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تقدير وزير نيرو از شركت فراب
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 پانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت آب ايران
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تجربهنگاري

افتتاح ادامه مسير خط 2 قطار شهري مشهد
با حضور معاون اول رئيس جمهور

ادامه مسیر پروژه خط 2 قطار شهری مشهد از میدان شریعتی تا ایستگاه شهید کاوه )پیروزی( 
در مراسمي با حضور معاون اول رئیس جمهور، استاندار خراسان رضوی، شهردار مشهد، رئیس و 
جمعی از اعضای شورای شهر و نمایندگان مشهد در مجلس شوراي اسالمي، روز جمعه هجدهم 

مردادماه 1398 افتتاح شد... 

افتتاح بخش شرقي و دو ایستگاه از خط ۷ مترو تهران 
بخش شرقي خط 7 مترو تهران به طول هشت و نیم کیلومتر و دو ایستگاه میدان محمدیه و 
بسیج، روز دوشنبه چهارم شهریورماه 1398 با حضور »محمدباقر نوبخت«، معاون رئیس جمهور و 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به طور رسمی افتتاح شد...

مترو تهران رتبه 15 را در دنيا دارد
دکتر »پیروز حناچی«، شهردار تهران، نیز در این مراسم با بیان اینکه »امروز مترو تهران در 
میان متروهای دنیا در رتبه 15 قرار دارد«، گفت: هم در شاخص طول مسیر و هم در میزان 

جابه جایی مسافر، مترو تهران در رتبه 15 قرار دارد...

سنكرون موفق هر سه واحد نيروگاه آبي سردشت
واحد سوم و آخرین واحد نیروگاه آبی 150 مگاواتی سردشت، روز شنبه بیستم مهرماه 1398 با موفقیت 
به شبکه سراسری برق کشور سنکرون شد. به گزارش روابط عمومی شرکت فراب، به این ترتیب، هر سه 

واحد 50 مگاواتي این نیروگاه 150 مگاواتي، به ترتیب وارد مدار بهره برداري شدند...

ایجاد مجموعه گردشگري در معدن تراورتن اسك
 موافقت اصولي براي ایجاد مجموعه گردشگري اکو-ژئوتوریسم در معدن تراورتن اسك صادر 
 Mine( شد.  از ابتداي 97 ایده احداث یك مجموعه گردشگري با رویکرد گردشگري معدن

Tourism(  توسط شرکت تجارت و سرمایه فراب مطرح شد...

امضاي تفاهم نامه همكاري بين شركت فراب و ستاد توسعه فناوري نانو
به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، تفاهم نامه همکاري بین شرکت فراب و ستاد ویژه 
توسعه فناوري نانو، توسط دکتر »علي وکیلي«، مدیر عامل شرکت فراب، و دکتر »سعید 

سرکار«، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوري نانو، روز یکشنبه 21 مهرماه 1398 امضا و مبادله شد...

فراب »شركت برتر« نمایشگاه بين المللی صنعت آب ایران شد
بر اساس اعالم کمیته فني پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب 
ایران، شرکت  فراب به عنوان »شرکت برتر« نمایشگاه، معرفي و لوح تقدیري توسط وزیر نیرو 

به نماینده شرکت اهدا شد...

كشور در دوران تحریم نيازمند حركت 
در مسير كم اتكایی به نفت خام است

و  تحریم ها  آماج  دیگری  زمان  هر  از  بیش  ما  ملت  و  کشور  که  شرایطی  در  گفت:  نیرو  وزیر 
عهدشکنی های دشمنان است، بخش خصوصی به عنوان مهم ترین نیروی محرک اقتصاد کشور 
در عرصه ای مانند تامین آب که یکی از اساسي ترین ارکان توسعه هر کشوری به شمار می رود، 

از جایگاه ویژه ای برخوردار است...

حضور موفق فراب در نمایشگاه حمل و نقل شهری مشهد 
غرفه گروه فراب در »دهمین نمایشگاه خدمات شهری، عمران، حمل و نقل و ترافیك مشهد«، 
میزبان معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و جمع زیادی از مدیران ارشد 

شهری، شهرداران و اعضای شوراهای اسالمی شهرهای مختلف کشور بود...

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

پایان موفقيت آميز حفاري تونل بلند انتقال آب پروژه اومااویا
حفاري تونل بلند آبرس��ان پروژه چندمنظوره اومااویا در کش��ور س��ریالنکا که یکي از طوالني ترین 
تونل هاي انتقال آب در این کشور است، با موفقیت توسط شرکت فراب پایان یافت. دزفولي افزود: 
حف��اري این تونل با دو دس��تگاه حفاري مکانیزه TBM یکي از بخ��ش ورودي و دیگري از بخش 

خروجي تونل انجام شد و با به هم رسیدن این دو دستگاه، حفاري تونل به پایان رسید...

مدیریت پيشرو در كالس جهاني
تحوالت گسترده و پی درپی محیطی شعار تحول یا نابودی را به یك واقعیت انکارناپذیر تبدیل کرده 
است. مدیریت فعالیت های متنوع و چندبعدی درونی تنها بخشی از مسئولیت های نوین مدیران 
است. محیط بیرونی شامل شرایط اقتصادی، تغییرات اجتماعی، عوامل سیاسی و پیشرفت فناوری 
است که بر استراتژی ها و برنامه هاي بلندمدت سازمان اثرگذار هستند و همه آنها را باید پیش بیني، 
نظارت و ارزیابی کرد و در تصمیم گیری سطح باال دخالت داد. با توجه به اهمیت و نقش برنامه ریزي 

و طراحي در فرایند گسترش و جهاني شدن اقتصاد الزم است....

اخبار صنایع ریلي جهان 
در این بخش، گزیده اي از اخبار صنعت ریلي در جهان همراه با اطالعاتي پیرامون کنفرانس ها، 

همایش ها و نمایشگاه هاي آتي این صنعت ارائه مي شود...

اخبار انرژي جهان
از گوشه و کنار جهان، نگاهی گذراست به اخبار انرژی جهان. همه آنچه در 2ماهه گذشته در قالب 
قراردادهای تجاری در حوزه احداث نیروگاه های حرارتی، بادی، خورش��یدی، آبی و سدس��ازی بین 

کشورها و شرکت های معتبر تولید انرژی اتفاق افتاده است را در این دو صفحه بازتاب می دهیم...

 انواع سيستم هاي ریلي سریع السير در دنيا
هریك از سیستم های راه آهن پرسرعت و مگلو )مغناطیسي( با هدف های خاصی توسعه یافته، 

ساختار هزینه برای این سیستم ها بازتابی از معیارهای طراحی و موقعیت کریدورهاست. 
Shinkansen ژاپن با اولویت اتصال مراکز شهری جدید جهت رهایی از رشد فشار روی 

شهرهای بزرگ توسعه یافته است. TGV فرانسه با هزینه کم و فقط برای استفاده مسافری 
طراحی شده است. تکیه روی خط باالستی و استفاده از ترنست ها با ساختار ثابت به کاهش هزینه 

ساخت و بهره برداری از سیستم کمك می کند...

وضعيت انرژي هاي تجدیدپذیر در ایران و جهان
گزارش هاي وضعیت جهاني انرژي هاي تجدیدپذیر نشان مي دهد که در عرضه انرژي گذري در 

حال روي دادن است. ثبت رکوردهاي جدید در افزایش ظرفیت هاي نصب شده انرژي تجدیدپذیر، 
هزینه هاي به سرعت رو به کاهش به خصوص در مورد نیروگاه هاي خورشیدي و بادي، همگي 

حکایت از این رویداد مهم دارد. روش هاي خالقانه و پایدارتر تامین نیازهاي انرژي بشر از طریق 
برنامه ریزي یکپارچه تر، اتخاذ مدل هاي کسب و کار جدید و انگیزه بخش و استفاده خالقانه از 
فناوري هاي کلیدي، در حال شتاب بخشیدن به تغییر الگوي وابستگي دنیا به  سوخت هاي 

فسیلي است. بررسی شرایط حال حاضر نیروگاه های تجدیدپذیر و مقایسه با سال هاي گذشته و 
چشم انداز توسعه آن می تواند در روشن شدن جایگاه این صنعت مفید واقع شود....

پرواز به اهواز و مونتاژ دوچرخه
بع��د از اینکه فهمیدم به خاطر مواج بودن دریا نمي توانم به کیش بروم، از بندر آفتاب به س��مت بندر 
لنگه حرکت کردم، بر خالف آن چیزی که همه فکر می کنند، جاده جنوبی کشور پر است از مسیرهاي 
سرباالیي و سرپاییني وجود بادهای شمالی رکاب زنی در آن آب و هوا را سخت می کرد. از آنجایي که 
من بودم تا بندر لنگه، 150 کیلومتر بود، به همین خاطر تصمیم گرفتم در میانه راه در روستایي به نام 
باوردان چادر بزنم، از مردم محلي درباره جا و مکان مناسب براي چادر زدن پرس و جو کردم و آن ها 
به من ماندن در مسجد را پیشنهاد کردند. در مساجد اهل تسنن، اتاقي به افراد »ابن سبیل« یعني در 
»راه مانده« مي دهند. این اتاق قس��متی از فضای مسجد و دارای تمام امکانات رفاهی است. چیزي که 
در این مسجد نظر مرا جلب کرد، این بود که متوجه شدم در مساجد اهل تسنن، کسي اجازه ندارد از 

درب ایوان با کفش وارد مسجد بشود...
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شادباش به همكاران
همت و تالش همكاران گرامي گروه فراب در سه ماه مرداد، شهریور و مهر، منجر به كسب

موفقيت هاي زیر شد كه نشریه فراب نيز این افتخارات را شادباش مي گوید:
- افتتاح ایستگاه پایاني خط2 قطار شهري مشهد با حضور معاون اول رئيس جمهور

- افتتاح رسمي بخش شرقي و دو ایستگاه از خط ۷ مترو تهران با حضور معاون رئيس جمهور
- سنكرون واحدهاي دوم و سوم نيروگاه آبي سردشت

- پایان حفاري تونل بلند آبرسان پروژه اومااویا در كشور سریالنكا
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  نشریه فراب از مقاله ها و مطالب همکاران و 
صاحب نظران استقبال مي کند.

  مقاله هاي تحقیقي یا تالیفي، مستند به منابع 
معتبر علمي  باشد. 

  مقاله هاي ارائه شده لزوما دیدگاه نشریه نیست.
  نشریه در تلخیص، اصالح و ویرایش مطالب آزاد است.
  مسئولیت صحت مطالب بر عهده نویسندگان است.
  نقل مطالب نشریه فراب فقط با ذکر منبع مجاز است.
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مجله خبري

يك پروژه مهم ديگر صنايع ريلي فراب به مراحل پاياني رسيد

افتتاح ادامه مسير خط 2 قطار شهري 
مشهد با حضور معاون اول رئيس جمهور 
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مجله خبري

معاون اول رئیس جمهور، توسعه قطار شهری در 
9 کالنشهر کشور را در دستور کار دولت اعالم کرد و 
گفت: دولت توانسته است با وجود محدودیت منابع 
کالنشهر  پنج  در  را  مترو  خط  کیلومتر   318 مالی، 
نفر  میلیون   800 جابه جایی  ظرفیت  که  کند  اجرا 
مسافر در سال را دارند. دکتر »اسحاق جهانگیری« 
خط  پایاني  ایستگاه  افتتاح  آیین  در  را  مطلب  این 
توسعه  گفت:  وي  کرد.  بیان  مشهد  شهري  قطار   2
به  دوازدهم  و  یازدهم  دولت های  در  ریلی  خطوط 
یکی از اولویت های دولت تبدیل شد و تالش کردیم 
متصل  سراسری  راه آهن  به  استان ها،  مراکز  تمام 
شوند. چرا که مسیر ریلی ارزان ترین و ایمن ترین نوع 
حمل و نقل است و در این چند سال، پنج مرکز استان 
رئیس  اول  معاون  شده اند.  متصل  سراسری  ریل  به 
قطار   2 خط  پایانی  ایستگاه  نام گذاری  از  جمهور 
و  کرد  قدردانی  کاوه«  نام »شهید  به  مشهد  شهری 
و  تحمیلی  سرافراز جنگ  شهید  کاوه،  شهید  گفت: 
فرمانده ای مقتدر بود که با نثار خون خود به پایداری 
به  اشاره  با  جهانگیری  کرد.  کمك  اسالمی  انقالب 
از  این که مسائل حوزه شهری کالنشهر مشهد، پس 
شهری  مدیریت  بخش  در  مسائل  مهم ترین  تهران، 
برای کشور محسوب می شود، گفت: کالنشهر مشهد 
از  مذهبی،  و  اجتماعی، سیاسی  فرهنگی،  دالیل  به 
نمادی  می تواند  و  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت 
مدیریت  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مدیریت  آثار  از 

کالنشهرهای کشور باشد.
وي با بیان این که مسائل زیست محیطی، حمل و نقل 
و ترافیك یکی از مهم ترین مسائل کالنشهرهای کشور 
این  حل  برای  موقع  به  اگر  کرد:  خاطرنشان  است، 

مسائل تصمیم گیری نشود، آثار مخرب آن می تواند به 
سایر بخش ها تسری پیدا کند. 

جهانگیری در ادامه، توسعه قطار شهری را یکی از 
تجربیات موفق بشري در بهبود حمل و نقل کالنشهرها 
و حل مسأله ترافیك و محیط  زیست برشمرد و گفت: 
ما در زمینه توسعه قطار شهری، سال ها عقب  البته 
هستیم. اما باید با جدیت هرچه بیشتر در این زمینه 

تالش کنیم تا کاستی های گذشته جبران شود. 
پروژه های در دست  به  اشاره  با  مقام مسئول  این 
اجرایي نظیر قطار سریع السیر قم – تهران – اصفهان و 
قطار برقی تهران– مشهد، خاطرنشان کرد: اجراي این 
پروژه ها از سوی طرف چیني، قدری با کندی مواجه 
شده است که باید تالش کنیم مسائل پیش روي آنها را 
برطرف کنیم. معاون اول رئیس جمهور سپس با تأکید 
بر اینکه توسعه قطار شهری در 9 کالنشهر کشور در 
توانسته  دولت  گفت:  دارد،  قرار  دولت  کار  دستور 
کیلومتر  مالی، 318  منابع  با وجود محدودیت  است 
اجرا کند که ظرفیت  پنج کالنشهر  در  را  مترو  خط 
جابه جایی 800 میلیون نفر مسافر در سال را دارند. 
جهانگیری افزود: 270 کیلومتر خط مترو نیز در دست 
اجرا قرار دارد و دولت 13 هزار میلیارد تومان اوراق 
مشارکت برای کمك به احداث این خطوط فروخته 
و 50 درصد مبلغ بازپرداخت این اوراق نیز بر عهده 
دولت خواهد بود. وي با اشاره به گزارش شهردار مشهد 
از برنامه ریزی برای اجرای هفت هزار و 500 میلیارد 
تومان طرح در شهر مشهد، گفت: امیدوارم با اجرای 
این طرح ها و نیز اجرای خط 4 قطار شهری مشهد، 
شاهد متحول شدن چهره مشهد و خدمت رسانی هر 

چه بیشتر به مردم و زائران باشیم. 

توسعهقطارشهریدر9کالنشهرکشور
دردستورکاردولتقراردارد

معاون اول رئيس جمهور:

ادامه مسير پروژه خط 2 قطار شهری مشهد از 
)پيروزی(  كاوه  ایستگاه شهيد  تا  ميدان شریعتی 
جمهور،  رئيس  اول  معاون  حضور  با  مراسمي  در 
استاندار خراسان رضوی، شهردار مشهد، رئيس و 
جمعی از اعضای شورای شهر و نمایندگان مشهد 
هجدهم  جمعه  روز  اسالمي،  شوراي  مجلس  در 

مردادماه 1398 افتتاح شد.
این  در  فراب،  روابط عمومي شركت  گزارش  به 
مراسم كه مدیرعامل، معاونان و جمعي از مدیران 
دكتر  داشتند،  حضور  آن  در  نيز  فراب  شركت 
جمهور،  رئيس  اول  معاون  جهانگيری«،  »اسحاق 
موفق  تجربيات  از  یكی  را  شهری  قطار  توسعه 
بشري در بهبود حمل و نقل كالنشهرها و حل مسأله 
ترافيك و محيط زیست برشمرد و گفت: البته ما در 
قطار شهری، سال ها عقب هستيم.  توسعه  زمينه 
اما باید با جدیت هرچه بيشتر، در این زمينه تالش 

كنيم تا كاستی های گذشته جبران شود.
پيمانكار  فراب،  شركت  مي افزاید:  گزارش  این 
EPC طراحی، تأمين و اجرای تجهيزات و ناوگان 
پروژه خط 2 قطار شهري مشهد است و راه اندازی 
برای   ،ATO ُمد  در  روشن  سيگنالينگ  سيستم 
انجام  شده  پروژه  این  در  كشور  در  بار  نخستين 

است.
پروژه خط 2 قطار شهری مشهد، به طول 14 و 
نيم كيلومتر، دارای 13 ایستگاه است. فاز نخست 
این خط به طول 8 كيلومتر شامل ۷ ایستگاه، در 
اواخر  در  و  بعد  سال  یك  شد.  افتتاح   95 اسفند 
از  دیگر  كيلومتر  دو  بهره برداری  با   ،96 اسفند 
مسير این خط، دو ایستگاه  سعدی و شریعتی نيز به 
صورت آزمایشی به بهره برداری رسيدند. همچنين 
طرح اتصال خط 2 به خط 1 قطار شهري مشهد نيز 
با حضور معاون  اردیبهشت  9۷ به طور رسمی  در 
بهره برداری  به  ایران،  اسالمي  رئيس جمهور  اول 
رسيد و هم اكنون در حال سرویس دهي به زائران 
و مجاوران بارگاه مطهر رضوي است. با بهره برداري 
راه اندازي  مسير،  از  دیگر  كيلومتر  سه  حدود 
ایستگاه شهيد كاوه در خرداد 98 به اتمام رسيد 
و روز جمعه هجدهم مردادماه در مراسمي با حضور 
معاون اول رئيس جمهور، استاندار خراسان رضوی، 
از اعضای شورای  شهردار مشهد، رئيس و جمعی 
شهر و نمایندگان مشهد در مجلس شوراي اسالمي، 

به صورت رسمي افتتاح شد.
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شهردار مشهد:

توسعه خطوط قطارشهری، مظهر 
عدالت در مديريت شهری است

گفت:  مشهد  شهردار 
مدیریت  و  پنجم  شورای 
دنبال  به  ابتدا  از  شهری 
توسعه عدالت شهری بوده و 
معتقدیم توسعه خطوط قطار شهری، مظهر عدالت 
شهری است که با ایجاد نظم، همسانی و استفاده 
گروه های مختلف از آن، به نوعی عدالت شهری را 

برقرار مي کند.
مراسم  در  را  مطلب  این  کالئی«  »محمدرضا 
افتتاح رسمی ادامه مسیر خط 2 قطار شهری مشهد 
از میدان شریعتی تا ایستگاه شهید کاوه )پیروزی( 
و آغاز عملیات اجرایی خط 4 قطار شهری مشهد 
کیلومتر  مجموع، 83  در  افزود:  کالئي  کرد.  بیان 
خطوط قطار شهری برای مشهد تعریف شده که 
اکنون با بهره برداری از چهار و نیم کیلومتر دیگر از 

خط 2، نیمی از این میزان اجرا شده است.
وی با بیان اینکه امروز ارتباط شمال و جنوب 
شهر مشهد از طریق قطار شهری برقرار شد، اظهار 
ادامه  دادیم،  وعده  پیش  نیم  و  سال  یك  کرد: 
خط 2 قطار شهری را تا ایستگاه پایاني تیرماه به 

بهره برداری برسانیم که به این وعده عمل کردیم.
کالئی اضافه کرد: بهره برداری از ادامه خط 2 از 
این جهت اهمیت دارد که این کار در شرایط تحریم 
و تالطم بازار ارز و با تالش همکارانم در مدیریت 
از  با هماهنگی و کمك همه دستگاه ها  و  شهری 
مجلس  نمایندگان  و  استانداری  پیمانکار،  جمله 
برای  الگویی  می تواند  موضوع  این  که  شد  انجام 

سایر شهرها باشد. 
شهردار مشهد با اشاره به این که اجرای خط 2 
هزینه  تومان  میلیارد  قطار شهري مشهد، 3300 
داشته است، تصریح کرد: به دنبال این هستیم که 
فاز اول خط 3 قطارشهری مشهد را نیز که تاثیر 
زیادی بر ترافیك هسته مرکزی شهر دارد، تا سال 
1400 اجرا کنیم که در این مسیر به حمایت های 

دولت، استانداری و سایر دستگاه ها نیاز داریم.
و  شهرداری ها  سازمان  این که  به  اشاره  با  وی 
دهیاری های کشور تاکنون به اجرای خطوط قطار 
داریم  انتظار  شهری مشهد کمك کرده اند، گفت: 
این کمك ها بیشتر شده و پیمانکار نیز در این مسیر 
که  است  این  استان  مدیریت  و  ما  عزم  که  بداند 
تحت هر شرایطی فاز اول خط 3 قطار شهری را تا 

1400 آماده بهره برداری کنیم.

شهردار مشهدگفت: اجرای خط 2 قطار شهري مشهد
3300 ميليارد تومان هزینه داشته است

روايتبه
تصوير
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با حضور معاون رئيس جمهور انجام شد

افتتاح بخش شرقي و دو ایستگاه از خط ۷ مترو تهران 
بخش شرقي خط ۷ مترو تهران به طول هشت و نيم كيلومتر و دو ایستگاه 
ميدان محمدیه و بسيج، روز دوشنبه چهارم شهریورماه 1398 با حضور »محمدباقر 
نوبخت«، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، به طور رسمی 

افتتاح شد. 
به گزارش روابط عمومي شركت فراب، در آیين بهره برداري از ایستگاه ميدان 
محمدیه و بخش شرقي خط ۷ مترو تهران، شهردار تهران و معاونان وي، رئيس 
و اعضاي شورای اسالمي شهر تهران و جمعي از مدیران شهری، حضور داشتند. 
خدمات و نقش شركت هاي »فراب« و »ساختمان و نصب فراب« به عنوان پيمانكار  
طراحی، تأمين و اجرای تجهيزات پروژه خط ۷ مترو، در این مراسم مورد تقدیر 
مهندس »علي امام«، مدیر عامل شركت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو(، قرار 

گرفت. همچنين لوح تقدیري نيز به مهندس »سعيد قنبري«، معاون پروژه هاي 
صنایع ریلي شركت فراب، اهدا شد كه مهندس »فریدون یاسي«، مدیر پروژه خط 
۷ مترو تهران، آن را دریافت كرد. خط ۷ مترو تهران به  طول 2۷ كيلومتر و با دارا 
بودن 22 ایستگاه، از ورزشگاه تختی در جنوب شرق تهران آغاز شده و پس از 
عبور از مناطق پرجمعيتی مانند بزرگراه شهيد محالتی، خيابان مولوی، خيابان 
ميدان  آزادی،  خيابان  صفوی،  نواب  شهيد  بزرگراه  قزوین،  خيابان  هالل احمر، 
توحيد، برج و بيمارستان ميالد و ميدان صنعت، در شمال غرب تهران به ميدان 
كتاب در سعادت آباد ختم می شود. بخش شمالی این پروژه به طول هفت و نيم 
كيلومتر كه ایستگاه های تربيت مدرس و ميدان صنعت در آن قرار دارند، در تاریخ 

بيست  و  پنجم اسفندماه سال گذشته به بهره برداري رسمي رسيد. 



نشريه شماره 65 | مرداد،شهريور و مهرماه 81398

مجله خبري

معاون رئيس جمهور:

توسعه شبکه حمل و نقل ريلی 
درون شهری و برون شهري 

اولويت دولت است
»محمدباقر  دکتر 
رئیس  معاون  نوبخت«، 
جمهور و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور، در 
این مراسم گفت: توسعه 
برون شهری،  و  درون شهری  ریلی  حمل و نقل  شبکه 
جزو اولویت های دولت بوده و در استان تهران برای 
توجه  مورد  خاص  صورت  به  هوا  آلودگی  کاهش 
است.  نوبخت با بیان اینکه »ما در دولت بر اساس 
سیاست های اقتصاد مقاومتی پیش می رویم«، گفت: با 
وجود تحریم های دشمنان، توسعه خطوط حمل و نقل 
ریلی درون شهری و برون شهری در این سال ها انجام 
جمهور  رئیس  معاون  داشت.  خواهد  ادامه  و  گرفته 
سپس گفت:  دولت همزمان با توسعه حمل و نقل ریلی، 
موضوع اشتغال را نیز دنبال می کند. بر همین اساس، 
برای تأمین واگن، قراردادهایی بسته شده است که 
ناوگان در داخل کشور تولید شود. ما به دنبال کاهش 
آلودگی و ایجاد شغل براي جوانان از طریق خطوط 

ریلی و واگن سازی هستیم. 

شهردار تهران:

مترو تهران رتبه 15 را در دنيا دارد
دکتر »پیروز حناچی«، 
در  نیز  تهران،  شهردار 
بیان  با  مراسم  این 
مترو  »امروز  اینکه 
میان  در  تهران 
متروهای دنیا در رتبه 15 قرار دارد«، گفت: هم 
در شاخص طول مسیر و هم در میزان جابه جایی 
مسافر، مترو تهران در رتبه 15 قرار دارد. حناچی 
افزود: ما در مجموعه مدیریت شهري تهران قول 
داده بودیم که هر ماه، یك ایستگاه را افتتاح کنیم 
واگن  تامین  مشکل  حل  برای  را  تمرکزمان  و 
و   6 تکمیل خطوط  برای  این رو،  از  داده ایم.  قرار 
7  مترو، 50 هزار میلیارد تومان دیگر باید هزینه 
کنیم تا به نتیجه برسیم و امیدواریم با قول های 
بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  امروز  که  خوبی 
در  بلکه  مترو،  حوزه  در  تنها  نه  بتوانیم  دادند، 
اتفاقات  خوردن  رقم  شاهد  نیز  اتوبوسرانی  حوزه 

خوبی باشیم.

معاون رئيس جمهور سپس گفت:  دولت همزمان با توسعه حمل و نقل ریلی، موضوع 
اشتغال را نيز دنبال می كند. بر همين اساس، برای تأمين واگن قراردادهایی بسته شده 

است كه ناوگان در داخل كشور توليد شود.

روايتبه
تصوير
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مجله خبري مدیر عامل شركت راه آهن شهری تهران و حومه از شركت هاي »فراب« 
اجرای  و  تأمين  طراحی،  پيمانكار  به عنوان  فراب«  و  نصب  »ساختمان   و 

تجهيزات پروژه خط ۷ مترو، تقدیر كرد.

مدیر عامل مترو تهران:

راه اندازی سيستم سيگنالينگ 
در تمام 22 کيلومتر مسير خط 

7 انجام شده است
امام«،  »علي  مهندس 
مدیر عامل شرکت راه آهن 
حومه  و  تهران  شهری 
)مترو(، نیز در این مراسم 
افتتاح  با  همزمان  گفت: 

رام  چهار  بسیج،  و  محمدیه  میدان  ایستگاه  دو 
قطار به خط 7 مترو تهران اضافه شده است. 

رام  عبور یك  )آزمایش  افزود: تست گرم  امام 
قطار( این بخش، در چند روز گذشته با موفقیت 
انجام شد و براساس برنامه ریزی های انجام شده، 
حرکتی   سرفاصله  برای  الزم  استانداردهای  تمام 
تأمین شده و بدون داشتن  12 دقیقه ای قطارها 
بهره برداری  شاهد  امروز  مشکلي،  کوچك ترین 

رسمی بخش شرقي خط 7 هستیم. 
به  تهران  مترو   7 خط  اینکه  بیان  با  وی 
استانداردهای  از  تهویه  سیستم  و  ایمنی  لحاظ 
کارشناسان  کمك  با  افزود:  است،  برخوردار  الزم 
سیستم  در  نوین  روش های  از  توانستیم  داخلی 
تهویه خط 7 استفاده کنیم و برای اولین بار، نسل 
جدید سامانه ایرواشر )مه پاش( در ایستگاه میدان 

محمدیه، نصب و راه اندازی شد. 
امام سپس افزود: در 20 ماه گذشته، راه اندازی 
مسیر  کیلومتر  تمام 22  در  سیستم سیگنالینگ 

خط 7 انجام شده است.
مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه 
)مترو( در بخش دیگري از سخنانش از تالش هاي 
دست اندرکاران اجراي پروژه خط 7 مترو تهران، 
از جمله شرکت هاي »فراب« و »ساختمان  و  نصب 
فراب« به عنوان پیمانکار طراحی، تأمین و اجرای 

تجهیزات پروژه خط 7 مترو، تقدیر کرد.

روايتبه
تصوير
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واحدهاي سه گانه نيروگاه آبي سردشت طي ماه هاي تير، شهريور
 و مهر 1398 با موفقيت به شبكه سراسري برق كشور سنكرون شدند.

هر سه واحد نيروگاه 
 آبي سردشت با موفقيت
به شبكه سراسري برق 
كشور سنكرون شدند

واحد سوم و آخرین واحد نیروگاه آبی 150 مگاواتی 
سردشت، روز شنبه بیستم مهرماه 1398 با موفقیت به 

شبکه سراسری برق کشور سنکرون شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فراب، به این ترتیب، 
هر سه واحد 50 مگاواتي این نیروگاه 150 مگاواتي، به 

ترتیب وارد مدار بهره برداري شدند.
پنجم  و  بیست  تاریخ  در  نیروگاه  این  نخست  واحد 
تیرماه و واحد دوم آن نیز در تاریخ چهارم شهریورماه 
با موفقیت به شبکه سراسری برق کشور سنکرون شده 
پیمانکار  فراب،  شرکت  مي افزاید:  گزارش  این  بودند. 
EPC پروژه نیروگاه آبی سردشت است. این پروژه در 
از شهرستان  غربی، 15کیلومتر پس  آذربایجان  استان 
سردشت و بر روی رودخانه زاب کوچك، ساخته شده و 
هدف از اجرای آن، بهره برداری از پتانسیل برق آبی این 

رودخانه است.

افزايش 150 مگاواتي ظرفيت توليد برق كشور



11 نشريه شماره 65 | مرداد،شهريور و مهرماه 1398

مجله خبري

موافقت اصولي براي ایجاد مجموعه 
اکو-ژئوتوریسم در معدن  گردشگري 
تراورتن اسك صادر شد.  از ابتداي 97 
ایده احداث یك مجموعه گردشگري 
 Mine( با رویکرد گردشگري معدن
Tourism(  توسط شرکت تجارت 
بعد  که  شد  مطرح  فراب  سرمایه  و 
پر  پیگیري هاي  ماه   7 به  نزدیك  از 
این  اصولي  موافقت  نشیب،  و  فراز 

طرح توسط سازمان میراث فرهنگي، 
گردشگري و صنایع دستي و با تایید 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
هکتار  دو  که  طرح  این  شد.  صادر 
را  معدن  مساحت  کل  هکتار  از 28 
شامل مي شود، تلفیقي از جدیدترین 
معدن،  گردشگري  رویکردهاي 
توسعه  نگاه  با  خالق  گردشگري 
پایدار زیست محیطي، خدماتي نظیر 

تفریحي، اقامتي، پذیرایي و آموزشي 
را به گردشگران خود ارائه خواهد داد.  
این طرح با پیش بیني سرمایه گذاري 
مراحل  ریال،  میلیارد   300 بر  بالغ 
شیوه  به  خود  بازار  تحقیقات 
Conjoint Analysis و همچنین 
مشارکت سرمایه گذار را طي کرده و به 
زودي طي فازبندي اجرایي، عملیات 

طراحي و ساخت را آغاز خواهد کرد.

و  مذاکرات  موفقیت آمیز  انجام  با 
احداث  پروژه  به  مربوط  توافق هاي 
 2 تهران  ترکیبی  سیکل  نیروگاه 
)ورامین(، ثبت سفارش تامین واحدهای 
عملیات  و  گرفته  صورت  نیروگاه  این 
حمل نخستین واحد گاز این نیروگاه 
روابط  گزارش  به  است.  آغاز شده  نیز 
عمومي شرکت فراب و بر اساس اعالم 
معاونت توسعه کسب و کار )حوزه 1(، به 
منظور توسعه پروژه های سرمایه گذاری 

مطالعات  امسال،  اوایل  از  شرکت، 
نیروگاه  احداث  پروژه  اقتصادی  فنی- 
و  )ورامین(   2 تهران  ترکیبی  سیکل 
مادر  با شرکت  انجام مذاکرات مربوط 
تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و 
سایر مراجع ذیربط در دستور کار قرار 
گرفت.  با انجام موفقیت آمیز مذاکرات 
و توافق هاي الزم، ثبت سفارش تامین 
واحدهای این نیروگاه صورت گرفته و 
عملیات حمل نخستین واحد گاز این 

نیروگاه نیز آغاز شده است. همچنین 
در آینده ای نزدیك، شاهد آغاز عملیات 
اجرایی این نیروگاه خواهیم بود. بر پایه 
ترکیبی  سیکل  نیروگاه  گزارش،  این 
تهران 2 )ورامین( مشتمل بر دو واحد 
گاز و یك واحد بخار با ظرفیت 930 
مگاوات است و با استفاده از توربین های 
گاز کالس F ارتقا یافته، احداث خواهد 
شد. محل احداث پروژه در استان تهران 

و در نزدیکی شهر ورامین است. 

ایجاد مجموعه گردشگري 
در معدن تراورتن اسك

موفقيتي دیگر براي گروه فراب

 امضاي قرارداد احداث 25 کيلومتر
  خط لوله انتقال آب شرب 

پروژه آب شيرين کن بندرعباس
قرارداد احداث خط لوله انتقال آب شرب پروژه 
آب شیرین کن بندرعباس به طول 25 هزار و 800 

متر توسط گروه فراب، امضا شد. 
به گزارش روابط عمومي شرکت فراب و بر اساس 
اعالم معاونت توسعه کسب و کار )حوزه 1( هدف از 
اجراي این پروژه، احداث خط لوله انتقال آب شرب 
تولیدِی پروژه آب شیرین کن بندرعباس به طول 25 
هزار و 800 متر است که از پنج کیلومتری سایت 
آب شیرین کن شروع شده و به مخازن داماهی شهر 

بندرعباس منتهی می شود.
این خط لوله در بخش اول، به طول تقریبی 15 
کیلومتر و با قطر 1400 میلی متر و در بخش دوم 
به طول 10 کیلومتر و با قطر 1200 میلی متر است.

آب شیرین کن  پروژه  مي افزاید:  گزارش  این 
آب شیرین کن  بزرگ ترین  عنوان  به  بندرعباس 
کشور و با ظرفیت یکصد هزار متر مکعب در روز، 
شرکت  چهار  نماینده  »شایا«،  مشارکت  توسط 
ویژه،  ماشین سازی  و  انرژی  تیو  انرژی،  تانا  فراب، 

در حال اجراست.
به  هرمزگان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
عنوان کارفرمای این پروژه، حین عملیات اجرایی 
لوله  خط  اجرای  به  اقدام  موازات،  به  پروژه،  این 
انتقال آب شرب از محل سایت به شهر بندرعباس 
مذاکراتی  طی  لوله  خط  احداث  ادامه،  در  کرد.  
با  مرحله،  این  در  شد.  واگذار  شایا  مشارکت  به 
و کار  توسعه کسب  معاونت  بازاریابی  فعالیت های 
)حوزه 1( و تالش گروهی معاونت مهندسی فراب و 
تیم متره و برآورد شرکت ساختمان و نصب فراب، 
شرکت فراب در مناقصه  این پروژه، برنده شد و به 
دلیل ماهیت کار، این پروژه را به شرکت ساختمان 

و نصب فراب واگذار کرد.

معاونت توسعه كسب و كار )حوزه 1(:

احداث نيروگاه سيكل تركيبی  تهران 2
 )ورامين( به زودي آغاز مي شود

شركت تجارت و سرمايه فراب به زودي آغاز مي كند:
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ویژه  ستاد  و  فراب  شرکت  بین  همکاري  تفاهم نامه 
و  نمایشگاه  دوازدهمین  حاشیه  در  نانو  فناوري  توسعه 

جشنواره فناوري نانو، امضا و مبادله شد.
تفاهم نامه  فراب،  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
همکاري بین شرکت فراب و ستاد ویژه توسعه فناوري 
نانو، توسط دکتر »علي وکیلي«، مدیر عامل شرکت فراب، 
و دکتر »سعید سرکار«، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوري 
نانو، روز یکشنبه 21 مهرماه 1398 امضا و مبادله شد. 
نانو  توسعه  ستاد  و  فراب  همکاري،  تفاهم نامه  این  در 
در  خود،  امکانات  و  توانمندي ها  ارائه  با  شدند  متعهد 
به کارگیري و توسعه فناوري نانو در صنایع آب، انرژي، 
ریلي، سیویل و زیرساخت، معدن و شبکه هاي هوشمند، 
با یکدیگر همکاري و مشارکت کنند. در نشست امضاي 
این تفاهم نامه، مهندس »سید عبدالحسین فامورزاده«، 

به  کوتاهي،  در سخنان  فراب،  مهندسي شرکت  معاون 
شکل گیري کارگروه مشترک با ستاد نانو در شرکت فراب 
بزرگ ترین  از  یکي  عنوان  به  فراب  گفت:  و  کرد  اشاره 
پیمانکاران عمومي ایران، کمك به توسعه صنعت کشور 
فراب،  ما در شرکت  افزود:  را رسالت خود مي داند. وي 
نیازهایمان را در حوزه فناوري نانو، دسته بندي و معرفي 
کرده ایم و در حال انجام کارهاي مرتبط براي ورود به فاز 
عملیاتي هستیم. فامورزاده در ادامه ابراز امیدواري کرد: 
فراب بتواند هم از فناوري هاي نانویي موجود در کشور 
براي رفع نیازهاي فني خود استفاده کند و هم در ایجاد و 
توسعه فناوري هاي مورد نیاز کشور، نقش مثبتي ایفا کند. 
همچنین دکتر »فریدون جم«، دبیر کارگروه مشترک با 
ستاد نانو در شرکت فراب، گزارش کوتاهي از فعالیت هاي 

این کارگروه ارائه داد.

 مدیر عامل شرکت فراب با اهدای لوح تقدیری به مهندس »سعید 
نوروزي«، مدیر پروژه کارشا در شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب، از 
کسب عنوان »مدیر پروژه جوان برتر کشور در سال 2019« از سوي 

انجمن مدیریت پروژه ایران توسط وي، قدرداني کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فراب، در لوح تقدیر اهدا شده از سوي 
دکتر »علي وکیلي«، مدیر عامل شرکت فراب، به »سعید نوروزي« آمده 
است: »اکنون که با الطاف خداوند متعال و با تالش ارزنده و کوشش قابل 
تحسینتان، موفق به کسب عنوان »مدیر پروژه جوان برتر کشور در سال 
2019« از سوي انجمن مدیریت پروژه ایران شده اید، این افتخارآفریني 
را به جناب عالي تبریك عرض کرده و از درگاه خداوند متعال، سالمتي و 
موفقیت روزافزون شما را آرزومندم. امید است با توجه به توانمندي ها و 
شایستگي هایتان، همچنان سربلند و پیروز باشید.« این تقدیر در نشست 

روز هفتم مهرماه 1398 شوراي مدیران شرکت فراب انجام شد.

تفاهم نامه همکاري بين شرکت فراب
و ستاد توسعه فناوري نانو، امضا و مبادله شد

تقدير مدير عامل شرکت فراب از مدير پروژه »کارشا«  

نيازهاي فناورانه شرکت فراب در 
دوازدهمين نمايشگاه و جشنواره 

فناوري نانو معرفي  شد
رویداد ارائه نیازهاي فناورانه شرکت فراب، همزمان با 

برگزاري دوازدهمین جشنواره فناوري نانو، برگزار  شد.
این  در  فراب،  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
سالن  در  مهرماه 1398  یکشنبه 21  روز  که  رویداد 
شد،  برگزار  تهران  بین المللي  نمایشگاه  فارس  خلیج 
فناوري هاي مورد نیاز فراب در بخش هایي مانند پوشش 
نوین،  انرژي هاي  پیشرفته،  پلیمرهاي  فلزي،  سخت 
سوي  از  رزین،  و  رنگ  و  پوشش ها  نانو  آب،  تصفیه 
نمایندگاني از مدیریت هاي مختلف معاونت مهندسي 
فراب معرفي شد. دکتر »فریدون جم«، دبیر کارگروه 
مشترک با ستاد نانو در شرکت فراب، در آغاز این رویداد 
به بیان تاریخچه کوتاه و معرفي فعالیت هاي شرکت 
کارگروه  شکل گیري  به  اشاره  با  وي  پرداخت.  فراب 
مشترک با ستاد نانو در شرکت فراب، گفت: فراب یکي 
از بزرگ ترین پیمانکاران طرح هاي زیربنایي در کشور 
با اجراي پروژه هاي مهم صنعتي در داخل و  است و 
خارج کشور، 8 بار به عنوان »صادرکننده نمونه و ممتاز 
خدمات فني و مهندسي« در کشور انتخاب شده است. 
فناورانه  نیازهاي  ساعته،  دو  نشست  این  ادامه  در 
شرکت در شش حوزه مهندسي مکانیك از سوي دکتر 
»فریدون جم«، مهندسي پایپینگ از سوي مهندس 
»آزاد کمالي زنوز«، مهندسي نظارت از سوي مهندس 
»فریدالدین برزو«، مهندسي ساختمان از سوي مهندس 
»محمود کوچکیان«، مهندسي برق از سوي مهندس 
از سوي  »حسام حماصي  ملکي« و مهندسي فرایند 
دکتر »فریدون جم«، ارائه شد. پس از معرفي نیازها، 
جلسات گفتگوي رو در رو بین نمایندگان شرکت فراب 
با نمایندگان شرکت هاي فناور، برپا شد. این گزارش 
مي افزاید: دوازدهمین نمایشگاه و جشنواره فناوري نانو، 
طي روزهاي هجدهم تا بیست و یکم مهرماه 1398 در 

محل نمایشگاه بین المللي تهران برگزار شد.
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تقدير معاون وزير نيرو از نقش 
شرکت مولد برق يزد در عبور از 

پيك مصرف تابستان 1398
معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انرژی در نامه اي به 
مولد  شرکت   عامل  مدیر 
برق یزد، از نقش موثر این 
شرکت در تولید بخشي از 

پیك  از  عبور  در  موفقیت  و  کشور  نیاز  مورد  برق 
مصرف تابستان سال 98، تقدیر و تشکر کرد.

نامه  فراب، در  به گزارش روابط عمومي شرکت 
مهندس »همایون حائری«، معاون وزیر نیرو در امور 
یزد،  برق  مولد  به مدیرعامل شرکت  انرژی،  و  برق 
آمده است: »خداوند متعال را سپاس مي گوییم که 
یك بار دیگر لطف خود را شامل حال خانواده بزرگ 
مردم  به  خدمت رسانی  راه  در  تا  کرد  برق  صنعت 
تابستان  باشیم.  مفتخر  و  سرافراز  کشورمان  عزیز 
کمبودها  و  ظالمانه  تحریم های  وجود  با   98 سال 
و محدودیت های متعدد به لحاظ تأمین نیاز مصرف 
پرافتخارترین  از  یکی  عنوان  به  سراسری  شبکه 
کارنامه های صنعت برق کشور به ثبت خواهد رسید 
و این مهم محقق نمی شد مگر با همدلی و تالش و 
کوشش بی منت مدیران و کارکنان کلیه نیروگاه های 

دولتی و غیر دولتی کشور.«
و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون  نامه  ادامه  در 
این  به  تبریك دستیابی  است: »ضمن  آمده  انرژی 
موفقیت بزرگ، از جنابعالی و کلیه همکارانتان که 
با تالش مسئوالنه در حفظ آمادگی تولید واحدهای 
نیروگاهی نقش مؤثری ایفا نمودید، تقدیر و تشکر 
ایزد  از درگاه  را  توفیق شما  مي نمایم و سالمتی و 

منان خواستارم.«
ترکیبي  سیکل  نیروگاه  مي افزاید:  گزارش  این 
نخستین  مگاوات،   484 ظرفیت  به  یزد  شیرکوه 
نیروگاه سیکل ترکیبي احداث شده با سرمایه گذاري 

شرکت فراب محسوب مي شود.

فناوري هاي مورد نياز فراب در بخش هایي مانند پوشش سخت فلزي، پليمرهاي 
نانو پوشش ها و رنگ و رزین، از سوي  انرژي هاي نوین، تصفيه آب،  پيشرفته، 

نمایندگاني از مدیریت هاي مختلف معاونت مهندسي فراب معرفي شد.

روايتبه
تصوير
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این نمایشگاه روز دوشنبه هشتم مهرماه 1398 
با حضور معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در محل 
گشایش  تهران  بین المللی  نمایشگاه های  دائمی 
معرفي  با  مهرماه  یازدهم  پنج شنبه  روز  و  یافت 

شرکت هاي برتر به کار خود پایان داد.
از  خارجی  شرکت   13 نمایشگاه،  این  در 
کشورهای ایتالیا، آلمان، چین، مجارستان، ترکیه و 
تایوان، در کنار 247 شرکت ایرانی، حضور داشتند.

در  فراب  غرفه گروه  از  بازدیدکنندگان  از جمله 
این نمایشگاه، مي توان به »قاسم تقي زاده خامسي«، 
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، »ستار محمودي«، 
سرپرست پیشین وزارت نیرو، »محمود اسکندري«، 
محصوالت  و  صادرات  توسعه  دفتر  کل  مدیر 
»محمد  ایران،  تجارت  توسعه  سازمان  دانش بنیان 
رستمي«، مدیرعامل گروه سپاسد، »محمود مشیري« 
و »ابوالقاسم اقبال منش«، از مجریان پروژه هاي شرکت 
از  ایران، و جمع زیادي  نیروي  توسعه منابع آب و 
مدیران و کارشناسان داخلي و خارجي صنعت آب و 

آبفا اشاره کرد.

لوح تقدير وزير نيرو
 به شركت فراب به عنوان »شركت برتر«

نمایشگاه  پانزدهمین  اختتامیه  مراسم  در 
بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب 
برتر«  »شرکت  عنوان  به  فراب  شرکت   ایران، 
نمایشگاه معرفي و لوح تقدیري توسط دکتر »رضا 
فراب  شرکت  نماینده  به  نیرو،  وزیر  اردکانیان«، 

اهدا شد.
که  فراب  شرکت  به  شده  اهدا  تقدیر  لوح  در 
به امضاي وزیر نیرو رسیده، آمده است: »پویایي 
و بالندگي صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب 
صادقانه  تالش  و  واال  همت  مرهون  کشور، 
مدیران، متخصصان و صنعتگران سخت کوش و 

مسئولیت پذیر میهن اسالمي است.
این لوح تقدیر به پاس ارج نهادن به اهتمام و 
تالش مجدانه آن شرکت در کسب رتبه »شرکت 
برتر« در ارزیابي کمیته فني پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللي صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب 

ایران اهدا مي شود.«

با اعالم كميته فني پانزدهمين نمايشگاه بين المللی
صنعت آب و تأسيسات آب و فاضالب ايران:

فراب »شركت برتر«
نمایشگاه صنعت آب 

ایران شد
بر اساس اعالم كمیته فني پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب ایران، شركت  فراب به 

عنوان »شركت برتر« نمایشگاه، معرفي و لوح تقدیري توسط 
وزیر نیرو به نماینده شركت اهدا شد. به گزارش روابط عمومي 

شركت فراب، پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و 
تأسیسات آب و فاضالب ایران، طي روزهاي هشتم تا یازدهم 

مهرماه 1398 با مشاركت 260 شركت داخلی و خارجی از جمله 
گروه فراب و در فضایی به وسعت 24 هزار متر مربع، برگزار 

شد. غرفه گروه فراب در این نمایشگاه چهار روزه، میزبان جمع 
زیادي از مدیران و كارشناسان صنعت آب و آبفاي كشور بود 

كه در این بازدیدها، توانمندی های فنی مهندسی و اجرایی گروه 
فراب با حضور نمایندگانی از معاونت های توسعه كسب و كار 
و بازرگانی شركت  فراب و همچنین شركت ساختمان و نصب 

فراب، به بازدیدكنندگان معرفی مي  شد.
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غرفه گروه فراب در نمایشگاه بين المللي صنعت آب 1398، ميزبان 
جمع زیادي از مسئوالن و متخصصان صنعت آب بود.
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وزیر نیرو گفت: در شرایطی که کشور 
و ملت ما بیش از هر زمان دیگری آماج 
تحریم ها و عهدشکنی های دشمنان است، 
بخش خصوصی به عنوان مهم ترین نیروی 
مانند  عرصه ای  در  کشور  اقتصاد  محرک 
تامین آب که یکی از اساسي ترین ارکان 
از  می رود،  شمار  به  کشوری  هر  توسعه 

جایگاه ویژه ای برخوردار است.
را  مطلب  این  اردکانیان«  »رضا  دکتر 
در مراسم اختتامیه پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و 
به  اشاره  با  بیان کرد. وي  ایران  فاضالب 
این  در  داخلی  فعال  شرکت های  حضور 
نمایشگاه  این  گفت:  بین المللی  رویداد 

فرصت خوبی برای تبادل افکار، آشنا شدن 
با نوآوری ها و نیازهای طرح ها و پروژه های 

آب و فاضالب فراهم کرده است.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه در نیمه دوم 
و  آب  صنعت  بزرگ  طرح   220 امسال، 
برق در کشور به بهره برداری خواهد رسید، 
گفت: با آغاز کمپین »الف، ب، ایران« و 
هستیم  درصدد  خصوصی،  بخش  کمك 
امسال هر هفته یك پروژه مهم  پایان  تا 

وزارت نیرو افتتاح شود. 
وی با تاکید بر اینکه پروژه های آب و 
آسایش  تامین  در  مهمی  نقش  فاضالب 
با  داد:  ادامه  دارد،  مردم  خاطر  امنیت  و 
توجه به نقش مهم پروژه های این حوزه در 

برگزاری  نتیجه  امیدواریم  کشور،  توسعه 
نمایشگاه پانزدهم بتواند به شکل موثری 
در خدمت طرح های آب و فاضالب کشور 

قرار بگیرد.
تا  تالشیم  در  کرد:  تاکید  اردکانیان 
مانند  قانونی  ظرفیت های  از  استفاده  با 
حرکات  بتوانیم   ،19 و   18  ،5 تبصره 
جدیدی در تنوع بخشی به منابع مالی و 
کمك به بخش خصوصی پدید آوریم تا از 
و  سازندگان  بر  کمتری  فشار  طریق  این 

تولیدکنندگان آب و انرژی وارد شود.
وزیر نیرو سپس با بیان اینکه باید از کنار 
دستاورد  بتوانیم  هوشمندانه  تحریم های 
برای  را  خام  نفت  به  کم اتکایی  بزرگ 

وزير نيرو در اختتاميه نمايشگاه بين المللی صنعت آب:

كشور در دوران تحریم نيازمند حركت
در مسير كم اتكایی به نفت خام است

شرایطی  در  افزود:  کنیم،  حاصل  کشور 
زمان  هر  از  بیش  ما  ملت  و  کشور  که 
دیگری آماج تحریم ها و عهدشکنی های 
دشمنان است و آثار هجمه های دشمنان، 
فردفرد جمعیت کشور را هدف قرار داده 
است، بخش خصوصی به عنوان مهم ترین 
نقشی  کشور،  اقتصاد  محرک  نیروی 
و حضور  داشته  عهده  بر  پیش  از  بیش 
این بخش در عرصه ای مانند تامین آب 
که یکی از اساسي ترین ارکان توسعه هر 
از  بی تردید  می رود،  شمار  به  کشوری 

جایگاه ویژه ای برخوردار است.
اردکانیان با تاکید بر اینکه بومی سازی 
فناوری، انتقال دانش و رشد فناوری ملی 
پایداری  و  توسعه   به  نیل  ملزومات  از 
صنایع  گسترش  کرد:  اظهار  است،  آن 
و  کاالها  تولید  در  نسبی  خودکفایی  و 
تجهیزات و ظهور شرکت های توانمند در 
طراحی و اجرای طرح های گوناگون آبی، 
نشانگر این است که کشور به توفیق های 

خوبی در این زمینه دست یافته است.
رسمی  پیوستن  کرد:  اضافه  وی 
اتحادیه  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
اقتصادی اوراسیا که رویداد بسیار مهم در 
روابط ایران و اتحادیه اوراسیا بوده و منجر 
به توسعه حجم مبادالت تجاری طرفین 
آورده  فراهم  را  فرصت  این  شد،  خواهد 
زمینه  در  فعال  شرکت های  که  است 
صنعت آب و فاضالب توانمندی های خود 
را برای حضور در پروژه ها و بازار گسترده 
معرض  در  اتحادیه  این  عضو  کشورهای 
آن  جای  و  داده  قرار  ارزیابی  و  قضاوت 
صنعت  در  حاضر  شرکت های  که  دارد 
آب و فاضالب کشور، فرصت نمایشگاه را 
این  به  با دیدی وسیع  و  مغتنم شمرده 
عرصه های  در  توانمندی  خود  اتحادیه، 

گوناگون را به نمایش بگذراند.
به  باید  گفت:  ادامه  در  نیرو  وزیر 
همه  آب،  حوزه   در  که  برسیم  باور  این 
مسئول و تأثیرگذار هستند و با شناسایی 
و  قطعیت ها  عدم  پذیرش  فرصت ها، 
پویایی و تعامل است که گره از تنگناها 
گشوده می شود و این مهم با مشارکت و 
مسئولیت پذیری همگانی ممکن و میسر 

خواهد بود.
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غرفه گروه فراب در »دهمین نمایشگاه 
و  حمل و نقل  عمران،  شهری،  خدمات 
ترافیك مشهد«، میزبان معاون عمران و 
توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور 
شهری،  ارشد  مدیران  از  زیادی  جمع  و 
اسالمی  شوراهای  اعضای  و  شهرداران 

شهرهای مختلف کشور بود.
به گزارش روابط عمومی شرکت فراب، 
شهری،  خدمات  نمایشگاه  »دهمین 

مشهد«  ترافیك  و  حمل و نقل  عمران، 
طی روزهای سوم تا ششم مهرماه 1398 
و  از 60 شرکت کننده  بیش  مشارکت  با 
در فضایی به وسعت بیش از 4500 متر 
مربع در محل نمایشگاه بین المللی مشهد 

برگزار شد.
در غرفه گروه فراب در این نمایشگاه، 
 )2 )حوزه  کار  و  کسب  توسعه  معاونان 
نمایندگانی  و  ریلی  صنایع  پروژه های  و 

و  مهندسی  معاونت  معاونت ،  دو  این  از 
حضور  فراب  نصب  و  ساختمان  شرکت 
داشتند و عالوه بر معرفی پروژه های اجرا 
در  فراب  گروه  اجرای  دست  در  و  شده 
و حمل و نقل شهری،  ریلی  حوزه صنایع 
مالقات ها و جلسات متعددی نیز در غرفه 

فراب برپا شد.
غرفه  از  بازدیدکنندگان  جمله  از 
فراب در این نمایشگاه، مي توان به دکتر 

عمران  معاون  جمالی نژاد«،  »مهدی 
وزیر  روستایی  و  شهری  امور  توسعه  و 
شهرداری ها  سازمان  رئیس  و  کشور 
مجتبی  »سید  کشور،  دهیاری های  و 
بهسازی  و  عمران  معاون  علوی مقدم«، 
ایران، »مهدی  بازآفرینی شهری  شرکت 
سازمان  موسسه  قائم مقام  برادران«، 
اقتصادی آستان قدس رضوی، »کیانوش 
کیامرز«، مدیرعامل شرکت قطار شهري 

نمايشگاه خدمات شهري، عمران، حمل و نقل و ترافيك مشهد برگزار شد

حضور مدیران ارشد شهري كشور
در غرفه گروه فراب در نمایشگاه مشهد



نشريه شماره 65 | مرداد،شهريور و مهرماه 181398

روايتبهمجله خبري
تصوير

مشهد و تعدادي از مدیران این شرکت، معاونان و 
مشاوران شهردار مشهد و اعضاي شوراي اسالمي 
معاون  هاشمي«،  محمدرضا  »سید  شهر،  این 
شهرستان  فرماندار  و  رضوي  خراسان  استاندار 
شورای  رئیس  سنواتی«،  »عبدالزهرا  مشهد، 
رئیس  داودی«،  »حکمت اهلل  اهواز،  شهر  اسالمی 
جاللی«،  »عبداهلل  قزوین،  شهر  اسالمی  شورای 
رئیس شورای اسالمی شهر قم، »طالب صادقیان«، 
رضوي«،  ناظم  محمد  »سید  ایالم،  شهردار 
شهردار  عزیزی«،  »جمال الدین  سمنان،  شهردار 
شهرداری  سرپرست  درافشانی«،  »محمد  یزد، 
قزوین، و جمع زیادي از معاونان و مدیران ارشد 

شهرداري هاي مختلف کشور، اشاره کرد.

معرفي غرفه گروه فراب
 به عنوان »غرفه نمونه در زمينه تخصصی«

در  فراب  گروه  غرفه  مي افزاید:  گزارش  این 
عمران،  شهری،  خدمات  نمایشگاه  »دهمین 
»غرفه  عنوان  به  مشهد«،  ترافیك  و  حمل و نقل 

نمونه در زمینه تخصصی«، معرفی شد.
در روز پایاني این نمایشگاه، »مهدي حاتمي«، 
شهر  شوراي  امور  و  شهردار  حوزه  کل  مدیر 
لوح  فراب،  غرفه  در  حضور  با  مشهد،  شهرداري 
به  را  تخصصي«  زمینه  در  نمونه  »غرفه  تقدیر 
مهندس »محسن رام«، معاون توسعه کسب و کار 

)حوزه 2( شرکت فراب اهدا کرد.
»مهدي  امضاي  به  که  تقدیر  لوح  این  در 
معاونان شهردار  و »خلیل اهلل کاظمي«،  یعقوبي« 
شرکت  مدیرعامل  صیفي«،  »سعید  و  مشهد 
است:  آمده  رسیده،  مشهد،  بین المللي  نمایشگاه 
»با سپاس از حضور در »دهمین نمایشگاه خدمات 
شهري، عمران، حمل و نقل و ترافیك« که از تاریخ 
به  توجه  با  شد،  برگزار   1398 مهرماه   6 تا   3
ارزیابي انجام شده به عنوان »غرفه نمونه در زمینه 

تخصصي« برگزیده شده اید.«
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معاون وزیر كشور:

نمايشگاه مشهد الگويي براي 
ساير شهرهای کشور است

و روستایی  امور شهری  توسعه  و  معاون عمران 
خدمات  نمایشگاه  برپایی  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
مشهد  در  ترافیك  و  حمل و نقل  عمران،  شهری، 
گفت: نمایشگاه بین المللی مشهد توانسته است این 
الگویی برای  اقدامات آن  ظرفیت را ایجاد کند که 
سایر استان های کشور باشد. بنده در تمام دوره  ها، از 
این نمایشگاه بازدید کرده  ام که خوشبختانه امسال 

شاهد پیشرفت آن در همه حوزه ها بودم.
حاشیه  در  را  مطلب  این  جمالی نژاد«  »مهدی 
بازدید از دهمین نمایشگاه خدمات شهری، عمران، 
افزود:  و  کرد  بیان  مشهد  ترافیك  و  حمل و نقل 
متاسفانه شاهد تصادفات زیادی در کشور در حوزه 
معظم  مقام  که  برون شهری هستیم  و  درون شهری 
ناراحت هستند. وی  بسیار  بابت  این  از  نیز  رهبری 
نفر  هزار   17 از  بیش  گذشته  سال  این که  بیان  با 
درکشور، جان خود را در تصادفات از دست داده اند، 
اظهارکرد: متاسفانه این عدد، بسیار بزرگ است. از 
ابتدای امسال، برنامه ریزی های زیادی در وزارت راه 
برای کاهش تصادفات  و شهرسازی و وزارت کشور 
انجام شده، اما هنوز نتوانسته ایم این آمار را به صورت 
چشمگیرکاهش دهیم. بر همین اساس برای نیمه دوم 
سال تمام تالشمان را خواهیم کرد که بتوانیم تعداد 
جان باختگان تصادفات را به میزان قابل توجهی کاهش 
دهیم. معاون وزیر کشور سپس اضافه کرد: وقتی یك 
هواپیما سقوط می کند، افراد جامعه متاثر می شوند. 
در حالی که هرساله 17 هزار نفر در تصادفات رانندگی 
کشته می شوند و این برابر با سقوط 170 هواپیمای 
فوکر100 است. ما برای نیمه دوم سال برنامه ریزی 
دهیم.  کاهش  را  کشته  تعداد  این  که  کرده ایم 
جمالی نژاد ادامه داد: بر این اساس، پویش  های مردمی 
که در راستای فرهنگ سازی رعایت قوانین راهنمایی 
و رانندگی برگزار می شود، می توانند بسیار تاثیرگذار 
باشند و تلفات تصادفات درون شهری را کاهش دهند. 
به ویژه پویش هایی که مردم را به استفاده از وسایل 
حمل و نقل عمومی و رعایت کردن قوانین راهنمایی و 
رانندگی تشویق کند. وی به برپایی نمایشگاه خدمات 
شهری، عمران، حمل و نقل و ترافیك در مشهد اشاره 
کرد و گفت: نمایشگاه بین المللی مشهد توانسته است 
این ظرفیت را ایجاد کند که اقدامات آن الگویی برای 
سایر استان های کشور باشد. بنده در تمام دوره  ها از 
این نمایشگاه بازدید کرده  ام که خوشبختانه امسال 

شاهد پیشرفت آن در همه حوزه ها بودم.

روايتبه
تصوير
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مجله خبري

تخليه اولين محموله توربين و ژنراتور پروژه نيروگاه سيكل تركيبي تهران 2 )ورامين(

پروژه نيروگاه سيکل 

ترکيبي تهران 2 )ورامين(

98/2گاه ُشمار  پيشرفت 98/7
عقد قرارداد

ورود کشتي حامل تجهیزات 
پروژه به ایران

تخلیه اولین محموله توربین و ژنراتور

98/6
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مجله خبري

پروژه نيروگاه

سيكل تركيبي داالهو
95/5 96/12

97/7

97/8
شروع قرارداد

نصب ژنراتور واحد اول ورود ژنراتور بخار 
به سایت

برق دار شدن
 ترانس اصلي

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

96/6 98/2

98/3

نصب راه پله  بویلر واحد بخار

اجراي پایپينگ بویلر واحد بخار

نصب فن هاي سيستم خنك كن واحد بخار

مونتاژ فن هاي سيستم خنك كن واحد بخاراجراي پایپينگ بویلر واحد بخار
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ترکیبي  نیروگاه سیکل  بخار  عملیات ساخت داکت 
دو  در  فراب  تجهیزات  ساخت  شرکت  توسط  داالهو 
 Main قطعات  است.  انجام  حال  در  متفاوت  شرکت 
Duct با قطر دهانه داخلي حدود 8 متر در کارخانه اول 
در حال ساخت است  و حدود 20درصد پیشرفت داشته 
 Steam Header به است. طراحي تجهیزات مربوط 
نهایي شده و عملیات ساخت آن توسط پیمانکار دوم نیز 

از ابتداي شهریورماه آغاز شده است.

تامين و ساخت داكت بخار نيروگاه 
سيكل تركيبي داالهو توسط

 شركت ساخت تجهيزات فراب



نيروگاه متمركز 

پارس جنوبي

پيشرفتساختتجهيزاتبازيافتحرارتي
نيروگاهمتمرکزپارسجنوبيتوسطشرکت

ساختتجهيزاتفراب

نصباسكلتفلزيسيستمکولينگدرسايت
پروژهنيروگاهمتمرکزپارسجنوبي

توسطشرکتساختتجهيزاتفراب

از مجموع 6.330 تن تجهیزات غیر تحت فشار سیستم بویلرهاي بازیافت حرارتي 
نیروگاه متمرکز پارس جنوبي بیش از  5500 تن تجهیزات  شامل کیسینگ، داکت 
و استیل استراکچر مربوط به 4 واحد اول به سایت پروژه در عسلویه ارسال و کلیه 
ساخت  درصد   95 حاضر  حال  در  شده اند.  نصب  دوم  و  اول  واحدهاي  تجهیزات 
و  پنجم  واحد   Field Attachment و  داکت ها  به  مربوط  باقي مانده  تجهیزات 
ششم نیز توسط شرکت آذراب ساخته و مراحل نهایي ساخت و رنگ در حال انجام 
است. پیش بیني مي شود دیواره هاي اصلي تا پایان ماه جاري به سایت ارسال شوند.

فلزي  اسکلت  تن   5.488 حدود  مجموع  در  فراب  تجهیزات  ساخت  شرکت 
سازه سیستم کولینگ و تجهیزات مرتبط را نصب کرده است.  تاچ آپ و تکمیل 
پوشش هاي جانبي دیواره ها ادامه دارد. تاکنون نصب واحد اول 95درصد، واحد 
دوم و سوم 93درصد انجام شده است. همچنین 75درصد سازه فلزي از پداستال 

تا زیر ورق هاي Platform Deck جهت نصب تجهیزات، تحویل کارفرما شد.

92/12گاه ُشمار  پيشرفت

96/10

96/10

96/11

شروع قرارداد

شروع نصب
 ژنراتور واحد 1

شروع نصب  ژنراتور واحد 2

شروع نصب
 ژنراتور واحد 3

HP نصب ساپورت هاي خطوط

ACC2 نصب تيوب بندل

كابل كشي غرب بویلر

نماي غربي بویلر 1 و 2



نصب ریل هاي جرثقيل سقفي یونيت 14۷عایق تجهيزات یونيت 10۷

رینستيت یونيت 144 عایق پایپينگ یونيت 10۷

EPC2 هواسازنصب ولو محوطه alignment عمليات
HVAC Substation Lighting Pole بتن ریزي فونداسيون Fire Station برق داری فيدرهای یونيت 132 -300كابل كشي جنوب

پروژه ميعانات

گازي عسلويه

96/8 97/3 اتمام عملیات لوله کشي 
خطوط زیرزمیني

94/4گاه ُشمار  پيشرفت 96/11
شروع عملیات اجرایي

اتمام عملیات ساخت 
ساختمان هاي اداري، 

انبار، پست و ...

اتمام عملیات لوله کشي 
بخش آبگیر

گاه ُشمار  پيشرفت
بخش فرايندي 

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



مجله خبري

نيروگاه آبي درالوك 2 

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

98/6

عقد قرارداد

اتمام اجراي دایك

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

آغاز بتن ریزي نصب استیرینگ و 
رانر چمبر واحد اول

96/195/8

 TRCM در مرداد ماه 1398 حمل ماشین
اکنون  هم  و  آغاز  زمیني  صورت  به  و  ایتالیا  از 
در سایت نیروگاه درالوک تخلیه و انبارش شده 

است.
آشغالگیر  و  استاپالگ  دریچه هاي  کاورهاي 
نیز توسط شرکت ساخت تجهیزات فراب ساخته 
بازرسي  و  گالوانیزه  مراحل  طي  از  پس  و  شده 

نهایي آماده ارسال به سایت است.

نصبتجهيزاتنيروگاه
درالوك2درکردستانعراق

رفع پانچ تابلو در پست 9 رفع پانچ گيج های ابزار دقيق واحد 121

رفع پانچ سوكت در یونيت 124

نصب كدولد در یونيت 126
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يوتيليتي فازهاي

 22 تا 24 پارس جنوبي

89/3گاه ُشمار  پيشرفت

96/7

96/10 97/2

97/2

عقد قرارداد

تحویل موقت تولید 
نیتروژن واحد 124

تحویل موقت پکیج 
تصفیه آب واحد 127

دفع و جمع آوري
 آب هاي سطحي 

واحد 129

راه اندازي واحد 132 
اولید واحد تولید آب 

کولینگ

تحویل موقت آب 
آتشنشاني واحد 130

راه اندازي اولین بویلر
 تولید بخار واحد 121

تحویل موقت نمك زدایي 
واحد 126

97/5

97/5

97/11



مجله خبري

پروژه نيروگاه آبي 

سردشت
92/4

92/6

93/10 96/5

96/4

عقد قرارداد

شروع قرارداد راه اندازي 
جرثقیل اصلي

تحویل گود نیروگاه نصب توربین ها

97/5

97/10

97/12

98/4

98/6

98/7

نصب  استاتور
 ژنراتور واحد1

شروع نصب استاتور ژنراتور
سنکرون واحد اول واحد2 و انجام الورینگ روتور واحد 1

سنکرون 
واحد دوم

سنکرون واحد 
سوم

انجام الورینگ 
روتور واحد 2

واحد شيرینك تراس كوالر

واحد ژنراتور

نمایي از باسداكت هاي سه واحد

وضعيت نصب تجهيزات سه واحد نيروگاه

نمایي از وضعيت كامل شده واحد 2

آماده سازي جهت نصب تراس واحد 3

چرخش تا دور نامي واحد 2

اجراي لوله Air واحد2
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پروژه خط 7 

متروي تهران

ساخت همه 32 دستگاه دیفیوزر با مدیریت شرکت ساخت 
است.  شده  کارفرما  تحویل  و  رسید  اتمام  به  فراب  تجهیزات 
عالوه بر تجهیزات مذکور، 2 دستگاه دیفیوزر مازاد بر سفارش 
اولیه نیز مردادماه ساخته شد که بعد از تست و بازرسي به محل 

سایت پروژه ارسال شد.

پروژهساخت32دستگاه
ديفيوزرخط7متروتهران

توسطشرکتساخت
تجهيزاتفراب

1393
ابالغ قرارداد96/3

ابالغ قرارداد جدید

افتتاح و بهره برداري از 
8 ایستگاه مسافري  و 

11 ایستگاه عبوري

راه اندازي 3 ایستگاه 
بهره برداري نیمه شمالي خط 
از میدان صنعت تا مهدیه

راه اندازي بخش شرقي و 
ایستگاه هاي بسیج و محمدیه

بهره برداري از 5 
ایستگاه مسافري و 
3 ایستگاه عبوري با 
سیگنالینگ دائم

گاه ُشمار  پيشرفت

95/4 97/4

97/12

98/5

از مجموع112 دستگاه دفیوزر، 56 دستگاه فاز اول 
در سال 1395 ساخته و تحویل کارفرما شده است.

توسط  نیز  دوم  فاز  از  دستگاه   40 ساخت  عملیات 
از  پس  و  شد  انجام  فراب  تجهیزات  ساخت  شرکت 

در مشهد  مترو   2 پروژه خط  به سایت  نهایي  بازرسي 
دیفیوزر  دستگاه   16 شهریورماه،  پایان  تا  شد.  ارسال 
کارفرما  تحویل  گرید  عدد   56 همراه  به  نیز  باقیمانده 

شد.

پروژهساخت112دستگاهديفيوزر
خط2مترومشهدتوسطشرکتساختتجهيزاتفراب

پروژه خط 2 قطار 

شهري مشهد

95/12

90/12 96/5
ابالغ قرارداد

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

افتتاح و بهره برداري از ایستگاه پنجم

96/12 بهره برداري تا 
ایستگاه نهم با 
سیگنالینگ روشن افتتاح ادامه مسیر و 

ایستگاه شهید کاوه

98/3گاه ُشمار  پيشرفت

98/5

راه اندازي دائم ایستگاه شهید کاوه 



خبر ويژهمجله خبري

به طول  اومااویا در کشور سریالنکا  پروژه چندمنظوره  آبرسان  بلند  تونل  حفاري 
15290 متر، با موفقیت توسط شرکت فراب به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، »پشوتن احمددزفولي«، مدیر پروژه اومااویا، 
با اعالم این خبر، گفت: حفاري تونل بلند آبرسان پروژه چندمنظوره اومااویا در کشور 
سریالنکا که یکي از طوالني ترین تونل هاي انتقال آب در این کشور است، با موفقیت 
توسط شرکت فراب پایان یافت. دزفولي افزود: حفاري این تونل با دو دستگاه حفاري 
مکانیزه TBM یکي از بخش ورودي و دیگري از بخش خروجي تونل انجام شد و با 
به هم رسیدن این دو دستگاه، حفاري تونل به پایان رسید. وي در ادامه گفت: این تونل 
از جمله معدود تونل هاي بلند انتقال آب در جهان است که هیچ گونه دسترسي میاني 

براي کنترل نقشه برداري آن وجود نداشته است.

مدیر پروژه اومااویا افزود: این تونل بخشي از پروژه چندمنظوره اومااویا است که آب 
را از مخزن سد دوم به نیروگاه آبي این پروژه انتقال می دهد.

ساخت(  و  تأمین  )طراحي،   EPC پیمانکار  فراب،  مي افزاید: شرکت  گزارش  این 
و  فني  خدمات  صدور  پروژه هاي  بزرگ ترین  از  که  است  اومااویا  چندمنظوره  پروژه 

مهندسي شرکت هاي ایراني به شمار مي رود. 
این پروژه در جنوب شرقي کشور سریالنکا و در فاصله 200 کیلومتری پایتخت 
این کشور واقع شده و شامل دو سد دایرابا و پوهولپوال، نیروگاه آبي 120 مگاواتي و 
25 کیلومتر تونل انتقال آب است. هدف از اجراي پروژه، بهبود آبیاري پنج هزار هکتار 
زمین کشاورزي، انتقال 145 میلیون متر مکعب آب در سال و تولید 290 گیگاوات 

ساعت انرژي در سال است.

پايان موفقيت آميز حفاري
 تونل بلند انتقال آب پروژه اومااويا

كوشش فرابي ها در سريالنكا به ثمر نشست
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سد و نيروگاه آبی

درالوك 2

مشخصات
نيروگاه

مشخصات
فنی

نوع نيروگاه: روزمينی
تعداد واحدها: 2 واحد

ظرفيت نيروگاه: 37.6 مگاوات
نوع توربين: كاپالن

هد نامی: 17 متر

نوع ژنراتور: ژنراتور سنكرون 
جرثقيل سقفی: 150 تن/ 15 تن
نوع پست انتقال: 132 كيلوولت
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اينفوگرافيك



نوع سد: بتني
ارتفاع سد: 20 متر

طول تاج سد: 119 متر
عرض تاج: 12 متر

حجم مخزن: 6 ميليون متر مكعب
شروع آبگيری: ارديبهشت 1399

ارتفاع: 24متر 
عرض: 50 متر
طول: 62 متر

1- كنترلومهارآبهای
سطحی

2- تامينآبآشاميدنیوذخيره
آبجهتآبياریوكشاورزی
3- بهرهبرداریازپتانسيل

برقآبیرودخانهزاببااحداث
نيروگاه37مگاواتی

كارفرما: وزارت برق
اقليم كردستان عراق

مشاور: شركت الكتروكانزالت 
)ايتاليا(

پيمانكار EPC نيروگاه و سد :
مشاركت فراب اينترنشنال - 

بلندپايه

موقعيت پروژه:
اقليم كردستان عراق،

 استان دهوك، روستای درالوك

ه هاي 
روژ

ت پ
عاون

ع: م
منب

فراب
ت 

شرك
ه آبي 

وگا
نير

مشخصات
سد

ابعاد
 نيروگاه

اهداف
   طرح

اركان
طرح
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مدیریت پيشرو در كالس جهاني
 ریيس برنامه ریزی سيستم ها 

شركت تجارت و سرمایه گروه فراب
كارشناس برنامه ریزی سيستم ها 

شركت تجارت و سرمایه گروه فراب
 كارشناس انفورماتيك و فناوری اطالعات 

شركت تجارت و سرمایه گروه فراب

محمدرضا كرمي زهرا ساكيالهام ذره پرورشجاع

به  را  نابودی  یا  تحول  شعار  محیطی  پی درپی  و  گسترده  تحوالت 
متنوع  فعالیت های  مدیریت  است.  تبدیل كرده  انکارناپذیر  واقعیت  یک 
است.  مدیران  نوین  مسئولیت های  از  بخشی  تنها  درونی  چندبعدی  و 
عوامل  اجتماعی،  تغییرات  اقتصادی،  شرایط  شامل  بیرونی  محیط 
برنامه هاي  و  استراتژی ها  بر  كه  است  فناوری  پیشرفت  و  سیاسی 
بلندمدت سازمان اثرگذار هستند و همه آنها را باید پیش بیني، نظارت و 
ارزیابی كرد و در تصمیم گیری سطح باال دخالت داد. با توجه به اهمیت 
و نقش برنامه ریزي و طراحي در فرایند گسترش و جهاني شدن اقتصاد 
تا  كنند  اتخاذ  یکم تصمیماتي  و  بیست  قرن  تا سازمان هاي  است  الزم 

با توجه به فرصت هاي به وجود آمده بتوانند وضعیت سازماني خود 
را متحول كرده و همواره از عملکرد كالس جهاني الگوبرداري نمایند. 
 )WCM( جهاني  كالس  در  مدیریت  نقش  اقتصادي،  پویاي  محیط  در 
به خوبي مشخص بوده؛ به طوري كه همواره ارزیابي ها نمایانگر ارزش 
مدیریت در هزاره سوم است. این سازمان ها موظف هستند تا با ترسیم 
براي  را  جهاني  كالس  اهداف  به  رسیدن  شیوه  مدرن  استراتژي هاي 
جایگاه  معرفي  و  بررسي  براي  نمایند.  طراحي   WTO در  عضویت 
مدیریت در كالس جهاني، الزم است مروري اجمالي بر مکاتب مدیریت 

داشت.
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مروري بر مكاتب مديريت: مكتب كالسيك
تازه درباره سازمان، که  مفاهیم  از  اواخر سال هاي 1800 میالدي، مجموعه اي  در 
هم اکنون به عنوان تئوري کالسیك شناخته شده است، به شکلي وسیع گسترش یافت. 
تاثیر نظریه کالسیك سازمان هم اکنون نیز بارز و برجسته است چنانکه آثار آن در اکثر 
سازمان هاي پیچیده مشاهده مي شود. پیش فرض هاي اساسي این مکتب که تحت تاثیر 

مهندسین بوده است، در رابطه با مدیریت سازمان به شرح زیر است:
1. انسان موجودي اقتصادي، عقالیي و منطقي است.

2. انسان همانند ماشین است و رفتار آن مکانیکي است و تابع انگیزه هاي مادي است.
3. وجه غالب سازمان، جنبه فني است.

4. تاکید بر ساختار رسمي و اساس بر نادیده گرفتن سازمان غیررسمي است.
5. تاکید بر جنبه هاي فني سازمان براي دستیابي به کارایي و نادیده گرفتن تاثیر 

تعامالت انساني است.

مكتب نئوكالسيك
کارخانجات  در  مایو  التون  مطالعات  نئوکالسیك،  مکتب  شکل گیري  اصلي  زمینه 
وسترن الکتریك بود. اکثر نظریه پردازان این مکتب روانشناسان و معتقدین به تجدیدنظر 

در عقاید کالسیك ها بودند و موارد تجدیدنظر ایشان عبارت است از:
تابع  او  رفتارهاي  تمام  و  است  اجتماعي  و  عاطفي  احساسي،  موجودي  انسان   .1

عقالنیت محض نیست.
2. سازمان داراي وجه فني و اجتماعي است )داراي ابعاد فني و انساني(.

قرار  تاثیر  را تحت  یکدیگر ساختار رسمي  با  انسان ها  روابط  و  و  انفعاالت  فعل    .3
مي دهد و شکل گیري سازمان غیررسمي در سازمان رسمي اجتناب ناپذیر است.

4. براي رسیدن به کارایي باید انسان را در کانون توجه قرار دارد.
به  نائل شدن  براي  افراد  و توسط  افراد  با  نئوکالسیك، مدیریت کار  نظریه پردازان 
اهداف سازماني را تعریف کرده اند که در مقایسه با کالسیك ها، توجه به انسان در سازمان 

را در دستور کار قرار دادند.

مكتب سيستمي
مدیریت،  علم  موفقیت آمیز  بکارگیري  به ویژه  ریاضي دانان،  تاثیر  تحت  مکتب،  این 
سازمان را به عنوان یك سیستم یا کل در نظر مي گیرد و اشاره دارد سازمان تنها داراي 
جنبه هاي فني یا اجتماعي نیست بلکه عواملي دیگر نظیر اطالعات، انرژي، مواد اولیه، 
قوانین و مقررات، نظام ارزشي در شکست یا موفقیت سازمان نقش دارد. روابط سیستمي 

را مي توان در قالب شکل 1 نشان داد:

موارد کلیدي در دیدگاه این مکتب به شرح ذیل است:
1. انسان موجودي داراي ابعاد اقتصادي، عقالیي، عاطفي، احساسي و ارزشي است.

2. سازمان یك کل است و داراي ابعاد متفاوتي است.
3. رابطه بین عناصر در یك سیستم، متقابل، تعاملي و دوطرفه است در حالي که 

 مکتب کالسیك و نئوکالسیك، روابط بین عناصر، علت و معلولي است.

مكتب مديريت كالس جهاني
رقبا  دیگر  برابر  در  نظر،  مورد  بازار  در  که  معناست  بدین  بودن  در کالس جهاني 
موفق باشید. این به معني برابري یا فرارفتن از رقیب در زمینه کیفیت، زمان تدارک، 
انعطاف پذیري، هزینه/ قیمت، خدمات مشتري و نوآوري است. کالس جهاني به معناي 
تعهد بلندمدت به برتري و تعالي است. بیش از هر چیزي به شرکت ها توصیه مي شود که 
از اهداف بلند پروازانه سخن سر ندهند، بلکه با کالس جهاني این رویا را به واقعیت تبدیل 
کنند. کشورها با برداشتن موانع تعرفه اي و حمایتي، بازارهاي خود را به روي یکدیگر 
مي گشایند و رقابت در سطحي فراتر از مرزهاي ملي شکل مي گیرد. به طور عمده بازار 
جهاني شامل مجموعه اي از سازمان هایي است که با ملیت هاي مختلف براي موفقیت به 
رقابت در زمینه کیفیت، قیمت تمام شده، رضایت مشتري و خشنودي مشتري خواهند 
ایجاد صرفه جویي در هزینه عملیات  براي  پرداخت. عوامل کلیدي در کالس جهاني 
تکیه  بر اطالعات  منابع،  اداره مناسب  و  به مشتري  پاسخگویي کارا، خدمات عالي  و 
مي کنند. در بنگاه هاي اقتصادي در کالس جهاني از اطالعات به عنوان ابزاري استراتژیك 
در جهت رسیدن و باقي ماندن در بهترین سطح استفاده مي کنند. سازمان هاي کالس 
جهانی از سایر سازمان ها متمایز هستند و عامل ایجاد این تمایز، ویژگی هاي آنها است. 
سازمان هاي کالس جهانی از ویژگی هاي خاصی برخوردارند و شایستگی هاي خاصی را 
در خود توسعه داده اند. براي دستیابی سازمان ها به کالس جهانی می بایست ویژگی هاي 
این سازمان ها را در خود پرورش دهند و در رعایت استانداردها و هنجارهاي کالس 

جهانی تالش نمایند.
مي توان تعریفي جامع براي مدیریت در کالس جهاني ارایه کرد: 

برترین کیفیت )بهترین کیفیت نسبت به رقباي داخلي و خارجي(، بهترین قیمت 
)کمترین قیمت نسبت به رقباي داخلي و خارجي(، بیشترین انعطاف پذیري )بیشترین 
نسبت به رقباي داخلي و خارجي(، بهترین نوآوري )بیشترین نسبت به رقباي داخلي و 
خارجي(، کمترین زمان هاي انتظار )کمترین نسبت به رقباي داخلي و خارجي(، بهترین 

خدمات پس از فروش )بیشترین نسبت به رقباي داخلي و خارجي(. 
نکته اساسي این است که مدیریت در کالس جهاني تمامي ویژگي هاي فوق را بطور 

همزمان در برمي گیرد.

مولفه هاي اساسي ساختار كلي مديريت در كالس جهاني
رقابت در کالس جهاني بدین معناست که بنگاه هاي اقتصادي در بازار جهاني در هر 
رقابتي موفق باشند. یعني از نظر کیفیت، زمان انتظار، انعطاف پذیري، هزینه و قیمت، 
خدمات به مشتري و نوآوري از هر رقیبي بهتر باشند یا با او برابري کنند. مولفه هاي 
کلیدي براي مدیریت در کالس جهاني، مفاهیم وسیع مدیریت را به عملکردهاي خاصي 
در بنگاه اقتصادي مورد توجه قرار مي دهد. هریك از این اهداف به تنهایي مهم هستند، 
با این حال، آنها در کنار یکدیگر بر فعالیت ها و گرایش هایي که کالس جهاني را تعریف 

مي کند، تاکید مي کنند:
1. کاهش زمان انتظار؛

2. کاهش هزینه هاي عملیاتي؛
3. شفاف سازي عملکرد کسب و کار؛

4. کاهش زمان رسیدن به بازار؛

شكل 1. دیدگاه سيستمي
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5. تامین انتظارات مشتري؛
6. ساده و موثر کردن فرایندهاي تامین منابع؛

7. مدیریت عملیات و مکان هاي چندگانه و جهاني.

)WTO( ارتباط مديريت كالس جهاني و سازمان تجارت جهاني
جهان در حال کوچك شدن است و روز به روز تجارت میان کشورها آسان تر مي شود 
و امروزه هر مدیري باید بداند که اهداف کسب و کار جهاني را در برنامه ها و اهداف 
سازمان در نظر بگیرد، محصوالت را براي تقاضاي بازار جهاني، با استانداردها و معیارهاي 
جهاني تولید کند و به دنبال مشتریان و تامین کنندگان در نقاط مختلف جغرافیایي 
باشد. براي مدیریت در کالس جهاني باید بر فرایندهاي سازمان، منابع و بازار و مشتریان 
کنترل داشت و همواره از تغییرات به وجود آمده و یا حتي تغییرات آتي استقبال کرد. 
در جهان امروز، یك مدیر سازمان جهاني باید تسلط خوبي روي اطالعات داخل و خارج 
شرکت داشته باشد، چون اطالعات، ابزاري است که سازمان را قادر مي سازد در برابر 

تهدیدها و فرصت ها از خود عکس العمل به موقع نشان دهد.

تجارت آزاد و روند جهاني شدن در مديريت
از زمان آدام اسمیت، اقتصاددانان بر آثار مثبت تجارت آزاد بر نرخ رشد اقتصادي آگاه 
بودند. طبق نظریات اقتصادي، تجارت آزاد به توزیع بهینه عوامل تولید و در نتیجه حداکثر 
رشد منجر مي شود. در یك اقتصاد باز از آنجایي که بنگاه ها به بازارهاي بزرگتري دسترسي 
دارند، لذا انگیزه و امکان بیشتري در به کارگیري ابتکارات و اختراعات و بهره بردن از منافع 
تولید انبوه دارند. این امر منجر به افزایش سرمایه گذاري و در نتیجه افزایش رشد درآمد 
ناخالص داخلي و در نتیجه رفاه جامعه مي شود. همچنین تجارت آزاد سبب دستیابي 
بنگاه هاي کشور به دانش و فناوري کشورهاي دیگر و بهره برداري از آنها به منظور افزایش 
بهره وري  مي شود. برخي از اقتصاددانان، جهاني سازي را به عنوان یك نیروي محرک قوي 
مي دانند که کلید توسعه اقتصادي دنیاي آینده را در دست خواهد گرفت. کشورهاي تابع 
قوانین سازمان تجارت جهاني )WTO( و اعضاي آن، اقتصاد باز و مزایاي آن را به طور 
 WTO کامل درک مي کنند، لذا مدیریت سازمان در کالس جهاني را منوط به عضویت در
مي دانند. شکل 2، ارتباط بین عناصر اصلي جهاني شدن و مدیریت کالس جهاني را نشان 

 کشورهایي که تاکنون به عضویت سازمان تجارت جهاني درنیامده اند، با چالش هاي مي دهد.
متعددي روبرو هستند. از جمله این چالش ها، از بین رفتن سازمان هاي این کشورها 
به علت رقابت پذیر نبودن و عملکرد ضعیف ناشي از عدم وجود رقباي قوي در سطح 
ملي ویا برخورداري از حمایت دولتي مي باشد. به بیان دیگر کشورهایي که هنوز به 
عضویت سازمان تجارت جهاني درنیامده اند معموال داراي سازمان هاي کالس جهاني 
نیستند و این امر باعث آسیب دیدن این کشورها در فضاي رقابت جهاني خواهد شد.

حوزه هاي مديريت در كالس جهاني
هر سازمان براي جهاني شدن مي تواند یك یا چند حوزه مدیریت در کالس جهاني 

را انتخاب و جهاني شدن را در آن اجرا نماید. برخي از این حوزه ها عبارتند از:
 World-Class Production تولید در کالس جهاني

        World-Class Manufacturing  ساخت در کالس جهاني
World-Class Company  شرکت در کالس جهاني

World-Class Manager مدیر در کالس جهاني
World- Class Organization سازمان در کالس جهاني

World-Class Quality کیفیت در کالس جهاني
World-Class Design  طراحي در کالس جهاني

World-Class CSM مدیریت زنجیره تامین در کالس جهاني
World-Class Service خدمت در کالس جهاني شكل 2. ارتباط بين عناصر اصلي جهاني شدن و مدیریت كالس جهاني



33 نشريه شماره 65 | مرداد،شهريور و مهرماه 1398

مجله خبري

World-Class HR منابع انساني در کالس جهاني
World-Class IT در کالس جهاني IT

تکنولوژي در کالس جهاني World-Class Technology و...

توليد در كالس جهاني چيست؟ 
جهاني  در کالس  تولید  واژه  از   1982 سال  در  که  بود  کسي  اولین  برگر  شوني 

استفاده کرد و این نشان از نو بودن این مفهوم دارد.
بهترین  تعریف  براي  که  است  واژه اي   )WCM(جهاني کالس  در  تولید 

تولیدکنندگان در جهان به کار رفته است. 
- تولید در کالس جهاني یعني انقالب صنعتي دوم در زمینه ساخت؛ 

- تولید در کالس جهاني یعني یك نگرش جهاني نسبت به بازار و روابط با مشتریان؛
- تولید در کالس جهاني یعني توسعه کاال و خدمات در سطح و کالس جهاني.

به طور کلي، تولید در کالس جهاني، شامل یك سري فعالیت ها و روش هاي ساخت 
در سطح جهاني است که عمده آنها عبارتند از:

1. توليد ناب و توليد پيوسته: 
این یك سیستم تولیدي است که بیشتر خواستگاه آن از ژاپن بوده است. روش 
تولید انبوه که در اوایل قرن بیستم ایجاد شد اندک اندک جاي خود را به این روش 
داد. این روش باعث افزایش بهره وري به میزان حدود دو برابر در استفاده از زمان، 

مکان، زمان انتظار و سرمایه گذاري و ضایعات مي شود.

2. مدیریت كيفيت جامع: 
مدیریت کیفیت جامع به طور کلي به دنبال این است که رساندن کیفیت باید تا 
رسیدن به میزان ضایعات در حد صفر دنبال شود و این از طریق بهبود مستمر و توجه 

به کیفیت در تمام بخش هاي شرکت میسر است.
3. نگهداري بهره ور و جامع: 

به  و  آن  تجهیزات  و  کارخانه  رفته  دست  از  هزینه هاي  رساندن  به حداقل  یعني 
حداکثر رساندن اثربخشي ماشین ها و ارزش افزوده.

4. دستيابي سریع به تغييرات مثبت:
یعني کاهش موثر در زمان راه اندازي و استفاده مجدد از تجهیزات. این مفهوم در 
رسیدن به تولید کم حجم و تولید در دسته هاي کوچك کمك مي کند و این همان 

چیزي است که مي تواند خواسته هاو سفارش هاي مشتریان را تامین کند.
5.  ارزیابي عملكرد جامع كاركنان و درگيركردن جامع كاركنان در امور شركت: 
به  نسبت  کارکنان  تعهد  و  مشارکت  که  مي شود  انجام  خاطر  این  به  کارها  این 
بهبودهاي واقعي در شرکت برانگیخته شود. به عالوه احساس مسئولیت و جوابگویي 
رضایت  از  اطمینان  موجب جلب  کارها  این  اینکه  باالخره  و  برسد  به حداکثر  افراد 

شغلي و عملکرد کارکنان مي شود.

مدل توسعه ويژگي هاي مديريت در كالس جهاني
در حال حاضر، پیوستن کشور ما به روند جهاني شدن تولید و صنعت اجتناب ناپذیر 
است و تنها راهي که براي کشور باقي مي ماند، تقویت صنایع خود از دو بعد است. اول، 
بعد کالن اقتصادي و تصمیم گیري هاي کالن و دوم بعد خرد و سیاست هاي داخلي 
صنایع که بعد کالن آن به سیاست گذاري هاي دولت و بعد خرد آن به سیاست هاي 
خود شرکت هاي برمي گردد. تولید در کالس جهاني، هدفي براي سیاست هاي داخلي 
شرکت هاست. با توجه به این که مساله پیوستن به سازمان تجارت جهاني یك موضوع 
ایجاد می نماید، لذا  ملی و کالن تلقی مي شود و تحولی را در محیط تجاري کشور 
همه سازمان هاي کشور بایستی توان فعالیت در یك محیط باز و فروش محصوالت- 
خدمات خود در عرصه جهانی را کسب نمایند و به بیان دیگر، تبدیل به سازمان هاي 
کالس جهانی شوند. تنها در این صورت است که کشور ما در عرصه تجارت بین الملل 

موفق خواهد شد.
یکي از مواردي که تا حد زیادي ذهن تصمیم گیرندگان ارشد کشور ما را به خود 
به  از یك سو پیوستن  به جهاني شدن است.  مشغول کرده است. بحث هاي مربوط 
جامعه  طرف  از  ضرورت  یك  صورت  به  بین المللي  معاهدات  و  جهاني  سازمان هاي 
از این قاعده  جهاني به تمامي کشورها در حال دیکته شدن است که کشور ما هم 
جهاني،  به سمت کالس  ایراني  سازمان هاي  تسهیل حرکت  نیست. جهت  مستثني 
 3 شکل  در  که  همانطور  مي باشد.  ضروري  جهاني  کالس  ویژگي هاي  توسعه  مدل 
مشاهده مي شود، حرکت به سمت کالس جهاني طي سه فاز انجام مي گیرد. در هر 
فاز، مجموعه اي از ویژگي هاي اساسي بنگاه هاي اقتصادي کالس جهاني مدنظر قرار 

مي گیرند.
همانطور که در شکل مدل توسعه ویژگي هاي سازماني جهت دستیابي به کالس 
جهاني )شکل 3( مي بینید، سازمان ها جهت الگوبرداري از بنگاه هاي اقتصادي کالس 

جهاني با سه دسته از ویژگي ها روبرو هستند:
کیفیت  فرهنگ  روشن،  چشم انداز  از  عبارتند  که  مهم  بسیار  ویژگي هاي  الف- 

فراگیر، فرایندهاي کارا، تحقیق و توسعه و نوآوري.
ب- ویژگي هاي مهم که عبارتند از یکپارچگي شبکه پویاي شبکه زنجیره تامین، 
تقدم کارکنان، بهبود مستمر از طریق یادگیري مداوم، ساختار سازماني مبتني بر تیم، 

مشارکت با مشتریان، سیستم شناسایي نتایج مثبت و پاداش دهي به آنها.
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جهاني،  عرصه  در  الکترونیکي  حضور  از  عبارتند  که  کم اهمیت  ویژگي هاي  ج- 
محیط  به  نسبت  مسئولیت  مجازي،  سازماني  ساختار  جدید،  اجتماعي  مسئولیت 

زیست و اکولوژي.
 مدل توسعه ویژگي هاي سازماني براي تبدیل شدن به سازمان هاي کالس جهاني 
جهت موفقیت در فضاي تجاري مهیا شده به وسیله سازمان تجارت جهاني باید در فاز 
اول بر ویژگي هاي گروه الف تمرکز نموده و چشم اندازي روشن از مسیر حرکت خود 
تدوین نماید و بر اساس این چشم انداز، فرایندهاي خود را بهبود بخشند و تکنولوژي 
نوین را بکار گیرند و در بخش نرم، بنگاه هاي اقتصادي به اشاعه فرهنگ کیفیت در 
سطح سازمان خود بپردازند. پس از حصول موفقیت در ایجاد ویژگي هاي گروه الف و 
کسب امتیازات الزم در این جنبه ها، مي توان در فاز دوم با تمرکز بیشتر به ویژگي هاي 
یکپارچگي  و  خدمت دهي  سطح  ارتقاء  به  مناسب  ساختاري  با  و  پرداخت  ب  گروه 
هرچه بیشتر با گروه هاي مختلف ذینفعان شرکت همت گمارد و به حرکت توسعه اي 

بنگاه هاي اقتصادي تداوم بخشید. 

نتيجه گيري
در  را  عملکرد  بهترین  که  هستند  پویا  سازمان هایي  جهاني،  کالس  سازمان هاي 
سطح جهاني در ارتباط با سازمان هاي مرتبط داشته و همین طور، رابطه نزدیکي را 
بین مشتریان خود ایجاد کرده باشند. عوامل کلیدي کالس جهاني در فضاي تجارت 
به  متفاوت  ارائه خدمات  موقع،  به  پاسخگویي  هزینه،  در  ایجاد صرفه جویي  جهاني، 
کالس  مدیریت  با  و  جهاني  کالس  در  سازمان ها  و  است  منابع  مدیریت  و  مشتري 
جهاني مي توانند محصوالت/ خدماتي با مزیت رقابتي مناسب ایجاد کنند تا بتوان در 

فضاي تجاري قرن 21 به طور موفق حضور داشته باشند.
ایرانی به نوبه خود  با توجه به روند رقابتی شدن تولید و صنعت، تولیدکنندگان 

اخذ  و  گذشته  غیراثربخش  و  ناکارآمد  سنتی  روش های  اصالح  به  ناگزیر 
که  سیاست هایی  هستند.  خود  تولیدی  سیاست های  در  جدید  رویکردی 
تمرکز اصلی آن ها بر محوریت مشتری و حذف فعالیت هایی است که ارزش 
افزوده ایجاد نمی کنند. تنها با این رویکرد است که تولیدکنندگان خواهند 
توانست با رقبای جهانی خود به رقابت بپردازند؛ چراکه در وضعیت جهانی 
شده صنعت، یك تولیدکننده چه در بازارهای جهانی حضور پیدا کند و چه 
تنها در یك محدوده خاص فعالیت داشته باشد، باید با شرکت های کالس 
جهانی که وارد حیطه فعالیت او می شوند، به رقابت بپردازد و به این علت 

ناگزیر از تولید در کالس جهانی خواهد بود.
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اخبار صنعت ريلي جهان

اخبار ريلـــي رضا ریاحي
رئيس بخش برنامه ریزي و كنترل فعاليت هاي بازاریابي معاونت توسعه كسب و كار )حوزه2(

تكميل تست حركت لوكوموتيوهاي خودكار
 توسط راه آهن ملي فرانسه به مسافت 4 كيلومتر

راه آهن ملي فرانسه )SNCF(، اولین 
آزمایش برنامه لوکوموتیوهاي خودکار 
خود را اجرا کرد. لوکوموتیو که به یك 
مسافري  واگن  یك  و  مسطح  واگن 
کیلومتري   4 مسیر  یك  بود  متصل 
در   Villeneuve شهرهاي  بین  را 
پاریس   Juvisy و   Saint George
صورت  به  آزمایشي  قطار  کرد.  طي 
 Vigneux کنترل از راه دور و از شهر
فرایند  کنترل مي شد.   Surseine در
تحقیق، توسعه و تکمیل این سیستم، 
انجامید. طي  به طول خواهد  ماه   18
این بهره برداري آزمایشي، سیستم هاي 

انتقال اطالعات ماهواره اي و همچنین 
تکنولوژي  با  خصوصي  موبایل  شبکه 
تعبیه  دوربین هاي  شد.  تست   4G
شده در قطار، تصاویر لحظه اي و آني 
مرکز  در  راننده  اختیار  در  را  قطار  از 
کنترل که مسئولیت ترمز و حرکت را 
بر عهده دارد قرار مي دهند.  همچنین 
تجهیزات مخابراتي ماهواره اي و شبکه 
تست  این  مي شود.  گرفته  به کار   4G
یك مرحله کلیدي در پروژه به شمار 
مي رفت که مبنایي براي تست هاي آتي 
در راستاي ارتقاي تکنولوژي، تجهیزات 

و تجاري سازي به شمار مي رود.

مونيخ تعدادي ترامواي شهري اضافي از زیمنس سفارش مي دهد

 )SWM( مونیخ  شهرداري  همکاري  با   )MVG( مونیخ  حمل و نقل  شرکت 
 Avenio ترامواي  دستگاه  خرید 73  یورو جهت  میلیون  ارزش 200  به  قراردادي 
جدید از شرکت زیمنس امضا کردند. تحویل اولین گروه از آن ها در سال 2021 انجام 
خواهد شد. لوکوموتیوهاي 4 قسمتي که ابتدا توسط SWM در سال 2012 سفارش 

داده شد در سرتاسر شبکه ترامواي مونیخ به حرکت در آمده و گنجایش 218 نفر 
مسافر را دارد. براي جلوگیري از تخریب به دلیل خوردگي، بدنه لوکوموتیو از یك قاب 
فوالدي جوشکاري شده تشکیل شده و  همچنین رنگ آمیزي بدنه با روش کاتودیك 

عمقي انجام شده است.  

نمونه اولیه نسل جدید لوکوموتیوهاي 
که  کربن  الیاف  از  شده  ساخته  مترو 
توسط CRRC توسعه داده شده  است، 
در شهر Qingdao تست شد و به زودي 
در شهرهاي دیگر نیز رونمایي مي شود.  
کرده  تولید  اولیه  نمونه  سه  سازنده، 
است که یك مورد در مرحله تست هاي 
مرحله  در  دیگر  مورد  دو  و  ساختاري 

بهره برداري آزمایشي هستند. 
راستاي  در  که  جدیدي  ویژگي هاي 
شامل  شده اند،  تعبیه  مسافران  راحتي 
مواد ضد صدا جهت کاهش ورود صدا به 
داخل قطار و سیستم تهویه و روشنایي 

هوشمند است. همچنین پنجره ها به عنوان 
کامپیوترهایي با نمایشگرهاي لمسي عمل 
مي کنند که مسافران مي توانند از طریق 
آن ها به اینترنت دسترسي داشته و ویدئو 

کلیپ تماشا کنند.
طراحي لوکوموتیوها به گونه اي است که 
به صورت کامال اتوماتیك با حداکثر سرعت 
140 کیلومتر بر ساعت کار کنند. متروهاي 
بر  کیلومتر  معادل 80  سرعتي  معمولي 
ساعت دارند. سیستم هاي هوشمند پایش 
به صورت لحظه اي و مستمر اعالن خطا 
مي کنند تا فرایند نگهداري و تعمیرات بر 

اساس شرایط قطار میسر شود.

SNCF completes 4km test run of autonomous locomotive

Munich orders extra Avenio LRVs from Siemens

شركتCRRC چين لوكوموتيو مترو ساخته شده
 از الياف كربن را آزمایش مي كند

CRRC tests carbon fiber metro car

اختصاصي  خط  از  کیلومتر   141
مسافري Chengdu-Guiyang شامل 
Leshan-jianwei - Pingshan-

Yibin در تاریخ 15 ژوئن افتتاح شد. 
این مسیر براي حرکت با سرعت 250 
کیلومتر بر ساعت طراحي شده است. 79 
درصد آن از روي پل ها یا از داخل تونل ها 

عبور مي کند.
 276 مسیر  که  زماني  سریع ترین 
 Yibin تا Chengdu کیلومتري بین
 CRH3A قطارهاي  از  استفاده  با  را 
مي توان طي کرد برابر با 1 ساعت و 25 
دقیقه است که در مقایسه با قطارهاي 

معمولي با زماني حدود 6 ساعت، بسیار 
سریع تر است. نوع جدیدي از ترانس هاي 
کم مصرف در این خطوط به کار رفته اند 
در  آن ها  طریق  از  مي رود  انتظار  که 
برق  ساعت  کیلووات   710.000 سال 
صرفه جویي شده و بیش از 700 تن دي 

اکسید کربن کمتري منتشر شود.
Chengdu- خط 135 کیلومتري
و  افتتاح   2014 سال  در   Leshan
 2013 اواخر  در  آن  آخر  فاز  احداث 
تکمیل کننده  خط  این  شد.  آغاز 
به   Lanzhou پرسرعت  خط 

Guangzhou خواهد بود. 

افتتاح خط پرسرعت در كشور چين
 High speed line opens
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یك  که   Schaku از  فویت  شرکت 
است،  هوشمند  مانیتورینگ  براي  ابزار 
رونمایي کرد. به کمك این ابزار مي توان 
کوپلرها را به صورت لحظه اي و آنالین 
به  منجر  مي تواند  امر  این  کرد.  رصد 
بهبود تصمیم گیري اپراتورها در خصوص 
قطعات  تعویض  و  تعمیرات  نگهداري، 
ابري  فضاي  به  کوپلر  اطالعات  شود. 
داده هاي  با  و  شده  فرستاده  مجازي 
این  مي شود.  تجمیع  قطار  بهره برداري 
بهره برداري،  زمان هاي  شامل  اطالعات 

استحکام  و  سرعت  ساعت،  تاریخ، 
سیستم  مي باشد.  اتصاالت  از  هرکدام 
یا  همچنین مي تواند شکستگي دمپرها 
تغییر شکل تیوب ها را شناسایي کند که 
به ایمن سازي و بهبود فرایند نگهداري و 

تعمیرات منجر مي شود.
فویت ادعا مي کند که از طریق پایش 
مي تواند  ابزار  این  از  استفاده  با  وضعیت 
منافعي مانند برنامه ریزي و کمي نمودن 
دسترس  در  همچنین  و  هزینه ها  دقیق 

بودن قطارها و امنیت آن ها را فراهم کند.

 TCB شرکت هوآوي، به همراه شرکت
ارتباطات  براي   LTE-R بستر  یك   ،712
بي سیم ریلي معرفي کردند. این طرح که در 
حال حاضر در چین در حال پیاده سازي است، 
با هدف یکپارچه سازي و تبادل اطالعات بین 
مسافران، قطارها و زیرساخت ها و همچنین 
تکنولوژي هاي  با  شدن  هماهنگ  براي 
الزمه  که  هوشمندي  و  پرسرعت  ارتباطي 
است،  بهره برداري  فرایند  اتوماتیك سازي 
مدعي  هوآوي  است.  شده  داده  توسعه 
شبکه  تکنولوژي  از   LTE-R که  است 

5G و اتصال با شبکه GSM-R پشتیباني 
مي کند. برخي از سرویس هایي که تحت این 
بستر قابل ارائه هستند، عبارتند از: سیستم 
 mission critical push-to-talk(
MCPTP( صوتي، تصویري و اطالعات و 
کنترل قطار، دیسپاچینگ قطارها، سیستم 
اطالعات مسافرین )PIS، CCTV( و سایر 
 LTE-R از مکانیزم استفاده  با  سرویس ها 
صدا  بي سیم  ارتباطات   LTE-R راهکار 
و اطالعات را بین قطارها با یکدیگر و بین 

قطارها با مرکز فراهم مي کند.

هدف گذاري راه آهن ملي فرانسه براي به صفر رساندن توليد گازهاي گلخانه اي تا سال 2035 

 راه آهن ملي فرانسه )SNCF( در راستاي هدف به صفر رسانیدن تولید گازهاي 
گلخانه اي کشور فرانسه تا سال 2050، برنامه خود را براي از بین بردن تولید این گازها و 
مشتقات آن ها تا سال 2035 اعالم کرد. این برنامه در حالي است که پیش بیني مي شود 

تا سال 2050 به ترافیك باري و مسافري فرانسه، 20 درصد اضافه شود. 
SNFC اعالم کرد طبق گزارش مسئولیت اجتماعي این شرکت در سال 2018، 
بیو سوخت ها در  از  استفاده  برتنقي،  تانکرهاي  از جمله توسعه  نوآورانه  چندین طرح 
ساخت قطارهاي هیبرید از سال 2020، آزمایش قطارهاي هیدروژني در سال 2022 و 
از بین بردن مصرف موتورهاي دیزل تا سال 2035 اجرا خواهند شد.  SNFC و آلستوم 
 Centre در حال آزمایش اولین قطارهاي هیبرید با همکاري چند منطقه از جمله

 Regiolis که  قطارها  این  هستند.  فرانسه  در   Grand est و   Val-de-Loire
باتري ها کار مي کنند.  از منبع تغذیه سربار، موتورهاي دیزل و  با ترکیبي  نام دارند، 
نوآوري هاي دیگر شامل استفاده از بیودیزل هاي تولید شده از روغن کلزا و برقي سازي 
به صورت محدود و همچنین ترکیب آن ها با باتري ها و قطارهاي هیدروژني مي شود. 
SNFC، راه رسیدن به هدف از بین بردن انتشار گازهاي گلخانه اي تا سال 2035 را 
استفاده از سوخت هیدروژني مي بیند. دلیل این امر آن است که سوخت هیدروژني تنها 
بخار آب تولید مي کند و آالیندگي ندارد. همچنین SNFC در جوالي 2018 خود 
را به افزایش استفاده از انرژي خورشیدي با هدف خودکفایي تولید برق ساختمان ها 

متعهد کرد.

SNCF aims for zero emissions by 2035

بستر LTE-R توسط شركت هوآوي راه اندازي شدرونمایي شركت فویت  از سيستم مانيتورینگ هوشمند
Voith displays smart "coupler" monitorLTE-R solution launched by Huawei

تاريخمكانعنوانتارنما
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نمايشگاه ها ، همايش ها ،كنفرانس ها
در جدول زیر مي توانيد تاریخ مهم ترین رویدادهاي صنعت ریلي جهان را در كنار عنوان، محل 

برگزاري و تارنماي مربوطه ببينيد.
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(2) International Railway Journal (IRJ), June 2019, Volume 59
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از گوشه و کنار جهان

نیروگاه  بازسازي  فرایند  اتمام 
حضور  با  مراسمي  در   Mingachevir
رئیس جمهور کشور آذربایجان برگزار شد. 
بازسازي این نیروگاه 424 مگاواتي اوایل 
سال 2010 آغاز شده بود. این نیروگاه به 
فرانسیس  نوع  از  مگاواتي  واحد 59.5   6
تجهیز شده بود که در این فرایند بازسازي، 
ظرفیت واحدها به 70.4 مگاوات افزایش 
نیروگاه  است،  ذکر  به  الزم  کرد.  پیدا 
Mingachevir بزرگ ترین نیروگاه آبي 

در کشور آذربایجان است. 

اعالم   )ADB( آسیایي  توسعه  بانك 
 100 ارزش  به  مالي  تامین  که  کرد 
نیروگاه  بازسازي  جهت  دالر  میلیون 
است.  داده  تخصیص   Uch-Kurgan
ظرفیت فعلي این نیروگاه 180 مگاوات 
است که پس از انجام فرایند بازسازي به 
216 مگاوات خواهد رسید. این نیروگاه 
به چهار واحد 45 مگاواتي از نوع کاپالن 

تجهیز خواهد شد. 

پاکستان  برق  و  آب  وزارت 
قرارداد  که  کرد  اعالم   )WAPDA(
الکترومکانیکال  تجهیزات  و  سد  ساخت 
 Mohmand مگاواتي   800 نیروگاه 
شد.  ابالغ   CGGC چیني  شرکت  به 
میلیارد   1.3 قرارداد  این  تقریبي  ارزش 
برنامه  اساس  بر  است.  شده  برآورد  دالر 
ماه   68 نیروگاه  این  ساخت  زمان بندي، 
تولید  توانایي  و  انجامید  به طول خواهد 
را  سال  در  برق  ساعت  گیگاوات   2500
خواهد داشت. الزم به ذکر است، سد این 
نیروگاه 213 متر ارتفاع و 760 متر طول 

دارد. 

شرکت Georgia Capital اعالم کرد 
که اولین واحد 30 مگاواتي این نیروگاه با 
موفقیت راه اندازي شد. این نیروگاه به سه 
واحد از نوع پلتون تجهیز مي شود و توانایي 
تولید 171 گیگاوات ساعت برق در سال را 
خواهد داشت. هزینه ساخت این نیروگاه، 
1.2 میلیون دالر به ازاي هر مگاوات برآورد 
درصد  است 70  ذکر  به  الزم  است.  شده 
پروژه  این  احداث  براي  نیاز  مورد  هزینه 

از طریق موسسات مالي بین المللي تامین 
شده است. 

 IFC InfraVentures شرکت 
اعالم کرد که تفاهم نامه اجراي پروژه 258 
مگاواتي Mpatamanga بین این شرکت 
و دولت ماالوي امضا شد. منابع مالي مورد 
از طریق بانك  نیاز براي اجراي این طرح 
این  ارتفاع سد  تامین خواهد شد.  جهاني 
 43 واحد   6 به  و  است  متر   45 نیروگاه 
تجهیز  عمودي  فرانسیس  نوع  از  مگاواتي 
خواهد شد. این نیروگاه تقریبا 60 درصد 
به توان تولید برق این کشور اضافه مي کند 
دسترسي  هدف  به  رسیدن  در جهت  که 
30 درصد جمعیت ماالوي به برق تا سال 

2030 است.

اعالم   SinoHydro چیني  شرکت 
 43.5 نیروگاه  ساخت  فرایند  که  کرد 

به  را   Nyabarongo II مگاواتي 
این  ساخت  کرد.  خواهد  آغاز  زودي 
نیروگاه پیرو قرارداد این شرکت با گروه 
خواهد  انجام   )REG( رواندا  انرژي 
گرفت. هزینه ساخت این نیروگاه 214 
میلیون دالر برآورد شده است و منابع 
بانك چیني  نیاز آن توسط  مالي مورد 
Exim Bank تامین خواهد شد. الزم 
واحد   3 به  نیروگاه  این  است  ذکر  به 
و  شد  خواهد  تجهیز  مگاواتي   14.5
طول  و  متر   48 طرح،  این  سد  ارتفاع 
آن، 228 متر خواهد بود.  مدت زمان 
مورد نیاز براي ساخت این نیروگاه، 56 

ماه برآورد شده است. 

اعالم کرد  آرژانتین   EPSE شرکت 
ساخت  براي  قیمتي  پیشنهاد  سه  که 
 El Tambolar مگاواتي  نیروگاه 75 
دریافت کرده است. هزینه برآورد شده 
میلیون   748 پروژه،  این  اجراي  براي 

انتخاب شركت خدمات
Cahora Bassa مشاوره پروژه 

حمايت مالي ADB از بازسازي 
Uch-Kurgan نيروگاه

ابالغ قرارداد سد
 Mohmand و نيروگاه 

راه اندازي فاز اول
Mestiachala نيروگاه

امضاي تفاهم نامه اجراي
Mpatamanga پروژه

آغاز فرايند ساخت
Nyabarongo II نيروگاه 

آذربايجان1

قرقيزستان2

پاكستان3

گرجستان4

ماالوي5

رواندا6

برگزاري مناقصه ساخت نيروگاه 75 
EI Tambolar مگاواتي

آرژانتين7

1
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از گوشه و کنار جهان، نگاهی گذراست به اخبار انرژی جهان. همه آنچه در 

2ماهه گذشته در قالب قراردادهای تجاری در حوزه احداث نیروگاه های 
و  کشورها  بین  سدسازی  و  آبی  خورشیدی،  بادی،  حرارتی، 

افتاده است را در این  اتفاق  انرژی  شرکت های معتبر تولید 
دو صفحه بازتاب می دهیم. رنگ آبی نشانگر قراردادها 

و اخبار حوزه آب، رنگ قرمز نشانگر قراردادها و 
اخبار حوزه نیروگاه های حرارتی و رنگ سبز 

داد.  خواهد  پوشش  را  نو  انرژی های 
و  ترجمه  هایدرو  نشریه  از  اخبار 

تنظیم شده است.
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تحويل پنل هاي خورشيدي
TailemBend نيروگاه 

ساخت نيروگاه 138 مگاواتي بادي 
GE Renewable توسط

آغاز به كار نيروگاه
 Sweihan خورشيدي

دالر بوده است که تمامي پیشنهادات 
قیمتي شرکت ها، پایین تر از این عدد 
 SinoHydro مشارکت  است.  بوده 
مشارکت  دالر،  میلیون   544 عدد 
و  دالر  میلیون   542  ،Technit
میلیون   704  ،  CGGC مشارکت 
ذکر  به  الزم  داده اند.  پیشنهاد  دالر 
است هنوز برنده رسمي این مناقصه از 
سوي کارفرماي طرح اعالم نشده است. 

تجهیزات  تامین  قرارداد 
الکترومکانیکال نیروگاه 1000 مگاواتي 
 Voith شرکت  به   Pakal Dul
این  اساس  بر  شد.  ابالغ   Hydro
قرارداد، شرکت Voith، تامین 4 واحد 
بر  را  فرانسیس  نوع  از  مگاواتي   250
عهده خواهد داشت. هزینه اجراي این 
شده  برآورد  دالر  میلیارد   1.19 پروژه 
است و قرار است تا پایان سال 2023 

به بهره برداري برسد. 

قرارداد تامین تجهیزات نیروگاه سیکل 
به   Chinook مگاواتي   350 ترکیبي 

شرکت Siemens ابالغ شد.
شرکت  قرارداد،  این  مفاد  اساس  بر   
واحد  یك  تامین  مسئولیت  زیمنس 
بخار  واحد  یك   ،SGT6-5000F  گازي 
SGen6- ژنراتور  یك   ،  SST-900
 SGen6-100A 1000 و یك ژنراتورA

را بر عهده خواهد داشت.
 الزم به ذکر است این نیروگاه توانایي 
هزار   300 از  بیش  مصرفي  برق  تولید 

خانوار را خواهد داشت.

 

اعالم   JinkoSolar چیني  شرکت 
خورشیدي  پنل هاي  تامین  که  کرد 
نیروگاه 95 مگاواتي TailemBend به 
با   Vena Energy شرکت استرالیایي
موفقیت انجام شده است. این نیروگاه در 
جنوب کشور استرالیا احداث خواهد شد 

بیش  مصرف  براي  آن  تولیدي  برق  و 
قرار  استفاده  مورد  خانوار  هزار   40 از 

خواهد گرفت. 

دنیا  خورشیدي  نیروگاه  بزرگترین 
ابوظبي  در  مگاوات   1177 ظرفیت  با 
برق  شد.  راه اندازي  موفقیت  با  امارات 
تولیدي این نیروگاه بر اساس تفاهم نامه 
25 ساله خرید برق به شرکت آب و برق 
شد.  خواهد  عرضه   )EWEC( امارات 
در  که  این طرح  نیاز  مورد  مالي  منابع 
شده  برآورد  دالر  میلیون   871 حدود 
است، توسط 8 بانك تامین شده است. 
طول  به  ماه   23 نیروگاه  این  ساخت 
انجامیده است. در این نیروگاه، بیش از 
3.2 میلیون پنل خورشیدي نصب شده 
است و براي احداث آن در زمان پیك، 
بیش از 2900 نفر مشغول کار بوده اند. 
الزم به ذکر است این نیروگاه از انتشار 
کربن  دي اکسید  گاز  تن  میلیون  یك 
جلوگیري خواهد کرد که معادل خارج 

کردن 200 هزار وسیله نقلیه است. 

استراليا10

امارات متحده عربي11

تركيه12

9

7

تهیه و تنظیم: محمدرضا نازآبادی
رئیس بخش برنامه ريزي و كنترل فعالیت هاي بازاريابي 

معاونت توسعه كسب و كار )حوزه1(
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ابالغ قرارداد تامين واحد هاي 
 Pakal Dul نيروگاه

هند8

ابالغ قرارداد تامين تجهيزات 
Chinook نيروگاه سيكل تركيبي

كانادا9

فرایند  کرد،  اعالم   OX2 شرکت 
مگاواتي   42 بادي  نیروگاه  ساخت 
رسیده  پایان  به     Brännliden
نیروگاه  این  انرژي  تولید  فرایند  و 
این  است.  شده  آغاز  موفقیت  با 
نیروگاه به واحدهاي V136 شرکت 
مگاوات   4.2 ظرفیت  به   Vestas
 160 تولید  توانایي  و  شده  تجهیز 
گیگاوات ساعت برق را در سال دارد. 
 OX2 شرکت  است  ذکر  به  الزم 
به عنوان یك شرکت فعال در زمینه 
کشور  در  تجدیدپذیر  انرژي هاي 
حال  در  و  مي شود  شناخته  سوئد 
حاضر  8 پروژه نیروگاه بادي دیگر را 
به مجموع ظرفیت 800 مگاوات در 

دست احداث دارد. 



تجربه نگاري

هریك از سیستم های راه آهن پرسرعت و مگلو )مغناطیسي( با هدف های خاصی توسعه یافته، ساختار 
هزینه برای این سیستم ها بازتابی از معیارهای طراحی و موقعیت کریدورهاست. Shinkansen ژاپن 
با اولویت اتصال مراکز شهری جدید جهت رهایی از رشد فشار روی شهرهای بزرگ توسعه یافته است. 
TGV فرانسه با هزینه کم و فقط برای استفاده مسافری طراحی شده است. تکیه روی خط باالستی 
و استفاده از ترنست ها با ساختار ثابت به کاهش هزینه ساخت و بهره برداری از سیستم کمك می کند. 
ICE آلمان از اجزای پیشرفته فناوري استفاده کرده است و خط بدون باالست و اجزای آن برای ترافیك 
مختلط مسافري � باري طراحی شده است. جهت استفاده قطارهای باری کم سرعت، خط به شیب کم 
محدودشده، بنابراین به تونل ها و پل های بزرگ نیاز است. هزینه هر مایل خط ICE به طور قابل توجهی 
برای   ABBX2000 دارد.  نیاز  کمتری  خاص  ساختارهای  به  که  است  اولیه   TGV خطوط  از  بیشتر 
پیشنهادهای سرمایه گذاری پایین طراحی شده است. مکانیزم تیلتینگ )Tilting( شتاب های جانبی را 
کاهش و امکان سرعت های باال را روی قوس ها می دهد. X2000 برای کریدورهایی که قوس های افقی 
زیادی دارند یا برای بهبود ساختار راه حل مناسبی است. مگلو Transrapide یا استفاده از فناوري 
الکترومغناطیس مرسوم برای سرعت اجرایی، توسعه یافته است. MLU ژاپن با هدف بلندمدت برای 
سرمایه گذاری روی منافع ابررساناها توسعه پیدا کرده است. پیشرفت در تحقیقات ابرهادی ها می تواند 
به طور موثر به بهبود بازدهی انرژی، کاهش وزن قطار و ساده تر کردن طراحی گایدوی منجر شود. از 
سوی دیگر، مگلو HSST با اولویت هایی همچون کاهش صوت، کاهش ارتعاش و کارآیی هزینه توسعه 
پیدا کرده است. جدول 3 خالصه ای از علت های اصلی را برای توسعه هریك از خط های سریع السیر 
قطارهاي  انواع   ،11 شکل  مي کنند.  ارائه  را  سریع السیر  قطارهاي  انواع   ،4 جدول  و  مگلو  سیستم  و 

سریع السیر را نشان مي دهد.

معاون مدیرعامل- معاونت توسعه كسب و كار )حوزه 2(

محسن رام

مشاور- معاونت توسعه كسب و كار  )حوزه 2(

بابك ابراهيميان

 انواع سيستم هاي ریلي 
سریع السير در دنيا

الف. معمولي

ب. كج شونده

ج. مگلو

د. جت بمباردیر )مرجع 2(

شكل 11-انواع قطارهاي سریع السير در دنيا: 
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تجربه نگاري

هزينه ساختپارامترهای اصلی توسعهسالفناوری

)HSR( 1963شینکانسن ژاپن
اتصال مراکز توسعه جدید جهت کاهش رشد فشار روی شهرهای بزرگ، بهبود حرکت 

و کاهش مصرف انرژی
خیلی زیاد، به علت عوارض سخت و احتیاج به تونل ها و 

ساختارهای خاص

)HSR( فرانسه TGV1981
توسعه یك سیستم کم هزینه و صادراتی برای استفاده انحصاری مسافری، کمترین 

استفاده از ساختارهای خاص به وسیله افزایش شیب
کم، به علت خط باالستی، TGVها منحصراً با ترنست های ثابت و 

براي عوارض آسان بهره برداری می شوند

)HSR( آلمان ICE1991
توسعه شبکه ریلی سریع السیر برای بار و مسافر به جهت دستیابی به مزایای واقع شدن 

در مرکز اروپا و با تأکید بر یکپارچه سازی حمل ونقل
خیلی زیاد، خط اسلب بتنی، کاهش شیب مجاز و نیاز به تونل ها 

و پل های بزرگ

ABBX2000 سوئد –

)HSR( سوئیس 
1990

توسعه قطاری که روی خطوط موجود با سرعت باال سفر کند، شناختن پتانسیل بازار 
جهانی و ارتقاء سیستم

هزینه پایین اگر تنها نیاز به ارتقای خط باشد

Transrapide آلمان 

)Maglev(
1992

توسعه سیستم مگلو که سریعاً ساخته شود و امکان صادر کردن داشته باشد، با 
استفاده از ارتقای فناوري رانش مغناطیسی

زیاد، زیرا خط در ارتفاع ساخته می شود و کیفیت باالی ساخت 
موردنیاز است

)Maglev( ژاپن MLUهنوز در مرحله طراحی است
سرمایه گذاری بلندمدت در فناوري الکترودینامیك با این امیدواری که این فناوري در 

نهایت مناسب تر از الکترومغناطیس برای مگلو باشد.
در حال حاضر خیلی زیاد است. فناوري و طراحی گایدوی پیچیده

)Maglev( ژاپن HSSTهنوز در مرحله طراحی است
به عنوان یك انتقال دهنده پیشرفته براي انتقال مردم در مناطق شهری توسعه داده شد. 

شتاب زیاد، صدا و ارتعاش کم، شعاع قوس کوچك و طراحی گایدوی ساده از مزایای 
آن است.

نسبتاً کم که ناشی از سیستم مرسوم الکترومغناطیس 
مغناطیس های کوچك و وسایل نقلیه و گایدوی سبك تر است

کشورهاي استفاده کنندهنام تجاري يا مدلکشور صاحب فناوريفناوری
ETR 500ایتالیاETR 500ایتالیا

ICEآلمان

ICE1, ICE2, ICE3آلمان، هلند، بلژیك، سوئیس و اتریش

VALERORISروسیه

CRH3چین

ژاپنشینکانسن

E5 تا E1 ژاپنشینکانسن سري 100 تا 800 و

FASTECH360ژاپن

THSR 700Tتایوان

CRH2001Aچین

اسپانیاتالگو
Talgo 350اسپانیا

Talgo 250اسپانیا

TGVفرانسه

TGVفرانسه

ATGفرانسه

Eurostarانگلستان، فرانسه، بلژیك

Thalysفرانسه، بلژیك، هلند، آلمان

AVEاسپانیا

KTXکره جنوبي

Amtrack Acela Expressایاالت متحده آمریکا

قطارهاي کج شونده 
)Tilting(

ایتالیا
Amtrack Acela Expressایاالت متحده آمریکا

ایتالیاپندولینو سري 104

ژاپن
700N ژاپنشینکانسن سري

FASTECH360ژاپن

فرانسهTGV Reseauفرانسه

مگلو
ژاپنJR-Maglev MLKX01ژاپن

آلمان، چینTransrapidآلمان

جدول 3. هدف هاي توسعه براي سيستم هاي راه آهن سریع السير و مگلو

جدول4.  انواع قطارهاي سریع السير
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جهاني  وضعیت  گزارش هاي 
مي دهد  نشان  تجدیدپذیر  انرژي هاي 
که در عرصه انرژي گذري در حال روي 
در  جدید  رکوردهاي  ثبت  است.  دادن 
انرژي  نصب شده  ظرفیت هاي  افزایش 
به  رو  به سرعت  تجدیدپذیر، هزینه هاي 
کاهش به خصوص در مورد نیروگاه هاي 
از  حکایت  همگي  بادي،  و  خورشیدي 

این رویداد مهم دارد. روش هاي خالقانه 
از  بشر  انرژي  نیازهاي  تامین  پایدارتر  و 
اتخاذ  یکپارچه تر،  برنامه ریزي  طریق 
مدل هاي کسب و کار جدید و انگیزه بخش 
و استفاده خالقانه از فناوري هاي کلیدي، 
تغییر  به  بخشیدن  شتاب  حال  در 

سوخت هاي  به   دنیا  وابستگي  الگوي 
فسیلي است. بررسی شرایط حال حاضر 
با  مقایسه  و  تجدیدپذیر  نیروگاه های 
توسعه  چشم انداز  و  گذشته  سال هاي 
این  جایگاه  روشن شدن  در  می تواند  آن 
 ،2018 سال  شود.  واقع  مفید  صنعت 

برای  پایدار  نسبتا  بازار  یك  شاهد 
انرژی های تجدید پذیر بود. مجموع توان 
در  تجدیدپذیر  منابع  توسط  اضافه شده 
بود.   )GW( گیگاوات   181 سال،  این 
سهم  که  کشورهایی  تعداد  همچنین 
در  دارند،  تجدید پذیر  انرژی  در  باالیی 

حال افزایش است.

برق همچنان در كانون
توجه سياست گذاران 

بخش  در  دیگر  بار  یك  پیشرفت 
به  تجدیدپذیر  انرژی  شد،  متمرکز  برق 
برق  تولید  با  مقایسه  در  فزاینده ای  طور 

حرارتي رقابتی شده اند.
ساالنه  ظرفیت  جهاني  سطح  در 

وضعيت انرژي هاي تجدیدپذیر در ایران و جهان
شركت ساختمان و نصب فراب در مسير توسعه نيروگاه هاي خورشيدي

شكل 1- رشد توليد انرژي هاي تجدیدپذیر در دنيا

كارشناس بازرسي و كنترل كيفيت 
شركت ساختمان و نصب فراب

بهزاد پویش

مدیر بازرسي و كنترل كيفيت 
شركت ساختمان و نصب فراب

حميدرضا بنایي فرد
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اضافه شده به برق تجدیدپذیر از مجموع 
همه  به  شده  اضافه  خالص  ظرفیت 

سوخت هاي فسیلي بیشتر است.
ظرفیت   ،2018 سال  پایان  در 
حدود  تامین  براي  موجود،  تجدیدپذیر 
کفایت  جهان  برق  کل  از  درصد   26.2
برق  به  مربوط  درصد   15.8 که  مي کرد 

آبي است.
سراسر  در  تجدیدپذیرها  اکنون  هم 
غالب  جریان  و  منبع  به عنوان  دنیا 
سریع،  رشد  مي شوند.  محسوب  انرژي 
از  ناشي  برق،  بخش  در  خصوص  به 
بهبود  از  عبارتند  که  است  عامل  چند 
فناوري هاي  محور  هزینه  رقابت پذیري 
پیشگامانه  سیاست گذاري  تجدیدپذیر، 
منابع  به  بهتر  دسترسي  متعهدانه،  و 
و دغدغه هاي  انرژي  امنیت  مالي،  تامین 
محیط زیستي، افزایش تقاضاي انرژي در 
اقتصادهاي  و  توسعه  کشورهاي در حال 
نوظهور و نیاز به دسترسي به انرژي هاي 

براي  جدیدي  بازارهاي  نتیجه  در  نوین. 
انرژي هاي تجدیدپذیر متمرکز و پراکنده 

در تمامي نقاط در حال ظهور هستند.
اشتغال در بخش انرژي هاي تجدیدپذیر 
 11 به  و  یافت  افزایش   2018 سال  در 
غیرمستقیم(  و  )مستقیم  شغل  میلیون 
زیست  و  فتوولتائیك  خورشیدي  رسید. 
را  اشتغال زایي  آمار  بیشترین  سوخت ها، 
داشتند. با درنظرگرفتن همه فناوري هاي 
ایاالت متحده  تجدیدپذیر، چین، برزیل، 

 2018 در  شغل  ایجاد  پیشتازان  هند  و 
بودند.

تجدیدپذیر  برق  جهاني،  سطح  در   
سلطه  تحت  همچنان   2018 سال  در 
آن ها  مالك  –که  بزرگ  مولدهاي 
برق  تامین کننده  بزرگ  شرکت هاي 
قرار  هستند–  بزرگ  سرمایه گذاران  و 
دارد. هم زمان، بازارهایي وجود دارند که 
تولید پراکنده و کوچك مقیاس در آن ها 
رونق گرفتن  به  شروع  یا  و  رونق گرفته 

بازار  بزرگترین  بنگالدش  است.  کرده 
دنیا براي خورشیدي خانگي است و سایر 
کنیا،  )مانند  توسعه  درحال  کشورهاي 
تانزانیا در آفریقا، چین، هند و  اوگاندا و 
نپال در آسیا، برزیل  و گویان در آمریکاي 
التین( شاهد گسترش سریع سیستم هاي 
جمله  از  مقیاس،  کوچك  تجدیدپذیر 
شبکه هاي کوچك مبتني بر تجدیدپذیرها 
هستند، تا براي مردمي که دور از شبکه 
از  شود.  تامین  برق  مي کنند،  زندگي 
یافته،  توسعه  مناطق  و  کشورها  طرفي، 
آمریکاي  و  ژاپن  اروپا،  استرالیا،  شامل 
تعداد  قابل مالحظه  شمالي، شاهد رشد 
خود  که  صنعتي اند  و  خانگي  مشترکین 

برق مورد نیازشان را تامین مي کنند.

روندهاي صنعت و بازار 
نيروگاه هاي خورشيدي فتوولتائيك

» نصب بي سابقه و گسترش سریع 
به بازارهاي جدید«

شكل 2- سهم انرژي هاي تجدیدپذیر در توليد برق در پایان سال 2018



تولید  در  خورشید  انرژي  از  استفاده 
توجه  مورد  گذشته  سال هاي  طي  برق 
به نحو  آن  تکنولوژي  و  قرار گرفته 
چشمگیري توسعه یافته است به گونه اي 
احداث  هزینه  گذشته  سال   10 طي 
از  خورشیدي  نیروگاه  کیلووات  هر 
 2009 سال  در  دالر   5000 به  نزدیك 
یافته  کاهش  دالر   1000 از   کمتر  به 
توسعه  با  مي شود  پیش بیني  و  است 
تکنولوژي هاي جدید این روند ادامه یابد 
خورشید  از  الکتریسیته  انرژي  تولید  و 
اقتصادي تر شود. تولید انرژي الکتریسیته 
و  پاک  انرژي  یك  به عنوان  خورشید  از 
در  و  پایدار  محیط زیست،  براي  بي ضرر 

هر  تولید  مي آید.  حساب  به  دسترس 
نور  از  استفاده  با  برق  ساعت  مگاوات 
انتشار  از  خورشید به جاي ذغال سنگ، 
حدود 1000 کیلوگرم گاز دي اکسیدکربن 
هر  جایگزیني  مي کاهد.  محیط  در 
روش هاي  با  انرژي  تولید  از  درصد  یك 
خورشیدي،  انرژي  از  برق  تولید  متداول 
دي اکسیدکربن  تولید  درصد   13 حدود 
انرژي  تولید  بنابراین  مي دهد.  کاهش  را 
انرژي حاصل  از خورشید به جاي منابع 
از  یکي  به عنوان  فسیلي،  سوخت هاي  از 
گازهاي  تولید  کاهش  اصلي  روش هاي 
دماي  افزایش  از  جلوگیري  و  گلخانه اي 
دیگر  مزایاي  از  مي شود.  شناخته  زمین 

تولید انرژي خورشیدي که در سکوت و 
آلودگي صوتي  آرامش و بدون هیچ گونه 
مي شود،  انجام  تجدیدپذیر  منابع  از  و 
و  پایداري  بودن،  دسترس  در  فراواني، 

اطمینان از وجود همیشگي آن است.
خورشیدي  بازار   ،2018 سال  در 
نسبت  رشد  درصد   25 با  فتوولتائیك 
گیگاوات   100 رکورد   ،2017 به 
به  و  کرد  ثبت  را  شده  افزوده  ظرفیت 
آن  جهاني  ظرفیت  مجموع  ترتیب  این 
اعظم  بخش  رسید.  گیگاوات   505 به 
و  ژاپن  چین،  به  شده،  افزوده  ظرفیت 
از  یکي  داشت.  اختصاص  متحده  ایاالت 
رقابت پذیري  بازار،  این  گسترش  دالیل 

از  فتوولتائیك  خورشیدي  نیروگاه هاي 
مي شود  تخمین زده  است.  هزینه  نظر 
که تا پایان سال 2018، حداقل ظرفیت 
نصب شده نیروگاه هاي خورشیدي حداقل 
شود.  ثبت  گیگاوات  یك  کشور   32
نیروگاه هاي خورشیدي فتوولتائیك رشد 
چشمگیري در تولید برق در کشورهایي 
داشته  یونان  و  ایتالیا  هندوراس،  مانند 
استرالیا  مانند  کشوري  در  است. 
پنج  هر  از  خانه  یك  مي شود  پیش بیني 
خانه تا پایان سال 2018 بخش زیادي از 
تولید برقش را از طریق انرژي خورشیدي 
تامین نمایند.  در حال حاضر، بزرگترین 
در چین،  انرژي خورشیدي  تولید  مزارع 
البته  شده اند،  واقع  هند  و  ژاپن  آمریکا، 
و  امارات  مانند  خاورمیانه  کشورهاي 
عربستان هم در حال ورود به این حوزه 
نزدیك  آینده  در  است  قرار  و  هستند 
صحراها و کویرهاي آسیا و خاورمیانه به 
محلي براي تولید انرژي پاک از خورشید 

تبدیل شوند.

توليد انرژي خورشيدي در ايران
ایران که از مزیت گستره تابش فراگیر 
نور خورشید برخوردار است و حدود 300 
از دو سوم مساحت  روز آفتابي در بیش 
روزهاي  برابر   6 )که حدود  دارد  را  خود 
تابش  متوسط  از  و  است(  اروپا  آفتابي 
4.5 - 5.5 کیلووات ساعت بر متر مربع 
در روز برخوردار است، به عنوان کشوري 

شكل 3- وضعيت اشتغال در انرژي هاي تجدیدپذیر

شكل 4- ظرفيت نيروگاه هاي خورشيدي نصب شده به تفكيك كشور و منطقه تا پایان سال 2018

علمي
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با پتانسیل باال در تولید انرژي خورشیدي 
شناخته مي شود. با این وجود، سهم تولید 
برق از انرژي خورشید در ایران کمتر از یك 

درصد است.  
براساس آخرین گزارش سازمان انرژي هاي 
)ساتبا(  ایران  انرژي  بهره وري  و  تجدیدپذیر 
نصب  ظرفیت  کل  مرداد 1398،  به  مربوط 
رسیده  مگاوات   761 به  تجدیدپذیر  شده 
است.  380 مگاوات در حال احداث هستند؛ 
آنها  از  بخشی  که  شده  صادر  مجوز  یعنی 
برخی  و  دارند  قرار  بهره برداری  مسیر  در 
تجدیدپذیرها،  دسته بندی  داخل  در  خیر. 
ظرفیت  از  خورشیدی  نیروگاه های  ظرفیت 
این  است.  گرفته  پیشی  بادی  نیروگاه های 
توده  نیروگاه های زیست  است که  در حالي 
و  نداشته اند  پیشرفتی  حرارت  بازیافت  و 
برق آبی های کوچك در رتبه سوم قرار دارند. 
از  هم  دیگري  اطالعات  گزارشات،  این  در 
جنبه هاي اقتصادی و محیط زیستی هم داده 

می شود که در شکل5 مشاهده می کنید.

 چشم انداز برنامه ششم توسعه
برنامه ششم توسعه ظرفیت مورد قبول 
انرژی تجدیدپذیر تا سال 1400 را 5000 
پایان  تا  که  است  گرفته  نظر  در  مگاوات 
سال 1397 به 700 مگاوات رسیده است 
این یعنی در دو سال باقیمانده باید 4000 
مگاوات ظرفیت برق تجدیدپذیر به شبکه 
اضافه شود. از تیرماه 1388 تا بهمن 1397 
 700 به  ایران  در  تجدیدپذیرها  ظرفیت 
 4000 افزایش  پس  رسیده است؛  مگاوات 
مگاواتی در باقیمانده این زمان بسیار بعید 

به نظر می رسد.
فهرست  بعد  صفحه  جدول  در 
با  شده  احداث  خورشیدي  نیروگاه هاي 
ظرفیت 10 مگاوات و  بیشتر آورده شده 

است.

ورود شركت ساختمان و نصب 
فراب به حوزه انرژي خورشيدي

نگاه  با  فراب  نصب  و  ساختمان  شرکت 
شكل 5- پراكنش مولدهاي كيلوواتي تجدیدپذیر

علمي
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با کسب تجربه و  به آینده تالش مي کند 
و  نصب  تامین،  طراحي،  در  سابقه  ایجاد 
آماده  خورشیدي  نیروگاه هاي  راه اندازي 
ورود به بازار بزرگ و رو به گسترش انرژي 
خورشیدي در ایران و جهان شود. در این 
راستا، ورود به بازار نیروگاه هاي خورشیدي 
 1397 سال  استراتژیك  برنامه هاي  در 
شرکت، تصویب و عملیاتي شد.  با توجه 
به عدم وجود تجربه اجرایي از نیروگاه ها و 
پروژه هاي خورشیدي در شرکت ساختمان 
و نصب فراب و همچنین سایر شرکت هاي 
در  عملي  تجربه  کسب  هدف  با  گروه، 
طراحي، تامین و نصب و راه اندازي نیروگاه 
خورشیدي جهت ورود به این بازار، تصمیم 
 5 خورشیدي  نیروگاه  یك  شد،  گرفته 
ساختمان  بام  روي  بامي  پشت  کیلوواتي 
در  شود.  اجرا  پایلوت  عنوان  به  شرکت 
سازمان  دانش  فوق،  پروژه  اجراي  مسیر 
در حوزه هایي نظیر طراحي، منابع مختلف 
تامین و ساخت تجهیزات، انواع تجهیزات 
خورشیدي  نیروگاه هاي  در  استفاده  مورد 
و  ایران  در  پرفروش  و  مطرح  برندهاي  و 
اجراي  و  تامین  مشکالت  و  موانع  جهان، 
پروژه هاي خورشیدي و ... توسعه یافته یا به 
روزآوري شده و شرکت آماده ورود به انجام 

پروژه براي کارفرمایان شد.

تالش براي ورود
به بازار انرژي خورشيدي

شرکت ساختمان و نصب فراب به صورت 

وارد   ،1397 ماه  دي  از  عملي  و  جدي 
مناقصات پروژه هاي خورشیدي شده است. 
هر چند به دلیل افزایش قابل توجه قیمت 
افزایش قیمت تجهیزات  ارز و به تبع آن، 
نیروگاه هاي خورشیدي در نیمه دوم سال 
97 و ثابت ماندن نرخ خرید تضمیني برق 
سرمایه گذاري  دولت،  توسط  خورشیدي 
دلیل  به  خورشیدي  پروژه هاي  در  جدید 
عدم وجود توجیه اقتصادي تقریبا متوقف 
دولت  مصوبه  موجب  به  اما  است،  شده 
مبني بر الزام تامین حداقل 20 درصد برق 
مصرفي ادارت و سازمان هاي دولتي از محل 
برخي سازمان هاي  تجدیدپذیر،  انرژي هاي 
دولتي انجام پروژه هاي خورشیدي موضوع 
و  داشته اند  کار  دستور  در  را  مصوبه  این 
عمده مناقصات منتشر شده در حوزه انرژي 

این  است.  بوده  محل  این  از  خورشیدي 
شرکت در طي 6 ماه گذشته با تالش ها و 
بازاریابي  حوزه  در  صورت گرفته  اقدامات 
ارائه  به  و  خورشیدي  پروژه هاي  جذب  و 
بهترین قیمت و انعقاد قرارداد در 4 مناقصه 

شده است.

پروژه هاي نيروگاه خورشيدي 
شركت ساختمان و نصب فراب

كيلوواتي   5 نيروگاه  پروژه   -1
شركت ساختمان  و نصب فراب

مالك: شرکت ساختمان و نصب فراب
شرکت  مرکزي  دفتر  نصب:  محل 

ساختمان و نصب فراب
ظرفيت نامي: 5 کیلووات

نوع: پشت بامي - متصل به شبکه

تایید  اخذ   - خاتمه یافته  وضعيت: 
شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ

 26 نيروگاه خورشيدي  پروژه   -2
كيلوواتي

كارفرما: شرکت شهرک هاي صنعتي 
استان مازندران

ظرفيت نامي: 26 کیلووات
نوع: پشت بامي- متصل به شبکه

تایید  اخذ   - خاتمه یافته  وضعيت: 
استان  برق  نیروي  توزیع  شرکت 

مازندران  
نيروگاه  واحد   12 پروژه   -3

خورشيدي منفصل از شبكه
برق  نیروي  توزیع  شرکت  كارفرما: 

استان گلستان
ظرفيت نامي: 12 سامانه با ظرفیت 

1.5 کیلووات
نوع: پشت بامي- منفصل از شبکه

تایید  اخذ   - خاتمه یافته  وضعيت: 
شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان
كيلوواتي  10 نيروگاه  پروژه   -4 

 شركت گاز استان همدان
كارفرما: شرکت گاز استان همدان

ظرفيت نامي: 10 کیلووات
نوع: پشت بامي - متصل به شبکه

وضعيت: در دست اجرا
5- پروژه 5 كيلوواتي شركت گاز 

استان همدان
كارفرما: شرکت گاز استان همدان

ظرفيت نامي: 5 کیلووات
نوع: پشت بامي - متصل به شبکه

وضعيت: در دست اجرا
كيلوواتي   5 نيروگاه  پروژه   -6

شركت گاز استان همدان
كارفرما: شرکت گاز استان همدان

ظرفيت نامي: 5 کیلووات
نوع: پشت بامي - متصل به شبکه

وضعيت: در دست اجرا
پاركينگ  منظوره  دو  پروژه   -۷
كيلوواتي   50 خورشيدي  نيروگاه  و 

دانشكده نفت و گاز گچساران
كارفرما: دانشگاه یاسوج

ظرفيت نامي: 50 کیلووات
به  متصل   - پارکینگي  سازه  نوع: 

شبکه
وضعیت: در حال انعقاد قرارداد

تاريخ بهره برداريميزان سرمايه گذاريمحل احداثظرفيت )مگاوات(

5001398 میلیارد ریالاستان فارس، اقلید10

5001398 میلیارد ریالاستان فارس، آباده10

121398 میلیون یورواستان فارس، الرستان10

601397 میلیارد توماناستان یزد، مهریز10

121397 میلیون یورواستان یزد، چاهك10

91397 میلیون یورواستان قم، قم10

271396 میلیون دالراستان کرمان، ماهان20

141396 میلیون یورواستان خراسان جنوبي، خوسف10

71396 میلیون یورواستان هرمزگان، شهرک صنعتي توال جزیره قشم10

5201396 میلیارد ریالاستان یزد، اردکان10

6501396 میلیارد ریالاستان تهران، شهرستان ري10

5001396 میلیارد ریالاستان فارس، شیراز10

18.51395 میلیون دالراستان اصفهان، جرقویه10

علمي
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سفرگردي با فرابي ها

ركاب زنی درمسير كرانه ساحلي خليج فارس
بخش
پاياني

پرواز به اهواز 
و مونتاژ دوچرخه
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بندر  از  بروم،  به كيش  نمي توانم  بودن دریا  به خاطر مواج  اینكه فهميدم  از  بعد 
آفتاب به سمت بندر لنگه حركت كردم، بر خالف آن چيزی كه همه فكر می كنند، 
جاده جنوبی كشور پر است از مسيرهاي سرباالیي و سرپایيني، وجود بادهای شمالی 
ركاب زنی را در آن آب و هوا سخت می كرد. مسافت از جایي كه من بودم تا بندر لنگه، 
150 كيلومتر بود، به همين خاطر تصميم گرفتم در ميانه راه در روستایي به نام باوردان 
چادر بزنم، از مردم محلي درباره جا و مكان مناسب براي چادر زدن پرس و جو كردم 

و آن ها به من ماندن در مسجد را پيشنهاد كردند. در مساجد اهل تسنن، اتاقي به 
افراد »ابن سبيل« یعني در »راه مانده« مي دهند. این اتاق قسمتی از فضای مسجد و 
دارای تمام امكانات رفاهی است. چيزي كه در این مسجد نظر مرا جلب كرد، این 
بود كه متوجه شدم در مساجد اهل تسنن، كسي اجازه ندارد از درب ایوان با كفش 
وارد مسجد بشود. همچنين در مساجد هميشه باز است و زماني كه علتش رو از خادم 
مسجد پرسيدم، پاسخ داد كه مسجد خونه خداست، خدا در خونه اش را هيچ وقت به 
روي بندگانش نمي بندد!  فردا صبح آن روز براي اطالع از ساعات حركت كشتي ها با 

بندر چارك تماس گرفتم، گفتند یك حركت به سمت كيش وجود دارد ...

كارشناس فنی- معاونت مهندسي

رضا حضرتي
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سفرگردي با فرابي ها

 به همین علت با تمام توان 50 کیلومتر 
خالف مسیرم را طي کردم تا به موقع به زمان 
حرکت برسم اما متاسفانه وقتي رسیدم اعالم 
کردند که برنامه حرکت کنسل شده است. با 
دوباره  بي مسئولیتي،  این  از  عصبانیت  تمام 
به مسیر خود ادامه دادم. البته نباید از حق 
گذشت که آدم خوب همه جا هست، مثال 
وقتي به بندر لنگه رسیدم و داخل مغازه رفتم 
تا خرید کنم هنگامي که صاحب مغازه فهمید 
که دلیلي رکاب زني من براي چه است در قبال 
خریدم، هیچ پولي دریافت نکرد. از آنجایي که 
بوده  تجاري مشهوري  بندر  لنگه، یك  بندر 
تاریخي زیادي در  این رو، خانه هاي  از  است، 
آنجا وجود دارد، مانند خانه امامي که مربوط 
به یك تاجر مشهور در دویست سال پیش 
است و مشرف به دریا. حوالي ظهر بندر لنگه 
را ترک کردم به امید اینکه شب بتوانم خودم را 
به بندر خمیر برسانم ولي به علت باد مخالف و 
گردنه هاي موجود در جاده، در تاریکي شب به 
روستایي به نام سایه خوش رسیدم و مستقیم 
رفتم سمت مسجد شهر که سورپرایز شدم. 
مسجدی بسیار با ابهت با مناره های به طول 
بیش از 57 متر  و بسیار باشکوه که گنجایش 
2 هزار نفر را داشت؛ چیزی معادل سه برابر 
جمعیت کل روستا. پیگیر شدم، به من گفتند 
این روستا توسط خیرین اهل تسنن، که خارج 
از ایران هستند ساخته شده است. به طور کلی 
در روستاهای اهل تسنن مسجد جامع بسیار 
ویژه و مهم هستند و در ساخت آن، حداکثر 
زیبایی خلق مي شود.  روز سیزدهم فروردین 
نزدیك ترین  بندر  این  رسیدم.  پل  بندر  به 
مسیر براي رسیدن به جزیره زیبای قشم است 
که به راحتي جزیره از این مکان دیده مي شود. 
بدون پرداخت پول و بدون ایستادن در صف، 
مستقیم به داخل کشتي رفتم چون در آنجا 
دوچرخه حکم عابر پیاده را دارد. طول جزیره 
به قسمت  و من  است  کیلومتر  قشم، 150 

مرکزی آن رسیده بودم. هوا طوفاني بود و باید 
در باد مخالف و در آن شرایط آب و هوایی بسیار 
بد، رکاب مي زدم. در قسمت مرکزی جزیره 
به روستای رمکان رسیدم از فرط خستگی با 
دوچرخه وارد مسجد شدم و در کمال تعجب 
با پذیرایي گرم و بی نظیر خادم مسجد مواجه 
شدم. پیرمردی که وقتی فهمید برای حمایت 
از بیماران مبتال به سرطان رکاب مي زنم مرا 

در آغوش گرفت و اشك ریخت.
بعد از ظهر همان روز به مسیر خودم ادامه 
دادم تا به شهر زیباي قشم در قسمت شرقی 
جزیره رسیدم. شب و با هماهنگی با یکی از 
دوستان در یك اقامتگاه ماندم و این فرصتي 

شد براي ریکاوري و شستن وسایلم. 
دیدن  به  ماشین  با  روز  آن  فرداي 
از  رفتم.  بی نظیر  جزیره  این  زیبایی های 
تنگه چاهکو گرفته تا قلعه پرتغالي ها و دره 
ستارگان. دیدن زیبایي هاي این جزیره حداقل 
براي  من  که  مي خواست  فرصت  هفته  یك 
اینکه از برنامه عقب نمانم، مجبور شدم قشم 
از  یکی  کنم.  ترک  هرمز  جزیره  قصد  به  را 
دوستان غواصم در هرمز منتظر من بود. هر 
چه از زیبایی بندر هرمز بگویم، کم گفته ام. 
این جزیره با شش هزار سکنه، کوه هاي خاکي 
رنگی، غار نمکی و ساحل متنوع و زیباي آن، 
عقل و هوش را از سر آدم مي برد.  با دوچرخه 
دور جزیره به طول سي کیلومتر را رکاب زدم و 

زیبایي آن را دیدم.
به  مسافربري  قایق  با  روز  آن  فرداي   
بندرعباس  در  روز  یك  و  رفتم  بندرعباس 
ماندم. از آنجا مسیر خود را به سمت میناب 
ادامه دادم. در شهر میناب دوست خوبم آقای 
با  اقامت  براي  پیوست.  من  به  شیخ االسالم 
یکی  ولی  بودیم،  کرده  فدراسیون هماهنگ 
از مردم خونگرم این شهر وقتی مرا دید، با 
اصرار فراوان ما را به منزل خود دعوت کرد که 
در منزلشان با جناب آقای حبیب اشتری و 

همسرشان که سایکل توریست هاي بین المللی 
هستند، آشنا شدیم.  از این قسمت برنامه ما 
وارد استان سیستان و بلوچستان شدیم. وقتی 
وارد استان سیستان و بلوچستان می شوید، 
گویا وارد دنیای دیگری مي شوید. از آنجایي 
نمي رسیم  جاسك  بندر  به  مي دانستیم  که 
ماندیم.  بریزک  روستاي  مسجد  در  را  شب 
دوچرخه سایکل براي مردمان محلي بسیار 
جذاب هست و من هم سعي داشتم تا حتي 
المقدور با مردم محلي ارتباط برقرار کنم. در 
15کیلومتري بندر جاسك الستیك دوچرخه 
پاره شد و باالجبار دوچرخه را سوار یك خاور 
لوازم  بتوانم  اینکه در جاسك  امید  به  کردم 
یدکي پیدا کنم که متاسفانه محقق نشد و 
با دو الیه کردن تیوپ مشکل را تا حدودي 
برطرف کردم. برایم باورش سخت بود که در 
اواسط فروردین جالیزار هندوانه وجود داشته 
باشد، حسابي از خجالت شکم برآمدیم. مسیر 
ادامه  افتضاح  با آسفالت  را در جاده اي  خود 
دادیم تا به لیردف رسیدیم. نکته جالب این 
شهر  این  مغازه داران  اکثر  که  بود  این  شهر 
شده   افغانستان  وارد  گویي  بودند،  افغان تبار 
ونك  نام  به  روستایي  نقشه،  روي  از  بودیم. 
بود.  عمان  دریاي  مجاورت  در  که  دیدم  را 

جذابیت اسم آن روستا  ما را به آنجا کشید. 
همان طور  زیبا.  بسیار  و  بي نظیر  ساحلي 
که محو زیبایي و آرامش این ساحل بودیم 
دو جوان به سمت ما آمدند که از قضا معلمان 
مدرسه آن روستا بودند. ما را به مدرسه دعوت 
کردند و شب را در مدرسه ماندیم. فردا حدود 
20 کیلومتر به موازات این ساحل آرام و زیبا 
رکاب زدیم و بعد از  مسیري که روي نقشه هاي 
به سمت  نداشت  مانند گوگل وجود  هوایي 
کیلومتري  تا 5  کردیم.  حرکت  زرآباد  شهر 
شهر، منطقه، بیاباني بود اما هنگامي که وارد 
محدوده شهر مي شوید همه جا بسیار سرسبز 
است. دراین شهر با حفر چاه هاي عمیق و به 

روش غرقابي موز های بسیار کوچك برداشت 
آب  رفتن  هدر  باعث  متاسفانه  که  شد  مي 
مي شد. مسیر خود را ادامه دادیم تا به ساحل 
بسیار زیبای درک رسیدیم. جایی که بیابان 

مستقیما به دریا وصل می شود. 
در این روستاي بي نظیر هم مهمان معلمین 
مدرسه بودیم که داخل کانکسي در مدرسه 
زندگي مي کردند. متاسفانه این روستا تنها دو 
روز در هفته آب داشت که آن آب هم قابل 
خوردن نبود. ولي بکر بودن و طبیعت بي نظیر 
این منطقه باعث مي شد تا مشکالت منطقه 
را فراموش کنیم. فرداي آن روز، مسیرمان را 
به سمت کنارک ادامه دادیم. مسیر پر بود از 
نیسان وانت هایي که با سرعتي سرسام آور و 
خطرناک در حال قاچاق سوخت به سمت مرز 
پاکستان بودند و سرعت آن ها، رکاب زني را تا 
حدودي سخت کرده بود. در میانه راه و در 
نزدیکي شهر کهیر از یك موتور، سوار آدرس 
را پرسیدیم که ما را با اصرار فراوان به منزل 
خود دعوت کرد. به طور کلي، مردمان جنوب 
به خصوص مردمان بلوچ، بسیار خوش برخورد 
و مهمان نواز هستند و بر خالف باورهاي غلط 
عامه مردم، این منطقه از کشور حداقل براي 
مسافران و مردمان غیر محلي بسیار امن و 

آرام بود.
 

بعد از ظهر مسير خود را ادامه داديم
تا به چابهار رسيديم؛ نقطه اتمام سفر...

چابهار  فدراسیون  مهمانسراي  در  شب   
ماندم و فرداي آن روز به دیدن زیبایي هاي 
پیرامون این شهر رفتم. از ساحل دیدنی بریس 
گرفته تا ساحل ماسه اي لیپار و اسکله زیباي 

بریس و کوه هاي مریخي. 
کیلومتر   2200 مسیر  ترتیب،  این  به   
رکاب زنی من از اهواز تا چابهار خاتمه یافت. 
فرداي آن روز دوچرخه را دمونتاژ کردم و با 

پرواز به سمت تهران برگشتم.
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