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با دستور رئيس جمهور انجام شد
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گروه فراب
استوار و اميدوار به آينـده

فراب در سالي كه گذشت
مرور مهم ترين رويدادهاي سال 1399



سال 1400
بر شما مبارك

لحظه تحویل سال 1400 هجری شمسی به ساعت رسمی 
جمهوری اسالمی ایران

ساعت 13 و 7 دقیقه و 28 ثانیه )13:07:28(
روز شنبه 30 اسفند 13۹۹ هجری شمسی

ر   ما ای  ز تو نور دل  و  دیدا
ر   ما گردش اندیشه  بيدا

ای  ز تو  رویان  زمستان  و  بهار
ای  تو گرداننده ليل  و نهار

ای  ز تو تغییر حال   و  سالها
حال  ما   را  كن تو   خوشتر  حالها

ترجمه فارسي دعاي تحويل سال، 
دكتر محمدرضا شفيعي كدكني



همراهان ارجمند و مخاطبان گرانقدر نشريه فراب!
اكنون كه در روزهاي پاياني سال 1399 قرار داريم، خداوند متعال را شاكر هستيم كه بار ديگر فرصت و امكان توليد پنج شماره 
ديگر از نشريه فراب را )شماره هاي 68، 69، 70، 71 و 72( را به ما عنايت فرمودند. ما در آنچه با عنوان نشريه فراب در دوره هاي 
حدوداً دوماهه در اختيار شما قرار مي دهيم، مي كوشيم در حد توانمان، بازتاب دهنده نتيجه كوشش گروهي و همت واالي همكاران 
گرانقدرمان در گروه فراب باشيم كه در جاي جاي ايران عزيز و چند كشور ديگر جهان، صادقانه و بي ادعا، مشغول انجام وظيفه هستند.
از اين رو، بر خود الزم مي دانم به نمايندگي از دست اندركاران اين نشريه، از توجه و عنايت مديرعامل محترم گروه فراب و همراهي 
و راهگشايي هاي مؤثر يكايك اعضاي گرامي شوراي سياست گذاري نشريه فراب و مجموعه همكاران عزيز گروه فراب در شركت هاي 
مختلف، صميمانه سپاسگزاري كنم و به آنان دست مريزاد بگويم. پس با كمال احترام، از همراهي ها و همكاري هاي ارزنده 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، علي اصغر مرادي، وحيد قاسمي، رضا رياحي، 
نازآبادي، هبت اهلل حسين مشكي، ميثم مهرورزي، محسن خورسندي، دكتر مرتضي منشي زاده، سعيد يعقوبي، مصطفي  محمدرضا 
دليرپور، رضا كيوانيان، بهزاد پويش، حميدرضا بنايي فرد، محمد فالح رجب پور زارع، مهدي مشيري، رحمان جايكي، فردين ناصری، 
وحيد حاجي، دكتر ايوب موحدزاده و مريم بحيرايي، اين همراهان گرانقدر هستند. همچنين بايد از همكاران محترم خودم در روابط 
عمومي شركت فراب، خانم زهرا شهاليي و آقاي مزدك غياثي نيز كه هريك به گونه اي، سهم درخوري در به  ثمر رسيدن هر شماره 
از نشريه دارند، سپاسگزاري كنم. و البته همين جا و ظيفه دارم از دوستان و همكاراني كه ممكن است نام شريفشان را از قلم انداخته 

باشم، عذرخواهي كرده و زحمات آنان را پاس بدارم. 
توزيع  و  توليد  نشريه  نسخه چاپي  اسفند 1398(،  و  )بهمن  نشريه  از شماره 68  و مالحظاتي،  به محدوديت ها  بنا  مي دانيد كه 
نمي شود. اما فايل PDF هر شماره پس از توليد، در اينترانت و سايت در دسترس همگان قرار خواهد گرفت و ما همچنان به كمك 

شما در شماره هاي آتي نشريه فراب، دلگرم و نيازمنديم؛ اين نشريه متعلق به خود شماست. با ما بمانيد و ما را همراهي كنيد.
سردبير

چند جمله اي با همراهان نشريه فراب در سال 1399

نشريه متعلق به شماست؛ با ما بمانيد



 نشريه فراب / بهمن و اسفند 1399
سال دهم/ شماره 72/ 50 صفحه

در اين شماره مي خوانيد:در اين شماره مي خوانيد:

پيام مديرعامل گروه فراب به مناسبت نوروز 1400
  بي شك سال 1399 را مي توان يكي از استثنايي ترين سال هاي دهه هاي اخير در حوزه 

كسب و كار داخلي و بين المللي دانست. شيوع بيماري كرونا و اثرات قابل توجه آن بر 
حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي، بسياري از شركت هاي بزرگ را نيز در سراسر دنيا به چالش 

كشيد. اين اثرات در كشور عزيزمان ايران، به دليل حداكثر شدن تحريم هاي ظالمانه و 
افزايش مشكالت تأمين نقدينگي...

 امضاي قرارداد اجراي مرحله دوم
 احداث »تونل استقالل« در تاجيكستان 

 به گزارش روابط عمومي شركت فراب، در مراسم امضاي قرارداد اجراي مرحله دوم احداث 
»تونل استقالل« كه روز يكم بهمن ماه 1399 در هتل هيلتون شهر »دوشنبه« در كشور 
تاجيكستان برگزار شد، سفير جمهوری اسالمی ايران در تاجيكستان، معاون مدير عامل 

شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران و جمعي از مديران ارشد وزارت نقليات تاجيكستان 
حضور داشتند...

 معرفي پروژه هاي گروه فراب
 در نمايشگاه بين المللی صنعت برق ايران

گروه فراب با حضور در »بيستمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران« كه همزمان با 
»شانزدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت آب و تاسيسات آب و فاضالب ايران« در روزهاي 

23 تا 26 دي ماه در محل دائمی نمايشگاه های بين المللی تهران برگزار شد، به معرفي 
توانمندي هاي فني و مهندسي خود پرداخت...

فراب، برنده مناقصه احداث آب شيرين كن چابهار شد
معاون اجرايي سد قوچم و قطعه انتهايي سامانه انتقال آب سد آزاد در شركت توسعه منابع 

آب و نيروي ايران با اهداي لوح تقديري، از عملكرد شركت فراب به عنوان پيمانكار پروژه 
تونل انتهايي سامانه انتقال آب سد آزاد، قدرداني كرد...

 تقدير كارفرماي پروژه تونل آزاد
 از عملكرد شركت فراب در اين پروژه

معاون اجرايي سد قوچم و قطعه انتهايي سامانه انتقال آب سد آزاد در شركت توسعه منابع 
آب و نيروي ايران با اهداي لوح تقديري، از عملكرد شركت فراب به عنوان پيمانكار پروژه 

تونل انتهايي سامانه انتقال آب سد آزاد، قدرداني كرد. به گزارش روابط عمومي شركت فراب، 
در اين لوح تقدير كه به امضاي »رامين رحماني«، معاون اجرايي سد قوچم و قطعه انتهايي 

سامانه انتقال آب سد آزاد در شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران رسيده،...

 سرعت قابل توجه عمليات اجرايي
در تمامي جبهه هاي كاري نيروگاه پارس جنوبي

 Steam با تأمين ولوهای كسری، اجرای خطوط پايپينگ مسير كندانس كه پيش نياز عمليات
Blow Out واحد اول است، تكميل شد. از دگر سو با االيمنت نهايی پمپ های CEP و 

همچنين پيش راه اندازی و تحويل تابلوهای MCC Room ساختمان، جزيره CEP جهت 
شروع عمليات بخارشويی آماده و قابل بهره برداری شد. ...

مرور كوتاه مهم ترين رويدادهاي فراب در سال 1399
  اگرچه سال 1399 به صورت كامل و تقريباً در همه جاي ايران و جهان، در انحصار كرونا 

بود و اين ويروس دردسر ساز، سايه خود را بر همه چيز افكنده بود، اما گروه فراب با مديريت 
مناسب شرايط كرونايي، سال پر جنب و جوشي را پشت سر گذاشت و تمام پروژه هاي فراب 

در داخل و خارج كشور، خوشبختانه به صورت پويا و فعال، مشغول به كار بودند...

طراحي، ساخت و نصب تجهيزات نيروگاه درالوك 2 عراق
 TRCM كليه تجهيزات اعم از دريچه هاي استاپالگ، دريچه هاي راديال، آشغالگير و ماشين  
به همراه كليه متعلقات كه توسط شركت ساخت تجهيزات فراب تامين و ساخته شده است، 
به محل سايت نيروگاه درالوك 2 عراق حمل و فرايند نصب آنها متناسب با جبهه هاي كاري 

تحويل شده و در حال انجام است

خريد تجهيزات و بهينه سازي سخت افزاري و نرم افزاري 
سيستم كنترل نيروگاه كرخه 

تاكنون تابلوهاي UCB واحدهاي اول تا سوم نيروگاه كرخه به همراه تجهيز 
،Substation توسط شركت ساخت تجهيزات فراب تامين و به سايت نيروگاه ارسال 

 Substation Control( شده است. با راه اندازي تابلوي سيستم كنترل جديد پست برق
Panel( و UCB1 و USB2 ارتباط واحدهاي اول و دوم با ديسپاچينگ ملي برقرار شد. 

همچنين مراحل نصب، كابل كشي و كانكشن تابلو سوم نيز با موفقيت به اتمام رسيده است.

مديريت پيمان HRSG نيروگاه متمركز پارس جنوبي 
در ماه گذشته، بيش از 235 تن تجهيزات غير تحت فشار مربوط به سيستم بويلرهاي 

بازيافت حرارتي نيروگاه متمركز پارس جنوبي شامل كيسينگ، داكت و استيل استراكچر 
تحت مديريت پيمان شركت ساخت تجهيزات فراب از شركت آذرآب حمل و به سايت 

نيروگاه در عسلويه تحويل داده شده است. با اين حساب، تاكنون بالغ بر 6150 تن از اين 
تجهيزات حمل و 250 تن باقي مانده نيز در حال تكميل فرايند ساخت در كارخانه آذرآب 

هستند.

طراحي، تامين ونصب جرثقيل هاي آب شيرين كن پارس جنوبي 
جرثقيل هاي آب شيرين كن پارس جنوبي توسط شركت ساخت تجهيزات فراب تامين و 

با موفقيت در سايت پروژه نصب شد. با  انجام موفقيت آميز آزمايش هاي تست و راه اندازي 
توسط كارفرماي پروژه، فرايند تحويل موقت اين جرثقيل ها در بهمن ماه سال جاري انجام و 

تجهيزات با موفقيت تحويل كارفرماي طرح شد... 

تامين و ساخت داكت بخار نيروگاه سيكل تركيبي داالهو 
با ارسال كليه تجهيزات و قطعات ساخته شده بخش هاي داكت اصلي و هدر داكت بخار 
نيروگاه سيكل تركيبي داالهو توسط شركت ساخت تجهيزات فراب، پيشرفت 98 درصد 

براي اين پروژه ثبت شده است... 

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

 تأثير الياف حاوی الياف ميكرو، ماكرو و نانوپليمری
بر روی عملكرد فيزيكی روسازی آسفالتی

اصالح و ارتقای خواص عملكرد روسازی های آسفالتی با استفاده از افزودنی های مختلف، 
همواره مورد توجه پژوهشگران و فعاالن در حوزه صنعت راه سازی بوده است. الياف به 

عنوان يكی از انواع افزودنی ها و نيز به خاطر ويژگی های مكانيكی و خاص آنها، قابليت های 
زيادی در تغيير عملكرد آسفالت خواهند داشت. تاكنون مطالعات گسترده ای در زمينه 
عملكرد الياف در مخلوط های آسفالتی و نقش آن در روسازی صورت گرفته است، اما 

تاكنون مطالعه ای در خصوص مدل سازی آماری عملكرد روسازی آسفالتی حاوی الياف 
ميكرو، ماكرو و نانو و تأثير اين الياف بر روی مشخصات فيزيكی و مكانيكی روسازی 

آسفالتی انجام نشده است. اين مطالعه با هدف مدل سازی آماری عملكرد روسازی آسفالت 
حاوی الياف پلی پروپيلن در اندازه های ماكرو، ميكرو و نانو در دو سطح 0/5 و 1 درصد از 
الياف انجام گرفته است. بدين منظور، نمونه های آسفالت حاوی 0/5 و 1 درصد از الياف 

در سه سطح ماكرو، ميكرو و نانو ساخته شد و در معرض آزمايشات فضای خالی، مقاومت 
مارشال، حساسيت رطوبتی، مدول برجهندگی و خزش مكانيكی قرار گرفتند. داده های به 

دست آمده به صورت ميانگين آماری گزارش شد....

بوم گردي اقامتگاهي محلي با ساختار سنتي
 در شماره 67 كه در ثلث پاياني 1398 به چاپ رسيد، استان هرمزگان به عنوان نگين 

طاليي مقصد گردشگري كشورمان در ماه هاي سرد سال معرفي شد. در اين سفر 
مي خواهيم كنكاش بيشتري در نقاط زيبا و بكر اين استان داشته باشيم و سفري بچينيم 

كه در پايان آن مطمئن باشيم هرمزگان ارزش چند بار بازديد را هم دارد.
ترنسفر: براي سفر هوايي، عسلويه و المرد شهرهاي مناسبي هستند كه مي توان به عنوان 

نقطه آغاز سفر انتخاب شوند...
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جلد نشريه شماره 72

 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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سالي كه گذشت، پُر از حادثه ها و اتفاق هاي ريز و 
درشت بود. ويروس كرونا نيز در تاخت و تاز بود 
بستگان  درگذشت  از  اخباري  چندگاهي،  از  هر  و 
به  نزديكان همكاران عزيزمان در گروه فراب،  و 

دستمان مي رسيد...                                             صفحه 13

نشريه فراب به روايت تصوير
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پيام مديرعامل

نشريه شماره 72 | بهمن و اسفند 1399

به نام خداي يكتا
همكاران پر تالش گروه فراب

سالم و درود
استثنايي ترين  از  يكي  مي توان  را   1399 سال  شك  بي 
و  داخلي  كار  و  كسب  حوزه  در  اخير  دهه هاي  سال هاي 
بين المللي دانست. شيوع بيماري كرونا و اثرات قابل توجه 
آن بر حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي، بسياري از شركت هاي 
بزرگ را نيز در سراسر دنيا به چالش كشيد. اين اثرات در 
تحريم هاي  شدن  حداكثر  دليل  به  ايران،  عزيزمان  كشور 
كمبود  و  نقدينگي  تأمين  مشكالت  افزايش  و  ظالمانه 
و  مشهودتر  صنعتي،  بازارهاي  كوچك شدن  و  مالي  منابع 
محسوس تر بود و گروه بزرگ فراب را نيز همانند بسياري 
اما خوشبختانه و  به چالش كشيد.  فعاالن حوزه صنعت  از 
تالش گران،  شما  غيرت  و  كوشش  و  يكتا  خداوند  ياري  با 

پيام مديرعامل گروه فراب

به مناسبت نوروز 1400
دوره اي  در  و  ساختيم  ممكن  را  غيرممكن ها 
بنگاه هاي  از  بسياري  زوال  شاهد  متأسفانه  كه 
سروقامت  همچنان  فراب  گروه  بوديم،  اقتصادي 

ايستاد و ادامه داد.
در سال 1399، با وجود محدوديت هاي فراوان 
بار  توانستيم  اقتصادي،  و  اجرايي  حوزه هاي  در 
ديگر كشور را با افتتاح فاز دوم بزرگ ترين پروژه 
آب شيرين كن كشور در بندرعباس، افتتاح واحد 
داالهو،  تركيبي  سيكل  نيروگاه  گاز  بخش  دوم 
افتتاح رسمي ايستگاه هاي برج ميالد، ميدان قيام 
افتتاح  و  تهران  مترو   7 خط  پروژه  در  دوالب  و 
دسترسي دوم ايستگاه كوه سنگي در خط 2 قطار 

شهري مشهد، ياري نماييم.
راه اندازي  با  توانستيم  مذكور،  موارد  بر  عالوه 
با  پارس جنوبي  نيروگاه  اصلي  كنترل  سيستم 
تكيه بر توان مهندسي داخلي، كسب رتبه نخست 
توليد انرژي برق آبي كشور توسط نيروگاه گتوند، 
كسب رتبه برتر در »نرخ انرژي قابل توليد« توسط 
نيروگاه هاي سيكل تركيبي شيركوه يزد و داالهو، 
معرفي پروژه چندمنظوره اومااويا به عنوان يكي 
از چهار پروژه منتخب تونل سازي جهان از سوي 
ITA، راه اندازي سيستم كنترل و سنكرون مجدد 
تركيبي  نيروگاه سيكل  پذيرش  و  كرخه  نيروگاه 
برگ هاي  ايران،  انرژي  بورس  در  يزد  شيركوه 
زرين ديگري را در راستاي اعتالي برند فراب ورق 

بزنيم.
سيكل  نيروگاه  توسعه  پروژه   اخذ  با  همچنين 
پروژه  مگاوات،   160 ظرفيت  به  بمپور  تركيبي 
 5000 ظرفيت  به  چابهار  كن  شيرين  آب  احداث 
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دستگاه  دو  احداث  پروژه  روز،  در  مكعب  متر 
خوزستان،  سبز  كاغذ  شركت  دوگانه سوز  بويلر 
فتوولتائيك  خورشيدي  نيروگاه  احداث  پروژه 
استخراج  پروژه  مگاوات،   10 ظرفيت  به  اردكان 
رمز ارز با استفاده از برق توربين انبساطي نيروگاه 
رامين، پروژه استخراج رمز ارز با استفاده از برق 
پروژه  منتظري،  شهيد  نيروگاه  انبساطي  توربين 
قم،  شهرهاي  در  ريلي  پروژه هاي   E&M بسته 
اجراي  قرارداد  امضاي  و  تهران  و  مشهد  تبريز، 
مرحله دوم احداث تونل استقالل در تاجيكستان، 
حوزه  در  فراب  گروه  حضور  در  مهمي  گام هاي 
كسب و كارها، به خصوص كسب و كارهاي نوظهور 

برداشته شد.
در سال 1399 و با تاسيس شركت هاي »مديريت 
فراب«،  تجديدپذير  طرح هاي  توسعه  و  انرژي 
»مهندسي ترانس فراب« و »توسعه آب و نيروي 
براي  گروه  استراتژيك  حركت  فراب«،  پارس 
تشكيل هلدينگ بزرگ فراب آغاز شد و شتاب 
قابل توجهي گرفت كه اميدواريم با همراهي همه 

اين هدف  به  بتوانيم در سال جديد،  اركان شركت 
مهم و استراتژيك به طور كامل دست يابيم.

خداوند متعال را شاكريم كه در سالي كه گذشت 
و با همراهي هاي مطلوب شما بزرگواران و اقدامات 
از  بسياري  با  مقايسه  در  شركت،  در  شده  انجام 
همكاران  سالمتي  حفظ  در  هم تراز  شركت هاي 
سعي  و  بوديم  موفق  آن ها  محترم  خانواده هاي  و 
بار  انساني،  منابع  قراردادن  اولويت  در  با  تا  كرديم 
ديگر بر اعتقادات راسخ مان مبني بر ارزشمند بودن 

سرمايه هاي انساني گروه فراب پافشاري نماييم.
خانواده هاي  و  شما  براي   1400 سال  اميدوارم 
شادكامي  و  سالمتي  بركت،  از  پر  سالي  عزيزتان، 
باشد و با تكيه بر خداوند متعال و همپايي همه شما 
دلسوزان و توانمندان فرابي، بتوانيم در آخرين سال 
از قرن اخير، نظاره گر درخشش بيشتر گروه فراب 
در اتمام پروژه هاي در دست اجرا و حضور موثر در 

حوزه هاي كسب و كار داخلي و بين المللي باشيم.
علي وكيلي
 مدير عامل گروه فراب
26 اسفند 1399

 سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت
بادت اندر شهرياري برقرار و بر دوام

               سال خرم، فال نيكو، مال وافر، حال خوش
اصل ثابت، نسل باقي، تخت عالي، بخت رام
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امضاي قرارداد اجراي مرحله دوم
 احداث »تونل استقالل« در تاجيكستان 

احداث  دوم  مرحله  اجراي  قرارداد 
در  تاجيكستان،  در  استقالل«  »تونل 
مراسمي با حضور مقام هايي از جمهوری 
شهر  در  تاجيكستان  و  ايران  اسالمی 
نقليات  وزير  امضاي  به  »دوشنبه«، 
فراب  گروه  عامل  مدير  و  تاجيكستان 

رسيد.
به گزارش روابط عمومي شركت فراب، 
مرحله  اجراي  قرارداد  امضاي  مراسم  در 
روز  كه  استقالل«  »تونل  احداث  دوم 
هيلتون  هتل  در   1399 بهمن ماه  يكم 
تاجيكستان  كشور  در  »دوشنبه«  شهر 
اسالمی  جمهوری  سفير  شد،  برگزار 
ايران در تاجيكستان، معاون مدير عامل 
ايران  نيروي  و  آب  منابع  توسعه  شركت 

نقليات  ارشد وزارت  از مديران  و جمعي 
تاجيكستان حضور داشتند، قرارداد انجام 
به  استقالل«،  »تونل  پروژه  دوم  مرحله 
نقليات  وزير  ابراهيم«،  »عظيم  امضاي 
تاجيكستان، و دكتر »علي وكيلي«، مدير 

عامل گروه فراب رسيد. 

 فراب پروژه تونل استقالل
 را با موفقيت تکميل خواهد كرد

دكتر »علی وكيلی«، مديرعامل گروه 
و  فراب  معرفي  به  مراسم  اين  در  فراب، 

برخي از فعاليت های آن پرداخت. 
از بزرگ ترين و  وي گفت: فراب يكی 
فني مهندسي  با سابقه ترين شركت های 
بسيار  سوابق  و  تجارب  كه  است  ايراني 

خوب و درخشانی را در پروژه های داخلی 
نيروگاه های  حوزه هاي  در  بين المللی  و 
نفت  ريلی،  حمل و نقل  حرارتی،  و  آبی 
و  راه  مترو،  پتروشيمی، ساخت  و  گاز  و 
اتوبان و صنايع آب و فاضالب، در كارنامه 

خود به ثبت رسانده است.
چندين  فراب  افزود:  ادامه  در  وكيلي 
سال متوالي به عنوان صادركننده ممتاز 
خدمات فني و مهندسي در ايران معرفي 
نصب  و  تأمين  خود،  كارنامه  در  و  شده 
متروهای  درصد   65 از  بيش  تجهيزات 
ايران و همچنين احداث بيش از 12هزار 

نيروگاه  آبی و حرارتي را دارد.
وي در بخش ديگری از سخنان خود 
كشور  در  فراب  فعاليت هاي  تاريخچه  به 

تاجيكستان پرداخت و گفت: گروه فراب، 
و  سد  از  بهره برداری  و  ساخت  طراحی، 
كه  را  »سنگ توده2«  بزرگ  نيروگاه 
پيوند  و  دوستی  از  نمادی  سال هاست 
و  ايران  ملت  دو  ناپذير  جدايی  و  عميق 
تاجيكستان به حساب می آيد، در كارنامه 
خود به ثبت رسانده است و خوشبختانه 
اكنون  مهندسی،  ارزشمند  دستاورد  اين 
نياز  مورد  انرژی  تأمين  در  مهمی  نقش 

جمهوری تاجيكستان دارد.
من  گفت:  ادامه  در  فراب  مديرعامل 
حرفه اي ام،  فعاليت  سال   45 طول  در 
نيروگاه های بسياری را در داخل و خارج 
ايران ديده ام و به جد می توانم بگويم كه 
تاجيكستان، كاری  نيروگاه سنگ توده 2 

با حضور وزير نقليات تاجيکستان و مدير عامل فراب انجام شد
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از  و يكی  برآمده  از عمق جان  است كه 
در  نيروگاهي  پروژه های  باكيفيت ترين 

سطح دنياست. 
فراب  كرد:  اميدواري  ابراز  سپس  وي 
ساير  در  را  باكيفيتي  فعاليت های  چنين 

پروژه ها نيز در تاجيكستان انجام دهد.
تونل  پروژه  درباره  سپس  وكيلي 
و  فراب  شركت  سهم  گفت:  استقالل 
تأمين  در  تاجيكستان  نقليات  وزارت 
 50-50 صورت  به  پروژه،  اين  مالي 
طرف  از  سهم  تأمين  در صورت  و  است 
خواهيم  تالش  نيز  ما  تاجيك،  دوستان 
كرد تا قبل از جشن سی سالگی استقالل 

تاجيكستان، اين پروژه به پايان برسد. 
وي افزود: من قول می دهم كه در اين 
از هيچ فعاليتی فروگذار نخواهيم  زمينه 
كرد تا اين كار به خوبی انجام بگيرد و اين 
پروژه به دست رئيس جمهور تاجيكستان 

افتتاح شود.

 هديه ارزشمند به
جشن استقالل تاجيکستان

نقليات  وزير  ابراهيم«،  »عظيم 
تاجيكستان، نيز در مراسم امضای قرارداد 
اين  استقالل«،  »تونل  دوم  مرحله  انجام 
رويداد را مهم توصيف كرد و گفت: »تونل 
استقالل«، تاريخي طوالنی دارد و ساخت 
آن در زمان شوروی سابق آغاز شده بود، 

ولی به داليل مختلف به پايان نرسيد.
وزير نقليات تاجيكستان سپس افزود: 
قرارداد  ايرانی  دوستان  با  آنكه  از  پس 
اجراي اين تونل را امضا كرديم و مرحله 
برخی  شد،  اجرا  تونل  اين  ساخت  اول 
ريزش  به  منجر  كه  آمد  پيش  مشكالت 
آب از سقف تونل شد و با برطرف شدن 
آنها، مردم توانستند از آن استفاده كنند.

دوم  مرحله  اجرای  اينكه  بيان  با  وي 
پروژه بنا به داليلی به تاخير افتاد، گفت: 
مهم اين است كه امروز به منظور امضای 
قرارداد اينجا حضور يافته ايم و قرار است 
در چارچوب اين سند، اقداماتی از قبيل 
تأمين روشنايی، تهويه، آتش نشانی، نصب 
برای  كه  غيره  و  نظارتی  دوربين های 
توسط  هستند،  مهم  تونل  موثر  عملكرد 

شركت فراب انجام شود.
در  تاجيكستان  دولت  مقام  اين 
كشور  دو  را  تاجيكستان  و  ايران  ادامه، 
دارای  و  هم فرهنگ  هم زبان،  دوست، 
كرد:  تصريح  و  خواند  مشترك  تاريخ 
اجرای  در  ايران  اسالمی  جمهوری 
در  زيرساختی  پروژه های  از  بسياری 
به  كه  است  داشته  سهم  تاجيكستان 
نيروگاه  ساخت  به  می توان  مثال  عنوان 
استقالل«  »تونل  و  »سنگ توده2«  آبی 
آنها  افتتاح  مراسم  در  كه  كرد  اشاره 
يافتند.  كشور حضور  دو  جمهور  رؤسای 

مرحله  آغاز  فرصت  امروز  خوشبختانه 
فراهم شده  استقالل«  »تونل  پروژه  دوم 
و تكميل آن تحفه ای ارزشمند به جشن 
سی سالگی استقالل تاجيكستان خواهد 

بود.

گامی در جهت رشد و بالندگی 
كشور دوست

»محمدتقی صابری«، سفير جمهوری 
طی  نيز  تاجيكستان،  در  ايران  اسالمی 
سخنانی در اين مراسم، »تونل استقالل« 
برای  حياتی  و  مهم  پروژه های  از  را 
اين  كه  گفت  و  كرد  عنوان  تاجيكستان 
اين  جنوب  و  شمال  بين  ارتباط  تونل 

كشور را تامين می كند.
شرايط  در  تونل  حفر  افزود:  صابري 
اين  و  حجم  اين  در  كوهستانی  سخت 
ولی  بود؛  دشواری  كار  كيلومتر،  ميزان 
نيز  انجام شد و مرحله دوم  خوشبختانه 
به لطف خداوند متعال با موفقيت تكميل 

خواهد شد.
در  ايران  اسالمی  جمهوری  سفير 
از  قدردانی  و  تشكر  با  تاجيكستان 
مخصوصا  و  تاجيك  و  ايرانی  مسئوالن 
شركت فراب و وزارت نقليات تاجيكستان 
كه با جديت و تالش های بی وقفه كار را تا 
مرحله امضای قرارداد پيش برده اند، گفت: 
خيلی خوشحاليم كه امروز گام ديگری در 

جهت رشد و بالندگی در كشور هم زبان 
می داريم.  بر  تاجيكستان  هم فرهنگ  و 
كشور  دو  جمهور  رؤسای  افزود:  صابري 
بر ضرورت استفاده از ظرفيت های موجود 
و  می كنند  تاكيد  روابط  توسعه  برای 
همكاري،  سند   170 از  بيش  امضای 
حاكی از آن است كه ايران و تاجيكستان 
در  همكاری  باالی  توانمندی های  دارای 

زمينه ها و ابعاد مختلف هستند.

روز مهم برای روابط دو كشور
اين گزارش مي افزايد: مهندس »بهروز 
مرادی«، معاون مديرعامل شركت توسعه 
و  مهم  با  نيز  ايران،  نيروی  و  آب  منابع 
تاريخی خواندن اين روز و ابراز خوشحالی 
بسيار  گفت:  مراسم  اين  در  حضور  از 
يادداشت  راستای  در  كه  هستم  مسرور 
تفاهمی كه در دو ژانويه سال 2020 بين 
ايران  نيروی  و  آب  منابع  توسعه  شركت 
جمهوری  نيروی  وزارت  از  نمايندگی  به 
جمهوری  نقليات  وزارت  و  اسالمی 
شيوع  وجود  با  و  شد  امضا  تاجيكستان 
ماه  چند  بی وقفه  تالش های   ،19 كوويد 
شاهد  و  نشست  ثمر  به  امروز  گذشته، 
انعقاد قرارداد همكاری براي انجام مرحله 
دوم پروژه »تونل استقالل« بين شركت 
فراب و وزارت نقليات تاجيكستان هستم.

پروژه  اين  اجرای  اينكه  بيان  با  وی 
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گامی ديگر در راستای تقويت روابط ميان دو كشور 
دوست و هم زبان خواهد شد، بيان كرد: با توجه به 
اينكه شركت فراب از تجربه و امكانات مالی و فنی 
مورد نياز جهت اجرای پروژه های بزرگ زيرساختی 
وزارت  بزرگ  پيمانكاران  از  يكی  و  بوده  برخوردار 
نيروی ايران محسوب می شود، اميدواريم كه اجرای 
به موقع و باكيفيت اقدامات تكميلی تونل استقالل، 
موجبات تحكيم روابط بين دو دولت را فراهم آورد 
احداث  در  ايرانی  شركت های  حضور  گسترش  و 
پروژه های مختلف در تاجيكستان را به دنبال داشته 

باشد.

معرفي و تاريخچه »تونل استقالل«
پروژه »تونل استقالل« در حدود 70 كيلومتری 
شمال شهر »دوشنبه« و در مسير راه »دوشنبه - 
خجند« قرار گرفته و ارتباط زمينی شمال و جنوب 
كشور تاجيكستان را تامين می كند. تونل استقالل 
شامل دو حلقه تونل موازی است كه يكی به عنوان 
تونل اصلی با كاربری تردد وسايل نقليه عمومی و 
ديگری به عنوان تونل تهويه و زهكش تونل اصلی 
در نظر گرفته شده است. طول هر يك از تونل ها 
حدود پنج كيلومتر است كه با احتساب دستك های 
ميانی، طول مجموع تونل ها به حدود 11 كيلومتر 
استقالل  تونل  اجرايی  می رسد. طراحی و عمليات 
در سال 1983 در زمان اتحاد شوروی سابق، آغاز 
شد و با فروپاشی شوروی متوقف شد. در ادامه پس 
شركت هاي  حضور  و  بسيار  نشيب هاي  و  فراز  از 
 )2013(  1392 سال  در  پروژه،  اين  در  مختلف 
دولت جمهوري اسالمي ايران تصميم به ارجاع كار 
به شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران گرفت كه 
اين شركت نيز ضمن دريافت بودجه اختصاصی و 
انتصاب مجری و تيم طرح، وارد اين عرصه شد و 
اقدامات ساختمانی تونل به اتمام رسيد. سرانجام، 
يادداشت  چهارچوب  در  ميالدی  گذشته  سال 
مشترك  كميسيون  اجالس  سيزدهمين  تفاهم 
جمهوری اسالمی ايران و جمهوری تاجيكستان و 
دوم  مرحله  انجام  در خصوص  تفاهم نامه همكاری 
پروژه تونل استقالل تاجيكستان بين وزارت نيروی 
جمهوری اسالمی ايران و وزارت نقليات جمهوری 
تاجيكستان، مقرر شد با توجه به تجربه بسيار موفق 
امكانات  و   2 سنگ توده  نيروگاه  در  فراب  شركت 
فنی- مالی مناسب، با مشاركت 50 درصدی شركت 
فراب در تأمين مالی مبلغ مورد نياز، اجرای كارها 
و فعاليت های طراحی، تأمين و نصب سيستم های 
تهويه، روشنايی، نظارت ايمنی و آتش نشانی پروژه 

توسط شركت فراب انجام شود.

روايتبه
تصوير
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گروه فراب با حضور در »بيستمين نمايشگاه 
با  همزمان  كه  ايران«  برق  صنعت  بين المللي 
آب  صنعت  بين المللی  نمايشگاه  »شانزدهمين 
روزهاي  در  ايران«  فاضالب  و  آب  تاسيسات  و 
23 تا 26 دي ماه در محل دائمی نمايشگاه های 
معرفي  به  شد،  برگزار  تهران  بين المللی 

توانمندي هاي فني و مهندسي خود پرداخت.
به گزارش روابط عمومي شركت فراب، اين 
مجوز  با  دي ماه   23 سه شنبه  روز  نمايشگاه ها 
ستاد ملي مقابله با كرونا گشايش يافتند و طي 
ضوابط،  تمام  رعايت  با  و  برگزاري  روز  چهار 
شرايط و تمهيدات بهداشتي الزم برای پيشگيري 
از ابتال به كرونا، فقط بازديدكنندگان تخصصی 
امكان  برق،  و  آب  صنعت  اقتصادی  فعاالن  و 
بر  افزون  نمايشگاه،  دو  اين  در  داشتند.  بازديد 
200 شركت فعال در صنعت برق و بيش از 75 
شركت فعال در صنعت آب و فاضالب در كنار 
چندين شركت خارجی، در فضايی بالغ بر سه 
هزار متر مربع، توانمندي هاي خود را در معرض 
نمايشگاه  دو  اين  دادند.  قرار  عالقه مندان  ديد 
روز جمعه 26 دي ماه به كار خود پايان دادند. 
غرفه گروه فراب در محل سالن خليج فارس اين 
نمايشگاه، طي روزهاي برگزاري، ميزبان جمعي 
برق  و  آب  صنايع  دست اندركاران  و  فعاالن  از 
در  نيز  كاري  مذاكره  و  نشست  چندين  و  بود 
محل غرفه برپا شد. از جمله بازديدكنندگان از 
غرفه فراب مي توان به دكتر »رضا اردكانيان«، 
الجبوری«، وزير تجارت  نيرو، »عالء احمد  وزير 
نيرو  وزير  معاون  عراق،  آب  وزير  معاون  عراق، 
در امور آب و آبفا و مدير عامل شركت مديريت 
انرژی های  سازمان  مديرعامل  ايران،  آب  منابع 
)ساتبا(،  برق  انرژی  بهره وری  و  تجديدپذير 
سفير  عراق،  در  ايران  اسالمي  جمهوري  سفير 
روابط  انجمن  رئيس  و  تهران  در  انگلستان 

عمومي ايران اشاره كرد.

روايتبه
تصوير

معرفي پروژه هاي 
گروه فراب در 

نمايشگاه بين المللی 
صنعت برق ايران

 دو نمايشگاه بين المللي
صنايع آب و برق ايران برگزار شد
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افتتاح دو ايستگاه ميدان قيام و دوالب در خط 7 مترو تهران
با دستور رئيس جمهور از طريق ويدئو كنفرانس انجام شد

دوالب  و  قيام  ميدان  ايستگاه  دو 
پنج شنبه  روز  تهران،  مترو   7 خط  در 
مديران  حضور  با   1399 اسفندماه   14
رئيس جمهور  مجازی  ارتباط  و  شهری 
عمومي  روابط  گزارش  به  شد.  افتتاح 
مترو  ايستگاه  افتتاح  با  فراب،  شركت 
ايستگاه  از  بهره برداری  و  قيام  ميدان 
خط  در  محالتی(  شهيد  )ميدان  دوالب 
7 مترو تهران، دسترسی به پرتراكم ترين 
محدوده تجاری شهر تهران آسان شد و 
بخش زيادی از مراجعان به بازار بزرگ، 
از  شخصی  خودروی  جای  به  می توانند 

حمل ونقل عمومی استفاده كنند.
 12 منطقه  در  قيام  ميدان  ايستگاه 

ری،  و خيابان های  تهران  بزرگ  بازار  به 
امين حضور  سه راه  و  قيام  بلوار  مولوی، 
بر  هم  دوالب  ايستگاه  و  است  نزديك 
بزرگراه  محدوده  تا  بازار  شرق  ترافيك 

محالتی تأثير گذار خواهد بود.
شركت  فراب، پيمانكار EPC طراحی، 
 7 پروژه خط  تجهيزات  اجرای  و  تأمين 
در  تهران  شهردار  است.  تهران  مترو 
مترو   7 خط  ايستگاه  دو  افتتاح  مراسم 
ايستگاه دوالب )ميدان  تهران درباره دو 
شهيد محالتی( و ميدان قيام گفت: اين 
دو ايستگاه با اعتبار 580 ميليارد تومان 
در دو منطقه تاريخی تهران ساخته شده 
و برای نخستين بار در شرايط تحريمی با 

از تجهيزات ساخت داخل مثل  بسياری 
»پيروز  می شود.  افتتاح  برقی  پله های 
آينده  هفته  افزود:  ادامه  در  حناچی« 
و  كرد  خواهيم  رونمايی  را  ملی  قطار 
با سازمان  نيز موافقت نامه ای  از آن  قبل 
برنامه و بودجه برای عقد قرارداد ساخت 
با  كه  داشت  خواهيم  داخلی  قطارهای 
راه اندازی آن و حمايت دولت، اين خأل را 
برطرف كنيم. در حدود 1500 تا دوهزار 
سرخط  فاصله  مناسب سازی  برای  واگن 
حركت قطارها كم داريم كه 630 واگن از 
چين وارد خواهد شد و مابقی را از طريق 

شركت واگن سازی تامين می كنيم.
در  نيز كه  تهران  رئيس شورای شهر 

به  اشاره  با  داشت،  حضور  مراسم  اين 
متناسب  نيز  مترو  ساخت  هزينه  اينكه 
يافته  افزايش  درصدی   300 تورم  با 
است، گفت: بدون كمك دولت نمی توان 
كالنشهر ها  در  را  مترو  زيرساخت های 
حمل ونقل  به  بايد  دولت  و  كرد  ايجاد 
عمومی به عنوان كاالی اساسی در تهران 
و كالنشهر ها نگاه كند. »محسن هاشمی 
رفسنجانی« افزود: خطوط مترو تهران و 
كيلومتر   450 به  بايد  اقماری  شهر های 
 230 تا كنون  كه  برسد  ايستگاه   255 و 
ايستگاه   130 از  بيش  و  مترو  كيلومتر 
تكميل  تا  زيادی  راه  و  شده  ساخته 

خطوط مترو باقی مانده است.

شركت فراب با ارائه بهترين پيشنهاد فني و مالي در 
مناقصه »بخش ساختماني پروژه احداث آب شيرين كن 
چابهار«، برنده اين مناقصه شد. به گزارش معاونت توسعه 
كسب و كار شركت فراب، قرارداد »احداث آب شيرين كن 
چابهار به ظرفيت 5000 متر مكعب در روز«، به روش 

EPC و بين شركت فراب و شركت تكاپوي آب و برق 
كارفرماي  عنوان  به  )تابش(  چابهار  آزاد  منطقه  شرق 
طرح امضا شد. به جهت ايجاد هم افزايي در گروه فراب، 
شركت ساختمان و نصب فراب براي اجراي اين بخش 

از كار معرفي شد.

فراب، برنده مناقصه 
احداث آب شيرين كن 

چابهار شد
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سالي كه گذشت، پُر از حادثه ها و اتفاق هاي ريز و درشت بود. ويروس كرونا نيز در تاخت و تاز بود و هر از چندگاهي، 
اخباري از درگذشت بستگان و نزديكان همكاران عزيزمان در گروه فراب، به دستمان مي رسيد. خانواده هاي زيادي در 
امكان  كه  بود  گونه اي  به  نيز  محدوديت ساز  پوشيدند. شرايط  سياه  جامه  و  عزيزانشان شدند  همكارانمان، سوگوار  بين 
برگزاري مراسم سوگواري و تسليت حضوري، در بيشتر اوقات وجود نداشت و همين محدوديت، داغ بر داغ مي افزود. ذكر 
نام يكايك اين عزيزان، ممكن نيست. يك بار ديگر، به تمام اين گراميان، تسليت مي گوييم و با آرزوي سالمتي و عاقبت 

به خيري شان، براي از دست رفتگانشان، طلب آمرزش مي كنيم. 
اما در اين بين، شاهد از دست رفتن سه همكار عزيز از بين همكاران گرانقدر گروه فراب بوديم كه هريك ساليان چندي 
را در جمع ما سپري كرده بودند و خاطرات زيادي را برايمان ساخته بودند. با اين دوستان، روزهايي را سپري كرده بوديم 
و يادهاي فراواني از آنها داشتيم. دلتنگشان هستيم و جايشان در بين ما خالي خواهد بود. دعا مي كنيم در جوار رحمت 

بي كران الهي، آسوده و آمرزيده باشند. يادشان به خير باد و نامشان، همچنان عزيز و محترم بماند ان شاءاهلل.

 سعيد امامي: همكار باسابقه در معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني شركت فراب كه هنوز هم ذكر خير و تعريف از 
اخالق نيك، سختكوشي و خستگي ناپذيري اش، در بين همكاران جاري است. انساني بود آراسته به صفات زيباي انساني و 
همكاري بود قابل احترام، زحمتكش، سر به زير و نجيب. بي سر و صدا و آرام، سر در كار خود داشت و با پيگيري هاي خاص 

خودش، هيچ كاري را نيمه تمام باقي نمي گذاشت. خدايش بيامرزاد. )وفات: تير 1399(

با حدود 10 سال  انساني و پشتيباني شركت تجارت و سرمايه گروه فراب بود و  عبدالرضا محدثي: كارشناس منابع 
سابقه فعاليت در اين شركت، مورد احترام همه همكارانش بود. او را به عنوان بزرگ جمع مي ديدند و خاطراتشان با او، نيك 

و دلنشين است. سفرش به خير و يادش ماندگار. )وفات: آبان 1399(

معاونت  در   ،1398 سال  مهرماه  تا  كه  شريف  صنعتي  دانشگاه  مكانيك  مهندسي  دانش آموخته  نعمت اللهي:  مهدي 
بازرگاني فراب، به عنوان كارشناس تأمين تجهيزات مشغول به خدمت بود و پس از فراب، در شركت ديگري، فعاليت مي كرد. 
رفتاري احترام برانگيز و سلوكي در خور تحسين داشت. همكاران اين انسان شريف و متخصص، خاطره نيكوكاري ها و 
خيرخواهي هاي وي را در رويدادهاي مختلف، فراموش نخواهند كرد. افسوس كه بيماري مهلك سرطان خون، اين مهندس 

گرانقدر را از ما گرفت. روحش شاد و در آرامش باد. )وفات: اسفند 1399(

ذكر خيري از همکاراني كه در سال 1399 از بين ما پر كشيدند

به ياد رفـتگان

                غنيمتي شمر اي شمع وصل پروانه 
                                         كه اين معامله تا صبحدم نخواهد ماند

               بر اين رواق زبرجد نوشته اند به زر  
                                         كه جز نكويي اهل كرم نخواهد ماند

)حافظ(



14

مجله خبري

نشريه شماره 72 | بهمن و اسفند 1399

تقدير كارفرماي پروژه تونل آزاد
 از عملكرد شركت فراب در اين پروژه

قطعه  و  قوچم  سد  اجرايي  معاون 
در  آزاد  سد  آب  انتقال  سامانه  انتهايي 
ايران  نيروي  و  آب  منابع  توسعه  شركت 
با اهداي لوح تقديري، از عملكرد شركت 
فراب به عنوان پيمانكار پروژه تونل انتهايي 

سامانه انتقال آب سد آزاد، قدرداني كرد.
به گزارش روابط عمومي شركت فراب، 
در اين لوح تقدير كه به امضاي »رامين 
و  قوچم  سد  اجرايي  معاون  رحماني«، 
قطعه انتهايي سامانه انتقال آب سد آزاد 
در شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران 
رسيده، آمده است: »نظر به ثبت ركورد 
جديد حفاري تونل در دي ماه سال 1399، 

با توجه به هندسه تونل و دشواري عمليات 
اجرايي تونل به خصوص در كيلومتراژهاي 
انتهايي، بدين  وسيله از زحمات مديريت 
پروژه و تمامي دست اندركاران و كاركنان 
زحمتكش پروژه قدرداني مي شود. توفيق 
روزافزونتان را از خداوند منان خواستارم.«

اين گزارش مي افزايد: پروژه تونل آزاد 
بر  مشتمل  كردستان،  استان  در  واقع 
طراحي و اجراي 11 كيلومتر تونل مكانيزه 
است.  خروجي  و  ورودي  سازه هاي  و 
 TBM حفاري تونل آزاد با يك دستگاه
هرنكنشت  شركت  از  كه   EPB نوع  از 
تأمين شد، در قالب اماني )بدون ارجاع به 

پيمانكار دست دوم( توسط شركت فراب 
نيز  پروژه  انجام است و طراحي  در حال 
در معاونت مهندسي فراب صورت گرفته 

است.
و  تنوع  تونل،  متري  قطر كوچك سه 
تغيير اليه هاي زمين شناسي، مسير ريلي 
متري،  روباره 150  تراز  تونل،  تك خطي 
به  فرعي  دسترسي هاي  و  شفت  نبود 
وارداتي  اقالم  تامين  محدوديت  تونل ، 
زير  متر  تونل 60  بودن  واقع  مصرفي ،  و 
از چندين مقطع ريزش  تراز آب و عبور 
اجرايي  اصلي  چالش هاي  از  تونل ،  در 
پروژه تا اين مقطع بوده است. به گونه اي 

تونل  عمق  افزايش  با  از سال 1396  كه 
و  مسير  زمين شناسي  اليه هاي  تغيير  و 
فرسوده شدن تجهيزات حفاري و ترابري، 
عمليات اجرايي با دشواري بااليي مواجه 
متر  به 30  تونل  ميانگين حفاري  و  شد 

در ماه رسيد. 
اجرايي  عمليات  روند  مستمر  بهبود 
تونل طي دو سال گذشته و داخلي سازي 
قطعات و غلبه بر مشكالت فني و اجرايي، 
باالي  حفاري  ركوردهاي  ثبت  به  منجر 
و جلب  متوالي  ماه  براي چند  متر   200
رضايت هرچه بيشتر كارفرماي طرح شده 

است.

با اهداي لوح تقدير انجام شد
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سرعت قابل توجه عمليات اجرايي 
در تمامي جبهه هاي كاري نيروگاه پارس جنوبي

گزارشي  مي خوانيم،  ادامه  در  آنچه 
كوتاه و خالصه از تالش و همت همكاران و 
پيمانكاران زير مجموعه شركت ساختمان 
و نصب فراب در پروژه نيروگاه پارس جنوبي 

در دی و بهمن سال جاري است: 

 Air Cooled بخش
 Condensers

اجرای  كسری،  ولوهای  تأمين  با 
كه  كندانس  مسير  پايپينگ  خطوط 
 Steam Blow عمليات  نياز  پيش 
Out واحد اول است، تكميل شد. از دگر 
سو با االيمنت نهايی پمپ های CEP و 
تحويل  و  راه اندازی  پيش  همچنين 
ساختمان،   MCC Room تابلوهای 
عمليات  شروع  جهت   CEP جزيره 
بخارشويی آماده و قابل بهره برداری شد. 
در جزيره ACC واحد دوم كابل كشی و 
كانكشن تابلوهای ساختمان SWGR و 
 Power كابل هاي  كانكشن   همچنين 
برنامه  مطابق  فن ها  الكتروموتور 

زمان بندي در حال انجام هستند.

 Heat Recovery Steam بخش
Generator

همزمان با عمليات سنكرون واحد اول، 
عمليات اجرايي بويلرهاي واحد دوم بخار نيز 
با جديت، در حال پيگيري است. در بويلر 
پكيچ هاي  هيدروتست  عمليات   3 شماره 
اصلی انجام و نصب عايق خطوط پايپينگ 
پكيچ های اصلی و اجرای خطوط پايپينگ 
اسيد شويی  عمليات  نياز  پيش  كه  موقت 
آغاز شده است كه بخش عمده ای از آن ها 
تاكنون انجام شده است. از سوي ديگر، با 
پنل  و   Inlet Duct -A نصب پنل های
داخلی  فضای   ،Outlet Duct شرقی 
كيسينگ بويلر شماره 3 مسدود شد. بعد 
عمليات  گازی،  سوم  واحد  خاموشی  از 
 Inlet سمت Expansion Joint نصب
 Gas نصب   ،Outlet Duct و   Duct
Equalizer و رفع پانچ و پيش راه اندازی 
Diverter بويلر شماره 3 نيز آغاز شد كه 
قرار دارد. در بخش  نهايی كار  در مراحل 
و  كابل ها  مسير  لدر  و  نصب سينی  برق، 
كابل كشی و ارنج كابل ها اتمام يافته و نصب 

در  نيز  تابلوها  و  كابل ها  كانكشن  و  گلند 
مراحل پايانی خود قراردارد. بخش عمده ای 
از تجهيزات ابزار دقيق بويلر شماره 3 نصب 
و تيوبينگ ارتباطی و هوك آپ مربوطه نيز 
اسيد شويی  عمليات  شروع  جهت  و  اجرا 
زمانی،  بازه  همين  در  است.  شده  ايزوله 
سيستم روشنايی بويلر شماره 3 نيز تكميل، 

تست و تحويل دستگاه نظارت شد. 
در بويلر شماره چهار، با تأمين كسری ها 
پايپينگ  خطوط  اجرايی،  موانع  رفع  و 
با  و  اجرا  كامل  طور  به  اصلی  پكيج های 
آماده  تحويل،  و  بازرسی  عمليات  انجام 
است  شده  هيدروتست  عمليات  شروع 
كه مطابق برنامه زمان بندي طی روزهای 
در  شد.  خواهد  آغاز  اسفندماه  ابتدايی 
داخلی  متعلقات  نصب  مكانيكال،  بخش 
كيسينگ از جمله بامپرساپورت ها، گزبفل ها 
تحويل  و  بوده  اتمام  به  رو  و سنتربافل ها 
مرحله به مرحله آنان در حال انجام است. 
در بخش برق، نصب ساپورت، سيني و لدر 
مسيركابل ها انجام شده و سايز ترازها در 

دستور كار قرار دارد.

 Steam Turbine and بخش
Generator

با  اگرچه  اول،  واحد   STG جزيره  در 
پايپينگ  آماده سازی  و  اجرايی  موانع  رفع 
 Steam عمليات ،HPS/LPS مسير بخار
Blow Out بويلر شماره 1 آغاز شد، اما با 
فرارسيدن موعد تعميرات اساسی كه پيش 
برنامه ريزی  گازی  بهره بردار  توسط  اين  از 
 Steam عمليات  بود،  شده  هماهنگی  و 
 STG متوقف شد. در جزيره Blow Out
كابل  كانكشن  و  گلند  نصب  دوم،  واحد 
 Control و SWGR تابلوهای اتاق های
و  قرار دارد. مونتاژ  پايانی خود  در مراحل 
كابل های  مسير  سينی  و  ساپورت  نصب 
نصب  و  كابل كشی  و  انجام  دقيق  ابزار 
تجهيزات ابزار دقيق توربين هال واحد دوم 
انجام است. همزمان  آغاز شده و در حال 
با حضور سوپروايزر، داربست بندی گنتری 
و  سوم  تا  اول  واحد  اصلی  ترانس های 
هچنين جزيره GIS انجام و جهت شروع 
 400 كابل های  سركابل زنی  عمليات 

كيلوولت آماده شدند.

Building of Power بخش
سيستم  راه اندازی  پيش  ادامه  در 
HVAC ساختمان های نيروگاه، سيستم 
جزيره   SWGR ساختمان   HVAC
تحويل  و  راه اندازی  اول  واحد   STG
نيز،  اجرايی  بخش  در  شد.  راه انداز  گروه 
ديواره   HVAC سيستم  داكت های 
و  واحد دوم و سوم   توربين هال  شمالی 
سرمايشی  پكيج هاي  داكت های  كلدينگ 
سيستم HVAC ساختمان های مشترك، 
سه  هر   ACC و  اول  واحد  هال  توربين 
واحد نصب شدند. الزم به ذكر است پيش 
از اين، اغلب ساختمان هاي مشترك پيش 
راه اندازي و تحويل گروه راه انداز شده است.

Desalination Plant بخش
باقی مانده فعاليت های  در دوماهه اخير 
آب  جزيره  آب  ذخيره  مخازن  اجرايی 
مخازن  هيدروتست  و  تكميل  شيرين كن 
دستگاه   به  و  انجام  موفقيت  با  مذكور 
نظارت تحويل شد. در حال حاضر، عمليات 
سندبالست و رنگ آميزی مخازن با پيشرفت 

قابل مالحظه ای در حال انجام است.
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فراب در سـالي
كه گذشـــت

مرور كوتاه مهم ترين رويدادهاي فراب در سال 1399

رئيس روابط عمومي

ابراهيم عبداهلل زاده

اگرچه سال 1399 به صورت كامل و تقريبًا در همه جاي ايران و جهان، در انحصار 
كرونا بود و اين ويروس دردسر ساز، سايه خود را بر همه چيز افكنده بود، اما گروه 
را پشت سر  پر جنب و جوشي  با مديريت مناسب شرايط كرونايي، سال  فراب 
گذاشت و تمام پروژه هاي فراب در داخل و خارج كشور، خوشبختانه به صورت 
پويا و فعال، مشغول به كار بودند. آنچه در اين گزارش ارائه مي شود، مرور كوتاهي 
اتفاق  فراب  فعاليت  حوزه  در  در سال 1399  كه  رويدادهايي  مهم ترين  بر  است 

افتاده است.
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فروردين
-طراحی و پياده سازی الجيك سيستم گاورنر نيروگاه دز )24 

فروردين(: 
گاورنر  سيستم  پياده سازی الجيك  و  طراحی  پروژه  تكميل  از  پس 
نيروگاه دز، فراب دارنده دانش طراحي و ساخت سيستم گاورنر بوده و به 
عنوان تأمين كننده، امكان ارائه محصول گاورنر فراب در پروژه هاي داخل 

و خارج از گروه فراب فراهم خواهد بود.       
بازسازي گاورنرهاي نيروگاه دز توسط شركت VOITH و در قالب 
قراردادي مستقيم بين اين شركت و شركت تعمير و نگهداري نيروگاه هاي 
بود. طي سال  انجام  از چندين سال پيش در حال  برق آبی خوزستان، 
گذشته و بعد از نصب تجهيزات، شركت VOITH بدون استقرار الجيك 
و  تعمير  شركت  آن،  از  پس  كرد.  ترك  را  پروژه  سيستم،  راه اندازي  و 
پروژه(  كارفرماي  عنوان  )به  خوزستان  برق آبی  نيروگاه هاي  نگهداري 
الجيك  پياده سازي  و  طراحي  )شامل  پروژه  ادامه  واگذاري  به  تصميم 
گاورنر و راه اندازي سيستم( به شركت هاي داخلي گرفت كه پس از بررسي 
ظرفيت هاي مختلف داخل كشور، اين پروژه به معاونت مهندسي شركت 
فراب واگذار شد. به سبب محدوديت زماني موجود و تأكيد كارفرما براي 
راه اندازي واحد قبل از تابستان، طراحي و پياده سازي الجيك سيستم از 
هفته هاي آخر سال پيش آغاز شد و در تعطيالت سال نو نيز ادامه داشت. 
پياده سازي الجيك سيستم گاورنر براي نخستين بار در داخل گروه فراب 

در حال انجام است.

ارديبهشت
از توليد 66  ايران  نيروی  -تقدير شركت توسعه منابع آب و 

هزار مگاوات ساعت انرژی توسط نيروگاه آزاد )3 ارديبهشت(: 
مدير امور بهره برداری طرح سد و نيروگاه آزاد در شركت توسعه منابع 
آب و نيروی ايران با اهدای لوح تقديری به شركت فراب، از توليد 66 
هزار مگاوات ساعت انرژی توسط نيروگاه 10 مگاواتی آزاد در سال 1398 

قدردانی كرد.
برق آبی  نيروگاه  نخستين  كردستان،  استان  در  آزاد  برق آبی  نيروگاه 
و  توربين  راه اندازی  و  نصب  ساخت،  طّراحی،  عمليات  كه  است  كشور 
گاورنر آن توسط متخصصان توانمند ايرانی در شركت فراب انجام شده 
است. بهره برداری از اين نيروگاه 10 مگاواتی به عهده شركت بهره برداری 

و نگه داری فراب قرار دارد. 

خرداد
-امضای تفاهم نامه همكاری در توسعه فناوری های نوآورانه بين 

شركت نفت و گاز فراب و پژوهشگاه صنعت نفت )13 خرداد(:
 تفاهم نامه همكاري در توسعه فناوري هاي نوآورانه بين شركت توسعه 
طرح هاي نفت و گاز فراب و پژوهشگاه صنعت نفت، به امضاي رئيسان 
اين دو مجموعه رسيد. موضوع اين تفاهم نامه، شناسايي، اولويت بندي و 
سرمايه گذاري در توسعه فناوري هاي نوين و همچنين كمك به شركت هاي 
استارتاپي و دانش بنيان براي دستيابي به محصوالت فناورانه قابل عرضه 
به صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پااليشگاهي در قالب مشاركت هر دو 
مجموعه است. به منظور دسترسي هر چه بهتر شركت توسعه طرح هاي 
نفت و گاز فراب به شركت هاي دانش بنيان، استارتاپي و شتاب دهنده هاي 
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مستقر در مركز نوآوري هاي پژوهشگاه صنعت نفت و همچنين رصد فناوري هاي در دست 
نوآوري هاي پژوهشگاه  بررسي پژوهشگاه صنعت نفت، يك فضاي اختصاصي در مركز 
صنعت نفت به شركت نفت و گاز فراب اختصاص داده شد و همكاران مديريت توسعه 

طرح هاي خطرپذير شركت نفت و گاز فراب در اين مركز مستقر خواهند شد.

تير
و  نوآوری  صندوق  با  فراب  شركت  بين  تفاهم نامه  و  موافقت نامه  -مبادله 
برق  صنعت  ارزش  زنجيره  توسعه  برای  مدرس  تربيت  دانشگاه  و  شكوفايی 

خورشيدی )9 تير(: 
در مراسمی در حضور وزير علوم، تحقيقات و فناوری، يك موافقت نامه بين شركت 
فراب با صندوق نوآوری و شكوفايی و يك تفاهم نامه بين شركت فراب با دانشگاه تربيت 
مدرس با هدف توسعه زنجيره ارزش صنعت برق خورشيدی در كشور امضا و مبادله شد.

وزير علوم، تحقيقات و فناوری در اين مراسم گفت: در فضای پروژه های ملی، حوزه 
انرژی دارای مزيت های زيادی است كه سرمايه گذاری در آن را توجيه پذير می كند. وي 
افزود: اكنون شرايطی ايجاد شده كه در بخش های زيادی از مجموعه های متكی به دانش 
و فناوری، جرأت ريسك، ايجاد شده و اين موضوع، نويدبخش دستيابی به نتايج خوبی 
در اين حوزه با ورود شركت های توانمند، بزرگ و باپيشينه ای مانند گروه فراب و دانشگاه 
تربيت  مدرس به عنوان دانشگاه جامع تحصيالت تكميلی در كشور است. غالمی سپس 
اجرای  و  مهندسی  و  فنی  در صادرات خدمات  فراب  گروه  موفق  تجربيات  به  اشاره  با 
پروژه های بين المللی گفت: اين تجربيات می تواند منجر به كسب موفقيت های جديد برای 

كشور و فراب در حوزه انرژی خورشيدی شود.
-صدور دستور توقف اجرای حكم انتقال 33 درصد سهام شركت فراب به 

گروه صنعتی سديد از سوی قوه قضائيه )16 تير(:
 با دستور قاضی اجرای احكام شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی شهيد 
مدنی تهران، اجرای حكم انتقال 33 درصد سهام شركت فراب به گروه صنعتی سديد 
متوقف شد. به دنبال پيگيری های صورت گرفته از سوی سهامداران دولتی و غير دولتی 
شركت فراب از قوه قضائيه و بيان مواردی از تخلف صورت گرفته در انتقال 33 درصد 
سهام شركت فراب به گروه صنعتی سديد )سهامی عام( و موافقت رئيس قوه قضائيه با 
اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسی كيفری، دستور توقف اجرای حكم جهت سير مسير 
قانونی از سوی قاضی اجرای احكام شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی شهيد 

مدنی تهران صادر شد.
-نيازهای فناورانه صنعت برق شركت فراب معرفی شد )17 تير(: 

نيازهای فناورانه شركت فراب در رويداد مجازی معرفی نيازهای فناورانه صنعت برق 
در محل صندوق نوآوری و شكوفايی با حضور نمايندگان حدود 200 شركت دانش بنيان 

مركز  و  شكوفايی  و  نوآوری  صندوق  همت  به  كه  مجازی  رويداد  اين  در  شد.  معرفی 
شركت ها و مؤسسات دانش بنيان معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و با حضور 
صنايع بزرگ اين حوزه به صورت مجازی برگزار شد، نيازهای فناورانه صنعت برق شركت 

فراب معرفی شد.
با  بندرعباس  در  كشور  آب شيرين كن  پروژه  بزرگ ترين  دوم  فاز  افتتاح   -

دستور رئيس جمهور از طريق ويدئو كنفرانس )26 تير(: 
فاز دوم پروژه آب شيرين كن يكصد هزار متر مكعبی بندرعباس به عنوان بزرگ ترين 
پروژه آب شيرين كن كشور در هفته دوازدهم پويش #هر هفته_الف_ب_ايران، با دستور 
رئيس جمهور از طريق ويدئو كنفرانس و با حضور معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا در 
محل پروژه به بهره برداری رسيد. مشاركت »شايا«، نماينده چهار شركت فراب، تانا انرژی، 
تيو انرژی و ماشين سازی ويژه، اجرای بزرگ ترين آب شيرين كن كشور را در بندرعباس با 

ظرفيت يكصد هزار متر مكعب در شبانه روز، به عهده دارد.
هدف از اجرای پروژه آب شيرين كن بندرعباس، تامين آب مورد نياز 90 هزار نفر از 

مردم شهرستان های خمير و بندرعباس است.
فاز نخست اين پروژه به ظرفيت 20 هزار متر مكعب، بيستم آذرماه 1397 با حضور 

معاون اول رئيس جمهور افتتاح شده بود.

مرداد
معاونت  توسط  پارس جنوبی  نيروگاه  اصلی  كنترل  سيستم  -راه اندازی 

مهندسی فراب )12 مرداد(:
 با وجود محدوديت هاي مختلف طي يك سال گذشته كه ممكن بود راه اندازي اين 
بخش از نيروگاه پارس جنوبي و متعاقب آن، راه اندازي كل نيروگاه را دچار مشكل كند، از 
ابتداي سال پيش، برنامه ريزي در معاونت مهندسي براي تكميل پياده سازي ها و راه اندازي 
سيستم كنترل انجام شد. اين سيستم، جديدترين نسل سيستم هاي كنترل نيروگاهي 
زيمنس بوده )سيستم T3000( و پروژه پارس جنوبي جزو اولين استقرارهاي اين سيستم 
در كشور است. دانش پياده سازي در محيط اين سيستم، استقرار، راه اندازي و تجميع آن 
با ساير سيستم هاي نيروگاه، در اختيار شركت هاي محدودي در كشور است و در حال 

حاضر معاونت مهندسي فراب اين دانش را در اختيار دارد.
-موفقيت نيروگاه  آبی گتوند در كسب رتبه نخست توليد انرژی برق آبی در 

كشور )13 مرداد(:
 سد و نيروگاه  آبي گتوند در استان خوزستان، با توجه به بارش مناسب نزوالت آسماني 
در سال آبي گذشته، عالوه بر كنترل موثر سيالب و جلوگيري از آسيب هاي مخرب به 
دشت خوزستان، موفق شد با توليد بيش از چهار ميليون و 900 هزار مگاوات ساعت انرژي 

پاك، رتبه نخست توليد انرژي برق آبي كشور در سال 1398 را كسب كند.

افتتاح واحد دوم بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبي داالهومبادله موافقت نامه فراب با صندوق نوآوري و شكوفايي
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شهريور
و  نصب  ساخت،  طراحی،  پروژه  »اخذ  مناقصه  در  فراب  شركت  موفقيت   -

راه اندازی دو دستگاه بويلر دوگانه سوز« )10 شهريور(:
 در تاريخ دهم شهريورماه، پروژه طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي دو دستگاه بويلر 
دوگانه سوز از سوي كارفرماي طرح )شركت كاغذ سبز خوزستان( به شركت فراب ابالغ 
شد. در اين مناقصه، شركت فراب موفق به كسب رتبه اول در پيشنهاد فني و مالي شد و 

در ارزيابي هاي بعدي كارفرما نيز حداكثر امتياز را كسب كرد. 
- معرفي شركت فراب به عنوان برنده اول مناقصه احداث نيروگاه خورشيدی 

فتوولتائيك اردكان )12 شهريور(: 
شركت فراب به عنوان برنده مناقصه پروژه احداث نيروگاه خورشيدي فتوولتائيك اردكان 
به ظرفيت 10 مگاوات، به روش EPC توسط كارفرماي طرح - شركت تامين انرژي سبز 
كوير وابسته به هلدينگ انرژي شستا– معرفي شد. اين موفقيت پس از رقابتي سخت و 
فشرده و با وجود رقبايي همچون گروه مپنا و ساير شركت هاي باسابقه كشور در اين عرصه، 
محقق شد. براي نخستين بار، شركت فراب با ورود به باشگاه شركت هاي توسعه دهنده 
نيروگاه هاي خورشيدي بزرگ مقياس )مگاواتي( كشور، سهم خود را از بازار نيروگاه هاي 
تجديدپذير استراتژيك كشور افزايش داده و مسير شركت براي ورود همه جانبه و موثرتر 

به مناقصات ملي و بين المللي اين حوزه هموار شده است.
- افتتاح واحد دوم بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبی داالهو با دستور رئيس 

جمهور از طريق ويدئو كنفرانس )13 شهريور(:
در هجدهمين هفته از پويش #هر_هفته _الف_ب_ايران، واحد دوم بخش گاز نيروگاه 
سيكل تركيبي داالهو در استان كرمانشاه به ظرفيت 310 مگاوات، با دستور رئيس جمهوري 
اسالمي ايران به صورت ويدئو كنفرانس و با حضور معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي و 
استاندار كرمانشاه در محل نيروگاه، به صورت رسمي افتتاح شد. نيروگاه داالهو از نوع سيكل 
تركيبی بوده و 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 روشB.O.O )ساخت، مالكيت و بهره برداری( و با هدف تأمين 
بخشی از تقاضای رو به  رشد انرژی برق در كشور، احداث شده است. نيروگاه داالهو كه با استفاده 
از واحدهای جديد با راندمان باال )57 درصد( احداث شده، پس از نيروگاه سيكل تركيبی 
شيركوه يزد، دومين نيروگاه سيكل تركيبی احداث شده با سرمايه گذاری شركت فراب محسوب 
می شود. واحد نخست اين نيروگاه، در هشتمين هفته از پويش # هر هفته _الف_ب_ايران، در 

تاريخ نوزدهم آذرماه 1398 با حضور رئيس وقت مجلس شورای اسالمی افتتاح شد.

آبان
- راه اندازی سيستم كنترل و سنكرون مجدد واحد اول نيروگاه كرخه )6 آبان(: 

اين  اول  واحد  مجدد  سنكرون  و  كرخه  نيروگاه  جديد  كنترل  سيستم  راه اندازي 
نيروگاه، با موفقيت انجام شد. پروژه بازسازي سيستم كنترل نيروگاه كرخه به صورت 
مشترك توسط شركت ساخت تجهيزات فراب و معاونت مهندسي شركت فراب در حال 
انجام است. تمام مراحل طراحي و پياده سازي سيستم كنترل جديد به صورت كامل 
در معاونت مهندسي فراب و ساخت تابلوها توسط شركت ساخت تجهيزات فراب انجام 

شده است.
- بهره برداری آزمايشی از ايستگاه مترو برج ميالد در خط 7 مترو تهران 

)26 آبان(: 
ايستگاه مترو برج ميالد در خط 7 مترو تهران، با حضور شهردار تهران به صورت 
بهره برداری  آغاز  و  بازديد  حاشيه  در  تهران،  شهردار  رسيد.  بهره برداری  به  آزمايشي 
آزمايشی از ايستگاه مترو برج ميالد در خط 7 مترو تهران در جمع خبرنگاران گفت: 
اين ايستگاه كه در كنار برج ميالد و دانشگاه علوم پزشكی ايران و بيمارستان ميالد 
قرار  مترو   7 خط  در  كه  بود  خواهد  ايستگاه ها  مراجعه ترين  پر  از  يكی  گرفته،  قرار 
دارد و خوشبختانه با سرعت بااليی عمليات آن انجام شد و امروز به شكل آزمايشی 
مورد بهره برداری قرار می گيرد. شركت  فراب، پيمانكار EPC طراحی، تأمين و اجرای 

تجهيزات پروژه خط 7 مترو تهران است.

آذر
- برنده شدن شركت فراب در مزايده »فروش برق حاصل از توليد توربين 

انبساطی در نيروگاه رامين« )2 آذر(:
 شركت فراب در مزايده »فروش برق حاصل از توليد توربين انبساطي در نيروگاه 
رامين« از سوي كارفرماي طرح، شركت توليد نيروي برق رامين، به عنوان برنده انتخاب 
شد. اين مزايده به عنوان اولين گام شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي براي 
بهره مندي از بازار توليد رمز ارز است و دليل اين امر، عدم استفاده از سوخت هاي فسيلي 
در توربين هاي انبساطي است. شركت فراب نيز به دليل جذابيت حوزه رمز ارزها، در اين 
مزايده شركت كرد و با همكاري فني شركت فناوري هاي نسل چهارم نيك  رآي، موفق به 

ارائه قيمت رقابتي در اين مزايده شد.
- تقدير از شركت فراب به عنوان »شركت برتر فعال در توسعه نيروگاه های 
برق آبی كوچك« در دومين دوره جايزه ملی انرژی های تجديدپذير ايران )26 

آذر(: 
 شركت فراب به عنوان »شركت برتر فعال در توسعه نيروگاه هاي برق آبي كوچك« در 
دومين دوره جايزه ملی انرژی های تجديدپذير ايران معرفي و موفق به دريافت تنديس 
و لوح تقدير شد. در دومين دوره جايزه ملی انرژی های تجديدپذير ايران كه همزمان با 
پنجمين كنفرانس مجازي بين المللي انرژی های تجديدپذير، در پژوهشكده علوم انرژي 

بهره برداري آزمايشي از ايستگاه مترو برج ميالد در خط 7 مترو تهرانافتتاح واحد دوم بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبي داالهو
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دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد، تنديس و لوح تقدير »شركت برتر فعال در توسعه 
نيروگاه هاي برق آبي كوچك« به شركت فراب اهدا شد. در دومين دوره از اين جايزه 
ارزيابی های  از  نقاط مختلف كشور حضور داشتند كه پس  از  ملی، 86 شركت كننده 
برگزاری  با  همزمان  برگزيدگان  داوران،  كميته  فشرده  جلسات  در  و  صورت پذيرفته 
شدند. شركت  تقدير  و  معرفي  تجديدپذير،  انرژی های  بين المللی  كنفرانس  پنجمين 
فراب نيز با معرفي »نيروگاه 10 مگاواتي آزاد« به دومين دوره جايزه ملی انرژی های 

تجديدپذير ايران، موفق به دريافت تنديس و لوح تقدير اين جايزه شد.
- افتتاح رسمی ايستگاه مترو برج ميالد در خط 7 مترو تهران با دستور 

رئيس جمهور از طريق ويدئو كنفرانس )27 آذر(:
ايستگاه مترو برج ميالد در خط 7 مترو تهران با دستور رئيس جمهور از طريق ويدئو 
كنفرانس در سی و هفتمين پويش ملی تدبير و اميد برای جهش توليد و همزمان با 
بهره برداري  افتتاح شد.  پروژه عمران و مديريت شهری در سراسر كشور،  افتتاح 99 
آزمايشي از ايستگاه مترو برج ميالد در خط 7 مترو تهران، روز دوشنبه بيست و ششم 
 EPC پيمانكار  فراب،  بود. شركت   آغاز شده  تهران  با حضور شهردار  امسال  آبان ماه 

طراحی، تأمين و اجرای تجهيزات پروژه خط 7 مترو تهران است.
- كسب رتبه برتر نيروگاه های سيكل تركيبی شيركوه يزد و داالهو در بين 

نيروگاه های كشور )29 آذر(:
 پس از ورود نيروگاه سيكل تركيبی شيركوه يزد به بازار عمده فروشي برق كشور، بر 
اساس اعالم شركت مديريت شبكه برق ايران در فصلنامه بهار 99 مديريت شبكه برق، 
اين نيروگاه موفق به كسب رتبه دوم در شاخص »نرخ انرژی قابل توليد« در بين تمام 
نيروگاه های خصوصی و دولتی سيكل تركيبی كشور شد. همچنين با وجود ورود نيروگاه 
سيكل تركيبي داالهو در اواخر تيرماه 99 به بازار عمده فروشي برق كشور، اين نيروگاه 
نيز موفق به كسب رتبه پنجم در شاخص »نرخ انرژی قابل توليد و سلب فرصت« در 
بين تمام نيروگاه های خصوصی و دولتی كشور شد. كسب اين موفقيت، حاصل ارائه 
قيمت هاي رقابتي در بازار عمده فروشي برق ايران از سوي معاونت توسعه كسب و كار و 
همچنين زحمات همكاران شركت بهره برداري و نگه داري فراب در نيروگاه هاي شيركوه 

يزد و داالهو بوده است.

دي 
- پذيرش نيروگاه سيكل تركيبی شيركوه يزد در بازار بورس انرژی )2 دي(:

 در راستاي استفاده از پتانسيل هاي بازار سرمايه و ايجاد تنوع در روش هاي فروش 
كار  دستور  در  انرژي  بورس  بازار  در  يزد  شيركوه  تركيبي  سيكل  نيروگاه  ورود  برق، 
شركت فراب قرار گرفت و در تاريخ دوم دي ماه 1399، اين نيروگاه در بورس انرژي ايران 
پذيرفته شد. اين موفقيت، گامي مهم در تسهيل فرآيند فروش برق توليدي اين نيروگاه 

و تسريع در نقدشوندگي آن براي شركت فراب خواهد بود.
و  فعاالن  ساير  و  فراب  شركت  مديرعامل  از  نيرو  وزير  قدردانی   -

دست اندركاران پويش #هر هفته_الف_ب_ايران )2 دي(:
وزير نيرو با اهداي لوح تقديري به مدير عامل شركت فراب، از مشاركت و نقش آفريني مؤثر 
شركت فراب در تحقق اهداف پويش #هر هفته_الف_ب_ايران در نيمه دوم سال 1398 و 
ادامه آن در سال 1399 قدرداني كرد. در اين لوح تقدير آمده است: »الف ب حروف آغازين 
الفباست و الفباي هر كار، زيربناي آن است. آب و برق، زيربناي توليد، توسعه و آباداني ميهنمان 
است و پويش فراگير ملي #هر هفته_الف_ب_ايران، ميداني وسيع براي خدمتگزاري و كمك 
به ساختن ايراني كه شايسته و سزاوار ايرانيان است. به واسطه نقش آفريني مؤثر جناب عالي 
در تحقق اهداف پويش #هر هفته_الف_ب_ايران در نيمه دوم سال 1398 و نظر به استمرار 
اين حركت شتابان و پر بركت در سال 1399، از مشاركت و نقش  ارزشمندتان در اين پويش 
قدرداني مي نمايد.« شركت فراب با بهره برداري از پروژه هاي نيروگاه سيكل تركيبی داالهو 
در استان كرمانشاه، نيروگاه آبي سردشت در استان آذربايجان غربي و پروژه آب شيرين كن 
100 هزار متر مكعبي بندرعباس در استان هرمزگان، در پويش #هر هفته_الف_ب_ايران 

مشاركت داشته است.
- معرفی پروژه شفت قائم 618 متری پروژه چندمنظوره اومااويا به عنوان 

پروژه منتخب بتنی )3 دي(: 
به  سريالنكا  كشور  در  اومااويا  چندمنظوره  پروژه  متري   618 قائم  شفت  پروژه 
پيمانكاري شركت فراب به عنوان »پروژه منتخب بتنی« از طرف هيأت رئيسه انجمن 
شاخه ايران و مركز تحقيقات بتن )متب(، معرفی و   –)ACI( بين المللی بتن آمريكا
 – )ACI( تقدير شد. در بيست و سومين همايش ساليانه انجمن بين المللی بتن آمريكا
شاخه ايران كه همزمان با كنفرانس ملی بتن و زلزله در سالن اجتماعات شركت توسعه 
منابع آب و نيروي ايران برگزار شد، »پروژه شفت قائم 618 متري پروژه چندمنظوره 
اومااويا در كشور سريالنكا به پيمانكاري شركت فراب« به عنوان »پروژه منتخب بتنی«، 
معرفی و لوح تقدير به مدير مهندسي ساختمان شركت فراب به نمايندگي از طرف مدير 

عامل شركت، اهدا شد.
- افتتاح دسترسی دوم ايستگاه كوهسنگی در خط 2 قطار شهری مشهد )6 دي(:

 دسترسی دوم ايستگاه كوهسنگی در خط 2 قطار شهري مشهد، با حضور شهردار 
مشهد و جمعی از اعضای شورای اسالمي و مديران اين شهر، افتتاح شد. پروژه خط 2 
قطار شهری مشهد، به طول 14 و نيم كيلومتر، دارای 13 ايستگاه است كه شركت فراب، 

پيمانكار EPC طراحی، تأمين و اجرای تجهيزات و ناوگان اين پروژه است.
- معرفي پروژه چندمنظوره اومااويا به عنوان يكي از چهار پروژه منتخب 
تونل سازی جهان در سال 2020 از سوي انجمن بين المللي تونل سازی و فضاهای 

زيرزمينی- ITA )10 دي(:
بر اساس اعالم انجمن بين المللي تونل سازی و فضاهای زيرزمينی )ITA(، »پروژه 
تا  پروژه های 50  بخش  در  نهايی  منتخب  پروژه  چهار  بين  در  اومااويا«  چندمنظوره 
500 ميليون يورويی در سال 2020 ميالدي قرار گرفت. انجمن بين المللي تونل سازی 
پروژه  كه  كرد  ارزيابي  بخش  هشت  در  را  داوطلب  پروژه   54 زيرزمينی،  فضاهای  و 
چندمنظوره اومااويا در كشور سريالنكا به پيمانكاري شركت فراب، در بين چهار پروژه 
منتخب نهايي در بخش پروژه های 50 تا 500 ميليون يورويی در سال 2020 ميالدي 
قرار گرفت. ارزيابی پروژه ها بر اساس شاخص هايي چون احجام عمليات پروژه، رعايت 
اصول ايمنی، نقش پروژه در غلبه بر مشكالت و كاهش آاليندگی و حفظ محيط زيست و 
 EPC دستاوردها و نوآوری هاي خاص پروژه، صورت گرفته است. شركت فراب، پيمانكار
)طراحی، تأمين و ساخت( پروژه چندمنظوره اومااويا است كه از بزرگ ترين پروژه های 

صدور خدمات فنی و مهندسی شركت های ايرانی به شمار می رود.
- برنده شدن شركت فراب در مزايده »فروش برق حاصل از توليد توربين 

معرفي پروژه اومااويا از سوي ITA به عنوان يكي از چهار پروژه منتخب تونل سازي جهان
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انبساطی در نيروگاه شهيد منتظری جهت توليد رمزارز« )20دي(:
نيروگاه  انبساطي در  توربين  توليد  از  برق حاصل  فراب در مزايده فروش   شركت 
شهيد منتظري جهت توليد رمزارز از سوي كارفرماي طرح، شركت توليد نيروي برق 
اصفهان، به عنوان برنده مزايده انتخاب شد. در سال جاري، شركت مادر تخصصي توليد 
نيروي برق حرارتي، سه مزايده فروش برق حاصل از توليد توربين انبساطي را برگزار 
كرده است. شركت فراب بعد از موفقيت در مزايده فروش برق حاصل از توليد توربين 
انبساطي در نيروگاه رامين، با برنده شدن در اين مزايده، دومين پروژه خود را در حوزه 

رمزارزها آغاز كرده است.
- حضور گروه فراب در نمايشگاه بين المللی صنعت برق و آب ايران )23 تا 26 دي(:

 گروه فراب با حضور در »بيستمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران« كه همزمان 
با »شانزدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت آب و تاسيسات آب و فاضالب ايران« در 
محل دائمی نمايشگاه های بين المللی تهران برگزار شد، به معرفي توانمندي هاي فني و 
مهندسي خود پرداخت. اين نمايشگاه ها با مجوز ستاد ملي مقابله با كرونا برگزار شدند 
و طي چهار روز برگزاري و با رعايت ضوابط، شرايط و تمهيدات بهداشتي الزم برای 
پيشگيري از ابتال به كرونا، فقط بازديدكنندگان تخصصی و فعاالن اقتصادی صنعت آب 
و برق، امكان بازديد داشتند. در اين دو نمايشگاه، افزون بر 200 شركت فعال در صنعت 
برق و بيش از 75 شركت فعال در صنعت آب و فاضالب در كنار چندين شركت خارجی، 
در فضايی بالغ بر سه هزار متر مربع، توانمندي هاي خود را در معرض ديد عالقه مندان 
قرار دادند.  غرفه گروه فراب در سالن خليج فارس اين نمايشگاه، طي روزهاي برگزاري، 
از فعاالن و دست اندركاران صنايع آب و برق بود و چندين نشست و  ميزبان جمعي 
مذاكره كاري نيز در محل غرفه برپا شد. از جمله بازديدكنندگان از غرفه فراب مي توان 
به دكتر »رضا اردكانيان«، وزير نيرو، »عالء احمد الجبوری«، وزير تجارت عراق، معاون 
وزير آب عراق، معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا و مدير عامل شركت مديريت منابع 
آب ايران، مدير عامل سازمان انرژی های تجديدپذير و بهره وری انرژی برق )ساتبا(، سفير 
جمهوري اسالمي ايران در عراق، سفير انگلستان در تهران و رئيس انجمن روابط عمومي 

ايران اشاره كرد.

بهمن
- امضای قرارداد اجرای مرحله دوم احداث »تونل استقالل« در تاجيكستان 

)1 بهمن(:
مراسمي  در  تاجيكستان،  در  استقالل«  »تونل  احداث  دوم  مرحله  اجراي  قرارداد   
به  در شهر »دوشنبه«،  تاجيكستان  و  ايران  اسالمی  از جمهوری  مقام هايي  با حضور 
امضاي وزير نقليات تاجيكستان و مدير عامل گروه فراب رسيد. در مراسم امضاي قرارداد 
استقالل« كه در هتل هيلتون شهر »دوشنبه« در  احداث »تونل  اجراي مرحله دوم 
معاون  تاجيكستان،  در  ايران  اسالمی  برگزار شد، سفير جمهوری  تاجيكستان  كشور 
مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران و جمعي از مديران ارشد وزارت نقليات 
تاجيكستان حضور داشتند، قرارداد انجام مرحله دوم پروژه »تونل استقالل«، به امضاي 
»عظيم ابراهيم«، وزير نقليات تاجيكستان، و دكتر »علي وكيلي«، مدير عامل گروه فراب، 
رسيد. پروژه »تونل استقالل« در حدود 70 كيلومتری شمال شهر »دوشنبه« و در مسير 
راه »دوشنبه – خجند« قرار گرفته و ارتباط زمينی شمال و جنوب كشور تاجيكستان را 
تامين می كند. پروژه تونل استقالل شامل دو حلقه تونل موازی است كه يكی به عنوان 
تونل اصلی با كاربری تردد وسايل نقليه عمومی و ديگری به عنوان تونل تهويه و زهكش 
تونل اصلی در نظر گرفته شده است. طول هر يك از تونل ها حدود پنج كيلومتر است كه 
با احتساب دستك های ميانی، طول مجموع تونل ها به حدود 11 كيلومتر می رسد. سال 
گذشته ميالدی در چهارچوب يادداشت تفاهم سيزدهمين اجالس كميسيون مشترك 
جمهوری اسالمی ايران و جمهوری تاجيكستان و تفاهم نامه همكاری در خصوص انجام 

مرحله دوم »تونل استقالل« استقالل تاجيكستان بين وزارت نيروی جمهوری اسالمی 
ايران و وزارت نقليات جمهوری تاجيكستان، مقرر شد با توجه به تجربه بسيار موفق 
شركت فراب در نيروگاه سنگ توده 2 و امكانات فنی- مالی مناسب، با مشاركت 50 
درصدی شركت فراب در تأمين مالی مبلغ مورد نياز، اجرای كارها و فعاليت های طراحی، 
تأمين و نصب سيستم های تهويه، روشنايی، نظارت ايمنی و آتش نشانی پروژه توسط 

شركت فراب انجام شود.
- ابالغ قرارداد پروژه احداث دو دستگاه بويلر دوگانه سوز )1 بهمن(: 

)پيت  دوگانه سوز  بويلر  دو دستگاه  احداث  مناقصه  در  فراب  از حضور شركت  بعد 
سوز( در كارخانه كاغذ سبز خوزستان و موفقيت در اين مناقصه و به دنبال به سرانجام 
رسيدن مذاكرات قراردادي، قرارداد اين پروژه از سوي كارفرماي طرح، شركت كاغذ سبز 
خوزستان، به شركت فراب ابالغ شد و پروژه به صورت رسمي وارد فاز اجرايي شد. اين 

پروژه بخشي از پروژه احداث كارخانه كاغذ سبز خوزستان است.
اين پروژه  از عملكرد شركت فراب در  -تقدير كارفرمای پروژه تونل آزاد 

)15 بهمن(:
 معاون اجرايی سد قوچم و قطعه انتهايی سامانه انتقال آب سد آزاد در شركت توسعه 
منابع آب و نيروی ايران با اهدای لوح تقديری، از عملكرد شركت فراب به عنوان پيمانكار 
پروژه تونل انتهايی سامانه انتقال آب سد آزاد، قدردانی كرد. در اين لوح تقدير آمده 
است: »نظر به ثبت ركورد جديد حفاری تونل در دی ماه سال 1399، با توجه به هندسه 
تونل و دشواری عمليات اجرايی تونل به خصوص در كيلومتراژهای انتهايی، بدين وسيله 
از زحمات مديريت پروژه و تمامی دست اندركاران و كاركنان زحمتكش پروژه قدردانی 
می گردد. توفيق روزافزونتان را از خداوند منان خواستارم.« پروژه تونل آزاد واقع در استان 
كردستان، مشتمل بر طراحی و اجرای حدود 11 كيلومتر تونل مكانيزه و سازه های 
ورودی و خروجی است. حفاری تونل آزاد با يك دستگاه TBM از نوع EPB كه از 
شركت »هرنكنشت« تأمين شد، در قالب امانی )بدون ارجاع به پيمانكار دست دوم( 
توسط شركت فراب در حال انجام است و طراحی پروژه نيز توسط معاونت مهندسی 

فراب انجام پذيرفته است.

اسفند
 23( بمپور  تركيبی  سيكل  نيروگاه  بخار  بخش  احداث  قرارداد  امضای   -
نيروگاه سيكل  توسعه  و  »واگذاري  مناقصه  در  فراب  از حضور شركت  بعد  اسفند(: 
مذاكرات  به سرانجام رسيدن  دنبال  به  و  مناقصه  اين  در  موفقيت  و  بمپور«  تركيبي 
و  برق حرارتي  نيروي  توليد  مادر تخصصي  بين شركت  پروژه  اين  قرارداد  قراردادي، 
شركت فراب، امضا شد. محدوده كاري شركت فراب در اين پروژه شامل احداث يك واحد 

بخار به ظرفيت 160 مگاوات به همراه سيستم هاي جانبي مربوط است.

حضور گروه فراب در بيستمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران
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كليه تجهيزات اعم از دريچه هاي استاپالگ، دريچه هاي راديال، آشغالگير و ماشين 
تامين  فراب  تجهيزات  ساخت  شركت  توسط  كه  متعلقات  كليه  همراه  به   TRCM
نصب  فرايند  و  عراق حمل   2 درالوك  نيروگاه  سايت  محل  به  است،  شده  ساخته  و 
تمامي  تاكنون  است.  انجام  در حال  و  تحويل شده  كاري  با جبهه هاي  متناسب  آنها 

فيكس پارت هاي دريچه هاي رسوبگير و درفت تيوب با موفقيت نصب و فعاليت نصب 
 Upstream Turbine، safety Rack ،  Skimmingفيكس پارت هاي دريچه هاي
و Flushing در حال انجام است كه اميد است تا پايان سال جاري بخش هاي مربوط به 

دريچه هاي استاپالگ و آشغالگير باالدست توربين به طور كامل نصب شوند. 

سوم  تا  اول  واحدهاي   UCB تابلوهاي  تاكنون 
 Substation، تجهيز  همراه  به  كرخه  نيروگاه 
به  و  تامين  فراب  توسط شركت ساخت تجهيزات 
سايت نيروگاه ارسال شده است. با راه اندازي تابلوي 
 (Substation برق  پست  جديد  كنترل  سيستم 
ارتباط   USB2 و   UCB1 و   Control Panel)
برقرار  ملي  ديسپاچينگ  با  دوم  و  اول  واحدهاي 
شد. همچنين مراحل نصب، كابل كشي و كانكشن 

تابلو سوم نيز با موفقيت به اتمام رسيده است.

طراحي، ساخت و نصب تجهيزات نيروگاه درالوك 2 عراق

خريد تجهيزات و بهينه سازي سخت افزاري و نرم افزاري سيستم كنترل نيروگاه كرخه 
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مجله خبري شركت ساخت تجهيزات فراب

پس از پايان موفقيت آميز فعاليت هاي ساخت و تست هيدرواستاتيك هارپ هاي واحد 5 
با مديريت شركت ساخت تجهيزات فراب در DNT چين و با مساعدت شركت فراب در 
پرداخت هزينه هاي مربوطه به پيمانكار چيني، مجموعه هارپ هاي ساخته شده با وزني بالغ بر 

1000 تن آماده ارسال است. مدت زمان مورد نياز براي ارسال و دريافت محموله حدود يك 
ماه پيش بيني شده و اميد است با حمايت مستمر كارفرماي پروژه، تجهيزات مربوط به واحد 
ششم نيز در محل پيمانكار ساخته و در سريع ترين زمان ممكن به سايت نيروگاه ارسال شود.

سيستم  به  مربوط  فشار  تحت  غير  تجهيزات  تن   235 از  بيش  گذشته،  ماه  در 
و  داكت  كيسينگ،  شامل  جنوبي  پارس  متمركز  نيروگاه  حرارتي  بازيافت  بويلرهاي 
استيل استراكچر تحت مديريت پيمان شركت ساخت تجهيزات فراب از شركت آذرآب 

حمل و به سايت نيروگاه در عسلويه تحويل داده شده است. با اين حساب، تاكنون بالغ 
بر 6150 تن از اين تجهيزات حمل و 250 تن باقي مانده نيز در حال تكميل فرايند 

ساخت در كارخانه آذرآب هستند.

 ساخت و توليد تجهيزات تحت فشار واحدهاي 5 وHRSG  6  پارس جنوبي

مديريت پيمان HRSG نيروگاه متمركز پارس جنوبي

جرثقيل هاي آب شيرين كن پارس جنوبي توسط شركت ساخت تجهيزات 
انجام موفقيت آميز  با   پروژه نصب شد.  با موفقيت در سايت  و  تامين  فراب 
آزمايش هاي تست و راه اندازي توسط كارفرماي پروژه، فرايند تحويل موقت 
اين جرثقيل ها در بهمن ماه سال جاري انجام و تجهيزات با موفقيت تحويل 

كارفرماي طرح شد.

طراحي،  تامين ونصب جرثقيل هاي
 آب شيرين كن پارس جنوبي
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پروژه نيروگاه

سيكل تركيبي داالهو
95/5گاه ُشمار پيشرفت 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

96/6 98/2

98/3

راه اندازي رسمي واحد 
نخست بخش گاز

راه اندازي رسمي 
واحد دوم بخش گاز

98/9

99/6

با ارسال كليه تجهيزات و قطعات ساخته شده بخش هاي داكت اصلي و هدر داكت بخار نيروگاه سيكل تركيبي داالهو توسط شركت ساخت تجهيزات فراب، پيشرفت 
98 درصد براي اين پروژه ثبت شده است. در حال حاضر مدارك و بخش هاي باقي مانده در حال تكميل و ارائه به كارفرماي اين طرح بوده و اميدواريم در آينده نزديك 

شاهد پايان فاز اختتام اين پروژه باشيم.

فعاليت هاي مربوط به نصب تجهيزات داكت اصلي، هدر و تيوب باندل هاي بخش بخار سيستم كولينگ نيروگاه داالهو توسط شركت ساخت تجهيزات فراب در حال انجام 
بوده و تا اين لحظه بالغ بر 95 درصد از تيوب باندل ها و 62 درصد از كل تجهيزات نصب شده است.

تامين و ساخت داكت بخار نيروگاه سيكل تركيبي داالهو

عمليات نصب تيوب باندل ها و داكت بخار
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 پروژه نيروگاه
 سيكل تركيبي ورامين

گاه ُشمار پيشرفت

آغاز مراحل عمليات خاكي نيروگاه ورامين

99/5 99/10
ابالغ قرارداد

تحويل زمين

آغاز فعاليت اجرايي

99/8
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نيروگاه آبي درالوك 2 

در كردستان عراق
گاه ُشمار پيشرفت

نمايي از پيت توربين واحد اول نصب پنل ها در نيروگاه

نصب روشنايي در طبقات نيروگاه

آماده سازي هدكاور واحد اول

نمايي از اجراي سيني و لدر در طبقات نيروگاه

اجراي پايپينگ كمكي در نيروگاه
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94/4 95/11 97/8

98/6

عقد قرارداد

اتمام اجراي دايك

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

آغاز بتن ريزي نصب استيرينگ 
و رانر چمبر واحد اول

96/195/8

اجراي رسوبگيرساخت اسپول هاي لوله در نيروگاه

تميزكاري قطعات ويكت گيت واحد اول توربين اجراي رسوبگير

رنگ كاري اسپول هاي پايپينگ

27 نشريه شماره 72 | بهمن و اسفند 1399



پروژه خط لوله 
بندرعباس

گاه ُشمار پيشرفت

1200 Pipe Line- 28+000 KM-انجام عمليات حفاري در بلوار امام حسين

1200 Pipe Line- 28+000 KM-انجام عمليات لوله گذاري در بلوار امام حسين

1200 Pipe Line- 22+975 KM-انجام عمليات مكانيكال حوضچه

1400 Pipe Line- 01+850 KM-انجام عمليات سيويل حوضچه

1400 Pipe Line- 01+900 KM-تخريب ديوار و آماده سازي جهت عبور از لوله پلي اتيلن -
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1400 Pipe Line- 00+135 KM-انجام عمليات لوله گذاري در محدوده پل پااليشگاه انجام عمليات لوله راني در پل پااليشگاه
1400 Pipe Line- 00+150 KM-

انجام عمليات بك فيل در ضلع غربي پل توسعه
1400 Pipe Line- 03+200 KM-

1400 Pipe Line- 00+300 KM-انجام عمليات پايپ جكينگ در محدوده پل پااليشگاه

1200 Pipe Line- 28+000 KM-انجام عمليات حفاري در بلوار امام حسين

1200 Pipe Line- 28+000 KM-انجام عمليات لوله گذاري در بلوار امام حسين

1400 Pipe Line- 03+200 KM-انجام عمليات لوله گذاري در ضلع شرقي پل توسعه 

98/6 98/7
شروع كار

شروع فعاليت
خط 1400 در كارگاه 

شروع فعاليت
خط 1200 در كارگاه

انجام عمليات
حفاري و بتن 

حوضچه ها 

99/198/6
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گاه ُشمار پيشرفت
نيروگاه متمركز 

پارس جنوبي

فعاليت هاي الكتريكال ACC واحد دوم تميزكاري وشانه كشي تيوب بندل هاي ACC واحد يك

BOP نمايي از پايپينگ نمايي از ساختمان CEP ACC واحد اول

نصب تجهيزات ابزاردقيق HRSG واحد سوم DSL سندبالست و رنگ آميزي مخازن
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92/12

96/10

96/10

96/11

98/7

98/10

99/3 99/9

99/7 99/10

شروع قرارداد

شروع نصب توربين
 ژنراتور واحد 1

شروع نصب توربين  ژنراتور 
واحد 2

راه اندازي تصفيه خانه آب و 
توليد آب دمين

راه اندازي بويلر كمكي  Final Passi�  اتمام
vation HRSG#2

 شروع نصب
  توربين  ژنراتور

 واحد 3

 راه اندازي
 سيستم كولينگ 
كمكي و سيستم 

هواي فشرده

 راه اندازي
ديزل ژنراتور

برق دار كردن 
 Station

 Transformer
واحد 6 نيروگاه گازي

جوشكاري كيسنگ بويلر HRSG واحد چهارم نصب جانكشن باكس هاي HRSG واحد سوم

داكت هاي نصب شده HVAC سالن بخار واحد سوم

نصب گلند و كانكشن تابلوهاي سوئيچگير ACC واحد دوم نصب جانكشن باكس هاي HRSG واحد سوم
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پروژه خط 7 
مترو تهران

گاه ُشمار پيشرفت

 ايستگاه كميل - روند پيشرفت آسانسور جا به جايي تابلو هوا و قرقره كابل

 ايستگاه كميل - وضعيت نصب آسانسور 

ايستگاه محالتي - نصب اسپيكر  ايستگاه رودكي - نصب كابل هواساز ايستگاه رودكي  كابل كشي مخابرات
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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 نواب

راه اندازي ايستگاه 
برج ميالد

راه اندازي
 ايستگاه مولوي

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

95/4 97/4

97/12

98/5

98/10

99/7

99/8

كابل كشي كابل مربوط به فن 

 افتتاحيه ايستگاه كميل ورودي شرقي

 افتتاحيه ايستگاه كميل ورودي شرقي

 افتتاحيه ايستگاه كميل ورودي شرقي 

ايستگاه صنعت- نصب سل تابلو مربوط به هواساز

 ايستگاه كميل - وضعيت نصب آسانسور 
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گاه ُشمار پيشرفت

انتقال و نصب پله برقی هاي ايستگاه سعدی

تعويض موتور تركشن معيوب قطار 204، تعمير موتور تركشن قطار 206 )5(

تعويض موتور تركشن معيوب قطار 204، تعمير موتور تركشن قطار 206 انتقال  پله برقی های ايستگاه سعدی

خط 2 قطار

شهري مشهد
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نصب نردبان كابل سيستك تهويه و گالری كابل RS  ايستگاه الندشت

تعويض موتور تركشن معيوب قطار 204، تعمير موتور تركشن قطار 206

نصب نردبان كابل سيستك تهويه و گالری كابل RS  ايستگاه الندشتنصب نردبان كابل سيستك تهويه و گالری كابل RS  ايستگاه الندشت

انتقال و نصب پله برقی های ايستگاه سعدی

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
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فعاليت هاي معماري ساختمان كنترل پست برق حفاري منهول الكتريكال پست برق

اجراي داكت بانك هاي الكتريكال و ابزار دقيقاجراي داكت بانك ها و نيز كانال هاي جمع آوري آب هاي سطحي

اجراي داكت بانك هاي الكتريكال، ابزار دقيق و تلكام

پروژهسبزآبري-

ايستگاهتقويت
گاه ُشمار پيشرفتفشاررازان
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پدستال هاي ترانس هاي كمكي پست برق

ساخت پيت مخزن دفني درين و بكفيل آن

اجراي منهول آب هاي سطحيفعاليت هاي معماري ساختمان كنترل پست برق
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96/2

96/793/8

93/11
تاريخ شروع كار

تاريخ قرارداد تاريخ شروع اجراي ايستگاه رازانآغاز نصب تجهيزات مكانيكي تلمبه خانه

آغاز فعاليت 
ساختماني 
پست برق



مقاله علمي

كارشناسی ارشد عمران گرايش مهندسی راه و ترابری

فردين ناصری

مدل سازی آماری عملكرد  روسازی آسفالتی
 تأثير الياف حاوی الياف ميکرو، ماكرو و نانوپليمری بر روی عملکرد فيزيکی روسازی آسفالتی

از  استفاده  با  آسفالتی  روسازی های  عملكرد  خواص  ارتقای  و  اصالح 
حوزه  در  فعاالن  و  پژوهشگران  توجه  مورد  همواره  مختلف،  افزودنی های 
صنعت راه سازی بوده است. الياف به عنوان يكی از انواع افزودنی ها و نيز 
تغيير  در  زيادی  قابليت های  آنها،  خاص  و  مكانيكی  ويژگی های  خاطر  به 
زمينه  در  گسترده ای  مطالعات  تاكنون  داشت.  خواهند  آسفالت  عملكرد 
صورت  روسازی  در  آن  نقش  و  آسفالتی  مخلوط های  در  الياف  عملكرد 
عملكرد  آماری  مدل سازی  خصوص  در  مطالعه ای  تاكنون  اما  است،  گرفته 

بر  الياف  اين  تأثير  و  نانو  و  ماكرو  ميكرو،  الياف  حاوی  آسفالتی  روسازی 
است.  نشده  انجام  آسفالتی  روسازی  مكانيكی  و  فيزيكی  مشخصات  روی 
حاوی  آسفالت  روسازی  عملكرد  آماری  مدل سازی  هدف  با  مطالعه  اين 
نانو در دو سطح 0/5 و 1  اندازه های ماكرو، ميكرو و  الياف پلی پروپيلن در 
آسفالت حاوی  نمونه های  منظور،  بدين  است.  گرفته  انجام  الياف  از  درصد 
0/5 و 1 درصد از الياف در سه سطح ماكرو، ميكرو و نانو ساخته شد و در 
معرض آزمايشات فضای خالی، مقاومت مارشال، حساسيت رطوبتی، مدول 
برجهندگی و خزش مكانيكی قرار گرفتند. داده های به دست آمده به صورت 
ميانگين آماری گزارش شد. به منظور مدل سازی عملكرد آماری از نرم افزار 
stepwise استفاده شد و  با رويكرد   CCD با روش   Design Expert 11

بخش دوم
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مقاله علمي

شبكه راه ها بخش قابل توجهی از ثروت های ملی هر كشور را تشكيل می دهد. 
هنگفتی  مالی  اعتبارات  عموما  آسفالتی  روسازی های  ترميم  و  نگهداری  ساخت، 
را به خود اختصاص داده و معموال هزينه های نگهداری ثانويه از هزينه های اوليه 
مطلوب  كيفيت  با  روسازی  به كارگيری  بنابراين  است.  بيشتر  به  مراتب  ساخت 
به  منجر  كه  راهكارهايی  گيرد]1[.  قرار  مدنظر  بايستی  همواره  طوالنی،  عمر  و 
افزايش دوام، كيفيت و عمر روسازی آسفالتی و جلوگيری از خرابی های زودرس 
آن می شوند، همواره مورد توجه پژوهشگران و متصديان صنعت راه سازی بوده اند. 
روسازی ها به مرور زمان و با توجه به نحوه بهره برداری، حجم ترافيك و شرايط آب 
و هوايی منطقه هايی كه راه از آن عبور می كند و مشخصات فنی و اجرايی اوليه، به 
تدريج فرسوده شده و خرابی در آنها پديد می آيد ]2[. وسعت و شدت اين خرابی ها 
راه است كه علی القاعده  نگهداری  نحوه  و  از شرايط  تابعی  فوق،  بر عوامل  عالوه 

بايستی با آغاز بهره برداری از سيستم، به طور اصولی و مستمر انجام گيرد.  
از طرف ديگر، بهبود خواص مخلوط های آسفالتی همواره يكی از مسائل حائز 
به طور  افزودنی ها در چند دهه اخير  بوده است.  اهميت در مهندسی روسازی 
اثرات  كه  آنها  مهم ترين  از  و  گرفته اند  قرار  استفاده  مورد  آسفالت  در  گسترده 
مطلوبی بر خواص فيزيكی و مكانيكی آسفالت دارد، می توان به الياف پلی پروپيلن 
و  استفاده  نحوه  در  باال، سهولت  كارايی  به  توجه  با  افزودنی  اين  از  كرد.  اشاره 
اقتصادی بودن، در روسازی آسفالتی جهت بهبود مشخصات فيزيكی و مكانيكی 
مخلوط های آسفالتی استفاده شده است ]3[. در همين راستا، طباطبايی ]4[، 
شاه حسينی و همكاران  ]5[، سبحانی و همكاران  ]6[، چه و مارتينز  ]7[، ماساد 
بهبود  منظور  به  افزودنی ها  از  استفاده  در خصوص  را  مطالعاتی   ]8[ وهمكاران 
عملكرد روسازی ها انجام داده اند كه نتايج اين مطالعات نشان می دهد، استفاده 
از اين افزودنی ها منجر به بهبود عملكرد روسازی ها شده است، اما به طور كلی، 
تاكنون در هيچ مطالعه ای به مدل سازی اين فرايندها به طور جامع پرداخته نشده 
است. به همين منظور، در مطالعه حاضر به مدل سازی آماری عملكرد روسازی 
آسفالتی حاوی الياف ميكرو، ماكرو و نانوپليمری و تأثير اين الياف بر روی عملكرد 

فيزيكی روسازی آسفالتی پرداخته شده است.  

جدول 17. مجموع مدل متوالی مربعات

 
در جدول فوق، مدل مكعبی در مقابل مدل درجه دومی به عنوان مدل دارای 

خطا پيشنهاد شده است.
 نتايج جدول 18 )صفحه بعد(،  نشان می دهد مدل معنادار نيست، البته اين 
به معنای معنادار و غيرمعنادار بودن اثر خود فاكتورها  نيست. مقادير كمتر از 
0/05 به عنوان معنادار در نظر گرفته می شود. مقدار F مدل برابر با 0/83 است 

كه دال بر آن است كه مدل نسبت به نويز معنادار نيست.

نتايج به صورت گرافيكی ارائه شد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه استفاده 
به  نسبت  را  بهتری  عملكرد  آزمايشی،  در تست های  نانو  اندازه  با  الياف  از 
نانو، باالترين  الياف  نانو از خود نشان داد، به گونه ای كه در  الياف ميكرو و 
مقدار فضای خالی، مقامت مارشال، مدول برجهندگی، حساسيت رطوبتی به 
دست آمد. به طور كلی، نتايج نشان داد كه استفاده از الياف نانو باعث بهبود 

عملكرد مخلوط های آسفالتی شده است.

 كلمات كليدی: 
مدل سازی آماری، روسازی آسفالتی، الياف پلی پروپيلن، 

Design expert
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مقاله علمي

جدول 19. ضرايب برحسب فاكتورهای كدشده

شده  ارائه  و  مشخص  درصد   95 اطمينان  سطح  در  )الياف(  فاكتور  هر  ضريب 
است. فاكتورهای اضافی غير از فاكتورهای اصلی با تقريب و به روش stepwise در 

مدل سازی حذف شده و VIF برابر با 1 است.

جدول 20. ارائه معادله مدل پيشنهادی

معادله پيشنهادی در جدول 20 ارائه شده است. در سمت راست مقادير برحسب 
فاكتورهای كدگذاری شده 1+، 0 و 1- ارائه شده است كه با تبديل فاكتورها، مقادير 

واقعی آنها در ستون سمت چپ و سهم هر فاكتور مشخص شده است.

 نمودار 9. نمودار توزيع نرمال

نمودار فوق نشان می دهد كه داده ها از توزيع نرمال برخوردار هستند.
 نمودار 10. نمودار باكس-كاكس برای تبديالت توانی

در نمودار 10، نمودار باكس-كاكس، بهترين مقدار برای الندا 0/49 محاسبه شده 
انجام تبديالت  با  ارائه نكرده است.  ابتدايی )1(، مقدار بهينه ای  است. مقدار الندای 

توانی و تغيير الندا، 0/49 به عنوان بهترين الندا محاسبه شد.
 

نمودار 11. نمودار مقايسه حساسيت رطوبتی )TSR( در انواع الياف

)TSR( برای مدل خطی پاسخ حساسيت رطوبتی ANOVA جدول 18. نتايج

معادله نهايی
 برحسب فاكتورهای

 كد شده

معادله نهايی
 برحسب فاكتورهای

 واقعی

(TSR)^0.49(TSR)^0.49

+9.54+9.54

-0.0206-0.0206

-0.0230-0.0230

+0.0018+0.0018

-0.0252-0.0252

+0.0007+0.0007

+0.0367+0.0367
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مقاله علمي

 )TSR( هر نمودار نشان می دهد كه تأثير الياف بر روی پاسخ حساسيت رطوبتی
اثرگذار بوده و ضرايب مثبت هر فاكتور حاكی از اثر افزايشی اين فاكتور بر پاسخ است.

     
نمودار 12. مقايسه مقادير حساسيت رطوبتی )TSR( در نمونه های حاوی انواع الياف

نتايج نشان می دهد كه مقدار حساسيت رطوبتی )TSR( در نمونه های حاوی الياف 
با اندازه ماكرو به مقدار 0/5 درصد، كمتر از نمونه های حاوی الياف ميكرو به مقدار 
0/5 درصد بوده است. همچنين، مقدار حساسيت رطوبتی )TSR( در نمونه های حاوی 
الياف با اندازه ماكرو كمتر از نمونه های حاوی الياف نانو به مقدار 0/5 درصد بوده است. 
همچنين با افزايش اندازه الياف، حساسيت رطوبتی )TSR( كاهش پيدا كرده است. 
مقدار حساسيت رطوبتی )TSR( در نمونه های حاوی الياف با اندازه ميكرو به مقدار 

0/5 درصد، كمتر از نمونه های حاوی الياف نانو به مقدار 0/5 درصد بوده است.

4-3- تأثير الياف بر روی مدول برجهندگی نمونه های آسفالتی
ميانگين و انحراف معيار نتايج مدول برجهندگی نمونه های حاوی انواع الياف در 

جدول 21 ارائه شده است.

جدول 21. ميانگين و انحراف معيار نتايج مدول برجهندگی نمونه های حاوی انواع الياف

از آن است كه مقادير  تغييرات مدول برجهندگی حاكی    در جدول فوق، روند 
مدول برجهندگی دارای روند كاهشی است.

جدول 22. مجموع مدل متوالی مربعات
 

در جدول فوق، مدل 2FI در مقابل مدل خطی پيشنهاد شده است.

جدول 23. نتايج ANOVA برای مدل خطی برای پاسخ مدول برجهندگی
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جدول 23 نشان می دهد مدل معنادار نيست. در صورتی كه عبارات غيرمعنادار 
زيادی در مدل وجود داشته باشد، كاهش مدل می تواند مدل را بهبود بخشد.

جدول 24. ضرايب برحسب فاكتورهای كدشده
 

ضريب هر فاكتور در سطح اطمينان 95 درصد همراه با عرض از مبدا در جدول 24 
مشخص و ارائه شده است و VIF برابر با 1 است.

جدول 25. ارائه معادله مدل پيشنهادی

معادله پيشنهادی در جدول 25 ارائه شده است.
 

نمودار 13. نمودار توزيع نرمال

نتايج نمودار 13 نشان می دهد كه داده ها از توزيع نرمال برخوردارند.

نمودار 14. نمودار باكس-كاكس برای تبديالت توانی

است.  شده  داده  نشان   14 نمودار  در  توانی  تبديالت  برای  باكس-كاكس  نمودار 
مقدار الندای بهينه در نمودار باكس-كاكس، 2/46 به دست آمده است.

 
نمودار 15. نمودار مقايسه مدول برجهندگی در انواع الياف

هر نمودار نشان می دهد كه الياف بر روی پاسخ مدول برجهندگی اثرگذار بوده و 
روند كاهشی دارد.

 نمودار 16. مقايسه مقادير مدول برجهندگی در نمونه های حاوی انواع الياف

معادله نهايی
 برحسب فاكتورهای

 كد شده

معادله نهايی
 برحسب فاكتورهای

 واقعی

 = +83527.51 (Resilient
Modulus)^2.46

=  (Resilient Modulus )^2.46
 -63627.80573

+2157.57 AF1-P1 +43.15131

-1096.71 BF1-P2 -16.87245

+1140.67 CF2-P1 +25.34832

+256.10 D F2-P2 +5.69119  

-342.10 EF3-P1 -11.40325

+41.34 FF3-P2  +2.06706
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به مقدار 0/5  اندازه ماكرو  با  الياف  نمونه های حاوی  برجهندگی در  مقدار مدول 
درصد، بيشتر از نمونه های حاوی الياف ميكرو به مقدار 0/5 درصد بوده است. مقدار 
مدول برجهندگی در نمونه های حاوی الياف با اندازه ماكرو به مقدار 0/5 درصد بيشتر 
از نمونه های حاوی الياف نانو به مقدار 0/5 درصد بوده است. همچنين، مقدار مدول 
برجهندگی در نمونه های حاوی الياف با اندازه ميكرو بيشتر از نمونه های حاوی الياف 

نانو به مقدار 0/5 درصد بوده است.

4-4-تأثير الياف بر روی خزش ديناميکی
در  الياف  انواع  نمونه های حاوی  ديناميكی  نتايج خزش  معيار  انحراف  و  ميانگين 

جدول 26 ارائه شده است.

جدول 26. ميانگين و انحراف معيار نتايج خزش ديناميكی )عدد روانی( نمونه های 
حاوی انواع الياف

 

روند تغييرات خزش ديناميكی، روندی كاهشی را نشان داد.

جدول 27. مجموع مدل متوالی مربعات

در  مكعبی  مدل  است.  داده شده  نشان  در جدول 27  مختلف  مدل های  مقايسه 
مقابل مدل 2FI به عنوان مدل دارای خطا پيشنهاد شده است.

جدول 28. نتايج ANOVA برای مدل خطی برای پاسخ خزش ديناميكی )عدد روانی(
 

لذا مدل معنادار  به عنوان معنادار در نظر گرفته می شود.  از 0/05  مقادير كمتر 
نيست.

 جدول 29. ضرايب برحسب فاكتورهای كدشده

 ضريب هر فاكتور در سطح اطمينان 95درصد همراه با عرض از مبداً در جدول 29 
مشخص و ارائه و VIF برابر با 1 است.
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جدول 30. ارائه معادله مدل پيشنهادی

 
نمودار 31. نمودار توزيع نرمال 

نمودار 31 نشان می دهد كه داده ها از توزيع نرمال برخوردار هستند.

نمودار 32. نمودار باكس-كاكس برای تبديالت توانی

انواع  نمونه های حاوی  روانی(  )عدد  ديناميكی  مقايسه خزش  نمودار  نمودار 33. 
الياف

مقدار الندای بهينه در نمودار باكس-كاكس، 0/36 بدست آمده است. پس از تبديل 
توانی برای الندای بدست آمده، فرايند مدل سازی از نو، اجرا و مدل سازی شد.

 
نمونه های  در  روانی(  )عدد  ديناميكی  خزش  مقادير  مقايسه  نمودار   .34 نمودار 

حاوی انواع الياف

معادله نهايی
 برحسب فاكتورهای

 كد شده

معادله نهايی
 برحسب فاكتورهای

 واقعی

(Flow number)^0.36
+5.23

(Flow number)^0.36
+18.83413

+0.0023 A  +0.153514 F1-P1

-0.0031 B -0.209160 F1-P2

-0.0056 C -0.279710 F2-P1

-0.0005 D-0.033129 F2-P2

-0.0080 E -0.399721 F3-P1

-0.0179 F-0.597373 F3-P2
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نمودار نشان می دهد كه تأثير الياف بر روی پاسخ خزش ديناميكی اثرگذار بوده و 
روند كاهشی دارد.

     
در نمودار 34 كه در صفحه قبل آمده است نمودار مقايسه مقادير خزش ديناميكی 

)عدد روانی( در نمونه های حاوی انواع الياف مدل سازي شده است. 
نتايج نشان می دهد كه مقدار خزش ديناميكی در نمونه های حاوی الياف با اندازه 
ماكرو به مقدار 0/5 درصد، بيشتر از نمونه های حاوی الياف ميكرو به مقدار 0/5 درصد 
بوده است. خزش ديناميكی در نمونه های حاوی الياف با اندازه ماكرو به مقدار 0/5 
درصد، بيشتر از نمونه های حاوی الياف ميكرو به مقدار 0/5 درصد بوده است. مقدار 
خزش ديناميكی در نمونه های حاوی الياف با اندازه ميكرو به مقدار 0/5 درصد، بيشتر 
از نمونه های حاوی الياف ميكرو به مقدار 0/5 درصد بوده است. درواقع با كوچك شدن 

اندازه الياف، خزش ديناميكی كاهش پيدا كرده است.

5- نتيجه گيری
انجام  منظور  به  مختلف  مقادير  با  پلی پروپيلن  الياف  انواع  از  مطالعه  اين  در 
قير،  تعيين مشخصات  آزمايشات  دانه بندی،  آزمايشات  و  گرفته شد  بهره  آزمايشات 
مقاومت مارشال، حساسيت رطوبتی، مدول برجهندگی، خزش مكانيكی و فضای خالی 
 design بين سنگدانه ها انجام گرفت. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار
expert با روش CCD تجزيه  و تحليل شد و نتايج به دست آمده به صورت گرافيكی 
نمايش داده شد. نتايج نشان داد كه استفاده از انواع الياف با درصدهای مختلف تأثير 
مخلوط های  مكانيكی  خزش  و  برجهندگی  مدول  رطوبتی،  حساسيت  بر  مستقيمی 
آسفالتی دارد، به گونه ای كه مقاومت مارشال، حساسيت رطوبتی، در نمونه های حاوی 
و  داد  اختصاص  به خود  نمونه های ديگر  با  مقايسه  را در  بيشترين مقدار  نانو  الياف 
در  نانو  الياف  حاوی  نمونه های  مكانيكی،  خزش  و  برجهندگی  مدول  آزمايشات  در 
كمترين مقدار نسبت به نمونه های ماكرو و ميكرو بود. همچنين نتايج نشان داد كه 
افزايش  باعث  پلی پروپيلن  ميكرو  و  ماكرو  الياف  با  مقايسه  در  نانو  الياف  از  استفاده 
به كمك مدل سازی  اين بخش  نتايج  عملكرد روسازی های آسفالتی شده است، كه 
آماری نيز تائيد شده است. نتايج مطالعه كنونی با نتايج مطالعات سبحانی و همكاران 
]6[،مكارچيان و همكاران ]9[، عليدادی ]10[ و  سوكال ]11[ همخوانی داشته و نتايج 

اين مطالعات با مطالعه حاضر سازگاری دارد.
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گردشگري

در شماره 67 كه در ثلث پاياني 1398 
به چاپ رسيد، استان هرمزگان به عنوان 
نگين طاليي مقصد گردشگري كشورمان 

در ماه هاي سرد سال معرفي شد.
كنكاش  مي خواهيم  سفر  اين  در 
استان  اين  بكر  و  زيبا  نقاط  در  بيشتري 
داشته باشيم و سفري بچينيم كه در پايان 
چند  ارزش  هرمزگان  باشيم  مطمئن  آن 

بار بازديد را هم دارد.

عسلويه  هوايي،  سفر  براي  ترنسفر: 
كه  هستند  مناسبي  شهرهاي  المرد  و 
انتخاب  آغاز سفر  نقطه  به عنوان  مي توان 
شوند. بعد از رسيدن به اين شهرها، براي 

گشت ها نياز به ترنسفر زميني است. 
برنامه  در  زيبا:  سواحل  اول،  روز 
زيباي  سواحل  از  تعدادي  از  قبلي،  سفر 
جنوب گذر كرديم و از طبيعت زيباي آنها 
اما  برديم.  لذت  ايران،  سرماي  فصل  در 
سواحل زيباي ديگري هم در اين منطقه 
هستند كه  مي توانيم در اين سفر از آنها 

بازديد كنيم.
موازات خليج  به  در جاده ساحلي كه 
گاوبندي  سمت  به  عسلويه  از  فارس، 
بعد  اندكي  نماييد.  گذر  دارد،  امتداد 
به  مقام،  بندر  جاده  در  و  پارسيان  از 
روستاي زيارت مي رسيم كه ساحلي زيبا 
و دلنشين دارد. ساحلي شني با درختاني 
كوتاه كه سايه اي دلپذير را براي لذت پس 

از آبتني فراهم مي آورند.
داشته  خود  همراه  نان  مقداري  اگر   
باشيد، مي توانيد پرندگان دريايي را با آن 
از  و  كشانده  خود  به سمت  و  كنيد  اغوا 

غذا دادن و عكاسي با آنها لذت ببريد. اين 
و كمپ  آبتني  براي  مناسبي  نقطه جاي 

نيمروزي است. 
مغدان،  از  قبل  و  مقام  بندر  جاده  در 
عبور  شوسا  بوم گردي  اقامتگاه  كنار  از 
مي كنيد. اندكي بعد از اين اقامتگاه، جايي 
است به نام »تپه شني« كه يكي از نقاط 
زيبا و كمتر شناخته شده آن منطقه است. 
تپه شني، يك »درك« كوچك است. 
كه  چابهار  در  است  منطقه اي  نام  درك 
مورد  را  آن   آن،  فرد  به  منحصر  ويژگي 
تپه  در  است.  ساخته  گردشگران  عالقه 

هرمزگان
 نگين طاليي مقصد گردشگري

كارشناس فنی مهندسی
كنترل و ابزاردقيق

 رضا كيوانيان 
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سه  تالقي  شما  درك،  همانند  نيز  شني 
اكوسيستم مختلف را خواهيد ديد: دريا، 
كوير )و رمل هاي شني( و نخلستان )كه 
نياز به آب شيرين دارد(! عصر هنگام خود 
را در تپه شني بگذرانيد و منتظر بمانيد 
تا خورشيد غروب كند و عالوه بر تماشاي 
از  هوا  شدن  تاريك  از  پس  زيبا،  غروب 
نيز لذت  آسمان صاف و پرستاره منطقه 

ببريد.
 غروب زيباي تپه شني

پارسيان،  اطراف  در  اقامت: 
دلنشيني  و  زيبا  بوم گردي  اقامتگاه هاي 

كه  شنيوب  ساحلي  اقامتگاه  دارد.  وجود 
در كنار دريا و با طراحي مخصوص جنوب 
با  شخصي  مديريت  به  و  شده  بنا  ايران 
اخالق و دوست داشتني و آگاه به منطقه 
اقامتگاه  سوتر  كمي  آن  عيسي.  نام  به 
قرار   )Semsemo( ِسمِسمو  بوم گردي 
دارد. محيطي پر از آرامش با جاده اي زيبا 

كه تعجب شما را بر خواهد انگيخت. 
غذاهاي  اقامتگاه ها  اين  در  حتماً 
جنوبي را امتحان كنيد. تپه اي كه در كنار 
براي  زيبايي  بسيار  جاي  است،  اقامتگاه 

عكاسي است.

 روز دوم: بوچير، تنگه اي
بي نظير در جنوب

اين سفر را سفر بوچير مي نامم كه گل 
سر سبد زيبايي هاي اين سفر، دره بوچير 
شهر  از  بوچير  تنگه   به  دسترسي  است. 
پارسيان، روستاي بوچير و جاده خاكي به 
طول 5 كيلومتر امكان پذير است. بعد از 
پيمايش  جاده خاكي، حدود 45 دقيقه  
داريم تا به ابتداي تنگه برسيم. در اين 45 
و  بوچير  از سد  زيبايي  مناظر  نيز  دقيقه 
آبگيرهاي آن را مشاهده خواهيد كرد كه 

لذت پيمايش را دوچندان مي كند. 
راهنما: براي رسيدن و پيمايش تنگه 
بوچير حتما نياز به راهنماي محلي آشنا 
به مسير و آگاه به منطقه داريد. اين يك 
جز  نجات  جليقه  و  است  آبي  پيمايش 

الزامات آن است.   
 

آبگيرهاي مسير بوچير
با رسيدن به ابتداي تنگه، آب نوردي 
آب  جهت  خالف  در  مي شود.  شروع  ما 
به  كوه  دل  در  تا  كرد  خواهيم  حركت 
باورنكردني  و  بكر  زيبا،  بسيار  نقاطي 
بار،  اين  آبي  پيمايش  اين  اما  برسيم. 
ابتداي  همان  از  است.  متفاوت  اندكي 
بايستي دل به دريا  مسير ورود به تنگه، 
قد  از  باالتر  با عمقي  در شروع  تنگه  زد! 
مي آيد.  ما  استقبال  به  تمامي گردشگران 
به تن كنيد،  را  لباس پيمايش آبي خود 
جليقه را پوشيده و براي يك شناي بلند 
آماده  را  خود  متر   800 حدود  طول  به 
كنيد. محل ورود به آب حوضچه است اما 
مسير شناي شما هرچه جلوتر مي رويد، از 
هر دو سمت با ديواره هاي سنگي بلندتر 

و كشيده تر مي شود. تا بخشي از مسير را 
به  ديواره هايي  )و  تنگه  باالي  از  مي توان 
ارتفاع حدود 5 متر( نيز دنبال كرد و گاها 
محل هاي مناسبي براي پرش در آب نيز 
يافت مي شود. حتم دقت كنيد كه بدون 
هماهنگي با ليدر محلي كه به عمق آب 
در نقاط مختلف آشناست، از اين نقاط در 

آب نپريد.
 

شروع آب نوردي بوچير
بعد از شناي اول مسير، عمق آب كم 
بايستيد و قدم زنان  مي شود و مي توانيد 
مسير را ادامه دهيد. تنگه اي بسيار زيبا و 
پر پيچ و خم با ديواره هايي از مالت سنگ، 

حالتي رمز آلود به اين تنگه مي دهد.
در تمام مسير، حوضچه هاي زيباي آب 
خواهيد ديد كه تاللو نور خورشيد در آنها، 
جلوه بي نظيري به آن خواهد داد. مسير را 
ادامه دهيد. از نقاط زيبا و دلنشين تنگه 
عبور كنيد تا در انتهاي مسير به حوضچه 
مي توانيد  اينجا  برسيد.  آبشاري  و  بزرگ 
تنگه  از  بردن  لذت  براي  را  خود  كمپ 

بوچير برپا كنيد.
 

روز سوم: به سمت جزيره الوان
است  حيف  مي آييم،  جنوب  به  وقتي 
به  ايران  پهناور  از خاك  را  كه يك شب 
نشويم. جزيره  جزاير جدا  از  يكي  سمت 
اقامت  محل  نزديكي  در  الوان، جزيره اي 

اين سفر است.
بند  به  بايستي  الوان،  به  رفتن  براي   
مقام برويم و از آنجا با قايق راهي جزيره 

شويم.
توصيه مي كنم كه در مسير  رسيدن به 

نام جاذبه: بوچير
محل: استان هرمزگان
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گردشگري

بندر مقام، حتما توقفي در ساحل مكسر 
)شوسا( داشته باشيد و زماني را به نظاره 
سنگي  سواحل  شگفت انگيزترين  از  يكي 
سنگي،  ساحل  اين  در  بگذرانيد.  جنوب 
آب به مرور زمان فرسايش بسيار زيبايي 
ايجاد نموده و تخته سنگ هايي را تراش 
عكس ها  در  آنها  زيبايي  كه  است  داده 

نمي گنجد.

 ساحل زيباي مکسر
و  مهم  جزاير  از  يكي  الوان  جزيره 
به  و  است  فارس  خليج  در  استراتژيك 

قرار  بااليي  سطح  در  نفتي  ذخاير  لحاظ 
آن  از  عمده اي  بخش  رو  همين  از  دارد 
نفتي  و  تحت تصرف سازمان هاي دولتي 
است و براي گردشگران، بخش محدودي 
هم  كم  محدوده  همين  كه  دارد  وجود 
ويژه اي  محبوبيت  از  گردشگران  بين  در 

برخوردار است. 
سومين  كيش،  و  قشم  از  بعد  الوان 

جزيره بزرگ در خليج فارس است.
راه  و  بندر  نزديك ترين  مقام  بندر 
الوان  آرامش  از  پر  جزيره  به  ارتباطي 

است. 

 20 حدود  الوان،  تا  مقام  آبي  فاصله 
توسط  كمتر  جزيره،  اين  است.  كيلومتر 

گردشگران بازديد شده است.
در الوان، حتما ماهي را امتحان كنيد. 
با سبك  مي توانيد  را  جنوب  ماهي  انواع 

طبخ جنوب در جزيره پيدا كنيد.
حتما يك شب را در الوان اقامت كنيد 
ببريد.  لذت  بي نظير جزيره،  آرامش  از  و 
و  مي رويد  ساحل  به  وقتي  هنگام،  شب 
از دور به ساير خشكي هايي كه با چشم 
در  حس  مي كنيد،  نگاه  مي شود،  ديده 

جزيره بودن برايتان تداعي مي شود.

در الوان به ديدن ساحل گرت، ساحل 
مرجاني يا ساحل شركت نفت برويد. آنجا 
هم  كمپ  برپايي  براي  مناسبي  محل 
هست.  در جزيره الوان جبير هم زندگي 
و  رنگ  سياه  شاخ هاي  با  كه  مي كنند 
زيبايي  رنگشان  زرد  و  سفيد  پوست 
همچنين  داده اند.  جزيره  اين  به  خاصي 
بخشي از سواحل الوان محل تخم گذاري 

الك پشت هاي پوزه كوتاه هستند.
در آخر، سكوت مطلق، ويژگي منحصر  
امتحان  را  آن   است.  جزيره  اين  فرد  به 

كنيد و از آن لذت ببريد.
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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 و 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 باشند. 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: اسفند ماه 1399

گروه

 ساختمان و ابنيه

پايه 2

پايه 3

پايه 5
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