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جلد 3000 شمارگان در و فصلنامه صورت به مشانیر نشریه
ها، ارگان ها، سازمان ها، خانه وزارت برای و شود می چاپ
و مختلف صنایع در پیمانکاری و کارفرمایی های شرکت
ارسالمیگردد.عالقهمندان آموزشی و مراکزعلمی همچنین
وهمچنینچاپ تبلیغاتی آگهیهای بهدرج نسبت توانند می
مقاالتفنیوتخصصیدرزمینههایکاریمرتبطازازطریق

شمارهتلفن88885535اقدامنمایند.

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

■ ارسالمقالهبرایعمومآزاداست.
■ موضوعمقالهدرارتباطبااهدافنشریهباشد.

■ مقالههایتالیفییاتحقیقی،مستندبهمنابععلمیمعتبر
باشند.

■ مقالههایترجمهشدهمنضمبهتصویراصلمقالهباشند.
■ شکلها،عکسها،منحنیهاونمودارهاکامالواضح،

خواناوقابلچاپباشند.نشریهمشانیرازچاپمقاالتیکه
بهصورتمرتبتحریریاتایپنشدهباشند،معذوراست.

■ توضیحهاوزیرنویسهابهصورتمسلسلشمارهگذاری

شدهودرپایانمقالهذکرشوند.
■ مطالبومقالههایدریافتیبازگرداندهنمیشوند.

■ نشریهمشانیردرتلخیص،تکمیل،ادغاموویرایشمطالب
آزاداست.

■ مسئولیتمحتوایمطالبومقالههابهعهدهنویسندگان
ویامترجماناست.

■ نقلمطالبنشریهمشانیرباذکرمأخذبالمانعاست،لطفا
درصورتاستفاده،دونسخهازآنرابهدفترنشریهارسال

فرمایید.
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رویدادها و خربها

دریافت جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر ایران از سوی شرکت مشانیر
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جایزهملیانرژیهایتجدیدپذیر،اولینجایزهکشوردرراستایمعرفیوارجنهادنبهفعالیتهایارزندهدر
پیشرفتوتوسعهاستفادهازانرژیهایتجدیدپذیراست.اینجایزهکهبههمتانجمنانرژیهایتجدیدپذیر
برایاولینباردرایراناهدامیشود،بهموفقترینتالشهایرسانهها،شرکتهایصنعتیبزرگوپروژههای
تجدیدپذیر،شهرداریهاوسازمانهایدولتی،شرکتهایبرقمنطقهایوتوزیعوتاثیرگذارترینشخصیت

علمییاسیاسیسالتعلقمیگیرد.



شماره هشتاد و پنجم
زمستان 1396

دراینمراسمکهدرحاشیهچهارمینکنفرانسبینالمللیانرژیهایتجدیدپذیرایراندرتاریخ22و23
مهرماهسالجاریدرمرکزهمایشهایبینالمللیسازمانصداوسیمابرگزارشد،شرکتمشانیردرحوزه
مهندسی،تأمین،نصبوراهاندازیبهتنهاییموفقبهدریافتجایزهملیانرژیهایتجدیدپذیرایرانگردید.
اینجایزهباحضورجنابآقایمهندسحائری،معاونمحترموزیرنیرودراموربرقوانرژی؛جنابآقای
دکترحناچی،شهردارمحترمتهران؛جنابآقایمهندسچیتچیان،رییسمحترمکنفرانسوتنیچنداز
شخصیتهایکشوری،توسطجنابآقایدکترصادقزاده،معاونمحترموزیرنیروورییسسازمانانرژیهای
تجدیدپذیروبهرهوریانرژیبرق)ساتبا(وتنیچندازشخصیتهایکشوریبهآقایدکترمقدم،مدیرعامل

شرکتمشانیردرتاریخ22مهرماهاهداگردید.

بهگزارشروابطعمومیشرکتمشانیر،درجلسههیأتمدیرهکهدرتاریخ8مهرماه1398برگزارشد،ازخدمات
جنابآقایمهندسموالییوجنابآقایقاسمپوربابتخدماتایشاندرمقامعضویتهیأتمدیرهشرکتمشانیر
تقدیروتشکربهعملآمد.الزمبهتوضیحاستجنابآقایاندکترعلیمحمدرنجبروهمچنیندکترعلیهمتیبه

عنواناعضایجدیدهیأتمدیرهشرکتمعرفیگردیدهاند.
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مراسم تودیع و معارفه چهار نفر از اعضای هیأت مدیره شرکت مشانیر در 8 مهرماه 1398

ها
بر

 خ
ا و

ده
دا

وی
ر



شماره هشتاد و پنجم
زمستان 1396

نیروگاهسیکلترکیبیداالهوباظرفیتاسمی910مگاواتومتشکلازدوواحدگازی310مگاواتی
کالسF،دوواحدبویلر،یکواحدبخار290مگاواتیوسیستمخنککاریACCاست.ایننیروگاهبا
سرمایهگذاریبخشخصوصیبهروشB.O.O)ساخت،مالکیتوبهرهبرداری(وباهدفتأمینبخشیاز

تقاضایروبهرشدانرژیبرقدرکشور،درحالاحداثاست.
دراینپروژه،شرکتمشانیـربهعنوانمشاورشرکتمادرتخصصيتولیدنیرويبرقحرارتي،فعالیـت
داردکهکارفرمايطرحبهعنوانسرمایهپذیرنیزمتقاباًلسوختنیروگاهراتامینومتعهدبهخریدبرق
وپرداختبهايآمادگيبراساسمفادموافقتنامهميگردد.اولینواحدگازيایننیروگاهباراندمانباال
)38درصد(پسازگذراندنتستهايالزم،درتاریخ1398/03/26باشبکهسراسريسنکرونوتولیدبرق

آنآغازگردیدهاست.

احداثایننیروگاهبااستفادهازواحدهایسیکلترکیبیجدیدباراندمانباال)56درصد(صورتگرفته
وازویژگیهایمنحصربهفردآن،میتوانبهساختداخلبودن49درصدتجهیزاتنیروگاهوطراحیو
اجرایسازهخنککناصلی)ACC(باپایهبتنیآناشارهکردکهدردیماه1397،بهعنوان»پروژهبرتر

بتنیکشور«ازطرفمرکزتحقیقاتبتنمعرفیشدهوموردتقدیرقرارگرفت.
راهاندازینیروگاهسیکلترکیبیداالهو،عالوهبرکمکشایانیکهبهافزایشتولیدبرقدرکشوروتأمین
برقموردنیازدرپیکمصرفسال1398مینماید،رونقوپیشرفتاقتصادیمنطقهغربکشوروهمچنین
ایجادکسبوکاربرایجوانانتحصیلکردهبومیرابهدنبالدارد.ایننیروگاهازیکبلوکسیکلترکیبي
شاملدوواحدگازیویکواحدبخارازنوعکالسFبهصورتکلیددردستودریکفازشاملدوقرارداد

مکملتشکیلشدهاست.

سنکرون واحد نخست بخش گاز پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی داالهو در استان کرمانشاه
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شماره هشتاد و پنجم
زمستان 1396

نیروگاهسیکلترکیبیهریسواقعدرآذربایجان
شرقیدرشهرستانهریس،بخشخواجه،روستاي
سراي)کیلومتر11جادههریسبهتبریز(یکیاز
نیروگاههایایرانازنوعسیکلترکیبیباظرفیت
در و B.O.T طرح قالب در مگاوات 500 تولید

زمینیبهمساحت81هکتاراست.
ایننیروگاهازیکبلوکسیکلترکیبيشامل
Fیکتوربینگازویکتوربینبخارازنوعکالس

تشکیلشدهاست.

افتتاح بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی هریس

دراینپروژهشرکتمشانیـربهعنوانمشاورشرکتمادرتخصصيتولیدنیرويبرقحرارتيفعالیـت
دارد.عملیاتاجرایینیروگاهسیکلترکیبیهریسدردوفاز500مگاواتیازاواخرسال95آغازشده
ودرمجموعفازنخستایننیروگاهنیزازپیشرفت90درصدیبرخورداراست.ظرفیتاشتغالزاییاین
نیروگاهدرزماناجرایطرحیکهزارنفربهطورمستقیموسههزارنفربهطورغیرمستقیماستودر

زمانبهرهبرداری،بیشاز150نفربهطورمستقیممشغولکارخواهندبود.
بخشگازيایننیروگاهباحضوررییسجمهورمحترمووزیرمحترمنیروافتتاحودرساعت14:26روز
پنجشنبهمورخ17مردادماه1398توربینگازينیروگاه،براينخستینبارباشبکهسراسريسنکرونگردید.

درمراسمافتتاحبخشگازنیروگاهسیکلترکیبی
هریسکهباحضورریاستمحترمجمهوریووزیر
محترمنیروبرگزارشد،آقایدکترروحانیساخت
نیروگاههریسرادرچندسالاخیرتوسطمهندسان
ایرانیمایهمباهاتدانستوباتاکیدبراینکهدر
شرایطفشاروتحریمدشمن،افتتاحطرحهایبزرگ
اینکهطی کرد: اظهار است، غرورانگیزتر و پرمعنا
یکروزدراستانآذربایجانشرقی6هزارمیلیارد
امید افتتاحمیشود؛نشان تومانطرحآبوبرق
یکملتاست.ویافزود:هماکنون67درصدبرق

کشورتوسطبخشخصوصیتولیدمیشودکهایننشانهحرکتدرستدرمسیرپیشرفتایراناست.
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بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک

شماره هشتاد و پنجم
زمستان 1396

بازدید ریاست محترم جمهوری از پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

مورخ یکشنبه روز جمهوری، محترم ریاست
1398/04/23همزمانباسالروزمیالدحضرت
سیکل نیروگاه در حضور با )ع(، رضا امام
بخار بخش 2 و 1 واحدهاي ترکیبيشیروان،
این واحدهاي عملي توان افزایش همچنین و

نیروگاهراافتتاحکرد.
نیروگاهسیکلترکیبیشیروانباظرفیتتولید
شمالی خراسان استان در که مگاوات 1434
این شد. احداث 1383 سال در دارد، قرار
از مگاواتی 159 گازی واحد 6 شامل نیروگاه
در مگاواتی بخار160 واحد 3 و V94.2 نوع
عملیات است. هکتار 120 مساحت به زمینی
اجراییفازاولنیروگاهشاملششواحدتوربین
گازی159مگاواتیمدلV94.2ازاواخرسال
1386/2/17 تاریخ در و شد شروع 1382
آخرینواحدآنسنکرونشد.فازدومعملیات
اجراییسهواحدتوربینبخارهرکدامبهظرفیت
160مگاواتدرسال1387توسطدکترروحانی،
مقاممحترمریاستجمهوریکلنگزنیگردید
کهواحدشمارهیکبخارنیروگاههماکنوندر
محترم وزیر اردکانیان، آقای است. تولید مدار
نیرودرآیینافتتاحدوواحدبخشبخارنیروگاه
در گذاري سرمایه شیروان، ترکیبي سیکل

بخشبرقکشورازسال92تاکنونرا230هزارمیلیاردتومانازمنابعبخشدولتيوخصوصيعنوانکرد
وافزود:بهطورمتوسطدر6سالگذشتهساالنه40هزارمیلیاردتوماندرصنعتبرقسرمایهگذاريشده

و95درصدتجهیزاتنیروگاههاساختداخلبودهاست.

بازدیدجنابآقايمهندسطرزطلب،مدیریتمحترم
شرکتمادرتخصصيتولیدنیرويبرقحرارتيبههمراه
هیاتهمراه)معاونینومدیرانارشدکارفرما(،مشاوران
نیروگاه از 1398/05/19 تاریخ در اصلي پیمانکار و
اندیمشک،انجامودررابطهبابررسيوارزیابيپیشرفت
پروژه،رفعموانع،راهکارهایيموثرجهتتسریعانجام
کاردرجلسهايمشترکدرحاشیهبازدیدارائهگردید.
نیروگاه451مگاواتیسیکلترکیبیاندیمشککهدر
زمینیبهمساحتتقریبی50هکتاردرجادهسدکرخه
نزدیکیشهرستاناندیمشکدراستانخوزستانواقع
شدهاست،شامل1واحدتوربوژنراتورگازيبهظرفیت
اسمی307مگاواتبههمراه1واحدتوربینوژنراتور

بخاربهظرفیت144مگاوات،جمعاًبهظرفیتتقریبی451مگاواتاست.
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برداری بهره بر نظارت پروژه با رابطه در ترینخبر تازه
عباسپور، کارون3، آبی های نیروگاه و تعمیراتسدها و
مسجدسلیمان،دز،کرخه،مارون،مربوطبهتمدیدقرارداد
و قرارداد تمدید با همزمان است. سال یک مدت به
دریافتتاییدکارفرما،چارتسازمانیپروژهبااضافهشدن
3مهندسجدیدگسترشدادهشدوتعدادپرسنلبه15نفر
افزایشیافت.درحالحاضرعالوهبرانجامفعالیتهای
جاریپروژهکهبهنظارتبربهرهبرداریوتعمیراتسدها
ونیروگاههایششگانهخوزستانباظرفیت7100مگاوات
و روزانه موردی های گزارش قالب در و دارد اختصاص
دورهایماهانهوششماههوساالنهارائهمیشود،باهمت
مهندسان و پروژه مدیر انرژی، و آب های معاونتطرح
شرکت،فعالیتهایذیلدرقالبهمینپروژهدرحال

انجامیاخاتمهیافتهاست:
1(نظارتبرارتقاءسیستمکنترلنیروگاهکرخهدرقالب

پروژهمجزا
بازرگانیجهتساختشینههای و فنی اسناد تهیه )2

ژنراتورواحدهایفازاولنیروگاهمسجدسلیمان

واحد 37 سالیانه تعمیرات انجام جهت ریزی برنامه )3
نیروگاهی

بهره های فعالیت ارتقاء جهت مشاوره و همکاری )4
برداری

5(اصالحفرمتجدیدبرایقراردادبینسازمانآبوبرق
خوزستانوشرکتهایتولیدسدونیروگاههایششگانه
6(تهیهاسنادفنیوبازرگانیجهتتعمیراتاساسی37

واحدنیروگاهی
واحد 37 اصلی تجهیزات عمده نواقص استخراج )7

نیروگاهیونیروگاههایششگانه
کنترل گزارشات بررسی و موجود وضعیت استخراج )8

پایداریسدوسازههاینیروگاههایششگانه
9(تهیهدستورالعملهایاولیهتستوبازرسیتجهیزات

نیروگاهوکلیدخانه
10(تهیهاسنادفنیوبازرگانیجهتنگهداریوتعمیرات

پیشگویانه
11(تهیهگزارشاتبازرسیایمنیوبهداشتنیروگاههای

ششگانهومناطقمسکونی

پروژه خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات نیروگاه شهید رجایی ساری

تعمیرات و نگهداری برداری، بهره خدمات پروژه
اول از ساری رجایی شهید نیروگاه تجهیزات
بردار بهره پرسنل نفر با12 اردیبهشتسال1398
بهفرداست ازجملهپروژههایمنحصر وتعمیرات
کهدریکشرکتمشاوردرحالانجاماست.اینامر
نشاندهندهتواناییهایشرکتمشانیروبراساس
گواهینامهپایهیکصالحیتبهرهبرداری،نگهداریو
تعمیراتنیروگاههایبرقآبیمیباشدکهباهمت
معاونت و برداری بهره و سازی بهینه امور مدیریت
توجه با است. گردیده اخذ انرژی و آب های طرح
بهسالپربارشگذشتهوباتالشهایشبانهروزی

شهید نیروگاه تولید پروژه، مدیر و نیروگاه پرسنل
میلیون 37 به امسال مرداد پایان تا ساری رجایی
کیلوواتساعترسیدهاستودرصورتنیازشبکهو
صدورمجوزهایالزم،اینقابلیتوجودداردکهرکورد
بیشترینتولیددرسال1391با39میلیونکیلووات
عدم درصورت حاضر حال در شود. ساعتشکسته
نیازپاییندستوتاییدکارفرما،نیروگاهشهیدرجایی
تعمیراتسالیانه بازرسیهاو آمادهشروعتستها،
میباشدکهبراساسزمانبندیپروژه،ازاوایلمهر
یاآبان1398شروعوطییکماهانجامخواهدشد.

عملیاتجابجاییترانسقدرتواحد2باترانسقدرتواحد4نیروگاهدز
تعمیراتبررویواحد4نیروگاهکارون3

شماره هشتاد و پنجم
زمستان 1396

پروژه نظارت بر بهره برداری و تعمیرات سدها و نیروگاه های ششگانه خوزستان
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شماره هشتاد و پنجم
زمستان 1396

پروژه بهینه سازی سد دز
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برقآبی و دوقوسی بُتنی سد یک دز سد
یک توسط دز رودخانه روی بر که است
کیلومتری 23 در ایتالیایی کنسرسیوم
این شد. احداث اندیمشک شرق شمال
پاییندست اراضی از سد125000هکتار
نقشمهمیدرکنترل و آبیاریمیکند را
سیالبهایباالدستشدارد.نیروگاهاینسد

دارایقدرتنصب520مگاواتمیباشد
اینسدباارتفاع203متردرزمانساخت
سدهای مرتفعترین از یکی عنوان به خود
زمان( آن در جهان سد )ششمین جهان
نیز حاضر حال در و میشد شناخته
سدهای بین در دنیا بلند سد پنجاهمین

ساختهشدهودردستساختمیباشد.
شرکتمشانیردراینپروژه،بهعنوانمشاور،شرکتداردوالزمبهذکراستکههماکنونکارهایاجرایی
پروژهبهینهسازیواحدشماره4نیروگاهسددزدرجریاناستوپیشرفتکارآنحدود80درصدمیباشد.

پروژه سدهای شمیل و نیان

طرحشمیلونیانشاملدوسدخاکیبهارتفاع27.3متر)نیان(و32.3متر)شمیل(ازکفرودخانهباسیستم
انحرافبازوسرریزدریچهای)نیان(،سرریزکمکی،سرریزاضطراری،5زینچهدراطرافسدشمیل،سیستم
منحصربهفردچاهقناتوتخلیهکنندهتحتانی)شمیلونیان(بودهوآبگیرسطحیوحجمکلمخزندرحدود
160میلیونمترمکعباست.شرکتمشانیرکهدراینپروژهبهعنوانمشاور،مشارکتدارد،آخریناخبارطرح

سدهایشمیلونیانرابهشرحزیراعالممیدارد:
-تحویلموقتعملیاتاجراییاحداثسیستمزهکشیسدهایشمیلونیان

-اتمامعملیاتحفاریژئوتکنیکبهمنظورنصبابزارهایپیزومتریدرسدهایشمیلونیان
-اتمامعملیاتحفاریبهمنظوراجرایعملیاتردیابیرنگیسدشمیل

-شروعمرحلهاولعملیاتردیابیرنگیدرسدشمیل
-ابالغقراردادنظارتبرتعمیروبازسازیساختمانهایبهرهبرداریمجموعهسدهایشمیلونیان

-ارسالپیشنویسشرحخدماترفتارنگاریسدهایشمیلونیانوسدمیناب
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اهم رویدادهای پروژه های محیط زیست 

شماره هشتاد و پنجم
زمستان 1396

 انجام مطالعات محیط زیستی پروژه های امکان سنجی سایت صنایع انرژی بر منطقه آزاد ماکو 
و شهرک صنعتی مشترک با ترکیه

انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سایت دفع پسماند 
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وی
ر

مکانیابیصنعتیسببکاهشهزینههاوموفقیتواحدهایصنعتیمیشود.انجاماصولیاینمطالعات،عالوه
برتأثیراقتصادیبرعملکردواحدهایصنعتی،اثراتاجتماعی،محیطزیستیوفرهنگیمثبتیدرمنطقه

محلاحداثخودخواهدداشت.
دید با گردیده سعی مطالعات این در
و شناسایی به نسبت جامع و همهسونگر
انتخابمعیارهایمؤثردرمکانیابیشهرک
بروهمچنینشهرک انرژی صنعتیصنایع
صنعتیمشترکباترکیهاقدامگردد.دراین
راستا،ابتداویژگیهایمحیطزیستیمنطقه
آزادماکوموردبررسیوشناختقرارگرفته
وسپسنسبتبهتعیینپهنههایمناسبو
همچنینامکانسنجیزیستمحیطیسایت
هایپیشنهادیبرمبنایمعیارهایمنتخب
وضوابطاستقرارصنایعاقدامگردیدهاست.

نتایجبهدستآمدهحاکیازآناستکهسایتپیشنهادیکارفرمایمحترمجهتاستقرارشهرکصنعتی
صنایعانرژیبردرپهنهمناسببهلحاظضوابطزیستمحیطیواقعشدهولیسایتموردنظرجهتاختصاص
بهشهرکصنعتیمشترکباترکیهبهمنظورانطباقباطرحساختاری-راهبردیمنطقهآزادماکووهمچنین

رعایتکلیهضوابطزیستمحیطینیازمنداندکیجابجاییمیباشد.

احداثسایتهایدفعپسماندباهدفکاهشعوارضناشیازتولیدپسماندواستحصالبیشترینسوداز
آنبهصورتبازیافتانرژیومواددرکشورمادرحالگسترشاست.بااینحال،باتوجهبهماهیتپسماند
امکانآلودهشدنمحیطبهپسماندوجوددارد،کهمیتوانداثراتمنفیگستردهایبرجایگذارد.درمطالعات
ارزیابیاثراتزیستمحیطیسایتدفعپسماندباتوجهبهاثراتبالقوهپروژهویژگیهایمحیطیمحدودهتحت
تاثیرموردمطالعهقرارگرفتهومیزانپیامدهایمحیطیارزیابیمیگردد.درپیآنراهکارهاییبرایکاهش
اثراتسوءناشیازاجرایسایتوبهرهبرداریازآنارائهمیگرددتاآثارمنفیبرمحیطبهحداقلکاهش

مطالعات ادامه در پروژه یابد.این
مدیریتپسمانددرسطحمنطقهآزاد
ماکوانجاممیگیردوعالوهبرارزیابی
دفع سایت محیطی زیست اثرات
تولیدشدهدرسطحمنطقه پسماند
آزادماکو،طراحیایستگاههایانتقال

رانیزشاملمیشود.

اهم پروژه های معاونت محیط زیست
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موقعیتمکانیوتوپوگرافیکالنشهرتهرانبهعنوانبزرگترینمصرفکنندهآبشهریدرکشورونیز
ازمنابعآبسطحیدر اینشهر،منجربهجاریشدنحجمقابلتوجهی نحوهمصارفمختلفآبدر
مسیلها،نهرهاوکانالهایمناطقجنوبیتهرانگردیدهاست.اینمنابعتلفیقیازجریانهایکوهستانی،
فاضالبهایخانگی،شهری،صنعتی،بیمارستانی،آبهایبرگشتیناشیازمصارفمختلف،روانابهای
ناشیازبارندگیوپسماندهاوزبالههایشهریمیباشدوازبارآلودگیبسیارباالییبرخورداراست.این
روانابهایسطحیآلودهدرحالحاضردرتلفیقبامنابعآبزیرزمینیدرکشاورزیجنوبتهرانمورد
استفادهقرارمیگیردوآلودگیمحصوالتگیاهیودامیتولیدشده،پیامدهاینامطلوبزیستمحیطی
ازجملهآلودگیخاکدردرازمدتوآلودگیمنابعآبزیرزمینیازطریقنفوذآبهایآلودهبهفاضالباز

تبعاتدیگراینموضوعاست.
بااجرایاینطرحکهشاملاحداثدوتصفیهخانه،خطوطانتقالواحداثمخازنمدوالرذخیرهوتنظیم
پسابمیباشد،موجباتارتقاءکیفیتروانابهایسطحیآلودهجهتبهرهبرداریبهینهازمنابعآبی،سالم

سازیآبمورداستفادهدرکشاورزیوهمچنینبهبودسطحبهداشتعمومیمنطقهرافراهممیسازد.
ازآنجاکهسیاستها،قوانینوبرنامههایهرجامعهازطریقشرایطحاکمبرمحیطزندگیافرادمیتوانند
اثراتخودرادرنهایتبرسالمتمردموبهرهمندیعادالنهآنانازفرصتهایسالمتاعمالنماید،الزم
استکهدرسیاستگذاریهاوبرنامهریزیهایاجتماعیبهسالمتتوجهخاصیمبذولداشت.بهاین
به افزارهایمختلف نرم و ها باروش تا است اهمیت بسیارحائز پیوستسالمت مطالعات انجام منظور
کارگرفتهشدهدراینمطالعاتاثراتطرحرابرسالمتجامعهتحتتأثیربررسیکردهومشکالتومعضالت

مرتبطباطرحراعنوانوراهکارهایمدیریتیوپیشگیرانهراارائهنمود
شماره هشتاد و پنجم
زمستان 1396

مطالعات پیوست سالمت طرح ساماندهی آب های سطحی  آلوده جنوب تهران
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اهم پروژه های معاونت حمل و نقل و شهرسازیر
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پروژه خدمات مطالعات بررسی و تهیه دستورالعمل های فنی و امکان سنجی بهره گیری از  
فناوری های نوین در طراحی های راه آهن

اینپروژهدرمردادماهسال1398ازطرفکارفرمایطرح،شرکتساختوتوسعهزیربناهايحملونقل
کشوربهشرکتمشانیردرقالبقرارداد12ماههابالغشد.شرحخدماتشرکتمشانیردراینطرحعبارت
استازانجاممطالعاتمراحلاولودوموارائهخدماتفني-مهندسيوتهیهمتون،مستندات،نقشهها،
دستورالعملها،مشخصاتفني،کتابچههايمحاسباتفني،تهیهگزارشهاوارائهطرحهايمقدماتيدر
تاسیسات،تجهیزاتوسیستمهامورد اقتصاديمصالح، اولیه،توجیهفني- بررسي اول)شناسایي، مرحله
استفادهدربخشهايمختلفساختمانها،محوطهومکانیابي(،همچنینتهیهکلیهمدارک،ریزمحاسبات،
کامل، صورت به دوم مرحله نقشههاي تهیه و فني مشخصات دستورالعملها، اجرایي، روشهاي معرفي
برنامهزمانيدرچارچوبنظراتکارفرماو تهیهساختارشکستدرچارچوب برآوردمقادیر، ریزمترههاو
براساسبرنامهکليوشرحخدماتمربوطهانجامخواهدشد.خدماتفنيمهندسيبارعایتمواردفوقالذکر

مشتملبرسرفصلهايزیراست.
-خدماتفنيمهندسيموضوعبررسيامکانوچگونگياستفادهازانرژيهايتجدیدپذیروبهینهسازيانرژي

)BMS(خدماتفنيمهندسيموضوعسیستمهايمدیریتساختماندرایستگاههايراهآهن-
الکتریکيساختمانهاومحوطه)سایت( -تهیهضوابطفنيودستورالعملهايطرحواجرايتاسیسات

ایستگاههايراهآهن
با تقاطع در برق خطوط زمیني و هوایي عبور ضوابط و ها دستورالعمل تهیه مهندسي فني خدمات -

محورهايراهآهن
-خدماتفنيمهندسيتهیهوندورلیستتامینکنندگانوتولیدکنندگانتجهیزاتباتوجهبهتوانمنديهاي

داخليومالحظاتاقتصادمقاومتي
-خدماتفنيمهندسينورپردازيابنیهفنيوساختمانهايایستگاههايراهآهن

پروژه احداث بوستان بانوان منطقه یک شهر قزوین
اینپروژهدرتیرماهسال1398ازطرفکارفرمایطرح،شهرداریقزوینبهشرکتمشانیردرقالبقرارداد
18ماههابالغشد.شرحخدماتشرکتمشانیردراینطرحانجامخدماتنظارتعالیهوکارگاهیشامل
مدیریتوبرنامهریزیمنابعوزمان،خدماتمدیریتپروژههماهنگیویکپارچگی،خدماتکنترلکیفیت،

مالیوقراردادی،ایمنیومحیطزیست،مدیریتریسک،مدیریتارتباطاتمیباشد.

شماره هشتاد و پنجم
زمستان 1396
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شماره هشتاد و پنجم
زمستان 1396

اخبار منایشگاه ها
حضور شرکت مشانیر در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و 

پتروشیمی

نمایشگاهبینالمللينفت،گاز،پاالیشوپتروشیميایرانبهعنوانبزرگترینرخدادصنعتيوتجاريایراندر
اینحوزهکهساالنهباحضورجمعکثیريازشرکتهايتوانمندداخليوخارجيدرزمینهصنعتنفت،گاز،
پاالیشوپتروشیميبرپاميگردد،فرصتبسیارمغتنمياستتاشرکتهايفعالدراینصنعتدستاوردهاو
محصوالتخودرادرمعرضبازدیددستاندرکارانومتخصصاناینصنعتقراردهندوبادرنظرگرفتنروند

تقاضايبازارهاوسمتوسويرشداینصنعت،فعالیتهاونوآوريهايآتيخودراهدایتنمایند.
دائمی محل در ماه اردیبهشت تاچهاردهم یازدهم روزهای در امسال همایش، این دوره چهارمین و بیست
نمایشگاههایبینالمللیتهرانبرگزارشد.شرکتمشانیرنیزبهعنوانیکیازفعاالنومتخصصانشناختهشده
درزمینۀپژوهشهایمربوطبهصنایعنفتوگازوپتروشیمیوباهدفَبهروزرسانیآگاهیعلمیخوددرزمینۀ
آخریندستاوردهایعلمیوتحقیقاتیوصنعتیروزدنیاوتبادلاندیشهدرموردآخرینفعالیتهاوخدمات

خودبامتخصصینداخلیوخارجیحاضردراینکنفرانسحضورداشت.
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حضور شرکت مشانیر در پنجمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو

پنجمینکنگرهراهبردیونمایشگاهنفتونیروباموضوعمحوری»آیندهفضایکسبوکاردرصنایعنفتو
نیرویایرانبامحوریتبخشخصوصی«،درروزهای16و17مهرماهسالجاریدرمرکزهمایشهایبینالمللی
صداوسیماباحضوروزیرمحترمنفتبرگزارشد.درمراسمافتتاحیهواختتامیهاینرویدادمهم،شماریازچهره
هایبرجستهداخلیوبینالمللیازجمله»محمدرضاباهنر«،نمایندههفتدورهمجلسشورایاسالمی،»الرس
نوردام«،سفیرنروژ،»محمدحسینعادلی«،رئیسهیاتمدیرهانجمناقتصادانرژیایرانو»غالمرضامنوچهری«،

و مهندسی شرکت عامل مدیر
، OIEC- نفت صنایع ساختمان
وزیر معاون تربتی«، منتظر »حسن
گاز ملی شرکت مدیرعامل و نفت
ایران،»بهزادمحمدی«،معاونوزیر
نفتومدیرعاملشرکتملیصنایع
پتروشیمیو»محمدفاضل«مشاور
وزیرنیروبهعنوانسخنرانانکلیدی

حضورداشتند.
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از یکی بهعنوان مشانیر شرکت 
انرژی و نفت حوزۀ در فعال ارکان
کرد پیدا حضور نمایشگاه این در
علمیشرکت، اهداف راستای در تا
عالوهبرآگاهیازآخریننوآوریها،
در دنیا روز فناوریهای و تولیدات
اینصنعت،جهتآشناییوگفتگوی
بیشترباپیمانکاران،تامینکنندگان،
مدیرانوفعاالناینحوزهومعرفی
یکساله فعالیتهای و دستاوردها
فعال حضوری عرصه این در خود

داشتهباشد.

شماره هشتاد و پنجم
زمستان 1396
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شرکت در هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته

هفتمیننمایشگاهبینالمللیحملونقلریلی19تا22خردادماهسالجاریدرمحلدائمینمایشگاههای
بینالمللیتهرانبرگزارشد.بسیاریازشرکتداخلیوخارجیازکشورهایروسیه،ترکیه،چینولتونیدراین

نمایشگاهبینالمللیحضوریافتند.
سرمایه در مشارکت و جهان و ایران ریلی تکنولوژیهایصنعتحملونقل و دستاوردها آخرین از رونمایی
گذاریها،ازمهمتریناهدافهفتمیننمایشگاهبینالمللیحملونقلریلی،صنایع،تجهیزاتوخدماتوابسته
است.الزمبهذکراستایننمایشگاهکهبهعنوانبزرگتریننمایشگاهبینالمللیحملونقلریلیکشورشناخته
باهمکاریشرکتهایعضو و وشهرسازی راه و تجارت و وزارتخانههایصنعت،معدن باحمایت میشود،
انجمنصنایعریلیایران،شرکتهایعضوانجمنصنفیحملونقلریلی،دانشکدهفنیومهندسیراهآهن،

شرکتهایحملونقلریلیباریومسافریوشرکتراهآهنجمهوریاسالمیایرانبرگزارشد.
برگزاریکنفرانسبینالمللیباحضوراساتیدداخلیوخارجی،متخصصینوکارشناسانصنعتحملونقل
ریلی،صنایع، ونقل المللیحمل بین نمایشگاه هفتمین رویدادهای مهمترین از ماه روز19خرداد در ریلی
تجهیزاتوخدماتوابستهدرسالجاریبود.هدفازبرگزاریایننمایشگاهوکنفرانسعلمی،توسعهزیربناهای
حملونقلریلیاستکهدرتوسعهپایدارورشداقتصادیکشورنقشمهمیداردوبرگزاریایننمایشگاه
بینالمللیدرتهرانمیتواندجایگاهمنطقهایایرانرادرترانزیتکاالدرمسیرکریدورهایبینالمللیشمال

-جنوبوشرق-غرببیشازپیشتقویتکند.
و مطالعات حوزۀ در باسابقه و دانشبنیان های شرکت ترین شده شناخته از یکی بهعنوان مشانیر شرکت
فعالیتهایمربوطبهحملونقلوصنایعریلی،درایننمایشگاهحضوریافتوموردبازدیدمدیرانعاملو

مسئوالنبلندپایۀکشوریواستانیوسایربازدیدکنندگانقرارگرفت.
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  بازدید از خطوط و پست های منطقه آذربایجانر

منظور به 1398/5/30 مورخه چهارشنبه روز در
پیگیریآخرینوضعیتاجراییپروژههاوجلسه
و دیدار و ها پروژه از بازدید برنامه ، هماهنگی
محترم اعضای و عامل محترم مدیریت با مذاکره
هیئتمدیرهبرقآذربایجانتوسطمدیریتمحترم
انتقال های طرح محترم معاونت شرکت، عامل
و عامل مدیریت محترم مشاورین نیرو، توزیع و
بسیار جلسه آمد. عمل به پروژه محترم مدیران

مفیدوپرباریبرگزارگردیدوکارفرمایمحترمضمنابرازرضایتازارائهخدماتمهندسیونظارت
کارگاهی،شرکتمشانیررابهعنوانبازویفنیواجراییکارفرماتلقینمودند.هیاتمذکوربازدیدی
ازکارخانهپارسساختارودیداربامدیرعاملوآشناییباتوانمندیهاوقابلیتهایفنیآنشرکتبه

عملآوردند.

تهران  شهر  شورای  محترم  اعضای  بازدید 
دوم  تاریخ  در  تهران  ششم  خانه  تصفیه  از 

مردادماه1398
تاریخ1398/5/2اعضایمحترمشورایشهر در
تهرانآقایانمهندسمیرلوحیومهندسفراهانی
روند و تهران شرب آب ششم تصفیهخانه از
اجراییآنبازدیدنمودند.مدولاولتصفیهخانه
باظرفیت7.5مترمکعب تهران ششمآبشرب
درثانیهیکیازبزرگترینتصفیهخانههایآب

کشورمحسوبشدهوتکمیلاینپروژهمیتواندامنیتآبیشربشهرتهرانراافزایشدهد.باتوجه
بهاهمیتاینموضوعاعضایمحترمشوریشهرتهرانضمنبازدیدازاینتصفیهخانهورونداجرایی
پروژهوتاکیدبرلزوماحداثاینتصفیهخانه،برایسرعتبخشیدندرتکمیلوبهرهبرداریازاین
تصفیهخانهقولمساعدتوهمکاریالزمراازطرفشوریشهرتهرانارائهنمودند.الزمبهذکراست
براساسبرنامهریزیهایصورتگرفتهمقررشدهاستباتامینمالیطرح،اینپروژهتااسفندماهسال

جاریبهبهرهبرداریبرسد.

  بازدید ریاست و مدیران امور نظام فنی و اجرایی 
کشور از سد و نیروگاه سیاه بیشه 

امور ریاست 1398/4/16 مورخ یکشنبه روز   
نظامفنیواجراییمشاورینوپیمانکارانسازمان
برنامهوبودجهکشور)جنابآقایدکترقانعفر(به
همراهمعاونانمحترمایشانازپروژهسدونیروگاه
تلمبهذخیرهایسیاهبیشهبازدیدنمودند.دراین
بازدیدمدیریتعاملمحترمشرکت،جنابآقای
دکترمقدمومعاونانومدیرانهمراه،بهتشریح

تاریخچهوفرآیندمطالعات،طراحی،نظارتوبهرهبرداریازاینپروژهعظیموشاخصملیپرداختند.در
پایاننمایندگانمحترمسازمانبرنامهوبودجهکشور،ضمنقدردانیازتالشهاوخدماتانجامگرفته

توسطمشانیر،خرسندیوافتخارخودراابرازنمودند.
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متدید صالحیت مشانیر در لیست مشاوران مورد تایید وزارت نیرو در حوزه پدافند غیرعامل 

باتوجهبهصالحیتشرکتمشانیردرارائهخدماتمهندسیدرزمینهپدافندغیرعاملدرلیستمشاوران
موردتأییددفترمدیریتبحرانوپدافندغیرعاملوزارتنیرو،تاریخاعتبارشرکتبادرجناممدیریتعامل

محترمتا1399/2/12تمدیدگردید.

ثبت رشکت مشانیر در سامانه اطالع رسانی سامانه های نوین آبیاری

شرکتمشانیرموفقبهاخذتاییدیهازوزارتجهادکشاورزیجهتارائهخدماتمهندسیدرگروهمهندسی
آبوسامانههاینوینآبیاریگردید.

برنامه ازراهبردهایرشدبخشکشاورزیدر بهعنوانیکی آبیاری نوینوشبکههای آبیاریهای توسعه
پنجمتوسعهموردتوجهقرارگرفته،چنانچهبراساساینبرنامهپیشبینیمیشودبهرهوریآبدربخش
کشاورزیکههماکنونحدود35درصداستبااجرایطرحهایآبخوانداریواصالحساختاردشتهای
آبیتاپایانبرنامهپنجسالهپنجمبه65درصدافزایشیابدکهدراینبرنامههرسالهیکمیلیونهکتاراز

اراضیکشاورزیکشوربهسیستممکانیزهآبیاریتجهیزخواهدشد.
جهتدستیابیبهاینامر،سامانهاطالعرسانیسامانههاینوینآبیاری،بهشرکتهایمربوطهکهدارای

عضویت رشکت مشانیر در نظام صنفی رایانه ای

صنفی نظام سازمان از را ارتباطات و اطالعات فناوری زمینه در فعالیت اجازه مشانیر شرکت
بخش مناسبات گری تنظیم هدف با کشور ای رایانه صنفی نظام سازمان کرد. دریافت رایانهای
از حمایت قانون اساس بر ای رایانه تجاری امور ساماندهی در موثر مشارکت و دولتی و خصوصی
وزیران هیات مصوب نامه آیین و اسالمی( شورای مجلس 1379/10/4 )مصوب افزار نرم پدیدآورندگان
شرکتهای انجمن ادغام با و نمود آغاز را خود فعالیت 1384 سال تیرماه از )1383/4/24 )مصوب
است. بوده فعال زمینه این در گذشته سال چهارده در نهاد مردم سازمانی عنوان به ایران انفورماتیک

حضور نماینده مشانیردر هیأت رئیسه کمیته تخصصی انرژی های تجدیدپذیر
معاونطرحهایصنعتیوانرژیهایتجدیدپذیرشرکتمشانیربهاتفاقآرابهعنوانرئیسکمیته
تخصصیانرژیهایتجدیدپذیرسندیکایصنعتبرقایرانانتخابشد.سندیکايصنعتبرقایران
که است برق صنعت مشاور و پیمانکار تجهیزات، سازنده شرکت 514 از متشکل صنفي، نهاد یک
درراستایدفاعازمنافعمشروعاعضایخودوبراساسنقشوجایگاهتشکلهایصنفیدرسند
چشماندازبیستسالهکشور،افزایشاثربخشیسرمایهگذاریهایانجامشدهدرصنعتبرقازطریق
ساماندهیبخشخصوصیوتعمیقمشارکتوشکلدهیبهسرمایهاجتماعیدرمیانخانوادهصنعت
برقایرانرادنبالمیکند.انتخاباتدورپنجمهیاترئیسهکمیتهتخصصیانرژیهایتجدیدپذیر
اجتماعاتسندیکای سالن در 98/07/29 مورخ 56شرکت، باعضویت ایران برق سندیکایصنعت
صنعتبرقایرانبرگزارشدوآقایدکترکریمکبیریبهعنواننمایندهشرکتمشانیربهاتفاقآرابه

عنواننفراولورئیسکمیتهتخصصیانتخابگردید.
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ظرفیت نصب شده انرژی های تجدیدپذیر کشور به 8۴1 مگاوات رسید

بهگزارشپایگاهاطالعرسانیوزارتنیرو،تاکنونازمنابعتجدیدپذیرحدودسهمیلیاردو412میلیون
کیلوواتساعت،انرژیتولیدشدهکهاینمیزانتولیدبرقتوانستهازانتشارحدوددومیلیونو368هزارتن
گازگلخانهایبکاهد.اینمیزانتولیدانرژیهاینوباعثشدهبیشازیکمیلیاردو185میلیونمترمکعب
ازمصرفسوختهایفسیلیدرایرانکهجزوعواملاصلیآالیندگیهوادرکشوراست،کاستهوبیشاز
918میلیونلیتردرمصرفآبنیزصرفهجوییشود.عملکردنیروگاههایتجدیدپذیر459میلیونکیلووات
ساعتکاهشتلفاتدرشبکهبرقرابههمراهداشتهوموجبانتشارنیافتن18هزارتنآالیندههایمحلی

شدهاست.
شده نصب ظرفیت و است احداث حال در کشور درون تجدیدپذیر نیروگاه مگاوات 384 هماکنون
نیروگاهتجدیدپذیرمگاواتیدرکشور تاکنون115 نوبه841مگاواترسیدهاست.همچنین انرژیهای
نصبشدهو37نیروگاهمگاواتیدیگرنیزدرحالاحداثاست.تاکنونسههزارو403نیروگاهخورشیدی
مقیاسکوچکدرکشورنصبشدهودوهزارو500نیروگاهدیگرنیزدرحالنصباست.همچنینحجم
سرمایهگذاریغیردولتیدراینبخشبهبیشاز124هزارمیلیاردریالرسیدهاست.بررسیاعدادوارقام
موجوددراینبخشحکایتازآنداردکه41درصدنیروگاههایتجدیدپذیرکشورازنوعخورشیدی،36
درصدازنوعبادی،10درصدازنوعبرقآبیکوچک،دودرصدازنوعبازیافتحرارتیوتوربینهایانبساطی

ویکدرصدنیزازنوعزیستتودهاست.

برنامه های کشور برای توسعه تجدیدپذیرها
زده تخمین است. بادی و انرژیهایخورشیدی مانند نو انرژیهای لحاظ از پرپتانسیلی ایرانکشور
میشودباشرایطفعلیبین15تا20هزارمگاواتظرفیتقابلنصبنیروگاههایبادیکهصرفهاقتصادی
باالتراست،چون انرژیخورشیدیبهمراتب با ایرانوجودداشتهباشد.اینظرفیتدررابطه دارند،در
نیروگاههایخورشیدیمحدودیتنیروگاههایبادیراندارندودربیشترنقاطکشورقابلیتنصبنیروگاه
خورشیدیوجوددارد.درسال2017،معادل81درصدانرژیموردنیازجهانازانرژیهایفسیلیتأمین
شدهاستواینمیزاندر23سالآیندهبه76درصدمیرسد.طبقبرآوردهایانجامشده،اینمیزاندر

بدترینحالتبه56درصدخواهدرسید.
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کمک آن بر مؤثر عوامل شناخت که کالنشهرهاست زیستمحیطی مخاطرات مهمترین از هوا آلودگی
شایانیبهکاهشآثارآنخواهدکرد.حلاینمشکلنیازمندمطالعاتدقیقدرزمینۀشناساییآالیندهها
ومتغیرهایمؤثربرآنهاست.امروزهآلودگیهواباتوجهبهپیامدهایزیانبارآنبهیکیازملموسترین
افزایش جمعیت، رشد به توجه با اخیر سالهای در است. شده تبدیل تهران زیستمحیطی معظالت
شهرنشینی،توسعهصنعتیوافزایشمصرفسوخت،کنترلآلودگیهواسختترشدهاست.بهگزراشبانک
جهانی،تهراندرمیان26شهربزرگجهانبهلحاظآالیندگیدرردهدوازدهمقراردارد،کهرقمیتامل
برانگیزاست.آلودگیهوایکیازعواملزیستمحیطیخطرناکازجنبهبهداشتیدرایراناستکهشامل
اوتیسموسکتهمیباشد. آلزایمروپارکینسون، بیماریهاییمانندآسم،سرطانریه،هیپروتروفیبطنی،
عالوهبربیمارهاییادشده،ساالنهدرتهرانبیشاز4000نفربراثرآلودگیهواجانخودراازدست
میدهند.آلودگیهواعالوهبرکاهشکیفیتزندگی،مشکالتاقتصادینیزبهدنبالدارد.درهمینزمینه،

هزینههایاقتصادیناشیازآلودگیهوادرتهران،درحدود6/2میلیارددالربرآوردهشدهاست.
پیشازاینهمواره،نوکپیکاناتهامدررابطهباعاملاصلیآلودگیهوایتهران،اغلبمتوجهخودروهای
شخصیبودهودرهمینراستا،اقداماتیجهتکاهشوکنترلترددوسایلنقلیهشخصیاعمالشدهاست،
بااینحال،آنچهدرآخرینگزارشبانکجهانیدرخصوصآلودگیهوایتهران)هزینههایسالمت،
منابعوسیاستها(ارائهشدهاست،واقعیتدیگریرادراینزمینهروشنمیکند،درگزارشیادشده،
عنوانشدهاست،اگرچهوسایلنقلیهسبک،دارایفراوانیباالییهستند،بااینحال،بیشترینسهمدر
تولیدآالیندههاوگردوغبارمتوجهآنهانبوده،بهطوریکهدرسهمبندیآالیندهها،وسایلنقلیهسبک،
از ازسویدیگر،موتورسیکلتهاکهیکیدیگر و اختصاصمیدهند، بهخود را میرانکل تنها3درصد
اماآن آالیندههایعمدهبهحسابمیآیند،سهمی12درصدیدرآلودگیهوایکالنشهرتهراندارند.
چهدراینگزارشحائزاهمیتاست،سهمبسیارباالودرحدود60درصدیوسایلنقلیهسنگین،شامل
اتوبوسهایبخشخصوصی،اتوبوسهایشهریتهرانوکامیونهامیباشد،کهاینموضوعنشانمیدهد
ارتکنولوژیهایقدیمیوعدم استفاده بودن، ازجملهفرسوده بهدالیلمختلف کهخودروهایعمومی

استفادهازکاتالیستهایموردنیاز،بیشترینسهمرادرافزایشآلودگیهوایتهراندارند.
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ایرتاکسی در فرودگاه های کم تردد راه اندازی می شود

سیاوشامیرمکریدربارهآخرینوضعیتراهاندازیایرتاکسیدرفرودگاههایکوچکوموضوعهوانوردی
عمومیبااشارهبهروندتکمیلیزیرساختهایایرتاکسیدرکشور،گفت:درمرحلهاولباهماهنگیسازمان
هواپیماییکشوریوموافقتوزیرراهوشهرسازیوحوزهمعاونتحملونقلوزارتخانه،درحالفراهم
ایجاد برای اصلیصدورمجوز امابحث  اینحوزههستیم، برای ایجادمشوقهایی و زیرساختها سازی
پیگیریمیکنند. را اینموضوع آنها ازسویسازمانهواپیماییکشوریاستکه ایرتاکسی شرکتهای
امیرمکریاظهارداشت:البتهمحدودیتهاییدرحوزهامنیتیاینپروازهاوجودداردکهدرحالمذاکرهو

آغاز پویش »الف - ب ایران« 

کمپین»الف-بایران«باهدفافتتاحهر
هفتهیکطرحبزرگبخشآبوبرقازروز
شنبهسیزدهممهرماه98بهصورترسمی
وازاستانکهگیلویهوبویراحمدکلیدخورد.
پنجشنبه، نیرو، وزیر اردکانیان، رضا آقای
برگزاری روز آخرین در مهرماه یازدهم
فاضالب و آب صنعت نمایشگاه پانزدهمین
هفته هر که داد وعده خبرنگاران جمع در
یکپروژهبزرگآبوبرقدرسراسرکشور
افتتاح ایران« قالبکمپین»الف-ب ودر
برای نیرو وزارت تالش از وی میشود.
خدمترسانیبیشتربهمردمخبردادوگفت:

درنیمهدومامسال،هرهفتهطرحیبزرگدرعرصهآبوبرقدرسراسرکشورافتتاحخواهدشد.آقای
اردکانیانافزود:بیشاز220طرحدربخشآبوآبرسانی،تصفیهخانهآبوفاضالب،آبرسانیروستایی،

نیروگاهبرقحرارتیوتجدیدپذیردرهمهاستانهابهرهبرداریمیشود.
وزیرنیروهمچنینگفت:تالشمیشودبهسهمخودوبهقدراستطاعتواستعدادهایموجودازشرایط
تحریمحسناستفادهراداشتهباشیم،گرچهشرایطسختاست،اماتالشمیشودهیچگونهوقفهایدر

تامینآبوبرقایجادنشود.
آقایاردکانیان،وزیرنیرودرمراسماختتامیهپانزدهمیننمایشگاهبینالمللیصنعتآبوتاسیساتآبو
فاضالبایراناظهارداشت:درتالشیمتابااستفادهازظرفیتهایقانونیمانندتبصره18،5و19بتوانیم
حرکتهایجدیدیدرتنوعبخشیبهمنابعمالیوکمکبهبخشخصوصیپدیدآوریمتاازاینطریق

فشارکمتریبرسازندگانوتولیدکنندگانآبوانرژیواردشود.
از اوراسیاخواهدشد،گفت:پس اقتصادی اتحادیه وارد آبانماهرسما پنجم از ایران اینکه بیان با وی
پیوستنایرانبهایناتحادیهبازاروسیعیدراختیارکشورمانقرارخواهدگرفتکهاگرهوشمندانهبااین

مسئلهبرخوردنکنیم،طبیعتابازارکشوررادراختیاراعضایاوراسیاقراردادهایم.
وزیرنیروبابیاناینکه»بایستیازکنارتحریمهایهوشمندانهبتوانیمدستاوردبزرگکماتکاییبهنفت
آماج زماندیگری ازهر بیش ما وملت برایکشورحاصلکنیم«،گفت:درشرایطیکهکشور را خام
تحریمهاوعهدشکنیهایدشمناناستوآثارهجمههایدشمنانفردفردجمعیتکشورراهدفقرارداده
است،بخشخصوصیبهعنوانمهمتریننیرویمحرکهاقتصادکشور،نقشیبیشازپیشبرعهدهداشتهو
حضوراینبخشدرعرصهایمانندتامینآبکهیکیازمهمترینارکانتوسعههرکشوریبهشمارمیرود،

بیتردیدازجایگاهویژهایبرخورداراست.
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فرودگاههایکوچکبهتهرانبهدلیلترافیک
باالیفرودگاهتهرانومحدویتهاییکهداریم،
که فرودگاههایی میدهیم ترجیح نداریم؛
اولواردبحث ترافیککمتریدارند،درگام
ایرتاکسیشوند.مدیرعاملشرکتفرودگاههاو
ناوبریهواییایراناضافهکرد:همچنینمادر
اینصورتدستمانبازتراستتاسایرخدمات
کوچک فرودگاههای در عمومیرا هوانوردی
فرودگاهها این در خدمات این و دهیم ارائه

مناسبترخواهدبود.

نخستین بویه اقیانوسی ساخت داخل در بندر شهید رجایی نصب شد

مدیرکلبنادرودریانوردیهرمزگانگفت:نخستینبویهپلیاتیلناقیانوسیصددرصدایرانیدرحوضچهبندر
شهیدرجایینصبشد.الهمرادعفیفیپوردربارهساختبویهاقیانوسیدربندرعباس،اظهارداشت:بویههایا
عالیمشناوردریاییتاکنونبهصورتواردات،تامینودرآبراهههایدریانوردیمناطقمختلفخلیجفارس

ودریایعمانازجملهمحدودهآبهایتنگههرمزنصبشدهاند.
بهگزارشسازمانبنادرودریانوردی،عفیفیپورخاطرنشانکرد:ساختنخستینبویهپلیاتیلناقیانوسی
تولیدداخلبااستفادهازموادومصالحداخلیمیتواندگاممهمیدرخودکفاییکشور،عدمنیازبهواردات

آنوجلوگیریازخروجارزمحسوبشود.
ویتصریحکرد:اینتجهیزاستراتژیکازنوعبویهاقیانوسی،بابهرهگیریازفناوریقالبگیریدورانیو
استفادهازموادپلیاتیلنخامدرجهیکمحصولپتروشیمیهایداخلکشورطیدوماه،تولیدشدهویک

محصول100درصدایرانیمحسوبمیشود.
عفیفیپورپیشبینیکرد:امیدواریماینمحصولپسازطیکردندورهآزمایشیسهتاششماهه،اوایل
سالآیندهبهتولیدانبوهبرسدودردسترسبنادروسواحلمنطقهخلیجفارسوسایراستانهایساحلی

کشورقرارگیرد.
شایانذکراست،بویهها،عالیمشناوردریاییهستندکهمسیرهایدریاییراجهتترددایمنکشتیهاو
شناورهایعبوریدردریاها،کانالهایدریانوردیوسایرآبراهههافراهممیکنند؛بدونوجوداینعالیم
مهمکمکناوبری،احتمالبروزخطراتیدرصنعتدریانوردیهمچونتصادف،بهگلنشستنوسایرآسیبها

برایشناورهاوجودخواهدداشت.
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انگلستاندرسالجاری،پیشروترینکشوردرزمینهتوسعه ازآناستکه نتایجگزارشهاحاکی
توربینهایبادیدراروپابودهاست.البتهاینتوربینهاقبلازشروعبهکاربایدازنظرزیستمحیطی

ارزیابیشوندومجوزفعالیتدریافتکنند.
آمارهاحاکیازآناستکهانگلیس931مگاواتظرفیتنیروگاهبادیدریاییداردکهتقریباسه
برابردانمارک)374مگاوات(استکهدرجایگاهدومقرارداردواینگسترشبهدلیلافزایشاستقرار

اینتوربینهایبادیادامهدارد.
محققاناینبرنامه،افزودننیروگاههایبادیدریاییرادرسایتهایمربوطهباحفاظتازطبیعت

ارزیابیمیکنند.
محققاناظهارکردند:افزایشهفتتوربینبادیجدیددرسواحلانگلستانتوانستهظرفیتانرژیهای

تجدیدپذیراینکشورراتا2.8گیگاواتافزایشدهد.
برق تولید برای بادیگفتهمیشودکهدردریا توربینهای از بهمجموعهای بادیدریایی، نیروگاه
مستقرمیشوند.سرعتباددردریابیشترازساحلویاخشکیاست،ازاینرو،برقراباتوانبیشتری

تولیدمیکند.

در آن سوی مـــرزها
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بهتازگییکمزرعهانرژیخورشیدیجدیددرانگلیسراهاندازیشدهاستکهنیرویخطوطریلی
راهآهنمقابلخودرابااستفادهازانرژیخورشیدیتامینکند.اینفناوریبرایاولینباردرجهانمورد

استفادهقرارمیگیرد.
در )Aldershot( الدرشات شهر نزدیکی در مسیری در خورشیدی پانل 100 حدود پروژه این در

انگلیسنصبشد.پروژهایکهمیتواندبرایقطارهایانرژیخورشیدی،پیشروباشد.
چندینایستگاهقطاردرانگلیسچندوقتیاستکهبااستفادهازانرژیخورشیدیکارمیکنند.

شرکتنتوورکریل)Network Rail(کهبیشترزیرساختهایراهآهنانگلیسرامدیریتمیکند،
میلیاردهاپوندرابرایبرقراریخطوطریلیاختصاصدادهاستودرصورتموفقیتآمیزبودناینپروژه

اخیرقصدداردخطوطریلیرابااستفادهاز
انرژیخورشیدیتوسعهدهد.

دولتانگلیسقصدداردتاسال2040
دیزلیدر ازسوختهای استفاده میالدی،
شبکهریلیاینکشورراازبینببرد.افرادی
کهدرپشتصحنهاحداثاینپروژهبودند،
اظهارکردندکهانرژیتجدیدپذیرخورشید
میتواند20درصدازشبکهریلیزیرزمینی
از بسیاری ریلی شبکههای و لیورپول

شهرهایانگلیسرانیروبخشد.

اولین خط ریلی انرژی خورشیدی جهان آغاز به کار کرد

روش جدید تبدیل آب دریا به سوخت هیدروژنی

.
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اکنون اما بود، بر انرژی بسیار تصفیهآب روند درگذشته ،PNAS ژورنال در منتشرشده تحقیقات طبق
دانشمندانفهمیدهاندکهچگونهازفرآیندهایقبلیبهطورکاملصرفنظرکنندوآبدریارابههیدروژن

قابلاستفادهتبدیلکنند.
دانشمنداندانشگاهاستنفوردودانشگاهفنآوریشیمیاییپکنگفتندتولیدسوختهیدروژنازمنابعآب
شیرینباعثکاهشمنابعآبشیرینمیشود.ایننظریهباتوجهبهتغییراتاقلیمیکهمنجربهوخیمشدن

وضعیتخشکسالیدرسراسرجهانشدهاستدرستبهنظرمیرسد.
برایجداکردنهیدروژنازآبوتبدیلآنبهسوختنیازبهمحلولنمکیاستکهالکترودهایمخصوص
بههیدرولیزدرآنقراربگیرند.انتخابجنسپوششالکترودهاکهدرمحلولآبنمکیواکنشناپذیرباشند
خودمسئلهمهمیاست.دانشمندانیکپوششفلزیجدیدبرایالکترودهایمورداستفادهدرآزمایشایجاد

کردندکهبهآنهااجازهمیدهددربرابرواکنششیمیاییکهدرآبنمکیرخمیدهدمقاومتکنند.
ازآنجاکهبرایتقسیمآببههیدروژنواکسیژن،بارالکتریکیالزماست،دانشمندانسعیکردنددستگاهخود

راتاحدممکنسازگاربامحیطزیستساختهوازسلولهایخورشیدیاستفادهکنند.
SCUBA یادندههای شیمیداناستنفورد،هونجیدای،گفتکهاینسیستممیتوانددرزیردریاییها
استفادهشود.سلولهایسوختهیدروژنیمیتوانندبراینیروگاههایمستغرق،زیردریاییهاودرسازههای
زیرآببهکارگرفتهشوندواکسیژنحاصلازواکنششیمیاییتجزیهآبنیزمیتواندبرایتنفساستفاده

گردد.
درحالحاضر،نیازبههیدروژنهنوزنسبتاًمحدوداست،زیرااقتصادبهاصطالحمتکیبرهیدروژنهنوزکامال

جانیفتادهاستودرمراحلاولیهرشدخودقراردارد.
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یکیازمسائلکنونیکشورهایجهان،کمتوجهیبهساختوسازهایاصولیبارویکردحفظمحیطزیست
است.درحرکتجهانیبهسویتوسعهپایدار،معماریقطعایکیازعواملاصلیوراهبردیآنخواهدبود،
چراکهساختمانها،اصلیترین،وسیعترینوماندگارترینتغییراتیهستندکهانساندررویکرهزمینبه

وجودآوردهاست.
یکمطالعهنشاندادهکهمصرفبرقبهازایهرمترمربعدرساختمانهایاداریمرتفع)20طبقهیابیشتر(

تقریباًدوونیمبرابرساختمانهایکمارتفاع)ششطبقهیاکمتر(است.
بهگزارشزیستآنالین،میزانمصرفگازبرایگرمایشساختمانهایبلندحدود40درصدومیزانکل
انتشارکربنازاینساختمانهادوبرابربیشترازساختمانهایکمارتفاعاست.آسمانخراشهایشیشهای
درمصرفانرژیبدترینهستند.پنجرههایبزرگممکناستمنظرهایباشکوهرابرایانسانایجادکنند،
امادرهوایسردگرمارابیشتربهبیرونهدایتمیکند.حتیپنجرههایدوجداره،گرمایبیشترینسبت

بهدیوارآجریباعایقمناسبازدستمیدهند.
درهوایگرم،پنجرههایشیشهایفضایداخلیساختمانرابهشدتگرممیکنندوباگرمایحاصلاز

افرادورایانههایموجوددرآن،درجهحرارتمحیطراشدیداافزایشمیدهند.
تنهاتوسعهسیستمهایتهویهمطبوعمدرن،میتواندقرارگرقتندراینفضاهاراتحملپذیرکند.اماانتشار
کربنازهمینسیستمها60درصدبیشترازفضاهاییاستکهتوسطسیستمهایتهویهطبیعییامکانیکی
خنکمیشوند.استفادهازسیستمهایتهویهمطبوعدرسراسرجهاندرحالافزایشاستوپیشبینی
ازاینسیستمهاتاسال2050سهبرابرشود.اینموضوعنیازبه انرژیبرایاستفاده میشودکهمصرف
استفادهازانرژیهایتجدیدپذیررابیشتریادآورمیشود.برایمقابلهباتغییراتاقلیمینیازاستطرحهای

جدیدتروپایدارتریبرایساختمانهاارائهشود.
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باتوسعهسیستمقدرت،افزایشاحتمالوقوعخطاونزدیکشدننقاطکارتجهیزاتبهمرزنواحیمجاز،
پایش،کنترلوحفاظتگستردهازسیستمقدرت،بهموضوعبسیارمهمیتبدیلشدهاست.یکیازمسائل
مهمدربهرهبرداریسیستمهایقدرتنیزحفظامنیتآناست.بهرهبردارشبکهبایدازقرارگیریمتغیرهای
ازراه اینجز شبکهدرمحدودهمجازوحفظعملکردعادیآندرشرایطمختلفاطمینانحاصلکندو
مونیتورینگوسیگنالینگ/آالرمینگزمانواقعیسیستمامکانپذیرنمیباشد.واحدهایاندازهگیریفازوری
GPSبااستفادهازسیگنالسنکرونکنندهارسالیازطرف،PMU)Phasor Measurement Unit(
نقشیاساسیدراندازهگیریوارسالفازورهایسنکرونهمزمانایفامیکنند.سامانهپایش،حفاظتوکنترل
SCADAهادرمقایسهباسامانهPMUمطرحمیشود،ولیسرعتباالیSCADAگستردهدرکنارسامانه
قدرت سیستم دینامیکی رفتار دقیق مشاهده جریان، و ولتاژ فازوری های کمیت همزمان اندازهگیری و

عملیات اعمال آالرمینگ، سیگنالینگ/ و
حفاظتیوکنترلیمناسبراامکانپذیر

میسازد.
SMARTامروزهشبکههایهوشمندبرق
مهمترین از یکی عنوان به GRID
و شدهاند مطرح حیاتی زیرساختهای
رویکردصنعتبرقبهشبکههایهوشمند
بهسرعتدرجریانمیباشد.دراینمیان
PMهاهمانندسنسورهایسریعیهستند
کهدرنقاطمختلفشبکهتوزیعومشاهده
را سیستم استاتیکی و دینامیکی رفتار

امکانپذیرمیسازند.
پروژه)WAMS)Wide Area Measurement Systemدرایرانباهدفنصب26عددPMUدر26
پستسطح400و230کیلوولت)تعیینشدهبراساسمکانیابیبهینه(باهدفرویتپذیرنمودنبخش

هاییازشبکهانتقالکشورآغازشد.
کارفرماومشاوراینپروژهبهترتیبشرکتمدیریتشبکهبرقایرانوشرکتمشانیر)گروهتخصصیحفاظت
وکنترلمعاونتطرحهایانتقالوتوزیعنیرو(میباشند.دستگاههایPMUبا32عددورودیآنالوگ
ولتاژوجریان،دادههایفازوریهمزمان،فرکانس،تغییراتفرکانسوسایرکمیتهایموردنیازراتهیهواز
طریقبسترمخابراتیفیبرنوریدراختیارمرکزکنترلموجوددرشرکتمدیریتشبکهبرقایرانقرارمیدهد.
سرور)PDC)Phasor Data Concentratorموجوددرمرکزکنترلایندادههارادریافتوپساز
پردازشبهسرورهایApplicationوآرشیوجهتتحلیلوذخیرهسازیتحویلمیدهد.مجموعهسرورهای
مرکزکنترلبااستفادهازدادههایارسالشدهتوسطPMUها،پایشلحظهای،مونیتورینگوسیگنالینگ/

آالرمینگزمانواقعیسیستمراامکانپذیرمیسازند.
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قابلیتهایمرکزکنترلموجوددرمدیریتشبکهبرقایرانبهشرحزیرمیباشد:

بااستفادهازقابلیتهایمذکوربررسیومطالعهدرزمینههایگوناگون)پایداری،مدهاینوسانی،هارمونیکی،
فرکانسی،صحتسنجیمدلاجزا،حوادثسیستمیشبکهوشاخصهایوضعیتشبکه...(امکانپذیرشده
است.درحالحاضرسیستمموجودباقابلیتهایفوقالذکردرحالبهرهبرداریمیباشدوشرکتمدیریت
شبکهبرقایرانباکمکشرکتمشانیردرفازدومطرح،بهنصب37عددPMUدیگردر29پستسطح
400کیلوولت،بهتوسعهسیستمWAMSموجودپرداختهاست.بااینتوسعهشبکهانتقالکشوربهصورت
کاملدراینسیستمرویتپذیرخواهدشد.درفازجدیدقابلیتهایبیشتری)همانندمصورسازی،تخمین
پایداریگذرا،تخمینحالتترکیبیو...(جهتبهرهبرداریبهترازسیستمقدرتبهآناضافهشدهاست.
بهطوریکهبااستفادهازاینقابلیتهاتحولعظیمیدرکنترلوبهرهبرداریشبکهبهوجودخواهدآمد.

رویتپذیریکاملشبکه400و230کیلوولت،پیادهسازیزیرساختهایWAMPACیابهعبارتی
Wide Area Monitoring.Protection And Controlوهمچنینخودکفاییدرتولیدنرمافزارو

سختافزاهایموجود،ازجملهاهدافیاستکهبرایدستیابیبهآنهادرآیندهتالشمیشود.
تالشوتحقیقدرجهتایجادمونیتورینگ،سیگنالینگ/آالرمینگ،کنترلوحفاظتموثرتر،مطمئنتر
وقویتردرشبکهقدرتهمچنانادامهداردواینمستلزمتوسعهالگوریتمهاونرمافزارها،روشهای
سریعآنالیزومدلسازیشبکهوهمچنینتوسعهسختافزاریمیباشد.هماکنون،تیمکاملیمتشکلاز
متخصصانمجربدانشگاهیدرشرکتمشانیرمشغولبهانجاممطالعاتوبررسیهایوسیعدرزمینههای

مختلفمرتبطباWAMPACمیباشندتاامکاندستیابیبهاهداففوقالذکرراتسهیلنمایند.

- PMU Data Handling

- Data Storage Management

- Interfaces

- Applications:

• Voltage & Current Magnitude and THD Real Time Monitoring and Alarming

• Voltage and Current Angle Real Time Monitoring and Alarming

• Frequency and Frequency Deviation Real Time Monitoring and Alarming

• Active, Reactive and Apparent Power Real Time Monitoring and Alarming

• Transient Monitoring and Analysis

• Oscillatory Stabilityand Monitoring Analysis

• Voltage Stabilityand Monitoring Analysis

• State Estimation and Visualization

• Islanding Detection

- Offline Analysis Functions

- Logging and Reporting Application

- System Graphical View and Treatment

- Maintenance

- Configuration

- PMU Direct Acces

- Topology Processing

- Reporting

- Data Quality Management

- Communication Failure and Recovery Management

24
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شه
 بی

اه
سی

ی 
ه ا

یر
ذخ

ه 
مب

 تب
اه

وگ
یر

و ن
د 

 س
ژه

رو
پ

نیروگاهتلمبهذخیرهایسیاهبیشه،کهبهنامنیروگاهسیاهبیشهنیزشناختهمیشود،یکنیروگاهبرقآبیدر
دامنههایرشتهکوهالبرزودرمجاورتروستایسیاهبیشهاستکهدرفاصله48کیلومتر)30مایل(چالوس
دراستانمازندرانودر125کیلومتریشمالتهرانو10کیلومتریشمالتونلکندواندرمسیرجادهکرج-
چالوسقراردارد.ایننیروگاهتلمبهذخیرهایهنگامیکهتقاضایانرژیباالست،برقتولیدمیکندوبهعبارتی
یکنیروگاهقلهایاستکهدرزمانهایبیشینهمصرف،انرژیالزمبرایتهرانرا)کهدرفاصله60کیلومتر
)37مایل(جنوبآنقراردارد(تأمینمیکند.ایننیروگاهظرفیتتولیدیبرابر1040مگاوات)1390000

اسببخار(وظرفیتپمپاژ940مگاوات)1260000اسببخار(دارد.
مطابقبرنامه،انتقالطرحسدونیروگاهتلمبهذخیرهايسیاهبیشهازشرکتتوسعهمنابعآبونیرويایران
بهعنوانمجریطرحبهشرکتسهاميبرقمنطقهايتهرانبهعنوانکارفرمادرتاریخ97/6/31تحققیافت
وبهطوررسميازتاریخ97/7/1شرکتسهاميبرقمنطقهايتهرانمتولیکلیهفعالیتهايطرحگردید.
باتوجهبهمسائلفنيونیازبهدسترسيآسانبهآخریناطالعاتفنيوقرارداديطرح،شرکتسهامیبرق

منطقهايتهرانارائهخدماتمهندسیواطالعاتفنيرادرقالبدوقراردادزیربهشرکتابالغنمود:
الف-انجامخدماتمشاورهایجهتتحویلوتحولطرحسدونیروگاهتلمبهذخیرهایسیاهبیشهازشرکت
توسعهمنابعآبونیرویایرانبهشرکتسهامیبرقمنطقهایتهرانونظارتکارگاهیبربهرهبرداریو

نتتجهیزاتسدونیروگاهسیاهبیشه)بهمدتسهماه(
ب-ارائهخدماتمشاورهونظارتبربهرهبرداریونتسدهاونیروگاهتلمبهذخیرهایسیاهبیشه)بهمدت12ماه(
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شرحخدماتمشانیردراینقراردادهابهطورخالصهبهشرحزیرمیباشد:
1-خدماتمشاورهونظارتبربهرهبرداریونتسدهاونیروگاهتلمبهذخیرهایسیاهبیشه.

2-خدماتمهندسیرفتارنگاریوکنترلپایداریسدها،مخازنونیروگاهطرحتلمبهذخیرهایسیاهبیشه.
3-بررسیورسیدگیصورتوضعیتماقبلآخروقطعیقراردادهايطرح.
4-خدماتمهندسیطراحیونظارتبراجرایافزایشساعتکارکردطرح.

5-خدماتمهندسیطراحیونظارتبرساختواحداثنیروگاهکوچکبررویخروجیتحتانیسدپایین.
6-تهیهمدلمالیخریدوفروشانرژی.

اهمفعالیتهایانجامگرفتهدرراستایانجامشرحخدماتمهندسیفوقدریکسالاخیربهطورخالصهبهشرح
زیرمیباشد:

1-پیگیریوبررسیصورتوضعیتهایقطعیباقیماندهاززمانساختوتحویلقطعیبخشساختمانیقرارداد
مشارکت.

2-پیگیریوبررسیصورتوضعیتهایقطعیقراردادهایمشارکتپیمانکاران.
3-پیگیریفعالیتهایباقیماندهتجهیزاتاززماننصبوراهاندازیازجملهرفعنواقص،تأمینلوازمیدکیباقیمانده

و..
4-نظارتبررفعنواقصباقیماندهتجهیزاتدرقرارداد.

5-نظارتبرتعویضآببندهایشیرهایکرویواحدهای1تا4.

تصویرشماره2:آببندشیرکرویجدیدتصویرشماره1:آببندشیرکرویآسیبدیده

رفع و پیشگیرانه تعمیرات های فعالیت بر نظارت -6
نواقصبهرهبرداریسیستمهایاصلیوکمکی.

7-نظارتبرانجامتعمیراتپیشگیرانهسالیانهواحدهای
دوره در برداری بهره آنهاجهت سازی آماده و نیروگاه

پیکتابستانباقابلیتاطمینانحداکثری.
جهت پیمان اسناد و کیفی ارزیابی اسناد تهیه -8
و برداری بهره جدید پیمانکار انتخاب مناقصه برگزاری
نتتجهیزاتسدونیروگاهتلمبهذخیرهایسیاهبیشه.
جهت پیمانکار انتخاب مناقصه اسناد تهیه -9

رسوببرداریسدهایرسوبگیر
10-انجامفعالیتهایرفتارنگاریمرتبطبهبدنهسدها

وکلیهسازههایزیرزمینیوروباز

تصویرشماره3:انجامبازدیدهایدورهایتوربین
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پروژهاحداثنیروگاهغربکارونوتأسیساتجانبيبهکـارفرمـایيشرکتمهندسيوتوسعهنفـتازتاریـخ1392/4/23آغـاز
گردیدهاست.اینپروژهشـامـلمطـالعـاتاولیه،مطـالعـاتجويومحیطي،نمونهبرداريوآزمایشهايخاک،مسیریابيو
نقشهبرداريخطوط،محاسباتشبکه،طراحياولیهپستهايفشارقوي،خطوطانتقالآبوگازوایستگاههايپیشتصفیه
وتصفیهآب،ایستـگاهتقلیلفشارگازوبرگزاریمناقصهوانتخابپیمانکاردرهمهمواردفوقميباشد.شرکتمشانیردراین

پروژهمجموعهخدماتمهندسي،نظارتعالیهوکارگاهيرابهعهدهدارد.
نیروگاهغربکاروندراستانخوزستاندردستاحداثاست.ظرفیتاسمينیروگـاه492مگاواتدرشرایطISOميباشد.
همچنینپستنیروگاهي230کیلوولتباآرایشیکونیمکلیديشاملهشتفیدرخروجينیزدرحالاجرااست.واحدگازي
نیروگاهدرتاریخ1398/05/09سنکرونگردیدهاست.پیشرفتکلطرحنیروگاه67درصدمیباشد.اهماقداماتانجامشده

بهشرحذیلمیباشد:
-تحکیمبسترنیروگاه:

انجامکلیهعملیاتمربوطبهخاکبرداريوحمل
وتأمینمصالحو...جهتآمادهسازيبسترزمین
مناسببراياحداثنیروگاهانجامشدهوبهاتمام

رسیدهاست.
-احداث100کیلومترخطانتقالبرق:

ارتباطيداخليشبکه اینبخششاملخطوط
و کارون غرب منطقه نفتي پلنتهاي برق
که بوده کیلوولت 230 ولتاژ سطح در نیروگاه
بهصورتدومدارهتکسیـمدرحالاجرااست
کهپیشرفتپروژهتاکنون70درصدميباشد.

-احداث50کیلومترخطانتقالبرق:
اینقسمتپروژهشاملخطوطارتباطيشبکهغربکارونبهشبکهسراسريدردوسطحولتاژ230و400کیلوولتوبهصورت

دومدارهودوسیمدرحالاحداثميباشدکهپیشرفتپروژهازنظراجرایي100درصدبودهوخطبرقدارميباشد.
-احداثپستهاي400کیلوولتومرکزدیسپاچینگ:

پستهاي400/230/33کیلوولتمتنو400کیلوولتشهیدبقایيجهتارتباطباشبکهسراسريبهصورتیکونیمکلیديو
بههمراهیکمرکزدیسپاچینگبرايکلميباشد.پستهايمتنوشهیدبقایيدرخرداد98برقدارگردیدومرکزدیسپاچینگ

درحالاجرااست.
-احداثپستهاي230کیلوولتبرقرساني:

پستهاي230کیلوولتآزادگانشمالي،SGOSPویادآورانجهتبرقرسانيبهمجموعههاينفتيیادآوران،آزادگانویاران
بهصورتیکونیمکلیديدردستاحداثهستندوپستیادآورانتاپایانشهریور98برقدارخواهدگردید.

-آبرسانيوگازرسانيبهنیروگاهغربکارون:
خطلولهآبرسانينیروگاهبههمراهمجموعهپیشتصفیهآبونیزخطلولهگازمنتهيبهنیروگاهبههمراهایستگاهتقلیلفشار

گازمربوطهدردستاحداثاست.پیشرفتاینپروژهدرحدود95درصدميباشد.
خاطرنشانميسازدنهایتاًشبکهنیروگـاهغربکارونوپسـتهاوخطوطمربوطه،درهنـگامبهرهبرداريبرقرسانيبه
کلیهمجموعهچاههاوتأسیساتنفتيمنطقهغربکارون)شاملمناطقنفتيآزادگانشماليوجنوبي،یارانشماليوجنوبي،

یادآوران،جفیر،تلمبهخانهغربکارونوکارخانهگاز)NGL3200(رابهعهدهخواهدداشت.

نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون
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گزارش
پروژه های پیوست سالمت معاونت محیط زیست در سال 1398

معاونتمحیطزیستوتوسعهپایداربارتبهیکمحیطزیستوکسبصالحیتارائهگزارشهایپیوست
سالمتازسازمانبرنامهوبودجهکشورقادراستباتوانمندیهرچهبیشتردرپروژههایمحیطزیستی
کشورحضورپیداکند.در5ماهاولسال98امتیازکیفیوفنیالزمبرایشرکتدر17پروژهمختلف

توسطاینمعاونتاحرازشدهاستکه4عددازمهمتریناینمناقصاتعبارتنداز:
1-انجاممطالعاتارزیابیاثراتزیستمحیطیطرحنگهداشت/افزایشتولیدمخازنمنتخبواقعدرمرکز

وشمالاستانخوزستان)کارفرما:شرکتملیمناطقنفتخیزجنوب(
2-انجاممطالعاتارزیابیاثراتزیستمحیطیطرحنگهداشت/افزایشتولیدمخازنمنتخبواقعدرشرق

استانخوزستان)شرکتملیمناطقنفتخیزجنوب(
تولیدمخازنمنتخبواقعدر افزایش اثراتزیستمحیطیطرحنگهداشت/ ارزیابی انجاممطالعات -3

استانهایهمجواراستانخوزستان)شرکتملیمناطقنفتخیزجنوب(
4-طرحتدقیقمطالعاتمدیریتیکپارچهمناطقساحلیاستانسیستانوبلوچستان)کارفرما:سازمان

بنادرودریانوردی(
عمدهپروژههاییکهدرسال98بهلیستمناقصاتاینمعاونتاضافهشدهاست،مطالعاتپیوستسالمت
میباشد.پیوستسالمتگزارشیباهدفپیشبینيوشناسایيمجموعهآثاروپیامدهاياحتمالییک
طرحبرسالمتبهمنظورکاهشآسیبهایعواملموثربرسالمتآحادجمعیتکشورمیباشد.براساس
نیازبه برنامهریزيونظارتراهبرديریاستجمهوريطرحهايبزرگتوسعهايکه ابالغیهمعاونت

گزارشپیوستسالمتدارندبهشرحزیرمیباشند:
• صنایعنفت،گازوپتروشميشاملپاالیشگاهوپتروشیمي

• صنایعسنگینشاملکارخانجاتتولیدگچ،سیمان،ذوبفوالدونورد
• خدماتيشاملبیمارستانهايبزرگ،شبکهجمعآوريفاضالبشهريوتصفیهخانهفاضالبومراکز

دفعودفنپسماندها
• کشاورزيشاملکشتارگاههايبزرگصنعتي،داموطیوروشهرکهايدامداريودامپروري

باکسبصالحیتارائهگزارشهایپیوستسالمتازسازمانبرنامهوبودجهکشور،از7پروژهپیوست
سالمتکهشامل)9جلدگزارش(ارجاعشدهبهاینمعاونت2پروژهدرحالدفاع،2پروژهدرحالتدوین

و3پروژهنیزدرمرحلهعقدقرارداداستکهلیستآنهادرادامهآوردهشدهاست.
1-مطالعاتدرحالدفاع:

پیوستسالمتنیروگاهسیکلترکیبی906مگاواتیرامیناهواز)کارفرما:شرکتمادرتخصصیتولید• 
نیرویبرقحرارتی(

پیوستسالمتنیروگاهگچساران)کارفرما:شرکتمادرتخصصیتولیدنیرویبرقحرارتی(• 
2-مطالعاتدرحالتدوین:

پیوستسالمتطرحساماندهیآبهایسطحیآلودهجنوبتهران)کارفرما:شرکتآبمنطقهایتهران(• 
پیوستسالمتطرحتوسعهنیروگاهسیکلترکیبینکاء)کارفرما:شرکتمادرتخصصیتولیدنیروی• 

برقحرارتی(
3-مطالعاتدرمرحلهعقدقرارداد:

مطالعاتپیوستسالمتتصفیهخانههایفاضالبشهرهایشهرقدسوصفادشت• 
پیوستسالمتتصفیهخانههایفاضالبشهرهایقرچکورامینوپاکدشت• 
پیوستسالمتتصفیهخانهفاضالبشهرواوان• 
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حاکمیت پروژه

امروزهتداومحیاتبسیاريازشرکتهابهموفقیتپروژههایآنهابستگیدارد.درطولشصتسالگذشته
شرکتهاتالشکردهاندبااصالحروشهایاجرایپروژههامیزانموفقیتخودراافزایشدهند.ابداعروشهای
نوینمدیریتپروژهدردهه60میالديوتدویناستانداردهایمربوطهدرآغازدهه70میالدیتاحدزیادیبه
بهبودعملکردپروژههامنجرشد.اینتالشهاعمدتاًمبتنیبربهبودتواناییتیمهاياجرایيواصالحروشهای
یا اتمامنرسیدهاندو به اینوصفهنوزتعدادپروژههاییکهدرزمانپیشبینیشده با بود مدیریتپروژه

بودجهایبیشازمیزانبرآورداولیهراصرفکردهاندقابلتوجهاست.
گروهاستاندیشطیبیستسالگذشته،میزانموفقیتپروژههایفنآوریاطالعاترابررسیوهمهساله
گزارشیرامنتشرمیکند،براساساینگزارشهااگرچهروندموفقیتپروژههادرطولسالهاروبهافزایش
بوده،اماهنوزبیشاز70درصدازآنهاقبلازاتمام،متوقفیابامشکلمالیمواجهمیشوند)پینیاراتو

همکاران،2017(.
بررسیهایمتعددنشانمیدهدروشهایفعليمدیریتپروژهوتیمسازیقادربهبهبودبیشترنبودهونیاز

بهابداعروشیتازهدرمدیریتپروژههابهشدتاحساسمیشود.
باعنایتبهاهمیتموضوعموفقیتپروژههادرحیاتسازمانهایپروژهمحور،درآغازقرنجدیدتالشبرای
یافتنبهبوددهندههایجدیددرفرآیندهایمدیریتپروژهبهشدتموردتوجهقرارگرفتودرنهایتحاکمیت
بهعنوانیکپیشرانسازمانیجهتبهبودفرآیندهایاجراییوارتباطیدرسطحپروژهپیشنهادگردید.در
اینپژوهشتالشبرایناستاثرحاکمیتسازمانیدرسطحپروژه،درپارادایم،حاکمیتپروژهمعرفیگردد.

* بیان مسأله
موضوعحاکمیتشرکتيازدههنودمیالديدرکشورهايصنعتيپیشرفتۀجهان،مانندانگلستان،استرالیا
وبرخيکشورهاياروپایيمطرحشد.درآمریکانیزبهسببافشايماجرايانتخاباتواترگیتوهمچنین
تقلبدربازارسرمایهدرسال2001،قانونحاکمیتشرکتيبهتصویبرسید)کیمولو،2013(.دردهههاي
اخیر،حاکمیتشرکتيبهیکيازجنبههاياساسيتجارتتبدیلشدهاستوتوجهبهآنروزبهروزافزایش
ميیابد.درمجموِعتعاریفمتعدد،مسئولیتپاسخگویيراجوهرۀاصليحاکمیتشرکتيمعرفيميکنندو
هدفنهایيآنرادستیابيبهچهارویژگيدرمسئولیتپاسخگویيشاملشفافیت،عدالت،انصافورعایت
حقوقذینفعانميدانند.درواقعميتوانگفتمسئولیتپاسخگویي،محورهدفهايحاکمیتشرکتياست

)چونگوایسیمویا،2007(.
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درادبیاتسازمانیدومفهومعمده،متفاوتومکملبرایبقاوپیشرفتسازمانهاموردبررسیقرارمیگیرد.
مفهوماولمدیریتسازمانومفهومدیگرحاکمیتسازماناست.درمفهوممدیریتسازمانتاکیدعمدهبر
روشهایدستیابیبهاهدافسازمانیاست؛درحالیکهحاکمیتشرکتییکمفهومنظارتیاست.کهتوجه
عمدهبهسازوکارها،دینامیکهایتسهیلکنندهوممکنکنندههایحیاتیسازمانهاازطریقنظارتاست

)پینیاراتوهمکاران،2017(.
همهسالهبخشعظیمیازبودجهکشورصرفاجرایپروژههایعمرانیدرنقاطمختلفمیگردد،تاخیردر
اجرایاینپروژههاوانحرافازاهدافاولیهآنهاهموارههزینههاوخساراتجبرانناپذیریرابراقتصادکشور
تحمیلمیکند.شناختراهکارهایجدیدمدیریتپروژهواجرایآنهادربهبودشرایطموجودموثرواقعخواهد

شد.
*اهمیت موضوع 

طرحهایتوسعهایدرکشورایرانتحتعنوانطرحعمرانییاطرحتملکداراییهایسرمایهایمطابققوانین
عملیات از وشاملمجموعهای بودجهمصوبسال1351(شناختهشده و برنامه درکشور)قانون موضوعه
دستگاه توسط که اجتماعی یا اقتصادی و فنی توجیهی مطالعات اساس بر که است مشخصی خدمات و
اجرایی)کارفرما(انجاممیشودوطیمدتواعتبارمعین،برایتحققبخشیدنبههدفهایبرنامهعمرانی
پنجسالهبهصورتسرمایهگذاریثابتوهزینههایغیرثابتوابستهدردورهمطالعهواجرا،انجاممیگیردو

تمامیاقسمتیازهزینههایاجرایآنازمحلاعتباراتعمرانیتأمینمیشود.
اجرايپروژههايعمرانیازقبیلراهسازي،ساختمانسازي،آبوفاضالب،راهآهن،فرودگاهوغیرهتاثیر
فراوانیبرکیفیتزندگی،شرایطاجتماعیواقتصاديجامعهدارد؛بههمینعلتهرچهزماناتمامآنهاکوتاهتر
باشد،اثراتمثبتناشیازانجاماینپروژههازودترنمایانمیشود؛ازطرفیاینپروژههاازلحاظمالیحجم
زیاديازبودجهکشوررابهخوداختصاصمیدهندکهبیانگرلزومانجامپروژههايعمرانیدرکوتاهترینزمان
وباکمترینهزینهممکناست.درموردیافتننقطهبهینهرابطههزینه-زماناجرايپروژههايعمرانیوفشرده
کردنزمانکار،تحقیقاتزیاديصورتگرفته،اماآنچهدراینمیانبینصیبیاکمنصیبماندهبررسی
شرایطوعواقبحالتیاستکهپروژهباتاخیرودرزمانیبسیارطوالنیتراززمانیبهینهبهاتماممیرسدو
تاثیريکهاینمسئلهدرهزینهصرفشدهبرايپروژهبرجايمیگذارداست)چاغروندیوعادلی،1390(.
بررسیپروژههایعمرانیدولتنشانمیدهدکهانجامهمزمانحجمباالییازآنها،بدونتناسبباظرفیت
ازحیث زیادی اینطریقهزینههای از و احداثگشته دوره غیرمعقول تأخیر هایمختلفکشور،موجب
اقتصادیواجتماعیبرکشورتحمیلمیشود.دراینشرایطهزینههایعمرانیبهجایکمکبهبهرهوریو

رشد،مانعآنوسببنارضایتیاجتماعیازدولتمیشود.
عواملزیادیبرایتأخیردرپروژههاوجوددارد،اینتأخیراتمیتواندناشیازضعفمدیریت،خألهایقانونی،
نارسایياعتبار،ضعفبرخيدستگاههاياجرایي،تهیهوتدارکزمین،وناتوانيبرخيپیمانکاران،مطالعات
اولیه،ماشینآالتوتدارکات،ضعفتیممشاوروعواملاقتصادیباشد.اینتأخیرنیزازوجودموانعومشکالت
ریشهايدراجرايطرحهايبنیاديحکایتداشتهوبازسازيوتوسعهاقتصاديکشوررابهطورجديدر
معرضتهدیدقرارميدهد.درصورتاتمامپروژهدرزمانپیشبینیشدهیاباتأخیريکوتاهنسبتبهزمان
تعیینشدهکهبتوانازآنصرفنظرنمودتأثیرزیانآورعواملیازجملهتورمکهخوددربازده،بهرهوري
ودرنهایتهزینهپروژهاثرگذاراستبرپروژهکاهشیافتهودرنتیجهپروژهباهزینۀمشخصمعقولیپایان

ميیابد.)نظرپور،1395(
حاکمیت پروژه

باتوجهبهنقشحیاتیپروژههادرسازمانهایپروژهمحور،توجهبهساختاروچارچوباجراییآنهابیشاز
پیشاهمیتپیدامیکند.درسازمانهایپروژهمحور،رشدوبقایسازمانمنوطبهموفقیتپروژههایش
باشد. آگاه بسیار پروژهها تحقق و بسترشکلگیری و اجرایی زمینه وسازمانمیبایستدرخصوص است
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درتحقیقاتیکهدرکشورهایانگلیسواسترالیادرزمینهشکستپروژههاانجامشدهاستبهمشکالتیاز
قبیلفقدانشفافیتدرسطوحمدیریتارشد،مالکیتورهبریپروژهونیزدرسطوحپایینبهعدمارتباط
موثرباذینفعاناشارهمیشود.اینهابههمراهعاملشکستدرتصمیمگیریهاجنبههایمهمیازمفهومیرا
تشکیلمیدهندکهامروزهبهعنواننظامحاکمیتیپروژهنامیدهمیشود.نظامحاکمیتیپروژهبهعنوانیکی
ازعواملضروریموفقیتبرایانجامپروژههاشناختهمیشودوسازمانهایپیشرودرجهانوحتیبرخی
برنامهریزیواجرامیکنند. را اقداماتی ایراندرجهتشناختوبهبودآن ازسازمانهایپروژهمحوردر
دراینتحقیقتالشمیشودمفهومنظامحاکمیتیپروژهتشریحشودوجایگاهآندرمیانعواملموثربر
عملکردپروژهتبیینگردد.مسلماًباتوجهبهجدیدبودنموضوعدرحوزهمباحثمربوطبهمدیریتپروژهو
وجودتحقیقاتانگشتشماردرموردآنپرداختنبهچنینموضوعیمیتوانداهمیتبسیاریبرایمدیرانو

تصمیمگیرانسازمانهایپروژهمحورداشتهباشد)جبارزاده،1392(
اصطالح»حاکمیتپروژه«درسالهایاخیرواردادبیاتمدیریتپروژهشدهودرحوزههایمختلفمورد
استفادهقرارگرفتهاستبررسیهایاولیهنشانمیدهدهنوزتعریفموردقبولعمومبرایاینواژهوجود
از دلفی تکنیک از استفاده با پروژه، برایحاکمیت تعریفرسمی آوردن بهدست برای ابتدا در لذا ندارد؛
سیزدهنفرمتخصصصنعتودومتخصصدانشگاهیاستفادهشد.نتایجحاصلازاطالعاتبهدستآمدهاز
آنهانیزتاییدکردهاستکهتعریفرسمیدراینموردوجودنداردوحاکمیتپروژهرابهعنوان»مجموعهای
آن در که میکند فراهم را کهچارچوبی وساختارهایی روابط پروتکلها، قوانین، مدیریتی، ازسیستمهای
تصمیمگیریبرایتوسعهواجرایپروژهبرایدستیابیبهکسبوکارموردنظریاانگیزشاستراتژیکصورت

میگیرد«تعریفکردند)بکرواستین،2007(.
لیوویتون)2004(هدفاصلیحاکمیتپروژهراکنترلپروژههاودرنهایتدستیابیبهاهدافتجاریوکسب
وکارعنوانکردند.ترنروکیگان)1999(پیشنهادمیکنندکهحاکمیتپروژهوسیلهایبرایبهدستآوردن
نظماستوپسازآنذینفعانمیتوانندمنافعمشترکرادربینتهدیداتوفرصتهایاساسیتشخیص
دهند.بهتازگی،موسسهمدیریتپروژه)2016(کتاب»حاکمیتپورتفولیو،برنامههاوپروژهها«رابهعنوان
راهنمایعملیبرایپیشبردموضوعپورتفولیو،برنامهوحاکمیتپروژهمنتشرکرد.ودرآنحاکمیتپروژه
بهعنوان»چارچوب،توابعوفرآیندهاییکهفعالیتهایمدیریتپروژهراهدایتمیکندوبهمنظورایجاد
یکمحصول،خدمات،یانتیجهمنحصربهفردورسیدنبهاهدافاستراتژیکوعملیاتیسازمان«تعریفشد.
)موسسهمدیریتپروژه،2016(.دراینتحقیق،تعریفیادشدهبهعنوانتعریفاصلیبرایحاکمیتپروژه
عملیاتی اهداف و پروژه( )حکمرانی سازمانی استراتژی اهمیت بر است.همچنین گرفته قرار استفاده مورد
بین واضح پیوند مدیریتی، ازساختارهای یکی عنوان به پروژه است.حاکمیت تاکیدشده پروژه( )عملکرد

خروجیپروژهواستراتژیتجاریسازمانرابهوجودمیآورد)توووویور،2014(.
نظامحاکمیتیپروژهمجموعهایازقواعدرسمی،ساختارهاوفرآیندهابرایاجراومدیریتپروژههااست؛در
اینمعناحاکمیتپروژهمجموعهایازابزارهاستولیتاکیدبیشتربراحترامبهقواعدحاکمیتیکهدرمدیریت
پروژهنقشیاساسیدارنداست.دریکسازمانپروژهمحورسهسطحازنظامحاکمیتیقابلتشخیصاست:

1-نخستین،سطحیاستکههیئتمدیرهدرآنفعالیتکردهوبهپروژههاتوجهنشانمیدهد.درنظامهای
حاکمیتیجدیدهیئتمدیرهمیبایستنسبتبهگذشتهتوجهبیشتریبهپروژههایشرکتازخودنشاندهد.
2-دردومینسطح،زمینهایوجودداردکهدرآنپروژههااجرامیشوند.بخشیازایجادابزارهابرایدستیابی
مناسب سازمانی های زیرساخت وجود از یافتن اطمینان به مربوط محور پروژه های سازمان در اهداف به
برایاجرایاثربخشپروژههااست.اینخودازدوبخشاساسیتشکیلشدهاست.اولیمربوطبهایجادیک
همان این است. سازمان های استراتژی با پروژهها دادن ارتباط برای طرح و پورتفولیو مدیریت زیرساخت
اطمینانازاجرایپروژههایصحیحاست.بخشدوماطمینانازوجودقابلیتهادرسازمانبرایاجرایموفق

پروژههاوانجامصحیحآنهاست.
3-درنهایت،درسومینسطحیکپروژهمنفردوجوددارد.خودپروژهبهعنوانیکسازمانموقتینیازمند
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سیستمحاکمیتیبودهودرنتیجهبنابهاصلمدیریتفراکتالی،ساختارحاکمیتیدراینسطحنیزبایدوجود
داشتهباشد.)جبارزاده،1392(

نظامحاکمیتیپروژهبرایبرآوردکردنیکهدفاصلیتشکیلشدهاستوآناخذتصمیماتمؤثروکارآمد
برایپیشبردپروژهاست.

ساختاریکهاینمهمرابرآوردهمیکندتعدادیمزایایجانبینیزدارد.ساختارنظامحاکمیتیپروژهبراساس
ماهیتخودگزارشدهیپروژهوتوزیعاطالعاتوتاحدودیمدیریتذینفعانراحمایتمیکند.زیراذینفعان
کلیدیدرفرآیندتصمیمگیریبسیاردرگیرهستند.مشکالتنظامحاکمیتیپروژهوقتیبهوجودمیآیدکه
تا اینمزایایجانبی،اساسساختارنظامحاکمیتیپروژهشود.نظامحاکمیتیدرسطحپروژهتالشدارد

توصیههاییرابرایتنظیمهرچهبهترروابطبینمدیرپروژهوسایرگروههاوذینفعاندرپروژهارائهکند.
درسال2011،انجمنمدیریتپروژهکتاب»مدیریتتغییر:یکراهنمابرایحکمرانیپروژه)چاپدوم(«را
منتشرکردکهبیشتربرفعالیتمدیرانشرکتدرفعالیتهایمدیریتپروژهمتمرکزبود.اینانجمن)2011(
حاکمیتپروژهرا»یکنگرانیحوزههایحاکمیتشرکتیکهبهطورخاصدرفعالیتهایپروژهمرتبطاست«
تعریفمیکند.باتعریفانجمنمدیریتپروژه)2011(ازحاکمیتپروژه،حاکمیتشرکتهابهعنوانیک
استراتژیسازمانیوحاکمیتپروژهبهعنوانیکاستراتژیعملیاتیتلقیمیشودکهدرآنانتظارمیرودکه
هماهنگیخوبیبرایدستیابیبهعملکردسازمانبهترصورتگیرد.دراصلانجمنمدیریتپروژه)2004(

حاکمیتپروژهرابهچهاربعداصلیتقسیمبندیکرد:
1(جهتگیریپورتفولیو
2(حمایتمالیازپروژه

3(اثربخشیوکارآییمدیریتپروژه
4(شفافیتوگزارشدهی

درسال2011،انجمنمدیریتپروژهسومینبعدازاثربخشیوکارآییمدیریتپروژهرابهقابلیتمدیریت
پروژهتغییرداد.

بررسیهانشاندادکهوجوهمشترکزیادیدرهردوجنبهحمایتمالیپروژهواثربخشیوکارآییمدیریت
پروژهوجوددارد.بنابراین،دراینتحقیقایندوبعدراباهمترکیبنمودهاست.بهاینمعنیکهدراین
تحقیق،حاکمیتپروژهدرچهاربعداصلیارزیابيمیشود:مسیرپورتفولیو،حمایتمالیپروژهواثربخشیو
کارآیيمدیریتپروژه،وافشایگزارش.لذاحکمرانيپروژهبهعنوانیکپارادایمجدیدحاکمیتیبرایکمک

بهبهبودعملکردپروژهموردنیازمیباشد)آلتشودروروبروف،2003؛کرافوردودیگران،2008(
کالککوهمکاران)2008(اشارهکردکهحاکمیتپروژهبایدازمدیریتسطحباالتاسطحپروژهجریانیابد.با
اینتعریف،حاکمیتپروژهیکزیرمجموعهازحاکمیتشرکتمیباشد)گارلند،2009؛هیور،2007(.بااین
حال،بیکرواستین)2007(اظهارداشتندکهحاکمیتشرکتیبرایاطمینانبخشيبرايمسئولیتپذیری
عمومیدرموردپروژههابهدلیلتمرکزبرحفاظتازسهامدارانناکامماندهاست.اینبدانمعنیاستکه
حاکمیتشرکتیکافینیست؛درحالیکهتحقیقاتپیشینحاکیازآناستکهحاکمیتپروژهبهبهبود

عملکردپروژهکمکمیکند.
جهت گیری پورتفولیو:

پورتفولیودرواقعمجموعهایازطرحها،پروژههایاعملیاتهامیباشندکهبهصورتگروهیجهتتحقق
اهدافاستراتژیکمدیریتمیشوند.اجزاءپروتفولیوممکناستنیازبهوابستگییاداشتناهدافمرتبطباهم
نباشد.اجزاءپورتفولیوکمیمیباشندکهمیتوانآنهاراموردسنجش،طبقهبندیواولویتبندیقرارداد.
خروجیهایپورتفولیوبرایتحققیکویاچنداستراتژیواهدافسازمانیاستفادهمیگرددوممکناست

شاملمجموعهایازاجزاءپورتفولیوگذشته،جاریوآتیباشد.
یکسازمانممکناستبیشازیکپورتفولیوداشتهباشدکههرکدامبهاستراتژیواهدافمشخصیاشاره

مینماید.همچنینپورتفولیوهاممکناستشاملزیرپورتفولیوباشند.
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یک که زمانی حتی میدهد. نشان سازمانی و استراتژی بازخورد و خود اجزاء پورتفولیو لحظه، هر در
پروژهویاطرحخاصدرونپورتفولیوکهلزوماًوابستگییاارتباطاهدافباهمنداشتهباشند.بابازخورد
سرمایهگذاریهایایجادشدهویابرنامهریزیشدهبهوسیلهسازمان،مدیریتپورتفولیوشاملفعالیتهایی
برایشناساییوهمراستاییاولیتهایسازمانی،تعییننظارتوچارچوبمدیریتعملکرد،سنجشارزش/
مزایا،تصمیمگیریسرمایهگذاریومدیریتریسک،ارتباطاتومنابعمیباشد.اگرپورتفولیوبااستراتژی
پورتفولیو بنابراین بپرسد. سوال باره این در ازخود دلیل با میبایست سازمان نباشد، همراستا سازمانی

میبایستنشاندهندهتصمیم،هدایتوپیشرفتسازمانباشد.
اینبعدازحاکمیتپروژهاطمینانمیدهدکهتمامپروژههاییدریکپورتفولیوقرارمیگیرند،شناسایی
شدهومسیرپورتفولیونیزدررراستایاهدافومحدودیتهایکلیدیکسبوکارسازمانقراردارد.)انجمن
مدیریتپروژه،2011(آرچروقاسمزاده)1999(اشارهکردندکهوظیفهانتخابپورتفولیويپروژهوفعالیت
مرتبطبامدیریتپروژههایانتخابشدهدربسیاریازسازمانهامهمتلقیشدهوتکرارمیشود.مطالعات
متعددیبراهمیتمدیریتپورتفولیویپروژهتاکیدنمودهاند.بهعنوانمثال،لتوننومارتینسو)2007(
بهبررسیتاثیرمدیریتیکپروژهبرکارآییمدیریتیکپارچهپورتفولیویپروژهپرداختند.میگل)2008(
مدیریت که دریافت و داد قرار بررسی مورد را محصولجدید توسعه با آن ارتباط و پورتفولیو مدیریت
پورتفولیوازاهمیتحیاتیبرایبقایشرکتموردمطالعهبرخورداراست.کیلنوهمکاران)2008(یک
معیارتعیینوبهترینشیوهبرایمدیریتپورتفلیويپروژهراشناساییکردهاست.اهدافاصلیمدیریت
پورتفلیویپروژهبهحداکثررساندنارزشمالی)سود(آنبرایایجادیکپیوندمناسببااهدافاستراتژیک

شرکتدرقالبنمونههایعینی)پروژهها(باتوجهبهظرفیتشرکتمیباشد.
حمایت مالی پروژه

مطالعاتمتعدداهمیتمیزانحمایتمدیریتارشدازپروژههارادرموفقیتسازماننشانمیدهد)بیکر
وهمکاران،1988(.اینمطالعاتتاکیدمینمایدمدیریتارشدشرکتوحامیانمالیآن،نقشمهمیرا
درهمهانواعحکمرانيهاایفامیکنند.برایحاکمیتپروژه،اینافراداطمینانمیدهندکهتمامیالزامات
حاکمیتبرایپشتیبانیالزمازپروژههادرجهتحصولبهاهداف)اهدافمالیوزمانی(فراهمشدهاست

)کرافوردودیگران،2008(.
حمایتمالیپروژهچندینباردراسنادواستانداردهایمدیریتپروژهاشارهشدهاست،ازجملهراهنمای
کتابمدیریتدانشپروژه)استانداردپیامباک(،ویرایشپنجم،منتشرشدهتوسطموسسهمدیریتپروژه
)2013(ومدیریتتغییر:راهنمایحکمرانيمدیریتپروژه،نسخهدوم،منتشرشدهتوسطانجمنمدیریت
پروژه)انجمنمدیریتپروژه،2011(.دراستانداردپیامباک)2013(،حامیمالیبهعنوان»شخصیا
گروهیکهمنابعمالیرابهصورتنقدییابهصورتمالیبرایپروژهارائهمیدهند.«شناختهميشوند،
انجمنمدیریتپروژه)2011(،سازمانيراکهبهعنوانحاميمالیپروژهشناختهميشودبهعنوانیکیاز
چهاربعدحکمرانيپروژهتعریفکردوحمایتمالیپروژهرابهعنوانپیوندمهمبینسطحمدیریتارشد

سازمانومدیریتتصمیمسازی،هدایتومسئولپاسخگویيتوصیفکرد.
اثربخشی و کارایی مدیریت پروژه

اینبعداطمینانازحاکمیتپروژهاطمینانمیدهدکهکارکنانپروژههاوتیمهایعملیاتیدارایتوانایی
الزمبرایدستیابیبهاهدافپروژههستند)انجمنمدیریتپروژه،2004(،همچنینانجمنمدیریتپروژه
تاکیدکردکهتواناییتیمپروژهبستگیبهعواملمتعددیدارد،مانندمهارتوتجربهرهبرانپروژه،منابع

موجودبرایآنهاوابزاروفرآیندهاییکهبهآنهادسترسیدارند.
قرار استفاده مورد و یافته توسعه بهخوبی پروژه فنی مدیریت ابزارهای که عنوانکرد )2006( هیواری
گرفتهاستواکنونزمانتاکیدبررویتوسعه»مهارتهایرهبری«است.اسمیتوهمکاران)2011(
مصاحبهبامدیرانپروژههایبرخوردارازتجربهفنآوریاطالعاتنشاندادکهخوشبینیمدیرانپروژهبه
شدتتحتتأثیرموفقیتپروژهفنآوریاطالعاتقرارگرفتهاست.کورانوهمکاران)2009(84پروژههای
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بیوتکنولوژیراموردبررسیقراردادندودریافتندکهالزمهرهبريقويپروژهبهشدتبرمیزاناعتماد
اعضایتیموفعالیتاداریبستگيدارد.یافتههایآنهاحاکیازآنبودبرایموفقیتپروژه،نهتنهامنابع
بسنر دارند. اهمیت پروژه مدیریت در موفقیت برای نیز انسانی عوامل بلکه است، نیاز مورد ابزارالزم و
وهابس)2012(،2339پروژهراموردبررسیقراردادندونشاندادندکهشیوهها،ابزارهاوتکنیکهایی)به
عنوانمجموعهابزارها(کهدرخوشههایاگروههایپروژهمورداستفادهقرارگرفتندودرپروژههاوتیمهای

کارشناسیتفاوتعمدهدارند.

شفافیت و گزارش دهی
برطبقنظرانجمنمدیریتپروژه)2011(،اینبعدازحاکمیتاطمینانمیدهدکهگزارشهایپروژهبه
موقعدردسترسقرارگرفتهوحاویاطالعاتقابلاطمینانوقابلاعتمادبودهوازفرایندهایتصمیمسازي
سازمانپشتیبانیمیکند.تمامذینفعانپروژهکهعالقهخاصیبهاطالعاتپروژهدارندبایدبههمهگزارشهاي
ضروريموردنیازدسترسیداشتهباشند.گزارشموثرنیازبهفرهنگافشایبازوصادقانهدارد،همینامر
ممکناستبعضیازموقعیتهایجدیودشوار،اثربخشیگزارشهاوفرآیندهایافشاگریراتهدیدکند.
عدمتمایلیکمدیرپروژهنسبتبهارائهگزارشوضعیتواقعیپروژهدارایابهامدرعملکرد،بهعنوانیک
عاملمهمدرشکستپروژهمحسوبميشود)پارکودیگران،2008(.آنهادریافتندکهپذیرشمسئولیت
شکستپروژهوفوریتزماني،تأثیرقابلتوجهیبرتمایلفردبهافشایاخباربددارد.برنوکیل)2002(
پیشنهادکردندکهمدیرانعاملبایدازگزارشهاییکهصرفاًوضعیتمطلوبراگزارشمیکنند،شکایت
داشتهباشند.تاییدوکنترلمستقلاطالعاتارائهشدهدرگزارشهایپروژهممکناستبرایبهبوددقت

گزارشضرورتداشتهباشد)انجمنمدیریتپروژه،2011(.
عملکرد پروژه

بادستیابیبهمعیارهایموفقیتدرموضوع،زمانوهزینه،کهبهعنوان موفقیتمدیریتپروژهمعموالً
محدودیتسهگانهیامثلثآهنیشناختهمیشود)آتکینسون،1999؛الرسونوگری،2013؛شوابه،
2010(.بررسیانجامشدهنشانمیدهد،اینمحدودیتهايسهگانهباتوجهبهعواملموفقیتوشکست

کهبرعملکردپروژهتاثیرمیگذاردوبهعنوانمعیارهایسنجشعملکردپروژهاستفادهشدهاست..
گروهاستاندیش)1995(لیستیازعواملموفق/شکستپروژهدرگزارشXHAO رابهشرحزیرمنتشر

کرد
-میزاندرگیريعواملاجرایی)16درصد(،

-حمایتمدیریتارشداجرایی)14درصد(و
-بیانروشالزامات)13درصد(.

اخیراًدرسال2015گروهاستاندیشیکلیستمشابهازعواملموفق/شکستپروژهرابهشرحزیرگزارش
کردهاست.

-پشتیبانیمدیریتارشداجرایی)15درصد(،
-دخالتعواملاجرایی)15درصد(و

-نارساییاحساسیکهبهعنوانمجموعهایازرفتارهایپایهنحوههمکاریمردم)15درصد(تعریفشده
است.

همانگونهکهمالحظهمیشودازسال1995تا2015پشتیبانیمدیریتارشداجراییبهدالیلاصلی
موفقیتیاشکستپروژهتاسال2000تبدیلشدهاست.

کوکدیویس)2002(اطالعاتیرااز23سازمانجمعآوریکردهکه136پروژه)عمدتاً(اروپاییرابین
سالهای1994تا2000رااجراکردهاندو12عاملمهمراکهبهموفقیتمدیریتآنپروژههامنجرشده
راشناساییکرد.نتایجاینبررسینشانداد12فاکتورموفقیتپروژههاییکهتوسطشرکتهایبزرگ



شماره هشتاد و پنجم
زمستان 1396

ژه
رو

ت پ
می

اک
ح

35

چندملیتیاجراشدهیااجرامیشوند،عبارتنداز:
1.کیفیتآموزشجامعسازماندرمفاهیممدیریتریسک

2.بلوغفرایندهایشرکتبرایاختصاصدادنمالکیتبهخطرات
3.قابلیتثبتنامریسک

4.دسترسیبهیکبرنامهمدیریتریسکتابروزشده
5.کفایتمستنداتمسئولیتهایپروژهسازمانی

6.محدودکردنمدتزمانپروژهتاکمترازسهسال،درصورتامکان
7.اجازهدادنبهدامنهتغییرموضوعاتتنهاازطریقکنترلرسمیتغییردامنه

8.حفظیکپارچگیمبناییبرایاندازهگیریعملکرد
9.وجودمنفعتقابلتحویلوفرایندمدیریتمؤثر

10.پورتفلیووبرنامههایمدیریتموثر
11.مجموعهپروژه،برنامهومعیارهاینمونهکارها
12.روشهایموثریادگیریازتجربهدرپروژهها

کوکدیویس)2002(دریافتکهششفاکتوراولمرتبطباعملکردوکارایيبهموقع؛عوامل7و8مربوط
موفقیت پیوسته تداوم به و12 بود؛عوامل11،10 پروژهحیاتی موفقیت برای عامل9 کارآیيهزینه؛ به
پروژههاکمکمیکنند.الزمبهذکراستکههیچکداماز12عاملبهطورمستقیمباعواملانسانیدرگیر
نبودند،اگرچهبهطورگستردهپذیرفتهشدکهافرادهستندکهپروژههاراانجامودرنهایتتحویلمیدهند،
نهسیستمهایافرایندها.کوکدیویس)2002(توضیحدادممکناستبهایندلیلباشدکهاینمطالعهبر
رویآنچهمردمیاتیمهاانجاممیدهندتمرکزدارد،نهبرکیفیتتعامالتانسانیوفرایندهایتصمیمگیری.
تیمپروژهشاملاعضایتخصصهایمختلفبادانشهاوتجاربمختلفموردنیازکهالزمبودهماهنگیا
مدیریتشوند.تامپسونوهمکاران)2007(ارتباطبینکیفیتگزارش)یکیازجنبههایحاکمیتپروژه(
وعملکردپروژهراموردبررسیقرارداد.معیارهایعملکردپروژهکهدرمطالعهآنهامورداستفادهقرارگرفت

براساسمحدودهپروژه،کارآمدي،برنامهوبودجهبود.
لذامیتواننتیجهگیریکردارتقاءمدیریتپروژهبهحاکمیتپروژهدرسازمانمیتواندعاملموثریدر

موفقیتپروژهوبهطبعآنسازمانباشد.
منابعفارسی:


الکترونیکيدانشوکاربرد ،دوماهنامه ،نظامحاکمیتيپروژهومفاهیماساسي 1-جبارزادهي)1392(

مدیریتپروژه،سالدوم،ص33-31
2-چاغروندی،ع،مهدویعادلی،م)1390(،اندرکنشزمانوهزینهانجامپروژههایعمرانیاتمامیافتهباتأخیر،

اولینکنفرانسملیعمرانوتوسعه،
3-نظرپور،ع)1395(بررسیعللعمدهتأخیردراجرایطرحهایتملکداراییهایسرمایهایازمنظر
مدیران،معاونین،ذیحسابانوکارشناسانفنیدستگاههایاجراییاستانفارس-دانشحسابرسی-سال

16-شماره63-ص268-237
منابعانگلیسی:

1. Altshuler, A., Luberoff, D., 2003. Mega-Projects: The Changing Politics ofUrban Public In-
vestment. Brookings Institution Press, Washington, DC
2. Archer, N.P., Ghasemzadeh, F., 1999. An integrated framework for project portfolio selection. 
Int. J. Proj. Manag. 17 (4), 207–216.
3. Chong , G. & Isimoya, E. (2007). Disclosure of Governance Information by Small and Medi-
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um-Sized Companies. Corporate governance, 7(5): 635-684.
4. Garland, R., 2009. Project Governance: A Practical Guide to Effective Project Decision 
Making. Kogan Page, Philadelphia.
5. Pinyarat Sirisomboonsuk, Vicky Ching Gu, Ray Qing Cao, James R. Burns, Relationships 
between project governance and informationtechnology governance and their impact on project 
performance- international journal of project management, 2017, article in press.
6. Project Management Institute (Ed.), 2013. A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK Guide), fifth ed. Project Management Institute, PA.
7. Project Management Institute, 2016. Governance of Portfolios, Programs, and Projects: A 
Practice Guide. Project Management Institute, PA.
8. Too, E.G.,Weaver, P., 2014. Themanagement of project management: a conceptual frame-
work for project governance. Int. J. Proj. Manag. 32, 1382–1394.
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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) 4.     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
10.   مهندسی ارزش

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