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نشریۀ مشانیر به صورت فصلنامه و در شمارگان  3000جلد
چاپ می شود و برای وزارت خانه ها ،سازمان ها ،ارگان ها،
شرکت های کارفرمایی و پیمانکاری در صنایع مختلف و
همچنین مراکز علمی و آموزشی ارسال می گردد .عالقمندان
می توانند نسبت به درج آگهی های تبلیغاتی و همچنین چاپ
مقاالت فنی و تخصصی در زمینه های کاری مرتبط از طریق
شماره تلفن  84782010اقدام نمایند.

ضمن استقبال و تشکر از خوانندگان محترمی که مایل به ارسال مقاله برای این نشریه هستند ،تقاضا میشود موارد زیر را رعایت فرمایند:

■ ارسال مقاله برای عموم آزاد است.
■ موضوع مقاله در ارتباط با اهداف نشریه باشد.
■ مقالههای تالیفی یا تحقیقی ،مستند به منابع علمی معتبر
باشند.
■ مقالههای ترجمهشده منضم به تصویر اصل مقاله باشند.
■ شکلها ،عکسها ،منحنیها و نمودارها کامال واضح،
خوانا و قابل چاپ باشند .نشریه مشانیر از چاپ مقاالتی که
بهصورت مرتب تحریر یا تایپ نشده باشند ،معذور است.
■ توضیحها و زیرنویسها بهصورت مسلسل شمارهگذاری

شده و در پایان مقاله ذکر شوند.
■ مطالب و مقالههای دریافتی بازگردانده نمیشوند.
■ نشریه مشانیر در تلخیص ،تکمیل ،ادغام و ویرایش مطالب
آزاد است.
■ مسئولیت محتوای مطالب و مقالهها بهعهده نویسندگان و
یا مترجمان است.
■ نقل مطالب نشریه مشانیر با ذکر مأخذ بالمانع است ،لطفا
در صورت استفاده ،دو نسخه از آن را به دفتر نشریه ارسال
فرمایید.
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بخش بخار نيروگاه سيکلترکيبي جهرم:
نيروگاه سيکلترکيبي جهرم بهعنوان آخرين پروژۀ طرح
 22واحد بخش بخار نيروگاههاي سيکلترکيبي به ظرفيت
تقريبي  3×160مگاوات ميباشد که در راستاي اصل 44
قانون اساسي ،توسط سازمان خصوصيسازي به مالک جديد
(شرکت توسعه مولد نيروگاهي جهرم) واگذار شد.
در اين پروژه شرکت مشانير ،خدمات مهندسي ،نظارت
عاليه و نظارت بر ساخت داخل را بر عهده دارد.
اين نيروگاه داراي  ۶واحد گازي در حال بهرهبرداري
و ۳واحد بخار ميباشد که با تالشهاي صورتگرفته،
اولين واحد بخار آن در تاريخ  ۹۷/۰۱/۲۶با شبکۀ سراسري
سنکرون گرديد .الزم به ذکر است تاريخ پيشبيني سنکرون
واحد دوم در پاييز  97ميباشد.

نيروگاه سيکلترکيبي زاگرس:
در اين پروژه محدودۀ کـاري شرکت مشانير ،تهيۀ اسنـاد
مناقصه و مذاکره جهت انتخاب پيمانکار  ، EPCFخدمات
مهندسي ،نظارت عاليه و نظارت کارگاهي جهت توسعۀ
4واحد گازي  V94,2-5موجود با ظرفيت اسمي هر واحد
 162مگاوات به  2بلوک سيکل ترکيبي با ظرفيت هر واحد
بخار  160مگاوات ،به همراه توسعۀ کليدخانه  400کيلوولت
به کارفرمايي شرکت توليد و مديريت نيروگاه زاگرس کوثر
ميباشد.
در حال حاضر گزارش اتصال به شبکۀ پروژه تهيه شده
و اسناد مناقصۀ پروژه نيز شامل اسناد فني و بازرگاني از
سوي شرکت مشانير تهيه و به تأييد نهايي کارفرما و مديريت
طرح پروژه رسانده شده و در مرحلۀ تعيين پيمانکار نهايي
جهت اجراي پروژه ميباشد .اسناد مناقصۀ مذکور شامل 28
پيوست ،شرايط عمومي ،شرايط خصوصي و دستورالعمل به
پيشنهاددهندگان است.

نيروگاه سيكلتركيبي كالس  Fانديمشك ،تقريب ًا
در فاصلۀ 10كيلومتري شمالغرب انديمشك و حدود
10كيلومتري شمال شرق سد كرخه واقع شده است .نيروگاه
شامل يك بلوك سيكلتركيبي به ظرفيت كلي  451مگاوات
در شرايط ايزو (يك واحد توربين گازي كالس  Fبه ظرفيت
 307مگاوات در شرايط ایزو و يك واحد توربين بخار به
ظرفيت  144مگاوات) ميباشد.
اين نيروگاه يكي از پروژههاي تعريفشده از طرح
5000مگاوات نيروگاه سيكلتركيبي كالس  Fاست كه
توسط بخش دولتي احداث خواهد شد .شركت مادرتخصصي
توليد نيروي برق حرارتي ،كارفرماي پروژه و شركت مشانير،
مشاور نظارت کارگاهی پروژه ميباشد .مدت زمان اجراي
پروژه  40ماه شمسي پيشبيني شده است که شامل دورۀ
زمانی از مرحلۀ تحويل زمين به پيمانكار تا نظارت در دوران
تضمين ميباشد.
در حال حاضر تجهيز كارگاه توسط پيمانكار در حال اتمام
و انعقاد قرارداد مشانير با كارفرماي محترم در رابطه با نظارت
کارگاهی نيز به اتمام رسیده است .پيشبيني ميشود كه از
اوايل تیرماه سال جاري ،احداث نيروگاه با عمليات ساختماني
و استقرار پيمانكار و دستگاه نظارت مقيم رسم ًا شروع گردد.

توربين انبساطي نصب شده در نيروگاه شهيد منتظري
اصفهان به ظرفيت  8مگاوات

شماره هشتاد و ششم
بهار 1397

3

توربين انبساطي نيروگاه شهيد منتظري اصفهان:
امروزه محققان تالشهای گستردهاي براي افزايش
بازده و بازيافت انرژي در بخشهاي مختلف فرآيندي و
انرژي دارند .جهت كاهش اتالف انرژي در مسير خطوط
لولۀ انتقال گاز ،گاز را با فشـار باال در خطوط لوله انتقـال
ميدهند .جهت مصرف گاز در بويلر نيروگاههاي بخار و يا
محفظۀ احتراق توربينهاي گازي نيروگاه و همچنين جهت
مصارف خانگي و صنعتي در شهرها ،باید فشار گاز تا مقدار
مشخصي كه مورد نياز مصرفكننده است ،كاهش يابد .اين
كاهش فشار كه به نوعي اتالف انرژي محسوب میشود ،در
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نيروگاه سيکلترکيبي انديمشک:

ايستگاه تقليل فشار گاز و توسط رگوالتورها صورت ميگيرد.
با توجه به اينكه ايران يكي از كشورهاي داراي بزرگترين
ذخاير گاز دنيا و همچنين مصرفكنندۀ اصلي گاز است،
ايستگاههاي تقليل فشار گاز فراواني در سطح كشور وجود
دارند كه ميتوانند براي بازيافت انرژي مورد توجه قرار
گيـرند .مطالعات اوليه و امكانسنجي استفاده از توربينهاي
انبساطي جهت بازيافت انرژي اتالفي در ايستگاههاي تقليل
فشار گاز از سال  74در دستور كار معاونت امور انرژي وزارت
نيرو قرار گرفت .بر اين اساس مطالعات اوليه و امكانسنجي
نصب توربينهاي انبساطي در ايستگاههاي تقليل فشار گاز
در دو بخش ايستگاههاي تقليل فشار گاز نيروگاههاي كشور
و ايستگاههاي تقليل فشار گاز ورودي به شهرها در سال
 86توسط سازمان توسعه برق ايران (شرکت مادرتخصصي
توليد نيروی برق حرارتی فعلی) به شرکت مشانير ابالغ
گرديد .همچنـين خدمات نظارت کارگاهي و عالـيۀ پروژۀ
نصب دو دستگـاه توربين انبساطي هريک با ظرفيت تقريبي
 8مگاوات در ايستگاههاي تقليل فشار گاز نيروگاه شهيد
منتظري اصفهان نيز پس از انجام تشريفات مناقصه به
شرکت مشانير ابالغ گرديد .در حال حاضر برق استحصالي
از توربين انبساطي ،پس از راهاندازي موفقيتآميز و انجام
تستهاي مربوطه ،وارد شبکۀ سراسري برق گرديده است.

مشخصات توربينهاي انبساطي نصب شده در
نيروگاه شهيد منتظري اصفهان

نيروگاه پايلوت زمينگرمايي سبالن (مشکينشهر):
قرارداد احداث اولين نيروگاه پايلوت زمينگرمايي سبالن
(مشکينشهر) به ظرفيت  5مگاوات فيمابين سازمان
انرژيهاي نو ايران و مشارکت شرکتهاي پیمانکار به
صورت  EPCو به مدت  30ماه در تاريخ 1394/12/10
منعقد گرديد.
مشاوره اين طرح بر عهده شرکت مشانير بوده که شامل
تهيه اسناد مناقصه و برگزاري مناقصه جهت تعيـين پيمانکار،
نظارت کارگاهي و نظارت عاليه در تمـامي مراحـل طراحي،
تأمين ،ساخـت ،نصب و راهاندازي نيروگاه ميباشد .تاکنون
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بيش از  85درصد از مراحل طراحي مهندسي پروژه تحت نظارت عاليه شرکت مشانير به پايان رسيده و فعاليتهای ساخت و
تأمين تجهيزات اصلي نيروگاه نيز حدود  60درصد پيشرفت داشته است .نظارت بر نصب تجهيزات و فعاليتهای کارگاهي توسط
شرکت مشانير در حال پيگيري است.
فعاليتهاي عمراني پروژه با ساخت فونداسيون تجهـيزات ،ساختـمانها و همچنين اجراي سولههاي سـاختـمانهاي
توربين ،انبـار موقت و ديزل بيش از  50درصد پيشرفـت داشته است .به عالوه سـاخت پکيج توربين _ ژنراتور تکميل و به
کارگاه مشکينشهر ارسال گرديده است.
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رویدادها و پروژههای معاونت طرح های محیط زیست و توسعه پایدار
مطالعات امکانسنجی ،کاربری اراضی ،ارزیابی زیست محیطی ( )EIAو پیوست سالمت ( )HIAنیروگاه

سیکلترکیبی رامین اهواز

مطالعات امکانسنجی و کاربری اراضی نیروگاه
سیکلترکیبی رامین اهواز با توجه به بررسی نقشههای
توپوگرافی ،آبهای سطحی و زیرزمینی و دیگر نقشههای
مورد نیاز تهیه شد.
مطالعات ارزیابی زیستمحیطی و پیوست سالمت نیروگاه
سیکلترکیبی رامین اهواز در پاییز سال  96از سوی شرکت
مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به شرکت مشانیر
ابالغ شده است .تا کنون بیش از  90درصد از مطالعات
زیست محیطی انجام شده است .بررسی آبهای زیرزمینی
شهرستان باوی برای اولین بار در این مطالعات مورد بررسی
قرار گرفت.

قرارداد مطالعات ارزیابی زیستمحیطی و پیوست سالمت
نیروگاه سیکلترکیبی گچساران در مردادماه سال 96با
کارفرمایی شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی با شرکت
مشانیر منعقد شد .این مطالعات در بهمنماه سال 96به اتمام
رسید .گزارش این مطالعات در اوایل بهمنماه به کارفرمای
محترم تحویل گردید و بعد از بررسیهای اولیه ،گزارش
 EIAبه سازمان محیط زیست ارسال شد .جلسۀ دفاع نهایی
مطالعات  EIAدر اواخر اردیبهشتماه  97در سازمان محیط
زیست تهران برگزار میگردد.
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مطالعات ارزیابی زیستمحیطی ( )EIAو پیوست سالمت ( )HIAنیروگاه سیکلترکیبی گچساران

مطالعات مدیریت زیست محیطی ( )EMPمحور قزوین ـ الموت ـ تنکابن
معاونت محیط زیست و توسعۀ پایدار شرکت مشانیر از
طریق شرکت در مناقصه مورخ  1395/12/10موفق به اخذ
پروژۀ مطالعات مدیریت زیست محیطی محور قزوینـ الموتـ
تنکابن گردید .ابالغ قرارداد مربوطه در تاریخ 1396/02/24
از سوی شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعۀ زیربناهای
حمل و نقل کشور به شرکت مشانیر اعالم شده است.
مدت زمان این مطالعات  18ماه بوده و کاهش اثرات
سوء و کنترل تخریبهای محیطی ناشی از اجرای پروژه
به واسطۀ برنامۀ جامع مدیریت محیط زیست (شامل پایش،
آموزش ،مشارکت مردمی و ممیزی) از اهداف این مطالعات
است .این پروژه در حال حاضر در مرحلۀ نهایی کردن
تمهیدات کنترلی و احیایی در حوزۀ استان مازندران با ادارۀ
کل محیط زیست استان و سازمان حفاظت محیط زیست و

همچنین ارائه فاکتورهای زیست محیطی طراحی سازههای
زیرگذر و روگذر و ...به مجری طرح میباشد.

مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحیطی ( )EIAپروژۀ برقیسازی راهآهن تهران ـ مشهد
در راستای نیل به اهداف مطالعات پروژۀ برقیسازی
انجام مطالعات و تهیۀ گزارشهای مذکور ضروری میباشد.
و ارتقاء راهآهن تهران ـ مشهد طی قراردادی به تاریخ
در حال حاضر گزارشهای آغازین ،الزامات ایمنی و محیط
 1396/07/23مقرر شد مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحیطی
زیست و همچنین بخشی از شناخت وضعیت موجود محیط
و بهداشتی پروژۀ مذکور در معاونت محیط زیست و توسعۀ
زیست تحت تأثیر پروژۀ به انجام رسیده است.
پایدار به انجام برسد.
این مطالعات شامل شناخت ویژگیهای فنی پروژه،
بررسی وضعیت موجود محیط زیست تحت تأثیر ،پیشبینی
آثار فیزیکی ـ شیمیایی ،بیولوژیکی ،اقتصادی ـ اجتماعی،
فرهنگی و اثر بر بهداشت و سالمت جوامع انسانی متأثر
از پروژه بوده که با تجزیه و تحلیل اثرات سوء و شناسایی
اثرات بارز نسبت به ارائه راهکارهای کنترل و کاهش آنها و
اقدامات اصالحی در راستای حفظ محیط زیست و توسعۀ
پایدار اقدام خواهد شد .شایان ذکر است طبق الزامات قانونی
جاری کشور جهت اخذ مجوز اجرای پروژه از سازمان حفاظت
محیط زیست و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
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مطالعات ارزیابی زیست محیطی ( )EIAشهرک صنعتی سبک و شهرک صنعتی نیمهسنگین و سنگین
منطقه آزاد ماکو
معاونت محیط زیست و توسعۀ پایدار شرکت مشانیر مطابق
با قرارداد شمارۀ  96/100/1/3116مورخ 1396/04/19
مسئولیت انجام مطالعات ارزیابی زیستمحیطی دو
شهرکصنعتی در منطقۀ آزاد ماکو را عهدهدار شد.
منطقۀ آزاد ماکو با بهرهمندی از منابع گستردۀ معدنی
و گونههایی از سنگهای طبیعی منحصر به فرد و بهعنوان
یکی از دروازههای ارتباط ایران با بازارهای جهانی و عدم
توسعۀ کافی منطقه به لحاظ صنعتی ،زمینههای الزم جهت
ایجاد شهرکی را دارا میباشد .مطالعات در مرحلۀ نهایی است
و خالصۀ گزارش همراه با اصالح کامنتها تهیه شده و آمادۀ
دفاع میباشد.

مطالعات تلفیق طرحهای پسماند شهرستانهای ماکو ،شوط و پلدشت و تهیۀ طرح جامع مدیریت
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پسماند در سطح منطقۀ آزاد ماکو
در راستای دستیابی به توسعۀ پایدار و با توجه به
پتانسیل منطقۀ آزاد ماکو در جذب گردشگر ،سازمان منطقۀ
آزاد ماکو تصمیم گرفته است با همکاری معاونت محیط
زیست و توسعۀ پایدار شرکت مشانیر ،طرح جامع مدیریت
پسماند شهرستانهای زیرمجموعۀ این سازمان را با رویکرد
جامع تلفیق نماید و به این ترتیب این مشاور بر اساس
زیرساختهای موجود و حجم و ترکیب زبالۀ تولیدی ،روشی
بهینه جهت مدیریت پسماند در کل منطقۀ آزاد پیشنهاد نموده
است؛ تا عالوه بر کاهش آثار سوء ناشی از مدیریت نامناسب
پسماند ،از پتانسیلهای سودآور طالی کثیف در راستای
بهبود شرایط زیستمحیطی منطقه بهرهبرداری شود .گزارش
نهایی پروژۀ مذکور تهیه شده و به کارفرما ارسال گردیده
مطالعات هیدرولوژی و کنترل سیالب ساختگاه

خرمآباد و اندیمشک
هدف از انجام این مطالعات ،بررسی و آنالیز آبهای
سطحی موجود در منطقۀ اندیمشک و خرمآباد بهمنظور
تعیین خطر سیالب با مدلهای تجربی برای محل احداث
نیروگاه سیکلترکیبی است .در این مطالعات ،بخشهای
هواشناسی ،زمینشناسی ،هیدرولوژی ،سیالب و روشهای
کنترل سیالب منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
دو پروژۀ نامبرده در مرحلۀ اصالح کامنت و تأیید نهایی
میباشند.

است و در این مرحله بعد از اظهار نظر کارفرما آمادۀ دفاع
میباشد.

مطالعات امکانسنجی و کاربری اراضی ساختگاه

نیروگاه شوشتر
مطالعات امکانسنجی و کاربری اراضی ساختگاه نیروگاه
شوشتر ،با تولید نقشههای موضوعی و تحلیلی و همچنین
بررسی کلیۀ عوامل زیست محیطی به انجام رسید و گزارشها
به کارفرمای محترم ارسال گردید.

پس از هماهنگیهای صورتگرفته
توسط معاونت محیط زیست و توسعۀ پایدار
با مدیرکل سرمایهگذاری استانداری استان
سیستان و بلوچستان ،سرکار خانم دکترزنگنه،
در روز دوشنبه مورخ  97/02/17جلسهای در
دفتر مدیریت محترم عامل شرکت مشانیر با
ایشان برگزار گردید.
در ابتدای جلسه ،آقای مهندس وهابیان،
ضمن خوشآمدگویی به سرکار خانم زنگنه،
نسبت به معرفی مشانیر و سهم این شرکت
در ارائه خدمات مهندسی در بازارهای داخلی
و خارجی توضیحاتی را ایراد نمودند و سپس
فهرستی از پروژههای جاری و خاتمه یافته
توسط این شرکت در سطح استان سیستان و
بلوچستان به خانم دکتر زنگنه تحویل گردید.
در ادامۀ مذاکرات ،سرکار خانم دکتر زنگنه ،اقدامات ،اهداف و سیاستهای استانداری سیستان و بلوچستان را در خصوص
سرعت بخشیدن به احیای انرژیهای تجدیدپذیر بادی و خورشیدی در این استان پهناور و مستعد تشریح نمودند و از شرکت
مشانیر که دارای تجربیات ارزندهای در این زمینه است ،خواستند که همچنان با جدیت ،گامهای موثری را در خصوص
همکاریهای الزم و اقدامات ارزنده بردارد تا انشااهلل در آیندهای نزدیک شاهد ساخت و بهرهبرداری از نیروگاههای فوق در سطح
استان باشیم.
در این خصوص آقای مهندس وهابیان نیز تاکید کردند که مشانیر نسبت به همکاری و گذر از چالشها برای انجام این پروژۀ
ملی و بهرهبرداری از دو نعمت خدادادی باد و خورشید ،از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد .در پایان ،طرفین دربارۀ نوع و سطح
همکاریهای گسترده در پروژۀ عظیم مکران نیز مذاکراتی را انجام دادند.
الزم به ذکر است که شرکت مشانیر در اسفندماه سال  96در دومین همایش بینالمللی معرفی سرمایهگذاری و توسعۀ پایدار
در سواحل مکران که در محل سالن همایشهای برج میالد برگزار گردیده بود ،حضوری فعال داشت و دیدارهایی میان نمایندگان
شرکت و برخی مقامات و مدیران کشوری و لشگری صورت گرفت که دیدار با سرکار خانم دکتر زنگنه از جملۀ آنها بوده است.
مدیریت ،معاونین و سایر پرسنل شرکت مشانیر امیدوار هستند که بتوانند همچون گذشته خدمات ارزندهای را در خطههای
مختلف ایران عزیز ارائه نمایند.

رویدادها و پروژههای معاونت طرحهای انتقال و توزیع نیرو در سال 1397
معاونت طرحهای انتقال و توزيع نيرو در سهماهۀ اول سال  1397نيز همانند سالهای گذشته ،با هدف ارائه خدمات فنی و
مهندسی و نظارت عالیه به پروژهها ،نهایت سعی و تالش خود را نمود تا با ارائه بهینۀ خدمات به کارفرمایان مختلف در جهت
رشد و بالندگی شرکت قدم بردارد .در سهماهۀ اول سال  1397تعداد  25قرارداد در قالب ابالغ پروژههای جديد ،تمدید پروژهها
و نامۀ افزایش مدت و مبلغ قرارداد با کارفرمایان مختلف منعقد گردیده است که مهمترین اقدامات انجام گرفته در دوماهۀ اخیر
شامل موارد زیر می باشد:
● ابالغ و اعالم وصول قرارداد مطالعات امکانسنجی و تهیۀ اسناد مناقصۀ احداث و بهرهبرداری از خط  HVDCمقیاس
کوچک به کارفرمایی پژوهشگاه نيرو

رویدادها و خبرها

جلسۀ مدیرکل سرمایهگذاری استانداری استان سیستان و بلوچستان با
مدیرعامل و معاون محیط زیست شرکت مشانیر

شماره هشتاد و ششم
بهار 1397

7

مشانیر 86
رویدادها و خبرها
شماره هشتاد و ششم
بهار 1397

8

● آغاز عمليات نظارت بر پروژۀ سیمکشی گارد کوار ـ میمند ـ فیروزآباد و صدرا ـ گلستان به کارفرمایی شرکت برقمنطقهای فارس
● ابالغ قرارداد خدمات نظارت کارگاهی احداث فونداسیون ،نصب برج و سیمکشی ورود و خروج خط  400کیلوولت
پيروزان ـ مهزیار در پست بقایی به کارفرمایی شرکت برق منطقهای خوزستان
● ابالغ قرارداد انجام خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث خط  63کیلوولت دومدارۀ جنت رودبار به کارفرمایی
شرکت برق منطقهای مازندران
● ابالغ قرارداد نظارت کارگاهی و عالیه بر احداث اتاقک برق تاسیسات و همچنین عملیات تکمیلی نصب تجهیزات
نگهدارنده و روشنایی تونل اسالمآباد ـ اقاربپرست به کارفرمایی شرکت برق منطقهای اصفهان
● ابالغ قرارداد خدمات نظارت کارگاهي و عاليه بر اجراي عمليات الکتريکي احداث پست  63کيلوولت سيتي به کارفرمایی
شرکت برق منطقهای اصفهان
● ابالغ قرارداد خدمات نظارت کارگاهي عمليات ساختماني احداث پست  20/63کيلوولت دشت امام به کارفرمایی شرکت
برق منطقهای هرمزگان
● ابالغ قرارداد خدمات مهندسي مرحلۀ اول و دوم طراحي بخش الکتريکال پست برق سايت يک و شبکۀ توزيع فشار
متوسط و ضعيف جهت برقرساني به ساختمانهاي جديد اداري ،رستوران و مسجد سازمان منطقه ويژۀ اقتصادی پتروشیمی به
کارفرمایی منطقه ويژۀ اقتصادی پتروشیمی
● ابالغ قرارداد مطالعۀ خودکارسازي سيستم پايش و انتقال چاههاي کانديد تلمبۀ درونچاهي اهواز ،منصوري و آب تيمور
بنگستان به کارفرمایی شرکت ملی نفت ایران
● ابالغ قرارداد خدمات مهندسي و مطالعات احداث پروژههاي توسعه و پايداري شبکۀ برق خوزستان به کارفرمایی شرکت
برق منطقهای خوزستان
● ابالغ قرارداد خدمات مهندسي احداث پستهاي دشت آزادگان ،فاز اول سردشت دزفول و موقت شکاره به کارفرمایی
شرکت برق منطقهای خوزستان
● ابالغ قرارداد مهندسي توسعه  8بي خط  66کيلوولت در پست  230کيلوولت دانشگاه شيراز به کارفرمایی شرکت
برقمنطقهای فارس
● ابالغ خدمات مهندسي عمليات ساختماني و نصب ،تست و راهاندازي پستهاي  33/132فاز  6ماهشهر و فاز اول طرح
دائم پست ميانآب (شقايق) به کارفرمایی شرکت برق منطقهای خوزستان
پروژههای بهرهبرداری شده:

● برقدار شدن خط  400کیلوولت شادمهر ـ تربت جام به کارفرمایی شرکت برق منطقهای خراسان
● ابالغ قرارداد خدمات مهندسي خط  400کيلوولت تکمدارۀ شهيد رجايي ـ شازند به کارفرمایی شرکت برق منطقهای
تهران
● ابالغ قرارداد طراحي و نظارت بر خريد و احداث  80کيلومتر فيبر نوري هوايي به کارفرمایی شرکت برق منطقهای تهران
● ابالغ قرارداد خدمات مهندسي احداث پست  20/63کيلوولت آستارا به کارفرمایی شرکت برق منطقهای گیالن
● ابالغ قرارداد خدمات نظارت کارگاهي اصالح و بهينهسازي فونداسيون برجهاي خط  63کيلوولت دومدارۀ جهانآباد ـ
اردکان به کارفرمایی شرکت برق منطقهای آذربایجان
● ابالغ قرارداد خدمات نظارت کارگاهي احداث فونداسيون ،نصب برج و سيمکشي ورود و خروج خط  400پيروزان ـ
مهزيار در پست بقايي به کارفرمایی شرکت برق منطقهای خوزستان
● ابالغ قرارداد خدمات نظارت کارگاهي احداث فونداسيون ،نصب برج و سيمکشي خط  132کيلوولت پارسوماش ـ
ميانآب به کارفرمایی شرکت برق منطقهای خوزستان

پروژۀ آزمایشگاه مقیم شهرداری منطقه  11تهران
● استقرار آزمایشگاه مقیم سهمنظورۀ خاک ،بتن ،آسفالت جهت کنترل کیفیت عملیات اجرایی در سطح منطقۀ شهرداری
مربوطه و مطابقت با استانداردهای مربوطه.
● ارجاع عملیات موردی جدید در سال  97مانند انجام عملیات ذخیرهگیری از آسفالت در قالب قرارداد
● انجام کالیبراسیون دستگاههای موجود آزمایشگاه در سال 97
● انجام مستندسازی و تهیۀ گزارشها و بررسیهای کارشناسانه مطابق استانداردهای مربوطه.
● طراحی و راهاندازی نرمافزار جهت بررسی و تحلیل نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی مطابق استانداردهای مربوطه.
● انجام عملیات میدانی و نمونهگیری از عملیات اجرایی در سطح منطقه مطابق ثبت سفارشهای انجام شده در سامانۀ شهرداری
● انتخاب مشاور تخصصی عملیات ردیابی رنگی سد شمیل
پروژۀ سدهای شمیل و نیان
● عقد تمدید قرارداد نظارت عالیه و کارگاهی برای  6ماهۀ اول سال 1397
● پیشرفت فیزیکی  90درصدی انجام عملیات احداث سیستم زهکشی و خرید تجهیزات سدهای شمیل و نیان
● پیشرفت فیزیکی  50درصدی انجام عملیات حفاری ژئوتکنیک و نصب ابزار دقیق سدهای شمیل و نیان
پروژۀ نیروگاه جریانی دز
سواالت طرح شده از گزارشهای مرحلۀ اول طرح سد و نیروگاه جریانی دز که در نیمۀ اسفند توسط شرکت مدیریت منابع
آب ایران تهیه و ارسال شده بود ،توسط همکاران امور تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و پاسخهای الزم تهیه و ارسال شد.
همچنین با کارشناسان و مدیران کارفرما در خصوص گزارشهای "بررسی ارزیابی مالی" و نیز "فراخوان ارزیابی کیفی به
روش ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری ( ")BOTتشریک مساعی شد .شایان ذکر است که گزارشهای یاد شده در چارچوب
خدمات مهندسی تهیه اسناد ارزیابی کیفی ،فنی ،مالی و انتخاب سرمایهگذار برای پروژۀ سد و نیروگاه جریانی دز به روش ،BOT
تنظیم شده بود .پیشنویس این قرارداد و گزارشهای مذکور نیز در سهماهۀ چهارم سال  1396تهیه و ارسال شده بود.
پروژۀ بهینهسازی دز
عملیات اجرایی بهینهسازی اولین واحد نیروگاه سد دز که از آبانماه  1396آغاز شده است ،همچنان ادامه دارد .طبق برنامۀ
زمانبندی اولیه ،بهینهسازی اولین واحد و سیستمهای جانبی  11ماه به طول خواهد انجامید .در ضمن همزمان با بهینهسازی،
ظرفیت واحدهای نیروگاه نیز از  65مگاوات به  90مگاوات افزایش یافته و ظرفیت نیروگاه  520مگاواتی کنونی به  720مگاوات
خواهد رسید.
پروژۀ نیروگاه برقآبی دو هزار
● هماهنگی و تبادل نظر و مبادلۀ اطالعات فنی با مشاور شرکت آبمنطقهای استان مازندران و همراستا نمودن دستاوردها
و تعیین نقشۀ راه پروژه با مقامات آبمنطقهای مازندران با برگزاری جلسات فنی و مذاکره در خصوص نحوة تأمین آب شرب
شهرستانهای تنکابن ـ عباس آباد ـ نشتارود و روستاهای تابعه و همچنین نحوۀ احداث نیروگاه برقآبی دوهزار
● بحث و تبادل نظر در مورد انتخاب گزینۀ برتر و محل بند انحرافی و سایر تأسیسات وابسته به شرکت مشاور کارفرما
امور بهینهسازی و بهرهبرداری
گروه مقاومسازی و پدافند غیرعامل ،زیرمجموعۀ امور بهینهسازی و بهرهبرداری معاونت آب و انرژی شرکت مشانیر میباشد.
تعداد پرسنل فعال در این گروه  3نفر است .در سه ماهۀ اول سال  ،97انجام پروژههای مطالعات پدافند غیرعامل آبرسانی به
شهرستان مسجدسلیمان ،آبیاری و زهکشی مغان ،آبیاری و زهکشی خداآفرین به پیشرفت فیزیکی  80درصد رسید که فعالیتهای
صورت گرفته در این پروژهها شامل موارد زیر میشوند:
● جمعآوری اطالعات کلی محدودۀ سایت و اجزای وابستۀ آن
● بررسی اسناد و مدارک موجود مراکز در دست بهرهبرداری
● شناخت اجزای اصلی تأسیسات و اماکن مورد مطالعه و تعامل آنها با همدیگر
● بررسی و شناسایی کلی تهدیدات ،آسیبپذیریها و ارزیابی ریسک
● بررسی و ارزیابی آسیبپذیری
● ارزیابی ریسک
● ارائه راهکارهای پدافند غیرعامل برای بهکارگیری در تأسیسات و اماکن موجود
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رویدادها و پروژههای معاونت حمل و نقل و شهرسازی
پروژۀ انجام خدمات فنی و مطالعات امکانسنجی ،طراحی و نظارت پروژههای صنعتی و ساختمانی
مجتمع گاز پارس جنوبی
مشخصات کلی پروژه:
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این پروژه شامل انجام خدمات فنی و طراحی مراحل اول و دوم پروژههای فرآیندی ،ایمنی و ساختمانی ،معماری و
محوطهسازی و سایر خدمات فنی و همچنین انجام خدمات مرحلۀ سوم در مورد نظارت عالیه و کارگاهی در قالب یک
قرارداد 24ماهه در استان بوشهر ،منطقۀ عسلویه ،بیدخون ،کنگان (پارس )2و جم است که شرکت مشانیر با مشارکت
یکی از مشاورین داخلی ،انجام خدمات مشاوره را عهدهدار میباشد.
حدود خدمات شامل موارد زیر میباشد:
مطالعات مربوط به عملیات فرآیندی ،ایمنی و تولید محصوالت پاالیشگاهی ،معماری پروژۀ ساختمانی ،طرح سازه،
کارهای سیویل و محوطهسازی ،تاسیسات مکانیکی ،الکتریکی ،ابزار دقیق و مخابراتی و همچنین برآورد احجام و
محاسبۀ هزینهها و همچنین انجام خدمات مرحلۀ سوم شامل انجام خدمات نظارت عالیه و نظارت کارگاهی با استقرار
عوامل نظارت کارگاهی بر اساس درخواست کارفرما در هریک از پروژهها و کارگاههای مورد نیاز.
پروژۀ فوقالذکر بیانگر سیستمی متنوع با کارهای خاص است که شرکت مشانیر در بخشهای مختلف فرآیندی و
ساختمانی آن مشغول به کار میباشد.
محدودۀ منطقه ویژۀ اقتصادی انرژی پارس بر اساس مصوبۀ هیئت وزیران و شورای عالی مناطق آزاد تجاری-
صنعتی به این شرح تعیین گردیدهاست:
از غرب به روستای شیرینو ،از جنوب به خلیجفارس ،از شمال به دامنۀ ادامۀ سلسله جبال زاگرس و از شرق به
روستای چاه مبارک .این محدوده طبق مصوبۀ هیئت وزیران  ۱۰۰۰۰هکتار بوده که بر اساس استانداردها تفکیک
میگردد.
این منطقه در شرق استان بوشهر در حاشیۀ خلیجفارس در ۳۰۰کیلومتری شرق بندر بوشهر و ۴۲۰کیلومتری غرب
بندر لنگه و ۵۷۰کیلومتری غرب بندرعباس قرار دارد و شامل بخشهای زیر است:
منطقۀ پارس ( ۱پارس جنوبی) :تعداد  ۸عدد از این پاالیشگاهها (شامل  ۱۶فاز و به ترتیب از غرب به شرق،
پاالیشگاه سوم ،چهارم ،اول ،دوم ،هشتم ،پنجم ،هفتم و ششم) در این منطقه ،به وسعت ۱۴هزار هکتار در کنار یکدیگر
و در دو کیلومتری ساحل خلیجفارس در منطقۀ ویژۀ اقتصادی انرژی پارس در بندر عسلویه( واقع در استان بوشهر و در
فاصلۀ  ۲۷۰۰کیلومتری شرق بوشهر) قرار دارند.
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منطقۀ پارس(2پارسکنگان) 6 :پاالیشگاه یعنی پاالیشگاههای یازدهم ،نهم ،دوازدهم ،چهاردهم و سیزدهم (شامل
 ۸فاز و به ترتیب از غرب به شرق فاز  ،۱۴فاز  ،۱۲فاز  ،۱۹فاز  ،۱۱فاز ۱۳و فاز ۲۲و۲۳و )۲۴در این منطقه بهوسعت
۱۶هزار هکتار ،حد فاصل شهرستان عسلویه و کنگان قرار دارند.
منطقۀ پارس ( ۳پارس شمالی) :اراضی پارس شمالی به وسعت  ۱۶هزار هکتار است که به منظور پشتیبانی از طرح
توسعه برخی میادین مهم هیدروکربوری اختصاص یافته است.
پروژۀ خدمات مشاورۀ فاز اول و دوم شامل مطالعه و طراحی ساختمان قانون تردد زاهدان

ادارۀ کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان سیستان و بلوچستان یکی از ادارات تابعۀ سازمان راهداری و حمل و
نقل جاده ایکشور است که در شهر زاهدان ،مرکز استان سیستان و بلوچستان قرار دارد و وظایف مختلفی را در جهت
بهبود و خدماترسانی حمل و نقل جادهای بر عهده دارد.
شرح پروژه:

پروژۀ ساختمان قانون تردد زاهدان مربوط به ادارۀ کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان سیستان و بلوچستان
است که به عنوان ساختمان اداری مرکزی راهداری استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت .این پروژه شامل  8طبقه
است و در مساحتی قریب به  8000مترمربع امکان استقرار پرسنل اداری راهداری استان را فراهم مینماید .زمین این
پروژه در محدودۀ مرکزی شهر و خیابان امیرالمومنین واقع است .در این پروژه سعی بر آن بوده تا طراحی ساختمان با
در نظر گرفتن آخرین ضوابط و استانداردهای ساخت و پدافند غیر عامل انجام پذیرد.
خدمات مطالعات مرحلۀ اول و دوم این ساختمان ،شامل مطالعات طراحی معماری ،سازه ،برق و مکانیک توسط
معاونت حمل و نقل و شهرسازی شرکت مشانیر انجام میگردد.
اهداف ک ّمی و کیفی این پروژه شامل رعایت مسائل زیست محیطی ،امنیتی ،پدافند غیرعامل و در نظر گرفتن
نیازهای ارگانهای دولتی میباشد.

بازدید مدیریت عامل مشانیر از پروژۀ بهینهسازی نیروگاه سد دز
طی برنامه بازدید مدیریت عامل شرکت مشانیر به اتفاق معاونت طرحهای آب و انرژی از سازمان آب
و برق خوزستان ،در تاریخ  97/1/20نیز بازدیدی از پروژۀ بهینهسازی نیروگاه سد دز توسط ایشان صورت
گرفت و ضمن آشنایی با فعالیتهای در دست اجرای پروژه و مالقات با مجری محترم طرح و مدیر کارگاه
کارفرما ،با گروه نظارت نیز جلسۀ دوستانهای برگزار و ابزار رضایت و سپاسگزاری نمودند.
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اخبارنمایشگاهها

حضور مشانیر در بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی انرژی و محیطزیست ترکیه

نمایشگاه بینالمللی انرژی و محیطزیست ،با مشارکت بزرگترین
شرکتهای حوزۀ انرژی و صنعت و حدود  14000بازدیدکننده از سراسر
جهان ،مهمترین نمایشگاه ترکیه است که از سال  1994هر سال به طور
منظم برگزار میشود .این نمایشگاه از جهت رویکرد توجه به محورهای
کاربردی و موضوعات روز صنعت و انرژی همچون توازن ژئوپلیتیک و
سیاستهای انرژی ،بهرهوری انرژی ،فنآوریهای انرژی تجدیدپذیر،
پیشرفتهای بازار انرژی تجدیدپذیر ،بهرهبرداری و نگهداری از نیروگاهها،
تولید انرژی خورشیدی ،تولید کودهای مینیمیکرو و ...یکی از پراهمیتترین
رویدادهای انرژی و محیطزیست جهان است .امسال نیز بیست و چهارمین
دورۀ این همایش و نمایشگاه در تاریخ  12تا  14اردیبهشتماه در استانبول
برگزار شد.
شرکت مشانیر بهعنوان یکی از فعاالن و متخصصان شناختهشده در
زمینۀ پژوهشهای مربوط به انرژی و محیطزیست و با هدف َآشنایی و
بهروزرسانی آگاهی علمی خود در زمینۀ آخرین دستاوردهای علمی و
تحقیقاتی و صنعتی روز دنیا و تبادل اندیشه در مورد تازهترین فعالیتها و
خدمات خود به متخصصین داخلی و خارجی در این کنفرانس حضور پیدا
کرد .آقایان مهندس مسعود صادقی ،معاون طرحهای تولید ،مهندس امیدرضا ریاحی ،معاون قراردادها و توسعه بازار و مهندس
علیسالوادور بندزومورالز بهعنوان نمایندگان شرکت مشانیر در این نمایشگاه و کنفرانس حضور داشتند .شرکت مشانیر از سوی
معاونتها ،مدیران عامل و سایر شرکتکنندگان در کنفرانس مورد بازدید قرار گرفت .آقای مهندس علیرضا اشرف ،دبیرکل اتاق
بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی ایران نیز از محل نمایندگی شرکت مشانیر در نمایشگاه بازدید نمودند.
شرکت در بیست و سومین کنفرانس ملی شبکههای توزیع نیروی برق

بیست و سومین کنفرانس ملی شبکههای توزیع نیروی برق در روزهای  19و  20اردیبهشتماه با محوریت موضوعات علمی
نظیر شبکههای هوشمند توزیع ،کیفیت ،حفاظت و بهرهوری شبکههای توزیع ،مطالعات اجتماعی و محیطزیست و اقتصاد و
ساختار توزیع نیروی برق در محل پژوهشگاه نیرو در تهران برگزار شد.
شرکت مشانیر نیز با هدف معرفی توانمندیها و تجارب شرکت در زمینههای کاری مرتبط با توزیع و انتقال نیرو با فعاالن
این حوزه در نمایشگاه جانبی این کنفرانس حضور یافت و از سوی معاونین و مدیران محترم وزارت نیرو و سایر دستاندرکاران
این حوزه و سایر شرکتکنندگان در این کنفرانس مورد بازدید قرار گرفت.
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مراسم کاشت نهال در گرامیداشت یاد همکاران جان باخته در سانحة سقوط هواپیمای تهران-یاسوج

در روز پانزدهم اسفند ماه  96همزمان با روز درختکاری ،در یادبود درگذشت همکاران عزیزمان در معاونت
ط زیست
محیط زیست و توسعه پایدار و به منظور تقدیر و احترام به آن عزیزان ،با حضور مدیریت عامل و معاونت محی 
و توسعه پایدار شرکت مشانیر و جمعی از همکاران عزیز ،سه اصله درخت در محوطۀ فضای سبز شرکت مشانیر
غرس گردید.
شایان ذکر است در تاریخ  29بهمن ماه سال  ،96سه تن از همکاران متخصص شرکت مشانیر به نامهای
مرحومه خانم مهندس مریم عامری ،مرحوم آقای دکتر محمدهادی فهیمی و مرحوم آقای دکتر احمد انواری در
حین اعزام به مأموریت در سانحۀ سقوط هواپیمای تهران ـ یاسوج جان باختند.
یاد و خاطرۀ این عزیزان را گرامی میداریم.
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رویدادهای انرژی و نیرو در کشور
گزارش "بحران آب و امکانسنجی اتصال پهنههای آبی شمال و جنوب کشور" از سوی مرکز
پژوهشهای توسعه و آینده نگری تدوین شد

مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان برنامه و
بودجۀ کشور با تهیۀ گزارشی جامع با عنوان "بحران آب و
امکانسنجی اتصال پهنههای آبی شمال و جنوب کشور" به
بررسی وضعیت آبی کشور در پنج دهۀ اخیر پرداخته است.
این گزارش در  119صفحه در طی سه بخش :عوامل ،پیامدها
و روند آتی بحران آب ،امکانسنجی اتصال پهنههای آبی
شمال و جنوب کشور و جمعبندی ،نتیجهگیری و پیشنهادات،
تدوین و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
بر طبق این گزارش ،افزایش غلظت گازهای گلخانهای
و بهدنبال آن گرمایش جهانی باعث تغییرات قابلتوجهی در
پارامترهای اقلیمی ایران شده است .افزایش دما ،کاهش
بارش ،افزایش تبخیر و تعرق و شدت خشکسالیها باعث
شدهاند که در  49سال اخیر میانگین دمای کشور ،با شیبی حدود  0/4درجه سلسیوس بر دهه افزایش بیابد .تغییرات بارش نیز در
این بازۀ زمانی نشان از کاهش بارندگیها با شیب  11میلیمتر بر دهه دارد .همچنین از سال  1384تاکنون شاخص خشکسالی
دههای کشور منفی است و از آن زمان تاکنون کشور با خشکسالی انباشته مواجه است .منابع آب تجدیدشوندۀ کشور در دورۀ
قبل از وقوع شکست فاحش در بارش 124.778 ،میلیارد مترمکعب و در دورۀ پس از وقوع شکست (بهطور میانگین طی  15سال
اخیر) به  88.774میلیارد مترمکعب رسیده است؛ یعنی حدود  36میلیارد مترمکعب کاهش یافته است .در بخش روند تغییرات
منابع آب زیرزمینی ،در حال حاضر حدود  120میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک منابع آب زیرزمینی از دست رفته و با توجه به
کل ذخایر استاتیک منابع آب زیرزمینی کشور رقمی حدود  500میلیارد مترمکعب است .در بخش چاههای غیرمجاز و برداشت از
این چاهها اشاره شده است که در  51سال اخیر  131میلیارد مترمکعب و در  15سال اخیر  75میلیارد مترمکعب آب از مخازن آب
زیرزمینی کشور اضافه برداشت داشتهایم و این برداشتها باعث شده است که از  609دشت کشور ،برداشت آب در  366دشت
ممنوع اعالم شود .با این توصیفات میتوان گفت که متاسفانه حدود یکچهارم ذخایر استاتیک منابع آب زیرزمینی نابود شدهاند.
وضعیت برداشت آب زیرزمینی به تفکیک مصارف 50 ،میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی ،پنج میلیارد مترمکعب در بخش
صنعت و یک میلیارد مترمکعب در بخش شرب از دیگر عوامل خشکسالی هستند و هماکنون منابع آب زیرزمینی به حداکثر
ظرفیت توان آبدهی خود رسیدهاند و ظرفیت برداشت بیشتر ندارند.
همچنین میزان بهرهوری آب ایران در مقایسه با سایر کشورها ،نشان میدهد که متاسفانه میزان بهرهوری آب در کشور ما
حتی از کشورهای با درآمد پایین نیز پایینتر است .الگوی کشت نامناسب ،ارزان بودن قیمت آب در ایران (در ایران مشترکان
سه برابر کمتر از قیمت تمامشده آب ،هزینه پرداخت میکنند) و درنظر نگرفتن ارزش آب در ایجاد ارزش افزوده از محصوالت
کشاورزی از مهمترین عوامل تشدید بحران آب در کشور عنوان است.
در بحث آب مجازی بر اساس آمار اعالمشده در حدود سه دهۀ گذشته (سال  1986تا  2011میالدی) میزان صادرات آب
مجازی در جهان از  438میلیارد مترمکعب به  989میلیارد مترمکعب افزایش یافته است و ایران تنها با  15میلیارد مترمکعب
واردات آب مجازی در رتبۀ هشتم جدول تجارب آب مجازی است و ژاپن که بحران آب ندارد ،با واردات آب مجازی به میزان 92
میلیارد مترمکعب (یعنی شش برابر واردات ایران که حدود  70درصد آب تجدیدپذیر ساالنۀ ما است) در رتبۀ نخست قرار دارد.
این گزارش در بخش بررسی امکانپذیری اتصال پهنههای آبی شمال و جنوب کشور به تاریخچۀ مختصری از ایدۀ اتصال
پهنههای آبی شمال و جنوب کشور پرداخته شده و طرحها و ایدههای مطرحشده در دریاچههای کویری ایران ،کانال لوت ،کانال
ایرانرود ،طرح آبراه خلیج فارس ـ دریای خزر بررسی شده است و نکتۀ قابلتوجه این است که منبع تأمین آب آبراه خلیج فارس
ـ دریای خزر ،از منابع آب شیرین سطحی و زیرسطحی موجود در کشور پیشبینی شده است و لذا مشکالت زیستمحیطی
مترتب بر انتقال آب شور به کویر مرکزی ایران و شور شدن منابع آبی را به دنبال نخواهد داشت .در این راستا مروری شده

نصب  1000نیروگاه خورشیدی در مناطق محروم کشور در سال 1397

انرژی خورشیدی یک انرژی رایگان و عاری از آسیبهای
زیستمحیطی است و به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی
خاص ایران ،بهخصوص در مناطق روستایی و دورافتاده ،امکان
بهرهبرداری بیشتری از این انرژی وجود دارد .انرژی خورشیدی
دارای کاربرد غیرنیروگاهی وسیعی است و مخصوصا بیش از
هرجای دیگری ،مناسب مناطق محروم ،روستاهای دورافتاده،
ییالقات و کویرهای عشایرنشین میباشد .این انرژی پاک
بهدلیل تجدیدپذیر بودن ،فراوانی ،پایداری ،کاهش هزینۀ
برق مصرفی و کاهش آلودگی محیطزیست و مهمتر از همه
اشتغالزایی در سالهای اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار
گرفته و به نماد توسعۀ مناطق محروم و دورافتاده از مراکز
شهرها در کشور تبدیل شده است .بسیاری از این مناطق سالها از نعمت برق محروم بودهاند و به دالیل مختلف ،امکان
برقرسانی به آنها بهسختی وجود داشته است .امسال وزارت نیرو از نصب یکهزار پنل خورشیدی در مناطق محروم کشور خبر
داد و اعالم کرد که تعداد نیروگاههای نصب شده خورشیدی خانگی در مناطق محروم کشور به حدود  ۱۰۰۰نیروگاه رسیده
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است بر کانالهای انتقال آب در جهان از جمله کانال
سوئز ،کانال پاناما ،کانال قرهقوم ،کانال نیکاراگوئه ،کانال
ولگاـ دن و تأثیر آنها بر فجایع زیستمحیطی در جهان.
اجرای طرح اتصال دریای خزر و خلیجفارس علیرغم
منافع ژئوپولیتیکی که ممکن است برای کشور فراهم
آورد ،صرفنظر از عدم توجیه اقتصادی ،میتواند محیط
زیست ،اکوسیستم و بستر زیستی کشور را با مسائل
و چالشهای جبرانناپذیری روبهرو سازد بهخصوص
اگر انتقال آب شور به کانال مد نظر باشد .سوال این
است که اگر انتقال آب امکانپذیر نباشد ،چه طرحهایی
میتواند بهعنوان جایگزین وجود داشته باشد؟ و در این
راستا گزینههای جایگزین جهت تأمین آب ،انتقال آب
بینحوضهای ،حوضههای آبخیز مشترک مرزی (آبهای
مرزی) ،آبهای برونمرزی ،شیرینسازی آب دریا ،سهم
ایران در تولید آب شیرین از دریا و طرحهای موجود به منظور شیرینسازی آب دریا در کشور در این گزارش بررسی شده است.
چنانچه در بخش پایانی این گزارش آمده است ،بحران آب را میتوان به دومینویی تشبیه کرد که اگر کنترل نشود ،پیامدهای
بسیار ناخوشایندی را بهخصوص در مناطق مرکزی و شرقی کشور به دنبال خواهد داشت که از جمله میتوان به تخلیۀ روستاها،
مهاجرتهای گسترده ،تشدید حاشیهنشینی شهری ،بحرانهای اجتماعی ،بیکاری و فقر ،تهدید امنیت غذایی کشور ،بیابانزایی،
فرونشست دشتها ،ریزگردها ،از بین رفتن اکوسیستمهای طبیعی و در نهایت تهدید امنیت ملی کشور اشاره نمود .بر این اساس،
اجماع متولیان برنامهریزی توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعی ،بخشی و کالبدی به نظام یکپارچۀ مدیریت سرزمین مبتنی بر آمایش
سرزمین ،فراهم کردن زمینۀ اجرایی راهبردهای بلندمدت بخش آب از منظر آمایش سرزمین ،طراحی و اعمال ساز و کار قیمتی
تبعیضی برای مناطق کشور ،برقراری تعرفه یا جریمههای بازدارندۀ مصرف بیش از حد استاندارد در مصارف مختلف و ایجاد و
توسعۀ بازارهای محلی آب به عنوان راهبردها و سیاستهایی که درخصوص مدیریت بحران آب باید مورد توجه بیشتری قرار
گیرد .همچنین الزام فعالیتهای صنعتی بر بهروز رسانی فناوری در راستای افزایش بهرهوری آب مصرفی ،تدوین الگوی کشت
متناسب با اقلیم مناطق مختلف کشور ظرف حداکثر یک سال آینده ،تمرکز استقرار صنایع با مصرف باالی آب در سواحل جنوبی
کشور ،بازسازی شبکۀ آب و فاضالب در راستای کاهش هدررفت آب ،رعایت کلیۀ مالحظات زیستمحیطی ،عدم انتقال بیشتر
آب بینحوضهای برای مصارف کشاورزی و صنعت از دیگر راهکارهای مدیریت بحران آب مطرح شده است.
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است .وزیر نیرو در طی گزارشی اعالم کرد که تاکنون بالغ بر  ۹۷۱نیروگاه با ظرفیت تجمعی  ۴۸۵۵کیلووات در مناطق محروم
کشور احداث شده است .این نیروگاهها در راستای توسعه مناطق محروم و از طریق انعقاد قرارداد تضمینی خرید برق توسط
ساتبا(سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق) و با همکاری شرکتهای توزیع نیروی برق سراسر کشور احداث
شده و هر روز شاهد افزایش تعداد آنها هستیم .پراکندگی این نیروگاهها نشان میدهد که در بخشهای زیادی از کشورمان
شاهد احداث این نیروگاهها هستیم و از این حیث استان خراسان رضوی با  ۴۷۰نیروگاه ،فارس با  ۲۸۵نیروگاه و و کرمان با ۱۱۴
نیروگاه حائز رتبههای اول تا سوم هستند.

سند چشم انداز توانير در افق  1404نهايي شد
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بهگزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو (پاون) ،سند چشمانداز
توانير در افق  1404با اهدافی دوازدهگانه در راستای تابآوری شبکه
و توانمندی صنعت در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ،اتوماسیون و
هوشمندسازی شبکۀ برق ،کسب فناوریهای نوین و کاربردی ،مرکزیت
تبادل برق در منطقه و مدیریت عرضه و تقاضای برق ،نهايي شده است.
کرم رضائی ،معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر و نایبرییس
شورای مدیریت استراتژیک صنعت برق در این مورد گفت :مدیریت
عرضه و تقاضای کارا ،مطمئن ،پایدار و فراگیر برق ماموریتی تعریفشده
برای دستیابی به چشمانداز ترسیمشدۀ شرکت توانیر در افق 1404است.
این موضوع یکی از موارد بسیار انرژیبر در داخل شورا بود که پس از جلسات متعدد و طرح موضوعات مختلف ،در آخرین جلسۀ
شورا  12هدف استراتژیک برای صنعت برق کشور نهایی شد و جهت بررسی و تصویب به هیات مدیره اعالم شده که اهداف
به شرح ذیل است:
 .1تأمین برق مطمئن و پایدار
 .2تأمین برق اقتصادی
 .3کاهش تلفات برق
 .4اصالح ،بهینهسازی و توسعۀ زیرساختهای شبکۀ برق
 .5تأمین منابع مالی و تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری در برق
 .6ارتقای سطح رضایتمندی مشترکان ،متقاضیان و سایر ذینفعان
 .7انطباق فعالیتها با مالحظات زیستمحیطی ،ایمنی و سالمتی
 .8تابآوری شبکه و توانمندی صنعت در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 .9اتوماسیون و هوشمندسازی شبکۀ برق
 .10کسب فناوریهای نوین و کاربردی
 .11مرکزیت تبادل برق در منطقه
 .12مدیریت عرضه و تقاضای برق

معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر گفت :در حال حاضر وارد فاز تدوین  KPIصنعت برق شاخصهای اختصاصی
و کلیدی عملکرد که میتواند هدایت صنعت برق را انجام دهد ،شدیم .در ابتدا تعداد  KPIاستخراجشدۀ صنعت برق  100مورد
بود که پس از بررسیهای انجامشده در  58مورد خالصه و توسط دبیرخانه به کارگروههای تخصصی مربوطه ارسال شد.
مهندس شرطان ،رئیس گروه مطالعات راهبردی و دبیر شورای راهبری مدیریت استراتژیک صنعت برق نیز گفت :تدوین
سند راهبردی صنعت یکی از نتایج این طرح است و هدف اصلی ایجاد و تقویت تفکر استراتژیک و استراتژی محوری در صنعت
و رسیدن به چشمانداز مطلوب و اهداف سازمانی در قالب نظام مدیریت استراتژیک است .الزم بود تا با توجه به تغییرات صنعت
برق در محیط داخلی و بیرونی و سند چشمانداز کشور و سند راهبردی  1404وزارت نیرو و همچنین اجرای طرحهای مدیریت
استراتژیک در سطح شرکتهای زیرمجموعه ،طرح استقرار نظام مدیریت استراتژیک شرکت مادرتخصصی توانیر بهمنظور
ساماندهی ،تمرکزدهی بیشتر و ایجاد پیوند و هم سوییهای استراتژیک و عملیاتی در تمامی سطوح صنعت ،برنامهریزی شود
و به اجرا درآید.

خیراهلل خادمی ،معاون وزیر راه و شهرسازی در
بازدید از پروژۀ راهآهن همدان ـ سنندج گفت :ساالنه
بهطور متوسط حدود  1200کیلومتر بزرگراه و راه اصلی
جدید در کشور زیر بار ترافیک میرود .سال گذشته
۸۲۰کیلومتر بزرگراه و  ۲۲۰کیلومتر راه اصلی در کشور
زیر بار ترافیک رفت و امسال هم برای بهره برداری از
 ۹۲۰کیلومتر دیگر برنامهریزی شده است .حدود  ۶آزادراه
بهطول تقریبی  ۲۳۰کیلومتر در برنامۀ افتتاح وزارت راه و
شهرسازی در سال جاری است .مديرعامل شرکت ساخت
و توسعۀ زيربناهاي حمل و نقل کشور همچنين از در
دست احداث بودن  1170کيلومتر آزادراه در کشور خبر
داد و اضافه کرد :اين مقدار معادل  ۵۰درصد آزادراههاي
موجود است که با توجه به مطلوب بودن عملیات اجرایی
تا کنون اميدواريم امسال بتوانيم  ۲۳۷کيلومتر از اين
آزادراهها را بهرهبرداري کنيم.
خادمی تاکید کرد :قطعۀ اول آزادراه تهران ـ شمال ،آزادراه خرمآباد  -اراک ،ادامۀ آزادراه همت به سمت کرج ،بخشی از آزادراه
ارومیه به سمت تبریز ،آزادراههایی در استانهاي لرستان ،مرکزي ،آزادراه اصفهان ـ شيراز ،تبریز ـ مرند ،حرم تا حرم ،آزادراه قم
و گرمسار ـ سمنان از جمله این طرحها هستند که در صورت تامین اعتبار ،امسال به بهرهبرداری میرسند18 .هزار ميليارد ريال
براي تکميل بخشي از اين بزرگراهها در سال جاري تخصيص يافته که پيشبيني ميشود بر طبق برنامهریزیها  ۹۸۰کيلومتر از
اين جادههاي ارتباطي به بزرگراه تبديل شوند.
معاون وزير راه و شهرسازي همچنین اعالم کرد 3410 :کيلومتر راهآهن در مراحل اجرايي قرار دارد .براي سال جاري
۳۰۹کيلومتر برنامۀ ريلگذاري خطوط راهآهن را در دستور کار داريم ،ولي با تالشهاي صورتگرفته حدود  ۶۰۰کيلومتر از شبکۀ
راهآهن را افتتاح خواهيم کرد؛ چراکه بخشهايي از اين ريلگذاريها سالهاي گذشته انجام شده است که اين مقدار  ۲براب ِر
بيشترين مقدار ريلگذاري در کشور بوده است .بر طبق گفتههای او امسال سه مرکز استان شامل گيالن ،آذربايجان غربي و
شرقي با توجه به تعهد سال گذشته از يک مسير جديد به شبکۀ ريلي اتصال پيدا ميکنند.
بهره برداری از  26سد در دولت یازدهم

رضا اردکانیان ،وزیر نیرو روز پنجشنبه ،سوم خرداد در مراسم
افتتاح عملیات اجرایی سد خائیز تنگستان بوشهر گفت :در سال
گذشته 17 ،سد بزرگ کشور آبگیری و مورد بهرهبردرای قرار
گرفته است .وارد مدار شدن  26سد بزرگ با حجم  4/3میلیارد
مترمکعب آب در دولت یازدهم از دستاوردهای نظام برای توسعۀ
پایدار و استفادۀ بهینه از منابع آبی است .در استان بوشهر نیز
پروژههای مهار آب دارای اهمیت ویژهای هستند و وزارت نیرو
سعی دارد طرحهای بزرگی را در این استان از جمله سد دالکی،
باغان ،خائیز ،دشت پلنگ و باهوش اجرا کند.
وزیر نیرو گفت :ما وظیفه داریم کارنامۀ جمهوری اسالمی را روشن نگاه داریم و با برخی کوتاهیها اسیر بازیهای
بزرگ و پیچیدۀ دیگران در خارج از مرزها نشویم46 .هزار سد بزرگ دنیا در نیمۀ اول قرن بیستم ساخته شد و بعد از آن
به سایر مسائل مهم توجه شد .وی مهار آبهای روان را یک ضرورت دانست و با بیان اینکه اجرای پروژههای بزرگ
نباید تحت تاثیر مشکالت قرار گیرد ،گفت :ساخت سد برای کنترل و مهار آبهای سطحی و روان در دستور کار وزارت
نیرو قرار دارد و اجرای این پروژهها نباید تحت تاثیر مشکالت جامعه قرار بگیرد.

رویدادهای انرژی و نیرو در کشور

 230کیلومتر آزادراه و  3400کیلومتر راه آهن در سال  97به بهره برداری می رسد
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جزیرۀ تیلوس نمونۀ انرژی سبز اروپا
شماره هشتاد و ششم
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محققان از افتتاح یک سیستم
هوشمند تولید برق از منابع تجدیدپذیر
در یکی از جزیرههای زیبای یونان خبر
دادهاند .در حال حاضر این سیستم
در مراحل آزمایشی است و قرار است
در سال جاری یعنی سال  2018به
بهرهبرداری برسد .راهاندازی سیستم
تولید برق سبز ،این جزیره را از نظر
تامین انرژی به خودکفایی کامل
میرساند .محققان گفتهاند تمام انرژی
این جزیره از منابع تجدیدپذیری چون
باد و خورشید تامین خواهد شد و
احتمال دارد مازاد تولید انرژی برای صادرات در نظر گرفته شود .چنین طرحی تا کنون برای محققان اروپایی یک
رویا بوده است که اکنون فاصلهای با واقعیت ندارد .این طرح تا کنون موفق شده دو جایزۀ اتحادیۀ اروپا را برای
انرژیهای پایدار از آن خود کند.
طبق اظهارات یکی از محققان ،این سیستم قادر است تا  ۱۰۰۰کیلووات یعنی یک مگاوات برق تولید کند.
۸۰۰کیلووات انرژی از باد و  ۱۶۰کیلووات هم از خورشید .در نتیجه این جزیره که یکی از توریستیترین جزایر یونان
نیز هست ،خواهد توانست تمام برق مورد نیاز خود را از منابع سبز به دست بیاورد.
استفاده از باتریهای نمکی سدیم نیکل کلراید مشکل اصلی محققان را که ساختن سیستمی چندظرفیتی برای
ذخیرۀ انرژی بود برطرف کرده است .این سیستم آن قدر محکم و مقاوم است که میتواند بسته به امکان تولید برق از
باد یا خورشید ،انرژی تولید شده از هر دو منبع را انبار کند .یکی دیگر از مهندسانی که مسئول هماهنگکنندۀ طرح
اروپایی در جزیرۀ تیلوس است ،میگوید« :شبکۀ کاملی که ما در نظر داریم در وهلۀ اول شامل نیروگاهی هیبریدی
است که انرژی تولید شده را دریافت میکند؛ سپس ایستگاهی هوشمند خواهد داشت که ما نامش را SCADA
گذاشتهایم .این ایستگاه انتقال انرژی به شکلی بسیار هوشمندانه ،بین تولید و تقاضای انرژی در هر لحظه تعادل برقرار
میکند .این انرژی به کمک کنتورهای هوشمند به خانهها و ساختمانهای مختلف منتقل میشود.

برای تعیین میزان هوشمندی شهرها 19 ،شاخص
توسط موسسۀ ایزیپارک سوئد تعریف شده است که
بر اساس این شاخصها شهر کپنهاگ در سال 2017
به عنوان هوشمندترین شهر جهان انتخاب شد .این
 19شاخص عبارتند از:
پارکینگ هوشمند ،سرویس به اشتراکگذاری
خودرو و تاکسی آنالین ،هوشمند کردن سیستم
ترافیک ،حمل و نقل عمومی هوشمند ،بهرهگیری از
انرژی پاک ،ساختمان هوشمند ،جمعآوری هوشمند
زباله ،حفظ محیط زیست ،مشارکت شهروندان،
دیجیتالی شدن دولت ،برنامهریزی شهری ،آموزش،
اکوسیستم اقتصادی ،دسترسی به  ،4G LTEسرعت اینترنت ،فراوانی هاتاسپات وایفای ،استفاده از گوشی
هوشمند ،استانداردهای زندگی و چگونگی توسعه فرایند هوشمندتر شدن شهرها.
سنگاپور بعد از کپنهاگ در ردۀ دوم جای گرفته و استکهلم سوئد ،زوریخ سوئیس ،بوستون آمریکا ،توکیوی
ژاپن ،سان فرانسیسکوی آمریکا ،آمستردام هلند ،ژنو سوئیس و ملبورن استرالیا در ردههای سوم تا دهم جدول
هوشمندترین شهرهای جهان در سال  2017قرار گرفتند .بهتازگی نیز گزارشی از حرکت مسکو به سمت هوشمند
شدن در جهان داده شده است .این گزارش حاکی از آن است که این شهر ،بدون هیاهو در حال تبدیل شدن به یکی
از هوشمندترین شهرهای جهان است .پیشرفتهای خیرهکنندۀ مسکو در حوزۀ هوشمندسازی خود ،باعث جذب
درآمدهای کالن توریستی این شهر نیز شده است .بازدیدکنندگان از این شهر به آسانی با فناوریهای هوشمند
ارتباط برقرار میکنند.
در اماکن عمومی و حتی وسایل نقلیۀ عمومی ،وایفای رایگان پرسرعت وجود دارد ،در ایستگاههای راهآهن و
اتوبوس میتوانید گوشی خود را شارژ کنید ،مردم و شرکتهای تجاری به سرعت خود را با فناوریهای تحولسازی
همچون "فین تک" (اپلیکیشنهای هوشمند مالی) تجهیز کردهاند .استفاده از ارزهای الکترونیکی نیز به یکی از
زمینههای اصلی در زندگی روزمره مردم روسیه تبدیل شده است .دستگاههای خودپردازی برای خرید ارزهای
الکترونیکی نصب شده است .سیستم روشنایی شهری مسکو با استفاده از باتریهای خورشیدی تامین میشود و در
برخی از پارکها روترهای وایفای رایگان از انرژی خورشیدی بهره میگیرند .پلتفرم اینترنت اشیا وجود دارد و نیز
پلتفرمهایی برای برقراری تماس و ارتباط مردم با دولت محلی به منظور ارسال شکایت ها و ابراز عقیده درباره مسائل
توسعۀ شهری و ارسال پیشنهادات به صورت آنالین با چند میلیون کاربر در دسترس مردم است .گفته میشود تا
کنون بیش از دو میلیون معضل مطرح شده ساکنان شهر از طریق این پلتفرمها برطرف شده است .اینترنت اشیا
نقش مهمی در بهبود کار شبکۀ حمل و نقل شهری ایفا میکند و تمام خودروهای عمومی و سرویسهای شهری
به سیستم مکانیابی و حسگرهای سرعت و مصرف سوخت مجهزند .تالش برای بهرهگیری و اجرای سیستمها و
فناوریهایی همچون واقعیت مجازی و گسترش یافته ،هوش مصنوعی و نرمافزارهای فرمان صوتی در سیستم شهری
مسکو از برنامههای آتی این شهر است.

فنالند و استونی صاحب طوالنیترین تونل زیردریایی جهان میشوند
کشورهای فنالند و استونی قصد دارند طبق
برنامهای مشترک طوالنیترین تونل زیردریایی جهان
را احداث کنند .طول این تونل  ۱۰۳کیلومتر است،
زیر خلیج فنالند ساخته می شود و هلسینکی ،پایتخت
فنالند را به تالین ،پایتخت استونی پیوند میدهد.
همچنین این تونل فرودگاههای دو پایتخت مهم
اروپا را به هم متصل میکند و در ادامه به خط آهن

در آنسوی مرزها

شهرهای سبز و هوشمند جهان در سال  2017معرفی شدند
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بالتیک میپیوندد .این خط آهن استراتژیک تا سال  ۲۰۲۶شهر تالین در اروپای شمالی را به ورشو و از آن طریق به
برلین ،پایتخت آلمان وصل میکند.
ساخت این تونل عظیم زیردریایی  ۱۳تا  ۲۰میلیارد یورو هزینه در بر خواهد داشت .بر اساس پروژه کنونی،
عملیات احداث تونل تا سال  ۲۰۴۰میالدی به پایان خواهد رسید .به این ترتیب مسیر میان پایتختهای فنالند و
استونی که اکنون  ۹۰دقیقه است ،به  ۳۰دقیقه کاهش خواهد یافت و برای دهها هزار نفر در دو سوی خلیج فنالند
اشتغال ایجاد خواهد کرد.

نخستین هایپرلوپ تجاری دنیا تا سال  ۲۰۲۰افتتاح میشود
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هایپرلوپ یک انقالب بزرگ در حوزۀ
حمل و نقل جهانی است .این سیستم
جدید حمل و نقل شامل کپسولهایی
است که میتواند انسانها و اشیا را در
لولههای ثابت و بزرگ به اقصا نقاط
جهان جابهجا کند .در واقع این فناوری
میتواند افراد را در غالفهای معلق
جابهجا کند .کل این سیستم با استفاده
از انرژیهای تجدیدپذیر فعال میشود .خو ِد کپسولها با قدرت مغناطیسی و با سرعت  1200کیلومتر در ساعت
حرکت میکنند.
گفته شده است که نخستین هایپرلوپ تجاری جهان تا سال  2020در ابوظبی افتتاح میشود و از این سیستم
برای حمل و نقل بار نیز بهره گرفته خواهد شد .این هایپرلوپ مسیری بالغ بر  10کیلومتر را از نزدیکی فرودگاه
بینالمللی المکتوم در مرز دبی و ابوظبی خواهد پیمود .بنا است این سیستم تا هزار کیلومتر و در تمام شهرهای
خاورمیانه و بعدها به عنوان بزرگترین هایپرلوپ باری بینالمللی در سراسر آسیا ،خاورمیانه و اروپا گسترش پیدا کند.

بازرسی و کنترل خطوط انتقال برق فشارقوی به رباتها محول شد
بازرسی ،کنترل و مراقبت از خطوط انتقال برق که در فاصلۀ چند ده متری از سطح زمین قرار دارند ،از دیرباز
کاری حساس ،زمانبر و خطرناک بوده و یکی از دغدغه های اساسی این حوزه محسوب میشده است .به همین دلیل تا
کنون روشها و تدابیر مختلفی برای بازرسی خطوط الکتریکی بهکار برده شده است .در واقع استفاده از نیروی انسانی
بهصورت مستقیم یکی از روشهای مرسوم بازرسی خطوط انتقال نیرو است .در این روش کارگران مجهز به لباسها
و تجهیزات ایمنی الزم ،بهوسیلۀ یک واگن مخصوص و با جرثقیل به خطوط انتقال نزدیک میشوند و به بازرسی و
عیبیابی خطوط میپردازند .این روش برای نیروی انسانی خطر جانی دارد .روشهای دیگر بازرسی از قبیل استفاده
از تلسکوپ ،استفاده از بالگرد و  UAVنیز برای کنترل خطوط استفاده میشوند که روشهایی زمانبر هستند و از
ایمنی و دقت کافی هم برخوردار نیستند .اما بهتازگی طرح و روش دیگری مورد توجه کشورهای صنعتی قرار گرفته
که استفاده از رباتهای بازرس خطوط انتقال است.
اخیرا با ساخت ربات تازهای به نام الین رنجر ،عمال این طرح به مرحلۀ اجرایی و عملیاتی رسیده است و دیگر
نیازی به کنترل وضعیت خطوط انتقال برق فشارقوی توسط نیروی انسانی نیست و این کار خطرناک از این پس به
ماشین های هوشمند محول میشود .این ربات که توسط شرکت کانادایی هیدرو ـ کبک ساخته شده ،بهطور تخصصی
وضعیت خطوط انتقال برق فشارقوی را در نقاط دورافتاده کنترل کرده و مشکالت آنها را بررسی و گزارش میکند؛
به این شکل که به کابلهای برق فشار قوی چسبانده میشود و از یک ساز و کار هوشمند برای عبور از موانع پیش
رو در کابلهای برق استفاده میکند .ربات الین رنجر میتواند هر روز حدود  ۱۹کیلومتر از کابلهای برق فشارقوی
را بررسی کند و قطعی یا نقصهای احتمالی را گزارش دهد .از آسیبها و مشکالتی که شناسایی کرده ،فیلمبرداری
کند و در مواقع لزوم ،عملیات تعمیرات را بدون قطع لحظهای جریان برق انجام دهد.
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معرفی فعالیتهای معاونت حمل و نقل و شهرسازی
شركت مشانير بهعنوان يكي از بزرگترين شركتهاي مهندسین مشاور در سطح كشور با تکیه بر
سالها تجربه در ارائه خدمات مهندسی ،توانمندیهای خود را در حوزۀ مهندسی برق و آب و انرژی به
اثبات رسانده است .معاونت حمل و نقل و شهرسازی با هدف ورود به سایر بازارهای خدمات مهندسی
جدا از حوزههای یاد شده تشکیل گردید و اهم فعالیتها و پروژههای جاری و خاتمهیافتۀ این معاونت
به شرح زیر میباشد.

 -1فعالیتهای معاونت طرحهای حمل و نقل و شهرسازی:
● طراحی ،مشاوره و اجرای پروژههای عمرانی در بخشهای معماری و شهرسازی ،ساختمان ،راهسازی ،مترو ،راهآهن
● مطالعات و طراحی پروژههای تونلهای شهری و برونشهری
● مطالعات و طراحی ایستگاههای زیرزمینی مترو
● مطالعات ژئوتکنیک و زمینشناسی مسیرهای راه و راهآهن
● مطالعات ژئوتکنیک شامل شناسایی میدانی ،طراحی پیها و دیوارههای سازۀ نگهبان
● مطالعات و طراحی مسیرهای راه ،راهآهن و مترو
● مطالعات و طراحی مغارهای زیرزمینی و شافتها
● خدمات مهندسی بهسازی زمین
● طراحی پل و تونل
● مطالعات و مدلسازیهای ترافیکی
● طراحی ابنیه فنی راه
● مطالعات بهسازی ،نوسازی ،توانمندسازی و ساماندهی محیطهای شهری و صنعتی
● مطالعات و طراحی ساختمانهای اداری ،مسکونی ،تجاری و صنعتی و مراکز تفریحی و هتل
● مطالعات و طراحی معماری داخلی
● طراحی ،مشاوره و اجرای سیستمهای نوین هوشمندسازی ساختمان
● طراحی ،مشاوره و اجرای سیستمهای نوین جهت صرفهجویی مصرف انرژی در بخش ساختمان
● همکاری و مشاوره جهت سرمایهگذاری مشترک در پروژههای عمرانی در بخش طراحی ،مشاوره و اجرا
● همکاری و مشاوره جهت سرمایهگذاری سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ،تأسیسات برقی و مکانیکی،
سیستمهای حفاظتی ،وسایل و تجهیزات استخر ،سونا ،جکوزی ،دکوراسیون داخلی و ...
 -2اهم پروژههای جاری حوزۀ راهآهن و مترو:

 -1-2پروژۀ برقیسازی و ارتقاء راهآهن تهران ـ مشهد:

کارفرما :شرکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران
هدف از اجرای این پروژه ،برقی کردن راهآهن تهران ـ مشهد جهت دستیابی به افزایش ظرفیت انتقال
مسافر و بار و کوتاه کردن زمان سفر میباشد.
طول مسیر راهآهن تهران ـ مشهد در حال حاضر حدود  926کیلومتر است که با توجه به خطوط (شامل
خطوط داخل ایستگاهها ،دپوها و تعمیرگاهها) مجموعاً بالغ بر حدود  2100کیلومتر خواهد بود که باید به
طور کامل برقی شده و به سیستم برق باالسری مجهز گردد.
شرکت مشانیر به عنوان رهبر کنسرسیوم متشکل از شرکتهای ایرانی و خارجی در این پروژه مشغول
ارائه خدمات مهندسی به کارفرمای پروژه میباشد.
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معرفی فعالیتهای معاونت حمل و نقل و شهرسازی

 -2-2پروژۀ خدمات مشاورۀ کارفرما در امور ایستگاهی در ایستگاههای راهآهن کشور:

کارفرما :شرکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران
شرکت مشانیر در سال  1396در مناقصۀ برگزار شده به روش  QCBSبه عنوان برندۀ مناقصه ،تعیین و
مشغول به کار شد .هدف از این قرارداد ،ارائۀ کلیۀ خدمات مهندسی قابل واگذاری از طرف کارفرمای طرح
در حوزههای مطالعات ،طراحی و نظارت کارگاهی و سایر خدمات مشاور کارفرمایی در کلیۀ ایستگاههای
راهآهن کشور میباشد.
 -3-2پروژۀ سیستم هوشمند تشخیص و هشدار ریزش موانع طبیعی بر روی ریل:

کارفرما :شرکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران
هدف از این پروژه ،ایجاد امکان تشخیص و هشدار موانع طبیعی بر روی ریل ،مانیتورینگ وضعیت حاشیۀ
ریل ،نمایش ،بررسی و مدیریت ریزش هرگونه مانع از قبیل ریزش سنگ و برف بر روی خطوط ریلی جهت
پیشبینی و جلوگیری از بروز حادثه است .این پروژه در راستای شناسایی سیستمهای هوشمند مذکور و
بومیسازی قابلیتهای آنها جهت بهرهبرداری در نقاط مورد نیاز تعریف شده است.
 -3اهم پروژههای خاتمه یافته حوزۀ راهآهن و مترو:

 -1-3نظارت بر عملیات ژئوتکنیک خط  3متروی تهران:
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کارفرما :شرکت صنایع حمل و نقل ریلی ()RTI
هدف از این قرارداد ،ارائۀ خدمات مشاورهای در زمینۀ نظارت بر عملیات ژئوتکنیک شامل حفاری،
نمونهگیری و آزمونهای آزمایشگاهی برجا در طول خط  3متروی تهران که خاتمه یافته است.
 -2-3تهیۀ اسناد مناقصۀ خط  3متروی تهران:

کارفرما :شرکت صنایع حمل و نقل ریلی ()RTI
هدف از این پروژه ،انجام طراحی اولیه و تهیه اسناد مناقصه جهت پیمانکاران جزء طرح خط  3متروی
تهران بوده که در این قرارداد برای کلیۀ بخشها شامل ساخت واگنها ،کنترل ،برقرسانی ،کارهای سیویل
تونلها و ...به همراه سایر خدمات مربوطه 15 ،جلد اسناد مناقصه تهیه و به کارفرما تسلیم گردید.
 -3-3خدمات مهندسی مشاور مادر در پروژۀ احداث خط  3متروی تهران:

کارفرما :شرکت صنایع حمل و نقل ریلی ()RTI
هدف از این پروژه ،ارائه خدمات مطالعات سیویل شامل حفاریها ،تونلها ،ایستگاهها ،ترافیک و ،...
خدمات مطالعات الکترومکانیکال شامل سیگنالینگ ،عالئم و ارتباطات ،سیستم برق اضطراری ،اتاق کنترل،
سیستم فروش بلیط ،پله برقی و  ...و خدمات مدیریتی ،پشتیبانی و تضمین کیفیت بوده است.
 -4-3خدمات مدیریت طرح مطالعات و احداث خط  4متروی کرج:

کارفرما :سازمان قطار شهری کرج و حومه
هدف از این قرارداد ،انجام خدمات مديريت طرح مرحلۀ ( ١مرحله توجيهي و پايه) ،مرحلۀ ( ٢مطالعات
تفصيلي) ،مرحلۀ ( ٣عمليات اجرايي) و مرحلۀ ( ٤تجهيزات و بهرهبرداري) بوده است.
 -4اهم پروژههای جاری حوزۀ شهرسازی و ساختمان:

 -1-4طراحی و نظارت بر احداث ساختمان اداری  17طبقۀ مشانیر:

كارفرما :شركت خدمات مهندسي برق مشانير
شركت مشانير جهت تمركز پرسنل و دفاتر خود در شهر تهران و تأمين محيط مناسب كار به منظور ارائه
خدمات مهندسي مطلوبتر به کارفرمایان خود ،با اتكا به سوابق خود در پروژههاي زيربنایي ،اقدام به اجراي
پروژۀ ساختمان اداري با همكاري متخصصان خود نمود .این ساختمان در زمینی به مساحت  6000مترمربع

 -2-4انجام خدمات فنی و مطالعات امکانسنجی ،طراحی و نظارت بر پروژههای صنعتی و ساختمانی
مجتمع گاز پارس جنوبی:

كارفرما :شركت مجتمع گاز پارس جنوبی
هدف از این پروژه ،ارائه خدمات مهندسی مطالعات امکانسنجی ،طراحی و نظارت بر پروژههای صنعتی
و ساختمانی مجتمع گاز پارس جنوبی بوده و در سال  1396از طریق فرآیند برگزاری مناقصه قرارداد مذکور
به شرکت مشانیر به همراه یکی از شرکتهای مهندسین مشاور در قالب مشارکت واگذار گردید.
 -3-4خدمات مطالعات و طراحی ساختمان قانون تردد زاهدان:

کارفرما :ادارۀ کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان سیستان و بلوچستان
هدف از این پروژه ،خدمات مطالعات و طراحی ساختمان قانون تردد شهر زاهدان شامل جانمایی و طراحی
کمی و کیفی شامل مسائل زیستمحیطی و
فضاهای اداری و تأسیسات برقی و مکانیکی با رعایت اهداف ّ
پدافند غیرعامل در زمینی به مساحت حدود  2000مترمربع در  8طبقه شامل  3طبقه پارکینگ و  5طبقه
اداری جمعاً با زیربنای حدود  8000مترمربع در دست طراحی میباشد.

معرفی فعالیتهای معاونت حمل و نقل و شهرسازی

در  17طبقه شامل  6طبقه پارکینگ و  11طبقه اداری با زیر بنای  41000مترمربع احداث و در حال تکمیل
میباشد .شرکت مشانیر ،خدمات طراحی و نظارت بر احداث پروژه را دارا میباشد.

 -5اهم پروژههای خاتمه یافتۀ حوزۀ شهرسازی و ساختمان:

 -1-5بهینهسازی طراحیها و نظارت بر احداث هتل  45طبقۀ مشهد:

کارفرما :شرکت رویان پارس توس
پـروژۀ مجتمع تـوریستی ـ رفاهی آبادگران در زمینی به مساحت  47هکتار در ارتفـاعـات غـربی
کوهسنگی و مشرف به شهر مقدس مشهد و حرم مطهر ثامنالحجج ،حضرت علی بن موسیالرضا (ع) در
دست احداث است .وضعیت طبیعی زمین و ارتفاعات موجود ،نزدیکی به محور جادۀ آسیایی و دسترسی
سریع و آسان به حرم مطهر ،فرودگاه و پایانۀ مسافربری مرکزی شهر و همچنین فـاصلۀ منطقی ایـن
مجموعه از هستۀ مرکزی شهر که باعث ایجاد شرایطی کام ً
ال سالم و آرام از لحاظ عدم آلودگی ج ّوی و صوتی
گشته ،موقعیت ویژهای را فـراهم نموده است.
شرح خدماتی که به وسیلۀ شرکت مشانیر انجام شده است:
● بررسی طراحیهای انجام شده در مرحلۀ طراحی و بهینهسازی
● تأیید طراحیهای انجام شده
● کنترل و نظارت بر عملیات اجرایی سازهها
● انجام عملیات نظارت عالیه
مشخصات کلی پروژه به شرح زیر است:
● هتل  ٧ستاره و آپارتمان به متراژ حدود 145هزار مترمربع
● سازۀ ويالهاي يك و دو طبقه به متراژ كل حدود  17مترمربع
● سازۀ پارك آبي به متراژ حدود  33هزار مترمربع
● سازۀ مركز تجاري به متراژ حدود  97هزار مترمربع
● پاركينگ به متراژ حدود  33هزار مترمربع
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مصاحبه مدیرعامل با روزنامه دنیای اقتصاد

شماره روزنامه ۴۲۸۰ :تاریخ چاپ 1396/12/12 :شماره خبر۳۳۶۰۹۲۸ :
خصوصیسازی باید در صنعت برق گسترش یابد

موافق خصوصیسازی
صنعت برق در ایران
هستم و معتقدم این
اقدام ضروری است اما
اگر بدون برنامه باشد،
مشکلساز خواهد شد.
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موافق خصوصیسازی صنعت برق در ایران هستم و معتقدم
این اقدام ضروری است؛ اما اگر بدون برنامه باشد ،مشکلساز
خواهد شد.
محسن وهابیانطهرانی ،مدیرعامل شرکت مشانیر با بیان این
مطلب به «دنیایاقتصاد» گفت :البته نحوه انجام خصوصیسازی
بسیار اهمیت دارد و برنامهریزی دقیق ،مطلوب و جامعنگر در این
رابطه سبب رشد اقتصادی ،کاهش هزینهکردهای غیر بهرهور،
چابکی و رقابتپذیری اقتصادی در عرصه داخلی و بینالمللی در
حین صیانت از سرمایههای اقتصادی ،تجربی و علمی کشور که
طی دههها حاصل شده ،خواهد شد.
او درباره یکی از مهمترین مشکالت پیشروی صنعت برق گفت :محدودیتهای
مالی حالحاضر دولت سبب کاهش شدید بودجههای عمرانی و تخصیص منابع کشور به
هزینههای جاری دستگاهها شده است .این مهم در کنار کاهش جذب سرمایهگذاری بخش
خصوصی و همچنین خارجی در جهت سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی -توسعهای
کشور ،سبب مشکالت عدیدهای در سطح اقتصادی و معیشتی میشود و از موانع جدی
رشد اقتصادی است .توصیه کارشناسان بر این است که باید نسبتی متوازن میان بودجه
عمرانی و بودجه جاری برقرار شود؛ در غیر اینصورت با آثار و تبعات زیانبار آن در آینده
نزدیک روبهرو خواهیم شد که یکی از آنها آسیبدیدن بدنه سازندگی کشور چه در بدنه
پیمانکاری و چه در بدنه مشاورهای است .وی با اشاره به حوزه فعالیت این شرکت گفت:
شرکت مشانیر با قدمتی قریب به نیمقرن ،یکی از قدیمیترین شرکتهای مهندسی
مشاور در حوزه صنعت آب و برق کشور است .این شرکت در سال ۱۳۴۹توسط وزارت
نیرو و جمعی از متخصصان حوزه صنعت آب و برق تاسیس شد .در ادامه با توسعه صنعت
برق ،بخش آب و برق این مجموعه از هم تفکیک شده و بخش برق آن با عنوان شرکت
مشانیر فعال شد.
مدیرعامل شرکت مشانیر افزود :در حالحاضر شرکت مشانیر با تحویل قطعی بیش
از ۴هزار پروژه ملی ،منطقهای و بینالمللی ،بیش از  ۵۰درصد خطوط انتقال نیرو و
پستهای فشار کشور ،همچنین در حدود  ۵۰درصد ظرفیت نیروگاهی کشور شامل
انواع نیروگاههای سیکلترکیبی ،بخاری ،گازی ،تجدیدپذیر و آبی را مشاوره داده و بر
اجرای پروژه نظارت داشته است .در ادامه مدیرعامل مشانیر با تاکید بر اینکه «تنوع در
تخصص» یکی از ویژگیهای مشانیر است ،گفت :شرکت مشانیر با توسعه فعالیتهای
خود در  ۳۲رشته از سازمان برنامه و بودجه صالحیت اخذ کرده که  ۹حوزه آن پایه یک
بوده که مشتمل بر تولید نیرو ،توزیع نیرو ،انتقال نیرو ،سدسازی ،آب و فاضالب ،راهآهن،
محیطزیست ،ژئوتکنیک و ساختمان است .عالوه بر این ،اخذ رتبه یک بهرهبرداری از
نیروگاههای برقآبی ،بهرهبرداری از نیروگاهها ،پدافند غیرعامل از وزارت نیرو ،مجوز
صادرات و واردات برق از وزارت نیرو از جمله دیگر صالحیتهای اخذ شده این شرکت
است .مدیرعامل شرکت مشانیر در مورد پروژههای مهمی که این شرکت در سالهای اخیر
به آنها خدمترسانی کرده ،گفت :سدهای مسجدسلیمان ،سیاهبیشه ،توسعه نیروگاه دز و
بختیاری که در آستانه برگزاری مقدمات شروع آن است و همچنین در بخش نیروگاهی
نیز از جمله نیروگاه دماوند ،شیروان ،نکا ،جهرم ،آبادان ،کرمان و طوس از جمله سد و
نیروگاههایی هستند که از خدمات و مشاوره شرکت مشانیر برخوردار هستند.

در حالحاضر شرکت
مشانیر با تحویل قطعی
بیش از ۴هزار پروژه ملی،
منطقهای و بینالمللی،
بیش از ۵۰درصد خطوط
انتقال نیرو و پستهای
فشار کشور ،همچنین در
حدود  ۵۰درصد ظرفیت
نیروگاهی کشور شامل
انواع نیروگاههای سیکل
ترکیبی ،بخاری ،گازی،
تجدیدپذیر و آبی را
مشاوره داده و بر اجرای
پروژه نظارت داشته است.

معرفی گروه تخصصی ساختمان

گروه تخصصي ساختمان از همان بدو تاسيس شرکت مشانير
براي رسيدگي به مسائل طرحهاي ساختماني نيروگاههاي
حرارتي ،خطوط انتقال نيرو ،پستهاي توزيع برق و همچنين
طرحهاي ساختماني مربوط به شرکتهاي برقمنطقهاي ،تحت
نظر معاونت برق شرکت تشکيل شده بود.

فعاليتهاي اين گروه پس از پيروزي انقالب اسالمي ،تحت نظر
مديران دلسوز وقت و مسئولين آگاه وزارت نيرو ،در جهت خودکفايي
در زمينۀ مسائل طراحي ساختمانها و سيويل که تا آن زمان توسط
مشاورين مشهور بينالمللي انجام ميشد ،شکل گرفت و در اين راستا
خصوصاً مشخصات فني بهجا مانده از مشاوران مزبور که براي نيروگاهها
و خطوط و پستهاي در دست احداث در آن زمان تدوين و صادر شده
آقای مهندس قولتوقچیان مدیر گروه تخصصی ساختمان
بود به دقت مورد توجه و استفاده واقع شد ،به طوريکه در دهۀ 60
(سال  )63همزمان با بررسي طرحهاي ساختماني پيمانکاران خارجي نيروگاههاي بخاري اصفهان و توس ،اولين بار در
ايران سه تيپ برج مشبک خطوط انتقال نيرو در گروه ساختمان طراحي و نمونههاي آنها که توسط شرکت آونگان
ساخته شده بودند ،در سال بعد (سال  )64در آزمايشگاه تست بارگذاري برجها واقع در شهر "سارايوو" (در يوگسالوي
سابق) با موفقيت تحت نيروهايي که براي طراحي استفاده شده بودند ،مورد آزمايش قرار گرفتند .اينک اين برجها
سالهاست که در خطوط متعدد مناطق جنوب شرقي کشور براي برقرساني مورد استفاده هستند.
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در مورد پستهاي برق نيز از همان دهۀ  60طراحي فونداسيونهاي پايههاي فلزي حائل تجهيزات و پايههاي
گنتريها و طراحي ساختمان کنترل و ساير ساختمانهاي جنبي پستها توسط گروه ساختمان انجام ميشد .همزمان
نيز کار طراحي فونداسيون پايههاي برجهاي مشبک انتقال نيرو با استفاده از ضوابط استاندارد شماره BUREAU" 1 0
 "OF RECLAMATIONتوسط گروه ساختمان معمول و انجام گرديد .رسيدگي به طرح اولين برجهاي تم و پايه
تلسکوپي خط  230کيلوولت تهران که در اوايل دهۀ  60توسط يک شرکت ژاپني طراحي و ساخته شده بودند و اکنون
سالهاست که در امتداد وسط بزرگراه شهيد همت نصب شدهاند ،در اين گروه انجام شد .فونداسيونهاي اين پايهها
که به علت محدوديت فضا ميبايستي به اصطالح بهصورت "شمع چاهي" اجرا ميشد نيز در گروه ساختمان طراحي
گرديد .در تمامي فعاليتهاي مذکور رسيدگيها و تشويقهاي مديران وقت امور خطوط و امور پستها و مديريت عامل
شرکت مشانير و مدير وقت گروه ساختمان(آقاي مهندس امين) فراموشناشدني است.

با آغاز دهۀ هفتاد که با احداث نيروگاههاي گازي متعدد شروع شد و با احداث نيروگاههاي بخاري و سيکل ترکيبي
نمودن نيروگاههاي گازي ادامه يافت ،گروه ساختمان مشغول و معطوف رسيدگي به طرحهاي نيروگاهي که توسط چند
شرکت اروپايي و بعدا ً بهصورت عمده توسط شرکت مپنا طراحي ميشدند ،گرديد تا نهايتاً در سال  74برج خنککن
بتني مرتفع نيروگاه شازند اراک براي اولين بار بهطور کامل در ايران توسط اين گروه تحت حمايت بيدريغ مديريت
شرکت طراحي شد و متعاقباً برجهاي خنککن بتني مرتفع نيروگاههاي خوي و فارس و سهند نيز در اين گروه طراحي
گرديدند .الزم به يادآوري است که براي طراحي برج خنککن بتني مرتفع نيروگاه شازند اراک ،مشخصات فني طراحي
که در آن ضوابط طراحي و چگونگي تعيين نيروهاي وارده به برج ناشي از باد و زلزله و ناشي از تغييرات درجه حرارت و
جمعشدگي بتن و ترکيب بارها به تفصيل در آن گردآوري شده است ،در اين گروه تدوين گرديد که بعدا ً و تاکنون براي
طراحي برجهاي خنککن مرتفع بتني مورد استفادۀ ساير طراحاني که از طرف شرکت مپنا براي طراحي برج خنککن
بتني مرتفع معرفي ميشدند ،قرار گرفته است.

در دهۀ هفتاد ،رسيدگي به طرحهاي سازهاي و فونداسيون پايههاي برجهاي بسيار مرتفع مشبک فلزي خط برقرساني
به جزيرۀ قشم توسط اين گروه انجام شد که يکي از برجهاي مرتفع اين خط بر روي فونداسيون " "CASSIONکه
خود در دريا در حد فاصل بندر پهل و جزيرۀ قشم مستقر گرديده ،نصب شده است.
عمده فعاليتهاي اين گروه از اوایل دهۀ هشتاد که کارهاي ساختماني مربوط به پستها و خطوط انتقال برق از آن
منفک گرديد ،تا کنون شامل موارد ذيل بوده است:
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• بررسي طرحهاي نيروگاههاي  22واحد سيکل ترکيبي
• طراحي نيروگاه گازي توس
• طراحي پروژۀ نيروگاه گازي جهرم
• طراحي نيروگاه گازي توسعۀ فجر 1
• طراحي پروژۀ اصالح سيستم شمارۀ  1واحد خنککن نيروگاه شهيد مفتح (غرب)
• طراحي پروژۀ ايمنسازي ايستگاههاي تقليل فشار گاز شهري ،شرکت گاز تهران و طراحي ساختمان کنترل آن
• تهيۀ اسناد مناقصۀ پروژههاي توسعۀ مخازن سوخت در نيروگاههاي متعدد
• بررسي طرحهاي پروژههاي توسعۀ مخازن سوخت

در حال حاضر ادامۀ بررسي طرحهاي نيروگاههاي سيکلترکيبي در دست اجراي قشم و جهرم و شيروان و بررسي
طرحهاي ساختماني پروژۀ آبرساني به نيروگاه غرب کارون و تهيۀ طرحهاي معماري و سازه براي ساختمان AOC
شرکت برقمنطقهاي باختر و براي ساختمانهاي جنبي نيروگاه سيکلترکيبي انديمشک  3و شروع بررسي طرحهاي
نيروگاه زاگرس و نيروگاه گازي کيش و فعاليتهاي نظارت عاليه مربوط به نيروگاهها و پروژههاي در دست احداث به
عهدۀ اين گروه ميباشد.

شماره هشتاد و ششم
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تشكيالت و ساختار نيروي انساني:
 -1مدير گروه
 -2بخش معماري :يک نفر مهندس معمار
 -3بخش سازه :يک نفر مهندس سازه و يک نفر دکتراي سازه
 -4بخش سيويل :يک نفر مهندس سيويل
 -5بخش متره مقادير و برآورد قيمتها :یک نفر کارشناس
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شرح خدمات گروه تخصصي:
 -1طراحي معماري (شامل نظارت عاليه)
 -2طراحي سيويل (شامل نظارت عاليه)
 -3طراحي سازه (شامل نظارت عاليه)
 -4تهيه متره مقادير و برآورد قيمتها
 -5تهيه مشخصات فني و اسناد مناقصه
 -6ارزيابي پيشنهادات پيمانکاران شرکتکننده در مناقصات
 -7رسيدگي به فعاليتهاي شماره يک الي پنج فوقالذکر که توسط پيمانکاران انجام ميشودDESIGN( .
)REVIEW
(توضيح :کليه امور نقشهکشي توسط مهندسين طراح انجام ميشود)

امکانات نرمافزاري:
SAFE, SAP 2000, ETABS, AUTOCAD, 3D MAX, 3D CIVIL, GOOGLE EARTH
MFFICE, TADBIR, TAKSA

نصب سامانۀ فتوولتائیک در مشانیر

گز
ا
ر
ش

امروز مسائلی همچون محدودیت دوام
ذخایر فسیلی ،نگرانیهای زیستمحیطی،
افزایش جمعیت ،رشد اقتصادی و ضریب
مصرف ،جامعۀ جهانی را به سمت استفاده از
انرژی پاک سوق داده است .بهدلیل مزایایی
که سیستمهای انرژی پاک و تجدیدپذیر دارند،
بهرهگیری از آنها برای تولید انرژی الکتریکی در
جهان روزبهروز در حال افزایش است .شرکت
مشانیر بهعنوان یکی از شرکتهای پیشرو در
حوزۀ انرژی بهخصوص انرژیهای تجدیدپذیر
است و در راهاندازی نیروگاههای تجدیدپذیر
خورشیدی و بادی در کشور مشارکت دارد؛ از
این رو این شرکت برای بهرهگیری از پتانسیل
علمی و صنعتی خود در زمینۀ بهرهگیری از انرژی پاک ،در اردیبهشتماه سال جاری ،اقدام به طراحی ،نصب و راهاندازی
یک سامانۀ  20کیلوواتی خورشیدی در محل شرکت مشانیر کرده است .در این سامانه از  63پنل پلیکریستال با ظرفیت
320وات که بر روی سازهای از جنس گالوانیزه سوار شده ،استفاده شده است .برق تولیدی ( )DCتوسط اینورتر کاکو
(آلمان) به جریان  ACتبدیل میشود و سپس به کمک کنتور هوشمند به شبکۀ سراسری برق متصل میشود و در
نهایت برق تولیدی با توجه به تعرفۀ خرید تضمینی برق نیروگاههای خورشیدی توسط سازمان انرژیهای تجدیدپذیر
فروخته میشود.
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گروه تخصصى حفاظت ،كنترل و مخابرات
( )LVيكى از واحدهای تخصصی و فنى
شركت مشانير و زيرمجموعۀ معاونت طرحهای
انتقال و توزیع نيرو است .این واحد همزمان
با آغاز به كار شركت مشانير در سال 1348
به موازات ساير واحدهاى تخصصى شروع به
كار كرده و همراه با ساير گروههاى تخصصى،
نيازهاى عملياتى پروژهها را به صورت ماتريسى
تأمين مىکند .اين گروه وظيفۀ انجام خدمات
مهندسى در ارتباط با سيستمهاي حفاظتي،
سيستم كنترلهاي سنتي و اتوماسيون،
سيستمهای  ،AC , DCكابل و مخابرات براى
پروژههاى مرتبط با ايستگاههاى توليد ،انتقال،
فوق توزيع و همچنين پروژههاى صنعتى و نیز
مراکز دیسپاچینگ در ارتباط با تهيۀ مشخصات فنى ،مرور طراحى پايه و تفصيلى ،نظارت بر ساخت ،نظارت بر آزمايشات
كارخانهاى و نظارت عاليه بر آزمايشهاى راهاندازى را بر عهده دارد و همواره با افزايش كيفيت در خدمات مهندسى و
ايجاد روحيۀ بهبود مستمر سعی در پيشرفت شركت داشته است .از همين رو در اين گروه مجموعهاى از نيروهاى باتجربه
و جوان در محيطى پويا با مدارك علمى دكترا ،كارشناسى ارشد و كارشناسى از دانشگاههاى معتبر مشغول فعاليت
هستند و همواره با آگاهی از ضرورت ارائه سرويس به پروژهها ،دانش خود را با پیشرفتهای علمی روز دنيا مطابقت داده
و با استفاده از سوابق تجربى و علمی همكاران باسابقه زمينۀ ترقى و پيشرفت گروه تخصصى حفاظت ،كنترل و مخابرات
را ايجاد کردهاند.
تعداد پرسنل این گروه تخصصى  19نفر و شامل  4نفر دكترا 5 ،نفر فوق ليسانس و  10نفر ليسانس است .مدیر
گروه تخصصی LVجناب آقای دکتر طالشیان هستند.

 .1تشكيالت و ساختار انسانى
درحال حاضر با توجه به ضرورت ارائه سرويس به پروژهها و واحدهاى حوزۀ معاونت مهندسى و طرحهاى شبكه و
ساير معاونتها و زيرمجموعههاى شركت ،اين گروه به پنج زيربخش تقسيم شده است كه پروژههاي هر بخش بر اساس
حجم كارهاي قبلي و جاري و با توجه به اضطرار و اهمیت پروژهها تقسیم میشوند .پروژههاى خاص و همچنين بخش
مخابرات و دیسپاچینگ نيز مستقيماً زیر نظر مديرگروه تخصصى ،راهبرى و انجام مىشود.

 -2شرح خدمات و گسترۀ فعاليتها
نظر به اين كه معاونت طرحهای انتقال و توزيع نيرو در سه بخش اعظم طراحى پستها ( )Substationsخطوط
انتقال توان ( )Transmission Linesو توزيع نيرو( ،)Electrical Distributionدر حال فعاليت و اجراي
طرحهاي جامع ميباشد ،بديهي است كه گروه تخصصي حفاظت ،كنترل و مخابرات ،به عنوان يكي از بازوهاي عملي،
نظري ،فني و مطالعاتي پروژهها و واحدهاي اجرايي شركت براي تقابل نيازهاي روزمره و نامتشابه اين سه بخش ،به شكل
يك واحد پشتيباني نظري -علمي عمل میکند .به عالوه ،سطح علمي و تجربي اعضا و همكاران در این واحد ،قابليتهای
ارزندهای را در حوزۀ امور پژوهشي و فعاليتهايی فراتر از فعالیتهای روزمره به این گروه بخشیده است.
اهم وظايف و مسئوليتهاى گروه تخصصي حفاظت ،كنترل و مخابرات عبارت است از:
الف) ارائه پيشنهادات علمى ،فنى و تخصصى به موازات رايزنى و هدايت ديگر واحدهاى فعال در حوزۀ معاونت
مهندسى و طرحهاى شبكه
ب) ارائه راهكار و پيشنهادات علمى و فنى با هدف به انجام رساندن و نهايى کردن نكات مورد ابهام و سؤال برانگيز

خدمات مهندسي ارائه شده به شرح زیر است:
ارائه خدمات مهندسى براى پروژههاى انتقال و واحدهاى صنعتى در سه مرحله به شرح زير است:
مرحلۀ اول :تهيۀ اسناد مناقصه و گزارشهاى فنى مشتمل بر مشخصات فنى ،جداول فنى ،نقشهها ،جدول اقالم و
بررسى فنى پيشنهادهاى شركتها و ارائه گزارش فنى.
مرحلۀ دوم :طراحى و بررسى طرح تجهيزات حفاظت ،كنترل و مخابرات و نظارت بر انجام آزمايشهاى مربوطه.
مرحلۀ سوم :كمك و حضور در هنگام انجام تستهاي راهاندازي سيستم حفاظت ،كنترل و مخابرات پستها جهت
رفع مشكالت احتمالي سايت.

زمينههاى تخصصى
متخصصان گروه تخصصى با مطالعۀ جنبههاى فنى و اقتصادى طرحها و پروژهها ،ضمن كاستن از نياز به حضور
مشاوران خارجى در صنعت برق با طراحى و نظارت بر اجراى بسيارى از پستهاى فشارقوى در حد استانداردهاى جهانى،
جهت تحقق آرمانهاى صنعتى كشور تالش مىكنند .اين گروه با در اختيار قرار دادن تجربه و دانش خود در احداث و
توسعۀ پستهاى فشارقوي در ولتاژهاي مختلف فعالیت کرده و تا كنون در انجام پروژههاى بسيارى در قالب قرارداد و
يا دستوركار طراحى و خدمات مهندسى با كارفرمايان مختلف در سراسر كشور و يا خارج از كشور همكارى نموده است.
اهم زمينههاى تخصصى فعاليت اين گروه شامل موارد زير است:
• حفاظت ،كنترل و مخابرات پستهاى متداول (.)Conventional
• حفاظت ،كنترل و مخابرات پستهاي اتوماسيون (.)DCS
• طراحى بخش حفاظت ،كنترل و مخابرات و دیسپاچینگ

طراحى پست
يكى از وظايف گروه تخصصى حفاظت ،كنترل و مخابرات ،طراحى پستهاى فشارقوى ،فشار متوسط و فوق توزيع و
انتخاب تجهيزات حفاظتي ،سيستم كنترل و مخابرات براى آنها است .این گروه تخصصی با در نظرگرفتن اهميت و سطح
ولتاژ پست و نياز طرح و درخواست كارفرما طبق استاندارد  IECموارد زیر را به اجرا درمیآورد:
• طراحي محاسبات اوليۀ طرح
• انتخاب سازندههاي مناسب سيستمهاي حفاظت ،كنترل و مخابرات و تابلوهاي مربوطه
• انتخاب و محاسبات اوليۀ كابلها و كليدهاي فشارضعيف
• طراحي و انتخاب سيستم مخابراتي مورد نياز جهت ارتباط با مركز ديسپاچينگ يا نيروگاه در پستهاي نيروگاهی
همچنين در صورت لزوم و بسته به نوع قرارداد ،اقدام به طراحي و توليد نقشههاي پايه و نقشههاي شماتيك تابلوهاي
حفاظت و كنترل و سيستمهاي  ACو DCو محاسبات باتري و شارژر و كابل و مخابرات ميکند؛ همچنين با لحاظ
نمودن نوع حفاظت و موارد فني مربوطه ،اقدام به تهيۀ كالس دقت مناسب جهت ترانسهاي جريان و ولتاژ ميپردازد.
متخصصان شاغل در این بخش با توجه به تنوع تجهيزات حفاظت ،كنترل و مخابرات و سرعت روزافزون در توليد
و پيشرفت اين تجهيزات و تغييرات آنها ،دائما به انجام مطالعات گسترده و مستمر جهت بهروز رساني اين بخش همگام
با علم روز و تكنولوژي سازندگان آن میپردازند؛ به عنوان نمونه ميتوان به تجهيزات بهكار رفته در تابلوهاي حفاظت،
كنترل اشاره کرد كه بهطور متوسط بيش از  30نمونه از تجهيزات مختلف در اين تابلوها بهكار ميرود كه براي هركدام
حداقل  5سازندۀ مطرح وجود دارد و روز به روز به تعداد سازندهها افزوده ميشود؛ بنابراین جهت نظارت بر كار سازندهها
و پيمانكاران و ارائه خدمات با كيفيت بهتر و مناسبتر به كارفرمايان مستلزم احاطۀ كامل فني به اين تجهيزات ميباشد
كه اين مهم سرلوحۀ خطمشي مهندسين اين گروه قرار دارد.

آشنایی با گروه تخصصي حفاظت ،كنترل و مخابرات () LV

در پروژههای فنی و تحقیقاتی
ج) برگزاري دورههاي آموزشي در داخل و خارج شركت از جمله شركت توانير
د) طراحي LVپستهاي فشارقوي ،پروژههاي EPC
ه) بررسي كيفيت و مهندسي تجهيزات و امكانات مورد نياز پروژهها
و) انجام تستهاي مختلف بر روي تجهيزات ،بهخصوص رلههاي ارائه شده توسط سازندههاي جديد
ز) شبيهسازي و بررسي مسائل و مشكالت حفاظتي شبكه نظير بانكهاي خازني و سيستمهاي Auto reclose
ح) تحقيق و مهندسي در خصوص موضوعات جديد نظير سيگنالينگ قطار برقي و سیستمهای WAMS
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شرح خدمات گروه تخصصى حفاظت ،كنترل و مخابرات به دو بخش طراحى و مرور طراحى پروژهها تقسيم مىشود
و شامل سرفصلهای زیر است:
 .1تهيۀ اسناد مناقصه ،بررسى پيشنهاد فنى مناقصات و تهيۀ گزارش.
 .2تهيۀ مدارك پايه شامل نقشههاى تكخطي حفاظتي و كنترل و  AC ,DCو مخابرات
 .3طراحی و مرور طراحی مدارك پايه شامل جداول تريپ ،جداول اينترالك ،نماي روبروي تابلوها ،ليست سيگنال،
جانمايي تابلوها
 .4انجام محاسبات كابل  ،محاسبات باتري و شارژر ،محاسبات فني ترانسهاي جريان و ولتاژ
 .5بررسی نماي كلي سيستمهاي كنترل اتوماسيون و تصاوير كاربردي  HMIو جانمايي و ارتباط تجهيزات سيستم
DCS
 .6بررسي مشخصات فني رلهها  ،تجهيزات كنترلي ،كنتورها و تجهيزات اندازهگيري ،تجهيزات سنكرونايزينگ و
تجهيزات سيستمهاي  DCSو تجهيزات مخابراتي
 .7بررسي مشخصات فني تجهيزات سيستمهاي  ، AC ,DCباتري و شارژر
 .8بررسي نقشههاي شماتيك تابلوهاي حفاظت ،كنترلAC, DC،AVR ،VCR ،RTU ، PLC ،
 .9بررسي تستشيتهاي تجهيزات حفاظت ،كنترل ،مخابرات AC ،و DCو نظارت بر انجام تستها
 .10بررسي تستهاي كارخانهاي و سايت سيستمهاي كنترل اتوماسيون
 .11بررسي تجهيزات و اسكيمهاي مخابراتي
عالوه بر موارد گفته شده ،اين گروه تخصصي اقدام به ايجاد و تجهيز يك آزمايشگاه برای سيستمهاي حفاظت و
كنترل نموده است تا با ارتقای فني و علمی خود در اين زمينه به عنوان قطب بررسي اين تجهيزات مطرح گردد .در
حال حاضر اين گروه آمادگي بررسي و مميزي تمام تجهيزات حفاظت ،كنترل و مخابرات را دارا است .چنانکه تاكنون از
طرف چندين سازنده مكاتباتی با اين گروه تخصصي انجام گرفته و هماکنون نیز در حال مذاكره و عقد قرارداد راجع به
برخي از اين پيشنهادها میباشد .از ديگر كارهاي اين گروه ،اقدام به بررسي و بهروز رساني مشخصات فني شركت و تهيۀ
جزوات و كتابهاي آموزشي (كه چندین عنوان به چاپ رسيده است) و برگزاري سمينارهاي آموزشي در داخل و خارج
از شركت است كه بهعنوان نمونه ميتوان به برگزاري سمينارها در شرکتهای برقمنطقهاي و شرکت توانير اشاره کرد.
همچنين گروه تخصصی حفاظت ،کنترل همچون بازوي فني در خدمت شركت توانير جهت تجديدنظر در استانداردهاي
وزارت نيرو بوده و ردپای مهندسان مجرب این گروه در تجديدنظر و چاپ جديد استانداردهاي توانير به چشم ميخورد.
ليست پروژهها و كارهاي مهم اجرا شده و در دست اجرا در گروه  LVشامل موارد زير است:

قطار برقى
در پروژۀ برقي كردن قطار بينشهري ،مطالعات و طراحيهاي اوليه در خصوص مباحث حفاظتي خاص خطوط
باالسري و مراكز كنترل پستهاي كششي ،جداساز و موازيسازها انجام شده و همچنين در رابطه با مباحثي مانند
سيستم  – ATCمخابرات شامل  Fixed comو  -Mobile comسيگنالينگ و كنترل اتومات قطار -مركز اسكاداي
اختصاصي راهآهن ،مطالعات و طراحيهاي اوليه انجام شده است.
PMU (WAMS)s
يكي از مهمترين اجزای يك سيستم مدرن مديريت شبكۀ برق ،فرآيند تخمين حالت سيستم قدرت بر اساس
كميات آن در زمان واقعي است.
اندازهگيري ّ
يكي از راههاي مانيتورينگ زمان حقيقي شبكه قدرت سيستم ( PMU (Phasor measurement unitاست
كه با كمك سيستم  GPSسيگنالهاي زماني بسيار دقيقي از اطالعات شبكۀ قدرت را جمعآوري و استفاده ميکند.
شركت مديريت شبكه برق ايران ( )IGMCجهت دستيابي به هدف مذكور پروژۀ سيستم اندازهگيري همزمان فازور
( )Wide Area Measurment Systemرا در سال  1389براي اولين بار در ايران تعريف كرده و گروه تخصصى
حفاظت ،كنترل و مخابرات در شركت مشانير بهعنوان مشاور در اين پروژه همكاري میکند.
سري كتابهاي حفاظت ،كنترل و مخابرات
گروه تخصصى حفاظت ،كنترل و مخابرات با هدف نشر علم و با كمك مهندسان بخش اقدام به تهيه و چاپ سري
كتابهاي حكم ( حفاظت -كنترل -مخابرات ) كرده است كه از اين سري 9 ،کتاب با عنوانهای :تابلو -PLC -كابل،

امكانات نرم افزارى
گروه تخصصى حفاظت ،كنترل و مخابرات با بهرهگيرى از نرمافزارهاى تخصصى مختلف ،مطالعات فنى و محاسبات
را انجام مىدهد .همچنين برنامه هاى كاربردى جهت انجام محاسبات  CTو  CVTو محاسبات كابل و محاسبات باتري
و شارژر در اين گروه تهيه و تدوين گرديده است و مورد استفادۀ همكاران قرار مىگيرد .برخی از نرمافزارهای تخصصی
که برای مطالعات و محاسبات در گروه تخصصی حفاظت و کنترل شرکت مشانیر مورد استفاده قرار میگیرد ،عبارتند از:
DIGSILENT, EMTP, ETAP, PSCAD, MATLAB, AUTOCAD

معرفی طرح خدمات ایستگاهی

رله ديستانس -رله ديفرانسيل – سيستم تغذيه داخل  ACو  DCو ترانسفورماتورهاي ولتاژي و جرياني و  )...چاپ و
در اختیار متخصصان و عالقهمندان قرار گرفته است.

معرفی طرح خدمات ایستگاهی
مشخصات کلی طرح اصلی :خرید خدمات
مشاور کارفرما در امور خدمات ایستگاهی در
ایستگاههای راهآهن کشور
با توجه به اهداف بلندمدت و سیاستهای
جمهوری اسالمی ایران و قوانین ملی و بینالمللی،
پروژههایی که در حیطۀ حمل و نقل ریلی هستند ،از
اهمیت باالیی برخوردار بوده و در اولویت کاری دولت
قرار دارند .این اهمیت را میتوان در مادۀ  2قانون
برنامۀ پنجسالۀ ششم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی ( )1396-1400مشاهده نمود .در این ماده،
از محورهای اصلی و راهبردی برنامۀ ششم ،اقتصاد
در زمینۀ حمل و نقل ریلی میباشد.
با توجه به مطلب فوق ،قرارداد منعقد شده در
زمینۀ خدمات ایستگاههای راهآهن در سراسر کشور

بین شرکت مشانیر و راهآهن جمهوری اسالمی ایران میباشد.
هدف از این قرارداد ،استفادۀ حداکثر امکان کارفرما (راهآهن) در حوزۀ خدمات قابل واگذاری در زمینۀ امور
مهندسی و مشاوره ،بهینه از ظرفیت خدمات مشاوره با توجه به ضرورت و نیاز روز کارفرما شامل موارد زیر است:
الف .خدمات مدیریت طرح
این بخش از خدمات شامل :برنامهریزی ،ارجاع کار ،مدیریت بر مطالعه و طراحی ،مدیریت بر تدارکات ،ساخت و
نصب و خدمات تکمیلی ،مدیریت کیفیت ،مدیریت زمان ،مدیریت هزینه ،مدیریت ایمنی ،مدیریت امور قراردادی،
مدیریت بر تحویل ،مستندسازی ،ارزیابی و ارزشیابی ،اطالعرسانی ،رسیدگی کارشناسی و اظهار نظر در مورد وظایف
غیر قابل واگذاری.
ب .خدمات مطالعات مهندسی موردی
این بخش از خدمات شامل تعریف پروژههای جدید بر حسب نقاط قوت و فرصتهای هر ایستگاه و نقاط ضعف
هر ایستگاه میتواند تعریف شود.
از جمله طرحهای جدید و پیشنهادی که مطرح شده ،عبارتند از:
ایستگاه سبز ،نیروگاه خورشیدی ،سیستم مدیریت یکپارچه ( ،)IMSطراحی پایگاه دادههاTOD ،
ج .خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه
عالوه بر موارد فوقالذکر ،یکسانسازی رویه و نحوه نظارت بر پیمانکاران تخصصی راهآهن ،کاهش هزینههای
اجرایی پروژهها با توجه به سرعت و دقت در تصمیمگیری و تسریع در عملیات اجرایی نیز از دیگر خدمات این
مهندسین مشاور در این پروژه میباشد.
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رويکرد نوين در اجرای مدل تخريب سيمای سرزمين
(مطالعه موردی :شهرستان شميرانات استان تهران)
قسمت اول

* مهدي ايرانخواهي
دکتری محيطزيست ،دانشگاه علوم و تحقيقات تهران
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معرفی نویسنده
مهدی ایرانخواهی دارای مدرک دکترای علوم محیطزیست از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ،مدرس دانشگاه و مؤلف  3کتاب تخصصی
محیطزیست در زمینههای ارزیابی ،آمایش سرزمین و برنامهریزی منطقهای میباشد .او از سال  1394همکاری خود را با معاونت محیطزیست و توسعۀ
پایدار شرکت مشانیر آغاز نموده است.
چکيده
مهم ترين چالش توسعه شهري ،تکهتکه شدن و بهاصطالح پهروشدگي سيماي سرزمين است .در اين مطالعه که بر روي سيماي سرزمين شهرستان
شميرانات انجام شده ،براي اولينبار از رويکرد شبکهبندي هگزاگون جهت دستيابي به واحدهاي همگن در اجراي مدل تخريب استفاده گرديد.
در اين راستا ،باتوجه به وسعت محدوده موردمطالعه يک شبکه هگزاگون متشکل از  36واحد (سلول) ايجاد و هر سلول شبکه بهعنوان يک زيرسيما
در نظر گرفته شد .در ادامه ،آسيبپذيري اکولوژيک ،عوامل تخريب و شدت آنها براي هر سلول با استفاده از متريکهاي سيماي سرزمين محاسبه و
براساس منطق فازي استانداردسازي و طبقهبندي گرديد .در پايان بر مبناي ضرايب تخريب بهدست آمده ،تحليل و پهنهبندي سيماي سرزمين انجام
شد .در مجموع73 ،درصد از مساحت شهرستان شميرانات با وضعيت تخريب کم و مستعد توسعه شناسايي شد که با رعايت محدوديتهاي اکولوژيکي
و حرايم (روددرهها ،گسلهاي اصلي و مناطق حفاظتشده) قابلتوسعه ميباشد .همچنين 23درصد نيازمند بازسازي و احياء و 4درصد نيازمند اقدامات
حفاظتي شناسايي شدند .در صورت استفاده از شبکه هگزاگون بهعنوان مبناي ارزيابي تخريب سيماي سرزمين ،ضمن محاسبه دقيقتر متريکها و در
نهايت برآورد ضريب تخريب به تفکيک سلولهاي همگن ،وضعيت کل سيماي سرزمين مورد مطالعه نيز از لحاظ ميزان تخريب صورت گرفته و پتانسيل
توسعه آتي مشخص خواهد شد.
واژههاي کليدي :مدل تخريب سيماي سرزمين ،شبکه هگزاگون ،متريک ،منطق فازي ،شهرستان شميرانات.

زمينه و هدف
تغييرات محيطزيستي مرتبط با شهرنشيني در طول قرن
گذشته بسيار قابلمالحظه بوده است و انتظار ميرود در طي
چندين دهه آينده نيز ادامه داشته باشد .در برخي شهرها،
توسعه شهري برنامهريزي نشده يا با مديريت نامناسب
باعث پراکندگي سريع ،آلودگي و تخريب محيطزيست
همراه با شکلگيري الگوهاي ناپايدار توليد و مصرف شده
است( .)1توسعه شهري باعث تکهتکه شدن ،ايزوله شدن
و تخريب زيستگاههاي طبيعي ميشود ،همچنين ترکيب
گونهاي را ساده و يکنواخت ميسازد و باعث تخريب سيستم
هيدرولوژيکي شده و جريان انرژي و چرخه مواد غذايي را
تغيير ميدهد(.)2
توسعه شهري و پهروشدگي ناشي از رشد پراکنده
شهري بهطور گسترده توسط محققين مختلف مورد مطالعه
قرار گرفته است .مطالعات نشان دادهاند که الگوي سيماي
سرزمين در پيرامون مراکز شهري و در امتداد نوارهاي
ساحلي که شهرنشيني و فعاليتهاي اقتصادي بشر بيشتر
متمرکز است ،با انقطاع بيشتري همراه است( .)3همچنين
بسياري از مطالعات حاکي از آن است که توسعه زيرساختها
بهخصوص کريدورهاي جادهاي در سيماي سرزمين شهري
باعث افزايش پهروشدگي زيستگاهها شده است( 6 ،5 ،4و
.)7
ساختار فضايي سيماي سرزمين بهعنوان يک موضوع

اصلي در اکولوژي سيماي سرزمين مطرح است ،چرا که اين
ساختار قالب يا الگوي سيماي سرزمين را تعيين ميکند و در
حقيقت اين الگوها ترکيبي از شرايط پيچيده محيطزيست و
تغييرات آن در اثر فعاليتهاي انساني ميباشند(.)8
از دهه  1990تا بهحال ،همراه با پيشرفتهاي قابلتوجه
در اکولوژي سيماي سرزمين ،متريکهاي سيماي سرزمين
به ابزارهايي براي برنامهريزي ،ارزيابي و پايش الگوي
سيماي سرزمين تبديل شدهاند( .)9متريکها يا سنجههاي
سيماي سرزمين الگوريتمهايي براي ک ّمي کردن خصوصيات
مکاني خاص لکهها ،کالسها يا موزاييکهاي کل سيماي
سرزمين ميباشند که بهعنوان ابزارهاي مناسبي براي طراحي
و يافتن ارتباط دقيق بين ساختار و کارکرد سيماي سرزمين
مورد استفاده قرار ميگيرند( .)10در هر صورت مبناي اصلي
براي انجام محاسبههاي ک ّميساز سطح سيماي سرزمين بر
فرآيند پهروشدگي يا انقطاع قرار داده شدهاست که يکي از
مهمترين فرآيندهاي موجود در سيماي سرزمين براي نشان
دادن فعاليتهاي انسان در طبيعت و ايجاد اختالل در سطح
ساختار و عملکرد سيماي سرزمين است(.)11
در اين پژوهش از متريکهاي توصيفکننده شکل
فضايي و ترکيب سيماي سرزمين در قالب مدل تخريب
سيماي سرزمين استفاده شده است .مدل تخريب نخستين
بار در ايران در سال 1993( 1372م) توسط مخدوم معرفي
شد و بهعنوان يک ابزار ک ّمي براي ارزيابي اثرات توسعه

شکل  -1موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه

رابطه (:)1

در اين رابطه:
 :LDضريب تخريب واحدهاي اکولوژيکي يا بخشهاي
مختلف سيماي سرزمين (واحدهاي نشانزد)
 :∑KIشاخص شدت فعاليتهاي انسان در تخريب
سيماي سرزمين در هر واحد نشانزد ( :Iمتريک و  :Kشدت
تخريب براي آن)
 :Viآسيبپذيري اکولوژيک در هر واحد نشانزد است.
در اجراي مدل تخريب ،مبناي کار واحدهاي نشانزد است
كه ميتوانند واحدهاي طبيعي(حوضههاي آبريز ،آبخيز و
زيرحوضههاي آبخيز) ،تقسيمات اداري -سياسي يا شبكههاي
فرضي باشند( 16و .)18
بهمنظور دستيابي به واحدهاي همگن و مشابه جهت
ارزيابي الزم است تا کل سطح سيماي سرزمين مورد مطالعه
شبکهبندي شود که بسته به شکل محدوده از شبکهبندي
4ضلعي(مربع) يا 6ضلعي(هگزاگون) استفاده ميشود.
هگزاگونها نزديکترين شکل هندسي منظم به دايره هستند
که يک سطح را بدون هيچگونه همپوشاني در امتداد حاشيهها
پوشش ميدهند .همچنين يک هگزاگون محيط کمتري
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بر محيطزيست استان آذربايجان شرقي مورد استفاده قرار
گرفت .اين مدل ،تنها روش ارزيابي پيامد فعاليتها بر
محيطزيست و شناسايي نواحي قابلتوسعه و غيرقابلتوسعه
است که در سطح بينالمللي نيز مطرح شده است( .)12در اين
روش ،عوامل تخريب بهصورت کيفي و از طريق بررسيهاي
ميداني شناسايي ميشوند .از سال  1372تاکنون از اين
مدل بهمنظور ارزيابي اثرات توسعه در مناطق مختلف کشور
استفاده شده که از آن جمله ميتوان به :بررسي و شناخت
اثرات توسعه بر محيطزيست در استان کرمانشاه( ،)13استان
هرمزگان( ،)41حوزه آبخيز سد لتيان( ،)15استان همدان()16
و شهر بندرعباس( )17اشاره نمود.
در سال  2005نسخه ديگري از مدل تخريب تحت عنوان
مدل تخريب ژاپني يا "مدل تخريب سيماي سرزمين" توسط
آذري دهکردي در ژاپن ارائه شد .در اين مدل که در واقع
نسخه اصالحشده مدل تخريب ايراني است ،از متريکهاي
سيماي سرزمين بهمنظور ک ّميسازي شدت تخريب
فعاليتهاي انسان و همچنين آسيبپذيري اکولوژيک استفاده
شده است(.)18
شايان ذکر است در ايران از مدل تخريب سيماي سرزمين
بهعنوان يک ابزار ک ّمي براي ارزيابي اثرات محيطزيستي
ناشي از فعاليتهاي توسعه استفاده شده است .در اين زمينه
ميتوان به تحليل تخريب سيماي سرزمين در حوزه آبخيز
سفيدرود( )19و حوزه آبخيز شفارود( ،)20ارزيابي آثار توسعه
بر محيطزيست حوزه کرگانرود( )21و همچنين بررسي اثرات
ناشي از فعاليتهاي انسان بر روي اکوسيستمهاي جنگلي و
پيامدهاي آنها( )22اشاره نمود .در تحقيق حاضر با هدف
ارزيابي تخريب سيماي سرزمين و تعيين پتانسيل توسعه آتي
براساس ميزان تخريب ناشي از توسعه شهري در گستره
شهرستان شميرانات ،از مدل تخريب سيماي سرزمين بهره
برده شده و براي اولينبار بهمنظور دستيابي به واحدهاي
همگن ارزيابي بهعنوان واحدهاي نشانزد از شبکهبندي
هگزاگون استفاده شده است.
منطقه مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه شهرستان شميرانات ميباشد که

با وسعتي حدود 1219کيلومتر مربع در گستره جغرافيايي
 35° 45تا  36° 05عرض شمالي و  51° 20تا 51° 58
طول شرقي در استان تهران واقع شده است .اين شهرستان
از شمال با شهرستانهاي نور و آمل (استان مازندران) ،از
شرق با شهرستان دماوند ،از جنوب با شهرستان تهران و
از غرب با بخش کن و شهرستان کرج (استان البرز) هممرز
است (شکل .)1حداقل ارتفاع اين محدوده 1500متر و
حداکثر ارتفاع آن 4375متر از سطح دريا است .متوسط درجه
حرارت 25ساله شهرستان شميرانات  12/7درجه سلسيوس و
ميانگين بارش ساالنه 813ميليمتر ميباشد .بررسي وضعيت
پوشش اراضي بيانگر  4کالس :اراضي ساختهشده (شهري
و راههاي ارتباطي) ،پوشش گياهي (کشاورزي ،باغ ،مرتع،
جنگل دستکاشت ،پارکها و فضاهاي سبز) ،پيکرههاي
آبي (رودخانه و درياچه مخزن سد) و اراضي بدون پوشش
(اراضي کوهستاني و صخرهاي) است .طبق سرشماري سال
 1390جمعيت بخش شهرنشين بالغ بر  483528نفر ميباشد.
در دهههاي اخير ،رشد سريع جمعيت در سطح شهرستان
شميرانات و در پي آن گسترش راههاي ارتباطي ،تغيير کاربري
اراضي و افزايش تراکم ساخت و ساز در نقاط مختلف ،بدون
در نظر گرفتن آسيبپذيري اکولوژيکي باعث ايجاد شرايط
نامطلوب شده است.
روش انجام کار
در راستاي دستيابي به اهداف اين پژوهش از مدل
تخريب سيماي سرزمين استفاده گرديد .اين مدل در سال
 2005بهصورت رابطه زير توسط آذريدهکردي معرفي شده
است(.)20
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نسبت به مربعي با سطح برابر دارد ،از اينرو خطا را بهدليل
اثرات حاشيهاي کاهش ميدهد (.)23
در اين تحقيق ،باتوجه به شکل و وسعت محدوده مورد
مطالعه ،شبکهاي متشکل از  36سلول هگزاگون 5000
هکتاري با استفاده از ابزارهاي موجود در افزونه Patch
 Analystدر محيط نرمافزار  ArcGIS10.1ايجاد گرديد
و سپس به اندازه محدوده مطالعاتي کليپ زده شد.
در مدل تخريب سيماي سرزمين ،متريکهاي درنظر
گرفته شده از ،)1995( McGarigal and Marks
بهعنوان فعاليتهاي انساني ،بهصورت زير تعريف شدهاند(:)18
TE (Total Edge)، ED (Edge Density)،
MPFD (Mean Patch Fractal Dimension)،
 )MSI (Mean Shape Indexنشاندهنده ترکيب
سيماي سرزمين و متريکهاي NumP (Number
)of Patches) ،MPS (Mean Patch Size
، MedPS (Median Patch Size) ، SDI
 )(Shannon’s Diversity Indexبر شکل فضايي
(پيکربندي) سيماي سرزمين داللت دارند.
تعاريف ،شرح جزئيات متريکها و همچنين نحوه
محاسبه آنها در راهنماي ،)24( Patch Analyst
و همچنين راهنماي ،)25( FRAGSTATS4.2
قابل دسترسي است .در مطالعه حاضر ،از نرمافزارهاي
 ENVI5.1، ArcGIS10.1و افزونه Patch Analyst
در مراحل مختلف (از آمادهسازي اليههاي اطالعاتي تا
کميت متريکها ،تحليلهاي فضايي و توليد
محاسبه ّ
نقشه) استفاده شده است .در شکل ( )2مدل مفهومي
مراحل انجام پژوهش نشان داده شده است .اولين گام
کمي کردن متريکهاي
براي اجراي مدل تخريبّ ،
سيماي سرزمين است که در اين راستا ،نياز به تهيه
نقشه پوشش اراضي از منطقه مورد مطالعه ميباشد.
نقشههاي کاربري /پوشش اراضي ايجاد شده از طريق
کميسازي
سنجش از دور و  GISبه ما فرصت ّ
ويژگيهايي از قبيل ناهمگني ،پيوستگي و از هم
گسيختگي سيماي سرزمين را ميدهند (.)26
در اين تحقيق ،بهمنظور توليد نقشه پوشش
اراضي از تصوير سنجنده  OLIماهواره لندست ،8
مربوط به آگوست  2013استفاده گرديد .پس از انجام
پيشپردازشهاي الزم بر روي تصوير ماهوارهاي محدوده
مطالعاتي (از قبيل ترکيب باندها ،تصحيحات هندسي
و اتمسفري ،بهبود کنتراست) با طبقهبندي به روش
نظارت شده -حداکثر احتمال ،نقشه پوشش اراضي
توليد شد.
براي بهدست آوردن نقشه پهروشدگي سيماي
سرزمين در محدوده مطالعاتي ،الي ه رقومي راههاي
ارتباطي با مقياس  ،1:50000تهيه شده از سازمان

نقشهبرداري ايران ،و اليه پوشش اراضي در محيط
 GISهم پوشاني شدند .در ادامه ،به منظور بررسي
وضعيت انقطاع و تخريب سيماي سرزمين به تفکيک
واحدهاي نشانزد (در اين تحقيق سلولهاي شبکه
هگزاگون) اقدام به رويهمگذاري (از نوع اشتراک) نقشه
پهروشدگي سيماي سرزمين و اليه شبکه هگزاگون
گرديد.
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 1فروردین روز جهانی جنگل ها
 2فروردین روز جهانی آب
 3فروردین روز جهانی هواشناسی
 8فروردین ساعت زمین
 13فروردین روز ملی انس با طبیعت
 15فروردین روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
 2اردیبهشت روز جهانی زمین
 10اردیبهشت روز ملی خلیج فارس
 19و  20اردیبهشت روز جهانی پرندگان مهاجر
 1خرداد روز جهانی تنوع زیستی
 15خرداد روز جهانی محیط زیست
 20تیر روز جهانی جمعیت
 12تیر روز بدون پالستیک
 8مرداد روز جنگل ،رمز حیات
 12مرداد روز ملی دریای خزر
 4شهریور روز ملی محیطبان
 9شهریور روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی
 52شهریور روز جهانی الیۀ ازن
 13شهریور روز جهانی بدون خودرو

انّا هلل و انّا اِلیه راجعون
شادروان مهندس حمید کاغذچی ،دارای مدرک
کارشناسی در رشتۀ مهندسی مکانیک ،از سال 1386
همکاری خود را با شرکت مشانیر آغاز نمود .ایشان در
پروژههای نیروگاهی زمینگرمایی مشکینشهر و اطلسباد
بهعنوان کارشناس و سپس از سال  1394به عنوان مدیر
پروژههای خورشیدی با معاونت طرحهای صنعتی و
انرژیهای تجدیدپذیر همکاری داشته است.
شادروان مهندس کاغذچی مدیری توانمند و الیق و
همکاری دلسوز و مهربان بود .درگذشت زودهنگام این
همکار گرامی را به کلیه اعضای خانواده محترم ایشان
و همه همکاران شرکت مشانیر تسلیت گفته و از درگاه
خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای
وابستگان و دوستان ایشان صبر و شکیبایی مسألت داریم.

مشانیر با پشتوانۀ قریب به نیم قرن سابقه و ارائه
خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای ،طراحی ،مدیریت اجرایی ،نظارت
عالیه و کارگاهی و نظارت بر راهاندازی و بهرهبرداری طرحها و
پروژههای زیربنایی کشور ،افتخار دارد که یکی از پیشگامان تحقق
آرمانهای جمهوری اسالمی ایران در بخش توسعۀ صنعتی میباشد.
زمینه های فعالیت مشانیر
انرژی
نیروگاههای آبینیروگاههای حرارتیانرژیهای پاک● نیروگاههای بادی
شماره هشتاد و ششم
بهار  ● 1397نیروگاههای خورشیدی
● نیروگاههای زمینگرمایی
● توربینهای انبساطی
4
بهینهسازی ،تعمیرات و بهرهبرداریانتقال و توزیع نیرو
خطوط انتقال نیروپستهای فشار قویشبکههای توزیعآب
سد و سازههای هیدرولیکیتصفیه خانه های آب و فاضالببهره برداری ،نظارت بر بهره برداری و تعمیراتاساسی سد و نیروگاه های آبی
خطوط انتقال آب و آبرسانی شهریشبکههای فاضالب و آبهای سطحیمهندسی رودخانه و حفاظت سواحل-مطالعات جامع منابع آب

پایدارسازی و بهینهسازی سازههای آبیآبیاری و زهکشینفت و گاز و پتروشیمی
طرحهای باالدستی نفتطرحهای پاییندستی نفت و پاالیشگاه و پتروشیمیمخازن سوختحمل و نقل
جاده و پلراهآهن و متروتونلساختمان و معماری
شهرسازی و توسعۀ فضاهای شهریهتل و مجتمعهای گردشگریسازههای خاصمحیط زیست و توسعه پایدار
مطالعات و مدلسازی منابع آب ،خاک و هوامدیریت پسماندنظارت و پایشمطالعات زیستمحیطیطرحهای جامع و فرا بخشیمقاومسازی و پدافند غیرعامل
آزمایشهای مکانیک خاک ،بتن و مصالح ساختمانی

دامنههای خدمات مشانیر
.1
.2
.3
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.5
.6
o

طراحی
نظارت
خرید تجهیزات
مدیریت پیمان )(MC
مشاوره قراردادی
تامین مالی
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 .7انجام پروژههای  EPCF, BOO, BOTوEPC
 .8مدیریت کیفیت
 .9تکنولوژی ارتباطات و اطالعات )(ICT
 .10مهندسی ارزش
 .11بهداشت ،ایمنی و محیط زیست )(HSE
 .12تامین نیازهای آموزشی
i

n

a

h

s

o

m

.

w

w

w

