
w w w . m o s h a n i r . c o

در این شماره:
رویدادها و خبرها

 رویدادهای انرژی و نیرو در کشور 
 در آنسوی مرزها

 نیروگاه های آبی؛ رتبه ایران
 افتتاح سامانه خورشیدی شرکت مشانیر

 معرفی دفتر تامین مالی
 رویکرد نوین در اجرای مدل تخریب سیمای سرزمین

بهره برداری از پست ۴۰۰کیلوولت دشت آبی با حضور مسئولین کشوری 
و استانی در ایام دهه مبارک فجر

 سال شانزدهم، شماره هشتاد و هفتم، زمستان 1397

ISSN
2008-532X 87



با شادباش فرارسیدن نوروز، در آغاز سال نو، سخن به دعا می گشاییم: خدایا دست های ما را در راه 
تحقق نقشه عظیم و شکوهمند الهی به کار بگیر، اي دگرگون کننده دل ها و دیده ها، اي گرداننده چرخ 

روزها و شب ها، اي بهبودبخش حال زمین، حال ما را نیز به بهترین حال دگرگون فرما.
هرسال در آستانه سال نو به شادی می نشینیم و فرا رسیدن بهار را جشن می گیریم؛ چرا که نوروز و 
تحویل سال رمز و نشانه ای است از نو شدن طبیعت و تغییر در جهان هستی و اذهان مردمان و به تبع آن 
شیوه زندگانی. از این رمز درس بگیریم و با حضور کامل در محضر الهی برای کشف رازهای هستی، مشتاقانه 
پذیرای بارش انوار هدایت و رحمت الهی شویم و پیام تحول در حالمان را به سوی بهترین احوال دریابیم 

و پس از یک سال کار و تالش، تحول و اعتدال را از طبیعت بیاموزیم.
سالی که سپری شد، با عزم و همت شما همکاران شریف، برگ زرینی بر کارنامه سراسر افتخار شرکت 
مشانیر افزود و فصلی نو از کار و تالش بی نظیر به ثمر نشست و در کنار تمام سختی ها و فعالیت ها در راه 
اندازی و انجام طرح ها و پروژه ها در حوزه های مختلف، صفحه ای پربار به عنوان افتخارات شما در کتاب 

این سال به یادگار ماند. 
اکنون فرا رسیدن سال نو بر شما بزرگواران مبارک و سرشار از سرزندگی و سربلندی باد. با آغاز بهار 
ما نیز فصلی دیگر از تالش و فعالیت را آغاز می کنیم. فصلی که در آن پیشرفت همه جانبه، هدف خانواده 
بزرگ مشانیر خواهد بود. بی شک سالی آکنده از امید و گشــایش مطلوب و چشم اندازی روشــن در 

اجرای برنامه ها و طرح های نوین شرکت مشانیر آغاز خواهد شد. 
تخصصی  توان  از  برخورداری  با  توانسته  که  است  مفتخر  تجربه  قرن  نیم  به  قریب  با  مشانیر  شرکت 
باسابقه، تعهد مجموعه مدیران و کارکنان خود و در اختیار داشتن 31 صالحیت از سازمان برنامه و بودجه، 
کیفیت  مداوم  افزایش  و  دنیا  روز  های  فناوری  آخرین  از  گیری  بهره  با  جامع،  مجموعه خدمات  ارائه  با 
خدمات، رضایت کارفرمایان را جلب و در جهت توسعه و آبادانی کشور گام بردارد. گواه صادق این سخن، 

رشد چشمگیر و بهبود قابل توجه و روزافزون شاخص های کمی و کیفی خدمات است. 
اکنون نیز شرکت مشانیر با تجارب گرانبها و سرمایه های علمی و فکری روزافزون، رو به سوی آینده ای 
روشن تر و با شکوه تر دارد. بی تردید دستیابی به اهداف متعالی همچون سالی که گذشت، جز با همدلی و 
مودت، همکاری و همراهی شما عزیزان ممکن نیست. امید داریم با توکل به ایزد منان در سال جدید نیز با 
عزم و تالش بیشتر در ترســیم افق های روشن موفق و سربلند باشیم. سالی سرشار از شادمانی و تندرستی 

برای شما و خانواده های گرامی تان آرزومندم.
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پست400/63کیلوولتدشتآبیبادودستگاه
ترانس۲00مگاولتآمپربهمنظورایجادظرفیت
الزمدرمنطقهجنوبقزوینباصرفاعتباریبالغ

بر456میلیاردریالبرقدارشد.
DCS صورت به کیلوولتی 400 پست این
400/63 آن، ولتاژ سطح و است شده طراحی
دو دارای همچنین پست این میباشد. کیلوولت
400 ترانس فیدر دو کیلوولت، 400 خط فیدر
فیدر دو و آمپری مگاولت ۲00 کیلوولت به63
کوپلر باس و خروجی 63 فیدر 6 و ورودی 63

پست، این احداث از هدف است. 63کیلوولت
تامینبرقموردنیازکارخانههایواقعدرشهرک
گفت باید و بوده لیا و الوند البرز صنعتی های
کهنقشمهموزیربناییدرتامینبرقموردنیاز
کارخانجاتدارد.اینپستدراستانقزوینودر
شده واقع زهرا بویین قزوین جاده ۲5 کیلومتر
است.کارفرمایاینپروژه،شرکتبرقمنطقهای
این است. مشانیر شرکت پروژه، مشاور و زنجان
ِپستدرایاممبارکدههفجر،باحضورمسئولین

کشوریولشگریبرقدارگردید.

شماره هشتادوهفتم
            زمستان 97



شرکتسهامیخدماتمهندسیبرقمشانیر،ازنیمهدومسال1396،براساسسیاستهاوتدابیرهیئتمدیره
مبنی اساسی قانون 44 اصل تحقق و رهبری معظم مقام سیاستهای و فرمایشات راستای در و محترم،
از محافظت فسیلی، انرژی منابع از صیانت کشور، اقتصادی فعالیتهای در خصوصی بخش مشارکت بر
پایدار درآمد به دستیابی هدف با و غیرعامل پدافند و انرژی منابع به تنوعبخشی به کمک محیطزیست،
شامل پاک و تجدیدپذیر نیروگاههای بهرهبرداری و احداث سرمایهگذاری، طراحی، شرکت، در مطمئن و
نو انرژیهای و صنعتی طرحهای معاونت برنامههای رأس در را زیستتوده خورشیدی، بادی، نیروگاههای
قراردادهاست.درهمینراستابهمنظوربهرهبرداریازفرصتهایسرمایهگذاریدرشهرهایجدیدکشورو
همچنینکمکبهتوسعهاینشهرهاتوافقنامهایباشرکتمادرتخصصیعمرانشهرهایجدیددرخصوص
احداثنیروگاههایخورشیدیوبادیدراراضیشهرهایجدیدکشوربهامضارسیدوبهعنواناولینگام،
کلنگزنینیروگاهخورشیدیشرکتمشانیربهظرفیت7مگاواتدرشهرجدیدپرنددرتاریخ۲۲شهریورماه

سالجاریبرگزارگردید.
دراینمراسمکهازساعت11صبحباحضورآقایاندکترطاهرخانی،معاونتمحترموزیرراهوشهرسازیو
ریاستشرکتمادرتخصصیعمرانشهرهایجدید؛مهندسنوروزی،نمایندهمحترمشهرستانهایرباطکریم
وبهارستان؛حجتاالسالموالمسلمینپاشاکی،امامجمعهمحترمشهرپرند؛دکتروطنخواهی،مدیرعاملمحترم
شرکتعمرانشهرجدیدپرند؛دکترمقدم،مدیرعاملمحترمشرکتمشانیر؛مهندسوهابیانطهرانیودکتر
کبیری،معاونتمحترمطرحهایصنعتیوانرژیهاینوبههمراهنمایندگانمحترمپیمانکارآغازگردید،ضمن
کلنگزنیوبازدیدازمحلسایت،دستوراتالزمازسویجنابآقایدکترمقدمجهتفراهمنمودنشرایط

الزمبرایشروععملیاتاحداثنیروگاهمذکورصادرگردید.
با پروژهنیروگاهخورشیدی7مگاواتیشرکتمشانیردرپرندباسرمایهگذاریبهمبلغ500میلیاردریالو
استفادهاز۲1538عددپنلخورشیدی3۲5واتیو140عدداینورتر50کیلوواتیطی7ماه،احداثوآماده
بهرهبرداریخواهدشد.بابهرهبرداریازایننیروگاه،1۲600مگاواتساعتانرژیبهطورساالنهبهظرفیت

تولیدبرقکشورافزودهمیشود.
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کلنگ زنی پروژه  نیروگاه خورشیدی شهر پرند
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اهم پروژه های معاونت طرح های آب و انرژی  در سال 1397

● پروژه سد و نیروگاه جریانی دز
اول، مرحله تخصصی گزارشات تایید دریافت
برق و آب سازمان سهامی شرکت سوی از

خوزستان
-انجاممطالعاتمدلمالی،جهتسرمایهگذاری

BOTبهروش
به اتصال جهت سیستم، مطالعات انجام -

شبکهبرقسراسری
به ارائه جهت لیمینولوژی، مطالعات انجام -

سازمانحفاظتمحیطزیستکشور
و فنی کیفی، ارزیابی فراخوان اسناد ارائه -

مالیطرح
ارزیابی اسناد قراردادخدماتمهندسی»مطالعاتسیستم«،»تهیهمدلمالی«و»تهیه ارائهپیشنویس -

»BOTکیفی،فنی،مالیسرمایهگذارانوانتخابسرمایهگذاربهروش
-پاسخبهسواالتشرکتسهامیمدیریتمنابعآبکشوروپیگیریبرگزاریجلسهدفاعازطرح

● پروژه شهرداری منطقه 11
پروژهخدماتآزمایشگاهمستقرشهرداریمنطقه11تهراندرتاریخ97/6/1دربخشعملیاتاجراییبهپایان
رسیدهاستوهماکنونمراحلپایانیتاییدصورتوضعیتهاواموراداریوثبتنتایجنهاییدرسامانهجامع

فنیشهرداریتهران،درحالانجاممیباشد.

● مطالعات پتانسیل یابی نیروگاه های برق آبی در بازه کانال چالوس و رودخانه های منتهی به آن

-دریافتمصوبهگزارشاتتخصصیتهیهشدهازسویشرکتسهامیسازمانآبمنطقهایمازندران
-تهیهاسنادمزایده10گزینهبرتر

-ارائهپیشنهادوتهیهشرحخدمات»احداثنیروگاهبهجایشیرفشارشکنبررویخطانتقالآبشرب
چالوسبهنوشهر

● مطالعات پتانسیل یابی نیروگاه های برق آبی در بازه کانال سردآبرود و رودخانه های منتهی به آن  

-دریافتمصوبهگزارشاتتخصصیتهیهشدهازسویشرکتسهامیسازمانآبمنطقهایمازندران
-تهیهاسنادمزایده10گزینهبرتر

-ارائهپیشنهادوتهیهشرحخدمات،جهت»احداثنیروگاهبررویخطانتقالآبسدمیجران«

● پروژه تصفیه خانه ششم و انتقال آب کرج
فعالیتهایصورتگرفتهدرخصوصطرحآبرسانی

کرج:
در خانه تصفیه اجرایی عملیات سرگیری از -

بخشهایساختمانیوتجهیزاتی
جهت مصالح تأمینکننده و پیمانکار انتخاب -
آببندیواحدهایفرایندیتصفیهخانهششمتهران
ساختمانی بخش 93درصد از بیش پیشرفت -

تصفیهخانهوبیشاز43درصدبخشتجهیزات
پروژه پلکانی بخش 80درصد از بیش پیشرفت -

سرریزآبتصفیهخانهششمتهران
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● پروژه سد مارون
سدماروندر15کیلومتریشمالشهربهبهاندراستانخوزستانقرار
دارد.سرریزسدمارونپساز13سالکهباکمبودبارشمواجهبود،در
سال1397باتوجهبهبارندگیهایقابلتوجهکهمیتوانگفتدر60
سالاخیربیسابقهبوده،موجببازشدنسرریزسدگشتهاست.الزمبه
ذکراست،آخرینباردراردیبهشتسال1384سرریزسدبازشدهبود.

● پروژه خدمات ژئوتکنیک سدهای استان هرمزگان
هرمزگان استان مطالعه دست در سدهای ژئوتکنیک خدمات پروژه
صحرایی های بخش در ژئوتکنیک مطالعات اجرایی عملیات شامل
استان محدودۀ در سد ساختگاه 9 حداقل به مربوط آزمایشگاهی و
ابالغ ها آن از اجرایی۲ساختگاه عملیات تاکنون که است هرمزگان
شدهاست.هماکنونعملیاتاجراییمطالعاتژئوتکنیکساختگاهسد
جاماشپسازابالغشرحکارتوسطکارفرماومعرفیمشاورمربوطه،
ازتاریخ97/11/30شروعشدهوپرسنلوتجهیزاتشرکتمشانیردر

منطقهحاضرمیباشند.

● پروژه سیستم زهکشی سدهای شمیل و نیان
سیستمزهکشیسدهایشمیلونیانواتصالآنبه
خطلولهانتقالآببهشهربندرعباسجهتتأمینآب

شرب
سدهای باقیمانده کارهای قرارداد موقت تحویل -

شمیلونیان
-اتمامعملیاتحفاریهایژئوتکنیکسدهایشمیلو
نیانبهمنظورنصبلولههایپیزومترجهتاندازهگیری

سطحآب
-خریدتجهیزاتموردنیازبهرهبردارسدهایشمیلو

نیانمانندقایقموتوری،جرثقیل،کولرو...
-شروعبهکارعملیاتحفاریهایژئوتکنیکیبدنهسد

شمیلبهمنظورعملیاتردیابیرنگیجهتشناساییسیستمنشتآب

● انجام مطالعات هیدرولوژی و برنامه ریزی منابع آب طرح »به روزرسانی و به گزینی نیروگاه های  
برق آبی کوچک و متوسط استان چهارمحال و بختیاری«
● تهیه اسناد و مدارک فنی طرح توسعه نیروگاه سد دز

● ارائه پیشنهاد و تهیه شرح خدمات »احداث نیروگاه پای پل«
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اهم پروژه های نیروگاهی در سال 1397

:)B.O.O(1-نیروگاهسیکلترکیبيخرمآباد
با ساخت حال در نیروگاههای جمله از نیروگاه این
نیروي مولد شرکت است. خصوصي بخش سرمایه
خرمآبادبهعنوانشرکتمجرينیروگاهسیکلترکیبی
خدمات انجام دار عهده مشانیر شرکت و آباد خرم
در است. کارگاهی نظارت و عالیه نظارت مهندسي
ابتدااینپروژهبراي8واحدگازيتعریفشدهبود؛اما
بهدلیلمحدودیتمنابع,تبدیلبه4واحدوسپس
باتوجهبهسیاستهايوزارتنیرومبنیبراجرای
نیروگاههابهصورتسیکلترکیبیبهصورتیکبلوک

سیکلترکیبیدردستورکارقرارگرفت.
درحالحاضرپروژهنیروگاهسیکلترکیبیخرمآباد
دریکبلوکشاملدوواحدگازیهریکبهظرفیت
16۲مگاواتویکواحدبخاربهظرفیت160مگاوات،
سیستم است. احداث دست در مگاوات 484 جمعا
بازیاب بویلر و ACC نوع از نیروگاه این خنککن
حرارتي)Two Pressure Level(بامشعلاضافياست.

۲-اصالحسیستمخنککننیروگاهحرارتياسالمآباد:
نیروگاهاسالمآباددراستاناصفهاندرفاصله۲کیلومتري
نوع از ایران هاي نیروگاه از یکي ذوبآهن، بزرگراه
حرارتيباظرفیتتولید835مگاواتشامل5واحد
نیروگاه است. هکتار بهمساحت74 زمیني در بخار
و اصفهان منطقه نیروگاه قدیميترین اصفهان،
اصفهان برق تولید مدیریت شرکت زیرمجموعه
واحدهاي کن خنک سیستم حاضر حال در است.
نیروگاهازنوعwet)برجخنککنتر(بودهکهحجم
قابلمالحظهآبرادرطيسالمصرفميکند،لذابا
توجهبهمسائلکمبودآبمنطقهولزومصرفهجویی
درمصرفآبوباالبردنراندماننیروگاهورسیدنبه
مگاواتمطلوب،تعریفپروژهاصالحسیستمخنککن

ازطرفشرکتمادرتخصصيتولیدنیرويبرقحرارتي
بهعنوانکارفرمادردستورکارقرارگرفتکهپساز
انجاممراحلاولیهکار،شرکتمشانیربهعنوانمشاور
طرحجهتبررسيمدارکمهندسي،نظارتعالیهو

نظارتکارگاهيجهتاجرايپروژهبرگزیدهشد.
سیستم اصالح پروژه مشابه که مذکور طرح در
بدون و است همدان مفتح شهید نیروگاه خنککن
تغییردرتوربینموجودوبااصالحسیستمخنککن
استفــاده باشد, قابلحصولمي کاهشمصرفآب
ازسیستمخنککنهیبریدبهعنوانجایگزینسیستم

خنککنموجودبهکارگرفتهخواهدشد.
نوع از )dry( خشک جدید کن خنک سیستم
”Mechanical draft induced dry type cooling tower“
از باالتر دماي )معموالً گرمسال مواقع در که است
C°۲8(،عالوهبرسیستمخنککنخشکاحداث
وسیستم واسط هايحرارتي مبدل بهکمک شده،
خنککنترموجود،کهمجموعهسیستمخنککن
هیبریدراتشکیلميدهند،درمدارقرارگرفتهوبه
بهبود موجب و انجام الزم حرارتي دفع صورت این
راندمانسیکلوافزایشمگاواتنیروگاهخواهدشد.

3-نیروگاهسیکلترکیبيلرستان:
9کیلومتري در لرستان سیکلترکیبی نیروگاه
جنوبشرقیخرمآباددرنزدیکيپلباباحسینواقع
خدمات مشانیر شرکت پروژه این در است. گردیده
کـارهاي کلیـه بر کـارگـاهي نظـارت مهندسي
اجرایي،نظارتبرراهاندازيوتحویلکـارهايمربوط
بهاحداثیکبلوکسیکلترکیبيشاملیکواحد
توربـیـنگازيکالسFبهظرفیت307مگاواتویک
واحدتوربینبخاربهظرفیت144مگاوات)جمعابه
ظرفیت451مگاواتدرشرایطایزو(راعهدهداراست.
کارفرمايطرح،شرکتمادرتخصصيتولیدنیرويبرق
حرارتياست.خاطرنشانميسازدکهپسازنیروگاه
انـدیمـشـک(، F )کالس دوکـوهـه سیکلترکیبی
نیروگاه 8 مجموع از پروژه دومین لرستان نیروگـاه
سیکلترکیبیکالسFميباشدکهنظارتکارگاهي

آنبهمشانیرواگذارگردیدهاست.
4-نیروگاهگازيدبیس:

ایننیروگاهدردبیسکشورعراقدراستانکرکوک،از
دوواحدگازيV94-2 هریکبهظرفیت160مگاوات
تشکیلشدهاست.طراحي،بازبینيطراحیهايقبلي
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به مذکور واحدهاي اندازي راه و نصب بر نظارت و
عهدهشرکتمشانیراستکهدرقالبقراردادخدمات

مهندسيباشرکتصانیرمنعقدشدهاست.
ایننیروگاهازنظرتامینانرژيالکتریکيبرايکشور
عراقحائزاهمیتاستوقراراستاولینواحدآندر
باشبکهسراسري پیک از قبل تابستانسال1398

کشورعراقسنکرونگردد.
5-نیروگاهگازيزاهدان:

نیروگاهگازيزاهدانواقعدر5کیلومتريغربشهر
شده احداث زاهدان قدیم نیروگاه داخل در زاهدان
است.اینپروژهدرابتداشامل4واحد4۲مگاواتيبود
کهبهعلتکمبودمنابعماليدرحالحاضرفقطیک
واحد4۲مگاواتينصبوراهاندازيشدهاست.واحد
نصبشدهازنوعMGT-40 شرکتمپناوباسوخت
گازميباشد.توربیننصبشدهدرایننیروگاهبراي
اولینباردرکشورتولیدونصبشدهاست.محدوده
نیروگاهگازيزاهدانشامل کاريپیمانکاردرپروژه
سایت، به حمل تجهیزات، تامین ساخت، طراحي،
کارهايساختماني،نصب،تستوراهاندازيیکواحد
توربوژنراتورگازيبهظرفیت4۲مگاواتدرشرایط
ISOميباشد.دراینپروژهشرکتمشانیربهعنوان
کارگـاهي نظارت و مهندسي فنی،خدمـات مشـاور
شاملبررسيمدارکونقـشههايمهندسيطرحو
نظارتبراجرايپروژهدردورانساخت،بهرهبرداري

واحدهادردورانتضمینراعهدهدارميباشد.
در نظر مورد واحد سنکرون گردد مي بینی پیش

فروردینماهسال98باشبکهسراسريانجامشود.

6-مخازنسوختنکا:
درراستاياهدافوزارتنیرومبنيبرافزایشحجم
ذخیرهسوختمصرفينیروگاههايکشورطرحاحداث
3دستگاهمخزنمازوتهریکبهظرفیت3۲000
مترمکعبجهتتامینسوختمصرفينیروگاهشهید
سلیمينکادردستورکارشرکتمادرتخصصيتولید

اینطرحشرکت قرارگرفت.در برقحرارتي نیروي
و طراحي خدمات طرح, مشاور عنوان به مشانیر
مهندسينظارتعالیهونظارتکارگاهيرابرعهده

دارد.
تحویل و آمادهسوختگیري مخزن دو درحالحاضر
موقتميباشدومخزنسومبهدلیلتغییرکاربري
ازسوختمازوتبهگازوییلدرحالتکمیلفرآیند
ساختبودهوتحویلآنتاپایانسالمحققخواهد

شد.
7-مطالعاتپدافندغیرعاملمعاونتطرحهایتولید:
گروهمهنـدسيپدافـندغیرعاملدرمعـاونتطرحهای
نـیـازهـاي به پاسـخـگویي راستـاي در تولیـد،
هاي نیروگاه در خصوصاً کشور غیرعامل پدافـند
ظرفیت به توجه با سیکلترکیبی، و گازي حرارتي,
هايفراوانانجامخدماتدرحـــوزهفنيومهندسي
توانایي گروه این است. تشکیلشده اینشرکت در
انجامپروژههايمطالعاتيپدافندغیرعاملراداشتهو
خـدمـاتتخصصياینحوزهرادرپروژههايمختلف

عمــراني،صنعتيوشهريبهانجامرساندهاند.
پدافند مهندسي گروه تخصصي هاي فعالیت اهم 
زیر شرح به تولید هاي طرح معاونت در غیرعـامل

ميباشد:
پدافند مفهومي هاي طرح ارائه و مطالعات انجام  •

غیرعاملدرحوزههايمختلفمهندسي.
مفهومي، طراحي سنجي، امکان مطالعات انجام  •
صنعتي، عمـراني، هاي حــوزه در تفصیلي و پایه
نظاميوغیرنظاميشامل:مکانیابي،دارایيشناسي،
و نیازسنجي پذیري، آسیب ارزیابي تهدیدشناسي،

چندمنظورهسازي.
هاي مجموعه تاسیـسات و فني ابنـــیه طراحي  •
اصول با غیرنظـامي و نظـامي صنعتي، عمـراني،

پدافـندغیرعامل.
• مطالعاتوطراحيمعماريوتاسیساتسازههاي

امن،استحکاماتوپناهگاههايچندمنظوره.
• کنترل،نظارتوارزیابيپروژههايعمرانيمليو

استانيدرحوزهپدافندغیرعامل.
آمایشسرزمین، مباحث فرهنگسازي و آموزش  •
پدافندغیرعاملومدیریتبحـراندرحـوزهمهندسي

دفاعي.
• تدویندستورالعمل،ضوابطواستانداردهايموردنیاز

پدافندغیرعاملدرحوزههايفنيومهندسي.
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اهم پروژه های معاونت طرح های انتقال و توزیع نیرو در سال 7931

*ازمهمترینپروژه های برون مرزیکهازسال1397درحوزهمعاونتطرحهایانتقالوتوزیعنیرودر
دستاجرااست،میتوانبهپروژههایزیراشارهکرد:
-پروژهبرقرسانیبهجزایرویکتوریایکشوراوگاندا.

-پروژهارائهخدماتمهندسیونظارتبرعملیاتاجراییخطسومانتقالوپستارتباطیکشورارمنستان.
-ارائهخدماتمسیریابیونقشهبرداریجهتپروژههایانتقالنیرویمنطقهاومااویاکشورسریالنکا.

*پروژه های جدید
درطیسالجاریتعداد88پروژهتوسطکارفرمایانابالغگردیدکهمنتخبپروژههابهشرحزیراست:

شرکت کارفرمایی به AIS مالی تامین روش با فشارقوی پست 7 احداث جهت مهندسی خدمات ارائه -
برقمنطقهایاصفهان.

-خدماتمهندسیونظارتبراجرایسیستمPMUجهتپستهایبرقمنطقهایاصفهان.
شرکت کارفرمایی به پیمانکار مالي تامین روش با GIS توزیع فوق پست 3 احداث مهندسي خدمات -

برقمنطقهایاصفهان.
کابلي وخط معمولي کنترل باسیستم AISحامد کیلوولت مهندسيپست13۲ و فني پروژهخدمات -

ارتباطيبهکارفرماییشرکتتوسعهآبتابان.
به ناریوران کیلوولت پست۲30/400 ظرفیت افزایش و بي توسعه کارگاهي نظارت و مهندسي -خدمات

کارفرماییشرکتبرقمنطقهایمازندران.
13۲/۲30/400 پست در ولت کیلو 400 خط فیدر یک احداث براي تکمیلي مهندسي خدمات  انجام -

کیلوولتنیروگاهکرمانبهکارفرماییشرکتبرقمنطقهایکرمان.
-خدماتمهندسيمرحلهاولودومطراحيبخشالکتریکالپستبرقسایتیکوشبکهتوزیعفشارمتوسط
وضعیفجهتبرقرسانيبهساختمانهايجدیداداري،رستورانومسجدسازمانمنطقهویژهبهکارفرمایی

منطقهویژهاقتصادی.
-مطالعات،طراحيونظارتکارگاهيجهتتامینبرقمرکزتجاري،ماليبینالملليایران)طرحتوسعهغربي

ایرانمال(بهکارفرماییشرکتبمامسازه.
-ارائهخدماتمهندسيومشاورهخرید۲6دستگاهترانسفورماتورقدرتپستهایبرقمنطقهایخوزستان

بهکارفرماییشرکتبرقمنطقهایخوزستان.
به پست دوازده خوزستان برق شبکه پایداري و توسعه هاي پروژه احداث مطالعات و مهندسي خدمات -

کارفرماییشرکتبرقمنطقهایخوزستان.
-پروژهخدماتمهندسیونظارتبرعملیاتاجراییاحداثخط13۲کیلوولتطبس-دیهوکوشهرکهای

صنعتيخوسفوفردوسبهکارفرماییشرکتبرقمنطقهایخوزستان.
-پروژهنظارتعالیهوکارگاهيبراحداثخطوطپستهاتف-پستاختصاصيپردیسصنعتزندهرودبه

کارفرماییشرکتپردیسصنعتزندهرود.
-پروژهخدماتمهندسيونظارتکارگاهيکابلکشيخطعظیمیه– طالقانيبهکارفرماییشرکتسابیر

-پروژهنظارتکارگاهيخط۲30کیلوولتپردیس– ازگلبهکارفرماییشرکتبرقمنطقهایتهران.
-پروژهارائهخدماتنظارتکارگاهيبازدید،شناسایينقاطحادثهخیزوتهیهطرحهايحفاظتيخطوط

انتقالمازندرانوگلستانبهکارفرماییشرکتبرقمنطقهایمازندرانوگلستان.
-ارائهخدماتمهندسيجهتاحداثخط400کیلوولتتکمدارهشهیدرجایي– شازندبهکارفرمایی

شرکتبرقمنطقهایتهران.
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-ارائهخدماتمهندسيونظارتکارگاهیجهتاحداثپست۲0/63کیلوولتآستارابهکارفرماییشرکت
برقمنطقهایگیالن.

-خدماتطراحي،مهندسيونظارتکارگاهيپست۲0/66کیلوولتکارخانهکربناتسدیمکاوهبهکارفرمایی
شرکتکربناتسدیم.

-پروژهارائهخدماتمهندسيجهتخطوط13۲کیلوولتخوزستانبهکارفرماییشرکتبرقمنطقهایخوزستان

* بازدیدها و جلسات
-جلسهبامدیرانعالیشرکتبرقمنطقهایزنجان،
باحضورمدیریتمحترمعاملوافتتاحچندپروژهبا

حضورمسئولینکشوریومحلی.
شرکت مدیران سایر و مدیرعامل با جلسه -
محترم مدیریت حضور با مازندران برقمنطقهای

عاملوسایرمدیرانشرکت.
شرکت مدیران سایر و مدیرعامل با جلسه -
محترم مدیریت حضور با آذربایجان برقمنطقهای

عاملوسایرمدیرانشرکت.
شرکت مدیران سایر و مدیرعامل با جلسه -
حضور با  نیرو و آب و خوزستان برقمنطقهای

مدیریتمحترمعاملوسایرمدیرانشرکت.
-جلساتمختلفوماهانهبرگزارشدهتوسطمعاونت
مدیران با نیرو توزیع و انتقال های طرح محترم

شرکتهایبرقمنطقهایوپیگیریامورطرحهاوپروژهها.

* افتتاح طرح ها و پروژه ها
درسال1397تعداد۲3طرحبرقداروموردبهرهبرداریقرارگرفتکهشاملمواردزیرمیباشد:

-برقدارشدنپستکهندژاصفهان.
-برقدارشدنخطدومداره63کیلوولترجاییدشت– معلمکالیهدرحوزهشرکتبرقمنطقهایزنجان.

-برقدارشدنخط63کیلوولتپستسیاراقبالیهدرحوزهشرکتبرقمنطقهایزنجان.
-برقدارشدنپست400کیلوولتدشتآبیآزادگاندرحوزهشرکتبرقمنطقهایزنجان.

-برقدارشدنخط13۲کیلوولت4مدارهارتباطیپستگلفرجآذربایجاندرحوزهشرکتبرقمنطقهای
آذربایجان

-برقدارشدنخط13۲کیلوولت4مدارهارتباطیپستگلفرجآذربایجاندرحوزهشرکتبرقمنطقهای
آذربایجان

-برقدارشدنخط63کیلوولتارتباطیپستهریس– سرابدرحوزهشرکتبرقمنطقهایآذربایجان
-برقدارشدنخط400کیلوولتشادمهر– تربتجامدرحوزهشرکتبرقمنطقهایخراسان.

-برقدارشدنخط400کیلوولتتوس– نیشابوردرحوزهشرکتبرقمنطقهایخراسان.
-برقدارشدنپست400کیلوولتشهیدسامعیدرحوزهشرکتبرقمنطقهاییزد.

-برقدارشدنپست۲30کیلوولتلجوردرحوزهشرکتبرقمنطقهایباختر.
-برقدارشدنپست63کیلوولتسپیدرودگیالندرحوزهشرکتبرقمنطقهایگیالن.

-برقدارشدنپست۲30کیلوولتنیکشهرشهیدسامعیدرحوزهشرکتبرقمنطقهایسیستان.
-برقدارشدنپست400کیلوولتشهیدسامعیدرحوزهشرکتبرقمنطقهاییزد.

-برقدارشدنخط400کیلوولتفوالدمبارکهاصفهاندرحوزهشرکتبرقمنطقهایاصفهان.
-برقدارشدنخط۲30کیلوولتاسالمآباد– کهندژدرحوزهشرکتبرقمنطقهایاصفهان.

-برقدارشدنکابل۲30کیلوولتاصفهاندرحوزهشرکتبرقمنطقهایاصفهان.
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پروژه مطالعات فاز 2 طرح جامع بنادر شامل کشور )انزلی، نوشهر و امیرآباد(

مسائل از یکی همواره مناطق، آن در توسعه روند و طبیعی وضعیت به توجه با ساحلی مناطق مدیریت
مهمدرموضوعسواحلبودهاست،درهمینراستا،درسندتحتعنواندستورکار۲1منتشرشدهتوسط
کنفرانسجهانیمحیطزیستدرریودوژانیرودرسال199۲،موضوعمدیریتیکپارچهسواحلبهکشورهای
ICZMشرکتکنندهدراینکنفرانسابالغگردید؛کهامروزتحتعنوانمدیریتیکپارچهمناطقساحلییا
آنرامیشناسیم.مدیریتیکپارچهمناطقساحلی،فرایندیخاصبااهدافپویاوپیچیدهبرایبرنامهریزی
استکهبرمحلبرخوردخشکیودریاتمرکزداردوبهبرخیمفاهیمثابتومتغیر،حفاظتازمحیطزیست،
اهدافاقتصادیواجتماعیوروشهایمدیریتمشارکتیبهصورتتوأمانبرایحلمسائلومشکالتتاکید

نمودهوازمبانیعلمیقویدراینفراینداستفادهمینماید.
اهدافاصلیمدیریتمنطقهساحلیعبارتنداز:دستیابیبهتوسعهپایداردراستفادههایچندگانهازمناطق
ساحلی،حفظفرایندهایحیاتیاکولوژیکوسیستمهایحمایتکنندهازتنوعزیستی،کاهشآسیبپذیری
مناطقساحلیوساکنانآنهانسبتبهخطراتطبیعیومصنوعی،تحلیلنشانههایتوسعهوبررسیاستفادههای
متناقضوروابطبینفرایندهایفیزیکیوانسانیدراینمناطقودرنهایت،تشویقبههماهنگیمیانبخشها

وفعالیتهایساحلی.
درهمینراستامعاونتمحیطزیستوتوسعهپایدارشرکتمشانیر،باتوجهبهسابقهحضوردرپروژهفاز۲
طرحجامعبنادرشمالکشور،بایاریخداوندمتعال،پروژهتدقیقمدیریتیکپارچهمناطقساحلیشمال
قابلیتهایطبیعی، ازجملهشناساییمنابعو اینپروژهبخشهایمتعددی نمودهاست،در آغاز را کشور
تحلیلوضعیتخاکوقابلیتهایاراضی،حوضههایآبریزومنابعآب،حیاتوحشوزیستگاههایحساس

و...موردبررسیقرارخواهدگرفت.

تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی شامل کشور
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استفادهگستردهازمنابعوافزایشفشارهابرنواحیساحلینیازیبینالمللیجهتتهیهبرنامههایمدیریت
از نیمی از بیش قطبی( نواحی استثنای )به دنیا در ساحلی نواحی است. آورده بهوجود را سواحل جامع
جمعیتجهانراتنهادر10درصدازتودهسرزمینیاستقراردادهاند.پیشبینیمیشودتاسال۲030این
رقمبهسهچهارمجمعیتافق۲030برسد،کهچالشیجدیرابرایمحیطزیستومدیریتنواحیساحلی
نواحی یکپارچه برنامهمدیریت از30سالاستکهضرورتوجود اینمسالهبیش آورد. بهوجودخواهد
ساحلی)ICZM(رابهوجودآوردهاست.دراینراستابرنامهمدیریتزیستمحیطیمناطقساحلیکشوردر
رویکردحفاظتیشاملحفاظتازمحیطزیستمنطقهساحلیدربخشخشکیودریا،حمایتازتنوعزیستی
درمنطقهساحلی،کاهشیاجلوگیریازآلودگیدرسواحل،استفادهازمنابعساحلیدرحدتواناکولوژیک
سرزمینودررویکردتوسعهایتوجهبهرشداقتصادیـاجتماعیمتوازندرمناطقساحلیوتسهیلفرایند

کسبمنافعاقتصادیضمنحفاظتازمنابعمحیطزیستیاست.
ازهمینروی،شرکتمشانیربهعنوانمشاورهمکارشرکتدریابندرپروژهفاز۲طرحجامعبنادرانزلی،
نوشهروامیرآبادراآغازنمودهاستکهباتوجهبهماهیتپروژهتجزیهوتحلیلوضعیتمحیطزیستبندر،
ارائهطرححفاظتازمنطقهساحلیوارزیابیراهبردیمحیطزیست)SEA(درقالبیکطرحیکپارچهبر

عهدهمعاونتمحیطزیستمیباشد.
باتوجهبهمراتبانجامکار،مطالعاتتجزیهوتحلیلوضعیتمحیطزیستبنادردرحالانجاماست.دراین
قسمتازمطالعاتبهبررسیوآلودگیهایمحیطزیستمانندپساب،پسماند،بررسیفونوفلورمنطقه
)حیاتجانوریوپوششگیاهی(آلودگیهواوهمچنیننحوهمدیریتآنهاپرداختهمیشود.دراینراستا،
بابرداشتاطالعاتمیدانیو بازدیدهایمیدانیازبنادرمذکوربهعملآمدهتاکارشناسانمحیطزیست

مذاکرهباکارشناساناداراتبنادرمربوطهنسبتبهتهیهگزارشاتموردنیازکارفرمااقدامنمایند.

مشانیر 87



پروژه مطالعات مدیریت زیست محیطی )EMP( محور قزوین- املوت- تنکابن

اینپروژهاولینمطالعاتتدوینبرنامهمدیریتمحیطزیستبرایپروژههایجادهایدرایراناستکهبا
توجهبهپیشرفتفیزیکیمحورمذکوردرگذشتهبدوناخذمجوززیستمحیطیمربوطه،باچالشهایی

همراهمیباشد.
بر مبنی متعددی گزارشات کار ابتدای از
های تخریب و شاخص اثرات شناسایی
اجرایی، تمهیدات و راهکارها صورتگرفته،
و روگذر های سازه جانمایی و پایش برنامه
زیرگذرارائهشدهاست.تااینمرحله،کمیته
و زیست محیط حفاظت سازمان ارزیابی
پروژه اجرای با مربوطه سهنفره کارگروه
که قزوین استان در کیلومتر 6۲ طول به
بوده، رهبری معظم مقام سفر مصوبات از
تمهیدات اجرای و ضوابط رعایت به منوط
زیستمحیطیارائهشدهتوسطمشاورموافقت
نمودهاند.طیآخرینبازدیدهایصورتگرفته
به گالری دهانه یک جاری، سال آذرماه در
الی  5۲+7۲8 کیلومتر در 104متر طول

38۲+5۲ضمنرعایتفاکتورهایزیستمحیطیباکارکردروگذرحیاتوحش)خاصگونهکلوبزمنطقه(
بهمنظوربرقراریارتباطزیستگاهیبینلکههایایجادشدهدرمنطقهشکارممنوعالموتشرقی،باهمکاری
مشاورپاسارتهیهگردیدهوجهتاجرادراختیارپیمانکارمربوطهقرارگرفتهاست.شایانذکراستنظارتبر
حسناجرایتمهیداتارائهشده)سایرسازههایروگذروزیرگذر،دوربینهایپایش،ایستگاهاطفاءحریق،

ایستگاهپایشکیفیتآبرودخانهالموتو...(دردستورکارآتیخواهدبود.
تهیه گزارش ارزیابی اثرات بهداشتی )پیوست سالمت( نیروگاه رامین اهواز 
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مجموعهاستانداردهایملیپیوستسالمتشاملتعاریف،مفاهیموگردشکاروالزاماتاستکهبهاستناد
»بندبماده3۲قانونبرنامهپنجسالهپنجمتوسعهجمهوریاسالمیایران«برایطرحهایبزرگتوسعهای
توسطوزارتبهداشتباهمکاریسازمانهاووزارتخانههایمرتبطتدوینگردید.اینمجموعهپسازتایید
معاونتبرنامهریزیونظارتراهبردیریاستجمهوریدرجلسهشورایعالیسالمتوامنیتغذاییمورخ
139۲/3/۲5کهباحضوراعضاوبهریاستمعاوناولمحترمرییسجمهورتشکیلشد،مطرحوبهتصویب
رسید.معاونتبرنامهریزیونظارتراهبردیرییسجمهور،اینمجموعهراطینامهشماره46۲08مورخ

139۲/6/3جهتاجرابهکلیهدستگاههایاجراییابالغکردهاست.
مصادیقطرحهایبزرگتوسعهایمطابقمصوباتهفتمینمصوبهشورایعالیسالمتوامنیتغذاییبه
پیشنهادوزارتبهداشتوباتاییدمعاونتدرسهماههاولهرسالتوسطمعاونتبرنامهریزیونظارتراهبردی
ریاستجمهوریبرایاجراابالغمیگردد.اینمصادیقبرایاجرادرسال9۲،شاملطرحهاینیروگاههای
گازی،سیکلترکیبی،طرحهایصنایعنفت،گازوپتروشیمیشاملپاالیشگاهوپتروشیمیـطرحهایصنایع
سنگینشاملکارخانجاتذوب،فوالدنوردوشکلدهیـطرحهایخدماتیشاملتصفیهخانههایفاضالب،
مراکزدفعودفنپسماندهاوبیمارستانهایبزرگـطرحهایکشاورزیشاملکشتارگاههایبزرگصنعتی
داموطیور،شهرکهایدامداریودامپروریوشهرکهایگلخانهای،طرحهایزیربناییشاملفرودگاه،سد

وشهرهایجدیدمیباشدکهبهتاییدمعاونترسیدهاست.
معاونتمحیطزیستوتوسعهپایدارشرکتمشانیرازاولینشرکتهایمتخصصوتوانمنددرزمینهتهیه
گزارشپیوستسالمتبودهاست.تهیهگزارشپیوستسالمتطرحسدوشبکهآبیاریونکواقعدراستان
چهارمحالوبختیاریازاولینطرحهایکشوردرسال93بودهکهمجوزپیوستسالمتازوزراتبهداشت
وزرات در موفقیت با و تهیه مشانیر توسطشرکت طرح این پیوستسالمت گزارش است. کرده دریافت
بهداشتودرمانوآموزشپزشکیدفاعوموفقبهاخذمجوزشدهاست.معاونتمحیطزیستوتوسعهپایدار
شرکتمشانیرتاکنونبراینیروگاهسیکلترکیبیگچسارانونیروگاهسیکلترکیبیرامیننیزاینگزارش

راتهیهکردهاست.
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اهم پروژه های معاونت حمل و نقل و شهرسازی در سال 1397

معاونتحملونقلوشهرسازیشرکتمهندسین
های شرکت از یکی همکاری با مشانیر مشاور
فاز مطالعات انجام قرارداد عقد به اقدام داخلی
انزلی و امیرآباد نوشهر، بنادر، جامع طرح دوم
تاریخ در و نموده دریانوردی و بنادر سازمان با
97/6/۲5اینقراردادابالغشدهاست.انجاماین
مطالعاتدرواقعبخشیازمطالعاتکلیاستکه
و انجامگرفته دریانوردی و بنادر توسطسازمان
جنوبی و شمالی بنادر کلیه مطالعات این دامنه
کشوررادربرمیگیردوبهشرکتهایمختلف

مشاورابالغشدهاست.
بنادر جایگاه درباره مختصری شرح ذیل در

امیرآباد،انزلیونوشهردادهمیشود:
• بندر امیرآباد:

بندرامیرآبادبهعنوانیکیازبنادرجدیدکشور
درحاشیهجنوبیدریايخزراستکهدرآینده
کشورهاي با ایران مبادالت در اي ویژه جایگاه
این داشت. خواهد خزر دریاي شمالی همسایه
و کشور ریلی شبکه به اتصال به توجه با بندر
همچنیننزدیکینسبیبهمراکزجمعیتیوبازار
مصرفوابستهبهآنوهمچنینامکاندسترسی
مناطق به ریلی، شبکه طریق از آسان و سریع
بنادر رادرشبکه موقعیتخاصی مرکزيکشور
بازرگانیایراندارااست.پتانسیلبالقوهدیگربراي
در بندر این گرفتن قرار امیرآباد بندر گسترش
دروازههايشمالیکریدورشمال-جنوباست.
ارتباطی خط جنوب، شمال- ترانزیت کریدور
حملونقلچندوجهیاستکهآبهاينیمکره
مدخل از و ایران سرزمین طریق از را جنوبی
وروديبندرعباسدرخلیجفارسبهدریايخزر

درشمالایرانمتصلنمودهاست.
• بندر انزلی:

بندرانزلیبهعنوانیکیازبنادرقدیمیوفعال
مبادالت در اي ویژه جایگاه دور زمان از ایران
دریاییایرانباکشورهايهمسایهداشتهاست.با
توجهبهاتصالقریبالوقوعبندرانزلیبهشبکه
در بندر این اتصال همچنین و کشور بزرگراهی
اسالمی جمهوري راهآهن به نزدیک اي آینده

ایرانوراهاندازيکریدورشمال-جنوبدرایران
وهمچنینباتوجهبهموقعیتبندرانزلیدرشبکه
شهريکشورونزدیکیآنبامراکزجمعیت،الزم
استبادیديویژهبهتوسعهآیندهاینبندرتوجه

شود.
• بندر نوشهر:

بندرنوشهریکيازبنادرقدیميوفعالایراندر
حاشیةجنوبيدریايخزراست.اینبندرباتوجه
بهاتصالقریبالوقوعبهشبکهآزادراهيکشور)از
تهران، به نزدیکي شمال(، تهران- آزادراه طریق
بازار و پرتراکمجمعیتي مراکز از یکي عنوان به
و امکاندسترسيسریع و بهآن وابسته مصرف
آسانبهمناطقمرکزيکشورموقعیتخاصيدر

شبکهشهريکشوردارد.
اهمشرحخدماتشرکتمشانیردراینقرارداد

عبارتاستاز:
فعلی  جامع  تحلیل  و  تجزیه  و  شناسایی   •

بندر:
انجاممطالعاتشناساییوتجزیهوتحلیلجامع
وضعیتفعلیبندرشاملمطالعاتشرایطموجود
زیستمحیطیوهمچنینارزیابیترافیکموجود
مشانیر شرکت فعالیت حیطه جزو بنادر این
افزایشظرفیتریلی انجاممطالعات و قراردارد
این داخل ای جاده ترافیک ساماندهی برنامه و
انجام راستای مواردیاستکهدر ازسایر بنادر
مطالعاتترافیکبهاینشرکتواگذارشدهاست.

• مطالعات ترافیک:
بهطورخالصه،هدفازمطالعاتطرحجامعحمل
ونقلوترافیکبنادر،شناساییوضعیتموجود
حملونقلجادهای،ریليبنادرامیرآباد،انزلیو
نوشهرتعییننقاطضعفوقوتآنونیزبهبود
آینده نیازهاي به پاسخگویي براي موجود شبکه

حملونقلاست.
بندر عنوانسه به نوشهر و انزلی امیرآباد، بنادر
کریدور کننده متصل و بازرگانی و تجاری مهم
جنوببهشمالکشور،نقشمهمیرادرتجارت
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توسعه ایفامیکند. دریایخزر در ِویژه به ایران
اینبنادرباتوجهبهظرفیتاینبنادرسهممهمی
درافزایشفعالیتایراندردریایخزردررقابت
باکشورهایهمسایهخواهدداشت.توسعهتجارت
دارد. نقل حملو توسعه با نزدیکی ارتباط بنادر
موضوعحملونقلشاملتخلیهوبارگیری،نحوه
مسیرهای به گیت از و گیت به پایانه از انتقال
اتصالیوسپسارتباطبهسایربخشهاوبالعکس
داردوهرچقدرتوانعملیاتیدراینزمینهبرای
توسعه در بندر توانایی یابد، افزایش بندر یک

تجارتوتحققاهدافافزایشخواهدیافت.
و  ارتباطات  و  اطالعات  آوری  فن  مطالعات   •

هوشمندسازی:
مشانیردر شرکت باالی تواناییهای به توجه با
زمینههایگوناگونازجملهمطالعاتICT،انجام
ارتباطات و اطالعات آوری فن برنامه مطالعات
این به گانه سه بنادر هوشمندسازی و )ICT(
شرکتسپردهشدهاستوبخشیازاینمطالعات

رابطهتنگاتنگیبامطالعاتترافیکدارد.
هوشمندسازیبنادردرواقعرویکردیاستکهدر

بنادرنسلسوموباالتربهآنتوجهمیگردد.
فناوریاطالعاتوارتباطات)ICT(واستفادهاز
استفاده ازجمله بندر فرایندهای آندرمدیریت
درهوشمندسازیبنادر،دارایقابلیتهایسودمند
شده اشاره زیر در آنها اهم به که است بسیاری

است:
• ثبتدقیقرویدادهاووایجادحافظهسازمانی

• کاهشخطایانسانی
• امکانشناختسریعترگلوگاههایفرآیندها

• افزایشسرعتوکاراییفرآیندها

پدافند  و  امنیتی  ایمنی،  ریزی  برنامه   •
غیرعامل:

در مشانیر شرکت های فعالیت دیگر جمله از
کشور، شمالی گانه سه بنادر جامع طرح تهیه
پدافند و امنیت ایمنی، برنامه تهیه ارائهخدمات
آتی های سال انداز چشم است. بنادر غیرعامل
توسعهبنادرکشوردستیابیبهتوسعهپایداراست.
عواملمتعددیدردستیابیبهتوسعهپایدارنقش
اقتصادی، عوامل توان می جمله آن از که دارند
را ایمنی وهمچنین فرهنگی اجتماعی،صنعتی،
نامبرد.ازآنجاییکهبنادرنقشپررنگیدراقتصاد
و کاالها صاحبان برای کنند، می ایفا کشورها
خطوطکشتیرانیبینالمللیحفظوارتقاءایمنی

یکبندرازاهمیتبسیارباالییبرخورداراست.
ترین اثربخش و آمیزترین صلح غیرعامل دفاع
پذیری آسیب کاهش که است دفاعی روشهای
زیرساختهایملیومراکزحیاتیحساسومهمو
بهدنبالآنپایداریملیرابهدنبالداردکههمواره
مدنظراکثرکشورهایجهانقراردارد.درایراننیز
ژئواستراتژیک، و ژئوپلتیک موقعیت به توجه با
به توجه با باشد؛ می اهمیت دارای موضوع این
ومالحظاتطرح ابعاد ترین ازمهم یکی که این
این در است آن امنیتی دفاعی بعد بنادر جامع
بنادرشمالیاهمیت میانرابطهپدافندغیرعامل
مییابد؛ازاینروبهکارگیریاصولومعیارهای
پدافندغیرعاملدرکنارسایرمطالعاتطرحجامع
وبرنامهریزیمیتواندبهتکمیلزنجیرهدفاعی

بنادرکمکیموثروقابلتوجهنماید.

اینپروژهدرتاریخ97/5/15ازطرفکارفرمایطرح،
حضرت فرمان اجرایی ستاد به وابسته برکت، بنیاد
قرارداددوساله قالبیک بهشرکتمشانیردر امام
ابالغشد.شرحخدماتمشانیردرپروژهفوقبهشرح

زیراست:
فنی، مدیریت خدمات و کارگاهی نظارت خدمات
احداث اجرای و ساخت مهندسی و پشتیبانی
در فارمد بیوسان دارویی کارخانه ساختمانهای
شهرکداروییبرکتواقعدرمنطقهکردانکرجدر
البرز،همچنینبررسیاسنادفنیومهندسی استان
دیگر حقوقی و حقیقی اشخاص طرف از شده ارائه
و عملیاتی های گروه کلیه در خدمات، این است.
ابزاردقیق، و برق معماری، سازه، شامل مهندسی
کنترل ایمنی، سازی، محوطه مکانیکی، تاسیسات
های گروه این به آنچه هر و قراردادها امور و پروژه

عملیاتیفوقمرتبطباشد،خواهدبود.
سایت مهندسی فنی و کارگاهی خدمات پروژه اخذ
و مهم بازار به دستیابی در عطفی نقطه کردان،
در آن چشمگیر اثرات و بوده داروسازی بینالمللی

آیندهقابلمشاهدهخواهدبود.
در مشانیر شرکت پرسنل از نفر نه حاضر حال در
کارگاهوتیمپشتیبانیدفترتهراندرحالفعالیتدر
اینپروژهبودهواهمفعالیتهایانجامشدهدرشش
ماهگذشتهبهصورتنظارتکارگاهیبرفعالیتهای
عمدتاساختمانیوبرگزاریچندینمناقصهبهمنظور
بخشهای انجام برای تخصصی پیمانکار انتخاب
مختلفپروژهبودهاست.تخصصهایفوقپیشرفته
تیم است شده موجب داروسازی خطوط با مرتبط

ورزیدهایدراینپروژهمشغولفعالیتباشند.

پروژه انجام خدمات نظارت کارگاهی، فنی و مهندسی مربوط به سایت کردان
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در ایران تونل و سد نمایشگاه و همایش پنجمین
تاریخ10الی1۲مهرماهدرمحلمرکزتحقیقاتراه،
با رویداد این شد. برگزار تهران شهرسازی و مسکن
و سد بخشهای اولویتهای و نیازها بررسی رویکرد
دوساالنه صورت به گذشته های دوره همچون تونل،
از بیش حضور و تخصصی انجمن 1۲ مشارکت با و

۲000نفرازفعاالناینعرصهبرگزارگردید.
روشهای بررسی به حرفهای نگاهی با همایش این
بهبودوارتقاءمسائلمرتبطدربخشهایسدسازیو
فضاهایزیرزمینیوهمچنینارائهراهکارهایکاربردی
وعملیاتیبهمنظورحلمعضالت،چالشهاومشکالت
از یکی و پردازد می تونل و سد حوزه روی پیش
بزرگترینگردهماییهایملی،بهمنظورتبادلنظر
ومالقاتنخبگان،مدیران،سیاستگذاران،متخصصان،
کارشناسانودستاندرکاراناینصنعتشناختهشده
در فعال ارکان از یکی بهعنوان مشانیر است.شرکت
حوزۀسدسازیوحملونقلدرایننمایشگاهحضور
پیداکردتادرراستایاهدافعلمیشرکت،عالوهبر
آگاهیازآخریننوآوریها،تولیداتوفناوریهایروز
بیشتر گفتگوی و آشنایی اینصنعت،جهت در دنیا
فعاالنحوزۀ و مدیران تامینکنندگان، پیمانکاران، با
فعالیتهای و ومعرفیدستاوردها تونلسازی و سد
یکسالهخوددراینعرصهحضوریفعالداشتهباشد.

 حضور در سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر
همایشونمایشگاهبینالمللیانرژیهایتجدیدپذیر
های انرژی حوزه در رویدادها ترین مهم از یکی
و دستاوردها ارائه برای فضایی است. تجدیدپذیر
توانمندیهایشرکتهایمطرحودانشبنیانداخلی
وهمچنینشبکهسازیباسرمایهگذارانوشرکتهای
است. تجدیدپذیر انرژیهای حوزه در خارجی مطرح
سومیندورهاینهمایش،امسالدرروزهای17و18
سیما و صدا بینالمللی همایشهای مرکز در مهرماه
فعاالن از یکی بهعنوان نیز مشانیر برگزارشد.شرکت
ومتخصصانشناختهشدهدرزمینةپژوهشهایمربوط
َبهروزرسانی هدف با و تجدیدپذیر و نو های انرژی به
آگاهیعلمیخوددرزمینةآخریندستاوردهایعلمی

وتحقیقاتیوصنعتیروزدنیاوتبادلاندیشهدرموردآخرینفعالیتهاوخدماتخودبامتخصصینداخلی
وخارجیحاضردراینکنفرانسحضورداشت.
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 شرکت در چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو
دورنمای چون موضوعاتی محوریت با کنگره این
نفتی، های فراورده تجارت و مصرف تولید،
تاثیرتوسعهبخش و نوین،تجارتگاز فناوریهای
نفتبراقتصادکشور،درتاریخ۲4تا۲6مهرماهسال
جاریدرمرکزهمایشهایبینالمللیصداوسیما
درتهرانبرگزارگردید.شرکتمشانیرنیزباهدف
زمینههای در تجاربشرکت و توانمندیها معرفی
و پتروشیمی و گاز نفت، صنایع با مرتبط کاری
گفتگوورایزنیبافعاالناینحوزهدرایننمایشگاه
محترم مدیران و معاونین سوی از و یافت حضور
مورد اینحوزه سایردستاندرکاران و نفت وزارت

بازدیدقرارگرفت.

 شرکت در سی و سومین کنفرانس بین المللی برق
امسالبزرگترینگردهماییعلمیساالنهصنعت
و نیرو وزارت ارشد مقامات حضور با ایران برق
صنعتبرقوباتالشپژوهشگرانصنعتبرقاز
نیرو پژوهشگاه محل در ماه آبان ۲ تا مهر 30
کنفرانس این محوری موضوعات شد. برگزار
همچونکنترلوابزاردقیقواتوماسیون،شیمیو
مواد،دیسپاچینگومخابرات،بهرهوریومدیریت
انرژی،توزیعانرژیالکتریکی،شبکههایهوشمند
و...بربسیاریازجوانبعلمیبرقوانرژیتاکید
داشتند.همچنیننمایشگاهجانبیباهدفمعرفی
توانفنی،مهندسیوتولیدیشرکتهایداخلی

وخارجیبهمدیرانوکارشناسانصنعتبرقکشوردرمدتبرگزاریکنفرانسبرقراربود.شرکتمشانیر
بهعنوانیکیازشناختهشدهترینشرکتهایدانشبنیانوباسابقهدرحوزۀمطالعاتوفعالیتهایمربوطبه
برقوانرژیدرایننمایشگاهحضوریافتوموردبازدیدمدیرانعاملومسئوالنبلندپایةکشوریواستانیو
سایربازدیدکنندگانقرارگرفت.همچنینآقایدکترمقدم،مدیرعاملشرکتمشانیرنیزازغرفهبازدیدکردند

ودرجریانبرگزاریکنفرانسومسائلمربوطهقرارگرفتند.

و  نقل  و  حمل  نمایشگاه  سومین  در  شرکت  
صنایع وابسته از تاریخ 25 تا 27 آذرماه 1397 در 

مصلی امام خمینی )ره(
 حضور در اولین نمایشگاه بین المللی مدیریت 
پسماند، بازیافت، ماشین آالت و تجهیزات وابسته، 
از 14 تا 17 آذرماه 1397 در محل نمایشگاه های 

بین المللی شهر آفتاب
المللی  بین  نمایشگاه  هجدهمین  در  شرکت   
در   1397 ماه  آبان   14 تا   11 از  ایران  برق  صنعت 

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
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اخبار تأیید صالحیت ها و مجوزهای رشکت مشانیر در سال 1397
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بازار، توسعه و قراردادها معاونت گزارش به
اینشرکتکهدرسالگذشته،گواهینامةجدید
و برنامه سازمان از مشاوره خدمات صالحیت
بودجةکشوررادر۲8زمینةتخصصیبا3۲رتبة
ازآنزماندارای11 و بود اخذکرده صالحیت
گواهینامةپایهیکوتکرارپایهیکدرحوزههای
تولیدنیرو،انتقالنیرو،توزیعنیرو،سدسازی،آب
و ژئوتکنیک راهآهن، زیست، محیط فاضالب، و
گواهینامة 16 و دو پایه 5گواهینامة ساختمان،
اخذ به موفق نیز 1397 سال در بود، سه پایه
شد. جدید مشاوره خدمات صالحیت گواهینامه
مشاوره مهندسی خدمات صالحیت گواهینامه
1397/11/1با تاریخ در مشانیر شرکت جدید
اعتبارچهارسالهازسازمانبرنامهوبودجهکشور

برتخصص در31تخصصاخذگردیدکهعالوه
دریافت به موفق مشانیر شرکت پیشین، های
توسعه های طرح سالمت پیوست تهیه مجوز
است ذکر شایان شد. سازمان آن از بزرگ ای
گواهینامهجدیدصالحیتخدمات اخذ پیرو که
گواهی بودجهکشور، و برنامه سازمان از مشاوره
تهران ازشهرداری نیز صالحیتخدماتمشاوره
)کارتالکترونیکیارائهدهندگانخدمتوتامین
کنندگانشهرداری(بااعتبارچهارسالهوتاتاریخ
بافعالیتهای 1401/11/1در17حوزهمرتبط
معاونتفنیوعمرانیآنشهرداریاخذگردید.
1397 سال در مشانیر شرکت است ذکر شایان
موفقبهاخذگواهینامهتاییدصالحیتایمنیاز

ادارهکاراستانتهرانشد.

پایدار توسعه و زیست محیط های طرح معاونت
1 رتبه تمدید بر عالوه 97 سال در است مفتخر
گزارشهای ارائه صالحیت کسب محیطزیست،
پیوستسالمتازسازمانبرنامهوبودجهکشوررا
و نموده اضافه خود توانمندیهای مجموعه به نیز
در بیشتری توانمندی با است قادر ترتیب این به
پروژههایمحیطزیستیکشورحضورپیداکند.در
)تالحظه پایانیسال97 ماه راستا،درسه همین
نگارشاینمتن(امتیازکیفیوفنیالزمبرایشرکت
درپنجپروژهمختلفتوسطاینمعاونتاحرازشده
است.گفتنیاستاینمعاونتبادارابودنپرسنل
در زیستمحیطی، مختلف تخصصهای در نخبه
ارمنستان کشورهای در مرزی برون پروژه پنج
علیرغم رود می امید و کرده پیدا ورود تانزانیا و
حضوررقبایاروپایی،معاونتمحیطزیستطیماه
هایآیندهامتیازالزمرابرایعقدقراردادهایبرون
مرزیجمعابهارزشیکمیلیونیوروکسبنماید.
درادامهلیستپروژههایدرحالابالغبهمعاونت

محیطزیستارائهمیگردد:
-مطالعاتارزیابیزیستمحیطی،پیوستسالمت
وامکانسنجیطرحتوسعهنیروگاهسیکلترکیبی
نیروی تولید مادرتخصصی شرکت )کارفرما: نکا

برقحرارتی(
ساماندهی طرح سالمت پیوست مطالعات -

آبهایسطحیآلودهجنوبتهران)کارفرما:شرکت
آبمنطقهایتهران(

-مطالعهوتهیهبرنامهپایشومدیریتمنابعآالینده
محیطزیستشهری)کارفرما:شهرداریکرج(

نیروگاه محیطی زیست اثرات ارزیابی مطالعات -
بازیافتحرارتیطبس)کارفرما:شرکتپویاانرژی(

)ICZM( سواحل یکپارچه مدیریت تدقیق -
و بنادر سازمان )کارفرما: کشور شمالی استانهای

دریانوردیکشور(
-مطالعاتامکانسنجیوجامعاراضیسایتانرژیبر

)کارفرما:منطقهآزادماکو(
انتقال خطوط محیطی زیست اثرات ارزیابی -
)کارفرما: اصفهان هسنیجه کیلوولت 63 و 400 

شرکتبرقمنطقهایاصفهان،درمرحلهمذاکره(
ارزیابی امکانسنجی، و مکانیابی مطالعات -
نیروگاه سالمت پیوست و زیستمحیطی اثرات
500مگاواتیسیکلترکیبیهرنداصفهان)کارفرما:
شرکتمادرتخصصیتولیدنیرویبرقحرارتی،در

مرحلهمذاکره(
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مراسم اولین سالگرد همکاران جانباخته در سانحه سقوط هواپیامی تهران - یاسوجص

سانحه در جانباخته همکاران خاطره و یاد گرامیداشت منظور به مشانیر، عموميشرکت روابط گزارش به
سقوطهواپیمایمسافربریتهرانـیاسوج،مراسماولینسالگرداینعزیزانباحضورخانوادههایمرحومین

وهمکارانشرکت،درتاریخ1397/1۲/1درنمازخانهشرکتمشانیربرگزارگردید.
درابتداوپسازتالوتقرآنکریم،مداحیونوحهسراییبرگزارشد؛درادامهآقایمهندسمنفرد،معاونت
محیطزیستوتوسعهپایدارشرکتمشانیر،سخنانیراجعبهعزیزانمرحومایرادکردند.همچنیندرقسمتی
ازبرنامهحجهاالسالمیزدانپرست،ریاستسازمانتبلیغاتاسالمیوزارتنیرو،بهایرادسخنرانیپرداختند.

شرکت و مشانیر شرکت متخصص همکاران از تن ،سه 96 سال ماه بهمن ۲9 تاریخ در است ذکر شایان
مادرتخصصیتولیدنیرویبرقحرارتی،بهنامهایمرحومهخانممهندسمریمعامری،مرحومآقایدکتر
محمدهادیفهیمیومرحومآقایدکتراحمدانواریدرحیناعزامبهمأموریتدرسانحهسقوطهواپیمای

تهرانـیاسوججانباختند.
یادوخاطرهشانگرامیباد.

باتوجهبهنیازروزافزونکشوربهمباحثحفظمحیطزیستواهدافکالنتعیینشدهدربرنامهپنج
سالهششمتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایران)1400-1396(کهازمحورهایاصلی
آنحملونقلریلیومدیریتسبزمیباشد،شرکتمشانیرتصمیمبهبرگزاریکارگاهآموزشیدوروزهای
باعنوانایستگاهراهآهنسبزگرفت.کارگاهمزبوردر۲7و۲8آذرماه1397درمحلایستگاهراهآهنتهران

)واقعدرمیدانراهآهن(باهدفمعرفیودستورالعملدرجهبندیایستگاهسبزدرکشوربرگزارگردید.
ازمهمترینسرفصلهایاینکارگاهآموزشیمیتوانبهمعرفیطرحهایموفقساختمانسبزدرایران،
معرفیطرحهایایستگاههایسبزوپیادهسازیچکلیستدرجهبندیبرای8ایستگاهمنتخبشدهدر

کلکشوراشارهنمود.
اینکارگاهباحضورجمعیازمدیرانوکارشناسانشرکتراهآهنجمهوریاسالمیایران،پروژهخدمات
آسیاوات، مهندسی فنی شرکت سازه، پارسیان آرسیس شرکت مشانیر، شرکت تهران، آهن راه ایستگاهی

شرکتعمرانپارس،شرکتخانهانرژی،شرکتشیدسان،شرکتآرشیدزوپژوهشگاهنیروتشکیلگردید.

برگزاری کارگاه آموزشی ایستگاه راه آهن سبز در رشکت مشانیر
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مراسم تجلیل از بازنشستگان و پیشکسوتان رشکت مشانیر

مراسمتجلیلازبازنشستگانوپیشکسوتانشرکتمشانیرباحضورمدیرعامل،معاونینوجمعیازهمکاران
درتاریخ1397/11/17درسالناجتماعاتشرکتمشانیربرگزارشد.

بهگزارشروابطعمومیشرکتمشانیر،اینمراسمباتالوتقرآنکریمآغازشد.درابتداآقایمهندسمسعود
صادقی،معاونتطرحهایتولید،بهمیهمانانمراسمخیرمقدمگفتندوسخنانیراپیرامونسالهایارزندهکار
وتالشبازنشستگانایرادکردند.دراینمراسمهمچنین،حجهاالسالموالمسلمینقرنفلی،قائممقامنماینده
تبلیغاتاسالمیدروزارتنیرو،ضمنتبریکایامدههفجر،حضورکلیهپیشکسوتانومیهمانانراخیرمقدم
گفتندوبهایرادسخنرانیپرداختند.جنابآقایدکترمحمودمقدم،مدیرعاملشرکتمشانیرهمچنینبه
ایرادسخنرانیپرداختندوازسالهازحماتبیشائبههمکارانعزیزبازنشستهتشکرکردند،وجودآنهاراباعث
افتخاردانستندوتجربیاتارزندهشانرادرعرصههایکاروزندگیارجنهادند.درپایانمراسم،ازبازنشستگان

وپیشکسوتانعزیزاینشرکتبااهداءلوحتقدیروهدیه،تقدیروتشکربهعملآمد.
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شماره هشتاد و پنجم
زمستان 1396

رویدادهای انرژی و نیرو در کشور

جایگاه نهم ایران از نظر ظرفیت نصب شده حرارتی در دنیا

بخش مدیران هماندیشی جلسه در حرارتی برق شرکت محترم مدیرعامل طرزطلب، محسن
نیروگاهیکشورکهدرآخرینماهازسال97تشکیلشد،گفت:ایرانبا65گیگاواتنیروگاهحرارتی

درجایگاهنهمدنیاازحیثظرفیتنصبشدهحرارتیقراردارد.
ویدراینجلسهاظهارداشت:1۲3واحدنیروگاهیحرارتیدرکشوروجودداردکهازاینتعداد،
4۲واحددولتی،60واحدخصوصیو۲1واحددراختیارصنایعبزرگکشورهستند.همچنین81
هزارمگاواتظرفیتمنصوبهنیروگاههایکشوراستکهازاینمیزان64هزارمگاواتنیروگاهحرارتی

و16هزارواحدبخاری،۲5هزارو355مگاواتواحدگازیو۲3هزارواحدسیکلترکیبیاست.
نیروگاههای عهده بر تولیدکشور درصد 93.5 از بیش ماههگذشته، ده در اینکه بیان با وی
حرارتیبودهاست،افزود:6/5میلیاردیوروارزشنیروگاههایحرارتیدولتیدراختیارشرکتتولید
نیرویبرقحرارتیاستوتعداد8500نفرشاغلینحوزهبهرهبرداریدولتیایننیروگاههاهستند.
مدیرعاملشرکتبرقحرارتیبااشارهبهاینکه10درصدنیروگاههایکشورعمریباالی40سال
دارند،افزود:61درصدنیروگاههایکشورکمتراز۲0سالسندارند.طیسهسالگذشته،۲0هزار
واحدجدیدکلنگزنیکردهایمکهامیدواریمبهتدریجدرطولبرنامهششموهفتمتوسعهواردمدار

تولیدبرقکشورشوند.
ویدرادامهازانجامحدود60درصدپیشرفتتعمیراتنیروگاهیدربخشدولتیوخصوصیخبر
دادوافزود:امیدواریزیادیوجودداردکهبرنامهتعمیراتباقیماندهواحدهانهایتاتاپایاناردیبهشت
سال98ویادراواسطخردادماه98بهاتمامبرسد.ویدرارتباطبابرنامهرسیدنواحدهایجدیدبه
مداربرایپیک98گفت:70درصداینبرنامهانجامشدهو30درصدتاخیرداریمواگرهزارمگاوات
نیروگاهموجودرابتوانیمسرپانگهداریم،میتوانیمتابستانسالآیندهراباموفقیتپشتسربگذاریم.
مدیرعاملشرکتبرقحرارتیتهاتر13هزارمیلیاردازبدهیهایشرکتبرقحرارتیرایکی
ازبزرگتریندستاوردهایاینمجموعهعنوانکردوافزود:بهسمتایجاددرآمدارزیهستیموبه

دنبالاینهستیمکهدربارهقیمتتمامشدهشفافسازیانجامشود.
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شماره هشتاد و پنجم
زمستان 1396

مدیرعامل دانشجو، کیومرث مهندس
آغاز از غربی آذربایجان آبمنطقهای شرکت
مراحلجدیدرهاسازیآبازسدهایمخزنی
بوکان،سیلوهپیرانشهر،ساروقتکابودریک
آبی ارومیهدرسال بهسمتدریاچه سلماس

98-97خبرداد.
اوباتشریحجزئیاتنحوهرهاسازیآبهای
اظهار ارومیه دریاچه سمت به سد سه این
داشت:درراستایاجرایمصوباتستاداحیای
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دریاچهارومیهوپیروابالغیهاخیرشرکتمدیریتمنابعآبایران،مرحلهسومعملیاترهاسازیآب
ازسدبوکانازاولاسفندماهجاریباحداکثردبیمطمئنتا70مترمکعبدرثانیهازطریقمسیر
رودخانهزرینهرودوکانالاتصالزرینهرودبهسیمینهرودبهپیکرهاصلیدریاچهارومیهدرحالانجام
است.درمرحلهاولودومرهاسازیازسدبوکانبهمیزان194میلیونمترمکعبآببهدریاچهارومیه
رهاسازیشدوبراساسابالغیهاخیرشرکتمدیریتمنابعآبایران،رهاسازیآبازاینسددر
مرحلهسومنیزتاسقف150میلیونمترمکعببدونتوقفادامهخواهدیافت.بارهاسازیاینمیزان
آب،مناطقپاییندستسدورودخانهزرینهرودوکانالاتصالزرینهرودبهسیمینهرودتحتتاثیرقرار

خواهندگرفت.
چندیپیشدکترمسعودتجریشی،مدیردفتربرنامهریزیوتلفیقستاداحیایدریاچهارومیهدر
نشستخبریروزدوماسفندماهدرارومیهازنامگذاریروز15اسفندبهعنوانروزملیدریاچهارومیه
خبردادهبود.بههمینمنظورامسال،معاوناولرئیسجمهورضمنسفریبهارومیههمزمانباافتتاح
چندپروژه،ازاقداماتصورتگرفتهدرراستایاحیایدریاچهارومیههمبازدیدکردند.بهگزارش
روابطعمومیستاداحیایدریاچهارومیه،نامگذاری15اسفندماهبهعنوانروزملیدریاچهارومیهاز

اینرواستکهدر15اسفند130۲حقکشتیرانیایراندرایندریاچه،ملیاعالمشد.
برایناساس،مرحلهنخستعملیاترهاسازیآبازسدسیلوهپیرانشهرنیزازروزپنجشنبه،دوم
اسفندماهسال97آغازشدهاست.بهگفتهمهندسکیومرثدانشجودرطیاینعملیات،آبازطریق
سامانهانتقالآبسدمخزنیسیلوه،کانالجلدیان،سدچپرآباد،رودخانهکانیرشورودخانهگداربه
پیکرهدریاچهارومیهمنتقلمیشود.عملیاترهاسازیآبازسدساروقتکابباحداکثردبیمطمئن
ازروزشنبه۲7بهمنماهسالجاریآغازشدهوبراساسابالغیهاخیرشرکتمدیریتمنابعآبایران
رهاسازیآبازسددریکسلماسنیزتاسقف۲5میلیونمترمکعببدونتوقفادامهخواهدیافت.

روز چابهار با حضور هفده کشور جهان
و راه وزیر باحضور اسفندماه روزسهشنبههفتم یا»روزچابهار« توسعهچابهار المللی بین همایش
شهرسازی،دبیرشورایعالیمناطقآزاد،مقامات،سفیرانوسرمایهگذاران17کشورازجملهکشورهای
ژاپن، ترکیه،چین، آلمان، پاکستان، بلژیک، آفریقایجنوبی، استرالیا، قطر، اندونزی، افغانستان، هند،
قزاقستان،عمان،کنیاوتاجیکستانباهدفمعرفیفرصتهایسرمایهگذاریوظرفیتهاوتوانمندی

هایبندرچابهارآغازشد
دراینهمایشتنیچندازمقاماتایرانیبهمعرفیچابهاروفرصتهایسرمایهگذاریپرداختندودر

طیآنتعدادیازطرحهایاقتصادیافتتاحوبهرهبرداریشد.

رهاسازی آب از سدهای آذربایجان غربی به سمت دریاچه ارومیه
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یازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی در تهران

نمایشگاهبینالمللیمحیطزیست،انرژیهایتجدیدپذیر،بهرهوریوصرفهجوییانرژی،یکیازبزرگترین
رویدادهایحوزهانرژیومحیطزیستدرکشورومنطقهاستکهساالنهباحضورجمعکثیریازشرکتهای
توانمندداخلیوخارجیدراینحوزهبرگزارمیگردد.ایننمایشگاهفرصتیاستتاشرکتهایفعالدراین
صنعت،دستاوردهاومحصوالتخودرادرمعرضبازدیددستاندرکارانومتخصصانقراردهندوبادرنظر
گرفتنروندتقاضایبازارهاوسمتوسویرشداینصنعت،فعالیتهاونوآوریهایآتیخودرادرمعرض
دیدعمومقراردهند.امسالنیزیازدهمیننمایشگاهبینالمللیانرژیهایتجدیدپذیرباحضورششکشور
خارجیچین،اتریش،آلمان،استرالیا،هلندوترکیهازدومتاپنجماسفندماهوبااجرایمراسمافتتاحیهتوسط
سیدمحمدصادقزاده،معاونوزیرنیروورئیسسازمانانرژیهایتجدیدپذیروبهرهوریانرژیبرقدرمحل

دائمینمایشگاهبینالمللیتهرانبرگزارشد.
درایندورهازنمایشگاهتمامیکاالهاوخدماتمرتبطباانرژیخورشیدی،انرژیبادی،انرژیزمینگرمایی،
بهرهوریانرژی،بهینهسازیمصرف،صرفهجوییمصرفبرق،صرفهجوییمصرفحاملهایانرژیمانندنفت
وگاز،تجهیزاتکاهندهمصرفشرکتهایمشاورمدیریتمصرف،شرکتهایتولیدکنندهلوازمروشناییکم

مصرفوشرکتهایپیمانکارعرضهشدند.
رضااردکانیان،وزیرمحترمنیروبههمراهمدیرعاملتوانیرنیزازیازدهمیننمایشگاهبینالمللیانرژیهای
ازمدیرانبخشهایمختلف بازدیدکردند.همچنینتنیچند انرژی تجدیدپذیر،صرفهجوییوبهرهوری
وزارتنیروبهایننمایشگاهآمدندوازبخشهایمختلفنمایشگاهوتعدادیازغرفههابازدیدکردهوبامدیران
ورؤسایآنهاگفتوگوکردند.شایانذکراستکهوزیرنیرودربازدیدخودازنمایشگاهبینالمللیانرژیهای

انرژی بهرهوری و جویی صرفه تجدیدپذیر،
برگزارکرد.برخی اینحوزه بافعاالن نشستی
خصوصی بخش از نمایندگی به ها، انجمن از
چالشهاومشکالتاینصنعترابهوزیرنیروو

مدیرعاملتوانیردوبارهتشریحکردند.
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کاال،طرحافزایشظرفیتآبشیرینکنبندرشهیدبهشتیچابهار،درمانگاهکویبندر،هشتدستگاهمکنده
باظرفیت600تن،ساختمانشمارهیکعملیاتیاسکلههایبندرشهیدبهشتیوالبراتوارآموزشیازجمله
تخلیهکشتی عملیات همایش این با همزمان است. وشهرسازی راه وزیر باحضور افتتاحشده های طرح
کانتینریوتخلیهوبارگیرینخستینمحمولهصادراتیحبوباتکشورافغانستانبههنددربندرچابهاربا
حضوروزیرراهوشهرسازیآغازشد.اینهمایشباحضورمقاماتدولتیوفعاالنبازرگانیوتجاریکشورهای
مختلفمیتواندمنجربهتجهیزهرچهسریعتربندر،افزایشتخلیهوبارگیریوافزایشحجمسرمایهگذاری
هادرچابهارشود.بندرچابهاربهعنوانبزرگترینبندراقیانوسیایرانیکیازنقاطکلیدیدرحاشیهخلیج

فارسودریایعماناستودرکریدورشمال-جنوبنقشمهمیایفاخواهدکرد.
همچنینمحمداسالمی،وزیرراهوشهرسازیایراندرهمایشبینالمللیتوسعهبندرچابهار،استانسیستان
وبلوچستان،جنوبشرقایران،گسترشخطوطریلیبندرچابهاربهافغانستان،آسیایمرکزیوچین،سپس

بهاروپاراازاصلیترینبرنامههایایراندرتوسعهخطوطریلیاعالمکرد.
ویاظهارداشت:توسعهظرفیتفعلیهشتونیممیلیونتنیچابهاربه77میلیونتنازبرنامههایدولت

ایراناستکهباایناقداممیتوانزمانوهزینهانتقالکاالیکشورهایمنطقهراکاهشداد.
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در آنـسوی مـــرزها

چین، پیشتاز در تکنولوژی حمل و نقل جهان
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درمیانکشورهایجهان،چینیکیازگستردهترینوپیشرفتهترینشبکههایریلیجهانرابهخود
اختصاصدادهاست.قطارهایفوقمدرنوفوقسریعجیکالسکهازپیشرفتهترینقطارهایشبکهریلی
جهانمحسوبمیشوند،درچینفعالیتدارندوباسرعتینزدیکبه۲00مایلدرساعتحرکتمیکنند.
شبکهقطارهایپرسرعتدرچینبهسرعتدرحالگسترشاست.درسالهایاخیردولتمرکزیچینبا
انجامسرمایهگذاریهایهنگفت،بهتوسعهزیرساختهایعظیمحملونقلاینکشورپرداختهوقصددارد

تاسال۲0۲0شبکهریلیوسیستمحملونقلخودرابهپیشرفتهتریندرجهانبدلسازد.
راهآهنسریعالسیرچیندومینزیرساختمهمیاستکههنگکنگرابهچینوصلمیکندودر
واقعبخشیازطرحبزرگچینبرایایجادمنطقهاقتصادیگستردهتردرسواحلبهشمارمیرود.چین
همچنینطوالنیترینپلجهانراساختهکهخطآهنیسریعالسیردرآنجریاندارد.ایستگاهراهآهندر
هنگکنگوپلجدیدهنگکنگ-جوهای-ماکائوزندگیمیلیونهانفررادرهنگکنگوبهویژهدر
دلتایرودخانهمتحولکردهاست.اینمنطقهجزوپرجمعیتترینوپرازدحامترینمناطقحملونقلدر

سراسرجهانبودهاست.
طوالنیترینپلدریاییجهانکهشهرژوهایرابهماکائووهنگکنگوصلمیکند،حملونقلرا
برایگردشگرانتسهیلوتوریستهایبیشتریرابهاینکشورجذبکردهاست.همینعواملسببشده
ازشهر توریستیترینشهرجهانشناختهشود.طوالنیترینپلدریاییجهان بهعنوان کههنگکنگ

ژوهایدرچینآغازمیشودوباگذرازماکائوبهمنطقهالناتایودرشهرهنگکنگمیرسد.
اینپل55کیلومترطولداردوباپیشرفتهترینامکاناتروزسازهبندیشدهاست.بهادعایمهندسان
پروژهاینسازهدربرابرشدیدترینطوفانهاهممقاومخواهدبود.بافوالدیکهدرساختاینپلبهکار
رفتهاستمیتوان60برجایفلساخت.اینپلهمچنیندرکناریکجزیرهمصنوعیساختهشدهودارای

یکتونل7کیلومتریبرایعبورکشتیاست.

مشانیر 87

شماره هشتادوهفتم
            زمستان 97



شماره هشتاد و پنجم
زمستان 1396

امروزهبرایبسیاریازکشورهاثابتشدهاستکهبهینهسازیمصرفانرژیمستلزمآموزشروشهایی
برایبهبودمصرفازکودکیاست.بههمینمنظور،کشورهایمختلفدرحالطرحریزیوسرمایهگذاری
دراینزمینههستندتابتوانندازکودکیصرفهجوییدرمصرفانرژیرابهانسانهابیاموزند.بهتازگیدر
شهرزولناکمجارستانمدرسهایبااینهدفتاسیسشدهوکودکانمیتوانندبهطورداوطلبانهدراین
سرمایهگذاریشرکتکنند.مدرسهشاملفضایبسیاربزرگیاستکهدرآنانواعتجهیزاتمربوطباانرژی

برایآموزشکودکانتعبیهشدهاست.
پروژه»مدرسهانرژی«در41مدرسهدرمرکزاروپابهاجرادرآمدهاست.بودجهکاملاینبرنامهحدود

۲/5میلیونیورواستکهبخشعمدهآنرا»بنیادتوسعهمنطقهایاروپا«تأمینکردهاست.
کودکاندراینمدرسهباتجهیزاتانرژیآشنامیشوندومیآموزندچگونهازهدررفتانرژیجلوگیری
کنند.بچههادراینزمینهآزمونهمدارند.مثالبایدبتوانندگازهایگلخانهایراتعریفکنند،یابدانند

کهمصرفانرژیچگونهبایددردوسومخانههایمجارستانبهینهسازیشود.
برنامهمدرسهانرژیدرشهرکوچکاوِسواچمجارستانازدوسالپیشآغازشدهاست.حدود۲800
سپس کنند. سرمایهگذاری آن در مدرسه انرژی مصرف کردن بهینه برای یافتند اجازه منطقه ساکن
بهشیوه نیز گرمایساختمان نصبشد؛ درساختمان باتریخورشیدی وصفحات دوجداره شیشههای
زمینگرماییتأمینمیشود.شورایاینشهرمیگویداینپروژهمیتواندیکسومازهزینهانرژیمدرسه
بکاهد.سیلویادوموک،معلمونگهبانارشدانرژیمیگوید:»بخشمهمیازآموزشبچههاایناستکهآنها
رابهاینپارکخورشیدیبیاوریمونحوهکارونقشصفحاتخورشیدیرادرزندگیبهآنهانشانبدهیم.

آنهاایناطالعاترابهخانوادهخودودیگربچههامنتقلمیکنند.«

  مدارس انرژی در اروپا

جاده ای که خودروهای برقی را شارژ می کند

اولینجادهبرقیجهانبهتازگیوبراینخستینباردراستکهلم،پایتختسوئد،ساختهورونماییشد.
اینجادهتحولیشگرفدربهبودمصرفسوختهایفسیلیوصنعتحملونقلجهاناست.عبورازآن
eRoadArlandaبهطورکامالخودکارشارژمیشوند.دولتسوئدبراینخستینبارپروژهایتحتعنوان
باهدفتوسعهحملونقلبرقیتعریفکردکهاینجادهتنهابخشیازآنپروژهاستکهبهتازگیبه
بهرهبرداریرسیدهاست.پیشازاینمشکلاساسیدراستفادهازخودروهایبرقی،نگهداشتنشارژبرقی
آنهادرمسافتهایطوالنیبودکهباعملیشدناینطرحدرسوئدعمالبهاینمشکلپایاندادهشد.یک
ریلالکتریکیدرامتدادفرودگاهبینالمللیآرالنداوناحیهلجستیکخارجازاستکهلمنصبشدهکهجریان
الکتریکیدردوطرفریلتعبیهشدهودرجادهبهکامیونهامنتقلمیشود.برقاینریلازشبکهبرق
شهریتامینمیشودوقادراستبهواسطهابزارهایتعبیهشده،خودروهایمتصلشوندهراشناساییو

میزانمصرفالکتریسیتههراتومبیلرامحاسبهکند.
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یکیازپرکاربردترینمواددارایساختارپروسکایتBaTiO3است.ویژگیخاصاینمادهداشتنخاصیت
فروالکتریکوثابتدیالکتریکباالستکهباعثشدهاینمادهدرحوزهذخیرهانرژیکاربردداشتهباشد.
اینفناوریجدیدتولیدموادجاذبانرژینور،امیدهایتازهایرابرایافزایشبازدهیوکاهشهزینه
سلولهایخورشیدیبهوجودآوردهاست.اینویژگیهامیتواننددرآیندهنزدیکسهمتولیدانرژیهای
تجدیدپذیررابهشدتافزایشدهند.بهتازگیوپسازاینکشفارزنده،برخیازشرکتهاییکهبرروی
پروسکایت بیشتر شناخت جهت در را هزینههایی میکنند، کار خورشیدی انرژی فناوری تجاریسازی
سرمایهگذاریکردهاندومعتقدندپروسکایتمیتواندمنجربهجهشبزرگیدرتولیدانرژیتجدیدپذیر
در قلع یا هالیدسرب معدنی آلی- ترکیبی مواد از پروسکایت سلول فتوولتاییکجدید تکنولوژی شود.
ABX3الیههایفعالجاذبانرژینوراستفادهمیکند.مادهجاذباینسلولهادارایساختارکریستالی
بهنامساختارپروسکایتاست.اینساختارازهشتوجهیهایBX6تشکیلشدهکهکاتیونهایبزرگ
Aدرحفرههایهشتوجهیقراردارند.رایجترینساختارهایپروسکایت،متیلآمونیومسربتریهالید
)CH3NH3PbX3(وفرمامیدینیومسربتریهالید)H2NCHNH2PbX3(هستند؛دراینساختارهاهر

یکازاتمهایهالوژنمانندید،برمیاکلرمیتواننددرکناراتمسرب)یاقلع(قرارگیرند.
بعدازسالها،اینجدیدترینفناوریاستکهموفقبهارائهبازدهیبهتردرتبدیلنوربهانرژیالکتریکی
باهزینهکمترنسبتبهتکنولوژیهایموجودشدهاست.بازدهیاینسلولهااز3.8درصددرسال۲009
تا۲6.7درصددرسال۲017افزایشیافتهاست.بهدلیلهزینهساختپایینتر،اینسلولهاتوجهزیادی
راازنظرتجاریبهخودجلبکردهاند.اینبهمعنیساختپنلهایخورشیدیپروسکایتبهکمترازنصف

قیمتهمتاهایسیلیکونیشاناست.

شماره هشتاد و پنجم
زمستان 1396

پروسکایتساختاریاستکهبهتازگیتوسطدانشمندانکشفشدهوویژگیهایجالبتوجهیدارد
کهپژوهشگراندرپیکشفآنهادرجهتگسترشاستفادهازانرژیخورشیدیهستند.

اولینساختارپروسکایتکشفشده،کلسیومتیتانیوماکسیدبافرمولCaTiO3است.اینمادهدرسال
1839بهوسیلهGustav Roseدرروسیهکشفشدونامآنبرگرفتهازنامکانیشناس،لئوپروسکایت
است.درکلهرساختاریکهمانندCaTiO3بهفرمولکلیABO3باشد،پروسکایتنامدارد.اینقرارداد
درسال19۲6بعدازاینکهVictor Goldschmidtفاکتورتلرانسپروسکایتراتعریفکرد،نامگذاری
شد.اگراینفاکتورتلرانسبین75/0– 1باشد،فلزموردنظرمیتوانددرساختارپروسکایتجایبگیرد.

پروسکایت، جهشی بزرگ در انرژی های نو
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آب،مایهحیاتورکناساسیبقایجوامعبشریاستکهبهسببوجودپتانسیلبالقوهتولیدانرژیپاکمورد
توجهبسیاریازکشورهایجهانازجملهایرانقرارگرفتهاست.درایرانهمزمانبااحداثسدهایمخزنیدر
کشوروتأمیننیازهایآبیتوسطآنها،بهتولیدانرژیحاصلازاستحصالآبپرداختهشدهاست.مثالبارز
موردفوق،احداثسددزدراستانخوزستانمیباشدکهحتیدرسالهایاخیرکهکشورباخشکسالیهای
متوالیروبهرواست،همچنان،بخشقابلتوجهیازانرژیبرقآبیراتأمیننمودهاست.امانکتهحائزاهمیت
آناستکهآیاروندرشداستفادهازانرژیهایپاکبهصورتعاموانرژیبرقآبیبهصورتخاص،درحدی
استکهنیازهایمختلفشبکهبرقراپاسخگوباشد؟همچنینوضعیتمنطقهایوجهانیایراننسبتبهسایر

کشورهایجهاندرچهوضعیتیقرارگرفتهاست؟
برایپاسخبهسواالتاشارهشده،الزماستتابهتوزیعتولیدانرژیهایپاکدرمقیاسجهانیاشارهشود.بر
اساسآخرینگزارمنتشرشدهانجمنبینالمللیبرقابی)IHA(درسال۲4/5،۲018درصدازبرقجهان
ازانرژیهایتجدیدپذیرومابقیمعادل75/5درصدازانرژیهایتجدیدناپذیروسوختیتولیدمیشودکه
تولیدبرقازمنابعتجدیدپذیربهتفکیک،برقآبی،باد،زیستتوده،خورشیدیوسایرمواردبهترتیب
1/5،۲،4،16/6و0/4درصدمیباشد.بنابراینگرچهسهمتولیدانرژیبرقابیبهنسبتتولیدبرقازمنابع
تجدیدناپذیراندکاست،امافاصلهقابلتوجهینیزباردههایبعدیمنابعتولیدانرژیپاکدارد.دراینمیان،
سریعترینرشدنصبنیروگاههایبرقآبیدرسال۲017راچینبا9/1۲گیگاواتدراختیارداردوبرزیل،
هند،پرتقال،آنگوال،ترکیه،ایران،ویتناموروسیهبهترتیببا0/37،0/5۲،0/59،1/0۲،1/05،1/91،3/38
و0/36گیگاواتظرفیتنصبشدهدرردههایبعدیقراردارند.درمقیاسجهانینیزمطابقشکل1،باتوجه
بهتقسیمبندیIHA،درجنوبومرکزآسیا،3۲64مگاواتنیروگاهبرقآبینصبشدهکهدرمقامسوم

نسبتبهبقیهقسمتهایجهانقرارگرفتهاست.

)IHA، 2018(شکل1-تقسیمبندیمناطقمختلفجهانباتوجهبهظرفیتنصبشدهنیروگاههایبرقابی

International Hydropower Association
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ازکشورهایمنطقهدربخشآسیای بههمراههند،روسیهوبرخیدیگر ایران اینتقسیمبندی، براساس
مرکزیوجنوبیقراردارد.چنانچهکلظرفیتنصبشدهنیروگاهبرقابیبهعنوانمبنایمقایسهمدنظرقرار
گیرد،مطابقآنچهدرشکل۲ارائهشدهاست،ایرانپسازهندوروسیهباظرفیتنصبشده11811مگاوات
نیروگاهبرقآبیدررتبهسوممنطقهایقرارداردکهنسبتبهبسیاریازکشورهایاطرافخودپیشرفتقابل
توجهیدراینحوزهداشتهواقداماتتأثیرگذاریرابهمنظوراستفادهازاینانرژیتجدیدپذیرانجامدادهاست.

از زیادی فاصله و نشده استفاده برقابیدرکشور انرژی تولید تمامیساختگاههای از ترتیب،گرچه این به
حداکثرپتانسیلهایموجودوجودداردامارتبهایراندرمقیاسجهانیومنطقهایدرتولیدانرژیبرقابیدر
جایگاهقابلقبولیقرارگرفتهاست.باتوجهبهآلودگیهایناشیازمصارفسوختهایفسیلی،تغییراقلیم
وتبعاتناشیازآن،نیازمبرموروزافزونبهتولیدبرق،امیداستتاازامکاناتموجودبیشتریناستفادهو

شرایطاحداثنیروگاههایبرقابیجدیدفراهمآید.

منبع:

شکل۲-رتبهبندیکشورهایآسیایمرکزیوجنوبیباتوجهبهظرفیتنصبشده
)IHA، 2018(نیروگاههایبرقابی

IHA., (2018). “Hydropower status report, sector trends and insights.”
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      به منظور افتتاح سامانه خورشیدی 20 کیلوواتی رشکت 
مشانیر، مراسمی در تاریخ 1397/05/10 ساعت 15 و در محل 
معاون  زاده،  صادق  دکرت  آقای  جناب  حضور  با  کنفرانس  اتاق 
محرتم وزیر نیرو و مدیرعامل رشکت ساتبا و هیأت محرتم همراه، 
جناب آقای دکرت بختیار، معاون محرتم برنامه ریزی وزارت نیرو و 
نایب رییس هیأت مدیره رشکت مشانیر، جناب آقای دکرت بازیار، 
ریاست محرتم هیأت مدیره رشکت مشانیر، جناب آقای مهندس 
وهابیان، مدیرعامل محرتم رشکت مشانیر و عضو هیأت مدیره، 

معاونین و منایندگان ایشان، برگزار گردید.
مجید،  ا...  کالم  از  چند  تالوتی  از  پس  جلسه  ابتدای  در   
از معرفی حضار جلسه، توضیحاتی  آقای مهندس وهابیان پس 
مقدماتی در رابطه با برنامه های در دست اقدام رشکت در حوزه 
راهاندازی  از  ای  تاریخچه  همچنین  و  تجدیدپذیر  های  انرژی 
طبقه  هفده  ساختامن  بام  پشت  فراز  بر  فتوولتائیک  سامانه 

رشکت ارائه منودند.
     در ادامه جلسه آقای دکرت کبیری، معاون محرتم طرحهای 
صنعتی و انرژی های نو رشکت توضیحات خود را در رابطه با 
سابقه اقدامات معاونت متبوع و همچنین پروژه فوق االشاره 
ارائه منودند. این پروژه به عنوان اولین برنامه رشکت مشانیر در 
احداث  توافقنامه  پیرو  که  است  تجدیدپذیر  انرژی های  حوزه 
برق  توزیع  مابین رشکت مشانیر و رشکت  فی   96/10/9 مورخ 
به ظرفیت 20 کیلووات رشوع و  برق  به عنوان خریدار  تهران 
پیامنکاری تجهیز و احداث آن با هدف حامیت از تولیدکنندگان 
شد.  واگذار  پیامنکار  به   96/10/23 مورخ  قرارداد  طی  داخلی 
در  و  رشوع   96/12/16 تاریخ  در  پروژه  این  اجرایی  عملیات 
با  رسید.  امتام  به  هوشمند  کنتور  نصب  با   97/03/31 تاریخ 
هامهنگی های انجام شده با رشکت توزیع برق تهران این سامانه 
تاریخ  در  و  متصل  برق  شبکه رسارسی  به   97/4/20 تاریخ  در 

97/4/26 مورد بهره برداری قرار گرفت. 
   سپس جناب آقای دکرت صادق زاده مشانیر را به عنوان یکی 
از نام های تجاری اثبات شده در صنعت برق کشور برشمرده و 
حضور مشانیر در حوزه تجدیدپذیر را مایه اعتبار دانستند. بهره 
برداری از انرژی های تجدیدپذیر بیش از دو دهه است که در 
دنیا شکل گرفته و رشد این صنعت از سال 2007 میالدی بیشرت 
از سایر حوزه های تولید نیرو بوده است. ساالنه به طور متوسط 

تولید نیروی وابسته به انرژی خورشیدی 40 درصد و انرژی بادی 
20 درصد رشد دارند. البته رشد کمرت انرژی بادی به این واسطه 
است که بهره برداری از انرژی بادی زودتر از انرژی خورشیدی 
بیشرت ظرفیتهای اروپا  در  اکنون  و هم  است  گرفته  شکل 

 on-shore استفاده شده و هم اکنون به سوی نیروگاه های 
off-shore حرکت منوده اند. توجه به این نکته نیز الزم است 
که انرژی بادی خود زیرمجموعه انرژی خورشیدی است چرا که 
انرژی بادی نیز حاصل از گرمایش خورشید است. نرخ رشد سایر 

نیروگاه های تولید برق ساالنه حداکرث 5 درصد است. 
    ایشان در فراز دیگر از صحبت های خود به تاریخچه 
منودند.  اشاره  ایران  در  تجدیدپذیر  های  انرژی  از  استفاده 
به  نسبت  تأخیر  با  ایران  در  نو  های  انرژی  از  استفاده  اگرچه 
سایر کشورها آغاز شده است، ولی حرکت های خوبی در حال 

شکلگیری است. در حال حارض 65 نیروگاه تجدیدپذیر مگاواتی 
در حال فعالیت هستند. منابع مالی جهت خرید تضمینی نیروی 
برق حاصل از انرژی های تجدیدپذیر به میزان 40 ریال به ازاء 
موضوع  این  گردد.  می  اخذ  مشرتکان  از  ساعت  کیلووات  هر 
به  زیادی  کمک  و  گردیده  گذاران  رسمایه  شدن  مطمنئ  سبب 
ها  نیروگاه  این  است.  تجدیدپذیر منوده  نیروگاه های  گسرتش 
گردند،  می  اندازی  راه  و  احداث  خصوصی  بخش  توسط  که 

متصل  شبکه  به  و  اندازی  راه  ماهه  چند  کوتاه  مدتزمان  در 

میگردند. مدت زمان طبیعی جهت احداث و اتصال به شبکه 
یک نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی 4 ماه می باشد. در گذشته 
که  بود  تجدیدپذیر 1200 دالر  برق  کیلووات  تولید هر  هزینه 
هم اکنون به 600 تا 700 دالر کاهش یافته و در آینده نزدیک 

پیشبینی می شود این هزینه تا 400 دالر نیز تقلیل یابد. این 
در  تجدیدپذیر  های  انرژی  که  گردد  می  سبب  کاهشی  روند 

مقابل سایر تکنولوژی های تولید برق رقابت پذیر گردند.
خورشیدی  نیروگاه  افتتاح  بختیار  دکرت  آقای  ادامه  در      
ابراز  و  دانستند  مبارکی  و  خیر  قدم  را  مشانیر  20کیلوواتی 
در  که  باالتر  ظرفیت  با  های  نیروگاه  احداث  کردند  امیدواری 
دستور کار رشکت بوده، عملیاتی گردند که در این صورت از منافع 

حاصل از آن کشور و رشکت مشانیر بهره مند خواهندگردید. 

افتتاح سامانه خورشیدی 20 کیلوواتی رشکت مشانیر
با حضور جناب آقای دکرت صادق زاده، معاون محرتم وزیر نیرو و مدیرعامل رشکت ساتبا
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معرفی دفرت تامین مالی

معاونت قراردادها و توسعه بازار

را فعالیتیخود راهاندازیسیاستوساختار بدو از بازار قراردادهاوتوسعه تأمینمالیمعاونت دفتر
همگامبااهدافسازمانها،نهادهاواداراتدولتی؛همچنینبخشخصوصیکشوردرزمینهتأمینمالی
پروژههابرنامهریزیکردهاست،ایندفترتواناییانجامتمامیحوزههایفعالیتیمرتبطباتأمینمالیپروژه
مالیتکمیلفرمهای ازابتداکهشاملفعالیتهایمطالعاتی)تدوینگزارشتوجیهیفنی،اقتصادی– 
شورایاقتصاد،فرمهایکمیسیونماده3۲وغیره(استتامرحلهانعقادقراردادباسرمایهگذار/تأمینکننده
منابعمالیانجاممیدهد.باتوجهبهاهمیتروزافزوناینحوزهتخصصیوبازخوردنتایجحاصلازعملکرد
آنازمرحلهمطالعاتیتاتأمینمالیپروژهبرایکارفرمایان،سازمانهاوارگانها،بانکهاواهمیتتأثیر
نتایجتحلیلهابررویتصمیمگیریهایخردوکالنکشوردرمورداجرایاعدماجرایپروژهازدیدگاه
دولتویاازدیدگاهسرمایهگذارقابلکتماننیست.برنامهریزیهایمالیبرایاجرایهرپروژهمطابقبا
استانداردهایبینالمللیرویبودجهپیشبینیشدهتوسطسازمانبرنامهوبودجهبرایهرسازماندولتی
یادربخشهایخصوصیجهتچگونگیتأمینمنابعمالیوبرنامهریزیهایالزمومرتبطمثلمقادیرو
محلتأمینمنابعمالیجهتبازپرداختاصلوبهرهوام/سرمایه،تأثیرگذارمیباشد.لذابراینباورشدیم
کهانجامخدماتمشاوره،ساختارمطالعاتیوفعالیتیخودرامتناسبباکیفیتودرحداستانداردهاو
دستورالعملهایتخصصیمرتبطدرحوزهتحلیلهایمطالعاتیارزیابیاقتصادیومالیپروژهها،مطابق

استاندارهایروزقراردهیم.
شرکتمشانیردارایرتبهالف3درانجاممطالعاتامکانسنجیونظارتبراجرایطرحومصرفمنابع

ازکانونمشاوراناعتباریوسرمایهگذاریبانکیاست.

فعالیت های دفتر تأمین مالی
●فعالیتهایمطالعاتی

●خدماتمشاورهدرتأمینوتجهیزمنابعمالی
●خدماتآموزشی

اهم فعالیت های مطالعاتی
●مطالعاتامکانسنجیبانکپذیر)گزارشتوجیهیفنی،اقتصادی-مالی(

●مطالعاتارزیابیمالی
●مطالعاتارزیابیاقتصادی

●تهیهمدلهایمالیباتوجهبهروشتأمینمالیپروژه
●تهیهشرحخدماتبرایمناقصاتطرحهایتوجیهی

اهم پروژه های انجام شده در دفتر تأمین مالی 
     ●تهیهمدلدریافتواموبازپرداختاصلوفرعوامبرایتأمینمالیخریدسیمموردنیازپروژه

400کیلوولتزاهدان-بم
●ارزیابیمالیپروژهبرقرسانیبهجزایرBuvumaوSiguluکشوراوگاندا،سال1397

●ارزیابیاقتصادیپروژهبرقرسانیبهجزایرBuvumaوSiguluکشوراوگاندا،سال1397-1396
●مبحثمالیگزارشتوجیهیفنی،اقتصادیومالینیروگاهسیکلترکیبی485مگاواتیاندیمشک۲

وگردآوریسایرمباحثگزارشتوجیهی
●ارزیابیمالیساختمان17طبقهشرکتمشانیر

ارائهمدلمالیپروژهمولدمقیاسکوچک۲5مگاواتیجویبار ●مطالعاتتحلیلمالیبههمراه   
مازندران)کارفرما:شرکتمشانیر،نحوهتأمینمالیمشارکتباصندوقذخیرهفرهنگیان(

ارائهمدلمالیپروژهمولدمقیاسکوچک۲5مگاواتیدامغان ●مطالعاتتحلیلمالیبههمراه   
)کارفرما:شرکتمشانیر،نحوهتأمینمالی:سرمایهگذاریشرکتترک(

●مطالعاتتحلیلمالیاجمالیبههمراهارائهمدلمالیپروژهمولدمقیاسکوچک۲5مگاواتی
●طرحتجاریکشورعراق-شماره1)تعریفپروژههایجدیدصنعتبرقدرکشورعراقشامل
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ساختنیروگاه،انتقالوتوزیعبرقوسایرپروژههایمهمغیربرقی(
BOOوBOTمقایسهترمهایبینالمللی ●

بررسیانواعصکوکجهتتأمینمالیپروژهها ●


مشخصات مختصر چند پروژه شاخص دفتر تأمین مالی

موضوع پروژه:مطالعاتامکانسنجیطرحنیروگاهبرقسیکلترکیبی485مگاواتیاندیمشک۲ ●
کارفرما:شرکتتوسعهنیرویدنا ●

مشارکتشرکتمشانیرباشرکتتاناانرژی ●
سال:1394بازنگریتاسال1396چندبارموردیانجامگرفت. ●

مشخصاتپروژه: ●
- ظرفیتنصبنیروگاه:485مگاوات

- دوواحدگازییکواحدبخاری
متوسطانرژیتولیدیسالیانه:3۲71گیگاواتساعت ●
تأمینمالیپروژه:اخذوامارزیازصندوقتوسعهملی ●

بانکعامل:بانکصنعتومعدن ●
●  نقشمشانیر:شرکتمشانیربهدلیلدارابودنرتبهمطالعاتامکانسنجیازکانونمشاوراناعتباری

وسرمایهگذاریمشاورطرحجهتارائهگزارشتوجیهیبهبانکصنعتومعدنبود.
انجاممحاسباتارزیابیمالیوتدوینمبحثمالیگزارشتوجیهیبههمراهگردآوریسایرمباحثاز
شرکتتاناانرژیواسناد،مدارکومجوزهایمرتبطباتأمینمالیپروژهازشرکتتوسعهنیرویدناودر
نهایتتهیهگزارشتوجیهیفنی،اقتصادیمالیباساختارمعرفیشدهتوسطبانکصنعتومعدنبههمراه

تمامیاسنادومدارکپروژهوارسالآنبهبانکنامبردهبرعهدهمشانیربود.
و اعتباری مشاوران کانون رتبه از استفاده با مشانیر شرکت بار اولین برای خاص: دستاوردهای  ●

سرمایهگذاریبهبانکصنعتومعدنبعنوانبانکعاملکارفرما،گزارشارسالنمودهاست.

موضوع پروژه:ارزیابیمالینیروگاهمقیاسکوچکدامغانبهروشBOTدرچندمرحله ●
کارفرما:شرکتمشانیر-معاونتطرحهایصنعتیوانرژیهاینو ●

سال:1394 ●
تأمینمالی:بهروشBOTودرچندمرحله ●

مشخصاتپروژه: ●
CHPمولدمقیاسکوچک -

- نوعبرند:MTUآلمان
- ظرفیتنصب:۲5مگاوات،احداثدرچندمرحله

●  نقشدفترتأمینمالی:بررسی،محاسبات،تهیهانواعمدلهایمالیباتعریفچندسناریوازاحداث
4مگاوات،توسعهبه10مگاواتودرنهایتتوسعهبه۲5مگاوات

دستاوردخاص:برآوردهزینههایطرحودرآمدهایطرحدرهرمرحله،مقادیرسرمایهگذاریوسودآن
جهتبازپرداخت،تعییندورهبازگشتسرمایه،مشخصشدنسودآوریونرخبازدهیداخلیپروژهدرهر

مرحلهوپیشنهادبهترینحالتسرمایهگذارییکجایاچندمرحلهای

موضوع پروژه:ارزیابیمالینیروگاهمقیاسکوچکجویبارمازندران)تأمینمالیبهروشمشارکت ●
درسرمایهگذاری(

کارفرما:شرکتمشانیر-معاونتطرحهایصنعتیوانرژیهاینو ●
سال:1394 ●

● تأمینمالی:مشارکتدرسرمایهگذاریباصندوقذخیرهفرهنگیان
مشخصاتپروژه: ●

CHPمولدمقیاسکوچک -
- ظرفیتنصب:۲5مگاوات
-نوعبرند:MTUآلمان
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نقشدفترتأمینمالی:بررسی،محاسبات،تهیهانواعمدلهایمالیباتعریفچندسناریوازحالت
بهمشانیر ارائهوام تاحالت100درصد سرمایهگذاری100درصدپروژهتوسطصندوقذخیرهفرهنگیان

همچنیندرصدهایمشارکتمختلفبینمشانیروصندوقودرنهایتتدوینگزارشارزیابیمالی.
● دستاورد:مشخصشدنسودآوریپروژهدرحالتهایمختلفوپیشنهادبهترینسناریوجهتتأمینمالی

پروژه

موضوع پروژه:مطالعاتارزیابیاقتصادیبرقرسانیبهجزایرBuvumaوSiguluدریاچهویکتوریا ●
کارفرما: ●

MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL DEVELOPMENT 
 RURAL ELECTRIFICATION BOARD

ارجاعیازطرفمعاونتطرحهایتوزیعوانتقالنیرو
سال:1396-1397 ●

مشخصاتپروژه: ●
- هدف:تأمینبرقجزایربووماسیگولو

- مقداربرقموردنیازبرایجزیرهبوومادرسالهای۲035-۲0۲0بهترتیب40/۲96-7/6گیگاوات
ساعت

1/۲41 مقداربرقموردنیازبرایجزیرهسیگولودرسالهای۲035-۲0۲0بهترتیب7/658–  ●
گیگاواتساعت

نقشمشانیر:معرفی3سناریوجهتتأمینبرقجزایر،سناریو1-انتقالازطریقشبکهازسرزمیناصلی
بهجزایرومعرفیدوروشانتقالهواییودریاییدراینسناریو
سناریو۲-تأمینبرقازطریقاحداثنیروگاهخورشیدی

و گزینهها بین اقتصادی ارزیابی گزارش در ،D.G نیروگاه احداث طریق از برق تأمین -3 سناریو
سناریوهایمختلفارزیابیاقتصادیانجام،گزینهبهینهوهمچنینسناریویبهینهاقتصادیانتخابوبه

کارفرماپیشنهادگردید.
● دستاوردخاص:انجامیکپروژهبینالمللیدیگر،تأییدگزارشتوسطبانکتوسعهاسالمی

خدماتمشاورهتأمینوتجهیزمنابعمالی
مشاورهتخصصیجهتتصمیمبرایتأمینمالی -1

ارائهفرایند ●
خدماتمشاورهجهتانتخابسودآورترینروشتأمینمالی ●

معرفیملزوماتوهمکاریدرتهیهآن ●
تدوینگزارشهایالزموتکمیلفرمهایمربوطه ●

جهتاخذمجوزهاوتأییدیهها)گزارشتوجیهیفنی،اقتصادی-مالی،مجوزشورایاقتصاد،تهیه ●
گزارشرعایتماده3قانونحداکثراستفادهازتوانفنيومهندسيداخلکشورو...(

مذاکرههدفمندباسرمایهگذارانداخلی/خارجی -۲
همکاریدرتهیهتفاهمنامهها/قراردادهایتأمینمالیداخلیوخارجی -3

خدمات آموزشی
آموزشاصولمحاسباتارزیابیمالی ●

آموزشروشهایتأمینمالی ●
آموزشروشتهیهمدلهایمالی ●

آموزشاصولمحاسباتارزیابیاقتصادی ●
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بااستفادهازابزارهايآمارفضایيموجوددرافزونهPatch Analystکمّیتمتریکهايموردبررسيدرسلولهايشبکه
هگزاگونمحاسبهشد.سپسنسبتبهبرآورداجزاءرابطهمدلتخریب)شدتفعالیتها:)KI∑(ودرجهآسیبپذیرياکولوژیک:Viو

نهایتامحاسبهضریبتخریببهشرحزیراقدامگردید.
)∑KI(تعیینشدتفعالیتها

ایجادمقیاسي باهدف اندازهگیريآن¬هاو بهمتفاوتبودنواحد باتوجه ازمحاسبهکمّیتمتریکهايسیمايسرزمین، پس
کّميبرايطبقهبنديشدتتخریبمتریکها،ارزشعدديآن¬هابراساسمنطقفازيوطبقرابطه)۲(دربازهصفرتا1نرمالیزه

)استانداردسازي(گردید.
رابطه)۲(

دراینرابطه:
Zi:ارزشنرمالیزهشدهمتریکدرواحدنشانزدXi،iکمّیتمتریکدرواحدنشانزد،)min)xحداقلکمّیتمتریکدربینتمام

واحدهاينشانزد)سلولهايشبکههگزاگون(،)max)xحداکثرکمّیتمتریکدربینتمامواحدهاينشانزد.
درادامه،بادرنظرگرفتنتعریفCanter)1996(وطبقهبنديکیفيمخدوم)۲00۲(؛شدتتخریبمتریکهابراساسمقادیر

نرمالیزهشدهدر4طبقهبهشرحجدول)1(ارائهگردید)1۲(.

بامقایسهارزشنرمالیزهشدههرمتریکباجدولفوق،شدتتخریبمتریکتعیینشدوسپسمقدارKI∑برايهرسلولمحاسبه
گردید.الزمبهذکراست،درصورتوجودفعالیتانسانيدرسلولموردبررسي،براي)I(مقدارعددي»1«ودرصورتعدمحضور

انسانیاعدم¬فعالیتتوسعهعدد»صفر«درنظرگرفتهشدهاست.
تعیینآسیبپذیرياکولوژیک

آسیبپذیريدرجهاياستکهیکسیستم،زیرسیستمیااجزايسیستمبراثرقرارگرفتندربرابرعواملمحرک)آشفتگيیافشار(
عماًلخسارتميبینند)۲7(.یکيازراههايتعیینآسیبپذیري،کّميکردنسیمايسرزمینازطریقاستخراجمتریکهايسیماي
سرزمیناست.برمبناياصولاکولوژيسیمايسرزمینهرچهتعدادلکههايیکاکوسیستم)واحداکولوژیکي(کمترباشدویاهرچه
کاربريموجوددرآناکوسیستمیکنواختترباشد،آناکوسیستمدرمعرضآسیبپذیريکمترياست)۲8(.درمدلتخریبسیماي
سرزمین،متریکتعدادلکههادرسیمايسرزمین)NumP(برايتعیینآسیبپذیرياکولوژیکيبهکاربردهشدهاست)18(.دراین
مطالعه،بهمنظورتعیینمیزانآسیبپذیريدرهرسلولشبکههگزاگون،ابتدابااستفادهازرابطهارائهشده)رابطه۲(کمّیتهايمتریک

NumPدربازهصفرتا1نرمالیزهشد،سپسطبقاتآسیبپذیريطبقجدول)۲(تعریفگردید.

*تهیهکننده:مهديایرانخواهي
دکتریمحیطزیست،دانشگاهعلوموتحقیقاتتهران
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محاسبهضریبتخریببرايسلولهايشبکههگزاگون)واحدهاينشانزد(
ازآنجاکهضریبتخریبازتقسیمشدتفعالیتهايانساندرتخریبسیمايسرزمین)KI∑(برآسیبپذیريدرهرواحدنشانزد
)Vi(بهدستميآید،لذاهرچهمیزانآسیبپذیريدرواحدموردارزیابيبیشترباشد،درنتیجهضریبتخریببیش¬ترميشودو
هرچهآسیبپذیريکمتریابهعبارتدیگرواحدموردارزیابينسبتبهفعالیتهايتوسعهمقاومترباشد،ضریبتخریبکمترخواهد
شد.درجدول)3(وضعیتتخریبمحیطزیستوپتانسیلتوسعهآتيبرمبنايمقادیرنرمالیزهشدهضریبتخریبتشریحشدهاست.

درادامه،ضرایبتخریببهدستآمدهبراساسمنطقفازيطبقهبنديشد،سپسنقشهپهنهبنديتخریبسیمايسرزمینبهعنوان
پتانسیلتوسعهدرسراسرسیمايسرزمینشهرستانشمیراناتتولیدگردید.

نتایج
نقشهپوششاراضيشهرستانشمیراناتدر4کالساصلي:اراضيساختهشده،پوششگیاهي)کشاورزي،باغ،مرتع،جنگلدست
کاشت،پارکهاوفضاهايسبز(،پیکرههايآبي)رودخانهودریاچهمخزنسد(واراضيبدونپوشش)اراضيکوهستانيوصخرهاي(
تولیدگردید.سپسارزیابيصحتایننقشهبامحاسبهشاخصهايصحتکلي)9۲%(وضریبکاپا)89%(بااستفادهازنقشههايموجود
وپایگاهاطالعاتيGoogle earthانجامگرفت.نقشهپهروشدگيسیمايسرزمینشمیراناتکهنتیجههم¬پوشانينقشههايپوشش

اراضيوراههايارتباطيميباشددرشکل)3(نمایشدادهشده¬ است.
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شکل3-نقشهپهروشدگيسیمايسرزمینشمیراناتوشبکههگزاگون
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درادامه،نقشههايکمیتاستانداردشدهمتریکهادربازهصفرتا1درشکل)4(نمایشدادهشدهاست.شایانذکراستطبقهبندي
شدتتخریبمتریکهابراساسارزشفازيومطابقباطبقهبنديارائهشدهدرجدول)1(صورتگرفتهاست.

شکل4-نقشههايکمیتاستانداردشدهمتریکهادرشبکههگزاگون
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همانطورکهدرجدول)4(وشکل)5(مشاهدهميشود،73درصد
ازکلسیمايسرزمینموردمطالعهبامساحتيمعادل893۲3هکتار
دروضعیتتخریبکمبودهوازاینرومستعدتوسعهبیشترميباشد.
دلیلپایینبودنمیزانتخریبدرایننواحي،کوهستانيوصعبالعبور
بودنآنميباشدکهدرنتیجهکمترتحتتأثیرفعالیتهايانساني
قرارگرفتهاند.لذاپسازاعمالمحدودیتهايتوسعهشهري)ازقبیل
حریمگسلهاياصلي،حریمرودخانهها،نواحيکوهستانيحساسبه
فرسایش،اراضيباپتانسیلریزشولغزشومناطقتحتحمایتو
حفاظتمحیطزیست(نواحيمتناسببرايتوسعهشهريشناسایي
خواهدشد.همچنین۲3درصدمعادل۲7918هکتارنیازمنداحیاءو
بازسازيميباشدوتنها4درصدازکلسیمايسرزمینمعادل4638
قرارگرفته نیازمندحفاظت و زیاد تخریبخیلي هکتاردروضعیت
است.قابلذکراستوضعیتتوسعهآتيبراينواحيکهدارايطبقه
نشاندهندهحضور بااليتخریب اعداد آنجاکه از باشند، 3تخریب
مؤثرانسانووجودزیرساختهايالزم)مانندراههايدسترسي،آب،
برقوگاز(ميباشد،درصورتعدممحدودیت،قابلیتتوسعهداشته
گرفت. خواهند قرار حفاظت مورد محدودیت، وجود درصورت و
براساسنتایجبهدستآمدههیچناحیهايدراینطبقهازتخریب

است. نداشته قرار 
بحثونتیجهگیري

ارزیابيتخریبسیمايسرزمینابزارياستکهميتوانددربهبودتدوینراهبردهاوطرحهايتوسعهشهريمؤثرباشد.توسعهپایدار
شهريبادرنظرگرفتنتوانوظرفیتمحدودبستراکولوژیکشهرهاوباتوجهبهویژگيهايمحليومحیطيدرهمینقالبوبارعایت
اصولاساسيتوسعهپایدارامکانپذیرخواهدبود.دراینپژوهشبهمنظورارزیابيتخریبشهرستانشمیراناتازمدلتخریبسیماي
سرزمیناستفادهگردید.اینمدلبهعنواننسخهجدیديازمدلتخریبایراني،درسال۲005توسطآذريدهکرديارائهشدهاست.
مبنايارزیابيدراینمدلواحدهاينشانزدميباشدکهميتوانندواحدهايطبیعيویاشبکههايفرضيباشند.درمطالعهحاضربراي
اولینبارازشبکهبنديهگزاگونبهمنظوردست¬یابيبهواحدهايهمگندراجرايمدلتخریباستفادهشد.سپسدربررسيوضعیت
پهروشدگيوارزیابيتخریبسیمايسرزمینهرسلولشبکههگزاگونبهعنوانیکزیرسیمادرنظرگرفتهشد.درموارديکهبراي
ارزیابيتخریبیکسیمايسرزمین،زیرحوضههايآبریزموجوددرآنبهعنوانواحدهاينشانزددرنظرگرفتهشوند،ضریبتخریب
بهدستآمدهبرايهرزیرحوضهتعیینکنندهپتانسیلتوسعهویاعدمتوسعهبرايکلزیرحوضهخواهدبود.درحالي¬کهزیرحوضهها
شرایطفیزیوگرافيمنحصربفردداشتهوازلحاظمحیط،مساحتو...بایکدیگرمتفاوتند.درنتیجهنواحيمختلفآن¬هاميتوانداز
لحاظاستعدادتوسعهویاحفاظتشرایطمتفاوتيداشتهباشند.اینمسألهزمانيکهازشبکههايفرضيبه¬خصوصشبکههگزاگون
استفادهشودبهخوبيدرنظرگرفتهميشود.بهگونهايکهدرصورتاستفادهازشبکههگزاگونبهعنوانمبنايارزیابيتخریبسیماي
سرزمینبامحاسبهدقیقترمتریکهابهتفکیکسلولهايهمگنضمنبررسيشدتفعالیتها،آسیبپذیرياکولوژیکودرنهایت
برآوردضریبتخریببرايهرسلول،وضعیتکلسیمايسرزمینموردمطالعهنیزازلحاظمیزانتخریبصورتگرفتهوپتانسیل
توسعهآتيمشخصخواهدشد.درصورتلزومميتوانباروي¬همگذاريالیهرقوميمرززیرحوضههايآبریزونقشهپهنهبندي

تخریبسیمايسرزمینوضعیتتخریبرادرنقاطمختلفزیرحوضههايآبریزموردنظرتحلیلنمود.

شکل5-نقشهپهنهبنديوضعیتتخریبسیمايسرزمین
شمیراناتبهعنواننقشهپتانسیلتوسعهشهري
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ارائه  و  سابقه  قرن  نیم  به  قریب  پشتوانۀ  با  مشانیر 
خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای، طراحی، مدیریت اجرایی، نظارت 
و  طرح ها  بهره برداری  و  راه اندازی  بر  نظارت  و  کارگاهی  و  عالیه 
پروژه های زیربنایی کشور، افتخار دارد که یکی از پیشگامان تحقق 
آرمان های جمهوری اسالمی ایران در بخش توسعۀ صنعتی می باشد.

زمینه های فعالیت مشانیر 
انرژی

نیروگاه های آبی	 
نیروگاه های حرارتی	 
انرژی های پاک	 

    ● نیروگاه های بادی
          ● نیروگاه های خورشیدی

          ● نیروگاه های زمین گرمایی
          ● توربین های انبساطی

بهینه سازی، تعمیرات و بهره برداری	 
انتقال و توزیع نیرو

خطوط انتقال نیرو	 
پست های فشار قوی	 
شبکه های توزیع	 

آب
سد و سازه های هیدرولیکی	 
تصفیه خانه های آب و فاضالب	 
تعمیرات 	  و  برداری  بهره  بر  نظارت  برداری،  بهره 

اساسی سد و نیروگاه های آبی
خطوط انتقال آب و آبرسانی شهری	 
شبکه های فاضالب و آب های سطحی	 
مهندسی رودخانه و حفاظت سواحل	 
مطالعات جامع منابع آب	 

پایدارسازی و بهینه سازی سازه های آبی	 
آبیاری و زهکشی	 

نفت و گاز و پتروشیمی
طرح های باالدستی نفت	 
طرح های پایین دستی نفت و پاالیشگاه و پتروشیمی	 
مخازن سوخت	 

حمل و نقل
جاده و پل	 
راه آهن و مترو	 
تونل	 

ساختمان و معماری
شهرسازی و توسعۀ فضاهای شهری	 
هتل و مجتمع های گردشگری	 
سازه های خاص	 

محیط زیست و توسعه پایدار
مطالعات و مدل سازی منابع آب، خاک و هوا	 
مدیریت پسماند	 
نظارت و پایش	 
مطالعات زیست محیطی	 
طرح های جامع و فرا بخشی	 

مقاوم سازی و پدافند غیرعامل
آزمایش های مکانیک خاک، بتن و مصالح ساختمانی

دامنه های خدمات مشانیر

w w w . m o s h a n i r . c o

1.     طراحی
2.     نظارت

3.     خرید تجهیزات
(MC) ۴.     مدیریت پیمان

5.     مشاوره قراردادی
6.     تامین مالی

 EPCو EPCF, BOO, BOT 7.     انجام پروژه های
8.     مدیریت کیفیت

(ICT) 9.     تکنولوژی ارتباطات و اطالعات
1۰.   مهندسی ارزش

(HSE) 11.   بهداشت، ایمنی و محیط زیست
12.   تامین نیازهای آموزشی


