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 در مسير حضور فعال 

در پروژه هاي جذب گاز كربنيك

تقدير از گروه فراب 
به عنوان پيمانكار اصلي 
نيروگاه آبي سردشت 

به سوي قله هاي تعالي

حفظ رتبه دوم
فراب در بين

پيمانكاران  برتر

اينفوگرافيك پروژه راه آهن 
برقی گلشهر- هشتگرد

مروری بر عملكرد
 گروه فراب در سال 1398

حضور فراب در جمع
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گواهي نامه كسب رتبه 70 فراب
در بين صد شركت برتر ايران

از نظر شاخص فروش در سال مالي 1397



همراهان گرامي و خوانندگان ارجمند نشريه فراب!
اكنون كه در روزهاي پاياني سال 1398 قرار داريم، ضمن سپاسگزاري به درگاه خداوند متعال 
را )شماره هاي 63، 64، 65، 66  فراب  نشريه  از  پنج شماره  نصيبمان كرد كه  را  افتخار  اين  كه 
شما  محضر  به  فراب  گروه  گرانقدر  همكاران  واالي  همت  و  گروهي  كوشش  و  تالش  با   )67 و 
گراميان عرضه كنيم، وظيفه خود مي دانم به نمايندگي از دست اندركاران اين نشريه، از بذل عنايت 
اعضاي معّزز شوراي  يكايك  ارزشمند  فراب و همراهي و پشتيباني هاي  مدير عامل محترم گروه 
سياست گذاري نشريه فراب و مجموعه همكاران عزيز گروه فراب در شركت هاي مختلف، صميمانه 
سپاسگزاري كنم. البته شايد نتوانم نام تك تك اين عزيزان را ذكر كنم. از اين رو، با كمال احترام، از 
همراهي ها و همكاري هاي ارزشمند و دلگرم كننده خانم ها و آقايان بزرگواري كه در نگارش، ارسال 
و ويراستاري اخبار، مطالب و تصويرهاي منتشر شده در شماره هاي امسال و ساير هماهنگي هاي 
مرتبط با انتشار نشريه، همراه مهربان ما بوده اند، قدرداني مي كنم: حميده هفت لنگ، دكتر فريدون 
ابراهيميان، رضا رياحي، بهمن قشمي، محسن  بابك  نازآبادي، محسن رام، دكتر  جم، محمدرضا 
خورسندي، رضا حضرتي، آزاد كمالي زنوز، رضا كيوانيان، سيد جواد بركچيان، هاله امري كاظمي، 
سجاد يوسف وند، شيوا حائري، علي نوروزي فرد، الميرا سلمان پور، مسعود شريفي، هادي نصير، شيوا 
ايرواني، حميدرضا بنايي فرد، بهزاد پويش، فرزين خلف بيگي، هادي سعدي نژاد، علي اصغر مرادي، 
مريم بحيرايي، منصوره استكي، علي زمردي كهن، وحيد قاسمي، كيانوش موري نژاد، الهام ذره پرور 
شجاع، زهرا ساكي، محمدرضا كرمي،رضا راجعي، سبا صفائي، مسعود صفري، شاهرخ ميرسعيدي و 
دكتر مرتضي منشي زاده، اين گراميانند. دست مريزاد ديگر را بايد به همكاران گرامي خودم در روابط 
عمومي شركت فراب، خانم زهرا شهاليي و آقايان مزدك غياثي و محّمدرضا حاج اسمعيل و همچنين 
همكاران محترم و سختكوش در واحد خدمات پشتيباني فراب، به ويژه آقايان پيمان مقّدمي، عباس 
ذوالفقاري، حسين اميري و تك تك همكاران محترم و دلسوزشان در واحدهاي خدمات ساختمان ها، 
نيروگاه ها، كارگاه ها و شركت هاي گروه فراب و نيز همكاران گرامي در دبيرخانه و واحد اطالعات 
داشته اند.  نقش  نشريه  رسيدن  به ثمر  در  گونه اي،  به  هريك  كه  بگويم  فراب،  مركزي  ساختمان 
همين جا و ظيفه دارم از عزيزاني كه ممكن است نام شريفشان را از قلم انداخته باشم، عذرخواهي 
كرده و از آنان نيز قدرداني كنم. همچنان به كمك شما در شماره هاي آتي نشريه فراب، نيازمند و 

دلگرميم؛ پس همراهمان باشيد.

خدايا چنان كن سرانجام كار                                           تو خشنود باشي و ما رستگار

سردبير

كوتاه براي همراهان نشريه فراب در سال 1398
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دراينشمارهميخوانيد:دراينشمارهميخوانيد:

تجربهنگاري

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

مهر زمين است. خداوند متعال را شاكريم... 

پايان موفق يك پروژه ديگر صنايع ريلي فراب
راه آهن برقی گلشهر–هشتگرد در استان البرز، روز سه شنبه دهم دی ماه 1398 با حضور 

حجت االسالم والمسلمين »حسن روحانی«، رئيس جمهوری اسالمی ايران، به صورت رسمی 
آغاز به كار كرد...

افتتاح هر طرح، ضربه ای به دشمن و چراغ اميدی برای مردم است
60 درصد پيشرفت اين پروژه و 85 درصد اعتبارات آن در طول دولت هاي يازدهم و دوازدهم 
انجام شده است و اين بدان معناست كه حتی در شرايط سخت و تحريم نيز همه توان خود را 

برای خدمت به مردم به كار گرفته ايم

تحويل ۵80 كيلومتر آزادراه و 1۵00 كيلومتر خط ريلی تا سال 1400
وزير راه و شهرسازی گفت: تا پايان دولت دوازدهم، 580 كيلومتر آزادراه به شبكه راهی كشور 
اضافه می شود كه 160 كيلومتر آن متعلق به پروژه آبيك تا گرمسار است و با افتتاح قطعه اول 

اين پروژه، بار ترافيكی از استان تهران خارج می شود...

تقدير از گروه فراب به عنوان پيمانكار اصلي نيروگاه آبي سردشت 
  مراسم تقدير از دست اندركاران طرح سد و نيروگاه سردشت، روز يكشنبه بيستم بهمن ماه 

1398 در شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران برگزار شد...

گروه فراب؛ دومين پيمانكار برتر ايران
  در همايش شركت هاي برتر ايران )بيست و دومين سال رتبه بندی IMI-100(، گروه فراب 

موفق به كسب رتبه 70 در بين شركت هاي برتر و رتبه دوم در بين پيمانكاران كشور شد...

حضور فراب در جمع فعاالن صنايع انرژي كشور
گروه فراب با حضور فعال در شانزدهمين نمايشگاه بين المللي انرژي كيش، به معرفي 

توانمندي ها و دستاوردهاي خود در حوزه انرژي پرداخت. به گزارش روابط عمومي شركت فراب، 
شانزدهمين نمايشگاه بين المللی انرژی كيش با رويكرد معرفی ظرفيت های داخلی...

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

 شركت نفت و گاز فراب در مسير حضور فعال
در پروژه هاي جذب گاز كربنيك

  شركت نفت و گاز فراب و شركت گازكربنيك شهركرد به منظور جذب گاز كربنيك و استفاده 
از مزاياي متعدد آن، تابستان امسال، كنسرسيومي را در قالب قراردادي پنج ساله براي احداث 

واحدهاي جذب گاز كربنيك در شركت هاي پتروشيمي توليد اوره، امونياك و متانول و...

فراب در سالي كه گذشت 
آنچه در صفحات پيش رو مي خوانيد، نگاهي است به عملكرد گروه فراب در سال 1398. در اين 

بخش، تالش شده است، گزارش عملكرد معاونت هاي ستادي و مديريت هاي مستقل شركت 
فراب در كنار شركت هاي گروه فراب...

تداوم پويايي و هدفمندي معاونت مهندسي
در اين گزارش مهم ترين اقدامات معاونت مهندس��ي در س��ال 1398 به صورت اجمالي ارائه شده 

است...

تأمين، حمل، ترخيص و بيمه تجهيزات مورد نياز پروژه ها
معاونت بازرگاني شركت فراب نيز سال پر جنب و جوشي را پشت سر گذاشت و سال 1398 براي 

اين معاونت با موفقيت سپري شد...

وصول مطالبات و تالش براي تسهيل مراودات مالي بين المللي 

حفظ بازار در داخل و خارج كشور

در مسير توسعه پروژه هاي سرمايه گذاري

رصد دائمي مناقصات و تهيه بسته هاي پيشنهادي با شرايط رقابتي

توليد داشبورد مديريت در سيستم جامع 

سال پردستاورد معاونت پروژه هاي نيروگاه هاي آبي

پشتيباني و نگه داشت منابع با ارزش فراب

مرور 4۵0 مدرك و صدور 8۵0 فرم ترخيص
درحوزه بازرسي و كنترل كيفيت

 نصب و راه اندازي 7۵000 كنتور هوشمند 

معاونت ريلي؛ موفق و پردستاورد

استمرار كار بدون حادثه در گروه فراب

گام هاي رو به جلو در ساختمان و نصب

بهره برداري و نگه داري افزون بر 2200 مگاوات نيروگاه در كشور

افتتاح واحد نخست نيروگاه داالهو و تكميل نيروگاه پارس جنوبي

گسترش حوزه هاي كسب و كار در تجارت و سرمايه گروه فراب

موفقيت هاي ساخت تجهيزات فراب

تالش براي حضور فعال در بازار نفت و گاز

درس آموخته از يك حادثه 
 اواخر ارديبهشت ماه سال جاري در يكي از كارگاه هاي نيروگاه هاي آبي خارج كشور، حادثه سقوط 

براي يكي از نفرات شركاي تجاري فراب اتفاق افتاد...

از گوشه و كنار جهان

از سيراف تا پارسيان
شايد تعجب كنيد اگر بدانيد كه هرمزگان يكي از كوهستاني ترين استان هاي جنوبي كشورمان 

است و در ميان سرزمين هاي هموار جنوبي ناهموارترين استان جنوبي ايران محسوب مي شود كه 
ارتفاعات حيرت انگيز و منحصربه فردي را در خود جاي داده است. اين استان پهناور اغلب با بنادر 
استراتژيك و مهم خود همانند بندر لنگه و بندر عباس و يا جزاير چهارده گانه اش يعني كيش، 

قشم، ابوموسي، هنگام و ... شناخته مي شود...

بی منطقی های هر روز ما 
 در شركت ساخت تجهيزات فراب، با هدف توسعه كتاب خواني و اشتراك محتواي كتاب هاي 
مطالعه شده )از سال 1397( همكاران مي توانند با مشورت كميته آموزش شركت، يك كتاب  
مناسب )در حوزه هاي مديريتي، اقتصاد، اقتصاد رفتاري، رفتار سازماني و ...( انتخاب و پس از 

مطالعه، خالصه آن را تهيه و براي اعضاي كميته آموزش...

04

06

08

08

41
42
43
44
46
48
49
50
51
52
54
55
56
57
58
60
62
63
64
68

71

10

11

12

14

25

34

39

40

فهرست مطالب
شادباش نوروزي

در واپسين روزهاي سال 1398 و در آستانه نو شدن طبيعت، ما دست اندركاران 
نشريه فراب با شادباش صميمانه فرارسيدن عيد سعيد نوروز و سال تازه، در 

پيش بودن روزهايي سرشار از خير و بركت و همراه با سالمتي و موفقيت را براي 
همه ايرانيان به ويژه خانواده بزرگ فراب آرزومنديم.
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 نشريه فراب از مقاله ها و مطالب همكاران و 
صاحب نظران استقبال مي كند.

 مقاله هاي تحقيقي يا تاليفي، مستند به منابع معتبر 
علمي  باشد. 

 مقاله هاي ارائه شده لزوما ديدگاه نشريه نيست.
 نشريه در تلخيص، اصالح و ويرايش مطالب آزاد است.
 مسئوليت صحت مطالب بر عهده نويسندگان است.
 نقل مطالب نشريه فراب فقط با ذكر منبع مجاز است.
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اينفوگرافيکپروژهراهآهن
برقیگلشهر–هشتگردرادر

صفحات32و33ببينيد...

نشريه فراب به روايت تصوير



به نام خداي يكتا
همكاران گرانقدر گروه فراب

با سالم و احترام،
گروه فراب سال 1398 را با كارنامه اي پرتالش گذراند كه باعث كسب 
ركوردهاي تازه اي در خاتمه يافتن تعداد قابل توجهي از پروژه ها و تكميل 
عمليات اجرايي بخش ديگري از آنها شد. در اين سال فراب نيز در شرايط 
دشوار تحريم هاي ظالمانه، با مشكالت مربوط به تأمين نقدينگي و كمبود 
منابع مالي روبرو بود، اما به لطف بي پايان خداوند متعال و همت واالي شما 
عزيزان، با وجود همه غيرممكن ها، دستاوردهاي قابل توجهي رقم خورد. 
در كنار همه فراز و نشيب هاي مذكور و با توجه به شرايط و چالش هايي كه 
منابع  به خصوص در حفظ  اين سال  در  رقيب  و  ساير شركت هاي همكار 
حفظ  را  فراب  دستاورد  بزرگ ترين  مي توان،  جرات  به  داشته اند،  انساني 

سرمايه هاي انساني شركت دانست.
محترم،  پيمانكاران  مطالبات  ميزان  كاهش  ضمن  گذشت  كه  سالي  در 
توانستيم در حوزه بازاريابي نيز با شروع پروژه نيروگاه تهران 2، عملكرد 
قابل قبولي داشته باشيم. از موفقيت هاي گروه فراب در سال 1398 و در 

حوزه تكميل و تحويل پروژه ها مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
• افتتاح واحد نخست نيروگاه سيكل تركيبي داالهو 

• افتتاح هر سه واحد نيروگاه آبي سردشت 
چندمنظوره  پروژه  آب  انتقال  بلند  تونل  حفاری  موفقيت آميز  پايان   •

اومااويا در كشور سريالنكا و افتتاح بخشي از اين پروژه عظيم
• افتتاح ادامه مسير خط 2 قطار شهری مشهد 

• افتتاح بخش شرقی و سه ايستگاه از خط 7 مترو تهران 
• افتتاح راه آهن برقی گلشهر – هشتگرد 

همچنين افتخارآفريني گروه فراب در 
• كسب مدال افتخار صادرات ايران در سال 1398

• دريافت تنديس سيمين جايزه مّلی مديريت پروژه ايران براي پروژه 
نيروگاه آبی داريان از سوي انجمن مديريت پروژه ايران

• كسب رتبه دوم شركت هاي برتر پيمانكاري در بين صد شركت برتر 
ايران

 از ديگر دستاوردهايي است كه باعث اعتالي بيش از پيش برند فراب 
شد.

در خصوص برنامه ريزي انجام شده براي سال 1399 مي توان به تكميل 
و راه اندازي پروژه هاي مهم زير اشاره كرد:
• نيروگاه سيكل تركيبي پارس جنوبي 

• نيروگاه آبي اومااويا در كشور سريالنكا 

• ايستگاه هاي باقي مانده از خط 7 مترو تهران
• خط 2 قطار شهري مشهد

• فازهاي آب شيرين كن بندرعباس
• نيروگاه آبي درالوك 2 در كردستان عراق 

• واحد هاي باقيمانده از نيروگاه داالهو 

كشور عزيزمان در حال مبارزه با ويروس كرونا مي باشد. در گروه فراب 
نيز سعي شد با اولويت قراردادن سالمتي كاركنان، اقدامات الزم به عمل 
ما  يكايك  زندگي  نحوه  بسزايي در  تاثير  بيماري  اين  آيد. قطعا گسترش 
بتوانيم  اميد است  آينده دارد.  اقتصادي در  فعاليت هاي  نحوه  و همچنين 
به  فعاليت هاي شركت  بازدهي  افزايش  و  را جهت حفظ  نويني  روش هاي 

انجام برسانيم.
ضمن تبريك سال جديد از درگاه خداوند متعال براي همه شما عزيزان 
و خانواده هاي محترمتان سالمتي و بهروزي خواهانم و اميد است با ابتكار و 
نو آوري و كار موثر گروهي شاهد موفقيت هاي بيشتر در تكميل پروژه ها و 

توسعه بازارهاي كسب و كار در گروه فراب باشيم.

علي وكيلي
اسفند 1398

حفظ سرمايه هاي انساني 
براي كسب موفقيت هاي بيشتر

پيام مدير عامل گروه فراب به مناسبت نوروز 1399
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بهارانه

صدای بال پرستو
صدای پای بهار

صدای شادی گنجشك ها
صدای بهار

نگاه و ناز بنفشه
تبسم خورشيد

ترانه خواندن باد
جوانه كردن بيد

صدای بوسه باران
صدای خنده گل

صدای كف  زدن لحظه ها برای بهار
دوباره معجزه آب و آفتاب و زمين

شكوه جادوی رنگين كمان فروردين
شكوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرود

سپاس و بوسه و لبخند و شادباش و درود
دوباره چهره نوروز و شادمانی عيد

دوباره عشق و اميد
دوباره چشم و دل ما و چهره های بهار

غم زمانه به پايان نمی رسد، برخيز!
به شوق يك نفس تازه در هوای بهار.

)فريدون مشيري(



6

مجله خبري

راه آهن برقي گلشهر -  هشتگرد افتتاح شد

پايان موفق يك پروژه
ديگر صنايع ريلي فراب

نشريه شماره 67 | دي، بهمن و اسفند  1398
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مجله خبري

راه آهن برقی گلشهر–هشتگرد در استان البرز، روز سه شنبه دهم 
دی ماه 1398 با حضور حجت االسالم والمسلمين »حسن روحانی«، 

رئيس جمهوری اسالمی ايران، به صورت رسمی آغاز به كار كرد.
به گزارش روابط عمومی شركت فراب، پروژه راه آهن برقی گلشهر 
– هشتگرد به طول 2۵.8 كيلومتر از گلشهر كرج آغاز شده و به شهر 
جديد هشتگرد منتهی می شود. شركت فراب پيمانكار طراحی، تأمين 

و اجرای تجهيزات اين پروژه است.
اين پروژه در ادامه خط ۵ مترو تهران )صادقيه - گلشهر( احداث 

شده و جابه جايی روزانه 2۵0 هزار نفر مسافر بين تهران، كرج، شهر 
جديد هشتگرد و مناطق پيرامونی، در افق اين پروژه پيش بينی شده 

است.
پنج كيلومتر از طول مسير اين پروژه، به صورت تونلی و زيرزمينی 

و ادامه مسير به صورت روزمينی اجرا شده است.
در اين پروژه، يك ايستگاه در هشتگرد به مساحت 22 هزار متر 
مربع )به عنوان يكی از بزرگ ترين ايستگاه های روسطحی مترو در 

كشور( و يك سكو در ماموت جانمايی شده است.

نشريه شماره 67 | دي و بهمن ماه 1398
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مجله خبري

از  بهره برداری  آيين  در  جمهور  رئيس 
راه آهن برقی گلشهر - هشتگرد با تشريح 
دوازدهم  و  يازدهم  دولت هاي  عظيم  گام 
تصريح  كشور  ريلی  خطوط  توسعه  در 
كرد: 60 درصد پيشرفت اين پروژه و 85 
دولت هاي  طول  در  آن  اعتبارات  درصد 
يازدهم و دوازدهم انجام شده است و اين 
بدان معناست كه حتی در شرايط سخت و 
تحريم نيز همه توان خود را برای خدمت به 

مردم به كار گرفته ايم.
دكتر  المسلمين  و  االسالم  حجت 
دولت  پايان  تا  افزود:  روحانی«  »حسن 
به  ديگر  ريل  كيلومتر  يك هزار  دوازدهم، 
مجموع خطوط ريلی كشور افزوده خواهد 
شد كه به معنای آن است كه 50 درصد 
ساله  دوره هشت  در  كشور  ريلی  خطوط 
دولت های يازدهم و دوازدهم ايجاد شده اند. 
اينكه »خوشحاليم كه در  با بيان  روحاني 
ماه مبارك جمادی االولي كه به نام فاطمه 
اطهر)س( و فرزند برومندش حضرت زينب 
كبری)س( زينت يافته است، موفق شديم، 
و  سريع السير  قطار  افتتاح  كوچك  هديه 
برقی را به مردم عزيز استان البرز و شهر 
جديد هشتگرد تقديم كنيم«، گفت: هر روز 
كه می گذرد كارگران، مهندسان و مديران 
و  می كنند  شكوفا  مردم  برای  گلی  اليق، 

خدمتی جديد به مردم ارائه می دهند.

كارگران  تالش های  به  جمهور  رئيس 
زحمتكش در افتتاح راه آهن برقی گلشهر 
طبق  كرد:  تأكيد  و  اشاره  هشتگرد   –
گزارش هايی كه در اين مراسم عنوان شد، 
كارگران عزيز اين پروژه در طول سال، فقط 
چهار روز سر كار نبودند و شبانه روز تالش 
ارائه  كردند تا اين خدمت بزرگ به مردم 
شود. امروز كه اين نتيجه را در اختيار مردم 
آنها برطرف  قرار می دهند، خستگی  البرز 
در  مي شود.  شاد  نيز  آنها  روحيه  و  شده 
آخرت نيز اجر بی پايان خداوند نصيب آنها 
خواهد شد. روحاني با بيان اينكه خط آهن و 
ريل نيز می تواند آلودگی را كم كرده و بعضاً 
حذف كند، گفت: يكی از تصميم هاي مهم 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم، توجه ويژه به 
توسعه خطوط ريلی بوده است. به گونه ای 
كه شهرهای جديد بر مبنای ريل برپا شود 
و در اين راستا اقدامات بزرگ و گسترده ای 
در  مجريه  قوه  رئيس  است.  شده  انجام 
تأكيد كرد: همه چيز در گذر زمان  ادامه 
است. دولت، حكومت و قدرت، كوتاه مدت 
و تمام شدنی است. اما آنچه ماندگار است، 
خدمت به اين مردم بزرگ، فداكار، اليق و 
شجاع است كه جوهره خودشان را بارها و 
بارها در روزهای سخت كشور نشان داده اند. 
وی با تأكيد بر ضرورت خدمت بيش از پيش 
به مردم، به روزهای سخت ايران اسالمی 

اشاره  تحريم  و  جنگ  انقالب،  دوران  در 
كرد و اظهارداشت: با وجود بدترين دوران 
تحريمی كشور، قامت مردم استوار بود و در 
برابر قدرت های بدخواه به خوبی ايستادگی 
كردند و پيروزی به دست آوردند كه اين 
در سايه ايثار و فداكاری مردم بوده است. 
از  بهره گيری  بر ضرورت  تأكيد  با  روحانی 
فناوری های روز برای رفاه مردم،  خاطرنشان 
اسالم  پيامبر  و  خداوند  دستور  اين  كرد: 
)ص( است كه از تجربه بشری، علم و دانش 
بياموزيم و آن را به كار ببريم. وی سپس به 
نبود مترو يا قطار زيرزمينی در دوران قبل 
از انقالب اشاره و تأكيد كرد: در سال های 
اوليه انقالب و مجلس اول، دعوای بزرگی 
وجود داشت كه آيا اساسا كشور نياز به مترو 
دارد يا خير؟ كه در تمام مجلس اول اين 
بحث وجود داشت و به نتيجه هم نرسيد. 
مجلس  در  اينكه  بيان  با  جمهور  رئيس 
هاشمی  آيت اهلل  مرحوم  مديريت  با  دوم 
رفسنجانی به اين نتيجه رسيديم كه تهران 
نيازمند مترو است، افزود: من و آقای ُدری 
مترو  احداث  و  ايجاد  مسئول  نجف آبادی 
تهران شديم كه بسياری از روزهای هفته به 
چگونگی آغاز به كار مترو تهران می گذشت 
و امروز طبق گزارش ها، بيش از 9 ميليارد 
سفر توسط خطوط مترو انجام شده كه تاثير 
عمده ای در كاهش آلودگی هوا و مصرف 

سوخت داشته است.
روحاني با اشاره به افتتاح مترو گلشهر به 
هشتگرد، گفت: اين دولت حتی در شرايط 
سخت و تحريم نيز همه توان خود را برای 
خدمت به مردم به كار گرفته  است و بايد 
از تالش  همه دست اندركاران اين پروژه به 
ويژه، وزير راه و شهرسازي، استاندار البرز، 
فرمانده قرارگاه خاتم االنبياء)ص(، مسئوالن 
امام  مجلس،  نمايندگان  مترو،  شركت 
جمعه محترم و همه تالشگران اين پروژه 
قدردانی كنيم. وي در ادامه، به هزينه باال 
و سختی های تردد بين هشتگرد و تهران 
و زمان بر بودن آن اشاره كرد و گفت: امروز 
با افتتاح مترو، مردم اين منطقه می توانند با 
وسيله مطمئن، راحت و ايمن، سالم تر و با 
هزينه ای اندك و در زمان كمتری در اين 
كوچكی  خدمت  اين  و  كنند  تردد  مسير 
برای 400 هزار نفر از ساكنان هشتگرد و 
شهرهای اطراف و هديه كوچك دولت برای 

مردم اليق و فداكار اين منطقه است.
كرد:  تأكيد  ادامه  در  جمهور  رئيس 
پروژه هايی  و  طرح ها  از  هركدام  معتقدم 
و  دشمن  به  ضربه ای  می شود،  افتتاح  كه 
چراغ اميدی برای مردم است. امروز ديگر 
راه آهن  و  پل  كشورمان  برای  خارجی ها 
نمی سازند و همه آنها را به دست متخصصان 

خودمان احداث می كنيم.

رئيس جمهور:

افتتاح هر طرح در كشور
ضربه ای به دشمن و چراغ اميدی برای مردم است

پايان  تا  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزير 
آزادراه  كيلومتر   580 دوازدهم،  دولت 
كه  می شود  اضافه  كشور  راهی  شبكه  به 
آبيك  پروژه  به  متعلق  آن  كيلومتر   160
تا گرمسار است و با افتتاح قطعه اول اين 
خارج  تهران  استان  از  ترافيكی  بار  پروژه، 
مطلب  اين  اسالمی«  »محمد  می شود. 
برقی  راه آهن  از  بهره برداری  آيين  در  را 
گلشهر - هشتگرد بيان كرد. اسالمي گفت: 

توسعه خطوط ريلی در اولويت كاري دولت 
قرار دارد و تا پايان دولت دوازدهم 1500 
كيلومتر خط آهن و خطوط ريلی به اين 
شبكه اضافه خواهد شد. وی ادامه داد: در 
شمال و جنوب اتوبان تهران – كرج، به تمام 
ساكنان اين منطقه با قطارهای حومه ای، 
می دهيم  ارائه  بين شهری  تردد  سرويس 
مختلف  ساعات  در  جابه جايی  مشكل  تا 
شهرسازی  و  راه  وزير  باشند.  نداشته  را 

با معضل  منطقه  اين  مردم  اينكه  بيان  با 
مواجه  كردان  پل  تا  كرج  ترافيكی  بزرگ 
هستند، گفت: خوشبختانه استانداری البرز، 
راه حل های اساسی برای رفع اين ترافيك 
پيش بينی كرده است كه با اقتدار در حال 
اسالمی  هستند.  اقدامات  عملياتی  سازی 
آزادراهی  شبكه  طول  افزايش  به  اشاره  با 
كشور گفت: تا پايان دولت دوازدهم، 580 
كشور  راه های  شبكه  به  آزادراه  كيلومتر 

اضافه می شود كه 160 كيلومتر آن متعلق 
به پروژه آبيك تا گرمسار است كه با افتتاح 
قطعه اول اين پروژه، بار ترافيكی از استان 

تهران خارج می شود.
ما،  مهم  پروژه های  ديگر  از  افزود:  وي 
ادامه آزادراه شهيد همت است كه به خطوط 
حمل و نقل ريلی و شبكه راهی كرج متصل 
می شود تا مردم اين منطقه كمترين مشكل 

ترافيكی را داشته باشند. 

وزير راه و شهرسازي خبر داد:

تحويل ۵۸0 كيلومتر آزادراه و 1۵00 كيلومتر خط ريلی تا سال 1400



معرفي گواهي نامه هاي صالحيت  ايمني، پيمانكاري و مشاوره

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

گواهي نامه صالحيت پيمانكاري 
شركت ساختمان و نصب فراب

دارندگان گواهي 
صالحيت ايمني 

پيمانكاري در
گروه فراب:

 فراب
 ساختمان ونصب فراب

 نارديس

 نيرو
 نفت و گاز

گواهي نامه صالحيت پيمانكاري 
شركت ساختمان و نصب فراب

 تاسيسات و تجهيزات
گواهي نامه صالحيت پيمانكاري 

شركت نارديس

 صنعت و معدن

 آب

پايه 1

گواهي نامه صالحيت 
پيمانكاري شركت فراب

گواهي نامه صالحيت پيمانكاري 
شركت نارديس

گواهي نامه صالحيت خدمات 
مشاوره شركت نارديس

 نيرو

 نفت و گاز

 واحدهای پااليشگاه 
نفت، گاز و پتروشيمی

 

ع: پايگاه اطالع رسانی سازمان برنامه و بودجه كشور
مناب

  و روابط عمومي شركت فراب
تصوير باال: نيروگاه حرارتي شيركوه يزد

 داريان- استان كرمانشاه
گاه آبي

ر پايين: نيرو
تصوي

به روزرساني:اسفندماه 1398

گروه

 ساختمان و ابنيه

پايه 2

پايه 3

پايه ۵
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مجله خبري

طرح  دست اندركاران  از  تقدير  مراسم 
يكشنبه  روز  سردشت،  نيروگاه  و  سد 
بيستم بهمن ماه 1398 در شركت توسعه 

منابع آب و نيروي ايران برگزار شد.
شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
فراب، در اين مراسم كه مديران عامل و 
نمايندگاني از شركت هاي مديريت منابع 
آب ايران، توسعه منابع آب و نيروي ايران، 
گروه فراب، مهاب قدس، مشانير، سپاسد، 
اراك،  ماشين سازي  بيستون،  فراگستر 
ديگر  شركت   چند  و  ويژه  ماشين سازي 
حضور داشتند، لوح تقديرهايي به دست 
اندركاران پروژه نيروگاه سردشت در گروه 

فراب اهدا شد. 
»محمد  مهندس  مراسم،  اين  در 
شركت  مديرعامل  حاج رسوليها«، 
قدرداني  با  ايران،  آب  منابع  مديريت 
و  سد  طرح  احداث  دست اندركاران  از 
نيروگاه سردشت، گفت: در ابتداي انقالب 
اسالمي، به ازاي هر يك ميليون نفر، 51 
گيگاوات ساعت انرژي برق آبي در كشور 
به  اكنون  خوشبختانه  اما  مي شد.  توليد 
بركت تالش هاي ارزشمند دست اندركاران 
كشور،  در  شده  ايجاد  ملي  خودباوري  و 
اين عدد به 150 گيگاوات ساعت رسيده 

توليد  شدن  برابر  سه  از  نشان  كه  است 
انرژي برق آبي در كشور مي دهد.

دكتر »علي نورزاد«، مشاور عالي مدير 
عامل شركت فراب، نيز در اين مراسم با 
پيروزي  سالروز  و  فجر  دهه  گراميداشت 
انقالب اسالمي ايران، از بومي شدن دانش 
آبي  نيروگاه هاي  احداث  و  سدسازي 
از  اكنون  ما  گفت:  و  داد  خبر  كشور  در 
كشورهاي پيشرو در ساخت سد و نيروگاه 

در دنيا هستيم.
به  فراب  گروه  افزود:  ادامه  در  نورزاد 
عنوان پيمانكار اصلي نيروگاه هاي آبي در 
ايران، در دوره افزون بر 26 سال فعاليت 
خود با مديريت و اجراي طرح هاي عظيم 
زيربنايي در داخل و خارج كشور، به ويژه 
در حوزه تأمين انرژي، سهمي در اعتالي 
نام ايران عزيزمان و ارتقاي دانش و توان 
فني و مهندسي كشور و تقويت اميدواري 
و خودباوري در بين جوانان و متخصصان 

كشورمان داشته است.
وي سپس گفت: اجراي افزون بر 10 
هزار مگاوات نيروگاه  آبي در نقاط مختلف 
ايران و چند كشور ديگر جهان و در دست 
نيروگاه  مگاوات  هزار  داشتن حدود  اجرا 
گروه  كارنامه  در  زريني  برگ  ديگر،   آبي 

نيروگاه  عمليات  اتمام  كه  است  فراب 
برق آبي 150 مگاواتي سردشت و افتتاح 
امسال،  آبان ماه  چهاردهم  در  آن  رسمي 
در  فراب  خاتمه يافته  پروژه  جديدترين 

حوزه برق آبي به شمار مي رود.
مشاور عالي مدير عامل شركت فراب 
در ادامه به معرفي نيروگاه آبي سردشت 

پرداخت. 
وي گفت: اين نيروگاه دارای سه واحد 
 422 توليد  توان  كه  است  مگاواتی   50

گيگاوات ساعت برق در سال را دارد.
وي افزود: با همت و تالش همه اركان 
پروژه در بخش هاي كارفرمايي، مشاور و 

پيمانكاري، واحد نخست نيروگاه سردشت 
امسال،  تيرماه  پنجم  و  بيست  تاريخ  در 
واحد دوم آن در تاريخ چهارم شهريورماه 
بيستم  تاريخ  در  نيز  آن  سوم  واحد  و 
مهرماه با موفقيت به شبكه سراسری برق 

كشور سنكرون شد.
عامل  مدير  مرادي«،  »بهروز  مهندس 
شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، 
نيز در سخناني، نيروگاه هاي آبي را منبع 
گفت:  و  دانست  آب  بخش  درآمد  اصلي 
شركت هاي توانمند ايراني از جمله فراب، 
ظرفيت هاي بسيار خوب و به روزي براي 
صدور خدمات فني و مهندسي و حضور 
فعال در بازارهاي بين المللي دارند كه ما 
در شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران 
براي  اين ظرفيت ها  از  به دنبال استفاده 
حضور مشترك در عرصه هاي بين المللي 

هستيم.
اين گزارش مي افزايد: پخش كليپ هاي 
»معرفي سد و نيروگاه سردشت« و »ياد 
ياران و دست اندركاران پروژه سردشت«، 

از ديگر بخش هاي اين مراسم بود.
 EPC پيمانكار  فراب،  شركت 
)طراحی، تأمين و ساخت( پروژه نيروگاه 

آبی سردشت است.

تقدير از گروه فراب 
به عنوان پيمانكار اصلي نيروگاه آبي سردشت 

شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران برگزار كرد: 

اجراي افزون بر 10 هزار 
مگاوات نيروگاه  آبي در 
نقاط مختلف ايران و چند 
كشور ديگر جهان و در 
دست اجرا داشتن حدود 
هزار مگاوات نيروگاه 
 آبي ديگر، برگ زريني در 
كارنامه گروه فراب است
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سازمان مديريت صنعتي اعالم كرد:

گروه فراب؛ دومين
پيمانكار برتر ایران

و  )بيست  ايران  برتر  شركت هاي  همايش  در 
دومين سال رتبه بندی IMI-100(، گروه فراب موفق 
به كسب رتبه 70 در بين شركت هاي برتر و رتبه دوم 

در بين پيمانكاران كشور شد.
به گزارش روابط عمومی شركت فراب، همايش 
برتر  شركت های  رتبه بندی  سال  دومين  و  بيست 
ايران )IMI-100( روز يكشنبه، بيست و نهم دی ماه 
1398، با حضور معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، 
معاون وزير نفت، رئيس هيات عامل سازمان گسترش 
و نوسازی صنايع ايران، مدير عامل سازمان مديريت 
مديران  و  كشوری  مسئوالن  از  جمعی  و  صنعتی 
همايش های  مركز  در  كشور،  اقتصادی  بنگاه های 

بين المللی صداوسيما، برگزار شد.
در اين همايش، از مديران تعدادی از شركت های 

برگزيده تقدير شد.
در  صنعتي  مديريت  سازمان  اعالم  اساس  بر 
رتبه بندی شركت هاي برتر ايران، گروه فراب موفق 
به كسب رتبه 70 در بين شركت هاي برتر ايران شد. 
در بين شركت های برتر قبل از گروه فراب، عمدتا 
نام بانك ها، پااليشگاه ها، شركت های پتروشيمی و 

خودروسازی، به چشم می خورد.
شاخص  بر  عالوه   شركت ها  رتبه بندی،  اين  در 
»ميزان فروش«، بر اساس 32 شاخص ديگر مقايسه 
می شوند. دسته بندی شاخص ها شامل »شاخص های 
و  سودآوری  »شاخص های  شركت«،  رشد  و  اندازه 
»شاخص های  بهره وری«،  »شاخص های  عملكرد«، 
صادرات«، »شاخص های نقدينگی«، »شاخص های 

بدهی« و »شاخص های بازار« است.
نتيجه  رتبه،  اين  كسب  است  ذكر  شايان 
فراب شامل شركت های  اركان گروه  عملكرد همه 
ساخت  فراب،  نصب  و  ساختمان  نارديس،  فراب، 
تجهيزات فراب، بهره برداری و نگه داری فراب و ساير 

شركت های گروه است.
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تصوير

شانزدهمين نمايشگاه بين المللي انرژي كيش

حضور فراب در جمع فعاالن 
صنایع انرژي كشور

شانزدهمين  در  فعال  حضور  با  فراب  گروه 
معرفي  به  كيش،  انرژي  بين المللي  نمايشگاه 
انرژي  در حوزه  و دستاوردهاي خود  توانمندي ها 
فراب،  روابط عمومي شركت  به گزارش  پرداخت. 
با  كيش  انرژی  بين المللی  نمايشگاه  شانزدهمين 
راهكارهای  و  داخلی  ظرفيت های  معرفی  رويكرد 
مقابله با آثار تحريم  در صنايع نفت، گاز، پااليش، 
سي ام  روزهاي  طي  ايران،  انرژی  و  پتروشيمی 
نمايشگاه  در   1398 بهمن ماه  سوم  تا  دي ماه 
نمايشگاه،  اين  در  شد.  برگزار  كيش  بين المللي 
شركت   120 از  بيش  كنار  در  نيز  فراب  گروه 
ايتاليا،  چين،  كشورهای  از  بين المللی  و  داخلی 
ژاپن، انگليس، هلند، امارات متحده عربی، روسيه 
صنفی  تشكل های  و  انجمن ها  و  كره جنوبی  و 
پتروشيمی،  و  پااليش  گاز،  نفت،  برق،  صنايع 
اين  فراب در  فعالي داشت. در غرفه گروه  حضور 
نمايشگاه، نمايندگان معاونت  توسعه كسب و كار 
)حوزه هاي 1 و 2( و شركت توسعه طرح هاي نفت 
و گاز فراب، حضور داشتند و طي مدت برگزاري 
نمايشگاه، نشست هاي كاري و بررسي زمينه هاي 
لوله گستر  شركت هاي  نمايندگان  با  همكاري 
صنايع  و  كشتي سازي  البرز،  انرژي  دانا  اسفراين، 
فراساحل )ISOICO(، كاالي پتروشيمي، انجمن 
طرح ها،  بر  نظارت  و  سرمايه گذاري  شركت هاي 
البرز  نوين  آب آفرينان  انرژي،  و  احداث  موسسه 
و  ساوه  پروفيل  و  نورد  صفا،  لوله  و  نورد  )آبكو(، 

مكران نفت خليج فارس، برگزار كردند.
اين نمايشگاه بين المللی با حمايت وزارتخانه هاي 
نفت و نيرو، سازمان منطقه آزاد كيش، شركت های 
ملی نفت، گاز، پااليش و پخش فرآورده های نفتی، 
تجهيزات  سازندگان  انجمن  پتروشيمی،  صنايع 
صنعت نفت، انجمن سازندگان تجهيزات صنعتی 
بازرگانی،  اتاق  و  برق  صنعت  سنديكای  ايران، 

صنايع، معادن و كشاورزی تهران برگزار شد.

شانزدهمين نمايشگاه بين المللي انرژي كيش برگزار شد



13 نشريه شماره 67 | دي، بهمن و اسفند 1398

مجله خبري

محدوده كار شركت ساخت تجهيزات فراب در پروژه 
دريچه هاي  ساخت  و  تامين  شامل   2 درالوك  نيروگاه 
استاپالگ، دريچه هاي راديال و ماشين آشغال جمع كن 
بالغ بر  و آشغالگيرها، پيشرفتي حدود 95 درصد دارد. 
در صورت  و  شده  ارسال  سايت  به  تجهيزات  تن   800
تحويل جبهه هاي نصب، اين شركت آمادگي الزم براي 

شروع عمليات نصب را دارد.
قطعات باقي مانده عمدتا ساخته و پس از طي مراحل 

راستا،  اين  در  شد.  خواهند  ارسال  سايت  به  بازرسي 
تردد  امكان  جهت  رو،  ماشين  بخش  كاورهاي  اسالت 
استاپالگ  دريچه هاي  شيار  روي  بر  موبايل  جرثقيل 
فرايند  و  شده  گالوانيزه  كاورها،  اين  است.  شده  تعبيه 

بازرسي، نهايي شده است. 
همچنين اقالم باقي مانده و دريچه هاي راديال شامل 
HPU و قطعات برقي، آماده بازرسي كارخانه اي و تست 

نهايي است.

تامين متريال اصلي پروژه به پايان رسيده و مراحل 
ساخت  مراحل  است.  جريان  در  تجهيزات  ساخت 
و   Air Receiver و   Surge Tank تجهيزات 
نيرو  نوين  Flash Tank در كارگاه شركت فن آوري 
در  فراب  تجهيزات  ساخت  شركت  پيمانكار  عنوان  به 
تحويل  مقرر،  زمان  در  مخازن  اين  است.  انجام  حال 

سايت آب شيرين كن پارس جنوبي خواهد شد.

عمليات ساخت داكت بخار نيروگاه سيكل تركيبي 
در  فراب،  تجهيزات  ساخت  شركت  توسط  داالهو 
كارخانه  دو  در  هدر  داكت  و  اصلي  داكت  بخش  دو 
قطعات  ساخت  عمليات  است.  انجام  حال  در  متفاوت 
Main Duct حدود 45 درصد پيشرفت داشته است. 
 Steam به  مربوط  قطعات  ساخت  عمليات  همچنين 

Header نيز 25 درصد پيشرفت دارد.

ادامه فعاليت هاي طراحي، ساخت
 و نصب تجهيزات نيروگاه درالوك 2 در عراق 

 طراحي و تامين مخازن
 آب شيرين كن پارس جنوبي 

 تامين و ساخت داكت بخار
نيروگاه سيكل تركيبي داالهو

تكميل فعاليت هاي
اجرایي در پروژه تمبك

شركت  تمبك،  كارگاه  به  متريال  ورود  با 
نيرو  افزايش  به  اقدام  فراب،  نصب  و  ساختمان 
تحويل  منظور  به  همچنين  كرد،  ماشين آالت  و 
مسير LPG1 به شركت POGC تا قبل از پايان 
است.  شده  انجام  الزم  برنامه ريزي  جاري،  سال 
به  جوشكاري  فعاليت هاي  آمار  حاضر،  حال  در 
ID/Day 450 رسيده و عالوه بر آن، كارگاه وارد 
فعاليت هاي Test Package شده است. در حال 
حاضر، مجموع نيروهاي اين كارگاه، بيش از 200 

نفر است.

تحویل اولين پروژه اخذ شده از 
خارج از گروه به كارفرماي پروژه

شركت ساختمان و نصب فراب موفق به اتمام 
پارس جنوبي   13 فاز  پروژه  در  خود  فعاليت هاي 
پايدار  پترو  شركت  پروژه  اين  كارفرماي  شد. 
ايرانيان است. اين پروژه، اولين پروژه خارج گروه 
شركت ساختمان و نصب فراب بود كه با موفقيت 

به اتمام رسيد.

شروع اجراي لوله گذاري در خط 
1200 ميليمتر پروژه خط انتقال 

آب شيرین كن بندرعباس
فعاليت هاي  كارگاه،  به   1200 لوله  ورود  با 
لوله گذاري، عالوه بر خط 1400، در خط 1200 
نيز شروع شد. در حال حاضر، شركت ساختمان و 
نصب فراب موفق به حفاري كانال به طول بيش از 
13 كيلومتر و  همچنين لوله گذاري به طول بيش 
از 11 كيلومتر در كل مسير خط 21 كيلومتري 

اين پروژه شده است.

تكميل فعاليت هاي اجرایي 
ایستگاه برج ميالد در خط 7 

متروي تهران
تكميل  فراب،  نصب  و  ساختمان  شركت 
در  را  ميالد  برج  ايستگاه   تجهيزات  فعاليت هاي 
به  توجه  با  است.  داده  قرار  خود  كاري  برنامه 
درخواست كارفرماي پروژه، بر اساس برنامه ريزي 
به  مقرر  زمان  در  ايستگاه  اين  گرفته،  صورت 

بهره برداري خواهد رسيد.

اخبار كوتاه شركت ساختمان و نصب فراب اخبار كوتاه شركت ساخت تجهيزات 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 توربين واحد اولسنكرون واحد اول نيروگاه
گاه ُشمار پيشرفت

96/6 98/2

98/3

Exhaust System-Diffuser نصب

Exhaust System-Diverter box نصب

Turbine Hall اجراي پايپينگAirintak-Anti icing نصب سيستم اجراي كابل كشي اسكيد هاي توربين و ژنراتور

راه اندازي رسمي 
واحد نخست 
بخش گاز

98/9

Fuel Oil Skid Panel Enclosure نصب ساپورت هاي توربيننصب

نشريه شماره 67 | دي، بهمن و اسفند  141398



نشريه شماره 67 | دي، بهمن و اسفند 1398

مجله خبري

ايستگاه مولوی - دمونتاژ و جا به جايی و مونتاژ مجدد 
قسمت باالی كيس فن

ايستگاه بسيج نصب آسانسور   ايستگاه برج ميالد - باال بردن ديفيوزر هاي  انتقال 14 عدد گيت به ايستگاه مولوي
ايستگاهی

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  نيمه 
شمالي خط از ميدان 
صنعت تا مهديه

راه اندازي 
بخش شرقي 
و ايستگاه هاي 
بسيج و محمديه

راه اندازي
 ايستگاه مولوي

بهره برداري از ۵ 
ايستگاه مسافري و 
3 ايستگاه عبوري با 
سيگنالينگ دائم

گاه ُشمار پيشرفت

95/4 97/4

97/12

98/5

98/10

پروژه نيروگاه

 آبي سردشت
92/4

92/6

93/10 96/5

96/4

عقد قرارداد

شروع قرارداد راه اندازي 
جرثقيل اصلي

تحويل گود  نيروگاه نصب توربين ها

97/5

97/10

97/12

98/4

98/6 98/8

98/7

نصب  استاتور
 ژنراتور واحد1

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

سنكرون واحد 
دوم

سنكرون واحد سوم

افتتاح رسمي هر سه واحد
انجام 

الورينگ 
روتور واحد 2

تاچ آپ لوله ها

آماده سازي سرجوينت جهت رنگواحد 2- رنگ آميزي شيرپروانه اي
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عمليات ليفتينگ و ريسه كردن لوله  و اسپول هاي پايپينگ بر روي پايپ رك

اجراي فيتاپ و جوشكاري در سايت 

عمليات اجرايي فيتاپ و جوشكاري بر روي پايپ رك در سايت

LPG1 Loading Arm اجراي عمليات ليفتينگ و نصب تجهيزات

بازديد مديران پژوهشگاه نيرو از پروژه بندر خدماتي و صادراتي تمبك

اجراي عمليات سندبالست و پرايمر لوله هاي پايپينگ

LPG1 نمايي از ساخت و نصب اسپول هاي پايپينگ

97/12گاه ُشمار پيشرفت
تاريخ شروع اجراي 

تجهيز كارگاه

98/7
نصب سه بازوي 
LPG1 بارگيري

پروژه بندر خدماتي

و صادراتي تمبك
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عمليات حمل و نصب تجهيزات تهويه تونلي ايستگاه هاي راه آهن و شهدا

گاه ُشمار پيشرفت
خط 2 قطار

شهري مشهد

بخش فرایندي 

فاز 22 تا 24 پارس جنوبي

گاه ُشمار پيشرفت

95/12

90/12 96/5
ابالغ قرارداد

افتتاح و 
بهره برداري از

 6 ايستگاه مسافري
 و 1 ايستگاه عبوري

افتتاح و بهره برداري از ايستگاه پنجم

96/12 بهره برداري تا 
ايستگاه نهم 
با سيگنالينگ 
روشن

راه اندازي 
ايستگاه 
الندشت

راه اندازي ايستگاه 
98/5كوهسنگي 98/9

98/8

راه اندازي ايستگاه شهيد كاوه

نماي يونيت 147

تحويل نهايي تجهيزات يونيت 147

نماي كلي يونيت 107

تاچ آپ تجهيزات يونيت 147نماي يونيت 108

98/2
شروع عمليات اجرا

17 نشريه شماره 67 | دي، بهمن و اسفند 1398



نيروگاه متمركز 

پارس جنوبي
گاه ُشمار پيشرفت

جوشكاري كالكتور پايپ ACCنماي كلي بويلر كانكشن و تست تابلوهاي سوييچ گير

نصب منيفولد بويلر

نماي كلي توربين و ژنراتور HVAC نصب تجهيزات
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92/12

96/10

96/10

96/11

شروع قرارداد

شروع نصب
 ژنراتور واحد 1

شروع نصب ژنراتور واحد 2

شروع نصب
 ژنراتور واحد 3

عمليات ساخت مخازن و درام هاي واحد 5 و 6 در شركت 
تاكنون عمده  راستا،  آغاز شد. در همين  نامداران  پتروگاز 
باقي مانده  فروردين  پايان  تا  و  شده  پيمانكار  تحويل  مواد 

مواد نيز تامين و تحويل خواهد شد.
پيمانكار  با   PIM جلسه  جاري،  سال  ماه  بهمن  طي 
ساخت مخازن برگزار و الزامات كيفي به ايشان ابالغ شد. 
مطابق با اين قرارداد، حدود 300 تن تجهيزات تحت فشار 
طي مدت شش ماه ساخته و تحويل سايت نيروگاه متمركز 

پارس جنوبي خواهد شد.

تحت  غير  تجهيزات  تن   6330 مجموع  از 
فشار سيستم بويلرهاي بازيافت حرارتي نيروگاه 
متمركز پارس جنوبي، حدود 6000 تن تجهيزات  
استراكچر  استيل  و  داكت  كيسينگ،  شامل 
عسلويه  در  پروژه  سايت  به  واحد   6 به  مربوط 
دوم  و  اول  واحدهاي  تجهيزات  كليه  و  ارسال 

نصب شده اند.

شركت ساخت تجهيزات فراب در مجموع حدود ۵600 تن اسكلت فلزي سازه سيستم كولينگ و تجهيزات مرتبط يعني بالغ بر 97.96 درصد پروژه را نصب كرده است. 

HRSG ساخت و توليد تجهيزات تحت فشار واحدهاي پنج و شش 
پارس جنوبي توسط شركت ساخت تجهيزات فراب

مديريت پيمان HRSG نيروگاه متمركز پارس جنوبي توسط شركت ساخت تجهيزات فراب
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مجله خبري

پروژه فاز 13 

پارس جنوبي 
95/12
ابالغ قرارداد گاه ُشمار پيشرفت

عمليات ورق كاري و اجراي عايق سرد خطوط پايپينگ

اجراي عمليات Color Coding و Lettering خطوط پايپينگ

فعاليت اجرايي نصب Valve خطوط پايپينگ در سايت

تحويل نهايي تجهيزات يونيت 147

نمايي از واحدهاي 147 و 148 فاز 13 پارس جنوبي

عمليات ورق كاري و اجراي عايق سرد تجهيزاتفعاليت اجرايي نصب  Valve خطوط پايپينگ

عمليات ورق كاري و اجراي عايق سرد خطوط پايپينگ
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مجله خبري

تخليه ميلگرد در تجهيز كارگاه 

حفاري كيلومتر 210+21 محدوده كارگاه حسن زاده 

عمليات لوله گذاري در كيلومتر 22+190 

كيلومتر حدود000+23 پروژه خط انتقال آب شيرين كن بندرعباس 

لوله گذاري در ابتداي خط زالل خط 1400

محل عبور لوله آب از زير لوله قديمي -پروژه خط انتقال آب 

كيلومتر 200+0۵تا800+04 اجراي سندفيل در خط 1400

هاليدي تست-پروژه خط انتقال آب شيرين كن بندرعباس

تست هاليدي-پروژه خط لوله انتقال آب  عمليات فيتاپ و جوشكاري كيلومتر 030+26 خط 1200 

پروژه آب  شيرین كن 

پارس جنوبي
97/6گاه ُشمار پيشرفت 98/7

ابالغ كار اضافي

 MED نصب افكت هاي 
واحد 1 پس از تيوب گذاري

 MED نصب افكت هاي 
واحد 2 پس از تيوب گذاري

98/6
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یوتيليتي فازهاي 

24-22 پارس جنوبي 
89/3گاه ُشمار پيشرفت

96/7

96/10 97/2

97/2

عقد قرارداد

تحويل موقت توليد 
نيتروژن واحد 124

تحويل موقت پكيج 
تصفيه آب واحد 127

دفع و جمع آوري
 آب هاي سطحي 

واحد 129

راه اندازي واحد 
132 اوليد 

واحد توليد آب 
كولينگ

تحويل موقت آب 
آتشنشاني واحد 130

راه اندازي اولين بويلر
 توليد بخار واحد 121

تحويل موقت نمك زدايي 
واحد 126

97/5

97/5

97/11

رفع پانچ در واحد 132 نمايي از يونيت 121-123-124نماي يونيت 129

نيروگاه هاي خورشيدي 

50-25-35-25 كيلوواتي 

شهرداري منطقه 12 تهران
98/9گاه ُشمار پيشرفت

98/9

98/10

98/10

عقد قرارداد

طراحي نيروگاه

نصب تجهيزات

نصب، راه اندازي 
و اتصال به شبكه 
سراسري برق

پروژه نيروگاه خورشيدي 26 

كيلوواتي متصل به شبكه شركت 

شهرك هاي صنعتي مازندران

97/12گاه ُشمار پيشرفت

98/1

98/2 98/4

98/3

عقد قرارداد

طراحي نيروگاه نصب تجهيزات

تامين تجهيزات راه اندازي و اتصال به 
شبكه سراسري برق
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پروژه 12 سامانه نيروگاه 

خورشيدي 1.5 كيلوواتي جدا 

از شبكه شركت توزيع نيروي 

برق استان گستان

نيروگاه هاي خورشيدي 

 5-5-10 كيلوواتي

شركت گاز استان همدان

گاه ُشمار پيشرفت

گاه ُشمار پيشرفت

97/12

98/6

98/1

98/7

98/2

98/8

98/4

98/10

98/3

98/9

عقد قرارداد

عقد قرارداد

طراحي نيروگاه

طراحي نيروگاه ها

نصب تجهيزات

نصب تجهيزات

تامين تجهيزات

تامين تجهيزات

راه اندازي و اتصال به 
شبكه سراسري برق

راه اندازي و اتصال به 
شبكه سراسري برق
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گاه ُشمار پيشرفت
پروژه ميعانات

گازي عسلویه
94/4

96/8

96/11

97/3

97/9
شروع عمليات اجرايي

اتمام عمليات ساخت 
ساختمان هاي اداري، 

انبار، پست و ...

اتمام عمليات 
لوله كشي خطوط 
زيرزميني

راه اندازي زودهنگام 
بخشي از پروژه

اتمام عمليات لوله كشي 
بخش آبگير

اجراي عمليات آسفالت جنوب ساختمان اداري

نصب ساپورت خط هوا

نصب اسپول هاي مترينگ 3-2

نصب اسپول هاي مترينگ 2-3-2

تكميل لوله كشي پساب ساختمان اداري

EPC2 تكميل آسفالت غرب

تكميل ديچ جدولي غرب يونيت 60 

نمايي از سايت B تانك  RIP RAP تكميل
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در مسير توسعه

شركت  و  فراب  گاز  و  نفت  شركت 
گاز  منظور جذب  به  گازكربنيك شهركرد 
آن،  متعدد  مزاياي  از  استفاده  و  كربنيك 
قالب  در  را  كنسرسيومي  امسال،  تابستان 
واحدهاي  احداث  براي  پنج ساله  قراردادي 
شركت هاي  در  كربنيك  گاز  جذب 
پتروشيمي توليد اوره، امونياك و متانول و 

نيروگاه ها تشكيل دادند.
برآورد مالي پروژه هاي جذب گاز كربنيك 
 40 تا   15 بين  واحد  ظرفيت  به  نسبت 
ميليون دالر و مدت بازگشت سرمايه بين 
يك تا دو سال است. بر اين اساس، شركت 
نفت و گاز فراب، بازاريابي و مذاكره درباره 
اين پروژه ها را در دستور كار قرار داده و وارد 
مذاكره با پتروشيمي لردگان شده و پيشنهاد 
فني خود را براي آن شركت فرستاده  است 
كه  تاييد شده و آماده دريافت پيشنهاد مالي 

شركت نفت و گاز فراب است.
به  كربنيك  گاز  جذب  طرح  همچنين 
ارسال  پتروشيمي مسجد سليمان  شركت 
شده و در حال بررسي است. از اقدامات ديگر، 
معرفي اين طرح به شركت هاي پتروشيمي 
فناوران و شيراز و الفين دهلران و برگزاري 
جلسات متعدد با آنهاست كه به زودي منجر 

به ارائه پيشنهاد فني خواهد شد. 

حضور فعال در همايش تخصصي 
آمونياك و واحدهاي مرتبط

و  فراب  گاز  و  »نفت  كنسرسيوم 
معرفي  راستاي  در  شهركرد«  گازكربنيك 
گسترده طرح جذب گاز كربنيك، در اولين 
واحدهاي  و  آمونياك  تخصصي  همايش 
به  توجه  با  داشتند.  فعال  حضور  مرتبط، 
آينده  طرح های  از  عمده ای  بخش  اينكه 
صنايع پتروشيمی كشور بر مبنای استفاده 
از خوراك گاز، برنامه ريزی شده و 11 طرح 
بزرگ آمونياك و اوره پيش بينی شده است، 
انتقال دانش فنی و بهره گيری از تجربيات 
واحدهای عملياتی در طرح های آينده مفيد 
و ضروری است. شركت پتروشيمی رازی با 
همكاری موسسه متانول و آمونياك آينده و 
دانشگاه صنعتی اميركبير و همچنين شركت 
طراحی و مهندسی پيدك، همايش تخصصی 
آمونياك و واحدهای مرتبط را در تاريخ 15 
بهمن ماه امسال در ماهشهر برگزار كردند. 
شركت در اين همايش، عالوه بر بهره گيری 
از مقاالت فنی و تبادل نظرات، امكان تعامل 
با دست اندركاران صنايع آمونياك، اوره، اسيد 

ساير  و  مالمين  آمونيوم،  نيترات  نيتريك، 
بخش های مرتبط ديگر را ميسر ساخت.

گاز  و  فراب  گاز  و  نفت  شركت هاي 
كربنيك شهركرد نيز با ايجاد غرفه در اين 
دو  توانايي هاي  معرفي  ضمن  نمايشگاه، 
شركت در بخش مهندسي، خريد و اجراي 
پروژه هاي جذب گاز كربنيك، به شناسايي 
با شركت هاي  فرصت هاي جديد و مذاكره 
گاز  فناوري جذب  نيازمند  كه  پتروشيمي 

كربنيك هستند، پرداختند.

معرفي تكنولوژي
بازيافت گاز كربنيك

مهم ترين   ،)CO2( كربن  دي اكسيد 
سوخت هاي  احتراق  از  ناشي  آالينده 
فسيلي است. حدود 30 درصد گاز طبيعي 
عنوان  به  آمونياك  واحد  در  مصرفي 
دي اكسيد  و  مي شود  مصرف  سوخت 
كوره  دودكش  طريق  از  شده  توليد  كربن 
به  توجه  با  مي شود.  محيط  وارد  ريفورمر 
واحد هاي  در  توليدي  آمونياك  بودن  مازاد 
و  ذخيره  از  ناشي  مشكالت  و  پتروشيمي 
CDR انتقال آمونياك، اضافه كردن واحد 
)Carbon Dioxide Recovery(
خروجي  گازهاي  از   CO2 استحصال  و 
عنوان  به  آن  مجدد  استفاده  و  دودكش 

خوراك در واحد اوره و يا افزايش ظرفيت 
توليد متانول، گزينه مناسبي به نظر مي رسد. 
از طرف ديگر مطالعات بازار نشان مي دهد 
كه نياز به كود اوره در بازار جهاني در حال 
افزايش است و با اجراي اين پروژه، امكان 
پاسخ  در  اوره  كود  توليد  ظرفيت  افزايش 
از  طرح  اين  مي شود.  ميسر  نياز،  اين  به 
جنبه هاي محيط زيستي، فني و اقتصادي از 
اهميت بااليي برخوردار است. مزاياي اصلي 

اجراي اين طرح از نظر فني عبارتند از:
• دور زدن كليه گلوگاه هاي موجود بر سر 
راه توليد در واحد آمونياك و افزايش ظرفيت 

در واحد اوره
• دوره  كوتاه بازگشت سرمايه

• صرفه جويي در مصرف گاز طبيعي و 
كاهش مصرف انرژي

و  منابع  رفتن  هدر  از  جلوگيري   •
شرايط  كنترل  در  بيشتر  انعطاف پذيري 

اضطراري
• جلوگيري از انتشار گازهاي گلخانه اي

• امكان فروش گاز كربنيك پايه خوراكي 
به عنوان محصول جانبي

• امكان راهبري اجرا و راه اندازي پروژه 
كليه  تأمين  و  ساخت  طراحي،  از  )اعم 
هيچ  بدون  شيميايي(  مواد  و  تجهيزات 

وابستگي به خارج از كشور.

شركت نفت و گاز فراب
در مسير حضور فعال در پروژه هاي جذب گاز كربنيك
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 كارشناس تداركات و تأمين كاال 
شركت نفت و گاز فراب

مدير امور بازرگاني
شركت نفت و گاز فراب

مسعود شريفي هادي نصير 



نشريه شماره 67 | دي، بهمن و اسفند 261398

مقاله علمي

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

محسن رام

مشاور- معاونت توسعه كسب و كار )حوزه 2(

بابك ابراهيميان

مشخصاتفنی
اجزایخطوطريلیپرسرعت

مطلب حاضر آخرين بخش از مقاله اي با عنوان  »خطوط ريلي پرسرعت« 
است كه ارائه آن توسط نويسندگان از ابتدای سال 1398 و با نشريه شماره 
از معيارهای طراحی و تجربيات  63 آغاز شد. در شماره های پيشين بخشی 
ساير كشورهای دارای اين فناوری بحث شد. در شماره حاضر به ساير ضوابط 

مهندسی  و هزينه ساخت اين خطوط پرداخته می شود.

ريل
ريل توصيه شده براي خطوط پرسرعت ريل تيپ UIC 60 60  E1 با 60/3 كيلوگرم 
بر متر( است. شيب ريل معموال 1:20 است؛ به جز كشور آلمان كه شيب ريل 1:40 در 
نظر گرفته  شده است. طبق مشخصات فني بهره برداري يكسان اتحاديه اروپا، شيب ريل 

براي تمامي سرعت هاي باالي 280 كيلومتر بر ساعت، 1:20 است.

تراورس ها و پابندها
به جز كشور فرانسه كه در خطوط باز آن، از تراورس هاي مونوبلوك و دو بلوك استفاده 

در  است.  رايج  )يك تكه(  مونوبلوك  تراورس هاي  اروپايي  در ساير كشورهاي  مي شود، 
فرانسه، تراورس هاي مونوبلوك كوتاه، تقريبا در تمام خطوط كنار سكو به كار مي روند.

وزن تراورس ها
بر  كيلومتر   300 سرعت  با  سريع  خطوط  براي  وزن  )حداقل  كيلوگرم   245 بين 
ساعت در فرانسه( و 400 كيلوگرم )خطوط سريع ايتاليا( متغير است. مشخصات فني 
بهره برداري يكسان اتحاديه اروپا، استفاده از تراورس هاي بتني مونوبلوك و دو تكه را با 

وزن بيش از 220 كيلوگرم مجاز مي داند.

فاصله گذاري تراورس ها
به كار  تراورس(  )هر 60 سانتيمتر 1  تراورس  اصله  معموال 1666  كيلومتر،  در هر 
مي رود. اين رقم در تمام كشورها به جز آلمان استفاده می شود. در خطوط ريلی آلمان 
تراورس هاي مونوبلوك ن�وع B75 به كار مي رود و تعداد تراورس هاي آن 1587 اصله در 
هر كيلومتر است. در مشخصات فني اتحاديه اروپا، تعداد 1666 اصله توصيه  شده است.

ارتفاع تراورس ها
برخي از كشورها، از تراورس هاي بتني با ارتفاع 220 ميليمتر استفاده مي كنند. در 
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برخي ديگر از خطوط، اين ارتفاع بين 180 تا 242 ميليمتر متغير است. در مشخصات 
فني اتحاديه اروپا، توصيه اي در اين مورد وجود ندارد.

طول تراورس ها
متر در كشورهاي مختلف  تا 2/6  بين 2/415  بر حسب خطوط،  تراورس ها  طول 
متغير است. در مشخصات فني اتحاديه اروپا، طول بيشتر از 2/25 متر توصيه  شده است.

پابندها
اجزای  با  ريل  بالشتك هاي  ضخامت  و  االستيكي  نوع  از  خط  پابندهاي  معموال 

االستومري 9 ميليمتر است و از فنرهاي فلزي استفاده مي شود.
است.  در جدول 6 خالصه  شده  ريلي سريع السير  تراورس هاي خطوط  مشخصات 
شكل 15 نيز نماي شماتيك پابند و تراورس را در خطوط پرسرعت آلمان و فرانسه 

نشان مي دهد.

جدول 6. مشخصات تراورس در خطوط سريع السير )مرجع 1(
 

   

شكل 1۵. نماي شماتيك نصب پابند و تراورس: )الف( نصب پابند وسلو و تراورس مونوبلوك در راه آهن 
پرسرعت آلمان و )ب( نصب پابند نابال و تراورس دي بلوك در راه آهن پرسرعت فرانسه )مرجع 3(

ريل گذاري
تشكيل  زيرسازي  و  روسازي  اصلي  بخش  دو  از  راه آهن  خطوط  سازه اي  ساختار 

شده است. 
روسازي متشكل از ريل، ادوات اتصال، تراورس و باالست است و اجزای زيرسازي 

نيز شامل زيرباالست، سابگريد و خاكريز يا ترانشه هستند )شكل 16(.
 از آنجا كه اثر تنش هاي ناشي از عبور قطار تا عمق حدود پنج متری زير تراورس 
گسترش مي يابد و اليه باالست حداكثر حدود 50 سانتي متر از اين عمق را تشكيل 
مي دهد، بنابراين اهميت زيرسازي خطوط راه آهن از نظر برخورداري از استحكام و 
مطابق  باالست ها،  ضخامت  و  اندازه  است.  مهم  بسيار  مناسب  مكانيكي  مشخصات 

جدول 7 است.

 

 

جدول 7. مشخصات باالست در خطوط سريع السير )مرجع 1(
1- 40 اينچ در سازه هاي عمراني 2- رقم 40 معموالً توصيه مي شود.  3- 12 سانتي متر با زيرباالست قيري 

و 30 سانتي متر زيراليه فشرده

 سوزن ها و تقاطع ها
در خطوط سريع السير، از دو نوع سوزن مي توان  روي خطوط استفاده كرد:

 روي انشعابات خط باز، سوزن با زبانه متحرك دوبل و امكان حركت ب�ا سرعت 220 
ي�ا 230 كيلومتر بر ساعت در وضعيت دو راهي. اي�ن سوزن ها  خ�ط مم�اس 0/0154 

و طول ≤ 194 متر دارند.  
در نقاط تعويض خط يا در قسمت ورودي/خروجي خطوط جانبي سكو، سوزن هاي 
متداول با امكان عبور با سرعت 160 كيلومتر بر ساعت در دوراهي. اين سوزن ها خط 

مماس 0/0336 و طول ≤ 102 متر دارند )شكل 18(.

U.E. STIsبلژيكاسپانياايتالياآلمانفرانسهپارامتر

300≤350/300300300350300320سرعت

توزيع اندازه 
باالست )حداقل/

حداكثر اندازه 
)mm

استانداردهاي ملي50/2563/22,460/3063/3263/3250/25

حداقل ضخامت 
)cm( 30/40 باالست )3535303535)2( 35/40  )1

حداقل ضخامت 
زير باالست 

)cm(

شكل 30/70 
زير اليه 20

شكل 30

ضد انجماد 30
شكل302550/70)3( 30+12

 زير اليه 20
شكل 30/70 
زير اليه 20

شكل 16. مقطع خاكريز راه آهن )نشريه 394 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(

الف

ب
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الف

   ب

شكل 18.  سوزن )دوراهه(: الف. نماي شماتيك  ب. يك نمونه واقعي )مرجع 3(

اروپا، خطوط بدون باالست روي مسيرهاي ريلي جديد به ويژه در بخش هاي  در 
زيرزميني به كار مي رود تا هزينه تعمير و نگهداري كاهش يابد.

داراي  خطوط  از  بيشتر  قابل توجهی  ميزان  به  خطوط  اين  احداث  هزينه  البته   
باالست است.

برآوردهاي انجام شده در اسپانيا نشانگر آن است كه هزينه احداث خطوط اسلب 
نگهداري  و  تعمير  اما هزينه  است،  برابر  دو  باالستي  به خطوط  نسبت  دال(  با  )خط 

خطوط اسلب حدوداً نصف خطوط باالستي است.
با پيشرفت و افزايش محدوده سرعت، پرش باالست در اثر حركت قطار س�ريع ال�سير 
و م�شكالت ايمن�ي اهميت بيشتري مي يابد. اين امكان وجود دارد كه در آينده كاربرد 
خط�وط اسلب ش�يوه اي رايج و معمول شود. خطوط اسلب در راه آهن پرسرعت آلمان 

و ژاپن بيشتر مورد استفاده قرارگرفته است.
از مزاياي خطوط اسلب نسبت به خطوط باالستي مي توان به نياز كمتر به تعمير و 
نگهداري، سطح مقطع كمتر روسازي، مقاومت جانبي بيشتر و طول عمر زيادتر اشاره 
كرد. هرچند خطوط اسلب معايبي مانند صلبيت زياد، هزينه باالي احداث و دشوار 

بودن تعمير و نگهداري در صورت زيرسازي نامناسب را دارند.
ابتدا  ريل  يا  گيرد  قرار  بتني  دال  روي  مستقيم  مي تواند  ريل  اسلب،  در خطوط 
روي تراورس و سپس تراورس روي دال بتني قرار گيرد. در حالت دوم امكان تعويض 
تراورس ها در صورت خرابي وجود خواهد داشت. استفاده از دال هاي بتني پيش تنيده 
برتري دارد كه توزيع بهتر نيروها و جلوگيري از ترك خوردگي را به همراه دارد. رفع 
نشست هاي پس از ساخت در خطوط اسلب بسيار دشوار و پرهزينه است، بنابراين اين 

روش را در جاهايي كه كيفيت بستر مناسب است، استفاده مي كنند. 
ضمناً وجود شبكه ميلگرد داخل دال بتني ممكن است شبكه راديويي كنار خط را 
تحت تأثير قرار دهد و جريان سرگردان ناشي از القائات شبكه باالسري برق موجب 
خطوط  در  استفاده  مورد  بتني  اسلب هاي  انواع   17 شكل  در  شود.  بتن  خوردگي 

سريع السير نشان داده شده است.

   

Rheda2000 .الف

OBB-porr .ب

Bogl  .ج
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برق رساني؛ انواع سيستم تغذيه
با سيستم برقي در راه آهن، مي توان انرژي برق را به صورت مستقيم و از طريق سيم 
در طول خط به  قطار رساند. در حالت كلي، يك لكوموتيو ديزل قدرتمند، لكوموتيو ديزل 
الكتريك است. لكوموتيو الكتريكي بايد انرژي الكتريكي را به انرژي مكانيكي تبديل كند. 
قدرت لكوموتيو الكتريكي 3 تا 4 برابر لكوموتيو ديزلي با همان وزن است. پست هاي 
ترانسفورماتور كه به آن ها پستهاي برق يا پست فرعي ني�ز مي گويند، تأمين كننده برق 
قطارها هستند. تأمين برق خط از طريق شبكه تغذيه الكتريكي انجام ميگيرد. ميتوان 
براي خطوط برق�ي نزديك، از پست فرعي استفاده كرد، اما اين امكان وجود دارد كه 
برخي خطوط را به صورت ويژه ايجاد كرد كه خطوط دورتر را تغذيه كنند. براي استفاده 
بهتر، بايد پست فرعي به صورت لوپ )حلقه( باشد. بنابراين در صورت مسدودي يك 
بخش لوپ، برق را ميتوان از طرف ديگر گرفت. ب�ه اي�ن ترتيب، مي توان از تداخل با 
ترافيك جلوگيري كرد. جهت پيشگيري از هر مدار كوتاه بين فازها يا جريان برق از 
طريق شبكه باالسري، يك قطعه خنثي در نقطه مياني شبكه باالسري بين پست هاي 

فرعي نصب مي شود )شكل 19(.
 به جز سيستم ريلي سريع السير آلمان كه با ولتاژKV AC 15 و فركانس2/3 16 
و   25 KV ACولتاژ ب�ه  ديگ�ر  موجود  سريع السير  ساير خطوط  مي كند،  كار  هرتز 
فركانس 50 هرتز به ويژه نوع 25×2 كيلوولت مجهز هستند كه در آن ها به مبدل فركانس 

نيازی نيست.
روي  و  مي شود  سراسري  برق  شبكه  بر  تعادل  عدم  باعث   AC تغذيه  سيستم   -

شبكه هاي برقي و مخابراتي مجاور نويز و اغتشاش ايجاد مي كند.
- سه ساختار مختلف براي ايجاد سيستم تغذيه AC شامل سيستم تغذيه تك فاز 

ساده، سيستم تغذيه تك فاز با بوستر ترانس و سيستم تغذيه دو فاز وجود دارد. 
- از مزاياي سيستم تغذيه دو فاز مي توان به امپدانس كمتر 0/12 در مقابل 0/3 اهم 
بر كيلومتر در شبكه تك فاز، فاصله بيشتر بين پست هاي كشش )60 تا 90 كيلومتر(، 
تقارن سيستم و درنتيجه اغتشاشات كمتر الكترومغناطيسي )كاهش تشعشعات طولي 
تا 4 مرتبه(، اشاره كرد. هرچند سيستم تغذيه دو فاز داراي  الكترومغناطيسي بين 2 
معايبي است. تغذيه دو فاز نيازمند تجهيزات اضافي است كه هزينه را حدود 30 درصد 
نسبت به تغذيه تك فاز افزايش مي دهد. در ضمن در تغذيه دو فاز نياز به احداث پست هاي 

AT در هر 10 تا 15 كيلومتر است.
• نيروي مكانيكي ضروري در سيستم باالسري بزرگ تر يا مساوي 15 كيلو نيوتن با 
سرعت 250 كيلومتر بر ساعت، 20 كيلو نيوتن با سرعت 300 كيلومتر بر ساعت و 30 

كيلو نيوتن با سرعت 350 كيلومتر بر ساعت هستند.
 )U.E.STIs( ارتفاع سيم باالسري پيش بينی شده در مشخصات فني اتحاديه اروپا •

ب�راي موارد زير 5/08 متر يا 5/30 متر است.
- پست هاي فرعي برق معموالً در فواصل 80 تا 100 كيلومتري از يكديگر قرار دارند. 
ب�ا ت�امين 25×2 كيل�وولت، مسافت مياني بين ترانسفورماتورهاي متوالي حدود 12 تا 

15 كيلومتر است.
در شكل 20، انواع سيستم هاي تغذيه الكتريكي به طور شماتيك نشان داده شده و در 

جدول 8 اين سيستم ها با يكديگر مقايسه شده اند.

 شكل 19. دياگرام انواع سيستم هاي تغذيه در راه آهن برقي )مرجع 3(

 )الف(

 

)ب(
 

شكل 20. انواع سيستم هاي تغذيه الكتريكي در راه آهن برقي: الف. تك فاز ساده، 
ب. تك فاز با بوستر ترانس ج. دو فاز )مرجع 3(

 شكل 17. انواع اسلب هاي بتني مورد استفاده در خطوط سريع السير:
 )د( Type III ballastless track )Chinese Version( )مرجع 3(

جدول 8.  مقايسه كلي ساختارهاي تغذيه در راه آهن برقي

مقاله علمي

)ج(
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)OHLE(  انواع آرايش شبكه باالسري
شبكه برق باالسري به دو شكل ساختار مركب )نظير خطوط سريع ژاپن( و ساختار 
ساده يا بافتي )نظير خطوط سريع اروپا( اجرا مي شود. وزن پانتوگراف در قسمت تاج 
بايد كاهش يابد. در ولتاژهاي باالتر )25 كيلوولت( به علت جريان كمتر، امكان استفاده 
از پانتوگراف با تاج سبك تر وجود دارد. تعداد پانتوگراف هاي جمع آوري جريان  در طول 
يك قطار بهتر است تا حد امكان كم باشد و توزيع جريان از طريق شين سراسري قطار 
صورت گيرد. انواع آرايش شبكه باالسري در خطوط مختلف سريع السير در شكل 21 

نشان داده شده است.

  

شكل 21.  انواع آرايش شبكه برق باالسري در خطوط مختلف سريع السير )مرجع 3(

عالئم و ارتباطات
سير و حركت قطار سريع السير، به تأسيسات زيربنايي، وسايط نقليه خ�اص و قوانين 

بهره برداري مخصوص نياز دارد.

عالئم
براي خطوط سريع، تنها سيستم عالئم داخل كابين مجاز است. در شبكه هاي راه آهن 

مختلف، سه سيستم وجود دارد:
• TVM فرانسوی )انتق�ال از طري�ق خ�ط(، يعني ارتب�اط از خ�ط ب�ه قطار كه به 
چند مدل صورت مي گيرد: .)TVM 430, TVM 400, TVM 300( تمامی خطوط 

سريع فرانسه، كره جنوبی، بنلوكس و يورو استار به اين سيستم مجهزند.

و محور  آلمان  آلمان، خطوط سريع السير  ريلي  معناي سيستم عالئم  LZB به   •
مادريد – سويال به اين سيستم تجهيز شده اند.

»سيستم  سيستم  اين  ريلي(  ترافيك  بر  مديريت  اروپايي  )سيستم   ERTMS  •
استاندارد« بهره برداري يكسان در اتحاديه اروپا است كه در سه سطح 1 و 2 و 3 وجود 
دارد. در حال حاضر، تنها سطح 1 و 2 كاربرد دارند. در خطوط سريع، سطح 2 بيشتر از  
سطح 1 م�ورد توج�ه اس�ت. اما درهرحال ، ه�ردو نوع امكان پذير هستند. در حال حاضر، 
محور ميالن � بولونيا )ايتاليا(، محور مادريد- بارسلونا )اسپانيا( و خط جديد شرقي اروپا 
در فرانسه و آلم�ان، به اين سيستم مجهز هستند. خط بين المللي بارسلونا- پرپينان و 

س�اير خط�وط اص�لي ني�ز از اين سيستم استفاده خواهند كرد)آرژانتين، مغرب و ...(. 

سيستم مديريت ترافيك ريلي
سيستم مديريت ترافيك ريلي دو وظيفه مهم شامل كنترل فاصله بين قطارها )عمليات 
بالك( و عملكرد نظارت بر سرعت قطار )ATP( را انجام داده و تضمين مي كند. قطارها 
به عالئم داخل كابين مجهز هستند. با استفاده از اطالعات منتقل شده از كن�ار خط و 
داخل  و  قط�ار  درون   ERTMS ترمزگيري،  مشخصات  به خصوص  قطار  اطالعات  از 

Eurocab )شمارشگر كامپيوتري(، كارهاي زير را انجام خواهند داد )شكل 22(:
• نشان دادن اطالعات مربوط به هدايت قطار )فاصله هدف، سرعت هدف، حداكثر 

سرعت مجاز، ...(
 )ATP( محاسبه و ايجاد منحني هاي سرعت براي حفاظت اتوماتيك •

• شروع به ترمزگيري اتوماتيك در صورت لزوم
• تمام وظايف ديگر عالئم نظير اينترالكينگ و كنترل ترافيك متمركز )CTC(، با 

سيستم هاي ديگ�ر ERTMS انجام مي شوند.
• ERTMS/ETCS )سيستم كنترل قطار اروپايي( سطح 2، يك سيستم كنترل 
به كار  زيرزميني  عالئم  سيستم  براي  جايگزيني  به عنوان  كه  اس�ت  رادي�ويي  قطار 

مي رود
و جواز سير و حركت از طريق مراكز بالك راديويي)RBC(  ايجادشده و از طريق

GSMR  به قطار منتقل می شود.
كه  مي كند  فراهم  مستمر  سرعت  نظارت  سيستم  يك   ،2 سطح   ERTMS  •

همچنين در براب�ر تخط�ي از سرعت مجاز نيز حفاظت ايجاد مي كند.
)اينترالكينگ،  زيرزميني  عالئم  سيستم  كنار خط  تجهيزات  با  قطار  تشخيص   •

مدارهاي خط و ... ( و خارج از حيطه ERTMS انجام مي گيرد.  
• ERTMS سطح 2، بر اساس ايجاد ارتباط راديويي جهت ارتباط خط به قطار و 

همچنين انتقال مستمر اطالعات كار مي كند.

 

شكل 22: سيستم مديريت ترافيك ريلي اروپايي )ERTMS( )مرجع 3(
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 ارتباطات
قطارها،  كه  هستند  مجهز  راديويي  سيستم هاي  به  سريع السير،  خطوط  تمام   •
ايستگاه ها، مراكز ديسپچينگ و كنترل متمركز ترافيك را به يكديگر مرتبط مي سازند. 
در خطوط مجهز به سطح 2 سيستم ERTMS، ب�ه يك دستگاه ويژه ارتباط راديويي 
قطار به زمين ب�ا تبادل اطالعات به نام GSM-R )سيستم جهاني دستگاه هاي سيار 
در راه آهن( كه زير مجموعه ERTMS است نياز است تا اطالعات زميني عالئم را ب�ه 

تجهيزات داخل قطار ارسال كند.
• GSM-R با سطح 3 سيستم ERTMS استفاده مي شود كه در آن حركت قطار در 

بلوك هاي متحرك به طور اتوماتيك محاسبه مي شود.

 هزينه ساخت راه آهن سريع السير
سرمايه گذاري در راه آهن سريع السير در يك كريدور مشخص، به موقعيت هاي محلي 
تأثيرگذار بر هزينه هاي احداث وابسته است. با مشخص بودن هزينه ها، منفعت خالص 
و  تقاضا  به حجم  اساساً  راه آهن سريع السير  در  از سرمايه گذاري  انتظار  مورد  اجتماعي 
قدرت رقابت قطار سريع السير با ساير روش هاي حمل ونقل بستگي دارد. در كريدورهايي 
كه نيازمند ظرفيت جديدي هستند، ترافيك انتقال يافته از حمل ونقل جاده اي و قطارهاي 
معمولي كم سرعت، ارزش خيلي زيادتري از حمل ونقل هوايي را در زمانی كه كاهش در 
تراكم و تصادفات قابل توجه باشد، به خود اختصاص مي دهد. پروژه هاي راه آهن سريع السير 
جهت تامين هزينه باالي دسترسي به ظرفيت، به حجم بااليي از تقاضا با ارزش اقتصادي 
كافي نياز دارند.  در اين راستا نه تنها بايد تعداد مسافران زياد باشد، بلكه بايد تمايل بااليي به 
پرداخت براي تسهيالت جديد وجود داشته باشد. در كريدورهاي متراكم و پروژه هاي افزايش 
ظرفيت كه يك گزينه آن احداث بزرگراه است، احداث راه آهن سريع السير مي تواند سودآوري 
اجتماعي داشته باشد. نكته  قابل توجه در مورد احداث قطارهاي سريع السير اين است كه 
عالوه بر سرعت باال، ظرفيت باالي اين خطوط نيز مدنظر است. بدون داشتن تقاضاي سفر 

باال، ساخت خطوط سريع السير به صرفه نيست. 
اما الزم است قبل از شروع احداث هر خط راه آهن سريع السير، اين گزينه در كنار ساير 
گزينه هاي سرمايه گذاري كه مي تواند منافع اجتماعي بهتري را حاصل كند، مورد بررسي 
قرار گيرد. قطارهاي سريع السير براي اين كه به حد سرعت خود برسند بايد در خطوط ويژه 

سريع حركت كنند.
 هزينه هاي ساخت اين خطوط با توجه به شرايط متفاوت است. به دست آوردن مقادير 
هزينه هاي پروژه هاي راه آهن سريع السير به دليل گستردگي محدوده تغييرات آن ها آسان 
نيست و ميزان هزينه ها براساس موقعيت هاي محلي همچون تراكم جمعيتي در مناطق 
شهري واقع در مسير راه آهن، تعداد پل ها، تونل ها و ... متغير است. هزينه تقريبي ساخت 
هر كيلومتر راه آهن سريع السير در كشورهاي مختلف در جدول 9 آمده است. يكي از 
اواخر دهه 1990 همواره پيگيري شده، توسعه  از  اروپا كه  اتحاديه  سياست های اصلي 
راه آهن هاي سريع السير بين پايتخت هاي اروپايي است تا سال 2025 اتحاديه اروپا درصدد 

است كه تأمين وجه مربوط به احداث خطوط سريع السير را به ميزان پنج برابر افزايش دهد 
تا از اين طريق پ�روژه ه�اي اولويت دار تحقق يابند. جهت مقايسه اعداد موجود در جدول 
ذكر اين نكته حائز اهميت است كه هزينه خريد يك هواپيماي A 300-330 حدود 215 

ميليون دالر است.

نتيجه گيري
بحث در خصوص منافع اقتصادي سرمايه گذاري در راه آهن سريع السير و فرصت سنجی 
تصميمات  است.  مبهم  و  كلي  سيستم،  اين  توسعه  به  عمومي  درآمدهاي  اختصاص 
سرمايه گذاري در راه آهن سريع السير هميشه بر پايه تحليل هاي اقتصادي درست نيست. 
تركيبي از مباحث مالحظات استراتژيك، توسعه منطقه اي، تكنولوژي، تراكم در مدهاي 
حمل ونقل رقيب و ... باعث مي شود بحث بر اساس اقتصاد صرف براي سرمايه گذاري در 
راه آهن سريع السير نادرست باشد. منافع اقتصادي براي راه آهن سريع السير به ميزان تقاضا 
بسيار حساس است. وجود شهرهاي با تراكم جمعيتي باال در طول يك كريدور به اين معنا 
است كه هزينه ثابت جهت تامين ظرفيت بين استفاده كنندگان راه آهن سريع السير به نسبت 
بيشتري تقسيم مي شود و از سوي ديگر، تراكم باالي مناطق شهري هزينه احداث را افزايش 

مي دهد. 
توجيه اقتصادي براي سرمايه گذاري در راه آهن سريع السير در جايی كه بازار بالقوه براي 
سفر در محدوده مسافت 800-200 كيلومتر )خصوصاً در فاصله 600-300 كيلومتر( موجود 
باشد، قوي تر است. در خارج از اين محدوده منافع حاصله اندك است. زيرا منافع اجتماعي 
براي مسافت هاي كمتر از 200 كيلومتر خيلي كم است و براي مسافت هاي باالي 800 
كيلومتر راه آهن سريع السير امكان رقابت با هواپيما را ندارد. انتخاب فناوري و سيستم راه آهن 
سريع السير مناسب برای هر منطقه به سطوح بودجه قابل قبول، هدف های حمل ونقل و 
برنامه ريزی اجرايی بستگی خواهد داشت. امروزه در اروپا، راه آهن سريع السير مسافران را با 

سرعت 300 كيلومتر بر ساعت از يك كشور به كشور ديگر جابه جا مي كند. 
چنين سيستمي مي تواند تهران را طی مدت دو ساعت به اصفهان يا كمتر از چهار 
ساعت به مشهد برساند )حتي در چند نوبت(، به طوری كه مسافر با ايمني كامل مي تواند در 
قطار بخواند، بنويسد، غذا ميل كند يا در طول مسافرت به راحتی استراحت كند. هرچند، 
با توجه به پهناور بودن سرزمين ايران و دور بودن شهرها از هم، شرايطي وجود دارد كه 
ساير كشورهاي داراي راه آهن سريع السير، مشابه آن را تجربه نكرده اند. از طرفي، گستردگي 
خطوط راه آهن به نسبت مساحت و جمعيت كشور محدود است. اين شرايط خاص ايجاب 
مي كند، مطالعات وسيعي درباره امكان پذير بودن احداث راه آهن سريع السير در كشور در 

مقايسه با احداث راه آهن معمولي صورت پذيرد.
مراجع

www.uic.org ]1[
https://en.wikipedia.org/wiki/high-speed rail ]2[

Private Notes of the First Author Prepared During His Employment Period in Tehran- ]3[
Qom-Esfahan High Speed Railway Project (TQE HSR Project) Between 2015-2018.

هزينه تقريبینام كشور

10 ميليون دالر آمريكافرانسه و اسپانيا

15 ميليون دالر آمريكابلژيك و آلمان

25 ميليون دالر آمريكاايتاليا

35 ميليون دالر آمريكاژاپن و كره
37 ميليون دالر آمريكاتايوان
53 ميليون دالر آمريكاهلند

75 ميليون دالر آمريكاانگلستان

جدول 9.  هزينه متوسط ساخت هر كيلومتر راه آهن سريع السير در كشورهاي مختلف
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فراب در سال 1398 به روايت معاونت ها و 
مديريت هاي ستادي و شركت هاي گروه فراب

فراب
در سال 9۸
آنچه در صفحات پيش رو مي خوانيد، نگاهي است به عملكرد 

گروه فراب در سال 1398. در اين بخش، تالش شده است، 
گزارش عملكرد معاونت هاي ستادي و مديريت هاي مستقل 

شركت فراب در كنار شركت هاي گروه فراب )ساختمان و 
نصب فراب، ساخت تجهيزات فراب، بهره برداري و نگه داري 

فراب، تجارت و سرمايه گروه فراب و نارديس( به صورت 
مختصر و مفيد، تنظيم و ارائه شود.

گروه فراب در سال 1398
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مهم ترين  بر  است  كوتاهي  مرور  مي شود،  ارائه  گزارش  اين  در  آنچه 
رويدادهايي كه در سال 1398 در حوزه فعاليت فراب اتفاق افتاده است.

ارديبهشت
- حضور گروه فراب در بيست  و  چهارمين نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، 
پااليش و پتروشيمی)11 تا 14 ارديبهشت(: غرفه گروه فراب در سالن خليج فارس 
اين نمايشگاه با حضور نمايندگانی از شركت های »فراب«، »توسعه طرح های نفت و گاز 
فراب«، »ساختمان و نصب فراب« و »نارديس«، ميزبان جمع زيادی از دست اندركاران 
داخلی و خارجی صنعت نفت بود كه با قابليت ها و دستاوردهای فنی و مهندسی گروه 
فراب در حوزه نفت و گاز آشنا شدند. همچنين نشست های كاری و مذاكرات متعددی 
از سوی نمايندگان گروه فراب با نمايندگان شركت های داخلی و خارجی در خصوص 

توسعه ارتباطات و همكاری های مورد عالقه طرفين برگزار شد.

خرداد
- حضور فعال گروه فراب در هفتمين نمايشگاه بين المللی حمل و نقل ريلی 
)19 تا 22 خرداد(: اين نمايشگاه بين المللی در محل دائمی نمايشگاه های بين المللی 
تهران با حضور افزون بر 170 شركت داخلی و خارجی از كشورهای جمهوری اسالمی 
و  موفق  با حضوری  نيز  فراب  گروه  برگزار شد.  لتونی  و  تركيه  روسيه،  ايران، چين، 
پُررنگ در اين نمايشگاه بين المللی، ميزبان وزيران »صنعت، معدن و تجارت« و »راه و 
شهرسازی«، رئيس كل ديوان محاسبات كشور، مدير عامل شركت راه آهن جمهوری 
ايران، رئيس دانشگاه علم و صنعت  ايران، سرپرست سازمان توسعه تجارت  اسالمی 
ايران و جمع زيادی از مديران ارشد و دست اندركاران صنايع ريلی كشور بود. غرفه 
گروه فراب در اين نمايشگاه، پذيرای جمع زيادی از مسئوالن و مقام های كشوری بود 
كه در اين بازديدها، توانمندی های فنی و مهندسی گروه فراب و پروژه های اجراشده و 
در دست اجرای فراب در حوزه ريلی از سوی معاونان، مديران و كارشناسان مرتبط از 
معاونت های توسعه كسب و كار )حوزه 2(، مهندسی، پروژه های صنايع ريلی و شركت 
ساختمان و نصب فراب، معرفی شد. همچنين نشست ها و مذاكرات متعدد كاری به 
منظور توسعه روابط و گسترش همكاری های فنی و مهندسی فراب با نمايندگانی از 
شركت های كارفرما، مشاور و پيمانكاران  داخلی و خارجی در حوزه صنايع ريلی برگزار 

شد. 
 26( داالهو  تركيبی  سيكل  نيروگاه  گاز  بخش  نخست  واحد  -سنكرون 
خرداد(: واحد اول بخش گاز پروژه نيروگاه سيكل تركيبی داالهو در استان كرمانشاه 
به ظرفيت 310 مگاوات، روز يكشنبه 26 خرداد 1398 با موفقيت به شبكه سراسری 
برق كشور متصل و توليد برق اين نيروگاه آغاز شد. عمليات سنكرون واحد نخست 
بخش گاز پروژه نيروگاه سيكل تركيبی داالهو، پس از گذراندن تست های الزم صورت 
گرفت. اين نيروگاه پس از نيروگاه سيكل تركيبی شيركوه يزد، دومين نيروگاه سيكل 

تركيبی احداث شده با سرمايه گذاری شركت فراب محسوب می شود.
-اهدای تنديس سيمين جايزه ملي مديريت پروژه ايران به پروژه نيروگاه 
آبی داريان شركت فراب )29 خرداد(: »گواهی سرآمدی پروژه« و »تنديس سيمين 

)نقره(« هشتمين جايزه ملي مديريت پروژه ايران از طرف انجمن مديريت پروژه ايران 
ملي  جشنواره  هشتمين  در  شد.  اهدا  فراب  شركت  داريان«  آبی  نيروگاه  »پروژه  به 
مديريت پروژه ايران كه با حضور شهردار تهران، جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر 
تهران، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء )ص( و جمعی از دانشگاهيان، متخصصان، 
برگزار  ارشد حوزه مديريت پروژه كشور در دانشگاه تربيت مدرس  فعاالن و مديران 
شد، »گواهی سرآمدی پروژه« و »تنديس سيمين )نقره(« هشتمين دوره جايزه ملي 
مديريت پروژه ايران، به »پروژه نيروگاه آبی داريان« اهدا شد و دكتر »خسرو همت پور«، 

عضو هيأت مديره شركت فراب، آن را دريافت كرد.
 

تير
عمان  دريای  آب  انتقال  و  تأمين  »طرح  پايه  مهندسی  قرارداد  امضاي   -
دريای  آب  انتقال  و  تأمين  پايه »طرح  مهندسی  قرارداد  به كريدور شرق كشور:  
عمان به كريدور شرق كشور« به امضاي نمايندگان شركت تابش به عنوان كارفرمای 
طرح و شركت فراب به عنوان پيمانكار رسيد. اين طرح كه در واقع بزرگ ترين واحد 
شيرين سازی آب كشور است، با آخرين تكنولوژی هيبريدی توسط شركت فراب طراحی 
خواهد شد. مهندسی اين طرح مشتمل بر طراحی پايه آبگير، كارخانه آب شيرين كن به 
روش هيبريدی، نيروگاه های حرارتی، ايستگاه های پمپاژ و خط انتقال به طول يك هزار 
و 700 كيلومتر و با ظرفيت كلی 750 ميليون متر مكعب در سال است. بر اساس اين 
طرح، آب شيرين شده دريای عمان به ميزان دو و نيم ميليون متر مكعب در روز، از مبدأ 
چابهار )منطقه ُمكران( به زاهدان، بيرجند و نهايتا شهر مقدس مشهد منتقل خواهد 
بلوچستان،  و  استان های سيستان  و كشاورزی  نيازهای شرب شهری، صنعت  و  شد 

خراسان جنوبی و خراسان رضوی را برطرف خواهد كرد.

مرداد
با حضور معاون اول رئيس  ادامه مسير خط 2 قطار شهری مشهد  افتتاح 
جمهور )18 مرداد(: ادامه مسير پروژه خط 2 قطار شهری مشهد از ميدان شريعتی تا 
ايستگاه شهيد كاوه )پيروزی( در مراسمی با حضور معاون اول رئيس جمهور، استاندار 
خراسان رضوی، شهردار مشهد، رئيس و جمعی از اعضای شورای شهر و نمايندگان 
دكتر  شد.  افتتاح  مردادماه  هجدهم  جمعه  روز  اسالمی،  شورای  مجلس  در  مشهد 
»اسحاق جهانگيری«، معاون اول رئيس جمهور، در اين مراسم، توسعه قطار شهری را 
يكی از تجربيات موفق بشری در بهبود حمل و نقل كالنشهرها و حل مسأله ترافيك 

فراب در سالي كه گذشت
رئيس روابط عمومي

ابراهيم عبداهلل زاده
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و محيط زيست برشمرد و گفت: البته ما در زمينه توسعه قطار شهری، سال ها عقب 
هستيم. اما بايد با جديت هرچه بيشتر، در اين زمينه تالش كنيم تا كاستی های گذشته 
جبران شود. شركت فراب، پيمانكار EPC طراحی، تأمين و اجرای تجهيزات و ناوگان 
پروژه خط 2 قطار شهری مشهد است و راه اندازی سيستم سيگنالينگ روشن در ُمد  

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

شهريور
- افتتاح بخش شرقی و دو ايستگاه از خط 7 مترو تهران با حضور معاون 
نيم  به طول هشت و  رئيس جمهور )4 شهريور(: بخش شرقی خط 7 مترو تهران 
كيلومتر و دو ايستگاه ميدان محمديه و بسيج، روز دوشنبه چهارم شهريورماه 1398 
با حضور »محمدباقر نوبخت«، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه 
و  محمديه  ميدان  ايستگاه  از  بهره برداری  آيين  در  شد.  افتتاح  رسمی  به طور  كشور، 
بخش شرقی خط 7 مترو تهران، شهردار تهران و معاونان وی، رئيس و اعضای شورای 
اسالمی شهر تهران و جمعی از مديران شهری حضور داشتند. مدير عامل شركت راه آهن 
شهری تهران و حومه )مترو( در بخشی از سخنانش از تالش های دست اندركاران اجرای 
پروژه خط 7 مترو تهران، از جمله شركت های »فراب« و »ساختمان و نصب فراب« 
به عنوان پيمانكار EPC طراحی، تأمين و اجرای تجهيزات پروژه خط 7 مترو، تقدير 
كرد. همچنين لوح تقديری نيز به مهندس »سعيد قنبری«، معاون پروژه های صنايع 
ريلی شركت فراب اهدا شد كه مهندس »فريدون ياسی«، مدير پروژه خط 7 مترو تهران، 

آن را دريافت كرد.
پيك  از  يزد در عبور  برق  مولد  نقش شركت  از  نيرو  وزير  معاون  تقدير   -
مصرف تابستان 1398 )31 شهريور(: مهندس »همايون حائری«، معاون وزير نيرو 
در امور برق و انرژی، در نامه ای به مدير عامل شركت  مولد برق يزد، از نقش موثر اين 
پيك مصرف  از  عبور  در  موفقيت  و  نياز كشور  مورد  برق  از  بخشی  توليد  در  شركت 
تابستان سال 98، تقدير و تشكر كرد. نيروگاه سيكل تركيبی شيركوه يزد به ظرفيت 
484 مگاوات، نخستين نيروگاه سيكل تركيبی احداث شده با سرمايه گذاری شركت فراب 

محسوب می شود.
آب شيرين كن  پروژه  شرب  آب  انتقال  لوله  خط  احداث  قرارداد  امضای   -
پروژه  شرب  آب  انتقال  لوله  خط  احداث  مناقصه  در  فراب  شركت  بندرعباس: 
شركت  به  را  پروژه  اين  كار،  ماهيت  دليل  به  و  شد  برنده  بندرعباس  آب شيرين كن 
ساختمان و نصب فراب واگذار كرد. هدف از اجراي اين پروژه، احداث خط لوله انتقال 
آب شرب توليدِي آب شيرين كن بندرعباس به طول 25,800 متر است. اين خط لوله 
از 5 كيلومتري سايِت آب شيرين كن شروع شده و به مخازن داماهي شهر بندرعباس 

منتهي مي شود.

مهر
عمران،  نمايشگاه خدمات شهری،  »دهمين  در  فراب  گروه  فعال  - حضور 
حمل و نقل و ترافيك مشهد« )3 تا 6 مهر(: »دهمين نمايشگاه خدمات شهری، 
عمران، حمل و نقل و ترافيك مشهد« با مشاركت بيش از 60 شركت كننده و در فضايی 
به وسعت بيش از 4500 متر مربع در محل نمايشگاه بين المللی مشهد برگزار شد. غرفه 
گروه فراب در اين نمايشگاه، ميزبان معاون عمران و توسعه امور شهری و روستايی وزير 
اسالمی  اعضای شوراهای  و  ارشد شهری، شهرداران  مديران  از  زيادی  و جمع  كشور 

شهرهای مختلف كشور بود.
و   )2 )حوزه  كار  و  كسب  توسعه  معاونان  نمايشگاه،  اين  در  فراب  گروه  غرفه  در 
و شركت  مهندسی  معاونت  معاونت ،  دو  اين  از  نمايندگانی  و  ريلی  صنايع  پروژه های 
ساختمان و نصب فراب حضور داشتند و عالوه بر معرفی پروژه های اجرا شده و در دست 

نقل شهری، مالقات ها و جلسات  و  فراب در حوزه صنايع ريلی و حمل  اجرای گروه 
متعددی نيز در غرفه فراب برپا شد. در پايان اين نمايشگاه، لوح تقدير »غرفه نمونه در 

زمينه تخصصی« به شركت فراب، اهدا شد.
- معرفي فراب به عنوان »شركت برتر« در پانزدهمين نمايشگاه بين المللی 
صنعت آب و تأسيسات آب و فاضالب ايران )11 تا 14 مهر(: پانزدهمين نمايشگاه 
بين المللی صنعت آب و تأسيسات آب و فاضالب ايران با مشاركت 260 شركت داخلی 
و خارجی از جمله گروه فراب و در فضايی به وسعت 24 هزار متر مربع، طي روزهاي 
هشتم تا يازدهم مهرماه در محل دائمی نمايشگاه های بين المللی تهران برگزار شد. در 
چهارمين روز از اين نمايشگاه بين المللی، شركت  فراب به عنوان »شركت برتر« نمايشگاه 
معرفی و لوح تقديری توسط وزير نيرو به نماينده شركت فراب اهدا شد. غرفه گروه 
فراب در اين نمايشگاه چهار روزه، ميزبان جمع زيادی از مديران و كارشناسان صنعت 
آب و آبفای كشور بود كه در اين بازديدها، توانمندی های فنی مهندسی و اجرايی گروه 
فراب با حضور نمايندگانی از معاونت های توسعه كسب و كار و بازرگانی شركت  فراب و 
همچنين شركت ساختمان و نصب فراب، به بازديدكنندگان معرفی  شد. اين نمايشگاه با 
مشاركت 260 شركت داخلی و خارجی از جمله گروه فراب و در فضايی به وسعت 24 

هزار متر مربع برگزار شد.
 - پايان موفقيت آميز حفاری تونل بلند انتقال آب پروژه اومااويا در كشور 
كشور  در  اومااويا  چندمنظوره  پروژه  آبرسان  بلند  تونل  حفاری  )1۵مهر(:  سريالنكا 
اين  در  آب  انتقال  تونل های  از طوالنی ترين  يكی  كه  متر  به طول 15290  سريالنكا 
دو  با  تونل  اين  .حفاری  رسيد  پايان  به  فراب  توسط شركت  موفقيت  با  است،  كشور 
دستگاه حفاری مكانيزه TBM يكی از بخش ورودی و ديگری از بخش خروجی تونل 
انجام شد و با به هم رسيدن اين دو دستگاه، حفاری تونل به پايان رسيد. اين تونل از 
انتقال آب در جهان است كه هيچ گونه دسترسی ميانی  بلند  تونل های  جمله معدود 
برای كنترل نقشه برداری آن وجود نداشته است. اين تونل بخشی از پروژه چندمنظوره 
اومااويا است كه آب را از مخزن سد دوم به نيروگاه آبی اين پروژه انتقال می دهد. شركت 
فراب، پيمانكار EPC پروژه چندمنظوره اومااويا است كه از بزرگ ترين پروژه های صدور 

خدمات فنی و مهندسی شركت های ايرانی به شمار می رود.
- معرفي نيازهای فناورانه شركت فراب در دوازدهمين نمايشگاه و جشنواره 
فناوری نانو )21 مهر(: رويداد ارائه نيازهای فناورانه شركت فراب، همزمان با برگزاری 
تهران،  بين المللی  نمايشگاه  فارس  خليج  سالن  در  نانو  فناوری  جشنواره  دوازدهمين 
پوشش  مانند  بخش هايی  در  فراب  نياز  مورد  فناوری های  رويداد،  اين  در  برگزار  شد. 
نانو پوشش ها و رنگ  انرژی های نوين، تصفيه آب،  سخت فلزی، پليمرهای پيشرفته، 
معرفی  فراب  مهندسی  معاونت  مديريت های مختلف  از  نمايندگانی  از سوی  رزين،  و 
شد. پس از معرفی نيازها، جلسات گفتگوی رو در رو بين نمايندگان شركت فراب با 

نمايندگان شركت های فناور، برپا شد.
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- امضاي تفاهم نامه همكاری بين شركت فراب و ستاد توسعه فناوری )21 
نانو، توسط  فناوری  تفاهم نامه همكاری بين شركت فراب و ستاد ويژه توسعه  مهر(: 
دكتر »علی وكيلی«، مدير عامل شركت فراب و دكتر »سعيد سركار«، دبير ستاد ويژه 
توسعه فناوری نانو، در حاشيه دوازدهمين جشنواره فناوری نانو امضا و مبادله شد. در 
ارائه توانمندی ها و  با  نانو متعهد شدند  اين تفاهم نامه همكاری، فراب و ستاد توسعه 
امكانات خود در به كارگيری و توسعه فناوری نانو در صنايع آب، انرژی، ريلی، سيويل و 

زيرساخت، معدن و شبكه های هوشمند با يكديگر همكاری و مشاركت كنند.
- حضور فراب در نمايشگاه Hydro 2019 در كشور پرتغال )21 تا 23 مهر(: 
در كشور  »پورتو«  در شهر  كه   Hydro 2019 نمايشگاه  در  با حضور  فراب  شركت 
شركت  اين  كرد.  معرفی  را  خود  مهندسی  و  فنی  توانمندی های  شد،  برگزار  پرتغال 
يافت  حضور  نمايشگاه  اين  در  ايرانی  پيمانكار  تنها  عنوان  به  دوره  دوازدهمين  برای 
اين رويداد  و در كنار شركت های شناخته شده و معتبر بين المللی، حضور فعالی در 
داشت. نمايندگان شركت فراب در غرفه، نشست  های كاری و مذاكراتي با تعداد زيادی 
از كارفرمايان، تامين كنندگان، پيمانكاران و مشاوران بين المللی برگزار كردند و به بيان 
توانمندی های فنی و مهندسی شركت و معرفی پروژه های اجرا شده و در دست اجرای 
فراب پرداختند. از مهم ترين نشست های برپا شده در غرفه فراب می توان به مذاكره با 
سرمايه گذاران پرتغالی برای اجرای پروژه های برق آبی در كشور كنيا و همچنين بازديد 
دبير كل و معاونان كميسيون بين المللی سدهای بزرگ )ICOLD( از غرفه فراب اشاره 
برق آبی  رويداد صنعت  و مهم ترين  بزرگ ترين  نمايشگاه كه  و  اين كنفرانس  در  كرد. 
حوزه های  در  فعال  بين المللی  معتبر  شركت   170 تعداد  می شود،  محسوب  دنيا  در 
مختلف اين صنعت از 80 كشور جهان، با حضور در اين نمايشگاه، به معرفی تجهيزات 

و توانمندی های خود پرداختند.

آبان
 -افتتاح سد پوهولپوال و تونل های انتقال آب پروژه اومااويا با حضور رئيس 
جمهور سريالنكا )8 آبان(: در مراسمی با حضور رئيس جمهور كشور سريالنكا، سد 
پوهولپوال و تونل های انتقال آب پروژه چند منظوره اومااويا در اين كشور افتتاح شد. 
در اين مراسم كه مدير عامل و جمعی از مديران ارشد شركت فراب و سفير جمهوری 
اسالمی ايران در كشور سريالنكا نيز در آن حضور داشتند، با افتتاح سد پوهولپوال، انتقال 
آب به وسيله تونل  های انتقال آب به سد دايرابا آغاز شد و همچنين از مراحل ساخت 
نيروگاه آبی 120 مگاواتی اين پروژه چندمنظوره، بازديد شد. پروژه چندمنظوره اومااويا 
در جنوب شرقی كشور سريالنكا و در فاصله 200 كيلومتری پايتخت اين كشور واقع 
شده و شامل دو سد دايرابا و پوهولپوال، نيروگاه آبی 120 مگاواتی و 25 كيلومتر تونل 
انتقال آب است. هدف از اجرای پروژه، بهبود آبياری پنج هزار هكتار زمين كشاورزی، 
انتقال 145 ميليون متر مكعب آب در سال و توليد 290 گيگاوات ساعت انرژی در سال 
است. شركت فراب، پيمانكار EPC پروژه چندمنظوره اومااويا است كه از بزرگ ترين 

پروژه های صدور خدمات فنی و مهندسی شركت های ايرانی به شمار می رود.
- نمايش توانمندی های گروه فراب در نوزدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت 
برق ايران )9 تا 12 آبان(: غرفه گروه فراب در نوزدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت 
برق ايران، ميزبان جمع زيادی از دست اندركاران، مديران و متخصصان صنعت برق بود. 
گروه فراب در اين دوره از نمايشگاه، در كنار 464 شركت داخلی و 36 شركت خارجی 
سوئيس،  اسپانيا،  انگلستان،  ژاپن،  فرانسه،  روسيه،  چين،  ايتاليا،  آلمان،  كشور   13 از 
بلژيك، تركيه، 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 هيأت همراه، مدير كل دفتر توسعه صادرات و محصوالت 

دانش بنيان سازمان توسعه تجارت ايران و اعضای كميته ماده 19 اين سازمان، مديران 
عامل شركت های نيروگاهی و جمعی از دانشگاهيان و عالقه مندان، در غرفه گروه فراب 
حضور يافتند. در اين بازديدها، نمايندگانی از معاونت های ستادی شركت  فراب و شركت 
ساختمان و نصب فراب، به معرفی پروژه های فراب در بخش های مختلف صنعت برق، 
خورشيدی  و  حرارتی  نيروگاه های  هوشمند،  كنتورهای  اجراشده  پروژه های  ويژه  به 
پرداختند. اين نمايشگاه در فضايی به وسعت 50 هزار متر مربع و طی روزهای نهم تا 

دوازدهم آبان ماه 1398 برپا شد.
- افتتاح نيروگاه آبی 1۵0 مگاواتي سردشت با حضور رئيس مجلس شوراي 
اسالمي )14 آبان(: نيروگاه آبی 150 مگاواتی سردشت در استان آذربايجان غربی،  با 
حضور دكتر »علی الريجانی«، رئيس مجلس شورای اسالمی و دكتر »رضا اردكانيان«، 
وزير نيرو، به صورت رسمی افتتاح شد. نيروگاه  آبی سردشت با هدف كمك به پيك بار 
مصرفی احداث شده و دارای سه واحد 50 مگاواتی است كه توان توليد 422 گيگاوات 
ساعت برق در سال را دارد. شركت فراب، پيمانكار  EPC طراحی، تأمين و ساخت  
پروژه نيروگاه آبی سردشت است. در مراسم افتتاح رسمی نيروگاه آبی سردشت، لوح 

تقديری به دكتر »علی وكيلی«، مدير عامل شركت فراب اهدا شد.
- معرفی پروژه های تونلی فراب در نمايشگاه جانبی سيزدهمين كنفرانس 
تونل ايران )28 و 29 آبان(: توانمندی های فنی مهندسی فراب در حوزه پروژه های 
تونل در نمايشگاه جانبی سيزدهمين كنفرانس تونل ايران در هتل المپيك تهران معرفي 
 شد. در نخستين روز از اين نمايشگاه، وزير راه و شهرسازی، فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبياء )ص( و جمعی از دست اندركاران و كارشناسان حوزه تونل، از غرفه فراب 
ديدن كردند. »محمد اسالمی«، وزير راه و شهرسازی، در بازديد از غرفه فراب، با اشاره 
به تصوير روی جلد شماره 65 نشريه فراب كه نمايش پرچم جمهوری اسالمی ايران را 
در پايان عمليات حفاری تونل 15,290 متری پروژه اومااويا در كشور سريالنكا نشان 
می داد، انتخاب اين عكس را خوب و جالب دانست و از آن قدردانی كرد. همچنين چند 
نشست كاری و مذاكره ای نيز در دو روز اين نمايشگاه، با حضور معاون توسعه كسب و 
كار )حوزه 1(، مديران و كارشناسان مرتبط از معاونت های مهندسی، بازرگانی و توسعه 

كسب و كار )حوزه 1( برگزار شد.

آذر
آذر(:   11( فراب  گروه  توسط  افتخار صادرات سال 1398«  - كسب »مدال 
دكتر »اسحاق جهانگيری«، معاون اول رئيس جمهور، در بيست و سومين سالروز ملی 
صادرات در سالن اجالس سران، لوح تقدير و مدال افتخار صادرات را به دكتر »علی 
سال های  در  نيز  اين  از  پيش  فراب  گروه  كرد.  اهدا  فراب  گروه  عامل  مدير  وكيلی«، 
1389، 1390، 1391، 1393 و 1394 به عنوان »صادركننده نمونه خدمات فنی و 
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مهندسی« انتخاب شده و مورد تقدير قرار گرفته بود. همچنين فراب پس از پنج سال 
درخشش به عنوان »صادركننده نمونه خدمات فنی و مهندسي«، در سال های 1395، 
1396 و 1397، موفق به كسب عنوان »صادر كننده ممتاز خدمات فنی و مهندسی« و 

دريافت تنديس و لوح تقدير از  مقام های عالی رتبه كشوری شده بود.
مركز  حكام  شورای  اجالس  دهمين  جانبی  نمايشگاه  در  فراب  حضور   -
منطقه ای مديريت آب شهری – تهران )14 آذر(: همزمان با برگزاری دهمين اجالس 
شورای حكام مركز منطقه ای مديريت آب شهری – تهران با حضور وزيران و مقام های 
بخش آب 18 كشور منطقه و نمايندگان سازمان های بين المللی در سالن اجالس سران، 
شركت فراب نيز در نمايشگاه جانبی اين رويداد شركت كرد. در نمايشگاه جانبی دهمين 
اجالس شورای حكام مركز منطقه ای مديريت آب شهری – تهران، تعداد 15 شركت 
معتبر صنعت آب كشورمان از جمله شركت های فراب، توسعه منابع آب و نيروی ايران، 
مهندسی مشاور مهاب قدس، مهندسی مشاور يكم، كيسون، آب و فاضالب استان تهران، 
آب و فاضالب استان اصفهان و …، به معرفی دستاوردها و توانمندی های فنی و مهندسی 
و پروژه های اجراشده خود پرداختند. همچنين نماينده معاونت توسعه كسب و كار )حوزه 
2( شركت فراب در بازديد تعدادی از نمايندگان شركت های داخلی و خارجی از غرفه، 

توضيحات الزم را درباره فعاليت های فراب و زمينه های همكاری مشترك ارائه داد.
با حضور  داالهو  تركيبی  نيروگاه سيكل  گاز  بخش  نخست  واحد  افتتاح   -
نيروگاه سيكل  گاز  بخش  نخست  واحد  آذر(:   19( رئيس مجلس شورای اسالمي 
#هرهفته_ پويش  از  هفته  هشتمين  در  مگاوات   310 ظرفيت  به  داالهو  تركيبی 
افتتاح شد. دكتر  الف_ب_ايران، با حضور رئيس مجلس شورای اسالمی و وزير نيرو 
»علی الريجانی«، رئيس مجلس شورای اسالمی، در مراسم افتتاح واحد نخست بخش 
گاز نيروگاه سيكل تركيبی داالهو، گفت: اينكه در اسالم آباد غرب، نيروگاهی در اين 
سطح باال از تكنولوژی احداث شده، جای تشكر و قدردانی دارد و بايد از وزير نيرو و 
همكارانشان در شركت فراب برای انجام اين كار مهم تشكر كنم. الريجانی افزود: يكی 
از كارهای خوبی كه در كشور صورت گرفته، تشكيل شركت های تخصصی مانند فراب 
است كه سرمايه ملی محسوب می شوند. اين نيروگاه، نخستين واحد گازی احداث شده 
كالس F با طراحی پايه و تفصيلی متخصصان ايرانی در شركت فراب است كه افزايش 
راندمان و كاهش مصرف سوخت با استفاده از توربين كالس F و سيستم RDS را به 
ايران است و در احداث  دنبال دارد. 49 درصد تجهيزات اين نيروگاه، ساخت صنايع 
نيروگاه، گروه فراب از همكاری 82 شركت داخلی و 30 شركت خارجی در ساخت و 
تامين تجهيزات بهره برده است. واحد نخست بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبی داالهو 
به ظرفيت 310 مگاوات در تاريخ 26 خردادماه امسال وارد مدار شد. اين نيروگاه پس 
با  نيروگاه سيكل تركيبی احداث شده  نيروگاه سيكل تركيبی شيركوه يزد، دومين  از 

سرمايه گذاری فراب محسوب می شود.
- ابالغ قرارداد تعمير رانرهای نيروگاه  آبی دربنديخان )17 آذر(: قرارداد تعمير 
رانرهای نيروگاه برق آبی دربنديخان بين شركت فراب و وزارت برق كردستان عراق امضا 
شد. اين قرارداد مشتمل بر دو واحد 80 مگاواتی فرانسيس است كه بين شركت فراب 

)به عنوان پيمانكار( و وزارت برق كردستان عراق )به عنوان كارفرمای طرح( امضا شد.

دي 
- افتتاح ايستگاه مترو مولوی در خط 7 مترو تهران )2 دي(: ايستگاه مترو 
مولوی به عنوان يازدهمين ايستگاه خط 7 مترو تهران، با حضور شهردار و رئيس شورای 
اسالمی شهر تهران افتتاح شد. خط 7 مترو تهران دارای 22 ايستگاه و 27 كيلومتر 
پيمانكار  فراب  است. شركت   افتتاح شده  اين خط  ايستگاه   تاكنون 11  و  است  طول 
EPC طراحی، تأمين و اجرای تجهيزات پروژه خط 7 مترو تهران است. مدير عامل 
شركت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو( در حاشيه افتتاح ايستگاه مولوی در خط 7 

مترو تهران گفت: سامانه های تأسيساتی و برقی و سيستم تهويه و ساير موارد آن دارای 
ايمنی كامل است و حدود 150 ميليارد تومان برای تكميل اين ايستگاه هزينه شده 
است. ايستگاه مولوی 21 هزار مترمربع زيربنا داشته و در عمق 26 متری زمين قرار دارد 

و جزو ايستگاه های عميق است.
-افتتاح راه آهن برقی گلشهر – هشتگرد با حضور رئيس جمهور )10 دي(: 
والمسلمين  با حضور حجت االسالم  البرز،  استان  در  هشتگرد   – برقی گلشهر  راه آهن 
به كار كرد.  آغاز  به صورت رسمی  ايران،  »حسن روحانی«، رئيس جمهوری اسالمی 
پروژه راه آهن برقی گلشهر – هشتگرد به طول 25,8 كيلومتر از گلشهر كرج آغاز شده 
و به شهر جديد هشتگرد منتهی می شود. شركت فراب پيمانكار طراحی، تأمين و اجرای 
تجهيزات E & M اين پروژه است. در اين پروژه، يك ايستگاه در هشتگرد به مساحت 
22 هزار متر مربع )به عنوان يكی از بزرگ ترين ايستگاه های روسطحی مترو در كشور( 

و يك سكو در ماموت جانمايی شده است.
- كسب رتبه دوم شركت هاي برتر پيمانكاري و رتبه 70 در بين صد شركت 
برتر ايران توسط گروه فراب )29 دي(: همايش بيست و دومين سال رتبه بندی 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزير  معاون  حضور  با   )IMI-100( ايران  برتر  شركت های 
معاون وزير نفت، رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، مدير 
بنگاه های  مديران  و  كشوری  مسئوالن  از  جمعی  و  صنعتی  مديريت  سازمان  عامل 
اقتصادی كشور، در مركز همايش های بين المللی صداوسيما برگزار و از مديران تعدادی 
از شركت های برگزيده تقدير شد. در اين رتبه بندی، گروه فراب موفق به كسب رتبه 70 
در بين صد شركت برتر ايران و كسب رتبه دوم در »گروه شركت های پيمانكاری« شد. 
در بين شركت های برتر قبل از گروه فراب، عمدتاً نام بانك ها، پااليشگاه ها، شركت های 
همه  عملكرد  نتيجه  رتبه،  اين  كسب  می خورد.  چشم  به  خودروسازی  و  پتروشيمی 
اركان گروه فراب شامل شركت های فراب، نارديس، ساختمان و نصب فراب، ساخت 

تجهيزات فراب، بهره برداری و نگه داری فراب و ساير شركت های تابع است.

بهمن
- حضور فراب در شانزدهمين نمايشگاه بين المللی انرژی كيش )30 دي تا 
3 بهمن(: گروه فراب با حضور فعال در شانزدهمين نمايشگاه بين المللی انرژی كيش، 
به معرفی توانمندی ها و دستاوردهای خود در حوزه انرژی پرداخت. در اين نمايشگاه، 
از كشورهای چين،  از 120 شركت داخلی و بين المللی  نيز در كنار بيش  گروه فراب 
و  انجمن ها  و  كره جنوبی  و  روسيه  عربی،  متحده  امارات  هلند،  انگليس،  ژاپن،  ايتاليا، 
تشكل های صنفی صنايع برق، نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی، حضور فعالی داشت. در 
غرفه گروه فراب در اين نمايشگاه، نمايندگان معاونت هاي  توسعه كسب و كار )حوزه هاي 
1 و 2( و شركت توسعه طرح های نفت و گاز فراب حضور داشتند و طی مدت برگزاری 
شركت های  نمايندگان  با  همكاری  زمينه های  بررسی  و  كاری  نشست های  نمايشگاه، 
لوله گستر اسفراين، دانا انرژی البرز، كشتی سازی و صنايع فراساحل )ISOICO(، كاالی 
و  احداث  موسسه  طرح ها،  بر  نظارت  و  سرمايه گذاری  انجمن شركت های  پتروشيمی، 
انرژی، آب آفرينان نوين البرز )آبكو(، نورد و لوله صفا، نورد و پروفيل ساوه و مكران نفت 

خليج فارس برگزار كردند.
- تقدير از دست اندركاران طرح سد و نيروگاه سردشت )20 بهمن(: مراسم 
تقدير از دست اندركاران طرح سد و نيروگاه سردشت، در شركت توسعه منابع آب و 
نيروی ايران برگزار شد. در اين مراسم كه مديران عامل و نمايندگانی از شركت های 
فراب، مهاب قدس،  ايران، گروه  نيروی  و  منابع آب  توسعه  ايران،  منابع آب  مديريت 
مشانير، سپاسد، فراگستر بيستون، ماشين سازی اراك، ماشين سازی ويژه و چند شركت  
اندركاران پروژه نيروگاه سردشت در  ديگر حضور داشتند، لوح هاي تقديری به دست 

گروه فراب اهدا شد. 
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گروه فراب در سال 1398

در اين گزارش مهم ترين اقدامات معاونت مهندسي در سال 1398 به صورت 
اجمالي ارائه شده است.

1. طراحي پايه پروژه  نمك زدايی و انتقال آب دريای عمان به كريدور شرق كشور 
)بزرگ ترين تاسيسات شيرين سازي هيبريدي دنيا( و دستيابي به پيشرفت قابل مالحظه 
پايه  مطالعات  خدمات  شرح  بار  اولين  براي  پروژه  اين  در  همچنين  تاكنون.  طراحي 
مهندسي آبگيري از دريا به ظرفيت حدود 7,5 ميليون متر مكعب در روز و  نيز طراحي 

پايه خط انتقال آب به طول 1700 كيلومتر به مهندسي فراب واگذار شده است.
معاونت  در  يوتيليتي  و  نيروگاهي  بازيافت  بويلر هاي  طراحي  فني  دانش  ايجاد   .2

مهندسي. 
3. ايجاد دانش طراحي آب شيرين كن هاي اسمز معكوس و انجام طراحي اين سيستم ها 

در پروژه   نمك زدايی و انتقال آب دريای عمان به كريدور شرق كشور
4. انعقاد موافقت نامه ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمينه نيروگا ه های برق آبی با 
سازمان آب و برق خوزستان به منظور ارائه خدمات فني و مهندسي در زمينه بررسی 
و تحليل، اصالح و بهينه سازی سيستم های اين نيروگاه ها. همچنين با توجه به مراودات 
در اين پروژه، پروژه نوسازي سيستم كنترل نيروگاه كرخه نيز مطرح شد كه به صورت 

جداگانه با شركت بهره بردار نيروگاه كرخه در دست مذاكره است.
5.  جلسات معرفي محصوالت حوزه نانو با حضور همكاران صاحب نظر و مرتبط از 
بخش هاي اجرايي، كنترل كيفيت و مهندسي بر اساس تفاهم نامه منعقد شده در سال 
تا كنون در دو پروژه داريان براي  نانو برگزار شد.  با ستاد ويژه توسعه فناوري  گذشته 
پوشش دهي بخش بااليي درفت تيوب توربين و همچنين در بخشي از تجهيزات مهم 

شامل شيرآالت در نيروگاه شيركوه يزد از اين فناوري استفاده شده است. 
6. طراحي، تست كامل و راه اندازي سيستم كنترل BOP نيروگاه داالهو و همچنين 
هدايت، همكاري فشرده و حضور نمايندگان مهندسي جهت راه اندازي واحد اول گاز اين 

نيروگاه انجام پذيرفت.
معاونت  در  كنترل  سيستم  انجام  پياده سازي هاي  براي  راهبردي  تصميم  اخذ   .7
مهندسي و تحقق عملي آن در سيستم كنترل اصلي نيروگاه داالهو و سيستم كنترل 
آب شيرين كن  پروژه  در  امر  اين  انجام  كنون.  تا  پارس جنوبي  آب شيرين كن  مجموعه 
نيروگاه متمركز پارس جنوبي موجب كاهش هزينه هاي تمام شده سيستم كنترل، انتقال 
دانش طراحي سخت افزاري و  پياده سازي نرم افزاري سيستم هاي كنترل به شركت فراب 
و تسريع قابل توجه در نهايي سازي طراحي سيستم و سهولت انجام تغييرات ناشي از 

پيشرفت مهندسي يا نظرات كارفرما شده است.
8. تشكيل گروه اتوماسيون صنعتي در معاونت مهندسي و برنامه ريزي براي توليد 

محصوالت  نرم افزاري در كاربردهاي صنايع نيروگاهي و ريلي.
9. برنامه ريزي عملياتي براي  پياده سازي محصول سيگنالينگ اختصاصي فراب توسط 
 Joint Control اختصاصي  محصول  ريلي.  پروژه هاي  حوزه  در  مهندسي  معاونت 
در  ورود مهندسي  به هدفگذاري  توجه  با  برق آبي  نيروگاه  در  كارگيري  به  براي  فراب 
حوزه اتوماسيون صنعتي با تمركز بر بخش توليد و شبكه توليد شد. اين طرح در پروژه 

سياه بيشه در حال  پياده سازي است.
10. طراحي پايه، تفصيلي و مديريت اينترفيس هاي پست هاي فشار قوي به طور كامل 
در معاونت مهندسي به اجرا گذاشته شد كه عالوه بر ارتقاي سطح دانش مجموعه و ايجاد 
رزومه مطلوب تر در حوزه پست هاي فشار قوي موجب كاهش هزينه براي شركت شد. 
طراحي پست مرصاد در نيروگاه داالهو ظرف يك سال گذشته شروع شده و به اتمام 

رسيده است.
11. طراحي پايه پروژه  خط 3 متروي مشهد در مدت 90 روز به طور كامل انجام پذيرفت. 
اين امر شامل انجام طراحي و  شبيه سازي هايي از قبيل  شبيه سازي سيستم كشش قطار و 

 شبيه سازي تهويه براي اولين بار در كشور به طور كامل در معاونت مهندسي انجام شده است.
12. اعمال مديريت ريسك در حفاري تونل بلند اوماويا و اتمام موفقيت آميز حفاري 

تونل بلند در زماني كوتاه تر از آنچه پيش بيني مي شد.
13. ورود مهندسي فراب براي اولين بار به حوزه سيويل طرح هاي ريلي در مطالعات 

پايه خط 3 قطار شهري مشهد و تهيه گزارش ارزيابي ارتعاشي مسير. 
نيروگاه  مدارك ساختمان  توليد  و  در طراحي   BIM مهندسي  به حوزه  ورود   .14
خدا آفرين. پس از برگزاري موفقيت آميز دوره آموزشي  نرم افزار REVIT به عنوان يكي 
از نرم افزار هاي پيش نياز براي  پياده سازي اين روش، تصميم گرفته شد، اين روش در 

طرح هاي پيش رو پياده سازي و عملياتي شود. 
و  سد  طرح هاي  پيش امكان سنجي  مطالعات  انجام  به  مهندسي  معاونت  ورود   .15

نيروگاه هاي كوچك براي كارفرماي كنيايي )طرح ياال 1(. 
16. توسعه نرم افزار  شبيه سازي جامع الكترومكانيكي سيستم هاي مترو كه مبتني بر 

مدل سازي و  شبيه سازي سيستم            هاي ريلي با تغذيه  25kv AC است.  
مونيتورينگ  و  اجرا، طرح »كنترل  و  بازار در حوزه مهندسي  توسعه  به منظور   .17

آنالين و از راه دور نيروگاه هاي آبي« وارد فرايند مطالعاتي و طراحي اوليه شد. 
18. ارائه نظرات روي استانداردهاي در دست تدوين يا بازنگري و شركت در مجامع 
فني كميته فني توربين هاي هيدروليكي )TC4( استاندارد IEC كه رياست اين كميته 

به همكاران معاونت مهندسي شركت فراب سپرده شده است.
برگزاري جلسات،  و  مهندسي  معاونت  در  ارزش  مهندسي  كارگروه  تشكيل  با   .19
 پياده سازي مديريت ارزش در پروژه نيروگاه سيكل تركيبي تهران 2 و مكران به صورت 

جدي در دست اقدام است.

معاون مهندسي

سيد عبدالحسين فامورزاده

معاونت مهندسي در سال 1398

تداوم پويايي و هدفمندي معاونت مهندسي
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سر  پشت  را  جوشي  و  جنب  پر  سال  نيز  فراب  شركت  بازرگاني  معاونت 
گذاشت و سال 1398 براي اين معاونت با موفقيت سپري شد.

خالصه عملكرد در حوزه ترخيص كاالها از گمرك و حمل آنها و همچنين اخذ 
بيمه نامه ها به شرح زير است: 1-تهيه 102 بيمه نامه باربري و 59 فقره الحاقيه بيمه نامه 
باربري 2-تهيه، تنظيم و مبادله 19 فقره بيمه نامه تمديدي در بخش بيمه هاي تمام 
خطر نصب و مهندسي 3-تهيه، تنظيم و مبادله 4 فقره بيمه نامه در بخش شكست 

ماشين آالت و  بهره برداري پروژه ها

خط 2 قطار خط 7 مترو تهرانپروژه
مجموعنيروگاه داالهونيروگاه پارس جنوبينيروگاه اومااويانيروگاه دارياننيروگاه درالوكنيروگاه سردشتنيروگاه گاوشانشهري مشهد

253343334044137تعداد

11581181225912124,0204,9599,740وزن )تن(

مجموعنيروگاه داالهونيروگاه پارس جنوبيتونل آزادنيروگاه سردشتقطار برقي گلشهر- هشتگردخط 2 قطار شهري مشهدخط 7 مترو تهرانپروژه

1681161201779تعداد

2582382016939847742,446وزن )تن(

تعداد و وزن كاالهاي ترخيص شده از گمرك

وزن كاالهاي حمل شده

تأمين، حمل، ترخيص و بيمه 
تجهيزات مورد نياز پروژه ها

معاون بازرگاني

حميد صديقي

معاونت بازرگاني در سال 1398
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در طي سال 1398، فعاليت ها و عملكرد معاونت مالي، متمركز 
بر وصول مطالبات، تسهيل در مراودات پولي بين المللي و كاهش 
استفاده  طريق  از  گروه  شركت هاي  و  شركت  بانكي  بدهي هاي 
كليدي،  موارد  اين  كنار  در  است.  بوده   قانوني  ظرفيت هاي  از 
فعاليت هاي جاري اين معاونت در حوزه هاي سه گانه مديريتي به 

شرح زير انجام پذيرفته است:
سال  مالياتي  پرونده هاي  مالي،  حسابداري  مديريت  حوزه  در 
1393و 1396و ماليات موضوع ماده 169 سال هاي 1393 و 1396 
در هيأت مالياتي نهايي و قطعي شده است  و همچنين 230 فقره 
وام هاي پرسنلي جهت رفاه حال كاركنان در سال 1398 داده شده 

است.
در حوزه مديريت پيمان ها، پرونده ماليات برارزش افزوده سال 
139۵ و 1396 قطعي شده و شركت از اين بابت از سازمان امور 
گتوند  پروژه  بيمه  پرونده  همچنين  است.  شده  طلبكار  مالياتي 
نهايي و 31 فقره تضامين اعم از چك و سفته و ضمانت نامه بانكي 
تحويل كارفرما شد و بابت پيمانكار دست دوم، تعداد 63۵ فقره 
شد.  دريافت  پيمانكاران  از  ضمانت نامه  و  سفته  و  چك  از  اعم 
برگزاري مجمع ساليانه و مجمع ميان دوره اي سال 1398 و تهيه 

گزارش مالي مديريتي از ديگر اقدامات اين مديريت است.
مهم ترين  پروژه،  شركت هاي  مالي  مديريت  حوزه  در 
دستاوردهاي شركت در استفاده از ظرفيت قانوني ماده 20 قانون 
رفع موانع توليد رقابت پذير در جهت تبديل بدهي هاي ارزي اين 
شركت  ها ناشي از اخذ تسهيالت بانكي جهت ساخت نيروگاه است.
در شركت مولد برق يزد در خرداد ماه سال 1398 تسهيالت 
بانكي، بانك صنعت و معدن با پيگيري هاي انجام شده و  بدهي 210 
ميليون يورويي به نرخ ارز اخذ تسهيالت دريافتي به ريال تبديل 
شده است. همچنين در اين شركت پرونده مالياتي 1392 و 1396 

و پرونده هاي بيمه سال 1397 قطعي و نهايي شده است.

معاون مالي

اميرمحسن دلبرصاف

معاونت مالي در سال 1398

وصول مطالبات و تالش براي
تسهيل مراودات مالي بين المللي

 1397 سال  بيمه  پرونده  و   1396 و   1392 سال هاي  مالياتي  پرونده 
شركت مولد برق يزد، پرونده مالياتي سال 1397 شركت سنگاب و پرونده 

مالياتي سال 1396 شركت آب شيرين كن بندرعباس  قطعي شده است.
پروژه  اسنادي  اعتبار  كامل  جذب  آباد،  اسالم  برق  مولد  شركت  در 

داالهو و اخذ تسهيالت فاز دوم انجام شد.
مهم ترين چالش پيش رو درحوزه مالي شركت در سال 1399، تامين 
مالي پروژه داالهو و تامين نقدينگي براي  پروژه ها و نقل و انتقاالت وجوه 

با توجه به شرايط بين المللي خواهد بود.

گروه فراب در سال 1398
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در سال 1398، شركت فراب موفق به كسب مدال افتخار صادرات بعد از پنج دوره انتخاب 
به عنوان صادركننده نمونه ملي و سه دوره پياپي انتخاب به عنوان صادركننده ممتاز ملي شد. 
اين موفقيت حاصل تالش تمامي همكاران گروه فراب در امر صادرات خدمات فني و مهندسي 
بود كه در شرايط حاد تحريم هاي بين المللي تحقق يافت. در فرايند ارزيابي صادركنندگان 
نمونه سال 1398، معيارهاي مختلفي مانند حجم صادرات خدمات فني و مهندسي، حجم 
استفاده از تجهيزات داخلي در پروژه هاي برون مرزي،  تعداد نيروي كار ايراني شاغل در 
پروژه هاي برون مرزي، حضور در بازارهاي جديد، حفظ و ماندگاري در بازارهاي فعلي، حضور 
در نمايشگاه هاي بين المللي و عضويت در تشكل هاي صادراتي مورد بررسي قرار گرفت كه 
شركت فراب بيشترين امتياز را در گروه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي كسب كرد. 
در بازاريابي خارج از كشور و در راستاي حفظ بازار شركت فراب در بازار عراق، پروژه تعويض 
رانرهاي نيروگاه آبي دربنديخان دركردستان عراق اخذ شد. در كشور كنيا، قرارداد پروژه 
نيروگاه Yala1 تمديد شد و بخشي از فرايند مهندسي آن و انجام محل جديد پروژه تعيين 
شد. اين پروژه، چهارمين پروژه شركت فراب در كشور كنيا است. در بازار داخل كشور و در 
راستاي توسعه سبد سرمايه گذاري شركت فراب و همچنين توسعه فعاليت اين شركت در 
حوزه نيروگاه هاي حرارتي و ورود به پروژه هاي جديد، مطالعات فني- اقتصادي پروژه احداث 
نيروگاه سيكل تركيبي تهران 2 )ورامين( و انجام مذاكرات مربوطه با شركت مادر تخصصي 
توليد نيروي برق حرارتي و ساير مراجع ذيربط در دستور كار قرار گرفت. علي رغم وجود 
تحريم هاي بين المللي شديد، ثبت سفارش تامين واحدهاي اين نيروگاه با همكاري معاونت 
بازرگاني صورت گرفت و فرايند حمل اولين واحد گاز اين نيروگاه نيز با موفقيت انجام شد. 
الزم به ذكر است واحدهاي اين نيروگاه از نوع كالس F ارتقا يافته است كه راندمان باالتري 
نسبت به نسل هاي قبلي خود دارند. در حال حاضر، فرايندهاي مورد نياز در خصوص اجرايي 
شدن اين پروژه در حال انجام است. همچنين در راستاي اخذ بخشي از پروژه پتروشيمي 
بعثت كردستان، مذاكرات بازاريابي در سطح گروه فراب با كارفرماي طرح در حال انجام است. 

كشور محل پروژهعنوان پروژهرديف

1
اجراي خط لوله از آب شيرين كن بندرعباس تا مخازن داماهي

شهر بندرعباس
ايران

كردستان عراقتعمير رانرهاي نيروگاه آبي دربنديخان2

كردستان عراقبازسازي نيروگاه بيخال3

ايراننيروگاه سيكل تركيبي تهران 42

5
ارائه خدمات مهندسي پايه طرح نمك زدايي و انتقال آب درياي

عمان به كريدور شرق كشور
ايران

ايراننيروگاه آبي خداآفرين جانب ايران و آذربايجان6

ايراننيروگاه آبي قيزقلعه سي جانب ايران و آذربايجان7

8YALA1 كنياتمديد قرارداد نيروگاه آبي

كشور محل پروژهعنوان پروژهرديف

كويتساختمان سازي كويت1

كويتپااليشگاه كويت2

عراقپروژه نيروگاه آبي العظيم3

كردستان عراقتعويض رانر نيروگاه آبي دربنديخان4

5Nurek تاجيكستانپروژه بازسازي و نوسازي پست نيروگاه

6Nurek تاجيكستانمناقصه بازسازي تجهيزات هيدرومكانيك سد و نيروگاه

ايرانواگذاري احداث تونل و سازه هاي جنبي خط 2 قطار شهري اصفهان7

ايرانطرح توسعه نيروگاه گتوند8

ايرانطرح انتقال آب كارون93

ايرانبخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي ايرانشهر 10

11D- BOT ايرانپروژه توسعه مخزن گازي شوريجه

ايراننصب و راه اندازي بلوگ گازي دوم نيروگاه شهيد باكري 12

ايراناحداث بخش بخار نيروگاه شهيد باكري سمنان 13

ايراناحداث بخش بخار نيروگاه شهيد بسطامي شاهرود 14

ايرانارتقاء واحدهاي گازي موجود نيروگاه شهيد باكري سمنان 15

ايراناحداث بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي سلطانيه 16

ايرانپست 230 آديش جنوبي17

18
مذاكرات اخذ بخش آب شيرين كن/ نيروگاه / پست طرح نمك

زدايي و انتقال آب درياي عمان به كريدور شرق كشور
ايران

ايرانبخش بخار نيروگاه دماوند19

ايراناحداث تونل مس سونگون20

ايرانپروژه واگذاري و توسعه نيروگاه بمپور 21

ايرانپروژه ذخيره سازي گاز در ميدان سراجه22

ايرانپروژه بازتواني نيروگاه رامين23

كشور محل پروژهعنوان پروژهرديف
1)Lot4( عراقپروژه احداث پست الحامضيه
2Polihali لسوتوپروژه سد و نيروگاه
3Polihali لسوتوپروژه تونل
ايرانطرح CHP چابهار4
ايراناحداث نيروگاه شركت پايانه هاي نقتي ايران در جزيره خارك 5
ايرانپروژه نيروگاه آبي العظيم6
7II ايراناحداث پااليشگاه گاز ايالم
ايراناحداث مخازن ذخيره نفت گوره جاسك8
ايران احداث خط لوله انتقال آب دريا9
ايرانپروژه نيروگاه حرارتي طرشت10

پروژه هاي اخذ شده در سال گذشته

مناقصات/ مذاكرات سال 1398

شركت در مرحله پيش ارزيابي در سال 1398

حفظ بازار
در داخل و خارج كشور

معاون توسعه كسب و كار )حوزه 1(

مجيد صمدي مجد

معاونت توسعه كسب و كار )حوزه 1( در سال 1398
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معاونت پروژه هاي سرمايه گذاري در سال 1398

در مسير توسعه پروژه هاي سرمايه گذاري

مهم ترين  از  يكي  )ورامين(  تهران2  مگاواتي   930 تركيبي  سيكل  نيروگاه  پروژه 
پروژه هاي معاونت سرمايه گذاري در سال 1398 بوده است كه پس از انجام مطالعات 
فني، مالي و اقتصادي و با انجام مذاكرات متعدد با مراجع ذيربط كليد خورد. براي 
با  قرارداد  عقد  و  مذاكرات  انجام  چون  مختلفي  اقدامات  پروژه،  اين  شدن  عملياتي 
تملك  پروژه،  نياز  مورد   Fكالس تجهيزات  تامين  به منظور  ايتاليا  آنسالدو  شركت 
شركت پروژه مربوطه، واگذاري زمين نيروگاه به معاونت اجرايي و پيگيري اخذ كارت 
بازرگاني صورت گرفته است. پيش بيني مي شود، اجراي پروژه ورامين با ظرفيت 930 
مگاوات، سبب اشتغال حدود 500 نفر در پيك دوران احداث و حدود 150 نفر در 
پذيرش  عامل جهت  بانك هاي  با  مذاكرات  در حال حاضر،  بهره برداري شود.  دوران 
عامليت صندوق توسعه ملي به منظور تامين مالي پروژه در دست اقدام است و اميد 

مي رود تا پايان سال، پذيرش طرح از سوي بانك صادرات نهايي شود.
از جمله دستاوردهاي ديگر معاونت، عقد قرارداد مهندسي پايه در پروژه انتقال آب 

از درياي عمان به كريدور شرق كشور  است.
 از آنجايي كه كمبود آب در مناطق شرق ايران و شرايط نامطلوب اين مناطق در 
مقايسه با ساير مناطق ايران، سبب مهاجرت افراد بسياري از اين مناطق شده است،  
اساس  بر  دارد.  زيادي  بسيار  اهميت  مناطق  اين  براي  پايدار  و  مستمر  آب  تامين 
مطالعات امكان سنجي، بهترين گزينه براي اين منظور، تصفيه آب درياي عمان در 

منطقه چابهار و انتقال آن به اين مناطق است.
با  انتقال 2,4 ميليون مترمكعب آب در روز و طي سه فاز   اين پروژه با ظرفيت 
ظرفيت 800 هزار مترمكعب در روز اجرا مي شود. طول خطوط انتقال حدود 1500 
مالي  تامين  پروژه،  اصلي شركت  سهامداران  از  يكي  عنوان  به  فراب  است.  كيلومتر 
كل پروژه را نيز در دستور كار خود دارد كه در آن از روش هاي تامين مالي نوآورانه 

استفاده مي كند.
تهيه مدل هاي مالي مذاكرات و مناقصات سرمايه گذاري مخزن گازي شوريجه، آب 
مالزي و مخزن گازي سراجه،  باله  نيروگاه  ياال كنيا،  نيروگاه  بندرعباس،  شيرين كن 
تدقيق مدل مالي آزاد، اخذ پروانه بهره برداري يك ساله و تمديد پروانه احداث نيروگاه 
داالهو، پيگيري تامين مالي فاز دوم نيروگاه داالهو، انجام مطالعات انتخاب زمان بهينه 
بهره برداري تجاري و روش بهينه انعقاد قرارداد فروش تضميني برق در ماه هاي گرم و 
انعقاد و مبادله قرارداد فروش برق نيروگاه داالهو، تمديد پروانه بهره برداري يك ساله و 
پنج ساله نيروگاه شيركوه يزد و اخذ پروانه بهره برداري پنج ساله نيروگاه آزاد از جمله 

اقدامات ديگر اين معاونت است.

وضعيت شاخص هاي معاونت سرمايه گذاري
• انرژي الكتريكي/ آب توليد شده از طريق پروژه هاي سرمايه گذاري:

انرژي الكتريكي توليد شده: 4,098,330 مگاوات انرژي الكتريكي )از بهمن ماه 97 
تا پايان دي ماه 98( 

آب توليد شده: 7,330,677 مترمكعب آب شرب )از ابتداي اسفندماه 97 تا پايان 
بهمن ماه 98( 

تعداد پروژه هاي سرمايه گذاري در حال احداث
1- نيروگاه سيكل تركيبي داالهو به ظرفيت 913 مگاوات كه يك واحد گازي 310 
مگاواتي آن در حال بهره برداري است، واحد دوم گازي و واحد بخار نيروگاه سيكل 

تركيبي داالهو جمعا با ظرفيت 603 مگاوات در دست احداث است.
2-  نيروگاه سيكل تركيبي تهران 2 )ورامين( به ظرفيت 930 مگاوات

3- پروژه آب شيرين كن بندرعباس به ظرفيت 100 هزار مكعب در روز كه 40 هزارمتر 
مكعب آن در حال بهره برداري است و 60 هزار مترمكعب آن در حال احداث است.

4- پروژه انتقال آب از درياي عمان به كريدور شرق كشور به ظرفيت 2,400,000 
مترمكعب در روز )مهندسي پايه كل پروژه توسط فراب انجام مي شود(

تعداد پروژه هاي سرمايه گذاري در حال بهره برداري
1- نيروگاه سيكل تركيبي شيركوه يزد به ظرفيت 484 مگاوات

2- نيروگاه سيكل تركيبي داالهو به ظرفيت 913 مگاوات كه يك واحد گازي 310 
مگاواتي آن احداث شده و در حال بهره برداري است.

3- نيروگاه آبي آزاد به ظرفيت 10 مگاوات
4- نيروگاه آبی سنگتوده 2 به ظرفيت 220 مگاوات  

5- پروژه آب شيرين كن بندرعباس به ظرفيت 100 هزار مترمكعب در روز كه 40 
هزارمتر مكعب آن احداث شده و در حال بهره برداري است.

سرپرست معاونت پروژه هاي سرمايه گذاري

مجيد صمدي مجد
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با توجه به تقسيم حوزه هاي كاري از سوي مديريت گروه فراب، معاونت توسعه كسب و 
كار )حوزه 2( با شرح وظايف در حوزه هاي فعاليت ذيل در داخل و خارج كشور شامل آسياي 
شرقي، آسياي جنوب شرقي، آفريقا، عراق، سوريه، حوزه CIS و حاشيه خليج فارس مشغول 

به فعاليت است:
- حوزه صنايع ريلي- راه آهن

- حوزه صنايع ريلي- درون شهري و حومه
- حوزه صنايع انرژي هاي تجديد پذير و كنتورهوشمند

- حوزه صنايع آب، پساب و فاضالب- انتقال آب، جمع آوري آب هاي سطحي و تاسيسات 
مربوطه

-  حوزه صنايع آب، پساب و فاضالب- آب شيرين كن، تصفيه خانه، ايستگاه پمپاژ و توزيع 
آب

- حوزه صنايع معدني
اين معاونت بر اساس راهبردهاي تعيين شده توسط گروه فراب، تمام تالش خود را مصروف 
داشت تا در بازارهاي مرتبط، ضمن رصد دائمي و كامل مناقصات، نسبت به تهيه بسته هاي 
پيشنهادي فني و مالي با شرايط رقابتي اقدام كند. با توجه به آنكه بازارهاي مرتبط با معاونت 
به جز حوزه ريلي، عمدتا بازارهاي جديد براي كسب و كار فراب محسوب مي شود، يافتن 
شركاي تجاري قابل اعتماد و همچنين همراهي معاونت هاي ستادي به خصوص معاونت هاي 
مهندسي و بازرگاني، الزم و ضروري بوده است. در همين راستا، اقدامات زيادي در سال 

1398 براي عقد تفاهم نامه/ مشاركت نامه با شركت ها و مجموعه هاي مرتبط و همچنين يافتن 
راهكارهايي براي بهبود تعامالت بين معاونت هاي ستادي انجام شد. از سوي ديگر در سال 
1398، با توجه به افزايش مشكالت ناشي از تحريم هاي بين المللي، بازار داخل و خارج كشور 
به طور وسيع تحت تاثير قرار گرفت و در نتيجه فعاليت هاي بازاريابي بيش از گذشته، سخت 
شد. بر اين اساس، يافتن راهكارهايي براي تسهيل توسعه كسب و كار در شرايط تحريم، از 

اولويت هاي مهم معاونت در سال 1398 بوده است.

تعداد پروژه هاي اخذ شده به تفكيك حوزه و محل )داخل/خارج كشور(
توافق براي اجراي پروژه خط 3 قطار شهري مشهد: به شكل EPC+F  بين شركت 
فراب و شهرداري مشهد به شكل تفاهم نامه انجام شده و عمده فعاليت هاي مهندسي فاز 
يك اين پروژه تمام شد. در همين فاز، عمده فعاليت هاي مهندسي در قالب بيش از 7000 
نفرساعت در زمينه بسته هاي تامين توان، مخابرات، تهويه و ساير بسته هاي توافق شده با 
كارفرماي پروژه انجام شد. بر اساس مجوز شوراي اسالمي شهر مشهد، استعالم قيمت توسط 
شهرداري مشهد به منظور كشف قيمت عادله برگزار شد كه اميد مي رود با توجه به مزيت هاي 
فني و قيمتي فراب و همكاري اين شركت در انجام طراحي پايه، يكپارچه سازي طرح و تهيه 

اسناد خريد كليه تجهيزات، شرايط براي ادامه فعاليت ها هموار شود. 

19تعداد مناقصاتي كه معاونت در آنها شركت كرده

37تعداد عناوين مذاكرات مرتبط با بازاريابي

۵6جمع كل

معاون توسعه كسب و كار )حوزه 2(

محسن رام

رخدادهاي مهم معاونت توسعه كسب و كار )حوزه 2( در سال 1398

رصد دائمي مناقصات
و تهيه بسته هاي پيشنهادي با شرايط رقابتي

گروه فراب در سال 1398

معاونت توسعه كسب و كار )حوزه 2( در سال 1398
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توضيحات هدف گذاري انجام شدهموضوع بازار هدفرديف

مهم ترين فعاليت هاي عمومي1

- پيگيري و گسترش كسب و كار فراب در مالزي از طريق ارتباط با ادارات محلي متولي موضوع.
- توسعه حوزه نفوذ فراب در بازار كشورهاي اتحاد جماهير شوروي سابق )CIS( و به طور مشخص كشورهاي قزاقستان، ازبكستان و تاجيكستان از طريق 

ايجاد مقدمات براي تاسيس دفاتر نمايندگي و رايزني با كارفرمايان و همچنين شركاي تجاري بالقوه محلي.
- انعقاد تفاهم نامه هاي متعدد با مراكز علمي و پژوهشي مانند ستاد فناوري نانو و دانشگاه صنعتي شريف با هدف توسعه كسب و كارهاي روزآور. 

- تدوين فرايند منظم و سيستماتيك براي رصد بهينه مناقصات داخلي و خارجي از منابع مختلف، به طوري كه در حال حاضر مي توان ادعا كرد كه از 
تمامي مناقصات مرتبط با حوزه هاي كاري معاونت اعم از داخل و خارج كشور به موقع اطالع مي يابيم.

- شركت در نمايشگاه هاي متعدد با هدف ارتباط موثر با ذينفعان اعم از كارفرمايان و شركت هاي مربوط به حوزه كسب و كار: پانزدهمين نمايشگاه 
بين المللي صنعت آب و تأسيسات آب و فاضالب ايران،  دهمين نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترافيك و عمران شهري و نمايشگاه بين ا لمللي 

ساختمان، برق و انرژي كشور عمان.

حوزه صنايع ريلي- درون شهري 2
و حومه

- پيگيري درمورد پروژه هاي خط3 قطار شهري مشهد، پايانه جنوبي خط 3 مترو تهران، سيستم سيگنالينگ قطار شهري گلشهر به هشتگرد و همچنين 
پيگيري اجرايي شدن قرارداد خط A مترو قم مهم ترين فعاليت ها در اين حوزه بوده است.

- بررسي دقيق و رصد بازار داخلي از راه هاي متعدد از جمله مذاكره با كارفرمايان انجام شد كه از جمله مهم ترين آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
برگزاري نشست هاي مشترك با اعضاي شوراي شهر رشت و بازديد ايشان از پروژه هاي ريلي فراب با هدف احداث ترامواي رشت، برگزاري نشست با 
شهردار، اعضاي شوراي اسالمي و سازمان قطار شهري شيراز براي اجراي پروژه هاي متعدد قطار شهري، مذاكره با شهرداري تهران براي پروژه هاي از 

نوع سرمايه گذاري در حوزه حمل و نقل ريلي.
- به دليل آنكه اغلب مناقصات در سال 98 در اين حوزه، ماهيت تهاتر امالك و يا سرمايه گذاري هاي ويژه داشته اند، استخراج قيمت رقابتي با موانع و 

ريسك هاي زيادي روبه رو بوده است.  

حوزه صنايع آب، پساب و 3
فاضالب

- با توجه به استراتژي هاي كالن گروه فراب، اين دسته از مناقصات، اولويت بااليي دارند و در همين راستا و به منظور تقويت بنيه فني و هم افزايي در امور 
اجرايي، اقدامات الزم براي عقد مشاركت نامه با شركت هاي داراي تجربه مناسب انجام شد و در مناقصات متعددي شركت كرديم كه در تمامي موارد، 

مشاركت در مرحله پيش ارزيابي مورد تائيد قرار گرفت.
- در همين حوزه، مي توان به مناقصه  طراحي، احداث، تكميل و راه اندازي مدول اول و دوم تصفيه خانه فاضالب شهرهاي چالوس و نوشهر، تامين منابع 
مالي، احداث و انتقال تصفيه خانه آب شرب شهرهاي محالت و نيمور، طراحي و ساخت پلنت آب شيرين كن در شعيبيه بصره )عراق( و طراحي و احداث 

مدول اول تصفيه خانه فاضالب بهارستان )تهران( اشاره كرد.
- شركت فراب در مناقصه آب شيرين كن بندرعباس از نوع BOT به ظرفيت 40,000 مترمكعب در روز شركت كرد و در مرحله پيش ارزيابي مورد 

تائيد قرار گرفت.
- رصد مناقصات در حوزه كشورهاي CIS انجام شد و در چند مناقصه نيز اسناد مناقصه تكميل و آماده ارسال شد.

حوزه صنايع ريلي- راه آهن4

- بررسي بازار داخلي در اين حوزه با اولويت پروژه هاي داراي اهميت در مستندات منتشر شده توسط راه آهن جمهوري اسالمي ايران به ويژه بخش 
برقي سازي انجام شد و در همين راستا، پيگيري هاي مستمر درمورد پروژه برقي سازي راه آهن گرمسار– اينچه برون و پروژه راه آهن اراك- گلپايگان 

انجام شد.
- جلسات و مذاكرات متعددي با مديران شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل براي بررسي پروژه هاي اولويت دار سرمايه گذاري برگزار شد. مذاكره 

در خصوص مشاركت سرمايه گذاران و تامين كنندگان مالي با شركت فراب براي پروژه هاي منتخب آغاز شده است.
- همكاري با شركت لينسينگر اتريش براي استفاده از ماشين آالت سنگ زني ريلي در دستور كار معاونت بوده و در اين راستا، مذاكرات متعددي با  راه آهن 

جمهوري اسالمي ايران در قالب هاي مختلف صورت گرفته است.
- فرصت هاي مناسبي در قاره آفريقا وجود دارد كه از طريق برقراري ارتباط با بنگاه هاي محلي، در حال بررسي و رصد دائمي است.

حوزه صنايع انرژي هاي 5
تجديد پذير و كنتورهوشمند

- شركت فراب در سال 98 در مرحله پيش ارزيابي مناقصه نيروگاه خورشيدي 10 مگاواتي مورد تائيد كارفرما قرار گرفت و اسناد مناقصه نيز تهيه و 
براي بررسي كارفرما ارسال شده است.

- در بخش داخلي، با همكاري مديريت پروژه هاي كنتورهاي هوشمند، عقد قرارداد براي اجراي كنتورهاي هوشمند با شركت ساتكاب پيگيري شد و بر 
اساس جلسات فني و مديريتي با شركت ساتكاب و تمايل آن مجموعه به استفاده از نرم افزار شركت فراب به عنوان نرم افزار زير ساخت قرائت و تحليل 
كنتورهاي برق و آب كشور، مذاكرات متعدد با ايشان براي عقد يك موافقت نامه در اين خصوص انجام شد. هماهنگي الزم براي توسعه نرم افزار زير ساخت 

قرائت و تحليل كنتورهاي برق و آب كشور با همكاري معاونت مهندسي انجام شد.
- در حوزه خارجي نيز رصد بازار با دقت در حال انجام است و از جمله مذاكرات با شركت كنتورساز مالزيايي براي همكاري مشترك انجام شد.

- مطالعات فني و بازار در خصوص ورود فراب به حوزه پروژه هاي نيروگاه زباله سوز با همكاري معاونت مهندسي آغاز شده است.

بررسي بازار داخل كشور در اين حوزه انجام شد. همچنين  اقدامات الزم براي عقد تفاهم نامه و مشاركت با شركت هاي داراي تجربه كافي، برنامه ريزي حوزه صنايع معدني6
و انجام شد.

مهم ترين فعاليت هاي مربوط به هريك از حوزه هاي معاونت

گروه فراب در سال 1398
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پايش و كنترل وضعيت هزينه كرد پروژه ها به ويژه در شرايط بد اقتصادي و كمبود 
منابع كه شركت با آن دست و پنجه نرم مي كند، جزو مهم ترين دغدغه مديران ارشد 
بوده و دسترسي به گزارش هاي تحليلي كارا، نقش موثري در تصميم سازي درست و 
گزارش هاي  نگهداشتن  به روز  با  هزينه  كنترل  مديريت  ايفا  مي كند.  ايشان  موقع  به 
وضعيت درآمد و هزينه پروژه هاي فعال از يك سو و انتشار گزارش وضعيت مطالبات و 
بدهي هاي آنها از سوي ديگر سعي داشته است كه با واكاوي دقيق داده ها، گزارش هاي 

موثر را به مديران ارشد شركت فراب ارائه دهد. 
انتشار پيش بيني وضعيت سود و زيان پروژه هاي شركت به منظور  از سوي ديگر 
شفاف كردن چشم انداز آتي پروژه ها، با دقت مناسب انجام و همواره در اختيار مديريت 
ارشد و معاونان مرتبط قرار گرفته تا بتوانند مذاكرات الزم با كارفرمايان را براي جبران 

افزايش هزينه ها با در نظر گرفتن شرايط تورمي و تحريمي به انجام برسانند.  
انتشار گزارش ساالنه گروه فراب 2019-2018  كه در آن به طور مبسوط و به صورت 
ويژه نامه به توانمندي هاي مهندسي شركت فراب پرداخته است، از ديگر فعاليت هاي 

مديريت كنترل هزينه در سال 1398 بود.
مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه در سال 1398، بخشي از رويه هاي مرتبط با 
برنامه ريزي و كنترل پروژه هاي شركت را بازنگري كرده است و به منظور ارتقاي سطح 
برنامه ريزي و كنترل پروژه در شركت، چهار دوره آموزشي برگزار كرده است.  مطابق 
با روال گذشته، گزارش هاي پيشرفت فيزيكي به صورت ماهيانه و موردي تهيه و به 
ذينفعان ارائه شده است، همچنين تدوين اليحه تاخيرات مربوط به هفت پروژه توسط 
اين مديريت تهيه و تاييد بخشي از آن ها اخذ شده است. از ديگر اقدامات اين مديريت 
در سال 1398 مي توان به برگزاري 150 ساعت جلسات پيگيري تامين در پروژه هاي 
آزاد،  آبي  نيروگاه  برق  توليد  وضعيت هاي  صورت  پيگيري  و  تهيه  حرارتي،  نيروگاه 
قراردادهاي  و  الحاقيه ها  پيش نويس  معامالت،  كميسيون  توجيهي،  گزارش هاي  تهيه 

معاون برنامه ريزی و توسعه سيستم ها

محمد هوشيار

معاونت برنامه ريزي و توسعه سيستم ها در سال 1398

توليد داشبورد مديريت در سيستم جامع
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و  آزاد  آبي  نيروگاه  توليد  برنامه ريزي  نرم افزار  نهايي سازي  فراب،  بهره برداري شركت 
مشاركت در تهيه برنامه زمان بندي مناقصات اشاره كرد.

ادامه تكميل سيستم جامع نرم افزاري فراب شش زيرسيستم   در سال 1398، در 
و  ويال  رزرو  سفر،  هزينه  مياني،  انبار  پرسنل،  حساب  تسويه  ضمانت نامه،  شامل: 
صورتحساب بليت توليد شده استقرار يافتند و زيرسيستم هاي حمل و نقل و ترخيص، 
قرارداد و حسابداري فروش نيز توليد شده و به زودي استقرار مي يابند. همچنين در 
در  تسهيل  يكپارچه،  مديريت  اهداف سيستم  مهم ترين  از  يكي  به  راستاي دستيابي 
دسترسي به گزارش هاي مديريتي به روز و دقيق، بخش اول داشبورد مديريت )بخش 
مرتبط با پروژه ها( در سيستم جامع توسط مديريت سيستم و نرم افزار و با همكاري 
مديريت هاي كنترل هزينه و برنامه ريزي و كنترل پروژه توليد و به زودي در دسترس 
مديران ارشد مرتبط قرار خواهد گرفت. استفاده از سيستم جامع نرم افزاري فراب عالوه 
بر مزاياي سيستم هاي يكپارچه، همانند حذف دوباره كاري در ورود اطالعات، انطباق 
داده هاي مرتبط با يك فرايند با يكديگر، امكان رديابي يك فرايند از ابتدا تا انتها و ...، 
موجب تسهيل و سرعت در انجام كارها شده است؛ به عنوان نمونه، با استقرار سيستم 
حسابداري خريد در سال 98، صدور سند مكانيزه نسبت به سال 97، 53 درصد رشد 

داشته است.
در اين سال، جلسات متعددي با نمايندگان معاونت بازرگاني و مالي براي بازنگري 
با  متناسب  همچنين  شد.  تهيه  آن  پيش نويس  و  برگزار  شركت  معامالت  آيين نامه 
مديريت  اجرايي  روش هاي  نظير،  شركت  رويه هاي  و  دستورالعمل ها  از  برخي  نياز، 
زمان، مميزي هاي سيستم مديريت يكپارچه، شناسايي و دستيابي به الزامات قانوني 
و ساير الزامات، برخي روش هاي بازرسي و كنترل كيفيت، دستورالعمل هاي تجزيه و 
تحليل حوادث، ارزيابي عملكرد پيمانكاران از ديدگاه رعايت الزامات HSE، رسيدگي 
به صورت وضعيت پيمانكاران، آيين نامه اداري، شناسنامه هاي شغل و شرح وظايف و 
شناسنامه كميته مناقصات و سرمايه گذاري بازنگري شدند. از ديگر اقدامات مديريت 
سيستم و نرم افزار در سال 98، بازنگري ساختار سازماني معاونت هاي بازرگاني، توسعه 
منابع انساني و پشتيباني، مهندسي و برنامه ريزي و توسعه سيستم ها، مديريت ايمني و 
حراست، مديريت پروژه هاي كنتورهاي هوشمند، پروژه نيروگاه آبي درالوك 2 و تهيه 

ساختار مديريت پيمان ها و دعاوي كارفرمايي و پروژه تاسيسات تونل استقالل بود.
به منظور حصول اطمينان از پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه در فراب، مميزي 
داخلي دوره 42 توسط مديريت تضمين كيفيت با همكاري تعدادي از مميزان داخلي 
توسط  ثالث  شخص  مميزي  گرفته،  صورت  هماهنگي هاي  با  همچنين  شد.  برگزار 
سيستم  گواهينامه هاي  مجدد  صدور  به  منجر  كه  شد  انجام  گواهي دهنده  شركت 

مديريت يكپارچه شد.
 متناسب با نتايج حاصل از مميزي هاي داخلي و ثالث، اقدامات اصالحي مورد نياز 

تعريف و توسط واحدهاي مرتبط انجام شد.
ISO به استاندارد OHSAS 18001:2007 با توجه به برنامه شركت براي انتقال از
همكاري  با  كيفيت  تضمين  مديريت  توسط  پيش نياز  فعاليت هاي   ،45001:2018
مديريت ايمني و حراست برنامه ريزي و انجام شد. در اين راستا، در يك دوره آموزشي، 
 OHSAS 18001:2007 به  نسبت   ISO 45001:2018 استاندارد  تغييرات 
آموزش  مميزان  به  مديريتي  سيستم هاي  استانداردهاي  ساير  تغييرات  آموزش  و 
و  روش ها  و  يكپارچه  مديريت  سيستم  مشي  خط  در  تغييراتي  همچنين  شد.  داده 
دستورالعمل هاي ايمني بر اساس استاندارد ISO 45001:2018 با همكاري مديريت 
ايمني و حراست صورت گرفت. بازنگري نظام نامه سيستم مديريت يكپارچه نيز از ديگر 

اقدامات مديريت تضمين كيفيت در سال 1398 بوده است.
در سال 1398، فاز طراحي هويت بصري برند فراب انجام شد و در همين راستا 
طراحي، آماده سازي و بارگذاري وب سايت جديد فراب توسط مديريت توسعه و نظارت 
سال،  اين  در  همچنين  گرفت.  صورت  ارتباطات  و  انفورماتيك  مديريت  و  راهبردي 
طراحي، آماده سازي، انتقال اطالعات و بارگذاري اينترانت جديد فراب توسط مديريت 

انفورماتيك و ارتباطات انجام شد.
مي توان  گذشت،  كه  سالي  در  ارتباطات  و  انفورماتيك  مديريت  اقدامات  ديگر  از 
عملياتي  و  اطالعات  فناوري  سرويس هاي  مديريت  نرم افزار  پياده سازي  و  نصب  به 
كردن بخش هاي مهم Asset Management و PM نرم افزار، تجهيز اتاق جلسه 
مركزي فراب به سيستم كنفرانس صوتي و تجهيز اتاق جلسه طبقه 8 مركزي، تأمين 
سيستم هاي پرسرعت مورد نياز جهت انجام محاسبات و طراحي هاي پروژه هاي نيروگاه 
آبي خداآفرين، نيروگاه سيكل تركيبي تهران 2 و آب شيرين كن پارس جنوبي و نيروگاه 
مديريت  واگذاري  و  تابعه  شركت هاي  اينترنت  باند  پهناي  تفكيك   ،2 درالوك  آبي 
به  انفورماتيك  انبار تجهيزات  لينك هاي مربوطه و تحويل و واگذاري كامل مديريت 

واحد انبار و جمعداري اموال شركت اشاره كرد.
نگهداري، مديريت و پايش 50 لينك ارتباطي روي بسترهاي فيبر نوري، وايرلس و 
اينترنت مربوط به  18 كارگاه و نيروگاه، 3 دفتر نمايندگي، 2 پروژه فهام و 7 ساختمان 
مركزي فراب و شركت هاي تابعه، مديريت، نگهداري و پشتيباني از 150 تجهيز نصب 
مجازي،  و  فيزيكي  سرورهاي  شامل  فراب  مركزي  ساختمان هاي  ديتاسنتر  در  شده 
تجهيزات پشتيبان گيري، سويچ ها، تجهيزات بي سيم، يو پي اس و ...، پشتيباني فني 
به  پاسخگويي  و  كارگاه ها  و  فراب  مركزي  دفاتر  در  سيستم   1000 و  كاربر   1300
درخواست هاي كامپيوتري، اسكن و خروج اطالعات از اقدامات ديگر اين مديريت است.
از ديگر اقدامات اين معاونت، برگزاري جلسات متعدد به منظور تدوين جهت گيري 
از  نظرسنجي  و  مختلف  معاونت هاي  از  همكاران  حضور  با  فراب  مجموعه  كالن 

كارفرمايان بوده است.
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پروژه هاي 
در دست اجرا

پروژه هاي 
در دست تحويل

پروژه هاي 
پروژه هاي آتي تحويل شده

ياال )YALA(نيروگاه داريان )210 مگاوات(نيروگاه سردشت )150 مگاوات(پروژه اومااويا

نيروگاه گتوند كوچكتجهيزات سد شهريارنيروگاه درالوك

تونل استقالل )انزاب(تونل آزاد

انتقال نيروگاه آبي پيراننيروگاه خداآفرين

نيروگاه تلمبه ذخيره اي آزادنيروگاه گاوشان

جاده كالر-كفري

معاونت پروژ ه هاي نيروگاه آبي در سال 1398

سال پردستاورد معاونت پروژه هاي نيروگاه هاي آبي

معاونت هاي  از  يكي  عنوان  به  آبي  نيروگاه  پروژ ه هاي  معاونت  براي  سال 1398 
اجرايي فراب، سال موفقي بود. آنچه در ادامه به عنوان گزارش عملكرد اين معاونت 
در سال 1398 ذكر مي شود، چكيده اي از آخرين وضعيت پروژه ها است كه در ادامه 

مي خوانيد:

معاون پروژ ه هاي نيروگاه آبي

محمدعلي خدادادي

نيروگاه درالوك
پيشرفت فيزيكي كل پروژه 69,5 درصد است. در بخش تامين تجهيزات الكترومكانيكال 
و هيدرومكانيكال درصد پيشرفت برابر با 91 درصد است. تجهيزات اصلي نيروگاه در حال 

ساخت و ارسال هستند.
دوربين  ژنراتور،  محافظت  سيستم  شامل:   98 سال  در  كارگاه  به  تحويل شده  اقالم 
مداربسته، ماشين آشغالگير سازه ورودي، سيستم آب زهكش نيروگاه و بخش باقي مانده 

ابزار دقيق است.
فعاليت هاي ساخت تجهيزات كه در حال انجام است شامل: تابلوها، سيستم تلفن، سيستم 
اطفاء حريق، سيستم HVAC و سيستم الكتريك و هيدروليك دريچه هاي اساليد و غلتكي 
است. در بخش نصب تجهيزات الكترومكانيكال و هيدرومكانيكال، درصد پيشرفت برابر با يك 
درصد است. با توجه به تاخير بخش ساختماني، تعداد جبهه هاي آماده فعاليت نصب در سال 
98، محدود بوده و تنها تجهيزات اصلي نيروگاه Stay ring، Discharge ring و پيت 
الينرهاي واحدهاي اول و دوم نيروگاه نصب شده اند. درصد پيشرفت بخش ساختماني تا پايان 
دي ماه برابر با 61 درصد است.  اجراي فرازبند و به ويژه مهم ترين فعاليت ساختماني مرحله 
دوم يعني انحراف رودخانه انجام شده است، حفاري و سنگ برداري باقي مانده تونل و حفاري 
و تزريق راديال شماره 2و3 انجام شد. بتن ريزي انجام شده درسال 98، تاكنون 57,000 متر 
 Erection bay مكعب است. بتن ريزي تونل؛ راديال شماره 2، 3 و محدوده نصب نيروگاه
 Charge ،آغاز شده است. بتن ريزي در ساير بخش ها مانند سازه ورودي آبراهه، دابل داكت
chamber و سازه ورودي نيروگاه در حال انجام است. بتن ريزي نيروگاه به ويژه واحد 1 آن تا 
تراز تير جرثقيل اصلي، بتن ريزي سازه فالشينگ، سرريزها، راديال شماره يك، دسيلتينگ در 

حال تكميل است.

تونل آزاد
تونل آزاد به قطر 3 متر كه در زمره دشوارترين پروژه هاي تونلي به علت قطر كم است، 

به صورت حفاري مكانيزه با يك دستگاه TBM و به طول حدود 11 كيلومتر در استان 
كردستان در حال اجرا است. به  دليل تاخير ناشي از مشكالت بودجه اي كارفرما، قرارداد 

توسط كارفرما تا انتهاي آذرماه 1399 تمديد شده است. 

نيروگاه خداآفرين
تجهيزات توربين واحد اول به وزن تقريبي 250 تن ارديبهشت 98 به سايت حمل شد. به 
دليل مشكالت مالي، حمل واحد دوم و ادامه ساخت ژنراتورها متوقف شد. با توجه به تغيير 

دستگاه اجرايي پروژه در سال 98، اميد است در سال آتي عمليات اجرايي پروژه آغاز شود.

نيروگاه گاوشان
تجهيزات اصلي شامل توربين، ژنراتور، شير پروانه اي و سيستم كنترل از گمرك ترخيص 
شد. به دليل مشكالت مالي، نصب و تكميل پروژه متوقف شده است. مذاكرات در خصوص 

نحوه تامين مالي پروژه در حال انجام است.

نيروگاه سردشت
در سال 98 هر سه واحد نيروگاه 150 مگاواتي سردشت در طي دوره كمتر از 4 ماه 
راه اندازي و به شبكه سراسري وصل شده كه به نوعي ركورد محسوب مي شود. دو واحد 
نيز دوره بهره برداري آزمايشي را سپري كرده است و واحد سوم نيز در حال طي دوره 
بهره برداري 90 روزه آزمايشي است. همچنين در دهه فجر امسال از دست اندركاران طرح 
سد و نيروگاه سردشت از سوي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران تقدير و تشكر 

به عمل آمد.

نيروگاه داريان
پروژه داريان در سال 1398 مفتخر به دريافت تنديس سيمين مديريت پروژه از انجمن 
مديريت پروژه ايران شد. اين جايزه باالترين سطح جايزه در بين شركت كنندگان سال 
جاري بود. در اين سال، بهره برداري يك ساله از هر سه واحد با موفقيت و به صورت ايمن 
انجام شده و همچنين هر سه واحد نيروگاه 210 مگاواتي داريان در آبان ماه 1398 تحويل 

موقت شده و صورتجلسه تحويل موقت آن ابالغ شد.

تجهيزات هيدرومكانيك سد شهريار
پروژه نصب تجهيزات هيدرومكانيك سد شهريار از سال 1379 آغاز و در سال 1390 
عمليات اجرايي آن به پايان رسيده است. در آبان ماه 1398 اين پروژه به كارفرماي طرح 

تحويل قطعي شد. مراحل تسويه حساب در دست پيگيري است.

جاده كالر-كفري
پروژه احداث باند دوم جاده كالر به كفري به طول 25 كيلومتر در منطقه گرميان واقع 
در اقليم كردستان عراق در 40 كيلومتري مرز پرويزخان بوده كه با وجود مشكالت بسيار 
زياد در اقليم كردستان، تا كنون داراي پيشرفت فيزيكي 65 درصد است كه 30 درصد از 
پيشرفت كار در سال 98 اتفاق افتاده است. در صورت تامين بودجه الزم در سال 2020، تا 

پايان سال ميالدي به اتمام خواهد رسيد.
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معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني در سال 1398

پشتيباني و نگه داشت منابع با ارزش فراب

معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني

مهدي كيان پور

صدور قراردادهای همكاری كاركنان تمام وقت و پاره وقت شاغل 
در فراب و تحت پوشش شركت های تامين كننده نيرو

نفر مورد1,783

برگزاری دوره ها و سمينارهای آموزشی جهت همكاران
مستقر در تهران شامل دوره های آموزشی اختصاصی و عمومی

انجام آزمايش های ادواری همكاران گروه فراب

سنجش ارزيابی ساالنه جامعه پذيری همكاران با سابقه كاری 
بين 1 تا 2 سال در فراب

بررسی پرونده پزشكی همكاران توسط پزشك شركت 

نفر630نفر ساعت11,397

%921130 نفر موردمشاركت همكاران

معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني با تنوعي از وظايف و ماموريت ها، 
سال پرفراز و نشيبي را پشت سر گذاشت. همان گونه كه در پايان سال 1398 
توسعه  معاونت  تمركز  گذشته،  جاري  فعاليت هاي  بر  عالوه  بود،  شده  اشاره 

و  تاسيسات  ايمني  افزايش  به  معطوف  بيشتر  پشتيباني  و  انساني  منابع 
همچنين ساختمان هاي شركت فراب بود. تالش در جهت مكانيزه كردن بيشتر 
فعاليت هاي جاري، به منظور كاهش هزينه و افزايش سرعت خدمات نيز از ديگر 
نقاط تمركز اين معاونت بود. گزيده اي از عملكرد بخش هاي مختلف اين معاونت 

را در ادامه ببينيد.

امور تعميرات و نگهداری )تجهيزات و تاسيسات برقی-تعميرات 
ساختمانی و بازسازی-تاسيسات مكانيكی و ...( 

نقاشیساختمانها

مورد4,837
برگزاری در داخل و خارج كشور، شامل 9 نمايشگاه در داخل 

كشور و 1 نمايشگاه در خارج از كشور

انتشار نشريه فراب

نمايشگاه10

شماره5 متر مربع8,000

ثبت، تأييد نامه وارده در اتوماسيون اداری و ارجاع به واحدهای 
مربوط

فقره نامه18,145



مديريت بازرسي و كنترل كيفيت )QC( در سال 98 مانند ساير بخش هاي 
گريبان  به  با آن دست  كه كل كشور  است  بوده  از مسائلي  متاثر  شركت، 
است. در دوره تحريم، هر سالي كه مي گذرد امكان تامين برندهاي معتبر، 
سخت تر شده و قابليت رديابي اقالم و كنترل اصالت آنها دشوارتر مي شود. 
همچنين سخت تر شدن شرايط اقتصادي موجب مي شود كه هم خود فراب 
و هم تامين كنندگان و پيمانكاران آن به دنبال انجام كار به ارزان ترين شكل 
ممكن باشند و اينها همه، يعني باال رفتن ريسك پروژه ها از منظر كيفيت 
كه مي تواند در دوره راه اندازي و بهره برداري، موجب دردسر شود. به اينها 
اضافه كنيد مشكالت اخذ ويزا و نيز پرداخت ارز به شركت هاي بازرسي در 
خارج كشور كه انجام بازرسي در مبدا در فرجه طاليي را هر روز، سخت تر 
از ديروز مي كند و در آخر، ويروس كرونا كه موجب شد اواخر سال نتوانيم 

همكاران را براي بازرسي اقالم به چين اعزام كنيم.
در  توانستيم   98 سال  در  كه  باوريم  اين  بر  مسائل،  اين  همه  وجود  با 
و  تامين  از حوزه  اعم  و خارج،  داخل  در  را  بازرسي  كارهاي  حد مطلوب، 

»ساختمان و نصب« به انجام برسانيم.
پركار  به شركت، سالي  پروژه جديد  ادامه روند كاهشي ورود  با وجود 
ناشي  بازرسي،  حوزه  در  كار  كاهش  موج  كه  چرا  گذاشتيم.  پشت سر  را 
از روند كاهشي ورود پروژه جديد به شركت، هنوز به QC نرسيده است. 
اميدوارم شانس بياوريم و پروژه هاي جديد بگيريم كه ان شاءاهلل در سال 
99 و سال هاي پيش رو هم سرمان شلوغ باشد. از سوي ديگر، در تعامل 
با وندورهاي ضعيف، نياز به صرف انرژي و زمان خيلي بيشتري در حوزه 

QC است.
در يك نگاه آماري، در سال 98 حدود 4۵0 مورد مرور مدرك در حوزه 
روزه  يا چند  يك  ماموريت  به  اعزام   2000 و حدود  رسيده  انجام  به   QC
جهت بازرسي داشته ايم كه منجر به صدور حدود 8۵0 مورد فرم ترخيص 
شده است. )اعم از اينكه نفر از خودمان بوده يا شركت هاي بازرسي فني 
همكار(. همچنين به طور متوسط، تعداد 20 بازرس مقيم در كارخانجات و 
سايت هاي ساختمان و نصب داشته ايم كه به شكل مستمر به امر بازرسي 
مشغول بوده اند. بسياري از مغايرت هاي فني، بي آنكه نياز به مستند سازي 
است.  شده  برطرف  كارها  انجام  حين  در  همكاران،  تذكر  با  باشد  داشته 
چند صد مورد كه واجد اهميت بيشتري بوده، به شكل هاي مختلف )اعم 
از صورت جلسه، فرم مغايرت و ...( مستند سازي و پيگيري شده است. اما 
شايد بتوان گفت كه در ميان اين مدارك، حدود 3۵ مورد مغايرت بااهميت 
است كه اگر كشف نشده بود، باعث دردسرهاي بزرگ در ادامه روند پروژه 

مي شد.

مدير بازرسي و كنترل كيفيت

عليرضا عباسقلي زاده

مديريت بازرسي و كنترل كيفيت در سال 1398

مرور 4۵0 مدرك و صدور ۸۵0 فرم ترخيص 
درحوزه بازرسي و كنترل كيفيت

معاونت  پشتيباني  از  گذشته  همچون  كه  شوم  يادآور  بايد  پايان،  در 
از  كه  بوده ايم  برخوردار  خاص  بازرسي هاي  از  بخشي  انجام  در  مهندسي 
اين همكاري سپاسگزاريم. همچنين الزم مي دانم از نقش همكاران حوزه 
QC در شركت هاي ساخت تجهيزات فراب و ساختمان و نصب فراب ياد 
كنم؛ چرا كه با وجود اين همكاران، بازرسي كارهاي محول شده به اين دو 
شركت، مستلزم صرف وقت زيادي از فراب نيست و نظارت عالي كفايت 

مي كند.

گروه فراب در سال 1398
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اكنون حدود 75,000 كنتور هوشمند در 13 شركت توزيع نيروي برق )در 12 
پروژه هاي  است.  بهره برداري  تحت  و  راه اندازي  فراب  شركت  توسط  كشور(  استان 
فراب  شركت   )Electricity Smart Meters( برق  هوشمند  كنتورهاي  فعلي 
)FAHAM Projects( تا نصب و راه اندازي 300,000 كنتور هوشمند برق ادامه 

خواهد داشت.
برق،  كنتورهاي هوشمند  انواع  فراب شامل   )Total Solution( سيستم جامع 
 MDM( سخت افزار و نرم افزار سيستم مركزي ،RF و GPRS مودم هاي مخابراتي
جامع  سيستم  از  بخشي  به عنوان  مركزي  سيستم  نرم افزار  است.   )Head-end و 
كنتورهاي هوشمند )AMI Total Solution( فراب، براي اولين بار به صورت كامال 
داخلي، توسط تيم نرم افزار فراب توليد شده است. اين نرم افزار قابليت كار با 7 ميليون 
نقطه اندازه گيري )كنتور هوشمند/Smart Meter( و مديريت حجم زياد اطالعات 
)Huge Data( را دارد. سخت افزار و نرم افزار سيستم مركزي فراب، توسط شركت 
تاييديه  نفوذ قرار گرفته و  تاييد كارفرما، تحت تست  ثالث )Third Party( مورد 

امنيتي مربوطه را به دست آورده است.
با توجه به تجربه ارزشمند فراب در طراحي و اجراي فاز اول كنتورهاي هوشمند 
فهام در ايران، فراب در حال توسعه سيستم خود براي اتصال كنتورهاي آب و گاز 
به نرم افزار مركز است و در اين راستا پروتكل هاي COAP و MQTT را عالوه بر 

به   RF و   DLMS.نرم افزار خود اضافه كرده است
ماژول هاي  و ضمنا  بار  پيك  مديريت  مانند  نرم افزاري 

ذخيره عملياتي در سيستم مركزي فهام فراب توسعه بسيار پيدا كرده اند و در پيك 
بار تابستان 1398 نقش بسيار مهمي در كنترل مصرف مشتركان بزرگ داشته اند.

• كارفرماي پروژه ها: شركت هاي توزيع نيروي برق زنجان و بوشهر به نمايندگي 
از طرف شركت توانير

• مشاور پروژه ها: شركت مهندسي موننكو ايران
• تعداد پروژه هاي در دست اجرا: دو پروژه شامل

1- طراحي و اجراي فاز اول فراسامانه هوشمند اندازه گيري انرژي فهام در استان 
زنجان

2- طراحي و اجراي فاز اول فراسامانه هوشمند اندازه گيري انرژي فهام در استان 
بوشهر

• تعداد كنتورهاي هوشمند و مراكز داده تحويل شده و تحت بهره برداري:
- بوشهر 33,678 عدد كنتور هوشمند سه فاز كه به مركز داده فهام جنوب فراب 

)مستقر در شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر( متصل شده است
- زنجان 44,348 عدد كنتور هوشمند سه فاز كه به مركز داده فهام شمال غرب 

فراب )مستقر در شركت توزيع نيروي برق استان زنجان( متصل شده است
• افزايش درصد پيشرفت پروژه ها در سال 1398:

- بوشهر: 23,75 درصد
- زنجان: 24,11 درصد

• تمديد زمان پروژه ها:
- تمديد قراردادها تا پايان سال 1398 توسط مشاور تاييد شده است و تمديد تا 

انتهاي سال 1400 در حال پيگيري است.
• محدوده كاري فراب: تأمين، حمل، نصب و راه اندازي

مدير پروژه هاي كنتورهاي هوشمند

سعيد قنبري

پروژه هاي كنتورهاي هوشمند در سال 1398

 نصب و راه اندازي 7۵000 كنتور هوشمند

پروژه هاي فعلي كنتورهاي 
هوشمند برق 

 )Electricity Smart Meters(
شركت فراب 

)FAHAM Projects(
 تا نصب و راه اندازي

 300.000 كنتور هوشمند برق 
ادامه خواهد داشت.
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سال  فراب،  اجرايي  معاونت هاي  از  يكي  عنوان  به  ريلي  صنايع  پروژه هاي  معاونت 
پُرتكاپويي را پشت سر گذاشت. آنچه در ادامه به عنوان گزارش عملكرد اين معاونت در 

سال 1398 ذكر مي شود، بيان وضعيت پروژه  هاي اين معاونت است.

پروژه خط 7 مترو تهران
كارفرماي اصلي : شركت راه آهن شهري تهران و حومه

مشاور پروژه: شركت مهندسين مشاور بهرو
تاريخ ابالغ : 1393/8/11

محدوده كاري فراب: طراحي، تأمين، حمل، نصب و راه اندازي كليه تجهيزات الكتريكال 
و مكانيكال

طول خط: 26 كيلومتر از ميدان بوستان واقع در شمال غربي تهران تا ورزشگاه تختي در 
جنوب شرقي تهران

تعداد ايستگاه ها: 22 ايستگاه به همراه پاركينگ و دپو
تاريخ راه اندازي فاز اول: 1397/04/15 از ايستگاه مهديه تا ايستگاه نواب به طول 4/5 

كيلومتر )5 ايستگاه بهره برداري( 
تاريخ راه اندازي فاز دوم: 1397/12/25 از ايستگاه نواب تا ايستگاه ميدان صنعت به 
طول 8/5 كيلومتر )2 ايستگاه بهره برداري( به اضافه راه اندازي ايستگاه هالل احمر در محدوده 

فاز يك
تاريخ راه اندازي فاز سوم: 1398/06/04 از ايستگاه بسيج تا ايستگاه مهديه به طول 7/5 
كيلومتر )2 ايستگاه بهره برداري( به اضافه راه اندازي ايستگاه مولوي در تاريخ 30/ 1398/09

تعداد ايستگاه هاي تحت بهره برداري: 11 ايستگاه )به همراه 8 ايستگاه عبوري ( به 
طول 20/5 كيلومتر از خط

درصد پيشرفت پروژه تاكنون: 46/20 درصد
آخرين تمديد زمان پروژه: تا تيرماه 1398

پروژه خط 2 قطار شهري مشهد
ATO Mode اولين پروژه ريلي در كشور با سيستم سيگنالينگ

كارفرماي اصلي : شركت قطار شهري مشهد
مشاور پروژه: شركت مهندسين مشاور پژوهش

تاريخ ابالغ : 1390/12/2
تاريخ تنفيذ قرارداد )پرداخت پيش پرداخت(: 1393/8/19

محدوده كاري فراب: طراحي، تأمين، حمل، نصب و راه اندازي كليه تجهيزات الكتريكال، 
مكانيكال و ناوگان پروژه

طول خط: حدود 14/5 كيلومتر از منطقه طبرسي در ضلع شمالي مشهد به سمت ميدان 
سالمت در ضلع جنوبي مشهد

تعداد ايستگاه ها: 13 ايستگاه به اضافه پايانه
ظرفيت حمل مسافر: 24 هزار مسافر در ساعت در هر جهت

تعداد قطارها: 20 دستگاه شامل 100 واگن
 A2 تاريخ راه اندازي فاز اول: 95/12/2 افتتاح و بهره برداري فاز اول پروژه از ايستگاه
)طبرسي( تا ايستگاه G2 )شهدا( به جز ايستگاه شهيد مفتح )6 ايستگاه بهره برداري مسافري 

و 1 ايستگاه عبوري(
تاريخ راه اندازي فاز دوم: 1396/5/28 افتتاح و بهره برداري از ايستگاه E2 )شهيد مفتح(

 تاريخ راه اندازي فاز سوم: 1396/12/19 افتتاح و بهره برداري بخش يك فاز دوم 
 ATO( با سيگنالينگ روشن )شريعتي( I2 تا ايستگاه )سعدي( H2 پروژه از ايستگاه

)Mode
تاريخ راه اندازي فاز چهارم: 1397/12/26 راه اندازي موقت پروژه تا ايستگاه L2 )شهيد 

كاوه(
تا  پروژه  مسافري  بهره برداري  و  افتتاح   1398/4/1 پنجم:  فاز  راه اندازي  تاريخ 

ايستگاه L2 )ايستگاه هاي J2 و K2 عبوري(
تاريخ راه اندازي فاز ششم: 1398/8/27 افتتاح و بهره برداري مسافري پروژه از 

ايستگاه  J2 )الندشت(
از  پروژه  بهره برداري مسافري  و  افتتاح  تاريخ راه اندازي فاز هفتم: 1398/9/19 

ايستگاه  K2 )كوهسنگي(
تعداد ايستگاه هاي تحت بهره برداري: 12 ايستگاه به طول تقريبي 14 كيلومتر

درصد پيشرفت پروژه تاكنون: 81/70 درصد 
آخرين تمديد زمان پروژه: تا 1398/12/29

معاونت پروژه هاي صنايع ريلي در سال 1398 

معاونت ريلي؛ موفق و پردستاورد

معاون پروژه هاي صنايع ريلي

سعيد قنبري
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گروه فراب در سال 1398

 مهم ترين اقدامات و موفقيت هاي
پروژه خط 2 قطار شهري مشهد در سال 1398

تاكنون ضمن تحويل 14 رام قطار )70 واگن( به كارفرما، راه اندازي و بهره برداري 12 
ايستگاه از 13 ايستگاه پروژه )با سيستم سيگنالينگ روشن در حالت ATO( انجام و 
خط 2 قطار شهري مشهد به خط 1 متصل شده است و در حال خدمات رساني به زائران 
و مجاوران بارگاه ملكوتي ثامن الحجج حضرت علي ابن موسي الرضا )ع( است. همچنين 
بخشي از ادعاهاي قراردادي فراب در سال 1398 توسط مجموعه كارفرمايي تأييد و 

ابالغ شده است و بقيه موارد در دست رسيدگي است.

پروژه مترو تهران- پرند )فرودگاه امام(
كارفرماي اصلي: شركت راه آهن شهري تهران و حومه

مدير طرح : مهندسين مشاور مترا
تاريخ ابالغ : 1391/07/25 

و  مكانيكال  تجهيزات  راه اندازي  و  نصب  حمل،  تأمين،  فراب:  كاري  محدوده 
الكتريكال )در 3 فاز(

طول خط: 52 كيلومتر از ايستگاه شاهد تا شهر جديد پرند
تعداد ايستگاه ها: 5 ايستگاه

تاريخ راه اندازي فاز اول: 1395/02/12 تا ايستگاه شهر آفتاب
تاريخ راه اندازي فاز دوم: 1396/05/12 تا ايستگاه فرودگاه امام به طول تقريبي 

22 كيلومتر
و  آفتاب  شهر  )ايستگاه هاي  ايستگاه   2 شده:  راه اندازي  ايستگاه هاي  تعداد 

فرودگاه امام( حدود 30 كيلومتر از خط تاكنون راه اندازي شده است
درصد پيشرفت پروژه تاكنون: 40 درصد

در سال 1398 با ابالغ شروع فاز 3 از فرودگاه امام تا شهر پرند به طول تقريبي 
22 كيلومتر توسط كارفرما، شركت فراب استعالم فني تجهيزات از پيمانكاران را انجام 

داده است.

پروژه راه آهن برقي گلشهر- هشتگرد
كارفرماي اصلي: شركت عمران شهر جديد هشتگرد

مدير طرح: مهندسين مشاور تدبير عمران ايرانيان
مشاور: مهندسين مشاور مترا
تاريخ ابالغ: 1392/12/25 

 SP & محدوده كاري فراب: طراحي، تأمين، نصب و راه اندازي تجهيزات پست
ATP، پست LPS، شبكه برق باالسري، دكل هاي برق باالسري، تهويه

طول خط: 25/8 كيلومتر حد فاصل گلشهر كرج تا شهر جديد هشتگرد به موازات 

و در مجاورت اتوبان كرج –قزوين
ظرفيت جابه جايي مسافر: 2200 نفر در هر جهت در ساعت

تعداد ايستگاه: 1 عدد )ايستگاه گلشهر(
تاريخ افتتاح و بهره برداري اوليه )با تأمين حداقل تجهيزات با هدوي 80 

دقيقه(: 1398/10/10 
درصد پيشرفت پروژه تاكنون: 70 درصد

مهم ترين اقدامات و موفقيت ها
در پروژه راه آهن برقي گلشهر - هشتگرد در سال 1398

با توجه به عقد قرارداد پست هاي ATP در بهمن ماه 1398 توسط شركت فراب 
هشتگرد،  جديد  شهر  عمران  توسط  سيگنالينگ  تجهيزات  تأمين  پروسه  شروع  و 

پيش بيني مي شود بهره برداري نهايي از اين پروژه در تيرماه 99 صورت پذيرد.

پروژه خط A قطار شهري قم
كارفرماي اصلي : سازمان قطار شهري قم

مشاور پروژه: مهندسين مشاور پرديسان سازه طراحان
تاريخ امضاء توافقنامه: 1396/6/22

تاريخ شروع كار: 1396/7/1
محدوده كاري فراب: طراحي، تأمين، حمل، نصب و راه اندازي بخشي از تجهيزات 

الكتريكال و مكانيكال پروژه
طول خط: 14/5 كيلومتر از شمال غربي شهر قم به صورت قطري به جنوب غربي 
تا مسجد  از مجاورت حرم حضرت معصومه )س( در مركز شهر  با عبور  اين شهر و 

جمكران ادامه مي يابد.
تعداد ايستگاه ها: 14 ايستگاه به همراه دپو

تاريخ راه  اندازي فاز اول: راه اندازي آزمايشي تا پايان اسفند 1399 با امكان تردد 
قطار بين 6 ايستگاه )2 ايستگاه مسافري و 4 ايستگاه به صورت عبوري(

درصد پيشرفت پروژه تاكنون: 7/52 درصد

 مهم ترين اقدامات و موفقيت هاي
 پروژه خط A قطار شهري قم در سال 1398

تكميل قسمت باقي مانده مطالعات پايه برخي از تجهيزات، تهيه بخش باقي مانده 
اسناد مناقصه تجهيزات، تهيه مدارك مهندسي مورد نياز ساخت ايستگاه ها در بخش 
تجهيزات، حضور مؤثر در كارگاه ها و نظارت مستمر كارگاهي اينترفيس هاي سيويل و 
تجهيزات، ادامه فعاليت هاي تهيه مستندات ترميم قيمت تجهيزات و تالش در زمينه 

حفظ جايگاه شركت فراب در پروژه به وسيله كسب رضايت كارفرما تا حد امكان.
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گروه فراب در سال 1398

بخش HSE فراب، نظارت و كنترل عمليات خود را در سال 1398 در سه دسته 
فعاليت عمده شامل شركت فراب، شركت بهره برداري و نگه داري فراب و شركت 
جمله  از  خود  پوشش  تحت  نيروگاه های  و  كارگاه ها  در  فراب  نصب  و  ساختمان 
يزد،  شيركوه  نيروگاه  جنوبی،  پارس  متمركز  نيروگاه  داالهو،  درالوك،  پروژه های 
نيروگاه سيمره،  و  آزاد  نيروگاه  داريان،  نيروگاه  گتوند،  نيروگاه  نيروگاه سنگتوده، 
قطار  اومااويا در سريالنكا، سردشت، خط 2  انتقال آب  و  طرح چند منظوره سد 
 13 فاز  فارس،  خليج  ستاره  هشتگرد،  مترو  تهران،  مترو   7 خط  مشهد،  شهری 
پارس جنوبی، مخازن ذخيره سازی ميعانات گازی، فازهای 24-22 عسلويه، رازان، 
تونل آزاد، خط  لوله  آب شيرين كن بندرعباس به طول بيش از 20 كيلومتر به انجام 
 HSE رسانيد كه خالصه اي از مهم ترين فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته بخش

به شرح ذيل است.
سه  محور  بر  گواهينامه ها  مجدد  صدور  ثالث  شخص  مميزی  در  موفقيت   -
استاندارد OHSAS18001 & ISO14001 & ISO9001 و نظام HSE-MS كه 

توسط شركت توف نورد در مرداد ماه 1398 انجام پذيرفت.
- اقدام و برنامه ريزي براي ويرايش و استقرار استاندارد جديد ISO45001  به 

جاي OHSAS18001 با همكاري معاونت برنامه ريزي و توسعه سيستم ها
- برگزاري 1,131 نفرساعت آموزش كلي HSE در كارگاه ها براي نفرات اجرايي 
سرانه  با  شركت   HSE بخش  ستادي  و  مقيم  اجرايي  نيروهاي  توسط  كارگاه ها 

آموزشي7,1 نفر ساعت تاكنون
نفرات  كليه  براي  برق  ايمني  تخصصي  آموزش  نفرساعت   3,150 برگزاري   -

اپراتور بهره برداري نيروگاه ها تاكنون
- اندازه گيري عوامل زيان آور و پايش پروژه ها و ستاد و پيگيري عدم انطباق هاي 
مالحظه شده توسط مالكان فرايند و تالش براي برطرف كردن مغايرت هاي اعالمي

- برگزاري 68 مانور حريق، امداد و نجات، زيست محيطي و بهداشتي در كارگاه ها 
- شركت فراب، شركت ساختماني و نصب فراب و شركت بهره برداري و نگه داري 
فراب با حدود2000 نفر نيروي انساني تنها شاهد 23 مورد حادثه جزئي بوده است 
  ASR 1,4 و ضريب شدت حادثه AFR كه منجر به نتيجه ضريب تكرار حادثه

1,1 شده است.
- نظارت و كنترل عمليات بر فعاليت هاي اجرايي ايمني كارگاه ها، بهداري ها و 
آمبوالنس ها، تيم ها و خودروهاي آتش نشاني كارگاه ها و نيروگاه ها و كاهش سطح 

بسياري از ريسك هاي بحراني به قابل تحمل
 HSE فني  مدارك  تهيه  براي  كار  و  توسعه كسب  معاونت هاي  با  همكاري   -

مناقصات
- به روزآوري 12 فايل شناسايي خطرات و جنبه ها و اطالع رساني عمومي

- انجام 39 بازديد از كارگاه ها و درخواست اقدام اصالحي مرتبط

مشاور مديرعامل و مدير ايمني و حراست

محمدرضا امينيان

مديريت ايمني و حراست در سال 1398

استمرار كار بدون حادثه در گروه فراب
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گروه فراب در سال 1398
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شركت  براي  كشور،  در  موجود  اقتصادي  فشارهاي  تمامي  كنار  در   ،98 سال 
ساختمان و نصب فراب همراه با توفيق و گام هايي رو به جلو در راستاي تحقق اهداف و 
استراتژي هاي اين مجموعه بود. در اين سال، شركت ساختمان و نصب فراب با حضور 
خورشيدي  نيروگاه هاي  حوزه  در  پروژه  هفت  اجراي  و  جديد  انرژي هاي  عرصه  در 
كوچك )به صورت مستقل از شبكه و متصل به شبكه( با مجموعه  كارفرماهاي متنوع 
در اقصي نقاط كشور و با ظرفيت بيش از 430 كيلووات توانست حضوري موثر در اين 

بازار نوين انرژي كشور داشته  باشد. 
در پروژه هاي داخل گروه، در حوزه نيروگاه هاي آبي، سه واحد نيروگاه سردشت 
بهره بردار تحويل شد. در حوزه حرارتي، در پروژه  به  راه اندازي شده و  به طور كامل 
داالهو، واحد دوم گازي به بهره برداري رسيده و همچنين با شروع اجراي واحد اول 
ادامه  بيشتري  سرعت  با  پروژه  اين  اجراي  بخار،  واحد  فعاليت هاي  تكميل  و  گازي 
پيدا كرد. در پروژه بخش بخار نيروگاه پارس جنوبي، بخش عمده فعاليت هاي نصب 
ماشين آالت  و  انساني  نيروي  مناسب  و  توجه  قابل  تخصيص  با  نيروگاه  راه اندازي  و 
سنگين با سرعت در دست اجرا بوده و بر اساس برنامه زمان بندي، تا پايان سال 99 
اين پروژه به بهره برداري كامل خواهد رسيد. در حوزه پروژه هاي ريلي در سال 98، 
نصب تجهيزات برقي و همچنين تجهيزات تهويه ادامه يافت و به اين ترتيب، تعداد سه 
ايستگاه در پروژه خط 2 قطار شهري مشهد و همچنين چهار ايستگاه در پروژه خط 
7 متروي تهران به بهره برداري رسيد. شركت ساختمان و نصب در كنار شركت فراب 
در جهت اجراي سريع تر پروژه قطار برقي گلشهر- هشتگرد حضوري پرتالش داشت و 

موفق به ايفاي نقشي مهم در شروع بهره برداري از اين خط شد. 
تانا  با شركت  بندرعباس  انتقال آب شيرين كن  اجراي خط  قرارداد  همچنين عقد 
با  SBR مدول دوم تصفيه خانه فاضالب شمال جزيره كيش،  احداث سازه  و  انرژي 
همكاري شركت نفت و گاز فراب، گامي در جهت استفاده از پتانسيل هاي اين شركت 

در حوزه پروژه هاي آب و فاضالب كشور بود. شركت ساختمان و نصب فراب در سال 
نتيجه  كه  داشت  حضور  نيز  فراب  گروه  از  خارج  بازارهاي  حوزه هاي  ساير  در   98
 ،22-24 فاز  پروژه  فرايندي  بخش  باقي مانده  واحدهاي  تكميل  قرارداد  اجراي  آن 
و  تمبك  صادراتي  و  خدماتي  بندر  پروژه  بارگيري(  بازوهاي  )نصب  اول  فاز  تكميل 
پارس جنوبي   13 فاز  فرايندي  واحدهاي  تكميل  قرارداد  تحويل  و  خاتمه  همچنين 
و  مستمر  تالش  با  نقدينگي،  محدوديت هاي  وجود  با  شده  ذكر  موفقيت هاي  بود. 

خستگي ناپذير تمامي همكاران اين شركت كسب شده است.
- تعداد قراردادهاي منعقد شده به تفكيك حوزه هاي كاري و همچنين به تفكيك 

پروژه هاي داخل و خارج گروه:
حوزه آبي: 1 قرارداد

حوزه حرارتي: 3 قرارداد
حوزه نفت و گاز: 2 قرارداد

آب و فاضالب: 2 قرارداد
انرژي هاي تجديدپذير: 4 قرارداد

قراردادها
- تعداد قراردادهاي در دست اجرا در انتهاي سال 98: 22 قرارداد

- تعداد قراردادهايي كه در سال 98 خاتمه يافته اند: 9 قرارداد

نيروي انساني
- تعداد پرسنل در پايان سال: 409 نفر

- تعداد جذب پرسنل در طول سال: 131 نفر
- تعداد خاتمه همكاري با پرسنل در طول سال: 122 نفر

- تعداد حوادث: 20 مورد حادثه در طي بيش از 4 ميليون نفر ساعت كاري در 
پروژه ها در سال 98

مديرعامل شركت ساختمان و نصب فراب

سيد مصطفي شاه ركني

شركت ساختمان و نصب فراب در سال 1398

گام هاي رو به جلو در ساختمان و نصب



شركت بهره برداري و نگه داري فراب با توجه به ظرفيت  ها و توانمندي هاي 
موجود در حوزه راه اندازي، عيب يابي و تعميرات و نگه داري نيروگاه ها، به ويژه 
نيروگاه هاي آبي، سال موفقي را سپري كرد. چكيده عملكرد اين شركت را 

در ادامه ببينيد.

قراردادهاي منعقد شده در سال 98 )داخل گروه( 
- قرارداد راه اندازي و بهره برداري آزمايشي نيروگاه آبي 150 مگاواتي سردشت 

- قرارداد راه اندازي نيروگاه آبي اومااويا در كشور سريالنكا
- قرارداد راه اندازي بخش بخار نيروگاه متمركز پارس جنوبي

- قرارداد تكميل ساخت، نصب و راه اندازي دريچه هاي راديال سرريز سد سيمره 
- قرارداد راه اندازي دومين واحد گازي نيروگاه سيكل تركيبي داالهو

قراردادهاي در دست اجرا در سال 98
- قرارداد بهره برداري و نگه داري نيروگاه سيكل تركيبي شيركوه
- قرارداد بهره برداري و نگه داري نيروگاه سيكل تركيبي داالهو

- قرارداد بهره برداري و نگه داري نيروگاه آبي گتوند عليا
- قرارداد بهره برداري و نگه داري نيروگاه آبي سيمره
- قرارداد بهره برداري و نگه داري نيروگاه آبي داريان

- قرارداد بهره برداري و نگه داري نيروگاه آبي آزاد

- قرارداد راه اندازي و بهره برداري آزمايشي نيروگاه آبي 150 مگاواتي سردشت 
- قرارداد نظارت بر بهره برداري و نگه داري نيروگاه سنگ توده 2 )كشور تاجيكستان(

- قرارداد راه اندازي نيروگاه آبي اومااويا در كشور سريالنكا
- قرارداد راه اندازي بخش بخار نيروگاه متمركز پارس جنوبي

- قرارداد تكميل ساخت، نصب و راه اندازي دريچه هاي راديال سرريز سد سيمره 
- قرارداد راه اندازي اولين واحد گازي نيروگاه سيكل تركيبي داالهو

- قرارداد راه اندازي دومين واحد گازي نيروگاه سيكل تركيبي داالهو
- قرارداد تكميل ساخت، نصب و راه اندازي دريچه هاي راديال سرريز سد سيمره 

- تعداد كل پرسنل 742 نفر، تعداد نفرات جذب شده 181 نفر و تعداد نفرات خاتمه 
همكاري 22 نفر بوده اند.

 انرژي الكتريكي توليد شده نيروگاه ها 
از ابتداي فروردين ماه تا پايان بهمن ماه 98

نيروگاه سيكل تركيبي شيركوه: 11,100 گيگاوات ساعت
گيگاوات   350 )آمادگي:  ساعت  گيگاوات   530 داالهو:  تركيبي  سيكل  نيروگاه 

ساعت(
نيروگاه آبي گتوند عليا : 4,700 گيگاوات ساعت

نيروگاه آبي سيمره : 740 گيگاوات ساعت
نيروگاه آبي آزاد : 65 گيگاوات ساعت

نيروگاه آبي داريان : 600 گيگاوات ساعت
نيروگاه آبي سنگ توده 2 : 800 گيگاوات ساعت

نيروگاه آبي سردشت : 207 گيگاوات ساعت

 مديرعامل شركت بهره برداری و نگه  داری فراب

خسرو همت پور 

شركت بهره برداري و نگه داري فراب در سال 1398

بهره برداري و نگه داري افزون
بر 2200 مگاوات نيروگاه در كشور

گروه فراب در سال 1398
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 سال 1398، سال پركار و مهمي براي معاونت پروژه هاي نيروگاه حرارتي فراب بود. 
سرعت گرفتن عمليات اجرايي نيروگاه سيكل تركيبي داالهو در استان كرمانشاه كه 
منجر به افتتاح واحد نخست بخش گاز آن در آذرماه شد و همچنين تكميل مراحل 
باقي مانده از پروژه نيروگاه سيكل تركيبي متمركز پارس جنوبي در استان بوشهر، از 
دستاوردهاي اين معاونت در سال طي شده است. گزارش كوتاهي از وضعيت اين دو 

پروژه را در ادامه ببينيد.

پيشرفت 85.43 درصدي بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي پارس جنوبي
پروژه نيروگاه سيكل تركيبي متمركز پارس جنوبي واقع در استان بوشهر، منطقه 
عسلويه شامل شش واحد گازي و سه واحد بخار است. هدف از احداث اين نيروگاه، 
آبگير و  تا 24، پست  تا 14، 19 و 22  فازهاي 12  نياز  برق مورد  از  تامين بخشي 
پيمانكار  به عنوان  فراب  است. شركت  پارس جنوبي  منطقه  در  پااليشگاه هاي سيراف 
EPC عهده دار احداث بخش بخار نيروگاه شامل سه واحد بخار در مجموع به ظرفيت 
به  مي توان  پروژه  اين  زيستي  محيط  ويژگي هاي  مهم ترين  از  است.  مگاوات   480
 ،)25 ppm پايين )كمتر از NOX مواردي همچون  استفاده از توربين هاي گازي با
نصب دو مورد پكيچ تصفيه فاضالب، ساخت مخازن جداكننده آب از روغن، سيستم 
پااليش آنالين آاليندگي دودكش ها و از همه مهم تر ثبت پروژه در سازمان ملل در 
راستاي مكانيزم توسعه پاك )CDM( اشاره كرد. رضايتمندي كارفرما )شركت نفت 
و گاز پارس( از عملكرد فراب در اين پروژه، تحويل گرفته شدن پروژه هاي جديدي 
را در قالب اضافه كاري به دنبال داشته است. اولين اضافه كاري، پروژه اصالح شبكه 
پست برق نيروگاه شامل عمليات ساختماني و نصب سه دستگاه ترانس، تابلوها و ساير 
تجهيزات بود و دومين مورد نيز ابالغ پروژه آب شيرين كن و خطوط انتقال آب شامل 
سه  واحد آب شيرين كن هر يك به ظرفيت 2667 مترمكعب در روز و حدود شش 
و نيم كيلومتر خطوط رفت و برگشت آب دريا بود كه اين پروژه براي اولين بار در 

مجموعه فراب در حال انجام است.
در پايان امسال، پيشرفت بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي در مجموع 85,43  
درصد   98,13 تجهيزات  تامين  درصد،    97,38 مهندسي   پيشرفت  شامل  درصد 
مساحت  نيروگاه،  تمايز  وجوه  از  ديگر  يكي  است.  درصد  اجرايي 80,12  عمليات  و 
تخصيص يافته به آن در مقايسه با ساير نيروگاه ها است كه اين موضوع باعث سختي 
انجام  برنامه ريزي  به  توجه  با  است.  شده  اجرا  و  مهندسي  مختلف  فازهاي  در  كار 
شده، پيش بيني مي شود با تامين كسري هاي جزئي باقي مانده و رفع موانع ناشي از 

تحريم هاي ظالمانه بين المللي، واحد اول نيروگاه در تابستان 1399 سنكرون شود.
درصد پيشرفت پروژه اصالح شبكه 86 درصد، شامل پيشرفت مهندسي 98 درصد، 
دو  حاضر  حال  در  است.  درصد   88 اجرايي  عمليات  و  درصد   98 تجهيزات  تامين 
دستگاه ترانس ايزوله 132 كيلوولت و يك دستگاه ترانس 400/132 كيلوولت نصب 
و سيركوله روغن آنها انجام و همچنين اصالح برخي از خطوط شبكه انتقال )شامل 
نصب و تنظيمات رله هاي ديفرانسيل خطي( انجام شده است. با توجه به برنامه ريزي 
انجام شده، انتظار مي رود با تامين كسري هاي باقي مانده، پروژه تا اواخر خرداد 1399 

به بهره برداري كامل برسد.
درصد پيشرفت پروژه آب شيرين كن و خطوط انتقال آب دريا با يك درصد تعجيل 
نسبت به برنامه مصوب، معادل 35 درصد، شامل پيشرفت مهندسي 90 درصد، تامين 
و  زمان كنوني، ساخت  است. در  اجرايي 11 درصد  و عمليات  تجهيزات 53 درصد 
تامين تجهيزات MED هر سه واحد معادل 61 درصد و بخش مشتركات آن 6 درصد 
پيشرفت دارد. خطوط انتقال آب دريا نيز در بخش تامين 98 درصد و در بخش اجرا 

13 درصد پيشرفت داشته است.

 افتتاح واحد نخست بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبی داالهو در آذرماه 
1398

پروژه نيروگاه سيكل تركيبی داالهو با ظرفيت اسمی 910 مگاوات و متشكل از دو 
واحد گازی 310 مگاواتی كالس F، دو واحد بويلر، يك واحد بخار 290 مگاواتی و 
سيستم خنك كاری ACC است. اين نيروگاه با سرمايه گذاری شركت فراب به روش
B.O.O )ساخت، مالكيت و بهره برداری( و با هدف تأمين بخشی از تقاضای رو به  رشد 

انرژی برق در كشور، در حال احداث است.
احداث اين نيروگاه با استفاده از واحدهای جديد با راندمان باال )56 درصد( صورت 
گرفته و از ويژگی های منحصر به فرد آن، می توان به ساخت داخل بودن 49 درصد 
تجهيزات نيروگاه و طراحی و اجرای سازه خنك كن اصلی )ACC( با پايه بتنی آن 
از طرف مركز  برتر بتنی كشور«  اشاره كرد كه در دی ماه 1397، به عنوان »پروژه 

تحقيقات بتن معرفی شده و مورد تقدير قرار گرفت.
مگاوات  ظرفيت 310  به  داالهو  تركيبی  نيروگاه سيكل  گاز  بخش  نخست  واحد 
آذرماه  نوزدهم  #هرهفته_الف_ب_ايران، روز سه شنبه  از پويش  در هشتمين هفته 
1398 با حضور رئيس مجلس شورای اسالمی، وزير نيرو، استاندار كرمانشاه، نماينده 
مردم اسالم آباد غرب و داالهو در مجلس شورای اسالمی، مديران ارشد گروه فراب 

و جمعی از مسئوالن استانی و سفير ايتاليا در جمهوری اسالمی ايران، افتتاح شد.
اين نيروگاه، نخستين واحد گازی احداث شده كالس F با طراحی پايه و تفصيلی 
متخصصان ايرانی در شركت فراب است كه افزايش راندمان و كاهش مصرف سوخت 
با استفاده از توربين كالس F و سيستم  RDS را به دنبال دارد. 49 درصد تجهيزات 
اين نيروگاه، ساخت صنايع ايران است و در احداث نيروگاه، گروه فراب از همكاری 
82 شركت داخلی و 30 شركت خارجی در ساخت و تامين تجهيزات، بهره برده است. 
از شركت   Exhaust و   Air Intake تجهيزات   و ساخت  فناوری طراحی  انتقال 
بولدروكی ايتاليا و ساخت 61 درصد تجهيزات بويلر بازيافت سه فشاره HRSG همراه 
اين  ويژگی های  ديگر  از  ايران،  در  كره جنوبی   BHI از شركت  تكنولوژی  انتقال  با 

نيروگاه است.
مگاوات  ظرفيت 310  به  داالهو  تركيبی  نيروگاه سيكل  گاز  بخش  نخست  واحد 
سيكل  نيروگاه  از  پس  نيروگاه  اين  شد.  مدار  وارد  امسال  خردادماه   26 تاريخ  در 
سرمايه گذاری  با  احداث شده  تركيبی  سيكل  نيروگاه  دومين  يزد،  شيركوه  تركيبی 

فراب محسوب می شود.

معاونت پروژه هاي نيروگاه حرارتي در سال 1398

افتتاح واحد نخست نيروگاه داالهو 
و تكميل نيروگاه پارس جنوبي



شركت تجارت و سرمايه گروه فراب از طريق مديريت سرمايه كاركنان گروه فراب 
و به كارگيري آن در جهت حفظ و ايجاد ارزش افزوده براي كاركنان، موفق شد سال 
را در  اين شركت  از عملكرد  برساند. گزارش كوتاهي  پايان  به  با موفقيت  را   1398

بخش هاي مختلف در ادامه ببينيد.

اقدامات انجام شده
-روند تغييرات سرمايه، روند حقوق صاحبان سهام، روند سود خالص، روند دارايي هاي 

شركت و روند درآمد شركت:

كسب وكار ساختمان و ماشين آالت:
- برقراري ارتباط هدفمند با گروه فراب و مجموعه هاي كارفرمايي به منظور حضور 

در پروژه هاي عمراني
- اجراي پروژه بارگيري و حمل مصالح مصرفي كارخانه سيمان گيالن سبز

- عقد قرارداد و اجراي خاك برداري پروژه راه هاي دسترسي به مجتمع ساختماني 
قوه قضايي بومهن

پروژه احداث موج گير ساحل  اجراي حمل مصالح كوهي جهت  و  قرارداد  - عقد 
چمخاله

مجموعه هاي  كار  بازار  و  پروژه ها  نياز  به  توجه  با  ماشين آالت  يگان  تقويت   -
كارفرمايي

شركت در پروژه هاي ساختماني و پيمانكاري
- تكميل ساختمان جردن و آغاز فرآيند فروش واحدها

- اجراي پروژه ساخت مجموعه وياليي توريستي كاركنان فراب در منطقه ديلمان 
استان گيالن

و  مالي  تامين  فراب جهت  مديره  هيات  مصوبه  اخذ  و  مطالعاتي  مراحل  انجام   -
ساخت پروژه برج اداري فراب

استان  در  و ساختماني  توريستي  پروژه هاي  احداث  بازار جهت  انجام مطالعات   -
گيالن

- انجام مطالعات بازار جهت احداث پروژه هاي مسكوني در استان تهران

مديرعامل شركت تجارت و سرمايه گروه فراب 

حسين هاشمي

شركت تجارت و سرمايه گروه فراب در سال 1398

گسترش حوزه هاي كسب و كار
در تجارت و سرمايه گروه فراب

گروه فراب در سال 1398
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دستاوردهاي  كسب  با  شد  موفق  فراب  تجهيزات  ساخت  شركت 
اين  عملكرد  گزارش،  اين  در  برساند.  پايان  به  را   1398 سال  ارزشمندي، 

شركت در بخش هاي مختلف ارائه شده است.

قراردادهاي خاتمه يافته در سال 1398:
1.  خط 2 قطار شهري مشهد- پروژه ساخت ديفيوزر

قرارداد ساخت 112 دستگاه ديفيوزر )سيستم تهويه( در سال 95 منعقد شد و 
از اواسط پاييز سال 95، ساخت 56 دستگاه ديفيوزر )فاز اول( در شهرستان خمين 
)استان مركزي( آغاز شد و در اواخر اسفندماه 95، تست ها و بازرسي هاي نهايي انجام 

و اوايل سال 96، جهت نصب در ايستگاه هاي خط دوم مترو به مشهد حمل شدند. 
به شركت  سال 1398  ابتداي  در  الحاقيه،  قالب  در  دوم(،  )فاز  دوم  دستگاه   56
سال  اين  پاييز  در  قرارداد  موضوع  تجهيزات  كل  شد،  ابالغ  فراب  تجهيزات  ساخت 

ساخته و پس از انجام موفقيت آميز بازرسي به كارفرماي پروژه تحويل شد.
2. خط 7 مترو تهران- پروژه ساخت ديفيوزر

قرارداد ساخت 32 دستگاه ديفيوزر )سيستم تهويه( خط 7 متروي تهران در آذرماه 
قرارداد  موضوع  تجهيزات  كليه  ابالغ شد،  فراب  تجهيزات  به شركت ساخت   1397
به همراه دو دستگاه ديفيوزر كه بعدا به محدوده كاري قرارداد اضافه شده بود، در 

زمستان 1398 ساخته و به كارفرما تحويل شده است.
)HRSG( 3. نيروگاه متمركز پارس جنوبي- پروژه تامين باالبر هارپ

قرارداد تامين سه دستگاه باالبر هارپ HRSG نيروگاه پارس جنوبي در خرداد ماه 
سال جاري ابالغ و در همان ماه ساخته و تحويل كارفرما شد.

4. نيروگاه متمركز پارس جنوبي- پروژه ساخت تير زير مخازن و استيل استراكچر 
HRSG

 HRSG در انتهاي سال 1397، قرارداد ساخت تير زير مخازن و استيل استراكچر
پارس جنوبي با شركت فراب منعقد شد، تجهيزات زيرسري در اواخر سال 1397 و 
اوايل سال 1398 ساخته و تحويل شد، ساير موارد نيز در اواسط سال 1398 ساخته 

و به كارفرماي طرح تحويل شد.
5. نيروگاه متمركز پارس جنوبي– پروژه خريد سيني و نردبان كابل آب شيرين كن

در تيرماه سال جاري قرارداد تامين سيني و نردبان كابل آب شيرين كن پارس جنوبي 
با  تجهيزات  پكينگ  بازرسي  سال،  همين  مردادماه  در  شد،  منعقد  فراب  شركت  با 
حضور نماينده كارفرما و بازرس شخص سوم انجام شده و تجهيزات به سايت محل 
اجراي پروژه ارسال شد. با توجه به كسري اقالم در كارگاه، الحاقيه شماره 1 نيز در 

دي ماه سال جاري ابالغ شد، اين اقالم نيز در بهمن سال 1398 تحويل شده است.
6. نيروگاه متمركز پارس جنوبي- پروژه تامين و نصب جرثقيل هاي سقفي و مونوريل
در ابتداي سال 1398، جرثقيل هاي كمكي نصب شده پارس جنوبي پس از تست و 

آزمون هاي مربوطه تحويل كارفرماي پروژه شد. اين پروژه شامل 15 دستگاه جرثقيل 
و مونوريل از )0/5 تا 15 تن( بوده است.

7. نيروگاه سردشت- ابالغيه تامين برج هاي تلسكوپي
سال  ابتداي  در  سردشت  نيروگاه  قدرت  انتقال  تلسكوپي  برج  عدد  سه  تامين 
1398 به شركت ساخت تجهيزات فراب ابالغ شد. نظر به نياز كارفرما، اين شركت با 
حساسيت و جديت، برج هاي تلسكوپي را تامين كرد و به سايت سردشت تحويل داد. 

قراردادهاي در دست اجرا:
)ACC( 1. نيروگاه متمركز پارس جنوبي- پروژه تامين تجهيزات سيستم كولينگ

تقريبا تمام اقالم پروژه به وزن تقريبي 8000 تن شامل تجهيزات مكانيكي و برق 
و ابزار دقيق تامين، ساخته و به محل پروژه ارسال شده است، در حال حاضر، مراحل 

اختتام قرارداد و دريافت گواهينامه تحويل موقت تجهيزات در دست اقدام است.
كولينگ  سيستم  فلزي  اسكلت  نصب  پروژه  پارس جنوبي-  متمركز  نيروگاه   .2

)ACC(
فلزي  سازه  قطعات  ساخت  و  تامين  به  توجه  با  و  پروژه  كارفرماي  هماهنگي  با 
سيستم كولينگ توسط شركت ساخت تجهيزات فراب، پروژه نصب سازه فلزي نيز 
 Air به اين شركت واگذار شد، اكنون افزون بر 98 درصد قطعات سازه و تجهيزات
Moving System كه توسط سازندگان داخلي ساخته و به سايت پروژه ارسال شده 
بود، با موفقيت نصب شد. در حال رفع پانچ ها و نصب باقيمانده قطعات سازه هستيم.

3. نيروگاه داالهو- پروژه ساخت استيم داكت سيستم كولينگ
پارس جنوبي، ساخت  متمركز  نيروگاه  كولينگ  تجهيزات سيستم  از ساخت  پس 
نيز به شركت ساخت تجهيزات فراب  نيروگاه داالهو  استيم داكت سيستم كولينگ 
واگذار شد. در حال حاضر، كليه مواد خام مورد نياز پروژه تامين شده و بيش از 70 

درصد قطعات، ساخته و در حال حمل به سايت داالهو هستند.
HRSG 4. نيروگاه متمركز پارس جنوبي- پروژه مديريت پيمان

پارس جنوبي  نيروگاه متمركز   )HRSG( بازيافت حرارتي  بويلر  تجهيزات  ساخت 
در سال 1394 به كارخانه آذرآب اراك واگذار شده و شركت ساخت تجهيزات فراب 
به عنوان مديريت پيمان اين پروژه انتخاب شد، تاكنون بيش از ده هزار تن قطعات 
)بيش از 90 درصد از تجهيزات( مربوط به سيستم بويلرهاي بازيافت حرارتي ساخته 

شده و به سايت پروژه حمل شده است.
5. نيروگاه متمركز پارس جنوبي– پروژه طراحي، خريد و ساخت مخازن تحت فشار 

آب شيرين كن
تامين مواد اوليه و مصالح مخازن آب شيرين كن به پايان رسيده و ساخت تجهيزات 
تحويل سايت آب  پايان سال جاري  تا  اين مخازن  اميدواريم  است.  اتمام  به  رو  نيز 

شيرين كن پارس جنوبي شود.
6. نيروگاه درالوك 2 - پروژه طراحي، ساخت و نصب دريچه هاي استاپ الگ

تمامي تجهيزات مربوط به دريچه هاي استاپالگ نيروگاه درالوك 2 طي سال هاي 
95 و 96 ساخته شده و به سايت درالوك در كشور عراق حمل شده است، همچنين 

 مديرعامل شركت ساخت تجهيزات فراب

مصطفي بختياري

شركت ساخت تجهيزات فراب در سال 1398

موفقيت هاي ساخت تجهيزات فراب

گروه فراب در سال 1398
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بخش Under Sluice  نصب و به مشاور و پيمانكار سيويل تحويل شده 
است. در صورت تحويل جبهه هاي نصب، اين شركت آمادگي الزم جهت 

شروع عمليات نصب را دارد. 
دريچه هاي  نصب  و  ساخت  طراحي،  پروژه   -2 درالوك  نيروگاه   .7  

TRCM آشغالگير و ماشين
دريچه هاي آشغالگير و قطعات متعلقه آن در سال 1396 ساخته و به 
ماشين  است، همچنين  عراق حمل شده   در كشور  درالوك  پروژه  محل 
تميزكننده دريچه هاي آشغالگير پس از ساخت در كارخانه )كشور ايتاليا( 

به سايت درالوك ارسال شد.
8. نيروگاه درالوك 2- پروژه طراحي، ساخت و نصب راديال گيت

ارسال  پروژه  سايت  به  و  گيت ساخته  راديال  دريچه هاي  فلزي  سازه 
شده است. بازرسي نهايي تجهيزات برقي و باقي مانده تجهيزات مكانيكي 
تا در  برنامه ريزي هستيم  انجام شده است، در حال  در بهمن ماه 1398 

اسرع وقت به سايت درالوك حمل شوند.
9. نيروگاه سردشت- پروژه تامين و ساخت گريتينگ هاي نيروگاه

اين پروژه در دي ماه سال جاري توسط شركت فراب ابالغ شده است، 
در حال حاضر، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران مناسب در دستور كار قرار 

دارد. اميدواريم عمليات ساخت تجهيزات تا پايان سال خاتمه يابد.
نصب  و  تامين  طراحي،  پروژه  پارس جنوبي –  متمركز  نيروگاه   .10

جرثقيل هاي آب شيرين كن
قرارداد طراحي، تامين و نصب جرثقيل هاي آب شيرين كن پارس جنوبي 
بين شركت فراب و شركت ساخت تجهيزات فراب در دي ماه سال جاري 
مبادله شده است، اين شركت قبل از ابالغ قرارداد باالبرهاي مورد نياز را 
تامين كرده و قرارداد طراحي و ساخت پل يكي از باالبرها نيز با پيمانكار 
منعقد شده است، اميدواريم در صورت واريز پيش پرداخت توسط كارفرما، 

جرثقيل ها را تا پايان سال، آماده تحويل نماييم.
11. نيروگاه داالهو-پروژه نصب استيم داكت و تيوب باندل هاي سيستم 

كولينگ
با توجه به تجربه موفق شركت ساخت تجهيزات فراب در نصب اسكلت 
فلزي سيستم كولينگ پارس جنوبي، نصب استيم داكت و برخي تجهيزات 
سيستم كولينگ داالهو نيز به اين شركت واگذار شده است، تجهيز كارگاه 
آغاز شده و منتظر دريافت پيش پرداخت هستيم تا فعاليت هاي اجرايي به 

سرعت آغاز شوند.
سيستم  داكت  استيم  تجهيزات  حمل  پروژه  داالهو-  نيروگاه   .12

كولينگ
قطعات  حمل  در  فراب،  تجهيزات  ساخت  شركت  تجربه  به  توجه  با 
بزرگ و سنگين و مسئوليت ساخت استيم داكت سيستم كولينگ نيروگاه 
داالهو، كميسيون معامالت شركت فراب، حمل قطعات استيم داكت پروژه 
داالهو از محل هاي ساخت آنها )اراك، شركت كارا سازه كيميا و شهرك 
صنعتي شمس آباد، شركت لرصنعت پويا( را به شركت ساخت تجهيزات 
كارخانجات  در  قطعات  درصد  به ساخت 70  توجه  با  كرد.  واگذار  فراب 
درصد   50 حداقل   ،1398 سال  پايان  تا  است  شده  برنامه ريزي  مذكور، 
قطعات به سايت داالهو حمل شوند و مابقي، اوايل سال آينده حمل شوند.

از طرفي به دليل محدوديت فضاي انبار در كارگاه داالهو و آماده بودن 
تعدادي از قطعات استيم داكت، از انبار موقت جنب كارخانه سازنده در 

اراك استفاده شده است. 

وضعيتحوزه فعاليتعنوان پروژهرديف

مترو مشهد- پروژه ساخت ديفيوزر خط 1
خاتمه يافتهصنايع ريلي2 )فاز دوم(

2
نيروگاه متمركز پارس جنوبي– پروژه 

طراحي، خريد و ساخت مخازن تحت فشار 
آب شيرين كن

نيروگاه حرارتي
تا انتهاي سال پايان 

خواهد يافت

نيروگاه متمركز پارس جنوبي–  پروژه 3
خاتمه يافتهنيروگاه حرارتيخريد سيني و نردبان كابل آب شيرين كن

4
نيروگاه متمركز پارس جنوبي- پروژه خريد 

و ساخت تجهيزات تحت فشار واحدهاي 
HRSG پنج و شش

در جرياننيروگاه حرارتي

نيروگاه سردشت- پروژه تامين و ساخت 5
در جرياننيروگاه آبيگريتينگ هاي نيروگاه

6
نيروگاه متمركز پارس جنوبي – 

پروژه طراحي و تامين جرثقيل هاي 
آب شيرين كن

در جريانجرثقيل و باالبرها

نيروگاه متمركز پارس جنوبي – پروژه 7
در جريانجرثقيل و باالبرهانصب جرثقيل هاي آب شيرين كن

نيروگاه داالهو- پروژه نصب استيم داكت و 8
در جرياننيروگاه حرارتيتيوب باندل هاي سيستم كولينگ

نيروگاه داالهو- پروژه حمل تجهيزات 
در جريانحملاستيم داكت سيستم كولينگ

9  قراردادمجموع قراردادهاي اخذ شده در سال 1398:

7  قراردادمجموع قراردادهاي خاتمه يافته در سال 1398:

12 قراردادمجموع قراردادهاي در دست اجرا در سال 1398: 

تغييرات در هر واحد13971398مديريت / بخش

1+ 56مديريت طراحي و مهندسي

1- 109مديريت امور پروژه ها

---99مديريت بازرسي و كنترل كيفيت

1 +45مديريت طرح و برنامه

---44مديريت  بازرگاني و توسعه بازار

1 +34مديريت مالي

---88بخش اداري و پشتيباني

2 +4345جمع

شاخص هاي عملكرد ساالنه:

اطالعات تعداد همكاران در سال 1398

تعداد حوادث رخ داده در سال 1398: خوشبختانه در سال 1398 هيچ حادثه 
ايمني و شغلي در محل دفتر مركزي، كارگاه پيمانكاران و سايت هاي اجراي پروژه شركت 

ساخت تجهيزات فراب رخ نداده است.

گروه فراب در سال 1398
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سال 1398 نيز همانند سال هاي اخير، سالي پر چالش براي شركت نارديس بود. 
سخت تر شدن تحريم هاي اعمال شده عليه كشور، در كنار مشكل محدوديت منابع مالي 
و مشكالت تامين كاال و خدمات مرتبط با اجراي پروژه ها، شركت نارديس را نيز همانند 

ساير بنگاه هاي اقتصادي، با چالش هاي متعددي در اجراي پروژه هاي مواجه كرد.

فعاليت هاي انجام شده 
- براي اخذ پروژه هاي جديد براي شركت تالش هايي صورت گرفت كه به داليل فوق 
ايستگاه  به اخذ پروژه مهندسي  نرسيده و فقط موفق  تعيين شده  از پيش  اهداف  به 

تقويت فشار گاز كنگان شديم.
- تكميل پروژه هاي يوتيليتي فازهاي 22 تا 24 توسعه ميدان گازي پارس جنوبي، 
و  مخازن(  استثناي  )به  ذخيره سازي  تاسيسات  احداث  باقي مانده  عمليات  تكميل 
ايستگاه هاي اندازه گيري ميعانات گازي عسلويه و مهندسي واحدهاي يوتيليتي و افسايد 
پتروشيمي بوشهر به همراه پيشبرد پروژه احداث خط لوله انتقال نفت خام ترش سبز 
آب-ری و فعال كردن بخش خريد پمپ هاي اين پروژه به عنوان مهم ترين بستة خريد 
و  اتمام رسيد  به  نيز  بصره  نفت  بازسازي مخزن  پروژه  در سال جاري،  آن. همچنين 
با كارفرما و اعضاي  اوليه  توافق هاي  بر اساس  تحويل كارفرماي عراقي شد. همچنين 
مشاركت در پروژه سبزآب–ري، مقرر شده تا كل سهم شركت هاي نصر ميثاق و ستيران 
در  نارديس  سهم  و  شود  واگذار  نارديس  شركت  به  پروژه  اين  خريد  و  مهندسي  در 

عمليات اجرا به شركت نصر ميثاق منتقل شود.
گواهينامه هاي  تمديد  به  نسبت  تا  شد  موفق  ديگر  يكبار  نارديس  شركت  ضمنا 
سيستم مديريت يكپارچه اقدام كند و با وجود تمامي مشكالت اشاره شده در فوق، به 

دليل برنامه ريزي هاي از قبل انجام شده، شركت ناچار به كاهش نيروهاي خود نشد.
در  است  سال  چندين  كه  همچنان كه  خارك   NGL و   LNG ايران  پروژه هاي 
گزارش هاي عملكرد اين شركت عنوان مي شود، از سال 92 توسط كارفرمايان مربوطه، 
بالتكليف هستند و پروژه بازسازي سكوي نفتي فروزان نيز به دليل مشابه، نزديك به 
چهار سال است كه بالتكليف بوده و توسط كارفرما تعيين وضعيت نشده است، هر چند 
اين پروژه در حال  اوليه اي در روزهاي اخير براي شروع مجدد كار در  كه توافق هاي 
انجام است و پس از گذشت چندين سال از اتمام مدت قرارداد، الحاقيه تمديد زمان به 

اين شركت ابالغ شده است. 
و  عسلويه  گازي  ميعانات  پروژه هاي  باقيمانده  بخش  تحويل  و  راه اندازي  تكميل، 
تكميل  به همراه  كنگان  مهندسي  پروژه  باقيمانده  مدارك  تحويل  و  تكميل   ،24-22
از  سبزآب–ري،  لوله  خط  پروژه  اقالم  و  تجهيزات  حداكثر  حمل  و  خريد  مهندسي، 
مهم ترين اهداف نارديس در بخش پروژه ها براي سال آتي هستند. ضمنا تالش براي 
نيز  آينده  NGL خارك در سال  LNG و  ايران  تعيين وضعيت پروژ ه هاي بالتكليف 
ادامه خواهد داشت و همچنين عمليات اجرايي بازسازي سكوي نفتي فروزان مجددا 

شروع خواهد شد.

 تعداد قراردادهاي منعقد شده به تفكيك
حوزه هاي كاري و به تفكيك پروژه هاي داخل و خارج گروه

انعقاد قرارداد  به  باوجود حضور در حدود 10 مناقصه، تنها موفق  در سال 1398، 
مناقصه  اسناد  تهيه  و   FEED پايه،  مفهومي، طراحي  تامين خدمات مطالعات  پروژه 
ايران  مركزي  مناطق  نفت  شركت  با  كنگان  گاز  فشار  تقويت  ايستگاه  احداث   EPC

شديم.

قراردادهاي در حال اجرا 
- تكميل عمليات باقي مانده احداث تاسيسات ذخيره سازي )به استثناي مخازن( و 

ايستگاه هاي اندازه گيري ميعانات گازي عسلويه
- احداث خط لوله انتقال نفت خام ترش سبز آب- ری

- مهندسي ايستگاه تقويت فشار گاز كنگان
- مهندسي واحدهاي يوتيليتي و افسايد پتروشيمي بوشهر

- يوتيليتي فازهاي 22 تا 24 توسعه ميدان گازي پارس جنوبي
- مهندسي پااليشگاه ميعانات گازي بندرعباس

قراردادهاي بالتكليف و معلق
LNG پروژه شيرين سازي گاز ايران-

-پروژه يوتيليتي NGL خارك
- پروژه بازسازي و نوسازي مجموعه سكوهاي فروزان

قراردادهاي خاتمه يافته
-پروژه بازسازي مخزن نفت بصره

تعداد حوادث
يوتيليتي  و  عسلويه  گازي  ميعانات  پروژه هاي  فعال  كارگاه  دو  به  مربوط  حوادث 

فازهاي 22-24 پارس جنوبي:
• حوادث منجر به روز از دست رفته كاري: 3 فقره

• كل روز از دست رفته كاري: 33 روز

مدير عامل شركت نارديس

صادق عالقه بند

شركت نارديس در سال 1398

تالش براي حضور فعال در بازار نفت و گاز

آمار كل كاركنان شركت نارديس به همراه استخدام و خاتمه همكاري در سال 1398

گروه فراب در سال 1398
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اواخر ارديبهشت ماه سال جاري در يكي از كارگاه هاي نيروگاه هاي آبي خارج كشور، حادثه سقوط براي يكي از نفرات 
شركاي تجاري فراب اتفاق افتاد.

درسآموختهازيکحادثه

از  و آب پشت سد  بوده  ارتفاع 24 متر  با  نوع سدهاي جرياني  از  نيروگاه  اين  سد 
طريق Intake به يك كانال دو الينه به نام دبل داكت منتقل شده و قبل از ورود به 
 دو واحد 18,6 مگاواتي نيروگاه آبي به ديسلتينگ )Desilting( و سپس شارژ چنبر

 )Charge Chamber( و در نهايت، نيروگاه منتقل مي شود.
 )Charge Chamber( اتصال دبل داكت به نيروگاه در محلي به نام شارژ چنبر

صورت مي پذيرد. اين سازه بتني، وظيفه شارژ آب به داخل نيروگاه را بر عهده دارد.
ارتفاع تقريبي اين سازه بتني حدود 20 متر از سطح زمين است و روش اجراي آن 
بتن ريزي مرحله اي با نصب قالب لغزنده است. قالب ها پس از هر بار باالرفتن بايد توسط 

نفرات اجرايي بازشده و به پائين منتقل شوند.
 

شرح مختصري از حادثه:
در تاريخ 25 ارديبهشت ماه 1398، حدود ساعت 11 صبح، يكي از كارگران جوان كه 
حدود يك ماه پيش استخدام شده بود، براي بازكردن و انتقال تخته هاي مستقر روي 
براكت ها در ارتفاع تقريبي 18 متري، مطابق تصوير زير از قسمت فوقاني، اقدام به رفتن 

روي تخته ها مي كند.
قوسي  به حالت  فوقاني  بكسلي در قسمت  كار، سيم  ايمن سازي شرايط  منظور  به 
مطابق  و  ايمني  كمربند  يك  از  استفاده  با  باالرو  نفر   .)life line( مي شود  كشيده 
آموزش هاي ايمني HSE لنيارد ) به همان دسته ابزاري گفته مي شود كه براي نگهداري 
شخص جهت جلوگيري از سقوط ساخته شده است(، كمربند ايمني خود را به اليف الين 

متصل كرده و با احتياط مشغول بازكردن و انتقال تخته ها به فرودست مي شود.
شكلي  مثلث  قطعات  براكت ها،  شده اند.  مستقر  براكت ها  روي  زير پايي  تخته هاي   
هستند كه توسط يك بولت به ديواره متصل شده اند و در حين عمليات بتن ريزي به 

صورت رايج مورد استفاده گروه بتن ريزي قرار مي گيرند.
كارگر، بنا به دليل نامعلومي كمربند ايمني خود را از سيم بكسل باز كرده و اقدام به 
ادامه كار خود مي دهد كه ناگهان يكي از براكت ها از جاي خود خارج شده و فرد از ارتفاع 

و بدون مهار سقوط مي كند. سقوط نامبرده در سه مرحله انجام مي شود:
با تخته هاي فرودست برخورد  ايشان حدود 9 متر سقوط كرده و  اول،   در مرحله 
مي كند و سپس 2,5 متر نيز مجددا سقوط كرده و به روي سطح شيبدار افتاده و 6 متر 
ديگر به پايين ليز مي خورد. نامبرده دچار صدمات جدي در نواحي مختلف بدن شده كه 
خوشبختانه با عمليات امداد، نجات و اعزام سريع ايشان به مراكز درماني و سپس ايران، 

تحت درمان قرار مي گيرد.
 

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

از  استفاده  مثال،  به عنوان  ايمن تر،  فعاليت  به جاي  نامناسب  از روش  استفاده   -1
باشد.  يا جرثقيل مطمئن مي توانست روشي مناسب تر در دمونتاژ قطعات  داربست و 
يادآوري مي شود در اين روش، فرد كارگر مجبور بوده تخته هاي زير پايي خود را باز 
كند كه اين موضوع خطري بسيار جدي محسوب مي شود. در نهايت حتي اگر تخته ها 
با موفقيت تخليه مي شدند، بازكردن براكت ها نيز كاري خطرناك تر بود و استفاده از 
جرثقيل يا داربست كامال ضرورت داشته است. در اين فعاليت، هيچ گونه راه دسترسي 
براي كارگران پيش بيني نشده است و از براكت ها به عنوان راه دسترسي استفاده شده 
است؛ در صورتي كه براكت ها به عنوان مهاربندي براي قالب ها تعريف شده اند و نه راه 
دسترسي و با توجه به ضرورت انجام اقدام اصالحي در مبدا خطر و حتي فرايند هاي 
طراحي، الزم بود از همان ابتدا از داربست مستقل به عنوان راه دسترسي استفاده مي شد.

2- اثربخش نبودن اقدام اصالحي تعريف شده: مشاهده مي شود كه با استفاده از يك 
سيم بكسل به عنوان اليف الين، تالش شده تا كمربند ايمني فرد باالرو به آن متصل 
شود. در صورتي كه اليف الين تعريف شده به صورت قوسي اجرا شده و از آنجا كه كارگر 
باالرو مجبور به حركت عرضي بوده و فاصله ايشان با اليف الين در حال افزايش بوده، 
مجبور به باز كردن آن شده است. يادآوري مي شود كه نداشتن ايمني بهتر از ايمني 
ناقص است و اين موضوعي است كه همواره بايد مورد توجه قرار گيرد چراكه ايمني 
ناقص، ايجاد اطمينان كاذب مي كند و اين موضوع موجب كاهش احتياط فرد كارگر 

مي شود. در هر حال، اقدام اصالحي بايد اثربخش باشد.

)HSE( رئيس بخش ايمنی و بهداشت

 محسن خورسندي

تجربه نگاري
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از گوشه و کنار جهان

شركت StatKraft اعالم كرد، قرارداد 
 Lokaunet تامين تجهيزات نيروگاه آبي
شده  ابالغ   Rainpower شركت  به 
يك  تامين  قرارداد،  اين  اساس  بر  است. 
به ظرفيت 8,5 مگاوات و  فرانسيس  واحد 
عهده  به  الكترومكانيكال  تجهيزات  تمامي 
طبق  است.  شده  گذاشته  شركت  اين 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته، بازسازي اين 

نيروگاه در سال 2020 به اتمام مي رسد.

بانك توسعه فيليپين اعالم كرد كه جهت 
مبلغ   ،Liangan برق آبي  نيروگاه  احداث 
داد.  خواهد  اختصاص  دالر  ميليون   21,1
ظرفيت نيروگاه Liangan، 11,9 مگاوات 
جهت  نيروگاه  اين  توليدي  برق  و  است 
 Mindanao تامين برق مورد نياز جزيره
مبلغ  گرفت.  خواهد  قرار  استفاده  مورد 
تخصيص داده شده به اين طرح در راستاي 
برنامه دولت فيليپين در جهت تامين انرژي 

مورد نياز از منابع تجديدپذير است.

الكترومكانيكال  تجهيزات  تامين  قرارداد 
نيروگاه 26,4 مگاواتي Sirmour به شركت 
اين  طبق  بر  شد.  ابالغ   Fovel Energy
 13,2 واحد  دو  تامين  مسئوليت  قرارداد، 
مگاواتي از نوع فرانسيس عمودي، ژنراتورها، 
ترانسفورماتور و ساير  سيستم هاي كنترلي، 
 Fover تجهيزات الكترومكانيكال به شركت
شركت  اين  است.  شده  واگذار   Energy
تاكنون تامين تجهيزات الكترومكانيكال 194 

نيروگاه آبي را بر عهده داشته است. 

فرايند بازسازي نيروگاه برق آبي قراقوم در 
كشور تاجيكستان به صورت رسمي آغاز شد. 
ظرفيت قبلي اين نيروگاه كه بيش از 60 سال 
از عمر آن مي گذرد، 126 مگاوات بوده است 
مگاوات  به 174  بازسازي  فرايند  از  بعد  كه 
به ذكر است كه  يافت. الزم  افزايش خواهد 
بانك اروپايي EBRD در اين پروژه در حدود 
196 ميليون دالر، پكيج مالي ارائه داده است. 
در حال حاضر در حدود 98 درصد از انرژي 
مورد نياز تاجيكستان از نيروگاه هاي برق آبي 

تامين مي شود.
 Mohmand نيروگاه  احداث  قرارداد 
از  يكي  و   SMEC شركت  مشاركت  به 
 EGC شركت هاي تابعه اين شركت به نام
 Mohmand نيروگاه  ظرفيت  شد.  ابالغ 
ارتفاع سد آن 213  740 مگاوات است كه 
متر و طول آن 760 متر است. اين نيروگاه 
برق  ساعت  گيگاوات   2500 توليد  توانايي 

شروع فرايند تامين
تجهيزات پروژه بازسازي

  Lokaunet نيروگاه برق آبي

تامين مالي
 احداث نيروگاه

Liangan برق آبي

ابالغ قرارداد تامين تجهيزات 
Sirmour نيروگاه

آغاز فرايند بازسازي نيروگاه 
برق آبي قراقوم 

تعيين مشاور طرح برق آبي 
 Mphanda Nkuwa

تامين مالي پروژه
 ADB توسط Dahla توسعه سد

ابالغ قرارداد تامين تجهيزات 
Mohmand نيروگاه
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از گوشه و کنار جهان، نگاهی گذراست به اخبار انرژی جهان. همه آنچه 
احداث  حوزه  در  تجاری  قراردادهای  قالب  در  گذشته  ماهه  سه  در 

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

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

قراردادها و اخبار حوزه نیروگاه های حرارتی 
پوشش  را  نو  انرژی های  سبز،  رنگ  و 

خواهد داد. اخبار از نشریه هایدرو 
ترجمه و تنظیم شده است.

برنامه  اساس  بر  و  داشت  خواهد  را  سال  در 
زمان بندي، مراحل ساخت اين نيروگاه در سال 

2024 به پايان خواهد رسيد. 

اعالم  موزامبيك  معادن  و  انرژي  وزارت 
كرد كه مشاور طرح برق آبي 1,3 گيگاوات را 
تعيين كرده است. تيم مشاوره كنسرسيومي 
متشكل از شركت مشاوره Synergy، شركت 
 Baker شركت  و   Worley Parsons
Mckenzie است. برق توليدي اين نيروگاه 
مورد  همسايه  كشورهاي  به  صادرات  جهت 
احداث  هزينه  و  گرفت  خواهد  قرار  استفاده 
برآورد  نيروگاه در حدود 2 ميليارد دالر  اين 

شده است. 

بانك توسعه آسيايي )ADB( با تامين 348 
ميليون دالر جهت توسعه دومين سد بزرگ 
كشور افغانستان با نام Dahla موافقت كرد. اين 
سد، 55 متر ارتفاع و 535 متر طول دارد و در 
دهه 50 ميالدي احداث شده است. در اين پروژه 
توسعه، 13,6 متر به ارتفاع سد اضافه خواهد شد 
و در جهت تنظيم آب مورد نياز براي كشاورزي، 
صنعت و مصرف خانوار و همچنين توليد انرژي 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
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بانك آلماني KFW اعالم كرد كه مبلغ 
بازسازي و توسعه  براي  يورو  41,5 ميليون 
 Chishimba Falls برق آبي  نيروگاه 
اين  فعلي  ظرفيت  است.  داده  تخصيص 
انجام  از  پس  كه  است  مگاوات   6 نيروگاه 
مگاوات   15 به  توسعه  و  بازسازي  فرايند 
افزايش پيدا خواهد كرد. دولت زامبيا اعالم 
كرده است كه به زودي فرايند پيش ارزيابي 

پيمانكاران را آغاز خواهد كرد. 

بادي  تركيبي  نيروگاه  احداث  قرارداد 
به  مگاوات   320 ظرفيت  به  خورشيدي  و 
شد.  ابالغ   Iberdrola اسپانيايي  شركت 
احداث اين نيروگاه تركيبي با سرمايه گذاري 
در حدود 340 ميليون دالر انجام خواهد شد. 
شركت Iberdrola اعالم كرده است كه اين 
سرمايه گذاري در راستاي توسعه پروژه هاي در 
دست اين شركت در كشور استراليا و رسيدن به 

هدف 650 مگاوات صورت خواهد گرفت. 

با  كه  كرد  اعالم   UKCI موسسه 
سرمايه گذاري 14 ميليون پوند براي احداث 
مگاوات   254 ظرفيت  به  آبي  نيروگاه  يك 
از   UKCI موسسه  است.  كرده  موافقت 
دولتي  دپارتمان  و   GIG مشاركت شركت 
انرژي انگلستان تاسيس شده است و تاكنون 
برق آبي  نيروگاه  سرمايه  تامين  روي  بر 

 Mitsubishi Hitachi شركت 
يك  كه  كرد  اعالم   ،Power System
انرژي  وزارت  با  همكاري  تفاهم نامه 
بهره برداري  فرايند  انجام  براي  ازبكستان 
حرارتي  نيروگاه  تعميرات  و  نگهداري  و 
امضا  را  ازبكستان  كشور  در   Navoi
كرده است. الزم به ذكر است اين شركت، 
را  نيروگاه  اين  واحد هاي  تامين  مسئوليت 
نيز بر عهده داشته است. كشور ازبكستان 
در حال حاضر در حدود 12,100 مگاوات 
 100 تقريبا  كه  دارد  حرارتي  نيروگاه 
درصد انرژي مورد نياز اين كشور را تامين 

مي كنند.

ذخيره اي  تلمبه  نيروگاه  احداث  قرارداد 
دوبي  برق  و  آب  وزارت  سوي  از   Hatta
به  طرح  كارفرماي  عنوان  به   )DEWA(
مشاركت Andritz Hydro ابالغ شد. ارزش 
اين قرارداد 391 ميليون دالر اعالم شده است. 
 250 ذخيره اي  تلمبه  نيروگاه  اين  ظرفيت 
مگاوات است و بر اساس برنامه زمان بندي، در 

اوايل سال 2024 به بهره برداري مي رسد. 

تامين مالي پروژه توسعه نيروگاه 
 Chishimba Falls برق آبي

ساخت نيروگاه تركيبي بادي و 
 خورشيدي توسط

 Iberdrola شركت

UKCI سرمايه گذاري 
در توسعه انرژي هاي تجديدپذير 

واگذاري خدمات بهره برداري و 
Navio تعميرات نيروگاه حرارتي

 ابالغ قرارداد نيروگاه
 Hatta تلمبه ذخيره اي
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تهیه و تنظیم: محمدرضا نازآبادی
رئیس بخش برنامه ريزي و كنترل فعالیت هاي بازاريابي 

معاونت توسعه كسب و كار )حوزه1(

و  مگاواتي  ظرفيت  4,7  به    Kruisvallei
 140 ظرفيت  به   Kangnas بادي  نيروگاه 
اقداماتي  جنوبي  آفريقاي  كشور  در  مگاوات 

داشته است. 
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تهيه و تنظيم: رضا رياحي
رئيس بخش برنامه ريزي و كنترل فعاليت هاي بازاريابي معاونت توسعه كسب و كار )حوزه2(

چين - افتتاح خطوط پرسرعت جديد
 ،2019 سال  نوامبر   29 تاريخ  در 
دو خط ريلي پرسرعت در مسير 399 
 Shiyan و Wuhan كيلومتري بين
در كشور چين افتتاح شد. اين خطوط 
پرسرعت مخصوص مسافربري بوده و 
كيلومتري  ريلي 700  از خط  بخشي 
اين  است.   Xian و   Wuhan بين 
در  مسافري  ارتباط  ايجاد  باعث  خط 
شرق  جنوب  به  غرب  شمال  كريدور 
سال 2023  تا  برنامه  طبق  كه  است 
 Shiyan به اتمام خواهد رسيد.  شهر
در  خودرو  توليد  مهم  مراكز  از  يكي 
است.   Hubei استان  غربي  شمال 
راه آهن چين در ابتدا اقدام به راه اندازي 
11 قطار در هر روز و در هر طرف در 
13 ايستگاه كرده است. اين خط براي 
بر  با سرعت 350 كيلومتر  قطارهايي 
ساعت، طراحي و احداث شده اما در فاز 
اول بهره برداري، سرعت قطارها بيش 

از 300 كيلومتر بر ساعت نخواهد بود. 
هزينه اجراي پروژه 52,7 ميليارد يوآن 
توسعه  بانك  سرمايه گذاري  با  و  بوده 
چين، شركت راه آهن چين و همچنين 
اعتبار  تامين  ارگان هاي دولتي محلي 
شده است. با راه اندازي كامل اين پروژه، 
قطارهاي  حركت  ساعته  پنج  زمان 
ساعت  دو  به  موازي،  مسير  در  فعلي 
كاهش مي يابد. همچنين در تاريخ 26 
راه آهن  يك خط  سال 2019،  نوامبر 
مسافري به طول 235 كيلومتر و در 
مسير شرقي – غربي در جنوب استان 
خط  اين  شد.  افتتاح   Shandong
درياي  در   Rizhao بندر  از  ريلي، 
 ،Qufu شهر  به  و  شده  شروع  زرد 
منزل تاريخي كنفسيوس و از مقاصد 
گردشگري مهم چين، منتهي مي شود. 
عمليات اجرايي اين خط پرسرعت، از 

نيمه سال 2017 شروع شده بود.

واگذاري پروژه بزرگ انتقال آب در عمان به شركت اسپانيايي
شركت Elecnor اسپانيا با مشاركت شركت عماني، در يك مناقصه بين المللي تامين 
آب در كشور عمان برنده شد. ارزش قرارداد به ميزان 192 ميليون يورو است و قرار 
است تا ظرفيت انتقال آب آشاميدني از شمال اين كشور به مناطق پرجمعيت شهري 
مركزي و مهم را دو برابر كند. اين توافق نامه شامل ساخت حدود 144 كيلومتر خط لوله 
و همچنين پنج ايستگاه پمپاژ كامال مجهز، به همراه پنج مخزن جديد با ظرفيت هاي 
5000 تا 50،000 متر مربع است. طبق برنامه زمان بندي، اين پروژه تا آپريل 2022 
انتقال آب  Elecnor قبال در سال 2016 نيز قرارداد  اتمام خواهد رسيد. شركت  به 

آشاميدني را به مبلغ 35 ميليون يورو در كشور عمان، منعقد كرده بود. 

به  بستان آباد   – ميانه  راه آهن  خط 
طول 132 كيلومتر با هزينه پنج هزار 
با  جاري  سال  آذرماه  در  ريال  ميليارد 
بهره برداري  به  جمهور  رييس  حضور 
از  گذر  با  ريلي  خط  اين  رسيد. 
شهرهاي  از  عبور  و  كوهستاني  مسير 
شهر  به  داش  تيكمه  و  تركمنچاي 

بستان آباد متصل مي شود.
طرح احداث راه آهن ميانه - بستان 
با  كيلومتر  به طول 203  تبريز   - آباد 
هدف كاهش 114 كيلومتر مسير ريلي 
از شمال غرب به مركز كشور، با اعتبار 
14هزار و 140 ميليارد ريالي در دستور 
دارد  قرار  شهرسازي  و  راه  وزارت  كار 
كه با اتمام عمليات اجرايي اين طرح، 
زمان حركت قطار تهران - تبريز حدود 
5/5 ساعت كاهش مي يابد و اين امر در 
كاهش هزينه هاي تمام شده جابجايي 

كاال و مسافر داخلي و همچنين رشد 
در  بين المللي  ترانزيت  در  ايران  سهم 

منطقه نقش اساسي دارد.
اشتغال زايي براي 200 نفر و ظرفيت 
جابجايي ساالنه 7 ميليون تن بار و 2 
ميليون نفر مسافر از مزاياي اين طرح 
شرقي  آذربايجان  استان  در  توسعه اي 
است. همچنين با فرمان و بدرقه دكتر 
مسافربري  قطار  نخستين  روحاني، 
ايستگاه بستان آباد با 159 مسافر كه 
از خانواده هاي معظم شهدا، جانبازان و 
به  آباد هستند،  بستان  ايثارگران شهر 

مقصد مشهد مقدس به حركت درآمد.
در اين طرح ريلي، اولين محموله ريل 
ملي توليد ذوب آهن اصفهان نصب شده 
است. با بهره برداري از اين پروژه، مسير 
بستان آباد تا تهران، هشت ساعت طي 

مي شود.

افتتاح خط راه آهن ميانه – بستان آباد 
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نمايشگاهها،همايشها،كنفرانسها
در جدول زير مي توانيد تاريخ مهم ترين رويدادهاي صنعت ريلي جهان را در كنار عنوان، محل برگزاري 

و تارنماي مربوطه ببينيد.

احداث نيروگاه 90 مگاواتي زمين گرمايي در اندونزي

ساخت بزرگ ترين نيروگاه خورشيدي تركيه

نيروگاه  دوم  فاز  اندونزي  دولت 
 90 ظرفيت  با  را   Rantau Dedap
توسعه  بانك  سرمايه گذاري  با  مگاوات 
زمين  صورت  به   )ADB( آسيايي 
به مبلغ 175  با سرمايه گذاري  گرمايي 

ميليون دالر احداث كرده است.
اين نيروگاه در جنوب جزيره سوماترا 

واقع شده است. 
خريد  توافقنامه  قالب  در  پروژه  اين 
مشاركت  با   )PPA( ساله   30 برق 
اهداف  راستاي  در  و  خصوصي  بخش 
آسيايي  توسعه  بانك  زيست محيطي 
كشور  انرژي  ملي  برنامه  همچنين  و 

اندونزي عملياتي خواهد شد. 

تركيه قصد دارد تا احداث بزرگ ترين 
نيروگاه خورشيدي خود به ظرفيت 40 
به   2020 سال  تابستان  در  را  مگاوات 
نيروگاه  اين  برساند.  بهره برداري تجاري 
در منطقه Teksin در مركز تركيه واقع 
شده است. شركت SMA آلمان تامين 

را  بزرگ  پروژه  اين  مركزي  اينورترهاي 
كارفرماي  بين  قرارداد  دارد.  عهده  به 
 TEGNATIA نام  به  تركيه اي 
در   SMA شركت  و   ENERJI AS
امضاي  به  ميالدي  جاري  سال  فوريه 

طرفين رسيد.

اول  فاز   ،2019 سال  دسامبر  دهم 
دوحه  شهر  در  راننده  بدون  مترو  شبكه 
قطر با افتتاح يكي از خطوط ريلي با عنوان 
Green Line و دو بخش جديد از خط 
خط  رسيد.  اتمام  به   Red Line ريلي 
ريلي Green Line به طول 22 كيلومتر 
در  الريفا  منطقه  از  ايستگاه  شامل 11  و 
غرب دوحه شروع شده و به المنصوره در 
مركز شهر منتهي مي شود. عمده مسير اين 
خط به صورت زيرزميني بوده و به ميزان 

در  غربي،  بخش  در  آن  از  كيلومتر   5,4
بخش هاي مرتفع قرار دارد.

توسعه شمالي خط Red Line دوحه 
نيز از منطقه القصار تا منطقه الوسايل بوده 
ترامواي  با  مشترك  ايستگاه  شامل  كه 
نشده  بهره برداري  آماده  و  است  شهري 
 1 ترمينال  به  خط  اين  همچنين  است. 
ايجاد  دسترسي  نيز  بين المللي  فرودگاه 

مي كند. 
 Green Line و Red Line خطوط
 Gold همچنين در منطقه مشيرب با خط
Line كه در تاريخ 21 نوامبر سال جاري 
 Gold افتتاح شد، نيز تقاطع دارند. خط
مناطق  بين  14كيلومتر  طول  به   Line
غرب  در  العزيزيه  و  شرق  در  بوابود  راس 
دوحه بوده و مشتمل بر 11 ايستگاه است. 

قطر– اتمام فاز اول مترو شهر دوحه

(1) Railway Gazette International, Jan 2020, Volume 176, No 1 (2) www.tendersinfo.com (3) www.Mizanonline.com

)اخبار حوزه 2(

از گوشه و کنار جهان

67 نشريه شماره 67 | دي، بهمن و اسفند 1398



سفرگردي

آشنايي با گردشگري استان هرمزگان

از سيراف تا پارسيان
در  و  است  استان هاي جنوبي كشورمان  از كوهستاني ترين  يكي  كه هرمزگان  بدانيد  اگر  كنيد  تعجب  شايد 
ميان سرزمين هاي هموار جنوبي ناهموارترين استان جنوبي ايران محسوب مي شود كه ارتفاعات حيرت انگيز و 
منحصربه فردي را در خود جاي داده است. اين استان پهناور اغلب با بنادر استراتژيك و مهم خود همانند بندر لنگه 

و بندر عباس و يا جزاير چهارده گانه اش يعني كيش، قشم، ابوموسي، هنگام و ... شناخته مي شود. 
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در اين شماره، مقصدمان شهرستاني كمتر 
است  پارسيان  جديد  نام  با  شده  شناخته 
كه روزگاري شهري كوچك با نام گاوبندي 
بوده است. اين شهرستان نوپا كه شهر پارسيان 
در مركز آن قرار دارد در ميان اهالي جنوبي 
سرسبز  نخلستان هاي  به  بيشتر  كشورمان 
انبوهي  حجم  كه  است  شهره  خود  خرم  و 
مي كند.  تامين  را  كشور  جنوب  خرماي  از 
مناسب  عبارتي  شايد  نخلستان ها  سرزمين 

براي توصيف اين شهرستان زيبا باشد.
عسلويه، نامي آشنا براي همه و خصوصا 
افراد درگير با صنعت است كه با شنيدن نام 
آن، پااليشگاه ها و نورهاي روشن شبانه و بوي 
گاز ترش را در خاطر تداعي مي كند. جالب 
است بدانيم كه اين منطقه از مقاصد جذاب 
مدنظر طبيعت گردان است. در دل هياهوي 
زيباترين  زمين  پتروشيمي،  و  نفت  صنايع 
جلوه هاي خاص خود را در اين مناطق براي 
آري،  است.  گذاشته  نمايش  به  گردشگران 
منطقه اي كه مملو از جاهاي ديدني و زيباست 
و مي تواند زمان قابل توجهي از شما را براي 

ديدن اين مناظر، به خود اختصاص دهد.
به صورت  مي توانيد  هوايي:  ترنسفر 
نحوه  در خصوص  جمعي  دسته  يا  انفرادي 
ترنسفر اين سفر تصميم گيري كنيد. عسلويه 
و المرد، شهرهاي نزديك براي ترنسفر هوايي 
هستند. بعد از رسيدن به اين منطقه، براي 
گشت ها نياز به ترنسفر زميني داريد كه امكان 
با  نيز  محلي  آيسوزو  بوس هاي  ميني  كرايه 

هماهنگي قبلي وجود دارد. 
زميني  سفر  اقامت:  و  زميني  ترنسفر 
مسير  تقسيم  و  مبدا  از  شخصي  ماشين  با 
طول  در  شهرهاي  در  اقامت  يا  و  رانندگي 
به گونه اي  است.   مناسبي  گزينه  نيز  مسير 
برنامه بريزيد كه بتوانيد يك شب را در هتل 
اقامت  جهانگردي فيروز آباد )استان فارس( 

كرده و صبحانه را آنجا ميل كنيد. 

بازديد روز اول:
 االن كه تا اينجا آمده ايد، بايد تنگ هايقر را 
ببينيد. گرند كنيون ايران، پديده اي تكتونيكي 
بسيار زيبا كه در طي ميليون ها سال دره اي 
برخي  در  آن  عمق  كه  را  ديدني  و  شگرف 
نقاط تا 450 متر مي رسد ايجاد كرده است. 

اين نقطه تا فيروز آباد كمتر از نيم ساعت فاصله 
دارد. پس از بازديد تنگ هايقر، از استان فارس 
به سمت استان بوشهر حركت كرده و بعد از 
گذر از جم، به بندر سيراف مي رويد. طبق اين 
برنامه، هنگام رسيدن به اين منطقه )و بعد از 
گذر از منطقه نيمه كوهستاني بين فارس و 
بوشهر(، هوا تاريك شده است و سرتاسر مسير، 
پااليشگاه ها و نيروگاه هايي ا ست كه چراغ هاي 
فراوان شان منظره اي جذاب و زيبا ايجاد كرده 
كه با ديدنش قطعا به ياد فيلم هاي تخيلي و 
از لطف  فضايي مي افتيد و تماشايش خالي 

نيست.
بوم گردي  اقامتگاه  سيراف،  در  اقامت: 
خانه هاي  و  آپارتمان  هتل  نصوري،  زيباي 
وجود  گردشگران  به  سرويس  آماده  محلي 
دارد كه همگي موقعيت ساحلي و كنار آب را 
دارند. پارك ساحلي سيراف نيز محل مناسبي 
روستاي  در  جلوتر  كمي  است.  كمپ  براي 
بوم گردي  اقامتگاه  در  مي توانيد  نيز  پرك 
ساحلي و پارك ساحلي )كمپ( اقامت كنيد. 
و  هتل ها  فراواني  شيرينو،  در  جلوتر  كمي 

مهمانسراها بيشتر خواهد شد.

بازديد روز دوم: 
تنگه و آبشار زيباي درزو

به  تا  كنيد  حركت  عسلويه  سمت  به 
روستاي اخند برسيد. در ميان كوه هاي اين 
قرار  بكر  طبيعتي  با  زيبا  چشمه اي  روستا، 
گرفته كه ديدن تنها عكسي از آن كافي ا ست 
تا وسوسه شويد و مسافتي طوالني را براي 

ديدن تنگه و آبشار زيباي درزو طي كنيد.
و  زيباترين  از  يكي  درزو  تنگه   و  آبشار 
منحصر به فردترين نقاط ديدني استان بوشهر/
فارس است كه مسير دسترسي آن روستاي 
اخند )عسلويه( است. انتهاي روستاي اخند، به 
سمت گردنه عسلويه المرد رفته و ضمن دور 
زدن دوربرگردان، به جاده خاكي اي مي رسيم. 
خاكي را تا 3 كيلومتر جلو رفته و كنار باغي، 
اتومبيل را پارك مي كنيم. حدود دو ساعت در 
مسيري نه چندان سخت پيمايش مي كنيم؛ 
در  و  بوده  رودخانه اي  قبل تر  كه  مسيري 
تمام طول مسير، كف جاده پر از سنگ هاي 
حوضچه هاي  مسير،  در  است.  رودخانه اي 
كوچكي از آب زالل را خواهيد ديد كه نشان 
نامش  كه  دارد  بهشتي  به  شدن  نزديك  از 
آبشار درزو  است. آبشاري با ارتفاع 57 متر كه 

كارشناس فنی مهندسی كنترل 
و ابزار دقيق

 رضا كيوانيان 

69 نشريه شماره 67 | دي، بهمن و اسفند 1398



سفرگردي

در ارتفاع و بلندي ديواره هايش، نخل هاي 
خود روي زيبايي رشد كرده و دور تا دور آبشار 
را پوشانده اند و شما را براي مدتي سر  به   هوا 
و محو تماشا نگاه خواهند داشت. همين كه 
نگاهتان را پايين بياوريد و به حوضچه  آبشار 
نظر بيندازيد، ماهي هاي كوچك و زيبايي 
را خواهيد ديد كه منتظر هستند شما پا 
با ماساژ دادن پايتان از  تا  به آب بگذاريد 
شما استقبال كنند و خستگي راه را از تنتان 
سفر  لذت  مي خواهيد  اگر  برانند.  بيرون 
بزنيد  دريا  به  دل  شود،  دوچندان  برايتان 
و با شيرجه در حوضچه  آبشار، خودتان را 
از لذتي وصف نشدني بهره مند كنيد. توصيه 
مي كنم از كمك راهنماي محلي بهره ببريد.
را  كامل  روز  درزو، يك  بازديد  اقامت: 
به خود اختصاص مي دهد. با توجه به اينكه 
ادامه برنامه هاي بازديد از عسلويه ادامه پيدا 
قبلي،  شده  ذكر  مكان هاي  كرد،  خواهد 

محل مناسبي براي اقامت هستند.

 بازديدهاي روز سوم 
سواحل سيراف تا پارسيان: 

پيش  در  را  عسلويه-پارسيان  جاده 
بگيريد. اگر مي خواهيد تمامي نقاط ديدني 
را از دست ندهيد، مي توانيد در مسير خود 
و  )روستاي كالت(  زيبا   از چشمه كالت 
جنگل هاي مانگرو )حرا( تشكيل شده در 
بيدخون(  )حوالي  نايبند  خليج  نزديكي 
عسلويه بازديد كنيد. يكي از سواحل زيباي 
نايبند  خليج  در  هاله  منطقه، ساحل  اين 
نايبند و دماغه  و همچنين پارك ساحلي 
خليج نايبند است كه در مسير رسيدن به 
پارسيان مي توانيد از اين ساحل سنگي زيبا 

بازديد و عكاسي كنيد. 
از  يكي  ندهيد:  دست  از  هرگز 
از  نبايد  زيباترين نقاطي كه در اين سفر 
دست دهيد، ساحل بنود است. اين ساحل 
توابع  از  و  ايران  نقاط جنوب  زيباترين  از 
استان بوشهر و نزديكي شهر عسلويه است. 

ساحلش اخيرا ميزبان ساخت فيلم محمد 
رسول اهلل بوده و شهرك سينمايي زيبايي 
از  اينجا وجود دارد كه ديدنش خالي  در 
اين  زيباي  غروب  از  بود.  نخواهد  لطف 
گذشت.  راحتي  به  نمي توان  نيز  منطقه 
ساحل  اين  شب  باشيد،  كمپ  اهل  اگر 
فراموش  هرگز  را  زيبايش  ستارگان  و 

نمي كنيد.
از نقاط بكر بنود و ساحلش مي توان به 
رسيدن  براي  كرد.  اشاره  آن  دريايي  غار 
به اين غار بايد از تپه ي كوچكي بگذريد. 
از  پايين آمدن  باال رفتن و سپس  از  بعد 
سمت ديگر تپه، غار مي بينيد. با ورود به 
غار، به غار بزرگتري خواهيد رسيد كه دو 
دهانه دارد. از يك سو موج هاي ساحل و از 
سوي ديگر نور خورشيد در پيش رويتان 
قرار دارد و دلتان نمي خواهد اينجا را ترك 

كنيد.
در طي  و  پارسيان  به  رسيدن  از  قبل 
مسير جاده ساحلي، سري به كوشكنار و 
ساحل تبن بزنيد. سواحل ماسه اي منتهي 
به سنگ هاي بعضا بلند، هم نقاط مناسبي 
جالب  زواياي  هم  و  آب تني  و  شنا  براي 

عكاسي را براي شما فراهم خواهد كرد.
ديدني  و  زيبا  سواحل  از  ديگر  يكي 
كنار  در  زيارت  روستاي  ساحل  منطقه، 
درياباني است. اين ساحل كه ماسه است، 
مشاهده  و  آب تني  براي  مناسبي  محل 
ساحل،  كنار  در  است.  دريايي  مرغان 
آنها  سايه  كه  كرده اند  رشد  نيز  درختاني 

در زير آفتاب، بسيار دلچسب خواهد بود.
و  پارسيان رسيده ايم  به  كم كم  اقامت: 
وقت آن  است كه در اين شهر اقامت كنيم. 
در داخل شهر چند هتل و هتل آپارتمان، 
خانه هاي محلي آماده كرايه و در اطراف شهر 
اقامتگاه بوم گردي مانند ميداف و  تعدادي 
روستاي  نزديكي  در  و  )ساحلي  شنيوب 
زيارت(  و سمسمو )با طرح و چشم اندازي 
زيبا( وجود دارند. با توجه به برنامه روز بعد، 

سمسمو را پيشنهاد مي كنم.

 بازديدهاي روز چهارم:
 شوتاريكو و اودبه

برنامه امروز به صورت كامل و با انرژي 
نام هاي  به  زيبا  دره  دو  پيمايش  به  باال 
شوتاريكو و اودبه اختصاص پيدا مي كند. 

از پارسيان يا اقامتگاه هايي مانند سمسمو 
)روستاي  شوتاريكو  ورودي  ابتداي  تا 
راه  دقيقه  بيست  حدود  چك(  چك 
است. در ميان ارتفاعات گاوبندي دره اي 
در  ما  كه  است  سنگالخي  و  ناهموار 
مسير رودخانه اي فصلي كه بعضا جريان 
دارد، حركت مي كنيم. پيمايش اين دره 
به واسطه ظاهر زيبا و شكوهمند كوه هايي 
بسيار  فراگرفته اند  را  دره  طرف  دو  كه 
حدود  پيمودن  از  پس  است.  دلنشين 
يك ساعت، به دوراهي اي مي رسيم. يكي 
مسير  و  شوتاريكو  نام  به  غاري  به  را  ما 
آب  يا  اودبه  نام  با  بركه اي  به  هم  ديگر 
دبه ميرساند. هر يك از دو مسير دنيايي 

از شگفتي هاست.
مسير شوتاريكو چالشي تر است و براي 
صخره هاي  روي  از  بايد  آن  به  رسيدن 
ميان  از سوراخ هايي در  و  متعددي گذر 
دره  اين  پيمودن  كرد.  عبور  سنگ ها 
راهنماي  يك  حضور  نيازمند  حتما 
به  آنقدر  صخره ها  است.  مسير  به  آشنا 
به  خورشيد  نور  كه  شده اند  نزديك  هم 
زحمت خودش را به داخل تنگ شو تاريكو 
و  برداشته  شكافي  سقف  گاه  مي رساند. 
كوچك  بركه هاي  روي  بر  خورشيد  نور 
را  چشم نوازي  صحنه هاي  كه  مي تابد 
به  آب گاه  گودال هاي  مي كند.  خلق 
رنگ سبز هم ديده مي شوند كه انعكاس 
رنگشان بر روي ديوارهاي صخره اي بلند، 
بسيار ديدني و حيرت انگيز است. سرتاسر 
تنگه مملو از حضور اين گودال هاي سبز 
و فيروزه اي است. اودبه كه مسير كوتاهتر 
آبشار  حضور  محل  دارد،  ساده تري  و 

كوچك و نخل هاي زيبايي است. 

پايان سفر
روزمرگي مان، مي توان  ميان  در  قطعا 
اما  كرد.  پيدا  را  سفر  براي  الزم  زمان 
بي توجه  گردشگران  توسط  طبيعت، 
همواره در حال تخريب است. اميدوارم تا 
زماني كه جاذبه هاي معرفي شده تخريب 
نشده اند، برنامه خود را براي بازديد آنها 
اواخر  تا  سفر  برنامه  اين  كنيد.  نهايي 
ضمنا،  دارد.  اجرا  قابليت  فروردين ماه 
معرفي هرمزگان به پايان نرسيده است... 

در شماره آتي با ما همراه باشيد.
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بی منطقی های هر روز ما 
خالصه كتاب 

نوبت اول: فصل های 1 تا 4

كارشناس طرح و برنامه شركت 
ساخت تجهيزات فراب

محمد فالح رجب پور زارع 

فراب،  تجهيزات  ساخت  شركت  در 
اشتراك  و  كتاب خواني  توسعه  هدف  با 
)از  شده  مطالعه  كتاب هاي  محتواي 
با  مي توانند  همكاران   )1397 سال 
يك  شركت،  آموزش  كميته  مشورت 
مديريتي،  حوزه هاي  )در  مناسب  كتاب  
سازماني  رفتار  رفتاري،  اقتصاد  اقتصاد، 
مطالعه، خالصه  از  پس  و  انتخاب   )... و 
آن را تهيه و براي اعضاي كميته آموزش 
ارسال كنند. پس از دريافت نظرات اعضا، 
خالصه  ارسال  ضمن  و  انجام  اصالحات 
كتاب براي ذي نفعان، جلساتي نيز جهت 
ارائه آن توسط همكار برگزار مي  شود تا 

خالصه كتاب به عالقه مندان ارائه شود.
در شش ماهه دوم سال 1398 كتاب 
»بي منطقي هاي هر روز ما« انتخاب شد، 
است،  كتاب  اين  از  خالصه اي  زير  متن 
اين كتاب اثر آقاي دكتر »دن آريلي« و 
مترجم آن خانم »الناز اعلم« است. »دن 
آريلي« استاد اقتصاد رفتاري در انستيتو 
يك  در   )MIT( ماساچوست  تكنولوژي 
اغلب  و  روشنگرانه  آزمايش هاي  رشته 
حيرت انگيز، فرضيات عام در مورد بنياد 
عقالني رفتارهاي ما را مردود مي شمارد. 
او در مقدمه اين كتاب چنين مي گويد: 
كمك  شما  به  كه  است  اين  من  هدف 
و  خود  رفتار  از  اساسي  به طور  تا  كنم 
چون  بياوريد.  در  سر  اطراف تان  مردم 
فكر مي كنم به محض اينكه شما متوجه 
شويد كه بعضي از اشتباهات خاص چقدر 
بر اساس قاعده و اصول اتفاق مي افتند، 

خواهيد  موضوع  اين  يادگيري  به  شروع 
كرد كه چگونه از بعضي از آنها بپرهيزيد. 
است،  فصل   12 شامل  كتاب  اين 
نشريه  از  شماره  هر  در  مي شود  تالش 
چهار فصل از كتاب ارائه شود و برداشت 
خواننده نيز از نحوه به كارگيري و كاربرد 
به  شما  با  كتاب  از  فصل  هر  مطالب 

اشتراك گذاشته شود.

مقدمه: چرا بايد اين كتاب را خواند:
بر  ما،  روزانه  تصميمات  از  بسياري 
خالف آن چيزهايي كه با اعتماد به نفس 
موثر  ما  تصميمات  در  مي كنيم  گمان 

هستند، تحت تاثير عوامل ديگري 
اتخاذ مي شوند.

آزمون  بر  تكيه  با  كتاب  اين 
و  تحقيقي  معتبر  روش هاي  و 

انجام  آزمايش هاي  نتايج  مبناي  بر 
تحقيقاتي  تيم هاي  توسط  واقعي  شده 
مي دهد  نشان  ما  به  معتبر  دانشگاه هاي 
كه دقيقا چه چيزي در تصميم گيري هاي 

روزانه ما تاثير مي گذارد.
 به ما كمك مي كند تا بدانيم چرا با 
ديدن يك غذاي دلچسب ديگر به رژيم 
غذايي پايبند نيستيم و يا چرا چيزي را 

كه نياز نداريم، مي خريم.
متن  در  جستجو  و  دقيق  مطالعه  با 
از  زيادي  حد  تا  مي توانيم  كتاب  اين 
دليل واقعي رفتار خود و اطرافيانمان سر 

در بياوريم. 
روز  هر  بي منطقي هاي  كتاب  مطالعه 
ما، مراودات عادي ما و جهان پيرامونمان 
را تغيير خواهد داد، هر بار با يك تصميم 

پيش پا افتاده.

فصل اول: 
چيز  همه  نسبيت،  درباره  حقيقت 

نسبي است حتي زماني كه نبايد باشد
كه  مي شويم  متوجه  فصل  اين  در 
ارزش هر گزينه در مقايسه با يك گزينه 
مشابه و هم رتبه مشخص مي شود، براي 
درك بهتر اين موضوع، نويسنده به يك 
پيشنهاد  مي كند.  اشاره  واقعي  مثال 
سه  در  را  اكونوميست  مجله  اشتراك 

حالت زير در نظر بگيريم:
1. حق عضويت اينترنتي 59 دالر

 125 چاپي  نسخه  اشتراك  حق   .2
دالر 

3. حق اشتراك نسخه چاپي و 
عضويت اينترنتي 125 دالر

است  مشخص  كه  همانطور 
گزينه دوم و سوم از لحاظ قيمتي 
توجه  با  ولي  ندارند  هم  با  تفاوتي  هيچ 
به نتايجي كه در آينده مشخص خواهند 
شد، متوجه مي شويم كه بازارياب مجله 
مشتريان  افكار  فريب  براي  اكونوميست 
امروز  ديجيتال  دوران  در  مشخصا  )كه 
راغب به خريد عضويت اينترنتي به مبلغ 
مطرح  را  دوم  گزينه  هستند(  كمتري 
ايجاد  طريق  از  بتواند  تا  است  كرده 
و  بين گزينه هاي دوم  مقايسه اي  فضاي 
سوم آنها را به خريد حق اشتراك نسخه 
به صورت  اينترنتي  عضويت  و  چاپي 

توأمان ترغيب كند.
براي اثبات اين موضوع دو گروه 100 
نفره مورد آزمايش قرار گرفتند كه نتايج 
اول هر  است، در گروه  بسيار جالب  آن 
سه گزينه مطرح شد و تنها 16 نفر راغب 
عضويت  )حق  اول  گزينه  دريافت  به 

گزينه  ديگر  نفر   84 و  بودند  اينترنتي( 
سوم را انتخاب كردند، ولي در گروه دوم 
آنها  به  سوم  و  اول  گزينه هاي  تنها  كه 
عضويت  حق  گزينه  نفر   68 شد،  ارائه 

اينترنتي به تنهايي را انتخاب كردند.
مشخصا با حذف گزينه طعمه انتخاب 
افراد دقيق تر و با منطق، متناسب تر شد. 
برداشت  اينگونه  اول  فصل  مطالب  از 
روزمره  تصميمات  در  اوال  كه  مي كنيم 
طعمه  به عنوان  كه  گزينه هايي  مراقب 
در  ثانيا  و  باشيم  مي شوند،  عرضه  ما  به 
انتخاب بهتر، گزينه هاي  مذاكرات، براي 
مشابه را مطرح كنيم تا مزيت ما نسبت 
براي  را  فضا  و  مشخص شده  رقبا  به 
مخاطب ما در اخذ تصميم شفاف كنيم.

فصل دوم: 
قيمت  چرا  تقاضا،  و  عرضه  سفسطه 
به  سر  ديگر  چيزهاي  خيلي  و  مرواريد 

فلك مي زند؟
كنراد لورنز طبيعت شناس كشف كرد 
كه جوجه غازها به محض تولد به اولين 
مي كنند،  برخورد  كه  جنبنده اي  جسم 
مي كنند  گمان  و  مي شوند  وابسته 
رويداد،  اين  به  است،  مادرشان  كه 
انسان ها  مغز  مي گويند.  نقش پذيري 
به  مي شود،  نقش پذيري  اثر  دچار  هم 
ذهني  ادراكات  اولين  كه  اين صورت 
مي شود.  ماندگار  موضوع  يك  از  انسان 
»لنگر«  ماندگاري،  اين  به  اقتصاد،  در 
كه  است  قيمتي  اولين  لنگر  مي گويند. 
انسان در خصوص يك كاال مورد پذيرش 

قرار مي دهد.
قصد  مي كنيم  فرض  مثال،  به عنوان 
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يك  در  و  داريم   LCD تلويزيون  خريد 
 LCD تلويزيون  دستگاه  يك  حراجي، 
به  را  اينچ   32 سايز  با  محبوبمان  برند 
قيمت چهار ميليون تومان ديده ايم، اين 
رقم براي ذهن ما به لنگر تبديل خواهد 
شد و طبيعتا در ساير جستجوهايمان اگر 
قيمت  و  مشابه  شرايط  با  تلويزيون هاي 
از نظرمان گران بوده و يا  باالتر ببينيم، 
در صورت عكس، تلويزيون هاي ارزان تر، 
برخوردارند كه  از كيفيت كمتري  حتما 
قيمتي  اولين  اگر  حال  هستند!  ارزان تر 
كه مي ديديم پنج ميليون و يا سه و نيم 

ميليون تومان بود چطور مي شد؟
ثابت  لنگرها  كه  نيست  اينطور  البته 
برند  يك  ديدن  با  است  ممكن  باشند، 
با  ديگر   LCD تلويزيون  از  متفاوت 
تغيير  ما  ذهني  لنگر  بيشتر،  امكانات 
در  مثال  به عنوان،  و جابه جا شود.  كرده 
از  يكي  به  ما  زندگي  محل  كه  صورتي 
مناطق گران قيمت شهر تغيير پيدا كند، 
قيمت  در خصوص  ما  ذهني  لنگر  قطعا 
اجاره بهاي مسكن نيز تغيير خواهد كرد، 
اجاره  يك  پرداخت  شايد  آن صورت،  در 
خيلي  توماني  ميليون  سه  مثال  ماهانه 

مناسب به نظر برسد!
با  كه  كنيد  تصور  را  بنزين  قيمت  يا 
اعتراضات  برابري آن، موج  افزايش چند 
بنزين  مصرف  احتماال  و  مي كند  بروز 
از گذشت چند  بعد  كاهش مي يابد ولي 
كرده  عادت  جديد  قيمت  به  همه  ماه 
باز  خود  اوليه  جايگاه  به  هم  مصرف  و 

مي گردد.
آن  دنبال  به  نويسنده  فصل،  اين  در 
تقاضا  و  عرضه  بنيادي  قوانين  كه  است 
با  لزوما  كند،  ثابت  و  برده  سوال  زير  را 
نخواهد  افزايش  تقاضا  قيمت،  كاهش 
قيمت ها  عرضه،  افزايش  با  يا  و  يافت 
مي دانيم  همه  البته  نمي يابند.  كاهش 
تقاضا،  و  عرضه  قانون  اوليه  شرط  كه 
شفافيت صد درصد بازار در هر دو طرف 

تامين كننده و خريدار است.
از اين فصل چه برداشتي خواهيم  ما 
زمينه ساز  كه  اوليه  تصميمات  در  كرد؟ 
)تصميمات  هستند  ما  بعدي  تصميمات 
نوع  يا  پوشيدن  لباس  مثل  ساده اي 
دقت  بسيار  مي خوريم(  كه  غذايي 

بيشتري به  خرج دهيم و همواره به ياد 
تغييرات  براي  هيچ گاه  كه  باشيم  داشته 

لنگرهاي ذهني ِ ما دير نيست.

فصل سوم: 
هزينه هيچ، چرا ما اغلب هزينه زيادي 
چيزي  انگار  درحالي كه  مي پردازيم، 

هزينه نمي كنيم؟
چه چيزي در هزينه كردن صفر وجود 
مقاومت  قابل  غير  مقدار  اين  كه  دارد 
ما  اين حد  تا  واژه »رايگان«  است؟ چرا 
را خوشحال مي كند؟ نويسنده، آزمايشي 
ترتيب مي دهد و در آن، دو نوع شكالت 

شكالت  مي كند،  عرضه  فروش  براي  را 
البته  و  دارد  باالتري  A كه كيفيت  نوع 
سنت   15 دارد،  هم  بيشتري  قيمت 
و  كمتر  كيفيت  كه   B نوع  شكالت  و 
قيمت كمتري دارد، چيزي در حدود 1 
درصد    73 فروش،  اول  نوبت  در  سنت. 
درصد   27 و   A نوع  شكالت  خريداران 
در  كردند.  خريداري  را   B نوع  شكالت 
مرحله بعد، محقق به هر شكالت 1 سنت 
براي فروش عرضه  تخفيف داد و دوباره 
خريداران،  درصد   21 تنها  اين بار  كرد، 
را  قيمت  سنت   14 با   A نوع  شكالت 
مابقي،  درصد   79 و  كردند  خريداري 
شكالت نوع B كه قيمت آن صفر شده 
باعث  اتفاقي  چه  كردند.  انتخاب  را  بود 
A فراموش  تا كيفيت بهتر شكالت  شد 
شده و خريداران تغيير رفتار دهند؟ مگر 
سنت   1 محصول  دو  هر  تخفيف  ميزان 
نبوده است يا مگر ميزان اختالف قيمت 
دو محصول در هر دو آزمايش 14 سنت 
نبود؟ چه جادويي در واژه رايگان وجود 

دارد؟
مورد  اين  كه  مي كند  بيان  نويسنده 
تاثيرگذار  هم  شرايط  ساير  خصوص  در 
دليل  به  كه  كنيد  تصور  را  فردي  است، 
درصد  صفر  كه  نوشيدني  يك  انتخاب 
قند دارد خود را سبك تر از حالتي تصور 
مي كند كه در آن، يك نوشيدني با تنها 
اين حالت  سه درصد قند مي نوشيد. در 
سيب  بشقاب  يك  است  ممكن  حتي 
بدهد.  جايزه  خود  به  سرخ كرده  زميني 
ترغيب  براي  شهروندي  مناسبات  در  يا 
مردم به استفاده از خودروهاي برقي آيا 
كافي نيست كه هزينه ثبت نام و خدمات 
رايگان  را  برقي،  خودروهاي  به  گارانتي 

كنيم؟
باشيم  داشته  ياد  به  همواره  بايد  ما 
از  مانع  صفر  هزينه  كه  ندهيم  اجازه  تا 
براي  منفعت-هزينه  منطقي  تحليل 
كه  بدانيم  بايد  انتخاب،  هر  در  شود.  ما 
چه ميزان منفعت را در قبال چه ميزان 
در  همچنين  مي آوريم.  دست  به  هزينه 
سازمان  ذي نفعان  با  كاري  مراودات 
با هزينه  ارائه خدماتي  با  گاهي مي توان 
صفر، اطمينان كارفرما )ذي نفعان( را به 
از  كارفرما  اطمينان  منفعت  آورد.  دست 
همراهي هميشگي ما به مراتب بيشتر از 
انجام كار به دست  از  درآمدي است كه 

خواهيم آورد.

فصل چهارم: 
ما  چرا  اجتماعي،  هنجارهاي  بهاي 
خوشحال  كارها  بعضي  دادن  انجام  از 
ازاي آن  اما نه هنگامي كه در  مي شويم، 

پول بگيريم؟
همسرتان  مادر  منزل  در  كنيد  تصور 
براي  زيادي  تدارك  او  و  هستيد  مهمان 
شما ديده! شام خوشمزه، دسر و مخلفات 
اينكه  تا  هستند  خوشحال  همه  بي نظير، 
همسرتان  مادر  به  مي شويد،  بلند  شما 
نگاه مي كنيد، كيف پولتان را در مي آوريد 
و  عشق  همه  براي  مادر،  مي گوييد:  و 
عالقه اي كه شما در جشن امشب نثار ما 
آيا  پرداخت كنم؟  بايد  كرديد، من چقدر 
سيصد هزار تومان كافيه؟ تصور مي كنيد 
چه اتفاقي مي افتد؟ پاسخ سوال در تفاوت 
خالصه  متفاوت  كامال  دنياي  دو  ميان 

هنجارهاي  كه  دنيايي  يك  مي شود، 
ديگري  و  مي كنند  ايجاد  را  قوانين  بازار 
اجتماعي  هنجارهاي  آن  در  كه  دنيايي 
شامل  اجتماعي  هنجارهاي  دارند.  برتري 
كه  مي شود  دوستانه اي  درخواست هاي 
مردم از يكديگر دارند و به تالفي فوري آنها 
نيازي نيست. اما در دنياي اول كه قوانين 
بازار در آن حكم فرما است اوضاع متفاوت 
است. تبادالت )شامل دستمزدها، قيمت ها، 
بهره ها و ...( كامال واضح هستند و داللت 
بازپرداخت هاي  و  مقايسه  قابل  منافع  بر 
فوري دارند. دردسر زماني شروع مي شود 
كه هنجارهاي بازار و هنجارهاي اجتماعي 
دخالت دادن  مي كنند.  برخورد  يكديگر  با 
بستان هاي  و  )بده  بازاري  هنجارهاي 
اجتماعي مي تواند موجب  بازار( در روابط 
برهم خوردن روابط صميمانه و اخالل در 
بروز  به محض  شود،  اجتماعي  هنجارهاي 
آن  به  بخشيدن  بهبود  اشتباهي،  چنين 
رابطه اجتماعي بسيار مشكل خواهد بود. 
همسرتان  مادر  به  يك بار  كافيست  فقط 
پرداخت  با  جبران  پيشنهاد  شام،  براي 
مالي را بدهيد و ديگر براي هميشه روابط 
صميمانه خانواده تان به هم خواهد خورد و 
برعكس اگر براي انجام كاري از كسي كمك 
بخواهيد، در حالي كه در حالت عادي، آن 
شخص براي انجام آن كار دستمزد دريافت 
خواهد كرد، حتما احساس سوء استفاده به 
وي دست خواهد داد. آن چيزي كه ما از 
اين فصل برداشت خواهيم كرد در دو نكته 
باشيم  مراقب  آنكه  اول  مي شود،  خالصه 
هنجارهاي اجتماعي و بازار مراودات خود 
را گم نكنيم! با جبران نقدي يك فعاليت 
صورت گرفته، سعي نكنيم ارزش كار انجام 
شده را در قالب پول و ماديات بسنجيم و از 
طرفي يادمان باشد، بعضي از افراد در قبال 
دريافت  توقع  مي دهند،  انجام  كه  كاري 
دستمزد دارند، مبادا طوري رفتار كنيم كه 
احساس سوء استفاده شدن به آنها دست 

بدهد. 
دوم آنكه، براي جبران خدمات افراد به 
انجام داده اند، در  آنها و كاري كه  جايگاه 
بيشتري  دقت  مازلو  نيازمندي هاي  هرم 
دارند،  مالي  جبران  توقع  بعضي ها  كنيم. 
برخي توقع ديده شدن و برخي توقع خود 

شكوفايي.

اين كتاب با تكيه بر 
آزمون و روش هاي معتبر 
تحقيقي و بر مبناي نتايج 
آزمايش هاي انجام شده 
واقعي توسط تيم هاي 
دانشگاه هاي  تحقيقاتي 
معتبر به ما نشان مي دهد 
كه دقيقا چه چيزي در 
تصميم گيري هاي روزانه ما 
تاثير مي گذارد
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