سرمايه گذاری هستند، بنابراين 
در حال ارزيابی شرايط و يافتن راه حل هايی 
جهت ورود و ايفاي نقش در آن ها هستيم. 
و  بين شهری  راه آهن  پروژه های  زمينه  در 
نيز  راه آهن  خطوط  برقی سازی  موضوعات 
مذاكرات تنگاتنگ و مثبتي با كارفرمايان و 
پيمانكاران تعريف شده اين خطوط انجام شده 
است. اميد است در سال 1398 بخشی از 
اين اقدامات به نتيجه مناسب و مورد انتظار 
ختم شود. به طور موازي در زمينه پروژه هاي 

شناسايي فرصت ها و چالش ها
تعيين سياست هاي راهبردي

معاونت توسعه كسب وكار )حوزه 2( در سال 97

معاون توسعه كسب وكار 
شركت فراب )حوزه 2(

محسن رام
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بين شهری  راه آهن  جديد  خطوط  ايجاد 
با  رايزني  در خصوص  موثري  اقدامات  نيز 
شركت  يعني  حوزه  اين  اصلي  كارفرماي 
ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور 
اين  در  پروژه ها  عمده  است.  شده  انجام 
بخش از جنس سرمايه گذاري و تامين مالي 
است. بر اين اساس با فاينانسورهاي داخلي 
و خارجي جهت تأمين مالي اين دست از 
پروژه ها مذاكراتي صورت گرفته و نامه تمايل 
ايشان به شركت ساخت ارائه شده است. در 
كارفرما  بعدي  اقدامات  منتظر  مرحله  اين 
پروژه های  همايش  در  شركت  هستيم. 
مذاكره  راه آهن،  حوزه  در  سرمايه گذاری 
و  سازی  برقی  پروژه های  ارشد  مديران  با 
سرمايه گذاری در راه آهن جمهوری اسالمی 
ايران و شركت ساخت و توسعه زيربناهای 
پيگيری  و   )CDTIC( كشور  حمل ونقل 
با  تفاهم نامه  انعقاد  اولويت دار،  پروژه های 
برای  و داخلی  شركت های مطرح خارجی 
توسعه مشاركت های كاری در زمينه صنايع 
ريلی نيز از ديگر اقدامات سال 97 بوده و در 
نظر است كه اين اقدامات در سال 1398 با 

قوت بيشتري دنبال گردند.

صنايع آب
چندين  در  فراب  حوزه شركت  اين  در 
احداث  پروژه های  ارزيابی  پيش  و  مناقصه 
 MED و   RO نوع  از  آب شيرين كن 
شركت   EPC و  سرمايه گذاری  به صورت 
كرده است. تصفيه خانه های آب و فاضالب 
شهری داخل كشور، پيش ارزيابی پروژه های 
نوسازي شبكه هاي آب و فاضالب در كشور 
ارمنستان، بازاريابی در كشور قزاقستان به 
مشترك  بازرگانی  اتاق  در  عضويت  همراه 
ايران قزاقستان و برگزاری جلسه و مذاكره 
همراهی  با  مربوط  كارفرمايان  با  مستقيم 
دفتر نمايندگی فراب در كشور تاجيكستان، 
از جمله اقدامات انجام شده بوده است. ايجاد 
مشاركت ها، رايزنی و همكاری با مشاوران و 
پيمانكاران خبره و معتبر و ايجاد مشاركت  
با ايشان برای حضور در مناقصات از ديگر 

اقدامات اين حوزه بوده است.

صنايع معدنی
مطالعه بازار صنايع معدنی و شناسايي 
و  معدني  صنايع  فرآوري  حوزه هاي 

نقش آفرينان و نخبگان اين حوزه و بررسي 
امكان حضور جدي در اين عرصه به عنوان 
كالن  سياست هاي  و  استراتژي ها  از  يكي 
در  توسعه كسب وكار  تعيين شده  پيش  از 
مفصل  جلسات  با  است.  بوده  فراب  گروه 
كارشناسي و مديريتي در سطوح مختلف 
اركان شركت فراب و نشست های متعدد با 
خبرگان و مشاوران اين صنعت، بررسي هاي 
خصوص  در  مالي  و  فني  ديدگاه  از  الزم 
معدنی،  صنايع  بازار  پتانسيل  و  ظرفيت 
سرمايه گذاري،  ابعاد  تكنولوژيك،  حوزه 
منابع و تجهيزات مورد نياز و عمق بازارهاي 
داخلي و خارجي صورت گرفته است. ورود 
از جنس  اين صنعت عمدتاً  پروژه هاي  به 
سرمايه گذاری است. بر اساس امكان سنجي 
انجام شده، طرح های مناسب شناسايی و 
گزارش هاي توجيهي تهيه و نحوه ورود به 
با توجه به  اين صنعت تبيين شده است. 
مزيت هاي ويژه حوزه معدن از منظر كاربرد 
و عرضه در بازارهاي بين المللي و ارزآوري 
و نيز هم سويي آن با سياست هاي اقتصاد 
صادراتي  كلي  سياست هاي  و  مقاومتي 
از  يك   1398 سال  در  است  اميد  كشور 
زمينه  در  شده  هدف گذاری  طرح هاي 

معدن عملياتي شود.

صنايع انرژی های تجديدپذير و 
هوشمند  سازي

حوزه انرژی های تجديدپذير به خصوص 
نيروگاه های توليد برق خورشيدی با توجه 
گازهای  كاهش  برای  جهانی  رويكرد  به 
توجه  مورد  بسيار  زيست محيطی  آالينده 
هستند. از سال های گذشته شركت فراب 
تعدادی  احداث  و  سرمايه گذاری  برای 
با  است.  كرده  اقدام  نيروگاه ها  اين  از 
اين  احداث  هزينه های  نسبت  به  توجه 
محصول،  فروش  بهای  به  نيروگاه ها  نوع 
در  و  اقتصادی  لحاظ  به  حاضر  حال  در 
سرمايه گذاری  ديگر  گونه های  با  مقايسه 
جذابيت  خورشيدي  طرح هاي  كشور،  در 
ندارد؛  سرمايه گذاران  براي  را  كافي 
بنابراين سرمايه گذاران بسته های حمايتی 
انتظار   1398 سال  در  را  دولت  جانب  از 
پذيرد.  صورت  موثرتري  اقدامات  تا  دارند 
به  عنايت  با  هوشمند  كنتور  زمينه  در 
توانمندی قابل توجه شركت فراب در حوزه 

سخت افزاری و به خصوص نرم افزاری و ايجاد 
بستر مديريت شبكه در ارتباط با گونه های 
مختلف اندازه گيری و انتقال ديتا، بازاريابی 
و  مشورت  با  كشور  از  خارج  و  داخل  در 
صورت  مهندسي  و  پروژه  تيم  همراهی 
تدوين  جلسات  برگزاری  است.  گرفته 
استراتژي و بازنگری مجدد بازارهای هدف 
داخل و خارج از كشور بر اساس مدل های 
مطرح و شناخته شده علمي بين المللي در 
بازار  جذابيت های  بر  تاكيد  با  حوزه  اين 
با  فراب،  گروه  داخلي  توانمندی های  و 
)معاونت  استراتژيك  مديريت  تيم  هدايت 
دست اندركاران  از  جمعی  و  برنامه ريزی( 
شركت  خبرگان  و  كسب وكار  حوزه های 
انتهای  در  تابعه  شركت های  و  فراب 
آن  نتيجه  كه  گرفت  سال 1397 صورت 
فراب  گروه  آتي  راهبردهاي  در  می تواند 
مالی  منابع  جذب  باشد.به منظور  راهگشا 
خارجی )فاينانس( برای حوزه های مختلف 
كسب وكار، ضمن حمايت و ورود مجموعه 
مديريت ارشد شركت فراب به اين بخش، 
مذاكرات و جلسه های متعدد مستقيمی با 
تامين كنندگان خارجی يا نمايندگان ايرانی 
پروژه های  در  همراهی  به منظور  ايشان 
مختلف  كشورهای  از   BOT و   EPCF
انجام شده است. از ديگر اقدامات اين معاونت 
می توان به گسترش فعاليت های بازاريابی در 
شركت های  همراهي  با  فراب  گروه  داخل 
تابعه نظير شركت ساخت تجهيزات، شركت 
نصب فراب و شركت توسعه تجارت فراب 
اشاره كرد. در اين راستا در چندين مناقصه و 
پيش ارزيابی به اتفاق مشاركت صورت گرفته 
اين جهت همراهی در فرآيند توسعه  از  و 
شده  ايجاد  سازمان  مختلف  اركان  در  كار 
است؛ بنابراين شايسته است كه از مديران 
مجموعه های مذكور به سبب اين همكاري 

و هم افزايي، قدرداني  شود.

مهم ترين مشكالت 
و چالش هاي سال 1397

سال  چالش های  و  مشكالت  مهم ترين 
1397 را می توان به دو دسته تقسيم كرد: 
ابتدا تغييرات بسيار زياد نرخ ارز و نوسانات 
كاهش  ارز،  به  مربوط  قوانين  تغيير  آن، 
درآمد كارفرمايان چه در قالب بودجه های 
اوراق  نظير  ديگر  قالب هاي  چه  و  عمرانی 

سرمايه گذاران  با  تهاتر  قابل  دارايی های  و 
روابط  بر  حاكم  شرايط  دوم  پيمانكاران؛  و 
بين المللی و تحريم های نامشروع كشورهاي 
غربي عليه كشورمان. هر دو مورد باعث شده 
جديدي  پروژه های  اجرايي  دستگاه های 
تامين كنندگان  تمايل  و  نكنند  تعريف 
خارجی منابع مالی، برای حضور در پروژه ها 
بسيار كم و در برخی موارد متوقف شده است.

برنامه ها و راهبردهاي سال 
1398 با رويكرد آينده نگري

همان گونه كه پيش تر گفته شد، كمبود 
اصلی  دغدغه هاي  از  خشك سالی  و  آب 
فراب  شركت  و  است  كشور  مسئوالن 
به عنوان يك مجموعه ماموريت محور جهت 
برطرف كردن نيازهاي ملي در اين زمينه 
ضمن همراهی پيرامون اين مسئوليت ملي 
مهم، اين فرصت را دارد تا در طرح هاي ملي 
تعريف شده در اين عرصه نيز مشاركت كند. 
با توجه به سابقه فراب در اجرای طرح های 
احداث نيروگاه آبی، سد، تونل هاي انتقال آب 
و صنايع وابسته در مدت 25 سال، گروه فراب 
در سال 1397 موفق به كسب جايگاه دوم 
پيمانكاری در بين 100 شركت برتر ايران 
شد و برای هفتمين سال متوالی به عنوان 
صادركننده نمونه و ممتاز خدمات فنی و 
مهندسی شناخته شد. استمرار كاريابی و 
حضور در حوزه صنايع آب و استفاده از توان 
مهم ترين  از  عرصه  اين  در  فراب  مجموعه 
برنامه های معاونت توسعه كسب وكار حوزه 2 
خواهد بود. تداوم حضور در بازار حمل ونقل 
ريلي شهري و بين شهری و به ويژه تجهيزات 
و  جدي  ورود  ريلي،  صنايع  با  مرتبط 
اثرگذار به  حوزه های صنايع معدنی از ديگر 
برنامه هاي سال 1398 خواهد بود. در صورت 
تغيير قوانين در بخش انرژی های تجديدپذير 
توسط دستگاه های قانون گذار و جذاب شدن 
اميد  حوزه،  اين  در  سرمايه گذاری  زمينه 
در  مؤثری  قدم  بتوان  آتي  سال  در  است 
اين عرصه برداشت. در بازار كنتور هوشمند 
ضمن توسعه اين بازار در داخل كشور، در 
نظر است در سال آتي محصوالت نرم افزاري 
مشتريان  به  فراب  شركت  سخت افزاري  و 
خارجی معرفی شود تا راه برای بازاريابي و 
توسعه كار اين حوزه در خارج كشور گشوده 

شود.
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نگاهي به مهم ترين اقدامات معاونت پروژه هاي نيروگاه حرارتي

نيروگاه حرارتي،  پروژه هاي  معاونت 
يكي از معاونت هاي اجرايي فراب است 
كه پروژه ها ملي و مهمي همچون پروژه 
نيروگاه سيكل تركيبي داالهو در استان 
كرمانشاه به ظرفيت 900 مگاوات و پروژه 
شامل  جنوبي  پارس  متمركز  نيروگاه 
به  تركيبي  سيكل  واحد  سه  احداث 
ظرفيت 480 مگاوات در استان بوشهر را 
در دست اجرا دارد. سال 1397 براي اين 
معاونت نيز، سال پر فراز و نشيبي بود و 
گزارش كوتاهي از وضعيت اين دو پروژه 

را در ادامه مي خوانيد.

پروژه نيروگاه سيكل تركيبی داالهو
پيشرفت 85 درصدي پروژه نيروگاه 

سيكل تركيبي داالهو
مشاركت  و  سرمايه گذاری  به منظور 
در توليد و فروش انرژي برق و توسعه 
با  برق  توليد  نيروگاه  از  بهره برداری  و 
اخذ مجوزهاي الزم، شركت مولد برق 

 1386/02/17 تاريخ  در  اسالم آباد، 
تحت شماره 296474 در تهران به ثبت 

رسيده است.
در  اسالم آباد  برق  مولد  شركت 
تركيبي داالهو  نيروگاه سيكل  احداث 
در  اسالم آباد  شهر  كيلومتري   5 در 
اسمي  ظرفيت  به  و  كرمانشاه  استان 
واحد  دو  از  مشتمل  و  مگاوات   913
يك  بويلر،  واحد  دو   ،F كالس  گازي 
 ACC واحد بخار و سيستم خنك كاري
شركت  است.  كرده  سرمايه گذاری 
مولد برق اسالم آباد پروانه احداث اين 
نيروگاه را از وزارت نيرو دريافت كرده 
و براي دريافت سوخت رايگان و فروش 
تضميني برق به مدت 5 سال با شركت 
مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي 
هم اكنون  و  است  كرده  منعقد  قرارداد 
برای تنظيم و مبادله جدول های پيوست 
اتصال  است.  مذاكره  حال  در  قرارداد 
نيروگاه  كيلوولت   400 پست  شعاعي 
مرصاد،  كيلوولت   400/230 پست  به 
كيلوولت   400 خط  احداث  صورت  در 

كيلوولت   400 دوبي  توسعه  مداره،  دو 
در پست مرصاد و توسعه ترانس سوم 
دپست مرصاد به ظرفيت 315 مگاولت 
است.  گرفته  قرار  تاييد  مورد  آمپر 
قرارداد  اسالم آباد،  برق  مولد  شركت 
EPC نيروگاه را به مشاركت شركت های 
كرده  واگذار  بين الملل  فراب   / فراب 
است. احداث نيروگاه در دو فاز در حال 

انجام است.
اسمي  ظرفيت  به  نيروگاه  اول  فاز 
484 مگاوات و شامل يك واحد گازي، 
بازيافت حرارتي، يك  بويلر  يك واحد 
 ،ACC واحد بخار، سيستم خنك كاري
فعاليت های  و   BOP تجهيزات  تمام 
بانك  مشاركت  با  نيروگاه  ساختماني 
ارزي  منابع  تامين  در  ايران  صادرات 
فعاليت های مهندسي و خريد تجهيزات 
نيروگاه  داخل  و ساخت  خارج  ساخت 
و از محل منابع صندوق توسعه ملي و 
و  بهره برداری  ساخت،  مدل  اساس  بر 

مالكيت )BOO( در حال احداث است.
براي  شده  گشايش  اعتبار  ذي نفع 

احداث اين فاز شركت فراب بين الملل 
در  پروژه  اين  اسنادي  اعتبار  است. 
1393/8/28 و براي احداث يك بلوك 
به   E كالس  تركيبي  سيكل  نيروگاه 
با  مگاوات گشايش شد.  ظرفيت 484 
و  توليد  ظرفيت  تكنولوژي،  به  توجه 
 AE94.3A راندمان باالتر توربين گازي
و  پايين تر  سوخت  مصرف   ،F كالس 
هزينه احداث كمتر اين واحدها به ازای 
هر كيلووات نسبت به توربين های گازي 
واحدها  برق  فروش  تعرفه  و   V94.2
مصرف  به  توجه  با  و  باالتر  باراندمان 
آب به مراتب كمتر سيستم خنك كاري 
هلر،  سيستم  با  مقايسه  در   ACC
شركت فراب پس از بررسی های طوالني 
به اين جمع بندی رسيد كه توربين های 
به  را  اسالم آباد  نيروگاه  طرح  گازي 
كالس F و سيستم خنك كاري آن را 
مصوبه  دريافت  دهد.  ارتقا   ACC به 
اركان محترم بانك صادرات براي اصالح 
شرايط قرارداد مشاركت مدني با حفظ 
مبلغ اعتبار و تنظيم و امضاي الحاقيه 

پروژه هاي داالهو و پارس جنوبي
 پويا و در آستانه اتمام

جانشين معاون پروژ ه هاي نيروگاه 
حرارتي و مدير پروژه نيروگاه 
سيكل تركيبي داالهو

محمدرضا ملكيان 
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گروه فراب در سال 97

بانك در  به منظور مشاركت  بر قرارداد 
كالس  تركيبي  سيكل  نيروگاه  احداث 
F به ظرفيت 484 مگاوات و با چيدمان 
1+1+1 به طول انجاميد و پيش پرداخت 
اعتبار در 1395/5/25 دريافت و در عمل 
احداث نيروگاه از اين تاريخ شروع شد. 
مطابق آخرين الحاقيه قرارداد مشاركت 
از 1393/8/28  مشاركت  زمان  مدني، 
نيروگاه  به مدت 10 سال، دوره احداث 
طي  وام  بازپرداخت   ،1398/8/28 تا 
9 قسط 6 ماهه، سررسيد اولين قسط 
موردنياز  سرمايه  است.   1399/8/28
براي احداث اين فاز 74 درصد كل مبلغ 
سرمايه گذاری را شامل می شود. وزارت 
ميزان ساخت داخل تجهيزات  صنعت 
اين فاز را 49 درصد اعالم كرده است. 
صالحيت تمام تأمين كنندگان خارجي 
و داخلي اين فاز به تاييد وزارت صنعت 
رسيده و براي تامين تجهيزات و خدمات 
اين فاز تاكنون 150 قرارداد منعقد شده 
است. ميزان پيشرفت كل اين فاز 84/4 
درصد و ميزان فعاليت های بازرگاني آن 

بيش از 98 درصد است. در صورتی كه 
شركت گاز استان كرمانشاه، گاز مورد 
تالش  با  كند،  تامين  را  نيروگاه  نياز 
اين  اين پروژه، واحد گازي  پيمانكاران 
شبكه  با   1398 ارديبهشت ماه  در  فاز 

برق كشور سنكرون خواهد شد.
شركت مولد برق اسالم آباد به موازات 
نيروگاه،  اول  فاز  با  مرتبط  فعاليت های 
فعاليت های فاز دوم را در دست پيگيري 
بازيافت  بويلر  خام  مواد  تمام  دارد. 
تمام  همچنين  و  دوم  واحد  حرارتي 
دوم  واحد  ژنراتور  و  توربين  تجهيزات 
و در حال حاضر در  تامين شده  گازي 
تامين  براي  و  است  بندرعباس  گمرك 
منابع صندوق  محل  از  دوم  فاز  اعتبار 
حال  در  صادرات  بانك  با  ملي  توسعه 

مذاكره هستيم.
در حال حاضر، پيشرفت فعاليت هاي 
 90 طرح  كل  مهندسي  و  طراحي 
تأمين  فعاليت هاي  پيشرفت  درصد؛ 
تجهيزات و متريال 90 درصد؛ پيشرفت 
 81 كارگاه  در  ساختماني  فعاليت هاي 

نصب،  فعاليت هاي  پيشرفت  درصد؛ 
پيش راه اندازي و راه اندازی 35 درصد 
و پيشرفت كل پروژه 85 درصد است. 
ارديبهشت ماه  نيروگاه  گاز  اول  واحد 

سال آينده سنكرون خواهد شد.

پيشرفت 70 درصدي بخش بخار 
نيروگاه پارس جنوبي

پروژه نيروگاه متمركز پارس جنوبي 
شامل احداث سه واحد سيكل تركيبي 
به  كه  است  مگاوات   480 ظرفيت  به 
در  فراب  شركت  توسط   EPC روش 

با  و  بوشهر  استان  در  عسلويه  منطقه 
نياز  مورد  برق  از  بخشي  تأمين  هدف 
فازهاي 12 تا 14، 19 و 22 تا 24، پست 
در  سيراف  پااليشگاه هاي  و  آبگير 
منطقه پارس 2، در حال احداث است. از 
مهم ترين ويژگي هاي محيط زيستي اين 
پروژه مي توان به استفاده از توربين هاي 
  ppm پايين )پايين تر از NOX گازی با
25(؛ نصب دو مورد Package تصفيه 
مخازن  ساخت  نيروگاه؛  در  فاضالب 
 Oil Water روغن  از  آب  جداكننده 
Separator؛ سيستم پااليش آاليندگی 
دست  در  پيمانكار  )توسط  دودكش ها 
سازمان  در  پروژه  ثبت  و  است(  انجام 
پاك  توسعه  مكانيزم  راستای  در  ملل 

)CDM( اشاره كرد.
پيشرفت  گزارش،  آخرين  اساس  بر 
بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي، 70 
درصد؛ پيشرفت فعاليت هاي مهندسي 
90 درصد؛ پيشرفت فعاليت هاي تأمين 
تجهيزات 91 درصد و پيشرفت عمليات 

اجراي پروژه 63 درصد است. 

پیشرفت بخش بخار 
نیروگاه سیكل تركیبي 
پارس جنوبي، 70 درصد؛ 
پیشرفت فعالیت هاي 
مهندسي 90 درصد؛ 
پیشرفت فعالیت هاي 
تأمین تجهیزات 91 
درصد و پیشرفت 
عملیات اجراي پروژه 63 
درصد است

پروژه هاي داالهو و پارس جنوبي
 پويا و در آستانه اتمام

پيشرفت70درصديبخشبخارنيروگاهپارسجنوبي
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آخرين اخبار

از  آبفا  و  آب  امور  در  نيرو  وزير  معاون 
پروژه آب شيرين كن يكصد هزار مترمكعبي 

بندرعباس بازديد كرد.
به  گزارش روابط عمومي شركت فراب، 
»قاسم تقي زاده خامسي« در اين بازديد كه 
روز بيست و هشتم بهمن ماه انجام شد، برنامه 
زمان بندی اجراي ساير فازهاي اين پروژه و 
مسائل مرتبط با آن را مورد بررسي قرار داد.
حضور  همچنين  خامسي  تقي زاده 
سرمايه گذاران بخش خصوصي را در احداث 
پروژه آب شيرين كن يكصد هزار متر مكعبی 
گفت:  و  دانست  موثر  بسيار  بندرعباس 
طبق  پروژه  اين  بعدي  مراحل  اميدواريم 

برنامه به بهره برداری برسد.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا افزود: 
آب شيرين كن هايي كه در استان هرمزگان 
در حال ساخت است و چندين فاز آن به 
بسيار  تحوالت  منشأ  رسيده،  بهره برداري 
اين  آب شرب  و  توليد  صنايع،  در  بزرگي 
استان خواهند شد. مديرعامل شركت آب 
و فاضالب استان هرمزگان نيز در اين بازديد 
پروژه آب شيرين كن  احداث  قرارداد  گفت: 

به  بندرعباس  مترمكعبی  هزار  يكصد 
ميزان 240 ميليون دالر سرمايه گذاری با 
بهره برداری 21 ساله، در سال 1391 منعقد 
شد. »امين قصمي« با اشاره به بهره برداري 
از فاز نخست اين پروژه به ظرفيت 230 ليتر 
در ثانيه در آذرماه امسال، تصريح كرد: اگر از 
ظرفيت آب شيرين كن براي تأمين آب شرب 
بندرعباس استفاده نمی شد، در تامين آب 
جمعيت 700 هزار نفری اين شهر با مشكل 

مواجه می شديم.
نخست  فاز  مي افزايد:  گزارش  اين 
بزرگ ترين آب شيرين كن كشور در بندرعباس 
به ظرفيت 20 هزار متر مكعب در شبانه روز 
از طريق سرمايه گذاری بخش خصوصی، در 
تاريخ بيستم آذرماه با حضور معاون اول رئيس 
جمهوری، وزير نيرو و مديرعامل شركت فراب، 

افتتاح شد.
مشاركت »شايا«، نماينده چهار شركت 
فراب، تانا انرژی، تيو انرژی و ماشين سازی 
ويژه، اجرای بزرگ ترين آب شيرين كن كشور 
را در بندرعباس با ظرفيت يكصد هزار متر 

مكعب در شبانه روز، به عهده دارد. 

انرژي  و  برق  امور  در  نيرو  وزير  معاون 
در بازديد از پروژه نيروگاه سيكل تركيبي 
داالهو در شهرستان اسالم آباد غرب گفت: 
اين نيروگاه كه توسط شركت فراب در حال 
احداث است، از واحد های جديد نيروگاهي با 

راندمان باال محسوب مي شود.
به گزارش روابط عمومي شركت فراب، 
مهندس »همايون حائری«، معاون وزير نيرو 
در امور برق و انرژی، در اين بازديد گفت: 
مراحل پايانی به مدار آوردن نيروگاه 310 
مگاواتی داالهو به عنوان يكی از واحد های 
بزرگ و نسل جديد گازی در منطقه به خوبی 
امسال،  پايان  تا  اميدواريم  و  پيش می رود 
با  مگاواتی  نيروگاه 900  اين  گازی  بخش 
به شبكه سراسری  ظرفيت 310 مگاوات، 
برق كشور وصل شود. حائري با بيان اينكه 
به مدار آوردن اين واحد 310 مگاواتی باعث 
افزايش ظرفيت توليد برق منطقه می شود، 
افزود: هم اكنون ظرفيت توليد برق منطقه، 
دو هزار و 200 مگاوات است كه با اضافه 
شدن اين ميزان، به بيش از دو هزار و 500 
مگاوات خواهد رسيد. اين گزارش مي افزايد: 

در سفر معاون وزير نيرو به استان كرمانشاه، 
اين  برق  مديران صنعت  نشست مشترك 
استان با حضور مهندس »همايون حائری« 
در سالن كنفرانس نيروگاه داالهو برگزار شد. 
در اين نشست كه مدير عامل شركت برق 
منطقه اي غرب و مديران عامل صنعت برق 
استان كرمانشاه نيز حضور داشتند، گزارشي 
از آخرين وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه 
نيروگاه سيكل تركيبي داالهو و اقدامات در 
دست انجام براي بهبود وضعيت توليد برق 
مهندس  شد.  ارائه  سال 1398  در  استان 
»همايون حائری«، معاون وزير نيرو در امور 
برق و انرژی، در اين نشست ابراز اميدواري 
كرد: با تكميل پروژه نيروگاه سيكل تركيبي 
توليد  وضعيت  به  شاياني  كمك  داالهو، 
برق در منطقه غرب كشور و پيك بار سال 
1398 شود. اين گزارش مي افزايد: نيروگاه 
سيكل تركيبي 900 مگاواتي داالهو به روش 
بهره برداري(  و  مالكيت  )ساخت،   BOO
توسط شركت فراب در حال احداث است. 
اين نيروگاه در استان كرمانشاه، شهرستان 

اسالم آباد غرب واقع شده است.

آبشيرينكنهامنشأتحوالتبزرگ
دراستانهرمزگانميشوند

نيروگاهداالهوازواحدهایجديد
باراندمانباالاست

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي:معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا:






