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نشریه مشانیر به صورت فصلنامه و در شمارگان  3000جلد
چاپ می شود و برای وزارت خانه ها ،سازمان ها ،ارگان ها،
شرکت های کارفرمایی و پیمانکاری در صنایع مختلف و
همچنین مراکز علمی و آموزشی ارسال می گردد .عالقه مندان
می توانند نسبت به درج آگهی های تبلیغاتی و همچنین چاپ
مقاالت فنی و تخصصی در زمینه های کاری مرتبط از از طریق
شماره تلفن   88885535اقدام نمایند.

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

■ ارسال مقاله برای عموم آزاد است.
■ موضوع مقاله در ارتباط با اهداف نشریه باشد.
■ مقاله های تالیفی یا تحقیقی ،مستند به منابع علمی معتبر
باشند.
■ مقاله های ترجمه شده منضم به تصویر اصل مقاله باشند.
■ شکل ها ،عکس ها ،منحنی ها و نمودارها کامال واضح،
خوانا و قابل چاپ باشند .نشریه مشانیر از چاپ مقاالتی که
به صورت مرتب تحریر یا تایپ نشده باشند ،معذور است.
■ توضیح ها و زیرنویس ها به صورت مسلسل شماره گذاری

شده و در پایان مقاله ذکر شوند.
■ مطالب و مقاله های دریافتی بازگردانده نمی شوند.
■ نشریه مشانیر در تلخیص ،تکمیل ،ادغام و ویرایش مطالب
آزاد است.
■ مسئولیت محتوای مطالب و مقاله ها به عهده نویسندگان
و یا مترجمان است.
■ نقل مطالب نشریه مشانیر با ذکر مأخذ بالمانع است ،لطفا
در صورت استفاده ،دو نسخه از آن را به دفتر نشریه ارسال
فرمایید.
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    جایزه ملی انرژیهای تجدیدپذیر ،اولین جایزه کشور در راستای معرفی و ارج نهادن به فعالیتهای ارزنده در
پیشرفت و توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است .این جایزه که به همت انجمن انرژی های تجدیدپذیر
برای اولین بار در ایران اهدا می شود ،به موفق ترین تالش های رسانهها ،شرکت های صنعتی بزرگ و پروژه های
تجدیدپذیر ،شهرداری ها و سازمان های دولتی ،شرکت های برق منطقهای و توزیع و تاثیرگذارترین شخصیت
علمی یا سیاسی سال تعلق می گیرد.

رویدادها و خبرها

    در این مراسم که در حاشیه چهارمین کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر ایران در تاریخ  22و 23
مهرماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد ،شرکت مشانیر در حوزه
مهندسی ،تأمین ،نصب و راه اندازی به تنهایی موفق به دریافت جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر ایران گردید.
این جایزه با حضور جناب آقای مهندس حائری ،معاون محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی؛ جناب آقای
دکتر حناچی ،شهردار محترم تهران؛ جناب آقای مهندس چیت چیان ،رییس محترم کنفرانس و تنی چند از
شخصیتهای کشوری ،توسط جناب آقای دکتر صادق زاده ،معاون محترم وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی های
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و تنی چند از شخصیت های کشوری به آقای دکتر مقدم ،مدیرعامل
شرکت مشانیر در تاریخ  22مهرماه اهدا گردید.
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مراسم تودیع و معارفه چهار نفر از اعضای هیأت مدیره شرکت مشانیر در  8مهرماه 1398
به گزارش روابط عمومی شرکت مشانیر ،در جلسه هیأت مدیره که در تاریخ  8مهرماه  1398برگزار شد  ،از خدمات
جناب آقای مهندس موالیی و جناب آقای قاسم پور بابت خدمات ایشان در مقام عضویت هیأت مدیره شرکت مشانیر
تقدیر و تشکر به عمل آمد .الزم به توضیح است جناب آقایان دکتر علیمحمد رنجبر و همچنین دکتر علی همتی به
عنوان اعضای جدید هیأت مدیره شرکت معرفی گردیدهاند.

مشانیر 85
رویدادها و خبرها

سنکرون واحد نخست بخش گاز پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی داالهو در استان کرمانشاه
نیروگاه سیکل ترکیبی داالهو با ظرفیت اسمی  910مگاوات و متشکل از دو واحد گازی  310مگاواتی
کالس  ،Fدو واحد بویلر ،یک واحد بخار  290مگاواتی و سیستم خنککاری  ACCاست .این نیروگاه با
سرمایهگذاری بخش خصوصی به روش( B.O.Oساخت ،مالکیت و بهرهبرداری) و با هدف تأمین بخشی از
تقاضای رو به رشد انرژی برق در کشور ،در حال احداث است.
در اين پروژه ،شرکت مشانيـر به عنوان مشاور شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي ،فعاليـت
دارد که کارفرماي طرح به عنوان سرمايه پذير نيز متقاب ً
ال سوخت نيروگاه را تامين و متعهد به خريد برق
و پرداخت بهاي آمادگي بر اساس مفاد موافقتنامه ميگردد .اولين واحد گازي اين نيروگاه با راندمان باال
(38درصد) پس از گذراندن تست هاي الزم ،در تاريخ  1398/03/26با شبکه سراسري سنکرون و توليد برق
آن آغاز گرديده است.
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احداث این نیروگاه با استفاده از واحدهای سیکل ترکیبی جدید با راندمان باال ( 56درصد) صورت گرفته
و از ویژگیهای منحصر بهفرد آن ،میتوان به ساخت داخل بودن 49درصد تجهیزات نیروگاه و طراحی و
اجرای سازه خنککن اصلی ( )ACCبا پایه بتنی آن اشاره کرد که در دیماه  ،1397به عنوان «پروژه برتر
بتنی کشور» از طرف مرکز تحقیقات بتن معرفی شده و مورد تقدیر قرار گرفت.
راهاندازی نیروگاه سیکل ترکیبی داالهو ،عالوه بر کمک شایانی که به افزایش تولید برق در کشور و تأمین
برق مورد نیاز در پیک مصرف سال  1398مینماید ،رونق و پیشرفت اقتصادی منطقه غرب کشور و همچنین
ایجاد کسب و کار برای جوانان تحصیلکرده بومی را به دنبال دارد .اين نيروگاه از يک بلوک سيکلترکيبي
شامل دو واحد گازی و يک واحد بخار از نوع کالس  Fبه صورت کليد در دست و در يک فاز شامل دو قرارداد
مکمل تشکيل شده است.

نیروگاه سیکل ترکیبی هریس واقع در آذربایجان
شرقی در شهرستان هریس ،بخش خواجه ،روستاي
سراي (کيلومتر  11جاده هريس به تبريز) یکی از
نیروگاههای ایران از نوع سیکل ترکیبی با ظرفیت
تولید  500مگاوات در قالب طرح  B.O.Tو در
زمینی به مساحت  81هکتار است.
اين نيروگاه از يک بلوك سيكل تركيبي شامل
يک توربين گاز و يک توربين بخار از نوع کالس F
تشکيل شده است.
در اين پروژه شرکت مشانيـر به عنوان مشاور شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي فعاليـت
دارد .عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی هریس در دو فاز  ۵۰۰مگاواتی از اواخر سال  ۹۵آغاز شده
و در مجموع فاز نخست این نیروگاه نیز از پیشرفت  ۹۰درصدی برخوردار است .ظرفیت اشتغالزایی این
نیروگاه در زمان اجرای طرح یک هزار نفر به طور مستقیم و سه هزار نفر به طور غیرمستقیم است و در
زمان بهرهبرداری ،بیش از  ۱۵۰نفر به طور مستقیم مشغول کار خواهند بود.
بخش گازي اين نيروگاه با حضور رييس جمهور محترم و وزير محترم نيرو افتتاح و در ساعت  14:26روز
پنج شنبه مورخ  17مردادماه  1398توربين گازي نيروگاه ،براي نخستين بار با شبکه سراسري سنکرون گرديد.

رویدادها و خبرها

افتتاح بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی هریس
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در مراسم افتتاح بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی
هریس که با حضور ریاست محترم جمهوری و وزیر
محترم نیرو برگزار شد ،آقای دکتر روحانی ساخت
نیروگاه هریس را در چند سال اخیر توسط مهندسان
ایرانی مایه مباهات دانست و با تاکید بر این که در
شرایط فشار و تحریم دشمن ،افتتاح طرحهای بزرگ
پرمعنا و غرورانگیزتر است ،اظهار کرد :اینکه طی
یک روز در استان آذربایجان شرقی  ۶هزار میلیارد
تومان طرح آب و برق افتتاح می شود؛ نشان امید
یک ملت است .وی افزود  :هم اکنون  67درصد برق
کشور توسط بخش خصوصی تولید می شود که این نشانه حرکت درست در مسیر پیشرفت ایران است.
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بازديد رياست محترم جمهوری از پروژه نيروگاه سيکل ترکيبی شيروان
ریاست محترم جمهوری ،روز يکشنبه مورخ
  1398/04/23همزمان با سالروز ميالد حضرت
امام رضا (ع) ،با حضور در نيروگاه سيکل
ترکيبي شيروان ،واحدهاي  ۱و  ۲بخش بخار
و همچنين افزايش توان عملي واحدهاي اين
نيروگاه را افتتاح کرد.
نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با ظرفیت تولید
 ۱۴۳۴مگاوات که در استان خراسان شمالی
قرار دارد ،در سال  1383احداث شد .این
نیروگاه شامل  ۶واحد گازی  ۱۵۹مگاواتی از
نوع  V94.2و  ۳واحد بخار  ۱۶۰مگاواتی در
زمینی به مساحت  ۱۲۰هکتار است .عملیات
اجرایی فاز اول  نیروگاه شامل شش واحد توربین
گازی  159مگاواتی مدل  V94.2از اواخر سال
 1382شروع شد و در تاریخ 1386/2/17
آخرین واحد آن سنکرون شد .فاز دوم عملیات
اجرایی سه واحد توربین بخار هرکدام به ظرفیت
160مگاوات در سال  1387توسط دکتر روحانی،
مقام محترم ریاست جمهوری کلنگزنی گردید
که واحد شماره یک بخار نیروگاه هماکنون در
مدار تولید است .آقای اردکانيان ،وزير محترم
نيرو در آيين افتتاح دوواحد بخش بخار نيروگاه
سيکل ترکيبي شيروان ،سرمايه گذاري در
بخش برق کشور از سال  ۹۲تاکنون را  ۲۳۰هزار ميليارد تومان  از منابع بخش دولتي و خصوصي عنوان کرد
و افزود :به طور متوسط در  ۶سال گذشته ساالنه  ۴۰هزار ميليارد تومان در صنعت برق سرمايه گذاري شده
و  ۹۵درصد تجهيزات نيروگاه ها ساخت داخل بوده است.
بازديد از نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک
بازديد جناب آقاي مهندس طرزطلب ،مديريت محترم
شرکت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي به همراه
هيات همراه (معاونين و مديران ارشد کارفرما) ،مشاوران
و پيمانکار اصلي در تاريخ  1398/05/19از نیروگاه
اندیمشک ،انجام و در رابطه با بررسي و ارزيابي پيشرفت
پروژه ،رفع موانع ،راهکارهايي موثر جهت تسريع انجام
کار در جلسه اي مشترک در حاشيه بازديد ارائه گرديد.
نیروگاه  451مگاواتی سیکل ترکیبی اندیمشک که در
زمینی به مساحت تقریبی  50هکتار در جاده سد کرخه
نزدیکی شهرستان اندیمشک در استان خوزستان واقع
شده است ،شامل  1واحد توربوژنراتور گازي به ظرفيت
اسمی  307مگاوات به همراه  1واحد توربین و ژنراتور
بخار به ظرفیت  144مگاوات ،جمعاً به ظرفیت تقریبی  451مگاوات است.

تازه ترین خبر در رابطه با پروژه نظارت بر بهره برداری
و تعمیرات سدها و نیروگاه های آبی کارون ،3عباسپور،
مسجدسلیمان ،دز ،کرخه ،مارون ،مربوط به تمدید قرارداد
به مدت یک سال است .همزمان با تمدید قرارداد و
دریافت تایید کارفرما ،چارت سازمانی پروژه با اضافه شدن
3مهندس جدید گسترش داده شد و تعداد پرسنل به 15نفر
افزایش یافت .در حال حاضر عالوه بر انجام فعالیت های
جاری پروژه که به نظارت بر بهرهبرداری و تعمیرات سدها
و نیروگاه های ششگانه خوزستان با ظرفیت 7100مگاوات
اختصاص دارد و در قالب گزارش های موردی روزانه و
دوره ای ماهانه و ششماهه و ساالنه ارائه می شود ،با همت
معاونت طرح های آب و انرژی ،مدیر پروژه و مهندسان
شرکت ،فعالیت های ذیل در قالب همین پروژه در حال
انجام یا خاتمه یافته است:
 )1نظارت بر ارتقاء سیستم کنترل نیروگاه کرخه در قالب
پروژه مجزا
 )2تهیه اسناد فنی و بازرگانی جهت ساخت شینه های
ژنراتور واحدهای فاز اول نیروگاه مسجدسلیمان

 )3برنامه ریزی جهت انجام تعمیرات سالیانه  37واحد
نیروگاهی
 )4همکاری و مشاوره جهت ارتقاء فعالیت های بهره
برداری
 )5اصالح فرمت جدید برای قرارداد بین سازمان آب و برق
خوزستان و شرکت های تولید سد و نیروگاه های ششگانه
 )6تهیه اسناد فنی و بازرگانی جهت تعمیرات اساسی 37
واحد نیروگاهی
 )7استخراج نواقص عمده تجهیزات اصلی  37واحد
نیروگاهی و نیروگاه های ششگانه
 )8استخراج وضعیت موجود و بررسی گزارشات کنترل
پایداری سد و سازه های نیروگاه های ششگانه
 )9تهیه دستورالعمل های اولیه تست و بازرسی تجهیزات
نیروگاه و کلیدخانه
 )10تهیه اسناد فنی و بازرگانی جهت نگهداری و تعمیرات
پیشگویانه
 )11تهیه گزارشات بازرسی ایمنی و بهداشت نیروگاه های
ششگانه و مناطق مسکونی

رویدادها و خبرها

پروژه نظارت بر بهره برداری و تعمیرات سدها و نیروگاه های ششگانه خوزستان

شماره هشتاد و پنجم
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تعمیرات بر روی واحد  4نیروگاه کارون 3

عملیات جابجایی ترانس قدرت واحد  2با ترانس قدرت  واحد  4نیروگاه دز

پروژه خدمات بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات تجهیزات نیروگاه شهید رجایی ساری
پروژه خدمات بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات
تجهیزات نیروگاه شهید رجایی ساری از اول
اردیبهشت سال  1398با  12نفر پرسنل بهره بردار
و تعمیرات از جمله پروژه های منحصر به فرد است
که در یک شرکت مشاور در حال انجام است .این امر
نشان دهنده توانایی های شرکت مشانیر و بر اساس
گواهینامه پایه یک صالحیت بهره برداری ،نگهداری و
تعمیرات نیروگاه های برق آبی می باشد که با همت
مدیریت امور بهینه سازی و بهره برداری و معاونت
طرح های آب و انرژی اخذ گردیده است .با توجه
به سال پربارش گذشته و با تالش های شبانه روزی

پرسنل نیروگاه و مدیر پروژه ،تولید نیروگاه شهید
رجایی ساری تا پایان مرداد امسال به  37میلیون
کیلووات ساعت رسیده است و در صورت نیاز شبکه و
صدور مجوزهای الزم ،این قابلیت وجود دارد که رکورد
بیشترین تولید در سال  1391با   39میلیون کیلووات
ساعت شکسته شود .در حال حاضر در صورت عدم
نیاز پایین دست و تایید کارفرما ،نیروگاه شهید رجایی
آماده شروع تست ها ،بازرسی ها و تعمیرات سالیانه
می باشد که بر اساس زمان بندی پروژه ،از اوایل مهر
یا آبان  1398شروع و طی یک ماه انجام خواهد شد.
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پروژه بهینه سازی سد دز
سد دز یک سد ب ُتنی دوقوسی و برقآبی
است که بر روی رودخانه دز توسط یک
کنسرسیوم ایتالیایی در  ۲۳کیلومتری
شمال شرق اندیمشک احداث شد .این
سد  ۱۲۵۰۰۰هکتار از اراضی پایین دست
را آبیاری میکند و نقش مهمی در کنترل
سیالبهای باالدستش دارد .نیروگاه این سد
دارای قدرت نصب  ۵۲۰مگاوات میباشد
این سد با ارتفاع  ۲۰۳متر در زمان ساخت
خود به عنوان یکی از مرتفعترین سدهای
جهان (ششمین سد جهان در آن زمان)
شناخته میشد و در حال حاضر نیز
پنجاهمین سد بلند دنیا در بین سدهای
ساخته شده و در دست ساخت میباشد.
شرکت مشانیر در این پروژه ،به عنوان مشاور ،شرکت دارد و الزم به ذکر است که هم اکنون کارهای اجرایی
پروژه بهینه سازی واحد شماره  4نیروگاه سد دز در جریان است و پیشرفت کار آن حدود  80درصد می باشد.

8
پروژه سدهای شمیل و نیان
طرح شمیل و نیان شامل دو سد خاکی به ارتفاع 27.3متر (نیان) و  32.3متر (شمیل) از کف رودخانه با سیستم
انحراف باز و سرریز دریچه ای (نیان) ،سرریز کمکی ،سرریز اضطراری 5 ،زینچه در اطراف سد شمیل ،سیستم
منحصربه فرد چاه قنات و تخلیه کننده تحتانی (شمیل و نیان) بوده و آبگیر سطحی و حجم کل مخزن در حدود
 160میلیون مترمکعب است .شرکت مشانیر که در این پروژه به عنوان مشاور ،مشارکت دارد ،آخرین اخبار طرح
سدهای شمیل و نیان را به شرح زیر اعالم می دارد:
 تحویل موقت عملیات اجرایی احداث سیستم زهکشی سدهای شمیل و نیان اتمام عملیات حفاری ژئوتکنیک به منظور نصب ابزارهای پیزومتری در سدهای شمیل و نیان اتمام عملیات حفاری به منظور اجرای عملیات ردیابی رنگی سد شمیل شروع مرحله اول عملیات ردیابی رنگی در سد شمیل ابالغ قرارداد نظارت بر تعمیر و بازسازی ساختمان های بهره برداری مجموعه سدهای شمیل و نیان -ارسال پیش نویس شرح خدمات رفتارنگاری سدهای شمیل و نیان و سد میناب

انجام مطالعات محیط زیستی پروژه های امکان سنجی سایت صنایع انرژی بر منطقه آزاد ماکو
و شهرک صنعتی مشترک با ترکیه
مکانیابی صنعتی سبب کاهش هزینه ها و موفقیت واحدهای صنعتی می شود .انجام اصولی این مطالعات ،عالوه
بر تأثیر اقتصادی بر عملکرد واحدهای صنعتی ،اثرات اجتماعی ،محیط زیستی و فرهنگی مثبتی در منطقه
محل احداث خود خواهد داشت.
در این مطالعات سعی گردیده با دید
همهسونگر و جامع نسبت به شناسایی و
انتخاب معیارهای مؤثر در مکان یابی شهرک
صنعتی صنایع انرژی بر و همچنین شهرک
صنعتی مشترک با ترکیه اقدام گردد .در این
راستا ،ابتدا ویژگی های محیط زیستی منطقه
آزاد ماکو مورد بررسی و شناخت قرار گرفته
و سپس نسبت به تعیین پهنه های مناسب و
همچنین امکان سنجی زیست محیطی سایت
های پیشنهادی بر مبنای معیارهای منتخب
و ضوابط استقرار صنایع اقدام گردیده است.
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سایت پیشنهادی کارفرمای محترم جهت استقرار شهرک صنعتی
صنایع انرژی بر در پهنه مناسب به لحاظ ضوابط زیست محیطی واقع شده ولی سایت مورد نظر جهت اختصاص
به شهرک صنعتی مشترک با ترکیه به منظور انطباق با طرح ساختاری -راهبردی منطقه آزاد ماکو و همچنین
رعایت کلیه ضوابط زیست محیطی نیازمند اندکی جابجایی می باشد.
انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سایت دفع پسماند
احداث سایتهای دفع پسماند با هدف کاهش عوارض ناشی از تولید پسماند و استحصال بیشترین سود از
آن به صورت بازیافت انرژی و مواد در کشور ما در حال گسترش است .با این حال ،با توجه به ماهیت پسماند
امکان آلوده شدن محیط به پسماند وجود دارد ،که میتواند اثرات منفی گستردهای بر جای گذارد .در مطالعات
ارزیابی اثرات زیستمحیطی سایت دفع پسماند با توجه به اثرات بالقوه پروژه ویژگیهای محیطی محدوده تحت
تاثیر مورد مطالعه قرار گرفته و میزان پیامدهای محیطی ارزیابی میگردد .در پی آن راهکارهایی برای کاهش
اثرات سوء ناشی از اجرای سایت و بهرهبرداری از آن ارائه میگردد تا آثار منفی بر محیط به حداقل کاهش
یابد.این پروژه در ادامه مطالعات
مدیریت پسماند در سطح منطقه آزاد
ماکو انجام میگیرد و عالوه بر ارزیابی
اثرات زیست محیطی سایت دفع
پسماند تولید شده در سطح منطقه
آزاد ماکو ،طراحی ایستگاههای انتقال
را نیز شامل میشود.

رویدادها و خبرها

محیط زیست
رویدادهای پروژههای محیط زیست
اهم پروژه های معاونت اهم
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مطالعات پیوست سالمت طرح ساماندهی آب های سطحی آلوده جنوب تهران
موقعیت مکانی و توپوگرافی کالنشهر تهران به عنوان بزرگترین مصرفکننده آب شهری در کشور و نیز
نحوه مصارف مختلف آب در این شهر ،منجر به جاری شدن حجم قابل توجهی از منابع آب سطحی در
مسیلها ،نهرها و کانالهای مناطق جنوبی تهران گردیده است .این منابع تلفیقی از جریان های کوهستانی،
فاضالب های خانگی ،شهری ،صنعتی ،بیمارستانی ،آب های برگشتی ناشی از مصارف مختلف ،روانابهای
ناشی از بارندگی و پسماندها و زباله های شهری میباشد و از بار آلودگی بسیار باالیی برخوردار است .این
رواناب های سطحی آلوده در حال حاضر در تلفیق با منابع آب زیرزمینی در کشاورزی جنوب تهران مورد
استفاده قرار می گیرد و آلودگی محصوالت گیاهی و دامی تولید شده ،پیامدهای نامطلوب زیست محیطی
از جمله آلودگی خاک در درازمدت و آلودگی منابع آب زیرزمینی از طریق نفوذ آبهای آلوده به فاضالب از
تبعات دیگر این موضوع است.
با اجرای این طرح که شامل احداث دو تصفیه خانه ،خطوط انتقال و احداث مخازن مدوالر ذخیره و تنظیم
پساب میباشد ،موجبات ارتقاء کیفیت روانابهای سطحی آلوده جهت بهرهبرداری بهینه از منابع آبی ،سالم
سازی آب مورداستفاده در کشاورزی و همچنین بهبود سطح بهداشت عمومی منطقه را فراهم می سازد.
از آن جا که سیاست ها ،قوانین و برنامه های هر جامعه از طریق شرایط حاکم بر محیط زندگی افراد میتوانند
اثرات خود را در نهایت بر سالمت مردم و بهره مندی عادالنه آنان از فرصت های سالمت اعمال نماید ،الزم
است که در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های اجتماعی به سالمت توجه خاصی مبذول داشت .به این
منظور انجام مطالعات پیوست سالمت بسیار حائز اهمیت است تا با روش ها و نرم افزارهای مختلف به
کارگرفته شده در این مطالعات اثرات طرح را بر سالمت جامعه تحت تأثیر بررسی کرده و مشکالت و معضالت
مرتبط با طرح را عنوان و راهکارهای مدیریتی و پیشگیرانه را ارائه نمود

پروژه خدمات مطالعات بررسی و تهیه دستورالعمل های فنی و امکان سنجی بهره گیری از
فناوریهای نوین در طراحی های راه آهن
این پروژه در مردادماه سال  1398از طرف کارفرمای طرح ،شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل
كشور به شرکت مشانیر در قالب قرارداد  12ماهه ابالغ شد .شرح خدمات شرکت مشانیر در این طرح عبارت
است از انجام مطالعات مراحل اول و دوم و ارائه خدمات فني -مهندسي و تهيه متون ،مستندات ،نقشهها،
دستورالعملها ،مشخصات فني ،كتابچههاي محاسبات فني ،تهيه گزارش ها و ارائه طرح هاي مقدماتي در
مرحله اول (شناسايي ،بررسي اوليه ،توجيه فني -اقتصادي مصالح ،تاسيسات ،تجهيزات و سيستمها مورد
استفاده در بخشهاي مختلف ساختمان ها ،محوطه و مكان يابي) ،همچنين تهيه كليه مدارك ،ريزمحاسبات،
معرفي روشهاي اجرايي ،دستورالعملها ،مشخصات فني و تهيه نقشههاي مرحله دوم به صورت كامل،
ريزمترهها و برآورد مقادير ،تهيه ساختار شكست در چارچوب برنامه زماني در چارچوب نظرات كارفرما و
براساس برنامه كلي و شرح خدمات مربوطه انجام خواهد شد .خدمات فني مهندسي با رعايت موارد فوقالذكر
مشتمل بر سرفصل هاي زير است.
 خدمات فني مهندسي موضوع بررسي امكان و چگونگي استفاده از انرژي هاي تجديد پذير و بهينه سازي انرژي خدمات فني مهندسي موضوع سيستم هاي مديريت ساختمان در ايستگاه هاي راه آهن()BMS تهيه ضوابط فني و دستورالعمل هاي طرح و اجراي تاسيسات الكتريكي ساختمان ها و محوطه(سايت)ايستگاه هاي راه آهن
 خدمات فني مهندسي تهيه دستورالعمل ها و ضوابط عبور هوايي و زميني خطوط برق در تقاطع بامحورهاي راه آهن
 خدمات فني مهندسي تهيه وندور ليست تامين كنندگان و توليدكنندگان تجهيزات با توجه به توانمنديهايداخلي و مالحظات اقتصاد مقاومتي
 خدمات فني مهندسي نورپردازي ابنيه فني و ساختمانهاي ايستگاههاي راه آهنپروژه احداث بوستان بانوان منطقه یک شهر قزوین
این پروژه در تیرماه سال  1398از طرف کارفرمای طرح ،شهرداری قزوین به شرکت مشانیر در قالب قرارداد
 18ماهه ابالغ شد .شرح خدمات شرکت مشانیر در این طرح انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی شامل
مدیریت و برنامه ریزی منابع و زمان ،خدمات مدیریت پروژه هماهنگی و یکپارچگی ،خدمات کنترل کیفیت،
مالی و قراردادی،ایمنی و محیط زیست ،مدیریت ریسک ،مدیریت ارتباطات می باشد.

رویدادها و خبرها

اهم پروژه های معاونت حمل و نقل و شهرسازی
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اخبار منایشگاه ها

حضور شرکت مشانیر در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و
پتروشیمی
نمايشگاه بين المللي نفت ،گاز ،پااليش و پتروشيمي ايران به عنوان بزرگ ترين رخداد صنعتي و تجاري ايران در
اين حوزه كه ساالنه با حضور جمع كثيري از شركت هاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه صنعت نفت ،گاز،
پااليش و پتروشيمي برپا مي گردد ،فرصت بسيار مغتنمي است تا شركت هاي فعال در اين صنعت دستاوردها و
محصوالت خود را در معرض بازديد دست اندركاران و متخصصان اين صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند
تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد اين صنعت ،فعاليت ها و نوآوري هاي آتي خود را هدايت نمايند.
بیست و چهارمین دوره این همایش ،امسال در روزهای یازدهم تا چهاردهم اردیبهشت ماه در محل دائمی
نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد .شرکت مشانیر نیز بهعنوان یکی از فعاالن و متخصصان شناختهشده
در زمینۀ پژوهشهای مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و با هدف َ بهروزرسانی آگاهی علمی خود در زمینۀ
آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی و صنعتی روز دنیا و تبادل اندیشه در مورد آخرین فعالیتها و خدمات
خود با متخصصین داخلی و خارجی حاضر در این کنفرانس حضور داشت.
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حضور شرکت مشانیر در پنجمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو
پنجمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو با موضوع محوری «آینده فضای کسب و کار در صنایع نفت و
نیروی ایران با محوریت بخش خصوصی» ،در روزهای  16و  17مهرماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی
صدا و سیما با حضور وزیر محترم نفت برگزار شد .در مراسم افتتاحیه و اختتامیه این رویداد مهم ،شماری از چهره
های برجسته داخلی و بین المللی از جمله «محمدرضا باهنر» ،نماینده هفت دوره مجلس شورای اسالمی« ،الرس
نوردام» ،سفیر نروژ« ،محمد حسین عادلی» ،رئیس هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران و «غالمرضا منوچهری»،
مدیر عامل شرکت مهندسی و
ساختمان صنایع نفت ، OIEC-
«حسن منتظر تربتی» ،معاون وزیر
نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز
ایران« ،بهزاد محمدی» ،معاون وزیر
نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع
پتروشیمی و «محمد فاضل» مشاور
وزیر نیرو به عنوان سخنرانان کلیدی
حضور داشتند.

رویدادها و خبرها

شرکت مشانیر بهعنوان یکی از
ارکان فعال در حوزۀ نفت و انرژی
در این نمایشگاه حضور پیدا کرد
تا در راستای اهداف علمی شرکت،
عالوه بر آگاهی از آخرین نوآوریها،
تولیدات و فناوریهای روز دنیا در
این صنعت ،جهت آشنایی و گفتگوی
بیشتر با پیمانکاران ،تامینکنندگان،
مدیران و فعاالن این حوزه و معرفی
دستاوردها و فعالیتهای یکساله
خود در این عرصه حضوری فعال
داشته باشد.

شرکت در هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی ،صنایع ،تجهیزات و خدمات وابسته
هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی  ۱۹تا  ۲۲خرداد ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران برگزار شد .بسیاری از شرکت داخلی و خارجی از کشورهای روسیه ،ترکیه ،چین و لتونی در این
نمایشگاه بین المللی حضور یافتند.
رونمایی از آخرین دستاوردها و تکنولوژیهای صنعت حملونقل ریلی ایران و جهان و مشارکت در سرمایه
گذاریها ،از مهمترین اهداف هفتمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل ریلی ،صنایع ،تجهیزات و خدمات وابسته
است .الزم به ذکر است این نمایشگاه که به عنوان بزرگ ترین نمایشگاه بینالمللی حملونقل ریلی کشور شناخته
می شود ،با حمایت وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و راه و شهرسازی و با همکاری شرکتهای عضو
انجمن صنایع ریلی ایران ،شرکتهای عضو انجمن صنفی حمل ونقل ریلی ،دانشکده فنی و مهندسی راه آهن،
شرکتهای حمل و نقل ریلی باری و مسافری و شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.
برگزاری کنفرانس بین المللی با حضور اساتید داخلی و خارجی ،متخصصین و کارشناسان صنعت حمل و نقل
ریلی در روز  ۱۹خرداد ماه از مهمترین رویدادهای هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی ،صنایع،
تجهیزات و خدمات وابسته در سال جاری بود .هدف از برگزاری این نمایشگاه و کنفرانس علمی ،توسعه زیربناهای
حمل و نقل ریلی است که در توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور نقش مهمی دارد و برگزاری این نمایشگاه
بین المللی در تهران میتواند جایگاه منطقهای ایران را در ترانزیت کاال در مسیر کریدورهای بین المللی شمال
 جنوب و شرق  -غرب بیش از پیش تقویت کند.شرکت مشانیر بهعنوان یکی از شناخته شده ترین شرکت های دانشبنیان و باسابقه در حوزۀ مطالعات و
فعالیتهای مربوط به حمل و نقل و صنایع ریلی ،در این نمایشگاه حضور یافت و مورد بازدید مدیرانعامل و
مسئوالن بلندپایۀ کشوری و استانی و سایر بازدیدکنندگان قرار گرفت.
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بازدید از خطوط و پست های منطقه آذربایجان
در روز چهارشنبه مورخه  1398/5/30به منظور
پیگیری آخرین وضعیت اجرایی پروژه ها و جلسه
هماهنگی  ،برنامه بازدید از پروژه ها و دیدار و
مذاکره با مدیریت محترم عامل و اعضای محترم
هیئت مدیره برق آذربایجان توسط مدیریت محترم
عامل شرکت ،معاونت محترم طرح های انتقال
و توزیع نیرو ،مشاورین محترم مدیریت عامل و
مدیران محترم پروژه به عمل آمد .جلسه بسیار
مفید و پرباری برگزار گردید و کارفرمای محترم  ضمن ابراز رضایت از ارائه خدمات مهندسی و نظارت
کارگاهی ،شرکت مشانیر را به عنوان بازوی فنی و اجرایی کارفرما تلقی نمودند .هیات مذکور بازدیدی
از کارخانه پارس ساختار و دیدار با مدیرعامل و آشنایی با توانمندی ها و قابلیت های فنی آن شرکت به
عمل آوردند.
بازدید اعضای محترم شورای شهر تهران
از تصفیه خانه ششم تهران در تاریخ دوم
مردادماه1398
در تاریخ  1398/5/2اعضای محترم شورای شهر
تهران آقایان مهندس میرلوحی و مهندس فراهانی
از تصفیهخانه ششم آب شرب تهران و روند
اجرایی آن بازدید نمودند .مدول اول تصفیه خانه
ششم آب شرب تهران با ظرفیت  7.5مترمکعب
در ثانیه یکی از بزرگ ترین تصفیه خانه های آب
کشور محسوب شده و تکمیل این پروژه می تواند امنیت آبی شرب شهر تهران را افزایش دهد .با توجه
به اهمیت این موضوع اعضای محترم شوری شهر تهران ضمن بازدید از این تصفیه خانه و روند اجرایی
پروژه و تاکید بر لزوم احداث این تصفیه خانه ،برای سرعت بخشیدن در تکمیل و بهره برداری از این
تصفیهخانه قول مساعدت و همکاری الزم را از طرف شوری شهر تهران ارائه نمودند .الزم به ذکر است
بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته مقرر شده است با تامین مالی طرح ،این پروژه تا اسفند ماه سال
جاری به بهره برداری برسد.
بازدید ریاست و مدیران امور نظام فنی و اجرایی
کشور از سد و نیروگاه سیاه بیشه
    روز یکشنبه مورخ  1398/4/16ریاست امور
نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران سازمان
برنامه و بودجه کشور (جناب آقای دکتر قانع فر) به
همراه معاونان محترم ایشان از پروژه سد و نیروگاه
تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه بازدید نمودند .در این
بازدید مدیریت عامل محترم شرکت ،جناب آقای
دکتر مقدم و معاونان و مدیران همراه ،به تشریح
تاریخچه و فرآیند مطالعات ،طراحی ،نظارت و بهره برداری از این پروژه عظیم و شاخص ملی پرداختند .در
پایان نمایندگان محترم سازمان برنامه و بودجه کشور ،ضمن قدردانی از تالش ها و خدمات انجام گرفته
توسط مشانیر ،خرسندی و افتخار خود را ابراز نمودند.

رویدادها و خبرها

حضور نماینده مشانیردر هیأت رئیسه کمیته تخصصی انرژی های تجدیدپذیر
معاون طرح های صنعتی و انرژی های تجدیدپذیر شرکت مشانیر به اتفاق آرا به عنوان رئیس کمیته
تخصصی انرژی های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق ایران انتخاب شد .سنديکاي صنعت برق ايران
يک نهاد صنفي ،متشکل از  514شرکت سازنده تجهيزات ،پيمانکار و مشاور صنعت برق است که
در راستای دفاع از منافع مشروع اعضای خود و بر اساس نقش و جایگاه  تشکل های صنفی در سند
چشمانداز بیست ساله کشور ،افزایش اثربخشی سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت برق از طریق
ساماندهی بخش خصوصی و تعمیق مشارکت و شکل دهی به سرمایه اجتماعی در میان خانواده صنعت
برق ایران را دنبال می کند .انتخابات دور پنجم هیات رئیسه کمیته تخصصی انرژی های تجدیدپذیر
سندیکای صنعت برق ایران با عضویت  56شرکت ،مورخ  98/07/29در سالن اجتماعات سندیکای
صنعت برق ایران برگزار شد و آقای دکترکریم کبیری به عنوان نماینده شرکت مشانیر به اتفاق آرا به
عنوان نفر اول و رئیس کمیته تخصصی انتخاب گردید.

اخبار تأیید صالحیتها و مجوزهای شرکت مشانیر در سال 1398

متدید صالحیت مشانیر در لیست مشاوران مورد تایید وزارت نیرو در حوزه پدافند غیرعامل

   با توجه به صالحیت شرکت مشانیر در ارائه خدمات مهندسی در زمینه پدافند غیرعامل در لیست مشاوران
مورد تأیید دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو ،تاریخ اعتبار شرکت با درج نام مدیریت عامل
محترم تا  1399/2/12تمدید گردید.

ثبت رشکت مشانیر در سامانه اطالعرسانی سامانههای نوین آبیاری

شرکت مشانیر موفق به اخذ تاییدیه از وزارت جهاد کشاورزی جهت ارائه خدمات مهندسی در گروه مهندسی
آب و سامانههای نوین آبیاری گردید.
توسعه آبیاریهای نوین و شبکههای آبیاری به عنوان یکی از راهبردهای رشد بخش کشاورزی در برنامه
پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفته ،چنانچه بر اساس این برنامه پیشبینی میشود بهرهوری آب در بخش
کشاورزی که هم اکنون حدود  35درصد است با اجرای طرحهای آبخوان داری و اصالح ساختار دشتهای
آبی تا پایان برنامه پنجساله پنجم به  65درصد افزایش یابد که در این برنامه هر ساله یک میلیون هکتار از
اراضی کشاورزی کشور به سیستم مکانیزه آبیاری تجهیز خواهد شد.
جهت دستیابی به این امر ،سامانه اطالع رسانی سامانه های نوین آبیاری ،به شرکت های مربوطه که دارای

عضویت رشکت مشانیر در نظام صنفی رایانه ای

شرکت مشانیر اجازه فعالیت در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات را از سازمان نظام صنفی
رایانهای دریافت کرد .سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با هدف تنظیم گری مناسبات بخش
خصوصی و دولتی و مشارکت موثر در ساماندهی امور تجاری رایانه ای بر اساس قانون حمایت از
پدیدآورندگان نرم افزار (مصوب  1379/10/4مجلس شورای اسالمی) و آیین نامه مصوب هیات وزیران
(مصوب  )1383/4/24از تیرماه سال  1384فعالیت خود را آغاز نمود و با ادغام انجمن شرکتهای
انفورماتیک ایران به عنوان سازمانی مردم نهاد در چهارده سال گذشته در این زمینه فعال بوده است.
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رویدادهای انرژی و نیرو در کشور
ظرفیت نصب شده انرژیهای تجدیدپذیر کشور به  ۸۴۱مگاوات رسید
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به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو ،تاکنون از منابع تجدیدپذیر حدود سه میلیارد و  ۴۱۲میلیون
کیلووات ساعت ،انرژی تولید شده که این میزان تولید برق توانسته از انتشار حدود دو میلیون و  ۳۶۸هزار تن
گاز گلخانهای بکاهد .این میزان تولید انرژیهای نو باعث شده بیش از یک میلیارد و  ۱۸۵میلیون مترمکعب
از مصرف سوختهای فسیلی در ایران که جزو عوامل اصلی آالیندگی هوا در کشور است ،کاسته و بیش از
 ۹۱۸میلیون لیتر در مصرف آب نیز صرفهجویی شود .عملکرد نیروگاههای تجدیدپذیر  ۴۵۹میلیون کیلووات
ساعت کاهش تلفات در شبکه برق را به همراه داشته و موجب انتشار نیافتن   ۱۸هزار تن آالیندههای محلی
شده است.
هماکنون  ۳۸۴مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر درون کشور در حال احداث است و ظرفیت نصب شده
انرژیهای نو به  ۸۴۱مگاوات رسیده است .همچنین تاکنون  ۱۱۵نیروگاه تجدیدپذیر مگاواتی در کشور
نصب شده و  ۳۷نیروگاه مگاواتی دیگر نیز در حال احداث است .تاکنون سه هزار و  ۴۰۳نیروگاه خورشیدی
مقیاس کوچک در کشور نصب شده و دو هزار و  ۵۰۰نیروگاه دیگر نیز در حال نصب است .همچنین حجم
سرمایهگذاری غیردولتی در این بخش به بیش از  ۱۲۴هزار میلیارد ریال رسیده است .بررسی اعداد و ارقام
موجود در این بخش حکایت از آن دارد که  ۴۱درصد نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از نوع خورشیدی۳۶ ،
درصد از نوع بادی ۱۰ ،درصد از نوع برقآبی کوچک ،دو درصد از نوع بازیافت حرارتی و توربینهای انبساطی
و یک درصد نیز از نوع زیست توده است.
برنامههای کشور برای توسعه تجدیدپذیرها
ایران کشور پرپتانسیلی از لحاظ انرژیهای نو مانند انرژیهای خورشیدی و بادی است .تخمین زده
میشود با شرایط فعلی بین  ۱۵تا  ۲۰هزار مگاوات ظرفیت قابل نصب نیروگاههای بادی که صرفه اقتصادی
دارند ،در ایران وجود داشته باشد .این ظرفیت در رابطه با انرژی خورشیدی به مراتب باالتر است ،چون
نیروگاههای خورشیدی محدودیت نیروگاههای بادی را ندارند و در بیشتر نقاط کشور قابلیت نصب نیروگاه
خورشیدی وجود دارد .در سال  ،۲۰۱۷معادل  ۸۱درصد انرژی مورد نیاز جهان از انرژیهای فسیلی تأمین
شده است و این میزان در  ۲۳سال آینده به  ۷۶درصد میرسد .طبق برآوردهای انجام شده ،این میزان در
بدترین حالت به  ۵۶درصد خواهد رسید.

آلودگی هوا از مهمترین مخاطرات زیستمحیطی کالنشهرهاست که شناخت عوامل مؤثر بر آن کمک
شایانی به کاهش آثار آن خواهد کرد .حل این مشکل نیازمند مطالعات دقیق در زمینۀ شناسایی آالینده ها
و متغیرهای مؤثر بر آنهاست .امروزه آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیانبار آن به یکی از ملموسترین
معظالت زیستمحیطی تهران تبدیل شده است .در سالهای اخیر با توجه به رشد جمعیت ،افزایش
شهرنشینی ،توسعه صنعتی و افزایش مصرف سوخت ،کنترل آلودگی هوا سختتر شده است .به گزراش بانک
جهانی ،تهران در میان  26شهر بزرگ جهان به لحاظ آالیندگی در رده دوازدهم قرار دارد ،که رقمی تامل
برانگیز است .آلودگی هوا یکی از عوامل زیستمحیطی خطرناک از جنبه بهداشتی در ایران است که شامل
بیماریهایی مانند آسم ،سرطان ریه ،هیپروتروفی بطنی ،آلزایمر و پارکینسون ،اوتیسم و سکته میباشد.
عالوه بر بیمارهای یاد شده ،ساالنه در تهران بیش از  4000نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست
میدهند .آلودگی هوا عالوه بر کاهش کیفیت زندگی ،مشکالت اقتصادی نیز به دنبال دارد .در همین زمینه،
هزینههای اقتصادی ناشی از آلودگی هوا در تهران ،در حدود  6/2میلیارد دالر برآورده شده است.
پیش از این همواره ،نوک پیکان اتهام در رابطه با عامل اصلی آلودگی هوای تهران ،اغلب متوجه خودروهای
شخصی بوده و در همین راستا ،اقداماتی جهت کاهش و کنترل تردد وسایل نقلیه شخصی اعمال شده است  ،
با این حال ،آن چه در آخرین گزارش بانک جهانی در خصوص آلودگی هوای تهران (هزینههای سالمت،
منابع و سیاستها) ارائه شده است ،واقعیت دیگری را در این زمینه روشن میکند ،در گزارش یاد شده،
عنوان شده است ،اگرچه وسایل نقلیه سبک ،دارای فراوانی باالیی هستند ،با این حال ،بیشترین سهم در
تولید آالیندهها و گرد و غبار متوجه آنها نبوده ،به طوری که در سهمبندی آالیندهها ،وسایل نقلیه سبک،
تنها 3درصد میران کل را به خود اختصاص میدهند ،و از سوی دیگر ،موتورسیکلتها که یکی دیگر از
آالیندههای عمده به حساب میآیند ،سهمی  12درصدی در آلودگی هوای کالنشهر تهران دارند .اما آن
چه در این گزارش حائز اهمیت است ،سهم بسیار باال و در حدود  60درصدی وسایل نقلیه سنگین ،شامل
اتوبوسهای بخش خصوصی ،اتوبوسهای شهری تهران و کامیونها میباشد ،که این موضوع نشان می دهد
که خودروهای عمومی به دالیل مختلف از جمله فرسوده بودن ،استفاده ار تکنولوژیهای قدیمی و عدم
استفاده از کاتالیستهای مورد نیاز ،بیشترین سهم را در افزایش آلودگی هوای تهران دارند.
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آغاز پویش «الف  -ب ایران»
کمپین «الف  -ب ایران» با هدف افتتاح هر
هفته یک طرح بزرگ بخش آب و برق از روز
شنبه سیزدهم مهرماه  98به صورت رسمی
و از استان کهگیلویه و بویراحمد کلید خورد.
آقای رضا اردکانیان ،وزیر نیرو ،پنجشنبه،
یازدهم مهرماه در آخرین روز برگزاری
پانزدهمین نمایشگاه صنعت آب و فاضالب
در جمع خبرنگاران وعده داد که هر هفته
یک پروژه بزرگ آب و برق  در سراسر کشور
و در قالب کمپین «الف  -ب ایران» افتتاح
میشود .وی از تالش وزارت نیرو برای
خدمترسانی بیشتر به مردم خبر داد و گفت:
در نیمه دوم امسال ،هر هفته طرحی بزرگ در عرصه آب و برق در سراسر کشور افتتاح خواهد شد.آقای  
اردکانیان افزود :بیش از  ۲۲۰طرح در بخش آب و آبرسانی ،تصفیه خانه آب و فاضالب ،آبرسانی روستایی،
نیروگاه برق حرارتی و تجدیدپذیر در همه استان ها بهره برداری می شود.
وزیر نیرو همچنین گفت :تالش می شود به سهم خود و به قدر استطاعت و استعدادهای موجود از شرایط
تحریم حسن استفاده را داشته باشیم ،گرچه شرایط سخت است ،اما تالش می شود هیچ گونه وقفه ای در
تامین آب و برق ایجاد نشود.
آقای اردکانیان ،وزیر نیرو در مراسم اختتامیه پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تاسیسات آب و
فاضالب ایران اظهار داشت :در تالشیم تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی مانند تبصره  18 ،5و  19بتوانیم
حرکت های جدیدی در تنوع بخشی به منابع مالی و کمک به بخش خصوصی پدید آوریم تا از این طریق
فشار کمتری بر سازندگان و تولیدکنندگان آب و انرژی وارد شود.
وی با بیان این که ایران از پنجم آبانماه رسما وارد اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد شد ،گفت :پس از
پیوستن ایران به این اتحادیه بازار وسیعی در اختیار کشورمان قرار خواهد گرفت که اگر هوشمندانه با این
مسئله برخورد نکنیم ،طبیعتا بازار کشور را در اختیار اعضای اوراسیا قرار دادهایم.
وزیر نیرو با بیان این که «بایستی از کنار تحریمهای هوشمندانه بتوانیم دستاورد بزرگ کم اتکایی به نفت
خام را برای کشور حاصل کنیم» ،گفت :در شرایطی که کشور و ملت ما بیش از هر زمان دیگری آماج
تحریمها و عهدشکنیهای دشمنان است و آثار هجمههای دشمنان فرد فرد جمعیت کشور را هدف قرار داده
است ،بخش خصوصی به عنوان مهم ترین نیروی محرکه اقتصاد کشور ،نقشی بیش از پیش بر عهده داشته و
حضور این بخش در عرصهای مانند تامین آب که یکی از مهم ترین ارکان توسعه هر کشوری به شمار میرود،
بیتردید از جایگاه ویژهای برخوردار است.
ایرتاکسی در فرودگاههای کم تردد راهاندازی می شود
سیاوش امیرمکری درباره آخرین وضعیت راهاندازی ایرتاکسی در فرودگاههای کوچک و موضوع هوانوردی
عمومی با اشاره به روند تکمیلی زیرساختهای ایرتاکسی در کشور ،گفت :در مرحله اول با هماهنگی سازمان
هواپیمایی کشوری و موافقت وزیر راه و شهرسازی و حوزه معاونت حمل و نقل وزارتخانه ،در حال فراهم
سازی زیرساختها و ایجاد مشوقهایی برای این حوزه هستیم  ،اما بحث اصلی صدور مجوز برای ایجاد
شرکتهای ایرتاکسی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری است که آنها این موضوع را پیگیری میکنند.
امیرمکری اظهار داشت :البته محدودیتهایی در حوزه امنیتی این پروازها وجود دارد که در حال مذاکره و
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تبادل نظر با دستگاههای مربوطه در این حوزه هستیم تا به نتیجه برسد .امیرمکری ادامه داد :فعال ایرتاکسی از
فرودگاههای کوچک به تهران به دلیل ترافیک
باالی فرودگاه تهران و محدویتهایی که داریم،
نداریم؛ ترجیح میدهیم فرودگاههایی که
ترافیک کمتری دارند ،در گام اول وارد بحث
ایرتاکسی شوند .مدیرعامل شرکت فرودگاهها و
ناوبری هوایی ایران اضافه کرد :همچنین ما در
این صورت دستمان بازتر است تا سایر خدمات
هوانوردی عمومی را در فرودگاههای کوچک
ارائه دهیم و این خدمات در این فرودگاهها
مناسبتر خواهد بود.
نخستین بویه اقیانوسی ساخت داخل در بندر شهید رجایی نصب شد
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت :نخستین بویه پلی اتیلن اقیانوسی صددرصد ایرانی در حوضچه بندر
شهید رجایی نصب شد .اله مراد عفیفی پور درباره ساخت بویه اقیانوسی در بندرعباس ،اظهار داشت :بویه ها یا
عالیم شناور دریایی تاکنون به صورت واردات  ،تامین و در آبراهه های دریانوردی مناطق مختلف خلیج فارس
و دریای عمان از جمله محدوده آب های تنگه هرمز نصب شده اند.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی ،عفیفی پور خاطرنشان کرد :ساخت نخستین بویه پلی اتیلن اقیانوسی
تولید داخل با استفاده از مواد و مصالح داخلی می تواند گام مهمی در خودکفایی کشور ،عدم نیاز به واردات
آن و جلوگیری از خروج ارز محسوب شود.
وی تصریح کرد :این تجهیز استراتژیک از نوع بویه اقیانوسی ،با بهره گیری از فناوری قالب گیری دورانی و
استفاده از مواد پلی اتیلن خام درجه یک محصول پتروشیمی های داخل کشور طی دوماه ،تولید شده و یک
محصول  ۱۰۰درصد ایرانی محسوب می شود.
عفیفی پور پیش بینی کرد :امیدواریم این محصول پس از طی کردن دوره آزمایشی سه تا شش ماهه ،اوایل
سال آینده به تولید انبوه برسد و در دسترس بنادر و سواحل منطقه خلیج فارس و سایر استان های ساحلی
کشور قرار گیرد.
شایان ذکر است ،بویه ها ،عالیم شناور دریایی هستند که مسیرهای دریایی را جهت تردد ایمن کشتی ها و
شناورهای عبوری در دریاها ،کانال های دریانوردی و سایر آبراهه ها فراهم می کنند؛ بدون وجود این عالیم
مهم کمک ناوبری ،احتمال بروز خطراتی در صنعت دریانوردی همچون تصادف ،به گل نشستن و سایر آسیبها
برای شناورها وجود خواهد داشت.
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در آن سوی مـــرزها

انگلستان ،پیشتاز توسعۀ توربین های بادی در سال 2019
نتایج گزارشها حاکی از آن است که انگلستان در سال جاری ،پیشروترین کشور در زمینه توسعه
توربینهای بادی در اروپا بوده است .البته این توربینها قبل از شروع به کار باید از نظر زیستمحیطی
ارزیابی شوند و مجوز فعالیت دریافت کنند.
آمارها حاکی از آن است که انگلیس  ۹۳۱مگاوات ظرفیت نیروگاه بادی دریایی دارد که تقریبا سه
برابر دانمارک ( ۳۷۴مگاوات) است که در جایگاه دوم قرار دارد و این گسترش به دلیل افزایش استقرار
این توربینهای بادی ادامه دارد.
محققان این برنامه ،افزودن نیروگاههای بادی دریایی را در سایتهای مربوطه با حفاظت از طبیعت
ارزیابی میکنند.
محققان اظهار کردند :افزایش هفت توربین بادی جدید در سواحل انگلستان توانسته ظرفیت انرژیهای
تجدیدپذیر این کشور را تا  ۲.۸گیگاوات افزایش دهد.
نیروگاه بادی دریایی ،به مجموعهای از توربینهای بادی گفته میشود که در دریا برای تولید برق
مستقر میشوند .سرعت باد در دریا بیشتر از ساحل و یا خشکی است ،از اینرو ،برق را با توان بیشتری
تولید میکند.

به تازگی یک مزرعه انرژی خورشیدی جدید در انگلیس راهاندازی شده است که نیروی خطوط ریلی
راهآهن مقابل خود را با استفاده از انرژی خورشیدی تامین کند .این فناوری برای اولین بار در جهان مورد
استفاده قرار میگیرد.
در این پروژه حدود  ۱۰۰پانل خورشیدی در مسیری در نزدیکی شهر الدرشات ( )Aldershotدر
انگلیس نصب شد .پروژهای که میتواند برای قطارهای انرژی خورشیدی ،پیشرو باشد.
چندین ایستگاه قطار در انگلیس چند وقتی است که با استفاده از انرژی خورشیدی کار میکنند.
شرکت نتوورک ریل ( )Network Railکه بیشتر زیرساختهای راه آهن انگلیس را مدیریت میکند،
میلیاردها پوند را برای برقراری خطوط ریلی اختصاص داده است و در صورت موفقیتآمیز بودن این پروژه
اخیر قصد دارد خطوط ریلی را با استفاده از
انرژی خورشیدی توسعه دهد.
دولت انگلیس قصد دارد تا سال ۲۰۴۰
میالدی ،استفاده از سوختهای دیزلی در
شبکه ریلی این کشور را از بین ببرد .افرادی
که در پشت صحنه احداث این پروژه بودند،
اظهار کردند که انرژی تجدیدپذیر خورشید
میتواند  ۲۰درصد از شبکه ریلی زیرزمینی
لیورپول و شبکههای ریلی بسیاری از
شهرهای انگلیس را نیرو بخشد.

روش جدید تبدیل آب دریا به سوخت هیدروژنی
طبق .تحقیقات منتشر شده در ژورنال  ،PNASدر گذشته روند تصفیه آب بسیار انرژی بر بود ،اما اکنون
دانشمندان فهمیده اند که چگونه از فرآیندهای قبلی به طور کامل صرف نظر کنند و آب دریا را به هیدروژن
قابل استفاده تبدیل کنند.
دانشمندان دانشگاه استنفورد و دانشگاه فن آوری شیمیایی پکن گفتند تولید سوخت هیدروژن از منابع آب
شیرین باعث کاهش منابع آب شیرین می شود .این نظریه با توجه به تغییرات اقلیمی که منجر به وخیم شدن
وضعیت خشکسالی در سراسر جهان شده است درست به نظر می رسد.
برای جدا کردن هیدروژن از آب و تبدیل آن به سوخت نیاز به محلول نمکی است که الکترودهای مخصوص
به هیدرولیز در آن قرار بگیرند .انتخاب جنس پوشش الکترودها که در محلول آب نمکی واکنش ناپذیر باشند
خود مسئله مهمی است .دانشمندان یک پوشش فلزی جدید برای الکترودهای مورد استفاده در آزمایش ایجاد
کردند که به آنها اجازه می دهد در برابر واکنش شیمیایی که در آب نمکی رخ می دهد مقاومت کنند.
از آنجا که برای تقسیم آب به هیدروژن و اکسیژن ،بار الکتریکی الزم است ،دانشمندان سعی کردند دستگاه خود
را تا حد ممکن سازگار با محیط زیست ساخته و از سلول های خورشیدی استفاده کنند.
شیمیدان استنفورد ،هونجی دای ،گفت که این سیستم می تواند در زیردریایی ها یا دنده های SCUBA
استفاده شود .سلول های سوخت هیدروژنی می توانند برای نیروگاه های مستغرق ،زیردریایی ها و در سازه های
زیر آب به کار گرفته شوند و اکسیژن حاصل از واکنش شیمیایی تجزیه آب  نیز می تواند برای تنفس استفاده
گردد.
در حال حاضر ،نیاز به هیدروژن هنوز نسبتاً محدود است ،زیرا اقتصاد به اصطالح متکی بر هیدروژن هنوز کامال
جا نیفتاده است و در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد.

در آن سوی مرزها

اولین خط ریلی انرژی خورشیدی جهان آغاز به کار کرد

شماره هشتاد و پنجم
زمستان 1396

21

مشانیر 85
در آن سوی مرزها
شماره هشتاد و پنجم
زمستان 1396

22

اتالف انرژی در آسامن خراش ها
یکی از مسائل کنونی کشور های جهان ،کم توجهی به ساخت و سازهای اصولی با رویکرد حفظ محیط زیست
است .در حرکت جهانی به سوی توسعه پایدار ،معماری قطعا یکی از عوامل اصلی و راهبردی آن خواهد بود،
چرا که ساختمان ها ،اصلی ترین ،وسیع ترین و ماندگارترین تغییراتی هستند که انسان در روی کره زمین به
وجود آورده است.
یک مطالعه نشان داده که مصرف برق به ازای هر متر مربع در ساختمان های اداری مرتفع ( 20طبقه یا بیشتر)
تقریباً دو و نیم برابر ساختمان های کم ارتفاع (شش طبقه یا کمتر) است.
به گزارش زیست آنالین ،میزان مصرف گاز برای گرمایش ساختمان های بلند حدود 40درصد و میزان کل
انتشار کربن از این ساختمان ها دو برابر بیشتر از ساختمان های کم ارتفاع است .آسمان خراش های شیشه ای
در مصرف انرژی بدترین هستند .پنجره های بزرگ ممکن است منظره ای باشکوه را برای انسان ایجاد کنند،
اما در هوای سرد گرما را بیشتر به بیرون هدایت می کند .حتی پنجره های دو جداره ،گرمای بیشتری نسبت
به دیوار آجری با عایق مناسب از دست می دهند.
در هوای گرم ،پنجره های شیشه ای فضای داخلی ساختمان را به شدت گرم می کنند و با گرمای حاصل از
افراد و رایانه های موجود در آن ،درجه حرارت محیط را شدیدا افزایش می دهند.
تنها توسعه سیستم های تهویه مطبوع مدرن ،می تواند قرار گرقتن در این فضاها را تحمل پذیر کند .اما انتشار
کربن از همین سیستم ها  60درصد بیشتر از فضاهایی است که توسط سیستم های تهویه طبیعی یا مکانیکی
خنک می شوند .استفاده از سیستم های تهویه مطبوع در سراسر جهان در حال افزایش است و پیش بینی
میشود که مصرف انرژی برای استفاده از این سیستم ها تا سال  2050سه برابر شود .این موضوع نیاز به
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را بیشتر یادآور می شود .برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیاز است طرح های
جدیدتر و پایدارتری برای ساختمانها ارائه شود.

معاونت انتقال و طرح های نیرو (معرفی قابلیت ها و توامنندی ها)
سیستم  -WAMSبا نگاهی به پروژه رشکت مدیریت شبکه برق ایران

با توسعه سیستم قدرت ،افزایش احتمال وقوع خطا و نزدیک شدن نقاط کار تجهیزات به مرز نواحی مجاز،
پایش ،كنترل و حفاظت گسترده از سیستم قدرت ،به موضوع بسیار مهمی تبدیل شده است .یكی از مسائل
مهم در بهره برداری سیستم های قدرت نیز حفظ امنیت آن است .بهرهبردار شبکه باید از قرارگیری متغیرهای
شبکه در محدوده مجاز و حفظ عملکرد عادی آن در شرایط مختلف اطمینان حاصل کند و این جز از راه
مونیتورینگ و سیگنالینگ /آالرمینگ زمان واقعی سیستم امکانپذیر نمیباشد .واحدهای اندازهگیری فازوری
( ، PMU (Phasor Measurement Unitبا استفاده از سیگنال سنکرون کننده ارسالی از طرف GPS
نقشی اساسی در اندازهگیری و ارسال فازورهای سنكرون هم زمان ایفا میكنند .سامانه پایش ،حفاظت و كنترل
گسترده در کنار سامانه  SCADAمطرح می شود ،ولی سرعت باالی  PMUها در مقایسه با سامانه SCADA
و اندازهگیری همزمان كمیت های فازوری ولتاژ و جریان ،مشاهده دقیق رفتار دینامیکی سیستم قدرت
و سیگنالینگ /آالرمینگ ،اعمال عملیات
حفاظتی و کنترلی مناسب را امکان پذیر
میسازد.
امروزه شبکههای هوشمند برق SMART
 GRIDبه عنوان یکی از مهمترین
زیرساختهای حیاتی مطرح شدهاند و
رویکرد صنعت برق به شبکه های هوشمند
به سرعت در جریان می باشد .در این میان
PMها همانند سنسورهای سریعی هستند
که در نقاط مختلف شبکه توزیع و مشاهده
رفتار دینامیکی و استاتیکی سیستم را
امکان پذیر میسازند.
پروژه ( WAMS (Wide Area Measurement Systemدر ایران با هدف نصب  26عدد  PMUدر 26
پست سطح  400و  230کیلوولت (تعیین شده بر اساس مکان یابی بهینه) با هدف رویت پذیر نمودن بخش
هایی از شبکه انتقال کشور آغاز شد.
کارفرما و مشاور این پروژه به ترتیب شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت مشانیر (گروه تخصصی حفاظت
و کنترل معاونت طرح های انتقال و توزیع نیرو ) میباشند  .دستگاه های  PMUبا  32عدد ورودی آنالوگ
ولتاژ و جریان ،داده های فازوری هم زمان ،فرکانس ،تغییرات فرکانس و سایر کمیت های مورد نیاز را تهیه و از
طریق بستر مخابراتی فیبر نوری در اختیار مرکز کنترل موجود در شرکت مدیریت شبکه برق ایران قرار میدهد.
سرور ( PDC (Phasor Data Concentratorموجود در مر کز کنترل این دادهها را دریافت و پس از
پردازش به سرورهای  Applicationو آرشیو جهت تحلیل و ذخیره سازی تحویل میدهد .مجموعه سرورهای
مرکز کنترل با استفاده از داده های ارسال شده توسط  PMUها ،پایش لحظهای ،مونیتورینگ و سیگنالینگ/
آالرمینگ زمان واقعی سیستم را امکان پذیر میسازند.

آشنایی با پروژه سیستم  WAMSمعاونت طرح های انتقال و توزیع نیرو
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قابلیت های مرکز کنترل موجود در مدیریت شبکه برق ایران به شرح زیر می باشد:
- 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

با استفاده از قابلیت های مذکور بررسی و مطالعه در زمینه های گوناگون (پایداری ،مدهای نوسانی ،هارمونیکی،
فرکانسی ،صحت سنجی مدل اجزا ،حوادث سیستمی شبکه و شاخص های وضعیت شبکه )...امکان پذیر شده
است .در حال حاضر سیستم موجود با قابلیت های فوق الذکر در حال بهره برداری میباشد و شرکت مدیریت
شبکه برق ایران با کمک شرکت مشانیر در فاز دوم طرح ،به نصب  37عدد  PMUدیگر در  29پست سطح
 400کیلوولت ،به توسعه سیستم  WAMSموجود پرداخته است .با این توسعه شبکه انتقال کشور به صورت
کامل در این سیستم رویت پذیر خواهد شد .در فاز جدید قابلیت های بیشتری (همانند مصورسازی ،تخمین
پایداری گذرا ،تخمین حالت ترکیبی و )...جهت بهره برداری بهتر از سیستم قدرت به آن اضافه شده است.
به طوری که با استفاده از این قابلیت ها تحول عظیمی در کنترل و بهره برداری شبکه به وجود خواهد آمد.
رویت پذیری کامل شبکه  400و  230کیلوولت ،پیاده سازی زیرساخت های  WAMPACیا به عبارتی
 Wide Area Monitoring, Protection And Controlو همچنین خودکفایی در تولید نرم افزار و
سخت افزا های موجود ،از جمله اهدافی است که برای دستیابی به آنها در آینده تالش می شود.
تالش و تحقیق در جهت ایجاد مونیتورینگ ،سیگنالینگ /آالرمینگ ،کنترل و حفاظت موثرتر ،مطمئنتر
و قویتر در شبکه قدرت هم چنان ادامه دارد و این مستلزم توسعه الگوریتم ها و نرم افزارها ،روش های
سریع آنالیز و مدل سازی شبکه و همچنین توسعه سخت افزاری میباشد .هم اکنون ،تیم کاملی متشکل از
متخصصان مجرب دانشگاهی در شرکت مشانیر مشغول به انجام مطالعات و بررسی های وسیع در زمینههای
مختلف مرتبط با  WAMPACمیباشند تا امکان دستیابی به اهداف فوق الذکر را تسهیل نمایند.

پروژه سد و نیروگاه تلمبه ذخیرهای سیاه بیشه

نیروگاه تلمبه ذخیرهای سیاهبیشه ،که به نام نیروگاه سیاه بیشه نیز شناخته میشود ،یک نیروگاه برقآبی در
دامنههای رشتهکوه البرز و در مجاورت روستای سیاهبیشه است که در فاصله  ۴۸کیلومتر ( ۳۰مایل) چالوس
در استان مازندران و در  ۱۲۵کیلومتری شمال تهران و  ۱۰کیلومتری شمال تونل کندوان در مسیر جاده کرج-
چالوس قرار دارد .این نیروگاه تلمبه ذخیرهای هنگامی که تقاضای انرژی باالست ،برق تولید میکند و به عبارتی
یک نیروگاه قلهای است که در زمانهای بیشینه مصرف ،انرژی الزم برای تهران را (که در فاصله  ۶۰کیلومتر
( ۳۷مایل) جنوب آن قرار دارد) تأمین میکند .این نیروگاه ظرفیت تولیدی برابر  ۱۰۴۰مگاوات (۱۳۹۰۰۰۰
اسب بخار) و ظرفیت پمپاژ  ۹۴۰مگاوات ( ۱۲۶۰۰۰۰اسب بخار) دارد.
مطابق برنامه ،انتقال طرح سد و نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه از شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران
به عنوان مجری طرح به شركت سهامي برق منطقه اي تهران به عنوان کارفرما در تاريخ  97/6/31تحقق يافت
و به طور رسمي از تاريخ  97/7/1شركت سهامي برق منطقه اي تهران متولی كليه فعاليت هاي طرح گرديد.
با توجه به مسائل فني و نياز به دسترسي آسان به آخرين اطالعات فني و قراردادي طرح ،شركت سهامی برق
منطقه اي تهران ارائه خدمات مهندسی و اطالعات فني را در قالب دو قرارداد زیر به شركت ابالغ نمود:
الف  -انجام خدمات مشاوره ای جهت تحویل و تحول طرح سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه از شرکت
توسعه منابع آب و نیروی ایران به شرکت سهامی برق منطقه ای تهران و نظارت کارگاهی بر بهره برداری  و
نت تجهیزات سد و نیروگاه سیاه بیشه (به مدت سه ماه)
ب -ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر بهره برداری و نت سدها و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه (بهمدت 12ماه)

پروژه سد و نیروگاه تبمبه ذخیره ای سیاه بیشه
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پروژه سد و نیروگاه تبمبه ذخیره ای سیاه بیشه

شرح خدمات مشانیر در این قراردادها به طور خالصه به شرح زیر می باشد:
 -1خدمات مشاوره و نظارت بر بهره برداری و نت سدها و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه.
 -2خدمات مهندسی رفتارنگاری و کنترل پایداری سدها ،مخازن و نیروگاه طرح تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه.
 -3بررسی و رسیدگی صورت وضعيت ماقبل آخر و قطعی قراردادهاي طرح.
 -4خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای افزایش ساعت کارکرد طرح.
 -5خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر ساخت و احداث نیروگاه کوچک بر روی خروجی تحتانی سد پایین.
 -6تهیه مدل مالی خرید و فروش انرژی.
اهم فعالیت های انجام گرفته در راستای انجام شرح خدمات مهندسی فوق در یک سال اخیر به طور خالصه به شرح
زیر می باشد:
 -1پیگیری و بررسی صورت وضعیت های قطعی باقیمانده از زمان ساخت و تحویل قطعی بخش ساختمانی قرارداد
مشارکت.
 -2پیگیری و بررسی صورت وضعیت های قطعی قراردادهای مشارکت پیمانکاران.
 -3پیگیری فعالیت های باقیمانده تجهیزات از زمان نصب و راه اندازی از جمله رفع نواقص ،تأمین لوازم یدکی باقی مانده
و ..
 -4نظارت بر رفع نواقص باقی مانده تجهیزات در قرارداد.
 -5نظارت بر تعویض آب بندهای شیرهای کروی واحدهای  1تا .4

شماره هشتاد و پنجم
زمستان 1396

26

تصویر شماره  :1آب بند شیر کروی آسیب دیده

تصویر شماره  :2آب بند شیر کروی جدید

 -6نظارت بر فعالیت های تعمیرات پیشگیرانه و رفع
نواقص بهره برداری سیستم های اصلی و کمکی.
 -7نظارت بر انجام تعمیرات پیشگیرانه سالیانه واحدهای
نیروگاه و آماده سازی آنها جهت بهره برداری در دوره
پیک تابستان با قابلیت اطمینان حداکثری.
 -8تهیه اسناد ارزیابی کیفی و اسناد پیمان جهت
برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار جدید بهره برداری و
نت تجهیزات سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه.
 -9تهیه اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار جهت
رسوببرداری سدهای رسوب گیر
 -10انجام فعالیت های رفتار نگاری مرتبط به بدنه سدها
و کلیه سازه های زیرزمینی و روباز

تصویر شماره  :3انجام بازدیدهای دوره ای توربین

پروژه احداث نيروگاه غرب کارون و تأسيسات جانبي به کـارفرمـايي شرکت مهندسي و توسعه نفـت از تاريـخ  1392/4/23آغـاز
گرديده است .اين پروژه شـامـل مطـالعـات اوليه ،مطـالعـات جوي و محيطي ،نمونه برداري و آزمايش هاي خاک ،مسيريابي و
نقشه برداري خطوط ،محاسبات شبکه ،طراحي اوليه پست هاي فشار قوي ،خطوط انتقال آب و گاز و ايستگاه هاي پيش تصفيه
و تصفيه آب ،ايستـگاه تقليل فشار گاز وبرگزاری مناقصه و انتخاب پيمانکار در همه موارد فوق مي باشد .شرکت مشانير در اين
پروژه مجموعه خدمات مهندسي ،نظارت عاليه و کارگاهي را به عهده دارد.
نيروگاه غرب کارون در استان خوزستان در دست احداث است  .ظرفيت اسمي نيروگـاه  492مگاوات در شرايط  ISOمي باشد.
همچنين پست نيروگاهي  230کيلوولت با آرايش يک و نيم کليدي شامل هشت فيدر خروجي نيز در حال اجرا است .واحد گازي
نيروگاه در تاريخ  1398/05/09سنکرون گرديده است .پيشرفت کل طرح نيروگاه  67درصد می باشد .اهم اقدامات انجام شده
به شرح ذیل می باشد:
 تحکيم بستر نيروگاه:انجام کليه عمليات مربوط به خاکبرداري و حمل
و تأمين مصالح و ...جهت آماده سازي بستر زمين
مناسب براي احداث نيروگاه انجام شده و به اتمام
رسيده است.
 احداث  100کيلومتر خط انتقال برق:اين بخش شامل خطوط ارتباطي داخلي شبکه
برق پلنتهاي نفتي منطقه غرب کارون و
نيروگاه در سطح ولتاژ  230کيلوولت بوده که
به صورت دومداره تک سيـم در حال اجرا است
که پيشرفت پروژه تاکنون  70درصد مي باشد.
 احداث  50کيلومتر خط انتقال برق:اين قسمت پروژه شامل خطوط ارتباطي شبکه غرب کارون به شبکه سراسري در دو سطح ولتاژ  230و  400کيلوولت و به صورت
دومداره و دوسيم در حال احداث مي باشد که پيشرفت پروژه از نظر اجرايي  100درصد بوده و خط برق دار مي باشد.
 احداث پست هاي  400کيلوولت و مرکز ديسپاچينگ:پست هاي  400/230/33کيلوولت متن و  400کيلوولت شهيد بقايي جهت ارتباط با شبکه سراسري به صورت يک و نيم کليدي و
به همراه يک مرکز ديسپاچينگ براي کل مي باشد .پست هاي متن و شهيد بقايي در خرداد  98برقدار گرديد و مرکز ديسپاچينگ
در حال اجرا است.
 احداث پست هاي  230کيلوولت برق رساني:پست هاي  230کيلوولت آزادگان شمالي  SGOSP ،و يادآوران جهت برق رساني به مجموعه هاي نفتي يادآوران ،آزادگان و ياران
به صورت يک و نيم کليدي در دست احداث هستند و پست يادآوران تا پايان شهريور  98برقدار خواهد گرديد.
 آبرساني و گازرساني به نيروگاه غرب کارون:خط لوله آبرساني نيروگاه به همراه مجموعه پيش تصفيه آب و نيز خط لوله گاز منتهي به نيروگاه به همراه ايستگاه تقليل فشار
گاز مربوطه در دست احداث است .پيشرفت اين پروژه در حدود  95درصد مي باشد.
خاطر نشان مي سازد نهايتاً شبکه نيروگـاه غرب کارون و پسـت ها و خطوط مربوطه ،در هنـگام  بهره برداري برق رساني به
کليه مجموعه چاه ها و تأسيسات نفتي منطقه غرب کارون (شامل مناطق نفتي آزادگان شمالي و جنوبي ،ياران شمالي و جنوبي،
يادآوران ،جفير ،تلمبه خانه غرب کارون و کارخانه گاز ( )NGL3200را به عهده خواهد داشت.

نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون

نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون
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پروژه های پیوست سالمت معاونت محیط زیست در سال 1398
معاونت محیط زیست و توسعه پایدار با رتبه یک محیط زیست و کسب صالحیت ارائه گزارشهای پیوست
سالمت از سازمان برنامه و بودجه کشور قادر است با توانمندی هرچه بیشتر در پروژه های محیط زیستی
کشور حضور پیدا کند .در  5ماه اول سال  98امتیاز کیفی و فنی الزم برای شرکت در  17پروژه مختلف
توسط این معاونت احراز شده است که  4عدد از مهم ترین این مناقصات عبارتند از:
 -1انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح نگهداشت /افزایش تولید مخازن منتخب واقع در مرکز
و شمال استان خوزستان (کارفرما :شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب)
 -2انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح نگهداشت /افزایش تولید مخازن منتخب واقع در شرق
استان خوزستان (شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب)
 -3انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح نگهداشت /افزایش تولید مخازن منتخب واقع در
استان های همجوار استان خوزستان (شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب)
 -4طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان سیستان و بلوچستان (کارفرما :سازمان
بنادر و دریانوردی)
عمده پروژه هایی که در سال  98به لیست مناقصات این معاونت اضافه شده است ،مطالعات پیوست سالمت
می باشد .پیوست سالمت گزارشی با هدف پيش بيني و شناسايي مجموعه آثار و پيامدهاي احتمالی یک
طرح برسالمت به منظور کاهش آسیب های عوامل موثر بر سالمت آحاد جمعیت کشور می باشد .بر اساس
ابالغيه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري طرح هاي بزرگ توسعه اي که نياز به
گزارش پيوست سالمت دارند به شرح زیر می باشند:
• صنايع نفت ،گاز و پتروشمي شامل پااليشگاه و پتروشيمي
• صنايع سنگين شامل كارخانجات توليد گچ ،سيمان ،ذوب فوالد و نورد
• خدماتي شامل بيمارستان هاي بزرگ ،شبكه جمع آوري فاضالب شهري و تصفيه خانه فاضالب و مراكز
دفع و دفن پسماندها
• كشاورزي شامل كشتارگاه هاي بزرگ صنعتي ،دام و طيور و شهرك هاي دامداري و دامپروري
با کسب صالحیت ارائه گزارشهای پیوست سالمت از سازمان برنامه و بودجه کشور  ،از  7پروژه پیوست
سالمت که شامل ( 9جلد گزارش) ارجاع شده به این معاونت  2پروژه در حال دفاع 2 ،پروژه در حال تدوین
و 3پروژه نیز در مرحله عقد قرارداد است که لیست آنها در ادامه آورده شده است.
 -1مطالعات در حال دفاع:
	• پیوست سالمت نیروگاه سیکل ترکیبی  906مگاواتی رامین اهواز (کارفرما :شرکت مادرتخصصی تولید
نیروی برق حرارتی)
	•پیوست سالمت نیروگاه گچساران (کارفرما :شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی)
 -2مطالعات در حال تدوین:
	• پیوست سالمت طرح ساماندهی آب های سطحی آلوده جنوب تهران (کارفرما :شرکت آب منطقه ای تهران)
	•پیوست سالمت طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی نکاء (کارفرما :شرکت مادرتخصصی تولید نیروی
برق حرارتی)
 -3مطالعات در مرحله عقد قرارداد:
	•مطالعات پیوست سالمت تصفیه خانه های فاضالب شهرهای شهر قدس و صفادشت
	•پیوست سالمت تصفیه خانه های فاضالب شهرهای قرچک ورامین و پاکدشت
	•پیوست سالمت تصفیه خانه فاضالب شهر واوان

حاکمیت پروژه

حاکمیت پروژه
* تهیهکننده :محمد توده رنجبر
   مدیر بازاریابی عراق

امروزه تداوم حیات بسياري از شرکت ها به موفقیت پروژههای آنها بستگی دارد .در طول شصت سال گذشته
شرکت ها تالش کردهاند با اصالح روشهای اجرای پروژهها میزان موفقیت خود را افزایش دهند .ابداع روشهای
نوین مدیریت پروژه در دهه  60ميالدي و تدوین استانداردهای مربوطه در آغاز دهه  70میالدی تا حد زیادی به
بهبود عملکرد پروژهها منجر شد .این تالشها عمدتاً مبتنی بر بهبود توانایی تیمهاي اجرايي و اصالح روشهای
مدیریت پروژه بود با این وصف هنوز تعداد پروژههایی که در زمان پیشبینی شده به اتمام نرسیدهاند و یا
بودجهای بیش از میزان برآورد اولیه را صرف کردهاند قابل توجه است.
گروه استاندیش  طی بیست سال گذشته ،میزان موفقیت پروژههای فنآوری اطالعات را بررسی و همه ساله
گزارشی را منتشر میکند ،بر اساس این گزارش ها اگرچه روند موفقیت پروژهها در طول سال ها رو به افزایش
بوده ،اما هنوز بیش از  70درصد از آنها قبل از اتمام ،متوقف یا با مشکل مالی مواجه میشوند (پین یارات و
همکاران .)2017،
بررسیهای متعدد نشان میدهد روشهای فعلي مدیریت پروژه و تیم سازی قادر به بهبود بیشتر نبوده و نیاز
به ابداع روشی تازه در مدیریت پروژهها به شدت احساس میشود.
با عنایت به اهمیت موضوع موفقیت پروژهها در حیات سازمان های پروژه محور ،در آغاز قرن جدید تالش برای
یافتن بهبوددهندههای جدید در فرآیندهای مدیریت پروژه به شدت مورد توجه قرار گرفت و در نهایت حاکمیت
به عنوان یک پیش ران سازمانی جهت بهبود فرآیندهای اجرایی و ارتباطی در سطح پروژه پیشنهاد گردید .در
این پژوهش تالش بر این است اثر حاکمیت سازمانی در سطح پروژه ،در پارادایم ،حاکمیت پروژه  معرفی گردد.

* بیان مسأله

موضوع حاكميت شركتي از دهه نود ميالدي در كشورهاي صنعتي پيشرفتة جهان ،مانند انگلستان ،استراليا
و برخي كشورهاي اروپايي مطرح شد .در آمريكا نيز به سبب افشاي ماجراي انتخابات واترگيت  و همچنين
تقلب در بازار سرمايه در سال  ،2001قانون حاكميت شركتي به تصويب رسيد (كيم و لو  .)2013 ،در دهههاي
اخير ،حاكميت شركتي به يكي از جنبههاي اساسي تجارت تبديل شده است و توجه به آن روز به روز افزايش
مييابد .در مجمو ِع تعاريف متعدد ،مسئوليت پاسخگويي را جوهرة اصلي حاكميت شركتي معرفي ميكنند و
هدف نهايي آن را دستيابي به چهار ويژگي در مسئوليت پاسخگويي شامل شفافيت  ،عدالت  ،انصاف  و رعايت
حقوق ذينفعان  ميدانند .در واقع ميتوان گفت مسئوليت پاسخگويي ،محور هدف هاي حاكميت شركتي است
(چونگ و ايسيمويا .)2007،
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در ادبیات سازمانی دو مفهوم عمده ،متفاوت و مکمل برای بقا و پیشرفت سازمان ها مورد بررسی قرار میگیرد.
مفهوم اول مدیریت سازمان و مفهوم دیگر حاکمیت سازمان است .در مفهوم مدیریت سازمان تاکید عمده بر
روش های دستیابی به اهداف سازمانی است؛ در حالی که حاکمیت شرکتی یک مفهوم نظارتی است .که توجه
عمده به ساز و کارها ،دینامیکهای تسهیل کننده و ممکن کنندههای حیاتی سازمان ها از طریق نظارت است
(پین یارات و همکاران.)2017،
همه ساله بخش عظیمی از بودجه کشور صرف اجرای پروژههای عمرانی در نقاط مختلف میگردد ،تاخیر در
اجرای این پروژهها و انحراف از اهداف اولیه آنها همواره هزینهها و خسارات جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور
تحمیل میکند .شناخت راهکارهای جدید مدیریت پروژه و اجرای آنها در بهبود شرایط موجود موثر واقع خواهد
شد.

*اهمیت موضوع
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طرحهای توسعهای در کشور ایران تحت عنوان طرح عمرانی یا طرح تملک داراییهای سرمایهای مطابق قوانین
موضوعه در کشور(قانون برنامه و بودجه مصوب سال  )1351شناخته شده و شامل مجموعهای از عملیات
و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه
اجرایی(کارفرما) انجام میشود و طی مدت و اعتبار معین ،برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی
پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت و هزینههای غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا ،انجام میگیرد و
تمام یا قسمتی از هزینههای اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین میشود.
اجراي پروژههاي عمرانی از قبیل راه سازي ،ساختمان سازي ،آب و فاضالب ،راه آهن ،فرودگاه و غیره تاثیر
فراوانی بر کیفیت زندگی ،شرایط اجتماعی و اقتصادي جامعه دارد؛ به همین علت هرچه زمان اتمام آنها کوتاهتر
باشد ،اثرات مثبت ناشی از انجام این پروژهها زودتر نمایان میشود؛ از طرفی این پروژهها از لحاظ مالی حجم
زیادي از بودجه کشور را به خود اختصاص میدهند که بیانگر لزوم انجام پروژههاي عمرانی در کوتاه ترین زمان
و با کمترین هزینه ممکن است .در مورد یافتن نقطه بهینه رابطه هزینه-زمان اجراي پروژههاي عمرانی و فشرده
کردن زمان کار ،تحقیقات زیادي صورت گرفته ،اما آنچه در این میان بی نصیب یا کم نصیب مانده بررسی
شرایط و عواقب حالتی است که پروژه با تاخیر و در زمانی بسیار طوالنی تر از زمانی بهینه به اتمام میرسد و
تاثیري که این مسئله در هزینه صرف شده براي پروژه برجاي میگذارد است (چاغروندی و عادلی.)1390 ،
بررسی پروژههای عمرانی دولت نشان میدهد که انجام همزمان حجم باالیی از آنها ،بدون تناسب با ظرفیت
های مختلف کشور ،موجب تأخیر غیرمعقول دوره احداث گشته و از این طریق هزینههای زیادی از حیث
اقتصادی و اجتماعی بر کشور تحمیل میشود .در این شرایط هزینههای عمرانی به جای کمک به بهرهوری و
رشد ،مانع آن و سبب نارضایتی اجتماعی از دولت میشود.
عوامل زیادی برای تأخیر در پروژهها وجود دارد ،این تأخیرات میتواند ناشی از ضعف مدیریت ،خألهای قانونی،
نارسايي اعتبار ،ضعف برخي دستگاههاي اجرايي ،تهيه و تدارك زمين ،و ناتواني برخي پيمانكاران ،مطالعات
اوليه ،ماشين آالت وتداركات ،ضعف تیم مشاور و عوامل اقتصادی باشد .اين تأخیر نيز از وجود موانع و مشکالت
ريشهاي در اجراي طرحهاي بنيادي حکايت داشته و بازسازي و توسعه اقتصادي کشور را به طور جدي در
معرض تهديد قرار ميدهد .در صورت اتمام پروژه در زمان پیشبینی شده يا با تأخيري کوتاه نسبت به زمان
تعیین شده كه بتوان از آن صرف نظر نمود تأثير زيان آور عواملی از جمله تورم كه خود در بازده ،بهره وري
و در نهايت هزينه پروژه اثرگذار است بر پروژه كاهش يافته و در نتيجه پروژه با هزينة مشخص معقولی پايان
ميیابد( .نظرپور)1395 ،

حاکمیت پروژه

با توجه به نقش حیاتی پروژهها در سازمانهای پروژه محور ،توجه به ساختار و چارچوب اجرایی آنها بیش از
پیش اهمیت پیدا میکند .در سازمان های پروژه محور ،رشد و بقای سازمان منوط به موفقیت پروژههایش
است و سازمان میبایست در خصوص زمینه اجرایی و بستر شکلگیری و تحقق پروژهها بسیار آگاه باشد.

حاکمیت پروژه

در تحقیقاتی که در کشورهای انگلیس و استرالیا در زمینه شکست پروژهها انجام شده است به مشکالتی از
قبیل فقدان شفافیت در سطوح مدیریت ارشد ،مالکیت و رهبری پروژه و نیز در سطوح پایین به عدم ارتباط
موثر با ذینفعان اشاره میشود .اینها به همراه عامل شکست در تصمیمگیریها جنبههای مهمی از مفهومی را
تشکیل میدهند که امروزه به عنوان نظام حاکمیتی پروژه نامیده میشود .نظام حاکمیتی پروژه به عنوان یکی
از عوامل ضروری موفقیت برای انجام پروژهها شناخته میشود و سازمان های پیشرو در جهان و حتی برخی
از سازمانهای پروژه محور در ایران در جهت شناخت و بهبود آن اقداماتی را برنامه ریزی و اجرا میکنند.
در این تحقیق تالش میشود مفهوم نظام حاکمیتی پروژه تشریح شود و جایگاه آن در میان عوامل موثر بر
عملکرد پروژه تبیین گردد .مسلماً با توجه به جدید بودن موضوع در حوزه مباحث مربوط به مدیریت پروژه و
وجود تحقیقات انگشت شمار در مورد آن پرداختن به چنین موضوعی میتواند اهمیت بسیاری برای مدیران و
تصمیمگیران سازمان های پروژه محور داشته باشد (جبارزاده)1392 ،
اصطالح «حاکمیت پروژه» در سال های اخیر وارد ادبیات مدیریت پروژه شده و در حوزههای مختلف مورد
استفاده قرار گرفته است بررسیهای اولیه نشان میدهد هنوز تعریف مورد قبول عموم برای این واژه وجود
ندارد؛ لذا در ابتدا برای به دست آوردن تعریف رسمی برای حاکمیت پروژه ،با استفاده از تکنیک دلفی از
سیزده نفر متخصص صنعت و دو متخصص دانشگاهی استفاده شد .نتایج حاصل از اطالعات به دست آمده از
آنها نیز تایید کرده است که تعریف رسمی در این مورد وجود ندارد و حاکمیت پروژه را به عنوان «مجموعهای
از سیستمهای مدیریتی ،قوانین ،پروتکلها ،روابط و ساختارهایی که چارچوبی را فراهم میکند که در آن
تصمیمگیری برای توسعه و اجرای پروژه برای دستیابی به کسب و کار مورد نظر یا انگیزش استراتژیک صورت
میگیرد» تعریف کردند (بکر و استین .)2007 ،
لیو و یتون  ( )2004هدف اصلی حاکمیت پروژه را کنترل پروژهها و در نهایت دستیابی به اهداف تجاری و کسب
و کار عنوان کردند .ترنر و کیگان  ( )1999پیشنهاد میکنند که حاکمیت پروژه وسیلهای برای به دست آوردن
نظم است و پس از آن ذینفعان میتوانند منافع مشترک را در بین تهدیدات و فرصتهای اساسی تشخیص
دهند .به تازگی ،موسسه مدیریت پروژه ( )2016کتاب «حاکمیت پورتفولیو  ،برنامهها و پروژهها» را به عنوان
راهنمای عملی برای پیشبرد موضوع پورتفولیو ،برنامه و حاکمیت پروژه منتشر کرد .و در آن حاکمیت پروژه
به عنوان «چارچوب ،توابع و فرآیندهایی که فعالیتهای مدیریت پروژه را هدایت میکند و به منظور ایجاد
یک محصول ،خدمات ،یا نتیجه منحصر به فرد و رسیدن به اهداف استراتژیک و عملیاتی سازمان» تعریف شد.
(موسسه مدیریت پروژه .)2016 ،در این تحقیق ،تعریف یاد شده به عنوان تعریف اصلی برای حاکمیت پروژه
مورد استفاده قرار گرفته است .همچنین بر اهمیت استراتژی سازمانی (حکمرانی پروژه) و اهداف عملیاتی
(عملکرد پروژه) تاکید شده است .حاکمیت پروژه به عنوان یکی از ساختارهای مدیریتی ،پیوند واضح بین
خروجی پروژه و استراتژی تجاری سازمان را به وجود میآورد (توو و ویور .)2014 ،
نظام حاکمیتی پروژه مجموعهای از قواعد رسمی ،ساختارها و فرآیندها برای اجرا و مدیریت پروژهها است؛ در
این معنا حاکمیت پروژه مجموعهای از ابزارهاست ولی تاکید بیشتر بر احترام به قواعد حاکمیتی که در مدیریت
پروژه نقشی اساسی دارند است .در یک سازمان پروژه محور سه سطح از نظام حاکمیتی قابل تشخیص است:
 -1نخستین ،سطحی است که هیئت مدیره در آن فعالیت کرده و به پروژهها توجه نشان میدهد .در نظام های
حاکمیتی جدید هیئت مدیره میبایست نسبت به گذشته توجه بیشتری به پروژههای شرکت از خود نشان دهد.
 -2در دومین سطح ،زمینهای وجود دارد که در آن پروژهها اجرا میشوند .بخشی از ایجاد ابزارها برای دستیابی
به اهداف در سازمان های پروژه محور مربوط به اطمینان یافتن از وجود زیرساخت های سازمانی مناسب
برای اجرای اثربخش پروژهها است .این خود از دو بخش اساسی تشکیل شده است .اولی مربوط به ایجاد یک
زیرساخت مدیریت پورتفولیو و طرح برای ارتباط دادن پروژهها با استراتژی های سازمان است .این همان
اطمینان از اجرای پروژههای صحیح است .بخش دوم اطمینان از وجود قابلیت ها در سازمان برای اجرای موفق
پروژهها و انجام صحیح آنهاست.
 -3در نهایت ،در سومین سطح یک پروژه منفرد وجود دارد .خود پروژه به عنوان یک سازمان موقتی نیازمند
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سیستم حاکمیتی بوده و در نتیجه بنا به اصل مدیریت فراکتالی ،ساختار حاکمیتی در این سطح نیز باید وجود
داشته باشد( .جبارزاده)1392 ،
نظام حاکمیتی پروژه برای برآورد کردن یک هدف اصلی تشکیل شده است و آن اخذ تصمیمات مؤثر و کارآمد
برای پیشبرد پروژه است.
ساختاری که این مهم را برآورده میکند تعدادی مزایای جانبی نیز دارد .ساختار نظام حاکمیتی پروژه بر اساس
ماهیت خود گزارش دهی پروژه و توزیع اطالعات و تا حدودی مدیریت ذینفعان را حمایت میکند .زیرا ذینفعان
کلیدی در فرآیند تصمیمگیری بسیار درگیر هستند .مشکالت نظام حاکمیتی پروژه وقتی به وجود میآید که
این مزایای جانبی ،اساس ساختار نظام حاکمیتی پروژه شود .نظام حاکمیتی در سطح پروژه تالش دارد تا
توصیههایی را برای تنظیم هرچه بهتر روابط بین مدیر پروژه و سایر گروه ها و ذینفعان در پروژه ارائه کند.
در سال  ،2011انجمن مدیریت پروژه  کتاب «مدیریت تغییر :یک راهنما برای حکمرانی پروژه (چاپ دوم)» را
منتشر کرد که بیشتر بر فعالیت مدیران شرکت در فعالیتهای مدیریت پروژه متمرکز بود .این انجمن()2011
حاکمیت پروژه را «یک نگرانی حوزههای حاکمیت شرکتی که به طور خاص در فعالیتهای پروژه مرتبط است»
تعریف میکند .با تعریف انجمن مدیریت پروژه ( )2011از حاکمیت پروژه ،حاکمیت شرکتها به عنوان یک
استراتژی سازمانی و حاکمیت پروژه به عنوان یک استراتژی عملیاتی تلقی میشود که در آن انتظار میرود که
هماهنگی خوبی برای دستیابی به عملکرد سازمان بهتر صورت گیرد .در اصل انجمن مدیریت پروژه ()2004
حاکمیت پروژه را به چهار بعد اصلی تقسیم بندی کرد:
 )1جهتگیری پورتفولیو
 )2حمایت مالی از پروژه
 )3اثربخشی و کارآیی مدیریت پروژه
 )4شفافیت و گزارش دهی
در سال  ،2011انجمن مدیریت پروژه سومین بعد از اثربخشی و کارآیی مدیریت پروژه را به قابلیت مدیریت
پروژه تغییر داد.
بررسیها نشان داد که وجوه مشترک زیادی در هر دو جنبه حمایت مالی پروژه و اثربخشی وکارآیی مدیریت
پروژه وجود دارد .بنابراین ،در این تحقیق این دو بعد را با هم ترکیب نموده است .به این معنی که در این
تحقیق ،حاكميت پروژه در چهار بعد اصلی ارزيابي میشود :مسیر پورتفوليو ،حمایت مالی پروژه و اثربخشی و
كارآيي مدیریت پروژه ،و افشای گزارش .لذا حکمراني پروژه به عنوان یک پارادایم جدید حاکميتی برای کمک
به بهبود عملکرد پروژه مورد نیاز میباشد (آلتشودر و روبروف2003 ،؛ کرافورد  و دیگران)2008 ،
کالکک و همکاران ( )2008اشاره کرد که حاكميت پروژه باید از مدیریت سطح باال تا سطح پروژه جریان یابد .با
اين تعریف ،حاکمیت پروژه یک زیرمجموعه از حاکمیت شرکت میباشد (گارلند 2009 ،؛ هیور  .)2007 ،با این
حال ،بیکر و استین ( )2007اظهار داشتند که حاکمیت شرکتی برای اطمینان بخشي براي مسئولیتپذیری
عمومی در مورد پروژهها به دلیل تمرکز بر حفاظت از سهامداران ناکام مانده است .این بدان معنی است که
حاکمیت شرکتی کافی نیست؛ در حالی که تحقیقات پیشین حاکی از آن است که حاكمیت پروژه به بهبود
عملکرد پروژه کمک میکند.
جهتگیری پورتفولیو:
پورتفولیو  در واقع مجموعهای از طرحها ،پروژهها یا عملیات ها میباشند که به صورت گروهی جهت تحقق
اهداف استراتژیک مدیریت میشوند .اجزاء پروتفولیو ممکن است نیاز به وابستگی یا داشتن اهداف مرتبط با هم
نباشد .اجزاء پورتفولیو کمی میباشند که میتوان آنها را مورد سنجش ،طبقه بندی و اولویت بندی قرار داد.
خروجیهای پورتفولیو برای تحقق یک و یا چند استراتژی و اهداف سازمانی استفاده میگردد و ممکن است
شامل مجموعهای از اجزاء پورتفولیو گذشته ،جاری و آتی باشد.
یک سازمان ممکن است بیش از یک پورتفولیو داشته باشد که هر کدام به استراتژی و اهداف مشخصی اشاره
مینماید .همچنین پورتفولیوها ممکن است شامل زیر پورتفولیو  باشند.
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در هر لحظه ،پورتفولیو اجزاء خود و بازخورد استراتژی و سازمانی نشان میدهد .حتی زمانی که یک
پروژه و یا طرح خاص درون پورتفولیو که لزوماً وابستگی یا ارتباط اهداف با هم نداشته باشند .با بازخورد
سرمایهگذاریهای ایجاد شده و یا برنامه ریزی شده به وسیله سازمان ،مدیریت پورتفولیو شامل فعالیت هایی
برای شناسایی و همراستایی اولیت های سازمانی ،تعیین نظارت و چارچوب مدیریت عملکرد ،سنجش ارزش/
مزایا ،تصمیمگیری سرمایه گذاری و مدیریت ریسک ،ارتباطات و منابع میباشد .اگر پورتفولیو با استراتژی
سازمانی همراستا نباشد ،سازمان میبایست با دلیل از خود در این باره سوال بپرسد .بنابراین پورتفولیو
میبایست نشان دهنده تصمیم ،هدایت و پیشرفت سازمان باشد.
این بعد از حاکمیت پروژه اطمینان میدهد که تمام پروژههایی در یک پورتفوليو قرار می گیرند ،شناسایی
شده و مسیر پورتفوليو نیز درر راستای اهداف و محدودیتهای کلیدی کسب و کار سازمان قرار دارد( .انجمن
مدیریت پروژه )2011 ،آرچر و قاسمزاده ( )1999اشاره کردند که وظیفه انتخاب پورتفوليوي پروژه و فعالیت
مرتبط با مدیریت پروژههای انتخاب شده در بسیاری از سازمانها مهم تلقی شده و تکرار میشود .مطالعات
متعددی بر اهمیت مدیریت پورتفوليوی پروژه تاکید نموده اند .به عنوان مثال ،لتونن و مارتینسو ()2007
به بررسی تاثیر مدیریت یک پروژه بر کارآیی مدیریت یکپارچه پورتفولیوی پروژه پرداختند .میگل ()2008
مدیریت پورتفوليو و ارتباط آن با توسعه محصول جدید را مورد بررسی قرار داد و دریافت که مدیریت
پورتفوليو از اهمیت حیاتی برای بقای شرکت مورد مطالعه برخوردار است .کیلن و همکاران ( )2008یک
معیار تعیین و بهترین شیوه برای مدیریت پورتفليوي پروژه را شناسایی کرده است .اهداف اصلی مدیریت
پورتفليوی پروژه به حداکثر رساندن ارزش مالی (سود) آن برای ایجاد یک پیوند مناسب با اهداف استراتژیک
شرکت در قالب نمونههای عینی (پروژهها) با توجه به ظرفیت شرکت میباشد.
حمایت مالی پروژه
مطالعات متعدد اهميت میزان حمایت مدیریت ارشد از پروژهها را در موفقیت سازمان نشان میدهد (بیکر
و همکاران .)1988 ،این مطالعات تاکید مینماید مدیریت ارشد شرکت و حامیان مالی آن ،نقش مهمی را
در همه انواع حکمرانيها ایفا میکنند .برای حاكميت پروژه ،این افراد اطمینان میدهند که تمامی الزامات
حاکمیت برای پشتیبانی الزم از پروژهها در جهت حصول به اهداف (اهداف مالی و زمانی) فراهم شده است
(کرافورد و دیگران.)2008 ،
حمایت مالی پروژه چندین بار در اسناد و استانداردهای مدیریت پروژه اشاره شده است ،از جمله راهنمای
کتاب مدیریت دانش پروژه (استاندارد پی ام باک) ،ویرایش پنجم ،منتشر شده توسط موسسه مدیریت پروژه
( )2013و مدیریت تغییر :راهنمای حكمراني مدیریت پروژه ،نسخه دوم ،منتشر شده توسط انجمن مدیریت
پروژه (انجمن مدیریت پروژه .)2011 ،در استاندارد پی ام باک ( ،)2013حامی مالی به عنوان «شخص یا
گروهی که منابع مالی را به صورت نقدی یا به صورت مالی برای پروژه ارائه میدهند ».شناخته ميشوند،
انجمن مدیریت پروژه ( ،)2011سازماني را که به عنوان حامي مالی پروژه شناخته ميشود به عنوان یکی از
چهار بعد حكمراني پروژه تعریف کرد و حمایت مالی پروژه را به عنوان پیوند مهم بین سطح مدیریت ارشد
سازمان و مدیریت تصمیم سازی ،هدایت و مسئول پاسخگويي توصیف کرد.
اثربخشی و کارایی مدیریت پروژه
این بعد اطمینان از حاکمیت پروژه اطمینان میدهد که کارکنان پروژهها و تیمهای عملیاتی دارای توانایی
الزم برای دستیابی به اهداف پروژه هستند (انجمن مدیریت پروژه ،)2004 ،همچنین انجمن مدیریت پروژه
تاکید کرد که توانایی تیم پروژه بستگی به عوامل متعددی دارد ،مانند مهارت و تجربه رهبران پروژه ،منابع
موجود برای آنها و ابزار و فرآیندهایی که به آنها دسترسی دارند.
هیواری ( )2006عنوان کرد که ابزارهای مدیریت فنی پروژه به خوبی توسعه یافته و مورد استفاده قرار
گرفته است و اکنون زمان تاکید بر روی توسعه «مهارتهای رهبری» است .اسمیت  و همکاران ()2011
مصاحبه با مدیران پروژههای برخوردار از تجربه فنآوری اطالعات نشان داد که خوشبینی مدیران پروژه به
شدت تحت تأثیر موفقیت پروژه فنآوری اطالعات قرار گرفته است .کوران و همکاران ( 84 )2009پروژههای

شماره هشتاد و پنجم
زمستان 1396

33

مشانیر 85
حاکمیت پروژه
شماره هشتاد و پنجم
زمستان 1396

34

بیوتکنولوژی را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که الزمه رهبري قوي پروژه به شدت بر میزان اعتماد
اعضای تیم و فعالیت اداری بستگي دارد .یافتههای آنها حاکی از آن بود برای موفقیت پروژه ،نه تنها منابع
و ابزار الزم مورد نیاز است ،بلکه عوامل انسانی نیز برای موفقیت در مدیریت پروژه اهمیت دارند .بسنر
وهابس  ( 2339 ،)2012پروژه را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که شیوهها ،ابزارها و تکنیکهایی (به
عنوان مجموعه ابزارها) که در خوشهها یا گروههای پروژه مورد استفاده قرار گرفتند و در پروژهها و تیمهای
کارشناسی تفاوت عمده دارند.
شفافیت و گزارش دهی
بر طبق نظر انجمن مدیریت پروژه ( ،)2011این بعد از حاکمیت اطمینان میدهد که گزارشهای پروژه به
موقع در دسترس قرار گرفته و حاوی اطالعات قابل اطمینان و قابل اعتماد بوده و از فرایندهای تصمیمسازي
سازمان پشتیبانی میکند .تمام ذينفعان پروژه که عالقه خاصی به اطالعات پروژه دارند باید به همه گزارشهاي
ضروري مورد نیاز دسترسی داشته باشند .گزارش موثر نیاز به فرهنگ افشای باز و صادقانه دارد ،همین امر
ممکن است بعضی از موقعیتهای جدی و دشوار ،اثربخشی گزارشها و فرآیندهای افشاگری را تهدید کند.
عدم تمایل يك مدیر پروژه نسبت به ارائه گزارش وضعیت واقعی پروژه دارای ابهام در عملکرد ،به عنوان یک
عامل مهم در شکست پروژه محسوب ميشود (پارک و دیگران .)2008 ،آنها دریافتند که پذیرش مسئولیت
شکست پروژه و فوریت زماني ،تأثیر قابل توجهی بر تمایل فرد به افشای اخبار بد دارد .برن و کیل ()2002
پیشنهاد کردند که مدیران عامل باید از گزارشهایی که صرفاً وضعیت مطلوب را گزارش میکنند ،شکایت
داشته باشند .تایید و کنترل مستقل اطالعات ارائه شده درگزارشهای پروژه ممکن است برای بهبود دقت
گزارش ضرورت داشته باشد (انجمن مدیریت پروژه.)2011 ،
عملكرد پروژه
موفقیت مدیریت پروژه معموالً با دستیابی به معیارهای موفقيت در موضوع ،زمان و هزینه ،که به عنوان
محدودیت سه گانه یا مثلث آهنی شناخته میشود (آتکینسون 1999 ،؛ الرسون و گری 2013 ،؛ شوابه،
 .)2010بررسی انجام شده نشان میدهد ،این محدودیتهاي سه گانه با توجه به عوامل موفقیت و شکست
که بر عملکرد پروژه تاثیر میگذارد و به عنوان معیارهای سنجش عملکرد پروژه استفاده شده است..
گروه استاندیش  ( )1995لیستی از عوامل موفق /شکست پروژه درگزارش     XHAOرا به شرح زیر منتشر
کرد
 ميزان درگیري عوامل اجرایی (16درصد)، حمایت مدیریت ارشد اجرایی (14درصد) و بيان روش الزامات (13درصد).اخیرا ً در سال  2015گروه استاندیش یک لیست مشابه از عوامل موفق /شکست پروژه را به شرح زیر گزارش
کرده است.
 پشتیبانی مديريت ارشد اجرایی (15درصد)، دخالت عوامل اجرایی (15درصد) و نارسایی احساسی که به عنوان مجموعهای از رفتارهای پایه نحوه همکاری مردم (15درصد) تعریف شدهاست.
همان گونه که مالحظه میشود از سال  1995تا  2015پشتیبانی مديريت ارشد اجرایی به دالیل اصلی
موفقیت یا شکست پروژه تا سال  2000تبدیل شده است.
کوک دیویس ( )2002اطالعاتی را از  23سازمان جمعآوری کرده كه  136پروژه (عمدتاً) اروپایی را بین
سالهای  1994تا  2000را اجرا کردهاند و  12عامل مهم را که به موفقیت مدیریت آن پروژهها منجر شده
را شناسایی کرد .نتایج این بررسی نشان داد  12فاکتور موفقیت پروژههایی که توسط شرکتهای بزرگ

 -1جبارزاده ي ( ، )1392نظام حاكميتي پروژه و مفاهيم اساسي  ،دو ماهنامه الكترونيكي دانش و كاربرد
مديريت پروژه  ،سال دوم  ،ص33-31
 -2چاغروندی،ع ،مهدوی عادلی،م(،)1390اندرکنش زمان و هزینه انجام پروژههای عمرانی اتمام یافته با تأخیر،
اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه،
 -3نظرپور ،ع (  ) 1395بررسی علل عمده تأخیر در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای از منظر
مدیران ،معاونین ،ذی حسابان و کارشناسان فنی دستگاههای اجرایی استان فارس -دانش حسابرسی -سال
 -16شماره  -63ص 268-237
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چندملیتی اجرا شده یا اجرا میشوند ،عبارتند از:
 .1کيفيت آموزش جامع سازمان در مفاهيم مديريت ريسک
 .2بلوغ فرایندهای شرکت برای اختصاص دادن مالکیت به خطرات
 .3قابلیت ثبت نام ریسک
 .4دسترسی به یک برنامه مدیریت ریسک تا بروز شده
 .5کفایت مستندات مسئولیتهای پروژه سازمانی
 .6محدود کردن مدت زمان پروژه تا کمتر از سه سال ،در صورت امکان
 .7اجازه دادن به دامنه تغییر موضوعات تنها از طریق کنترل رسمی تغییر دامنه
 .8حفظ یکپارچگی مبنایی برای اندازهگیری عملکرد
 .9وجود منفعت قابل تحويل و فرایند مدیریت مؤثر
 .10پورتفليو و برنامههای مدیریت موثر
 .11مجموعه پروژه ،برنامه و معیارهای نمونه کارها
 .12روشهای موثر یادگیری از تجربه در پروژهها
کوک دیویس ( )2002دریافت که شش فاکتور اول مرتبط با عملکرد و كارايي به موقع؛ عوامل  7و  8مربوط
به كارآيي هزینه؛ عامل  9برای موفقیت پروژه حیاتی بود؛ عوامل  11 ،10و  12به تداوم پيوسته موفقيت
پروژهها کمک میکنند .الزم به ذکر است که هیچ کدام از  12عامل به طور مستقیم با عوامل انسانی درگیر
نبودند ،اگرچه به طور گسترده پذیرفته شد که افراد هستند که پروژهها را انجام و در نهایت تحویل میدهند،
نه سیستمها یا فرایندها .کوک دیویس ( )2002توضیح داد ممکن است به این دلیل باشد که این مطالعه بر
روی آنچه مردم يا تيمها انجام میدهند تمرکز دارد ،نه بر کیفیت تعامالت انسانی و فرایندهای تصمیمگیری.
تیم پروژه شامل اعضای تخصصهای مختلف با دانشها و تجارب مختلف مورد نیاز كه الزم بود هماهنگ یا
مدیریت شوند .تامپسون  و همکاران ( )2007ارتباط بین کیفیت گزارش (یکی از جنبههای حاكميت پروژه)
و عملکرد پروژه را مورد بررسی قرار داد .معیارهای عملکرد پروژه که در مطالعه آنها مورد استفاده قرار گرفت
براساس محدوده پروژه ،کارآمدي ،برنامه و بودجه بود.
لذا می توان نتیجه گیری کرد ارتقاء مدیریت پروژه به حاکمیت پروژه در سازمان می تواند عامل موثری در
موفقیت پروژه و به طبع آن سازمان باشد.
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مشانیر با پشتوانۀ قریب به نیم قرن سابقه و ارائه
خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای ،طراحی ،مدیریت اجرایی ،نظارت
عالیه و کارگاهی و نظارت بر راهاندازی و بهرهبرداری طرحها و
پروژههای زیربنایی کشور ،افتخار دارد که یکی از پیشگامان تحقق
آرمانهای جمهوری اسالمی ایران در بخش توسعۀ صنعتی میباشد.
زمینه های فعالیت مشانیر
انرژی
نیروگاههای آبینیروگاههای حرارتیانرژیهای پاک● نیروگاههای بادی
شماره هشتاد و ششم
بهار  ● 1397نیروگاههای خورشیدی
● نیروگاههای زمینگرمایی
● توربینهای انبساطی
4
بهینهسازی ،تعمیرات و بهرهبرداریانتقال و توزیع نیرو
خطوط انتقال نیروپستهای فشار قویشبکههای توزیعآب
سد و سازههای هیدرولیکیتصفیه خانه های آب و فاضالببهره برداری ،نظارت بر بهره برداری و تعمیراتاساسی سد و نیروگاه های آبی
خطوط انتقال آب و آبرسانی شهریشبکههای فاضالب و آبهای سطحیمهندسی رودخانه و حفاظت سواحل-مطالعات جامع منابع آب

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

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