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افتتاح فاز دوم بزرگ ترين پروژه 
آب شيرين كن كشور در بندرعباس

فراب برنده مناقصه احداث نيروگاه 
خورشيدي 10 مگاواتي اردكان شد

با دستور رئيس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس:

ورود به باشگاه توسعه دهندگان انرژي خورشيدي

فرايند توليد
سلول خورشيدي
از ويفر سيليكوني

بررسی تاثير فلوی برنر 
بويلر بازياب بر اختالف 
دمای پوسته توربين بخار 

   افتتاح واحد دوم بخش گاز
نيروگاه سيكل تركيبي داالهو

اينفوگرافيك پروژه
نيروگاه آبي خداآفرين

با دستور رئيس جمهور از طريق ويدئو كنفرانس انجام شد:
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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 و 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 باشند. 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:شهريورماه 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

 فاز دوم بزرگ ترين پروژه آب شيرين كن كشور
در بندرعباس افتتاح شد

فاز دوم پروژه آب شیرين کن يکصد هزار متر مکعبی بندرعباس به عنوان بزرگ ترين پروژه 
آب شیرين کن کشور، روز پنج شنبه بیست و ششم تیرماه در هفته دوازدهم پويش #هر هفته_
الف_ب_ايران، با دستور رئیس جمهور از طريق ويدئو کنفرانس و با حضور معاون وزير نیرو در 

امور آب و آبفا در محل پروژه به بهره برداری رسید... 

بايد از آب دريا در چهارچوب محيط زيست استفاده كنيم
رئیس جمهور در چهاردهمین هفته از افتتاح پروژه های مهم ملی در حوزه های مختلف با شعار 

»تدبیر و امید برای جهش تولید«، گفت: افتتاح اين پروژه های مهم در سراسر کشور و مهم تر از 
همه، طراحی و اجرای آنها به دست دانشمندان و متخصصان ايرانی، افتخاری بزرگ برای همه 

ايرانیان است...

 فازهاي ديگر آب شيرين كن بندرعباس
تا پايان امسال راه اندازي مي شود

وزير نیرو گفت: فازهاي باقي مانده از پروژه آب شیرين کن بندرعباس تا پايان امسال بهره برداری 
خواهد شد و ظرفیت اين پروژه به يکصد هزار متر مکعب در شبانه روز خواهد رسید. »رضا 

اردکانیان« اين مطلب را در آيین بهره برداری از 20 پروژه آب و برق استان هرمزگان در 
چهارچوب دوازدهمین هفته پويش #هر هفته_الف_ب_ايران که با حضور رئیس جمهور و به 
صورت ويدئوکنفرانس برگزار شد، بیان کرد و گفت:  پويش #هر هفته_الف_ب_ايران، حاکی 

از سیر طبیعی فعالیت های اقتصادی و تمرکز مديران و دست اندرکاران بر کار خود و عدم اتکای 
صد درصدی به صادرات روزانه نفت و همراهی مردم و بخش خصوصی است...

 موفقيت شركت فراب در مناقصه پروژه طراحی
ساخت، نصب و راه اندازی دو دستگاه بويلر دوگانه سوز

پروژه »طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي دو دستگاه بويلر دوگانه سوز« از سوي شرکت کاغذ 
سبز خوزستان )کارفرماي طرح( در تاريخ دهم شهريورماه به شرکت فراب ابالغ شد. پروژه 

»طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي دو دستگاه بويلر دوگانه سوز« از سوي شرکت کاغذ سبز 
خوزستان )کارفرماي طرح( در تاريخ دهم شهريورماه به شرکت فراب ابالغ شد. به گزارش روابط 

عمومي شرکت فراب به نقل از معاونت توسعه کسب و کار )حوزه 1(، پاکت هاي مناقصه اين 
پروژه در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه امسال بازگشايي شد...

 شركت فراب برنده مناقصه
 احداث نيروگاه خورشيدی فتوولتائيك اردكان شد

شرکت فراب به عنوان برنده مناقصه »پروژه احداث نیروگاه خورشیدي فتوولتائیك اردکان به 
ظرفیت 10 مگاوات به روش EPC« از سوي شرکت تأمین انرژي سبز کوير )کارفرماي طرح( 

اعالم شد. به گزارش روابط عمومي شرکت فراب به نقل از معاونت توسعه کسب و کار )حوزه 2(...

افتتاح واحد دوم بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبي داالهو
  در هجدهمین هفته از پويش # هر هفته _الف_ب_ايران، واحد دوم بخش گاز نیروگاه سیکل 
ترکیبي داالهو در استان کرمانشاه به ظرفیت 310 مگاوات، روز پنج شنبه سیزدهم شهريورماه با 
دستور رئیس جمهوري اسالمي ايران به صورت ويدئو کنفرانس و با حضور معاون وزير نیرو در 

امور برق و انرژي و استاندار کرمانشاه در محل اين نیروگاه، به صورت رسمي افتتاح شد...

ظرفيت نيروگاه های كشور به 84 هزار مگاوات رسيده است
  معاون وزير نیرو در امور برق و انرژی گفت: با افتتاح واحد دوم بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبي 

داالهو، هم اکنون ظرفیت نیروگاه های برق کشور به ۸۴ هزار مگاوات رسیده است.  مهندس 
»همايون حائری« اين خبر را در مراسم افتتاح واحد دوم بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی داالهو 
در استان کرمانشاه بیان کرد و گفت: از ابتداي امسال، دو هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی حرارتی 

در کشور به بهره برداری رسیده که هزار مگاوات از اين میزان، مربوط به شش نیروگاه  سیکل 
ترکیبی بخار است که...

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

پيشرفت 87 درصدي پروژه ميعانات گازي عسلويه
تاسیسات ذخیره سازي میعانات گازي در عسلويه جهت ذخیره سازي میعانات گازي تعدادي 

از پااليشگاه هاي گاز پارس جنوبی با ظرفیت اسمی 6۴0 هزار متر مکعب، توسط شرکت 
نارديس در حال احداث است. در حال حاضر تمام هشت مخزن اين پروژه به بهره برداري 
رسیده است. پیشرفت کلي اين پروژه معادل ۸7/۸2 درصد بوده و مطابق آخرين برنامه 

زمان بندي مصوب با تاريخ پايان آذر 1399، درصد پیشرفت برنامه اي 95/79 درصد است. 
پیشرفت فاز مهندسي اين پروژه 96/39 درصد، فاز خريد آن ۸9/66 درصد...

 افزايش بيش از دو هزار مگاواتی ظرفيت
نيروگاه هاي برق آبي كشور در دولت هاي يازدهم و دوازدهم

مديرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ايران گفت: هشت سد با قدرت تنظیم چهار 
میلیارد مترمکعب آب در دولت تدبیر و امید توسط شرکت آب و نیرو احداث شده و دو 
هزار و 330 مگاوات نیز در اين دولت به ظرفیت نیروگاه های برق آبی کشور اضافه شده 
است. »بهروز مرادی« افزود: سدهای سیمره در استان ايالم، رودبار در استان لرستان، 

داريان در استان کرمانشاه،...

فرايند توليد سلول خورشيدي از ويفر سيليكوني
امروزه برای تامین نیازهای کشور می بايست 100 میلیون مگاوات ساعت به ظرفیت تولید 

انرژی الکتريکی سالیانه کشور افزوده شود و اگر اين نیاز به روش فعلی تولید برق يعنی 
استفاده از منابع فسیلی نفت و گاز تامین شود، در 20 سال آينده 250 میلیون بشکه نفت 

خام و ۴۸0 میلیارد متر مکعب گاز فقط...

 بررسی تاثير فلوی برنر بويلر بازياب
بر اختالف دمای پوسته توربين بخار 

حفظ تلرانس های مجاز انبساطی و کاهش استرس های حرارتی وارده به مجموعه توربین 
بخار، همواره از موارد نگرانی و دغدغه ي سازندگان توربین بوده که از اين رو حدود مجاز 

دمايی در حین بهره برداری از توربین توصیه شده است. نحوه بهره برداری صحیح از توربین 
بخار، به عنوان پارامتری موثر در ارزيابی عملکرد بهره برداران نیروگاه تلقی می شود. در اين 

تحقیق، ابتدا سیکل نیروگاه شیرکوه يزد با استفاده از نرم افزار Thermoflow و با استناد 
به مقادير مرجع در طراحی باالنس حرارتی سیکل آب و بخار، شبیه سازی شده است و...

 معرفي اكوتوريسم و شاخه هاي متنوع آن
در شماره قبلي صحبت از معرفي اکوتوريسم و شاخه هاي متنوع آن شد. فعالیت هايي نظیر 

ژئوتوريسم، حیات وحش، توريسم مزرعه و ... در اين لیست قرار گرفتند. به راستي آيا 
مي توان هر سفري به طبیعت را اکوئي تلقي کرد؟ آيا صرفاً اينکه مقصد سفر کوير و پرنده 

نگري و غار و دره باشد، آن سفر را در مجموعه اکوتوريسم قرار مي دهد؟ زواياي اکوتوريسم 
به همراه معرفي يك مقصد تخصصي را در اين شماره بررسي مي کنیم...

رغز، عروس دره هاي ايران 
وقتي نام استان فارس در گردشگري به میان مي آيد، ذهن ها به سمت تمدن چند هزارساله 

بشريت، معطوف مي شود. اما در کنار تاريخ بي نظیر و فرهنگ غني، طبیعتي زيبا، بکر و 
چشم نواز نیز در اين استان بر جذب گردشگر مي افزايد. در میان گردشگران حرفه اي، کمتر 

کسي است که نام رغز را نشنیده و يا روياي ديدن آن را در ذهن مرور نکرده باشد. دره اي 
که از جمیع جهات مي توان آن را زيباترين دره ايران نامید. در شکاف هاي کوهستان شهر 

گرم داراب، عارضه اي طبیعي و در اثر فرسايش ايجاد شده که هرساله جمع وسیعي از 
عالقه مندان به آدرنالین و هیجان را به سوي خود مي کشد ...

بی منطقی های هر روز ما 
در شماره هاي قبلي خالصه هشت فصل اول از دوازده فصل کتاب بي منطقي هاي هرروز 
ما اثر دکتر دن آريلي و ترجمه خانم الناز اعلم که با هدف توسعه کتاب خواني و اشتراك 

محتواي کتاب بین همکاران شرکت ساخت تجهیزات فراب آماده شده است، ارائه شد، 
در اين هشت فصل با عوامل موثر بر تصمیم گیري هاي روزانه خود آشنا شده و ديديم که 

چگونه ما، مراودات عادي و جهان پیرامون خود را، هر بار با يك تصمیم پیش پا افتاده 
تغییر مي دهیم...
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جلد نشريه شماره 69

 نشريه فراب از مقاله ها و مطالب همکاران و 
صاحب نظران استقبال مي کند.

 مقاله هاي تحقیقي يا تالیفي، مستند به منابع معتبر 
علمي  باشد. 

 مقاله هاي ارائه شده لزوما ديدگاه نشريه نیست.
 نشريه در تلخیص، اصالح و ويرايش مطالب آزاد است.
 مسئولیت صحت مطالب بر عهده نويسندگان است.
 نقل مطالب نشريه فراب فقط با ذکر منبع مجاز است.
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اينفوگرافيک پروژه  
 خداآفرين را در صفحات
 26 و 27 ببينيد...

نشريه فراب به روايت تصوير
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 فاز دوم بزرگ ترين پروژه آب شيرين كن كشور
در بندرعباس افتتاح شد

يکصد  آب شیرين کن  پروژه  دوم  فاز 
عنوان  به  بندرعباس  مکعبی  متر  هزار 
کشور،  آب شیرين کن  پروژه  بزرگ ترين 
تیرماه  ششم  و  بیست  پنج شنبه  روز 
هفته_ #هر  پويش  دوازدهم  هفته  در 

الف_ب_ايران، با دستور رئیس جمهور از 
طريق ويدئو کنفرانس و با حضور معاون 

محل  در  آبفا  و  آب  امور  در  نیرو  وزير 
پروژه به بهره برداری رسید.

شرکت  عمومی  روابط  به گزارش 
چهار  نماينده  »شايا«،  مشارکت  فراب، 
و  انرژی  تیو  انرژی،  تانا  فراب،  شرکت 
بزرگ ترين  اجرای  ويژه،  ماشین سازی 
بندرعباس  در  را  کشور  آب شیرين کن 

در  مکعب  متر  هزار  يکصد  ظرفیت  با 
شبانه روز، به عهده دارد.

آب شیرين کن  پروژه  اجرای  از  هدف 
 90 نیاز  مورد  آب  تامین  بندرعباس، 
هزار نفر از مردم شهرستان های خمیر و 

بندرعباس است.
به ظرفیت 20  پروژه  اين  فاز نخست 

هزار متر مکعب، بیستم آذرماه 1397 با 
وزير  و  رئیس جمهور  اول  معاون  حضور 
هزار  به ظرفیت 20  آن  دوم  فاز  و  نیرو 
از  رئیس جمهور  دستور  با  مکعب،  متر 
طريق ويدئو کنفرانس در تاريخ بیست و 

ششم تیرماه 1399 افتتاح شد.

با دستور رئيس جمهور از طريق ويدئو كنفرانس:



نشريه شماره 69 | تابستان 1399

مجله خبري

7

رئيس جمهور:
باید از آب دریا در چهارچوب 

محیط زیست استفاده کنیم
افتتاح  از  هفته  دوازدهمین  در  رئیس جمهور 
پروژه های مهم ملی در حوزه های مختلف با شعار 
افتتاح  گفت:  تولید«،  برای جهش  امید  و  »تدبیر 
از  مهم تر  و  کشور  سراسر  در  مهم  پروژه های  اين 
دانشمندان  دست  به  آنها  اجرای  و  طراحی  همه، 
همه  برای  بزرگ  افتخاری  ايرانی،  متخصصان  و 
دکتر  و المسلمین  حجت االسالم  است.  ايرانیان 
»حسن روحانی«، در آيین بهره برداری رسمی از 20 
پروژه  ملی آب و برق استان هرمزگان، با قدردانی 
از همه دست اندرکاران وزارت نیرو، سرمايه گذاران و 
کارآفرينان در بخش خصوصی و شرکت های وابسته 
به دولت، عمومی غیردولتی، کارگران، مهندسان، 
طراحان و همه آنانی که در عرصه خودکفايی کشور 
در  عزيزان  اين  تالش  با  امروز  گفت:  می کوشند، 
بخش های  در  جمله  از  کشور  مختلف  بخش های 
بخش  روستاها،  به  آب  رساندن  و  آب  تصفیه 
کارهاي  آب شیرين کن ها،  و  نیروگاه ها  فاضالب، 

بزرگی انجام گرفته است.
بهینه  بهره گیری  ضرورت  بر  تاکید  با  روحاني 
از همه منابع آب کشور از جمله آب درياها گفت: 
درياها  آب  مکعب  متر  میلیارد   26 حدود  امروز 
بدون نمك زدايی در اختیار استان های ساحلی قرار 
می گیرد و همزمان برای استان های ساحلی بیش از 
چهار میلیارد و ۴00 میلیون متر مکعب آب براي 

شیرين سازی در نظر گرفته شده است.
آب  از  بايد  اينکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
کنیم،  استفاده  زيست  محیط  چهارچوب  در  دريا 
حوزه  در  خصوصی  بخش  سرمايه گذاری  افزود: 
بخش های  به  درياها  آب  انتقال  و  شیرين سازی 
مورد نیاز در کشور، ضروری است و با اين اقدام، 
سرمايه گذاران به اصل سرمايه خود و سود حاصل 

از آن دست خواهند يافت.
روحانی افزود: هم اکنون 61 واحد آب شیرين کن 
در کشور فعال است که 36  واحد آن در استان 
هرمزگان است و از میان 2۴ واحد آب شیرين کن در 
حال اجرا نیز، 9 واحد آن به اين استان اختصاص 
تأکید کرد: بسیار مهم است که  دارد. وي سپس 
آب ذخیره،  منابع  گرفتن  نظر  در  با  نیرو   وزارت 
اين اطمینان را به مردم هرمزگان بدهد که از آب 
سالم و پايداری برخوردار هستند تا در صورت بروز 
هر گونه مشکلی، منابع ذخیره وجود داشته باشد و 

لطمه ای به پايداری آب نخورد.

روايتبه
تصوير
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معاون وزير نیرو در امور آب و آبفا از تمهیدات ويژه 
وزارت نیرو برای سرمايه گذاری در طرح های نمك زدايی 

و شیرين سازی آب دريا در کشور خبر داد.
آيین  در  را  مطلب  اين  خامسی«  تقی زاده  »قاسم 
بندرعباس  آب شیرين کن  پروژه  دوم  فاز  از  بهره برداري 
و در محل اين پروژه بیان کرد و گفت: در وزارت نیرو 
برای کسانی که در شیرين سازی آب دريا برای مصارف 
ويژه ای  تمهیدات  کنند،  سرمايه گذاری  و شرب  صنعت 
که  می دهیم  مجوز  آنها  به  سريع  خیلی  و  ديده ايم  را 
و  دهند  انجام  را  کارهايش  کرده،  مطالعه  خودشان 

سرمايه گذاری کنند.
با  گفت:  آبفا سپس  و  آب  امور  در  نیرو  وزير  معاون 
جهان،  در  آب شیرين کن ها  فناوری  شدن  پیشرفته 

تدريج  به  را  خود  صنعت  و  شرب  آب  تامین  کشورها 
به سمت استفاده از آب دريا پیش می برند که هم آب 
باکیفیت تر را در اختیار قرار مي دهد و هم دسترسی به 

آن آسان تر است.
تولید  آب  کیفیت  افزود:  ادامه  در  خامسی  تقی زاده 
آب های  بهترين  با  بندرعباس،  آب شیرين کن  در  شده 
کشور رقابت می کند. اين پروژه قرار است در چهار فاز 
احداث شود که فاز نخست آن در سال های گذشته در 
افتتاح  آن  دوم  فاز  امروز  و  شده  افتتاح  دولت  همین 
فاز  دو  تجهیزات  پروژه،  پیمانکار  افزود:   وی  می شود. 
انتقال داده و 10 درصد  به محل پروژه  تقريبا  را  ديگر 
آن باقی مانده است و اين قول را گرفته ايم که تا پايان 

امسال، دو فاز ديگر پروژه هم به نتیجه برسد.

تمهیدات ویژه وزارت نیرو برای سرمایه گذاری
در پروژه های نمک زدایی آب دریا

معاون وزيرنيرو در امور آب و آبفا اعالم كرد:

موفقیت شرکت فراب در مناقصه پروژه 
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دو 

دستگاه بویلر دوگانه سوز
راه اندازي  و  نصب  ساخت،  »طراحي،  پروژه 
شرکت  سوي  از  دوگانه سوز«  بويلر  دستگاه  دو 
تاريخ  در  طرح(  )کارفرماي  خوزستان  سبز  کاغذ 
به  شد.  ابالغ  فراب  شرکت  به  شهريورماه  دهم 
از  نقل  به  فراب  شرکت  عمومي  روابط  گزارش 
معاونت توسعه کسب و کار )حوزه 1(، پاکت هاي 
ارديبهشت ماه  هفتم  تاريخ  در  پروژه  اين  مناقصه 
به  موفق  فراب  شرکت  که  شد  بازگشايي  امسال 
و  شد  مالي  و  فني  پیشنهاد  در  اول  رتبه  کسب 
امتیاز  نیز حداکثر  کارفرما  بعدي  ارزيابي هاي  در 
معامالت  کمیسیون  دبیر  نامه  در  کرد.  کسب  را 
شرکت کاغذ سبز خوزستان به مدير عامل شرکت 
در  اول  رتبه  احراز  به  توجه  با  است:  آمده  فراب 
دو  راه اندازي  و  نصب  ساخت،  طراحي،  مناقصه 
شرکت  آن  توسط  دوگانه سوز  بويلر  دستگاه 
محترم، خواهشمند است ضمن ايجاد هماهنگي، 
مبادله  و  امضا  تدوين،  در خصوص  الزم  اقدامات 

قرارداد مربوطه معمول گردد.

وزير نيرو:

فازهاي دیگر آب شیرین کن بندرعباس 
تا پایان امسال راه اندازي مي شود

پروژه  از  باقي مانده  فازهاي  گفت:  نیرو  وزير 
آب شیرين کن بندرعباس تا پايان امسال بهره برداری 
خواهد شد و ظرفیت اين پروژه به يکصد هزار متر مکعب 
در شبانه روز خواهد رسید. »رضا اردکانیان« اين مطلب 
را در آيین بهره برداری از 20 پروژه آب و برق استان 
پويش  هفته  دوازدهمین  چهارچوب  در  هرمزگان 
#هر هفته_الف_ب_ايران که با حضور رئیس جمهور 
و به صورت ويدئوکنفرانس بطرگزار شد، بیان کرد و 
گفت:  پويش #هر هفته_الف_ب_ايران، حاکی از 
سیر طبیعی فعالیت های اقتصادی و تمرکز مديران 
صد  اتکای  عدم  و  خود  کار  بر  دست اندرکاران  و 
درصدی به صادرات روزانه نفت و همراهی مردم و 
اشاره  با  ادامه  نیرو در  بخش خصوصی است. وزير 
به اجراي بزرگ ترين آب شیرين کن کشور در شهر 
بندرعباس گفت: امروز فاز دوم اين پروژه به ظرفیت 
20 هزار متر مکعب با هدف تامین آب شرب مورد 
نیاز کالن شهر بندرعباس و بندر خمیر به بهره برداری 
رسید و فازهاي ديگر آن نیز به ظرفیت 60 هزار متر 

مکعب، تا پايان امسال وارد مدار خواهد شد.
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پيشرفت نيروگاه سيكل تركيبي داالهو )مرداد 1399(

شرکت فراب برنده مناقصه 
احداث نیروگاه خورشیدی 

فتوولتائیک اردکان شد
»پروژه  مناقصه  برنده  به عنوان  فراب  شرکت 
اردکان  فتوولتائیك  خورشیدي  نیروگاه  احداث 
به ظرفیت 10 مگاوات به روش EPC« از سوي 
شرکت تأمین انرژي سبز کوير )کارفرماي طرح( 

اعالم شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت فراب به نقل 
اين   ،)2 )حوزه  کار  و  کسب  توسعه  معاونت  از 
موفقیت پس از رقابتي سخت و فشرده و با وجود 
شرکت هاي  ساير  و  مپنا  گروه  همچون  رقبايي 

باسابقه کشور در اين عرصه، کسب شده است.
شرکت  بار،  نخستین  براي  و  اساس  اين  بر 
توسعه  شرکت هاي  باشگاه  به  ورود  با  فراب 
مقیاس  بزرگ  خورشیدي  نیروگاه هاي  دهنده 
)مگاواتي( کشور، سهم خود را از بازار نیروگاه هاي 
تجديدپذير استراتژيك کشور افزايش داده و مسیر 
شرکت براي ورود همه جانبه و موثرتر به مناقصات 

ملي و بین المللي اين حوزه هموار شده است.
تامین  شرکت  عامل  مدير  نامه  از  بخشي  در 
انرژي  هلدينگ  به  )وابسته  کوير  سبز  انرژي 
است:  آمده  فراب  شرکت  عامل  مدير  به  شستا( 
»پیرو برگزاري جلسه کمیسیون معامالت شرکت 
تامین انرژي سبز کوير در تاريخ 1399/06/11 با 
موضوع بازگشايي پاکات »ج« )قیمت پیشنهادي( 
مناقصه  در  صالحیت  داراي  کنندگان  شرکت 
اردکان،  مگاواتي   10 خورشیدي  نیروگاه   EPC
مناقصه  اول  برنده  به عنوان  محترم  شرکت  آن 
مذکور انتخاب گرديد. ضمن ابالغ نتیجه مناقصه، 
از آن شرکت محترم جهت عقد قرارداد به عنوان 
مگاواتي   10 خورشیدي  نیروگاه   EPC پیمانکار 
عمل  به  دعوت  مناقصه  اسناد  با  مطابق  اردکان 

مي آورد.«
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افتتاح واحد دوم بخش گاز
نيروگاه سيكل تركيبي داالهو

در هجدهمين هفته از پويش # هر هفته _الف_ب_
تركيبي  سيكل  نيروگاه  گاز  بخش  دوم  واحد  ايران، 
مگاوات،   310 ظرفيت  به  كرمانشاه  استان  در  داالهو 
رئيس  دستور  با  شهريورماه  سيزدهم  پنج شنبه  روز 
كنفرانس  ويدئو  صورت  به  ايران  اسالمي  جمهوري 
و  انرژي  و  برق  امور  در  نيرو  وزير  معاون  حضور  با  و 
صورت  به  نيروگاه،  اين  محل  در  كرمانشاه  استاندار 

رسمي افتتاح شد.
نيروگاه  فراب،  شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
داالهو از نوع سيكل تركيبي بوده و با ظرفيت اسمي 
910 مگاوات و متشكل از دو واحد گازي 310 مگاواتي 
كالس F، دو واحد بويلر، يك واحد بخار 290 مگاواتي 
با  نيروگاه  اين  است.   ACC خنك كاري  سيستم  و 
سرمايه گذاري شركت فراب به روشB.O.O  )ساخت، 
از  بخشي  تأمين  هدف  با  و  بهره برداري(  و  مالكيت 
احداث  كشور،  در  برق  انرژي  به  رشد  رو  تقاضاي 
شده است. نيروگاه داالهو كه با استفاده از واحدهاي 
جديد با راندمان باال )57 درصد( احداث شده، پس از 
نيروگاه  يزد، دومين  تركيبي شيركوه  نيروگاه سيكل 
شركت  سرمايه گذاري  با  احداث شده  تركيبي  سيكل 
فراب محسوب مي شود. واحد نخست اين نيروگاه، در 
هشتمين هفته از پويش # هر هفته _الف_ب_ايران، 
مجلس  وقت  رئيس  حضور  با   1398 آذرماه  نوزدهم 

شوراي اسالمي افتتاح شده بود.

با دستور رئيس جمهور از طريق ويدئو كنفرانس انجام شد:

نشريه شماره 69 | تابستان 101399
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افزايش ساالنه 2500 مگاواتي 
ظرفيت توليد برق كشور

در دولت تدبير و اميد

در  اينكه  بيان  با  جمهور  رئيس 
دولت تدبير و اميد، هر سال دو هزار 
برق  توليد  ميزان  به  مگاوات   500 و 
كشور افزوده شده است، گفت: به رغم 
اعالم  امروز  فشارهای دشمنان،  همه 
می كنيم كه ان شاء اهلل 20 هزار مگاوات 
دولت هاي  فعاليت  سال  هشت  طي 
يازدهم و دوازدهم، به ظرفيت توليد 
اين  و  شد  خواهد  افزوده  كشور  برق 

افتخاري برای كشور است.
دكتر  والمسلمين  االسالم  حجت 
در  را  خبر  اين  روحانی«،  »حسن 
كشور  ملی  طرح های  افتتاح   مراسم 
جهش  برای  اميد  و  »تدبير  شعار  با 
اين  در  روحاني  كرد.  بيان  توليد« 
بهره  آغاز  دستور  صدور  با  مراسم 
نيرو  وزارت  ملی  از سه طرح  برداری 
آذربايجان  كرمانشاه،  استان های  در 
دوم  واحد  جمله  از  اردبيل،  و  شرقی 
تركيبي  سيكل  نيروگاه  گاز  بخش 
داالهو، تاكيد كرد: افتتاح اين طرح ها 
شديدترين  كه  دورانی  در  هم  آن 

ايران  عليه  تحريم ها  سخت ترين  و 
دهنده  نشان  شده،  اعمال  اسالمی 
ايستادگی و تالش مضاعف كارگران، 
است.  مردم  و  مسئوالن  و  مهندسان 
رئيس جمهور با بيان اينكه در دولت 
تدبير و اميد، هر سال دو هزار و 500 
كشور  برق  توليد  ميزان  به  مگاوات 
به رغم  افزود:  است،  شده  اضافه 
اعالم  امروز  فشارهای دشمنان،  همه 
می كنيم كه ان شاء اهلل 20 هزار مگاوات 
دولت هاي  فعاليت  سال  هشت  طي 
يازدهم و دوازدهم، به ظرفيت توليد 
اين  و  شد  خواهد  افزوده  كشور  برق 

افتخاري برای كشور است.
از  قدردانی  با  ادامه  در  روحاني 
اكنون  افزود:  نيرو،  وزارت  تالش های 
 10 از  بيش  دارای  روستاهای  همه 
برخوردارند  برق  نعمت  از  خانوار، 
ايران  روستاهای  ساكنان  البته  و 
همان  از  برخوردار  بايد  اسالمی، 
باشند  اساسی  فرصت های  و  نعمت ها 

كه شهرها از آنها برخوردارند.

روستا  آبادانی  اينكه  بيان  با  وي 
يعنی خدمت به مردمی بسيار خوب، 
حركت  و  توليد  مسير  در  حركت 
گفت:  مهاجرت،  زمينه  در  معكوس 
آبادانی  عرصه  در  پيش  از  بيش  بايد 

روستاها تالش كرد.
اينكه  افزود:  جمهور  رئيس 
روز   50 هر  كنيم  اعالم  می توانيم 
افتتاح  را  مخزنی  سد  يك  قادريم 
موجب  و  هيجان انگيز  آماری  كنيم، 
هر  اكنون  است.  كشور  برای  آبرو 
سالم  آب  شبكه  به  روستا   30 هفته 
زمينه  در  و  متصل می شوند  پايدار  و 
زيرساخت ها و نيازمندی های حياتی و 
سالمت مردم، اقدامات بسيار اساسی 
گفت:  روحاني  است.  انجام  حال  در 
اينكه از 188 سد كشور، 44 سد در 
اين دولت افتتاح شده و سدهای ديگر 
معنای  به  افتتاح است،  هم در مسير 
آماده كردن زيرساخت های الزم برای 
متمادی  سال های  در  كشور  توسعه 
كنيم  تالش  امسال  بايد  همه  و  است 

توليد  جهش  همان  كه  سال  شعار  تا 
رئيس  شود.  محقق  عمل  در  است، 
مصوبه  از  خرسندی  ابراز  با  جمهور 
هفته گذشته دولت برای رايگان شدن 
برق 30 ميليون نفر از جمعيت كشور، 
گفت: اين مصوبه كه طی دو ماه آتی 
مردم  به  دولت  هديه  می شود،  اجرا 
روستاها  به ويژه ساكنان  و  كشورمان 
كم  خانوارهای  جزو  عمدتا  كه  است 
با  همچنين  وي  هستند.  برق  مصرف 
وزارت  ساله   10 طرح  آغاز  به  اشاره 
نيرو برای جمع آوری آب های شيرين 
تصفيه خانه ها  پساب  و  مصرف شده 
ديگر  در  نياز  مورد  مصارف  برای 
همان طور  گفت:  تهران،  در  بخش ها 
انقالب اسالمی  اخيرا رهبر معظم  كه 
است  مهم  خيلی  فرمودند،  اشاره 
گذراندن  فكر  به  فقط  دولت  اين  كه 
نيست.  آينده  برای يك سال  شرايط 
دنبال  به  عنوان يك وظيفه،  به  بلكه 
برای  كشور  زيرساخت های  تكميل 

طی مسير توسعه است.

رئيس  جمهور خبر داد:

11 نشريه شماره 69 | تابستان 1399
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سرمایه گذاري۴۰ هزار 
میلیارد توماني براي بخش 
برق در دولت تدبیر و امید

میلیارد  هزار   ۴0 ساالنه  گفت:  نیرو  وزير 
امید  و  تدبیر  دولت  در  برق  بخش  براي  تومان 

سرمايه گذاری شده است.
در  را  خبر  اين  اردکانیان«  »رضا  دکتر 
#هرهفته_الف_ب_ پويش  از  هفته  هجدهمین 

صنعت  پروژه هاي  از  بهره برداری  مراسم  و  ايران 
آذربايجان  کرمانشاه،  استان های  در  برق  و  آب 
کنفرانسی  ويدئو  صورت  به  که  اردبیل  و  شرقی 
و با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، بیان کرد. 
 500 و  هزار  دو  اين،  بر  عالوه  افزود:  اردکانیان 
سال  هر  هم  برق  تولید  جديد  ظرفیت  مگاوات 
وارد مدار شده است و عالوه بر مديريت مصرف، 
سرمايه گذاری جديد هم در اين بخش انجام شده 

است.
معظم  مقام  فرمايش  به  اشاره  با  نیرو  وزير 
دولت  هیأت  با  گذشته  هفته  نشست  در  رهبری 
که  نیرو  وزارت  افتتاح  دست  در  »طرح های  که 
خوشبختانه هفته به هفته اجرا می شود، همه اين 
طرح ها را تا آخر سال همان طور که برنامه ريزی 
انجام  جديت  با  کنید،  دنبال  دقت  با  کرده ايد 
کارهای  اينها  بگیرد،  انجام  کارها  اين  تا  بدهید 
سد  پنجمین  امروز  ما  گفت:  است«،  زيربنايی 
خراسان  استان های  از  بعد  را  امسال  مخزنی 
در  کرمانشاه،  و  غربی  آذربايجان  ايالم،  جنوبی، 
 99 سال  پويش  در  شرقی  آذربايجان  بستان آباد 
افتتاح می کنیم. اردکانیان ادامه داد: پروژه ديگري 
که امروز افتتاح مي شود، نهمین نیروگاه حرارتی 
است که از آغاز امسال و بعد از استان های تهران، 
سمنان،  و  مازندران  هرمزگان،  بوشهر،  لرستان، 
اين بار در استان کرمانشاه به بهره برداري مي رسد 
ترکیبي  نیروگاه سیکل  گاز  واحد دوم بخش  که 
داالهو با ظرفیت 310 مگاوات و سرمايه گذاری دو 
هزار و 530 میلیارد تومان است که واحد نخست 

آن آذرماه سال گذشته افتتاح شد.
و  يکهزار  تاکنون،  امسال  ابتدای  از  وی گفت: 
جديد  ظرفیت  واحد(  اين  )شامل  مگاوات   309
اين  به  و  آمده  بهره برداری  مدار  به  برق  تولید 
معناست که فقط برای تولید برق و فقط امسال، 
تاکنون 11 هزار میلیارد تومان سرمايه گذاری به 

ثمر رسیده است.

 ظرفیت نیروگاه های کشور 
به ۸۴ هزار مگاوات رسیده است

معاون وزير نيرو در نيروگاه داالهو:

وزير نيرو اعالم كرد:

معاون وزير نیرو در امور برق و انرژی گفت: با افتتاح 
داالهو،  ترکیبي  سیکل  نیروگاه  گاز  بخش  دوم  واحد 
هزار   ۸۴ به  کشور  برق  نیروگاه های  ظرفیت  هم اکنون 

مگاوات رسیده است. 
مراسم  در  را  خبر  اين  حائری«  »همايون  مهندس 
افتتاح واحد دوم بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی داالهو 
امسال،  ابتداي  از  گفت:  و  کرد  بیان  کرمانشاه  استان  در 
به  کشور  در  حرارتی  نیروگاهی  مگاوات ظرفیت  هزار  دو 
بهره برداری رسیده که هزار مگاوات از اين میزان، مربوط 
به شش نیروگاه  سیکل ترکیبی بخار است که رکوردی در 
صرفه جويی مصرف سوخت گاز به میزان يك و نیم میلیارد 

متر مکعب را رقم زده است.
حائري با بیان اينکه نیروگاه سیکل ترکیبي داالهو از دو 
واحد گازي 310 مگاواتي کالس F و يك واحد بخار 290 
با  مگاواتي تشکیل شده است، گفت: احداث اين نیروگاه 
سرمايه گذاري شرکت فراب در قالب قرارداد خريد تضمینی 
برق، از مردادماه سال 1395 آغاز شده و واحد نخست آن، 
آذرماه سال گذشته به بهره برداري رسید. وي افزود: کل 

يورو  میلیون  اين طرح، 365  برای  يافته  منابع تخصیص 
صندوق  توسط  رقم،  اين  از  يورو  میلیون   220 که  است 
توسعه ملی و 1۴5 میلیون يورو توسط سرمايه گذار تامین 
شده است. معاون وزير نیرو همچنین از افزايش راندمان 
نیروگاه های حرارتی کشور از 37.1 درصد در ابتدای دولت 
به 3۸.79 درصد خبر داد و گفت: امیدواريم اين راندمان 
تا پايان امسال به حدود 39 درصد برسد. حائري همچنین 
از آغاز تعمیرات نیروگاه های کشور با کاهش بار مصرفی 
خبر داد که منجر به افزايش ظرفیت برای فصل تابستان 
واحد  افتتاح  مزايای  درباره  وی  شد.  خواهد  آينده  سال 
اين  گفت:  داالهو  ترکیبي  سیکل  نیروگاه  گاز  بخش  دو 
نیروگاه، عالوه بر افزايش توان تولید برق کشور، به توسعه 
مورد  برق  تامین  و  کشور  غرب  در  صنعتی  فعالیت های 
نیاز آنها و همچنین افزايش ظرفیت صادراتی برق کمك 
انرژی همچنین  امور برق و  نیرو در  مي کند. معاون وزير 
ابراز امیدواري کرد: بخش بخار اين نیروگاه با ظرفیت 290 
مگاوات، بهار سال آينده و تا قبل از پیك مصرف برق در 

تابستان، به بهره برداری برسد.
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استاندار كرمانشاه:

سرمایه گذاران برای احداث 
نیروگاه برق در کرمانشاه

آمادگي دارند
سرمايه گذاران  آمادگی  از  کرمانشاه  استاندار 
بخش خصوصی برای احداث نیروگاه های برق در 

کرمانشاه خبر داد. 
را  مطلب  اين  بازوند«  »هوشنگ  مهندس 
نیروگاه  گاز  بخش  دوم  واحد  افتتاح  مراسم  در 
سیکل ترکیبی داالهو بیان کرد و گفت: طي 60 
روز گذشته، سه پروژه مهم برق و آب در استان 
کرمانشاه افتتاح شده است که بیانگر اين است که 
دولت تدبیر و امید هر 20 روز يك پروژه مهم آبی 
يا برقی را در کرمانشاه به بهره برداری رسانده که 

نقطه امیدی برای مردم منطقه است.
افتتاح واحد دوم بخش گاز  به  با اشاره  بازوند 
نیروگاه سیکل ترکیبي داالهو، گفت: اين نیروگاه 
صنايع  نیاز  مورد  برق  تامین  بر  عالوه  می تواند 
توسعه  به  کرمانشاه،  استان  کشاورزی  بخش  و 

صادرات برق نیز کمك کند.
بین  که  تفاهم نامه هايی  به  اشاره  با  وي 
در  همجوار  استان های  و  کرمانشاه  استانداري 
نیازهای  از  يکی  افزود:  شده،  امضا  عراق  کشور 
اين استان ها، تامین برق بود که می توانیم در اين 

زمینه همکاری خوبی داشته باشیم.
سرمايه گذاران  آمادگی  از  کرمانشاه  استاندار 
برق  نیروگاه های  احداث  برای  خصوصی  بخش 
اقدام  اين  گفت:  و  داد  خبر  کرمانشاه  استان  در 
کمك  برق  صادرات  توان  افزايش  به  می تواند 
کند که البته براي رسیدن به آن، بايد تسهیالت 
گرفته  نظر  در  سرمايه گذاران  اين  برای  حمايتی 

شود.



14

مجله خبري

نشريه شماره 69 | تابستان 1399

رئيس جمهور در پاسخ به گزارش وزير نيرو:

افتتاح طرح های وزارت نیرو 
به سبک نوین، افتخارآمیز و 

غرورآفرین است
نیرو،  وزير  گزارش  به  پاسخ  در  رئیس جمهور 
#هر  پويش  قالب  در  نیرو  وزارت  اقدامات  از 
سال 139۸  دوم  نیمه  طی  هفته_الف_ب_ايران 
پويش  اين  در  شده  کسب  ملی  دستاوردهای  و 

سراسری قدردانی کرد.
»رضا  فراب،  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
اردکانیان«، وزير نیرو نیز با اعالم اين موضوع در 
مهندسي  شرکت هاي  عامل  مديران  به  نامه اي 
نوشته  فراب،  از جمله شرکت  پیمانکار،  و  مشاور 
است: گزارش اقدامات انجام شده در قالب پويش 
سال  دوم  نیمه  در  هفته_الف_ب_ايران«  »هر 
همچنین  و  شده  کسب  دستاوردهای  و   139۸
استمرار و توسعه برنامه های مزبور در سال جاری 
)مدظله العالي(  رهبري  معظم  مقام  سوي  از  که 
را در  است  تولید« شده  عنوان »جهش  به  مزين 
قالب کتابچه  مستند »وعده ای که وفا شد«، تقديم 
آقاي دکتر حسن روحاني، رياست محترم  جناب 

جمهوري اسالمي ايران نمودم. 
در ادامه نامه وزير نیرو آمده است: مراتب لطف 
خانواده  به  محترم جمهوري  رئیس  ويژه  توجه  و 
بزرگ صنعت آب و برق و اشارات مد نظر ايشان 
به شرح زير در مورخه 1399/0۴/0۸ دريافت شد: 

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
نیاز  دو  زمینه  در  شده  برنامه ريزی  اقدامات 
عبور  و ب(،  )الف  برق  و  آب  يعنی  مردم  اساسی 
ايجاد  خشك،  و  گرم  تابستان های  از  بی مشکل 
استمرار  جهت  در  اجتماعی  و  روحی  امنیت 
بهره گیری از دو نعمت ارزشمند، اعتماد الزم برای 
برنامه ريزی اقتصادی و نگاه امیدوارانه به تابستان 
و   19 کوويد  پاندومی  با  مواجهه  علی رغم   99
عدم دغدغه مردم در جهت قطعی آب يا برق در 
بیمارستان يا منزل يا محل کار از يك سو؛ و بیان 
به  آنها  افتتاح  و  طرح ها  پايان  در  الزم  تشريح  و 
برای  ديگر،  از سوی  کننده  دلگرم  و  نوين  سبك 
مردم عزيز ايران و دولت تدبیر و امید افتخارآمیز 

و غرورآفرين بود.
جنابعالی،  شخص  فداکاری  و  جهاد  برابر  در 
مديران، کارکنان، مهندسان و کارگران وزارت نیرو 
به قامت می ايستم و با همه وجود تقدير و تشکر 

می کنم. خداوند يارتان باد.«

نيازهای فناورانه صنعت برق شركت فراب معرفي شد
مجازی  رويداد  در  فراب  شرکت  فناورانه  نیاز هاي 
صندوق  محل  در  برق  صنعت  فناورانه  نیازهای  معرفی 
 200 حدود  نمايندگان  حضور  با  شکوفايي  و  نوآوري 

شرکت دانش بنیان معرفي شد. 
به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، در اين رويداد 
مجازی که به همت صندوق نوآوری و شکوفايی و مرکز 
شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
رياست جمهوری و با حضور صنايع بزرگ اين حوزه به 
صورت مجازي برگزار شد، نیاز هاي فناورانه صنعت برق 
ملکي«،  حماصي  »حسام  مهندس  توسط  فراب  شرکت 
معاونت مهندسي شرکت  برق  فني مهندسي  کارشناس 

فراب، معرفي شد.
»طراحي  رويداد،  اين  در  فراب  شرکت  ارائه  در 
فشارقوي  پست هاي  کنترل  نیاز  مورد  نرم افزارهاي 
عايقي  مواد  »ساخت   ،IEC 61850 استاندارد  براساس 
سیم و کابل با قابلیت تحمل شعله به ويژه کابل هاي فشار 
استفاده  و   FACTS ادوات  ساخت  و  »طراحي  قوي«، 
انتقال«،  سطح  در  راکتیو  توان  جبران  منظور  به  آن  از 
»طراحي و ساخت کلیدهاي HSCB با جريان و يا ولتاژ 
رفتار  ذخیره  قابلیت  با  کنتورهايي  از  »استفاده  و  باال« 
با  ارتباط  و  متوالي  ماه هاي  و  هفته ها  در  مصرف کننده 
جمله  از  دهنده«،  هشدار  اپلیکیشن  طريق  از  مشترك 

نیازهاي فناورانه شرکت فراب معرفي شدند.

تلسکوپي  دکل هاي  معضالت ساخت  »رفع  همچنین 
تجهیزات  »تست  و  انتقال«  ولتاژ  در سطوح  چهارمداره 
برقگیرها  قدرت،  کلیدهاي  مقره ها،  قبیل  از  قوي  فشار 
ديگر  از  آنها«،  سیم پیچ  و  ترانسفورماتورها  بوشینگ  و 
نیازهاي فناورانه اي بود که از سوي نماينده شرکت فراب، 
به شرکت هاي دانش بنیان حاضر در اين وبینار، ارائه شد.

در ادامه و پس از تشريح هر يك از اين نیازها، چرايي 
و دلیل مسأله، موانع و محدوديت هاي موجود و الزامات 
فني آنها بیان شد و مقرر شد نشست هاي تکمیلي مذاکره 
بین شرکت فراب با شرکت هاي دانش بنیان متقاضي، از 

سوي شرکت مجري اين رويداد، برگزار شود.
معرفي  سه روزه  رويداد  در  مي افزايد:  گزارش  اين 
نیازهای فناورانه صنعت برق کشور، 11 نشست مجازي 
فراب،  توانیر،  فناورانه شرکت های  نیازهاي  معرفي  براي 
ايران ترانسفو، تولید نیروي برق حرارتی، مديريت منابع 
آب ايران، هلدينگ صبا، هلدينگ غدير، نیروگاه دماوند، 

پژوهشگاه نیرو و برق منطقه ای تهران برگزار شد.
واحدهای  به هم رسانی  رويداد،  اين  برگزاری  از  هدف 
صنعتی و شرکت های دانش بنیان و تزريق فناوری جديد، 
دانش آموختگان  برای  پايدار  اشتغال  و  فروش  افزايش 
جوان کشور، تقويت روحیه خودباوری، کاهش خروج ارز 
از کشور و توسعه بازار شرکت های دانش بنیان در صنعت 

برق کشور اعالم شده است.

با حضور ده ها شركت دانش بنيان در صندوق نوآوري و شكوفايي:
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مجله خبري
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کیفیت  مديريت  سیستم  دوم  نوبت  مراقبتي  ممیزي 
شرکت ساخت تجهیزات فراب بر مبناي الزامات استاندارد 
ISO9001:2015 توسط شرکت مشارکتي توف نورد ايران 
در روز دوشنبه 1399/05/20 به صورت غیرحضوري برگزار 
و پس از کسب موفقیت در ممیزي، گواهینامه اين شرکت 
براي يك سال ديگر تمديد شد. نحوه دسترسي و رديابي 

سوابق و مدارك سیستم مديريت کیفیت در اين ممیزي که 
به صورت ويدئو کنفرانس برگزار شد، به عنوان نکته ي مثبت 
مورد توجه ويژه سرممیز شرکت توف قرار گرفت. شايان 
براي پنجمین  ذکر است شرکت ساخت تجهیزات فراب 
سال پیاپي، اين ممیزي را با موفقیت و بدون يافتن عدم 

انطباق )جزئي و يا بحراني( پشت سر گذاشت. 

تامین کلیه مواد و اقالم مورد نیاز جهت ساخت 
هارپ  هر 2 واحد تکمیل شد و فرايند ساخت لوله هاي 
هدروفین ها و مونتاژ تجهیزات هارپ در حال انجام 
است. شرکت ساخت تجهیزات فراب جهت بازرسي 
کیفي تجهیزات از خدمات بازرسي پیمانکار خارجي و 

مستقر در کارخانه محل ساخت استفاده مي نمايد.

مهندسي  فاز  مدارك  کلیه  نخست  ويرايش 
و  تولید  شرکت  کارفرما،  به  و  تهیه  پروژه 
شده  ارسال  کرخه،  نیروگاه  و  سد  بهره برداري 
است. با تايید کارفرما بر روي مدارك مهندسي 
تابلو UCB1، تمامي اقالم مورد نیاز تامین و هم 
اکنون عملیات مونتاژ تابلو مذکور در حال انجام 
اين  کارخانه اي  تست  پیش بیني مي شود  است. 

تابلو به زودي در حضور کارفرما انجام پذيرد.

موفقيت شركت ساخت تجهيزات فراب
ISO9001: 2015 در مميزي مراقبتي 

 ساخت و توليد تجهيزات تحت فشار 
واحد HRSG  6- 5  پارس جنوبي

خريد تجهيزات و بهينه سازي سخت افزاري
و نرم افزاري سيستم كنترل نيروگاه برق آبي كرخه

تكمیل و تحویل بخش هایي 
از پروژه نیروگاه سیكل ترکیبي 

پارس جنوبي
ساختمان  شرکت  پرسنل  مستمر  تالش  با 
بخش هاي  تحويل  راستاي  در  و  فراب  نصب  و 
مختلف پروژه به گروه راه اندازي در سال 1399، 
و پیش راه اندازي سوئیچ گیر جزاير  عملیات نصب 
ساختمان  و  اول  واحد   STG ،ACC ،HRSG
Steam Station، و همچنین ترانس هاي کمکي 
 Steam ساختمان هاي  و   STG، ACC جزاير 
واحد  استیشن  و   Aux، Service و   Station
6 گازي نیروگاه سیکل ترکیبي پارس جنوبي به 
اتمام رسیده و موارد ذکر شده به گروه راه اندازي 

تحويل شد.

عملیات اجرایي در ایستگاه
برج میالد خط 7 متروي تهران

در  گرفته  برنامه ريزي هاي صورت  به  عنايت  با 
شرکت  میالد،  برج  ايستگاه  راه اندازي  خصوص 
ساختمان و نصب فراب با افزايش توان اجرايي و 
سرعت قابل توجه کار، عملیات اجرايي مربوط به 
راه اندازی LPS1 در بخش توان و نصب  هواساز 
تونلی  سايلنسر  نصب  تکمیل  و   TAW1 تونلی 
TAW1 و ايستگاهی SAW و همچنین کابل کشی 
تجهیزات PA در ايستگاه برج میالد V7 انجام داد. 
امید است که با رفع موانع اجرايي، اين ايستگاه در 

شهريور ماه امسال راه اندازي شود.

ادامه تكمیل فعالیت هاي اجرایي 
در پروژه خط لوله آب شیرین کن 

بندرعباس
عملیات اجرايي پروژه خط لوله آب شیرين کن 
بندرعباس توسط شرکت ساختمان و نصب فراب 
در سال 1399، با هدف اتمام کارهاي باقي مانده 
به  توجه  با  ابتداي خرداد 1399،  از  يافت.  ادامه 
باز شدن جبهه منطقه ويژه و به جهت تسريع در 
جبهه  اين  در  خوبي  پیشرفت  اجرايي،  عملیات 
حاصل شد و بیش از نیمي از عملیات اجرايي اين 
منطقه به انجام رسید. عملیات تقاطع نیز در حال 
واگذاري به پیمانکاران تخصصي مربوطه است. در 
میزان  به  ماه،   5 طي   ،1399 سال  در  مجموع، 
 6 ساختماني  عملیات  و  لوله گذاري  متر   3516

حوضچه به اتمام رسید. 

اخبار كوتاه شركت ساختمان و نصب فراب اخبار كوتاه شركت ساخت تجهيزات فراب
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پروژه نيروگاه

سيكل تركيبي داالهو
گاه ُشمار پيشرفت

فعاليت هاي ساختماني

نصب بويلر واحد اولعمليات نصب واحد اول گازي

16

به  توجه  با  فراب  نصب  و  ساختمان  شرکت 
توافقات انجام گرفته با شرکت فراب، تجهیز کارگاه و 
پروژه  باقي مانده بخش ساختماني  اجرايي  فعالیت هاي 
را آغاز کرد. همچنین در اين دوره، قراردادهاي نصب 
و پیش راه اندازي واحد دوم گازي، نصب، پیش راه اندازي 
و راه اندازي تجهیزات BOP، پس از سپري شدن دوره 
تضمین به کارفرماي محترم پروژه تحويل دائم شدند. 
همچنین با همت و تالش همکاران شرکت ساختمان 
و نصب فراب و تحقق درصد پیشرفت فیزيکي نصب و 
پیش راه اندازي واحد گازي اول به بیش از 9۸ درصد، 
Turning Gear اين واحد در تاريخ 1399/05/1۸ 

با موفقیت به انجام رسید.

 آغاز فعاليت هاي اجرايي باقي مانده ساختماني
در پروژه نيروگاه داالهو
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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 بيس پليت هاي توربين بخار

عملیات ساخت داکت بخار نیروگاه سیکل ترکیبي داالهو توسط شرکت ساخت تجهیزات 
فراب، در دو بخش داکت اصلي و داکت هدر در دو کارخانه متفاوت انجام شد.

عملیات ساخت قطعات Main Duct & Risers تکمیل و کلیه تجهیزات ساخته شده 

به سايت نیروگاه داالهو ارسال شد.
همچنین عملیات ساخت قطعات مربوط به Steam Header نیز در مراحل پاياني قرار 

دارد و عمده تجهیزات اين بخش نیز به سايت نیروگاه ارسال شده است.

پروژه نصب تیوب باندل ها و داکت بخار نیروگاه داالهو 
انجام  حال  در  فراب  تجهیزات  ساخت  شرکت  توسط 
است و در اين راستا، بالغ بر 90 درصد تیوب باندل ها 

نصب شده است.
مونتاژ و نصب تجهیزات داکت اصلي و هدر نیز همزمان 

با نصب تیوب باندل ها در حال انجام است.

تامين و ساخت داكت بخار نيروگاه سيكل تركيبي داالهو

 نصب تيوب باندل ها و
داكت بخار نيروگاه داالهو

17

اخبار شركت
ساخت تجهيزات 

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

 بازديد رئيس و اعضای شورای تهران و مدير عامل مترو و جمعی از همراهان از ايستگاه كتاب و برج ميالد

ايستگاه تربيت مدرس - اصالح فيدر روشنايی در ال پی اس يك و دو

 ايستگاه نواب - پيشرفت نصب پله برقی

ايستگاه برج ميالد - مونتاژ برش كاری و اصالح 
نبشی های پيچی و جوشی ديفيوزر ايستگاهی

 ايستگاه محمديه - انتقال ليفت و مونتاژ ديفيوزر ايستگاهی

جا به جايی ديفيوزرها در انبار علی آباد

ايستگاه برج ميالد - مونتاژ و برش كاری و اصالح درز 
ديفيوزر ايستگاهی هر دو سمت

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
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ساخت تجهيزات Trunnion Beams دريچه هاي راديال نيروگاه درالوك 2 عراق

نيروگاه آبي درالوك 2 

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

98/6

عقد قرارداد

اتمام اجراي دايك

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

19

پروژه دومنظوره پاركينگ 

نيروگاه خورشيدي 50 كيلوواتي 

دانشكده نفت و گاز گچساران

98/7گاه ُشمار پيشرفت

98/8

98/11 99/3

99/2

عقد قرارداد

طراحي نيروگاه نصب تجهيزات

تامين تجهيزات راه اندازي و اتصال به 
شبكه سراسري برق

نشريه شماره 69 | تابستان 1399



نشريه شماره 69 | تابستان 1399

پروژه خط لوله 
بندرعباس

گاه ُشمار پيشرفت

اجراي پوشش آسفالت در محدوده شهرك طالييه بتن ريزي حوضچه در كيلومتر 6خط 1400- نصب نيپل مربوط به ونت

خط 1200-آرماتور بندي  ديواره حوضچه 

خط 1400- نصب و جوش فلنج كيلومتر

خط 1200- شروع حفاري در محدوده اوپن كات- سه راه راه آهن يا پنجلي

عمليات آرماتوربندي كف حوضچه ها در محل تجهيز كارگاه
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خط 1400- برداشت ازبيلت خط لوله در كيلومتر 02+900 خط 1400- عمليات بتني در حوضچه750+6خط 1400- آرماتور كف  حوضچه 06+750

خط 1400- شروع حفاري پيمانكار داراب از كيلومتر 03+220

خط 1200-آرماتوربندي ديواره حوضچه

خط 1400- فيت آپ فلنج ولوو فيت در كيلومتر 6

خط 1400- عمليات اجرايي در منطقه ويژه

21

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
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نيروگاه متمركز 

پارس جنوبي
گاه ُشمار پيشرفت

22

نصب Roof Canopy - بلوك اول - HRSG جزيره

جزيره STG- بلوك اول- اجراي باسداكت موقت ترانس كمكي

جزيره - STG بلوك 1

جزيره HRSG- بلوك اول- نصب تجهيزات ابزار دقيق

HVAC بلوك اول- نصب تجهيزات و اجراي داكت هاي -STG جزيره

ACC جزيره

جزيره HRSG بلوك اول - نصب تجهيزات HVACجزيره BOP- بلوك اول- رنگ آميزي، اجراي عايق و كلدينگ خطوط پايپينگ رك هاي ارتباطي
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92/12

96/10

96/10

96/11

شروع قرارداد

شروع نصب
 ژنراتور واحد 1

شروع نصب ژنراتور واحد 2

شروع نصب
 ژنراتور واحد 3

غیر  تجهیزات  تن   6330 مجموع  از 
بازيافت  بويلرهاي  سیستم  فشار  تحت 
جنوبي  پارس  متمرکز  نیروگاه  حرارتي 
شامل  تجهیزات،   تن   5۸00 حدود 
استراکچر  استیل  و  داکت  کیسینگ، 
پروژه  سايت  به  واحد   6 به  مربوط 
تحويل شده است. همچنین 2۸0 تن از 
تجهیزات، آماده حمل و 250 تن نیز در 

فرايند تکمیل ساخت است.

مديريت پيمان HRSG نيروگاه متمركز پارس جنوبي

23

جزيره HRSG- بلوك دوم- اجراي خطوط پايپينگجزيره HRSG  - بلوك اول - آماده سازي پايپينگ اسيد شويي بويلر 1

فعاليت هاي تكميلي و نهايي نصب اسكلت فلزي سيستم كولينگ در سايت پروژه نيروگاه متمركز پارس جنوبي توسط شركت ساخت تجهيزات فراب

جزيره ACC- بلوك اول- نصب پمپ هاي CEPجزيره HRSG - بلوك اول - اجراي عايق خطوط پايپينگ و تجهيزات

اخبار شركت
ساخت تجهيزات 

فراب
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پروژه آب  شیرین کن 

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

24

عملیات رنگ تجهیزات 
 Air و Surge Tank
 Flash Tank و Receiver
که ارديبهشت سال جاري 
به سايت آب شیرين کن 
پارس جنوبي ارسال شده بود، 
در محل سايت تکمیل شد.

تست کارخانه اي 
جرثقیل هاي کمکي در حضور 
نمايندگان کارفرما و مشاور 
در اواسط خرداد سال جاري 
انجام شد.

طراحي و تامين مخازن آب شيرين كن پارس جنوبي

طراحي، تامين و نصب جرثقيل هاي آب شيرين كن پارس جنوبي

اخبار شركت
ساخت تجهيزات 

فراب

پروژه نيروگاه خورشيدي 
 

 20 كيلوواتي شهرداري 

منطقه 17 تهران

98/12گاه ُشمار پيشرفت

99/1

99/2 99/3

99/3

عقد قرارداد

طراحي نيروگاه نصب تجهيزات

تامين تجهيزات راه اندازي و اتصال به 
شبكه سراسري برق
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عسلويه  در  گازي  میعانات  ذخیره سازي  تاسیسات 
از  تعدادي  گازي  میعانات  ذخیره سازي  جهت 
 6۴0 اسمی  ظرفیت  با  پارس جنوبی  گاز  پااليشگاه هاي 
هزار متر مکعب، توسط شرکت نارديس در حال احداث 
به  پروژه  اين  مخزن  هشت  تمام  حاضر  حال  در  است. 

بهره برداري رسیده است.
بوده  معادل ۸7/۸2 درصد  پروژه  اين  کلي  پیشرفت 
و مطابق آخرين برنامه زمان بندي مصوب با تاريخ پايان 
درصد   95/79 برنامه اي  پیشرفت  درصد   ،1399 آذر 
پروژه 96/39 درصد،  اين  فاز مهندسي  پیشرفت  است. 
فاز خريد آن ۸9/66 درصد و فاز اجراي پروژه، ۸6/07 

درصد است.

مهم ترين فعالیت هاي انجام شده در بخش اجراي اين 
پروژه طي سه ماه گذشته، شامل موارد زير است:

• نهايي سازي مدارك مربوط به پکیج تصفیه پسآب و 
جمع آوري آب هاي روغني 

F&G System تحويل تابلوي •
• ساخت سازه هاي فلزي

• اجراي عملیات محوطه سازي
Oily Water اجراي عملیات سیويل •

• تکمیل عملیات لوله کشي
• تحويل همه اقالم Field Instrument به سايت
به  دقیق  ابزار  و  برق  کابل هاي  از  بخشي  تحويل   •

سايت

پيشرفت 87/8 درصدي پروژه ميعانات گازي عسلويه

افزایش بیش از دو هزار مگاواتی 
ظرفیت نیروگاه هاي برق آبي کشور 

در دولت هاي یازدهم و دوازدهم
نیروی  و  آب  منابع  توسعه  شرکت  مديرعامل 
ايران گفت: هشت سد با قدرت تنظیم چهار میلیارد 
مترمکعب آب در دولت تدبیر و امید توسط شرکت 
آب و نیرو احداث شده و دو هزار و 330 مگاوات نیز 
در اين دولت به ظرفیت نیروگاه های برق آبی کشور 
سدهای  افزود:  مرادی«  »بهروز  است.  شده  اضافه 
لرستان،  استان  در  رودبار  ايالم،  استان  در  سیمره 
استان  در  سردشت  کرمانشاه،  استان  در  داريان 
قوچم  کرمانشاه،  استان  در  ازگله  غربی،  آذربايجان 
استان هرمزگان( و  استان کردستان، سرنی در  در 
هیروی در استان کرمانشاه، در هفت سال گذشته به 
بهره برداری رسیدند و سدهای کانی سیب در استان 
و  خوزستان(  استان  در  چمشیر  غربی،  آذربايجان 
شفارود در استان گیالن نیز تا پايان دولت دوازدهم 

به بهره برداری خواهند رسید.
آبی  نیروگاه های  ظرفیت  مجموع  از  افزود:  وی 
کشور که 12 هزار و 1۸7 مگاوات است، دو هزار و 
330 مگاوات )معادل 19 درصد( آن در دولت های 
يازدهم و دوازدهم وارد مدار شده اند. مرادی گفت: 
نیروگاه های برق آبی سدهای سیمره، رودبار لرستان، 
با  سیاه بیشه  و  سردشت  )کردستان(،  آزاد  داريان، 
سال  از  مگاوات   330 و  هزار  دو  ظرفیت  مجموع 
1392 به بعد وارد مدار شده و تاکنون بیش از 12 
هزار و 500 گیگاوات ساعت تولید انرژی داشته اند 
که بخش عمده ای از آن در زمان پیك مصرف بوده 
است. مديرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی 
ايران اضافه کرد: اين میزان تولید انرژی به نحوی 
برق آبی  نیروگاه های  انرژی  تولید  رکورد  که  بود 
شرکت آب و نیرو در سال 9۸ شکسته شد و به رقم 
بی سابقه 10 هزار و 500 گیگاوات ساعت رسیده و 
اين میزان افزايش دو برابری را نسبت به سال قبل 
نشان می دهد؛ ضمن اينکه نیروگاه های اين شرکت 
مشارکت حداکثری در تأمین نیاز مصرف تابستان 
99 برای گذر از پیك شبکه بدون اعمال خاموشی 
داشته اند. وی گفت: کارشناسان و متخصصان براين 
باورند که سیالب های فروردين 9۸ در حوضه غرب 
و جنوب غرب در 100 سال گذشته بی سابقه بوده 
و شرکت آب و نیرو با ايجاد حجم مطمئن ذخیره 
سیالب در طول سال آبی، ضمن کنترل حدود 25 
از خسارت  میلیارد مترمکعب سیالب و جلوگیری 
بخش  خوزستان،  دشت  و  پايین دست  حوضه  به 

عمده ای را صرف تولید انرژی برق آبی کرد.

اخبار كوتاه شركت نارديس

25

مجله خبري
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 سد و نيروگاه آبی

خـــــــداآفرين

كارفرما:

 شركت توسعه منابع
آب و نيروی ايران

اهداف طرح:
1.كنترل سيالب های 

رودخانه ارس
2. ذخيره سازی آب به 
منظور مصارف آبياری

3. توليد برق

 ظرفيت نيروگاه:

100 مگاوات

 پيمانكار EPC نيروگاه:

 شركت فراب

نوع ژنراتور:
ژنراتور سنكرون با محور عمودی

نوع ترانس:

132 KV 3 فاز

ابعاد نيروگاه:

 طول 80 متر

عرض 55 متر

ارتفاع 50 متر

مشاور:
شركت مهندسي مشاور 

مهاب قدس
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 سد و نيروگاه آبی

خـــــــداآفرين

تعداد واحدهاي نيروگاه:

2واحد
نوع توربين:

كاپالن با محور عمودی

هد نامي:

 41.5 
متر

جرثقيل سقفي :

180 تن
قالب كمكي:

10 تن

نوع پست انتقال :

GIS

ابعاد سد:

 طول تاج 80 متر

عرض تاج 10 متر

ارتفاع 64 متر

حجم مخزن:

 1612   
ميليون مترمكعب

نوع سد:
خاكی با هسته رسی

نوع نيروگاه:
رو زمينی

منبع: 
معاونت پروژه هاي نيروگاه آبي شركت فراب 

پيمانكار سد:
شركت تامين راه
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فرايند توليد
سلول خورشيدي از ويفر سيليكوني

مگاوات  ميليون   100 می بايست  كشور  نيازهای  تامين  برای  امروزه 
و  شود  افزوده  كشور  ساليانه  الكتريكی  انرژی  توليد  ظرفيت  به  ساعت 
اگر اين نياز به روش فعلی توليد برق يعنی استفاده از منابع فسيلی نفت 
و گاز تامين شود، در 20 سال آينده، 250 ميليون بشكه نفت خام و 480 
ميليارد متر مكعب گاز فقط برای تامين اين افزايش مصرف می شود. اگر 
كشور ايران به تكنولوژی چرخه كامل سيليكون دسترسی داشته باشد، 

برق  توليد  برای  فسيلی  منابع  مصرف  در  درصد   95 از  بيش  می تواند 
دارد  سابقه  سال   50 از  بيش  دنيا  در  سيليكون  توليد  كند.  صرفه جويی 
و ايران علی رغم بهره مندی از معادن كوارتز و مهندسان خبره، هنوز به 
اين تكنولوژی دست نيافته است. از آنجا كه اين تكنولوژی كاربرد كامال 
صلح آميزی دارد، هيچ محدوديتی برای دستيابی ايران وجود ندارد و برای 
روند  به  توجه  با  داشت.  نخواهد  همراه  به  نيز  هزينه های سياسی  كشور 
برقی شدن وسايل نقليه و تهويه ساختمان ها، افزايش نياز كشور به برق 
حتما شتاب بيشتری هم خواهد يافت كه اهميت چاره انديشی را بيشتر 
می كند. دستيابی به تكنولوژی چرخه كامل سيليكون برای كشور ايران 
منابع  بی ثمر  سوزاندن  بهای  به  آن  نداشتن  و  است  استراتژيك  بسيار 

فسيلی تمام می شود.

سيليكون؛ از سيليس تا سلول

بهزاد پويش

كارشناس برق و ابزار دقيق شركت ساختمان و نصب فراب

مدير پروژه هاي خورشيدي شركت ساختمان و نصب فراب

حميدرضا بنائي فرد
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روند كلي ساخت سلول خورشيدي از ويفر سيليكوني؛ ويفر سيليكون
ويفر به تکه بسیار باريکی از يك ماده نیمه رسانا مانند بلور سیلیکون می گويند که 
درصد خلوص آن بسیار باال و نزديك به 10 درصد است. ويفر سیلیکونی مولفه اصلی در 
تولید و ساخت سلول خورشیدي است. سیلیکون ماده ای است از جنس کربن که بعد از 
اکسیژن، دومین عنصر از نظر میزان فراوانی در زمین است و به طور طبیعی قابل ترکیب 
نیست. سیلیکون به صورت ترکیب شده با اکسیژن در شن و اغلب سنگ ها وجود دارد که 
سیلیکا )در اکسید سیلیسیوم( نام دارد. اگر سیلیکون با عناصر ديگری مثل آهن، آلومینیوم 
يا پتاسیم ترکیب شود، سیلیکات ايجاد می شود. ترکیبات سیلیکونی در اتمسفر، آب های 

معدنی، بسیاری گیاهان و بدن برخی حیوانات وجود دارد.

 

مرحله 1: چك كردن ويفر

طور  به  سیلیکون  ويفر  کیفیت  است.  خورشیدی  سلول  حامل  سیلیکون  ويفر 
اندازه گیری آنالين  بازده تبديل سلول خورشیدی را تعیین می کند، عمدتا  مستقیم 
اقلیتی،  از پارامترهای فنی ويفرهای سیلیکونی مانند زبری سطح، طول عمر  برخی 

مقاومت، نوع پیوند P / N و میکروکراك و غیره در اين مرحله انجام مي گیرد.

 

مرحله 2: بافت و تميز كردن

آماده سازی سطح سیلیکون جیر، استفاده از خوردگی آنیزوتروپیك سیلیکون است تا 
میلیون ها ساختار هرملی چهار طرفه را بر روی سطح سیلیکون هر سانتی متر مربع شکل 
افزايش می يابد و  نور  نور حادثه روی سطح، جذب  انعکاس چندگانه  به  با توجه  دهد. 
جريان اتصال کوتاه و بازده تبديل بهبود می يابد. راه حل های ضدعفونی سیلیکون غیر آلی 
استروپیك، معموال راه حل های قلیايی گرم است. پايه های موجود، هیدروکسید سديم، 
محلول  از  آنها  اکثر  است.  آمین  اتیل دی  و  لیتیوم  پتاسیم، هیدروکسید  هیدروکسید 
استفاده  جیر  سیلیکون  تولید  برای  1درصد  غلظت حدود  با  سديم  هیدروکسید  رقیق 
می کنند و درجه حرارت خوردگی، 70-۸5 سانتیگراد است. برای به دست آوردن يك 
جوزا يکنواخت، الکل هايی مانند اتانول و ايزوپروپانول بايد به عنوان عامل پیچیده برای 
بايد سطح  تهیه جیر، ورقه سیلیکونی  از  قبل  اضافه شوند.  تسريع خوردگی سیلیکون 
خوردگی اولیه را تحت پوشش قرار داده و حدود 20 تا 25 میکرون از مايع خوردگی 
قلیايی يا اسیدی مورد استفاده قرار گیرد تا آن را حذف کند. پس از جاسازی خوردن، 
انجام شود. واکس های سیلیکونی که در سطح تهیه  بايد  تمیزکردن شیمیايی عمومی 

شده اند، نبايد برای مدت طوالنی در آب نگهداری شوند تا از آلودگی جلوگیری شود.
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مرحله 3: انتشار

برای تحقق تبديل انرژی نور به انرژی الکتريکی، منطقه بزرگ پیوند PN مورد نیاز 
است. کوره ديفرانسیل، يك تجهیز ويژه برای ساخت اتصال PN سلول های خورشیدی 
است. کوره توزيع لوله ای عمدتا از چهار بخش تشکیل شده است: قسمت باالی قايق 
اتاق گاز خروجی، قسمت بدنه و بخش کابینت گاز. به طور کلی، منبع مايع  کوارتز، 
در   P نوع  سیلیکون  ويفر  می شود.  استفاده  انتشار  منبع  به عنوان  اکسايکلرايد  فسفر 
ظرف کوارتز از کوره نفوذی لوله قرار می گیرد. فسفر اکسايکلرايد در دمای باالی ۸50 
تا 900 درجه سانتیگراد با نیتروژن به ظرفی از کوارتز وارد می شود. فسفر اکسايکلريد 
با واکنش های سیلیکونی واکنش می دهد تا اتم های فسفر را به دست آورند. پس از يك 
دوره معینی از زمان، اتم های فسفر به اليه سطحی ورقه های سیلیکونی از اطراف وارد 
مي شوند و از طريق شکاف بین اتم های سیلیکون به ويفر های سیلیکونی نفوذ می کنند، 
اتصال PN تولید شده که توسط اين روش يکنواختی خوب است، ناهمواری مقاومت 
بلوك کمتر از 10درصد است و طول عمر اقلیت بیشتر از 10ms است. ساخت اتصال 
آنجا  از  است.  خورشیدی  سلول های  تولید  در  فرايند  کلیدی ترين  و  ساده ترين   PN
الکترون ها و سوراخ های جريان در جريان  به طوری که  PN است،  اتصال،  که شکل 
از يك سیم برای  با استفاده  بنابراين تشکیل جريان،  بازگشت نخواهند کرد،  به اصل 
هدايت جريان، جريان مستقیم است. اين فرايند در تولید و ساخت ويفرهای خورشیدی 

استفاده می شود.

 

مرحله 4: جداسازی و تميز كردن لبه

اسید هیدروفلوئوريك  ويفر سیلیکون در محلول  از خوردگی شیمیايی،  استفاده  با 
هگزافلوئورسیلیکیك  اسید  تشکیل  برای  شیمیايی  واکنش  يك  تا  می شود  غوطه ور 
پیچیده محلول تشکیل شود تا اليه ای از شیشه سیلیکون فسفری که روی سطح ويفر 

سیلیکونی شکل گرفته است پس از انتشار منتشر شود.
 در فرايند انتشار، POCL3 با O2 واکنش نشان می دهد تا رسوب P2O5 را روی 

سطح ويفر سیلیکونی تولید کند.
ترتیب،  اين  به  اتم های فسفر واکنش می دهد.  و   SiO2 تولید  برای   Si با   P2O5  
يك اليه از عناصر فسفر حاوی SiO2 بر روی سطح ويفر سیلیکونی شکل می گیرد که 

فسفوسیلیکون شیشه نامیده می شود.
تمیز کردن،  مخزن  بدن،  از  کلی  طور  به  سیلیکون  فسفر  شیشه  برای  تجهیزات 
توزيع  سیستم  و  الکتريکی  کنترل  سیستم  مکانیکی،  بازوی  سروو،  رانندگی  سیستم 
اسید اتوماتیك و غیره تشکیل شده است. منابع اصلی عبارتند از اسید هیدروفلوئوريك، 
نیتروژن، هوای فشرده، آب خالص، اگزوز گرم و فاضالب. اسید هیدروفلوئوريك می تواند 
سیلیس را حل کند، زيرا اسید هیدروفلوئوريك با سیلیس واکنش نشان می دهد تا گاز 

سیلیکن تترافلوئید را ايجاد کند.
 اگر اسید هیدروفلوئوريك بیش از حد باشد، تترافورورهای سیلیکون تشکیل شده 
هگزا  اسید  يك  تا  می دهند  نشان  واکنش  هیدروفلوئوريك  اسید  با  واکنش  توسط 

فلوئورسیلیك اسید حل کننده ايجاد کنند.
 با توجه به فرايند انتشار، حتی اگر استفاده از انتشار به عقب، تمام سطوح از جمله 
لبه های ويفر سیلیکونی ناگزير با فسفر منتشر می شود. الکترون های تولید شده عکس 
از جلوی اتصال PN به پشت پیوند PN در امتداد لبه فسفر جريان می يابند و موجب 
بايد  خورشیدي  سلول  اطراف  در   doped سیلیکون  بنابراين،  می شوند.  کوتاه  اتصال 
برای  لبه سلول حذف کند. اچینگ پالسما معموال  PN را در  تا پیوند  برداشته شود 
تکمیل اين فرايند استفاده می شود. اچ پالسما فرايندی است که در آن مولکول اصلی 
گاز CF4 واکنش يونیزه شده و پالسما را تحت تحريك قدرت RF با فشار کم ايجاد 
می کند. پالسما از الکترون ها و يون های شارژ تشکیل شده است، گاز در اتاق واکنش 
تحت تاثیر الکترون ها، عالوه بر تبديل به يون ها، بلکه می تواند انرژی را جذب کند و 

تعداد زيادی از گروه های فعال را تشکیل دهد. 
میدان  تاثیر  تحت  يا  انتشار  علت  به  می رسند   SiO2 به سطح  واکنشی  گروه های 
و محصوالت  است  اچ شده  مواد  با سطح  آنها  واکنش شیمیايی  که  جايی  الکتريکی، 

واکنش فرار را از سطح مواد اچ شده فرار می کنند و از حفره توسط سیستم خالء.
 

مرحله 5: رسوب ARC )پوشش ضد انعكاسی(

بازتابی از سطح سیلیکون جال داده شده از فیلم ضد انعکاس پوشش داده شده، 35 
درصد است. به منظور کاهش بازتاب سطح و بهبود کارايی تبديل، يك اليه از فیلم ضد 
انعکاس نیتريد سیلیکون نیاز به سپرده شدن دارد. امروزه تجهیزات PECVD برای 
تهیه فیلم ضد انفجار در تولید صنعتی استفاده می شود. PECVD پالسمای شیمیايی 
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تخمیر بخار است. اين اصل فنی پالسما دمای پايین است به عنوان منبع انرژی، نمونه 
بر روی تخلیه تابش کاتدی تحت فشار کم، با استفاده از نمونه های گرمايش برشی تا 
دمای پیش تعیین شده و سپس به سیگنال واکنش SiH4 و NH3 منتقل می شود، گاز 
از طريق يك سری واکنش شیمیايی و پالسما، تشکیل يك فیلم جامد در سطح نمونه، 
فیلم های نازك سیلیکون نیتريد است. به طور کلی، فیلم های نازك که توسط اين روش 
پانسمان شیمیايی پوشش بخار پالسما تهیه شده اند، حدود 70 نانومتر است. يك فیلم 
از اين ضخامت اپتیکی است. با استفاده از اصل تداخل فیلم نازك، بازتاب نور می تواند 
به شدت کاهش يابد، جريان کوتاه و خروجی می تواند به شدت افزايش يافته و همچنین 

بهره وری را می تواند بهبود دهد.
 

مرحله 6: چاپ تماس

و  انتشار  ساخت،  از  پس   ،PN سلول های  در  شده  چاپ  خورشیدی  سلول های 
نور  را در  الکتريکی  PECVD و ساير فرايندها، ساخته شده اند که می توانند جريان 
تولید کنند. به منظور صادرات جريان تولید، الکترودهای مثبت و منفی بايد روی سطح 
باتری ساخته شوند. راه های بسیاری برای ساخت الکترود وجود دارد و چاپ روی صفحه 

سلول خورشیدي، رايج ترين روش برای ساخت الکترودهای سلول خورشیدی است. 
چاپ روي صفحه، با استفاده از روش ريختن طرح از پیش تعیین شده بر روی بستر 

سلول خورشیدي انجام مي شود.
اين تجهیزات شامل سه بخش است: چاپ خمیر نقره ای در پشت سلول، چاپ خمیر 

آلومینیومی در پشت سلول و چاپ خمیر نقره اي بر روي سلول.
روش انجام اين فرايند به اين صورت است که ابتدا با استفاده از يك مش مشبك با 
اندازه مشخص به همراه يك لیسه به اندازه سايز مش به منظور اعمال يك فشار مشخص 
محدوده  در  فرايند  اين  ويسکوزيته خمیر،  دلیل  به  مي کند.  سلول حرکت  امتداد  در 

مشخص شده ثابت  مي ماند. 
  

گام 7: پختن

انجام مي گیرد، اين فرايند به طور  از فرايند چاپ تماس  پخت سريع سلول پس 
مستقیم انجام نمي شود، الزم است احتراق در کوره و احتراق چسب رزين آلي به دلیل 
تاثیر شیشه سلول و نزديکي آن به الکترودها انجام گیرد. هنگامي که الکترود نقره اي و 
سیلیکون کريستالي در دماي اوتکتیك قرار گیرند، سپس اتم هاي سیلیکون کريستالي 
با يك نسبت مشخصي نسبت به مواد الکترود نقره ذوب شده باشند، شکل گیري و 
تماس اهمي الکترود انجام و ولتاژ مدار باز و ضريب پرشدگي )fill factor( سلول که 
از مشخصه هاي مهم سلول هستند را بهبود مي بخشد و همچنین مشخصه مقاومتي 

سلول در اين مرحله شکل مي گیرد.
 

گام 8: تست و مرتب سازی سلول 

سلول های خورشیدی که اکنون آماده می شوند، تحت شرايط شبیه سازی شده از نور 
خورشید آزمايش می شوند و سپس طبق بازدهي آنها طبقه بندی می شوند. اين دستگاه 
به طور خودکار سلول ها را آزمايش و مرتب می کند. سلول خورشیدی ساخته شده، يك 

ماده جديد است که سپس در مونتاژ پنل های خورشیدی استفاده می شود.
 

امروزه برای تامین نیازهای کشور می بايست 100 میلیون مگاوات 
ساعت به ظرفیت تولید انرژی الکتريکی سالیانه کشور افزوده 
شود و اگر اين نیاز به روش فعلی تولید برق يعنی استفاده از 
منابع فسیلی نفت و گاز تامین شود، در 20 سال آينده، 250 

میلیون بشکه نفت خام و 480 میلیارد متر مکعب گاز فقط برای 
تامین اين افزايش مصرف می شود
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تهيه و تنظيم: رضا رياحي
رئيس بخش برنامه ريزي و كنترل فعاليت هاي بازاريابي معاونت توسعه كسب و كار )حوزه2(

 مشاركت در توسعه
خطوط ريلي 400 كيلومتر بر ساعت

Knorr- راه آهن روسیه و هولدينگ
جهت  مشارکت نامه  آلمان،   Bremse
توسعه حمل و نقل پرسرعت ريلي امضا 
کردند. هدف از انعقاد اين مشارکت نامه، 
توسعه خطوط ريلي بین شهرهاي بزرگ 
روسیه و با سرعتي تا ۴00 کیلومتر بر 
ساعت بوده است و برهمین اساس، اولین 
قطارهاي پرسرعت تا سال 2026 میالدي 
پیشتر  رسید.   خواهند  بهره برداري  به 
مشارکت  میالدي،  گذشته  سال  در  و 
شرکت هاي  و  روسیه   RZD بین 
 Siemens و    Sinara Transport

خطوط  توسعه  براي  نیز   Mobility
را  خود  فعالیت  روسیه  ريلي  پرسرعت 
تا هولدينگ  و مقرر است  نمودند  آغاز 
در  تجربیات خود   ،Knorr-Bremse
حوزه ريلي را با هدف تهیه مشخصات 
فني پروژه در اختیار راه آهن روسیه قرار 
دهد. اين مشارکت نامه شامل انجام کلیه 
فعالیت هاي مربوط به مهندسي، مشاوره، 
تهیه مستندات مربوط به بهره برداري و 
تعمیرات قطارهاي خطوط پرسرعت ريلي 

روسیه است.
Railway Gazette  )August 2020( 

 

توسعه نيروگاه هاي بادي فراساحلي
   World Forum Offshore Wind براساس آمار و ارقام منتشرشده از سوي
WFO) ، بیش از 2500 مگاوات ظرفیت نیروگاه بادي جديد دريايي در نیمه اول سال 

2020 در سراسر جهان احداث شده است.
اواخر ماه  بادي نصب شده جهاني فراساحلي در  اين گزارش، ظرفیت  براساس 

ژوئن سال 2020 تقريبا به 30 گیگاوات رسیده بود.
در نیمه اول سال جاري میالدي، 10 مزرعه بادي دريايي جديد در انگلستان، 
چین، آلمان، پرتغال، بلژيك و اياالت متحده به بهره برداري رسید. در حال حاضر 
بیش از ۸ گیگاوات نیروگاه فراساحلي در حال ساخت در سراسر جهان است که 

57 درصد از اين موارد در چین است. براساس اين گزارش، انگلستان با بیش از 10 
گیگاوات ظرفیت نصب شده و توسعه روزافزون، بزرگ ترين بازار نیروگاه فراساحلي 
است.آلمان در مجموع با 7.7 گیگاوات جايگاه دوم را حفظ کرد. در رده سوم، چین 
با رشد 1.۴ گیگاواتي تازه نصب شده در نیمه اول سال 2020 به سرعت در حال 

رشد است و در حال افزايش ظرفیت کل نصب شده به 6.۴ گیگاوات است.
فعالیت هستند که 105  دريايي در حال  بادي  در سراسر جهان، 157 مزرعه 
مکان در اروپا، 50 مورد در آسیا و 2 مورد در اياالت متحده آمريکا واقع شده است.
https://renews.biz :منبع

نخستین  ژاپن  مرکزي  راه آهن 
سري  شهري  سرعت  پر  قطارهاي 
N700S خود را در ابتداي ماه جوالي 

به بهره برداري تجاري رساند.
  Tokaido اين قطار در مسیر بین
شهر  در  مراسمي  طي  و   Sanyo به 

توکیو به بهره برداري رسید.
استفاده   Lithium-ion باتري 
افزايش  باعث  قطارها  اين  در  شده 
نوع  اين  مي شود.  بهره برداري  امنیت 
باتري کمك مي کند تا در شرايطي که 
دلیل  هر  به  اصلي  شبکه  برق  خطوط 
امکان  کم،  سرعت هاي  با  شوند،  قطع 

ادامه کار قطار فراهم شود. 
پرسرعت  قطارهاي  از  نسل  اين 
مدل هاي  يافته  ارتقا  سري  شهري، 

اوايل  از  که  است   N700A و   N700
سال جاري میالدي جايگزين مدل هاي 
آزمايشي  بهره برداري  شد.  قديمي 
مارس  ماه  در  قطارها  اين  اولیه  نمونه 
201۸ انجام شد و تست هاي الزم روي 
تا  انجام گرفت. پیش بیني مي شود  آن 
پايان سال مالي 2022، تعداد ۴0 قطار 

از اين مدل آماده بهره برداري باشد. 
شرکت  ارشد  مدير  اعالم  طبق 
قطارهاي  از  نسل  اين  ژاپن،  راه آهن 
 Shinkansen همان  يا  پرسرعت 
فضاها  راحت ترين  و  بهترين صندلي ها 
براي حمل و نقل عمومي در حوزه ريلي 

را دارند.
 Railway Gazette 
(August 2020)

بهره برداري از قطارهاي پرسرعت
نسل جديد 

 

)اخبار حوزه 2(

از گوشه و کنار جهان

روسيه

ژاپن

(
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 احداث مركز تحقيقاتي
توسعه نيروگاه هاي امواج دريايي

پرتغال   CorPower شرکت 
انرژي  مبدل  دهنده  توسعه  به عنوان 
امواج در حال ايجاد يك مرکز تحقیق 
و توسعه وسیع در شمال پرتغال است. 
اين پروژه سرمايه گذاري 16 میلیون 
تجهیزات  احداث  شامل  که  يورويي 
در مقیاس تجاري نیز هست، در بندر 
Viana do Castelo انجام خواهد 
شد. اين مکان براي حمايت از پروژه 
طوالني  توسعه  و   HiWave-5 مهم 
براي  تأمین و خدمات  مدت ظرفیت 
مزارع انرژي موج تجاري اين شرکت 

انتخاب شده است.
بنا به اعالم اين شرکت، اين پروژه، 
پرتغال  صنعتي  استراتژي  مکمل 
تجديد پذير  انرژي هاي  توسعه  براي 
يك  ايجاد  براي  که  است  اقیانوسي 

خوشه صادراتي صنعتي رقابتي براي 
اقیانوسي  تجديد پذير  انرژي هاي 

طراحي شده است.
اجرايي  رئیس  مولر،  اتريك 
CorPower گفت: اين يك مرحله 
يك  توسعه  براي  ما  تالش  در  مهم 
کالس جديد از مبدل هاي انرژي موج 

با کارايي باال است.
انتقال  در  مي تواند  موج  انرژي 
انرژي  درصد   100 به هدف  پرتغال 
تجديدپذير نقش اساسي داشته باشد 
همچنین بستري را فراهم مي کند تا 
و  يافته  توسعه  پرتغال  برق  صادرات 
بلند مدت  فرصت هاي سرمايه گذاري 
براي زنجیره هاي تأمین محلي فراهم 

شود.
https://renews.biz :منبع

 توسعه فناوري هاي مربوط به مديريت سيل و پساب 
با رشد اقتصاد و شهرنشیني سريع در فیلیپین، اين کشور از 
نظر مديريت سیالب و فاضالب با چالش هاي قابل توجهي روبرو 
است. حدود هفت میلیون نفر به منابع آب ناپايدار متکي هستند 
و 2۴ میلیون نفر از دسترسي به فاضالب ايمن و پايدار برخوردار 
نیستند. از آنجايي که دولت فیلیپین در نظر دارد تا سال 202۸ 
کند،  برطرف  را  فاضالب  و  آب  خدمات  عمومي  پوشش  مباحث 
بازي  تحول  اين  ايجاد  در  مهمي  نقش  هوشمند،  فناوري هاي 
 Grundfos شرکت  رويکرد،  همین  اساس  بر  کرد.  خواهند 

پیش ساخته پمپاژ  ايستگاه هاي  تولید  به  اقدام   Philippines"
)Prefabricated Pumping Stations( نموده است. نصب و 
راه اندازي اين ايستگاه هاي پمپاژ تنها به يك روز زمان نیاز دارد و 
هدف اصلي آن، مديريت سیالب هاي فصلي در اين کشور بوده و 
مصرف ديگر آن در هدايت فاضالب و پساب است. بر اين اساس 
زمان نصب و راه اندازي، کاهش زيادي داشته و هزينه هاي مربوطه از 
جمله هزينه مصرف انرژي در دوره بهره برداري تا 35 درصد کاهش 
www.smartwatermagazine.com                               .يافته است

پنل خورشیدي به شکل گل آفتاب 
و  طراحي  طبیعت،  از  الهام  با  گردان 
ساخته شده است. اين دسته از پنل هاي 
خورشیدي که از سال 2017 در دست 
دو  به  اکنون  است،  ساخت  و  تحقیق 
دسترس  در  صنعتي  و  خانگي  صورت 
در  خورشیدي  پنل هاي  معموالً  است. 
سقف خانه نصب مي شوند، اما اسمارت 
براي  جايگزيني  خانگي  فالورهاي 
پنل هاي خورشیدي سقفي است که قادر 
به تولید برق است و در محوطه بیروني 
قرار مي گیرد. اين پنل خورشیدي توسط 
گلبرگ ها، انرژي را از خورشید مي گیرد. 

اين گل به صورت All In One است 
و اينورتر و مانیتور و باتري ها را در درون 
اين،  بر  عالوه  و  داده  پايه ي خود جاي 
کار تمیز کردن سطوح پنل که موجب 
افزايش راندمان مي شود نیز توسط خود 
پنل انجام مي شود. در حال حاضر میزان 
تولید انرژي اين گل با 12 گلبرگ، چیزي 
است  ساعت  کیلووات   2.5 حدود  در 
که ۴0 درصد بیشتر از پنل هاي سنتي 
با اندازه مشابه تولید انرژي دارد. هزينه 
تولید برق با هر کدام از اين گل ها، حدود 

7 دالر براي هر وات برآورد مي شود.
/https://renews.biz 

 توسعه نوآوري جديد در صنعت خورشيدي
با پنل هاي خورشيدي طرح گل آفتابگردان

)اخبار حوزه 2(
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به  وارده  حرارتی  استرس های  كاهش  و  انبساطی  مجاز  تلرانس های  حفظ 
توربين  سازندگان  دغدغه  و  نگرانی  موارد  از  همواره  بخار،  توربين  مجموعه 
بوده است. از اين رو، حدود مجاز دمايی درحين بهره برداری از توربين توصيه 
شده است. نحوه بهره برداری صحيح از توربين بخار، به عنوان پارامتری موثر 
ابتدا  اين تحقيق،  تلقی می شود. در  نيروگاه  بهره برداران  ارزيابی عملكرد  در 
سيكل نيروگاه شيركوه يزد با استفاده از نرم افزار Thermoflow و با استناد 
به مقادير مرجع در طراحی باالنس حرارتی سيكل آب و بخار، شبيه سازی شده 
مقدار سوخت  در  تغيير  و   GT-Master ماژول  از  استفاده  با  و سپس  است 
توربين  پوسته  دمای  اختالف  كاهش  در  آن  تاثيرات  به  بازياب،  بويلر  مشعل 

بخار E-Type پرداخته و در انتها، با مقادير واقعی كه از سيستم مانيتورينگ 
نيروگاه شيركوه يزد به دست آمده، مقايسه شده است. نتايج نشان می دهد كه 
با قطع كامل سوخت برنر بويلر بازياب درحين بهره برداری از واحدهای گازی 
با سوخت مايع، به مقدار 23.422 مگاوات از توان قابل توليد واحد بخار كاسته 
 49.4 مقدار  از  سيكل  راندمان  افزايش  در  كه  است  درحالی  اين  و  می شود 
به دليل  همچنين  داشت.  خواهد  مثبت  تاثير  درصد،   49.71 مقدار  به  درصد 
 HP كاهش دمای محصوالت احتراق ورودی به بويلر، دربخش بخار سوپرهيت
)نزديك ترين هارپ های بويلر به برنر(، كاهش دمای بخار از 520 سانتيگراد به 
495.3 سانتيگراد صورت می گيرد كه باعث كاهش دمای بخار ورودی به توربين 
از 491.19 سانتيگراد به 462.4 سانتيگراد می شود و نقش به سزايی در كاهش 
25.26سانتيگراد  به  سانتيگراد    39.3 از   HP توربين  پوسته  دمای  اختالف 

دارد. 

مطالعه موردی بلوک سيكل تركيبی نيروگاه شيركوه يزد

بررسی تاثير فلوی برنر بويلر بازياب
 بر اختالف دمای پوسته توربين بخار 

كارشناس ارشد مهندسی مكانيك- رئيس بهره برداري نيروگاه سيكل تركيبي شيركوه يزد

مهدی مشيری
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فرايند گرم شدن سريع توربین بخار و ايجاد اختالف دما بین پوسته باال و پايین، 
باعث ايجاد تغییر شکل دائمي و باقي ماندن خمیدگي1 در پوسته می شود. همچنین 
بسته به دماي سیال عامل در اين نوع توربین ها، به منظور کنترل مقدار تنش هاي 
يا  و  اختالفي  دماي  اندازه گیري  پارامتر  از  توربین،  مختلف  بخش هاي  در  حرارتي 
محاسباتی در توربین بهره گرفته می شود که تخطي از اين حدود  مي تواند، موجبات 
دفرمگي و آسیب در پوسته - روتور- خطوط بخار فشار باال و يا اجزاي دوار )پره ها( 

شده و در نهايت خسارات قابل توجهي را ايجاد نمايد.
براي اين مهم، بررسي علل موثر در ايجاد اختالف دما و ارائه راهکارهاي پیشگیرانه 
و  استهالك  کاهش  موجب  نیروگاهي  صنايع  در  مي تواند  محدوديت ها  اين  بروز  از 
جلوگیري از ايجاد خطر آسیب شود که نهايت امر، منجر به کاهش هزينه های تعمیر و 
نگهداری و افزايش میزان ضريب آمادگی3 مولدهای تولید برق و سودآوری بیشتر شود.
فرضیه صورت گرفته با نظر به وجود بخارLP است که به عنوان سیال خنك کننده 
در جهت کاهش اختالف دما در پوسته توربین تعريف خواهد شد. از اين رو، انتظار  
مي رود که با افزايش مقدار دبی و فشار بخار LP، اختالف دمای پوسته توربین، به 
حداقل ممکن کاهش يابد؛ از سوی ديگر با بهره برداري از توربین هاي بخار در حداکثر 

بار تولیدي، بتوان بر کاهش اختالف دمای پوسته، تاثیر مثبت گذاشت.
   در تحقیقی که در سال 13۸۸ توسط رامین فخری اسفستانی و محسن منتظری   
بر  بخار  توربین  از  بارگیری  و  راه اندازی  زمان  صورت گرفت، مشخص شد که مدت 
اساس مقاديری ارائه شده از طرف سازنده، با مقاديری که از نرم افزار Matlab و از 

روش عددی تفاضل محدود ضمنی به دست آمده، همخوانی دارد.
با  چین  در  دونگینگ  سینوپك  تحقیقاتی  موسسه  مهندسین   ،201۴ سال  در 
استفاده از نرم افزار Ansys و با روش مدل المان محدود، نشان دادند که تنش های 
حرارتی در پوسته توربین، بیشتر در محل فلنچ ها و کوپلینگ ها به وجود خواهد آمد. 
و  پايین  االستیسیته۴  با ضريب  و  باال  با کیفیت  تو خالی  پوسته های  از  استفاده  لذا 
فلنج هايی با سوراخ های انحنايی کوچك را در کاهش تنش های حرارتی، مفید ارزيابی 

کردند.
می داد،  نشان  آن  در  که  پرداخت  تحقیقی  به   201۴ سال  در  کولهه  موهینی 
استرس های حرارتی گذرا به مراتب بزرگتر از استرس های حرارتی حالت يکنواخت و 
دائم هستند که اين استرس های حرارتی گذرا، به علت شیب دمايی بزرگتر و در خالل 
برنامه استارت اتفاق می افتند و بر اين اساس، طراحی روتور توربین و فرايند استارت 

از اهمیت ويژه ای برخوردار است.
در پی تحقیقی در سال 2015، سريدهار و راويندراناس ]5[ به بررسی استرس های 
پرداختند که در آن مشخص شد  بخار30مگاواتی  توربین  پره های  به  وارده  حرارتی 
نزديك به ۴2 درصد فالت های به وجود آمده در توربین های بخار، ناشی از تنش های 

حرارتی و نیروهای گريز از مرکزی است که به پره ها اعمال شده است.

اهميت اندازه گيری اختالف دمای پوسته توربين بخار 
باعث  می تواند  پوسته،  در  ناخواسته  انقباض های  و  انبساط  و  حرارتی  تنش های 
حرکت محوری پوسته شده و در نهايت، با کاهش مقدار لقی های مجازی که در حد 
ايجاد خطر  باعث  توربین،  راندمان  دارد، ضمن کاهش  توربین وجود  پره های  فاصل 
برخورد پره های ثابت و يا متحرك توربین به يکديگر شده و هزينه سنگینی را متوجه 

نیروگاه نمايد.
در شکل1، نقطه محل اندازه گیری دمای پوسته باال و پايین توربین بخار مشخص 
شده است و در جدول1، حدود مجاز بهره برداری از توربین در شرايط مختلف راه اندازی 

با احتساب مقادير اختالف دمای پوسته توربین، نشان داده شده است.

 

شكل1: اندازه گيری اختالف دمای پوسته باال و پايين توربين بخار

 توربین های بخار، براساس نوع سیال عامل و لزوم رعايت حدود تلرانس هاي تعريف 
شده در فواصل پره ها و همچنین رعايت مقدار تغییرات موثر در انبساط هاي طولي - 
توربین در  يا حفاظتي هستند. گرم کردن5 صحیح  پارامترهاي کنترلي  عرضي داراي 
والوهای  و کنترل  توربین  متعلقات  و طوالني کردن عمر  وقوع خرابي ها  از  پیشگیري 
بخار ورودی آن سهم بسزايي دارد. بخاري که وارد بدنه توربین مي شود چون خاصیت 
گازها را دارد، ابتدا به طرف باالي بدنه حرکت مي کند. از طرفی همانطور که در شکل2 
به خوبی مشخص است، آنچه که به عنوان سیال خنك کاری بین پوسته داخلی و بیرونی 
توربین بخار نقش دارد، وجود بخار فشار ضعیف LP است. چنانچه اين بخار در هر حالت 
از مدهای بهره برداری به حداقل کاهش يابد يا در دسترس نباشد، باعث افزايش اختالف 
دمای پوسته خواهد شد و حال اگر به هر طريق بتوان مقدار فلوی بخار LP را افزايش 

داد، در نتیجه به کاهش اختالف دمای پوسته توربین منجر خواهد شد.

2.1. عامل بروز اختالف دما در پوسته توربين بخار
در حین بهره برداری از واحدهای گازی با سوخت مايع که سیستم CPH بخش دی 
اريتور بويلر در وضعیت بای پاس قرار داده می شود، کاهش دمای آب ورودی به دی 
اريتور ايجاد خواهد شد، به طوری که دما و فشار دی اريتور، ازحداقل دما و فشار مجاز 
نیز کمتر می شود. در اين شرايط، ممکن است فرايند هوازدايی در دی اريتور کند يا 

حتی مختل شود.
اوپراتور  وهارپ های  اريتور  دی  در  فشار  از حد  بیش  کاهش  به دلیل  آن،  بر  عالوه 
متصل به آن، دبی جرمی آب و بخار، کاهش و به دنبال آن سرعت سیال در لوله ها افزايش 
می يابد. در اين شرايط، نرخ خوردگی ناشی از سايش6 در محل زانويی ها افزايش يافته 
و عمر مفید لوله های اواپراتور دی اريتور را کاهش می دهد. به منظور جلوگیری از وقوع 
اين پديده، از يك مسیر کمکی، برای تثبیت فشار و دمای دی اريتور بر روی يك مقدار 
حداقلی مجاز استفاده می شود. اين مسیر غالبا منشعب از هدر بخار کمکی7  واحد بخار 
يا به طور مستقیم منشعب از خط بخار فشار ضعیف )خروجی درام LP( بويلر است. اين 
هدر در شرايط عادی بهره برداری برای تامین بخار اجکتور و در زمان راه اندازی نیز عالوه 
قرار می گیرد.  استفاده  توربین مورد  بخار سیستم آب بند  تامین  برای  اجکتور  بخار  بر 
به  قابل توجه در دبی بخار تحويلی  از بخار پگینگ۸ می تواند موجب کاهش  استفاده 
توربین فشار ضعیف شده و ضمن کاهش توان تولیدی واحد بخار، با کاهش مقدار فلوی 
بخاری که به منظور خنك کاری پوسته توربین بخار مورد استفاده قرار می گیرد، افزايش 

اختالف دمای پوسته توربین را نیز در پی داشته باشد.
1. Bending
2. Thermal Stress Evaluation- TSE

 3. Availability Factor
 4. Elasticity Factor

5.Warm Up Procedure 
6. Flow Acceleration Corrosion

7. Auxiliary Steam Header
8. Pegging Steam



نشريه شماره 69 | تابستان 1399

مقاله علمي

36

باالنس حرارتی9 سيكل آب و بخار نيروگاه شيركوه يزد
يزد؛  شیرکوه  نیروگاه  در  حرارتی  باالنس  طراحی  مقادير  جدول2،  و  شکل3  در 

درشرايط دمای محیط 1۸ و ظرفیت بار تولیدی 100 درصد، نمايش داده شده است.

Thermoflow نرم افزار GT Pro خروجی ماژول 
اطالعات  وارد کردن  از  Thermoflow، پس  نرم افزار  گرافیکی  درشکل۴، محیط 
سیکل آب و بخار نیروگاه شیرکوه يزد آمده است که از آن، مقادير فشار- دما- فلوی آب 
و بخار- سیال فشار قوی و فشار ضعیف، مقدار توان و ساير پارامترهای ترمودينامیکی 
با جزئیات  بخار  توربین  ترمودينامیکی  پارامترهای  نیز   5 در شکل  استخراج می شود. 

جريانی بیشتر نمايش داده شده است.

كاهش فلوی گاز در برنرهای بويلربازياب
در بخش برنر اضافی بويلرهای بازياب در نیروگاه شیرکوه يزد، مقدار گاز طبیعی 
برابر با kg/s 1.03 مورد استفاده قرار می گیرد، حال چنانچه اين مقدار به صفر کاهش 
يابد )شکل6(، مقدار فلوی بخارLP و دمای بخار سوپرهیت HP و توان تولیدی واحد 

بخار و ساير پارامترهای ترمودينامیکی سیکل به شرح جدول 3 تغییر مي نمايد. 
کاهش فلوی گاز در برنر بويلرهای بازياب حرارتی، هرچند باعث افت توان تولیدی 
نیروگاه  کل  تولیدی  توان  مجموع،  در  و   MW  23.۴22 مقدار  به  بخار  واحد  در 
تاثیرگذار خواهد بود، ولی در حال حاضر، به عنوان يکی از گزينه های بهره بردار، جهت 

کنترل اختالف دمای پوسته توربین بخار شناخته مي شود.

شكل2: توربين فشار قوی و فشار ضعيف E- Type در نيروگاه شيركوه يزد

Power OperationRunup to SpeedTurning Gear Operation

G3+ = 45KG2+ = 55KG1+ = 55KPositiveAlarm

G3- = -45KG2- = -55KG1- = -55KNegative

2 minutes  Delay

W3+ = 30KW2+ = 30KW1+ = 30KPositiveWarning

W3- = -30KW2- = -30KW1- = -30KNegative

E-Type جدول1: حدود مجاز اختالف دمايی پوسته توربين در مدهای مختلف بهره برداری از توربين بخار

شكل3: دياگرام باالنس حرارتی در سيكل آب و بخار نيروگاه شيركوه يزد

1. Bending
2. Thermal Stress Evaluation- TSE
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2.5. مقايسه نتايج حاصل از تحقيق
با اطالعات دريافتی از سيستم مانيتورينگ نيروگاه شيركوه يزد

طبق شکل9، در حین بهره برداری از واحدهای گازی با سوخت مايع و در شرايطی 
که طبق نظر سازنده بويلرهای بازياب، مقدار فشار دی اريتور در barabs 2 حفظ شده 
و فلوی گاز برنرها در حداکثر مقدار ممکن  2370  قرار دارند، اختالف دمای پوسته 

توربین بخار که با عنوان Temp Expansion HP Up/Down %50 نشان داده 
می شود برابر با 0C 39.3 و فشار درام LP برابر با barg ۸.2۸۸ است. 

شکل10، حالتی را که برنر بويلر از مدار خارج است يا به عبارتی، فلوی گاز در برنر 
افزايش  با  است،  مشخص  که  همان گونه  می دهد.  نشان  را  می شود  قطع  به طور کامل 
 HP و کاهش دمای بخار سوپرهیت barg ۸.۴5۴ به barg ۸.2۸۸ از LP فشار درام

شكل4: پارامترهای ترموديناميكی سيكل آب و بخار نيروگاه شيركوه يزد در محيط گرافيكی نرم افزار

شكل5:  مشاهده توربين بخار باجزئيات جريانی بيشتر
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Thermoflowنرم افزار GT-Masterشكل6: كاهش فلوی گاز داكت برنر درماژول

شكل7: نمايش پارامترهای ترموديناميكی و كاهش توان درنرم افزارGT-Master پس ازكاهش فلوی گاز مصرفی

شكل8: مشاهده توربين بخار باجزئيات جريانی بيشتر پس ازكاهش فلوی برنر

مقاله علمي
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از 0C 516.۸۸ به 0C ۴۸9.5۸  و کاهش فشار بخار ورودی به توربین LP که با عنوان 
 ،barg 5.92 به barg 6.52 شناخته می شود، از مقدار Steam Admission LP

شاهد کاهش اختالف دمای پوسته توربین به 0C 25.26  هستیم. 

نتيجه گيری
و  سرعت  کاهش  به  می تواند  بازياب،  بويلرهای  برنر  داکت  در  گاز  فلوی  کاهش   
با  لذا  شود،  منتهی  بويلر  داخل  هارپ های  مسیر  در  احتراق  محصوالت  جرمی  دبی 

طرح پايهطرح پيشنهادی

20.2518.13Mass Flow (kg/s(

LP Section 8.2888.429Pressure (bar(

226231Temperature (0C(

2.5213.086Mass Flow (kg/s(

Deaerator 6.4675.452Pressure (bar(

161.8155.1Temperature (0C(

115.9133.3Mass Flow (kg/s(

HP Section 76.689.32Pressure (bar(

495.3520Temperature (0C(

135.687159.109Active Power (MW(

Out Put 49.7149.4ٍEffeciency (%(

108.8104.5Main Stack Temp (0C(

جدول3: مقايسه پارامترهای ترموديناميكی خروجی از GT- Master پس از كاهش فلوی گاز در  برنر بويلر  نيروگاه شيركوه

شكل9: پارامترهای عددی دريافتی از سيستم مانيتورينگ در حين بهره برداری واحد گازی با سوخت مايع  و فلوی برنر بويلر حداكثر

مقاله علمي
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در  بیشتر  حرارت  انتقال  بويلر،  از  احتراق  محصوالت  در خروج  آمده  وجود  به  تاخیر 
هارپ های بخش آب تغذيه ايجاد می شود که باعث افزايش فشار و دما در اين بخش 
در دی  استفاده  منظور  به   Pegging بخار  همان  يا   LP بخار  نیاز مصرف  کاهش  و 
اريتور جهت فشارسازی و انجام بهتر فرايند هوازدايی می شود و در نتیجه، کنترل والو 
بخار Pegging، روند بسته شدن و کنترل والو بخار توربین LP، روند باز شدن را طی 

خواهند کرد.
 با افزايش فلوی بخار ورودی به توربین، از افزايش اختالف دمای پوسته ممانعت به 
عمل خواهد آمد. پارامترهای ديگری نیز هستند که می توانند در کاهش اين اختالف 
  T HP Inner دما نقش موثر و مفیدی داشته باشند که از جمله می توان به افت دمای
 Steam ورودی به توربین و کاهش فشار HP يا همان دمای بخار Casing FR 100%
Admission LP اشاره کرد که در جمع بندی همه موارد مي تواند تنها با کاهش فلوی 

برنر حاصل شود. 
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معرفي  از  صحبت  قبلي  شماره  در 
آن  متنوع  شاخه هاي  و  اكوتوريسم 
ژئوتوريسم،  نظير  فعاليت هايي  شد. 
... در  حيات وحش، توريسم مزرعه و 
اين ليست قرار گرفتند. به راستي آيا 
مي توان هر سفري به طبيعت را اكوئي 
تلقي كرد؟ آيا صرفاً اينكه مقصد سفر 
كوير و پرنده نگري و غار و دره باشد، 
آن سفر را در مجموعه اكوتوريسم قرار 
به همراه  اكوتوريسم  مي دهد؟ زواياي 
معرفي يك مقصد تخصصي را در اين 

شماره بررسي مي كنيم.

Ecotourism معرفي
Eco واژه يوناني، آميزه اي از محيط 
زيست  معناي  و  است  بوم  و  زيست 
گردشگري  بوم  يا  گردشگري  بوم 
پايه  بر  گردشگري  از  نوعي  دارد. 
ابزار   مهمترين  كه  است  طبيعت 
 Sustainable پايدار-  گردشگري 
با  كه  مي شود  محسوب   Tourism 
تداوم  روند  چهارچوب هايي،  وضع 
باالتر  را  منطقه  يك  در  گردشگري 

مي برد. برخي از اصول آن شامل:
ذي نفعان:  حضور  و  مشاركت   -

تمامي  پايدار،  گردشگري  در 
دست اندركاران مانند حلقه هاي زنجير، 

آن را بسته نگه مي دارند.
بومي:  جوامع  براي  اشتغال زايي   -
انگيزه اي باال براي استقبال از گردشگر 
طبيعي  منابع  تخريب  از  جلوگيري  و 
به وسيله بوميان منطقه؛ اگر توريسم 
محلي  افراد  كند،  اشتغال زايي  نتواند 
به  معاش  امرار  براي  است  ممكن 
طبيعي  منابع  از  زياد  بهره برداري 

منطقه رو آورند.
- پايداري منابع: آينده گردشگري 
كه  است  منابعي  تمامي  حفظ  در 
مسير را براي گردشگران هموار نگه 

مي دارد.
ظرفيت،  اهداف،  در  هماهنگي   -
اگر  ارزشيابي:  و  نظارت 
مناطق،  از  بازديد  در 
بازديد  نباشد،  برنامه ريزي 
خارج از ظرفيت، قطعاً آينده 
نابود  را  منطقه  گردشگري 

خواهد كرد.
يك  در  پاسخ گويي:   -
گردشگري پايدار، تمامي مسئولين و 
مجريان بايستي پاسخگوي كمبودها، 
خود  مسئوليت هاي  و  اشتباهات  به 

باشند.
گردشگران  هويت:  حفظ   -
با حضور خود در يك منطقه،  نبايد 
هويت فرهنگي منطقه را دستخوش 
يا  پوشش  نوع  با  و  داده  قرار  تغيير 
دچار  را  كودكان  آزادي هايشان، 
سردرگمي و حسرت زندگي شهري 

نمايند.
هم  گردشگران،  هم  آموزش:   -
ميزبانان  هم  و  محلي  جامعه  افراد 

آموزش هاي  بايستي  بوم گردي ها 
مرتبط با خود را دريافت نمايند.

شامل  پايدار  ذي نفعان گردشگري 
جوامع  مسافرتي،  آژانس هاي  دولت، 
بومي، صاحبان كسب و كار، اقامتگاه هاي 

بوم گردي  و گردشگران هستند.
The interna� كه  زيبايي   تعريف
 tional Ecotourism Society (TIES)
است  سفري  دارد  اكوتوريسم  از 
مسئوالنه به مناطق طبيعي كه موجب 
كيفيت  بهبود  و  زيست  محيط  حفظ 
اين  در  شود.  محلي  مردم  زندگي 
بودن سفر  بر مسئوالنه  تكيه  تعريف، 
و نتايجي كه بايستي با خود به همراه 
داشته باشد، آن را از يك سفر معمولي 

به طبيعت مجزا مي كند.
 IUCN (now called the World
سوي  از   Conservation Union)

ديگر، كمي آن را تكميل كرده است:
و  بومي  زيست  مسئوالنه  سفر 
بازديد از مناطق طبيعي به منظور لذت 
و تكريم طبيعت كه با افزايش حفاظت 
از طبيعت و كاهش اثرات منفي همراه 
مشاركت  بومي  افراد  براي  و  بوده 

اقتصادي اجتماعي فراهم مي كند.
با ديدگاه اكوتوريسم، سعي كنيم در 
تمامي سفرهايمان سه معيار اكوئي را 
افزايش دهيم: سعي در حفظ طبيعت 
زيبا داشته باشيم؛ آگاهانه سفر كنيم 
گردشگري  به  نسبت  را  دانش خود  و 
پايدار باال ببريم؛ به جوامع محلي سود 

برسانيم.
نتايج  ويژگي ها،  بعدي  شماره  در 
كدهاي  و  اكوتوريسم  ريشه هاي  و 
را  ذي نفعان  از  دسته  هر  اخالقي 

بررسي مي كنيم.

 معرفي اكوتوريسم
و شاخه هاي متنوع آن

سفرگردي
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منحصربه فرد، چشم نواز، پر چالش 
كامل هركه  اما مصداق  و غرور آور؛ 
به  شماره  اين  در  خواهد.  طاووس 
صحيح  راه  و  جاذبه  اين  معرفي 
تا ضمن  به آن مي پردازيم  رسيدن 
گردشگري  دانش  شناخت  افزايش 
و  كرده  سفر  آگاهانه تر  حرفه اي، 
مقصد سفر را بر اساس توانايي مان 

انتخاب كنيم.
استان  درخشنده  مرواريد  رغز، 
فارس، مملو از چشمه هاي خروشان 
و آبي به زاللي اشك چشم كه مرز 
حرفه اي  راهنمايان  و  طبيعت گران 
را از سايرين متمايز مي كند. تمامي 
آب  متفق القول  ايران  دره نوردان 
رغز را زالل ترين و خوش رنگ ترين 
مي دانند.  ايران  دره هاي  ميان  در 
حوضچه هاي طبيعي مسير پيمايش 
كنار  در  كه  نترسي  ماهي هاي  با 
لذتي  كرد،  خواهند  شنا  شما 

به شما مي دهد؛  را  وصف نشدني 
انتظار  در  ساله  هر  كه  به گونه اي 
خواهيد  رغز  پيمايش  دوره  آغاز 

بود.
دسته بندي سفر: در اين سفر، شما 
آغوش  به  دره نورد  عنوان يك  به 
كه  همانگونه  مي رويد.  طبيعت 
در  ذكر شد،  نيز  قبلي  شماره  در 
دره نوري ما در جهت جريان آب و 
از باالدست رودخانه به سمت پايين 
پيمايش مي كنيم. لذا در ابتداي امر 
باالترين بخش در  به  بايد خود را 
در  برسانيم.  رودخانه  دسترس 
طول مسير دره نوردي، به آبشارها 
كه  برمي خوريم  حوضچه هايي  و 
مسير  ادامه  براي  آنها  از  عبور 
اجتناب ناپذير است. آبشارهايي با 
ارتفاع 20 تا 60 متر! و اينجاست كه 
دره نوردي به عنوان يك تخصص 
خواهد  نمايان  طبيعتگردي  در 

وقتي نام استان فارس در گردشگري 
سمت  به  ذهن ها  مي آيد،  ميان  به 
بشريت،  هزارساله  چند  تمدن 
معطوف مي شود. اما در كنار تاريخ 
طبيعتي  غني،  فرهنگ  و  بي نظير 
اين  در  نيز  نواز  چشم  و  بكر  زيبا، 
استان بر جذب گردشگر مي افزايد. 
در ميان گردشگران حرفه اي، كمتر 
كسي است كه نام رغز را نشنيده و 
يا روياي ديدن آن را در ذهن مرور 
جميع  از  كه  دره اي  باشد.  نكرده 
زيباترين  را  آن  مي توان  جهات 
شكاف هاي  در  ناميد.  ايران  دره 
داراب،  گرم  شهر  كوهستان 
عارضه اي طبيعي و در اثر فرسايش 
ايجاد شده كه هرساله جمع وسيعي 
از عالقه مندان به آدرنالين و هيجان 
رغز،  مي كشد.  خود  سوي  به  را 

رغز، عروس دره هاي ايران

كارشناس فنی مهندسی
كنترل و ابزاردقيق

 رضا كيوانيان 
شد. عبور از اين آبشارها، كه از 
مي ناميم،  فرود  را  آن  پس  اين 
ابزارهاي  با  و  طناب  به وسيله 
مخصوص فرود صورت مي گيرد. 
تيم مشترك  كل  براي  طناب ها، 
اختصاصي  وسايل  برخي  و  بوده 
است.  الزامي  فرد  هر  براي  نيز 
از اين وسايل مي توان به جليقه 
فرود(،  )صندلي  هارنس  نجات، 
براي  )لباس غواصي كه  وتسوت 
به  آب  سردي  نفوذ  از  محافظت 
كاله  مي شود(،  استفاده  بدن 
ابزار فرود شاخكدار  ايمني دره، 
چه  هر  كرد.  اشاره  كارابين  و 
اصطكاك كفش با سطوح خيس 
باالتر باشد، پيمايش نيز ايمن تر 

و آسان تر خواهد بود.
سفر  يك  سفر،  اين  راهنما: 
تخصصي است و نياز به راهنماي 
تخصصي دره دارد كه به لطف اين 

معرفي مقصد طبيعت گردي: دره رغز- داراب
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رغز، عروس دره هاي ايران

تخصص  اين  در  داراب  شهر  دره، 
ايران  شهرهاي  ساير  از  را  خود 
راهنمايان  است.  كرده  متمايز 
فراوانند.  شهر  اين  در  دره  كاربلد 
حتما قبل از عزيمت با يكي از آنها 

هماهنگ  كنيد.
اگر  فرود:  تخصصي  ابزار  تامين 
نگران  نكرده ايد،  دره نوردي  هنوز 
نداشتن ابزارهايي كه نام برده شد 
در  دره  راهنمايان  تمامي  نباشيد. 
اين شهر، اين ابزارها را در اختيار 
بي احتياط  داد.  خواهند  قرار  شما 
كارابين  است  ممكن  زيرا  نباشيد 

خود را هنگام پيمايش گم كنيد!
و  طناب  يك  اگر  فرود:  آموزش 
شما  اختيار  در  كارابين  و  هارنس 
طنابي  از  تا  بخواهند  و  بگذارند 
آموزش  بدون  قطعا  كنيد،  فرود 
قادر به اين كار نخواهيد بود. فرود، 
دارد  فراواني  بسيار  تكنيك هاي 

تكنيك هاي  نظر  از  رغز،  اما چون 
دره نوردي، ساده به شمار مي آيد، 
اين تكنيك ها را مي توان در نصف 
يك روز ياد گرفت. وقتي راهنماي 
ايشان  كرديد،  انتخاب  را  خود 
آموزش هاي الزم در خصوص فرود 
را روز قبل از عزيمت به دره با شما 
تمرين خواهد كرد و از يادگيري آنها 
توسط شما اطمينان حاصل مي كند. 
با احتمالي كم، اگر راهنما شما را از 
اين نقطه نظر تائيد نكرد، اصرار به 

رفتن به دره نداشته باشيد.
اقامت: عالوه بر هتل ها و بوم گردي 
زيباي اين شهر، و خصوصا كساني 
اقتصادي تر  سفر  دنبال  به  كه 
مي توانيد  شهر  اين  در  هستند، 
براي اقامت از خانه هاي محلي كه 
اختيار شما قرار  توسط راهنما در 

داده مي شود، استفاده نمائيد. 
را  شيراز  تا  رغز:  به  رسيدن 

مي توانيد هوايي يا زميني عزيمت 
كنيد. از شيراز بايستي به سمت 
داراب  سمت  به  سپس  و  فسا 
شخصي  ماشين  با  اگر  برويد. 
رفته ايد، بين مسير، فرعي حسن 
سمت  از  و  بگيريد  پيش  را  آباد 
آن  سرسبز  مراتع  و  آباد  حسن 
كنيد.  حركت  داراب  سمت  به 
در اين منطقه، تنگه آب باريك، 
نيگي  چشمه  و  شهر  رود  دره 
ديگر  از  خود  كه  گرفته اند  قرار 

جاذبه هاي اطراف هستند.
در  رغز:  پيمايش  زمان  بهترين 
مابين  يعني  آب  پر  فصل هاي 
اوايل  تا  ارديبهشت  ماه هاي 
پيمايش  را  رغز  مي توان  مهرماه 
كرد. در ساير ماه ها يا سطح آب 
خطرناك  گاها  و  نبوده  مناسب 
چنان سرد  آب  دماي  يا  و  است 
است كه بدن را دچار هيپوترمي 

خواهد كرد. بهترين زمان، مرداد و 
شهريور ماه است.

تعداد فرودها و حوضچه ها: رغز 64 
آبشار و حوضچه دارد كه حدود 16 
فرود با طناب الزامي است )و نمي توان 
از آنها به صورت پرش عبور كرد(. در 
برخي آبشارهاي كوتاه كه پاي آبشار 
هم حوضچه اي با عمق مناسب باشد، 
مي توان از لذت پرش در حوضچه ها 
نيز بهره مند شد. در برخي حوضچه ها 
شما بايستي مسيري حدود 10 تا 15 
متر را شنا كنيد. اگر شنا بلد نيستيد، 
جليقه نجات شما براي پيمايش دره 

كفايت مي كند.
آغاز پيمايش: براي رسيدن به دره، 
ابتدايي  ساعت هاي  در  بايستي 
ماشين هاي  با   )3 )حدود  بامداد 
آفرود )كه اكثرا نيسان آبي هستند( 
دره  باالدست  به  دو ساعت  حدود 

حركت كنيد. 
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رو،  ماشین  نقطه  آخرين  به  رسیدن  از  پس 
با  کوهستاني  ساعته  يك  سنگین  پیمايش 
برنامه  بخش  اين  مي شود.  آغاز  تند  شیب 
بااليي  جسماني  آمادگي  و  بوده  گیر  نفس 
اين  در  هدالمپ ها  با  پیمايش  دارد.  نیاز  را 
به  بخش کوهستاني و در دل شب، خاطره اي 
يادماندني را برايتان به يادگار مي گذارد. از کوه 
باال رفته، و بعد از پايین آمدن در سوي ديگر، 
به سرچشمه خواهید رسید و آنجا بعد از صرف 
صبحانه، وتسوت )لباس غواصي( و وسايل فرود 
عايق بندي  را  خود  فعلي  لباس  و  پوشیده  را 
 )DRY BAG کرده )با نايلون هاي ضخیم و يا
و پیمايش دره را آغاز مي کنید. آب رغز، سرد 
است و دره عمیق و کم آفتاب؛ در ابتداي صبح 
دمائي  تنش  پايین،  دماي  با  آبي  در  پريدن 
کوچك اما پر هیجاني را ايجاد مي کند که به 

سرعت به آن عادت مي کنید. 
شرايط مناسب فيزيكي: هر چقدر پیمايش 
اين دره زيبا، دوست داشتني است، استقامت 
و آمادگي بدني در آن حرف اول را مي زند. در 
ساعات شروع پیمايش، ممکن است ذوق زده 
شده و شروع به ورجه وورجه کردن و شنا در 
توانتان خسته  از  را بیش  نمايید. خودتان  آب 
دره  پايان  تا  طوالني  مسیري  چون  نکنید. 
شنا،  فرود،  از  پر  مسیري  داريد.  رو  پیش  در 
نیروي  داشتن  کوهستاني.  پیمايش  و  پرش 
بدني مناسب، نداشتن ترس از آب و ارتفاع و 
نداشتن ترس از پرش در آب جز الزامات اين 

سفر هستند.
براي  است،  بادگیر  که  دره  نقاط  برخي  در   
زماني محدود ممکن احساس سرما نمائید که 
)چاي  گرم  طبع  با  گرم  نوشیدني هاي  داشتن 
زنجبیل( مي تواند مفید باشد. در تمامي مسیر 

احتیاط کنید.
از  فرود  از  بعد  دره،  انتهاي  در  دره:  پايان 
درآورده  را  خود  وتسوت  آبشار)وداع(،  آخرين 
اين  از  اما  کنید.  تن  به  را  خود  لباس هاي  و 
نقطه حدود يك ساعت پیمايش کوهستاني رو 
سنگ(  به  دست  گاها  )و  دشوار  اما  پايین  به 
لطف  از  خالي  هم  آن  که  داريد  رو  پیش  در 
نیست. در انتهاي مسیر، وقتي به جاده هموار 
مي رسید، مستي غرورآمیزي از پیمايش عروس 
در  تصاويري  و  داشت  خواهید  ايران  دره هاي 
زيباترين  عنوان  به  که  مي شود  مرور  ذهنتان 
صورت  به  و  ابد  تا  ايران،  طبیعت  از  تصاوير 

متمايز، ماندگار خواهد بود.

44
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بی منطقی های هر روز ما 
خالصه كتاب 

نوبت سوم و آخر: فصل های 9 تا 12

كارشناس طرح و برنامه شركت 
ساخت تجهيزات فراب

محمد فالح رجب پور زارع 
كارشناس بازرسي و كنترل كيفيت 
شركت ساخت تجهيزات فراب

وحيد حاجي

در شماره هاي قبلي خالصه هشت فصل 
اول از دوازده فصل کتاب بي منطقي هاي 
ترجمه  و  آريلي  دن  دکتر  اثر  ما  هرروز 
توسعه  هدف  با  که  اعلم  الناز  خانم 
کتاب خواني و اشتراك محتواي کتاب بین 
فراب  تجهیزات  ساخت  شرکت  همکاران 
آماده شده است، ارائه شد در اين هشت 
فصل، با عوامل موثر بر تصمیم گیري هاي 
روزانه خود آشنا شده و ديديم که چگونه 
ما، مراودات عادي و جهان پیرامون خود 
افتاده  پا  پیش  تصمیم  يك  با  بار  هر  را، 

تغییر مي دهیم.
در فصل اول از نسبیت صحبت و اين 
گزينه هاي  بیان  که  شد  مطرح  موضوع 
کردن  گمراه  در  نحوي  چه  به  طعمه 
افکار مشتري و سوق آن به سمت گزينه 
مورد دلخواه عرضه کننده تاثیر مي گذارد، 
تقاضا  و  عرضه  از سفسطه  دوم  فصل  در 
اولیه  تصمیمات  چطور  اينکه  و  گفتیم 
نتیجه گیري هاي  زمینه ساز  مي توانند  ما 
را  باشند. فصل سوم، هزينه هیچ  آتي ما 
داد  نشان  ما  به  و  داد  قرار  بررسي  مورد 
اشتباه  موجب  مي تواند  رايگان  واژه  که 
تصمیم گیرنده در تحلیل درست هزينه–

مشاهده  فصل چهارم  در  و  باشد  منفعت 
بعضي  دادن  انجام  از  ما  چرا  که  کرديم 
هنگامي  نه  اما  مي شويم  کارها خوشحال 

که در ازاي آن پول بگیريم؟ 
به  چگونه  که  ديديم  پنجم  فصل  در 
تا  مي شود  باعث  امور  انداختن  تعويق 
را  کاري  کنیم،  مجبور  را  نتوانیم خودمان 

دهیم.  انجام  دهیم،  انجام  مي خواهیم  که 
را  مالکیت  سنگین  بهاي  ششم،  فصل  در 
داشته هايش  براي  آدمي  چرا  و  شناختیم 
در  کتاب  است.  قائل  ارزش  حد،  از  بیش 
فصل هفتم به ما گوشزد کرد که در تعیین 
اهدافمان بدانیم در قبال به دست آوردن هر 
و  پرداخت  هزينه اي خواهیم  پیروزي، چه 
نهايتا در فصل هشتم، تاثیر انتظارات برايمان 
روشن شد و دانستیم که چرا ذهن، آنچه را 

که انتظار دارد، دريافت می کند؟
چهار  خالصه  شماره،  اين  در 
بي منطقي هاي  کتاب  انتهايي  فصل 
هر روز ما بیان مي شود. الزم است، 
و  مطالعه  در  که  کنم  اشاره  باز 

کمك  از  کتاب  دوم  نیمه  خالصه سازي 
کیفیت  کنترل  و  بازرسي  محترم  همکار 
مهندس  آقاي  فراب،  تجهیزات  ساخت 

وحید حاجي هم بهره مند بوده ايم.

فصل نهم: قدرت قیمت، آسپرين 50 
سنتی می تواند کاری را انجام دهد که يك 

آسپرين يك سنتی نمیتوانند؟
انتظارات  که  ديديم  هشتم  فصل  در 
آن  با  ما  که  را  روشی  پیش فرض ها  و 
عوض  می کنیم  درك  را  خود  تجربیات 
درمان های  تاثیر  در  کاوش  با  می کند. 
که  ديد  خواهیم  فصل  اين  در  نمايشی 
چگونگی  بر  ما  توقعات  و  باورها  تنها  نه 
درك و تفسیر ما از ديده ها و شنیده ها و 
ساير حواس ادراك ما اثر می گذارند بلکه 
اينچنین هستند.  نیز  توقعات  و  انتظارات 

توسط  است که درمان نماها  اين  حقیقت 
موثر  آنها  می کنند.  کار  تغییرات  قدرت 
هستند، چرا که مردم به آنها اعتقاد دارند. 
اما تلقینات چگونه روی ما اثر مي گزارند؟ 
به طور کلی دو ساز و کار باعث کارا شدن 
و  است  باور  يکی  می شوند،  دارونماها 

ديگري شرطي شدن. 
اعتماد و ايمان ما به دارو، روش درمان 
پرستار  يا  دکتر  يك  درمانگر،  شخص  يا 
باعث  تنها  نه  می کند،  توجه  ما  به  که 
می شود که احساس بهتری داشته باشیم، 
بلکه فرايند شفادهی درونی ما را نیز فعال 
برای  پزشك  يك  اشتیاق  حتی  می کند. 
يك درمان يا روش درماني خاص 
مي تواند نتايج درمان به کار رفته را 

کامال تغییر دهد.
شدن  شرطی  دوم  کار  و  ساز 
تجربه  يك  از  بعد  انسان  بدن  است. 
وجود  به  خود  در  را  انتظاراتی  مکرر 
را  مختلفی  شیمیايی  مواد  و  می آورد 
بعدی  موارد  در  بدن  آماده سازی  برای 
چند  شما  که  کنید  تصور  می کند.  آزاد 
شب پشت سر هم پیتزا سفارش داده ايد، 
را  در  زنگ  رستوران  پیك  که  هنگامی 
می زند اسید معده شما حتی قبل از اينکه 
بوی آن را استشمام کنید شروع به ترشح 

می کند.
از  همکارانش  و  آريلي  دن  دکتر 
داروها  مورد  در  شده  انجام  آزمايشات  
تاثیر  قیمت،  چگونه  که  شدند  متوجه 
آيا  اما  می دهد  افزايش  را  دارونماها 
روزانه  مصرفی  اجناس  مورد  در  قیمت ها 
مصرف کنندگان هم همین تاثیر را دارد؟

بله، قیمت تفاوت ايجاد می کند.  قطعاً 

وسوسه  از  که  بود  خواهیم  قادر  آيا 
کمتر  قیمت  اينکه  مورد  در  ناخودآگاه 
يعنی کیفیت پايین تر رهايی پیدا کنیم؟ 

می کنند  درنگ  که  مصرف کنندگانی 
کیفیت  و  قیمت  بین  ارتباط  مورد  در  تا 
کاال کامال فکر کنند خیلی کمتر احتمال 
دارد که تصور کنند يك نوشیدنی تخفیف 
نشان  اين  دارد.  کمتری  تاثیر  خورده 
حد  تا  قیمت،  کاهش  تأثیر  که  می دهد 
به  نسبت  ناخودآگاه  واکنش  يك  زياد 
قیمت های پايین است. باز هم بايد تکرار 
هزينه هاي  دهیم،  اجازه  نبايد  که  کرد 
کمتر موجب تغییر در تصمیم هاي درست 

ما شوند!

فصل دهم: بافت شخصیت ما- قسمت 
اول، چرا ما متقلب هستیم و در اين مورد 

چه کاری می توانیم بکنیم؟
هر  که  بگیريد  نظر  در  را  موضوع  اين 
در  کارمندان  کالهبرداری  و  دزدی  ساله 
محیط کار به طور چشمگیری از ارزش کل 
دزدی ها و سرقت از منازل و  اتومبیل ها 
باالتر است و خیلی بیشتر از چیزی است 
در  می توانند  سابقه دار  مجرمین  همه  که 
طول دوره زندگی شان بدزدند. در نتیجه 
يك نوع دوم خالفکاری و تقلب هم وجود 
انجام  آدم هايی  توسط  معموال  که  دارد 
می دانند.  درستکار  را  خود  که  می گیرد 
کنفرانس  اتاق  از  که  آقايانی  و  خانم ها 
لیوان  يك  گرفتند،  قرض  را  خودکاری 
نوشیدنی ها  دستگاه  از  نوشابه  اضافه 
گرفتند و در ذکر قیمت تلويزيون شان در 
گزارش دزدی از خانه شان اغراق کردند و 
به اشتباه يك وعده غذا با فالن رفیق را به 
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حساب شرکت گذاشتند.
اولین  شده،  انجام  آزمايش  چند  از 
نتیجه  اين است که وقتی فرصتی وجود 
داشته باشد، خیلی از مردم درستکار هم 
تقلب خواهند کرد. در واقع، به جای اينکه 
آزمايش ها  نتايج  نادرست  انسان  چند 
کشف  نويسنده  دهند،  تغییر  را  کتاب 

مي کند که اکثريت آدم ها تقلب کرده اند.
آنها فرصتي داده شد  به  اما وقتی که 
ببرند  بین  از  را  خود  تقلب  سرنخ های  تا 
بپوشاند،  کامال  را  کوچکشان  جرم  و 
است  معني  بدان  اين  نکردند.  را  اين کار 
و  گسترده  صورت  به  همچنان  ما  که 

افسارگسیخته تقلب نمی کنیم.
بزرگ  اقتصادی  متفکر  اسمیت  آدام 
تقريبا  مردم  بیشتر  موفقیت  می گويد: 
خوب  نظرات  و  مرحمت  به  بستگی 
همسايگان و همتراز آنان دارد و بدون يك 
رفتار منظم و متعادل، چنین چیزی خیلی 
بنابراين  آيد.  به دست  می تواند  ندرت  به 
و  صداقت  که  قديمی  ضرب المثل  اين 
درستی همیشه بهترين سیاست است، به 
اقتصاد و تجارت، تقريبا همیشه  ويژه در 

کامال درست است.
ما  که  شود  باعث  درستکاری  اگر 
احساس خوبی داشته باشیم، پس چرا ما 
خیلی اوقات تقلب می کنیم؟ ما عالقه مند 
که  می خواهیم  و  هستیم  درستکاری  به 
اين است که  اما مشکل  باشیم.  درستکار 
فقط  ما  درستکاری  درونِی  آگاهی دهندِه 
در مورد خالف های بزرگ مانند برداشتن 
کنفرانس  اتاق  خودکار  کامل  جعبه  يك 
فعال می شود و برای خالف های کوچك تر 
مثل برداشتن يك خودکار يا دو خودکار، 
بنابراين  و  نمي شود  هم  حساس  حتی 
ممکن  البته  می ماند.  خواب  ما  وجدان 
طريق  از  درستکاری  اجباری کردن  است 
موارد  از  بعضی  در  بیرونی  کنترل های 
برای  بهتری  درمان  آيا  اما  دهد،  جواب 

درستکاری وجود دارد؟
که  هنگامی  آدم ها  که  آموختیم  پس 
موقعیتش را داشته باشند، تقلب می کنند، 
اما نه به آن میزانی که می توانند، هنگامی 
فاصله  اخالقی  تفکر  معیارهای  از  که 
سمت  به  که  داريم  تمايل  می گیريم 
در  چنانچه  اما  شويم،  منحرف  نادرستی 

يادآوری  ما  به  اخالقیات  لحظه،  همان 
شود احتمال درستکار شدن ما بسیار باال 
می رود. اما سوگند ياد کردن گاه به گاه و 
بیانیه های هر از چندگاه در مورد وفاداری 
که  است  واضح  نیست.  کافی  قوانین  به 
سوگند ها و قوانین بايد حین و يا درست 
قبل از لحظه بروز کار نادرست به کمك ما 
بیايند. بايد اين واقعیت را تشخیص دهیم 
قرار می گیريم که  که وقتی در موقعیتی 
مسائل مالی، ما را در مقابل استانداردهای 
خواهیم  قادر  ما  دهند،  قرار  اخالقی مان 

بود که حقیقت را منحرف کنیم.

ما  شخصیت  بافت  يازدهم:  فصل 
قسمت دوم، چرا سر و کار داشتن با پول 

نقد ما را درستکارتر می کند؟
بود  تقلب کردن بسیار ساده تر خواهد 
فاصله  پول  خود  از  قدم  يك  که  وقتی 
توجیه  در  ما  که  آنجا  از  باشیم.  داشته 
استاد  بسیار  جزئی مان  تقلب های  عقلی 
تصور  که  است  سخت  اغلب  هستیم، 
بر  پولی  غیر  چیزهای  تأثیر  از  واضحی 
کمتر  باشیم.  داشته  خود  فريبکاری 
پول  باشد  حاضر  که  است  کارمندي 
براي  را  شرکت  صندوق  در  موجود  نقد 
در  نمايد،  تصرف  شخصي اش  هزينه هاي 
مورد گزارش هزينه ها چه فکر می کنید؟ 
وقتی که افراد در ماموريت ها و سفرهای 
کاري هستند بايد هزينه ها را طبق قوانین 
واقعي  گزارش  اما  نمايند،  اعالم  شرکت 
در  اغراق  و  تقلب  دستخوش  هزينه ها 
اين  که  چرا  مي شود،  واقعي  هزينه هاي 
گزارش يك قدم و گاهی چند قدم از پول 
به  موارد  اين  در  تفاوت  دارد،  فاصله  نقد 
دلیل ترس از رسوايي نیست بلکه تفاوت 
اين  کردن  توجیه  در  آدم ها  توانايی  در 
دستکاري ها به عنوان يك استفاده قانونی 

از حساب هزينه ها نزد خودشان است.
فريب  را  ما  می توانند  اساسا محرك ها 
اخالق مدار  و  خوب  آدم های  تا  بدهند 
است،  مشکل  بسیار  نباشیم!  يا  باشیم 
ارتباط  منافعش  و  حقوق  که  را  کسی 
وادار  دارد،  او  نفهمیدن  با  مستقیم 
از  جمله  اين  بفهمد!  را  چیزی  که  کنید 

روزنامه نگار اپتون سینکلر است.
اضافه  را  انديشه  اين  می توانیم  اکنون 

چیزهای  با  فوق  شخص  وقتی  کنیم، 
هم  باز  حتی  دارد،  کار  و  سر  پولی  غیر 
بسیار مشکل تر خواهد بود که وي را وادار 
ديگر،  عبارت  به  بفهمد.  را  کنیم، چیزی 
ما  از  که  دارند  وجود  زيادی  شرکت های 
پول نقد نمی دزدند بلکه چیزهايی را می 
دزدند که يك قدم با پول نقد فاصله دارد. 
ما بايد بدانیم به محض اين که پول نقد 
ضرايب  با  ما  می رود،  عقب  به  قدم  يك 
می کنیم،  تصور  همیشه  آنچه  از  باالتری 
تقلب خواهیم کرد و مطمئنا می توانیم در 
اطراف خود منافع غیرنقدی فراوانی پیدا 

کنیم.

ناهار  و  نوشیدنی  دوازدهم:  فصل 
مجانی، اقتصاد رفتاری چیست و ناهارهای 

مجانی را کجا می دهند؟
همه ما اين را تجربه کرده ايم که وقتی 
است،  به رستوران می رويم، خیلی خوب 
اگر قبل از اينکه پیشخدمت به سراغمان 
بیايد، در مورد آنچه می خواهیم سفارش 
تصمیم  بر  و  باشیم  شده  مطمئن  دهیم 
آدم هاي  آنچه  تاثیر  بمانیم.  تحت  خود 
انتخاب کردند، قرار گرفتن، ممکن  ديگر 
است به انتخاب گزينه های بدتر بیانجامد. 
از  اول  که  است  اين  حالت  بهترين  البته 
است  ممکن  زيرا  بدهید  سفارش  همه 
قرار  نیز  همراهانتان  سفارش  تاثیر  تحت 
اين  در  شده  ارائه  نتايج  چنانکه  گیريد. 
کتاب نشان می دهد همه ما خیلی کمتر 
شده  فرض  استاندارد  اقتصاد  در  آنچه  از 
منطقي  تصمیم گیری هايمان  در  است 
اتفاقی  ما  غیرمنطقی  رفتارهای  هستیم. 
قابل  و  قاعده  با  آنها  عمدتا  و  نیستند 

پیش بینی هستند. 
همه ما همان به اشتباهت همیشگی را 
دوباره و دوباره انجام می دهیم آن هم به 
بنابراين،  مغزمان.  اولیه  سیم کشی  خاطر 
رفتاري  اقتصاد  که  نیست  معقول  آيا 
کنیم؟  استاندارد  اقتصاد  جايگزين  را 
نوظهور است  اقتصاد رفتاري يك مبحث 
همیشه  مردم  که  انديشه  اين  روی  که 
در  اغلب  و  نمی کنند  رفتار  منطقی 
تصمیم گیری شان اشتباه می کنند، تمرکز 
اقتصاد  مفروضات  برطبق  است.  کرده 
استاندارد، همه تصمیمات بشری منطقی 

و آگاهانه است و توسط يك تصور دقیق 
و  خدمات  و  کاالها  همه  ارزش  مورد  در 
اين  احتمالی  منفعت  يا  رضايت  میزان 
تحت  و  می شوند  برانگیخته  تصمیمات 
بازار  در  هرکسی  مفروضات،  سری  اين 
در تالش برای حداکثر کردن سود است 
بهبود  را  تجربیاتش  که  می کند  سعی  و 
بخشد. در نتیجه، تئوری اقتصاد استاندارد 
مجانی  غذای  وعده  هیچ  که  می گويد 
وجود ندارد و اگر وجود می داشت کسانی 
قبال آن را پیدا کرده و ترتیب آن را داده 
بودند. از سوی ديگر، اقتصاد رفتاری باور 
تاثیرات ناخودآگاه  دارد که مردم مستعد 
احساسات  هستند.  اطرافشان  محیط  از 
ديگری  شکل های  و  کوته بینی  نامرتبط، 
مارا  تصمیمات  که  هستند  بی منطقی  از 
تحت الشعاع قرار مي دهند. خبر خوش اين 
است که اين به اشتباهت، فرصت هايی برای 
پیشرفت به دست می دهند. اگر همگی ما به 
با قاعده ای را در تصمیمات خود  اشتباهت 
استراتژی های  چرا  پس  مي شويم،  مرتکب 
جديد، ابزار جديد و روش های جديدی ايجاد 
نکنیم؟ روش هايي که به ما کمك می کنند، 
تصمیمات بهتری بگیريم و رفاه کلی خود را 
ناهار های  معنی  دقیقا  اين  ببخشیم.  بهبود 
اين  است.  رفتاری  اقتصاد  منظر  از  مجانی 
انديشه که ابزارها و روش ها و سیاست هايی 
وجود دارند که می توانند به همگی ما کمك 
کنند تا تصمیمات بهتری بگیريم و در نتیجه، 

به آنچه که می خواهیم، برسیم.

سخن آخر
گرچه غیرمنطقی بودن، معمول است، 
اما لزوما به اين معنی نیست که ما درمانده 
اينکه بدانیم،  ناگزير هستیم. به محض  و 
تصمیم هاي  است  ممکن  کجا  و  ِکی 
که  کنیم  سعی  می توانیم  بگیريم،  غلط 
هوشیارتر بوده و خودمان را مجبور کنیم 
فکر  ديگری  طور  تصمیمات  اين  درباره 
نقايص ذاتی مان  بر  برای غلبه  يا  و  کنیم 
نقطه ای  اين  کنیم.  استفاده  فناوری   از 
است که مديران تجارت و سیاست گذاران 
می توانند انديشه هايشان را بازنگری کنند 
و  سیاست ها  چگونه  که  بینديشند  و 
محصوالتشان را طراحی کنند تا ناهارهای 

مجانی در اختیار مردم بگذارند.
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