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پروژه خدمات فني مهندسي 
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فراب؛ مدال آور افتخار صادرات سال 1398 شد
معاول اول رئیس جمهور در بیست و سومین سالروز ملی صادرات، از گروه فراب به عنوان »مدال آور 
افتخار صادرات سال 1398« تقدير كرد و مدال افتخار صادرات را به مديرعامل گروه فراب اهدا 
روز  بیست و سومین سالروز ملی صادرات كه  فراب، در  روابط عمومي شركت  به گزارش  كرد. 
دوشنبه يازدهم آذرماه 1398 در سالن اجالس سران برگزار شد، دكتر »اسحاق جهانگیري«، 
معاون اول رئیس جمهور، لوح تقدير و مدال افتخار صادرات را به دكتر »علي وكیلي«، مديرعامل 

گروه فراب اهدا كرد... 

بزرگ ترين پروژه صدور خدمات فني مهندسي فراب  به ثمر نشست 
سد پوهولپوال و تونل ارتباطي بین دو سد دايرابا و پوهولپوال در چارچوب پروژه چندمنظوره اومااويا، 
در مراسمي با حضور رئیس جمهور وقت سريالنکا و نايب رئیس مجلس اين كشور، سفیر جمهوري 
اسالمي ايران در سريالنکا، مديرعامل شركت فراب و نايب رئیس هیأت مديره شركت و همچنین 

جمعي از مسئوالن و مقام هاي كشور سريالنکا، در روز هشتم آبان ماه 1398 افتتاح شد...

نيروگاه داالهو در خدمت تأمين برق ايران
واحد نخست بخش گاز نیروگاه سیکل تركیبي داالهو به ظرفیت 310 مگاوات در هشتمین 
هفته از پويش #هرهفته_الف_ب_ايران، روز سه شنبه نوزدهم آذرماه 1398 با حضور رئیس 
مجلس شورای اسالمی، وزير نیرو، استاندار كرمانشاه، نماينده مردم اسالم آباد غرب و داالهو در 
مجلس شوراي اسالمي، مديران ارشد گروه فراب و جمعي از مسئوالن استاني و سفیر ايتالیا در 

جمهوري اسالمي ايران افتتاح شد...

افتتاح نيروگاه آبی 150 مگاواتي سردشت 
نیروگاه آبی 150 مگاواتی سردشت در استان آذربايجان  غربی، روز سه شنبه چهاردهم آبان ماه 1398 
با حضور دكتر »علی الريجانی«، رئیس مجلس شورای اسالمی و دكتر »رضا اردكانیان«، وزير نیرو، به 
صورت رسمی افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی شركت فراب، مهندس »محمدعلی خدادادی«، 
معاون پروژه های نیروگاه  آبی شركت فراب ، در حاشیه آغاز بهره برداری از اين طرح در جمع خبرنگاران 
گفت: اين نیروگاه برق آبی با هدف كمک به پیک بار مصرفی احداث شده و دارای سه واحد 50 مگاواتی 

است كه توان تولید 422 گیگاوات ساعت برق در سال را دارد...

تقدير وزير نيرو از شركت فراب
 در مراسم افتتاح رسمی نیروگاه آبی سردشت، لوح تقديری به امضاي وزير نیرو به مديرعامل 

شركت فراب اهدا شد...

درس آموخته از يك حادثه 
اسفندماه سال گذشته، در يکي از كارگاه هاي غرب كشور، شاهد حادثه اي در زمینه جابه جايي 
تجهیزات با استفاده از جرثقیل بوده ايم كه مي تواند براي بسیاري از همکاران به عنوان يک تجربه 

بسیار آموزنده در كار با جرثقیل محسوب شود...

 نمايش توانمندي هاي گروه فراب در نوزدهمين
 نمايشگاه بين المللی صنعت برق ايران

غرفه گروه فراب در نوزدهمین نمايشگاه بین المللی صنعت برق ايران، میزبان جمع زيادي از 
به گزارش روابط عمومی شركت فراب،  بود.  دست اندركاران، مديران و متخصصان صنعت برق 

نوزدهمین نمايشگاه بین المللی صنعت برق ايران، روز پنجشنبه نهم آبان ماه با حضور...

 فراب؛ تنها پيمانكار ايراني
حاضر در نمايشگاه هايدرو 2019 در كشور پرتغال 

 Concept to closure:( با شعار  Hydro 2019 كه  نمايشگاه  در  با حضور  فراب  شركت 
Practical steps( در شهر »پورتو« در كشور پرتغال برگزار شد، توانمندی های فنی و مهندسی 

خود را معرفی كرد...

 نصب بازوهای بارگيری  نخستين اسكله بندر خدماتی
 و صادراتی تمبك توسط شركت ساختمان و نصب فراب

شركت ساختمان و نصب فراب از نصب سه بازوی بارگیری بوتان و پروپان نخستین اسکله بندر 
بازوی  يک  و  پروپان  بوتان،  شامل  بارگیری  بازوهای  اين  داد.  خبر  تمبک  صادراتی  و  خدماتی 

مشترک، هر يک با ظرفیت بارگیری 2500 تن در ساعت است...

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

حمل تجهيزات در پروژه هاي مترو 
براساس تعاريف، پروژه را به عنوان يک سازمان موقت كه بايد يک نتیجه منحصربه فرد و از پیش 
نمايد، مي شناسیم.  با منابع مشخص، كسب  و  تعیین شده  از قبل  را در يک زمان  تعیین شده 
معموال موضوعات هر پروژه نیز منحصر به فرد است. در خصوص نصب تجهیزات در پروژه هاي ريلي 
نیز مي توان گفت كه يکي از مهم ترين تفاوت هاي خاص اين پروژه ها نسبت به ساير پروژه هاي 
نیروگاهي و نفت، گاز و پتروشیمي و ...، موضوع دشواري حمل تجهیزات از انبار تا محل نصب 

است...

معيارها و مشخصات خطوط ريلي سريع السير
به طوركلي، محدوديت سرعت در راه آهن به پارامترهايي نظیر داليل فني از جمله ايمني، كیفیت 
خط، قدرت كشش، آثار دينامیکي، محدوديت حركت در قوس ها، عوامل زيست محیطي و عوامل 
اقتصادي بستگي دارد. تاكنون ويژگي هاي اصلي طراحي خطوط سريع السیر در دنیا در قالب موارد: 
• مشخصات فني بهره برداري همسان )2002 و 2003( كه استانداردهاي سیستم هاي زيرمجموعـه 

را در شـبکه هاي ريلي اتحاديه اروپا مشخص مي كند...

 راه حل های تركيبی و همبستی در نيروگاه های  آبی
پاسخی به نيازهای حال و آينده

به  تجديدپذير  نیروگاه های  برق  اتصال  توسعه،  حال  در  و  توسعه يافته  كشورهای  در  امروزه،   
شبکه سراسری برق در ابعاد بزرگ، يکی از چالش های مهم،  به خصوص از جنبه زيرساخت های 
خطوط انتقال به شمار می رود. گسترش شبکه انتقال به گونه ای كه از عهده اين شرايط برآيد، 
مستلزم هزينه است. در مواردی نیز احداث خطوط انتقال جديد با مقاومت های اجتماعی همراه 
است )به صورت كلي در مناطق پر برخوردار و توسعه يافته(. بنابراين، همگام با رشد انرژی های 
تجديدپذير و به منظور اجتناب از رفتار تناوبی توان ورودی به شبکه، توجه به راه حل های پايداری 

شبکه ضروری است...

ای كاش، هرگز جنگی وجود نداشت
و همه در صلح و آرامش زندگی می كردند

است.  است«،  سال  آخر  فصل  »پايیز  رمان  از  پس  مرعشی«  »نسیم  اثر  دومین  »هرس«،  رمان 
مرعشی با نوشتن كتاب خوِب پايیز فصل آخر سال است، توانست برنده جايزه ادبی جالل آل احمد 
پايیز فصِل آخر سال است روايت  از پشت جلد كتاب هرس آمده است: »اگر  شود. در قسمتی 
بالتکلیفی و ترديدهای يک نسِل آرمان خواه بود و سرگشتگی شان، َهَرس رازهايی را روايت می كند 
كه سرنوشِت پسران و مادرانی را رقم زد كه در اليه های تاريخی غلیظ گم شدند… َهَرس روايتی 

است برآمده از دِل تاريِخ جنِگ طوالنی ايران و عراق.«...

 ما در طبيعت به جز ردپا، چيزي به جا نمي گذاريم...
اين متن با هدف آشنايي بیشتر با اصول سفر به طبیعت و حفظ آن، آشنايي با اصول گردشگري، 
با  آشنايي   ،)Sustainable Tourism( پايدار  گردشگري   ،)Eco-tourism( توريسم  اكو 
بوم گردي ها )Ecolodge( نوشته شده است و به دنبال بررسي موضوعات گردشگري به معرفي 
يک لوكیشن طبیعت گردي، نحوه دسترسي به آن، فصل مناسب براي سفر به آن مکان و جاذبه هاي 
منطقه اي آن مي پردازد و همچنین در ادامه مطلب، به سواالتي نظیر نحوه تعامل با جامعه محلي، 

جايگاه گردشگر و جامعه محلي پاسخ مي دهد.
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همت و تالش همكاران گرامي گروه فراب در دو  ماه آبان و آذر، منجر به كسب
موفقيت هاي زير شد كه نشريه فراب نيز اين افتخارات را شادباش مي گويد:

- افتتاح بخش هايي از پروژه چند منظوره اومااويا در سريالنكا
- افتتاح نيروگاه آبي سردشت در استان آذربايجان غربي

-افتتاح واحد نخست بخش گاز نيروگاه داالهو در استان كرمانشاه
- افتتاح ايستگاه هاي الندشت و كوهسنگي در خط 2 قطار شهري مشهد

- افتتاح ايستگاه مولوي در خط 7 مترو تهران
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نيروگاهپارسجنوبیرادر
صفحات30و31ببينيد...

 نشريه فراب از مقاله ها و مطالب همکاران و 
صاحب نظران استقبال مي كند.

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

 مقاله هاي ارائه شده لزوما ديدگاه نشريه نیست.
 نشريه در تلخیص، اصالح و ويرايش مطالب آزاد است.
 مسئولیت صحت مطالب بر عهده نويسندگان است.
 نقل مطالب نشريه فراب فقط با ذكر منبع مجاز است.
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فراب؛ مدال آور افتخار
صادرات سال 1398 شد

پس از 8 دوره كسب عنوان هاي »صادركننده نمونه« و »ممتاز«
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مجله خبريمجله خبري

معاول اول رئيس جمهور در بيست و سومين سالروز ملی صادرات، از 
گروه فراب به عنوان »مدال آور افتخار صادرات سال 1398« تقدير كرد 

و مدال افتخار صادرات را به مديرعامل گروه فراب اهدا كرد.
سومين  و  بيست  در  فراب،  شركت  روابط عمومي  گزارش  به 
سالروز ملی صادرات كه روز دوشنبه يازدهم آذرماه 1398 در سالن 
اول  برگزار شد، دكتر »اسحاق جهانگيري«، معاون  اجالس سران 
رئيس جمهور، لوح تقدير و مدال افتخار صادرات را به دكتر »علي 

وكيلي«، مديرعامل گروه فراب اهدا كرد.
در بيست و سومين سالروز ملی صادرات كه با شعار »رونق توليد 
صادراتي، شكوفايي اقتصادی« برگزار شد، از گروه »فراب« به عنوان 
»صادركننده  عنوان  به  شركت  شش  از  صادرات،  افتخار  مدال آور 
ممتاز« و از 36 شركت به عنوان شركت هاي نمونه صادراتی تقدير شد. 

گروه فراب پيش از اين نيز در سال های 1389، 1390، 1391، 1393 و 
1394 به عنوان »صادركننده نمونه خدمات فنی و مهندسی« انتخاب 

شده و مورد تقدير قرار گرفته بود.
همچنين فراب در سال هاي 1395، 1396 و 1397 نيز موفق به كسب 
عنوان »صادر كننده ممتاز خدمات فني و مهندسي« و دريافت تنديس 

و لوح تقدير از مقام هاي عالي رتبه كشوري شده بود. 
از مهم ترين پروژه هاي صادرات خدمات فني مهندسي گروه فراب 
كشور  در  توده 2«  مگاواتي »سنگ  نيروگاه 220  و  به سد  مي توان 
تاجيكستان، »طرح چند منظوره اومااويا« شامل سد، تونل و نيروگاه 
عراق،  كشور  در  »الصدر«  گازي  نيروگاه  سريالنكا،  كشور  در  آبي 
نيروگاه هاي آبي »تانا«، »ترم« و »كينداروما« در كشور كنيا و نيروگاه 

آبي »درالوك 2« در كردستان عراق اشاره كرد.
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بیست  در  رئیس جمهور  اول  معاون 
از  صادرات،  ملی  سالروز  سومین  و 
صادركنندگان به عنوان رزمندگان جنگ 
اقتصادی و مدافعان كیان و تمامیت ارضی 
كشور نام برد و با بیان اين كه قطعا اين 
خواهد  ثبت  به  ايران  تاريخ  در  دوران 
عرصه  فعاالن  دست  بايد  افزود:  رسید،  
با وجود فضای  صادرات را كه توانسته اند 
فعالیت  مختلف  محدوديت های  و  بسته 

كنند، بوسید.
اشاره  با  جهانگیری«  »اسحاق  دكتر 
فشار های  و  برجام  از  آمريکا  خروج  به 
همه جانبه اين كشور بر بخش های اصلی 
اقتصاد ايران، گفت: آمريکايی ها در دو سال 
فعالیت  اصلی  گلوگاه های  تمام  گذشته 
با  اما  كردند.  مسدود  را  ايران  اقتصادی 
وجود همه اين مسائل، امروز با سرافرازی 
با  اگرچه  ايران  اقتصاد  كه  می گويیم 
مشکالت مختلفی روبرو شد، اما توانست 

روی پای خود بايستد. 
جهانگیری افزود: دولت آمريکا با خروج 
از برجام، فشار سنگین و بی سابقه ای علیه 
ملت ايران و جمهوری اسالمی ايران وارد 
كرد و به صورت آشکار و بدون پرده پوشی 
اعالم كردند كه بیشترين درد را به جامعه 
ايران وارد خواهیم كرد و جنگ اقتصادی 

بزرگی علیه ايران به راه خواهیم انداخت.
بود  اين  تصورشان  آنها  افزود:  وی 
و  می رسد  فروپاشی  به  ايران  اقتصاد  كه 
شکل گیری  به  منجر  اقتصادی  مشکالت 
اعتراض هاي گسترده می شود و در همین 
هر  تاكنون  ارديبهشت سال 97  از  راستا 
ايران  اقتصاد  بر  خود  فشارهای  بر  روز 
دانشگاهیان،  است  الزم  كه  افزوده اند 
را  موضوع  اين  صاحب نظران  و  نخبگان 
آيا  كه  دهند  قرار  تحلیل  و  ارزيابی  مورد 
علیه  دو سال  فشاری ظرف مدت  چنین 

يک ملت و دولت در تاريخ سابقه دارد؟ 
جهانگیری با اشاره به اينکه آمريکايی ها 

نتوانستند میزان فروش و صادرات  هرگز 
نفت خام ايران را به صفر برسانند، تصريح 
فشار  تحت  ايران  نفت  فروش  البته  كرد: 
قرار گرفت و حتی كشورهای دوست ايران 
جرات خريد نفت را ندارند و دولت برای 
فروش نفت به روش های ديگری متوسل 

می شود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اينکه 
و درآمدهای حاصل  نفت  میزان صادرات 
كرده  پیدا  كاهش  كشور  نفت  فروش  از 
است، گفت: آنچه توانسته جايگزين فروش 
و  غیرنفتی  صادرات  توسعه  باشد،  نفت 
است  صادرات  عرصه  فعاالن  تالش های 
كه باعث شده از سال 97 تاكنون میزان 
تولید و صادرات كشور كاهش پیدا نکند و 
رشد اقتصادی امروز نسبت به سال گذشته 

وضعیت بهتری دارد.
وضع  الهی،  فضل  به  داد:  ادامه  وي 
اقتصادی  فعاالن  همت  به  كشور  اقتصاد 
بسیار بهتر از آن چیزی است كه آمريکا 
در  اما  بود.  ديده  خواب  ما  كشور  برای 
در  بايد  همواره  ما  مردم،  معیشت  بخش 
پیشگاه ملت ايران خصوصا طبقات ضعیف 
برابر مشکالت سر  در  به خاطر صبرشان 
تعظیم فرود آوريم كه با تحمل سختی ها و 

فشارها، اين روزها را پشت سر می گذارند.
راهکار  اينکه  بر  تاكید  با  جهانگیري 
آمريکا،  حداكثری  فشار  راهبرد  با  مقابله 
سیاسی،  اقتصادی،  تاب آوری  و  مقاومت 
كرد:  تصريح  است،  اجتماعی  و  فرهنگی 
راهکار  فقط  كشور  اقتصادی  مسائل 
راهکارهای  بايد  بلکه  ندارد،  اقتصادی 
نظر  در  حتماً  نیز  را  اجتماعی  و  سیاسی 
گرفت. وی از صادرات غیرنفتی به عنوان 
آوردن  به دست  برای  رقبا  با  مبارزه  يک 
تاكید  با  و  كرد  ياد  بین المللی  بازارهای 
لحظه ای  بخشنامه های  صدور  اينکه  بر 
كند،  وارد  لطمه  صادرات  به  می تواند 
گفت: مدير واقعی كسی است كه نیازهای 
پاسخ  آن  به  و  كند  شناسايی  را  كشور 
ما  سیاست گذاری  و  تصمیم  هر  دهد. 
ممکن است برای يک بخش مفید باشد، 
تاثیرات  ابعاد و زوايای مختلف و  بايد  اما 
آن را بر ساير بخش ها نیز به دقت مورد 
اول  معاون  دهیم.  قرار  بررسی  و  ارزيابی 
از  را  غیرنفتی  صادرات  رئیس جمهور، 
كشور  اقتصاد  پیشران های  مهم ترين 
برشمرد و گفت: براساس برنامه ريزی ها و 
تصمیم ها، نظام بانکی 100 هزار میلیارد 
در  سرمايه  تامین  برای  تسهیالت  تومان 

گردش واحدهای تولیدی پیشران اقتصاد 
پرداخت خواهد كرد كه در اين راستا، آن 
صادراتی  فعالیت  كه  تولیدی  واحدهای 
دارند، در اولويت خواهند بود. جهانگیري 
همچنین با اشاره به درخواست های مطرح 
شده مبنی بر ادغام بانک توسعه صادرات و 
صندوق ضمانت صادرات گفت: اين موضوع 
در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
نیز مطرح شد و به وزير صنعت، معدن و 
بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  و  تجارت 
ماموريت داده شد تا طرح پیشنهادی خود 

را در اين خصوص تدوين و ارائه كند.
همسايه  كشورهای  اينکه  بیان  با  وي 
مهم ترين بازارهای هدف صادرات غیر نفتی 
كشور   15 واردات  میزان  گفت:  هستند، 
همسايه ما ساالنه بیش از 1100 میلیارد 
دالر است و اين در حالی است كه ايران 
اختیار  در  را  بازار  اين  از  اندكی  سهم 
دارد. اين مقام مسئول با تاكید بر اهمیت 
بازارهای صادراتی  به  بیشتر  توجه هرچه 
صادرات  افزود:  همسايه  كشورهای 
صادرات  از  افغانستان،  به  ايران  غیرنفتی 
به كل اتحاديه اروپا بیشتر است و اهمیت 
صادرات به كشورهای همسايه نظیر عراق،  
تركیه و روسیه، نسبت به ساير كشورهای 

اروپايی دوچندان است. 
معاون اول رئیس جمهور بر لزوم ايجاد 
و  تأكید كرد  بزرگ صادراتی  شركت های 
گفت: وقتی روسیه از سوی اتحاديه اروپا 
اين  رئیس جمهور  شد،  مواجه  تحريم  با 
كشور اعالم كرد كه روسیه آمادگی دارد 
محصوالت  از  خود  نیازهای  تامین  برای 
پیش رو  مشکل  اما  كند.  استفاده  ايرانی 
صاحب  و  بزرگ  شركت های  كه  بود  اين 
برند صادراتی در ايران وجود نداشت. بايد 
بخش  فعاالن  همکاری  با  بازرگانی  اتاق 
فوريت  با  صادركنندگان،  و  خصوصی 
صادرات  رونق  برای  بزرگی  شركت های 

تشکیل بدهند.

جهانگیری:

صادرکنندگان، رزمندگان جنگ اقتصادی
 و مدافعان کيان و تماميت ارضی کشور هستند



7 نشريه شماره 66 | آبان و آذرماه 1398

مجله خبري روايتبه
تصوير



نشريه شماره 66 | آبان و آذرماه 81398

مجله خبري

رئیس هیأت مديره انجمن صادركنندگان خدمات فنی 
و مهندسی ايران در مراسم بیست و سومین سالروز ملی 
صادرات گفت: سطح معیشت و زندگی مردم وابسته به 

صادرات است، اين مهم بايد مدنظر قرار بگیرد.
»محمدرضا انصاری« افزود: همه كشورهای توسعه يافته، 
توجه به صادرات را در كنار رونق تولیدشان مدنظر قرار 
داده اند. به گونه اي كه صادرات مالزی از سه میلیارد دالر 
به حدود 270 میلیارد دالر در سال گذشته رسید. وی 
ادامه داد: جهش قیمت ارز يک پتانسیل صادراتی برای 
كشور به وجود آورده است و بايد از اين فرصت استفاده 
كرد. انصاری اضافه كرد: ما حدود هشت هزار صادركننده 
در كشور داريم. مقام چهارم يا پنجم مهندسی جهان را 
داريم و پتانسیل های مديريتی و علمی وافری داريم و بايد 
مکانسیم های استفاده از اين ظرفیت ها و استعدادهای ملی 
صادركنندگان  انجمن  مديره  هیأت  رئیس  شود.  كشف 
خدمات فنی و مهندسی ايران در ادامه گفت: سرمايه 100 
میلیون دالری صندوق ضمانت صادرات ايران، برای صدور 
ضمانت نامه های صادراتی كفايت نمی كند، بايد افزايش اين 

سرمايه پیگیری بشود.
ايران  صادرات  ضمانت  صندوق  اكنون  افزود:  انصاری 
چند برابر كفايت سرمايه خود ضمانت نامه صادر می كند. 
اين رقم در مقابل سرمايه صندوق های مشابه در كشورهايی 
مانند تركیه و عربستان قابل توجه نیست. وی ادامه داد: 
مشوق هاي صادراتي، اثر بزرگی در توسعه صادرات دارند. 
بايد در دستور  ارائه مشوق ها و جوايز به موقع صادراتی 
كار قرار بگیرد. رئیس هیأت مديره انجمن صادركنندگان 
خدمات فنی و مهندسی ايران سپس گفت: وزارتخانه ها 
و دستگاه های مرتبط و ذيربط بايد ملزم به ارائه خدمات 
به دارندگان كارت های صادركننده نمونه و ممتاز بشوند. 
انصاری در ادامه تاكید كرد: بايد تمهیداتی انديشیده شود 
همه  در  صادرات  ضمانت  صندوق  ضمانت نامه های  كه 
بانکی پذيرفته بشود. وی  به عنوان ضمانت نامه  كشورها 
افزود: كشورمان استعداد صادرات 34 میلیارد دالر خدمات 
كمک  با  مي توانیم  و  دارد  سال  در  را  مهندسی  و  فنی 
افزايش ضمانت نامه ها، رقم 500 میلیون دالری صادرات 

كنونی اين خدمات را به هفت میلیارد دالر برسانیم.

وزير صنعت، معدن و تجارت:

تولید ۴۲ قلم کاال
 افزایش یافته است

و  بیست  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير 
سومین سالروز ملی صادرات گفت: اين وزارتخانه 
مداوم  شکل  به  را  كاال  قلم   44 تولید  وضعیت 
آنها  قلم   42 اخیر  ماه های  در  كه  می كند  رصد 
به  افزود:  رحمانی«  »رضا  داشته اند.   تولید  رشد 
جز خودرو و آلومینیوم، ساير بخش ها رشد تولید 
داشته اند و امیدواريم همین روند ادامه پیدا كند.

بايد  صادرات  توسعه  برای  اينکه  بیان  با  وی 
توسعه  گفت:  شوند،  متصل  هم  به  تولید  زنجیره 
وزارتخانه  اين  اصلی  برنامه های  از  يکی  صادرات 
میزان  شدن  برابر  دو   ،1400 سال  تا  و  است 
سهم  افزايش  و  همسايه  كشورهای  به  صادرات 
برنامه های  اصلی ترين  و هند، جزو  بازار چین  در 
نخست  ماهه   7 در  گفت:  رحمانی  است.  دولت 
 17 وزنی  لحاظ  از  كشورمان  صادرات  امسال، 
بوده است و مي خواهیم صادرات  افزايشی  درصد 
به كشورهای همسايه را تا سال 1400، دو برابر 
كنیم. وی افزود: الحاق به پیمان اقتصادی اوراسیا، 
يک فرصت بزرگ صادراتی برای كشور است. در 
موافقت نامه با اوراسیا، كشورهای عضو، 502 قلم 
كاال را با 5۶ درصد تخفیف به ما ترجیح داده اند 
به  تخفیف  درصد   32 با  را  كاال  قلم   3۶0 ما  و 
بايد  پس  داديم.  ترجیح  اوراسیا  كشورهای 
نهايت  اين فرصت  از  تشکل ها و بخش خصوصی 

استفاده را ببرند.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: توسعه 
باور  و  ماست  محوری  برنامه  هفت  جزو  صادرات 
اقتصادی  پیشران  آينده  و سال  امسال  كه  داريم 

ما، صادرات خواهد بود.
كاالهای  صادرات  بايد  كرد:  تاكید  رحماني 
كیفی در دستور كار قرار بگیرد و ما ذيل برنامه 
توسعه  كه  داريم  برنامه  چهار  صادرات،  توسعه 

صادرات به كشورهای همسايه در اين راستاست.

رئيس هيأت مديره انجمن صادركنندگان خدمات فنی و مهندسي ايران:

ارائه مشوق های صادراتی 
در دستور کار دولت باشد
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حکام  شورای  اجالس  دهمین  برگزاري  با  همزمان 
روز  در  تهران  شهری–  آب  مديريت  منطقه ای  مركز 
چهاردهم آذرماه با حضور وزيران و مقام هاي بخش آب 
18 كشور منطقه و نمايندگان سازمان هاي بین المللي 
در سالن اجالس سران، شركت فراب نیز در نمايشگاه 
جانبي اين رويداد شركت كرد. به گزارش روابط عمومي 
اجالس  دهمین  جانبي  نمايشگاه  در  فراب،  شركت 
 – شهری  آب  مديريت  منطقه ای  مركز  حکام  شورای 
كشورمان  آب  معتبر صنعت  تعداد 15 شركت  تهران، 
نیروي  و  منابع آب  توسعه  فراب،  از جمله شركت هاي 
مشاور  مهندسي  قدس،  مهاب  مشاور  مهندسي  ايران، 
و  آب  تهران،  استان  فاضالب  و  آب  كیسون،  يکم، 
و  دستاوردها  معرفي  به  و...،  اصفهان  استان  فاضالب 
اجراشده  پروژه هاي  و  مهندسي  و  فني  توانمندي هاي 
توسعه  معاونت  نماينده  همچنین  پرداختند.  خود 
كسب و كار )حوزه 2( شركت فراب در بازديد تعدادي 
غرفه،  از  خارجي  و  داخلي  شركت هاي  نمايندگان  از 
توضیحات الزم را درباره فعالیت هاي فراب و زمینه هاي 

همکاري مشترک ارائه داد.
مركز منطقه ای مديريت آب شهری- تهران با حوزه 
فعالیت در مناطق غرب و جنوب آسیا و نیز آسیای میانه 

پیگیری  با   1380 سال  ماه  بهمن  در  آفريقا  شمال  و 
وزارت نیرو و با همکاری وزارت امور خارجه و يونسکو 
اين مركز  راه اندازی شده است. فعالیت های  تأسیس و 
توسط شورای حکام در باالترين سطح، متشکل از وزرای 
آب كشورهای عضو، برنامه ريزی و هدايت می شود. اين 
حکام  شورای  اجالس  دهمین  در  مي افزايد:  گزارش 
مركز منطقه ای مديريت آب شهری–تهران، وزيران آب 
منابع  وزير  قائم مقام  سوريه،  و  تاجیکستان  كشورهاي 
آب عمان، معاون وزير جنگل داری و كشاورزی تركیه، 
معاون  آذربايجان،  جمهوری  آذرسو  شركت  مديرعامل 
وزير مسکن و شهرداری های عراق به عنوان متولی آب 
و فاضالب شهری اين كشور، معاون آژانس ملی منابع 
آب قرقیزستان، مدير مركز منابع آب و تغییرات جهانی 
آموزش  بخش  مديركل  آلمان،  زيست  محیط  وزارت 
وزارت آبیاری مصر، نماينده ويژه دولت سوئیس در امور 
برنامه  مديركل  و همچنین  آسیا  و غرب  میانه  آسیای 
ويژه اي  نمايندگان  و  سفرا  و  هند  گنگ  رودخانه  ملی 
و  بنگالدش  پاكستان،  لبنان،  ارمنستان،  كشورهای  از 
يونسکو،  همچون  بین المللی  سازمان های  و  افغانستان 
برنامه توسعه ملل متحد، برنامه اسکان بشر ملل متحد، 

سازمان بهداشت جهانی و فائو حضور داشتند.

دهمين اجالس شورای حكام مركز منطقه ای مديريت آب شهری – تهران برگزار شد

معرفي توانمندي هاي فني ومهندسي فراب
به وزيران و مسئوالن آب کشورهاي منطقه

معرفي پروژه هاي تونلي فراب
 در نمایشگاه جانبی 
سیزدهمین کنفرانس

 تونل ایران
حوزه  در  فراب  مهندسی  فنی  توانمندی های 
سیزدهمین  جانبی  نمايشگاه  در  تونل  پروژه هاي 
روابط  گزارش  به  معرفی شد.  ايران  تونل  كنفرانس 
عمومی شركت فراب، نمايشگاه جانبی سیزدهمین 
آبان ماه  ايران در روزهای 28 و 29  تونل  كنفرانس 
1398 در هتل المپیک تهران برگزار  شد. در نخستین 
روز از اين نمايشگاه، وزير راه و شهرسازي، فرمانده 
از  جمعي  و  )ص(  خاتم االنبیاء  سازندگي  قرارگاه 
غرفه  از  تونل،  حوزه  كارشناسان  و  دست اندركاران 
و  راه  وزير  اسالمي«،  »محمد  كردند.  ديدن  فراب 
شهرسازي، در بازديد از غرفه فراب، با اشاره به تصوير 
روي جلد شماره ۶5 نشريه فراب كه نمايش پرچم 
جمهوري اسالمي ايران را در پايان عملیات حفاري 
تونل 15290 متري پروژه اومااويا در كشور سريالنکا 
جالب  و  را خوب  عکس  اين  انتخاب  مي داد،  نشان 

دانست و از آن قدرداني كرد. 
همچنین چند نشست كاري و مذاكره اي نیز در دو 
روز اين نمايشگاه، با حضور معاون توسعه كسب و كار 
)حوزه 1(، مديران و كارشناسان مرتبط از معاونت هاي 
مهندسي، بازرگاني و توسعه كسب و كار )حوزه 1( 

برگزار شد.
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سد پوهولپوال و تونل ارتباطي بين دو سد دايرابا 
و پوهولپوال در چارچوب پروژه چندمنظوره اومااويا، 
در مراسمي با حضور رئيس جمهور وقت سريالنكا 
اين كشور، سفير جمهوري  مجلس  رئيس  نايب  و 
شركت  مديرعامل  سريالنكا،  در  ايران  اسالمي 
فراب و نايب رئيس هيأت مديره شركت و همچنين 
جمعي از مسئوالن و مقام هاي كشور سريالنكا، در 

روز هشتم آبان ماه 1398 افتتاح شد. 
به گزارش روابط عمومي شركت فراب، در ابتداي 
رئيس جمهور   سيری سنا«،  »مايتری  مراسم،  اين 
پوهولپوال  سد  محل  در  حضور  با  سريالنكا،  وقت 
سپس  وي  كرد.  پرده برداری  پروژه  يادبود  لوح  از 
تونل  دريچه  سد،  بدنه  دريچه های  كردن  باز  با 
آب  انتقال  آغاز  آبياری، دستور  و شيرهای  لينك 
به پايين دست را صادر كرد و به نشانه يادبود، يك 

نهال در اين محل كاشت.
از  ادامه  در  سريالنكا،  وقت  رئيس جمهور 
پروژه  مگاواتی   120 نيروگاه  احداث  نهايي  مراحل 

چندمنظوره اومااويا بازديد كرد.
با  كه  نشستي  در  سپس  سيری سنا«  »مايتری 
مقام هاي عالي رتبه كشور سريالنكا، سفير  حضور 
مديران  و  كشور  اين  در  ايران  اسالمی  جمهوری 
ارشد شركت فراب در سالن كنفرانس پروژه اومااويا 
برگزار شد، گفت: روابط حسنه بين دو كشور ايران 

و سريالنكا، سابقه چندين هزار ساله دارد.
وي از دولت جمهوري اسالمي ايران بابت حمايت 
از  و  بين المللی  مختلف  محافل  در  سريالنكا  از 
مديران شركت فراب و پيمانكاران و نيروهاي ايرانی 
دست اندركار در پروژه چندمنظوره اومااويا، قدردانی 
گفت:  سپس  سريالنكا  وقت  رئيس جمهور  كرد. 
اجراي اين پروژه، نتيجه همكاري و روابط دوستانه و 
ديپلماتيكي است كه بين ايران و سريالنكا از ساليان 
پيش وجود داشته است و سريالنكا هميشه قدردان 
حمايت هاي بي دريغ دولت جمهوري اسالمي ايران 
بود.  در شرايط سخت سريالنكا خواهد  به خصوص 
وي همچنين با تمجيد از توان و ظرفيت  باالي فني 
ايران و شركت فراب، گفت: چالش هايي  مهندسي 
در  و سياسي  محيط زيستي  مالي،  مسائل  همچون 
دولت  اما  داشت.  وجود  پروژه  اين  اجراي  مسير 
سريالنكا در مسيري كه از طريق همكاري در پروژه 
قدرت حركت خواهد  با  است،  كرده  ايجاد  اومااويا 
نشست،  اين  ادامه  در  مي افزايد:  گزارش  اين  كرد. 
در  فراب،  شركت  مديرعامل  وكيلی«،  »علي  دكتر 
سخناني به تشريح برخي مسائل اجرايي، فني و مالي 
پروژه چندمنظوره اومااويا پرداخت كه متن كامل اين 

سخنراني در ادامه تقديم مي شود.

بزرگ ترين پروژه 
صدور خدمات 

فني مهندسي فراب
 به ثمر نشست

افتتاح بخش هايي از پروژه چندمنظوره اومااويا
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جناب آقاي رئیس جمهور محترم، جناب آقاي سفیر 
محترم جمهوري اسالمي ايران، وزيران محترم، اعضاي 

محترم پارلمان و میهمانان ارجمند
 سالم و خيرمقدم عرض مي كنم.

شما،  حضور  با  امروز  كه  هستم  خوشحال  بسیار 
افتتاح بخش مهمي از پروژه چندمنظوره اومااويا را كه 
حاصل تالش همکاران من در شركت فراب، پیمانکاران 
است،  دست اندركاران  ساير  و  مشاوران  زيرمجموعه، 

جشن مي گیريم.
در آغاز، الزم مي دانم صمیمانه از همه كساني كه در 
مراحل مختلف اجراي پروژه همراه ما بوده اند، به ويژه مقام 
محترم رئیس جمهور، سکرتري وزارت ماهاولي، سکرتري 

وزارت مگاپلیس و مدير محترم پروژه سپاسگزاري كنم.
پروژه اومااويا همواره از اهمیت و اولويت بااليي نزد 
دولت سريالنکا و همچنین شركت فراب برخوردار بوده و 
شركت فراب همواره اين تالش را داشته كه پروژه را در 
سطح باالي كیفي و مطابق با استانداردهاي بین المللي 

اجرا و تکمیل نمايد.
تجهیزات اصلي اين پروژه از بهترين و معروف ترين 
برندهاي اروپاي غربي تامین شده و از خدمات مهندسي 
و اجرايي مشاوران و پیمانکاران باتجربه و خبره ايراني 
و سريالنکايي و شركت هاي مطرح اروپايي در طراحي 
پیچیده  و  اصلي  بخش هاي  اجراي  و  مهندسي  و 
و  نیروهاي متخصص  استفاده شده است. ضمنا  پروژه 
غیر متخصص بومي كشور سريالنکا در مراحل اجراي كار 
با شركت هاي پیمانکار، همکاري و حضور فعال داشته اند.

در 18 ماه آغازين پروژه، مطالعات امکان سنجي پروژه 
توسط شركت فراب و همزمان مطالعات محیط زيستي 
اما  شد.  انجام  سريالنکايي  كارفرماي  توسط  پروژه 
تحريم هاي  تشديد  با  مطالعات  اين  تکمیل  متاسفانه 
اين  كه  بود  همزمان  ايران  علیه  بین المللي  ظالمانه 
تحريم ها، عامل بروز مشکالتي در روند اجراي پروژه و 
كاهش نرخ پیشرفت كار شد. البته با وجود اين مشکالت، 

قابل  پیشرفت  به  پروژه  میالدي،  پايان سال 2014  تا 
قبولي دست يافت.

در ماه دسامبر سال 2014 میالدي به دلیل مشکالت 
زمین شناختي در حفاري تونل بلند پروژه، نشت شديد 
آب، كار حفاري را با مشکل مواجه ساخت كه متأسفانه 
همزماني اين رويداد با تغییر در دولت سريالنکا منجر 
به توقف كار شد. البته با درايت رئیس جمهور محترم و 
ادامه پیدا كرد و در  سکرتري وزارت خانه كارفرما، كار 
حال حاضر، پروژه در مراحل پاياني كار است. متعاقب 
بازديد اخیر جناب آقاي رئیس جمهور از پروژه در ماه 
فوريه امسال، شركت فراب با افزايش تعهدات مالي خود، 
ادامه داد.  با سرعت بیشتري  كلیه بخش هاي پروژه را 
حفاري تونل بلند با وجود صعوبت آن، در يک سال اخیر 
بدون ايجاد اثراث منفي محیط زيستي و دستیابي به 
ركورد حفاري قابل مالحظه اي تکمیل شد. شايان ذكر 
است به علت طوالني شدن زمان اجراي پروژه، تأخیر در 
تحويل زمین هاي پروژه و مسائل ناشناخته زمین شناختي، 

هزينه هاي سنگیني به اين شركت تحمیل شده است. 
از رئیس جمهور محترم كشور سريالنکا تقاضا دارم:

- دستور بفرمايند كه اليحه هاي دعاوي مالي و زماني 
ارائه شده از سوي فراب كه با توجه به بندهاي مندرج در 
قرارداد به همراه كلیه مستندات ارائه شده است، در اسرع 
وقت توسط كارفرما بررسي شده و در جلسات مشترک، 

درباره آنها تصمیم گیري شود.
- مبالغ كسر شده از صورت وضعیت هاي اين شركت 

در اسرع وقت بازگردانده شود.
- زمینه ادامه فعالیت شركت فراب در سريالنکا فراهم 
شود. اين شركت با در اختیار داشتن ماشین آالت مدرن 
و نیروي انساني توانمند و باتجربه، آمادگي دارد به عنوان 
پیمانکار در اجراي پروژه هاي زيربنايي در كشور سريالنکا 
نیروگاه هاي  ريلي،  سدسازي،  راه سازي،  زمینه هاي  در 
مشابه همکاري  موارد  و  تونل  و حرارتي، حفاري  آبي 

داشته باشد.

آمادههمكاريدراجراي
پروژههايزيربناييكشورسريالنكاهستيم

سخنراني دكتر علي وكیلي، مديرعامل گروه فراب، در مراسم افتتاح بخشي از پروژه چندمنظوره اومااويا:
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چندمنظوره  پروژه  اجراي  نیرو،  وزير 
اومااويا در كشور سريالنکا توسط شركت 
ايران  مهندسي  براي  افتخاري  را  فراب 
دانست. به گزارش روابط عمومي شركت 
فراب، دكتر »رضا اردكانیان«، وزير نیرو، 
اقتصاد  راديو  با  گفتگو  در  را  مطلب  اين 
اعالم كرد و گفت: اجراي پروژه بزرگ و 
سريالنکا  كشور  در  اومااويا  منظوره  چند 
كه شركت فراب، پیمانکار اصلي و مجري 
آن و شركت مهندسي مشاور مهاب قدس، 

براي  افتخاري  بوده،  آن  طراحي  مشاور 
مهندسي ايران است.

اردكانیان اين دو شركت را وابسته به 
ايران  اسالمي  جمهوري  نیروي  وزارت 
شركت  دو  اين  البته  گفت:  و  كرد  اعالم 
در قالب صدور خدمات فني و مهندسي، 
نیز در ساير  را  پروژه هاي متعدد ديگري 
نقاط جهان به ويژه در كشورهاي آسیايي 
و آفريقايي اجرا كرده و يا در دست اجرا 
دارند و امیدواريم خدمات آنها توسعه پیدا 

كند.
ويژگي هاي  درباره  سپس  نیرو  وزير 
و  بزرگ  پروژه  اين  گفت:  اومااويا  پروژه 
نام  به  رودخانه اي  روي  بر  چندمنظوره، 
در جنوب شرقي كشور سريالنکا  اومااويا 
و در فاصله 200 كیلومتری پايتخت اين 
بتني  سد  دو  شامل  و  شده  واقع  كشور 
تونل  يک  پوهولپوال،  و  دايرابا  نام هاي  به 
ارتباطي بین مخزن دو سد به طول 3900 
متر و يک تونل انتقال آب به طول 15290 

متر است. وي در ادامه گفتگوي راديويي 
خود، هدف از اجراي پروژه اومااويا را تأمین 
آب مورد نیاز براي آبیاري پنج هزار هکتار 
زمین كشاورزي، انتقال 145 میلیون متر 
مکعب آب در سال و تولید 290 گیگاوات 
ساعت انرژي در سال اعالم كرد و گفت: 
 530 پروژه،  اين  سرمايه گذاري  حجم 
میلیون دالر است كه در آغاز قرار بود به 
ايران  اسالمي  صورت مشاركت جمهوري 
با تغییر مدل  و دولت سريالنکا باشد كه 

وزير نیرو:

اجراي پروژه بزرگ اومااويا
افتخاري براي مهندسي ايران است
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از  آن  منابع  همه  پروژه،  سرمايه گذاري 
طرف دولت سريالنکا تأمین شد.

اين  اجراي  گفت:  سپس  اردكانیان 
فراب،  ايراني  توسط شركت  بزرگ  پروژه 
نیز  ايراني  مهندسي  دانش  انتقال  باعث 
شده است و در فرايند اجراي پروژه، حدود 
كار  به  محلي  انساني  نیروي  نفر   1200
اين گزارش مي افزايد:  است.  گرفته شده  
اومااويا،  چندمنظوره  پروژه  چارچوب  در 
تونل هاي  و  دايرابا  و  پوهولپوال  سدهاي 

چهارشنبه  روز  پروژه،  اين  آب  انتقال 
رئیس جمهور  حضور  با  آبان ماه  هشتم 
ايران  اسالمي  جمهوري  سفیر  سريالنکا، 
از  جمعي  و  مديرعامل  و  كشور  اين  در 
صورت  به  فراب،  شركت  ارشد  مديران 
رسمي افتتاح شد. شركت فراب، پیمانکار 
پروژه  و ساخت(  تأمین  )طراحي،   EPC
چندمنظوره اومااويا است كه از بزرگ ترين 
پروژه هاي صدور خدمات فني و مهندسي 

شركت هاي ايراني به شمار مي رود. 

پروژه  از  بخش هايي  رسمي  افتتاح  دنبال  به  مي افزايد:  گزارش  اين 
انتقال آب اين  چندمنظوره اومااويا، سدهای پوهولپوال و دايرابا و تونل های 
پروژه در كشور سريالنكا، برنامه زنده »رهيافت« از »راديو اقتصاد«، شامگاه 
روز پنجشنبه نهم آبان ماه به موضوع »نقش شركت فراب در صادرات خدمات 
مهندس  يافت.  اختصاص  اومااويا«  پروژه  معرفي  و  كشور  مهندسي  فني 
»مجيد صمدي مجد«، معاون توسعه كسب و كار )حوزه 1( و مهندس »سيد 
عبدالحسين فامورزاده«، معاون مهندسي، با حضور در استوديوي اين برنامه 
شركت  مهندسي  و  فني  خدمات  صادرات  پروژه هاي  تشريح  به  راديويي، 
صورت  به  كه  پرداختند  اومااويا  پروژه  ويژگي هاي  بيان  همچنين  و  فراب 

يادداشت هاي جداگانه اي براي انتشار در نشريه فراب، تنظيم شده است.

حضور معاونان مديرعامل شرکت فراب
در برنامه رهيافت راديو اقتصاد
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بزرگ  دستاورد  اين  كسب  آغاز سخن،  در 
توسط شركت هاي ايراني زير نظر گروه فراب را 
به جامعه مهندسی كشور تبريک عرض مي كنم. 
ويژگي هاي  داراي  اومااويا  چندمنظوره  پروژه 
منطقه  سريالنکا،  كشور  در  منحصر به فردي 
جنوب شرق آسیا و حتي در جهان است كه 
متمايز  انرژي  و  آب  پروژه هاي  ساير  از  را  آن 
مي كند. اين پروژه، يکي از پروژه هاي صادرات 
از  خدمات فني مهندسي فراب است و پیش 
را  ديگري  پروژه هاي  اجراي  تجربه   فراب  اين، 
در كشورهاي ديگر مانند تاجیکستان، كنیا و 
اومااويا  چندمنظوره  پروژه  است.  داشته  عراق 
حوزه  در  احداث  و  صنعتي  پروژه  بزرگ ترين 
انرژي در كشور سريالنکا محسوب مي شود كه 
و  »اولین ها«  از  بسیاري  واجد  آن كشور  براي 
»بزرگ ترين ها« است. به عنوان مثال، اين پروژه 
داراي بلند ترين تونل انتقال آب با حفاري مکانیزه 
و بزرگ ترين شفت قائم در كشور سريالنکاست. 
شفت قائم آنجايي است كه تأمین فشار را براي 
نیروگاه انجام مي دهد و در اين پروژه، به ارتفاع 
۶18 متر طراحي و اجرا شده است. اين بخش از 
پروژه، يکي از موارد شاخص در سطح بین المللي 
محسوب مي شود. هم اكنون پیشرفت كلي اين 
پروژه بیش از 90 درصد بوده و عملیات اجراي 
آن، اعم از طراحي، تامین و نصب و راه اندازي به 
نحو مناسبي انجام شده است. همچنین با توجه 
به مديريت يکپارچه و هوشمندی گروه فراب در 
مراحل مختلف پروژه، طي 9 سال فعالیت در 
اين پروژه بسیار بزرگ و با پیشرفت بیش از 90 
درصدي عملیات، خوشبختانه هیچ حادثه ناتوان 
كننده منجر به جراحت يا فوت رخ نداده است. 
تبعات  محیط زيستي اجراي پروژه نیز به خوبی 

تحت كنترل قرار داده شده است.
و اما در زمینه طراحي پروژه كه در معاونت 
مهندسي فراب صورت گرفته، بايد به اين نکته 
اشاره كنم كه موضوع طراحي به ويژه طراحي 
كه  است  فني  و  پیچیده  موضوع  يک  تونل، 

مشورت  با  و  ايراني  خبره  مشاوران  كمک  با 
شركت هاي خارجي به منظور صحه گذاري بر 
عبارتي، مي توان  به  است.  انجام شده  طراحي 
پروژه اومااويا را »مجالي براي بروز توانمندي هاي 
مهندسي ايراني در طراحي يک پروژه پیچیده و 
منحصر به فرد فني« دانست. در ادامه به موضوع 
مديريت پروژه در اين پروژه بزرگ مي پردازم. در 
اجراي اين پروژه چندمنظوره عالوه بر فراب به 
عنوان پیمانکار اصلي و شركت مهندسي مشاور 
مهاب قدس به عنوان مشاور، چندين شركت  
بزرگ پیمانکاری ايراني و غیر ايراني نیز مشغول 
به كار شده اند و مي توان گفت از مجموع توان 
مهندسی كشور در اين پروژه استفاده شده است. 
و  ايرانی  تجهیزات  تأمین كننده  شركت  ده ها 
غیرايراني و چندين مشاور بین المللي در مراحل 
مختلف اين پروژه با فراب همکاري داشته اند. 
خوشبختانه شركت های ايرانی توانستند از اين 
قابلیت  و  توانمندي  و  كنند  استفاده  فرصت 
خودشان را در خارج از كشور نشان دهند. اين 
شركت ها توانستند تجربه هاي گرانبهايی را در 
برای  فرصت  اين  از  و  كنند  حوزه كسب  اين 
بازاريابی استفاده كنند. تعدادي از اين شركت ها، 
دفتر نمايندگي خود را در سريالنکا، راه اندازي و 
شروع به بازاريابی كردند. همکاران خوب ما در 
شركت مهاب قدس توانستند به واسطه حضور 
در اين پروژه، مشاوره پروژه هاي ديگري را نیز 
در كشور سريالنکا به عهده بگیرند. مديريت و 
راهبري بیش از 17 پیمانکار و مشاور بزرگ در 
اين طرح بزرگ، مستلزم داشتن توان مديريت 
پروژه در سطح بسیار بااليي است كه مجموعه 
فراب شامل مديريت و اركان مختلف ستادی آن 

نشان دادند كه اين توانمندي را دارا هستند.
كه  بگويم  می توانم  اطمینان  با  پايان،  در 
گروه فراب در كنار ساير مجموعه هاي توانمند 
كشور، مي تواند هم تراز شركت های بین المللی 
كند.  فعالیت  كشور  از  خارج  در  صاحب نام 
پروژه هاي زيرساختي بسیاري در جنوب شرق 
آسیا و در كشور سريالنکا وجود دارد كه فرصت 
مناسبي براي نمايش توان مهندسی ايران به 

شمار مي آيد.

پروژه چند منظوره اومااویا؛ مجالي براي 
بروز توانمندي هاي مهندسي ایراني

معاون مهندسی

سيدعبدالحسين فامورزاده
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بر  افزون  بودن  دارا  با  فراب  شركت 
2۶ سال سابقه فعالیت به عنوان پیمانکار 
عمومی در صنعت آب و برق و طرح هاي 
زيربنايي، تاكنون بیش از 11 هزار مگاوات 
نیروگاه در داخل و خارج از كشور احداث 
هزار  دو  حدود  هم اكنون  و  است  كرده 
دست  در  نیز  برق آبی  نیروگاه  مگاوات 
خود،  فعالیت  آغاز  در  فراب  دارد.  ساخت 
نیز در  توانمندي هاي مشاوران خارجي  از 
تمام  اما  مي كرد.  استفاده  پروژه ها  اجراي 
ايرانی  كارشناسان  نظر  زير  فعالیت ها  اين 
سال هاي  طي  خوشبختانه  مي شد.  انجام 
حضور  به  فراب  مجموعه  نیاز  گذشته، 
شده  روز به روزكمتر  خارجی  كارشناسان 
طراحي،  زمینه  در  فراب  اكنون شركت  و 
تجهیزات  نصب  و  ساخت  مهندسی، 

نیروگاهي، استقالل پیدا كرده است. 
در اين سال ها، بالغ بر 2000 نفر نیروی 
طراحي،  و  مهندسی  زمینه  در  متخصص 
آموزش  فراب  در  اجرا  مديريت  و  تامین 
ديده اند و مشغول فعالیت هستند. اما نکته  
با بروز  اين است كه همراه  داراي اهمیت 
فراب،  مجموعه  توانمندی های  ظهور  و 
قدرتمند  پیمانکاران  و  مشاور  شركت هاي 
پروژه ها  انجام  در  زيادی  نقش  نیز  ايرانی 

داشته اند. در اين زمینه مي توان از شركت 
مهندسي مشاور مهاب قدس نام برد كه در 

پروژه اومااويا نیز همراه فراب بوده است.
فراب  مديريت  گذشته،  سال هاي  طي 
به طور همزمان و به منظور توسعه پايدار و 
متوازن مجموعه خود، هم حوزه هاي كاري 
گروه فراب را گسترش داد و هم تجربیات 
و توانمندي هاي كسب شده در داخل را به 
خارج از مرزهای ايران برد و موفق به صادرات 
خدمات فني مهندسي شد. به پشتوانه انجام 
طرح ها در خارج از كشور، اعتماد به نفس 
متخصصان فراب افزايش يافت و اين امکان 
را ايجاد كرد تا بتوانند باانگیزه  بیشتری برای 
انجام پروژه های ديگر، به خارج از مرزها بروند 
اين  بدهند.  انجام  درستی  به  را  و كارشان 
موضوع باعث اشتغال زايی و اعتبارآفرينی براي 
كشور شده است. به گونه اي كه فراب به مدت 
هشت سال پیاپي، طي سال هاي 1389 تا 
1394 به عنوان »صادركننده نمونه خدمات 
تا   1395 سال هاي  در  و  مهندسي«  فني 
1397 به عنوان »صادركننده ممتاز خدمات 
فني مهندسي« معرفي شده و از مقام هاي 
عالي رتبه كشوري، لوح تقدير دريافت كرده 
است. حجم صادرات خدمات فني مهندسي 
شركت فراب از حدود 78 میلیون دالر در 
سال 1388 به رقم 200 میلیون دالر طي 
سال گذشته رسیده است. اين نشان می دهد 

كه فعال سازي و بهره گیري از ظرفیتي كه 
فنی  خدمات  صدور  برای  كشور  داخل  در 
مهندسی و صدور مغزافزار ايرانی به خارج از 
مرزهای كشور وجود دارد، مي تواند ارزآوری 
مناسبي برای كشور داشته باشد. البته ما براي 

ويژه در  به  فعالیت هايمان  تداوم  و  استمرار 
شرايط كنوني كه مورد تحريم هاي ظالمانه 
دولت  حمايت های  به  امید  گرفته ايم،  قرار 
داريم. زيرا برای گردش های مالی و حضور 
در مناقصه هاي بین المللي، بايد عملیات بسیار 
پیچیده ای انجام شود و همین امر هزينه های 
زيادی را به پروژه تحمیل می كند. در حالي كه 
معافیت های  شامل  دولت  حمايت هاي 
گمركی، تسهیالت صادراتي، تسهیل صدور 
ضمانت نامه های خارج از كشور اعم از ضمانت 
شركت در مناقصه، حسن انجام كار و موارد 
مشابه، می تواند به ما پیمانکاران ايرانی كمک 
كند تا آينده بهتري را براي كشورمان رقم 

با ساير شركت ها، موفق  رقابت   و در  بزنیم 
شويم.

امروزه مسائل اقتصادی و سیاسی در هم 
آمیخته شده اند و سران دولت ها به منظور 
رونق اقتصادی و ايجاد زمینه براي فعالیت 
سفر  مختلف  كشورهاي  به  شركت ها، 
می كنند. به تعبیر گوياي جناب آقاي دكتر 
ظريف، وزير محترم امور خارجه، ديپلماسی 
سیاسی در كنار ديپلماسی اقتصادی قرار 
دارد و بر اين اساس، مشاوران و پیمانکاران 
و مهندسی صادر  فنی  ايرانی كه خدمات 
ما  دارند.  دولت   حمايت  به  نیاز  مي كنند، 
در سطح بین المللی شاهد آن هستیم كه 
يارانه هايی  و  دولت ها  حمايت  واسطه  به 
كه در اختیار پیمانکاران كشورهاي تركیه 
قرار  بین المللی  مناقصه هاي  در  چین  يا 
رقابت هاي  در  شركت ها  اين  مي گیرد، 
تنگاتنگ جهاني كه برد و باخت در آنها با 
اختالف قیمت كمتر از چهار يا پنج درصد 
مي شوند.  مناقصه ها  برنده  مي افتد،  اتفاق 
به  كمک ها  انواع  شامل  حمايت ها  اين 
مالیاتی  فعالیت های گمركی، معافیت های 
متاسفانه  كه  است  رايگان  حمل  و  نقل   و 
درون سیستم  كشور  اين حمايت ها  هنوز 
الزم  پايان  در  است.  نشده  نهادينه  ما 
پیمانکاران  ماندگاری  موضوع  به  مي دانم 
در كشورهاي محل فعالیتشان اشاره كنم. 
شركت ها  عملکرد  براساس  ماندگاري  اين 
رخ مي دهد كه خوشبختانه كارنامه فراب 
در اين زمینه، كارنامه موفقي است. فراب 
طي سال هاي گذشته، موفق به اجراي سه 
پروژه نیروگاهي به نام هاي تانا، كینداروما 
و ترم در كشور كنیا در شرق قاره آفريقا 
عملکرد  است.  شده  كشور  آن  سرمايه  با 
مطلوب و تحسین برانگیز فراب در اين سه 
پروژه، منجر به موفقیت در مناقصه اجراي 
يک پروژه ديگر در كشور كنیا شده است. 
ماندگار  سرزمیني  در  پیمانکار  يک  وقتی 
او قابل دفاع بوده  می شود، يعنی عملکرد 
است و موفق شده كه پروژه را با كیفیت 
زمان بندي  بر  منطبق  و  مناسب  قیمت  و 
خوشبختانه  برساند.  انجام  به  تعريف شده، 
و  است  بوده  اين گونه  حال  به  تا  فراب 
ارتقاي عملکرد و  با  امیدواريم گروه فراب 
توسعه فعالیت ها، افتخارات ديگري را براي 

ايران رقم بزند.

اومااویا و اعتبارآفریني براي شرکت هاي مهندسي ایران

ما براي استمرار و 
تداوم فعاليت هايمان به 
ويژه در شرايط كنوني كه 
مورد تحريم هاي ظالمانه 
قرار گرفته ايم، اميد به 
حمايت های دولت داريم

معاون توسعه كسب و كار )حوزه 1(

مجيد صمدي مجد
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ظرفيت  به  داالهو  تركيبي  سيكل  نيروگاه  گاز  بخش  نخست  واحد 
310 مگاوات در هشتمين هفته از پويش #هرهفته_الف_ب_ايران، روز 
سه شنبه نوزدهم آذرماه 1398 با حضور رئيس مجلس شورای اسالمی، 
وزير نيرو، استاندار كرمانشاه، نماينده مردم اسالم آباد غرب و داالهو در 
مجلس شوراي اسالمي، مديران ارشد گروه فراب و جمعي از مسئوالن 

استاني و سفير ايتاليا در جمهوري اسالمي ايران افتتاح شد.
نيروگاه  از  پس  نيروگاه  اين  فراب،  شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
سيكل تركيبي شيركوه يزد، دومين نيروگاه سيكل تركيبي احداث شده 
نيروگاه  بخش  نخست  واحد  مي شود.  محسوب  فراب  سرمايه گذاري  با 
 26( امسال  برق  مصرف  پيك  آغاز  در  دقيقًا  داالهو  تركيبي  سيكل 
كشور  نياز  مورد  انرژي  از  بخشي  توانست  و  شد  مدار  وارد  خردادماه( 
را تأمين كند. اين نيروگاه كه با استفاده از واحدهاي جديد كالسF و با 

راندمان باال )56 درصد( با سرمايه گذاري، طراحي و اجراي شركت فراب 
كشور  غرب  نياز  مورد  برق  تأمين  در  توجهي  قابل  نقش  شده،  ساخته 
ايفا كرده و با وارد مدار شدن واحدهاي بعدي آن با ظرفيت نهايي 910 
40 درصد  ميزان  به  كرمانشاه  استان  در  را  برق  توليد  مگاوات، ظرفيت 

افزايش خواهد داد.
طراحي  به  مي توان  داالهو،  نيروگاه  به فرد  منحصر  ويژگي هاي  از 
كه  كرد  اشاره  آن  بتنی  پايه  با   )ACC( اصلي  اجراي سازه خنك كن  و 
سال گذشته به عنوان »پروژه برتر بتنی كشور« مورد تقدير قرار گرفت. 
وقوع  بدون  ايمن  كار  - ساعت  نفر  ميليون  از 15  بيش  انجام  همچنين 
به  ترانس هاي آن  و عمليات نصب  ناتوان كننده  و  هيچ گونه حادثه مهم 
ديگر  از  كشور،  در  بار  نخستين  براي  ايراني  توانمند  متخصصان  دست 

مشخصات نيروگاه سيكل تركيبي داالهو است. 

نيروگاه داالهو
در خدمت تأمين برق ايران

دومین پروژه 
سرمايه گذاري فراب
در تولید برق حرارتي

با حضور رئیس مجلس 
شوراي اسالمي افتتاح شد
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در  اسالمي  شوراي  مجلس  رئیس 
گاز  بخش  نخست  واحد  افتتاح  مراسم 
گفت:  داالهو  تركیبي  سیکل  نیروگاه 
در  نیروگاهی  غرب،  اسالم آباد  در  اينکه 
اين سطح باال از تکنولوژی، احداث شده، 
جای تشکر و قدردانی دارد و بايد از وزير 
نیرو و همکارانشان در شركت فراب براي 

انجام اين كار مهم تشکر كنم.
اينکه  بیان  با  دكتر »علی الريجاني« 
كشور  در  كه  خوبی  كارهای  از  يکی 
شركت های  تشکیل  گرفته،  صورت 
سرمايه  كه  است  فراب  مانند  تخصصی 
داد:  ادامه  می شوند،  محسوب  ملی 
شركت ها  اين گونه  از  بايد  ايران  در 
شركت های  شود.  بیشتری  حمايت 
پروژه های  در  سرمايه گذار  خصوصی 
قیمت  بودن  پايین  به دلیل  برق ،  تولید 
برای  را  الزم  انگیزه  تضمینی،  خريد 
سرمايه گذاری ندارند؛ به  عبارتی، نیروی 
انسانی كاردان در كشور داريم، اما چون 
انگیزه  نیست،  واقعی  اقتصادی  چرخه 

آنها پايین است.
برق  بايد  دولت  گفت:  ادامه  در  وي 

قیمت  با  و  كرده  خريداری  را  تولیدی 
دهد  قرار  خريداران  اختیار  در  ارزان 
قیمت  با  خريداری  امکان  چون  و 
برای  شركت ها  انگیزه  ندارد،  را  بیشتر 
رئیس  می يابد.  كاهش  سرمايه گذاری 
اشاره  با  اسالمي، سپس  مجلس شوراي 
به انتظار از مهندسان الکترونیک كشور 
فنی  بخش های  در  جهش   ايجاد  براي 

سرمايه  يک  دارای  ايران  ملت  گفت: 
انسانی بسیار پخته است و هرچه بستر 
گسترده  مشاركت  و  فعالیت  براي  را 
كنیم  فراهم  بیشتر  انساني،  نیروي  اين 

موفق تر خواهیم بود.
الريجانی در بخش ديگري از سخنان 
خود با بیان اينکه در برنامه ششم توسعه 
در زمینه گسترش فضای كار در بخش 

و  شد  گرفته  خوبی  تصمیم هاي  برق، 
را  موجود  آسیب های  بايد  نیز  دولت 
واگذاری  كرد:  تصريح  كند،  برطرف 
اصل  اجرای  اسم  به  دولتي  نیروگاه هاي 
44 قانون اساسي و يا بابت رد ديون به 
عقالنی  مبنای  غیرتخصصی،  نهادهای 
ندارد و تخلف محسوب می شود؛ چرا كه 

بهره وری را كاهش می دهد.

رئیس مجلس شوراي اسالمي:

شرکت هاي تخصصي از جمله فراب
 سرمايه ملي هستند
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در ابتداي مراسم افتتاح واحد نخست 
تركیبي  سیکل  نیروگاه  گاز  بخش 
مشاور  نورزاد«،  »علي  دكتر  داالهو، 
عالي مديرعامل شركت فراب، به تشريح 
ويژگي هاي نیروگاه سیکل تركیبي داالهو 

پرداخت.
نوع  از  داالهو،  نیروگاه  گفت:  نورزاد 
حرارتی- سیکل تركیبي با ظرفیت اسمي 
913 مگاوات )در شرايط ايزو( شامل دو 
واحد گاز به ظرفیت ۶20 مگاوات و يک 
واحد بخار به ظرفیت 293 مگاوات است.

را  طرح  سرمايه گذاري  كل  وي 
گفت:  و  كرد  اعالم  يورو  میلیون   400
نیروگاه داالهو، نخستین واحد نیروگاهي 
و  پايه  طراحی  با   F كالس  احداث شده 
شركت  در  ايرانی  متخصصان  تفصیلی 
 5۶ به  راندمان  افزايش  كه  است  فراب 
درصد و كاهش مصرف سوخت با استفاده 
از توربین كالس F و سیستم RDS را به 

دنبال دارد.
نورزاد در ادامه افزود: قرارداد احداث اين 
نیروگاه از نوع B.O.O )ساخت، مالکیت 
و بهره برداري( بوده و سرمايه گذاران آن، 
صنايع  شركت  فراب،  گروه  شركت هاي 
پروژه  مديريت  شركت  صبا،  آب  و  برق 
نیروگاه هاي آبي متوسط و كوچک میناب 

هستند.
را  نیروگاه   EPC پیمانکار  وي 
اينترنشنال  فراب  و  فراب  شركت هاي 
اعالم كرد و گفت: شركت پروژه اين طرح، 
در  كه  است  اسالم آباد  برق  مولد  شركت 

مرداد ماه 1395، احداث آن را آغاز كرد.
فراب،  شركت  مديرعامل  عالي  مشاور 
تركیبي  سیکل  نیروگاه  طرح  فازهاي 
داالهو را شامل فاز اول، يک واحد گاز و 
يک واحد بخار، يک واحد بويلر بازيافت و 
سیستم خنک كننده اصلي و فاز دوم آن را 
يک واحد گازي و يک واحد بويلر بازيافت 

برشمرد و گفت: واحد نخست بخش گاز 
 1398 خردادماه   2۶ تاريخ  در  نیروگاه 
)سنکرون(  هم فاز  كشور  برق  شبکه  با 
اجراي  زمان بندي  درباره  است. وي  شده 
واحد دوم بخش گاز نیروگاه گفت: نصب 
تجهیزات واحد دوم بخش گاز از مردادماه 
امسال آغاز شده و پیش بیني مي شود در 

ارديبهشت 1399 به بهره  برداري برسد.
نورزاد سپس به زمان بندي اجراي واحد 
عملیات  گفت:  و  پرداخت  نیروگاه  بخار 
و   139۶ تیرماه  از  واحد  اين  ساختماني 
 1397 خردادماه  از  آن  تجهیزات  نصب 
آغاز شده و پیش بیني مي شود واحد بخار 
در دي ماه 1399 به بهره  برداري برسد.    

مشاور عالي مديرعامل شركت فراب در 
ادامه به دستاوردهاي اجراي طرح نیروگاه 
درصد   49 گفت:  وي  كرد.  اشاره  داالهو 
تجهیزات اين نیروگاه، ساخت صنايع ايران 
است و در احداث نیروگاه، گروه فراب از 
همکاری 82 شركت داخلی و 30 شركت 
خارجی در ساخت و تامین تجهیزات بهره 
برده است. وي سپس افزود: انتقال فناوری 
 Air Intake  طراحی و ساخت تجهیزات

ايتالیا  بولدروكی  از شركت   Exhaust و
بويلر  تجهیزات  درصد   ۶1 ساخت  و 
بازيافت سه فشاره HRSG همراه با انتقال 
جنوبی  كره   BHI شركت  از  تکنولوژی 
در ايران، از ديگر ويژگي هاي اين نیروگاه 
انتقال  كرد:  بیان  ادامه  در  نورزاد  است. 
تجهیزات  ساخت  و  طراحی  فنی  دانش 
سیستم خنک كن توسط هوا )ACC( از 
شركت اينوسپین سوئیس برای اولین بار 
نیروگاه  در  آب  مصرف  كاهش  ايران،  در 
به مقدار 3/۶ لیتر در ثانیه با به كارگیری 
و  تامین  در   ZLD پیشرفته   فناوری 
بخار  خنک كن  فناوری  و  آب  تصفیه 

غیر  و  مستقیم  اشتغال  زايی  هوا،  توسط 
مستقیم پنج هزار نفر نیروی تخصصی در 
فرايندهای طراحی، ساخت، تامین، نصب 
و بهره برداری در صنايع كشور و استفاده از 
تجهیزات با آلودگی محدود محیط زيستي 
در  ژئوممبران  اليه های  از  استفاده  و 
حوضچه تبخیر به منظور جلوگیری از نفوذ 
پساب شیمیايی به منابع آب زيرزمینی در 
اين نیروگاه، از ديگر دستاوردهاي اجراي 

نیروگاه سیکل تركیبي داالهو هستند.
مشاور عالي مديرعامل شركت فراب در 
پايان سخنانش با اشاره به تحقق نیافتن 
يورويی  میلیون   70 بانکی  تسهیالت 
احداث و تکمیل فاز دوم، توجیه نداشتن 
حرارتی  نیروگاه  طرح های  اقتصادی 
برق  خريد  فعلی  قیمت های  با   B.O.O
و  بهره برداري  هزينه هاي  پوشش  عدم  و 
با نحوه و قیمت خريد  نیروگاه  تعمیرات 
منعقد  فروش  قرارداد  چارچوب  در  برق 
شده با مديريت شبکه برق ايران، از وزير 
نیرو و مديرعامل شركت تولید نیروي برق 
را  اين مشکالت  كرد  درخواست  حرارتي 

برطرف كنند.

دكتر نورزاد:

نيروگاه داالهو نخستين واحد نيروگاهي 
احداث شده کالس F در ايران است

نيروگاه داالهو نخستين 
واحد نيروگاهي احداث شده 
كالس F با طراحی پايه و 
تفصيلی متخصصان ايرانی 
در شركت فراب است كه 
افزايش راندمان به 56 
درصد و كاهش مصرف 
سوخت با استفاده از 
توربين كالس F و سيستم  
RDS را به دنبال دارد
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وزير نيرو:

عبور ظرفیت نصب شده نیروگاهی 
کشور از مرز 83 هزار مگاوات 

افتتاح واحد نخست بخش گاز  نیرو در مراسم  وزير 
خوشبختانه  گفت:  داالهو  تركیبي  سیکل  نیروگاه 
ظرفیت  برق،  صنعت  فعاالن  تمامی  تالش  با  امروز 
مگاوات  هزار  مرز 83  از  نیروگاهی كشور  نصب شده 
اين  نیازمندی های  از  زيادي  بخش  و  است  گذشته 
می شود.  ساخته  داخلی  متخصصان  توسط  عرصه 
دكتر »رضا اردكانیان« با اشاره به وجود صدها شركت 
فعال سازنده، پیمانکار و مهندسان مشاور در صنعت 
برق، گفت: اشتغال مستقیم حدود 150 هزار نفر در 
اين عرصه و اداره بیش از ۶0 درصد نیروگاه های تولید 
پويا  يک صنعت  نويد  بخش خصوصی،  توسط  برق 
از  به مدد سطح بسیار خوبی  افزود:  را می دهد. وي 
همکاری و همبستگی با بخش خصوصی، موفق شده ايم 
كه مفهومي را با عنوان »خانواده صنعت برق«، مركب از 
سازمان دولت و بخش غیردولتی شکل بدهیم. تا جايی 
كه امروز در اكثر برنامه ريزی های منطقه ای و بین المللی 
و همچنین مسائل داخلی، سطح خوبی از همکاری و 
همبستگی با ظرفیت های بخش خصوصی وجود دارد. 
وزير نیرو با اشاره به اينکه با تمامی همسايگان دارای 
مرز زمینی، امکان تبادل انرژی داريم، عنوان كرد: ايران 
همچون  كشورهايی  با  انرژی  تبادل  امکان  بر  عالوه 
پاكستان، افغانستان، تركمنستان، آذربايجان، ارمنستان، 
تركیه و عراق، درصدد اتصال و ارتباط با ساير كشورهای 
منطقه از طريق همسايگان ياد شده است. اردكانیان 
سنکرون شدن  برنامه  اساس،  همین  بر  شد:  يادآور 
سیستم برق ايران و عراق، امسال مطابق برنامه انجام 
شده و پس از آن نیز برنامه سنکرون سازی شبکه برق 
ايران و روسیه در دستور كار قرار گرفته است. وی با 
برق كشورمان  فراوان صنعت  به دستاوردهاي  اشاره 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، گفت: چهل سال پیش، 
ظرفیت نصب شده نیروگاه های كشور حدود 7 هزار 
مگاوات بود كه اين واحدها نیز هر كدام با تکنولوژی 
كشور خاصی راه اندازی شده بود؛ به طوری كه در زمان 
جنگ تحمیلی، هرگاه يکی از نیروگاه های ياد شده 
دچار آسیب می شد، حتی امکان اينکه بتوان از قطعات 
ساير نیروگاه ها برای تعمیرات آن واحد استفاده كنیم، 
وجود نداشت. اردكانیان در بخش ديگری از سخنان 
خود با اشاره به آغاز پويش #هرهفته_الف_ب_ايران از 
نیمه دوم امسال در سراسر كشور، گفت: بر اساس اين 
پويش، مقرر شده است، در شش ماهه دوم امسال، 227 
طرح بزرگ صنعت آب و برق با سرمايه گذاری 33 هزار 
میلیارد تومان در 31 استان كشور به بهره برداری برسد.

روايتبه
تصوير
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مديرعامل شركت توليد نيروي برق حرارتي:

عملكرد فراب در احداث
نیروگاه داالهو شاهكار بود

مديرعامل شركت تولید نیروی برق حرارتی نیز در 
مراسم افتتاح واحد نخست بخش گاز نیروگاه سیکل 
تركیبي داالهو گفت: عملکرد تیم اجرايي گروه فراب 
در احداث نیروگاه سیکل تركیبي داالهو، شاهکار بود 
و با تالش فراوان توانستند واحد نخست بخش گاز 
نیروگاه را در زمان پیک مصرف برق در تابستان وارد 
مدار كنند كه جاي تقدير و تشکر ويژه دارد. »محسن 
طرزطلب« افزود: عملکرد موفق فراب در داالهو باعث 
شد تا احداث يک نیروگاه سیکل تركیبي ديگر در 
استان تهران نیز به اين گروه واگذار شود و به زودي 
عملیات اجرايي آن آغاز خواهد شد. وي سپس هزينه 
كل ساخت اين نیروگاه را بالغ بر 3۶5 میلیون يورو 
يورو  میلیون  رقم، 219  اين  از  افزود:  و  كرد  اعالم 
مربوط به هزينه احداث بخش گاز و 14۶ میلیون يورو 
نیز مربوط به بخش بخار اين نیروگاه است. طرزطلب 
در ادامه گفت: در ابتدا، قرارداد اين نیروگاه به صورت 
خريد تضمینی برق با ظرفیت 500 مگاوات بر اساس 
واحدهای كالس E و راندمان 48 درصد مبادله شد. 
سپس طبق صالحديد سرمايه گذار )فراب( واحدهای 
راندمان 5۶ درصد جايگزين واحدهای  با   F كالس
قبلی شد كه باعث ارتقای ظرفیت كل اين نیروگاه 
به حد نصاب 913 مگاوات شد. مدير عامل شركت 
تولید نیروی برق حرارتی سپس افزود: سوخت اصلی 
اين نیروگاه، گاز و سوخت پشتیبان آن، گازوئیل است 
و در صورت قطعی گاز، مخازن اين نیروگاه می توانند 

پاسخگوی ادامه كار نیروگاه به مدت 25 روز باشند.

استاندار كرمانشاه:

 فراب یک شرکت توانمند
در صنعت برق است

استاندار كرمانشاه نیز در مراسم افتتاح واحد نخست 
بخش گاز نیروگاه سیکل تركیبي داالهو گفت: شركت 
و  است  برق  صنعت  در  توانمند  شركت  يک  فراب، 
اين مجموعه در اين شرايط سخت تحريم، توانست با 
راه اندازی واحد نخست بخش گاز نیروگاه سیکل تركیبي 
داالهو، كار بزرگی انجام دهد و به شکل عملی شعار رونق 
تولید را تحقق ببخشد. »هوشنگ بازوند«، در ادامه، استان 
كرمانشاه را يکی از قطب های پتروشیمی كشور معرفی 
كرد و گفت: خوشبختانه پس از سال ها با تالش های 
دولت و مجلس، عملیات اجرايی پروژه پتروشیمی چهارم 
اسالم آباد با سرمايه گذاری حدود شش هزار میلیارد در 

منطقه ويژه اقتصادی اين شهرستان آغاز شد.

روايتبه
تصوير
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با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی انجام شد:

افتتاح نيروگاه آبی
 150 مگاواتي سردشت 

نيروگاه آبی 150 مگاواتی سردشت در استان آذربايجان  غربی، روز سه شنبه 
چهاردهم آبان ماه 1398 با حضور دكتر »علی الريجانی«، رئيس مجلس شورای 

اسالمی و دكتر »رضا اردكانيان«، وزير نيرو، به صورت رسمی افتتاح شد.
خدادادی«،  »محمدعلی  مهندس  فراب،  شركت  عمومی  روابط  گزارش  به 
معاون پروژه های نيروگاه  آبی شركت فراب ، در حاشيه آغاز بهره برداری از اين 
به پيك  با هدف كمك  برق آبی  نيروگاه  اين  طرح در جمع خبرنگاران گفت: 
بار مصرفی احداث شده و دارای سه واحد 50 مگاواتی است كه توان توليد 
اينكه شركت  اعالم  با  را دارد. خدادادی  برق در سال  422 گيگاوات ساعت 
فراب، پيمانكار EPC )طراحی، تأمين و ساخت( پروژه نيروگاه آبی سردشت 
است، گفت: واحد نخست اين نيروگاه در تاريخ بيست و پنجم تيرماه امسال، 
واحد دوم آن در تاريخ چهارم شهريورماه و واحد سوم آن نيز در تاريخ بيستم 

مهرماه با موفقيت به شبكه سراسری برق كشور سنكرون شده بود. وی در 
ادامه افزود: با وارد مدار شدن برق اين نيروگاه به شبكه سراسري، در مجموع 
150 مگاوات به ظرفيت برق كشور افزوده شد. معاون پروژه های نيروگاه  آبی 
شركت فراب  با بيان اينكه آب از ارتفاع 170 متری و با حجم 32.5 متر مكعب 
بر ثانيه به توربين اين نيروگاه وارد می شود، گفت: اين نيروگاه دارای يك خط 
رفت و برگشت به شهرهای سردشت و پيرانشهر بوده و به شبكه برق كشور 
نيروگاه  و  پروژه سد  اجرای  از  افزود: هدف  ادامه  در  است. خدادادی  متصل 
سردشت، كنترل و مهار آب های سطحی و مرزی، تامين آب كشاورزی و شرب 
شهرهای سردشت و ربط، بهره برداری از ظرفيت برق آبی روان آب ها با احداث 
نيروگاه به ظرفيت 150 مگاوات، ايجاد اشتغال در دوره ساخت و بهره برداری و 

توسعه و رونق گردشگری در منطقه است.
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رئيس مجلس شورای اسالمی:

شرکت فراب مي تواند
در سطح بین المللي 

مطرح شود
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: از قرارگاه 
فراب  شركت  و  )ص(  االنبیاء  خاتم  سازندگی 
و  سد  ساخت  برای  زيادی  بسیار  تالش های  كه 
نیروگاه سردشت داشته اند، قدرداني مي كنم. اين 
دو مجموعه از شركت های شناخته شده در سطح 
ملی بوده و قابل طرح در سطح بین المللی هستند.

»علی الريجانی« اين مطلب را در مراسم افتتاح 
نیروگاه آبي 150 مگاواتی سردشت بیان كرد. وي 
گفت: نیروگاه آبي سردشت از اهمیت بسیار بااليی 
كشور  به  برق  صادرات  قابلیت  و  است  برخوردار 
عراق را دارد. الريجانی همچنین با قدرداني از وزير 
نیرو و همه همکاران ايشان در وزارت نیرو، گفت: 
غربی  آذربايجان  استان  در  نیز  ديگری  پروژه های 
افتتاح می شود كه استاندار و نمايندگان استان در 
مجلس، تالش های بسیار زيادی برای آن كرده اند 
رئیس مجلس شورای  است.  قدرداني  كه شايسته 
اسالمی با بیان اينکه سد و نیروگاه سردشت وجوه 
ديگری نیز در زمینه گردشگری دارد كه بايد آن را 
جدی گرفت و تاكنون از سدها استفاده گردشگری 
نشده است، افزود: ما كمک می كنیم كه با استفاده 
از كانال های زير سد، مردم بتوانند استفاده بهتری از 
آب سدها در زمینه كشاورزی داشته باشند. وی با 
بیان اينکه كشور با وجود تحريم ها دچار مشکالتی 
ظرفیت های  از  صحیح  طراحی  با  بايد  كه  است 
كشور به درستی استفاده شود، گفت: بر به كارگیري 
رئیس  مي كنم.  تأكید  پروژه ها  در  بومی  نیروهای 
مجلس شورای اسالمی در پايان با تاكید بر اينکه 
آمار ارائه شده در زمینه پروژه ها، نشان از ظرفیت 
شود،  فعال  بايد  كه  دارد  كشور  تکنیکی  موجود 
خاطرنشان كرد: مردم سردشت حق بزرگی بر گردن 
ايران دارند و بايد در تاريخ ماندگار شوند. حتما بايد 
از مجروحان و جانبازان سردشت، پشتیبانی صورت 

بگیرد.

روايتبه
تصوير
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وزير نیرو:

سرمايه گذاران در طرح های گردشگری آبی مشارکت کنند
از  رونمايی  به  اشاره  با  نیرو  وزير 
طرح  سرمايه گذاری  فراخوان  اولین 
گفت:  سردشت،  سد  در  آبی  گردشگری 
از سرمايه گذاران عالقه مند دعوت می شود 
آب  سايت هاي شركت های  به  مراجعه  با 
منطقه ای استان های مختلف، فرصت های 
شناسايي  را  زمینه  اين  در  شده  فراهم 

كنند. 
در  را  مطلب  اين  اردكانیان«  »رضا 
مگاواتی  آبي150  نیروگاه  افتتاح  مراسم 
امروز  گفت:  وي  كرد.  بیان  سردشت 
شده ايم،  موفق  سردشت  شهرستان  در 
دستور  صدور  از  پس  ماه  نیم  و  چهار 
عرصه  بار  اولین  برای  رئیس جمهور، 
مخازن سدهای كشور را بر روی مردم و 
سرمايه گذاران به منظور اجرای طرح های 
گردشگری آبی باز كنیم. اردكانیان افزود: 

با همکاری نزديک وزارت میراث فرهنگی، 
مقدمات  دستی،  صنايع  و  گردشگری 
شده  فراهم  طرح  اين  اجرای  برای  الزم 
طرح  اين  فراخوان  نخستین  نیز  امروز  و 
مهم و چندمنظوره را در محل درياچه سد 
نزديک  اجرا  مرحله  به  سردشت  مخزنی 
هموطنان  نزديک،  آينده  در  تا  كرده ايم 
ما بتوانند از مواهب طبیعی و خدادادي و 
نیز سرمايه گذاری های انجام شده در اين 

منطقه به نحو مناسبی بهره  ببرند.
وزير نیرو تاكید كرد: از سرمايه گذاران 
به  مراجعه  با  می شود  دعوت  عالقه مند 
منطقه ای  آب  شركت های  سايت هاي 
استان های مختلف در جريان فرصت های 
تا  اين زمینه قرار بگیرند  فراهم شده در 
بتوانیم  آينده  تابستان  و  بهار  فاصله  در 
بزرگ كشور  ظرفیت های وسیع سدهای 

را در اختیار مردم قرار بدهیم.
طرح  اين  كرد:  خاطرنشان  اردكانیان 
و  محلی  اقتصاد  رونق  در  مهمی  تاثیر 

اشتغال زايی خواهد داشت.
اجرای  آغاز  به  اشاره  با  سپس  وی 
اين  اجرای  قالب  در  گفت:   099 برنامه 
تولید  كه  حالی  در  تا  تالشیم  در  طرح، 
خود را افزايش داده و صادرات انرژی به 
ادامه خواهیم داد،  را  كشورهای همسايه 
بتوانیم اوج مصرف برق سال آينده را نیز 
همچون تابستان امسال، بدون قطعی برق 

و خاموشی صفر، سپری كنیم.
نیروگاه  اينکه  بیان  با  اردكانیان 
قالب  در  سردشت  مگاواتی   150 آبي 
به  هفته_الف_ب_ايران«  »#هر  پويش 
اين  در  گفت:  است،  رسیده  بهره برداری 
امسال،  پايان  تا  است  مقرر شده  پويش، 

آب  توزيع  و  تامین  بزرگ  پروژه   227،
تصفیه  و  جمع آوری  همچنین  و  برق  و 
هزار   33 بر  بالغ  اعتباری  با  فاضالب 
به  مختلف  استان های  در  تومان  میلیارد 

بهره برداری برسد.
به طرح های بخش  اشاره  با  نیرو  وزير 
هفته_الف_ب_ »#هر  پويش  در  برق 
ايران« گفت: در حالی كه تا شروع دولت 
تدبیر و امید به طور متوسط ساالنه يک 
تولید  ظرفیت  به  مگاوات   775 و  هزار 
برق كشور افزوده شده است، از سال 92 
تاكنون نرخ متوسط افزايش ظرفیت تولید 
برق كشور حدود دو هزار و 150 مگاوات 
بوده و تا پايان امسال نیز سه هزار مگاوات 
نیروگاه   2۶ و  جديد  حرارتی  نیروگاه 
تجديدپذير با ظرفیت 278 مگاوات وارد 

مدار خواهد شد.

اهداي لوح تقدير
به  مديرعامل شرکت فراب

در مراسم افتتاح رسمی نيروگاه آبی سردشت، لوح 
شركت  عامل  مدير  به  نيرو  وزير  امضاي  به  تقديری 
فراب اهدا شد. در اين لوح تقدير آمده است: »توسعه 
و بالندگي صنعت برق و دستيابي به قله هاي پيشرفت، 
كاركنان  ثمربخش  كوشش  و  خالصانه  تالش  مرهون 
متعهد و متخصص و درايت و راهبري مديران توانمندي 
است كه دانش، تجربه و عمر گران بهاي خود را صرف 
آن  مشاركت  از  كرده  اند.  صنعت  اين  ترفيع  و  پويايي 
كشور،  برق  صنعت  اهداف  تحقق  راستاي  در  شركت 
تشكر  و  تقدير  سردشت  برق آبي  نيروگاه  به ويژه 

مي نمايم.« 
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اسفندماه سال گذشته، در يكي از كارگاه هاي غرب كشور، شاهد حادثه اي در زمينه جابه جايي تجهيزات با استفاده از 
جرثقيل بوده ايم كه مي تواند براي بسياري از همكاران به عنوان يك تجربه بسيار آموزنده در كار با جرثقيل محسوب شود.

درسآموختهازيکحادثه

به منظور تکمیل سیستم لوله كشي 24 اينچ GRP مربوط به سیستم كولینگ آب 
كه به صورت زيرزمیني در عمق حدود سه متري از كف زمین انجام مي شده، مي بايست 
ولو هاي مربوطه به وزن تقريبي 3۶5 كیلوگرم از طريق ولو )Valve( پیت ها به داخل 

كانال هدايت و توسط نصاب مستقر در پیت نصب شود.
انتقال ولو ياد شده توسط جرثقیل بوم تلسکوپي سه تن داراي گواهي نامه ايمني 
درحال انجام بوده كه پس از انتقال ولو 3۶5 كیلوگرمي به داخل پیت، در ارتفاع نیم 
پاي نصاب  به روي  ولو  و  ناگهان رها شده  پیت، سیم بکسل جرثقیل  از كف  متري 
مستقر در كف پیت سقوط مي كند كه خوشبختانه ايشان فقط از ناحیه ران پاي چپ 
دچار آسیب ديدگي مي شود، در صورتي كه اين حادثه مي توانست صدمات جدي تري 

به دنبال داشته باشد.

 
 

تحلیل ريشه اي داليل حادثه
در بررسي علل ريشه اي بروز حادثه، موارد مشروحه زير شناسايي شد:

1- باوجود اينکه قبال جرثقیل مورد بازرسي و اخذ تايید صالحیت ايمني قرار گرفته، اما 
شركت پیمانکاري مربوطه به دلیل بروز مشکل در سیم بکسل جرثقیل، اقدام به كوتاه كردن 
طول كلي سیم بکسل از 72 متر به 58 متر كرده و 14 متر از طول سیم بکسل بريده و 
كوتاه شده است كه ظاهرا اين موضوع به اپراتور جرثقیل اطالع رساني نشده و توسط ايشان 
نیز مورد بررسي و ارزيابي مجدد قرار نگرفته است. با توجه به آئین نامه حفاظتي وسايل 
حمل و نقل و جابه جايي مواد و اشیاء در كارگاه ها، كلیه جرثقیل ها بايد داراي گواهي نامه ايمني 
بوده و درصورت بروز هرگونه تغییر در ساختار جرثقیل، بايد بالفاصله نسبت به تايید مجدد 

آن از مراجع ذيصالح اقدام شود.
2- كاهش نزديک به 15درصد طول سیم بکسل، موجب كاهش دامنه مانور جرثقیل 
شده و ظاهرا اپراتور از اين موضوع بي اطالع بوده است. مطابق آئین نامه فوق، انتخاب اندازه، 
نوع و طول سیم بکسل هر جرثقیل بايد مطابق استاندارد و دستورالعمل شركت سازنده 
جرثقیل باشد و طول سیم بکسل بايد به نحوي انتخاب شود كه پس از اينکه دكل جرثقیل 
در بیشترين زاويه و طوالني ترين طول بوم قرار گرفت، حداقل 2.5 دور سیم بکسل روي درام 
كابل باقي بماند. همچنین نحوه اتصال دو سر آزاد سیم بکسل به درام كابل و قالب بايد به 
نحوي انجام پذيرد كه از رها شدن سهوي و يا عمدي بار، به نحو اثربخش، جلوگیري كند و بايد 

در بازرسي هاي ادواري مورد توجه اپراتور و بازرسان قرار گیرد. )مواد 192 و 194 آئین نامه(

3- استقرار فرد نصاب در داخل پیت و فضاي محدود و بسته به نحوي بوده كه احتمال 
برخورد بار رها شده با فرد را شديدا افزايش مي دهد؛ در صورتي كه مطابق دستورالعمل هاي 

ايمني جرثقیل ها، استقرار نفرات زير بار، اكیدا ممنوع است.

توصیه هاي مهم هنگام كار با جرثقیل ها
1- هرگونه تغییر در ساختار جرثقیل را حتما گزارش داده و مورد پیگیري و ارزيابي 

ريسک قرار دهید.
2- اپراتور جرثقیل، قبل از شروع كار بايد به صورت دقیق جرثقیل خود را مورد بازرسي 
قرارداده و هرگونه نقص آن را مورد پیگیري قرار دهد، به ويژه اگر جرثقیل براي مدت طوالني 

خوابیده باشد و يا اپراتور آن تعويض شده باشد.
3- هنگام كار با جرثقیل، استفاده از ريگر الزامي بوده و بايد دقت شود كه به هیچ 

وجه، نفرات از زير بار عبور نکنند.

)HSE( رئيس بخش ايمنی و بهداشت

 محسن خورسندي
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بین المللی  نمايشگاه  نوزدهمین  غرفه گروه فراب در 
صنعت برق ايران، میزبان جمع زيادي از دست اندركاران، 

مديران و متخصصان صنعت برق بود.
نوزدهمین  فراب،  شركت  عمومی  روابط  گزارش  به 
نمايشگاه بین المللی صنعت برق ايران، روز پنجشنبه نهم 
آبان ماه با حضور وزيران نیروی ايران و برق سوريه و با 
مشاركت 500 شركت داخلی و خارجی از جمله گروه 
فراب، گشايش يافت. در اين دوره از نمايشگاه، گروه فراب 
نیز در كنار 4۶4 شركت داخلی و 3۶ شركت خارجی 
از 13 كشور آلمان، ايتالیا، چین، روسیه، فرانسه، ژاپن، 
انگلستان، اسپانیا، سوئیس، بلژيک، تركیه، فنالند و لبنان، 
توانمندی های فنی و اجرايی خود را در بخش های مختلف 

صنعت برق، در معرض ديد عالقه مندان قرار داد.
در اين نمايشگاه، گروه های زيادی از دست اندركاران و 

فعاالن داخلی و خارجی صنعت برق از جمله وزير مديريت 
منطقه ای و زيرساخت كشور ارمنستان و هیأت همراه، 
مدير كل دفتر توسعه صادرات و محصوالت دانش بنیان 
سازمان توسعه تجارت ايران و اعضاي كمیته ماده 19 اين 
سازمان، مديران عامل شركت های نیروگاهی و جمعي از 
فراب حضور  و عالقه مندان، در غرفه گروه  دانشگاهیان 

يافتند.
معاونت های ستادی  از  نمايندگانی  بازديدها،  اين  در 
شركت  فراب و شركت ساختمان و نصب فراب، به معرفی 
به  برق،  مختلف صنعت  بخش های  در  فراب  پروژه های 
ويژه پروژه های اجراشده كنتورهای هوشمند، نیروگاه های 

حرارتی و خورشیدی پرداختند.
اين نمايشگاه در فضايی به وسعت 50 هزار متر مربع 

و طي روزهای نهم تا دوازدهم آبان ماه 1398 برپا شد.

نمايش توانمندي هاي گروه فراب در نوزدهمين 
نمايشگاه بين المللی صنعت برق ايران

وزير نیرو:
شرکت های صنعت برق ایران، 

حضور فعالی در بازارهای
منطقه دارند

صنعت  دست اندركاران  اينکه  بیان  با  نیرو  وزير 
برق و انرژی كشور، حضور فعالی در بازارهای منطقه 
حضور  شاهد  نوزدهم  نمايشگاه  در  گفت:  دارند، 
بیش از 4۶0 شركت تولیدكننده ايرانی هستیم كه 
در شرايط فعلی كشور، حکايت از رشد و رونق اين 

صنعت زيربنايی در ايران دارد.
حاشیه  در  را  مطلب  اين  اردكانیان«  »رضا 
برق  صنعت  بین المللی  نمايشگاه  نوزدهمین  بازديد 
از  بیان كرد. وي درباره تفکیک بودجه دولت  ايران 
كشور  برق  صنعت  بر  آن  تاثیر  و  نفتی  درآمدهای 
عمده ای  وابستگی  كشور  بودجه  كه  زمانی  گفت: 
منابع  به  متکی  عمدتا  برق  صنعت  داشت،  نفت  به 
میلیارد  هزار   23 از  عمده ای  بخش  و  بوده  داخلی 
تومان گردش مالی اين صنعت از طريق منابع داخلی 
و صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی به بازارهای 
منطقه تامین شده بود. از اين رو، صنعت برق مشکلی 
در اين زمینه ندارد و كارها طبق روال سابق در حال 

انجام است.
اتحاديه  به  ايران  پیوستن  به  اشاره  با  اردكانیان 
اقتصادی اوراسیا گفت: با اجرای اين مهم درصدديم 
تا بخش خصوصی ايران و تولیدكنندگان و تجار ما 
میلیون   190 بازار  در  راحت تری  به صورت  بتوانند 
داشته  حضور  اتحاديه  اين  عضو  كشورهای  نفری 
نیز  برقی  تجهیزات  تولیدكنندگان  طبیعتا  و  باشند 
برخوردار  به خوبی می توانند  اين بخش  امتیازات  از 
در  سوريه  برق  وزير  حضور  به  اشاره  با  وی  شوند. 
صنعت  حاضر،  حال  در  گفت:  نوزدهم  نمايشگاه 
برق ايران پروژه های متعددی از جمله نیروگاه 540 
مگاواتی الذقیه، احداث پست های برق و... را در اين 
در سفر  يادآور شد:  نیرو  وزير  دارد.  بر عهده  كشور 
توافق شده  نیز  ايران  به  اين هفته وزير برق سوريه 
است تا چارچوب يک همکاری همه جانبه در صنعت 
برق سوريه طراحی شود تا از اين طريق بتوانیم نقش  
داشته  اين كشور  برق  بازسازی صنعت  در  عمده ای 
باشیم. اردكانیان با اشاره به برنامه ايران برای صادرات 
برق به سوريه از طريق كشور عراق، گفت: اين مهم، 
راه اندازی يک خط 400  از جمله  اقداماتی  نیازمند 
كیلوولت است تا همان گونه كه به استقالل و تمامیت 
زمینه  در  بتوانیم  كرده ايم،  كمک  سوريه  ارضی 
شركت های  نقش آفرينی  شاهد  نیز  سوريه  بازسازی 

توانمند ايراني باشیم.



27 نشريه شماره 66 | آبان و آذرماه 1398

مجله خبري

معاون وزير نیرو در امور برق و انرژی:

بهترین فضا برای صادرات 
خدمات فنی و مهندسی برق 

شكل گرفته است
معاون وزير نیرو در امور برق و انرژی با تاكید بر 
صنعت  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  در  اينکه 
داشته  مشخصی  برنامه ريزی  و  استراتژی  بايد  برق 
روی  تمركز  برای  فضا  بهترين  اكنون  گفت:  باشیم، 
صادرات خدمات فنی و مهندسی برق و گرفتن نتیجه 

در اين زمینه شکل گرفته است. 
مراسم  در  را  مطلب  اين  حائری«،  »همايون 
اختتامیه نوزدهمین نمايشگاه بین المللی صنعت برق 
را  موضوع  بايد چهار  افزود:  كرد. حائري  بیان  ايران 
در قالب برنامه ريزی استراتژيک برای گرفتن نتیجه 
نخست  موضوع  داد.  قرار  نظر  مد  صادرات  در  بهتر 
هم افزايی شركت ها و بنگاه های فعال از نگاه مديريت 
و نیز از نگاه فنی است. بايد در نگاه مديريتی رقابت 
كسی  به  تنها  نه  زيرا  باشد.  نداشته  وجود  منفی 
به  بلکه  می رساند،  آسیب  می كند،  منفی  رقابت  كه 
صادرات كشور ضربه وارد می كند. همچنین در نگاه 
فنی نیز بايد محصوالت را با كمک چند سازنده به 
افزوده  ارزش  كه  كنیم  تبديل  نهايی  محصول  يک 

داشته باشد.
حائری ادامه داد: دومین موضوع، نوآوری و ارتقای 
دنیا  در  صادرات  موفقیت  كلید  كه  است  تکنولوژی 

محسوب می شود. 
وي افزود: سومین موضوع، مطالعه دقیق بازارهای 
مورد  صادرات  هدف  كشورهای  بايد  و  است  هدف 
مطالعه قرار بگیرند؛ چرا كه هر كشور شرايط خاص 
خود را دارد. موضوع چهارم نیز تدوين نقشه راه است.

درباره  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزير  معاون 
برگزاری نوزدهمین نمايشگاه بین المللی صنعت برق 
شركت   500 حدود  نمايشگاه،  اين  در  گفت:  ايران 
حضور  میزان  و  داشتند  حضور  خارجی  و  داخلی 
شركت های دانش بنیان نیز در اين دوره، چهار برابر 
شده بود. امسال اتفاق جديدی در صادرات رخ داده 

كه صادرات تکنولوژی های پیشرفته است.
نمايشگاه  نوزدهمین  اينکه  بر  تاكید  با  حائری 
بی نظیر  خود  نوع  در  ايران  برق  صنعت  بین المللی 
بوده است، عنوان كرد: حضور وزيران برق كشورهای 
ارمنستان و سوريه، برگزاری هفت نشست تخصصی و 
اتفاقات خوب ديگری نظیر سنکرون سازی شبکه های 
شده  باعث  نمايشگاه،  حاشیه  در  عراق  و  ايران  برق 
است تا اين رويداد بین المللی با موفقیت سپری شده 

و برای بیستمین دوره نمايشگاه آماده شويم.

روايتبه
تصوير
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شركت فراب با حضور در نمايشگاه Hydro 2019 كه 
با شعار )Concept to closure: Practical steps( در 
شهر »پورتو« در كشور پرتغال برگزار شد، توانمندی های 

فنی و مهندسی خود را معرفی كرد.
به گزارش روابط عمومی شركت فراب، اين شركت برای 
دوازدهمین دوره، به عنوان تنها پیمانکار ايراني در اين 
شناخته  شركت های  كنار  در  و  يافت  حضور  نمايشگاه 
رويداد  اين  در  فعالی  حضور  بین المللی،  معتبر  و  شده 
داشت. نمايندگان شركت فراب در غرفه، مهندس »مجید 
و  كار )حوزه 1(،  و  توسعه كسب  معاون  صمدی مجد«، 
معاون  مهندس »سید جواد ستارزاده هاشمی«، مشاور 
با  مذاكرات  و  كاري  نشست  هاي  كه  بودند  بازرگانی، 
تعداد زيادی از كارفرمايان، تامین كنندگان، پیمانکاران و 
مشاوران بین المللی، برگزار كردند و به بیان توانمندی های 

فنی و مهندسی شركت و معرفی پروژه های اجرا شده و 
در دست اجراي فراب پرداختند.

فراب  غرفه  در  شده  برپا  نشست هاي  مهم ترين  از 
مي توان به مذاكره با سرمايه گذاران پرتغالي براي اجراي 
بازديد  همچنین  و  كنیا  كشور  در  برق آبي  پروژه هاي 
دبیر كل و معاونان كمیسیون بین المللي سدهاي بزرگ 
از غرفه فراب اشاره كرد. در اين كنفرانس و   )ICOLD(
صنعت  رويداد  مهم ترين  و  بزرگ ترين  كه  نمايشگاه 
170شركت  تعداد  می شود،  محسوب  دنیا  در  برق آبی 
معتبر بین المللی فعال در حوزه های مختلف اين صنعت 
از 80 كشور جهان، با حضور در اين نمايشگاه، به معرفی 
كنفرانس  پرداختند.  خود  توانمندی های  و  تجهیزات 
Hydro 2019 از بیست و يکم تا بیست و سوم مهرماه 

1398 )14 تا 1۶ اكتبر 2019( برگزار شد.

 فراب؛ تنها پيمانكار ايراني
حاضر در بزرگ ترين رويداد برق آبي جهان

شروع اجراي عملیات حفاري و 
لوله گذاري در بخش خط لوله 1۴00 

 میلي متري پروژه احداث
خط لوله آب شیرین کن بندرعباس

تحويل  از  پس  فراب  نصب  و  ساختمان  شركت 
انتقال  به  توجه  با  و   98/0۶/13 تاريخ  در  كارگاه 
لوله هاي 1400 میلي متر به كارگاه، سريعا اقدام به 
تجهیز كارگاه و آغاز فعالیت هاي اجرايي كرده  است. 
حفاري  به  مي توان  شده،  انجام  اقدامات  جمله  از 
كاري،  جبهه  دو  در  كانال  كیلومتر   7/5 از  بیش 
اجراي بخش عمده فیت آپ و جوش لوله هاي وارده 
فوالد  ويژه  منطقه  در  كالورت  احداث  همچنین  و 
و  ساختمان  شركت  كرد.  اشاره  آب  انحراف  جهت 
به  میلي متر   1200 لوله   ورود  از  قبل  فراب،  نصب 
به  اقدام  پروژه  اجراي  در  تسريع  جهت  به  كارگاه، 
احداث جاده دسترسي و حفاري كانال از اوايل آبان 

ماه كرده  است.

طراحي و تامین مخازن 
آب شیرین کن پارس جنوبي 

  Surge Tank طراحي و مديريت ساخت مخازن
ساخت  شركت  به   Flash Tank و   Air Receiver
تجهیزات فراب واگذار شد. طراحي اين مخازن پايان 
يافته و ساخت به پیمانکار منتخب ابالغ شد. فرايند 

تامین مواد اولیه نیز رو به اتمام است.

پروژه ساخت و تولید تجهیزات تحت 
فشار واحد  HRSG 6 -5  پارس جنوبي

فشار  تحت  تجهیزات  تامین  و  ساخت  قرارداد 
متمركز  نیروگاه   5-۶ واحد هاي  كمکي  بويلرهاي 
ابالغ  فراب  تجهیزات  ساخت  شركت  به  پارس جنوبي 
تجهیزات  تن   3000 حدود  قرارداد،  اين  طبق  شد. 
فرايندي شامل هارپ )مبدل حرارتي( و مخازن تحت 
فشار ساخته شده و به سايت ارسال مي شود. نظر به 
محدوديت تامین مواد اولیه هارپ ها در داخل كشور، 
در كشور چین  و  پیمانکار خارجي  توسط  اين بخش 
ساخته خواهد شد. بر اين اساس، اقدامات الزم جهت 
عقد قرارداد با طرف هاي خارجي در مرحله نهايي است. 

ساخت درام ها نیز در داخل كشور صورت مي پذيرد.

نمايشگاه هايدرو 2019 در كشور پرتغال برگزار شد



29 نشريه شماره 66 | آبان و آذرماه 1398

مجله خبري

بازوی  سه  نصب  از  فراب  نصب  و  ساختمان  شركت 
بارگیری بوتان و پروپان نخستین اسکله بندر خدماتی و 
صادراتی تمبک خبر داد. اين بازوهای بارگیری شامل بوتان، 
پروپان و يک بازوی مشترک، هر يک با ظرفیت بارگیری 
2500 تن در ساعت است. ساخت بندر خدماتی و صادراتی 
تمبک با هدف صادرات گاز مايع )LPG( و گوگرد تولیدی 
از فازهای 13، 14، 19 و 24-22 در منطقه تمبک در فاصله 
250 كیلومتری بندر بوشهر آغاز شده است. به منظور تحقق 
اين هدف، ساخت دو اسکله صادرات LPG و يک اسکله 
صادرات گوگرد با امکان پهلوگیری كشتی هايی با ظرفیت 5 
تا 50 هزار تن در دستور كار قرار گرفته است. بندر خدماتي و 
صادراتي تمبک، تنها بندر خدماتي شركت ملي نفت ايران در 
سايت پارس دو خواهد بود، كه به  منظور صادرات  فرآورده هاي  
تولیدي  پااليشگاه هاي گازي و همچنین  واردات  كاالهاي  
مورد نیاز جهت  احداث  پااليشگاه هاي  منطقه  ويژه اقتصادي، 
پااليشگاه ها،  اين   تولیدي   گوگرد  صادرات   و  پارس   انرژي 

توسط طرح هاي پشتیباني نفت و گاز در مرحله  احداث است. 
به منظور انتقال ايمن و آسان نفت و فرآورده های نفتی و يا 
میعانات گازی و ... از ساحل به كشتی و بالعکس از بازوهای 
می شود.  استفاده   )Loading Arm( دريايی  بارگیری 
تجهیزات بازوی بارگیری، امکان انتقال گاز مايع يا مايع، از 
يک مخزن به مخزنی ديگر از طريق يک سیستم لوله كشی 
مفصل دار، متشکل از لوله های صلب و مفصل های گرداننده 
برای دسترسی به حداكثر انعطاف پذيری، را فراهم می كنند. 
موضوع قرارداد شركت ساختمان و نصب فراب در اين پروژه، 
احداث واحد 149 و نصب ۶ دستگاه بازوي بارگیري جهت 
گاز  محموله  صادرات  تأسیسات  احداث  و   LPG انتقال 
مايع )تجهیزات بارگیري LPG( است كه با همت و تالش 
مجموعه ساختمان و نصب فراب تاكنون، سه بازوی بارگیری 
بوتان و پروپان اين پروژه نصب شده و بر اساس برنامه ريزي 
انجام شده نصب سه بازوي ديگر اين مجموعه در سال آتي 

به انجام خواهد رسید.

نمايشگاه »دستاوردهای  با هفته پژوهش،   همزمان 
دانش و فناوری، به پاسداشت 90 سال افتخار مهندسی 
دانشگاه علم و صنعت ايران« در روزهای 24 تا 27 آذر ماه 

1398 در اين دانشگاه برگزار  شد.
به گزارش روابط عمومی شركت فراب، محور فعالیت 
صنعتی،  امکانات  توانمندی ها،  ارائه  نمايشگاه،  اين 
صاحبان  و  شركت ها  متخصصان  مديريتی  و  تولیدی 
صنايع داخلی از يک سو، و از سوی ديگر، فن بازاری برای 
مبادالت فناورانه و دارايی های فکری بین عرضه كنندگان 
و توسعه دهندگان، كارآفرينان، سرمايه گذاران و خريداران 

فناوری بود.
غرفه فراب در نخستین روز اين نمايشگاه، مورد بازديد 

و  علم  دانشگاه  دانشجويان  و  استادان  معاونان،  رئیس، 
صنعت ايران، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( 
و جمعی از مديران و متخصصان صنايع كشور قرار گرفت 
كه در اين بازديدها، نمايندگان معاونت های مهندسی و 
و  فنی  توانمندی های  بیان  به  ريلی،  صنايع  پروژه های 

مهندسی فراب پرداختند.

 نصب بازوهای بارگيری  نخستين اسكله بندر خدماتی
 و صادراتی تمبک توسط شرکت ساختمان و نصب فراب

معرفی توانمندی های فراب در نمايشگاه
»دستاوردهای دانش و فناوری« در دانشگاه علم و صنعت ايران 

موفقیت شرکت ساختمان و 
نصب فراب در مناقصه نیروگاه 

خورشیدي
نصب  و  ساختمان  شركت  تالش هاي  ادامه  در 
انجام  تجديدپذير،  انرژي  پروژه هاي  توسعه  در  فراب 
در  كیلووات   135 ظرفیت  به  خورشیدي  پروژه هاي 
سطح منطقه 12 شهرداري تهران و همچنین احداث 
نیروگاه خورشیدي به ظرفیت 40 كیلووات در سطح 
مناقصه  فرايند  طي  تهران  شهرداري   17 منطقه 
عمومي به شركت ساختمان و نصب فراب واگذار شد. 
در  نیروگاه خورشیدي  قالب چهار  در  قراردادها  اين 
ساختمان هاي مختلف شهرداري در سطح منطقه 12، 
در مدت ۶ ماه، و همچنین دو  نیروگاه خورشیدي در 
ساختمان ستاد بحران و ساختمان شماره 1 شهرداري 

منطقه 17، در مدت 7 ماه به انجام خواهد رسید.

تمدید گواهي نامه صالحیت ایمني 
شرکت ساختمان و نصب فراب

تاريخ  در  فراب  نصب  و  ساختمان  شركت 
1398/09/13 موفق به تمديد گواهي نامه صالحیت 
رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت  از  پیمانکاران  ايمني 
اجتماعي شد. اين امر به واسطه برگزاري 1448 نفر 
ساعت آموزش ايمني و بهداشت كار، بازديد و تايید 
جنوبي،  پارس  تركیبي  سیکل  نیروگاه  كارگاه های 
تهران،  مترو   7 داالهو، خط  تركیبي  سیکل  نیروگاه 
خط 2 مترو مشهد، فاز 22-24، فاز 13 و نیروگاه آبي 

سردشت میسر شد.

ادامه تكمیل عملیات اجرایي
در بخش فرایندي پروژه
فاز ۲۴-۲۲ پارس جنوبي

شركت پتروسینا آريا در مناقصه تکمیل فعالیت هاي 
و  رنگ  مکانیک،  عملیات  اجراي  لوله كشي،  اجرايي 
عايق واحدهاي 145-144-143-184-189-108-
 22-24 فاز  فرايندي  بخش   148-147-1۶0-14۶
پارس جنوبي، از شركت ساختمان و نصب فراب دعوت 
برنده  مذكور  مناقصه  در  اين شركت  و  آورد  به عمل 
شد. عملیات اجرايي از ارديبهشت سال جاري شروع 
شده و با توجه به عملکرد مطلوب شركت ساختمان و 
نصب فراب، اجراي واحدهاي 107 و 11۶ پااليشگاه 
اين شركت واگذار  به  نیز بدون مناقصه  فاز 22-24 
پیشرفتي  با  اجرايي  عملیات  حاضر،  حال  در  شد. 

مطلوب و مطابق با برنامه در حال اجرا است. 



نيروگاه 
پـارس جنوبی

کارفرما:
شركت نفت و گاز 
POGC پارس

 EPC پيمانكار
نيروگاه:
 شركت فراب

مشاور: 
شركت قدس نيرو

 

محل اجراي طرح:
استان بوشهر- عسلويه 
منطقه ويژه پارس 
جنوبی

نام قرارداد:
طرح توسعه نيروگاه سيكل 
تركيبی 480 مگاواتی 
متمركز پارس جنوبی

موضوع قرارداد: 
تكميل سيكل بخش گاز 
نيروگاه )احداث سه واحد 
نيروگاه بخار(

مساحت زمين: 

24.7 
هكتار

نوع واحدها:
توربين بخار

تعداد واحد سيكل 
ترکيبی:

 3 
واحد

ظرفيت هر واحد
:ISO در شرايط

 160
مگاوات

متوسط رطوبت 
ساختگاه:

80 
درصد

ارتفاع ساختگاه از 
سطح دريا:

100 
متر



 پروژه آب شيرين كن
نيروگاه پارس جنوبی

ويژگی های محيط زيستي:

 NOX استفاده از توربین هاي گازی با -    
)25  ppm پایین )پایین تر از

     - نصب دو مورد Package تصفیه 
فاضالب در نیروگاه

    - ساخت مخازن جداکننده آب از روغن 
Oil Water Separator

    - سیستم پاالیش آالیندگی دودکش ها 
    - ثبت پروژه در سازمان ملل در راستای 
)CDM( مکانیزم توسعه پاک

راندمان
نيروگاه گازی:

35 
درصد

ظرفيت نهايي:

480 
مگاوات

راندمان 
نيروگاه سيكل 
ترکيبی:

49 
درصد

تامين آب مورد نياز نيروگاه و همچنين هدف
ساير پااليشگاه هاي مورد نظر كارفرما 

عسلويه، واقع در محوطه نيروگاه متمركز موقعيت
سيكل تركيبي پارس جنوبي

يك فاز اجراييمشخصات فاز

MED-TVCنوع واحدها

3تعداد واحدها

2666 متر مكعب در شبانه روزظرفيت توليد آب شيرين هر واحد

)GOR( 8نسبت آب توليدي به بخار مصرفي

800 مترمكعب در ساعتمقدار آب ورودي به هر واحد

)TDS( 45560ميزان شوري آب ورودي  ppm

1250KVA*2مشخصات ترانس ها

EPCنوع قرارداد

شركت نفت و گاز پارسكارفرما

شركت قدس نيرومشاور

شركت فرابپيمانكار

منبع: معاونت پروژه هاي نيروگاه حرارتي شركت فراب
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پروژه نيروگاه

سيكل تركيبي داالهو
95/5 96/12

97/7

97/8
شروع قرارداد

نصب ژنراتور واحد اول ورود ژنراتور بخار 
به سايت

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

Air Intake Lower Part نصب

HVAC Duct مونتاژ و نصبHRSG ساختمان Air Intake نصب

Fuel Oil Skid Enclosure نصب

داالهو  تركیبي  سیکل  نیروگاه  بخار  داكت  ساخت  عملیات 
متفاوت  شركت  دو  در  فراب،  تجهیزات  ساخت  شركت  توسط 
در حال انجام است. قطعات Main Duct ، حدود 30 درصد 
پیشرفت داشته است. محموله اول قطعات ابتدايي داكت اصلي به 
سايت داالهو ارسال شده است. عملیات ساخت تجهیزات مربوط 
به Steam Header در كارخانه سازنده در حال انجام است و 

تاكنون پیشرفتي حدود 15 درصد داشته است. 

تامين و ساخت داکت بخار
نيروگاه سيكل ترکيبي داالهو

توسط شرکت ساخت تجهيزات فراب

راه اندازي رسمي 
واحد نخست 
بخش گاز

98/9
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رفع پانچ تجهيزات يونيت 147

نصب جرثقيل سقفي يونيت 147عايق پايپينگ يونيت 147 نصب جرثقيل سقفي يونيت 147

افتتاح ايستگاه مترو مولوي در پروژه خط 7 مترو تهران با حضور شهردار تهران

گاه ُشمار پيشرفت
بخش فرایندي 

فاز ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبي
98/2
شروع عملیات اجرا

پروژه خط 7 
مترو تهران

1393
ابالغ قرارداد96/3

ابالغ قرارداد جديد

افتتاح و بهره برداري از 
8 ايستگاه مسافري و 

11 ايستگاه عبوري

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

راه اندازي بخش 
شرقي و ايستگاه هاي 
بسیج و محمديه

راه اندازي 
ايستگاه مولوي

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

گاه ُشمار پيشرفت

95/4 97/4

97/12

98/5

98/10



نمايي از اسپول هاي ساخته و رنگ شده در محوطه كارگاه

عمليات اجرايي فيتاپ و جوشكاري، ساخت اسپول هاي پايپينگ 

بارگيري و انتقال تجهيزات LPG2 Loading Arm از انبار به محل نصب

LPG2 Loading Arm اجراي عمليات ليفتينگ و نصب تجهيزات

عمليات ليفتينگ و ريسه كردن لوله  و اسپول هاي پايپينگ بر روي پايپ رك

حمل، مونتاژ و استقرار جرثقيل سنگين 450 تن جهت نصب تجهيزات

فعاليت ريسه كردن لوله هاي پايپينگ بر روي سازه رك

LPG2 Loading Arm اجراي عمليات ليفتيگ و نصب تجهيزات
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97/12گاه ُشمار پيشرفت
تاريخ شروع اجراي 

تجهیز كارگاه

98/7
نصب سه بازوي 
LPG1 بارگیري

پروژه بندر خدماتي

و صادراتي تمبک



Flood Light-epc2 نصب

EPC2 عمليات كابل ارت شمال EPC2 عمليات رنگ آميزي محوطه عمليات كابل كشي غرب سايت

گاه ُشمار پيشرفت
پروژه ميعانات

گازي عسلويه
94/4

96/8

96/11

97/3

شروع عملیات اجرايي

اتمام عملیات ساخت 
ساختمان هاي اداري، 

انبار، پست و ...

اتمام عملیات لوله كشي 
خطوط زيرزمیني

اتمام عملیات لوله كشي 
بخش آبگیر

آماده سازي جهت راه اندازي واحد ديولينگ API Separator راه اندازي واحد 132 بخش 300رنگ آميزی

یوتیلیتي فازهاي

 ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبي

89/3گاه ُشمار پيشرفت

96/7

96/10 97/2

97/2

عقد قرارداد

تحويل موقت تولید 
نیتروژن واحد 124

تحويل موقت پکیج 
تصفیه آب واحد 127

دفع و جمع آوري
 آب هاي سطحي 

واحد 129

راه اندازي واحد 132 
اولید واحد تولید آب 

كولینگ

تحويل موقت آب 
آتشنشاني واحد 130

راه اندازي اولین بويلر
 تولید بخار واحد 121

تحويل موقت نمک زدايي 
واحد 12۶

97/5

97/5

97/11
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عمليات ماستيك كاري و اجراي عايق خطوط پايپينگ

فعاليت اجرايي تاچ آپ و رنگ آميزي خطوط پايپينگ

اجراي عمليات Color Coding و Lettering خطوط پايپينگ

فعاليت اجرايي تاچ آپ و رنگ آميزي خطوط پايپينگ

عمليات ورق كاري و اجراي عايق خطوط پايپينگ

عمليات ماستيك كاري و اجراي عايق خطوط پايپينگ

اجراي عمليات Color Coding و Lettering خطوط پايپينگ

پروژه فاز 13 

پارس جنوبي 
95/12

ابالغ قرارداد گاه ُشمار پيشرفت
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گچ كاري ساختمان كنترل پست رازان

بتن ريزي ديواره آتش پست رازان

عمليات كوبش بستر داكت بانك ها پست رازان

عمليات خاكبرداري داكت بانك هاي پست رازان

ادامه نازك كاري ساختمان كنترل پست رازان

قالب بندي ديواره آتش پست رازان

بازكردن قالب هاي ديواره آتش پست رازان

عمليات آرماتوربندي، قالب بندي و بتن ريزي مخازن دفني پست رازان

پروژه

سبزآب-ري
93/8گاه ُشمار پيشرفت

93/11 94/09 95/01

94/1194/3
تاريخ قرارداد

تاريخ شروع كار

تاريخ شروع 
عملیات مهندسي

تاريخ شروع اجرا 
تلمبه خانه شازند

تاريخ شروع اجرا 
تلمبه خانه پل بابا

تاريخ شروع اجرا 
تلمبه خانه رازان
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پروژه خط ۲ قطار 

شهري مشهد
گاه ُشمار پيشرفت

نصب و راه اندازي باتري هاي UPS ايستگاه هاي الندشت و كوهسنگي

نصب ورق های استيل و گالوانيزه - اجراي كلدينگ اجراي سيستم زمين )ارت( در مسير نردبان كابل ايستگاه هاي الندشت و كوهسنگي
پله هاي برقی  ايستگاه هاي الندشت و كوهسنگي

 DC عمليات نصب و راه اندازي تابلوهاي
Charger ايستگاه هاي الندشت و كوهسنگي

عمليات نصب و راه اندازي تابلوهاي MV و ترانس پست برق LPS ايستگاه هاي الندشت و كوهسنگينصب و راه اندازي تابلوهاي UPS ايستگاه هاي الندشت و كوهسنگي

عمليات حمل و انتقال پله هاي برقي ايستگاه هاي الندشت و كوهسنگي
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95/12

90/12 96/5
ابالغ قرارداد

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

افتتاح و بهره برداري از ايستگاه پنجم

96/12 بهره برداري تا 
ايستگاه نهم 
با سیگنالینگ 
روشن

راه اندازي ايستگاه 
الندشت

راه اندازي ايستگاه 
98/5كوهسنگي 98/9

98/8

راه اندازي ايستگاه شهید كاوه

ساخت112دستگاهديفيوزر
خط2مترومشهدتوسط

شركتساختتجهيزاتفراب
عالوه بر 5۶ دستگاهي كه در فاز اول توسط شركت ساخت تجهیزات 
فراب ساخته و تحويل كارفرما شده بود، 5۶ دستگاه فاز دوم نیز پس 
از تکمیل عملیات حرارتي و اتمام بازرسي در حضور نماينده كارفرما به 

محل سايت پروژه حمل شد.

افتتاح ايستگاه كوهسنگي با حضور شهردار و مديرعامل شركت قطار شهري مشهد
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استراكچر و افكت واحد دوم 

خطوط لوله رفت و برگشت آب دريا

فونداسيون مخزن ذخيره آب توليدي آب شيرين كن

اجراي پايپ رك و لوله گذاري زيرزميني

تيوب گذاري افكت واحد دوم

ساختمان پمپ خانه اصلي

نمايي كلي از آب شيرين كن

پروژه آب  شیرین کن 

پارس جنوبي
گاه ُشمار پيشرفت
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97/6 98/7
ابالغ كار اضافي

 MED نصب افکت هاي 
واحد 1 پس از تیوب گذاري

 MED نصب افکت هاي 
واحد 2 پس از تیوب گذاري

98/6



نيروگاه آبي درالوك 2 

در كردستان عراق

نيروگاه متمركز 

پارس جنوبي

گاه ُشمار پيشرفت

گاه ُشمار پيشرفت

94/4 95/11 97/8

98/6

عقد قرارداد

اتمام اجراي دايک

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

آغاز بتن ريزي نصب استیرينگ و 
رانر چمبر واحد اول

96/195/8

نیروگاه درالوک 2  فراب در طرح  محدوده كار شركت ساخت تجهیزات 
ماشین  و  راديال  دريچه هاي  استاپالگ،  دريچه هاي  ساخت  و  تامین  شامل 
دارد.  پیشرفتي حدود 95 درصد  آشغالگیر،  و دريچه هاي  آشغال جمع كن 
بالغ بر 800 تن تجهیزات به سايت ارسال شده و در صورت تحويل جبهه هاي 

نصب، اين شركت آمادگي الزم جهت شروع عملیات نصب را دارد.
به سايت  بازرسي  از طي مراحل  باقي مانده، عمدتا ساخته و پس  قطعات 
رو، جهت  راستا، اسالت كاور هاي بخش ماشین  اين  ارسال خواهد شد. در 
امکان تردد جرثقیل موبايل بر روي شیار دريچه هاي استاپالگ تعبیه شده 

است . اين كاورها در حال طي مراحل گالوانیزه هستند.

شركت ساخت تجهيزات فراب در مجموع، حدود 5500 تن اسكلت فلزي سازه سيستم كولينگ و تجهيزات مرتبط را نصب كرده است. تاچ آپ و تكميل پوشش هاي جانبي ديواره ها ادامه دارد. 
تاكنون بالغ بر 93 درصد نصب سازه انجام شده است. 

طراحي،ساختونصب
تجهيزاتنيروگاهدرالوك2

توسطشركتساختتجهيزاتفراب

92/12

96/10

96/10

96/11

شروع قرارداد

شروع نصب
 ژنراتور واحد 1

شروع نصب ژنراتور واحد 2

شروع نصب
 ژنراتور واحد 3

41 نشريه شماره 66 | آبان و آذرماه 1398



نشريه شماره 66 | آبان و آذرماه 421398

تجربه نگاري

42

حملتجهيزات
درپروژههايمترو

ابتكار شركت ساختمان و 
نصب فراب در طراحي و 
ساخت ماشین آالت حمل 
تجهیزات در پروژه خط 7 
مترو تهران

• فرزين خلف بيگي- مدير پروژه خط 7 مترو تهران
• هادي سعدي نژاد- مسئول برنامه ريزی و كنترل پروژه خط 7 مترو تهران

• علي اصغر مرادي- رئيس بخش سيستم و انفورماتيك

براساس تعاريف، پروژه را به عنوان يک سازمان موقت كه بايد يک نتیجه منحصربه فرد 
با منابع مشخص، كسب  از قبل تعیین شده و  از پیش تعیین شده را در يک زمان  و 
نمايد1، مي شناسیم. معموال موضوعات هر پروژه نیز منحصر به فرد است. در خصوص نصب 
تجهیزات در پروژه هاي ريلي نیز مي توان گفت كه يکي از مهم ترين تفاوت هاي خاص اين 
پروژه ها نسبت به ساير پروژه هاي نیروگاهي و نفت، گاز و پتروشیمي و ...، موضوع دشواري 

حمل تجهیزات از انبار تا محل نصب است.
حمل تجهیزات در پروژه هاي متروي زمیني، شامل چهار مرحله به شرح زير است: 

1- حمل تجهیزات از انبار )اصلي يا محلي( تا محل ورود تجهیزات به تونل
2- انتقال تجهیزات از سطح زمین به داخل تونل

3- انتقال تجهیزات در تونل از نقطه ورود به تونل )مرحله 2( تا ايستگاه محل نصب
4- انتقال تجهیزات در ايستگاه )مرحله 3( تا اتاق، طبقه يا محل نصب تعیین شده

از چهار مرحله فوق معموال امکان استفاده از ماشین آالت معمول حمل و نقل مانند جرثقیل 
موبايل در مراحل )1( و )2( وجود دارد. در مرحله )3( مي بايست از ماشین آالت ريلي كه 
قادر به سیر مسیر روي ريل حركتي2 باشند، استفاده كرد. اما در مرحله )4( كه تجهیز وارد 
ايستگاه مورد نظر شده است و بايستي به طبقه و اتاق محل نصب منتقل شود، معموال به علت 
محدوديت هاي دسترسي، فضاي محدود و ساير مسائلي از اين دست، نمي توان از جرثقیل 

موبايل، ماشین آالت ريلي و ساير تجهیزات معمول استفاده كرد.

محل نصب تجهیزات در پروژه خط 7 مترو تهران
محل  نصب تجهیزات در ايستگاه هاي مترو، عمدتا شامل موارد زير است:

1- اتاق پست LPS، پست RS، RIC و اتاق برق كه در طبقه سکوي مسافرگیري قرار دارد 
و در اين اتاق ها ترانس، تابلوهاي MV ،LV، شارژرها و اينورترها و باطري ها مي بايست منتقل 

و نصب شوند. 
2- سالن بلیط فروشي كه در آن تجهیزاتي مانند گیت هاي كارت زني مسافر وجود دارد. 

3- اتاق هاي هواساز كه در طبقه بلیط فروشي3 و در دو طرف ايستگاه واقع شده اند و شامل 
تجهیزات فن، ديفیوزر، صدا خفه كن4 ، دمپر و مه پاش5 است.

4- محل  نصب پله هاي برقي كه در ترازهاي مختلف مانند سکو به بلیط فروشي و يا پله هاي 
خروجي كه سالن بلیط فروشي را به سطح خیابان متصل مي كنند.

5- اتاق فني كه در طبقه بلیط فروشي قرار دارد و مي بايست در آن، تقريبا تمام تجهیزات 
سیگنالینگ و تجهیزات اصلي مخابرات نصب شوند. 

۶- محل نصب آسانسورها كه معموال از تراز خیابان تا تراز سکوي مسافرگیري است.
7- فضاهاي مسافري و اتاق هاي اداري جهت نصب تجهیزات مخابرات شامل ساعت، 

 LAN&WAN سیستم بلندگو، دوربین ها، تابلوهاي اطالعات مسافري و شبکه
8- اتاق CSC-UPS و باتري ها كه مربوط به ايجاد ولتاژ ايمن براي تغذيه تجهیزات مهم 

مانند سیگنالینگ و مخابرات است.
 در پروژه خط 7 مترو تهران، حمل و انتقال تجهیزات رديف )3( پس از آن كه تجهیزات در 
خط 7 متروي تهران به ايستگاه مورد نظر رسیدند بايد به طبقه، اتاق و محل نصب خود منتقل 
شوند كه اين مرحله )مرحله 4( داراي دشواري و پیچیدگي بیشتري است از میان تجهیزات 
انتقال فن هاي هواسازها نسبت به ساير تجهیزات به علت وزن بیشتر، از اهمیت بیشتري 

برخوردار هستند كه در اين مقاله به جزيیات بیشتر نحوه انتقال آنها پرداخته خواهد شد.

مشخصات تجهیزات هواساز در پروژه خط 7 مترو تهران
 هريک از ايستگاه هاي اين پروژه داراي چهار هواساز است كه سه هواساز آن در محدوده 

مقاله  تهيه شده در شركت ساختمان و نصب فراب:

PRINCE2 تعريف پروژه بر اساس استاندارد
   Running Rail

Ticket hall

-1
-2
-3

silencer
Air Washer

-4
-5
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كاري گروه فراب است:
۶SAW 1- هواساز مربوط به سکوي مسافرگیري موسوم به

7TAW 1 2- هواساز مربوط به نیم تونل جنوبي يا شرقي موسوم به
TAW 2 3- هواساز مربوط به نیم تونل شمالي يا غربي موسوم به

سنگین ترين تجهیز هواسازهاي فوق، فن هاي TAW هستند كه مشخصات اين فن ها به 
شرح زير است:

همان طور كه در باال اشاره شد، به منظور انجام چهار مرحله حمل اين فن ها از انبار طرح 
تا اتاق هواساز، مشکل اصلي انتقال فن از تونل در تراز ريل حركتي به اتاق هواساز است.

فن از انبار طرح تا كارگاه به وسیله جرثقیل موبايل و كفي تريلي به آساني بارگیري، 
حمل و تخلیه مي شود. سپس روي ماشین ريلي در تونل بارگیري مي شود كه معموالً 

از دو مسیر زير اين امکان وجود دارد:
1- شفت واقع در شمال ايستگاه میدان صنعت با استفاده از جرثقیل دروازه اي8 

2- رمپ واقع در انبار قافالن )نزديک ايستگاه بسیج( با استفاده از جرثقیل موبايل 
ماشین ريلي از يکي از دو نقطه فوق به سمت ايستگاه محل تخلیه حركت خواهد كرد. 

ابتكار شركت ساختمان و نصب فراب
در كارگاه شركت ساختمان و نصب فراب به منظور انتقال فن از روي ماشین ريلي 
به اتاق هواساز به دلیل محدوديت هاي ذكر شده نظیر محدوديت هاي دسترسي و فضاي 

محدود، با ابتکار، همکاران كارگاه، يک جرثقیل مخصوص طراحي و ساخته شد.
مشخصات اين جرثقیل مخصوص به شرح زير است:

- جرثقیل اختصاصي مجهز به دو قالب با دو وينچ )گیربکس( مجزا به صورت دستي 
- چرخ هاي فرمان پذير با قابلیت مونتاژ و دمونتاژ آسان به طوري كه هر يک از قطعات 
آن بیشتر از 150 كیلوگرم نیست. در طرح اولیه اين جرثقیل، از ايده وزنه تعادل براي 
تحمل وزن فن استفاده شد كه قرار بود وزنه هاي تعادل نیز در قطعات كوچک و قابل 
محاسبات  مطابق  كه  آنجا  از  اما  انساني ساخته شوند،  نیروي  توسط  و حمل  انتقال 
صورت گرفته وزن كل اين وزنه هاي تعادل حدود هفت تن پیش بیني شده بود و نیاز به 
ساخت آن وجود داشت. به نظر مي رسید كه زمان برپايي و باز كردن اين جرثقیل در 
اتاق هاي هواساز بسیار طوالني و به تبع آن پرهزينه خواهد بود؛ لذا از ايده ديگري براي 
حفظ تعادل و تحمل وزن فن توسط جرثقیل استفاده شد. در طرح جديد از يک ستون 
مهار كننده استفاده شد؛ به نحوي كه يک سمت آن در انتهاي جرثقیل نصب مي شود و 
سمت ديگر آن نیز داراي چرخ بوده و قابلیت حركت نیز دارد و در زير سقف هواساز 
قرار خواهد گرفت. درحال حاضر، فن هاي درج شده در جدول باال توسط اين جرثقیل 
به اتاق هواساز منتقل شده اند. الزم به توضیح است كه انتقال سه فن در ايستگاه رودكي 
و دو فن در ايستگاه كمیل در فضاي بهره برداري انجام شده است. به عبارتي از آنجا 
كه ايستگاه رودكي و كمیل در حال مسافرگیري است، انتقال فن هواساز در شیفت 
شب انجام شد كه كار بسیار پراسترس و ويژه اي محسوب مي شود. زمان مسافرگیري 
در خط 7 مترو تهران از ساعت 05:30 صبح  تا 22:30 شب است. بنابراين با توجه 
به زمان مورد نیاز براي بي برق شدن مسیر، زمان در اختیار براي انجام عملیات انتقال 
تجهیزات از ساعت 00:30 بامداد تا 03:45 صبح است. بنابراين زمان مفید باقي مانده 

حدودا 3:15 است. در زمان محدود فوق بايد:
1-  ماشین ريلي، فن را به ايستگاه مورد نظر برساند.

2-  انتقال فن از روي ماشین ريلي به اتاق هواساز توسط جرثقیل فوق الذكر صورت گیرد.
3- برگشت ماشین ريلي به مبدا و خارج شدن از فضاي بهره برداري انجام شود.

تمام مراحل فوق بايد به صورت ايمن انجام شود؛ به نحوي كه در بهره  برداري از خط 
توسط شركت بهره برداري مترو تهران خلل و مشکلي ايجاد نشود و راس ساعت 5:30 
حساسیت هاي  اساس  بر  باشد.  داشته  وجود  مسافران  به  سرويس دهي  امکان  صبح، 
موجود، براي انجام عملیات فوق الذكر، چک لیستي تهیه شده است تا موارد ايمني و 
حساس، قبل از شروع عملیات، حین عملیات و پس از آن با دقت كنترل شده و عملیات 

اجرايي با كیفیت و ايمني هرچه بیشتر صورت پذيرد.
شکوفايي  باعث  محدوديت ها  همواره  كه  ضروري  است  نکته  اين  ذكر  پايان،  در 
استعدادها و ظهور خالقیت ها شده  است. هرگاه سمت و سوي نگاه به رفع محدوديت ها، 
از خارج به داخل مجموعه منتقل شده  است؛ نتیجه بسیار كم هزينه تر و با دقت و سرعت 
بیشتري حاصل شده است. مواردي از اين دست و همچنین شرايط خاصي كه پروژه خط 
7 مترو تهران داشت، باعث شد كه استراتژي اجرا، در شركت ساختمان و نصب فراب، 
از اجراي كار به صورت پیماني به اجراي كار به صورت اماني و با تکیه بر توانمندي هاي 
داخلي تغییر يابد و اين مهم حاصل نشد، مگر با همت و تالش بي شائبه كلیه همکاران 
پروژه و مديريت هاي ستادي در شركت ساختمان و نصب فراب و نیز حمايت و پشتیباني 

مديريت محترم پروژه و معاونت محترم پروژه هاي ريلي در شركت فراب.

KG6680Weight

M3/S125Air Flow

KW400Motor Power

تعداد فنهواسازنام ايستگاه

میدان صنعت
TAW 1
TAW 2
SAW

3

تربیت مدرس
TAW 1
TAW 2
SAW

3

TAW 2كمیل
SAW2

رودكي
TAW 1
TAW 2
SAW

3

TAW 2محالتي
SAW2

TAW 2مولوي
SAW2

SAW میدان محمديه
SAW2

بسیج
TAW 1
TAW 2
SAW

3

18جمع

  Station Air Washer
  Tunnel Air Washer

 Gantry Crane

-۶
-7
-8



مقاله علمي

پارامترهاي فني

انواع پارامترهاي مسير و هندسه خط

.U.E بلژيكاسپانياايتالياآلمانفرانسه
STIs (1)

kph 300kph 320kph 350kph 300kph 300kph 350kph 300kph 350kph 300kph 350kph 300kph 350

مسافريمسافريمسافري)2(مختلطمسافري17مختلطمختلطمسافريمسافريمسافريمسافرينوع ترافیک

)ton( 17171717171۶5/221717181717حداكثر بار محوري ترن ست

)ton( 5/225/225/225/225/22--20---حداكثر بار محوري لکوموتیو-

)ton( 5/22--300/2505/22--22/5---حداكثر بار محوري واگن باري-

)kph( 300320350300حداكثر سرعت طراحي خطوط
)3( 330

300
)3( 330

350300350270350320300>

)kph( 300<3003003203003003305450350270300حداكثر سرعت بهره برداري از خط-

)m( 40005000۶25040003350512010570004000۶5004800حداقل شعاع قوس///////////////

)mm( 1801801801۶017017012130150150150200حداكثر بربلندي

)mm/m( 1535÷35353520404027125/122521حداكثر شیب

)mm/s( 349037323037 /5050507/3434/77وارياسیون بربلندي///////////////

)mm( 8075۶51051301122500075100۶510080حداكثر كاهش بربلندي مجاز

)m( 15500180002100014000حداقل شعاع قوس قائم)1502000033020000 )4///////////////

)m( 3003203503841400047۶5250002400025000420طول قوس پیوندي متناظر با شعاع قوس///////////////

)m( 4/24/54/54/54084/72503303۶04۶04/54/5حداقل فاصله بین محورهاي خطوط

)m( 2502002002504/52008254/34/7250250حداقل طول مقاطع خط

)m2( 701001009225010313/۶200250200150سطح مقطع تونل هاي دوخطه-

)m( 13/914/214/212/19213/31007510013/9عرض سابگريد-

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

محسن رام

مشاور- معاونت توسعه كسب و كار )حوزه 2(

بابك ابراهيميان

معيارهاومشخصاتخطوطريليسريعالسير

از جمله  فني  نظیر داليل  پارامترهايي  به  راه آهن  در  به طوركلي، محدوديت سرعت 
ايمني، كیفیت خط، قدرت كشش، آثار دينامیکي، محدوديت حركت در قوس ها، عوامل 
زيست محیطي و عوامل اقتصادي بستگي دارد. تاكنون ويژگي هاي اصلي طراحي خطوط 

سريع السیر در دنیا در قالب موارد زير منتشر شده اند:
• اتحاديه بین المللي راه آهن ها )گزارش 2001 ويژه سیستم هاي هوشمند( و گزارش هاي 
گروه كاري بین المللي مرتبط با اداره سريع الـسیر UIC از جملـه نماينـدگان راه آهن هـاي 

آلمـان، ايتالیـا، اسپانیا، بلژيک و فرانسه.
• مشخصات فني بهره برداري همسان )2002 و 2003( كه استانداردهاي سیستم هاي 

زيرمجموعـه را در شـبکه هاي ريلي اتحاديه اروپا مشخص مي كند.

)2004( TGV – مستندات مرجع براي خطوط مسافري سريع السیر راه آهن فرانسه •
تعدادي از ويژگي هاي اصلي هندسي شبکه هاي ريلي سريع السیر در قالب جدول ذيل 
ارائه شده اند. اهـم مـوارد الزم االجرا براي هر يک از پارامترهاي مورد بررسي در دامنه سرعت 

250 تـا 350 كیلـومتر بـر سـاعت به صورت خالصه آورده شده اند.
امروزه در شبکه هاي سريع السیر، تنها خطوط دو خطـه وجـود دارند. بخـش انـدكي 
از شـبکه، به ويژه قسمت هاي اتصال خطوط، ممکن است يک خطه باشند. اما درهرحال، 
نمي باشند.  ساعت  بر  كیلومتر  باالي 200  سرعت  مناسب  يـک خطـه،  زيرساخت هاي 
مطالعات متعدد اخیر براي برنامه ريزي هاي آتي، حاكي از آن است كه مي توان خطوط 
سـريع الـسیر را به صورت يک خطه احداث كرد ) براي مثال در فاز اول(، اما مشکالت ناشي 
از تداخل حركـت و تناوب زياد در حركت قطارها، همچنان وجود خواهد داشت. قابل ذكر 
است كه براي قطاري كه بین دو قطار سريع با سرعت 300 كیلومتر بر ساعت عبور مي كند، 

بدون اينکه شتاب هیچ كدام كاهش يابد، نیـاز به حدود ۶0 كیلومتر مسیر دوخطه است.

ويژگي هاي اصلي هندسي شبكه هاي ريلي سريع السير
 )1( مشخصات فني اتحاديه اروپا ;  )2( خط مختلط: حمل و نقل بار و مسافر مجاز است. ;  )3( در تونل ;  )4( 130 براي خط باالست دار و 150 براي خط بدون باالست;  ///////////////: يعني اطالعاتي موجود نيست.
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ابنیه فني مسیر
• تونل

تونل ها و پل ها از جمله ابنیه فني مسیر هستند. هرچند در راه آهن پرسرعت بايستي 
مالحظات و دقت بیشتري در احداث اين ها در مقايسه با راه آهن كالسیک منظور شود. 
عمدتا تونل ها براي كاهش طول مسیر، رعايت شیب مجاز، عبور بهتر از ارتفاعات و حفاظت 
در دامنه هاي برف گیر، بهمن گیر و مناطق مستعد لغزش و ريزش احداث مي شوند. فضاي 
داخل تونل ها بايستي به نحوي درنظر گرفته شود كه گاباري راه آهن همراه با شبکه برق 
باالسري را تأمین نمايد و فاصله بین مركز خطوط در آنها همانند مسیرهاي عادي است. 
تأثیر  زيادي تحت  میزان  به  نیز  را  احداث  تونل ها كه هزينه  از مشخصه هاي مهم  يکي 
از قطارهاي پرسرعت،  قرار مي دهد، سطح مقطع تونل است كه در كیفیت بهره برداري 
تغییرات فشار در طول قطار عبوري از داخل تونل و به تبع آن سالمت و راحتي مسافران 
موثر است. با توجه به اينکه تعمیرات و نگهداري در داخل تونل دشوار است، بهتر است 
روسازي داخل تونل از نوع بدون باالست انتخاب شود. شکل 12 نمونه اي از سطع مقطع 
تونل دوخطه راه آهن پرسرعت آلمان را نشان مي دهد. هرچند امروزه گرايش از تونل هاي 
دوخطه به  سمت ساخت دو تونل تک خطه مستقل )دوقلو( است. در شکل 13 تونل هاي 
دوقلو در فواصل مشخصي با ارتباطات داخلي به يکديگر متصل مي شوند تا هم دسترسي از 

مواقع  در  هم  و  شود  فراهم  نگهداري  و  تعمیر  عملیات  منظور  به  ديگري  به  تونل  يک 
اضطراري به عنوان خروجي اضطراري استفاده شوند. خطوط تركیبي در آلمان از نورمبرگ 
به اينگلواشتات و خط مسافري از كولن تا فرانکفورت است. پارامترهاي حد سرعت 350 

كیلومتر بر ساعت در آلمان، ايتالیا و بلژيک تنها در حد فرضیه هستند.
 

• پل
پل جهت عبور مسیر راه آهن از روي راه ها، راه آهن ها، آبراهه ها، دره، مسیل ها و خطوط 
با دهانه كوچک به عنوان آبرو شناخته مي شوند. فضاي روي  لوله احداث مي شود. پل هاي 
پل هاي راه آهن بايستي به اندازه اي باشد كه ضمن رعايت گاباري، فضاي الزم جهت كار كردن 
ماشین آالت مکانیزه فراهم شود. در صورتي كه پل در قوس قرار داشته باشد، اضافه عرض پل 
متناسب با قوس لحاظ مي شود. فاصله بین محور خطوط روي پل به اندازه خارج از پل درنظر 
گرفته مي شود. در راه آهن پرسرعت به  دلیل حساسیت بیشتر مسیر و محدوديت هاي بیشتر نظیر 
مجاز نبودن تقاطع هم سطح، از پل ها بیشتر استفاده مي شود. به عنوان مثال،   در عبور از مناطق 
شهري و نیز دره ها و زمین هايي كه از بستر مناسبي براي زيرسازي برخوردار نیستند، پل مجرايي 

كه در شکل 14 نمايش داده شده است، به كار گرفته مي شود.

شكل 14: نمونه اي از مقطع عرضي پل در راه آهن پرسرعت اسپانيا بين مادريد و سيويل )مرجع 3(

شكل 13: سطح مقطع تونل هاي مستقل مسير كالسروهه-باسل كاتزنبرگ راه آهن پرسرعت آلمان )مرجع 3(شكل 12: سطح مقطع تونل دوخطه راه آهن پرسرعت آلمان  با سرعت 300 كيلومتر بر ساعت )مرجع 3(

شكل 13: سطح مقطع تونل هاي مستقل مسير كالسروهه-باسل كاتزنبرگ راه آهن پرسرعت آلمان )مرجع 3(

شكل 13: سطح مقطع تونل هاي مستقل مسير كالسروهه-باسل كاتزنبرگ 
راه آهن پرسرعت آلمان )مرجع 3(
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46

راه حل های ترکيبی و همبستی
در نيروگاه های  آبی؛ پاسخی به نيازهای حال و آينده
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امروزه، در كشورهای توسعه يافته و در حال توسعه، اتصال برق نيروگاه های 
مهم،   از چالش های  يكی  بزرگ،  ابعاد  در  برق  به شبكه سراسری  تجديدپذير 
گسترش  می رود.  به شمار  انتقال  خطوط  زيرساخت های  جنبه  از  به خصوص 
شبكه انتقال به گونه ای كه از عهده اين شرايط برآيد، مستلزم هزينه است. در 
مواردی نيز احداث خطوط انتقال جديد با مقاومت های اجتماعی همراه است 
)به صورت كلي در مناطق پر برخوردار و توسعه يافته(. بنابراين، همگام با رشد 
انرژی های تجديدپذير و به منظور اجتناب از رفتار تناوبی توان ورودی به شبكه، 
توجه به راه حل های پايداری شبكه ضروری است. يكی از راه حل های شناخته 
حاضر،  حال  در  است.  انرژی  ذخيره  سازهای  از  استفاده  زمينه،  اين  در   شده 
مهم ترين تكنولوژی مطرح  در دنيا برای ذخيره  سازی انرژی برق در ابعاد بزرگ، 

 )pumped-storage( تلمبه- ذخيره ای  نوع  از  به خصوص  نيروگاه های  آبی، 
است. با اين حال، از آنجا كه دوره  طراحی و ساخت نيروگاه های  آبی بزرگ غالبا 
زمان بر بوده و متناسب با سرعت زياد توسعه نيروگاه های بادی و خورشيدی 
نيست، امروزه تحقيق و توسعه بر روی ساير روش های عملياتی ذخيره سازی 
و   )Hybrid( تركيبی  نيروگاه های  است.  يافته  موضوعيت  نيز  برق  انرژی 
انرژی های تجديدپذير در  افزايش سهم  با هدف  )Symbiotic( كه  همبستی 
شبكه برق، با رعايت اصل پايداری شبكه ابداع شده  اند، از جمله ی اين روش ها 
هستند. در روش تركيبی، دو يا چند مولد تجديدپذير با هدف ايجاد هم افزايی 
در تامين برق با يكديگر تركيب می شوند، حال آنكه در تكنولوژی همبست، از 
طريق برقراری ارتباط سيستماتيك بين مدار )جريان( انرژی در صنايع مجاور، 
بهره وری انرژی افزايش می يابد و ثروتی جديد خلق می شود. در اين تكنولوژی، 
عالوه بر توليد برق، سنتز و توليد محصوالتی نظير آب شيرين و يا سوخت های 

.)2017 ..Krueger. K. et al( مصنوعی نيز مد نظر است

دكتراي هيدرومكانيك از دانشگاه صنعتي اميركبير
معاون برنامه ريزي و توسعه مركزمديريت نيروگاه هاي آبي شركت مديريت منابع آب ايران

مرتضی منشی زاده 
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در بخش نخست اين مقاله، سه نمونه از ايده های عرضه شده در دنیا برای نیروگاه های 
چین  كشور  در  النگیانزيا  پروژه  می شوند.  داده  توضیح  اختصار  به   و  معرفی  تركیبی 
به عنوان يک نیروگاه تركیبی، متشکل از يک پارک خورشیدی بزرگ و يک نیروگاه 
آبی است. دومین نمونه، مربوط به مفهوم جديدی از يک نیروگاه بادي-آبی است كه در 
كشور آلمان در حال اجراست. اين پروژه از نظر تاثیرات زيست  محیطی ناچیز آن مورد 
توجه است. در سومین نمونه از اين نیروگاه ها، يک نیروگاه فتوولتائیک به يک نیروگاه 
تلمبهـ  ذخیره ای جديد كه با آب شور كار می كند، متصل است. اين طرح اجرايی مربوط 

به كشور شیلی است.
بخش دوم مقاله به معرفی دو نمونه از تکنولوژی های همبست اختصاص دارد. اين 
طرح ها عالوه بر اينکه ابداعاتی در جهت يکپارچه سازی و توسعه انرژی های تجديدپذير 
محسوب می شوند، به تکنولوژی سنتز سوخت های مصنوعی كه در كربن زدايی از ساير 

بخش های صنعتی نظیر حمل ونقل و صنايع فرايندی كاربرد دارند مربوط می شوند.

النگیانزيا: نخستین نیروگاه تركیبی آبی ـ خورشیدی بزرگ جهان 
نیروگاه تركیبی النگیانزيا در منطقه گونگ هی در استان گینگ هايی كشور چین واقع 
است. اين نیروگاه حاصل تجمیع نیروگاه  آبی النگیانزيا با يک پارک فتوولتائیک است. 
اين نخستین نمونه از تركیب يک نیروگاه فتوولتائیک بزرگ با يک نیروگاه  آبی در جهان 

به شمار می رود. اين طرح در سال 2015 تکمیل شده است.  
قرار  زرد  رودخانه  در مسیر  پايین دست  كیلومتری  فاصله 1۶48  در  سد النگیانزيا 
دارد و وسعت درياچه آن در حدود 383 كیلومتر مربع است. اهداف اولیه سد شامل 
معادل 24.7  از ظرفیت مخزن  است. در حدود يک چهارم  آبیاری  و  كنترل سیالب 
می شود.  استفاده  سال  فصول خشک  در  كشاورزی  مصارف  برای  مترمکعب،  میلیارد 
سهم كوچکی از حقابه مخزن به تامین مصارف مازاد آب شرب شهری و صنايع محلی 
اختصاص دارد. از زمان آغاز بهره برداری از سد در سال 1992، نیروگاه سد مسئولیت 
تامین بار پیک و تنظیم فركانس شبکه شمال غرب چین را بر عهده داشته است. اين 
نیروگاه شامل 4 واحد با ظرفیت اسمی 320 مگاوات است كه ظرفیت نهايی نیروگاه در 
صورت نیاز می تواند تا 1400 مگاوات نیز افزايش يابد. از آنجاكه اين نیروگاه نخستین 
نیروگاه در زنجیره نیروگاه های آبی احداث  شده بر روی رودخانه زرد است، ماموريت مهم 
ديگر مخزن سد، كنترل يخ ها است. با به تله اندازی يخ در پشت اين سد، نیروگاه های 

پايین دست زنجیره قادر به تولید برق بیشتری خواهند بود.   
بهره برداری از نیروگاه خورشیدی مجاور سد با ظرفیت 320 مگاوات در سال 2013 
آغاز شد و اين ظرفیت تا سال 2015 به 850 مگاوات افزايش يافت. برق تولیدی اين 
نیروگاه توسط يک خط انتقال 330 كیلوولت به نیروگاه سد النگیانزيا كه در فاصله 31 
مايلی غرب پارک خورشیدی قرار دارد منتقل می شود )شکل 1(. در آنجا، قبل از اتصال 
به شبکه، برق نیروگاه خورشیدی با برق تولید شده توسط نیروگاه آبی تركیب می شود.

موجود  سوئیچ يارد  از  مشترک  استفاده  تركیب،  اين  اقتصادی  مشهود  مزيت  يک 
نیروگاه  آبی است كه نیاز به احداث يک سوئیچ يارد مجزا برای پارک خورشیدی را مرتفع 

ساخته است.
توسط  شده  تولید  برق  بین  تمايزی  فنی  به لحاظ  مشترک،  سوئیچیارد  به دلیل 
هیدروتوربین ها و برق صفحات خورشیدی وجود ندارد. بنابراين، از نگاه شبکه مناسب تر 
است كه اين دو منبع تجديدپذير، به صورت مجازی، در قالب يک منبع در نظر گرفته 
شوند. در اين نگاه، نیروگاه خورشیدی به عنوان يکی از واحدهای نیروگاه  آبی النگیانزيا 
تنظیم  هیدروتوربین  واحدهای  ساير  با  تناسب  در  آن،  تولید  برنامه  و  می كند  عمل 
برای ساير موارد نظیر تركیب يک  می شود)An. Y. et al.. 2015(. چنین تعريفی 
نیروگاه  آبی با يک واحد پمپ حرارتی در مقیاس صنعتی با هدف بازيابی انرژی حرارتی 
از مخزن سد نیز قابل تعمیم است. نیروگاه  النگیانزيا، مصداق يک نیروگاه هايدروـ  سوالر 

است. اين بدان معنا است كه اين نیروگاه متشکل از دو منبع مستقل انرژی تجديدپذير 
آبی و خورشیدی است كه در جهت پايداری هرچه بیشتر تولید برق، به صورت مکمل 
يکديگر عمل می كنند. اين مزيت، از طريق انطباق منحنی تولید دو منبع، زمانی كه 
به شیوه تركیبی به كار گرفته می شوند، حاصل مي شود )An. Y. et al.. 2015(. در 
حالی كه نوسانات تولید برق در هیدروتوربین ها، تابع تغییرات فصلی و ساالنه ی ناشی 
نوسانات كوتاه مدت  از  تولید برق صفحات خورشیدی، متأثر  بارندگی است،  از میزان 
درصد ابرناكی و تغییرات روزانه ی شدت تابش است. بر مبنای رفتار قابل پیش بینی و 
برنامه ی تولید برق واحدهای  آبی می توان منحنی تولید برق واحد خورشیدی را هموارتر 
كرد. حذف نوسانات كوتاه مدت و تصادفی نیروگاه خورشیدی، توسط مانور نقطه عمکرد 

هیدروتوربین ها و افزايش تولید لحظه ای آنها انجام می شود )شکل 2(.

 

در عمل، انعطاف پذيری تولید برق در واحدهای  آبی اين امکان را به نیروگاه هايدروـ 
سوالر می دهد كه در صورت نیاز، برای تولید بار پايه )تولید با توان خروجی ثابت برای 
مدت طوالنی( نیز مورد استفاده قرار گیرد. اين قابلیت ارزشمند نیروگاه های تركیبی 
می تواند كلید توسعه گسترده انواع جديد نیروگاه های تجديدپذير، بدون نیاز به اعمال 

شكل 1: تصوير هوايی موقعيت و جانمايی
 )2017 .ref.: NASA Earth Observatory( نيروگاه تركيبی النگيانزيا 

شكل 2: بيان كيفی 
هموارسازی منحنی توليد 
فتوولتائيك با تغييرات بار 

واحدهای هيدروتوربين 
 An.( نيروگاه النگيانزيا

Y. et al.. 2015( )نمودار 
چپ برای نوسانات تصادفی 

لحظه ای و نمودار راست 
برای تغييرات روزانه(
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 ..Fang. W. et al تغییرات در مشخصات شبکه های منطقه ای قدرت  باشد. در مرجع
2017 ، به سناريوهای ديگری از امکان تامین بار پیک، كه نیروگاه های خورشیدی 
قادر به پاسخگويی در آن سطح نیستند، ولی نیروگاه های  آبی عالوه بر تامین بار پايه، 

در اين زمینه نیز مزيت دارند، پرداخته شده است. 
هرچند تغییرات كوتاه  مدت رواناب ورودی به مخزن بر روی تولید برق واحدهای 
آبی تاثیرگذار نیست، ولی برنامه  كلی تولید آن ها از تغییرات فصلی و ساالنه ی حجم 
آب مخزن تاثیر می پذيرد، به صورتي كه دوره های خشکسالی منجر به كاهش رواناب 
منظوره،  چند  منفرد  مخزن  يک  برای  شرايط  اين  در  مي شود.  مخزن  به  ورودی 
ترجیح داده مي شود تا ذخیره حداكثری آب برای مصارف كشاورزی و شرب در نظر 
گرفته شود. . بنابراين، مقدار آب در دسترس برای تولید نیروگاه كاهش می يابد. در 
چنین مواقعی واحدهای فتوولتائیک كمک می كنند كه تولید توان نیروگاه در میزان 
تابش خورشید در دوره های  غالبا شدت  بماند، چراكه  باقی  پايدار  هدفگذاری  شده، 
خشکسالی به مراتب بیشتر است. در مقابل، در فصول و سال های مرطوب و پربارش، 
شدت  كاهش  اثر  در  فتوولتائیک  واحدهای  تولید  كاهش  كه  آبی اند  واحدهای  اين 
در سد  به عالوه،   .)2015 ..Li F.. F.. Qiu J( می كنند  متعادل  را  تابش خورشید 
النگیانزيا كه نخستین سد از زنجیره سدهای چند منظوره ی پايین دست است، نیروگاه 
بهره برداری و رهاسازی  نحوه  از  ناشی  تغییر در حجم مخازن،  بايد هرگونه  تركیبی 
آب بین مخازن را نیز مد نظر قرار دهد )Fang. W. et al.. 2017(، بدان معنا كه 
تاثیر عملکرد نیروگاه تركیبی در شرايط خشکسالی، نرمال و ترسالی، در مقايسه با 
حالت مرجعی كه نیروگاه النگیانزيا به  تنهايی و بدون الحاق پارک خورشیدی به آن 
بهره برداری می شود، مورد بررسی قرار گیرد. تحقیقات نشان داده است كه در مخزن 
النگیانزيا به دلیل ابعاد بزرگ مخزن، تاثیر رفتار تركیبی واحدها بر تراز ذخیره مخزن 
در شرايط بهره برداری زياد نیست و بالطبع اين تاثیر ، در مخازن كوچک تر می تواند 

محسوس تر باشد.
می توان اينگونه نتیجه گرفت كه در يک نیروگاه  تركیبی هايدرو ـ سوالر، مخزن 
تراز  تامینکننده ی  به عنوان  اصلی  كاربرد  دارد:  منظوره  دو  كاربردی  نیروگاه  آبی 
هیدرولیکی مورد نیاز توربین های  آبی، و كاربرد دوم به عنوان يک ذخیره كننده طبیعی 
انرژی برای مواردی كه واحدهای فتوولتائیک در نقش جبران   كننده عمل می كنند و 
 Fang. W. et( تولید برق آن ها منجر به تثبیت توان خروجی كل نیروگاه مي شود

 .)2017 ..al

نیروگاه تركیبی بادی-آبی با هدف هم افزايی سیستم های تجديدپذير
از نیروگاه تركیبی بادی ـ آبی )ويند ـ هايدور( ، مربوط به  يک نمونه ی اجرايی 
با چهار دكل توربین 3.۶ مگاواتی )در مجموع به ظرفیت  يک مزرعه بادی كوچک 
14.4 مگاوات( و يک نیروگاه تلمبه ـ ذخیره ای است. اين مجتمع نیروگاهی، دارای 
مجموعه ای از مزايای  زيست محیطی است. هر چهار توربین بادی در تراز يکسان نصب 
می شوند. اين تراز، متناظر با وزش باد غالبی با سرعت متوسط ۶.2 متر بر ثانیه است. 
توربین، ساالنه معادل 11 گیگاوات ساعت  انتظار داشت كه هر  نتیجه، می توان  در 
انرژی الکتريکی تولید كند. اين نیروگاه هم اكنون در نزديکی شهر گیلدورف در حال 
ساخت است. اين شهر با 12000 نفر جمعیت، در شمال شرق ايالت وورتمبرگ آلمان 
قرار دارد. واحدهای تلمبه ـ ذخیره ای كه به اين مجموعه اضافه می شوند، در يکی از 
سه استاندارد خروجی 1۶، 24 و يا 32 مگاوات قادر به كار هستند و برای اختالف 
می شوند  طراحی  باالدست  و  پايیندست  مخازن  بین  متر   350 تا   150 از  ارتفاعی 

 .)201۶ ..and Krueger. K. et al 2018 .Naturspeicher(
برای كاهش اثرات زيست  محیطی، مخزن باالدست واحدهای آبی با بخش تحتانی 
دكل توربین های بادی )مخزن عمودی( و محیط پیرامونی دكل ها )مخزن افقی( ادغام 

شده است )شکل 3(. زمانیکه تراز آب حوضچه به باالترين مقدار خود می رسد، مخزن 
افقی توسط يک شیر برقی، از مخزن عمودی جدا می شود. مواد و مصالحی كه در 
جريان حفاری پی دكل نصب توربین های بادی استحصال می شوند، در ايجاد ديوار 

حائل برای جداره های بتنی مخزن افقی به كار می روند. 
نقش  در  كه  است  لوله ای  خط   ،  4 شکل  در  شده  داده  نشان  رنگ  قرمز  مسیر 
بهم  را  باالدست  مخزن  چهار  )زيرزمینی(،  مدفون  به صورت  و  كرده  عمل  پنستاک 
می تواند  و  است  مترمکعب  هزار   1۶0 مخزن،  چهار  حجم  مجموع  می كند.  متصل 
ظرفیت الزم برای مدت چهار ساعت تولید برق پیوسته ی واحدهای آبی را در حالت 
توربین فراهم كند. در عمل، مسیر پنستاک نبايد انحنای زيادی داشته باشد، ولی در 
اين پروژه، برای جلوگیری از تخريب جنگل، مسیر پنستاک در زير جاده های دسترسی 
موجود جنگل قرار گرفته است. چهار مخزن عمودی نیز در نقش مخزن ضربه گیر عمل 

می كنند و اجازه ی مانور سريع بار در واحدهای آبی را فراهم می سازند.
 ناحیه ای در مجاورت رودخانه كوچر به عنوان مخزن پايین دست، كاربردی دوگانه 
معادل  پايین دست  مخزن  است،  نرمال  جريان  دارای  رودخانه  كه  زمانی  برای  دارد. 
1۶0 هزار مترمکعب جريان تخلیه شده از مخازن باالدست را در خود جای می دهد. 
نیز  مترمکعب  هزار  و 10  از مخزن  تبخیر  برای سهم  مترمکعب  هزار  همچنین 10 
آبزيان( در نظر گرفته شده  )برای حفظ حیات  نیاز زيست  محیطی مخزن  به عنوان 
است. عالوه بر اين، مخزن پايین دست می تواند 30 هزار مترمکعب آورد اضافی توسط 
يک سیالب 10  ساله را نیز در خود جای دهد و به عنوان يک حوضچه ی ذخیره برای 
مواقع اضطراری عمل كند. با احتساب مجموعه  ی اين موارد، ظرفیت ذخیره مخزن 
پايین دست  210 هزار مترمکعب تعیین شده است. نکته مهم اين جاست كه همین 
موافقت  به  منوط  پايین دست،  برای مخزن  بزرگ تر  ابعاد  پیش بینی  از  میزان جزئی 
مسئولین شهر گیلدورف بوده است، چرا كه آنها می بايست در اين قالب، تعهد خود 

مبنی بر سرمايه گذاری در زمینه كنترل سیالب های 10 ساله شهری را عملی كنند.
بین  شده  ايجاد  هم افزايی  هايدرو،  ويندـ  تركیبی  نیروگاه  اين  مهم  جنبه های 
و  طراحی  هزينه های  مهندسی،  محاسبات  طبق  بر  است.  نیروگاهی  فن آوری های 
اجرای اين نیروگاه تركیبی به میزان قابل توجهی كمتر از هزينه ی اجرای سايت های 
نیروگاه  می شوند.  اجرا  يکبار  دسترسی،  جاده های  نظیر  زيرساخت هايی  مجزاست. 
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تلمبه ـ ذخیره ای و نیروگاه بادی هر دو از يک اتصال برق به شبکه استفاده می كنند. 
در مواقع امکان، كابل های توربین بادی بر روی پنستاک سوار می شوند. عالوه بر اين، 
هر چهار توربین بادی و سه پمپ ـ توربین نیروگاه آبی از طريق يک كابل مدفون 
20 كیلوولت، به يک پست فرعی مشترک متصل می شوند. منافع فنی و اكولوژيکی 
اين طرح ويژه توسط تیمی از متخصصان خبره، با ساكنین محلی و مسئولین شهری 
در میان گذاشته شده است. در اين تیم خبره عالوه بر مهندسین طراح، اكولوژيست ، 
بیولوژيست، ژئواكولوژيست، متخصص كاهش آلودگی های صوتی و همچنین متخصص 

روابط اجتماعی نیز حضور داشته است.   
محفظه ی نیروگاه از نوع مدفون  شده با عمق زياد، متشکل از سه دستگاه پمپ ـ 
توربین مشابه، و سه موتور ـ ژنراتور از نوع القايی است. مجموع توان نیروگاه تلمبه ـ 
 IGCT ذخیره ای گیلدورف در حدود 1۶ مگاوات خواهد بود. با استفاده از تکنولوژی
برای نیمه هادی  های قدرت، ترمینال های استاتور هر موتورـ  ژنراتور به يک مبدل منبع 
)VSI( سه سطحی چهار قطاعی متصل می شوند. همچنین، مبدل های منبع  ولتاژ 
ولتاژ پیش بینی  شده قادرند  تورگ مکانیکی شفت را به صورت مستقیم كنترل نمايند 
)تکنولوژی DTC(. اين راه حل اجازه می دهد كه بهره برداری از سیستم قدرت نیروگاه 
تركیبی، از انعطاف پذيری بااليی در بازار برق رقابتی آلمان برخوردار شود. استفاده از 
روش سرعت متغیر به عنوان يک مزيت، شرايط كنترل سريع بار برای هر دو حالت 
پمپ و توربین را فراهم می سازد كه اين نکته برای ورود توان برق تجديدپذيرها به 

شبکه مهم است. 
دامنه ی  افزايش  به  می توان  تركیبی  نیروگاه  اين  مزايای  از  ديگر  يکی  به عنوان 
نوسانات تراز آب و امکان كاهش محدوديت كم باری در حالت توربین در نیروگاه تلمبه 
دينامیکی  پاسخ های  نحوه ی  تركیبی،  وضعیت  در  همچنین  كرد.  اشاره  ذخیره ای  ـ 
نیروگاه تلمبه   ـ ذخیره ای در زمان ارائه خدمات جانبی ارتقا می يابد. برای مثال، تمام 
سه واحد عمودی قدرت قادرند كه در كنترل فركانس اولیه مشاركت كنند، لذا زمان 
شروع مجدد در حالت توربین، از وضعیت ايستايی تا بار كامل می بايست حداكثر 30 
مبادالت  و حجم  مانور  قابلیت  نیازهای  از  اروپا  در  انرژی  مبادالت  بازار  باشد.  ثانیه 

متفاوتی برخوردار است )شکل 5(. 
با توجه به شکل 5، كاهش قابلیت مانور نیروگاه، حجم مبادالت انرژی آن در بازار را 
كاهش می دهد و بالعکس. بديهی است كه عدم ارضاي نیازهای شبکه توسط نیروگاه 
چارچوب  در  كه  است  انرژی  فروش  دسترفته ی  از  فرصت  بیانگر  ذخیره ای  تلمبه- 

اهداف اقتصادی طرح، پذيرفتنی نیست.
مفهوم به كار رفته در اين نیروگاه تركیبی می تواند به يک تأسیسات همبستی تولید 
 .Naturspeicher( نیز تعمیم داده شود )همزمان الکتريسته و حرارت )يا برودت
انرژی  يا  بادی  توربین های  با  افتاده  به كار  اساس، پمپ های حرارتی  اين  بر   .)2018
هیدرولیکی، از ظرفیت آب مخزن پايین دست برای تبادل انرژی حرارتی قابل كاربرد 
در مقاصد گرمايشی يا سرمايشی استفاده می كنند. همچنین، مفهوم نیروگاه تركیبی 
باشد. در  كاربرد داشته  نیز  نظیر جزاير  برای شبکه های كوچکی  گیلدورف می تواند 
اين حالت، می توان از يک منبع آب شور استفاده كرد، به گونه ای كه سطح دريا به عنوان 
مخزن پايین دست در نظر گرفته شود. در بخش بعد به توضیح نمونه ای عملی از اين 

طرح  پرداخته شده است. 

نیروگاه تلمبه-ذخیره ای جديد آب شور، به همراه پارک خورشیدی
شركت والهاال انرژيا يک شركت توسعه ای شیلیايی است كه قصد دارد يک نیروگاه 
تركیبی هايدرو- سوالر را در صحرای آكاتاما در سواحل غربی اين كشور احداث كند. 
تاراپاكا )به صورت  نام سیلوسُد  اين طرح مشتمل بر يک پارک خورشیدی بزرگ به  
مخفف: CdT(، با ظرفیت ۶00 مگاوات )با صفحات تک  محوره( و يک نیروگاه تلمبهـ  
ذخیره ای 300 مگاواتی موسوم به اسپژوُد تاراكاپا )به صورت مخفف: EdT( است. اين 
نیروگاه تلمبه ـ ذخیره ای از ساحل اقیانوس آرام به عنوان مخزن پايین دست و از دو 
گودال طبیعی در ارتفاع ۶30 متری از سطح اقیانوس به عنوان مخزن باالدست استفاده 
می كند )Valhalla. 2018(. به منظور جلوگیری از نفوذ آب شور به زمین، كف مخزن 
باالدست توسط يک غشا ناتراوا آب بند می شود. سه واحد 100 مگاواتی با تراز طراحی 
نزديک به ۶00 متر در داخل يک محفظه زيرزمینی نصب می شوند. ظرفیت مخزن 
باالست در حدود 50 هکتار مکعب است كه می تواند تولید برق پیوسته  ای را برای چند 

روز پشتیبانی و تامین كند )شکل ۶(. 
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شكل 5: فرصت های فروش
 انرژی نيروگاه تلمبه-ذخيره ای 

 در كشور آلمان
)2016 ..Krueger. K. et al( 
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انرژی الزم برای پمپاژ آب، توسط پارک خورشیدی تامین خواهد شد. هدف اصلی 
از اجرای همزمان دو طرح CdT و EdT تبديل توان متناوب پارک خورشیدی به 
توان پايدار و قابل كنترل نیروگاه آبی در مقیاسی بزرگ )24 ساعت شبانه روز در 7 
روز هفته(، بدون نیاز به انرژی نیروگاه های برق حرارتی است. در حال حاضر، گزارش 
مطالعات اثرات زيست محیطی احداث خط انتقال جديد اين طرح توسط مراجع ذيربط 
موافقت نامه هاي  و  محیطی  زيست   مجوزهای  ساير  و  رسیده  تصويب  به  كشور  آن 

همکاری با سازمان های اجتماعی نیز در دست پیگیری است.

استفاده از نیروگاه های جريانی برای تولید همز مان برق و سوخت های سنتزی
در صورت همجواری تأسیسات صنعتی مختلف می توان از منافع فنی و اقتصادی 
سناريوهای همبست بین آن ها، مشروط به اين كه منجر به افزايش بهره وری شود، بهره 
برد. ديدگاه  های سنتی ترجیح میدهند كه واحدهای صنعتی مختلف به صورت منفرد 
جانمايی شوند و فعالیت كنند. اين در حالی است كه با افزايش نیاز به بهینه سازی 
اقتصادی طرح ها، امروزه ديدگاه های تركیبی و همبستی، مورد توجه جدی قرار گرفته 
است. اين رويکرد نوين اجازه می دهد كه بازدهی اقتصادی طرح های صنعتی، به طرز 
چشمگیری بهبود يابد. اين دستاورد ارزشمند، از طريق حذف زيرساخت های اضافه 
انرژی موجود حاصل مي شود )به طور نمونه،  از جريان  باره  امکان استفاده ی چند  و 
به كارگیری پسماند حرارتی يک فرايند در فرايندی ديگر(. برای مثال، در نیروگاه های 
تولید همزمان برق و حرارت، با اتصال شبکه ی حرارت به مدار تولید توان الکتريکی، 

ضرورت ايجاد يک منبع حرارتی مستقل برای مدار گرمايشی مرتفع مي شود.
امروزه، در اجرای راهبردهای جهانی مرتبط با تغییر اقلیم، و ضرورت اجتناب ناپذير 

كاهش انتشار كربن از طريق جايگزينی حامل های انرژی فسیلی با منابع تجديدپذير، 
استفاده از راهکارهای همبست در صنايع مختلف، به عنوان يک اقدام عملیاتی در اين 
جهت تلقی مي شود. برای كربن زدايی از اقتصاد، تامین انرژی تجديدپذير برای همه 

بخش های وابسته به انرژی ضروری است. 
در رويکرد جديد، از طريق اتصال جريان انرژی تأسیسات به يکديگر، انرژی تولید 
شده توسط برق تجديدپذير، به حامل های ديگر انرژی نظیر حامل های گازی يا مايع 
تبديل می شوند. بديهی است كه اين  گونه واحدهای فرآوری كه قادر به تولید چنین 
حال  در  ديگر،  سوی  از  هستند.  پیوسته  بهره برداری  نیازمند  هستند،  سوخت هايی 
حاضر سوخت های سنتز شده توسط الکترواليزرها، در مقايسه با سوخت های فسیلی 
نظیر  تجديدپذير  مولدهای  مشخصه  ی  به عالوه،  نیستند.  برخوردار  رقابتی  قیمت  از 
نیروگاه های بادی و خورشیدی، رفتار تناوبی آن هاست كه در تضاد كامل با نیاز اينگونه 

تأسیسات است.
در نمونه ای از طرح های همبست، يک نیروگاه  آبی جريانی به عنوان واحدی كه قادر 
به تولید بار پايه ی تجديدپذير است، اين خال را پوشش می دهد. نیروگاه های جريانی 
غالبا از ضريب كاركردهای بااليی، معادل چندين هزار ساعت تولید ممتد با ظرفیت 
كامل برخوردارند. امروزه اين نیروگاه ها، بیشتًر برای تولید الکتريسیته به كار می روند، 
ولی با پیوند آن ها با تأسیسات الکترواليزر، بهره وری افزايش می يابد و مزايای مختلف 

ديگری حاصل می شود. 
به صورت  نیاز  مورد  پايه ی  بار  فرآوری،  تأسیسات  بهره بردار  برای  شیوه،  اين  در 
ظرفیتی ارزان، مطمئن و قابل كنترل، در دسترس وی قرار می گیرد. در اين صورت، از 
آن جا كه انرژی اين تأسیسات از طريق شبکه سراسری برق تامین نمی شود، نیازی به 
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پرداخت هزينه برق مصرفی نبوده و ضرورتی به احداث خط انتقال مجزا برای اتصال 
تأسیسات به شبکه برق نیز نخواهد بود. چنانچه بهره بردار نیروگاه به صورت مستقیم 
محصوالت  فروش  محل  از  وی  درآمد  كند،  بهره برداری  نیز  را  فرآوری  تأسیسات 
فرآوری شده حاصل می شود. در غیر اينصورت، درآمد نیروگاه از محل فروش مستقیم 

برق به تأسیسات فرآوری تامین خواهد شد.
جنبه ی  رويکرد،  اين  از  بهره گیری  با  طرح هايی  مختلف،  كشورهای  در  به تازگي 
اجرايی به  خود گرفته اند. يکی از اين طرح ها، پروژه ی موسوم به e-Diesel در كشور 
آلمان است كه طی آن، يک كارخانه تولیدكننده ی سوخت سنتری، با اتکا به نیروگاه 
عمل  همبست  شیوه ی  به   ،)7 )شکل  راين  رودخانه  روی  بر  واقع  الفنبرگ  جريانی 
از  اين پروژه  اعالم كرده است كه در  به همراه شركای خود   Audi می كند. شركت 
۶۶00 ساعت توان تولید ساالنه ی نیروگاه الفنبرگ برای تولید سوخت ديزل توسط 
يک مدل فرآيندی طراحی شده توسط شركت سان فاير )Sunfire( بهره مند خواهد 

.)2018 .2018a and Handelszeitung .Energiedienst( شد
اشاره   )Wyhlen( وايلن  جريانی  نیروگاه  به  می توان  نمونه،  دومین  به عنوان 

كرد)شکل 8(. 
قادر  را  آن  بهره بردار  نیروگاه،  اين  مجاورت  در  الکترواليزر  واحد  يک  قرارگیری 
می سازد كه هیدروژن مورد نیاز خود برای صنعت حمل ونقل محلی را تامین نمايد. 
برای  حرارتی،  شبکه ی  يک  طريق  از  می تواند  الکترواليزر  حرارتی  پسماند  به عالوه، 
 .Energiedienst( شود  گرفته  نظر  در  خانگی  مصارف  از  بخشی  گرمايش  تامین 

.)2018b
در هر دو طرح فوق می توان از روش ذخیره ی فصلی حامل های انرژی نیز استفاده 
كرد، چرا كه هم هیدروژن و هم سوخت های مايع سنتز  شده را می توان در تانکرهايی 
كه به همین منظور ايجاد می شوند، ذخیره كرد. بنابراين، فن آوری همبست نیروگاه 
افزايش  و  مصرفی شبکه  بار  كاهش  بر  عالوه  می تواند  فرآوری  تأسیسات  با  جريانی 
پايداری آن، در نقش ذخیره ساز انرژی نیز عمل كند. هر دو طرح اخیر دارای ابعاد 
كوچکی هستند، ولی نشان می دهند كه چگونه نیروگاه های آبی می توانند به عنوان يک 

منبع مطمئن برای كربن زدايی از طرح های صنعتی مورد استفاده قرار گیرند.
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رمان  از  پس  مرعشی«  »نسیم  اثر  دومین  »هرس«،  رمان 
كتاب  نوشتن  با  مرعشی  است.  است«،  سال  آخر  فصل  »پايیز 
خوِب پايیز فصل آخر سال است، توانست برنده جايزه ادبی جالل 
پايیز  »اگر  است:  آمده  هرس  كتاب  جلد  پشت  از  قسمتی  در  شود.  آل احمد 
فصِل آخر سال است روايت بالتکلیفی و ترديدهای يک نسِل آرمان خواه بود و 
سرگشتگی شان، َهَرس رازهايی را روايت می كند كه سرنوشِت پسران و مادرانی 
را رقم زد كه در اليه های تاريخی غلیظ گم شدند… َهَرس روايتی است برآمده 

از دِل تاريِخ جنِگ طوالنی ايران و عراق.«
داستان اين رمان در مورد زندگی مشترک زوج خرمشهری به نام های رسول 
و نوال است كه با شروع جنگ و مرگ اولین فرزندشان هیچ گاه به شکل عادی 
خود باز نمی گردند. با اينکه جنگ تمام شده، اما نوال هنوز آن را نپذيرفته و در 
بهت روزهای جنگ به سر می برد و سعی می كند با به دنیا آوردن فرزند پسر، 
به خودش امید دهد كه جنگ پايان يافته و می تواند زندگی اش را از نو شروع 
كند و ... كتاب هرس يک كتاب ساده و كم حجم در 18 فصل كوتاه است كه از 

صفحه های نخست با لهجه جنوبی شخصیت ها، شما را در خود غرق می كند و 
شما را می برد به جنوب و زمان جنگی كه فضای آن در كتاب به خوبی بازسازی 
شده است. همه حس ها در اين كتاب، آنقدر قوی و واقعی هستند كه به خوبی 
می شود دركشان كرد. داستانی غمگین كه بعد از خواندن هر خط با خود فکر 
آرامش  و  در صلح  و همه  نداشت  ای كاش، هرگز جنگی وجود  كه  می كنید 
زندگی می كردند. در قسمتي از متن كتاب آمده است: »شايد نوال راست گفته 
آن  با  بی خود  همه سال  اين  رسول  نمی شد.  پاک  آنها  زندگی  از  گذشته  بود؛ 
جنگیده بود. آنجا، زير آن خاک كه داشت دفنش می كرد، دلش خواست تمام 
آن روزها برگردند و همه شان را طوری كه بودند زندگی كند؛ طوری كه واقعا 
بودند. نه آن طور تقلبی كه خودش ساخته بود... خواست حاال كه قرار است 
بمیرد توی خرمشهر بمیرد. كنار شهر»هان«. كنار خانه اش. كنار زندگی اش با 

نوال؛ كه همان روز اول جنگ با پسرش خاک شد و از دست رفت.«
اين كتاب را نشر چشمه در 185 صفحه و به قیمت 28 هزار تومان )قیمت 

چاپ بیست و سوم( منتشر كرده است.

و  دين – پدر  جسپر  و  مارتین  مورد  در  كل«  از  »جزء  كتاب 
پسر– است كه هر كدام از يک زاويه خاص و متفاوت با عامه مردم 
به زندگی و اتفاقات آن نگاه می كنند. مارتین با باورهای خاص 
و گاه عجیب خودش سعی می كند پسرش، جسپر را به بهترين شکل ممکن 
تربیت كند و به همین خاطر، داستان زندگی خودش را از همان دوران كودكی 
برای او تعريف می كند. داستانی كه نشان می دهد زندگی او همیشه تحت تاثیر 

تري دين، برادر ناتنی اش قرار داشته است و ...
داستان كتاب جزء از كل از زمان كودكی پدر تا زمان بزرگ شدن فرزند ادامه 
پیدا می كند و تمامی حوادث و اتفاقات شگفت انگیز زندگی آنها همراه با يک 

طنز تلخ و يک تم فلسفی روايت می شود.
داستان، بعضی مواقع از زاويه ديد مارتین و بعضی مواقع از زاويه ديد جسپر، 
و  حوادث  می شود.  آن  شدن  جذاب تر  باعث  موضوع  همین  كه  می شود  بیان 
اتفاقات موجود در كتاب بسیار زياد هستند و هر كدام از آنها جذابیت خاص 
خودش را دارد. كتاب جزء از كل، به راستی جزئی از يک كل را به رخ می كشد. 

خواننده  و  می شود  وارد  ديگر  اتفاق  دل  در  اتفاقی  كتاب،  از  قسمت  هر  در 
نمی تواند به راحتی كتاب را كنار بگذارد و يا آن را پیش بینی كند. داستان و 
ماجراهای كتاب مدام اوج می گیرد و خواننده از هر صفحه آن بی نهايت لذت 
خواهد برد. »پیمان خاكسار«، مترجم اين كتاب، در قسمتي از مقدمه كوتاهی 
كه نوشته است به زيبايی اشاره می كند: »خواندن اين كتاب، تجربه  ای غريب 
و منحصر به فرد است. در هر صفحه  اش جمله  ای وجود دارد كه می  توانید آن را 
نقل قول كنید. كاوشی است ژرف در اعماق روح انسان و ماهیت تمدن. سفر در 
دنیايی است كه نمونه اش را كمتر ديده  ايد. رمانی عمیق و پرماجرا و فلسفی كه 
ماه  ها اسیرتان می كند... مطمئنا هر كسی اين رمان را خوانده باشد شگفت زده 
است از اينکه استیو تولتز چقدر استادانه و به زيبايی داستان را كش می دهد... 

هر آنچه كه در كتاب جزء از كل اتفاق می افتد بی نظیر و فوق العاده است.«
اين كتاب را »استیو تولتز« نوشته و »پیمان خاكسار« ترجمه كرده است. 
نشر چشمه نیز كتاب را در ۶5۶ صفحه و به قیمت 80 هزار تومان )قیمت چاپ 

پنجاه و دوم( روانه بازار نشر كرده است.

 َهرس

جزء از کل
سفر در دنیایی که نمونه  اش را کمتر دیده  اید

معرفي كتاب

ای کاش، هرگز جنگی وجود نداشت
و همه در صلح و آرامش زندگی می کردند
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از  بیش  فارسی،  زبان  در  كه  است  واژه ای  »مهرطلبی«،  اصطالح 
هرچیز به واسطه  كتاب »مهرطلبی« نوشته  خانم »هريت بريکر« رايج 
شده است. البته بريکر برای كتاب مهرطلبی در زبان انگلیسی عنوان 
Disease to Please را انتخاب كرده كه می توان آن را به بیماری 
راضی كردن ديگران يا بیماری خشنود كردن ديگران يا توجه افراطی به آنچه خوشايند 
ديگران است، ترجمه كرد. بريکر در مقدمه   كتاب مهرطلبی توضیح می دهد كه عنوان 
Disease to Please، عنوانی است كه هنگام حضور خود در برنامه  تلويزيونی اُپرا 
وينفری به كار برده و به  نظر می رسد كه هم وزن بودن disease و please در انتخاب 
اين عنوان بی تأثیر نبوده است. با اين حال، نمی توان انکار كرد كه مهرطلبی، خصوصا در 
شکل افراطی آن، می تواند نوعی اختالل رفتاری محسوب شده يا نشانه ای از اختالل های 
رفتاری ديگر باشد. به هر حال، بهتر است چنین فرض كنیم كه مهرطلبی عنوان يک 

مسئله است كه بسیاری از انسان ها گرفتار آن هستند. مسأله ای كه جنبه های ذهنی، 
احساسی و رفتاری دارد و به شکل های متنوع و گاه پیچیده  بروز پیدا می كند. نويسنده 
در كتاب مهرطلبی كوشیده است به افرادی كه در زندگی خود با اين مسأله دست 
گرفتار  كه  می دانند  افراد،  اين  از  دسته ای  قاعدتاً  كند.  می كنند، كمک  نرم  پنجه  و 
مهرطلبی هستند و دسته  ديگری هم وجود دارند كه هنوز برای اين رفتارهای مخرب 
و آسیب زننده  خود، نامی انتخاب نکرده اند و آن  را به عنوان نشانه های يک بیماری يا 
مسأله  نامطلوب در نظر نمی گیرند. اين كتاب، راهنماي مناسبي است براي كساني كه 
قصد دارند از راضي كردن ديگران به هر قیمتي، نجات پیدا كنند. اين كتاب را »هريت 
بريکر« نوشته و »مهدي قراچه داغي«، مترجم شناخته شده كتاب هاي روان شناسي، آن 
را به فارسي ترجمه كرده و انتشارات پیک بهار نیز كتاب را به قیمت 30 هزار تومان و 

در 312 صفحه، منتشر كرده است.

مهرطلبی
بیماری راضی کردن دیگران

معرفي كتاب

يالوم«،  د.  »اروين  از  ديگری  اثر  مبل«  روی  »دروغ گويی  رمان 
روان درمانگر سرشناس است كه اگر به بحث هاي روان درمانی و فلسفه 
اگزيستانسیال عالقه داشته باشید، بعید است اسم او را نشنیده و يا 
هنر  و  علم  حاصل  كتاب،  اين  باشید.  نکرده  مطالعه  را  او  كتاب های 
است. علمی كه سال ها، يالوم از آن برای بهبود بیمارانش استفاده كرده است و هنر 
اينکه  از  قبل  كتاب،  اين  است.  برده  كار  به  كتاب هايش  در  بارها  كه  داستان گويی 
با همه  جدال ها  باشد، يک رمان جذاب و كامل است  يالوم در روان كاوی  تجربیات 
پس  از  خودشان  كه  می كشد  چالش  به  را  انسان هايی  يالوم  انسانی.  كشش های  و 
خودشان بر نیامده اند و نیازشان به شخِص درمانگر، آنها را روی مبل روان كاوی كشانده 
مواجه كردن  مبل ضمن  روی  »دروغ گويی  است:  آمده  كتاب  اين  جلد  پشت  است. 
خوانندگان با دروغ های بسیاری كه گه گاه روی مبل روان درمان گران گفته می شود، به 
آنها چشم اندازی وسوسه انگیز و تا حدی غیرقابل باور از طرز فکر درمانگر در جلسات 
درمانشان ارائه می دهد. اين رمان درباره ارتباط بین سه روان درمانگر: سیمور تروتر، 
ارنست لش و مارشال اشتريدر، با بیماران شان است. مركز اصلی رمان ارنست لش است 
كه در اولین كار انضباطی خود به بررسی رفتارهای سمیور تروتر با بیمارش می پردازد. 
مارشال اشتريدر نیز سرپرست ارنست است. موضوع اصلی اين رمان در مورد روابط بین 

درمانگر و بیمار است. درمانگر چطور می تواند بیشترين كمک را به بیمار بکند؟ باالخره 
هدف نهايی درمان، كمک به بیمار و بهبود حال اوست. اما آيا رفتار خشک و از روی 
اصول اخالقی برای درمان همه بیماران مناسب است يا شما به عنوان درمانگر می توانید 
از مرزهای اخالق و رفتار حرفه ای فراتر برويد. آيا زيرپا گذاشتن برخی از اصول برای 
بهتر كردن حال بیمار خالی از اشکال است؟ به عنوان يک درمانگر، آيا صادق بودن، 
شفافیت و حتی خودافشايی در مقابل بیمار به بیمار بیشتر از دنبال كردن ديگر راه های 
درمان كمک نمی كند؟ در خارج از موضوع بیمار و درمانگر، رفتار اين دو چگونه بايد 
باشد؟ آيا آنها می توانند خارج از جلد بیمار و درمانگر به هم اعتماد كنند؟ اين مسائل 

و بسیاری از موارد ديگر در اين كتاب در قالب يک رمان خواندنی بررسی می شود.
در صفحه 281 اين كتاب آمده است: »ارنست مفهوم افسوس را برای درمان بسیاری 
از بیمارانش وارد كرده بود و از آنها می خواست افسوس های گذشته  خود را بررسی 
كنند تا از افسوس های آينده پرهیز نمايند. او می گفت: »به گونه ای زندگی كنید كه 

پنج سال بعد با افسوس به پنج سال گذشته خود نگاه نکنید.« 
اين كتاب را »اروين د. يالوم« نوشته و »بهاره نوبهار« به فارسي ترجمه كرده است. 
انتشارات قطره نیز آن را در 544 صفحه و به قیمت 44 هزار تومان )قیمت چاپ 

چهارم( منتشر كرده است.

دروغ گویی روی مُبل
رُمانی درباره روابط 

بین درمانگر و بیمار
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از دو بخش تور )Tour( يعني سفر، 
گردش كردن  يا  مسافرت  سياحت، 
است  پسوندي  كه   )Ism( ايسم  و 
مصطلح به معناي مكتب با طرز تفكري 
خاص. توريسم يعني مكتبي كه پايه 
فكري آن سياحت و جهانگردي است.

واژه اي  توريسم،  يا  گردشگري   •
 turn التين است كه از ريشه تور يعني
گرفته شده است. تور در زبان فرانسه 
طي كردن،  دوراني،  حركت  معناي  به 

سير و گردش كردن است.
در  نخستين بار  توريسم  واژه ي   •
اسپورتينگ  عنوان  تحت  مجله اي 

مگزين به كار برده شد.
• فرهنگ و بستر نيز بيان مي دارد: 
مسافرتي كه به منظور تجارت، لذت و 
يادگيري صورت گيرد و به نقطه شروع 

بازگردد.
توريسم  فارسي  معادل   •
آن  عربي  معادل  و  گردشگري 

سياحت است.

تاريخچه ي گردشگري:
براي  انسان  تاريخ،  از  پيش   •
و كشف  از دشمن  فرار  غذا،  يافتن 

پناهگاه از جايي به جايي مي رفت.
• اولين سفرها توسط مصري ها و 
حدود 5000 سال قبل با اهداف صلح 

آميز و با كشتي انجام شد.
با  نيز  آشوري ها  و  سومري ها   •
چرخ،  و  ميخي  خط  و  پول  اختراع 
مسيح  ميالد  از  پيش  سال   2000
بنيانگذاران كسب و كار سفر هستند. 
سال  جاده ها، 2050  نخستين   •
پيش و به صورت درشكه-رو ساخته 
شدند كه نظاميان، سران حكومتي و 

كاروان ها از آنها استفاده مي كردند.
• در دوران هخامنشي، بزرگترين 
شبكه جاده اي، اولين پل ها بر روي 
آب و جاده شاهي با 2500 كيلومتر 

بيشتر  آشنايي  هدف  با  متن  اين 
حفظ  و  طبيعت  به  سفر  اصول  با 
گردشگري،  اصول  با  آشنايي  آن، 
 ،)Eco-tourism( توريسم  اكو 
 Sustainable( پايدار  گردشگري 
بوم گردي ها  با  آشنايي   ،)Tourism
به  و  )Ecolodge( نوشته شده است 
دنبال بررسي موضوعات گردشگري به 
معرفي يك مكان طبيعت گردي  نحوه 
براي  به آن، فصل مناسب  دسترسي 
سفر به آن مكان و جاذبه هاي منطقه اي 
ادامه  در  همچنين  و  مي پردازد  آن 
مطلب، به سواالتي نظير نحوه تعامل با 
جامعه محلي، جايگاه گردشگر و جامعه 

محلي پاسخ مي دهد.

واژه توريسم
متشكل  است  واژه اي  توريسم   •

ما در طبيعت به جز رّد پا،
چيزي به جا نمي گذاريم...

كارشناس فنی مهندسی كنترل و 
ابزاردقيق

 رضا كيوانيان 
ابريشم  ساخته شد. جاده معروف 
نيز در ادامه و در همين راستا مورد 

بهره برداري قرار گرفت.
• امپراطوري روم، اولين سيستم 
جاده اي درون امپراطوري را با هدف 
جنگ و گسترش امپراطوري تا شرق 

مورد استفاده قرار داد.

اولین كشتي ها:
• فينيقي ها: شناورهاي چوبي 
تجاري  بنادر  و  اوليه  پيكر  غول 
امپراطوري  نخستين  مديترانه، 

)8 B.C.( دريايي
تجاري  كشتي  يوناني ها:   •

پيشرفته و نخستين مسافربرها
• اولين تورها و آژانس ها:

 :)5 A.D.( وسطي  قرون   •
ركورد سفرها مربوط به حاكميت 
است.  مذهبي  سفرهاي  و  كليسا 
اين زمان است كه ظهور ويال  در 

آشنايي بیشتر با اصول سفر به طبیعت و حفظ آن
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رايج  قشر  اين  در  دوم  خانه هاي  و 
مي شود.

و  علم  جايگزيني  رنسانس:   •
دانش باعث رواج سفرهاي آموزشي 
سياسي  و  اكتشافي  يادگيري،  و 
شد. از اوايل قرن شانزدهم، سير و 
سياحت و بازديد از شهرهاي بزرگ 
قرن  در  و  شد  آغاز  دنيا  معروف  و 
هفدهم و هجدهم ميالدي، گراند تور 
انگلستان  در  اليزابت  ملكه  توسط 
)ايتاليا و فرانسه( برنامه ريزي و اجرا 
شد. از ويژگي هاي اين تور مي توان 

به موارد ذيل اشاره كرد:
• تعداد زياد نفرات )300 تا 400 

نفر(
نخبگان  و  اشراف  طبقه  براي   •

)سفير، تاجر، پژوهشگر(
سيستم  از  نزديك  بازديد   •

سياسي اداره كشورهاي ديگر
• 2 تا 3 سال مدت سفر

انقالب صنعتي: 
افزايش  به  منجر  تكنولوژي   •
نتيجه  در  و  درآمد  افزايش  و  توليد 
شكل گيري زمان فراغت بيشتر شد. 

• الگوي معيشت تغيير يافت و از 
كوچندگي به يكجا نشيني، كشاورزي، 
شهرنشيني و زندگي صنعتي شكل 
جابجايي  و  شهرها  ايجاد  گرفت. 
باعث  شهر،  به  روستا  از  كار  نيروي 
جدايي از طبيعت و احساس بازگشت 

به آن در افراد شد.
جامعه  كارگر  و  متوسط  طبقه   •
شكل گرفت و مردم به مقاصد خوش 
به  منجر  كه  كردند  سفر  هوا  و  آب 

Mass Tourism شد. 
بهتر است با اين واژه آشنا شويم: 
معناي  به  كه   Mass Tourism
از  خارج  و  زياد  گروه هاي  بازديد 
ظرفيت يك منطقه توريستي است 
توسط  درآمد  كسب  براي  يا  كه 

به دليل بي اطالعي و  يا  آژانس ها 
هجوم گردشگران و بدون توجه به 

اثرات مخرب آن انجام مي شود. 
طبيعت  به  سودي  هيچ  انسان 
نمي رساند. براي جبران ضرر ناشي 
زمان  طبيعت،  از  انسان  بازديد  از 
الزم  است. اگر اين زمان در اختيار 
طبيعت قرار نگيرد، منجر به تخريب 
شد.  خواهد  منطقه  آن  دائمي 
بايستي از Mass Tourism توسط 
دولت و برنامه ريزان آژانس ها دوري 
شود. شلوغي تنگه واشي، سواحل 
شلوغ شمال كشور، سوباتان موقع 
گل هاي  رفتن  ازبين  تعطيالت، 
بابونه درياسر و... نمونه هايي از اين 

قبيل اند.
انگلستان،  در  كوك  توماس   •
برگزاركننده  اولين  سال 1840  در 
امروزي  شده  سازماندهي  تورهاي 

با قطار است.

و   1319 سال  در  تور  ايران   •
سال  در  نيز  برادران  و  مهاجري 
1324 به صورت يك حرفه به اين كار 

پرداختند.

عوامل موثر بر گسترش صنعت 
گردشگري در دوره معاصر:

• افزايش اوقات فراغت
• گسترش شهرنشيني

و  سرانه  درآمد  سطح  افزايش   •
تعريف سبد سفر در خانواده ها

• دگرگوني در نگرش نسبت به سفر
عرصه  فني  پيشرفت هاي   •

گردشگري
ماهيت  با  صنعت  يك  گردشگري 
نهايي  محصول  كه  است  خدماتي 
به  است.  گردشگري  تجربه  آن، 
و  كنيم  تجربه  آن را  تا  ميرويم  سفر 
اشتراك  به  ديگران  با  را  تجربه  اين 

گذاشته و از مرور آن لذت ببريم.
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در اين شماره، به معرفي روستاي نمار، 
دشت نمارستاق و آبشار دريوک مي پردازم. 
دشت هاي  زيباترين  از  يکي  دشت،  اين 
مي تواند  گرما،  اوج  در  كه  است  يیالقي 
خنکاي  حس كردن  براي  مناسبي  مقصد 
روز  يک  گذراندن  لذت  و  باشد  طبیعت 
آرامش بخش در دامان طبیعت را به شما 
شناخته  كمتر  روستاي  اين  كند.  ارزاني 
تقريبا  آژانس ها،  و  تورگردانان  براي  شده 
 1۶0 در  مي آيد؛  شمار  به  بکر  مناطق  از 
كیلومتري تهران )كیلومتر 130 جاده هراز( 

و 50 كیلومتر مانده به آمل قرار دارد. 
جاذبه ها: يک دشت بسیار زيبا و سرسبز 
با پوششي از چمن طبیعي و گل هاي بابونه، 
هواي خنک ارتفاعات، احتمال قرارگرفتن در 
مه )در محل دشت( و ديدن اقیانوس ابر در 
مسیر، آبشار صخره اي طبقاتي زيباي دريوک 
و آبشار كوهره، لذت كمپ كنار رودخانه پر 
آب  به  نهرهاي كوچک تر، دسترسي  و  آب 

چشمه در مسیر پیمايش.
فصل بازديد: اين بخش، اندكي در ارتفاع 
قرار دارد و از اواخر ارديبهشت ماه تا تیرماه 

براي بازديد مناسب است.
را  نمار  روستاي  پيمايش:  مسير 
مي توانید در Google Map پیدا كرده و 
مسیر خود را به سمت اين نقطه از طريق 
از  نمايید.  مشخص  مسیرياب  نرم افزارهاي 
تهران به سمت جاده هراز حركت كنید. اگر 
صبحانه به همراه آورده ايد، در نقاط مختلفي 
مي توانید  رود،  و  نهر  با دسترسي  مسیر  از 
توقف كنید. رستوران هاي خوبي هم وجود 
سلف  صبحانه  مناسب،  قیمت  با  كه  دارند 
سرويس در اختیار شما قرار مي دهند. براي 
صرف صبحانه بايد قبل از رسیدن به بايجان 
توقف كنید. پس از صرف صبحانه، مسیر را به 
سمت آمل ادامه داده تا به خروجي سوآ-كه 
در مسیر آمل به تهران قرار دارد و شما بايد در 
دوربرگردان به سمت مقابل اتوبان برگرديد- 
برسید. اينجا از اتوبان خارج شده و وارد يک 
جاده كوهستاني دوطرفه مي شويد. در مسیر 

درختان  با  روستاهايي  از  نمار،  به  رسیدن 
میوه متنوع عبور مي كنید كه مي توانید از 
اين میوه هاي تازه نیز خريداري كنید. پس 
از حدود 70 دقیقه رانندگي در اين جاده، به 
روستاي نمار مي رسید. بخش هاي كمي از 
جاده خاكي بوده و ساير قسمت ها آسفالت 
وجود  مسجدي  نمار  روستاي  در  است. 
بهداشتي  سرويس  از  مي توانید   كه  دارد 
بهداشتي  سرويس  آخرين  به عنوان  آن 
تمیز استفاده كنید. بعد از مسجد، مسیر را 
حدود دويست متر ادامه داده تا سمت چپ، 
به تابلو جاده فرعي آبشار دريوک برسید. از 
اينجا جاده كامال خاكي مي شود اما با تمامي 
خودروهاي سواري مي توان آن را پیمود. مسیر 
خاكي را ادامه دهید تا كمتر از ده دقیقه به 
پارک  را  خود  خودرو  و  برسید  پاركینگ 
كنید. اينجا آخرين نقطه سرويس بهداشتي 

كانکسي، اما با آب است. 
آغاز  پیاده روي  پیمايش  نقطه،  اين  از 
مي شود. مسیر مشخص بوده و با عبور از يک 
پل چوبي باريک، در مسیر مالرو قرار مي گیريد. 
ابتداي مسیر، شیب متوسطي دارد كه حدود 
نیم ساعت اين شیب را بايد پیمايش كنید. 
در مسیر، سمت چپ، كوه و سمت راست، 
رودخانه است و چشمه اي نیز در مسیر وجود 
دارد كه آب گوارا و آشامیدني در اختیار شما 
قرار مي دهد. بعد از شیب، با حدود 20 دقیقه 
پیمايش بیشتر، به دشت نمارستاق مي رسید. 
دشت  باشید،  رفته  مناسب  زمان  در  اگر 
پوشیده از گل هاي رنگارنگ است. در ابتداي 
دشت، سمت چپ، كلبه اي مشاهده مي شود 
كه با پیمايش مسطح حدود 20 دقیقه، شما 
هدايت  دريوک  طبقاتي  آبشار  سمت  به  را 
مسیر  در  و  مستقیم  را  اگر دشت  مي كند. 
پیمايش به مدت 15دقیقه ادامه دهید، به 
آبشار كوهره )كوچک تر( خواهید رسید. براي 
رفتن به آبشار كوهره، شايد الزم باشد از آب 
نهرها عبور كنید كه خنکي آب نهرها خالي از 
لطف نیست. پس كفش رودخانه همراه داشته 
باشید. در صورت تمايل به برافروختن آتش، 

حتما به موارد ذيل دقت كنید:
خود  نیاز  مورد  هیزم  طبیعت،  در   -1
به  مجبور  تا  ببريد  خود  همراه  همیشه  را 
اكوسیستم  دستکاري  و  درختان  شکستن 
نشويم. به ويژه دشت نمارستاق، فاقد هیزم 
به  هیزم،  تهیه  براي  است.  سوزاندن  براي 

نجاري هاي بزرگ مراجعه كنید.
2- تنها و تنها در نقاطي كه قبال آتش 
قسمت  آن  گیاهي  پوشش  و  شده  روشن 

آسیب ديده است، آتش به پا كنید.
تازه  آتش  روي  بر  بنزين  ريختن  از   -3
روشن شده به منظور شعله ور شدن آن، به 
اين كار ممکن است  اجتناب كنید.  شدت 

عواقب بسیار خطرناكي داشته باشد.
4- سنگ چین آتش مهیا كنید تا آتش 

پخش نشود.
5- آتش را به حال خود رها نکنید و در 

صورت عدم استفاده، خاموش كنید.
بودن  همراه  صورت  در  و  عصر  حوالي 
شانس، مه تا سطح زمین دشت پايین مي آيد. 
در هواي بهاري، احتمال باران هاي زودگذر 
وجود دارد كه بهتر است پانچو يا باراني به 
همراه داشته باشید. در ادامه، برخي مناظر به 
تصوير كشیده شده اند. و در نهايت اينکه ما از 
طبیعت به جز عکس، چیزي برنمي داريم و در 
طبیعت به جز رد پا، چیزي به جا نمي گذاريم.                                                                                                                                     

نام:دشتنمارستاقوآبشاردريوك
محل:استانمازندران،روستاينمار

معرفی مقصد طبيعت گردی
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