




معرفي گواهي نامه هاي صالحيت پيمانكاري و مشاوره

گواهي نامه صالحيت
 پيمانكاري چيست؟
گواهي تاييد صالحيت پيمانكاران گواه و 
تاييدي بر رعايت اصول فني، مهندسي 
شركت هايي است كه با احراز و تاييد شرايط 
شركت در سامانه جامع تشخيص صالحيت 
عوامل نظام فني اجرايي مورد قبولي و 
راستي آزمايي قرار گرفته باشد. مرجع صدور 
گواهي نامه هاي صالحيت پيمانكاري سازمان 
برنامه و بودجه كشور است. 
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اهداي »گواهي سرآمدي پروژه«
 و »تنديس سيمين« به پروژه نيروگاه آبي داريان

با  كه  ايران  پروژه  مديريت  ملّي  در هشتمین جشنواره  فراب،  روابط عمومي شركت  گزارش  به 
حضور شهردار تهران، جمعي از اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران، فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( و جمعی از دانشگاهیان، متخصصان، فعاالن و مديران ارشد حوزه مديريت پروژه 

كشور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد... 

درخشش غرفه فراب در هفتمين نمايشگاه بين المللی حمل و نقل ريلی
 گروه فراب با حضور فعال و موفق در »هفتمین نمايشگاه بین المللی حمل و نقل ريلی، صنايع، 
تجهیزات و خدمات وابسته«، جايگاه خود را به عنوان پیمانكار برتر EPC تجهیزات ريلي در كشور 
تثبیت كرد و میزبان جمع زيادي از مسئوالن و فعاالن صنايع ريلي كشور بود. به گزارش روابط 
عمومی شركت فراب، »هفتمین نمايشگاه بین المللی حمل و نقل ريلی، صنايع، تجهیزات و خدمات 
وابسته«، طی روزهای نوزدهم تا بیست و دوم خردادماه 1398 در محل دائمی نمايشگاه های 

بین المللی تهران برپا شد...

نيازمند تحول فكری و كاركردی در حوزه ريلی هستيم
وزير راه و شهرسازی در مراسم گشايش »هفتمین نمايشگاه بین المللی حمل و نقل ريلی، صنايع، 
تجهیزات و خدمات وابسته« گفت: در سال های پس از انقالب به عناوين مختلف از توسعه صنعت ريلی 
غفلت شد؛ اما در دو دولت اخیر توسعه حمل ونقل ريلی و نرخ بهره برداری، رو به رشد است و اطمینان 

دارم كه سرعت حركت توسعه زيرساخت ها را در اين حوزه حفظ مي كنیم...

ساخت هزار واگن باری و مسافربری در داخل
مديرعامل شركت قطار شهری تهران و حومه )مترو( نیز در اين مراسم گفت: امروز شاهد افتتاح 
هفت و نیم كیلومتر از خط 7 مترو در بخش شمالی هستیم كه ايستگاه هاي تربیت مدرس و 

میدان صنعت در آن واقع شده است.

در واگن سازی به خودكفايی رسيده ايم
ريلی،  حمل و نقل  بین المللی  نمايشگاه  »هفتمین  از  بازديد  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير 
صنايع، تجهیزات و خدمات وابسته«، با اعالم خبر خودكفايی در ساخت واگن، از حمايت دولت 
از شركت  های دانش بنیان خبر داد. »رضا رحمانی« گفت: دولت از شركت های تولیدكننده داخلي 

و دانش بنیان حمايت خواهد كرد...

دانشگاهيان كشور آماده همكاري براي توسعه حمل ونقل ريلی هستند
 رئیس دانشگاه علم و صنعت ايران گفت: تمام دانشگاهیان كشور آمادگی همكاری با راه آهن برای 
شناسايی چالش ها و مشكالت پیش روی آنها را دارند.  »جبارعلی ذاكری«، رئیس دانشگاه علم 
و صنعت ايران، اين مطلب را در مراسم گشايش »هفتمین نمايشگاه بین المللی حمل و نقل ريلی، 

صنايع، تجهیزات و خدمات وابسته« بیان كرد...

سنكرون واحد نخست نيروگاه آبي سردشت
واحد نخست نیروگاه آبي 150 مگاواتي سردشت در استان آذربايجان غربي، بامداد روز سه شنبه 
گزارش  به  شد.  سنكرون  كشور  برق  سراسري  شبكه  به  موفقیت  با  تیرماه  پنجم  و  بیست 
روابط عمومي شركت فراب، نیروگاه  آبی 150 مگاواتي سردشت داراي سه واحد 50 مگاواتی بوده 

و توان تولید 422 گیگاوات ساعت برق در سال را دارد ...

احداث  اولين پروژه هاي حوزه انرژي خورشيدي
در بهار امسال، شركت ساختمان و نصب فراب موفق شد عملیات طراحي، تامین و نصب اولین 
پروژه هاي خود در حوزه نیروگاه هاي خورشیدي را با موفقیت به پايان رسانده و جهت بهره برداري 

به كارفرمايان تحويل نمايد..

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

تاريخچه و وضعيت حاضر  راه آهن هاي سريع السير در دنيا
اولین خط ريلی پرسرعت جهان در سال  1903 در آلمان با لوكوموتیو برقی در يک خط آهن نظامی 
ايجاد شد. سرعت اين خط 203 كیلومتر بر ساعت بود. بین سال هاي 1930 تا 1939 ترنست هاي 
ديزلي )DMU( در برخي از خطـوط مـسافري مهـم اروپا بـا پروفیل هاي مجاز با سرعتي معادل 
150-140 كیلومتر بر سـاعت در كنـار قطارهـاي متـداول چنـد واگنه و به دنبال آن در سال هاي 
اولین خط  بهره برداري شدند.  بـر سـاعت  با سـرعت 1۶0 كیلـومتر  تا 1980 قطارهاي   1945
سريع السیر شینكانسن ژاپن در سال 19۶4، هم زمان با بازی های المپیک با سرعت 25۶ كیلومتر 

بر ساعت به بهره برداری رسید....

كاهش پراكندگي سيستم ها در نيروگاه های سيكل تركيبي  و اثرات آن 
بر هزينه های اجرايي ساختماني

به طور كلي، قدمت احداث نیروگاه هاي سوخت فسیلي در قالب نیروگاه های بخار، گازي و سیكل تركیبي 
در كشور به حدود ۶0 سال مي رسد و در اين خصوص، چندگامي عقب تر از سطح تكنولوژي جهاني در 
اين عرصه پیشرفت هايي نیز حاصل شده و شركت هاي فعال توانسته اند تامین بخشي از تجهیزات اصلي 

را در داخل كشور به انجام رسانند...

شيرين  سازي آب دريا چرا و چگونه؟
طي سال هاي اخیر كمبود آب يكي از معضالت عمده در كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي منطقه 
ــت. طبق آمار سازمان ملل متحد، يک سوم مردم جهان با مشكل عدم دسترسي به  خاورمیانه بوده اس
ــتند. مجموع منابع آبي كره زمین 1/4 میلیارد كیلومتر، مترمكعب است كه تنها  ــالم روبرو هس آب س
ــیرين قابل استفاده  ــاير منابع آب ش ــفره هاي زير زمیني و س 2/5درصد آن در رودخانه ها، درياچه ها، س

موجودات زنده است...

سنكرون واحد نخست بخش گاز
نيروگاه سيكل تركيبی داالهو

نیروگاه سیكل تركیبي داالهو با ظرفیت اسمي 910 مگاوات و متشكل از دو واحد گازي 310 مگاواتي 
كالس F، دو واحد بويلر، يک واحد بخار 290 مگاواتي و سیستم خنک كاري ACC است. اين نیروگاه 
با سرمايه گذاري شركت فراب به روش B.O.O )ساخت، مالكیت و بهره برداري( و با هدف تأمین بخشي 

از تقاضاي رو به  رشد انرژي برق در كشور، در حال احداث است....

اخبار ريلي
ــا اطالعاتي پیرامون كنفرانس ها،  ــده اي از اخبار صنعت ريلي در جهان همراه ب ــن بخش، گزي در اي

همايش ها و نمايشگاه هاي آتي اين صنعت ارائه مي شود...

پرواز به اهواز و مونتاژ دوچرخه
مدت زمان زيادي بود كه می خواستم دغدغه های زيست محیطی و سالمتي خودم را با جامعه به اشتراك 
ــال را با همین هدف  ــتا انجام دهم. به همین دلیل تصمیم گرفتم؛ عید امس بگذارم و كاري در اين راس
ركاب بزنم. براي اين كار مسیر كرانه ساحلي خلیج فارس را انتخاب كردم. بعد از انجام هماهنگی های 
الزم با فدراسیون دوچرخه سواری، تنظیم برنامه سفر و تهیه لوازم و مايحتاج سفر، يک روز قبل از سال 
تحويل با هواپیما به سمت اهواز حركت كردم و اين شهر به عنوان نقطه شروع سفرم انتخاب شد. يكي 
ــته بندی دوچرخه براي حمل با هواپیما است كه عالوه بر  ــختی های كار در اين نوع برنامه ها، بس از س
وقت گیر بودن، نیاز با هماهنگي با فرودگاه و..  را دارد. باالخره بعدازظهر به فرودگاه رسیدم و با توجه به 
هماهنگي كه با هیات دوچرخه سواری اهواز انجام داده بودم، مستقیم به سالن دوچرخه سواری اين شهر 

رفتم. بعد از مونتاژ مجدد دوچرخه به گشت وگذار داخل اين شهر مشغول شدم...

 چشم اندازي از باغچه اي
در دل نيروگاه سيكل تركيبی شيركوه- شهر يزد

چشم را خیره مي كند هر برگشان و قلب را نوازش مي كند لطافت گلبرگ شان.  بوي تازگي بهار را 
با همه وجود نفس مي كشیم، رد پاي خالق همه جا پیداست، تفاوتي ندارد كوير باشد يا ...،  وقتي 

اراده كند نقاشي مي كند و زمینش را رنگارنگ...
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شادباش به همكاران
همت و تالش همكاران گرامي گروه فراب در دوماه خرداد و تير، منجر به كسب

موفقيت هاي زير شد كه نشريه فراب نيز اين افتخارات را شادباش مي گويد:
- سنكرون واحد نخست بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبي داالهو

- اهداي جايزه ملي مديريت پروژه ايران به پروژه نيروگاه آبي داريان
- سنكرون واحد نخست نيروگاه آبي سردشت
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مجله خبري
با كسب تنديس سيمين و گواهي سرآمدي پروژه صورت گرفت:

سرآمدي نيروگاه آبي داريان 
در هشتمين جشنواره 
مديريت پروژه ايران
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مجله خبري

)نقره(  سیمین«  »تنديس  و  پروژه«  سرآمدي  »گواهي 
هشتمین جايزه ملّي مديريت پروژه ايران، روز چهارشنبه 29 
خرداد 1398 از طرف انجمن مديريت پروژه ايران به »پروژه 
نیروگاه آبي داريان« شركت فراب اهدا شد. به گزارش روابط 
مديريت  ملّي  جشنواره  هشتمین  در  فراب،  شركت  عمومي 
پروژه ايران كه با حضور شهردار تهران، جمعي از اعضاي شوراي 
اسالمي شهر تهران، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( 
ارشد  از دانشگاهیان، متخصصان، فعاالن و مديران  و جمعی 
حوزه مديريت پروژه كشور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، 
»گواهي سرآمدي پروژه« و »تنديس سیمین )نقره(« هشتمین 
دوره جايزه ملّي مديريت پروژه ايران، به »پروژه نیروگاه آبي 
داريان« شركت فراب اهدا شد و دكتر »خسرو همت پور«، عضو 
هیأت مديره شركت فراب، آن را دريافت كرد. در اين مراسم، 
پس از معرفي »پروژه نیروگاه آبي داريان« شركت فراب به عنوان 
پروژه شايسته دريافت گواهي سرآمدي پروژه و تنديس سیمین 
)نقره( هشتمین جايزه ملّي مديريت پروژه ايران، كلیپ كوتاه 
معرفي اين پروژه پخش شد. همچنین دكتر »خسرو همت پور«، 
عضو هیأت مديره شركت فراب و مدير عامل شركت بهره برداري 
پروژه  اين  معرفي  به  كوتاهي  سخنان  در  فراب،  نگه داري  و 
پرداخت.  همت پور گفت: نیروگاه آبي داريان با دارا بودن 3 واحد 
70 مگاواتي، جمعاً 210 مگاوات ظرفیت دارد و متوسط تولید 
مدير  است.  گیگاوات ساعت  نیروگاه، 500  اين  انرژي ساالنه 
عامل شركت بهره برداري و نگه داري فراب افزود: شركت فراب 
به منظور اجراي فاز مهندسي پروژه نیروگاه آبي داريان، با صرف 
افزون بر 1۶4 هزار نفر- ساعت و بهره گیري از خدمات بیش از 
۶0 تامین كننده داخلي و خارجي و به كارگیري فرايند مديريت 
زنجیره تأمین، موفق به اجراي پروژه و تحقق اهداف آن شده 
است. همت پور سپس گفت: شركت فراب با هدف اعتالي نام 
ايران زمین، بومي سازي و ساخت بیش از 1300 تُن از تجهیزات 
پروژه داريان را در داخل كشور، در پیش گرفت كه دستاوردي 
كم نظیر در مقايسه با پروژه هاي مشابه محسوب مي شود. عضو 
هیأت مديره شركت فراب در ادامه بیان كرد: به كارگیري مديريت 
ارزش در اجراي پروژه نیروگاه داريان، منجر به كاهش هزينه ها 
و بهینه سازي سازه و روش اجراي نیروگاه شد و با رعايت دقیق 
اصول و ضوابط ايمني و HSE، هیچ گونه حادثه ناتوان كننده 
در طول اجراي پروژه رخ نداد. انجمن مديريت پروژه ايران يک 
سازمان مردم نهاد است كه در سال 1383 توسط كمیسیون 
رسمیت  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  علمی  انجمن های 
يافته و به عنوان نماينده رسمی انجمن بین المللی مديريت پروژه 

)IPMA( در ايران فعالیت می كند.

روايتبه
تصوير

 همچنين در هشتمين جشنواره مّلي مديريت پروژه 
ايران، از مهندس »سعيد نوروزي«، مدير كسب  و كار 
توسعه منطقه ای و محلی شركت تجارت و سرمايه گروه 
پروژه   »مدير  به عنوان  كارشا«،  »پروژه  مدير  و  فراب 

جوان برتر كشور در سال 2019« تقدير شد.

معرفي سعيد نوروزي به عنوان مدير پروژه 
جوان برتر كشور در سال 2019

مدير عامل شركت فراب با اهدای لوح تقديری به مدير پروژه نيروگاه آبی داريان 
در حاشيه نشست شورای مديران شركت فراب، از تالش های وی و همكارانش 
در كسب »گواهی سرآمدی پروژه« و »تنديس سيمين« توسط اين پروژه در 
هشتمين جشنواره ملی مديريت پروژه ايران، قدردانی كرد. در نشست شورای 
مديران شركت فراب كه روز دوشنبه هفدهم تيرماه با حضور معاونان و مديران 
مستقل شركت فراب و مديران عامل شركت های گروه فراب برگزار شد، دكتر 
»علی وكيلی« با اهدای لوح تقديری به مهندس »كمال الدين جعفری«، از زحمات 

او و همكارانش، در كسب اين افتخار برای فراب قدردانی كرد.

تقدير از مدير پروژه نيروگاه آبی داريان 
در شورای مديران شركت فراب
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گروه فراب با حضور فعال و موفق در 
»هفتمین نمايشگاه بین المللی حمل و نقل 
خدمات  و  تجهیزات  صنايع،  ريلی، 
وابسته«، جايگاه خود را به عنوان پیمانكار 
كشور  در  ريلي  تجهیزات   EPC برتر 
از  زيادي  جمع  میزبان  و  كرد  تثبیت 
مسئوالن و فعاالن صنايع ريلي كشور بود.

به گزارش روابط عمومی شركت فراب، 
»هفتمین نمايشگاه بین المللی حمل و نقل 
خدمات  و  تجهیزات  صنايع،  ريلی، 
بیست  تا  نوزدهم  روزهای  وابسته«، طی 
دائمی  محل  در  دوم خردادماه 1398  و 

نمايشگاه های بین المللی تهران برپا شد.

 8 در غرفه گروه فراب در سالن 9 – 
اين نمايشگاه كه معاونان توسعه كسب و 
كار )حوزه 2( و پروژه های صنايع ريلی و 
معاونت ها  اين  از  كارشناساني  و  مديران 
ساختمان  و شركت  مهندسي  معاونت  و 
پروژه های  داشتند،  فراب حضور  نصب  و 
اجراشده و در دست اجرای فراب در حوزه 
مهندسی  و  فنی  توانمندی های  و  ريلی 

گروه، معرفی  شد.
از جمله بازديدكنندگان از غرفه فراب، 
شهرسازي«  و  »راه  وزيران  به  مي توان 
رئیس  تجارت«؛  و  معدن  »صنعت،  و 
سرپرست  كشور؛  محاسبات  ديوان  كل 

مديرعامل  ايران؛  تجارت  توسعه  سازمان 
ايران  اسالمی  جمهوری  راه آهن  شركت 
شركت؛  اين  مديرعامل  قائم مقام  و 
مديرعامل شركت بهره برداری مترو تهران 
صنعت  و  علم  دانشگاه  رئیس  حومه؛  و 
جمع  و  رشت  شهردار  مشاور  ايران؛ 
زيادی از مديران و كارشناسان شركت ها 
قم،  مشهد،  شهری  قطار  سازمان های  و 
شركت های  از  نمايندگانی  و  اصفهان 

داخلی و خارجی اشاره كرد.
متعدد  مذاكرات  و  نشست ها  برپايي 
كاری به منظور توسعه روابط و گسترش 
با  فراب  مهندسی  و  فنی  همكاری های 

نمايندگانی از شركت های كارفرما، مشاور 
و پیمانكار در حوزه صنايع ريلی، از جمله 
نمايشگاه  اين  در  فراب  غرفه  برنامه هاي 

بود.
»هفتمین  مي افزايد:  گزارش  اين 
ريلی،  حمل و نقل  بین المللی  نمايشگاه 
صنايع، تجهیزات و خدمات وابسته«، طی 
روزهای نوزدهم تا بیست   و  دوم خردادماه 
در محل دائمی نمايشگاه های بین المللی 
شركت   170 بر  افزون  حضور  با  تهران، 
داخلی و خارجی از كشورهای جمهوری 
و  تركیه  روسیه،  چین،  ايران،  اسالمی 

لتونی برگزار شد. 

جايگاه فراب به عنوان پيمانكار برتر EPC تجهيزات ريلي در كشور تثبيت شد

درخشش غرفه فراب
 در هفتمين نمايشگاه بين المللی حمل و نقل ريلی
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وزير راه و شهرسازی در مراسم گشايش 
»هفتمین نمايشگاه بین المللی حمل و نقل 
خدمات  و  تجهیزات  صنايع،  ريلی، 
وابسته« گفت: در سال های پس از انقالب 
به عناوين مختلف از توسعه صنعت ريلی 
غفلت شد؛ اما در دو دولت اخیر توسعه 
رو  بهره برداری،  نرخ  و  ريلی  حمل ونقل 
به رشد است و اطمینان دارم كه سرعت 
اين  در  را  زيرساخت ها  توسعه  حركت 

حوزه حفظ مي كنیم.
اين كه  بر  تأكید  با  اسالمی«  »محمد 
بهره مندی مردم، تقويت ترانزيت و اتصال 
ريلی به مراكز بار در برنامه توسعه ريلی 
استان ها ديده شده و محقق خواهد شد، 
عنوان كرد: گسترش ترانزيت ريلی مورد 

تأيید و تأكید دولت و مجلس است.
اين كه  اعالم  با  شهرسازی  و  راه  وزير 
منابع  تأمین  سرفصل های  متنوع سازی 
مالي از برنامه هاست، تصريح كرد: دوران 
طوالنی  ريلی  صنايع  ركود  و  محرومیت 

داخلی  صنايع  گسترش  با  بايد  كه  بود 
رقابت  و  داخلی  تولید  از  ديد حمايت  با 
به  را  ريلی  توسعه  خارجی،  بازارهای  در 
دست بیاوريم. وی با اشاره به تفاهم نامه 
سازمان  با  شهرسازي  و  راه  وزارت  اخیر 
از  استفاده  بودجه كشور، گفت:  برنامه  و 
راهكار  بازار سرمايه می تواند  فرصت های 
مالی  منابع  به  دستیابی  برای  خوبی 
باشد. از اين رو، راه آهن نیازمند تحول در 
فرهنگ  سازمانی و رفتاری است تا قابلیت 
ريلی را افزايش دهیم و مردم را بیشتر به 
استفاده از ريل تشويق كنیم. وزير راه و 
با اشاره به تخصیص دو هزار  شهرسازی 
و  برنامه  از سوی سازمان  تومان  میلیارد 
تولید  راه اندازی شركت های  برای  بودجه 
واگن، افزود: قرار است از محل اين اعتبار، 
شركت   1۶ با  واگن  سازنده  شركت   9
بهره بردار مرتبط شوند تا از محل تبصره 
18 قانون بودجه به توسعه ساخت واگن 
اهمیت  بر  تأكید  با  اسالمی  شود.  منجر 

برای  سرمايه  بازار  ظرفیت  از  استفاده 
شد:  يادآور  ريلی،  صنايع  اعتبار  تامین 
منابع بازار سرمايه عالوه بر اين كه سهل 
الوصول تر از تسهیالت بانكی است، از اين 
وی  بود.  خواهد  هم  ارزان تر  تسهیالت 
خاطرنشان  پرسرعت،  قطارهای  درباره 
پرسرعت  قطارهای  وارد حوزه  بايد  كرد: 
 320 باالی  پرسرعت  قطار  اگر  و  شويم 
كیلومتر بر ساعت داشته  باشیم، اين تفكر 
با همان  حاكم مي شود كه ساير قطارها 
قصد  اگر  كه  چرا  باشند؛  قبلی  سرعت 
عنوان  به  چین  جهانی  پروژه  به  داريم 
»يک راه، يک حركت« با سرمايه گذاری 
2۶4 هزار میلیارد دالری بپیونديم و قصد 
داشته  را  جهانی  كمربند  اين  در  حضور 
باشیم، بايد زيرساخت های ما نیز آمادگی 
ورود به اين پروژه را داشته باشند و قطارها 
با  با سرعت باالتری تردد كنند. اسالمي 
اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت ماده 
رقابت پذير،  تولید  موانع  رفع  قانون   12

تصريح كرد: اجرای اين ماده قانونی بايد 
از  خصوصی  بخش  كه  باشد  به گونه ای 
بخش  در  باال  بازدهی  با  سرمايه گذاری 
ريلی استقبال كند؛ در غیر اين صورت، 
مجبور  خصوصی  ريلی  شركت های 
هزينه های  و  درآمد  آنكه  برای  هستند 
آنها به نقطه سر به سر برسد، از كیفیت 
اين  كه  بكاهند  مردم  به  خود  خدمات 
اشتباه است؛ بلكه بايد به سمتی برويم كه 
ارائه  كیفیت خدمات  به  توجه  با  مردم، 
شده از سوی شركت های ريلی، شركت 

مورد نظر خود را انتخاب كنند. 
بايد  افزود:  ادامه  مقام مسئول در  اين 
محوريت  با  مويرگی  حمل و نقل  شبكه 
كالن شهرها  حاشیه  در  ريلی  حمل و نقل 
ايجاد شود؛ مردم نیز چنین سیستم هايی 
را دوست دارند و از آن استقبال می كنند. 
پس بايد مدل مالی مناسبی برای قطارهای 
حومه ای تعريف شود تا بدون استفاده از 
يارانه های دولتی، تامین مالی شوند. وزير 
تولید  به موضوع  راه و شهرسازی سپس 
ريل در داخل اشاره كرد و گفت: تولید ريل 
ملی از سوی شركت های فوالدی آغاز شده؛ 
هر چند مطالعات ساخت ريل در داخل 10 
اما شركت های  تا 15 سال طول كشید؛ 
شركت  و  راه آهن  شركت  از  ما  فوالدی 
ساخت و توسعه، سفارش تولید گرفتند. 
وی از تأسیس شركت حمل و نقل حومه ای 
خبر داد و افزود: اين شركت بايد با كمک 
شهرداری ها، سهم حمل ونقل شهری به ويژه 
در كالن شهرها را به دست آورد. اسالمي 
اضافه كرد: تأسیس اين شركت و توسعه 
ريل شهری، رونق تولید در صنايع ريلی را 

به دنبال خواهد داشت.

وزير راه و شهرسازی:

نیازمند تحول فکری و کارکردی در حوزه ریلی هستیم

 استفاده از فرصت های 
بازار سرمایه می تواند 
راهکار خوبی برای دستیابی 
به منابع مالی باشد. از 
این رو راه آهن نیازمند 
تحول در فرهنگ  سازمانی 
و رفتاری است تا قابلیت 
ریلی را افزایش دهیم و 
مردم را بیشتر به استفاده 
از ریل تشویق کنیم
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جمهوري  راه آهن  شركت  مديرعامل 
اسالمي ايران در سخنرانی خود در مراسم 
بین المللی  نمايشگاه  »هفتمین  گشايش 
و  تجهیزات  صنايع،  ريلی،  حمل و نقل 
از  يكی  ملی  ريل  گفت:  وابسته«  خدمات 
در  كه  می شود  محسوب  كشور  افتخارات 

حال  حاضر به مرحله عمل رسیده است.
فعلی  وضعیت  درباره  رسولی«  »سعید 
نه در شعار،  ما  ريلي كشور گفت:  صنعت 
بلكه در عمل تصمیم داريم كه تهديدهای 
باور  و  كنیم  تبديل  فرصت  به  را  موجود 
برای  فرصت ها  سال   ،98 سال  كه  داريم 
امسال  بود.  ريلی خواهد  حوزه حمل و نقل 
توسط مقام معظم رهبری به نام »سال رونق 
تولید« نام گذاری شده و اين عنوان، يک نام 
در سال های  است كه  از شعارهايی  جامع 
و  اقتصادی  توان  توسعه  هدف  با  گذشته 
رهبری  معظم  مقام  توسط  كار  و  كسب  

انتخاب شد.

امضاي تفاهم نامه
 دو هزار ميليارد تومانی

در  واگن  ساخت  خصوص  در  رسولي 
داخل كشور اظهار كرد: مفتخر و خوشحالیم 
ابتدايی  روزهای  از  راه آهن  خانواده  در  كه 
امسال با تالش جدی برای تحقق اين شعار 

رقم  را  ارزشمندی  اقدامات  ريلی  در حوزه 
تفاهم نامه  امضاي  آن  مهم ترين  كه  زديم 
دو هزار میلیارد تومانی استفاده از ظرفیت 
برای   97 سال  بودجه  قانون   18 تبصره 
انواع  لوكوموتیو،  تولید حدود هزار دستگاه 
اين  بازسازی  و  مسافری  و  باری  واگن های 
مراحل  است.  كشور  داخل  در  واگن ها 

اجرايی اين كار به سرعت پیش رفته و اعتبار 
آمادگی  اين كه  است. ضمن  ابالغ شده  آن 
برای پذيرش عاملیت اين پروژه اعالم شده 
است. امروز با افتخار می توانیم اعالم كنیم 
شده  آغاز  قرارداد  اين  اجرايی  عملیات  كه 
و به زودی شاهد تولید اين محصوالت در 

كارخانه هاي داخل هستیم.

استفاده از ظرفيت
 قانون رفع موانع توليد

جمهوري  راه آهن  شركت  مديرعامل 
از  استفاده  خصوص  در  ايران  اسالمي 
ظرفیت های قانون رفع موانع تولید اظهار 
كرد: شرايطی كه امروز در آن قرار داريم 
رويكرد  با  جنگ  شرايط  به  می توان  را 
تالش  هم  باز  كرد.  تشبیه  اقتصادی 
از  را  مقاومت  و  ايستادگی  كه  می كنند 
ايران بگیرند؛ اما ما آماده ايم و با اراده ای 
توسعه  برای  مسئوالن  در  امروز  كه 
سال  برای  ما  شده،  كسب  ريلی  صنعت 
بسیار خوبی هستیم.  اتفاقات  98 شاهد 
امروز،  داخلی،  منابع  از  استفاده  در 
و  هستیم  تفاهم نامه  يک  امضای  شاهد 
بازار  از  كه  است  پروژه ای  پنجمین  اين 
استفاده  می شود.  اعتبار  تامین  سرمايه 
قانون   12 ماده  ارزشمند  ظرفیت  از 
رفع موانع تولید يكی از قوانین و احكام 
ايران  اسالمی  جمهوری  قانوني  مترقی 
استفاده  شروع  با  كه  خوشحالیم  است. 
بخش  اعتماد  قانونی،  ظرفیت  اين  از 
برای سرمايه گذاری در بخش  غیردولتی 
مطمئن  و  می شود  برابر  چندين  ريلی 
می شوند كه اثرات سرمايه گذاری خود را 

خواهند ديد.

مديرعامل راه آهن جمهوري اسالمي ايران خبر داد:

ساخت هزار واگن باری و مسافربری در داخل کشور

ريل ملی در مرحله توليد
مديرعامل شركت راه آهن در خصوص ريل ملی گفت: ما در خالل اين نمايشگاه 
شاهد رونمايی از موفقيت هاي بسيار بزرگی در حوزه توليد ملی خواهيم بود. از 
لوكوموتيو مپ 24 بازديد خواهيم كرد، ضمن اين كه از توليد قطعه مركزی سوزن 
كه برای نخستين بار توسط توليدكنندگان ايرانی ساخته شده، رونمايی خواهد 
شد. ريل ملی يكی ديگر از افتخارات كشور است كه به مرحله عمل رسيده است 
و در اين نمايشگاه دو سيستم سيگنالينگ را شاهد خواهيم بود كه صد درصد 
توسط توليدكنندگان داخل و دو شركت داخلی توليد شده است. ما جزء هشت 
كشوری در دنيا هستيم كه به اين فناوری دستيابی داريم و امروز ما می توانيم اين 

فناوری را به دنيا صادر كنيم.
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وزير صنعت، معدن و تجارت:

در واگن سازی
به خودکفایی رسیده ایم

معدن  وزير صنعت، 
از  بازديد  در  تجارت  و 
نمايشگاه  »هفتمین 
حمل و نقل  بین المللی 
ريلی، صنايع، تجهیزات 
در  خودكفايی  خبر  اعالم  با  وابسته«،  خدمات  و 
شركت  های  از  دولت  حمايت  از  واگن،  ساخت 
دانش بنیان خبر داد. »رضا رحمانی« گفت: دولت از 
شركت های تولیدكننده داخلي و دانش بنیان حمايت 
خواهد كرد.  وی يادآور شد: برای تحقق شعار رونق 
تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه »نیاز« 
و سامانه »محصوالت دانش بنیان« را ايجاد كرده تا از 

تولیدكنندگان داخلی حمايت كند.
بخش  توانمندی های  اين كه  بیان  با  رحمانی 
ريلی نشان می دهد كه در اين صنعت، به خصوص 
حوزه دانش بنیان صنايع ريلی و بخش تولید داخل 
و  راه  وزارت  گفت:  داشته ايم،  محسوسی  پیشرفت 
شهرسازی و شركت راه آهن، به خوبی كارها را در 

بخش ريلی به پیش می برند.
ريلی  صنايع  داخلی  تولیدكنندگان  درباره  وی 
در حوزه  كشور  تولیدكننده  واحدهای  همه  گفت: 
واگن سازی، ظرف 10 سال آينده بازار خوبی خواهند 
داشت و ما در اين بازه 10 ساله، به 40 هزار دستگاه 
انواع واگن و لوكوموتیو نیاز داريم كه بر اين اساس، 
خواهند  داخل  در  خوبی  بازار  ما  تولیدكنندگان 
عمده ترين  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزير  داشت. 
بخش  در  را  واگن  داخلی  تولیدكنندگان  مشكل 
سفارش ساخت و نیز تامین مالی آنها دانست و گفت: 
در اين زمینه، پیگیری هايی در دولت داشته ايم و قرار 

شد، تامین مالی ساخت واگن انجام شود.
واگن های  درصد   75 هم اكنون  افزود:  رحمانی 
درصد  و 33  باری  واگن های  درصد  مسافری، 85 
اين  كه  می شوند  تولید  داخل  در  مترو،  واگن های 
درصد از ساخت هر واگن در داخل نشان می دهد كه 

در حوزه واگن سازی، تقريباً خودكفا هستیم.

گروه فراب با حضور فعال و موفق در »هفتمين نمايشگاه بين المللی حمل و نقل ريلی، 
 EPC صنايع، تجهيزات و خدمات وابسته«، جايگاه خود را به عنوان پيمانكار برتر

تجهيزات ريلي در كشور تثبيت كرد

روايتبه
تصوير
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مجله خبري گروه فراب حضور فعال و پررنگي در 
هفتمين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل ريلي داشت

رئيس دانشگاه علم و صنعت ايران اعالم كرد:

دانشگاهیان کشور آماده 
همکاري براي توسعه
حمل ونقل ریلی هستند

علم  دانشگاه  رئیس 
گفت:  ايران  صنعت  و 
كشور  دانشگاهیان  تمام 
آمادگی همكاری با راه آهن 
برای شناسايی چالش ها و 

مشكالت پیش روی آنها را دارند.  »جبارعلی ذاكری«، 
را  مطلب  اين  ايران،  صنعت  و  علم  دانشگاه  رئیس 
بین المللی  نمايشگاه  مراسم گشايش »هفتمین  در 
خدمات  و  تجهیزات  صنايع،  ريلی،  حمل و نقل 
وابسته« بیان كرد. ذاكري گفت: شرايط كشور بسیار 
همكاري  در  آن  مشكالت  حل  گره  و  است  خاص 
تنگاتنگ بین دستگاه توانمند اجرايی، دانشگاهیان و 
تولیدكنندگان داخلی باز می شود. در حوزه حمل ونقل 
ريلی طی چند سال گذشته، اتفاقات بسیار خوبی رخ 
داده و امیدواريم آثار آن را در آينده نزديک ببینیم. وی 
ادامه داد: افزايش طول شبكه راه آهن و تحت پوشش 
قراردادن اكثر مراكز استان ها، گام بسیار مهمی در اين 
حوزه به شمار می رود. ما بايد به دنبال ارتقای بهره وری 
و افزايش سهم راه آهن از حمل بار و مسافر باشیم 
و شركت راه آهن بايد اين موضوع را در دستور كار 
خود قرار دهد. رئیس دانشگاه علم و صنعت ايران در 
ادامه گفت: با تعامل نزديک بین دانشگاه با صنايع و 
شركت هاي كشور، به زودی شاهد راه اندازی حمل ونقل 
پرسرعت و همچنین توسعه حمل ونقل حومه شهری 
و برون شهری خواهیم بود. ذاكری يادآوری كرد:  هم 
در  توسعه حمل ونقل  زيرساخت های  تمامی   اكنون 
ايران شكل گرفته و ما با استفاده از توان مهندسان 
داخلی، شاهد توسعه و پیشرفت حوزه حمل ونقل ريلی 
خواهیم بود. رئیس دانشگاه علم و صنعت ايران سپس 
اظهار كرد: راهبردی كه در دانشگاه علم و صنعت ايران 
در پیش گرفته ايم، می تواند گره گشای تمام مشكالت 
حوزه حمل ونقل باشد. چراكه ما با استفاده از جنبه هاي 
كاربردي مهندسي، به سراغ مباحث كاربردی و انجام 

پژوهش هاي مورد نیاز صنايع كشور رفته ايم.

روايتبه
تصوير
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پروژه ساخت برج هاي تلسکوپي 
نیروگاه سردشت 

قدرت  انتقال  تلسكوپي  برج  عدد  سه  تامین 
تجهیزات  ساخت  شركت  به  سردشت  نیروگاه 
فراب ابالغ شد. نظر به نیاز كارفرما، اين شركت با 
حساسیت و جديت اين سه برج تلسكوپي را تامین 

كرد و به سايت سردشت تحويل داده شد. 

طراحي، خرید و ساخت مخازن 
آب شیرین کن پارس جنوبي

فراب،  تجهیزات  توانايي شركت ساخت  به  نظر 
دستگاه  دو  ساخت  و  تامین  طراحي،  قرارداد 
مخزن تحت فشار ابالغ شد. اين مخازن مربوط به 
با  جنوبي  پارس  آب شیرين كن  تجهیزات  مجموعه 
وزن تقريبي 12 تن و ظرفیت 19 متر مكعب، در 
محدوده فشار تقريبي 18 بار در زمره مخازن تحت 

فشار قرار مي گیرند. 
در حال حاضر، مراحل طراحي رو به پايان است 
و متعاقبا سفارش گذاري مواد اولیه و شروع ساخت 
در اولويت كاري قرار دارد. همچنین قرارداد تامین 
تجهیزات سیني و نردبان كابل از اين مجموعه به 

اين شركت واگذار شد.

تامین و ساخت داکت بخار 
نیروگاه سیکل ترکیبي داالهو

پس از ابالغ قرارداد تامین و ساخت داكت بخار 
ساخت  شركت  به  داالهو  تركیبي  سیكل  نیروگاه 
و  شده  نهايي  ساخت  نقشه هاي  فراب،  تجهیزات 
انتخاب  ساخت  پیمانكاران  و  مواد  تامین كنندگان 
متريال  درصد   85 از  بیش  اساس،  اين  بر  شدند. 

پروژه تامین شده است. 
اواخر خردادماه، ساخت داكت هاي  از  همچنین 
پیشرفتي  و  شده  آغاز  سازنده  كارخانه  در  بخار 

حدود 7 درصد دارد.

واحد نخست نیروگاه آبي 150 مگاواتي سردشت در 
استان آذربايجان غربي، بامداد روز سه شنبه بیست و پنجم 
تیرماه با موفقیت به شبكه سراسري برق كشور سنكرون 
شد. به گزارش روابط عمومي شركت فراب، نیروگاه  آبی 
150 مگاواتي سردشت داراي سه واحد 50 مگاواتی بوده 

و توان تولید 422 گیگاوات ساعت برق در سال را دارد.
آذربايجان  استان  در  سردشت  نیروگاه  و  سد  پروژه 
غربي، 15كیلومتر پس از شهرستان سردشت و بر روي 
رودخانه كالس، ساخته شده است. هدف از اجراي اين 
پروژه، كنترل و مهار آب هاي سطحي و مرزي، تامین آب 
كشاورزي و شرب شهرهاي سردشت و ربط، بهره برداري از 
پتانسیل برق آبي روان آب ها با احداث نیروگاه به ظرفیت 
150 مگاوات، ايجاد اشتغال در دوره ساخت و بهره برداري 

و توسعه و رونق گردشگري در منطقه است.
گفتني است شركت فراب، پیمانكار EPC نیروگاه آبي 

سردشت است. 

زمان سنكرون واحد دوم: مردادماه
اين گزارش مي افزايد: مديرعامل شركت توسعه منابع 
آب و نیروی ايران در اين باره گفت: اولین واحد نیروگاه 
سردشت پس از انجام تست های مكانیكی و بی باری، با 

شبكه سراسری برق كشور سنكرون شد.
»بهروز مرادی« گفت: ظرفیت نصب نیروگاه برق آبی 
سردشت برابر 150 مگاوات )سه واحد 50 مگاواتی( است 

كه اولین واحد اين نیروگاه در زمان اوج مصرف برق، وارد 
مدار شده و دو واحد ديگر نیز پس از آن به بهره برداری 
و  آب  منابع  توسعه  شركت  عامل  مدير  رسید.  خواهد 
نیروی ايران با اشاره به هم زمانی فعالیت های اجرايی در 
واحد  اولیه  افزود: چرخش  نیروگاه،  اين  واحدهای  ساير 
دوم نیروگاه در اوايل مردادماه انجام خواهد شد و در ادامه، 
اين واحد نیز پس از طی كردن موفق تست های بی باری 
و تحت بار، آمادگی اتصال به شبكه سراسری برق كشور را 

در مردادماه امسال پیدا خواهد كرد.
وی افزود: در شرايط فعلی، تراز مخزن سد در بیشینه 
مقدار خود قرار دارد و حجم كافی برای ورود واحدهای 
نیروگاه به دوره بهره برداری آزمايشی در مخزن ذخیره شده 
است. مرادی در پايان تصريح كرد: سرعت باالی واحدهای 
اين نیروگاه، از ويژگي های مهم آن است. سرعت نامی اين 
واحدها 429 دور بر دقیقه است و سرعت فرار واحد 735 

دور بر دقیقه خواهد بود.

آب  انتقال  و  تامین  »طرح  پايه  مهندسی  قرارداد 
امضاي  به  كشور«  شرق  كريدور  به  عمان  دريای 
و  طرح  كارفرمای  عنوان  به  تابش  شركت  نمايندگان 

شركت فراب به عنوان پیمانكار رسید.
مهندس  فراب،  شركت  روابط عمومي  به گزارش 
كار  و  كسب  توسعه  معاون  صمدي مجد«،  »مجید 
طی  فراب  گفت:  خبر،  اين  اعالم  با  شركت،  )حوزه1( 
دو سال گذشته با رصدكردن بازار آب كشور، موفق به 
مشاركت در اجرای اين طرح عظیم شد. وي افزود: با 
وجود حضور رقبای خارجی برای انجام مهندسی پايه 
اين طرح، كارفرماي طرح با درنظر گرفتن توانمندی های 
واگذار  فراب  به  را  اين كار مهم  فراب،  مهندسی گروه 
واقع  در  كه  اين طرح  گفت:  كرد. صمدي مجد سپس 
با  است،  كشور  آب  شیرين سازی  واحد  بزرگ ترين 

آخرين تكنولوژی هیبريدی توسط شركت فراب طراحی 
خواهد شد. معاون توسعه كسب و كار )حوزه 1( شركت 
اين طرح  مهندسی  بیان كرد: خدمات  ادامه  در  فراب 
آب شیرين كن  كارخانه  آبگیر،  پايه  بر طراحی  مشتمل 
ايستگاه های  حرارتی،  نیروگاه های  هیبريدی،  روش  به 
پمپاژ و خط انتقال به طول يک هزار و 700 كیلومتر و 
با ظرفیت كلی 750 میلیون متر مكعب در سال است.

آب  طرح،  اين  اساس  بر  افزود:  سپس  صمدي مجد 
میلیون  نیم  و  دو  میزان  به  عمان  دريای  شیرين شده 
متر مكعب در روز، از مبدأ چابهار )منطقه ُمكران( به 
زاهدان، بیرجند و در نهايت شهر مقدس مشهد منتقل 
خواهد شد و نیازهای شرب شهری، صنعت و كشاورزی 
و  جنوبی  خراسان  بلوچستان،  و  سیستان  استان های 

خراسان رضوی را برطرف خواهد كرد.

سنكرونواحدنخستنيروگاهآبيسردشت

امضايقراردادمهندسیپايه»طرحتامينوانتقالآب
دريایعمانبهکريدورشرقکشور«

ورود 50 مگاوات ظرفيت جديد توليد برق به شبكه سراسري برق كشور
فراب تجهيزات  ساخت  شركت  كوتاه  اخبار   
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احداث  اولین پروژه هاي
حوزه انرژي خورشیدي

در بهار امسال، شركت ساختمان و نصب فراب موفق 
شد عملیات طراحي، تامین و نصب اولین پروژه هاي 
خود در حوزه نیروگاه هاي خورشیدي را با موفقیت به 
پايان رسانده و جهت بهره برداري به كارفرمايان تحويل 
نمايد. پروژه هاي »طراحي، تامین، نصب و راه اندازي 
نیروگاه خورشیدي 2۶ كیلووات متصل به شبكه در 
ساختمان مركزي شركت شهرك هاي صنعتي استان 
راه اندازي 12  و  نصب  تامین،  »طراحي،  مازندران«، 
واحد نیروگاهي منفصل از شبكه به كارفرمايي شركت 
توزيع نیروی برق استان گلستان« و »طراحي، تامین، 
كیلووات   5 خورشیدي  نیروگاه  راه اندازي  و  نصب 
متصل به شبكه در ساختمان دفتر مركزي شركت 
ورود  در  اولیه  اي  گام هاي  فراب«  و نصب  ساختمان 
به حوزه انرژي هاي تجديدپذير در شركت ساختمان 
اهداف  راستاي تحقق  فراب هستند كه در  و نصب 
نو  انرژي هاي  بازار  به  ورود  در  سازمان  استراتژي  و 

برداشته شده است.

موفقیت شرکت ساختمان
 و نصب فراب در تمدید گواهینامه هاي 

سیستم مدیریت یکپارچه
ممیزي مراقبتي گواهینامه هاي سیستم مديريت 
يكپارچه شركت ساختمان و نصب فراب در تیرماه به 
مدت سه روز توسط ممیزان شركت SGS برگزار شد. 
در اين ممیزي، كلیه الزامات سیستم مديريت كیفیت 
)ISO 9001:2015(، سیستم مديريت محیط زيست 
)ISO 14001:2015( و سیستم مديريت ايمني و 
بهداشت شغلي )OHSAS 18001:2007( در دفتر 
مركزي شركت ساختمان و نصب فراب و پروژه هاي 
نیروگاه سیكل تركیبي متمركز پارس جنوبي و نیروگاه 
سیكل تركیبي داالهو مورد ممیزي قرار گرفت كه منجر 
به موفقیت در تمديد گواهینامه هاي مذكور براي دوره 
آتي شد. اين امر به واسطه عملكرد درخشان و مشاركت 
كلیه پرسنل كارگاه ها و دفتر مركزي شركت ساختمان 

و نصب فراب حاصل شده است.

كنفرانس  »ششمین  در  شركت كنندگان  از  جمعي 
راه آهن«  مهندسي  در  اخیر  پیشرفت هاي  بین المللي 
و دانشجويان دانشكده مهندسي راه آهن دانشگاه علم 
و يكم خردادماه  بیست  ايران، روز سه شنبه  و صنعت 
خط  در  »كمیل«  و  صنعت«  »میدان  ايستگاه هاي  از 
روابط عمومي  به گزارش  بازديد كردند.  تهران  7 مترو 
شركت  میزباني  به  كه  بازديد  اين  فراب،  شركت 
شد  آغاز  صنعت  میدان  ايستگاه  از  شد،  انجام  فراب 
با  بازديدكنندگان  و  يافت  پايان  كمیل  ايستگاه  در  و 
جزئیات فني خطوط مترو و ريل، كامپیوتر اتاق فرمان 

و سیستم سیگنالینگ آشنا شدند.
مدير  ديبائي«،  »حسین  مهندس  بازديد،  اين  در 
بیان  به  تهران،  مترو  پروژه  خط 7  تأمین  و  مهندسي 
مترو   7 خط  درباره  توضیحاتي  ارائه  و  مشخصات 
پرداخت. وي گفت: طول اين خط 27 كیلومتر و شامل 
هزار   45 جابه جايي  ظرفیت  كه  است  ايستگاه   22
دارد.  مسیر  يک  طول  در  ساعت  يک  طي  را  مسافر 
ديبائي افزود: هم اكنون هشت ايستگاه اين خط در حال 

بهره برداري است و دو ايستگاه نیز تا پايان تیرماه امسال 
حركت  سرفاصله  افزود:  وي  شد.   خواهد  راه اندازي 
قطارها در اين خط، هم اكنون 12 و 15 دقیقه است كه 
در آينده مطابق با استانداردها، اين زمان به دو دقیقه 
كاهش خواهد يافت. در ادامه بازديد، مهندس »محمود 
 7 خط  پروژه   ابزاردقیق  و  برق  كارشناس  خضري«، 
سیگنالینگ  سیستم  درباره  توضیحاتي  تهران،  مترو 
بیان كرد. وي گفت: محدوده كاري شركت  اين خط 
فراب در اين پروژه، طراحي، تأمین و اجراي تجهیزات 
توان،  تأمین  سیستم هاي  شامل  الكترومكانیكال 
تهويه  سیگنالینگ،   ،SCADA و   BMS مخابرات، 
اطفاي  و  اعالن  آسانسور،  و  پله برقي  ايستگاه،  و  تونل 
حريق، تجهیزات دپو و گیت هاي ورود و خروج است. 
اين گزارش مي افزايد: بازديدكنندگان در ادامه بازديد 
تابلوهاي فني پروژه خط 7 مترو  و  از كامپیوتر  خود، 
تهران ديدن كردند و سپس با پیمودن ايستگاه میدان 
طول  در  قطارها  كاركرد  با  كمیل،  ايستگاه  تا  صنعت 

مسیر آشنا شدند.

بازديددانشجويانرشتهمهندسيراهآهن
ازخط7متروتهران

بهميزبانيگروهفرابانجامشد:

روايتبه
تصوير

فراب نصب  و  ساختمان  شركت  كوتاه  اخبار   
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)L2( بازديد وزير كشور از وضعيت پيشرفت ايستگاه شهيد كاوه

راه اندازي تابلوهاي  DC، 750 ولت پست تركشن ايستگاه شهيد كاوه

نصب و راه اندازي تجهيزات پست LPS ايستگاه شهيد كاوه

اجراي كابل كشي 20 كيلوولت در مسير اصلي تونل، حدفاصل ايستگاه هاي شريعتي تا شهيد كاوه

راه اندازي و اجراي كلدينگ استيل گالوانيزه پله هاي برقي ايستگاه شهيد كاوه

نصب ماشين سوزن سيستم سيگنالينگ در ايستگاه شهيد كاوه

پروژه خط 2 قطار 

شهري مشهد
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95/12

90/12 96/5
ابالغ قرارداد

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

افتتاح و بهره برداري از ايستگاه پنجم

96/12 بهره برداري تا ايستگاه 
نهم با سیگنالینگ 
روشن

98/3گاه ُشمار  پيشرفت
راه اندازي دائم ايستگاه 

ادامهساخت112دستگاهديفيوزر
خط2قطارشهريمشهد

و  اول در سال 1395 ساخته  فاز  از مجموع 112 دستگاه دفیوزر، 5۶ دستگاه 
تحويل كارفرما شد.

  عملیات مونتاژ، جوش و رنگ آمیزي 28 دستگاه فاز دوم، توسط شركت ساخت 
تجهیزات فراب انجام شد و پس از طي مراحل بازرسي به محل اجراي خط 2 مترو در 
مشهد ارسال شد. پیش بیني مي شود تا پايان مرداد ماه، 28 دستگاه دوم نیز تحويل 

كارفرما شود.
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پروژه نيروگاه

سيكل تركيبي داالهو

پايپينگ داخلي بويلر

سنكرون واحد گازي

نصب شل 6 استك بويلر
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95/5 96/12

97/7

97/8
شروع قرارداد

نصب ژنراتور واحد اول ورود ژنراتور بخار 
به سايت

برق دار شدن
 ترانس اصلي

 Kv 400 راه اندازي پست نصب توربین واحد اولسنكرون واحد اول نیروگاه
گاه ُشمار  پيشرفت

96/6 98/2

98/2

پروژه

سبزآب-ري

قالب بندي ديوار سپتيك

بتن ريزي كانال آب هاي سطحي

نقشه برداري سپتيك

ديوارچيني ساختمان پست برق

93/8گاه ُشمار  پيشرفت

93/11 94/09 95/01

94/1194/3
تاريخ قرارداد

تاريخ شروع كار

تاريخ شروع 
عملیات مهندسي

تاريخ شروع اجرا 
تلمبه خانه شازند

تاريخ شروع اجرا 
تلمبه خانه پل بابا

تاريخ شروع اجرا 
تلمبه خانه رازان
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نيروگاه متمركز 

پارس جنوبي
گاه ُشمار  پيشرفت

16

اجراي سيني و لدر شمال سالن توربين واحد 3

اجراي ترمينال بوشينگ سالن توربين واحد 1

نصب پلتفرم ضلع غربي بويلر واحد 1

نماي كلي بويلر واحد 1 و 2

P91 سنگ زني خطوط

E اجراي پايپينگ پايپرك

ACC نصب داكت عمودي
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92/12

96/10

96/10

96/11

شروع قرارداد

شروع نصب
 ژنراتور واحد 1

شروع نصب  ژنراتور واحد 2

شروع نصب
 ژنراتور واحد 3

پيشرفتساختتجهيزاتبازيافتحرارتي
نيروگاهمتمرکزپارسجنوبي

نصبقطعاتسازههاي
سيستمکولينگدرسايتپروژه
نيروگاهمتمرکزپارسجنوبي

نیروگاه  حرارتي  بازيافت  فشاري  تحت  غیر  تجهیزات  ارسال  و  ساخت  پروژه 
شركت  توسط  استراكچر  استیل  و  داكت  كیسینگ،  شامل  پارس جنوبي  متمركز 
آذراب و تحت مديريت پیمان شركت ساخت تجهیزات فراب در حال انجام است. 
تاكنون مراحل ساخت و تولید 93 درصد تجهیزات پايان يافته كه در اين راستا، 
تمامي اقالم واحدهاي 1 و 2 ارسال و نصب شده و آماده راه اندازي است. واحدهاي 
است. همچنین  نصب  در حال  و  ارسال شده  سايت  به  كامل  به طور  نیز   4 و   3
تجهیزات واحد 5 و ۶، بیش از 95 درصد مراحل ساخت را پشت سر گذاشته و 

حدود 4900 تن از مجموع ۶330 تن تجهیزات به سايت ارسال شده است.

شركت ساخت تجهیزات فراب، در مجموع بالغ بر 5400 تن اسكلت فلزي سازه 
ACC و تجهیزات مرتبط آن را نصب كرده است. تاچ آپ و تكمیل پوشش هاي 
اول  واحد  راه اندازي  به  شدن  نزديک  به  توجه  با  و  دارد  ادامه  ديواره ها  جانبي 
توربین بخار نیروگاه، نصب پوشش A-Frame واحد اول در اولويت قرار گرفته و 

با سرعت در حال انجام است.

17

عمليات رفع پانچ  يونيت هاي پروژهعمليات رفع پانچ يونيت هاي پروژه

یوتیلیتي فازهاي

 22 تا 24 پارس جنوبي

گاه ُشمار  پيشرفت
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89/3

96/7

96/10 97/2

97/2

عقد قرارداد

تحويل موقت تولید 
نیتروژن واحد 124

تحويل موقت پكیج 
تصفیه آب واحد 127

دفع و جمع آوري
 آب هاي سطحي 

واحد 129

راه اندازي واحد 132 
اولید واحد تولید آب 

كولینگ

تحويل موقت آب 
آتشنشاني واحد 130

راه اندازي اولین بويلر
 تولید بخار واحد 121

تحويل موقت نمک زدايي 
واحد 12۶

97/5

97/5

97/11
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پروژه خط 7 

متروي تهران

18

گاه ُشمار  پيشرفت

ايستگاه صنعت- نمايي از فن تكميل شده

ايستگاه محالتي -نصب فن TAW2ايستگاه هالل احمر- تخليه تابلوهاي ال وي مربوط به ال پي اس 2ايستگاه 17 شهريور-كابل كشی و سربندی كابينت های سيگنالينگ

انجام كابل كشي رينگ 20 كيلو ولت پست شمالي

كابل كشي فيبر نوري از پست شمالي شيخ بهايي تا به برج ميالد

TAW1 ايستگاه محمديه- فيت آپ ديفيوزر
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ساخت هر 32 دستگاه ديفیوزر ابالغ شده به شركت ساخت 
تجهیزات فراب به اتمام رسیده و تاكنون 20 دستگاه مربوط به 
پنج ايستگاه، تحويل كارفرما شده و 12 دستگاه سه ايستگاه 

پاياني نیز در مراحل بازرسي نهايي و ارسال است.
همچنین 2 دستگاه ديفیوزر ابالغ شده جديد نیز در فرايند 
تامین مواد و برشكاري است كه مطابق برنامه ريزي انجام شده تا 

پايان مرداد ماه 1398 تحويل مي شود.

پروژهساخت32دستگاهديفيوزر
خط7متروتهران

19

1393
ابالغ قرارداد96/3

ابالغ قرارداد جديد

افتتاح و بهره برداري از 
8 ايستگاه مسافري  و 

11 ايستگاه عبوري

راه اندازي 3 ايستگاه 
بهره برداري نیمه شمالي خط 
از میدان صنعت تا مهديه

افتتاح و بهره برداري از 
5 ايستگاه مسافري  و 
3 ايستگاه عبوري با 
سیگنالینگ دائم

95/4 97/4

97/12

ايستگاه آهنگ- جوش امپدانس باند

ايستگاه صنعت- اجراي سركابل در گالري كابل پست شيخ بهايي مربوط به آر اس صنعت

UPS A ايستگاه نواب- نصب و تست برد تغذيه

ايستگاه آهنگ-كانكشن كابل هاي تركشن تازه نصب شده سمت ريل سوم و امپدانس باند

ايستگاه محمديه- نصب الكترو پمپ هاي ايرواشر فن ايستگاهي

LPS1 ايستگاه هالل احمر - برقدار كردن ترانس و تابلو 400 ولت
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20

نيروگاه آبي درالوك 2 

در كردستان عراق
94/4گاه ُشمار  پيشرفت 95/11 97/8

عقد قرارداد

اتمام اجراي دايک

اتمام حفاري گود نیروگاه اتمام نصب درفت تیوب واحد اول و دوم

آغاز بتن ريزي
96/195/8

به  آشغالگیر  و  استاپالگ  دريچه هاي  تمامي 
در سال  متعلقات  كلیه  و  پارت ها  فیكس  همراه 
گذشته به كارگاه  نصب تحويل داده  شده است. 
تاكنون تنها جبهه كاري نصب فیكس پارت هاي 
دريچه فالشینگ از طرف پیمانكار سیويل تحويل 
شده كه در زمان كوتاه يک هفته اي، هر 2 فیكس 
پیمانكار  به  بتن ريزي  و جهت  پارت كف، نصب 
آمادگي شركت  به  توجه  با  تحويل شد.  سیويل 
فیكس  نصب  جهت  فراب،  تجهیزات  ساخت 
اعالم  درصورت  ديواره ،  و  پیشاني  پارت هاي 
همچنین  شد.  خواهد  محقق  امر  اين  كارفرما، 
و  راديال  دريچه هاي  تاندون هاي  غالف گذاري 
نصب لوله هاي هوادهي و بیس پلیت هاي مربوطه 

تا 90 درصد پیش رفته است.

نصبتجهيزاتنيروگاه
درالوك2درکردستانعراق

Unit 144- نصب اسپول Unit 107- عمليات تكميلي درام

Unit 144- نصب ساپورت

Unit 107- نماي يونيت

گاه ُشمار  پيشرفت
بخش فرآیندي 

فاز 22 تا 24 پارس جنوبي
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98/2
شروع عملیات اجرا
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21

پروژه نيروگاه آبي 

سردشت
92/4گاه ُشمار  پيشرفت

92/6

93/10 96/5

96/4

عقد قرارداد

شروع قرارداد راه اندازي 
جرثقیل اصلي

تحويل گود نیروگاه نصب توربین ها

97/5

97/10

97/12

98/4

نصب  استاتور
 ژنراتور واحد1

شروع نصب استاتور ژنراتور
سنكرون واحد اول واحد2 و انجام الورينگ روتور واحد 1

انجام الورينگ 
روتور واحد 2

انجام عمليات Run out واحد دوم سردشت

نصب پمپ هاي فاير

كف سازي راه پله نيروگاه

نمايي از پست ها

فعاليت هاي ساختماني بخش اداري نيروگاه

فعاليت هاي كنترل چرخش اوليه در واحد 1

نصب قطب هاي روتور واحد 1

نمايي از واحد هاي نيروگاه
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22

پروژه فاز 13 

پارس جنوبي 
95/12

ابالغ قرارداد گاه ُشمار  پيشرفت

عمليات اجراي عايق سرد خطوط پايپينگ 

عمليات اجرايي فيتاپ و جوشكاري خطوط پايپينگ

فعاليت نصب اسپول و نصب انواع Valve در سايت

نگهداري و Preservation تجهيزات كمپرسور واحد 147

آماده سازي خطوط پايپينگ جهت اجراي فعاليت تست

عمليات اجراي عايق سرد خطوط پايپينگ 

فعاليت اجرايي رنگ آميزي خطوط پايپينگ

فعاليت نصب انواع Valve در سايت
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پروژه بندر خدماتي

و صادراتي تمبك
97/12گاه ُشمار  پيشرفت

تاريخ شروع اجراي 
تجهیز كارگاه

23

جابجايي لوله هاي پايپينگ در شاپ سندبالست

عمليات اجرايي فيتاپ و جوشكاري در شاپ پايپينگ، ساخت اسپول 

فعاليت اجرايي برشكاري در شاپ پايپينگ 

فعاليت اجرايي برشكاري در شاپ پايپينگ

جابجايي اسپول  هاي ساخته شده در شاپ پايپينگ

نمايي از شاپ پايپينگ

فعاليت ريسه كردن لوله هاي پايپينگ بر روي سازه رك

نمايي از آغاز فعاليت اجرايي بر روي Rack E1 در پروژه تمبك
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تاريخچه و وضعيت حاضر 
راه آهن هاي سريع السير در دنيا

اولین خط ريلی پرسرعت جهان در سال  1903 در آلمان با لوكوموتیو برقی در يک خط آهن 
نظامی ايجاد شد. سرعت اين خط 203 كیلومتر بر ساعت بود. بین سال هاي 1930 تا 1939 
ترنست هاي ديزلي )DMU( در برخي از خطـوط مـسافري مهـم اروپا بـا پروفیل هاي مجاز با 
سرعتي معادل 150-140 كیلومتر بر سـاعت در كنـار قطارهـاي متـداول چنـد واگنه و به دنبال 
آن در سال هاي 1945 تا 1980 قطارهاي با سـرعت 1۶0 كیلـومتر بـر سـاعت بهره برداري شدند. 
اولین خط سريع السیر شینكانسن ژاپن در سال 19۶4، هم زمان با بازی های المپیک با سرعت 
25۶ كیلومتر بر ساعت به بهره برداری رسید. در سال 19۶۶، سامانه های ريلی با سرعت باال در 
آمريكا و متعاقباً در شوروی ايجاد شدند. سرعت قطارها در اين خطوط به 29۶ كیلومتر بر ساعت 
می رسید. در سال 19۶7، راه آهن فرانسه، بهره برداري تجاري از خدمات قطار تندرو مسافري 
»كاپیتول« با سرعت 200 كیلومتر بر ساعت را آغاز كرد. در دهه 1970 بسیاری از كشورهای 
اروپايی نظیر فرانسه، آلمان و ايتالیا شروع به احداث و توسعه خطوط ريلی سريع خود كردند. 
متوسط سرعت قطارها در سال 1983 در فرانسه 214 و حداكثر سرعت آن ها 2۶0 كیلومتر بر 
ساعت بود. طي اين دوره با تجربه های به دست آمده از خطوط ريلی سريع احداث شده، معیارهاي 
تحلیل و طراحي خطوط ريلي پر سرعت پیشرفت عمده اي كرد. در حال حاضر، بهره برداري از 
سیستم ريلي سريع در سراسـر اروپـا گـسترش زيادي يافتـه اسـت )شكل 8(. در آينده، طول 
خطوط قابل بهره برداري در شبكه ريلي سريع اروپا بـه بیش از 50 هزار كیلومتر خواهـد رسـید 
كـه 35 هزار كیلـومتر آن تـا سـال 2025 قابـل بهره برداري خواهد بود. در اين خصوص شكل 9 
توزيع و فراواني خطوط سريع السیر را به ترتیب در اروپا، چین و ژاپن نشان مي دهد. میزان مسافر 
در تعدادي از خطوط سريع السیر در شكل 10 نمايش داده شده است. نكته جالب توجه افزايش 
ناگهاني تعداد مسافر در چین به دلیل ظهور چین به عنوان يک بازيگر مهم در عرصه خطوط 
سريع السیر است. از معروف ترين خطوط ريلی سريع السیر دنیا مي توان به Shinkansen ژاپن، 
 CRH آمريكا و Acela Express ،ايتالیا ETR ،اسپانیا AVE ،آلمان ICE ،فرانسه TGV

چین اشاره كرد كه اطالعاتي مفید در خصوص تعدادي از آن ها در جداول 1 و 2 آمده  است.

شكل 9.  توزيع شبكه ريلي سريع السير در الف. اروپا ب. چين  ج. ژاپن )مرجع 2(

شكل8.  وضعيت شبكه ريلي سريع السير اروپا )مرجع 1(1

معاون مديرعامل- معاونت توسعه كسب و كار- حوزه 2

محسن رام

مشاور- معاونت توسعه كسب و كار- حوزه 2

بابك ابراهيميان

بخش 
دوم

الف

ب

ج

[1] www.uic.org     
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جدول 1. اطالعات فني در خصوص قطارهاي پرسرعت در دنيا شكل10.  ميزان مسافر ساليانه خطوط ريلي سريع السير در دنيا )مرجع 2(

ف
ردی

حداکثر سرعت مدل قطارنام کشور
)mph(

ظرفیت
)مسافر(

توضیحات

1- به طور متوسط زمان مسافرت را از 8 ساعت به 3 ساعت و 45 دقیقه كاهش مي دهند.SiemensVelaro RUS175۶00روسیه1

THSR 700T18۶989تايوان2

1- ساخت شبكه ريلي در تايوان چیزي حدود 18 میلیارد دالر براي دولت اين كشور هزينه در برداشته است و به 
جر أت می توان گفت نقشه ريلي اين كشور يكي از بهترين نقشه هاي خطوط ريلي در دنیاست.

2- به طور متوسط، زمان مسافرت را از 4/5 ساعت به 90 دقیقه كاهش مي دهند.

3- قطارهاي THSR 700T ساخت كشور ژاپن )كارخانه Shinkansen( است.
4- در سال 2010 ، ركورد جابه جايي مسافر 3۶/9 میلیون نفر ثبت كرد.

1- در سال 2010 ، ركورد جابه جايي 178.584 مسافر كه از اين قطارها استفاده مي كردند، ثبت  شده است.KTX1909۶5كره جنوبی3
2- به طور متوسط، زمان مسافرت را از 5/5 ساعت به 2ساعت و 45 دقیقه كاهش مي دهند.

1- يورو استار توانست مسیر سفرهاي اروپاي غربي را تغییر دهد. از زمان استفاده از شبكه ريلي قطارها در سال Eurostar 3313/14208750 ،1994انگلستان4
انگلستان به شهرهايي در فرانسه و بلژيک از طريق تونل زيرزمیني وصل شد.

1-  ايتالیا يكي از اولین پیشگامان در ساخت شبكه ريلي قطار پرسرعت در دنیا به حساب مي آيد.ETR500Frecciarossa225590ايتالیا5

1- كشور اسپانیا با دارا بودن بیش از 3433 خط ريلي، يكي از طوالني ترين خطوط ريلي در دنیا را داراست.AVE Class 103251404اسپانیا۶
2-  اين قطارها فاصله بین دو شهر مادريد و پرتغال را به جای 9 ساعت در 2 ساعت و 45 دقیقه طي مي كنند.

متغیرTransrapid TR-07270/3آلمان7
1- كشور آلمان، يكي از اولین استفاده كنندگان تكنولوژی قطارهاي پرسرعت در دنیاست. كارخانه زيمنس كه يكي از 

سازندگان اين قطارهاست، در اين كشور قرار دارد.
2- در تست سرعتي كه در سال 200۶ انجام شد، 2۶ نفر در تصادف كشته شدند.

CRH380 AL302۶00چین8
1- كشور چین با دارا بودن 15000 مايل شبكه ريلي طوالني ترين شبكه ها در دنیا را داراست.

2- در تست سرعتي كه از اين قطارها گرفته شد، سرعت mph 302 براي آن ها ثبت شده است. اما براي تامین امنیت 
جان مسافران، قطارهاي CRH380 AL  با سرعت mph 186 مسافران را جابه جا مي كنند.

1- در سال 2007 سرعت قطارهاي TGV V150 حدود mph 357  ثبت شده است اما اين قطارها فقط با سرعتي متغیرTGV V150357فرانسه9
معادل mph 200 تردد مي كنند.

متغیرJR-Maglev MLX013۶1ژاپن10

 Tokaido Shinkansen 1- اولین موفقیت ژاپني ها در ساخت قطارهاي پر سرعت با معرفي اولین سري از قطارهاي
صورت گرفت. سرعت اين قطارها mph 130 بود و قطارها در عرض 3 روز، 100 میلیون مسافر را جابه جا مي كردند.

2- سفر بین شهرهاي توكیو و اوزاكا از 2 ساعت و 18 دقیقه به 1 ساعت كاهش يافت.
3- در تست سرعتي كه در سال 2003 انجام شد، سرعت mph 361 براي اين قطارها ثبت شد. بنابراين قطارهاي 

JR-Maglev MLX01 ، پرسرعت ترين قطار در دنیا به شمار مي آيند.
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    کشور

طول کلخدمات و اتصاالت
HST
)km(

طول خط 
جدید 
)km(

حد سرعت
)طراحي(
)km/h(

حد سرعت
)ناوگان(
)km/h(

حد سرعت
)بهره برداري(

)km/h(

تصمیمسیستم سیگنالینگتامین برق
به احداث

ورود بهآغاز احداث
سرویس

تعداد مسافر 
در سال 
)میلیون(

خدمات عمراني 
تونل ها

)کیلومتر/ تعداد(

خدمات عمراني 
پل هاي دره گذر

)کیلومتر/ تعداد(

هزینه خدمات 
عمراني و

تاسیسات زیربنایي
)میلیون یورو(

هزینه 
روسازي 
)میلیون 

یورو(

HST ناوگان
)تعداد(

هزینه کل 
ناوگان

)میلیون یورو(

ژاپن 
)توكايدو شينكانسن(

شینكانسن توكیو- اوزاكا 
 اوزاكا-فوكواوكا - هاكاتا 
توكیو- اومیا - موريوكا 

 توكیو-اومیا- نیگاتا 
 توكیو- ناگانو

كاگوشیما- شین يتسوهیر

515
554
535
334
117
12۶

230
554
535
334
117
12۶

250
300
300
275
2۶0
300

300
300

240/275
275
2۶0
275

230/270
300 

240/275
275
2۶0
275

مارس 1992  
مارس 1997  
مارس 1997  
مارس 1990  
نوامبر 1997  
مارس 2004

230

SKS 300
SKS 300

 SKS E2-1000 or
BKS E3 SKS

200 F9X
SKS E2 1000
SKS 800 5ست

آلمان

پروژه ها

ICE3: كلن-فرانكفورت

ICE: فرانكفورت- اشتوتگارت

ICE: واتربرگ-هانور- برلین

فرانكفورت-ساربروكن- استراسبرگ هانور
هامبورگ  نورمبرگ- مونیخ

180
320
180

15kV AC 16
 2/3Hz

LZB

LZB+ERTM

S2

LZB2002 47/۶آگوست

ICE 40 ترنست
ICE 120 ترنست

 ICE 3

فرانسه

TGV جنوب شرق )پاريس- لیون( 
 TGV آتالنتیک )پاريس- بوردو-  نانت-رن(

TGV شمال )پاريس-لیل-آراس-كاله(
 سريع السیر منطقه پاريس 

TGV فون- آلپ )لیون/ والنس( 
TGV مديترانه )پاريس-والنس- مارسي- نیم- مونت پلیر( 

TGV خط شرق اروپا )مرحله 1(
TGV خط شرق اروپا )مرحله 2(

TGV جنوب اروپا آتالنتیک 
)مرحله 1و 2 بین تور و بوردو(

450
1400
390

11۶
۶40
۶00

140
200

418
288
34۶
144
11۶
250
2۶8
135
130
200

300
300
330
270
300
350
350

350
350

300
300
300

300/320
300

300/320
320

320
300/320

300
300
300

250/270
300

300/320
320

320
300/320

2*25 kv AC

2*25kv AC

2*25 kv AC

2*25 kv AC

1.5 kv DC

2*25 kv AC

2*25 kv AC

2*25 kv AC

2*25 kv AC

TVM 300

TVM 430

TVM 430

TVM 300

TVM 430

TVM 430+

ERTMS سطح2

TVM 300+

ERTMS سطح2

1972
1981
1984
1984
198۶

اكتبر 1992
مي 199۶

2004
200۶

1975
1983
1987
1987
1990

فوريه 1995
2000

)2013؟(
2008
2011

ژوئن 1981
1989
1993
1994
199۶

ژوئن 2001  
ژوئن 2007  

)2020؟(
2013
201۶

2۶
24
18
20
1۶

15/5

۶ /12/8
2/0/5
1/0/4

29 / 17/1
  205  / 4۶/5

117 / 27/8

4000 میلیون يورو
4000 میلیون يورو  

)2۶00 مرحله 1 + 1400 مرحله 2(

TGV SE 10۶
TGV A 105

TGV  87

TGV۶9دوبلكس 
TGV50 ( ۶8ست

TGV 22  و )ICE 18
دوبلكسنسل جديد

1500
1750
1700

1700   
1000)TGV(
500)ICE3(

۶00

اروپا

يورواستار: پاريس-لندن و بروكسل- لندن

پاريس-تورين- میالن 

 تالیس PBA: پاريس-بروكسل- آمستردام

تالیس PSKA: پاريس- بروكسل- كلن و آمستردام

خط بین المللی پرپینان-فیگوراس

پاريس-ژنو- لوزان-زويخ- برن

430

110/70

450

۶50

۶0

290

110/70

450

۶50

44

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

270

300

300

300

300

300

270

2*25 kv AC
v DC 750  )ريل سوم(

2*25 kV AC
2*25 kV AC

3 kV DC,
1.5 kV DC

2*25 kV AC
 3 kV DC,  1.5 kV DC15KV

16 2/3 AC

2*25 kV AC
2*25 kV AC

1.5 kV DC
15KV 16 2/3 AC

TVM 430
AWS+

TVM 300
 TVM 430

+TBL+ER
TMS2

TVM 430  TBL+LZB
ERTMS 2

TVM 300
 TVM 430

SWISS  ABS

1988
1988
1990

 1990
اكتبر 1995

1975

1990
1990
1992
1992
2002
1977

نوامبر1994
:ctrl +2004-8

199۶
ژوئن 1997
دسامبر1997

2009
87-1981

8
8+/4+

۶

)تونل مانش(
+23+3/5

3 /8/4

+ 2/24 /117
1/۶  /31

18/۶5

3000 میلیون يورو )74 كیلومتر( + 
5000 میلیون يورو )35 كیلومتر(

1000 میلیون

38 ست يورواستار
1۶ ست تالیس

لكوموتیو برقي 3 ولتاژي
17 ست تالیس  

 4-لكوموتیو برقي ولتاژي
SR 8 ست مخصوص

1000

350
400

نامشخص

اسپانيا

مادريد- سويال
بارسلون-آلكانت "يورومد" 

 مادريد- كردبا- ماالگا 
 مادريد-بارسلون 

 بارسلون- مرز فرانسه

471
533
555
۶05
150

471
533
555
۶05
150

300
220
300
380
300

300
220
300

350/320
300

300
220
300
300
300

25 kV AC 3 kV DC

25 kV AC

25 kV AC

25 kV AC

LZB

ABS

ERTMS, 2

ERTMS, 2

ERTMS, 2

دسامبر 1988
1992
1998
1993
1995

1994
2003
1994
2003

ژوئن 1992
1997 
2008
2007
2008

8/15 / 17

30/29

8/9 - 31

5/11  -  3۶
25   -  75

4000 میلیون يورو
5000 میلیون يورو
1300 میلیون يورو

AVE ست 24
 AVE ۶ ست

يورومد

ايتاليا

پروژه ها

رم-فیرنز 
 میالن- بولون

رم-ناپل 
تورينو-میالن-ونیز

24۶
182

580
400

24۶
182

580
400

250
300

300

250
300

300

250
250

250

 25 kV AC

25 kV AC

25 kV AC

CC با ABS 

ERTMS 2

ERTMS 2
سپتامبر 1992 

20000 میلیون يورو200۶

پندلینو
)تیلتینگ دار(

3000 میلیون 120 قطار
يورو

جدول2.اطالعاتتعداديازخطوطاصليوبرآوردشدهسريعالسيردردنياومشخصاتفنيآنها
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    کشور

طول کلخدمات و اتصاالت
HST
)km(

طول خط 
جدید 
)km(

حد سرعت
)طراحي(
)km/h(

حد سرعت
)ناوگان(
)km/h(

حد سرعت
)بهره برداري(

)km/h(

تصمیمسیستم سیگنالینگتامین برق
به احداث

ورود بهآغاز احداث
سرویس

تعداد مسافر 
در سال 
)میلیون(

خدمات عمراني 
تونل ها

)کیلومتر/ تعداد(

خدمات عمراني 
پل هاي دره گذر

)کیلومتر/ تعداد(

هزینه خدمات 
عمراني و

تاسیسات زیربنایي
)میلیون یورو(

هزینه 
روسازي 
)میلیون 

یورو(

HST ناوگان
)تعداد(

هزینه کل 
ناوگان

)میلیون یورو(

ژاپن 
)توكايدو شينكانسن(

شینكانسن توكیو- اوزاكا 
 اوزاكا-فوكواوكا - هاكاتا 
توكیو- اومیا - موريوكا 

 توكیو-اومیا- نیگاتا 
 توكیو- ناگانو

كاگوشیما- شین يتسوهیر

515
554
535
334
117
12۶

230
554
535
334
117
12۶

250
300
300
275
2۶0
300

300
300

240/275
275
2۶0
275

230/270
300 

240/275
275
2۶0
275

مارس 1992  
مارس 1997  
مارس 1997  
مارس 1990  
نوامبر 1997  
مارس 2004

230

SKS 300
SKS 300

 SKS E2-1000 or
BKS E3 SKS

200 F9X
SKS E2 1000
SKS 800 5ست

آلمان

پروژه ها

ICE3: كلن-فرانكفورت

ICE: فرانكفورت- اشتوتگارت

ICE: واتربرگ-هانور- برلین

فرانكفورت-ساربروكن- استراسبرگ هانور
هامبورگ  نورمبرگ- مونیخ

180
320
180

15kV AC 16
 2/3Hz

LZB

LZB+ERTM

S2

LZB2002 47/۶آگوست

ICE 40 ترنست
ICE 120 ترنست

 ICE 3

فرانسه

TGV جنوب شرق )پاريس- لیون( 
 TGV آتالنتیک )پاريس- بوردو-  نانت-رن(

TGV شمال )پاريس-لیل-آراس-كاله(
 سريع السیر منطقه پاريس 

TGV فون- آلپ )لیون/ والنس( 
TGV مديترانه )پاريس-والنس- مارسي- نیم- مونت پلیر( 

TGV خط شرق اروپا )مرحله 1(
TGV خط شرق اروپا )مرحله 2(

TGV جنوب اروپا آتالنتیک 
)مرحله 1و 2 بین تور و بوردو(

450
1400
390

11۶
۶40
۶00

140
200

418
288
34۶
144
11۶
250
2۶8
135
130
200

300
300
330
270
300
350
350

350
350

300
300
300

300/320
300

300/320
320

320
300/320

300
300
300

250/270
300

300/320
320

320
300/320

2*25 kv AC

2*25kv AC

2*25 kv AC

2*25 kv AC

1.5 kv DC

2*25 kv AC

2*25 kv AC

2*25 kv AC

2*25 kv AC

TVM 300

TVM 430

TVM 430

TVM 300

TVM 430

TVM 430+

ERTMS سطح2

TVM 300+

ERTMS سطح2

1972
1981
1984
1984
198۶

اكتبر 1992
مي 199۶

2004
200۶

1975
1983
1987
1987
1990

فوريه 1995
2000

)2013؟(
2008
2011

ژوئن 1981
1989
1993
1994
199۶

ژوئن 2001  
ژوئن 2007  

)2020؟(
2013
201۶

2۶
24
18
20
1۶

15/5

۶ /12/8
2/0/5
1/0/4

29 / 17/1
  205  / 4۶/5

117 / 27/8

4000 میلیون يورو
4000 میلیون يورو  

)2۶00 مرحله 1 + 1400 مرحله 2(

TGV SE 10۶
TGV A 105

TGV  87

TGV۶9دوبلكس 
TGV50 ( ۶8ست

TGV 22  و )ICE 18
دوبلكسنسل جديد

1500
1750
1700

1700   
1000)TGV(
500)ICE3(

۶00

اروپا

يورواستار: پاريس-لندن و بروكسل- لندن

پاريس-تورين- میالن 

 تالیس PBA: پاريس-بروكسل- آمستردام

تالیس PSKA: پاريس- بروكسل- كلن و آمستردام

خط بین المللی پرپینان-فیگوراس

پاريس-ژنو- لوزان-زويخ- برن

430

110/70

450

۶50

۶0

290

110/70

450

۶50

44

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

270

300

300

300

300

300

270

2*25 kv AC
v DC 750  )ريل سوم(

2*25 kV AC
2*25 kV AC

3 kV DC,
1.5 kV DC

2*25 kV AC
 3 kV DC,  1.5 kV DC15KV

16 2/3 AC

2*25 kV AC
2*25 kV AC

1.5 kV DC
15KV 16 2/3 AC

TVM 430
AWS+

TVM 300
 TVM 430

+TBL+ER
TMS2

TVM 430  TBL+LZB
ERTMS 2

TVM 300
 TVM 430

SWISS  ABS

1988
1988
1990
 1990

اكتبر 1995
1975

1990
1990
1992
1992
2002
1977

نوامبر1994
:ctrl +2004-8

199۶
ژوئن 1997
دسامبر1997

2009
87-1981

8
8+/4+

۶

)تونل مانش(
+23+3/5

3 /8/4

+ 2/24 /117
1/۶  /31

18/۶5

3000 میلیون يورو )74 كیلومتر( + 
5000 میلیون يورو )35 كیلومتر(

1000 میلیون

38 ست يورواستار
1۶ ست تالیس

لكوموتیو برقي 3 ولتاژي
17 ست تالیس  

 4-لكوموتیو برقي ولتاژي
SR 8 ست مخصوص

1000

350
400

نامشخص

اسپانيا

مادريد- سويال
بارسلون-آلكانت "يورومد" 

 مادريد- كردبا- ماالگا 
 مادريد-بارسلون 

 بارسلون- مرز فرانسه

471
533
555
۶05
150

471
533
555
۶05
150

300
220
300
380
300

300
220
300

350/320
300

300
220
300
300
300

25 kV AC 3 kV DC

25 kV AC

25 kV AC

25 kV AC

LZB

ABS

ERTMS, 2

ERTMS, 2

ERTMS, 2

دسامبر 1988
1992
1998
1993
1995

1994
2003
1994
2003

ژوئن 1992
1997 
2008
2007
2008

8/15 / 17

30/29

8/9 - 31

5/11  -  3۶
25   -  75

4000 میلیون يورو
5000 میلیون يورو
1300 میلیون يورو

AVE ست 24
 AVE ۶ ست

يورومد

ايتاليا

پروژه ها

رم-فیرنز 
 میالن- بولون

رم-ناپل 
تورينو-میالن-ونیز

24۶
182

580
400

24۶
182

580
400

250
300

300

250
300

300

250
250

250

 25 kV AC

25 kV AC

25 kV AC

CC با ABS 

ERTMS 2

ERTMS 2
سپتامبر 1992 

20000 میلیون يورو200۶

پندلینو
)تیلتینگ دار(

3000 میلیون 120 قطار
يورو

جدول2.اطالعاتتعداديازخطوطاصليوبرآوردشدهسريعالسيردردنياومشخصاتفنيآنها
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    کشور

طول کلخدمات و اتصاالت
HST
)km(

طول خط 
جدید 
)km(

حد سرعت
)طراحي(
)km/h(

حد سرعت
)ناوگان(
)km/h(

حد سرعت
)بهره برداري(

)km/h(

تصمیمسیستم سیگنالینگتامین برق
به احداث

ورود بهآغاز احداث
سرویس

تعداد مسافر 
در سال 
)میلیون(

خدمات عمراني 
تونل ها

)کیلومتر/ تعداد(

خدمات عمراني 
پل هاي دره گذر

)کیلومتر/ تعداد(

هزینه خدمات 
عمراني و

تاسیسات زیربنایي
)میلیون یورو(

هزینه 
روسازي 
)میلیون 

یورو(

HST ناوگان
)تعداد(

هزینه کل ناوگان
)میلیون یورو(

30 ست10500 میلیون يوروCB199819992/570250 ژاپنيkV AC 34534530030030025تايپه – كواشیونگتايوان

350 میلیون يورو4۶ست آلستوم+هیوندا12000میلیون يورو240- 75122- 122215آوريل 2004آگوست kV ACTVM 43019911993 41213230030030025سئول-پوسانسئول-پوسان

ايران
تهران-شاهرود-مشهد

تهران-قم-اصفهان
930850350≥300≥3002* 25 kV   AC85ست دوبلكسنامشخص

2100میلیون يورو

پروژه های
300 میلیون يورو8۶08۶0300300300سیدني-كانبرا-ملبورنمتوقف شده استراليا

 5 پروژه بزرگ مراكش 

كازابالنكا-مراكش
  كازابالنكا-رباط 

 رباط-تانگر 
 مراكش-آگادير  

رباط-فس-اوجدا  

 175
77
230
311
35۶

 175
77
230
311
35۶

350350300-3202* 25 kV   ACERTMS 220082009

2012
2018
2018
2025
2030

8
10
23
71
110

2

كل: 1400
كل: ۶00

كل: 1400
كل: 3000
كل: 3300

TGV
دوبلكس

"نسل جديد"

12ست:300میلیون يورو  

+20ست: + 500 میلیون 
يورو  

+۶4ست: + 1۶00 میلیون 
يورو

+120ست: + 3000 میلیون 
يورو   

120میلیون يوروTGV 8 دوبلكس1000 میلیون يورو۶2/۶4/1ژانويه 2010سپتامبر 2007ژوئن kV   ACERTMS 22007 25 *3002-700700350320320بوئنس آيرس-روزاريو-كردبزآرژانتين

پكن-شانگهايچين
پكن-تیانجین

1307
117

1307
117

300
300

300
300

300
300

2* 25 kV   AC
2* 25 kV   AC

2003
2005

200۶
200۶

2008
200880-40

10000 میلیون يورو
1300 میلیون يورو

قطار سوپر تگزاس  اياالت متحده آمريكا 
)داالس-سن آنتونیو-هوستون( 

اكسپرس فلوريدا )میامي-تامپا-اورالندو(  
خط سريع السیر كالیفرنیا )سان ديه گو-لوس آنجلس-

 سان فرانسیسكو- ساكرامنتو(

880
  

750
9۶0

880
  

750
9۶0

300
  

350
350

320
  

320
350

320
  

300-320
350

25 kV AC

25 kV AC

2* 25 kV   AC

 TVM 430

 

 TVM 430

  ETCS 2?

مطالعات: از سال 
1984 تا 1992 
مطالعات: از سال 
1984 تا 1992 

  
مطالعات: 2007

 )مورد انتظار(  
1998

 )مورد انتظار(  
2005

)مورد انتظار(  
2020

برآورد شده: 4500 میلیون يورو  ۶8

برآورد شده: 9000 میلیون يورو  

  30000 میلیون يورو

برآورد: 50 ست 
 21 ست  

برآورد: 70 ست

برآورد: 900 میلیون يورو

  برآورد: 400 میلیون يورو  

برآورد: 2000 میلیون يورو 
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    کشور

طول کلخدمات و اتصاالت
HST
)km(

طول خط 
جدید 
)km(

حد سرعت
)طراحي(
)km/h(

حد سرعت
)ناوگان(
)km/h(

حد سرعت
)بهره برداري(

)km/h(

تصمیمسیستم سیگنالینگتامین برق
به احداث

ورود بهآغاز احداث
سرویس

تعداد مسافر 
در سال 
)میلیون(

خدمات عمراني 
تونل ها

)کیلومتر/ تعداد(

خدمات عمراني 
پل هاي دره گذر

)کیلومتر/ تعداد(

هزینه خدمات 
عمراني و

تاسیسات زیربنایي
)میلیون یورو(

هزینه 
روسازي 
)میلیون 

یورو(

HST ناوگان
)تعداد(

هزینه کل ناوگان
)میلیون یورو(

30 ست10500 میلیون يوروCB199819992/570250 ژاپنيkV AC 34534530030030025تايپه – كواشیونگتايوان

350 میلیون يورو4۶ست آلستوم+هیوندا12000میلیون يورو240- 75122- 122215آوريل 2004آگوست kV ACTVM 43019911993 41213230030030025سئول-پوسانسئول-پوسان

ايران
تهران-شاهرود-مشهد

تهران-قم-اصفهان
930850350≥300≥3002* 25 kV   AC85ست دوبلكسنامشخص

2100میلیون يورو

پروژه های
300 میلیون يورو8۶08۶0300300300سیدني-كانبرا-ملبورنمتوقف شده استراليا

 5 پروژه بزرگ مراكش 

كازابالنكا-مراكش
  كازابالنكا-رباط 

 رباط-تانگر 
 مراكش-آگادير  

رباط-فس-اوجدا  

 175
77
230
311
35۶

 175
77
230
311
35۶

350350300-3202* 25 kV   ACERTMS 220082009

2012
2018
2018
2025
2030

8
10
23
71
110

2

كل: 1400
كل: ۶00

كل: 1400
كل: 3000
كل: 3300

TGV
دوبلكس

"نسل جديد"

12ست:300میلیون يورو  

+20ست: + 500 میلیون 
يورو  

+۶4ست: + 1۶00 میلیون 
يورو

+120ست: + 3000 میلیون 
يورو   

120میلیون يوروTGV 8 دوبلكس1000 میلیون يورو۶2/۶4/1ژانويه 2010سپتامبر 2007ژوئن kV   ACERTMS 22007 25 *3002-700700350320320بوئنس آيرس-روزاريو-كردبزآرژانتين

پكن-شانگهايچين
پكن-تیانجین

1307
117

1307
117

300
300

300
300

300
300

2* 25 kV   AC
2* 25 kV   AC

2003
2005

200۶
200۶

2008
200880-40

10000 میلیون يورو
1300 میلیون يورو

قطار سوپر تگزاس  اياالت متحده آمريكا 
)داالس-سن آنتونیو-هوستون( 

اكسپرس فلوريدا )میامي-تامپا-اورالندو(  
خط سريع السیر كالیفرنیا )سان ديه گو-لوس آنجلس-

 سان فرانسیسكو- ساكرامنتو(

880
  

750
9۶0

880
  

750
9۶0

300
  

350
350

320
  

320
350

320
  

300-320
350

25 kV AC

25 kV AC

2* 25 kV   AC

 TVM 430

 

 TVM 430

  ETCS 2?

مطالعات: از سال 
1984 تا 1992 
مطالعات: از سال 
1984 تا 1992 

  
مطالعات: 2007

 )مورد انتظار(  
1998

 )مورد انتظار(  
2005

)مورد انتظار(  
2020

برآورد شده: 4500 میلیون يورو  ۶8

برآورد شده: 9000 میلیون يورو  

  30000 میلیون يورو

برآورد: 50 ست 
 21 ست  

برآورد: 70 ست

برآورد: 900 میلیون يورو

  برآورد: 400 میلیون يورو  

برآورد: 2000 میلیون يورو 

جدول 2. اطالعات تعدادي از خطوط اصلي
 و برآورد شده سريع السير در دنيا و مشخصات فني آن ها
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به طور كلي، قدمت احداث نیروگاه هاي سوخت فسیلي در قالب نیروگاه های بخار، 
خصوص،  اين  در  و  مي رسد  سال   ۶0 حدود  به  كشور  در  تركیبي  سیكل  و  گازي 
چندگامي عقب تر از سطح تكنولوژي جهاني در اين عرصه پیشرفت هايي نیز حاصل 
شده و شركت هاي فعال توانسته اند تامین بخشي از تجهیزات اصلي را در داخل كشور 

به انجام رسانند.
در اين بین، تجارب طراحي و اجراي و يافته هاي مربوط به تجهیزات از يک سو و 
تعدد اين نیروگاه ها در كشور و افزايش پراكندگي آن ها از سوی ديگر، دلیلي است بر 
اين كه سعي در كاهش هزينه ها و زمان احداث اين نیروگاه ها شود. در اين رابطه، حتي 

سیاست هاي تشويقي جهت اجراي نیروگاه های مقیاس كوچک با پراكندگي باال، بازده 
باال، هزينه هاي احداث كم و در نهايت احداث نیروگاه در مدت زمان كمتر در كشور در 
نظر گرفته شده است. در اين باره كاهش هزينه هاي ساختماني نیز قابل توجه بوده و در 

اين مقاله بخش هايي از آن بررسي شده است.

نيروگاه سيكل تركيبي و اجزای آن
اصوال نیروگاه سیكل تركیبي به مجموعه نیروگاهي گفته می شود كه با ايجاد فرايند 
مناسب، بیشترين بازده حاصل از سوزاندن سوخت فسیلي در دو فاز گازي و بخاري 
تامین شود كه البته ممكن است اين بازده، با به كارگیري تجهیزات ارتقايافته به طور 
نسبي افزايش يابد. به طور عمومي، يک نیروگاه سیكل تركیبي شامل اجزا و جزاير اصلي 
زير است. اطالق كلمه جزيره به اين دلیل است كه هر جزيره ممكن است شامل دو يا 

كاهش پراكندگي سيستم ها در نيروگاه های سيكل تركيبي
 و اثرات آن بر هزينه های اجرايي ساختماني

مهندس راهبر ساختمان پروژه نيروگاه پارس جنوبيسرپرست بخش طراحي شركت داتام

علي نوروزي فردشيوا حائري 
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چند بخش مجزا باشد:
- جزيره تجهیزات اصلي بخش گاز ) Gas Power Block( شامل توربین و ژنراتور 

گاز و تجهیزات اصلي مرتبط.
- جزيره تجهیزات اصلي بخش بخار )Steam Power Block( شامل توربین و 

ژنراتور بخار و تجهیزات اصلي مرتبط.
- جزيره تولید بخار 
Cooling جزيره -

- جزيره سوخت شامل سوخت های گاز و گازويیل و در مواردي سوخت سنگین
- جزيره آب شامل مجموعه هاي تصفیه آب خام، خنثی سازی و جداسازي آب های 

شیمیايي و روغني و بازيابي آب های سیكل هاي فرايندي
- جزيره آتش شامل تاسیسات اعالم و اطفاء حريق

- جزيره تامین هواي فشرده
- تامین بخار كمكي

- جزيره Cooling كمكي 
- جزيره خدماتي شامل بخش هاي تعمیرگاه و انبار،  اداري، آشپزخانه، نگهباني و 

حفاظت.

وضعيت پراكندگي و جانمايي جزاير نيروگاه
در اين مقاله، تنها از منظر ساختمان به موضوع مورد بحث پرداخته شده، اما هريک 
از موارد تعريف يا تفسیر شده، به يقین ملزومات فني خارج از بحث ساختمان دارند كه 

مي تواند به صورت مجزا مورد بررسي قرار گیرد.
اين  به  تركیبی  نیروگاهی سیكل  و جانمايی يک مجموعه  لكه گذاری  به طوركلی، 
و  باد، شكل زمین  تاثیر عواملی چون جهت  ابتدا تحت  تهیه می شود كه در  ترتیب 
ترمینال پوينت های مربوط به اتصال به شبكه و ...، موقعیت پست انتقال و پس از آن 

جزيره Gas Power Block تعیین می شود.
معموال جهت تامین موارد ايمنی، اين بخش در نقاط مركزی زمین تعبیه می شود. 
سپس با جانمايی بخش گاز و به دنبال آن محل خروجی دودكش مربوط، منطقه بويلر 
آن  ملحقات  و  بخار  توربین  موقعیت  و همچنین  بخار  انتقال  و  تولید  و سیستم های 
مشخص می شود. اگر فرض بر سیستم ACC جهت خنک كاری باشد، سعی می شود 

در فاصله مناسبی سیستم ACC و ملحقات آن نیز جانمايی شود. 
در ادامه با توجه به نقاط تحويل سوخت گاز و گازويیل و آب، جزاير سوخت و آب 
پیش بینی شده و با توجه به ارتباط جزيره آب وآتش، معموال تجهیزات اطفای حريق نیز 

نزديک به جزيره آب پیش بینی می شود.

بخش های به اصطالح Common نیز معموال كمی دورتر از ناحیه صنعتی جهت 
آرامش بیشتر جانمايی می شود. در تصوير1 چند نمونه از جانمايی نیروگاه های سیكل 

تركیبی قابل مشاهده است.

در چه جزايری استعداد كاهش سطح اشغال فضا وجود دارد؟
با مراجعه به واحدهايی كه طی بیست سال گذشته در كشور ساخته شده اند مشاهده 
می شود كه مساحت هايی حتی برابر 50 هكتار جهت احداث يک بلوك سیكل تركیبی 
اختصاص داده شده است. البته اين امر می تواند داليل غیر فنی نیز داشته باشد، لیكن 
اگر صرفاً به لحاظ فنی و سیويلی بررسی ها انجام گیرد، موارد زير قابل تامل خواهد بود:

1- فاصله بخش بخار و گاز از يكديگر
2- فاصله سیستم كولینگ اصلي از سالن بخار

3- تغییر در سیستم های احیای پساب های شیمیايی
 HSE 4- ادغام ساختمان های كنترل و سويیچ گیر، اداری و كانتین و حتی
5- استفاده از تجهیزات كانتینری )مانند ديزل ژنراتور يا واپايش های محلي(

۶- تركیب خطوط مختلف لوله گذاری يا كانال های محوطه مربوط به دستگاه ها
.)hazard 7- استفاده از حداقل فواصل مجاز جزاير )با رعايت مناطق

8- كاهش ابعاد محوطه پست از طريق استفاده از تجهیزات بهینه )به عنوان مثال 
)GIS استفاده از پست

نیروگاه  يک  چیدمان  تهیه  برای  متنوعي  طراحي  پارامترهاي  است  بديهي  البته 
دخیل خواهد بود، لیكن موارد فوق از جمله مواردي است كه به طور عملي در كاهش 
سطح اشغال فضاي نیروگاه موثر است. در ادامه، به مقايسه دو نمونه از نیروگاه های 
سیكل تركیبي كه در سال های اخیر طراحی شده و تاثیر موارد فوق در احجام كارهاي 

ساختماني می پردازيم.

نيروگاه الف
اين نیروگاه در شمال كشور در حال احداث بوده و هم ا كنون بخش گاز آن وارد مدار 
شده است و پیش بینی  مي شود طی ده ماه آتي بخش بخار نیز به اتمام برسد. مساحت 
زمین نیروگاه حدود 9 هكتار است كه شامل محوطه پست می شود. با توجه به وجود 
مخازن سوخت در نیروگاه كوچک موجود در نزديكي نیروگاه جديد، جزيره سوخت 
گازويیل در اين نیروگاه تنها شامل ساختمان پمپ خانه سوخت بوده است. ايستگاه گاز،  
در محدوده زمین نیروگاه احداث شده است. اين نیروگاه داراي ظرفیتي حدود 450 
مگاوات بوده و توربین گاز آن از نوع كالس F  بوده و در ارتباط با توربین بخار به صورت 
Single Shaft انتخاب شده است. بدين معنا كه مجموعه توربین بخار و گاز با يک 

 تصوير 1. نيروگاه سيكل تركيبی 300 مگاواتي سامرا اردن
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ژنراتور مشترك روي يک فونداسیون مشترك و در يک ساختمان مشترك قرار دارند. 
به دلیل نوع و نحوه انجام تعمیرات و نصب توربین و ژنراتور، ظرفیت جرثقیل سقفي 

ساختمان، 400 تن در حالت كوپل است.
به اين ترتیب در مجموع، به صورت خطي، مسیر Power Block شامل سیستم 
می شود.  بويلر  سیستم  و  گاز  دودكش  گاز،  توربین  ژنراتور،  بخار،  توربین   ،ACC
همچنین مجموعه سويیچ گیر و كنترل بخش گاز و بخار در يک ساختمان مشترك 
  ZLD هم جوار با سالن توربین پیش بینی شده است. سیستم بازيابي پساب های نیروگاه

بوده و نیازي به پیش بینی Evaporation Pond نبوده است.
 همچنین ساختمان هاي اداري و كانتین به صورت تلفیق شده در يک مجموعه چهار 
طبقه احداث شده و فواصل ساختمان هاي صنعتي با رعايت ارتباطات و نوع كاربري در 

حد امكان نزديک به هم در نظر گرفته شده است. 
جمع آوری آب های خروجی تا حدي كه به لحاظ فني و محیط زيستي ممانعتي 
 Clean وجود نداشته باشد، به صورت مشترك انجام شده است. به طور مثال خروجي
بخش هاي مختلف به سیستم جمع آوري آب باران متصل است. حتي آب های سطحي 
جمع آوری شده در برخي از محوطه ها در طرح اولیه به مخزن آب خام متصل بوده كه 

به داليلي حذف شده است.
 

نيروگاه ب
و  طراحي  در حال  غرب كشور  در  هكتار  مساحت 50  به  زمیني  در  نیروگاه  اين 
احداث است. نیروگاه شامل دو واحد گازي كالس E، دو عدد HRSG و يک واحد 
بخار )به اصطالح 2+1( بوده و در مجموع، حدود 500 مگاوات توان اسمي تولید آن 
است. سیستم خنک كاری بخار از نوع ACC بوده و درياچه تبخیري لحاظ شده است.
در اين نیروگاه، مخازن سوخت مايع پیش بیني شده و خطوط گاز و گازويیل با توجه 
به موقعیتشان در نیروگاه در نظر گرفته شده اند. الزم به ذكر است فاصله مخازن تا محل 

مصرف حدود ۶00 متر است. 
   در شكل 1 و 2، نماي لكه گذاری جزاير مختلف در دو نیروگاه فوق الذكر جهت 

نمايش كلي پراكندگي جزاير قابل مشاهده است.
نیروگاه در خصوص مساحت حدودي هر  در جدول شماره 1، مقايسه اي بین دو 
شده  ارائه  يكديگر(  از  جزاير  اين  فواصل  و  تاثیر  تحت  منطقه  به كل  )مربوط  جزيره 
است. در اين مقايسه، ذكر چند نكته حائز اهمیت است. اول اين كه در هر يک از اين 
جانمايی ها معیارهاي Hazard رعايت شده است؛ دوم اين كه ظرفیت تولید دو نیروگاه 

تقريبا برابر است و همچنین در نیروگاه )ب( مخازن سوخت داخل نیروگاه قرار گرفته 
است. با توجه به اين موارد مقايسه به طور نسبي قابل انجام خواهد بود.

 

بر اساس نمودار مقايسه اي فوق و با لحاظ تمام تفاوت هاي اولیه دو نیروگاه كاماًل 

شكل 2. بلوك دياگرام نيروگاه بشكل 1. بلوك دياگرام نيروگاه الف

جزیره

نیروگاه بنیروگاه الف

نزديک ترين فاصله از 
جزيره مجاور)متر(

مساحت جزيره 
)مترمربع(

نزديک ترين 
فاصله از جزيره 

مجاور)متر(

مساحت جزيره 
)مترمربع(

FUEL10810012025000

GPRS20۶254501400

 ST. & GT. POWER
BLOCK

102000020040000

BOP10375020020000

SWITCHYARD20400018020000

FIRE & WATER10750010030000

 COMMON
BUILDINGS

40937512020000

شكل 3. مقايسه مساحت جزاير در دو نيروگاه الف و ب

جدول 1. مقايسه مساحت جزاير مختلف در دو نيروگاه الف و ب
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واضح است كه مساحت ها و مسافت ها در نیروگاه )الف( بسیار بهینه تر پیش بیني شده و 
تاثیر اين فشردگي در برخي از احجام كاري ساختماني در جداول زير ارائه شده است.

مقدمه اي در خصوص  تنها  در مجموع  نوشتار،  اين  در  بررسي هاي صورت گرفته 
به طور  و  بوده  تركیبي  سیكل  نیروگاه هاي  احداث  هزينه هاي  كاهش  رويكردهاي 
امكان كوچک سازي  مواردي كه  با شناسايي  و  مقايسه هاي صورت گرفته  با  تقريبي 
تا  مي توان  را  ساختماني  هزينه های  به طوركلی  شد،  مشخص  دارد  وجود  آن ها  در 
50 درصد كاهش داد. اين مقدار به طور تقريبي و بدون در نظر گرفتن زمین احداث 
قابل توجهی  رقم  مگاواتي،  نیروگاه 500  يک  براي  آن،  به  مربوط  مسائل  و  نیروگاه 
است. البته اين مقدمه با لحاظ تمام پارامترهاي فني قابلیت بررسي دقیق تري داشته 
و با دسته بندی موارد مختلف مؤثر در موضوع اين مقاله مطالعات بیشتري قابل انجام 

خواهد بود.

نیروگاه بنیروگاه الفآیتم

1750 متر۶80 مترطول جاده با عرض ۶.10 متر

 2000 متر1050 مترطول جاده با عرض 7 متر

3890 متر80 مترطول جاده با عرض 4.5 متر

5700 متر1245 مترطول كانال روباز با عمق متوسط 50 سانتی متر

7000 متر3185 مترطول خط لوله

BOP 500 متر300 مترطول پايپ رك

HRSG 400 متر72 مترطول پايپ رك

300 متر122 مترطول ترنچ لوله

1200 متر۶20 مترطول ترنچ برق

700 متر400 مترطول داكت بانک

3200 مترمربع2400 مترمربعمساحت ساختمان توربین بخار و گاز

2500 مترمكعب1۶00 مترمكعبحجم بتن فونداسیون سالن بخار و گاز

جدول 2. مقايسه تقريبی احجام برخی از سيستم ها در دو نيروگاه

شكل 4. مقايسه تقريبی احجام در دو نيروگاه الف و ب
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طي سال هاي اخیر كمبود آب يكي از معضالت عمده در كشورهاي درحال توسعه 
و كشورهاي منطقه خاورمیانه بوده است. طبق آمار سازمان ملل متحد، يک سوم مردم 
جهان با مشكل عدم دسترسي به آب سالم روبرو هستند. مجموع منابع آبي كره زمین 
1/4 میلیارد كیلومتر، مترمكعب است كه تنها 2/5درصد آن در رودخانه ها، درياچه ها، 
سفره هاي زير زمیني و ساير منابع آب شیرين قابل استفاده موجودات زنده است ] 1 و 
2[. روش ها و فرايند هاي زيادي براي شیرين سازي و حذف امالح و نمک هاي آب هاي 
شور اقیانوس ها و دريا ها وجود دارد با توجه به اهمیت صنعت آب شیرين كن و ورود 
شركت فراب در اين صنعت، در اين متن تالش شده است با بیاني ساده به بررسي 

اجمالي و ساده  آن ها پرداخته  شود.
جداسازي نمک ها و امالح از آب هاي شور يک فرايند ترمودينامیكي است كه نیاز به 
مصرف انرژي دارد]3 [ طي اين فرايند آب شور به دو فاز مختلف تبديل مي شود يک فاز 
با غلظت پايین امالح و نمک ها، كه آب شیرين )Fresh Water( نامیده مي شود و يک 
فاز با غلظت باالي نمک هاي محلول كه آب نمک )Brine Water( نامیده مي شود. 
 45000-35000 ppm 210000 و آب دريا ppm 1 محدوده شوري آب هاي لب شور
است و بر اساس تعريف سازمان بهداشت جهاني )WHO3( و استاندارد آب آشامیدني 

و   1000  ppmآشامیدني آب  در  محلول  جامد  مواد  مطلوب  حداكثر  میزان  ايران، 
حداكثر مجاز آن ppm 1500 است ]4[.

در حال حاضر بیشتر از 7500 واحد آب شیرين كن در دنیا وجود دارد كه میلیاردها 
گالن در روز )GD4( آب شیرين تولید مي كنند. روش هاي تجاري و در دسترس براي 
شیرين سازي آب به دو دسته عمده تقسیم مي شوند كه در چارت باال به آن ها اشاره 

شده است ]5 و ۶[.
 

فرايندهاي شيرين سازي حرارتي:
يكي از قديمي ترين و متداول ترين روش هاي شیرين سازي آب هاي شور محسوب 

شيرين  سازي آب دريا
چرا و چگونه؟

كارشناس فني و مهندسي پايپينگ و جانمايي معاونت مهندسي شركت فراب

آزاد كمالي زنوز

  1-Brackish Water    2- Sea Water    3-World Health Organization    4- Gallon Per Day

علمي
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مي شوند كه به صورت كلي بر اساس تبخیر5 و میعان۶ انجام مي شود.

Multi-Stage Flash Distillation )MSF(: 
اين روش از دهه 1950 مرسوم شده و اساس كار اين روش بر اين واقعیت علمي 
استوار است كه دماي جوش و تبخیر آب با كاهش فشار كمتر مي شود. در جدول زير 

دماي جوش آب در فشار هاي مختلف آورده شده است.

يک واحد آب شیرين كن MSF از اتصال چندين چمبر كه به تدريج فشار و به تبع آن 
دماي جوش كاهش مي يابد تشكیل شده است. آب دريا پس از پیش گرم شدن توسط 
آب شور حاصل از فرايند و بخار تولیدي بويلر، وارد چمبر اول مي شود و به واسطه فشار 
كم محفظه به صورت انفجاري يا فالشینگ به بخار تبديل مي شود و بخار حاصل روي 
تیوب هاي كندانسور به مايع تبديل مي شوند و به اين ترتیب در هر مرحله با كنترل 
 MSF فشار محفظه قسمتي از آب دريا تبخیر و شیرين مي شود. آب شیرين كن هاي
معموال از  15تا 25 مرحله يا Stage تشكیل شده اند اين فرايند با توجه به مصرف انرژي 
باال در مناطقي مثل خاورمیانه كه دسترسي به انرژي ارزان وجود دارد بیشتر استفاده 

مي شود]7 و 1[.

 

:MSF مزايا و معايب روش
• نصب و راه اندازي آسان

تولیدي آب  در  محلول  نمک  غلظت  )محدوده ي  تولیدي  آب  باالي  كیفیت   •"
ppm 20-12 و نیاز به افزودن امالح الزم طي عملیات بعد از فرايند اصلي

• اهمیت پايین كیفیت آب ورودي نسبت به روش هاي ممبراني
• باال بردن دماي باالتر از °C 115 باعث باال رفتن بهره وري مي شود ولي از طرفي 
متريال  و  تیوب ها  خوردگي  و  گرفتگي  حرارتي،  هدايت  كاهش  رسوب،  ايجاد  باعث 

مي شود
و  سرمايه گذاري  هزينه  ولي  راندمان  باال رفتن  باعث  STAGE ها  تعداد  افزايش   •

پیچیدگي راه اندازي بیشتر خواهد شد

Multiple Effect Distillation (MED):
اين روش همانند MSF از چندين محفظه يا تبخیركننده7 كه Effect نامیده مي شود 

تشكیل شده است، آب دريا ابتدا پس از عبور از كندانسور نهايي و پیش گرم شدن، در 
هر Effect روي دسته تیوب8 هاي حاوي بخار اسپري مي شود. دماي داخل محفظه ها 
رفته رفته كمتر شده و با كاهش فشار شرايط براي جوشیدن و تبخیر فراهم مي شود. 
حرارت اولیه تیوب هاي تبخیر كننده توسط بخار ورودي كه معموال محصول نیروگاه 
به  از كندانس  تیوب ها پس  بخار داخل دسته  تامین مي شود.  بويلر است  يا  حرارتي 
صورت محصول نهايي جمع آوري و بخار ناشي از تبخیر آب ورودي در هر مرحله وارد 
تیوب هاي مرحله بعد شده و حرارت الزم براي تبخیر در Effect را تامین مي كند و 
اين روند تا آخرين Effect ادامه مي يابد. هر چه تعداد Effectها بیشتر شود راندمان 
فرايند و بهره وري انرژي بیشتر خواهد  شد و تعداد بهینه آنها توسط دماي بخار ورودي 

و اختالف دماي بین Effectها تعیین مي شود ]9-7[.
 

:MED مزايا و معايب روش
• اهمیت پايین كیفیت آب ورودي نسبت به روش هاي ممبراني

• عدم نیاز به عملیات آماده سازي آب ورودي 
MSF مصرف انرژي كمتر از روش •

• دماي فرايند حدود °70 سانتیگراد و كم كردن دما باعث كاهش پتانسیل رسوب گذاري 
و خوردگي مي شود.

• به دلیل راندمان باالي روش MED هزينه تولید آب به اين روش نسبت به ساير 
روش هاي تبخیري كمتر است.

Vapor Compression (VC):
اين روش در واحدهاي با ظرفیت كم يا متوسط به عنوان مثال براي مجتمع هاي 
افزايش  براي  روش ها  ساير  كنار  در  مكمل  عنوان  به  يا  كوچک  و صنعتي  توريستي 

راندمان واحد استفاده مي شود. 
در اين فرايند حرارت مورد نیاز براي تبخیر از فشرده سازي بخار تامین مي گردد به 
اين ترتیب كه با استفاده از يک كمپرسور مكانیكي )MVC9( كه با انرژي الكتريكي 
Steam jet thermo- يک  توسط  و   )TVC10( حرارتي  روش  به  يا  مي كند  كار 

compressor، خال داخل چمبر براي كاهش دماي تبخیر ايجاد شده و با فشرده سازي 
بخار و ارسال آن به داخل تیوب هاي چمبر حرارت دماي آب ورودي تا رسیدن به دماي 
بخار در خال ايجاد شده افزايش داده مي شود. بخار كندانس شده به عنوان محصول 

نهايي از تیوب ها خارج مي شود ]7 و 10[.

  5- Evaporation     6-Condensation    7-Evaporator     8-Tube Bundle    9-Mechanical Vapor Compression     10-Thermal Vapor Compression

0.320.250.1 )قله اورست(10.47فشار )بار(
دماي جوش 

)C°(
1008070۶545
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:VC مزايا و معايب روش
• راحتي و قابل اطمینان بودن كارايي براي واحد هاي كوچک با ظرفیت حدودي 

3000-20 متر مكعب در روز
• بازدهي باال، رسوب گذاري پايین و خوردگي تیوب هاي پايین به علت دماي كاربري 

پايین 

فرايند هاي شيرين سازي با ممبران:
امالح  و  ذرات  تفكیک  براي   19۶0 سال هاي  از  سنتزي  غشاهاي  يا  ممبران ها 
اواخر دهه 1980 در صنعت آب شیرين كن و  از  و  به كار گرفته شده است  محلول ها 
جداسازي تركیبات شیمیايي، آنزيم ها و خالص سازي آب شور مورد استفاده قرار گرفته 

است. اين روش جايگزيني براي روش هاي سنتي و حرارتي مي باشد]11[. 

Reverse Osmosis (RO):
منطقه  در  باال  بسیار  ظرفیت  با   RO آب شیرين كن  واحد هاي  اخیر  سال هاي  در 
اين  در  است.  رسیده  بهره برداري  به  و  احداث  عربستان  كشور  به خصوص  خاورمیانه 
فرايند با استفاده از اسمز معكوس جداسازي امالح و نمک هاي آب شور توسط ممبران 
و بدون نیاز به حرارت و تبخیر انجام مي شود. عمده انرژي مورد نیاز براي تامین فشار 
الزم براي غلبه بر فشار اسمزي و عبور آب از ممبران مي باشد. ممبران ها از انواع خاص 
پلیمرها كه نیمه تراوا11 نامیده مي شود ساخته شده اند اين ممبران ها مولكول هاي آب را 
از خود عبور داده و مانع عبور ساير مولكول ها و امالح مي شوند بنابراين غلظت امالح يا 
شوري آب عبور كرده بسیار كمتر از آب پشت ممبران خواهد بود. فاكتور هاي زيادي 
میزان فشار مورد نیاز را تعیین مي كند مثل: دما و میزان شوري آب ورودي و مقدار 

امالح مجاز در آب تولیدي]1 و 12[. 

 

يك واحد آب شيرين كن  شامل 5 بخش مهم است:
1- تامین آب شور

مي كند،  تامین  را  آب شیرين كن  واحد  نیاز  مورد  آب  انتقال،  كانال  يا  آبراهه  يک 
در مسیر انتقال آب ذرات درشت معلق داخل آب نظیر سنگريزه ها، موجودات زنده، 

زباله هاي احتمالي و ... با عبور دادن از سرند ها جدا مي شوند.
2- عملیات پیش فرايندي

مهم ترين مرحله در يک واحد RO مي باشد زيرا اجراي صحیح اين مرحله باعث 
عملكرد بهتر كل فرايند و جلوگیري از رسوب گذاري و بسته شدن ممبران ها مي شود. 
كیفیت و تركیب شیمیايي آب ورودي، نوع ممبران و كیفیت آب تولیدي، عملیات الزم 
را تعیین مي كند. ذرات جامد و معلق با ابعاد بیشتر از 5 میكرون فیلتر شده و با تزريق 
مواد شیمیايي نظیر هیپوكلريت سديم، باكتري ها، جلبک ها و میكروارگانیسم ها از بین 
رفته و ضدعفوني بیولوژيكي انجام مي شود. همچنین كلريد آهن به عنوان لخته ساز12، 
اسید سولفوريک براي تنظیم PH جهت كنترل رسوب گذاري و SBS13 جهت حذف 
كلر در ورودي به ممبران ها و ماده ضد رسوب جهت جلوگیري از رسوب گذاري بر روي 

ممبران ها نیز استفاده مي شود.
3- پمپاژ فشار باال

از پمپ هاي فشار باال جهت تامین فشار مورد نیاز براي عبور آب از ممبران ها استفاده 
مي شود. فشار مورد نیاز براي آب با شوري پايین )آب لب شور( حدود 25-12 بار و براي 

آب دريا حدود 80-54 بار مي باشد.
RO -4

ممبران هاي استفاده شده بايستي مقاومت كافي در برابر فشار اعمال شده از طرف 
پمپ ها را داشته باشند همچنین سطح مقطع بیشتر ممبران ها باعث ايجاد جريان بیشتر 
و ظرفیت باالتر مي شود. ممبران ها در اشكال و اليه بندي هاي مختلف ساخته مي شوند 
و    Spiral Wound استفاده مي شود   RO واحد هاي  در  آن ها كه  كه معمول ترين 

Hollow Fine Fiber-HFF مي باشند.
5- عملیات پس فرايندي

در اين مرحله عملیات كنترل PH و خروج گازهاي محلول و همچنین تنظیم امالح 
مورد نیاز انجام مي شود.

:RO مزايا و معايب روش
• استفاده از موارد پلیمري به جاي آلیاژهاي فلزي و خوردگي پايین متريال به علت 

دماي پايین فرايند
• تشكیل رسوب و گرفتگي14 ممبران ها يكي از مشكالت متداول اين واحد ها است 

كه با تكمیل عملیات پیش فرايندي مي تواند كنترل شود.
• گرفتگي بیولوژيكي ممبران ها ناشي از رشد میكرو ارگانیسم ها و كلوني هاي زنده 

يا مرده
روي  شوينده ها  و  آلي  مواد  رس،  آلومینیوم،  سیلیكات  كلويیدي  ذرات  انباشت   •

سطح ممبران ها
با پیشرفت هاي اخیر هزينه روش RO كاهش قابل توجهي داشته است كه از جمله 

اين پیشرفت ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- تولید ممبران هاي با دوام باال و قیمت پايین

2- استفاده از توربین بازيافت انرژي فشار در حین تخلیه آب شور

Electro Dialysis (ED):
اين روش به صورت تجاري در دهه 19۶0 تقريبا ده سال قبل از RO معرفي شد 

11- Semi Permeable    12-Flocculent     13-Sodium Bisulfite    14-Plugging
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در اين روش با استفاده از پتانسیل الكتريكي و غشاء يوني فرايند جداسازي نمک ها و 
يون هاي موجود انجام مي شود. اكثر نمک  هاي محلول در آب به صورت كاتیون و آنیون 
بوده و با عبور انتخابي از غشاء يا ممبران  جذب الكترود با بار مخالف مي  شوند. ]13[.

  
:ED مزايا و معايب روش

• درصد شیرين سازي باال
• براي آب هاي لب شور با شوري كمتر از g/L ۶ مناسب بوده و براي غلظت كمتر 

از g/L 0/4 مناسب نیست.
• براي آب هاي با شوري باال قابل استفاده ولي غیر اقتصادي است.

• مصرف اصلي انرژي سیستم مربوط به جريان الكتريكي مستقیم مورد نیاز براي 
اعمال به الكترود ها و جداسازي يون ها است.

• مواد شیمیايي مورد نیاز كم

انرژي هاي تجديد پذير و آب شيرين كن:
در سال هاي اخیر پتانسیل استفاده از انرژي  هاي تجديدپذير براي آب شیرين كن هاي 
در سايز كوچک بخصوص در كشورهايي كه در كنار مشكل كمبود آب شیرين دسترسي 
آسان به منابع فسیلي دارند مورد توجه قرار گرفته است. سیستم هاي آب شیرين كن از 

انرژي هاي تجديد پذير بادي، خورشیدي و زمین گرمايي15 استفاده مي كنند]1[.

آب شيرين كن هاي خورشيدي:
به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم مي شوند.

آب شیرين كن خورشیدي مستقیم:
مي شود.  انجام  دستگاه  يک  در  شیرين سازي  و  حرارت  افزايش  فرايند  اين  در 
تشعشعات خورشیدي پس ازعبور از يک سطح شفاف در محفظه گیر افتاده و با اثر 
گلخانه اي، حرارت آب درون محفظه باال رفته و به بخار تبديل مي شود و سپس روي 

سطوح سرد كندانس شده و به مخازن آب شیرين انتقال داده مي شود. به ازاي هر 
متر مربع زمین مي توان 3-4 لیتر آب شیرين در روز تولید كرد ]1[.

 

مزايا و معايب روش خورشيدي مستقيم:
• نیاز به زمین با مساحت زياد

• هزينه احداث باال
• مستعد خراب شدن با آب، هوا و هزينه نگهداري باال به علت رسوب گذاري و نشتي 

بخار از محفظه
• مناسب براي ظرفیت هاي پايین و محل هايي كه انرژي خورشیدي در دسترس 

هستند.

15- Geothermal
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آب  شيرين كن خورشيدي غير مستقيم:
كه  تشكیل شده اند  واحد شیرين سازي  و  انرژي خورشیدي  گیرنده  قسمت  دو  از 
بخش گیرنده انرژي مي تواند با واحد هاي شیرين سازي كه قبال معرفي شده اند جفت 
شده و حرارت مورد نیاز را تامین كند همچنین مي توان از انرژي الكتريكي تولید شده 

توسط پنل هاي خورشیدي در سیستم هاي RO يا ED استفاده كرد.
 

نتيجه گيري:
علت مصرف  به  مي كنند  استفاده  فاز  تغییر  از  براي شیرين سازي  كه  فرايندهايي 
انرژي باال نسبت به RO و ED گران تر هستند از طرفي كیفیت آب ورودي و دسترسي 

به منابع انرژي اهمیت زيادي در قیمت آب تولیدي دارد.
در واحدهاي آب شیرين  كن تبخیري كه عموما با سوخت فسیلي كار مي كنند هزينه 
تولید هر متر مكعب آب به قیمت سوخت وابسته است. هزينه تولید آب در واحد هاي 
RO با توجه به مصرف انرژي پايین و پیشرفت هاي اخیر علمي در اين زمینه كمترين 
و  محیط زيستي  مشكالت  تجديدپذير،  انرژي هاي  از  استفاده  صورت  در  است  مقدار 
آاليندگي كمتر و هزينه تولید مقداري بیشتر مي شود. بنابراين با توجه به اهمیت باالي 
مسايل زيست محیطي، بايستي در انتخاب روش شیرين سازي عالوه بر فاكتور اقتصادي 
زير  فاكتورهاي زيست محیطي  با در نظرگرفتن  و  تولیدي موارد  بودن و كیفیت آب 

بهینه ترين روش براي دسترسي به آب شیرين در نظر گرفته شود.
• استاندارد و محل تخلیه آب غلیظ حاصل از فرايند

• میزان آلودگي هوا
• استاندارد هاي آاليندگي صوتي

• زمین مورد استفاده
با توجه به شرايط بارندگي و خشک سالي در اكثر مناطق كشور، دسترسي آسان به 
انرژي هاي فسیلي و تجديد پذير و آب هاي شور در سواحل جنوبي، اين نواحي پتانسیل 
اين  با  مي باشند.  مختلف  روش هاي  به  آب شیرين كن  واحد هاي  احداث  براي  خوبي 
ديدگاه اهتمام مجموعه شركت فراب و تالش تیم مهندسي، دستیابي به تكنولوژي، 

طراحي و ساخت واحدهاي آب شیرين كن در كشور مي باشد. 
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خبر ويژه

واحد اول بخش گاز نیروگاه سیكل تركیبی داالهو در استان كرمانشاه به ظرفیت 
310 مگاوات، روز يكشنبه 2۶ خرداد 1398 با موفقیت به شبكه سراسری برق كشور 

متصل و تولید برق اين نیروگاه آغاز شد. 
گاز  بخش  نخست  واحد  سنكرون  عملیات  فراب،  شركت  روابط عمومي  به گزارش 
پروژه نیروگاه سیكل تركیبي داالهو، پس از گذراندن تست هاي الزم صورت گرفت 
با ظرفیت  داالهو  تركیبي  نیروگاه سیكل  است.  راه اندازي رسمي  آماده  واحد  اين  و 
F، دو واحد  از دو واحد گازي 310 مگاواتي كالس  اسمي 910 مگاوات و متشكل 
بويلر، يک واحد بخار 290 مگاواتي و سیستم خنک كاري ACC است. اين نیروگاه 
با سرمايه گذاري شركت فراب به روش B.O.O )ساخت، مالكیت و بهره برداري( و با 
هدف تأمین بخشي از تقاضاي رو به  رشد انرژي برق در كشور، در حال احداث است. 

احداث اين نیروگاه با استفاده از واحدهاي جديد با راندمان باال )5۶ درصد( صورت 
گرفته و از ويژگي هاي منحصر به فرد آن، مي توان به ساخت داخل بودن 49 درصد 
تجهیزات نیروگاه و طراحي و اجراي سازه خنک كن اصلي )ACC( با پايه بتنی آن 
از طرف مركز  برتر بتنی كشور«  اشاره كرد كه در دي ماه 1397، به عنوان »پروژه 
تحقیقات بتن معرفی شده و مورد تقدير قرار گرفت.  راه اندازي نیروگاه سیكل تركیبی 
داالهو، عالوه بر كمک شاياني كه به افزايش تولید برق در كشور و تأمین برق مورد 
اقتصادي منطقه غرب  نیاز در پیک مصرف سال 1398 مي نمايد، رونق و پیشرفت 
كشور و همچنین ايجاد كسب و كار براي جوانان تحصیلكرده بومي را به دنبال دارد. 
اين نیروگاه پس از نیروگاه سیكل تركیبي شیركوه يزد، دومین نیروگاه سیكل تركیبي 

احداث شده با سرمايه گذاري شركت فراب محسوب مي شود.

سنكرون واحد نخست بخش گاز
نيروگاه سيكل تركيبی داالهو

دومين پروژه سرمايه گذاري فراب در توليد برق حرارتي به ثمر نشست
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اخبار صنعت ريلي جهان

اخبار ريلـــي رضا رياحي
رئيس بخش برنامه ريزي و كنترل فعاليت هاي بازاريابي معاونت توسعه كسب و كار )حوزه2(

)RZD( برنامه ريزي راه آهن روسيه
براي سفارش 1000 لوكوموتيو 

كرد:  اعالم  روسیه  راه آهن  شركت 
در طي سه سال آينده، برنامه خريد 
1000 لوكوموتیو برقي جديد با هزينه 

حدود 2میلیارد يورويي را دارد.
لوكوموتیوهاي خريداري شده هم 
مسافربري  براي  هم  و  باربري  براي 
به كار گرفته مي شوند و قرار است اين 
لوكوموتیوها جايگزين قطارهاي ديزلي 

و قطارهاي برقي فرسوده شوند. 

شامل  لوكوموتیوها  اين  تامین 
فني  مشخصات  و  قرارداد  چندين 
مختلف است. البته هنوز تصمیم نهايي 
در خصوص نوع قرارداد و مشخصات 
احتماال  است.  گرفته  نشده  فني 
گرفتن  نظر  در  با  ساخت  عملیات 
لوكوموتیوها  از  بهره برداري  برنامه 
در  است(،  تصمیم گیري  نیازمند  )كه 

روسیه انجام خواهد شد.

پيشنهادات مناقصه تراموا براي شهر پورتو

 Light( متروي شهر پورتو سه پیشنهاد مناقصه براي قرارداد تامین 18 دستگاه تراموا
 Skoda و CRRC Tangshan، Siemens Mobility از شركت هاي )rail vehicle
transportation دريافت كرد. ارزش تخمیني قرارداد 5۶.1 میلیون يورو بوده و شامل 5 
سال نگهداري و تعمیرات مي  شود. مشخصات اين وسايل نقلیه طبق اسناد مناقصه، دوطرفه 
بودن، حداقل ظرفیت 240 نفر )شامل ۶0 نفر نشسته( و داشتن حداقل سرعت 80 كیلومتر 
بر ساعت است. انتظار مي رود تحويل اين پروژه طي سال هاي 2021 تا 2023 انجام شود. 

وسايل نقلیه در تمامي خطوط از جمله خط G كه در آينده احداث مي شود، مورد استفاده 
قرار مي گیرد. متروي پورتو مناقصه پروژه هاي احداث خط ريلي به طول 2.5 كیلومتر و 
گسترش خط D به طول 3.2 كیلومتر را در تاريخ پنجم آوريل برگزار كرده و انتظار مي رود 
از اوايل سال 2020 فعالیت آغاز شود و تا سال 2023 پايان يابد. مجموع هزينه هاي دو 
پروژه 307 میلیون يورو برآورد شده است كه مبلغ 100 میلیون يورو از برآورد كل مبلغ، 

توسط اتحاديه اروپا تامین مي شود.

شركت  مالي  اطالعات  به  توجه  با 
راه آهن چین )CRC(، اين شركت در سال 
2018 به ركورد جديدي در سود ساالنه 
دست يافت. سود خالص ساالنه 12.4درصد 
میلیارد   2.05 مبلغ  به  و  يافت  افزايش 
دالر  میلیون   300 معادل  چین  يوآن 
رسید. همچنین درآمد شركت با افزايش 
7.89درصد به 1.1 تريلیون يوآن رسید. 
باربري  درآمد  افزايش  سهم  بین  اين  در 
برابر با 11.5درصد و معادل 353 میلیارد 

يوآن برآورد شد. در حالي كه سهم بخش 
معادل  و  11.۶درصد  با  برابر  مسافربري 
گزارش  به  بنا  است.  يوآن  میلیارد   327
روزنامه China daily مورخ 30 آوريل، 
احداث  بابت   CRC شركت  بدهي هاي 
شبكه خطوط پرسرعت از 1.89 تريلیون 
يوآن در سال 2010 به 5.28 تريلیون يوآن 
در سال 2018 رسید. نسبت جامع بدهي 
به سرمايه CRC در حال حاضر ۶5 درصد 

است.

Plans order for 1000 locos

Light rail vehicle

افزايش سود 12.4 درصدي
 شركت راه آهن چين در سال 2018  

China railway profit up 12.4% in 2018

شركت   رهبري  به  كنسرسیومي 
توافق  با   Fosun Conglomerate
گروهي از بانک ها در خصوص اخذ يک 
اقدام  يوآن،  میلیارد   21 ارزش  به  وام 
خط  نخستین  احداث  پروژه  آغاز  به 
با ماهیت مشاركت  پرسرعت در چین 

خصوصي- دولتي )PPP( كرد.
از  كه  كیلومتري   2۶9 خط  اين 
تايژو  و  شائژينگ  هانگژو،  شهرهاي 
شامل  مشاركتي  توسط  مي كند،  عبور 
51 درصد Fosun، 15 درصد شركت 
راه آهن ايالتي چین و مابقي شامل گروه 
سرمايه گذاري ارتباطات Zhejiang و 

دولت ايالت Zhejiang درحال احداث 
و توسعه است. پكیج وام در تاريخ 30 
چین،  توسعه  بانک هاي  توسط  آوريل 
تجارت چین، ساخت چین،  و  صنعت 
بانک ديگر تهیه  كشاورزي چین و دو 
 44.9 پروژه  هزينه  كل  است.  شده 
میلیارد يوآن برآورد شده است. افتتاح 
انجام   2021 سال  اواخر  در  اولیه  فاز 
خواهد شد و صاحب امتیاز به مدت 30 
سال آن را بهره برداري خواهد كرد. خط 
ساعت  بر  كیلومتر   350 سرعت  براي 
طراحي و احداث شده است و مشتمل 

بر 9 ايستگاه است.

خط پرسرعت چين
China High Speed Line
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اخبار صنعت ريلي جهان

تاریخمکانعنوانتارنما

Railvolution.orgRail-volutionVancouver, CanadaSeptember 8-11

www.nextrail19.ch/ennextRail 19Zurich, SwitzerlandSeptember 12-14

www.oevg.at/veranstaltungen/vorchauOVG Congress: Optimising Salzburg AustriaSeptember 16-18

Railwayinterchange.orgRailway Interchange 2019Minneapolis, USASeptember 22-25

www.trakofair.comTRAKOGdansk, PolandSeptember 24-27

Railwayforumberlin.com6th Railway ForumBerlin, GermanyOctober 1-2

www.expoferroviaria.com/engEXPO Ferroviaria 2019Milano, ItalyOctober 1-3

Elmia.se/en/nordicrailElmia Nordic railJonkoping, SwedenOctober 8-10

www.apta.com2019 TRANSform ConferenceNew York, USAOctober 13-16

www.irsc2019.comInternational railway safety conferencePerth, AustraliaOctober 13-18

  www.irse.org/aspectInternational railway equipment exhi-
bitionNew Delhi, IndiaOctober 16-18

  www.ireeindia.comIRSE Aspect 2019Delft, NetherlandsOctober 22-24

 www.smartrailworld.com/events/smart-transitSmartTransitLos Angeles, USAOctober 28-30

Wcrr2019.org12th world congress on railway researchTokyo, JapanOctober 28 – 
November 1

www.alpinerailoptimisation.comAlpine Rail OptimizationWien, Ausria]October 31

 Nextstation.orgUIC next station 2019Tehran, IranNovember 11-13

 Railmetrochina.comRail+Metro China 2019Shanghai, ChinaNovember 12-14

نمايشگاه ها ، همايش ها ،كنفرانس ها
در جدول زير مي توانيد تاريخ مهم ترين رويدادهاي صنعت ريلي جهان را در كنار عنوان، محل 

برگزاري و تارنماي مربوطه ببينيد.

Network rail تخصيص 750 ميليون پوند به قراردادهاي سيگنالينگ توسط شركت

به ۶  پوند  انگلستان مبلغ 750 میلیون   Network rail شركت مديريت زيرساخت
 )CP6( ۶ قرارداد سیگنالینگ و مخابراتي اختصاص داد.  اين قراردادها در بازه زماني كنترلي

طي سال هاي 2019 تا 2021 انجام مي شود و شامل موارد زير مي شود:
• 250-150 میلیون پوند شركت Volker rail special شمال غرب لندن

• 250-150 میلیون پوند شركت Atkins آنجلیا
• 200-100 میلیون پوند شركت Linbrook services شمال شرق لندن

• 200-100 میلیون پوند شركت Babcock اسكاتلند
• 125-50 میلیون پوند شركت Colas rail غرب

• 125-50 میلیون پوند شركت Siemens mobility ولز
در قالب قراردادهاي فوق پروژه هايي با ارزش هاي متفاوت تحويل داده مي شوند. محدوده 
كاري اين پروژه ها شامل تقاطع هاي هم تراز، سیستم هاي مخابراتي و كارهاي عمراني مرتبط 

مي شود.

Rail Awards £750m signaling contracts
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حتماً سري به خيابان لشگرآباد بزنيد. 
خياباني پر از انواع رستوران ها با انواع 
خوراكي هاي جذاب و صد البته قهوه 
رسوم  آداب  و  آن  خوردن  كه  عربي 
خاصي دارد. از نحوه گرفتن فنجان تا 

تعداد دفعات خوردن آن.

حركت به سمت خرمشهر
كردم  شروع  روز  آن  صبح  فردا 
خرمشهر.  به سمت  ركاب زنی  به 
كه سرعت  مي شد  باعث  كفي  جاده 
گرماي  ولي  برود  باال  ركاب زنی ام 
بعد  به   11 ساعت  از  انتظار  از  دور 
يكي  می كرد.  دشوار  بسيار  را  كار 
مسير  طول  در  جالب  نكته های  از 
بود  اتوبان  كنار  ماهيگيری مردم در 
از  نشان  و  نبود  قابل درك  برايم  كه 

زندگي سخت مردم منطقه داشت. 
از  بعد  و  ظهر   2 ساعت  حوالي 
ركاب زنی زير آفتاب سوزان باالخره 
به خرمشهر رسيدم. شب را در يكي 
خرمشهر  شهر  محروم  مناطق  از 
مهمان يك خيريه شدم. شهري كه 
در  به وضوح  جنگ  نشانه های  هنوز 
استحمام  از  بعد  می شد.  ديده  آن 
آبادان  شهر  داخل  در  استراحت،  و 
و  كردم  گذار  و  گشت  به  شروع 
رود  كنار  در  را  تحويل  سال  لحظه 

كارون گذراندم كه تجربه ای بسيار 
متفاوت بود.

روز اول عيد
 خرمشهر به ماهشهر

با توجه به اين كه حاال می دانستم 
است،  ساعتي  چه  گرما  اوج  زمان 
فردا صبح ركاب زنی را زودتر شروع 
آفتاب  زير  نشوم  مجبور  تا  كردم 

حال  در  بزنم.  ركاب  سوزان 
ركاب زني به سمت ماهشهر بودم 
مسافر  يك  با  اتفاقي  كامال  كه 
طوسي  سحر  به نام  حرفه ای 
اينجا  جالب تر  كردم.  برخورد 
داشت  قصد  هم  ايشان  كه  بود 

تا همين مسير را با دوچرخه ركاب 
بزند و به همين دليل تصميم گرفتم 
تا قسمتي از سفر را به همراه ايشان 
می دانستم  كه  ازآنجا  بزنم.  ركاب 
فاقد  ماهشهر  به  خرمشهر  جاده 
هرگونه امكانات رفاهی است، دو 
خود  با  اضافه  يخ زده  آب  بطري 
و  جاده  شرايط  بررسي  داشتم. 

ميزان خدمات رفاهي در مسيرهاي 
كارهايي  مهم ترين  از  يكي  روزانه 
حتمًا  دوچرخه سوار  يك  كه  است 
انجام دهد.  از سفر خود  قبل  بايد 
و  مخالف  باد  وزش  به  توجه  با 

مدت زمان زيادي بود كه می خواستم 
دغدغه های زيست محيطی و سالمتي 
خودم را با جامعه به اشتراك بگذارم 
دهم.  انجام  راستا  اين  در  كاري  و 
عيد  گرفتم؛  تصميم  همين دليل  به 
بزنم.  ركاب  هدف  همين  با  را  امسال 
ساحلي  كرانه  مسير  كار  اين  براي 
از  بعد  كردم.  انتخاب  را  خليج فارس 
انجام هماهنگی های الزم با فدراسيون 
دوچرخه سواری، تنظيم برنامه سفر و 
لوازم و مايحتاج سفر، يك روز  تهيه 
قبل از سال تحويل با هواپيما به سمت 
اهواز حركت كردم و اين شهر به عنوان 
نقطه شروع سفرم انتخاب شد. يكي از 
برنامه ها،  اين نوع  سختی های كار در 
با  حمل  براي  دوچرخه  بسته بندی 
وقت گير  بر  عالوه  كه  است  هواپيما 
بودن، نياز با هماهنگي با فرودگاه و...  

را دارد. 
باالخره بعدازظهر به فرودگاه رسيدم 
هيات  با  كه  هماهنگي  به  توجه  با  و 
دوچرخه سواری اهواز انجام داده بودم، 
مستقيم به سالن دوچرخه سواری اين 
شهر رفتم. بعد از مونتاژ مجدد دوچرخه 
به گشت وگذار داخل اين شهر مشغول 
افتاد  شهر  اين  به  راهتان  اگر  شدم. 

ركاب زنی درمسير كرانه ساحلي خليج فارس

پرواز به اهواز 

كارشناس فنی- معاونت مهندسي

رضا حضرتي

بخش
 اول

و مونتاژ دوچرخه

سفرگردي با فرابي ها
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به ناچار، آن  نداشتن هيچ سرپناهي 
ركاب  سوزان  آفتاب  زير  هم  روز 
زديم تا نهايتاً ساعت 4 بعدازظهر به 
بندر ماهشهر رسيديم و بالفاصله به 
منزل پدري يكی از دوستان خوبم به 
اسم مهندس مسعود شريفی رفتيم. 
مردمان  مهمان نوازی  و  خونگرمي 
جنوب كشور را زياد شنيده بودم ولي 
برايم  نداشتم  برخورد  كه  زماني  تا 
اين حد  به  تا  كه  بود  باورش سخت 
مهمان پذير باشند. بعد از استراحتی 
در  گشت وگذار  به  را  شب  كوتاه، 
بازار ماهشهر گذرانديم. قباًل در اين 
منطقه و در سايت پتروشيمی اروند 
از  زيادی  خاطرات  و  بودم  كرده  كار 
زيبا  بسيار  بازاری  داشتم.  بازارش 
متنوع كه رنگ و بوی خاص خودش 

را داشت.

باد موافق
 ماهشهر به ديلم-گناوه

به  كرديم  شروع  صبح  فردا   
ركاب زنی به سمت هنديجان. با توجه 
به اين كه باد موافق ما را ياري می كرد 
خيلي  و  داشتيم  بااليي  سرعت 
زودتر از زمان موردنظر به هنديجان 
رسيديم. هنديجان يك بندر تجاري 
خريد  برای  غالباً  مردم  كه  است 
لوازم وارداتي به آنجا سفر می كنند. 
ورودي  پارك  در  نهار  صرف  از  بعد 
به  شروع  ديلم  بندر  به سمت  شهر 
از  بعد  و  كرديم  ركاب زنی 
كيلومتر   200 حدود 
بندر  به  ركاب زنی 
رسيديم.  ديلم 
مردمان زيادی از 
مختلف  مناطق 
به  خريد  برای 
آمده  بندر  اين 
حجم  و  بودند 
مسافران  انبوه 
بيشتر  به مراتب 
از توان شهر بود 
و شلوغي عجيبی 
حاكم  شهر  در 

بندر  به سمت  روز  آن  فرداي  بود. 
گناوه حركت كرديم. در طول مسير 
زمين های  و  خشك  طبيعت  ديدن 
بسيار  سرسبز كوچك كشاورزی اش 
بندر  بود.  جالب توجه  و  لذت بخش 
بندر  يك  ديلم،  بندر  همانند  گناوه 
با اين تفاوت كه بسيار  تجاري است 
نكات  از  يكي  است.  آن  از  بزرگ تر 
قابل توجه در بندر گناوه بودن اجناس 
خارجی در سوپرماركت های اين شهر 
در  چوبی  لنج های  حضور  البته  بود، 
به  بي نظيری  زيبايی  بندر  اين  كرانه 

منطقه داده بود.

باغات خرما، گناوه-آب پخش
به سمت آب پخش حركت  سپس 
كرديم. با توجه به وضعيت نقشه، اين 
قسمت از مسير با كرانه خليج فارس 
داشت.  فاصله  كيلومتر   50 حدود 
مخالف  باد  و  متعدد  سربااليی های 
با گردوخاك  باد گرم همراه  و وزش 
به طور  سرعتمان  تا  بود  شده  باعث 
اما  كند،  پيدا  كاهش  چشمگيري 
ركاب زنی  كيلومتر   80 از  بعد  نهايتًا 
مركز  پخش  آب  رسيديم.  شهر  به 
است،  ايراني  خرمای  انواع  توليد 
به طوری كه در اين شهر بيش از 48 
مدل خرما توليد می شود. البته نكته 
برخورد  مسير  اين  در  قابل توجه 
در  كه  بود  خونگرم  بسيار  مردم  با 
طول مسير گاهی كنار جاده متوقف 
می شدند تا به ما ميوه يا آب دهند. 

از  يكي  منزل  در  استراحت  از  بعد 
ديدن  به  بعدازظهر  خوب،  دوستان 
آب  زيبای  و  باشكوه  نخلستان های 
پخش رفتيم و شب مهمان چند تن 

از اهالي خونگرم اين شهر بوديم.

مردمان خونگرم
 آب پخش ـ بوشهر

به  ظهر  از  قبل  روز،  آن  فرداي 
هماهنگی  طبق  و  رسيديم  بوشهر 
هتل  خوابگاه  در  فدراسيون  با  قبلی 
ورزش اين شهر اقامت كرديم. بوشهر 
جنوبی  شهرهای  زيباترين  از  يكی 
خونگرم  بسيار  مردمانی  با  كشور 
است. بعد از مدتی استراحت به ديدن 
يكي  رفتيم.  اين شهر  از  گوشه هايی 
از جاذبه های بوشهر داشتن كافه های 
متنوع آن است كه در آنجا به اجراي 
خيام خواني  و  زنده  محلي  موسيقي 

می پردازند.
قديمي  محله های  ديدن  از  بعد 
اجرای  محل  كه  رئيس  كافه  به  شهر 
بعد  رفتيم،  بوشهر  سنتی  موسيقی 
از ديدن اجرايی بی نظير، در خنكاي 
شب هنگام به همراه يكی از دوستان 
بوشهری به كنار خليج رفته و مشغول 
ماهيگيری شديم. دوست داشتم كه 
بمانم،  بوشهر  در  بيشتر  را  روز  يك 
ولی با توجه به كمبود وقت بايد مسير 
خود را ادامه می دادم به همين دليل از 
خانم طوسي جدا شدم و ادامه مسير 

را به تنهايی ركاب زدم.

سفرگردي با فرابي ها
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سورپرايز جاده ای، زيارت ساحلي
 صبح زود شروع كردم به ركاب زني و 
بعد از حدود 40 كیلومتر به شهرستان دلوار 
رسیدم و به ديدن موزه رئیس علی دلواری 
رفتم. روستا و عمارتي كه هنوز بوی مقاومت 
مردمان جنوب در آن به وضوح ديده می شد. 
مسیر خود را ادامه دادم و پس از صرف نهار 
در مجاورت خلیج با يک باد موافق عالي با 
سرعت بااليي در حال ركاب زني بودم كه 
در نزديكی روستايي به نام زيارت ساحلی دو 
جوان را ديدم كه در كنار جاده برايم دست 
تكان دادند و من به ناچار ايستادم تا ببینیم 
چه می خواهند. بعد از احوال پرسی، شروع 
به ديدن  كردند به اصرار شديد كه حتماً 
روستايشان بروم. به قدری اين رفتار برايم 
عجیب بود كه ترسیدم شايد قصد ديگري 
با  من  و  اصرار  كلی  از  بعد  باالخره  دارند. 
ترس ولرز حركت كردم به داخل روستا كه 
با خوشامدگويی بسیار گرم مردم اين روستا 
مواجه شدم كه در وصف نمی گنجد. بعد از 
استراحت جزئي به ديدن اين منطقه و بقعه 
ايلخاني  دوره  به  كه  زين العابدين  تاريخی 

اين  نكته جالب درون  رفتم.  بازمی گشت، 
راهروي كوچک در سمت  بقعه وجود دو 
چپ و راست آن بود كه بیانگر ورودي جهنم 
و بهشت بود. از ديگر اعتقادات عجیب مردم، 
وجود يک سنگ مقدس كه برداشتن آن ها 
برای زنان حامله باعث كاهش درد زايمان 
می شد، بود. همچنین در اين روستا با يک 
صالح  آقاي  به نام  ديگر  توريست  سايكل 
محبی آشنا شدم كه ايشان نیز مثل بنده 
با اهداف زيست محیطی در حال ركاب زنی 

در منطقه بود.

 سيراف تاريخي
روز بعد به همراه جناب آقاي محبی كه 
با شعار بی زباله در حال ركاب زنی بود، راه 
افتاديم. نكته جالب در طول مسیر وجود 
باغات گوجه در آن آب وهوای بسیار گرم 
بود. البته آب مورد نیاز كشاورزي آن منطقه 
از طريق سد سید علی رئیس علی دلواری 
تامین می شد. ظهر به بندر دير رسیديم و 
ناهار را در يكي از پارك های آنجا خورديم 
بندر  به سمت  را  خود  مسیر  بعدازظهر  و 

هوا  شديد  آلودگی  داديم.  ادامه  سیراف 
ناشی از فعالیت مناطق پتروشیمی عسلويه 
و گرماي ناشي از خروجي اگزهاست ها باعث 
شده بود، حتی قسمتی از مسیر برای تردد 
دوچرخه سواران ممنوع شود، ولی ازآنجاكه 
چاره ای نداشتیم مجبور شديم اين مسیر را 
كه با گردنه های تندوتیز همراه بود ركاب 
بزنیم و نهايتاً شب هنگام و با همراهی يكی 

منطقه  اين  وارد  بندر  خوب  مردمان  از 
مهمان  را  بی نظیر شديم. شب  و  تاريخی 
موزه بندر سیراف بوديم. هر روز كه از عید 
می گذشت به گرماي هوا اضافه می شد و كار 
دوچرخه سواری را سخت تر میكرد ولی به 
هر ترتیب فردای آن روز گشتي در اين بندر 
تاريخي زديم. وجود بناهای متعدد تاريخی 
و شكل متفاوت بندر زيبای زائدالوصفی به 
آن داده بود. چیزی كه قبل از سفر حتی به 
آن هم فكر نمی كردم وجود آتشكده و قلعه 

تاريخی چند هزارساله اين بندر بود.

پارسيان فراتر از انتظار
بعد از ديدن سیراف تاريخی ركاب زني 
ادامه  پارسیان  صنعتي  شهر  به  را  خود 
قبلي،  هماهنگی های  به  توجه  با  داديم. 
شب مهمان آقاي رحماني، رئیس هیات 
دوچرخه سواری بندر پارسیان بوديم. قرار 
میدان  رحماني،  آقاي  با جناب  ما  ديدار 
اصلي شهر بود كه به صورت اتفاقی با دو 
به  نفره   4 و  كرديم  برخورد  هیچهايكر 
رفتیم. هیچ هايكرها  آقاي رحماني  منزل 

 نکته جالب در طول 
مسیر وجود باغات گوجه 
در آن آب وهوای بسیار 
گرم بود. البته آب 
موردنیاز کشاورزي آن 
منطقه از طریق سد سید 
علی رئیس علی دلواری 
تامین می شد. ظهر به 
بندر دیر رسیدیم و ناهار 
را در یکي از پارک های 
آنجا خوردیم و بعدازظهر 
مسیر خود را به سمت 
بندر سیراف ادامه 
دادیم

سفرگردي با فرابي ها



47 نشریه شماره 64 | خرداد و تیرماه 1398

و  رايگان  به صورت  كه  هستند  افرادی 
سفر  گذري  ماشین های  از  استفاده  با 
عادی  مردم  با  در طول سفر  و  می كنند 
صبح  داشتیم  قصد  هستند.  تعامل  در 
با  كه  دهیم  ادامه  به سفر خود  بعد  روز 
صحبت های آقای رحماني متوجه شديم، 
پارسیان مناطق ديدنی بی نظیري دارد. به 
روز  تا يک  گرفتیم  تصمیم  دلیل  همین 
ديگر در اين شهر بمانیم و به ديدن اين 

اماكن برويم.
 تنگه بوچیر كه در 40 كیلومتري اين 
بود.  اماكن  از آن  قرار داشت، يكي  شهر 
تنگه ای به عرض نهايتاً 2 متر با ديواره ای 
به ارتفاع حدود 50 متر كه براي گذر از آن 
بايد درون آبي بسیار سرد و البته شیرين 
شنا كنید كه در نهايت به يک آبشار درون 
يک غار برسید. پس از آن به ديدن چندين 
جاي ديگر از جمله ساحل بكر آن رفتیم. 
به جرأت می توان گفت ديدن كامل پارسیان 
به  و  می خواست  زمان  هفته  يک  حداقل 
به  را  مابقی آن  خاطر كمبود وقت ديدن 

زمان ديگري موكول كردم.

بندر مقام و مغدان، زيباترين 
سواحل خليج فارس

فرداي آن روز به همراه آقای صالحی به 
گذر  از  بعد  و  داديم  ادامه  ركاب زنی خود 
نخیلو  بندر  به  و مغدان  مقام  بندرهای  از 
رسیديم. به نظر من اين حدفاصل اين دو 
خلیج فارس  ساحلی  نقطه  زيباترين  بندر 
است. وجود انواع بخش های ساحلی از بافت 
بودن  پاك  و  ماسه ای  تا  گرفته  صخره ای 
كیلومتري،  چند  عمق  تا  به نحوی كه  آب 
زيبايي  می شد  ديده  وضوح  دريا  به  كف 
البته  بود.  كرده  ايجاد  را  غیرقابل توصیفی 
به دلیل عدم وجود خدمات رفاهی  شايد 
و آسفالت بی كیفیت، باعث بكر ماندن اين 
بندر  به  رسیدن  از  بعد  بود.  شده  منطقه 
نخیلو با دوستان تصمیم گرفتیم به ديدن 
جزيره زيبای مارو كه در مجاورت جزيره 
دلیل  همین  به  كنیم.  حركت  بود،  الوان 
دوچرخه ها را در منزل يكي از مردم روستا 
به سمت جزيره الوان  قايق  با  و  گذاشتیم 
حركت كرديم. يكي از نكات جالب توجه 
برخی  كه  بود  محلی  مردم  جزيره،  اين 

طي  و  داشتند  آفريقايی  اصالت  آن ها  از 
دويست سال اخیر به اين جزيره آمده بودند. 
مردماني با چهره كامالً آفريقايی كه به زمان 
فارسي صحبت می كردند كه در نوع خود 
جالب بود. بعد از خريد مقداری آذوقه با يک 
قايق ديگر به سمت جزيره مارو بدون سكنه 
رفتیم. جزيره ای بسیار كوچک كه به علت 
از فصول  برخی  فراوان در  مارهای  حضور 

سال مشهور بود. ساحل بسیار زيباي اين 
جزيره كوچک كه مكاني بسیار مناسب براي 
غواصی بود؛ محل خوبی برای استراحت بود. 
شب را در چادر و در هوای مطبوع جزيره 
بودن  بد  علت  به  صبح  فردا  و  گذرانديم 
شرايط جوي و مواج شدن خلیج به سمت 

بندر نخیلو  برگشتیم.

بندر آفتاب، 
راهي به سوی جزيره كيش

شدم  جدا  دوستان  از  نخیلو  بندر  در 
و با سرعت باال شروع كردم به ركاب زنی 
به سمت بندر آفتاب. بعد از ركاب زني در 
حتي  كه  بی كیفیت  آسفالت  با  جاده ای 
بخش هايی از آن از بین رفته بود، خودم 
از  رساندم. می خواستم  آفتاب  بندر  به  را 
بندر آفتاب به سمت كیش حركت كنم كه 
متأسفانه با توجه به شرايط بد آب و هوايی 
و مواج بودن دريا اين امكان وجود نداشت 
و به ناچار از رفتن به اين جزيره منصرف 
بهشت  چابهار،  بندر  به سمت  و  شدم 

گمشده ايران حركت كردم.

 بعد از رکاب زني در 
جاده ای با آسفالت 
بی کیفیت که حتي 
بخش هایی از آن از بین 
رفته بود، خودم را به 
بندر آفتاب رساندم. 
می خواستم از بندر 
آفتاب به سمت کیش 
حرکت کنم که متأسفانه 
با توجه به شرایط بد 
آب و هوایی و مواج 
بودن دریا این امکان 
وجود نداشت و به ناچار 
از رفتن به این جزیره 
منصرف شدم

 ادامه اين سفرنامه در شماره آتي منتشر مي شود

سفرگردي با فرابي ها
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