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اعزام كاركنان پروژه اومااويا به 
سريالنكا براي تكميل مراحل نهايي

با پرواز اختصاصي تهران-كلمبو انجام شد:

قدرداني از نقش شركت فراب
در پويش #هرهفته_الف_ب_ايران

در نامه رسمي وزارت نيرو اعالم شد:

نيروگاه هاي آبي
 درنقش

ذخيره ساز انرژي

ارائه يک مدل رياضی
برای دسته بندی پروژه ها 
در يک محيط چند پروژه ای

هدف گيري فراب براي توسعه
زنجيره ارزش صنعت برق خورشيدي

تقدير از توليد
66 هزارمگاوات ساعت

انرژي توسط نيروگاه آزاد

امضاي تفاهم نامه همكاري
بين شركت نفت و گاز فراب

و پژوهشگاه صنعت نفت

اينفوگرافيك پروژه های
فهام بوشهر و زنجان





معرفي گواهي نامه هاي صالحيت  ايمني، پيمانكاري و مشاوره

گواهي نامه صالحيت
 پيمانكاري چيست؟
گواهي تاييد صالحيت پيمانكاران گواه و 
تاييدي بر رعايت اصول فني، مهندسي 
شركت هايي است كه با احراز و تاييد شرايط 
شركت در سامانه جامع تشخيص صالحيت 
عوامل نظام فني اجرايي مورد قبولي و 
راستي آزمايي قرار گرفته باشد. مرجع صدور 
گواهي نامه هاي صالحيت پيمانكاري سازمان 
برنامه و بودجه كشور است. 

گواهي نامه صالحيت پيمانكاري 
شركت ساختمان و نصب فراب

دارندگان گواهي 
صالحيت ايمني 

پيمانكاري در
گروه فراب:

 فراب
 ساختمان ونصب فراب

 نارديس

 نيرو
 نفت و گاز

گواهي نامه صالحيت پيمانكاري 
شركت ساختمان و نصب فراب

 تاسيسات و تجهيزات
گواهي نامه صالحيت پيمانكاري 

شركت نارديس

 صنعت و معدن

 آب

پايه 1

گواهي نامه صالحيت 
پيمانكاري شركت فراب

گواهي نامه صالحيت پيمانكاري 
شركت نارديس

گواهي نامه صالحيت خدمات 
مشاوره شركت نارديس

 نيرو

 نفت و گاز

 واحدهای پااليشگاه 
نفت، گاز و پتروشيمی

 

ع: پايگاه اطالع رسانی سازمان برنامه و بودجه كشور
مناب

  و روابط عمومي شركت فراب
تصوير باال: نيروگاه حرارتي شيركوه يزد

 داريان- استان كرمانشاه
گاه آبي

ر پايين: نيرو
تصوي

به روزرساني:خردادماه 1399

گروه

 ساختمان و ابنيه

پايه 2

پايه 3

پايه 5
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در اين شماره مي خوانيد:در اين شماره مي خوانيد:

تجربه نگاري

مبادله موافقت نامه و تفاهم نامه بين شركت فراب با صندوق نوآوري 
و شكوفايي و دانشگاه تربيت مدرس

در مراسمي در حضور وزير علوم، تحقيقات و فناوري، يك موافقت نامه بين شركت فراب با 
صندوق نوآوري و شكوفايي و يك تفاهم نامه بين شركت فراب با دانشگاه تربيت مدرس با هدف 

توسعه زنجيره ارزش صنعت برق خورشيدي در كشور، امضا و مبادله شد. به گزارش روابط 
عمومي شركت فراب، در اين مراسم كه صبح امروز – دوشنبه نهم تيرماه – در سالن شهداي 
جهاد علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شد، دكتر »منصور غالمي«، وزير  علوم، 

تحقيقات و فناوري، گفت: در فضاي پروژه هاي ملي، حوزه انرژي داراي مزيت هاي زيادي است 
كه سرمايه گذاري در آن را توجيه پذير مي كند... 

تقدير شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران از توليد 66 هزار 
مگاوات ساعت انرژي توسط نيروگاه آزاد

مدير امور بهره برداري طرح سد و نيروگاه آزاد در شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران با 
اهداي لوح تقديري به شركت فراب، از توليد 66 هزار مگاوات ساعت انرژي توسط نيروگاه 10 
مگاواتي آزاد در سال 1398 قدرداني كرد. به گزارش روابط عمومي شركت فراب، در اين لوح 

تقدير كه به امضاي »بهمن فرجي«، مدير امور بهره برداري و معاون اجرايي طرح سد و نيروگاه 
آزاد رسيده...

امضاي تفاهم نامه بين شركت نفت و گاز فراب و پژوهشگاه نفت
تفاهم نامه همكاري در توسعه فناوري هاي نوآورانه بين شركت توسعه طرح هاي نفت و گاز فراب 

و پژوهشگاه صنعت نفت، به امضاي مديران اين دو مجموعه رسيد. به گزارش شركت توسعه 
طرح هاي نفت و گاز فراب، اين تفاهم نامه همكاري در تاريخ سيزدهم خردادماه 1399 به امضاي 
دكتر »جعفر توفيقي«، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت، و دكتر »كامبيز صدقياني زاده«، مدير عامل 

شركت توسعه طرح هاي نفت و گاز فراب، رسيد. 

 تسريع در مراحل پاياني پروژه اومااويا 
با پرواز اختصاصي همكاران از تهران به كلمبو

با اعزام 80 نفر از عوامل اجرايي گروه فراب و شركت هاي پيمانكار فرعي پروژه اومااويا از تهران 
به كلمبو با پرواز اختصاصي هواپيمايي ايران اير، مراحل پاياني اين پروژه با سرعت بيشتري دنبال 

مي شود. به گزارش روابط عمومي شركت فراب، شيوع ويروس كرونا از اواخر بهمن ماه سال 
گذشته در بسياري از كشورهاي جهان، منجر به حذف بخش عمده اي از پروازهاي ورودي و 

خروجي كشور سريالنكا شد...

 مهندس محمودرضا تهراني فرجاد
 مدير عامل شركت ساختمان و نصب فراب شد

   مدير عامل گروه فراب در حكمي، مهندس »محمودرضا تهراني فرجاد« را به عنوان مدير عامل 
شركت ساختمان و نصب فراب منصوب كرد. در حكم انتصاب صادر شده از سوي دكتر »علي 

وكيلي«، خطاب به مهندس »محمودرضا تهراني فرجاد« آمده است...

 قدرداني وزارت نيرو از نقش شركت فراب
در پويش #هرهفته_الف_ب_ايران

  سرپرست دفتر وزارتي وزارت نيرو در نامه اي، از نقش شركت فراب و ساير شركت ها و 
دست اندركاران در پويش #هر هفته_الف_ب_ايران در نيمه دوم سال 1398، قدرداني كرد.

به گزارش روابط عمومي شركت فراب، در اين نامه با اشاره به تهيه و ارسال گزارش...

پيشرفت 87 درصدي پروژه ميعانات گازي عسلويه
تاسيسات ذخيره سازي ميعانات گازي در عسلويه جهت ذخيره سازي ميعانات گازي تعدادي از 
پااليشگاه هاي گاز پارس جنوبی با ظرفيت اسمی 640 هزار متر مكعب، توسط شركت نارديس 
در حال احداث است. در حال حاضر تمام هشت مخزن اين پروژه به بهره برداري رسيده است...

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

 امكانی ارزشمند و ضروری برای استمرار توليد انرژی پاک
تحت تأثير الزامات مديريت اقليم، همچنين رشد جمعيت، توسعه اقتصادی و آشفتگی های 

سياسی جامعه  جهانی، چشم انداز انرژی در دنيا به سرعت رو به تغيير است. مناطق دارای اقتصاد 
سنتی و البته نيازمند به انرژی در جهان غرب، توسط اقتصادهايی با نرخ رشد سريع در شرق 

دور، در مسابقۀ   توسعه پشت سر گذاشته شده اند. امنيت تأمين انرژی و كاهش وابستگی به 
واردات انرژی، يكی از اركان اصلی استقرار مناطق اقتصادی و مراكز جمعيتی در قرن جاری به 

شمار می رود... 

 ارائه يک مدل رياضی برای دسته بندی پروژه ها
)سبد پروژه ها( در يک محيط چند پروژه ای

امروزه پروژه ها به عنوان ابزارهايی اساسی برای دستيابی به اهداف پاسخگويی به نيازها، تأمين 
سودآوری سازمان ها، به خصوص سازمان های پروژه محور به شمار می رود. تحقيق حاضر به 

دنبال ارائه مدل رياضی مناسب براي تصميم گيري در ارتباط با دسته بندی سبد پروژه است كه 
با استفاده از روش داده كاوی مبتنی بر ماشين بردار پشتيبان انجام می شود. براي انجام چنين 

مهمي، توجه به پارامترهای مختلف تأثيرگذار بر مسأله ضروری است...

درس آموخته از يک حادثه 
مرداد ماه 1398 در يكي از نيروگاه هاي آبي درحال بهره برداري فراب، در حين انجام فرايند 

تعميرات روي دريچه هاي Bottom outlet در يكي از گالري هاي مرتبط، حادثه اي كوچك رخ 
مي دهد كه مي توانست منجر به خسارت هاي جدي شود. واكاوي اين حادثه شايد بتواند تاثيري 
مثبت در پيشگيري حوادث مشابه در ساير نيروگاه ها و يا كارگاه هاي اجرايي فراب داشته باشد...

  عقد قرارداد ساخت واگن هاي مترو
 فرودگاه بين المللي استانبول

وزارت حمل و نقل و زيرساخت تركيه، قرارداد خريد 176 واگن براي فرودگاه تازه احداث شده 
 CRRC چين منعقد كرد. شركت  CRRC Zhuzhou Locomotive استانبول را با شركت

در تاريخ 26 دسامبر 2019 با پيشنهادي به مبلغ 1.5 ميليارد لير تركيه )معادل 213 ميليون 
دالر(، برنده اين مناقصه شد...

 استان آذريابجان شرقي 
گوهري بي نظير در طبيعت زيباي ايران

 استان آذريابجان شرقي، گوهري بي نظير در طبيعت زيباي ايران است. پوشش گياهي 
مسحوركننده و منطقه كوهستاني، جاده هاي اين استان را براي هر فردي به رويا تبديل مي كند. 

آذربايجان گذرگاهي تاريخي است با دنيايي از اصالت و فرهنگ و تاريخ و تمدن و طبيعت بكر 
كه نه يك بهشت گمشده كه بهشت ها دارد. جاذبه هاي شاخص طبيعت گردي در اين استان 

فراوان هستند و نمي توان آنها را در قالب يك سفر معرفي كرد. اما سعي داريم تا طي اين پكيچ 
سفر، بخشي از زيبايي ها و چند نقطه بكر از اين منطقه را معرفي كنيم...

اكوتوريسم، سفري مسئوالنه به مناطق طبيعي
  در شماره قبلي با شاخه هاي طبيعت گردي آشنا شديم و اشاره شد كه اكوتوريسم يكي از 

شاخه هاي شاخص و منحصر بفرد آن است. Ecotourism اكوتوريسم اخيرا به پرطرفدارترين 
شاخه هاي گردشگري تبديل شده است و خود شامل زمينه هاي زير است: - ژئو توريسم: توريسم 
زمين شناسي، داستان هاي بسيار جالبي در خصوص ميراث گذشته ما مي گويد و كشور ما در اين 

زمينه پتانسيل بسيار بااليي دارد...

بی منطقی های هر روز ما 
در شماره قبلي، خالصه چهار فصل ابتدايي از دوازده فصل كتاب بي منطقي هاي هر روز ما اثر 

دكتر دن آريلي و ترجمه خانم الناز اعلم كه با هدف توسعه كتاب خواني و اشتراك محتواي كتاب 
بين همكاران شركت ساخت تجهيزات فراب آماده شده است، ارائه شد. در چهار فصل ابتدايي 

مشاهده كرديم كه چطور بسياري از تصميمات روزانه ما، بر خالف آن چيزهايي كه با اعتماد به 
نفس گمان مي كنيم در تصميمات ما موثر هستند، تحت تاثير عوامل ديگري اتخاذ مي شوند.

در فصل اول از نسبيت صحبت شد و اين موضوع مطرح شد كه بيان گزينه هاي طعمه به چه 
نحوي در گمراه كردن افكار مشتري و سوق آن به سمت گزينه مورد دلخواه...
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جلد نشريه شماره 68

 نشريه فراب از مقاله ها و مطالب همكاران و 
صاحب نظران استقبال مي كند.

 مقاله هاي تحقيقي يا تاليفي، مستند به منابع معتبر 
علمي  باشد. 

 مقاله هاي ارائه شده لزوما ديدگاه نشريه نيست.
 نشريه در تلخيص، اصالح و ويرايش مطالب آزاد است.
 مسئوليت صحت مطالب بر عهده نويسندگان است.
 نقل مطالب نشريه فراب فقط با ذكر منبع مجاز است.
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اينفوگرافيک پروژه های فهام 
بوشهر و زنجان را در صفحات 

18 و 19 ببينيد...

نشريه فراب به روايت تصوير



علوم،  وزير  حضور  در  مراسمي  در 
موافقت نامه  يك  فناوري،  و  تحقيقات 
و  نوآوري  صندوق  با  فراب  شركت  بين 
شركت  بين  تفاهم نامه  يك  و  شكوفايي 
هدف  با  مدرس  تربيت  دانشگاه  با  فراب 
برق  صنعت  ارزش  زنجيره  توسعه 

خورشيدي در كشور، امضا و مبادله شد.
به گزارش روابط عمومي شركت فراب، 
در اين مراسم كه صبح امروز – دوشنبه 
جهاد  شهداي  سالن  در   – تيرماه  نهم 
فناوري  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  علمي 
برگزار شد، دكتر »منصور غالمي«، وزير  
در  گفت:  فناوري،  و  تحقيقات  علوم، 
فضاي پروژه هاي ملي، حوزه انرژي داراي 
مزيت هاي زيادي است كه سرمايه گذاري 

در آن را توجيه پذير مي كند.
وزير علوم، تحقيقات و فناوري در ادامه 
افزود: اكنون شرايطي ايجاد شده كه در 
از مجموعه هاي متكي  زيادي  بخش هاي 
به دانش و فناوري، جرأت ريسك ايجاد 
نويدبخش دستيابي  اين موضوع،  و  شده 

ورود  با  حوزه  اين  در  خوبي  نتايج  به 
شركت هاي توانمند، بزرگ و باپيشينه اي 
مانند گروه فراب و دانشگاه تربيت  مدرس 
تحصيالت  جامع  دانشگاه  عنوان  به 

تكميلي در كشور است.
تجربيات  به  اشاره  با  سپس  غالمي 
موفق گروه فراب در صادرات خدمات فني 
و مهندسي و اجراي پروژه هاي بين المللي، 
به  منجر  مي تواند  تجربيات  اين  گفت: 
براي كشور و  كسب موفقيت هاي جديد 

فراب در حوزه انرژي خورشيدي بشود.
كرد:  اميدواري  ابراز  همچنين  وي 
فراب،  مانند  بزرگي  مجموعه  سايه  در 
زنجيره  اين  در  هم  كوچك  شركت هاي 
توانايي هاي  هم افزايي  با  و  بگيرند  قرار 
اين  در  خوبي  نتايج  به  كشور  موجود، 

حوزه برسد. 
دكتر »علي وكيلي«، مدير عامل گروه 
فراب، نيز در اين مراسم گفت: گروه فراب 
و  داخل  در  شركت  از 20  شده  تشكيل 
خارج كشور است و با دارا بودن 28 سال 

بزرگ ترين  اكنون  موفق،  فعاليت  سابقه 
صادركننده خدمات فني و مهندسي در 

ايران است.
مدير عامل گروه فراب سپس به اجراي 
افزون بر 12 هزار مگاوات نيروگاه آبي و 
حرارتي و در دست اجرا داشتن پنج هزار 
مگاوات نيروگاه ديگر توسط گروه فراب، 
باالي  توان  بودن  دارا  با  اين گروه  گفت: 

فني و مهندسي و نيز كارنامه موفقي كه 
انرژي، نفت و گاز و  در حوزه هاي آب و 
ساختمان  و  ريلي  صنايع  پتروشيمي، 
مي تواند  دارد،  كشور  خارج  و  داخل  در 
يكپارچه كننده زنجيره ارزش صنعت برق 

خورشيدي در كشور باشد.
دكتر  حاكيست:  گزارش  اين 
دانشگاه  رئيس  احمدي«،  »محمدتقي 
با  مراسم  اين  در  نيز  مدرس،  تربيت 
دانشگاه  اين  پيگيري  سابقه  اين كه  بيان 
در حوزه صنعت برق خورشيدي به سال 
خوشحال  گفت:  مي گردد،  بر   1388
جامع  نهاد  يك  عنوان  به  كه  هستيم 
يك  و  نوگرا  حركت  يك  از  دانشگاهي، 
پشتيباني  انرژي  حوزه  در  ملي  برنامه 

كنيم.
سپس  مدرس  تربيت  دانشگاه  رئيس 
ابراز اميدواري كرد: اين حركت نو بتواند 
با كسب سود ملي براي كشور، الهام بخش 
فعاليت هاي بنيادي ديگري در اين حوزه 
باشد و تا پايان امسال، يك اقدام اجرايي 

مبادله موافقت نامه و تفاهم نامه بين شركت فراب
با صندوق نوآوري و شكوفايي و دانشگاه تربيت مدرس

در حضور وزير علوم، تحقيقات و فناوري با هدف توسعه زنجيره ارزش صنعت برق خورشيدي انجام شد:

 اكنون شرايطي ايجاد 
شده كه در بخش هاي 
زيادي از مجموعه هاي 
متكي به دانش و فناوري، 
جرأت ريسك ايجاد شده 
و اين موضوع، نويدبخش 
دستيابي به نتايج خوبي 
در اين حوزه با ورود 
شركت هاي توانمند، بزرگ 
و باپيشينه اي مانند گروه 
فراب و دانشگاه تربيت  
مدرس در كشور است

مجله خبري
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وحدت«،  »علي  دكتر  بگيرد.  صورت  آن  درباره  فعال 
نيز  شكوفايي،  و  نوآوري  صندوق  عامل  هيأت  رئيس 
ورود گروه فراب به صنعت برق خورشيدي را يك اتفاق 
در  خورشيدي  انرژي  صنعت  گفت:  و  دانست  مبارك 
كشور براي يكپارچه شدن از سيليس تا محصول، نياز 
به يك پيمانكار عمومي )GC( دارد كه اميدواريم فراب 
با توجه به سوابق و توانمندي هايش، اين كار مهم را به 
نتيجه برساند. همچنين دكتر »حميدرضا شاهوردي«، 
مشاور رئيس هيأت عامل صندوق نوآوري و شكوفايي، 
سازماندهي  از  كوتاهي  گزارش  مراسم  اين  ابتداي  در 
زنجيره ارزش برق خورشيدي ارائه داد. وي گفت: بهره 
زنجيره  به  توجه  بدون  خورشيدي  انرژي  از  برداري 
رفتن  از دست  به  منجر  فقط  تأمين،  زنجيره  و  ارزش 
فرصت هاي توسعه فناوري، اشتغال و سرمايه گذاري مي 
افزود: از آنجايي كه عملياتي ساختن  شود. شاهوردي 
اين جريان، نياز به يك ظرفيت ملي مانند فراب داشت، 
اميدوار هستيم با امضاي اين موافقت نامه بين شركت 
شركت  يك  شكوفايي،  و  نوآوري  صندوق  و  فراب 
توسعه گرا براي محوريت توسعه اين زنجيره در كشور 
اين عرصه  در  منابع  تجهيز  به  بتواند  كه  بگيرد  شكل 
بپردازد و يك پلتفرم تكنولوژي براي بهره برداري از توان 
پژوهشي و توسعه فناوري داخلي در ايجاد اين زنجيره 

در كشور، باشد.

چگونگي شكل گيري 
اين موافقت نامه و تفاهم نامه

رام«،  »محسن  مهندس  مي افزايد:  گزارش  اين 
معاون مدير عامل شركت فراب در توسعه كسب و كار 
)حوزه 2(، درباره چگونگي شكل گيري اين موافقت نامه 
و تفاهم نامه گفت: تدوين و امضاي اين موافقت نامه و 
تفاهم نامه طي چهار ماه گذشته با مذاكرات مستمر و 
همكاري نزديك معاونت مهندسي، مديريت پيمان ها و 
و  نوآوري  با صندوق  معاونت  اين  و  كارفرمايي  دعاوي 
كه  گرفت  صورت  مدرس  تربيت  دانشگاه  و  شكوفايي 
مجموعه ها  اين  محترم  همكاران  زحمات  از  دارد  جا 
قدرداني نمايم و اميدوارم كه ورود به اين عرصه بزرگ 
و با اهميت، براي خانواده فراب و ميهنمان منشاء خير 

و اثرگذار باشد.
»علي  دكتر  فراب،  شركت  سوي  از  مراسم  اين  در 
همت پور«،  »خسرو  دكتر  گروه؛  مديرعامل  وكيلي«، 
عامل  مدير  و  فراب  شركت  مديره  هيات  عضو 
»سيد  مهندس  فراب؛  نگه داري  و  بهره برداري  شركت 
مهندس  مهندسي؛  معاون  فامور زاده«،  عبدالحسين 
 )2( حوزه  كار  و  كسب  توسعه  معاون  رام«،  »محسن 
حضور  عامل؛  مدير  مشاور  احمدي«،  »سميه  دكتر  و 

داشتند.

روايتبه
مجله خبريتصوير
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مجله خبري

تقدير شركت توسعه منابع 
آب و نيروي ايران از توليد 
66 هزار مگاوات ساعت 
انرژي توسط نيروگاه آزاد

مدير امور بهره برداري طرح سد و نيروگاه آزاد 
در شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران با اهداي 
هزار   66 توليد  از  فراب،  شركت  به  تقديري  لوح 
انرژي توسط نيروگاه 10 مگاواتي  مگاوات ساعت 

آزاد در سال 1398 قدرداني كرد.
به گزارش روابط عمومي شركت فراب، در اين 
لوح تقدير كه به امضاي »بهمن فرجي«، مدير امور 
نيروگاه  و  اجرايي طرح سد  معاون  و  بهره برداري 
ايران  توسعه  و  »رشد  است:  آمده  رسيده،  آزاد 
صادقانه  تالش هاي  و  زحمات  مديون  اسالمي، 
متخصصان متعهد و تالشگري است كه تجربه و 
تخصص خويش را سرمايه اي براي رفاه و آسايش 
و  همت  از  داده اند.  قرار  كشور  سازندگي  و  مردم 
تالش بي دريغ مديران و كاركنان آن شركت در 
بهره برداري از نيروگاه 10 مگاواتي سد آزاد و توليد 
 ،1398 سال  در  انرژي  ساعت  مگاوات  هزار   66
تقدير و تشكر نموده و توفيق روزافزون براي آن 
شركت و كاركنانش را از خداوند متعال آرزومندم.«

آزاد  برق آبي  نيروگاه  مي افزايد:  گزارش  اين 
برق آبي  نيروگاه  نخستين  كردستان،  استان  در 
كشور است كه عمليات طّراحي، ساخت، نصب و 
متخصصان  توسط  آن  گاورنر  و  توربين  راه اندازي 
توانمند ايراني در شركت فراب، انجام شده است. 
به عهده  مگاواتي   10 نيروگاه  اين  از  بهره برداري 

شركت بهره برداري و نگه داري فراب قرار دارد.

امضاي تفاهم نامه
بين شركت نفت و گاز فراب و پژوهشگاه نفت

تفاهم نامه همكاري در توسعه فناوري هاي نوآورانه بين 
پژوهشگاه  و  فراب  گاز  و  نفت  طرح هاي  توسعه  شركت 

صنعت نفت، به امضاي مديران اين دو مجموعه رسيد.
به گزارش شركت توسعه طرح هاي نفت و گاز فراب، 
اين تفاهم نامه همكاري در تاريخ سيزدهم خردادماه 1399 
به امضاي دكتر »جعفر توفيقي«، رئيس پژوهشگاه صنعت 
نفت، و دكتر »كامبيز صدقياني زاده«، مدير عامل شركت 

توسعه طرح هاي نفت و گاز فراب، رسيد. 
و  اولويت بندي  شناسايي،  تفاهم نامه،  اين  موضوع 
همچنين  و  نوين  فناوري هاي  توسعه  در  سرمايه گذاري 
براي  دانش بنيان  و  استارتاپي  شركت هاي  به  كمك 

صنايع  به  عرضه  قابل  فناورانه  محصوالت  به  دستيابي 
مشاركت  قالب  در  پااليشگاهي  و  پتروشيمي  گاز،  نفت، 
بهتر  چه  هر  دسترسي  منظور  به  است.  مجموعه  دو  هر 
شركت توسعه طرح هاي نفت و گاز فراب به شركت هاي 
در  مستقر  شتاب دهنده هاي  و  استارتاپي  دانش بنيان، 
مركز نوآوري هاي پژوهشگاه صنعت نفت و همچنين رصد 
فناوري هاي در دست بررسي پژوهشگاه صنعت نفت، يك 
فضاي اختصاصي در مركز نوآوري هاي پژوهشگاه صنعت 
و  شد  داده  اختصاص  فراب  گاز  و  نفت  شركت  به  نفت 
همكاران مديريت توسعه طرح هاي خطرپذير شركت نفت 

و گاز فراب در اين مركز مستقر خواهند شد.

با هدف توسعه فناوري هاي نوآورانه انجام شد:
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مجله خبري

تسريع در مراحل پاياني پروژه 
اومااويا با پرواز اختصاصي 
همكاران از تهران به كلمبو

و  فراب  گروه  اجرايي  عوامل  از  نفر   80 اعزام  با 
شركت هاي پيمانكار فرعي پروژه اومااويا از تهران به 
كلمبو با پرواز اختصاصي هواپيمايي ايران اير، مراحل 

پاياني اين پروژه با سرعت بيشتري دنبال مي شود. 
شيوع  فراب،  شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
ويروس كرونا از اواخر بهمن ماه سال گذشته در بسياري 
از كشورهاي جهان، منجر به حذف بخش عمده اي 
از پروازهاي ورودي و خروجي كشور سريالنكا شد و 
عمليات اجرايي پروژه بزرگ و چندمنظوره اومااويا را 
نيز كه به همت گروه فراب در مراحل پاياني خود به 
سر مي برد، تحت تاثير قرار داد.  در پي محدوديت هايي 
كه به داليل عملياتي و نيز به جهت جلوگيري از ابتالي 
كاركنان پروژه به كرونا ايجاد شد، امكان اعزام نفرات 
فني و اجرايي به سايت پروژه وجود نداشت و فعاليت 
كارگاه با وقفه روبرو شد. اين گزارش مي افزايد: با توجه 
به اهميت اين پروژه بزرگ براي دولت و ملت سريالنكا 
و همچنين حفظ و ارتقاي برند فراب در پروژه هاي 
خارج كشور، پس از چند هفته تالش و پيگيري، فراب 
موفق شد با همكاري شركت ايراناير، يك پرواز مستقيم 
و اختصاصي از تهران به كلمبو را براي اعزام كاركنان 
پرواز كه رأس ساعت  اين  برقرار كند. در  پروژه  اين 
10:55 صبح دوشنبه بيست و ششم خردادماه انجام 
شد، 80 نفر از همكاران فني و اجرايي گروه فراب و 
پيمانكاران مرتبط، با بدرقه جمعي از معاونان و مديران 
ارشد شركت فراب، از فرودگاه امام خميني )ره( تهران، 
عازم كلمبو، مركز كشور سريالنكا شدند. اين پرواز پس 
از پنج ساعت، ساعت 17:30 به وقت محلي با استقبال 
مجازي سفير جمهوري اسالمي ايران در سريالنكا، وارد 
فرودگاه كلمبو شد و در بدو ورود نفرات به فرودگاه، 
گرفته  آنان  از  كرونا  ويروس  به  مربوط  آزمايش هاي 
شد. اين گروه پس از طي تشريفات پزشكي و تكميل 
فرم هاي مربوط و حضور در جلسه توجيهي با پزشك، 
با اسكورت مخصوص، از فرودگاه عازم هتل شده و در 
قرنطينه قرار گرفتند. پس از اعالم نتايج آزمايش ها و در 
صورت منفي بودن جواب، نفرات به كارگاه پروژه اومااويا 
اعزام خواهند شد. بر پايه اين گزارش، پروژه بزرگ و 
چندمنظوره اومااويا در جنوب شرقی كشور سريالنكا و 
در فاصله 200 كيلومتری پايتخت اين كشور واقع شده 
و شامل دو سد بتنی به نام های دايرابا و پوهولپوال، يك 
تونل ارتباطی بين مخزن دو سد به طول 3900 متر و 
يك تونل انتقال آب به طول 15290 متر و نيروگاه آبي 

120 مگاواتي است.

روايتبه
تصوير
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مجله خبري

با حكم مدير عامل گروه فراب:

محمود رضا تهراني فرجاد
مدير عامل شركت ساختمان و 

نصب فراب شد
مهندس  حكمي،  در  فراب  گروه  عامل  مدير 
»محمودرضا تهراني فرجاد« را به عنوان مدير عامل 

شركت ساختمان و نصب فراب منصوب كرد.
در حكم انتصاب صادر شده از سوي دكتر »علي 
تهراني  به مهندس »محمودرضا  وكيلي«، خطاب 
ارزشمند  سوابق  به  »نظر  است:  آمده  فرجاد« 
جنابعالي و با توجه به مصوبه هيات مديره محترم 
اين  موجب  به  فراب،  نصب  و  ساختمان  شركت 
منصوب  شركت  اين  عامل  مدير  عنوان  به  ابالغ، 
مي شويد. اميد است با اتكال به خداوند متعال در 
انجام وظايف محوله و دستيابي به اهداف شركت 
موفق باشيد. توفيق روزافزون جنابعالي را از خداوند 
منان مسئلت مي نمايم.« در اين حكم همچنين از 
شاه ركني«،  مصطفي  »سيد  مهندس  زحمات 
و  ساختمان  شركت  مديريت  تصدي  دوره  در 
مي افزايد:  گزارش  اين  شد.  قدرداني  فراب،  نصب 
محمودرضا تهراني فرجاد پيش از اين مدير پروژه 
نيروگاه متمركز پارس جنوبي در شركت فراب بود.

بورس انرژي ايران:

برق توليدي نيروگاه  سيكل تركيبي 
شيركوه يزد در بورس انرژی 

عرضه مي شود
بر اساس اعالم مديريت عمليات بازار برق بورس 
ايران، نيروگاه سيكل تركيبی شيركوه يزد  انرژی 
در فهرست نيروگاه های مجاز به عرضه برق در اين 
بازار قرار گرفت. بر اساس اين فهرست، 37 نيروگاه 
خصوصی از جمله نيروگاه سيكل تركيبی شيركوه 
يزد، 24 نيروگاه دولتی و 13 نيروگاه برق آبی در 
كنار نيروگاه اتمی بوشهر، مجاز به عرضه برق در 
اين اطالعيه آمده  ايران هستند. در  انرژی  بورس 
است: »به اطالع مشتريان و كارگزاران بورس انرژی 
ايران می رساند، وفق هماهنگی های انجام شده با 
معاونت امور برق و انرژی وزارت نيرو، شركت توانير 
نيروگاه های  ايران،  برق  شبكه  مديريت  شركت  و 
اعالم شده در فهرست، مجاز به عرضه در بورس 
تركيبی  سيكل  نيروگاه  هستند.«  ايران  انرژی 
نخستين  مگاوات،   484 ظرفيت  به  يزد  شيركوه 
نيروگاه سيكل تركيبی احداث شده با سرمايه گذاری 

شركت فراب محسوب می شود.

قدرداني وزارت نيرو از نقش شركت فراب
در پويش #هرهفته_الف_ب_ايران

سرپرست دفتر وزارتي وزارت نيرو در نامه اي، از نقش 
شركت فراب و ساير شركت ها و دست اندركاران در پويش 
 ،1398 سال  دوم  نيمه  در  هفته_الف_ب_ايران  #هر 

قدرداني كرد.
نامه  اين  در  فراب،  شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
پويش  دستاوردهاي  گزارش  ارسال  و  تهيه  به  اشاره  با 
و   1398 سال  دوم  نيمه  در  الف_ب_ايران  #هرهفته_ 
رهبري  معظم  مقام  براي  نيرو  وزير  سوي  از  آن  ارسال 
»گزارش  است:  آمده  يادشده،  گزارش  از  ايشان  تقدير  و 
نيمه  در  الف_ب_ايران  #هرهفته_  پويش  دستاوردهاي 
دوم سال 1398 و نيز اهم برنامه هاي وزارت نيرو در سال 
جهش توليد، توسط وزير محترم نيرو به استحضار مقام 
معظم رهبري )مدظله العالي( رسيد و نظر مبارك معظم له 
طي نامه شماره 1/40603 مورخ 1399/03/21 به شرح 
ذيل عز وصول بخشيد: »خداوند ان شاءاهلل به شما توفيق 

دهد. خدا قوت. خداوند شما را كمك كند.«

»بي ترديد،  است:  آمده  نامه  اين  از  ديگري  بخش  در 
تمامي  متوجه  معظم له،  لطف  ابراز  و  ويژه  عنايت 
دست اندركاران پويش #هر هفته_الف_ب_ايران در نيمه 
دوم سال 1398 از جمله شركت هاي مهندسي مشاور و 
پيمانكاران فعال در طرح هاي افتتاح شده در پويش مذكور 

است.«
اين گزارش مي افزايد: واحد نخست بخش گاز نيروگاه 
در  مگاوات   310 ظرفيت  به  داالهو  تركيبی  سيكل 
روز  #هرهفته_الف_ب_ايران،  پويش  از  هفته  هشتمين 
)وقت(  رئيس  حضور  با   1398 آذرماه  نوزدهم  سه شنبه 
مجلس شورای اسالمی و وزير نيرو افتتاح شد. اين نيروگاه، 
نخستين واحد گازی احداث شده كالس F با طراحی پايه 
و تفصيلی متخصصان ايرانی در شركت فراب است. نيروگاه 
تركيبی  سيكل  نيروگاه  از  پس  داالهو،  تركيبي  سيكل 
نيروگاه سيكل تركيبی احداث شده  شيركوه يزد، دومين 

با سرمايه گذاری فراب محسوب می شود.
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مجله خبري

پيشرفت 87 درصدي
پروژه ميعانات گازي عسلويه

در  گازي  ميعانات  ذخيره سازي  تاسيسات 
عسلويه جهت ذخيره سازي ميعانات گازي تعدادي 
از پااليشگاه هاي گاز پارس جنوبی با ظرفيت اسمی 
نارديس در  640 هزار متر مكعب، توسط شركت 
حال احداث است. در حال حاضر تمام هشت مخزن 

اين پروژه به بهره برداري رسيده است.
پيشرفت كلي اين پروژه معادل  87.22 درصد 
مصوب،  زمان بندي  برنامه  آخرين  مطابق  و  بوده 
كه  است  درصد   100 برنامه اي  پيشرفت  درصد 
زمان بندي  برنامه  توافق ها،  اساس  بر  مي بايست 
جديد تا پايان شهريور امسال تهيه و براي تصويب 

كارفرما، ارسال شود.
پيشرفت فاز مهندسي اين پروژه 96.16 درصد، 
پروژه،  اجراي  فاز  و  درصد   89.73 آن  خريد  فاز 

84.94 درصد است.
بخش  در  شده  انجام  فعاليت هاي  مهم ترين 
اجراي اين پروژه طي سه ماه گذشته شامل موارد 

زير است:
 Air Compressor تحويل اقالم باقي مانده -

Dryer به سايت شامل مخزن و Package
- آغاز فرآيند بارگيري و حمل Ball Valve و 

Rubber Line از كشور چين
- تحويل بخشي از كابل هاي برق و ابزار دقيق 

به سايت
 Safety Equipment تحويل بخشي از اقالم -

به سايت
- تكميل اتاق ساختمان انبار

نصب  پانچ،  رفع  گلند،  نصب  كشي،  كابل   -
Cable Trey ساپورت، نصب

و  مترينگ  روزميني  لوله كشي  تكميل  ادامه   -
IA خط

در   HVAC راه اندازي  عمليات  ادامه   -
ساختمان ادمين

روايتبه
تصوير

تاسيسات ذخيره سازي ميعانات گازي در عسلويه
عكس: اسماعيل احمدي- شركت نارديس
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مجله خبري

پروژه نيروگاه

سيكل تركيبي داالهو
گاه ُشمار پيشرفت

Air Intake تكميل اجراي

كانكشن پنل هاي واحد يک

HRSG-PMI اگزاست واحد يکتست اجراي داكت توربين واحد 1
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مجله خبري

اجراي Fire Fighting-ژنراتور واحد يکاجراي پايپينگ شاپ واحد بخار نصب اكسپنشن اگزاست

95/5 96/12

97/7

97/8
شروع قرارداد

نصب ژنراتور واحد اول ورود ژنراتور بخار 
به سايت

برق دار شدن
 ترانس اصلي

 400 Kv راه اندازي پست نصب توربين واحد اولسنكرون واحد اول نيروگاه

96/6 98/2

98/3

راه اندازي رسمي 
واحد نخست 
بخش گاز

98/9

نصب ساپورت هاي توربيناجراي گروت اگزاست

اسفند ماه سال گذشته پروژه نصب تيوب 
توسط  داالهو  نيروگاه  بخار  داكت  و  باندل ها 
تجهيزات  ساخت  شركت  به  فراب  شركت 

فراب ابالغ شد.
در همين راستا، تجهيز كارگاه انجام شده 
محل  در  سنگين  و  سبك  جرثقيل هاي  و 

كارگاه مستقر شده  است.

سيكل  نيروگاه  بخار  داكت  ساخت  عمليات 
تركيبي داالهو توسط شركت ساخت تجهيزات 
فراب، در دو بخش داكت اصلي و داكت هدر در 
دو كارخانه متفاوت در حال انجام است. عمليات 
 Main Duct & Risers قطعات  ساخت 
حدود 85 درصد پيشرفت داشته است. همچنين 
 Steam به  مربوط  قطعات  ساخت  عمليات 

Header نيز 80 درصد پيشرفت دارد.

نصب تيوب باندل ها و داكت بخار نيروگاه داالهو  

تامين و ساخت داكت بخار نيروگاه سيكل تركيبي داالهو

13

اخبار شركت
ساخت تجهيزات 

فراب
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گاه ُشمار پيشرفت
خط 2 قطار

شهري مشهد

95/12

90/12 96/5
ابالغ قرارداد

افتتاح و 
بهره برداري از

 6 ايستگاه مسافري
 و 1 ايستگاه عبوري

افتتاح و بهره برداري از ايستگاه پنجم

96/12 بهره برداري تا 
ايستگاه نهم 
با سيگنالينگ 
روشن

راه اندازي 
ايستگاه 
الندشت

راه اندازي ايستگاه 
98/5كوهسنگي 98/9

98/8

راه اندازي ايستگاه شهيد كاوه

حمل و نصب تابلوهاي MV پست پاساژ ايستگاه شهدا G2 )پست پاساژ سوم(

حمل و نصب تابلوهاي MV پست پاساژ ايستگاه شهدا G2 )پست پاساژ سوم(

G2 پست پاساژ ايستگاه شهدا MV كانكشن كابل هاي 20 كيلوولت به تابلوهاي

G2 پست پاساژ ايستگاه شهدا DC Charger نصب و راه اندازي تابلوهاي

اجراي كابل كشي 20 كيلوولت در مسير تونل حدفاصل 

M2 و سالمت L2 ايستگاه هاي شهيد كاوه

G2 سيستم تهويه در مسير اصلي تونلكابل كشي و ارنج كابل هاي 20 كيلوولت در پست پاساژ ايستگاه شهدا OFHD نصب بست و اجراي كابل كشي فيبر

نصب بست و اجراي كابل كشي فيبر OFHD سيستم 

تهويه در مسير اصلي تونل

اجراي كابل كشي 20 كيلوولت در مسير تونل حدفاصل 

M2 و سالمت L2 ايستگاه هاي شهيد كاوه

نصب و راه اندازي تابلوي LV Panel پست پاساژ 

G2 ايستگاه شهدا
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خط 7 مترو تهران - اجرای فول جوش نبشی های گايد 
سايلنسر پايينی و سقفی فن تونلی

خط 7 مترو تهران - ايستگاه نواب - روند مونتاژ پله 
برقی های ورودی شرقی 

خط 7 مترو تهران- ايستگاه بريانک- تعويض 
ار سی بی معيوب سيستم ای اف سی

خط 7 مترو تهران - ايستگاه نواب - پيشرفت 
نصب پله برقی 

پروژه خط 7 
مترو تهران

1393
ابالغ قرارداد96/3

ابالغ قرارداد جديد

افتتاح و بهره برداري 
از 8 ايستگاه 
مسافري و 11 

ايستگاه عبوري

راه اندازي 3 ايستگاه 
بهره برداري  نيمه 
شمالي خط از ميدان 
صنعت تا مهديه

راه اندازي 
بخش شرقي 
و ايستگاه هاي 
بسيج و محمديه

راه اندازي
 ايستگاه مولوي

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

گاه ُشمار پيشرفت

95/4 97/4

97/12

98/5

98/10

نيروگاه آبي درالوك 2 

در كردستان عراق
94/4گاه ُشمار پيشرفت 95/11 97/8

98/6

عقد قرارداد

اتمام اجراي دايک

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

آغاز بتن ريزي نصب استيرينگ 
و رانر چمبر واحد اول

96/195/8

نيروگاه  پروژه  در  فراب  تجهيزات  ساخت  شركت  كار  محدوده 
درالوك 2 شامل تامين و ساخت دريچه هاي استاپالگ، دريچه هاي 
راديال و ماشين آشغال جمع كن و آشغالگيرها، پيشرفتي حدود 98 
در  و  شده  ارسال  سايت  به  تجهيزات  تن  بر 950  بالغ  دارد.  درصد 
صورت تحويل جبهه هاي نصب ، اين شركت آمادگي الزم جهت شروع 

عمليات نصب را دارد.
قطعات باقي مانده همگي ساخته و پس از طي مراحل بازرسي به 
بخش  Slot Coverهاي  راستا،  اين  در  شد.  خواهد  ارسال  سايت 
ماشين رو كه  به منظور تردد جرثقيل موبايل بر روي شيار دريچه هاي 

استاپالگ تعبيه شده، گالوانيزه و به محل سايت نصب ارسال شد.
اقالم  باقي مانده  نهايي  تست  و  كارخانه اي  بازرسي  همچنين  
سال  ماه  بهمن  برقي،  قطعات  و   HPU شامل  راديال  دريچه هاي 

گذشته انجام شد و در حال انجام فرايند حمل است.

طراحي ، ساخت و نصب تجهيزات 
نيروگاه درالوك 2 عراق
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پروژه خط لوله 
بندرعباس

گاه ُشمار پيشرفت

اجراي پوشش آسفالت در محدوده شهرک طالييه

 كارگاه ساخت- نگهداري از بتن ريخته شده فونداسيون حوضچه ها

خط 1400- حفاري حوضچه ها در محدود كيلومتر 6

خط 1400- سندبالست و عايق در محدوده بستر رودخانه

اجراي پوشش آسفالت در محدوده شهرک طالييه

محل عبور لوله آب از زير لوله قديمي

اجراي لوله گذاري در محدوده آفتاب درخشان واقع در 
كيلومتر 14+650

هاليدي تست

عمليات لوله گذاري در محدوده آفتاب درخشان خط 1400- كارگاه ساخت حوضچه ها عمليات بتن ريزي
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خط 1200- اجراي بسترسازي بيس ريزي و كاتر زني شهرک طالئيه

كارگاه ساخت حوضچه هاي خط 1400

خط 1200- آزمايش تست بستر و دانه بندي
توسط آزمايشگاه فني مكانيک خاک استان

خط 1400 - عمليات فيت آپ و جوش باالي كانال در محدوده پشت آفتاب درخشان

 عمليات لوله گذاري درون كانال

خط 1400- جا به جايي لوله از منطقه ويژه به پشت آفتاب 
درخشان

خط 1400 - اجراي حفاري حوضچه هاي در كيلومتر 
محدوده 6

عمليات بستر سازي- خط 1400 محدوده شهرک طالئيه

خط 1400- عمليات لوله گذاري داخل كانال بستر رودخانه كيلومتر 14+600 عمليات عايق بيروني خط 1400 كيلومتر 300+06
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98/6 98/7
شروع كار

شروع فعاليت
خط 1400 در كارگاه 

شروع فعاليت
خط 1200 در كارگاه

انجام عمليات
حفاري و بتن 

حوضچه ها 

99/198/6



پروژه آب  شيرين كن 

پارس جنوبي
97/6گاه ُشمار پيشرفت 98/7

ابالغ كار اضافي

 MED نصب افكت هاي 
واحد 1 پس از تيوب گذاري

 MED نصب افكت هاي 
واحد 2 پس از تيوب گذاري

98/6

عمليات ساخت تجهيزات Surge Tank و Air Receiver و Flash Tank با نظارت شركت ساخت تجهيزات فراب به پايان رسيد. اين مخازن طي ارديبهشت 
سال جاري به سايت آب شيرين كن پارس جنوبي تحويل شد.

تاييديه كارفرما بر روي عمده مدارك مهندسي اخذ شده و مراحل ساخت استراكچر آغاز شده است. پيش بيني مي شود، تست كارخانه اي جرثقيل ها تا اواسط خردادماه 
انجام و پس از بازرسي نهايي به سايت نيروگاه پارس جنوبي ارسال شود.

طراحي و تامين مخازن آب شيرين كن پارس جنوبي 

طراحي،  تامين ونصب جرثقيل هاي آب شيرين كن پارس جنوبي

موفقيت شركت ساختمان و نصب فراب
در صدور مجدد گواهينامه هاي سيستم مديريت يكپارچه

مميزي صدور مجدد گواهينامه هاي سيستم مديريت يكپارچه شركت ساختمان و 
نصب فراب در فروردين و ارديبهشت ماه به صورت ريموت توسط تيم مميزي شركت 
 ISO( كيفيت  مديريت  سيستم  الزامات  كليه  مميزي،  اين  در  شد.  برگزار   SGS
سيستم  و   )ISO 14001:2015( محيط زيست  مديريت  سيستم   ،)9001:2015
دفتر مركزي شركت  )ISO 45001:2018( در  بهداشت شغلي  و  ايمني  مديريت 

ساختمان و نصب فراب و پروژه هاي نيروگاه سيكل تركيبي متمركز پارس جنوبي 
صدور  در  موفقيت  به  منجر  كه  گرفت  قرار  مميزي  مورد  تهران  مترو   7 خط  و 
گواهينامه هاي مذكور براي دوره سه ساله شد. اين مهم به واسطه عملكرد درخشان 
و مشاركت كليه پرسنل كارگاه ها و دفتر مركزي شركت ساختمان و نصب فراب 

حاصل شده است.
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اخبار شركت
ساخت تجهيزات 

فراب



نيروگاه متمركز 

پارس جنوبي
92/12گاه ُشمار پيشرفت

96/10

96/10

96/11

شروع قرارداد

شروع نصب
 ژنراتور واحد 1

شروع نصب ژنراتور واحد 2

شروع نصب
 ژنراتور واحد 3

از مجموع 6330 تن تجهيزات غير تحت 
حرارتي  بازيافت  بويلرهاي  سيستم  فشار 
حدود  پارس جنوبي،  متمركز  نيروگاه 
كيسينگ،  شامل  تجهيزات   تن   5800
 6 به  مربوط  استراكچر  استيل  و  داكت 
است.  شده  تحويل  پروژه  سايت  به  واحد 
همچنين160 تن از تجهيزات، آماده حمل 
ساخت  تكميل  فرايند  در  نيز  تن   370 و 

است.

تجهيزات  ساخت  شركت 
فراب در مجموع حدود 5635 
تن اسكلت فلزي سازه سيستم 
مرتبط  تجهيزات  و  كولينگ 
درصد   98.95 بر  بالغ  يعني 

پروژه را نصب كرده است. 

و  مخازن  ساخت  عمليات 
نيروگاه   6 و   5 واحد  درام هاي 
پارس جنوبي توسط شركت ساخت 
تجهيزات فراب در شركت پتروگاز 

نامداران در جريان است. 
نياز  مورد  اقالم  و  مواد  تامين 
جهت تكميل مخازن در حال انجام 
است و پيش بيني مي شود اقالم در 
پيمانكار  به  و  تامين  مقرر  موعد 

تحويل شود.

مديريت پيمان HRSG نيروگاه متمركز پارس جنوبي

نصب اسكلت فلزي سيستم كولينگ 
در سايت پروژه نيروگاه متمركز پارس جنوبي

 ساخت و توليد تجهيزات تحت فشار
 واحد HRSG  6- 5 پارس جنوبي
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اينفوگرافيك پروژه های فهام
فهام: فراسامانه هوشمند انرژي

قزوين

اردبيل
كرمان

فارس

يزد

زنجان

كردستان

همدان

بوشهر

ي
آذربايجان غرب

تبريز

ظرفيت نرم افزار
 مركز داده:
1,000,000
نقطه اندازه گيري

ظرفيت سخت افزار 
مركز داده:
500,000
نقطه اندازه گيري

 استان زنجان، استان قزوين، استان همدان
 استان كردستان، استان اردبيل
 استان آذربايجان غربي، شهرستان تبريز

فهام زنجان

تعداد كنتورهاي هوشمند
محدوده قرارداد: 

89,274

شركت هاي توزيع برق
متصل به مركز داده شمال غرب: 

كارفرماي اصلي جديد: شركت توانير
مشاور كارفرما: شركت مهندسين

مشاور موننكو ايران

20

 پيمانكار EPC : شركت فراب

منبع: مديريت پروژه هاي كنتورهاي هوشمند شركت فراب
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فهام بوشهر

محدوده كاري شركت فراب 
در هر دو پروژه:

طراحی، تامين، نصب و راه اندازی و پشتيبانی

سه ساله كنتورهای هوشمند و مركز داده 

تاريخ ابالغ قرارداد در هر دو  پروژه:

1391/1/16

شركت هاي توزيع برق متصل
به مركز داده جنوب:

استان بوشهر، جنوب استان كرمان، شمال استان كرمان
 استان فارس، شهرستان شيراز، استان يزد

ظرفيت نرم افزار مركز داده:
1,000,000

نقطه اندازه گيري

ظرفيت سخت افزار مركز داده:
500,000

نقطه اندازه گيري

تعداد كنتورهاي هوشمند
محدوده قرارداد: 

116515
 تاريخ راه اندازي

مركز داده هر دو پروژه:

زمستان 
1394
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مقاله علمي

و  اقتصادی  توسعه  جمعيت،  رشد  همچنين  اقليم،  مديريت  الزامات  تأثير  تحت 
آشفتگی های سياسی جامعه  جهانی، چشم انداز انرژی در دنيا به سرعت رو به تغيير 
توسط  انرژی در جهان غرب،  به  نيازمند  البته  و  اقتصاد سنتی  دارای  مناطق  است. 
گذاشته  سر  پشت  توسعه  مسابقۀ    در  دور،  در شرق  سريع  رشد  نرخ  با  اقتصادهايی 
شده اند. امنيت تأمين انرژی و كاهش وابستگی به واردات انرژی، يكی از اركان اصلی 
استقرار مناطق اقتصادی و مراكز جمعيتی در قرن جاری به شمار می رود. از سوی 
ديگر، امروزه يكی از چالش های كليدی در تبادالت انرژی در سطح بين المللی، حركت 

به سمت كربن زدايی تدريجی از حامل های انرژی است. محرك اصلی اين حكمرانی در 
عرصه  بين الملل، اعمال سياست های الزام آور و هماهنگ در زمينۀ  قيمت گذاری كاهش 
كربن خواهد بود. يكی از پرسابقه ترين انرژی های پاِك در دسترس بشر، هيدروانرژی 
)انرژی حاصل از رفتار ثقلی آب( است. تأسيساتی كه اين انرژی را به انرژی الكتريكی 
تبديل می كنند، مبدل های هيدروالكتريك يا نيروگاه های آبی نام دارند. در كشور های 
مختلف، ساخت و توسعۀ نيروگاه های آبی ارتباط تنگاتنگی با توسعۀ زيرساخت های 
سدهای  نقش  شرايط،  اين  در  دارد.  كشورها  اين  در  سيالب  مديريت  و  آب  تأمين 
بر مديريت منابع آب و كنترل سيالب، ذخيره  سازی آب مورد  بزرگ عالوه  مخزنی 
نياز نيروگاه های آبی برای توليد انرژی است. همچنين، از آنجا كه ورود نيروگاه های 
به  بار ورودی  نوسانات  و  تناوب پذيری  بادی، زمينۀ  و  بزرگ خورشيدی  تجديدپذير 

نيروگاه های آبی در نقش ذخيره ساز انرژی:

 امكانی ارزشمند و ضروری 
برای استمرار توليد انرژی پاك
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مرتضی منشی زاده 



مقاله علمي

حفظ  و  نوسانات  اين  با  شبكه  رفتار  منطبق سازی  برای  می دهد،  افزايش  را  شبكه  
پايداری آن، وجود سيستم های ديناميكی برای ذخيره سازی انرژی در ابعاد بزرگ، در 
ساختار شبكه ضروری خواهد بود. نيروگاه های آبی با برخورداری از بيشترين سطح 
راندمان و انعطاف پذيری باال می توانند در هر دو مأموريت )توليد انرژی و ذخيره سازی 
انرژی( در خدمت شبكه قرار گيرند. برنامه ريزی هدفمند و اصولی، حجم مخازن بيشتر 
و ظرفيت توليد باالتر، منجر به خدمت رسانی بهتر اين نيروگاه ها در پاسخ به نيازهای 

زيرساختی حال و آيندۀ شبكه می شود. 
شرايط  زياد،  ارتفاع  های  اختالف  و  كوتاه  فواصل  كوهستانی،  مناطق  در  به ويژه 

مطلوبی را برای استقرار انواع نيروگاه های آبی مخزنی فراهم می سازد.
البته نبايد از نظر دور داشت كه با افزايش ابعاد )خصوصاً ارتفاع سد(، حجم مخزن 

و ظرفيت نيروگاه های آبی، اثرات متقابل ناشناخته و غيرخطی بين متغيرهای سازه ای 
شود.  منتهی  نامطلوب  عملكرد  يك  به  می تواند  كه  می يابد  افزايش  نيز  محيطی  و 
بنابراين، درس  گرفتن از تجربيات به همراه مطالعات دقيق و علمی رفتار اين تأسيسات، 
برای استفادۀ  موفق از نوآوری های مهندسی و صنعتی اين نيروگاه ها در جوامع رقابتی 

و پيشرفتۀ  كنونی ضروری و الزامی است.
نيروگاه های   از تكنولوژی شناخته  شده، رشديافته و مطمئن،  به دليل برخورداری 
آبی در مقايسه با ساير منابع تجديدپذير موجود، حاوی عملكرد مؤثرتری در جهت 
پشتيبانی از شبكۀ برق هستند. اين تكنولوژی با توليد انرژی پاك، در كمك به كاهش 
آلودگی های زيست محيطی مؤثر است و عالوه بر مديريت و كنترل سيالب، جاذبه های 

طبيعی و گردشگری در مناطق و چشم اندازهای طبيعی را نيز افزايش می دهد.
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نيروگاه  آبی: منبعی گسترده و پيشتاز از انرژی تجديدپذير
به ميزان  آبی نصب  شده در جهان  نيروگاه های  پانزده سال گذشته ظرفيت  طی 
بالغ بر  از 3 درصد، به عددی  با رشد ساالنۀ بيش  حداقل 40 درصد رشد داشته و 
نيروگاه  های  به  مربوط  آن  گيگاوات   150 به طوريكه  است،  رسيده  گيگاوات   1200

تلمبه ـ ذخيره ای است )شكل 1(. 

 

از ظرفيت نيروگاه های تلمبه ـ ذخيره ای نصب شده در  شكل 1: به طور تقريبي 30 درصد 
)ref.: IHA Hydropower Status Report 2017( .جهان در اروپا قرار دارد

با ميانگين سرمايه گذاری 60 ميليارد يورو در سال، صنعت نيروگاه های  آبی، يكی 
از عمده ترين بازارهای رشديافته در ابعاد جهانی طی سال های اخير به شمار می رود. 
هم اكنون، هيدروانرژی، مهم ترين منبع تجديدپذير انرژی الكتريكی در جهان محسوب 
 می شود و سهم 71 درصدی از توليد انرژی تجديدپذير در دنيا را به خود اختصاص 
داده است. اين صنعت، ساليانه با توليد حدودا 4100 تراوات  ساعت انرژی الكتريكی 
با آلودگی زيست محيطی در حد صفر، عالوه بر خدمات جانبی ارزشمند در زمينه 
آمايش سرزمينی و مديريت سيالب، بالغ بر 16درصد از تقاضای جهانی به الكتريسيته 
را تأمين می كند. حدوداً 26 درصد از ظرفيت نيروگاه آبی نصب  شده در جهان در 
كشور چين، نزديك به 8 درصد در امريكا، 7.6 درصد در برزيل و 6.5 درصد در كانادا 
واقع است. از سوی ديگر، هم اكنون باالترين آمار طرح های مهم توسعه   نيروگاه های 
نقاط  آفريقاست. در ساير  و  امريكای التين  به كشور چين و كشورهای  آبی مربوط 
جهان نيز بر اساس آمار ساالنۀ انجمن بين المللی نيروگاه  های  آبی )IHA(، عالوه بر 
طرح های توسعه جديد، عمليات تكميل و افزايش ظرفيت تأسيسات موجود، در همه 

سطوح ظرفيتی به ميزان قابل توجهی در دست اجراست.
ظرفيت توسعه هيدروانرژی در جهان بين 10 تا 15 هزار تراوات  ساعت در سال 
ظرفيت  ميالدی   2050 سال  تا  كه  می رود  انتظار  حيث،  اين  از  می شود.  برآورد 
بالغ  نيروگاه های آبی نصب  شده  در جهان به عددی بين 2000 تا 2050 گيگاوات 
شود. در همين راستا، صنعت نيروگاه های  آبی در اروپا و كشورهايی با اقليم مشابه 
می تواند بستری برای بازارهای صادراتی مناسب در بخش انرژی قلمداد شود. هم زمان، 
ساير كشورهای  و  قاره  اين  برای  انرژی  واردات  اهداف  از  يكی  می تواند  فتوولتائيك 

كم برخوردار از انرژی خورشيدی به حساب آيد. 
نيروگاه های  آبی دارای فوايد انحصاری گسترده ای هستند كه از آن جمله می توان 
به اطمينان پذيری، ارزانی، تجديدشوندگی، برخورداری از حداقل آاليندگی، پشتيبانی 
در  توليد  انعطاف پذيری  انرژی،  ذخيره سازی  قابليت  به واسطه   برق  از شبكۀ  مناسب 
پايدارسازی  شبكه،  فرمان پذيری  افزايش  فصلی،  تا  ثانيه  از  كسری  زمانی  بازه های 
آب، كنترل  منابع  مديريت  فركانس، همچنين  تنظيم  انرژی،  تأمين  امنيت  ارتقاء  و 
برای  اشتغال  ايجاد  براين،  اشاره كرد. عالوه   سيالب و توسعۀ جاذبه های گردشگری 
می توان  نيز  را  عوارض  و  مالياتی  درآمدهای  ايجاد  زمينۀ  همچنين  و  صنايع  ساير 

به عنوان فوائد غيرمستقيم اين صنعت به حساب آورد. توجه به اين ويژگی ها می تواند 
محركی برای رشد اقتصادی و ايجاد رفاه اجتماعی ـ اقتصادی كشورهای برخوردار از 

اين ظرفيت محسوب شود.  
از  تركيبی  بهره گيری  انرژی،  از حوزۀ   كربن  كاهش  راندمان  افزايش  برای  امروزه 
بر  اين منظر، عالوه  از  است.  به خود گرفته  اقتصادی  تكنولوژی های مختلف، جنبۀ 
نيروگاه های  آبی، نيروگاه های خورشيدی و بادی نيز از منابع اصلی به شمار می روند. 
انتظار می رود كه در قالب اجرای برنامه های متوازن توسعه، رويكرد استفادۀ تركيبی 
)hybrid( از منابع انرژی تجديدپذير، تأثير بيشتری بر اقدامات عملی حذف كربن 
دارند  نوسانی  رفتاری  خورشيدی  و  بادی  انرژی های  ماهيت،  به لحاظ  باشد.  داشته 
كه  هستند  ذخيره ساز  شكل  به  دسترس  در  و  سريع  جبران كننده هايی   نيازمند  و 
نيروگاه های  آبی به خوبی قادرند، اين نياز را در ابعاد بزرگ برآورده سازند. اين نگرش 
منجر به افزايش كارآمدی طرح های توسعۀ انرژی از هر دو جنبۀ تأمين انرژی و اقتصاد 

انرژی خواهد شد. 

امنيت تأمين، مبنای اصلی مقبوليت تبادالت انرژی در آينده
دورنمای فرايند تبادالت انرژی در آينده ، بر مبنای سه معيار اصلی مقبوليت، صرفۀ 
اقتصادی و دسترسی پايدار به انرژی تعيين می شود. مسأله  دسترسی پايدار )پيوسته( 
به انرژی به ويژه برق، به عنوان يك اصل در زيرساخت جوامع پيشرفته، و با اهميت 
بيشتر برای كشورهای صنعتی جديد، تأثير مستقيمی بر پذيرش سياست های تبادل 

انرژی بين كشورها دارد.
تحليل ساختاری از آيندۀ شبكه های قدرت ايجاب می كند كه برای پرهيز از مواجهه 
شبكه محور،  اقدامات  از  جدای  شبكه،  فروپاشی  حتی  و  فركانسی  ناپايداری های  با 
نيروگاه های  برای  را  نقش جايگزين  مناسب،  زمان  در  بود كه  به دنبال سيستم هايی 
فسيلی و هسته ای موجود ايفا نمايند. هيدروانرژی )اعم از نيروگاه های آبی و تلمبه 
ـ ذخيره ای( قادر است كه اين خالء را به  شيوه ای ارزان و مطمئن پر كرده و با نقش 
مؤثری كه در فراگير شدن مولدهای تجديدپذير دارد، نقش مهم تری را در آينده در 
اين زمينه  ايفا كند. به عنوان مثال، در كشور آلمان با احتساب ظرفيت های نيروگاهی 
از كنترل ظرفيت  كشورهای همسايۀ حوضه آلپ، هيدروانرژی در حدود 60 درصد 
ذخيرۀ اوليه و ثانويه و 40 درصد از ظرفيت ذخيرۀ سوم اين كشور را تشكيل می دهد 
)شكل 2(. اين سهم در كشور اتريش به  مراتب بيشتر است. در افق 2035 ميالدی، 
برای  تقاضای مضاعف  نمايان گر يك  اين كشورها  توسعۀ شبكۀ قدرت در  طرح های 

افزايش توان الكتريكی، به ويژه با تكيه بر نيروگاه های آبی و تلمبه ـ  ذخيره ای است. 

 

شكل 2: با وجود نيروگاه های حرارتی، نيروگاه های آبی نقشی كليدی در پايداری ساختار 
شبكه  و امنيت عرضۀ برق در آلمان بر عهده دارد. ارقام بر حسب گيگاوات است
)ref.: https://www.regelleistung.net/,2018( 

مقاله علمي
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نيروگاه های آبی، بهره مندی هم زمان
 از رواناب طبيعی و ظرفيت های ذخيره باال

امروزه نيروگاه های آبی، 99 درصد از ظرفيت ذخيرۀ  عملياتی انرژی الكتريكی در 
زيرساخت  به عنوان  صنعت  اين  توسعۀ  دليل،  همين  به   می دهند.  تشكيل  را  جهان 
حفاظت از شبكۀ  تأمين برق، همچنان در دستور كار بسياری از كشورها قرار دارد. در 
اين برنامه های توسعه به اثرات مقياس نيز توجه می شود. طرح های برق آبی بزرگ با 
ابعاد محدودتر، از جنبۀ بازدهی هزينه و توليد انرژی، در هر دو بخش سرمايه گذاری 
ذخيره ای  مخازن  با  مقايسه  در  حال،  اين  با  هستند.  كارآمدتر  بهره برداری  و  اوليه 
باال  تراز هيدروليكی  با  مرتفع  دارند، يك مخزن حجيم  قرار  پايين  ارتفاعات  در  كه 
و هيدروتوربين قوی، از آنجا كه بهرۀ بيشتری از جريان رواناب طبيعی دارد، روشی 
ايده  آل برای دستيابی به باالترين ميزان از ذخيرۀ ديناميك انرژی مورد نياز شبكه های 
قدرت به شمار می رود. جرم دوار سيستم هيدروتوربين اين نيروگاه ها در مقاطع زمانی 
كاهش تدريجی و يا دفعی توان توليد نيروگاه های حرارتی، در حفظ ثبات و پايداری 
شبكه نقش مهمی دارد. به عالوه، از نظر مهندسی كنترل، راه حل اينرسی مصنوعی 
)synthetic inertia solution( برای جبران نوسانات فركانس شبكه با استفاده از 
كنترل توان مولدهای بادی، خورشيدی و باطری های ذخيره، تنها می تواند برای يك 

مدت  زمان محدود، در نقش جايگزين را برای سيستم ذخيرۀ پشتيبان داشته باشد.
در اروپا براساس اهداف تعريف شده، ارتباط مرزی شبكه های قدرت دارای ابعادی 
انرژی  كيفيت  با  بزرگ  ذخيرۀ   سيستم های  شبكه،  اين  در  اروپاست.  قارۀ   در سطح 
می شوند.  گرفته  نظر  در  كشورها  بين  مشترك  عالقۀ   مورد  طرح های  به صورت  باال، 
با حجم سرمايه گذاری بالغ بر 14 ميليارد يورو، ذخيره سازهای بزرگ انرژی در اروپا 
بيش از 10 گيگاوات توان اضافه را برای حفظ پايداری شبكه، امنيت تأمين برق و 
تجميع نيروگاه های تجديدپذير تأمين خواهند كرد. تقريباً 75 درصد از اين ظرفيت 
توسط نيروگاه های تلمبه ـ ذخيره  ای تأمين خواهد شد. شواهد نشان می دهد كه در 
اروپا  تأمين و توسعۀ شبكۀ  قدرت در  به عنوان منبع كليدی  بلندمدت، هيدروانرژی 
محسوب می شود. عالوه  بر اين، پشتيبانی از اين شبكه توسط راه حل های نوينی نظير 
قرار دارد  اين كشورها  نيز در دستوركار  باطری های ذخيره  و  سيستم هوای فشرده 

)شكل 3(.

 

در حال  اروپا،  قاره  در سطح  تنظيم شده  برنامۀ  قالب يک  در  اروپايی  3: كشورهای  شكل 
برنامه ريزی نصب بيش از 10 گيگاوات ظرفيت ذخيرۀ انرژی با سرمايه گذاری مشترک هستند. با 
بيش از 7 گيگاوات، نيروگاه های تلمبه ـ ذخيره ای موظف به تأمين سهم عمده ای  از اين ظرفيت 

.)ref.: ENTSO-E YTDNP 2016 storage fact sheet( در بلندمدت هستند

عضو  كشورهای  در  الكتريسيته   توليد  ساختار  در  تجديدپذيرها  سهم  هم اكنون 
اتحاديه  اروپا در حدود 30 درصد است. هدف اين است كه ظرف 30 سال آينده اين 

سهم با تمركز بيشتر بر نيروگاه های بادی و خورشيدی، به حداقل 80 درصد افزايش 
يابد. بر اين اساس، مباحث امروز متخصصين اروپايی در ارتباط با نقشۀ  راه افزايش 
اين ظرفيت، عمدتا معطوف به كنترل پيامدهای تمركز زدايی از ساختار شبكۀ قدرت 
از طريق ساخت و تجميع نيروگاه های خورشيدی و بهره گيری از تكنولوژی باطری های 
ذخيره، همچنين مشاركت در استراتژی های مديريت مصرف با هدف جا به جايي بار 
شبكه بين ساعات شب و روز، پيك سايی و تعديل نوسانات ولتاژی در شبكه های توزيع 

و در صورت لزوم، به اشتراك گذاری سيستم های ذخيرۀ پشتيبان اوليه است.
اين در حالی است كه اين اقدامات از منظر امنيت سراسری شبكۀ قدرت، صرفا 
 dark نقشی حاشيه ای دارند. امروزه در اروپا، اثرات محدودكنندۀ  پديدۀ  آب و هوايی
doldrums )موسوم به سكون تاريك: پديده ای كه در آن، عدم وزش بادهای قوی 
باعث پايداری ابرهای سنگين، در نتيجه عدم تابش نور خورشيد در سطحی وسيع برای 
مدتی طوالنی می شود( قابل توجه است. خصوصا در شرايطی كه ضرورت انتقال از يك 
منبع انرژی به منبع ديگر در فصول خاصی از سال وجود داشته باشد، اين محدوديت 
اهميت بيشتری می يابد. در نتيجه، می توان انتظار داشت كه 2 تا 4 بار در سال برای 
يك دورۀ  2 تا 3 هفته ای، نيروگاه های بادی و خورشيدی، كم ترين سهم را در توليد 
در  مصرف  پيك  زمان  در  رويداد  اين  اين كه  احتمال  باشند.  داشته  قاره  اين  انرژی 
 cold dark doldrums( ماه های دسامبر و نوامبر روی دهد نيز دور از انتظار نيست
يا سكون تاريك سرد(. محتمل است كه ذخاير انرژی گرمايی در آينده نيز محدودتر 
جايگزينی  سكون،  پديدۀ   جغرافيايِی  گستردگی  دليل  به  شرايطی  چنين  در  شود. 
توان نيروگاه های بادی و خورشيدی از طريق مناطق همجوار كارايی الزم را نخواهد 
داشت. بنابراين، برای حفظ يكپارچگی و تضمين ايمنی شبكه ضروری است، منبع 
مناسبی برای ذخيره سازی انرژی های تجديدپذير برای مدت حداقل سه هفته  متوالی، 
به شيوه ای ارزان و با حداقل افت و درصورت لزوم با قابليت جا به جايي از يك منبع به 
منبع ديگر در فصول خاصی از سال، در ساختار اصلی شبكه پيش بينی شود. اين در 
حالی است كه تكنولوژی هايی نظير باطری ها، مديريت تقاضا، هوشمندسازی، هوای 
فشرده و غيره، از قابليت و ظرفيت الزم برای اين منظور برخوردار نيستند. روش های 
تبديل توان الكتريكی به گاز )P2G-G2P: Power to Gas – Gas to Power( نيز 
به دليل بازدهی پايين، در حال حاضر قابل انطباق با اين شرايط نيستند، چرا كه بر 
اساس تكنولوژی های شناخته شده تاكنون، راندمانی بهتر از 20 تا 25 درصد ندارند. 
بنابراين، به واسطۀ مزايای ويژۀ هيدروانرژی، نقش اصلی در آيندۀ شبكۀ تأمين برق 

اروپا به عهدۀ نيروگاه های آبی به خصوص تلمبه ـ ذخيره ای است )شكل های 4 و 5(.
 

شكل 4: توليد نوسانی نيروگاه  های بادی و خورشيدی تأثير قابل توجهی بر چگونگی توليد يک 
نيروگاه  تلمبهـ   ذخيره  ای در ساعات روز دارد. سمت چپ: سال 2008، سمت راست: زمان كنونی- 
.)ref.: Kühtai pumped storage scheme of the Sellrain-Sitz Group, TIWAG(
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شكل 5: نيروگاه های تلمبه  ـ ذخيره ای حوضۀ آلپ، يک قابليت چندمنظوره برای نيازهای 
اكتبر  تا  از جون  آب  از: ذخيرۀ فصلی  عبارتند  قابليت ها  اين   .21 قرن  در  اروپا  در  برق  شبكۀ 
ديناميک  توليد  توليد؛  برنامۀ  اجرای  و  دريافت  قابليت  رواناب طبيعی؛  توسط  مهر(  تا  )خرداد 
حداكثر  با  تاريک  سكون  شرايط  از  عبور  برای  ذخيره  باالی  ظرفيت  جانبی؛  خدمات  ارائۀ  و 

)ref.: TIWAG 2018(  دسترسی

نيروگاه  آبی، سازگاری و نوآوری 
در اين چهارچوب ديناميك، نيروگاه  های آبی قادر به تأمين مطالبات برخاسته از 
اصول پايداری اقتصادی، زيست محيطی و اجتماعی از جنبۀ سرمايه گذاری با مفهوم 
 technical life( فنی  عمر  چرخۀ  به دليل  عمل،  در  چراكه  هستند،  نسلی  بين 
بين  سرمايه گذاری  مصاديق  از  يكی  آبی  نيروگاه های  سال،  يكصد  از  باالتر   )cycle
سرمايه گذاری  اول،  نسل  نسلی،  بين  سرمايه گذاری های  در  می روند.  به شمار  نسلی 

اصلی را انجام می دهد و نسل های بعدی از منافع و مزايای آن برخوردار می شوند. 
يك مالحظۀ جدی در مطالبۀ حذف كربن كه امروزه به عنوان يكی از معيارهای 
اصلی در تأمين انرژی پايدار مطرح است، خواستار  تحليل چرخۀ عمر برای توليد برق 
تجديدپذير است )شكل 6(. به ترتيب با حدود 4 و 10 گرم بر كيلووات ساعت، رد پای 
كربن در چرخۀ عمر نيروگاه های  آبی و بادی كم تر از نيروگاه خورشيدی )با عدد 60 
تا 70 گرم بر كيلووات ساعت( است. همچنين، با راندمان كلی نزديك به 90 درصد، 
به كار گرفته می شوند،  انرژی  تأمين  اصلی  به عنوان منبع  زمانی كه  نيروگاه های  آبی، 
بی رقيب هستند. فرايند سازگاری زيست محيطی نيروگاه های آبی مبتنی بر پروتكل 
ارزيابی زيست  محيطی انجمن بين المللی نيروگاه های  آبی )IHA( است كه با همكاری 

صنايع و ذی نفعان كليدی اين حوزه توسعه يافته و به تصويب رسيده است.

 
شكل 6: به ترتيب با 4 و 10 گرم كربن بر كيلووات ساعت، نيروگاه های آبی و بادی با فاصله 
محسوسی نسبت به ساير تكنولوژی های نيروگاهی موجود، دارای بهترين چرخۀ عمر رد پای 
 )ref.: UBA-D, 2014( كربن هستند

طرح های  اصلی ترين  از  يكی  همواره  نيروگاه های  آبی  سرمايه گذاری،  لحاظ  از 
اقدامات  هميشه،  از  بيش  امروزه  آمده اند.  به حساب  انرژی  حوزۀ  در  زيرساختی 
مستلزم  آبی  نيروگاه های  طرح  تصويب  و  بررسی  فرايندهای  و  گسترده  آماده سازی 
افزايش  نهايتا  امر،  از نظر وقت و هزينه است كه همين  تخصيص منابع قابل توجه 
هزينه های سرمايه گذاری اوليۀ طرح را به همراه دارد. با اين حال، چرخۀ عمر طوالنی 
بهره برداری بيش از صدسال، به همراه هزينه های پايين توليد و نگهداری و خدمات 
آينده  در  هزينه های جاری طرح  كاهش سرجمع  انرژی،  و  آب  جانبی ذخيره سازی 
را تضمين خواهد كرد. از آن جا كه در اروپا نيروگاه های  آبی بزرگ مشمول دريافت 
يارانه های مستقيم انرژی نمی شوند، اين تكنولوژِی پربازده و ارزان قيمت، در معرض 
خطر ناكارآمدی اقتصادی در بازار آزاد انرژی آن قاره قرار دارد؛ به گونه ای كه قواعد 
انرژی  تجديدپذير،  انرژی  انواع  ساير  برای  شده  وضع  مطلوب  يارانه های  و  حمايتی 
به  منجر  قطع  به طور  و  نموده  تبديل  بازار  سربار  به  را  نيروگاه های  آبی  خدمات  و 
ايجاد فضای غيررقابتی در آينده بازار خواهد شد. در ايران نيز شرايط مشابهی حاكم 
است و همين امر موجب بروز مشكالت متعددی در تأمين منابع كافی برای توسعۀ 
نيروگاه  های آبی در كشور شده است كه ضروری است برای ايجاد تعادل در آيندۀ بازار 
انرژی به اين نكته توجه شود. اگرچه نيروگاه آبی يك تكنولوژی تجربه  شده و مطمئن 
است، ولی همچنان استعدادهای قابل توجهی برای سرمايه گذاری و نوآوری را در خود 
جای داده است. توسعۀ توان ديناميكی هيدروماشين ها )توربين و ژنراتور(، بهبود بيش 
از پيش راندمان، افزايش قابليت نيروگاه در زمينۀ خدمات مانور و انعطاف پذيری توليد، 
فرآيندها و فن آوری های جديد در زمينۀ مديريت حوضۀ آبريز و همچنين بهينه سازی 
فن آوری های مديريت ديجيتال مخزن در مشاركت با ساير تكنولوژی های تجديدپذير، 

در رأس اين موارد قرار دارند.
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پاسخگويی  اهداف  به  دستيابی  برای  اساسی  ابزارهايی  عنوان  به  پروژه ها  امروزه 
به نيازها، تأمين سودآوری سازمان ها، به خصوص سازمان های پروژه محور به شمار 
در  تصميم گيري  براي  مناسب  رياضی  مدل  ارائه  دنبال  به  حاضر  تحقيق  می رود. 
بر  داده كاوی مبتنی  از روش  استفاده  با  پروژه است كه  با دسته بندی سبد  ارتباط 
ماشين بردار پشتيبان انجام می شود. براي انجام چنين مهمي، توجه به پارامترهای 
بومي  با شرايط  بايستي  بر مسأله ضروری است. چنين ساختاري  تأثيرگذار  مختلف 
كشور همخواني داشته و كارايی الزم در پياده سازی را داشته باشد كه از اين منظر 
جديد محسوب می شود. داده ها و اطالعات مورد نياز تحقيق از مطالعات كتابخانه ای 
و تحقيقات محققين ديگر در زمينه دسته بندی سبد پروژه تهيه شده و سپس اقدام 

به توسعه مدل رياضی تحقيق بر مبنای ماشين بردار پشتيباني )SVM( شده است.
در سازمان هاي پروژ ه اي، وجود طرح هاي متعدد و اجتماع پروژه ها باعث مي شود 
تا براي مديريت و رهبري پروژه شرايط خاصي بر سازمان ها و مديران پروژه تحميل 
از  با هم، يكی  پروژه همزمان  اولويت بندی مجموعه های چندگانه  و  شودو. مديريت 

مهمترين چالش های پيش روی سازمان های پروژه محور است. 
 از اين رو و به منظور استفاده مطلوب از فرصت ها و دارايي هاي سازمان از يك طرف 
و كنترل پيشرفت پروژه هاي سازمان، الزم است مديران با استقرار يك سيستم مديريت 
جامع و چند بعدي، كليه پروژه هاي سازمان را طبقه بندی كرده و با توجيه هاي مناسب 

اقتصادي، فني و اجتماعي به انجام برسانند. 
در  پروژه ها  اجراي  پيچيدگي هاي  و  بشري  در جوامع  ارتباطات  و  علوم  توسعه  با 
داشتن  صورت  در  به خصوص  سازمان ها  منابع  محدوديت  به  توجه  با  و  سازمان ها 
پروژه هاي متعدد، لزوم توجه و به كارگيري مديريت و دسته بندی پروژه ها در دستيابي 

به اهداف پروژه ها در سال هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است. 
نگاهی به تكنيك های برنامه ريزی رياضی، نشان می دهد كه آن ها با در نظر گرفتن 
تابع هدف مسأله، ميزان و تركيب مطلوبی از مسأله موجود در اختيار ما، مدل های 

ارائهیکمدلریاضیبرایدستهبندیپروژهها)سبدپروژهها(
دریکمحیطچندپروژهای
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برنامه ريزی  مثل  مدل هايی  می دهند.  ارائه  پروژه ها  مشكالت  حل  جهت  را  رياضی 
غيرخطی، در برنامه ريزی رياضی وجود دارند كه می توانند با در نظر گرفتن هدف و 
شرايط حاكم بر مسأله، تركيبی بهينه با مقدار بهينه مشخص از عناصر تشكيل دهندۀ 
اطالعات  به چنين هدفی،  برای رسيدن  بنابراين می توان  ارائه دهند.  را  پروژه  سبد 
پروژه ها )سبد پروژه( را با در نظر گرفتن تمام شرايط حاكم بر پروژه ها در دنيای واقعی 

وارد برنامه ريزی رياضی كرد.
 در اين تحقيق، از برنامه ريزي رياضي به منظور ارائه و بررسي مدل هاي يادگيري 
بردار پشتيبان  )SVM( جهت طبقه بندي سبد پروژه ها استفاده  بر ماشين  مبتنی 

می شود. 

 ادبيات نظری مديريت سبد پروژه و اهميت آن در سازمان هاي پروژه محور 
)محيط چند پروژه ای(

با توجه به پيچيدگی های اجرای پروژه ها و با توجه به محدوديت منابع سازمان ها 
به خصوص در صورت داشتن پروژه های متعدد، لزوم توجه و بكارگيری مديريت پروژه 
در دستيابی به اهداف پروژه ها در سال های اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است. 
در مديريت پروژه، شيوه ها و طرح های مختلفی برای مديريت هر چه موفق تر پروژه ها 
مديريت  تكنيك  زمينه  اين  در  موجود  تكنيك های  از  يكی  است.  شده  انديشيده 
سبد پروژه است. به مجموعه ای از پروژه ها كه در يك واحد اقتصادی و تحت اهداف 

استراتژی يكسان در حال ادامه فعاليت هستند، يك سبد پروژه اطالق می شود.

عوامل عدم كارايی مديريت سبد پروژه ها در مديريت پروژه
-  مقاومت تيم های پروژه در گزارش دهی صحيح و منظم

-   عدم رضايت مديران پروژه ها در اولويت بندی بين كل پروژه ها 
-   مشكل تخصيص منابع كليدی با توجه به جغرافيا و توزيع نيروی انسانی

  تركيب سبد پروژه
در مديريت سبد پروژه، اساسی ترين موضوعی كه مطرح می شود، اين است كه اين 
سبد بايد حاوی چه پروژه هايی باشد. هر چه انتخاب پروژه های سبد پروژه، مناسب تر 
اين  انتخاب  در  بود.  خواهد  محتمل تر  سازمان  مأموريت  تحقق  باشد،  شايسته تر  و 
ساختار  و  اهداف  با  پروژه ها  همسويی  ميزان  ارزيابی  فرصت ها،  تشخيص  تركيب، 
اهميت است، كه در  بسيار حائز  پروژه  و تحليل هزينه، سود و ريسك های  سازمان 

اين تركيب بندی، انطباق، بهره مندی و توازن بين پروژه ها مورد توجه قرار می گيرد.

برنامه ريزي در حالت چند پروژه اي
 منظور از حالت هاي چند پروژه اي، هنگامي است كه يك سازمان يا فرد قصد دارد، 
دو يا بيشتر از دو پروژه مستقل را برنامه ريزي و كنترل كند كه ممكن است تعدادي 

از پروژه ها از نظر برنامه زمان بندي هم پوشاني داشته باشند.
در ادبيات مديريت پروژه، واژه »برنامه ريزي« يعني: مشخص كردن تاريخ آغاز يا 
انجام پروژه يا پار ه اي از فعاليت هاي پروژه، واژه كنترل نيز به معناي پيشرفت پروژه، 
طراحي و انجام اقدامات اصالحي در خالل اجراي پروژه است. در حالت چند پروژه اي، 
وجود چند خاصيت حائز اهميت است، اول آن كه »منابع سازماني كه پروژه ها را به 
صحيحي  صورت  به  بايد  سازمان  منابع  يعني:  هستند«  مشترك  مي رسانند،  انجام 
از  يكي  پروژه اي  چند  سازمان هاي  در  منابع  تخصيص  يابند،  تخصيص  پروژه ها  به 
پر چالش ترين حوزه ها است؛ به طوريكه  بحث تخصيص منابع، درد مشترك مديريت 

چند پروژه اي است.
نكته دوم تعيين اولويت و باز تخصيص منابع است كه دومين موضوع چالشي در 

سازمان هاي چند پروژه اي است.

فرضيه های تحقيق
-  شناسايی اصول اساسی دسته بندی سبد پروژه از طريق داده كاوی امكان پذير 

است.
قابل  پشتيبان  ماشين بردار  بر  مبتنی  رويكرد  با  پروژه ها  - مدل دسته بندی سبد 

توسعه است.
- پياده سازی پروژه ها در محيط چند پروژه ای

 روش پژوهش
منظور  به  پشتيبان  ماشين بردار  بر  مبتنی  داده كاوی  روش  از  پژوهش  اين  در   
دسته بندی سبد پروژه يك شركت معتبر استفاده می شود. در شكل )1( مراحل انجام 

داده كاوی ارائه شده است. 
روش داده كاوي داراي يازده مرحله است:

 

شكل 1: مراحل داده كاوی

يا  الگوريتم  به  با ساختن مدل ها مرتبط است. يك مدل، اساسا  داده كاوي عمدتا 
مجموعه اي از قوانينی گفته می شود كه مجموعه اي از ورودي ها را با هدف يا مقصد 

خاصی مرتبط می كند. 
از  بسياري  بينش درست شود.  به  منجر  يك مدل تحت شرايط درست می تواند 
مسائل محيط اطراف خود را می توان در قالب يكی از شش عمل زير گنجاند، به عبارت 
ديگر براي تبديل يك مسأله كسب و كار و تجارت به يك مسأله داده كاوي بايد آن را 

به يكی از فعاليت هاي داده كاوي تبديل كرد، اين فعاليت ها عبارتند از:
1- دسته بندي

2- تخمين
3- پيش بينی

4- دسته بندي شباهت
5- خوشه بندي

6- توصيف و نمايه سازي
داده كاوي  از  مثال هايی  همگی  پيش بينی(  تخمين،  )دسته بندي،  اول  مورد  سه 
است.  خاص  هدف  متغير  يك  ارزش  يافتن  آنها  هدف  كه  هستند  شده  هدايت 
دسته بندي شباهت و خوشه بندي، جزء داده كاوي غيرهدايت شده هستند كه در آن 

هدف، يافتن ساختاري در داده ها بدون توجه به يك متغير هدف خاص است. 
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غيرهدايت  و هم  هدايت شده  می تواند هم  كه  است  توصيفی  عملی  نمايه سازي، 
شده باشد.

در  كه  است  غير آماري  دودويي  طبقه بندي كننده  يك  پشتيبان،  ماشين بردار   
سال هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است. تفاوت اساسي اين طبقه بندي كننده 
با طبقه بندي كننده هاي آماري در اين است كه براي پردازش و طبقه بندي داده هاي 
ابرطيفي نيازي به كاهش تعداد باندها ندارد. در اين روش، با استفاده از تمامي باندها 
و يك الگوريتم بهينه سازي، نمونه هايي كه مرزهاي كالس ها را تشكيل مي دهند، به 
دست مي آيد و با استفاده از آنها، يك مرز تصميم گيري خطي بهينه براي جدا كردن 

كالس ها محاسبه مي شود. اين نمونه ها را بردارهاي پشتيبان مي گويند. 
هدف اين دسته الگوريتم ها تشخيص و متمايز كردن الگوهاي پيچيده در داده هاست 
دسته ها  اينكه  فرض  با  پاكسازي(.  و  رنكينگ  دسته بندي،  كالسترينگ،  طريق  )از 
 Maximum( حاشيه  حداكثر  با  ابرصفحه هايي  باشند،  جداپذير  خطي  به صورت 
داده ها  كه  مسايلي  در  كنند.  جدا  را  دسته ها  كه  مي آورد  دست  به  را   )Margin
به صورت خطي جداپذير نباشند، داده ها به فضايي با ابعاد بيشتر نگاشت پيدا مي كنند 
تا بتوان آنها را در اين فضاي جديد به صورت خطي جدا كرد. طبق اصل حداقل كردن 
كلي سازي  قابليت   ،)Structural Risk Minimization( ساختاري  ريسك 
)Generalization( ماشين هاي يادگير، بيشتر تابع مفاهيم ظرفيت است تا اينكه 
تابع ابعاد فضا يا تعداد پارامترهاي آزاد تابع اتالف باشد. بنابراين براي يك مجموعه اي 
از مشاهدات )X1,Y1(.… )Xn . Yn( اصل SRM تابع f*b در زيرمجموعه Є را به 
صورتي به دست مي آورد كه حاشيه ريسك موردنظر مطابق رابطه )1( حداقل شود. به 

عبارت ديگر، ريسك واقعي توسط دو ترم در رابطه )1( كنترل مي شود:
  )1(

( ) ( ) ( )emp
nR R
h

β β≤ +Ω

 كه در اين رابطه ترم اول، تخميني از ريسك و ترم دوم، بازه اطمينان اين تخمين 
است. پارامتر h بعد VC مجموعه توابع ناميده مي شود. اين پارامتر به عنوان ظرفيت 
)يا توانايي كالس تابعي در برازش بر مسئله مورد آموزش( مجموعه توابع مورد استفاده 
در ماشين يادگيرنده ناميده مي شود. تابع تخمين گر نهايي SVM در مدل رگرسيوني 

به صورت زير است:
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در اين رابطه <K(xi ,x)=<f(x).f(xi) تابع هسته )Kernel( ناميده مي شود كه 
جايگزين  كرنل،  تابع  معرفي  مي كند.  اجرا  را   f(x) ويژگي  فضاي  در  داخلي  ضرب 
قدرتمندتري براي ماشين هاي خطي عرضه مي كند كه باعث مي شود تا نگاشت مسائل 
از  بهتر صورت گيرد، در حالي كه شبكه هاي عصبي مصنوعي  واقعي  دنياي  پيچيده 
اليه هاي چندگانه توابع آستانه غيرخطي استفاده مي نمايند. تابع تخمين گر به صورتي 
طراحي مي شود كه كمترين انحراف ε از مشاهدات واقعي di در مجموعه داده هاي 
انقطاع x و *x براي نشان دادن مقادير پرت در  آموزش را داشته باشد. متغيرهاي 

داده هاي آموزشی استفاده مي شوند.
 الگوريتم مقادير ضرائب الگرانژي ai و *ai با حداقل سازي تابع هدف زير محاسبه 

مي شوند:
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و در فرم دوگانه زير بيان مي شود:
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 كه قيدهاي آن به صورت زير است:
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كه C ثابتي است كه توسط كاربر تعيين مي شود و درجه اهميت )سبك - سنگيني( بين 
همواري f(x) و مقدار مجاز انحراف را نشان مي دهد. شايان ذكر است كه در هر دو تابع 
هدف رابطه )5( و تابع تخمين گر )2(، الگوهاي آموزش به صورت ضرب داخلي بين جفت هاي 
آموزشي ظاهر مي شوند.  حل مسئله باال براي تمامي مقادير i=1 تا N مقادير ai و *ai را 
به دست مي دهد. مي توان نشان داد كه الگوهاي آموزشي داخل منطقه غيرحساس ε منجر به 
مقادير صفر براي ai و *ai مي شود. ضرائب غيرصفر باقيمانده، درحقيقت تابع تصميم نهايي 
را تعريف مي كنند. مثال هاي آموزشي متناظر با اين ضرائب غيرصفر به نام بردارهاي پشتيبان 
ناميده مي شوند. مقادير بهينه و نهايي ε و C و پارامترهاي مخصوص كرنل توسط كاربر و با 
سعي و خطا به دست مي آيند و در نهايت، تخمين رگرسيون نهايي حاصل مي شود. عالوه بر 
تابع اتالف غيرحساس ε، تابع اتالف درجه دوم در مواردي كه ε =0 است، نيز مي تواند استفاده 
 MATLAB 7.5 شود. برای حل سيستم معادالت فوق در اين تحقيق، برنامه نويسی در محيط

صورت خواهد گرفت. 

 روش مناسب جهت پياده سازی پروژه ها در محيط چند پروژه ای
تعريف ارائه شده از مديريت پورتفوليوي پروژه به وضوح پاسخ مناسبي به سوال فوق 
است، زيرا مديريت پورتفوليوي پروژه روش پياده سازي استراتژي هاي سازمان است. در واقع 
پرسش اصلي اين است كه چرا مديريت پورتفوليوي پروژه از روش هاي ديگر در پياده سازي 
استراتژي هاي سازمان بهتر است؟ مديريت پورتفوليو نسبت به مديريت جداگانه هر پروژه در 
امر تجاري فوايد بيشتري دارد، زيرا مديريت پورتفوليو، يك پل ارتباطي بين استراتژي هاي 
سازماني و پروژه ها محسوب مي شود و ابزاري را در امر اختصاص منابع  ارائه مي دهد. در 
بسياري از سازمان هاي پروژه محور ، مديران پروژه هاي سازمان مي كوشند تا قلمرويي براي 

خود به وجود آورده و پروژه را با ميل و اعتقاد خود مديريت و هدايت نمايند.  
مديريت پورتفوليوي پروژه، رويكردي است كه به موجب آن پروژه هاي سازمان جهت 
تحقق ماموريت سازمان هم راستا مرتب مي شوند و به تبع آن هزينه هاي تمام شده و زمان 
انجام پروژه ها به حداقل ممكن مي رسند و سازمان سريع تر به منافع و اهداف خود نائل 

مي شود.
بر پايه مطالعات انجام شده ، 54 درصد از مشاغل سطح باال با دانش سازماني، با پياده سازي 
مديريت پورتفوليوي پروژه نشان داده اند كه چگونه مديريت پورتفوليوي پروژه باعث پيشرفت 
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و بهبود مديريت پروژه هاي شان شده است. 
براساس مطالعه اين مركز، مزاياي كليدي ايجاد شده به وسيله روش مديريت پورتفوليوي 

پروژه در شركت هاي مزبور عبارتست از:
  - افزايش پس انداز و كاهش هزينه كلي 42 درصد

 - تخصيص هوشيارانه تر بودجه سازمان اكنون در مكان هاي صحيحي خرج مي شود 
46 درصد

  - سازمان اكنون در مكان هاي صحيحي كار مي كند 57.5 درصد
  - تنظيم بهتر پروژه ها با استراتژي تجاري و كلي سازمان  57.4 درصد

ايجاد  توانايي يك سازمان در مديريت يكپارچه پروژه هايش  از  اثر بخشي  و  بازدهي 
مي شود و پورتفوليوي ها براي اطمينان از باالترين سطح اجرا براي سازمان موثر هستند. 
صرف نظر از نوع پورتفوليو، منابع و دارايي ها به وسيله پروژه ها مصرف خواهند شد تا يك 

نتيجه مطلوب را براي سازمان ايجاد نمايند. 
وقتي كه سازمان ها، روش مديريت پوياي پورتفوليوي پروژه را در داخل چرخه تجاري 

خود مي گنجانند، سازمانشان را جهت اجراي استراتژي به شكل موثر آماده مي نمايند. 
حداقل چهار دليل اصلي براي اين سوال وجود دارد كه چرا مديريت پورتفوليوي پروژه 

در موفقيت سازمان، مهم و حياتي است؟
1- توسعه موفق پروژهاي جديد براي آينده سازمان ضروري است و نياز به مديريت 
پورتفوليوي پروژه براي اين است كه اطمينان يابيم مجموعه تالش ها، براي پروژه هاي 

درست انجام مي پذيرند.
بسيار  منابع  اختصاص  مي شود.  افزوده  اهميتش  بر  روزه  هر  منابع،  اختصاص    -2
كمياب از موضوع هاي اساسي در مديريت پروتفوليو است، كه اين مساله با كمك ابزار 

ارائه شده توسط مديريت پورتفوليو قابل حل است.
3- ريسك هاي بزرگي كه منجر به افزايش چرخه عمر پروژه ها، كاهش كيفيت آنها و 

عدم كارايي آنها مي شوند، با پياده سازي پورتفوليوي پروژه كاهش مي يابند.
نهايتا اين كه مديريت پورتفوليوي پروژه با مساله بسيار حياتي ايجاد توازن بين منابع 

در دسترس و تعداد پروژه ها روبه رو است.

بحث و نتيجه گيری
چه  حاوی  سبد  اين  كه  است  اين  موضوع  اساسی ترين  پروژه،  سبد  مديريت  در 
تطابق  سازمان  استراتژی  با  پروژه،  سبد  پروژه های  انتخاب  چه  هر  است.  پروژه هايی 
چند  حالت  در  بود.  خواهد  محتمل تر  سازمان  مأموريت  تحقق  باشد،  داشته  بيشتری 
پروژ ه اي، وجود چند خاصيت، حائز اهميت است، اول آن كه منابع سازماني كه پروژه ها 
را به انجام مي رسانند مشتركند، يعني منابع سازمان بايد به صورت صحيحي به پروژه ها 
از پر چالش ترين  يابند، تخصيص منابع در سازمان هاي چند پروژه اي، يكي  تخصيص 

حوزه ها است. مديريت پورتفوليوي پروژه را مي توان پلي بين روش هاي مديريت سنتي 
عمليات و مديريت پروژه محسوب كرد. مديريت پورتفوليوي پروژه، فرايندي مديريتي 
بوده كه به سازمان جهت دستيابي به اهدافش ياري رسانده، اطالعات مرتبط به پروژه هاي 
سازمان را نشان داده و سپس طبقه بندي و اولويت بندي پروژه ها را براساس عواملي مانند 

ارزش استراتژي، منابع مورد نياز و هزينه انجام مي دهد.
مديريت پورتفوليوي پروژه از يك سو بر سازمان متمركز بوده تا اين اطمينان را ايجاد 
كند كه پروژه هاي انتخاب شده جهت سرمايه گذاري را برآورد نمايد و از سوي ديگر بر 
مديريت پروژه متمركز است، تا پروژه ها به شكلي اثر بخش و مطابق با برنامه تعيين شده 
تحويل داده شوند. امروزه سازمان ها به خوبي از عهده اداره يك يا تعداد محدودي از 
پروژه ها برمي آيند. اما وقتي تعداد پروژه ها افزايش مي يابد، يا پيچيده تر مي شوند و بايد در 

محيطي با منابع محدود با هم رقابت نمايند، به تدريج چالش ها ظاهر مي شوند. 
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گزارش

مردادماه1398دريكيازنيروگاههايآبيدرحالبهرهبرداريفراب،درحينانجامفرايندتعميراترويدريچههاي
Bottom outletدريكيازگالريهايمرتبط،حادثهايكوچكرخدادكهميتوانستمنجربهخسارتهايجديشود.

درس آموخته از يک حادثه 

مرداد ماه 1398 در يكي از نيروگاه هاي آبي درحال بهره برداري فراب، در حين انجام 
مرتبط،  گالري هاي  از  يكي  در   Bottom outlet دريچه هاي  روي  تعميرات  فرايند 

حادثه اي كوچك رخ مي دهد كه مي توانست منجر به خسارت هاي جدي شود.
واكاوي اين حادثه شايد بتواند تاثيري مثبت در پيشگيري حوادث مشابه در ساير 

نيروگاه ها و يا كارگاه هاي اجرايي فراب داشته باشد.
انجام فعاليت گرم در هر فعاليت اجرايي، فرايندي پرخطر تلقي شده و بايد حتما به 

صورت جدي تحت كنترل قرار گيرد.
بخش تعميرات بهره برداري براي بعضي تعميرات در Bottom outlet  اقدام به 

فعاليت برشكاري با استفاده از سيلندر هوا برش مي كند.
در حين فعاليت برشكاري، گدازه هاي ناشي از برشكاري، بر روي شيلنگ دستگاه 
در  و  قسمت  آن  در  هوا  و  گاز  نشت  و  شيلنگ  سوختگي  موجب  و  ريخته  هوابرش 
نتيجه، احتراق شيلنگ و آسيب به فرد كارگر مي شود كه خوشبختانه، آسيب جدي 

نبوده است.
در بررسي حادثه مشخص شد كه وضعيت استقرار شيلنگ برشكاري مناسب نبوده و 

در حين برشكاري گدازه هاي ناشي از برش روي شيلنگ ريخته شده است.
  

توصيه هاي ايمني جهت پيشگيري از بروز حوادث مشابه
1- اطمينان از وضعيت ايمن شيلنگ ها در حين فرايند برشكاري

2- ايجاد فاصله بين محل برشكاري و سيلندرهاي هوا و گاز

به  از ورود شعله  به منظور ممانعت  ارستر در شيلنگ ها  از فلش بك  استفاده   -3
مخازن گاز و هوا

4- بازرسي مستمر شيلنگ ها به لحاظ ايمني
ممنوعيت  ويژه  به  هوا  خصوص  به  سيلندرها  شيرآالت  روي  روغنكاري  عدم   -5

دستكاري سيلندرها با دست هاي روغني
6- ممنوعيت استفاده از سيلندرهاي فاقد هندويل مناسب و ممنوعيت استفاده از 

تجهيزات غيرضروري روي سيلندرها
7- رعايت اصول انبارداري ايمن، براي سيلندرهاي هوا و گاز به نحوي كه سيلندرها 
حتما به صورت مجزا نگهداري شده و ترجيحا در فضاي باز و با استفاده از سايه بان 

باشند.
سيلندرها  كافي  مقاوت  و  سالمت  از  اطمينان  و  سيلندرها  بدنه هاي  بازديد   -8
جزء  هوا،  سيلندرهاي  كه  مي شود  )يادآوري  ضربه  و  خوردگي  لحاظ  به  به خصوص 
باشند كه  اتمسفر فشار داشته  باال بوده و اغلب ممكن است 150  سيلندرهاي فشار 

مي تواند موجب انفجارهاي شديد نيز شوند(.
9- در صورتي كه از سيلندرهاي استيلن، براي برشكاري استفاده شود، بايد دقت 
الزم انجام شود چون اين گاز داراي رنج انفجار بسيار وسيعي بوده و ممكن است با 
مختصر نشتي اين گاز، انفجار صورت گيرد. لذا ضروري است حتي االمكان در نيروگاه ها 
مورد مصرف قرار نگيرد و در صورتي كه انجام اين فرايند اجتناب ناپذير باشد، بايد تدابير 

جدي ايمني حتما مورد توجه قرار گيرد.
مثال  عنوان  به  است.  الزامي  نيز  برشكاري  مناسب  ايمني  لوازم  از  استفاده   -10
ايمني  كفش  چرمي،  پيشبند  چرمي،  دستكش  و  گتر  برشكاري،  عينك  از  استفاده 

مناسب، شلوارهاي فاقد پاچه دوبل و نقاب صورت.

)HSE( رئيس بخش ايمنی و بهداشت

 محسن خورسندي
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تهيه و تنظيم: رضا رياحي
رئيس بخش برنامه ريزي و كنترل فعاليت هاي بازاريابي معاونت توسعه كسب و كار )حوزه2(

حمايت بانك سرمايه گذاري آسيايي از 
احداث نيروگاه خورشيدي در كشور عمان

سرمايه گذاري  بانك  مديره  هيات 
زيرساخت هاي آسيا )AIIB( به عنوان 
ميليون  اعتبار 400  تأمين  از  بخشي 
دالري مورد نياز براي احداث يك پروژه 
عمان ،  در  مگاواتي   500 فتوولتائيك 
تائيد  را  وام  دالر  ميليون   60 اعطاي 

كرده است.
اين نيروگاه كه IBRI 2 نام دارد در 
300 كيلومتري غرب مسقط پايتخت 

عمان واقع شده و مشمول نخستين 
بودجه تخصيص يافته توسط اين بانك 
در بخش انرژي تجديدپذير كشورهاي 
حوزه خليج فارس است. معاون بانك 
»سرمايه گذاري  كرد:  اعالم   AIIB
تجديد  انرژي  توليد  ظرفيت   ، AIIB
پذير عمان را افزايش مي دهد و به پر 
كردن شكاف پيش بيني شده در پيك 
مصرف برق كمك مي كند. اين پروژه 

همچنين به كشور عمان كمك مي كند 
تا به سمت يك تركيب انرژي متعادل تر 
و سازگار با محيط زيست حركت كند و 
از پايداري انرژي در درازمدت اطمينان 
و  نوع سرمايه گذاري  از  قرارداد  يابد.« 
برق،  خريد  مدت  و  بوده  بهره برداري 
تجاري  بهره برداري  تاريخ  از  15 سال 

خواهد بود.
عمان يكي از باالترين ميزان تراكم 
با  دارد؛  را  جهان  خورشيدي  انرژي 
تمام  تقريباً  حاضر  حال  در  اين حال 
ظرفيت برق نصب شده در عمان از گاز 

طبيعي تأمين مي شود.
بنا به اعالم بانك AIIB ، اين بانك 
باالي  استانداردهاي  اجراي  استفاده و 
اين  در  را  اجتماعي  و  زيستي  محيط 

پروژه ضمانت مي كند.
/https://renews.biz

عقد قرارداد ساخت واگن هاي مترو فرودگاه بين المللي استانبول
وزارت حمل و نقل و زيرساخت تركيه، قرارداد خريد 176 واگن براي فرودگاه 
  CRRC Zhuzhou Locomotive شركت  با  را  استانبول  شده  احداث  تازه 

چين منعقد كرد.
شركت CRRC در تاريخ 26 دسامبر 2019 با پيشنهادي به مبلغ 1.5 ميليارد 
اين  قرارداد،  مناقصه شد. طبق  اين  برنده  ميليون دالر(،  )معادل 213  تركيه  لير 
شركت از تاريخ نافذ شدن، به مدت 32 ماه و به تدريج، بايد كل 176 واگن را تست 
و تحويل دهد. پس از اتمام تحويل دهي تمام محموله ها، كارفرما به مدت 60 روز 
دوره بهره برداري آزمايشي خواهد داشت. همچنين سازنده موظف به تحويل تمامي 

تجهيزات تعمير و نگهداري نيز است.
اين خط مترو به طول 37.5 كيلومتر و داراي 9 ايستگاه است و سرعت قطار 
در آن، 120 كيلومتر در ساعت خواهد بود و سرفاصله قطارها نيز 5 دقيقه است. 
طبق برنامه اوليه، قرار بود اين خط مترو در ماه نوامبر 2019 افتتاح شود اما در 
انجام شده است.  افتتاح آن در ماه آگوست 2021  براي  برنامه ريزي  حال حاضر، 
البته مشخص نيست كه شيوع ويروس كرونا چه ميزان بر تاريخ راه اندازي اين پروژه 

تاثير بگذارد.
Railway Gazette  )April 2020(

و  كشورها  اغلب  كه  حالي  در 
متوقف  را  خود  سفرهاي  شركت ها، 
شركت هاي  ارشد  مديران  كرده اند، 
  SKM Warszawa لهستاني 
در  )پيمانكار(،   Newag و  )كارفرما( 
ويدئو  طريق  از  و  آوريل  هفتم  تاريخ 
 21 تامين  براي  قراردادي  كنفرانس، 
برقي  )قطارهاي   EMU دستگاه 
 ،2022 سال  پايان  تا  خودكششي( 
امضا و مبادله كردند. اين قرارداد شامل 
آموزش  و  تعميرات  انجام  بازرسي، 
حجم  است.  سال   7 مدت  به  پرسنل 
ميليون   147 شده،  منعقد  قرارداد 
يورو بوده كه مبلغ 44.6 ميليون يورو 
از آن از محل اعتبارات اتحاديه اروپا و 
و  زيرساختي  سياست هاي  راستاي  در 
زيست محيطي اين اتحاديه تامين شده 

است. اين قرارداد شامل 15 قطار پنج 
واگن به طول 91.9 متر و 6 قطار چهار 

واگن به طول 75.6 متر است.
Alan Beroud مدير ارشد شركت 
SKM Warszawa اعالم كرد كه اين 
اتفاق خبر خوبی برای ساكنان شهر ورشو و 
شهرهای اطراف است. به ويژه برای افرادی 
كه هر روز مسافرت می كنند. قطارها به 
مانيتورينگ  از جمله  نوين  سيستم هاي 
مسافران،  هوشمند  اطالعات  سيستم  و 
 Wi Fi ،همچنين بليط هاي  الكترونيكي
و شارژر USB مجهز هستند. اين قطارها 
داراي سيستم تهويه مطبوع پيشرفته بوده 
نيز  توان ياب  مسافران  استفاده  براي  و 

طراحي شده اند.
 International Railway Journal 
(May 2020)

عقد قرارداد تامين قطارهاي
 EMU كشور لهستان

)اخبار حوزه 2(

از گوشه و کنار جهان
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احداث نيروگاه بادي به ظرفيت
 100 مگاوات در كشور ازبكستان 

بانك  با مشاركت  ازبكستان  دولت 
برگزاري  به  اقدام   )EBRD( اروپا 
مناقصه تامين مالي و احداث نيروگاه 
اين  است.  كرده  مگاواتي  بادي 100 
ازبكستان  كشور  بادي  نيروگاه  اولين 
با  آن  طراحي  است  قرار  و  بوده 
شود.  انجام  ژاپن  كشور  مشاركت 
اين نيروگاه در منطقه قره اوزاك در 
شمال غرب ازبكستان احداث خواهد 
شد و ظرفيت توسعه تا 300 مگاوات 

را خواهد داشت.
استراتژي  از  بخشي  مناقصه،  اين 
انرژي تجديد پذير ازبكستان است كه 

هدف آن، توليد يك چهارم كل برق از 
منابع تجديد پذير تا سال 2030 است 
و بخشي از برنامه بلند مدت توليد يك 
گيگاوات انرژي برق از طريق نيروگاه 

بادي در اين كشور است.
ازبكستان  انرژي  وزارت  معاون 
اعالم كرد كه اين نخستين پروژه در 
برآوردن  براي  بلندمدت  برنامه  يك 
و  انرژي  مورد  در  فزاينده  تقاضاهاي 
در عين حال دستيابي به اكوسيستم 
صرفه تر  به  مقرون  و  پايدارتر  انرژي 

براي ازبكستان است.
/https://renews.biz

سرمايه گذاري بانك جهاني براي بهبود سيستم فاضالب بنگالدش
بانك جهاني براي بهبود خدمات بهداشتي در شهر داكا پايتخت بنگالدش، اعتباري 
به ميزان170 ميليون دالر تخصيص و تصويب كرده است. پيش بيني مي شود حدود 1.5 
ميليون نفر از منافع اجراي پروژه بهره مند شوند. در اين پروژه، قرار است تصفيه خانه 
فاضالب جديد در منطقه پاگال با ظرفيت تصفيه حدود 150 ميليون ليتر پساب خانگي 
در روز احداث شود. پروژه بهسازي سيستم بهداشتي داكا به بهبود خدمات رفاهي و 
دسترسي بهتر شهروندان به خدمات بهداشتي، به ويژه در قسمت جنوبي اين شهر كمك 
خواهد كرد.  در اين پروژه، تاسيسات احداث تصفيه خانه هاي فاضالب و جمع آوري آب 
به صورت پيشرفته احداث خواهد شد كه اين موضوع به كاهش وقوع سيل داخل كشور 

و همچنين كاهش آلودگي آب كمك مي كند. همچنين50،000 مشترك خانگي به 
شبكه فاضالب پيشرفته متصل مي شوند. در اين پروژه با هدف بهبود كيفيت زندگي 
در مناطق فقيرنشين و كم درآمد ، كيفيت سرويس هاي بهداشتي شان افزايش يافته 
و مخازن سپتيك مشترك نصب خواهد شد. سيستم فاضالب 881 كيلومتري داكا، 
قديمي بوده و امكان تامين سيستم بهداشت مناسب جمعيت زياد پايتخت را ندارد. 
اغلب فاضالب خانگي تصفيه نشده و پساب صنعتي به صورت غيرقانوني در رودخانه ها و 

كانال ها ريخته مي شوند و باعث ايجاد آلودگي و جاري شدن سيل مي شوند.  
www.smartwatermagazine.com

ايتاليا   Saipem بزرگ  شركت هاي 
براي  تفاهم نامه اي  نروژ،   Equinor و 
نيروگاه هاي  توليد  فناوري  توسعه 
بر  كرده اند.  منعقد  شناور  خورشيدي 
اين   ، Saipem شركت  اعالم  اساس 
خود  طراحي  محصول  كه  فناوري 
طراحي  بر  مبتني  است،  شركت  اين 
كه  است  مدوالر  صورت  به  تجهيزات 
را  تجهيزات  نصب  و  حمل  ساخت، 
به طور  فناوري  اين  مي كند.  تسهيل 
در  نصب  و  ساخت  بهبود  براي  خاص 
به  نسبت  هوايي  و  آب  سخت  شرايط 
راه حل هاي موجود توسعه خواهد يافت. 
بر اساس توافق نامه ، شركت هاي مذكور 

 )Know - How( دانش  و  تجربيات 
خود را براي توسعه بيشتر اين مفهوم با 
هدف تبديل شدن به يك توسعه دهنده 
پيشرو در زمينه نيروگاه هاي خورشيدي 
از  يكي  مي گذارند.  اشتراك  به  شناور، 
مديران اجرايي Saipem اعالم كرد كه 
توسعه  مسير  در   Equinor با  »توافق 
فناوري هاي جديد براي توليد انرژي پاك 
شركت  اين  همچنين  مي شود.«  انجام 
اعالم كرد كه همواره به دنبال فرصتي 
است كه بتواند تخصص خود را در زمينه 
طراحي، مهندسي و خدمات در بخش 

انرژي هاي تجديد پذير به كار گيرد.
/https://renews.biz 

توسعه تكنولوژي ساخت و نصب
نيروگاه هاي خورشيدي شناور

)اخبار حوزه 2(

از گوشه و کنار جهان
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سفرگردي

معرفي مقصد طبيعت گردي- آشنايي با آينالو

استان آذربايجان شرقي
گوهري بي نظير

در طبيعت زيباي ايران
استان آذربايجان شرقي، گوهري بي نظير در طبيعت زيباي ايران است. پوشش گياهي مسحوركننده 
و منطقه كوهستاني، جاده هاي اين استان را براي هر فردي به رويا تبديل مي كند. آذربايجان گذرگاهي 
تاريخي است با دنيايي از اصالت و فرهنگ و تاريخ و تمدن و طبيعت بكر كه نه يک بهشت گمشده كه 

بهشت ها دارد. جاذبه هاي شاخص طبيعت گردي در اين استان فراوان هستند و نمي توان آنها را در قالب يک 
سفر معرفي كرد. اما سعي داريم تا طي اين پكيچ سفر، بخشي از زيبايي ها و چند نقطه بكر از اين منطقه را 

معرفي كنيم.
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سفرگردي

كارشناس فنی مهندسی كنترل 
و ابزار دقيق

 رضا كيوانيان 

روز اول سفر: اولين مقصد معرفي ما 
در اين استان، شهر زيباي كليبر است. از 
تهران به قزوين و زنجان رفته و از آنجا از 
اتوبان به اهر رسيده و نهايتا وارد كليبر 
مي شويم. آب و هواي معتدل كوهستاني  
آن، دل انگيز و جان بخش است و همين 
اعتدال سبب شده تمام نقاط اين منطقه 
جنگل،  و  مرتع  از  سبزرنگ  فرشي  با 
نسبتا  تاريخ  كليبر  باشد.  زيبا  و  سرسبز 
چهارم  قرن  مبارز  بابك،  دارد.  كهني 
پايگاه خود قرار داد  را  اين شهر  هجري 
و در آن عليه خليفه وقت، معتصم قيام 
كرد اما در مقابل افشين شكست خورد و 

اعراب به اين شهر دست يافتند.
در  مي تواند  شهر  دراين  اقامت 
هتل ها )آنزا، كليبر، پارادايس، كاليوود(، 
خانه هاي محلي و اقامتگاه هاي بوم گردي 
باشد.  نجيفان(  كلوسنگ،  عباسي،  )شاه 
توصيه مي شود كه در ايام شلوغي حتما 
از قبل در اين خصوص هماهنگ كنيد. 
يا  روستايي  خانه  در  اقامت  قصد  اگر 
را  كاللق  روستاي  داريد،  را  كمپينگ 
در  حقيقت  در  شما  مي كنم،  معرفي 
روستايي اقامت خواهيد داشت كه وسط 
قرار  زيبا  رودخانه اي  با  بزرگ  باغ  يك 
اقامت شب اول خود در  از  گرفته است. 

اين ناحيه لذت ببريد.

روز دوم سفر: قلعه بابك
قلعه،  پيماش  ابتداي  تا  كليبر  از 
حدود دو كيلومتر است. قلعه بر فراز قله 
كوهستاني در حدود 2300 تا 2700 متر 
بلندتر از سطح دريا بنا شده است. اطراف 
اين قلعه را از هر طرف دره هاي عميقي 
با 400 تا 600 متر عمق فراگرفته است 
براي  باريك  راهي  سو  يك  از  تنها  و 
قلعه  دارد.  وجود  قلعه  اين  به  دسترسي 
قلعه  و  بذ  بابك،  دژ  نام هاي  به  بابك 

جمهور هم معروف است.
داريد:  راه  دو  قلعه  به  رسيدن  براي 
مي توانيد ماشين را در پاركينگ گذاشته 
پياده  پيمايش  2 ساعت  باال حدود  تا  و 
داشته باشيد و يا از خودروهاي آفرودي 

شما  نقل  و  حمل  آماده  آنجا  در  كه 
بهره  هستند،  دو(  هر  يا  برگشت  )رفت، 
جوييد. مسير پياده روي رسيدن به قلعه 
سنگ فرش شده و مسير مشخصي دارد. 
پاركينگ  مقابل  سمت  از  آفرود،  مسير 

مي گذرد. 
براي نفوذ به داخل قلعه تنها راه ورود 
دروازه اصلي است و از كوهستان امكان 
بناي  ندارد.  وجود  قلعه  به  شدن  وارد 
دژ، دو طبقه و سه  طبقه بوده و پس از 
ورودي قرارگرفته است و پس  از آن، تاالر 
اصلي است كه اطراف آن را هفت اتاق فرا 
گرفته است؛ اتاق هايي كه به تاالر مركزي 
راه دارند. در قسمت شرقي دژ، تأسيسات 
آب انبارها  و  اتاق ها  از  مركب  ديگري 

ساخته  شده است.

پيشنهاد: بازديد بيشتر كليبر
اكنون كه تا اينجا آمده ايد، در صورت 
تمايل، مي توانيد بازديد خود از كليبر را 
طوالني تر كرده و جاذبه هاي زير را نيز در 

آن بگنجانيد:
كيلومتري   10 در  كه  پيغام؛  قلعه 
پيغام  روستاي  نزديك  و  كليبر  جنوب 
است. از پايين اين قلعه كه بر روي كوهي 
واقع شده است رود كليبر ديده مي شود. 
آثار  قلعه  اين  ديواره هاي  و  از ساختمان 
غيرقانوني  حفاري  و  جا  مانده  به  كمي 
باستاني  آثار  ناشيانه و دستبرد دزدان  و 
آسيب  كشورمان  تاريخي  يادگار  اين  به 
زيادي رسانده است. قدمت اين قلعه به 

دوره اشكانيان نسبت داده شده است.
بين  كه  است  پشتاب  يا  پشتو؛  قلعه 
در  و  كوجان  و  پشتاب  روستاهاي 
بلندترين نقطه كوه واقع شده، ارتفاع كوه 
قلعه  و  بوده  متر  از 3000  بيش  مذكور 
بر روي آن بنا شده است. نقش تاريخي 
مقابله  در  نظامي  مكان هاي  و  قلعه  اين 

با مهاجمان، قابل توجه و بررسي است.
قلعه آوارسين؛ از قلعه  هاي تاريخي در 

روستاي آوارسين است.
مسجد جامع كليبر؛ اين مسجد داراي 
ارتفاع  به  مناره اي  و  است  بزرگي  گنبد 
روس ها  بمباران  در  كه  داشته  متر   45

تخريب شده است.
 50 در  مقبره  اين  قاسم؛  شاه  مقبره 

براي نفوذ به داخل قلعه تنها راه ورود، دروازه اصلي 
است و از كوهستان امكان وارد شدن به قلعه وجود 
ندارد. بناي دژ، دو طبقه و سه  طبقه بوده و پس از 
ورودي قرارگرفته است و پس  از آن، تاالر اصلي است 
كه اطراف آن را هفت اتاق فرا گرفته است؛ اتاق هايي 
كه به تاالر مركزي، راه دارند
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باور  و  است  كليبر  كيلومتري شهرستان 
بر اين است كه اين مقبره متعلق به برادر 
به  تبليغ  براي  و  )ع( است كه  امام رضا 

اين منطقه آمده بودند.
حمام قديمي؛ تنها گنبدهاي كوچكي 
كه زماني نورگيرهاي حمام بودند، از آن 
به جا مانده است. اين حمام تا حدود 44 

سال پيش مورد استفاده بوده است.

روز سوم سفر
 آينالو )از دست ندهيد...(

منطقه  يك  به  سفر  آماده  اكنون 
رويايي شويد. از كليبر، جاده قلعه بابك 
از  كيلومتر   45 حدود  دهيد.  ادامه  را 
ابتداي جاده را پيمايش كنيد. يك جاده 
قطعا در چند  زيبا كه  بسيار  كوهستاني 
نقطه از آن براي گرفتن عكس هاي زيبا 
گياهي  پوشش  داشت.  خواهيد  توقف 
گوناگون  منظره هاي  و  متنوع  بسيار 

براي  را  منطقه  زيبايي  كه  روح نوازي  و 
شما ماندني مي كند. به ارسباران خوش 
به  منطقه،  اين  گياهي  پوشش  آمديد. 
ايران  حوزه  در  مجزا  ناحيه  يك  عنوان 
اكنون  مي شود.  محسوب  ارمنستان   -
به نزديكي منطقه بي نظير حفاظت شده 
كه  منطقه اي  رسيده ايم.  نيز  ارسباران 
خروس  )قره  پرنده  گونه   220 زيستگاه 
 22 قرقاول(،  و  دراج  كبك،  قفقازي، 
گونه ماهي، 38 گونه خزنده، 5 گونه دو 
زيست و 48 گونه پستاندار بزرگ )كل و 
بز، گراز، گرگ، خرس قهوه اي، پلنگ،آهو 

و جبير( است. 
تا جايي به پيش برويد كه تابلو آينالو 
از  اينجا  از  ببينيد.  جاده  چپ  سمت  را 
جاده اصلي خارج شده و وارد يك جاده 

شوسه مي شويد.
روستا،  در  كه  باشد  داشته  ياد  به   
محدود  بسيار  غذايي  مواد  تامين  امكان 

منطقه،  به  ورود  از  قبل  بايستي  و  است 
در  باشيد.  كرده  تكميل  را  خود  ليست 
ورودي روستا، بنايي با عنوان قصر آينالو 
و  بوده  ارامنه  به  متعلق  كه  دارد  وجود 

بازديد آن خالي از لطف نيست.
آن  از  تا  دهيد  ادامه  را  روستا  مسير 
به كمپ  مسير،  انتهاي  در  خارج شويد. 
با  جنگلي  كمپينگ  مي رسيد.  آينالو 
آشاميدني  آب  و  آماده  آالچيق  تعدادي 
گواراي چشمه، بهترين نقطه براي كمپ 
و برپايي چادر را فراهم مي كند. در يك 
حفاظت  منطقه  محدوده  كمپ،  سوي 
آنجا  موقع  به  اگر  كه  مي بينيد  را  شده 
خواهيد  مشاهده  را  زيبا  آهوهاي  برويد، 
كرد. فضاي كمپ بسيار دلنشين و هواي 
صداي  محيط،  صداي  تنها  و  خنك  آن 
پرندگان و حيات وحش است. اگر براي 
سفر خود تقويم را چك كرده باشيد )كه 
آسمان  باشد(  قمري  ماه  اواخر  يا  اوايل 

اگر  ديد.  خواهيد  صبح  تا  را  بي نظيري 
كمي  )كه  را  كمپ  كنار  خاكي  مسير 
منطقه  يك  به  دهيد،  ادامه  دارد(  شيب 
دشتي وسيع با منظره بسيار زيبا خواهيد 
را  پروانه ها شما  و  انواع گل ها  رسيد كه 

مدهوش خواهند كرد. 
براي  ماندني  ياد  به  خاطرات  آينالو، 

شما خلق خواهد كرد.
داريد  را  آينالو  از  بازديد  قصد  اگر 
مي توانيد  كنيد،  كمپ  نمي خواهيد  اما 
مكيدي  جذاب  منطقه  ويالهاي  از 
هجران  دوست،  آباد،  شجاع  )روستاهاي 
خود  اقامت  براي  آباد(  علي  و  آغويه 
مكيدي  جنگلي  پارك  نماييد.  استفاده 

نيز از نقاط دنج طبيعت دوستان است.
سفر  ادامه  است؛  نشده  تمام  سفر 
جاذبه هاي  كه  آذربايجان  منطقه  به 
فوق العاده اي را در بر مي گيرد، در شماره 

بعدي معرفي مي كنم...

سفرگردي
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شاخه هاي  با  قبلي  شماره  در 
طبيعت گردي آشنا شديم و اشاره شد كه 
اكوتوريسم يكي از شاخه هاي شاخص و 

منحصر بفرد آن است. 
اخيرا  اكوتوريسم   Ecotourism  -
به پرطرفدارترين شاخه هاي گردشگري 
تبديل شده است و خود شامل زمينه هاي 

زير است:
- ژئو توريسم: توريسم زمين شناسي، 
خصوص  در  جالبي  بسيار  داستان هاي 
ما  كشور  و  مي گويد  ما  گذشته  ميراث 
بااليي  بسيار  پتانسيل  زمينه  اين  در 
دارد. ژئوپارك هاي ايران )از جمله قشم( 

ويترين زمين شناسي دنيا هستند.
 birdwatching پرنده نگري: عبارت -
متفاوت از ornithology )پرنده شناسي( 
طرفدار  پر  و  جذاب  زمينه  اين  است. 
طبيعت گردي مستلزم بحث مفصلي است 
ايران  مي پردازيم.  آن  به  آينده  در  كه 
قابليت بسيار جالبي در اين خصوص دارد.
مشاهده،  شامل  وحش:  حيات   -
همراهي و عكاسي از حيوانات )خصوصا 
خود  طبيعي  زيستگاه  در  پستانداران( 
است. اين زمينه، از سفر به كنيا و اكوادر 
مشاهده  و  گربه سانان  كنار  در  بودن  و 
روش هاي شكار آنها تا شنيدن گاو بانگي 
)تمساح  گاندو  مشاهده  ايراني،  مرال 
 )Endangered( ايراني  يوز  و  ايراني( 
شامل  را  كشورمان  زيباي  طبيعت  در 
مي شود. به راستي چقدر با حيات وحش 
ايران آشنايي داريم؟ در آينده وارد اين 

مبحث جالب مي شويم. 
با  آشنايي  گياه شناسي:  باغ هاي   -
زمينه هايي  از  نيز  ايران  گياهي  پوشش 
ايراني  هر گردشگر  است  كه الزم  است 
نسبت به آن حداقل اطالعات را داشته 
باشد. اين موضوع نيز در برنامه معرفي در 

شماره هاي آتي معرفي مي شود.
Desert Safari -

دل  در   :)rural( روستايي  -توريسم 
جنب و جوش زندگي شهري، گردشگران 
سكوت،  تا  مي روند  روستاها  به  زيادي 

تمدن  از  دوري  آرامش،  تازه،  هواي 
مشغول كننده شهر و محيط سالم تر را در 

آخر هفته تجربه كنند.
 :)backpacking( گردي  كوله   -
پيمايش   ،)trekking( پياده روي 
چند  يا  يك  براي  كمپ  و   )hiking(
مطالعه  با  البته  و  طبيعت  دل  در  شب 
بخش ترين  لذت  از  كافي،  تجهيزات  و 
دارد  زيبايي  دورنماي  كه  سفرهاست 
متناسبي  سختي هاي  و  خطرات  اما 
تجربه هاي  مي آورد.  همراه  به  نيز  را 
شيرين و هيجاني در اين زمينه دارم كه 
اشتراك گذاري آنها خالي از لطف نيست. 
با  و  به اسم هيچهايك  اخيرا  اين مورد، 
هدف ركورد زدن در نپرداختن هزينه هاي 
سفر و استفاده مجاني )حتي با اصرار( از 
تمامي سرويس هاي موجود انجام مي شود 
براي  روش  اين  از  اساسا  درحالي كه 
پيمايش مسيرهايي كه استفاده مي شود 
در حالت عادي، حمل و نقل يا اقامت براي 
آنها وجود ندارد و هيچهايكرها در مقابل 

آن )و در صورت توانايي(، 

ارايه  خود  سمت  از  نيز  سرويسي 
مي دهند. 

در  كه  تعطيالتي  مزرعه:  توريسم   -
چيدن  بود.  خواهد  ميزبان  مزرعه،  آن 
آماده سازي  محصوالت،  و  ميوه ها 
و  محصوالت، اسب سواري، جمع آوري 
تازه  محصوالت  خريد  عسل،  چشيدن 
اين  فعاليت هاي  جمله  از  كشاورزي 

دسته محسوب مي شود.
بخشي  پيمايش  رودخانه پيمايي:   -
از مسير رودخانه )هاي آرام( در خالف 
جهت مسير آب و لذت بردن از مناظر 
پيمايش،  اين  در  رودخانه.  كنار  زيباي 
نيز  برگشت  براي  رفت،  مسير  همان 

پيموده مي شود.
- دره نوردي: شامل پيمايش رودخانه 
)هاي آرام و خروشان( در جهت مسير 
در  پرش  آبشارها،  از  فني  فرود  و  آب 
رودخانه  مسير  در  شنا  حوضچه ها، 
با  )و  فني  كامال  شاخه،  اين  است. 

ابزارهاي خاص( و نيازمند آموزش بوده 
و پر ريسك است.

- Rafting در آب هاي خروشان: در 
ايران اخيرا توجه بيشتري به اين شاخه 
رودخانه  در  خوبي  سايت هاي  و  شده 
چالوس، ارمندرود، زاينده رود )شهركرد( 

و چال كندي ايجاد شده است.
سنگ نوردي  مشابه  غارنوردي:   -
به صورت  نيز  زمينه  اين  دره نوردي،  و 
مي شود.  اجرا  فني  ابزار  با  و  تخصصي 
در ايران به خاطر دارا بودن سنگ هاي 
زيرزميني، غارهاي  منابع آب  و  آهكي 
كه  گرفته  شكل  گذشته  در  زيبايي 
بعضا  و  مشكل  آنها  برخي  پيمايش 

مرگ آور است.
نظير  سواالتي  به  آتي،  شماره  در 
اين كه هدف اكوتوريسم چيست و اساسا 
به چه نوع سفرهايي اطالق مي شود؛ چه 
و چگونه  باشد  بايد داشته  خصوصياتي 

مي توان اكوئي شد، مي پردازيم.

اكوتوريسم، سفري مسئوالنه به مناطق طبيعي
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بی منطقی های هر روز ما 
خالصه كتاب 

نوبت دوم: فصل های 5 تا 8

كارشناس طرح و برنامه شركت 
ساخت تجهيزات فراب

محمد فالح رجب پور زارع 

چهار  خالصه  قبلي،  شماره  در 
كتاب  فصل  دوازده  از  ابتدايي  فصل 
دن  دكتر  اثر  ما  روز  هر  بي منطقي هاي 
آريلي و ترجمه خانم الناز اعلم كه با هدف 
محتواي  اشتراك  و  كتاب خواني  توسعه 
ساخت  شركت  همكاران  بين  كتاب 
تجهيزات فراب آماده شده است، ارائه شد. 
در چهار فصل ابتدايي مشاهده كرديم كه 
چطور بسياري از تصميمات روزانه ما، بر 
خالف آن چيزهايي كه با اعتماد به نفس 
موثر  ما  تصميمات  در  مي كنيم  گمان 
اتخاذ  ديگري  عوامل  تاثير  تحت  هستند، 

مي شوند.
در فصل اول از نسبيت صحبت شد و 
اين موضوع مطرح شد كه بيان گزينه هاي 
طعمه به چه نحوي در گمراه كردن افكار 
مشتري و سوق آن به سمت گزينه مورد 
مي گذارد،  تاثير  عرضه كننده  دلخواه 
تقاضا  و  عرضه  سفسطه  از  دوم  فصل  در 
اوليه  تصميمات  چطور  اين كه  و  گفتيم 
نتيجه گيري هاي  زمينه ساز  مي توانند  ما 
را  باشند. فصل سوم، هزينه هيچ  ما  آتي 
داد  نشان  ما  به  و  داد  قرار  بررسي  مورد 
اشتباه  موجب  مي تواند  رايگان  واژه  كه 
تصميم گيرنده در تحليل درست هزينه – 
منفعت باشد و در فصل چهارم، مشاهده 
بعضي  دادن  انجام  از  ما  چرا  كه  كرديم 
هنگامي  نه  اما  مي شويم  خوشحال  كارها 

كه در ازاي آن پول بگيريم؟ 
در اين شماره، به بررسي و بيان خالصه 

بي منطقي هاي  كتاب  دوم  فصل  چهار 
هرروز ما مي پردازيم. الزم است اشاره كنم 
دوم  نيمه  خالصه سازي  و  مطالعه  در  كه 
و  بازرسي  محترم  همكار  كمك  از  كتاب 
فراب،  تجهيزات  ساخت  كيفيت  كنترل 
هم  حاجي  وحيد  مهندس  آقاي  جناب 

بهره مند بوده ايم.
فصل پنجم: خويشتن داري و به تعويق 
انداختن امور، چرا ما نمي توانيم خودمان 
را مجبور كنيم كه كاري را كه مي خواهيم 

انجام دهيم؟
به  شخصي  پس اندازهاي  حجم  چرا 
برابر  آيا ما در  يافته است؟  شدت كاهش 

مصرف گرايي محض تسليم شده ايم؟ 
براي  مي دهيم  قول  خودمان  به  ما 
روزهاي بازنشستگي پس انداز كنيم 
تعطيالت  يك  براي  را  پولمان  اما 

خرج مي كنيم، نيت مي كنيم رژيم بگيريم 
ولي مجذوب منوي دسرها ميشويم، قول 
مي دهيم به طور منظم كلسترول خونمان 
را كنترل كنيم ولي وقت دكترمان را لغو 
مي كنيم. وقتي انگيزه و لذت هاي زودگذر، 
ما را از اهداف بلندمان منحرف مي كنند، 

چه ميزان ضرر مي كنيم؟
دانشگاهي  آزمايش  يك  در  نويسنده 
را  درسي  مقاالت  متفاوت،  كالس  دو  در 
به عنوان تكليف براي دانشجويان مشخص 
تحويل  زمان  براي  كالس  يك  در  كرد، 
و  كرد  مشخص  را  دقيقي  تاريخ  مقاالت، 
در كالس ديگر، تعيين زمان تحويل را به 
كالس  در  كرد.  محول  دانشجويان  خود 
تاريخ ها  ديكتاتوري  به صورت  كه  اول 
را  بهتري  نمرات  مقاالت  بود،  شده  ابالغ 
است  اين  دليل  چرا؟  اما  كردند،  كسب 

تعويق  به  در  را  خود  تمايل  هركسي  كه 
حتي  نمي دهد،  تشخيص  امور  انداختن 
به طور  نيز  مي دهند  تشخيص  كه  آنهايي 
كامل مشكل خودشان را درك نمي كنند. 
انسان ها براي انجام كارهايشان، زمان هايي 
را معين مي كنند، اما نه لزوما آن زماني كه 
براي گرفتن بهترين كارآيي، مطلوب است.

را در شكست هاي  روز خودمان  ما هر 
دوباره و چندباره در رسيدن به اهدافمان 
داوطلبانه  تعهد  بدون  چون  مي بينيم، 
شدن  گرفتار  به  ما  شده،  تعيين  قبل  از 
مي دهيم.  ادامه  وسوسه ها  چنگال  در 
صداي  يك  دارد؟  وجود  جايگزيني  چه 
را  دستورات  كه  خارجي  مقتدرانه 
نكته  دو  هميشه  بايد  كند؟  صادر 
نخست  باشيم،  داشته  خاطر  به  را 
به  كه  كارهايي  به  نسبت  آن كه 
باشيم  داشته  آگاهي  مي اندازيم،  تعويق 
خارجي  يك صداي  عنوان  به  خودمان  و 
قدرتمند براي خودمان باشيم و دوم آن كه 
براي برخي از كارها مي توانيم از ساز و كار 
خويشتن داري خارجي مخصوص خودشان 
استفاده كنيم. مثال اگر نمي توانيم پس انداز 
مالي  اتوماتيك  اپليكيشن هاي  از  كنيم، 
انجام ورزش منظم  اگر  يا  استفاده كنيم، 
و رفتن به باشگاه برايمان سخت است، از 
براي  با دوستانمان  قرار  و  ورزش گروهي 

رفتن به باشگاه استفاده كنيم.
مالكيت،  سنگين  بهاي  ششم:  فصل 
چرا ما براي آنچه داريم بيش از حد ارزش 

قائليم؟
از  معموال  خانه  يك  فروشنده  چرا 
بيشتري  ارزش  آن،  احتمالي  خريدار 
براي ملك خود قائل است؟ چرا در بيشتر 

معامالت، فروشنده باور دارد كه دارايي او 
از آنچه خريدار احتمالي تمايل به پرداخت 

دارد، ارزش مالي بيشتري دارد؟
طرفداران  يك  فصل،  اين  در  نويسنده 
مسابقه ورزشي را به عنوان ظرف آزمايش 
به  موفق  كه  طرفداراني  است.  داده  قرار 
موفق  كه  آنهايي  و  شده اند  بليط  خريد 
مي كند  تالش  او  نشده اند.  بليط  تهيه  به 
تا به عنوان يك دالل بازار سياه بليط، وارد 
عمل شده و بليط را به قيمت از مالكان آن 
متقاضيان  به  باالتري  قيمت  به  و  خريده 
بليط  فروش  براي  بليط  مالكان  بفروشد. 
در  مي دهند؛  قيمت  دالر   2400 تا  خود 
حالي كه بيشترين نرخ تقاضا براي خريد 
به  چرا؟  اما  است.  بوده  دالر   175 بليط 
در  كه  غيرمنطقي  خصوصيت  سه  دليل 
آن   عاشق  ما  اول،  دارد:  وجود  انسان ها 
چيزي هستيم كه داريم. دوم، ما بيشتر بر 
آن چيزي كه ممكن است از دست بدهيم، 
تمركز مي كنيم و نه آن چيزي كه ممكن 
است، به دست بياوريم )در مثال باال مالكان 
بليط بيشتر از اين كه بر روي سود حاصل 
از فروش بليط تمركز كنند، بر روي تجربه 
از  را  آن  مسابقه  نديدن  به واسطه  خاصي 
دست مي دادند، تمركز كرده بودند( و سوم 
آن كه، ما تصور مي كنيم ديگران هم به يك 
معامله همانطور كه ما نگاه مي كنيم، نگاه 
مي كنند. مالكيت چيزي دارد كه نويسنده 
آن را »ويژگي ها« مي نامد. يك ويژگي آن 
كار  چيزي  روي  بيشتر  هرچه  كه   است 
كنيد احساس مالكيت بيشتري نسبت به 
آن پيدا مي كنيد. ويژگي ديگر آنست كه 
ما حتي قبل از آن كه مالك چيزي شويم، 
ممكن است نسبت به آن احساس مالكيت 

معرفي کتاب
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معرفي کتاب

كه  كنيد  تصور  را  )ِسَمتي  باشيم  داشته 
ماه ها براي رسيدن به آن زحمت كشيديد. 
و  مي رسد  سر  كسي  آخر،  لحظه  در  اما 
مي تواند  مالكيت  مي كند(  تصاحب  را  آن 
شما  اگر  باشد.  افكار  و  ايده  خصوص  در 
حتي  يا  و  اجتماعي  يا  سياسي  ايده  يك 
طرفداري از يك تيم ورزشي را از آن خود 
دوست  آن را  از حد  بيش  احتماال  بدانيد، 
قائل هستيد و رها  ارزش  برايش  داريد و 
كردن آن به شدت برايتان غير قابل تحمل 
براي  همواره  است  الزم  پس  بود.  خواهد 
قيمت  با  متناسب  ارزشي  دارايي هايمان 
واقعي آنها قائل باشيم؛ طوري دل بسته آنها 
نشويم كه رها كردن آنها برايمان دردناك 
شده و ناچار به كول كردن آنها با خودمان 
از جايي به جاي ديگر باشيم. همچنين اگر 
با سازمان يا كسي رابطه همكاري مان به 
شكلي پيش  رفت كه در يك كار، احساس 
و  مجازي  )مالكيت  مشترك  مالكيت 
معنوي( داشتيم، مراقب باشيم. اين حس 
مالكيت مانع ديدن واقعيت ها نشود. مراقب 
ما  اطرافيان  اگر  باشيم،  افراد  دارايي هاي 
براي يك ايده، يك فعاليت كاري يا يك 
حتما  كشيده اند،  زيادي  زحمت  وسيله 
باشيم  خود را مالك آن مي دانند، مراقب 

كارشان را بي ارزش نكنيم.
فصل هفتم: باز گذاشتن درها. چرا در 
اختيار داشتن گزينه های مختلف ما را از 

هدف اصلی مان منحرف می كند؟
همه  تا  می كنيم  سعی  بی قراری  با  ما 
داريم،  نگه  دسترس  در  را  گزينه هايمان 
ولی ما هميشه از اين قضيه آگاه نيستيم 
گزينه ها  اين  خاطر  به  را  چيزی  چه  كه 
كه  كامپيوتری  مثال  می دهيم.  دست  از 
كاركردهای بيشتری از آنچه كه ما داريم، 
يا سيستم استوديويی كه يك  داراست و 
دارد.  غيرضروری  گران قيمت  گارانتی 
همين طور  هم  فرزندانمان  مورد  در  ما 
هستيم ما وقت آن ها و خودمان را از بين 
مي بريم و به جاي اين كه بتواند در فعاليت 
خاصی پيشرفت كند در تالش هستيم تا 
بيازماييم  فعاليت ها  از  در گستره وسيعی 
و برای آنچه كه واقعا اهميت دارد، زمان 
دنبال  حال  در  ما  همه  نمي كنيم.  صرف 
از  اما  هستيم.  رضايتمان  منبع  كردن 
اين در به آن در دويدن، نه تنها مضطرب 

كننده بلكه غيراقتصادی است. ما چگونه 
اينگونه  بند  و  قيد  از  را  خود  می توانيم 
پيگيری  مورد  در  غيرمعقول  محرك های 
گزينه های بی ارزش خالص كنيم؟ از اين 
در به آن در دويدن، يك فعاليت عجيب 
انسانی است. اما عجيب تر از آن، وسواس 
ما در پيگيری درهايی است كه ارزش كمی 
دارد. فرصت هايی كه تقريبا ضرر و يا سود 
كمی برای ما دارند. چيزی كه نيازمنديم، 
اين است كه خودمان هوشيارانه چند در را 
ببنديم. البته درهاي كوچك نسبتا آسان 

بسته می شوند.
باز  برای  غير عقالنی  اضطراری  ما 
نگه داشتن درها داريم. اين فقط به علت نوع 
سيم كشی مغز ماست. اما بدان معنی نيست 
كه ما نبايد براي بستن آن ها تالش كنيم. 
يكسری  باالخره  بگيريم  كه  تصميمی  هر 
كم و كاستی های جزئی با خود همراه دارد. 
يك مثال بزنيم، يكی از دوستان من، 3 ماه 
وقت صرف كرد تا از ميان دو مدل تقريبا 
انتخاب  را  يكی  دوربين ديجيتالی  يكسان 
را  انتخابش  او  كه  زماني  نهايت  در  كند. 
انجام داد از او پرسيدم كه چه تعداد فرصت 

داده  دست  از  ماه  اين  در  را  عكس برداری 
را صرف  ارزشش  با  از وقت  است و چقدر 
اين انتخاب كرده است و حاضر بوده است، 
و  از دوستان  تا عكس هايی  بپردازد  چقدر 
را  ماه گذشته  لحظات سه  كه  خانواده اش 
برايش ثبت می كردند، داشته باشد. او گفت، 
من  دوست  آنچه  دوربين  قيمت  از  بيش 
در زمان تمركز روی شباهت های عمده و 
اختالف های جزئی در ميان دو چيز انجام 
نداد، اين بود كه تبعات عدم تصميم گيری 
را به حساب نياورد. از مطالب آمده در اين 
فصل، چنين برداشت مي كنيم كه اوال هر 
كار و وظيفه اي را در زمان معقول خود انجام 
دهيم و مراقب باشيم تا زماني بيش از آن كه 
نيازمند آن است، برايش صرف نكنيم و ثانيا 
در تعيين اهدافمان بدانيم كه در قبال به 
هزينه اي  چه  پيروزي،  هر  آوردن  دست 
خواهيم پرداخت. )همواره نگاه مان به اهداف 

نگاه هزينه – منفعت باشد(
فصل هشتم: تاثير انتظارات. چرا ذهن 

آنچه را كه انتظار دارد دريافت می كند؟
مردم  به  اگر  كه  است  اين  قضيه 
پيشاپيش بگوييد كه چيزی ممكن است 

بدمزه باشد احتمال زيادی دارد كه آن ها 
اين كه  به خاطر  نه  كنند،  موافقت  شما  با 
تجربه شان چنين می گويد، بلكه به خاطر 
ما  كه  وقتی  دارند.  را  انتظارش  اين كه 
پيشاپيش باور كنيم كه چيزی قرار است 
بنابراين عموما خوب خواهد  باشد،  خوب 
بود و هنگامی كه فكر كنيم كه بد خواهد 
بود، بد می شود. به هرحال، قدرت يك ارائه 
مثال،  به  عنوان  نگيريم  دست كم  را  خوب 
بعد از يك گفتگو يا معامله، اثرات بد يك 
موضوع را اعالم كنيم، بهتر است، تا قبل 
بگيرد.  تدافعی  حالت  افراد  ذهن  آن،  از 
انتظارات ما همچنين تصورات كليشه ای را 
شكل می دهند. تحقيقات بر روی كليشه ها 
و قالب های فكری نشان می دهد كه نه تنها 
يك  از  كليشه ای  تصوری  كه  هنگامی  ما 
گروه خاص از مردم داريم، رفتار متفاوتی 
افراد مورد  بلكه خود آن  نشان می دهيم، 
كليشه نيز وقتی از برچسبی كه رويشان 
طور  به  دارند،  آگاهی  است،  خورده 

متفاوتی رفتار می كنند. 
تعصبات،  ريختن  دور  كه  شرايطی  در 
پيش ادراك ها و نيز آگاهی های قبلی مان 
ممكن نيست، شايد حداقل بتوانيم تصديق 
كنيم كه همه ما متعصبانه فكر می كنيم. 
چنانچه بدانيم، در دام چشم اندازهای خود 
اندازه ای در مورد حقايق كور  تا  كه ما را 
كرده است، افتاده ايم، قادر خواهيم بود كه 
عموما  تعارضات  كه  بپذيريم  را  ايده  اين 
تا  دارند  بی طرف  سوم  يك طرف  به  نياز 
قوانين و قواعد را تنظيم كند. البته پذيرش 
سخنان طرف سوم هميشه آسان و ممكن 

نيست. 
می تواند  باشد،  ممكن  كه  هنگامی  اما 
منافع هنگفتی عايد كند و فقط به خاطر 
ادامه  تالشمان  به  بايد  دليل  يك  همين 

دهيم.
داشت  خواهيم  خاطر  به  همواره  پس 
كه در خصوص هيچ موضوعي پيش داوري 
نكنيم و قضاوت در مورد آن را به زماني 
موكول  موضوع  همه جانبه  بررسي  از  بعد 
ارزيابي  براي  مي توانيم  همچنين  نماييم 
نگاه  از  موضوعي  هر  و ضعف  قوت  نكات 
يا  و  گرفته  كمك  بيروني  شخص  يك 
حداقل تالش كنيم تا خودمان موضوعات 

را از ديد شخص ثالث ارزيابي كنيم.
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