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موفقيت شركت فراب
در اتمام حفاري تونل آزاد

تقدير از عملكرد HSE فراب
در پروژه نيروگاه پارس جنوبي

شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران اعالم كرد:

با اهداي لوح تقدير توسط كارفرماي پروژه صورت گرفت

خودروهاي الكتريكي
در شبكه هاي هوشمند؛

ذخيره سازهاي آينده

رويكردهاي
برخورد با
چالش هاي سازماني

افتتاح فاز سوم 
بزرگ ترين آب شيرين كن كشور در بندرعباس

ششمين همايش
سد و تونل ايران برگزار شد

امضاي قرارداد احداث بخش بخار
نيروگاه بمپور توسط فراب

 افتتاح ايستگاه آهنگ
در خط 7 مترو تهران



معرفي گواهي نامه هاي صالحيت  ايمني، پيمانكاري و مشاوره

گواهي نامه صالحيت
 پيمانكاري چيست؟
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در اين شماره مي خوانيد:در اين شماره مي خوانيد:

فاز سوم و نهايی آب شيرين كن يكصد هزار متر مكعبي 
بندرعباس افتتاح شد

  فاز سوم و نهايی آب شيرين کن يكصد هزار متر مكعبي بندرعباس به ظرفيت ۶۰ هزار متر 
مكعب، با دستور رئيس جمهور از طريق ويدئو کنفرانس و با حضور استاندار و نمايندگان 
مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی در محل پروژه، روز پنج شنبه نهم ارديبهشت 

ماه 14۰۰ افتتاح شد به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، پيمانكار اين پروژه، مشارکت 
»شايا«، نماينده چهار شرکت فراب، تانا انرژی، تيو انرژی و ماشين سازی ويژه است که ...

 امسال همه بايد بيش از سال های گذشته
در مصرف آب و برق صرفه جويی كنيم 

 رئيس جمهور با بيان اينكه متاسفانه امسال با کاهش ۵۰ درصدی منابع آب ناشی از کمبود 
بارش ها، شاهد خشكسالی در کشور هستيم،  گفت: امسال همه ما بايد بيش از سال های 
گذشته و تا جايی که امكان پذير است، در مصرف آب و برق مراعات و صرفه جويی کنيم.

حجت االسالم والمسلمين دکتر »حسن روحانی« اين مطلب را در آيين افتتاح طرح های ملی 
وزارت نيرو در استان های هرمزگان، مازندران و خوزستان بيان کرد...

 قيمت تمام شده كمتر از يک دالر 
برای هر مترمكعب نمک زدايی آب دريا در شهرهای ساحلی

وزير نيرو در پاسخ به رئيس جمهور در خصوص قيمت تمام شده يک متر مكعب آب در 
سامانه های نمک زدايی، گفت: در مناطق ساحلی، قيمت به مراتب کمتر از آبی است که 

شيرين و به مناطق مرکزی کشور منتقل می شود که در اين حالت، دو يورو هزينه می برد. اما 
در مناطق ساحلی کمتر از حدود يک دالر است...

بهره مندی يک ميليون نفر از آب آب شيرين كن بندرعباس
مديرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان با بيان اينكه برای تكميل فاز سوم آب شيرين کن 

يكصد هزار متر مكعبی، اعتباری بالغ بر هشت هزار و ۶9۰ ميليارد ريال توسط بخش 
خصوصی هزينه شده است، گفت: آبفاي هرمزگان با خريد تضمينی آب توليدی اين 

آب شيرين کن، آب شرب مورد نياز 4 شهر، 9 شهرک و 2۵ روستا با جمعيتی بالغ بر يک 
ميليون نفر را تامين می کند...

فراب بخش بخار نيروگاه  سيكل  تركيبی بمپور را احداث مي كند
قرارداد احداث بخش بخار نيروگاه سيكل  ترکيبی بمپور استان سيستان  و بلوچستان در قالب 
ساز وکار جلب مشارکت بخش خصوصی، بين شرکت مادر تخصصی توليد نيروی برق حرارتی 
و شرکت فراب، امضا و مبادله شد. به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، »محسن طرزطلب«، 

مدير عامل شرکت توليد نيروي برق حرارتی، در مراسم امضا و مبادله اين قرارداد، گفت...

افتتاح ايستگاه آهنگ در خط 7 مترو تهران
ايستگاه آهنگ در خط 7 مترو تهران، روز سه شنبه 2۶ اسفندماه 1399 با حضور جمعي 

از مديران شهري به بهره برداری رسيد. به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، مدير عامل 
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو(، در اين باره گفت: بعد از افتتاح ايستگاه های 

ميدان قيام و دوالب از خط 7 مترو که روز 14 اسفندماه صورت گرفت...

ششمين همايش و نمايشگاه سد و تونل ايران برگزار شد
»ششمين همايش و نمايشگاه سد و تونل ايران«، همزمان با روز »مهندسي« طي روزهاي 

پنجم و ششم اسفندماه سال 1399، به صورت آنالين با حضور وزير نيرو و معاون وزير نيرو در 
امور آب و آبفا برگزار شد. به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، ششمين همايش و نمايشگاه 
سد و تونل ايران با حمايت و مشارکت شرکت هاي فراب، مهندسي مشاور مهاب قدس، راه آهن 

شهري تهران و حومه )مترو(، قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء )ص(، عمران مارون، زيستاب، 
تجهيز تونل و چندين شرکت ديگر برگزار شد.

پيشرفت اجرايی باال در تمامی جبهه هاي كاری 
نصب تجهيزات اصلی و سيستم هاي كمكی نيروگاه درالوک 2

آنچه مي خوانيد گزارشی کوتاه از تالش و همت همكاران شرکت ساختمان و نصب فراب 
به عنوان پيمانكار نصب تجهيزات غيرمدفون نيروگاه درالوک2 واقع در اقليم کردستان 

عراق است...

تقدير ازعملكرد HSE شركت فراب و پيمانكاران زيرمجموعه  
سرپرست دستگاه نظارت پروژه نيروگاه سيكل ترکيبي پارس جنوبي در شرکت مهندسي 
قدس  نيرو، در نامه اي از عملكرد HSE شرکت فراب و پيمانكاران زيرمجموعه در ۵ سال 
فعاليت اجرايي نصب و راه اندازي بدون حادثه ناتوان کننده که معادل حدوداً 11 ميليون 

نفر- ساعت در اين پروژه است، قدرداني کرد..

اعالم اتمام موفقيت آميز حفاري تونل آزاد
معاون اجرايی سد قوچم و قطعه انتهايی سامانه انتقال آب سد آزاد در شرکت توسعه منابع 

آب و نيروی ايران با اهدای لوح تقديری، از عملكرد شرکت فراب در اتمام موفقيت آميز 
حفاري تونل آزاد در نهم ارديبهشت ماه 14۰۰ قدردانی کرد...

 نيروگاه پارس جنوبي؛ ادامه عمليات سركابل زنی
 كابل های 400 كيلوولت 

در دو ماهه اخير، عمده تالش های همكاران و پيمانكاران زير مجموعه شرکت ساختمان و 
نصب فراب در پروژه نيروگاه پارس جنوبی بر تكميل عمليات اجرايی و آماده سازی واحد اول 
بخار جهت ادامه عمليات سنكرون واحد، متمرکز شد. در اين راستا، اتاق کنترل ساختمان 

مرکزی... 

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

خودروهاي الكتريكي در شبكه هاي هوشمند
با توجه به روند رو به رشد مصرف انرژي و افزايش هزينه های انرژي، صنعت برق می بايستی 

برای مديريت انرژي توليدشده و مصرف، تغييراتی در الگوهاي خود ايجاد کند. سيستم 
شبكه هوشمند می تواند انتخاب مناسبی باشد زيرا سيستم به صورت هوشمندانه می تواند 

به کار خود ادامه دهد...

رويكردهاي برخورد با چالش هاي سازماني
 پارادايم فكري و تصميم هايمان، مي توانند ما را به بند بكشند يا آزادمان سازند. برخي 

افراد هرگز تغيير و تحولي ايجاد نمي کنند و همچنان درگير جهت بيني هاي قديمي خود 
باقي مي مانند و بر حفظ منطقه امن ايدئولوژي سازماني خودشان پافشاري مي کنند. آيا اين 
پافشاري بر عادات گذشته چيزي جزء نتيجه ثابت و بروز نشدن تفكرات و بينش ما نسبت 

به پديده و چالش هاي پيرامون نيست؟...

 ترسيم مسير رشد و بالندگی
 در راستاي هدف توسعه کتاب خواني و اشتراک محتواي کتاب هاي مطالعه شده در شرکت 

ساخت تجهيزات فراب، اين بار و با مشورت کميته آموزش شرکت، کتاب از خوب به عالي 
نوشته آقاي جيم کالينز و ترجمه سرکار خانم ناهيد سپهرپور از انتشارات پيک آوين 

انتخاب شد. در خالصه اين کتاب مي خوانيم: »از خوب به عالی، همانگونه که از نامش بر 
می آيد مسير رشد و بالندگی را ترسيم. راز موفقيت موسسات برتر دنيا را بازگو کرده و ما 

را با عملكرد مديران برتر آشنا می سازد و با متنی ساده و به دور از الفاظ تخصصی، مفاهيم 
مديريتی، را شرح می دهد. وجه تمايز آن از ساير کتاب های مديريتی نگرش خالق آن است، 

بدين معنا که اصول و روش های مديريتی را از قالب کليشه های هميشگی خارج کرده و 
می گويد که همه ما در هر زمينه ای که فعال باشيم، می توانيم باال و باالتر برويم، می توانيم 

افق ديد خود را وسعت بخشيم...

پرنده نگری
 اين اصطالح در ابتداي دهه ۸۰ شمسي و با توسعه اکوتوريسم در ايران رايج شد. اوايل، 

معادل مشخصي براي واژه Birdwatching و Birdwatcher وجود نداشت و هر 
کسي کلمه مورد عالقه اش را به کار مي برد. واژه هايي مثل تماشاي پرندگان، تماشاگر 

پرنده، پرنده پايي و پرنده پا، پرنده بازي و پرنده باز، پرنده بيني و پرنده بين و ...که از لحاظ 
دستور زبان فارسي يا زيبا نبودند و يا جامع. نهايتاً کلمه پرنده نگري و پرنده نگر مورد 

تأييد قرار گرفته و معادل سازي صورت گرفت. خيلي از اوقات دو کلمه پرنده نگري 
)Birdwatching( و پرنده شناسي )Ornithology( به اشتباه و به جاي همديگر به 

کار مي روند. هر چند اين دو واژه مشترکات زيادي دارند، اما بايد توجه کنيم که لزوماً يک 
پرنده نگر، يک پرنده شناس نيست و بالعكس...
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جلد نشريه شماره 73

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

 مقاله هاي تحقيقي يا تاليفي، مستند به منابع معتبر 
عالست. 

 مقاله هاي ارائه شده لزوما ديدگاه نشريه نيست.
 نشريه در تلخيص، اصالح و ويرايش مطالب آزاد است.
 مسئوليت صحت مطالب بر عهده نويسندگان است.
 نقل مطالب نشريه فراب فقط با ذکر منبع مجاز است.
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موفقيت شركت فراب
در اتمام حفاري تونل آزاد

تقدير از عملكرد HSE فراب
در پروژه نيروگاه پارس جنوبي

شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران اعالم كرد:

با اهداي لوح تقدير توسط كارفرماي پروژه صورت گرفت

خودروهاي الكتريكي
در شبكه هاي هوشمند؛

ذخيره سازهاي آينده

رويكردهاي
برخورد با
چالش هاي سازماني

افتتاح فاز سوم 
بزرگ ترين آب شيرين كن كشور در بندرعباس

ششمين همايش
سد و تونل ايران برگزار شد

امضاي قرارداد احداث بخش بخار
نيروگاه بمپور توسط فراب

 افتتاح ايستگاه آهنگ
در خط 7 مترو تهران

فاز سوم و نهايی آب شيرين كن يكصد هزار متر مكعبي بندرعباس به 
ظرفيت ۶0 هزار متر مكعب، با دستور رئيس جمهور از طريق ويدئو كنفرانس 
و با حضور استاندار و نمايندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی 

در محل پروژه، روز پنج شنبه نهم ارديبهشت ماه 1400 افتتاح شد.
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فاز سوم و نهايی آب شيرين كن
يكصد هزار متر مكعبي بندرعباس افتتاح شد

با دستور رئيس جمهور از طريق ويدئو كنفرانس

به  بندرعباس  مكعبي  متر  هزار  يكصد  آب شيرين كن  نهايی  و  سوم  فاز 
ظرفيت ۶0 هزار متر مكعب، با دستور رئيس جمهور از طريق ويدئو كنفرانس 
و با حضور استاندار و نمايندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی در 

محل پروژه، روز پنج شنبه نهم ارديبهشت ماه 1400 افتتاح شد.
مشاركت  پروژه،  اين  پيمانكار  فراب،  عمومي شركت  روابط  گزارش  به 
»شايا«، نماينده چهار شركت فراب، تانا انرژی، تيو انرژی و ماشين سازی 
شد  خواهد  موجب  پروژه،  اين  اجراي  نيرو  وزير  گفته  به  كه  است  ويژه 
آبرسانی به بندر خمير، پل، تازيان، بندرعباس، ۹ شهرک و 2۵ روستا با 
كيفيت بسيار خوبی انجام شود و جمعيتی حدود يک ميليون نفر از آب 

شرب برخوردار شوند.
اين پروژه به ظرفيت 20هزار متر مكعب، در تاريخ بيستم  فاز نخست 
آذرماه 13۹7 با حضور معاون اول رئيس جمهور و فاز دوم آن به ظرفيت 
20 هزار متر مكعب، در تاريخ بيست و ششم تيرماه 13۹۹ با دستور رئيس 
جمهور از طريق ويدئو كنفرانس افتتاح شده بود. فاز نهايي اين پروژه نيز به 
ظرفيت ۶0 هزار متر مكعب، در آيين افتتاح طرح های بزرگ وزارت نيرو در 
سه استان هرمزگان، مازندران و خوزستان در قالب چهارمين هفته پويش 
#هرهفته_الف_ب_ايران در سال جاري كه به صورت ويدئوكنفرانسی با 

حضور رئيس جمهور برگزار شد، به بهره برداري رسيد.
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امسال همه بايد بيش از سال های گذشته
در مصرف آب و برق صرفه جويی كنيم

رئيس جمهور در آيين افتتاح طرح های ملی وزارت نيرو:

رئيس جمهور با بيان اينكه متاسفانه 
با کاهش ۵۰ درصدی منابع آب  امسال 
ناشی از کمبود بارش ها، شاهد خشكسالی 
ما  امسال همه  در کشور هستيم،  گفت: 
بايد بيش از سال های گذشته و تا جايی 
که امكان پذير است، در مصرف آب و برق 

مراعات و صرفه جويی کنيم.
دکتر  والمسلمين  حجت االسالم 
در  را  مطلب  اين  روحانی«  »حسن 
نيرو  وزارت  ملی  طرح های  افتتاح  آيين 
و  مازندران  هرمزگان،  استان های  در 
افتتاح های  و گفت:  کرد  بيان  خوزستان 
انجام شده در حوزه سدسازی، طرح های 
آبرسانی و تصفيه خانه های آب و فاضالب، 
بسيار  مردم  نياز  مورد  آب  تامين  برای 
دولت،  اين  در  و  هستند  اساسی  و  مهم 
کارهای بسيار ارزشمندی در اين زمينه 

انجام شده است.
برای  نيرو  وزارت  از  قدردانی  با  وی 
تامين  زمينه  در  شده  انجام  تالش های 
از  گفت:  کشور،  نياز  مورد  برق  و  آب 
و  منظم  طور  به  امروز  تا   99 سال  آغاز 
و  بزرگ  طرح های  افتتاح  شاهد  هفتگی 
مهم عمرانی و خدماتی در کشور بوده ايم 

برای  پروژه ها  اين  از  بهره برداری  که 
اقليم خشک  در  که  ايران  مثل  کشوری 
قرار دارد، بسيار مفيد است. روحانی در 
اشاره  با  خود  سخنان  از  ديگری  بخش 
#هرهفته_الف_ب_ايران  پويش  آغاز  به 
 9۸ سال  اواسط  از  نيرو  وزارت  از سوی 
همچنين  اميد  و  تدبير  دولت  در  گفت: 

تحول بزرگی در توليد برق از انرژی های 
 ۸۰ حدود  و  افتاده  اتفاق  تجديد پذير 
درصد از ظرفيت توليد برق کشور از اين 

محل، در اين دولت ايجاد شده است.
به  اشاره  با  همچنين  جمهور  رئيس 
برنامه ريزی  بر  مبنی  نيرو  وزير  گزارش 
آب  حوزه  پروژه های  افتتاح  تداوم  برای 
پايان سال 14۰۰، خاطرنشان  تا  برق  و 
کرد: بارها تكرار کرده ام که اگر چه دوره 
اميد حدود 1۰۰  و  تدبير  فعاليت دولت 
نبايد  ما  اما  پايان می رسد،  به  ديگر  روز 
چند  اين  برای  برنامه ريزی  فكر  به  فقط 
ماه باشيم و همه اقدامات و برنامه ريزی ها 
باشد.  به همه سال 14۰۰  بايد معطوف 
چرا که بحث ما بحث اين دولت و دولت 
بعد نيست، بلكه موضوع پيشرفت کشور 

و آسايش مردم است.

وزير نيرو در پاسخ به رئيس جمهور در 
خصوص قيمت تمام شده يک متر مكعب 
در  گفت:  نمک زدايی،  سامانه های  در  آب 
مناطق ساحلی، قيمت به مراتب کمتر از آبی 
است که شيرين و به مناطق مرکزی کشور 
منتقل می شود که در اين حالت، دو يورو 
هزينه می برد. اما در مناطق ساحلی کمتر 
دولت  يارانه  با  و  است  دالر  يک  حدود  از 
متعارف  قيمت  با  آب  تضمينی،  خريد  و 
در اختيار مردم قرار می گيرد. دکتر »رضا 
افتتاح  آيين  در  را  مطلب  اين  اردکانيان« 
استان های  در  نيرو  وزارت  ملی  طرح های 
هرمزگان، مازندران و خوزستان بيان کرد و 
گفت: با گذشت سه هفته از پويش در سال 
پويش  قالب  در  طرح   21 تاکنون  جاری، 

شش  اعتبار  با  #هرهفته_الف_ب_ايران 
هزار و 1۰۰ ميليارد تومان به بهره برداری 
در  چهارم  هفته  در  امروز  و  است  رسيده 
استان های هرمزگان، مازندران و خوزستان، 
حدود  سرمايه گذاری  با  عمده  طرح  چهار 

2۶۰۰ ميليارد تومان افتتاح خواهد شد.  وي 
با بيان اينكه برنامه پويش تا آخرين هفته 
ادامه  داشت،  خواهد  ادامه  امسال  اسفند 
داد: اهميت اين طرح ها در آن است که در 
يكی از خشک ترين سال ها به بهره برداری 

قابل  کم بارشی  با  که  حالی  در  می رسند، 
کم آبی  اين  و  هستيم  مواجه  مالحظه ای 
اثر خود را به طور مستقيم در بخش آب و 
نيز در بخش برق به لحاظ کمبود منابع در 
سدها برای توليد انرژی نشان می دهد. وزير 
نيرو گفت: يكی از طرح های امروز، فاز نهايی 
آب شيرين کن بندرعباس است که دو فاز 
آن در سال های 97 و 99 جمعا با ظرفيت 
4۰ هزار متر مكعب در شبانه روز افتتاح شد. 
فاز نهايی آن ۶۰ هزار متر مكعب است که 
موجب خواهد شد آبرسانی به بندر خمير، 
 2۵ و  شهرک   9 بندرعباس،  تازيان،  پل، 
روستا با کيفيت بسيار خوبی انجام شود و 
جمعيتی حدود يک ميليون نفر از آب شرب 

برخوردار شوند.

وزير نيرو اعالم كرد:

قیمت تمام شده کمتر از یک دالر
 برای هر مترمکعب نمک زدایی آب دریا در شهرهای ساحلی
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روايتبه
تصوير

مدير عامل شركت آب و فاضالب
 استان هرمزگان خبر داد:

بهره مندی یک میلیون نفر 
از آب آب شیرین کن 

بندرعباس
با  هرمزگان  فاضالب  و  آب  شرکت  مديرعامل 
آب شيرين کن  سوم  فاز  تكميل  برای  اينكه  بيان 
يكصد هزار متر مكعبی، اعتباری بالغ بر هشت هزار 
و ۶9۰ ميليارد ريال توسط بخش خصوصی هزينه 
شده است، گفت: آبفاي هرمزگان با خريد تضمينی 
آب توليدی اين آب شيرين کن، آب شرب مورد نياز 
4 شهر، 9 شهرک و 2۵ روستا با جمعيتی بالغ بر 
يک ميليون نفر را تامين می کند. »امين قصمی« 
اين مطلب را در آيين افتتاح فاز سوم آب شيرين کن 
يكصد هزار متر مكعبی بندرعباس بيان کرد و گفت:  
از امروز و با بهره برداری از فاز سوم اين پروژه، مردم 
شهر بندرعباس نيز طعم با کيفيت ترين آب توليدی 
برای  سرآغازی  اميدواريم  که  چشيدند  را  استان 

تامين آب پايدار در ديگر مناطق هرمزگان باشد.
به گفته مديرعامل آبفای استان هرمزگان، اين 
آب شيرين کن يک فرصت حياتی برای تامين آب 
از فاز نخست آن در  با بهره برداری  استان بود که 
سال 97، يكی از چالش های بزرگ آب و فاضالب 
در شهرستان خمير برطرف شد. وی افزود: تا پيش 
پرتنش ترين  از  يكی  عنوان  به  بندرخمير  اين،  از 
شهرستان ها در تامين نياز آبی بود که با بهره برداری 
به  شهرستان  اين  آب  منابع  آن،  نخست  فاز  از 
پايداری الزم رسيد. قصمی ادامه داد: با بهره برداری 
تاثيرات آن به شرق  اين پروژه، دامنه  فاز سوم  از 
آب  برداشت  تا  شد  باعث  و  رسيد  نيز  هرمزگان 
مورد  کشاورزی  بخش  برای  و  کاهش  ميناب،  از 
استفاده قرار گيرد. مديرعامل شرکت آب و فاضالب 
برای تكميل فاز سوم آب  اينكه  بيان  با  هرمزگان 
بالغ  اعتباری  مكعبی،  متر  هزار  يكصد  شيرين کن 
توسط بخش  ريال  ميليارد  و ۶9۰  بر هشت هزار 
با  اين شرکت  افزود:  است،  هزينه شده  خصوصی 
خريد تضمينی آب توليدی اين آب شيرين کن، آب 
شرب مورد نياز 4 شهر، 9 شهرک و 2۵ روستا با 
جمعيتی بالغ بر يک ميليون نفر را تامين می کند. 
قصمی در ادامه اضافه کرد: اجرای 33 کيلومتر خط 
انتقال آب از آب شيرين کن يكصد هزار متر مكعبی 
بزرگ ترين  از  ديگر  يكی  نيز  داماهی  مخازن  تا 
آب  سرانجام  آن،  تكميل  با  که  است  طرح هايی 
بندرعباس  کالنشهر  به  آب شيرين کن  آشاميدنی 

رسيد.
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نيروگاه  بخار  بخش  احداث  قرارداد 
سيستان   استان  بمپور  سيكل  ترکيبی 
جلب  وکار  ساز  قالب  در  بلوچستان  و 
شرکت  بين  خصوصی،  بخش  مشارکت 
مادر تخصصی توليد نيروی برق حرارتی 

و شرکت فراب، امضا و مبادله شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، 
»محسن طرزطلب«، مدير عامل شرکت 
توليد نيروي برق حرارتی، در مراسم امضا 
راستای  در  گفت:  قرارداد،  اين  مبادله  و 
افزايش توليد برق و پاسخگويی به رشد 
مصرف در منطقه، صرفه جويی در مصرف 
نيروگاه های  راندمان  افزايش  سوخت، 
و  ترکيبی  به سيكل   آن  تبديل  با  گازی 
جذب مشارکت بخش خصوصی، احداث 
واحد بخار 1۶۰ مگاواتی نيروگاه بمپور در 

دستور کار قرار گرفته است.
وی با بيان اينكه اين واحد نيروگاهي با 
اعتباری بالغ بر 13۰ ميليون يورو احداث 
بمپور  نيروگاه  داد:  ادامه  شد،  خواهد 

دارای دو واحد گازی 1۶۰ مگاواتی است 
که با احداث اين واحد بخار، ظرفيت اين 
مگاوات  به 4۸۰  نيروگاه سيكل  ترکيبی 

افزايش خواهد يافت.
با  حرارتی  برق  شرکت  مديرعامل 
راستای  در  اقدام  اين  اينكه  به  اشاره 
قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی 
بين شرکت هاي برق حرارتی و فراب در 
با  گفت:  است،  گرفته  قرار  کار  دستور 
برق  فروش  در حوزه  بازيگر جديد  ورود 
مزايای  کشور،  جنوب  شرق  منطقه  در 
رقابتی در بازار عمده فروشی برق در اين 

منطقه افزايش خواهد يافت.
طرزطلب با تاکيد بر اينكه افتتاح اين 
به حدود  را  نيروگاه  راندمان  بخار،  واحد 
کرد:  اضافه  رساند،  خواهد  درصد   ۵۰
اجرای اين پروژه موجب اشتغال زايی براي 
3۰۰ نفر در طول دوره احداث و ۵۰ نفر 

در زمان بهره برداری خواهد شد.
اين واحد  با احداث  افزود:  وي سپس 

متر  ميليون   19۰ از  بيش  ساالنه  بخار، 
مكعب در مصرف سوخت گاز طبيعی نيز 

صرفه جويی خواهد شد.
در  حرارتی  برق  شرکت  عامل  مدير 
از  يكي  عنوان  به  فراب  گروه  از  پايان 
نام  حرارتي  برق  شرکت  خوب  همكاران 
اين  موفق  اجراي  اميدوارم  گفت:  و  برد 
عملكرد  کارنامه  و  سابقه  در  نيز  پروژه 

فراب ثبت شود.
»علي  دکتر  مي افزايد:  گزارش  اين 
نيز  فراب،  گروه  عامل  مدير  وکيلي«، 
بخش  احداث  قرارداد  امضاي  مراسم  در 
بخار نيروگاه سيكل  ترکيبی بمپور گفت: 
وظيفه اي  انجام  راستاي  در  فراب  گروه 
که در کمک به وزارت نيرو براي توسعه 
زيربناهاي صنعت آب و برق در کشور و 
به ويژه در مناطق کمتر توسعه يافته دارد، 
احداث  براي  را  توان خود  و  تالش  تمام 
بخش بخار نيروگاه سيكل  ترکيبی بمپور 
کار  به  بلوچستان  و  سيستان   استان  در 

با  فراب  گروه  عامل  مدير  بست.  خواهد 
قدرداني از مديريت شرکت برق حرارتي 
موفق،  و  خوب  کارفرماي  يک  عنوان  به 
ابراز اميدواري کرد: با افزايش توليد برق 
در  انرژي  مصرف  رشد  به  پاسخگويی  و 
احداث  با  بلوچستان  و  سيستان  منطقه 
بخش بخار نيروگاه بمپور، گامي در جهت 
برداشته  منطقه  اين  مردم  رفاه  افزايش 
از حضور  بعد  گزارش،  اين  پايه  بر  شود. 
و  »واگذاري  مناقصه  در  فراب  شرکت 
بمپور«  ترکيبي  سيكل  نيروگاه  توسعه 
دنبال  به  و  مناقصه  اين  در  موفقيت  و 
قراردادي،  مذاکرات  رسيدن  سرانجام  به 
قرارداد اين پروژه در تاريخ 23 اسفندماه 
1399 بين شرکت مادر تخصصي توليد 
فراب،  شرکت  و  حرارتي  برق  نيروي 
امضا و مبادله شد. محدوده کاري فراب 
واحد  يک  احداث  شامل  پروژه،  اين  در 
همراه  به  مگاوات   1۶۰ ظرفيت  به  بخار 

سيستم هاي جانبي مربوط است.

با برنده شدن فراب در مناقصه و امضاي قرارداد با شركت   برق حرارتی

فراب بخش بخار نيروگاه
 سيكل  تركيبی بمپور را احداث مي كند
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ايستگاه آهنگ در خط 7 مترو تهران، 
با   1399 اسفندماه   2۶ سه شنبه  روز 
به  شهري  مديران  از  جمعي  حضور 

بهره برداری رسيد.
شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
فراب، مدير عامل شرکت راه آهن شهری 
اين باره گفت:  تهران و حومه )مترو(، در 
قيام  ميدان  ايستگاه های  افتتاح  از  بعد 
 14 روز  که  مترو   7 خط  از  دوالب  و 
اسفندماه صورت گرفت و همچنين آغاز 
امام  يادگار  ايستگاه های  از  بهره برداری 
)ره( و شهيد ستاری از خط ۶ مترو که 
روزهای  در  شد،  محقق  اسفندماه   23
اشرفی  شهيد  ايستگاه های  سال،  پاياني 
اصفهانی و دانشگاه تربيت مدرس در خط 
۶ و ايستگاه آهنگ در خط 7 در اختيار 

شهروندان پايتخت قرار گرفت.
برای  اينكه  بيان  با  امام«  »علی 
ميليارد   9۰۰ حدود  ايستگاه  هر  احداث 

ايستگاه  گفت:  است،  شده  هزينه  تومان 
تقاطعی دانشگاه تربيت مدرس در تقاطع 
آل  جالل  و  چمران  شهيد  بزرگراه های 

احمد، و در مجاورت زيرگذر گيشا واقع 
ايستگاه  کرد:  اضافه  امام  است.  شده 
تربيت مدرس در خط 7، اسفندماه سال 
1397 به بهره برداری رسيد و حاال نوبت 
به افتتاح دسترسی ايستگاه به خط ۶ فرا 
رسيده است. مدير عامل شرکت راه آهن 
درباره  )مترو(  حومه  و  تهران  شهری 
آهنگ  ايستگاه  گفت:  آهنگ  ايستگاه 
که با معماری ويژه و متفاوتی در اختيار 
محدوده  در  مي گيرد،  قرار  شهروندان 

بزرگراه شهيد محالتی واقع شده است.
سال های  در  است  قرار  وي،  گفته  به 
آينده و در مجاورت اين ايستگاه، مجتمع 
شايسته  خدمتی  و  احداث  ايستگاهی، 
به  خدماتی  و  تفريحی  حوزه های  در 

شهروندان اين محدوده ارائه شود.

افتتاح ايستگاه آهنگ در خط 7 مترو تهران
 با حضور جمعي از مديران شهري انجام شد
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و  سد  نمايشگاه  و  همايش  »ششمين 
»مهندسي«  روز  با  همزمان  ايران«،  تونل 
طي روزهاي پنجم و ششم اسفندماه سال 
1399، به صورت آنالين با حضور وزير نيرو 
و معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، 
ششمين همايش و نمايشگاه سد و تونل 
شرکت هاي  مشارکت  و  حمايت  با  ايران 

فراب، مهندسي مشاور مهاب قدس، راه آهن 
قرارگاه  )مترو(،  حومه  و  تهران  شهري 
سازندگي خاتم االنبياء )ص(، عمران مارون، 
شرکت  چندين  و  تونل  تجهيز  زيستاب، 
ديگر برگزار شد. در اين همايش، با نگاهی 
حرفه ای به بررسی روش های بهبود و ارتقاي 
سدسازی  بخش های  در  مرتبط  مسائل 
ارائه  همچنين  و  زيرزمينی  فضاهای  و 
راهكارهای کاربردی و عملياتی به منظور 

حل معضالت، به چالش ها و مشكالت پيش 
روی حوزه سد و تونل پرداخته شد.

»رسول  دکتر  همايش،  اين  رئيس   
زرگرپور«، معاون پيشين وزير نيرو در امور 
آبفا، و دبير علمی آن، دکتر »علی  آب و 
شرکت  عامل  مدير  عالي  مشاور  نورزاد«، 

فراب، است.

نشست هاي علمي
در ششمين همايش سد و تونل ايران، 
شش نشست و دو پنل ارائه مقاالت در دو 
حوزه سد و تونل برگزار شد که »چالش های 
ارز«؛  نرخ  نوسانات  و  مالی  منابع  تامين 
اجتماعی،  اثرات  زيرزمينی:  »سازه های 
زيست محيطی و ميراث فرهنگی«؛ »نقش 
سدها در کنترل سيالب با تاکيد بر سيالب 
توسعه  در  سدها  »نقش  139۸«؛  سال 
»تونل های  آبزی پروری«؛  و  گردشگری 
در  ويژه  به  مشكالت  و  مسائل  مكانيزه، 
محيط های  در  زياد  آب  فشار  شرايط 
و  پرثمر  تالش  سال  »چهل  و  خردشده« 
بايدهايی که انجام نداده ايم«، عنوان هاي اين 

نشست ها بود.

محورهای همايش
بخش  دو  در  همايش  اين  مقاله هاي 
محورهای  که  شدند  ارائه  تونل  و  سد 
بخش سد شامل: کاربرد روش  هاي هوش 
تحليل  در  ماشين  يادگيری  و  مصنوعی 
مخازن؛  بهره برداری  و  سدها  طراحی  و 
قابليت  و  قطعيت  عدم  ريسک،  تحليل 
اطمينان در تحليل، طراحی و بهره  برداری 

از سدها؛ اثرات تغيير اقليمی در طراحی 
سدسازی  جايگاه  سدها؛  بهره برداری  و 
 )IWRM( پيوسته  به هم  مديريت  در 
حوضه های آبريز؛ کاربرد روش های نوين 
سنجش از دور و داده  های ماهواره ای در 
رفتارنگاری سدسازی؛ همبست آب، غذا، 
انرژی و محيط زيست و نقش سدها در 

توسعه گردشگری و آبزی پروری بود.
در بخش تونل نيز، محورهای مقاالت 
بهر ه گيری  چالش های  و  مزايا  شامل: 
در   NATM و  سنتی  روش های  از 
مسائل  مكانيزه،  تونل های  تونل سازی؛ 
به ويژه در شرايط فشار آب  و مشكالت 
زياد در محيط های خرد شده؛ سازه های 
زيست  اجتماعی،  اثرات  زيرزمينی: 
و  چالش  ها  فرهنگی؛  ميراث  و  محيطی 
راهكارهای احداث تونل  های بزرگ مقياس 
مسائل  شهری؛  متراکم  محيط  های  در 
مهندسی،  زمين  شناسی  مخاطرات  و 
استفاده  با  زيرزمينی  آب  و  ژئومكانيكی 
چارچوب  در  اطمينان  قابل  تحليل  از 
زيست محيطی،  مسائل  ريسک؛  مديريت 
و  در ساخت   )HSE( بهداشت  و  ايمنی 
بهره برداری از تونل ها و کاربرد روش  های 
ايمن  بهره  برداری  و  رفتارنگاری  نوين 
تونل ها، بود.  در بخش عمومی همايش نيز، 
آينده ظرفيت های  مقاالتي در محورهاي: 
تامين  چالش های  مشاوره؛  و  پيمانكاری 
نقش  ارز؛  نرخ  نوسانات  و  مالی  منابع 
مطالعات اجتماعی و اقتصادی در موفقيت 
طرح های عمرانی و چهل سال تالش پرثمر 

و کارهايی که نكرده ايم، ارائه شد.

با حمايت و مشاركت شركت فراب

ششمين همايش و نمايشگاه سد و تونل ايران برگزار شد
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در  تغيير  اينكه  بيان  با  نيرو  وزير 
همه جانبه  توجه  راستاي  در  رويكردها 
احداث  مانند  مهمي  موضوع هاي  به 
سازه هاي بزرگ آبي و سامانه هاي انتقال 
موضوع  سمت گيري  شاهد  گفت:  است، 
مولفه هاي  به  سازه اي  از  همايش ها 
مديريتي با تكيه بر رويكرد ميان رشته اي 

هستيم.
مطلب  اين  اردکانيان«  »رضا  دکتر 
افتتاحيه  مراسم  به  تصويری  پيام  در  را 
ششمين همايش و نمايشگاه سد و تونل 
ما  برای  امروز  گفت:  و  کرد  بيان  ايران 
با  آب  تامين  مديريت  که  است  روشن 
انتقال،  و  تامين  بزرگ  احداث سازه های 
آب  تقاضای  مديريت  از  بعد  مرحله  در 

وی  می گيرد.  قرار  آبريز  حوضه های  در 
ادامه داد: اگر در اين دوره از همايش به 
ارائه  مقاالت  و  شده  مطرح  موضوع هاي 
موضوعی  کنيم، سمت گيری  توجه  شده 
مؤلفه های  به  سازه ای  از  را  همايش  اين 
مديريتی با تكيه بر رويكرد ميان رشته ای 
و  تحول  نشانه  اين  بود.  خواهيم  شاهد 
تغيير در رويكردها در راستای توجه همه 
جانبه به موضوع هاي مهمی مانند احداث 
سازه های بزرگ آبی و سامانه های انتقال 

است.
 اردکانيان با بيان اينكه اميدوارم اين 
مديريت  خم  و  پيچ  پر  مسير  دستاورد 
آب با فراز و نشيب های پيش رو، مسير 
به  کرد:  اضافه  کند،  طی  را  پيشرفت 

گونه ای که مانند پيشرو بودن کشور در 
در  آبی  بزرگ  سازه های  احداث  زمينه 
جهان، رتبه مناسبی نيز در مديريت آب 
نيز بتوان کسب کرد. وزير نيرو با اشاره 
موضوع  در  اقوام  ساله  هزاران  تجربه  به 
هزاران  تجربه  کرد:  خاطرنشان  آب، 
آسيا  غرب  مناطق  در  ساکن  اقوام  ساله 

بزرگ  تمدن های  همچون  خاورميانه،  و 
بين النهرين  مصر،  ايران،  فعلی  ساکنان 
مردم  قابليت های  بر  شاهدی  سومر،  و 
برای  الزم  دانش  ايجاد  در  مناطق  اين 
است.  آب  انتقال  و  تامين  فنون  توسعه 
از  بيش  قدمت  با  از سدهای  افزود:  وی 
پنج هزار سال تا تونل های انتقال آب که 
شده  حفر  زيرزمين  در  بسيار  مهارت  با 
برای  محلی  از  کيلومتر  صدها  را  آب  و 
مصارف انتقال داده و قنات هاي بسياری 
در فالت مرکز ايران با قدمت بسيار که 
به  سازمان های جهانی  در  آنها  از  برخی 
عنوان ابتكارهاي ايرانيان به ثبت رسيده، 
در  سرزمين  اين  ساکنان  افتخار  موجب 

قرن ها پيش بوده است.

مراسم اختتاميه ششمين همايش سد 
و تونل ايران با سخنراني معاون وزير نيرو 
آبفا و مدير عامل شرکت  امور آب و  در 
مديريت منابع آب ايران، روز چهارشنبه 
ويدئو  به صورت  اسفندماه 1399  ششم 
تقي زاده  »قاسم  شد.  برگزار  کنفرانس 
همه  گفت:  مراسم  اين  در  خامسي« 
به  دارند  آشنايی  تاريخ  با  که  آ نهايی 
نخستين  که  کرده اند  مشاهده  روشنی 
رودها  بزرگ ترين  کنار  در  تمدن ها 
را  انسان  بقای  است، چون  گرفته  شكل 
در  افزود:  وی  می ديدند.  آب  وجود  در 
فرهنگ ما ايرانيان، پيشينه اي طوالنی و 
باورهای اساطيری زيادي در حفاظت از 
آب وجود دارد. تقی زاده خامسی با اشاره 
به مسئله جنگ و صلح بر سر آب گفت: 
و  هستند  منابع  از  برتر  تصميم ها  البته، 
وجود  به  را  تنش ها  غلط،  تصميم هاي 

می آورند و تصميم درست، آن را کاهش 
می دهد.

آبفا  و  آب  امور  در  نيرو  وزير  معاون 
و  خشک  کشور  در  آب  افزود:  ادامه  در 
نيمه خشكی مانند ايران که ۵۰ درصد از 
جمعيت آن در نقاطی سكونت دارند که 
2۰ درصد منابع آب وجود دارد، متاعی 
مغتنم و کمياب است و برای همين است 
که در گذشته، برای توزيع آب در قزوين، 
شيخ  و  داشته ايم  صفحه ای   ۸ طومار 
آب  تقسيم  برای  وسيع  طوماری  بهايي، 

زاينده رود نگاشته است.
سابقه  کشورمان،  در  ما  افزود:  وی 
برای  و  داريم  ساله سدسازی  هزار  چند 
۵۰۰ سال بزرگ ترين سد قوسی جهان، 
امروز  اما  است،  ايجاد شده  ما  در کشور 
اين  و  ملی  سد   2۰۰ حدود  داشتن  با 

تاريخچه مهم، کجا ايستاده ايم؟

منابع  مديريت  شرکت  عامل  مدير 
آب ايران سپس گفت: کاهش سطح آب 
خشكسالی های  اقليم،  تغيير  زيرزمينی، 
با  همراه  ترسالی های  و  طوالنی 
سيالب های مخرب، سرنوشت ايران شده 
جمع آوری  از  نبايد  ما  اين رو،  از  است. 

حتي يک قطره  آب غفلت کنيم.
وی افزود: می توان حتی با کمبود آب 
به توسعه متوازن رسيد و در اين زمينه، 
از نقش سدها در مديريت آب نبايد غفلت 

کرد. تقی زاده خامسی سپس همچنين با 
و  خوزستان   9۸ سال  سيالب  به  اشاره 
نقش سدها در کنترل آن گفت: اگر در 
آن روزها تصميم درست گرفته نمی شد، 
شايد نيمی از خوزستان را آب برده بود. 
روزی که ورودی آب به کرخه به هشت 
هزار و 7۰۰ متر مكعب بر ثانيه رسيد و 
ورودی رودخانه کارون در اهواز، سه هزار 
و ۵۰۰ متر مكعب بر ثانيه بود، اين سدها 
بودند که نقش بی بديل خود را ايفا کردند 
و تصميمات درست کارشناسی در ورود 
و خروج آب از سدها، توانست شهرهای 

بزرگ خوزستان را از سيل نجات دهد.
و  مديران  از  همچنين  وی 
دکتر  ويژه  به  همايش،  دست اندرکاران 
خواستار  و  کرد  قدرداني  نورزاد  علي 
در  شده  مطرح  مطالب  موثر  جمع بندی 

همايش شد.

وزير نيرو در پيام تصويری به مراسم افتتاحيه همايش سد و تونل ايران:

مدیریت تأمین آب با احداث سازه های بزرگ
 در مرحله بعد از مدیریت تقاضای آب قرار می گیرد

معاون وزير نيرو در اختتاميه همايش سد و تونل ايران:

سدهاي بزرگ ناجي خوزستان در سیالب بزرگ سال 98  بودند
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از  کوتاه  گزارشی  مي خوانيد  آنچه 
تالش و همت همكاران شرکت ساختمان 
نصب  پيمانكار  عنوان  به  فراب  نصب  و 
درالوک2  نيروگاه  غيرمدفون  تجهيزات 

واقع در اقليم کردستان عراق است:
- بخش نصب تجهيزات اصلي:

سقفی  جرثقيل  راه اندازي  و  نصب  با 
نيروگاه در پايان اسفند ماه سال 1399 و 
علي رغم همه موانع و مشكالت، خصوصا 
کوويد  پاندمي  از  ناشي  محدوديت هاي 
19 و بسته شدن مرزها، عمليات اجرايی 
نصب قطعات توربين واحد اول آغاز شد 
پشت  با  و  ممكن  زمان  درکوتاهترين  و 
باتوم  الورينگ  مراحل  گذاشتن  سر 
رينگ، نصب و تنظيمات ويكت گيت ها، 
نصب اوتر هدکاور، انجام تست هاي رانر، 
پيت  داخل  به  پارت  روتاری  الورينگ 
توربين، نصب و تنظيمات سرو موتورها تا 
مرحله Shaft Free  به انجام رسيده و 

تحويل مشاور مقيم شد.
با  نيز  اول  واحد  ژنراتور  بخش  در 
و  نصب  واحد  به  اسپايدر  روتور  انتقال 
ورق  عمليات  آن،  اوليه  تنظيمات  انجام 
چيني روتور آغاز شد و در ادامه با همت 
نيمه  دو  کردن  کوپل  تالشگر،  همكاران 
آن،  روي  بر  آپربراکت  مونتاژ  و  استاتور 
ژنراتور  پيت  داخل  به  استاتور  الورينگ 
نيز انجام پذيرفته و در آينده نزديک پس 
آپر  و  استاتور  مرکزي  هم  تنظيمات  از 
خواهد  آغاز  وايندينگ  عمليات  براکت، 

شد.
عمليات  نيز  نيروگاه  دوم  واحد  در 
نصب قطعات توربين با کوپل کردن دو 
نيمه باتم رينگ و انتقال و نصب آن بر 
روي استي رينگ، انتقال24 عدد ويكت 
گيت به نيروگاه و تميزکاري آنها و انجام 

انجام  حال  در  هدکاور  اوتر  تنظيمات 
است.

- بخش Auxiliary )سيستم هاي 
كمكی(:

در بخش مكانيكال و نصب تجهيزات 
سيستم هاي کمكی نزديک به ۸۰ درصد 
مخازن  همچون  نيروگاه  تجهيزات 
و  پمپ   ،LP کمپرسورهای   ،WLD
سيستم  حرارتي  مبدل هاي  و  فيلتر 
است.  شده  نصب   ... و  نيروگاه  کولينگ 
تهويه  سيستم  اجرايي  فعاليت هاي 
نيروگاه نيز با پيشرفت 9۰ درصد در حال 

انجام است.
سيستم هاي  لوله کشي  بخش  در 
کمكي، بخش قابل توجهي از رنگ آميزي 
و لوله کشي سيستم هاي دريناژ و کولينگ 

انجام پذيرفته است. 
در بخش برق و ابزار دقيق، بخش قابل 
کابل،  نردبان  و  سيني  نصب  از  توجهي 
و  روکار  ارت  طبقات،  روشنايي  سيستم 
سيستم هاي  به  مربوط  تابلوهاي  نصب 
همچنين  است.  رسيده  انجام  به  کمكي 
عمليات کابل کشی نيروگاه نيز با تسريع 
شده  آغاز  زمان بندي  برنامه  به  نسبت 

است.
بخش  در  شده،  ذکر  موارد  بر  عالوه 
برق و ابزار دقيق هر دو واحد نيز عمليات 
نصب تابلوهای سيستم پروتكشن ، نصب 
ترانس و تابلوهای سيستم تحريک، نصب 
ترانس هاي  نصب  و   NGR تابلوهای 

کمكی انجام شده است. 
وجود  با  ديسيلتينگ  بخش  در 
نصب  کاري،  مقطع  اين  در  کار  صعوبت 
Outlet pipe و عمليات نصب  تمامی 
به  و 4  دو شيار 3  در   Slotted pipe

پايان رسيده است.

پيشرفت اجرايی باال در تمامی جبهه هاي كاری 

نصب تجهيزات اصلی
 و سيستم هاي كمكی نيروگاه درالوک 2



15

مجله خبري

نشريه شماره 73 | فروردين و ارديبهشت 1400

قطعه  و  قوچم  سد  اجرايی  معاون 
در  آزاد  سد  آب  انتقال  سامانه  انتهايی 
ايران  نيروی  و  آب  منابع  توسعه  شرکت 
با اهدای لوح تقديری، از عملكرد شرکت 
حفاري  موفقيت آميز  اتمام  در  فراب 
 14۰۰ ارديبهشت ماه  نهم  در  آزاد  تونل 

قدردانی کرد.
شرکت  روابط عمومی  گزارش  به 
امضای  به  که  تقدير  لوح  اين  در  فراب، 
سد  اجرايی  معاون  رحمانی«،  »رامين 
قوچم و قطعه انتهايی سامانه انتقال آب 
و  آب  منابع  توسعه  شرکت  در  آزاد  سد 
نيروی ايران، رسيده، آمده است: »نظر به 
آزاد که  تونل  موفقيت آميز حفاري  اتمام 
 ،)TBM( در زمره تونل هاي بلند مكانيزه
اين  و  است،  ويژه  مشخصات  با  و  دشوار 
با وجود مشكالت پيش بيني نشده،  مهم 
حاصل  مطلوب  زمان  و  دقت  کيفيت،  با 
عملكرد  و  زحمات  از  بدين وسيله  شد، 

مثبت و مؤثر مدير پروژه، دست اندرکاران 
تالش  و  همت  با  که  پروژه،  پرسنل  و 
سرانجام  به  را  کار  اين  خود  شبانه روزي 

رساندند، قدردانی می گردد.
در  را  مجموعه  آن  روزافزون  توفيق 
از  کشور،  پروژه هاي  ساير  به  خدمت 

خداوند منان خواستارم.«
تونل  پروژه  می افزايد:  گزارش  اين 
مشتمل  کردستان،  استان  در  واقع  آزاد 
تونل  کيلومتر   11 اجرای  و  طراحی  بر 
خروجی  و  ورودی  سازه های  و  مكانيزه 

است.
دستگاه  يک  با  آزاد  تونل  حفاری   
شرکت  از  که   EPB نوع  از   TBM
امانی  قالب  در  تأمين شد،  »هرنكنشت« 
دوم(  دست  پيمانكار  به  ارجاع  )بدون 
توسط شرکت فراب انجام شد و طراحی 
پروژه نيز توسط معاونت مهندسی فراب 

انجام پذيرفته است.

پروژه  نظارت  دستگاه  سرپرست 
در  جنوبي  پارس  ترکيبي  سيكل  نيروگاه 
شرکت مهندسي قدس  نيرو، در نامه اي از 
عملكرد HSE شرکت فراب و پيمانكاران 
اجرايي  فعاليت  سال   ۵ در  زيرمجموعه 
نصب و راه اندازي بدون حادثه ناتوان کننده 
که معادل حدوداً 11 ميليون نفر- ساعت 

در اين پروژه است، قدرداني کرد.
به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، 
سرپرست  شكوه«،  »محمدرضا  نامه  در 
پارس  نيروگاه  پروژه  نظارت  دستگاه 
نيرو،  قدس   مهندسي  شرکت  در  جنوبي 
به جانشين مديريت احداث پروژه نيروگاه 
است:  آمده  جنوبي  پارس  ترکيبي  سيكل 

HSE شرکت  گروه  عملكرد  به  توجه  »با 
فراب در راستاي اجرايي شدن خط مشي و 
ايمني و محيط  اهداف مديريت بهداشت، 
زيست شرکت نفت و گاز پارس و دستيابي 
به 11.۰۰۰.۰۰۰ نفر ساعت فعاليت اجرايي 
نصب و راه اندازي بدون حادثه ناتوان کننده 
پروژه،  آغاز  از  سال   ۵ از  بيش  طول  در 
شايسته است از زحمات HSE شرکت هاي 
گروه  نصب،  زمينه  در  فراب  نصب  فراب، 
راه انداز، سپاسد اجراي ساختمان، و ديگر 
شرکت  طرف  از  زيرمجموعه  پيمانكاران 
فراب قدرداني به عمل آيد. از خداوند منان، 
ادامه روند بدون حادثه پروژه را تا رسيدن 

به تحويل قطعي خواستاريم.«

با اهداي لوح تقدير از سوي كارفرمای پروژه صورت گرفت

اعالم اتمام موفقيت آميز حفاري تونل آزاد

 از سوي كارفرمای پروژه نيروگاه پارس جنوبی صورت گرفت

تقدير ازعملكرد HSE شركت فراب 
و پيمانكاران زيرمجموعه 
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تالش های  عمده  اخير،  ماهه  دو  در   
مجموعه  زير  پيمانكاران  و  همكاران 
شرکت ساختمان و نصب فراب در پروژه 
عمليات  تكميل  بر  پارس جنوبی  نيروگاه 
بخار  اول  واحد  آماده سازی  و  اجرايی 
واحد،  سنكرون  عمليات  ادامه  جهت 
کنترل  اتاق  راستا،  اين  در  متمرکز شد. 
ساختمان مرکزی که اولويت ويژه ای در 
تابلوها،  نصب  با  است،  سنكرون  مسير 
به  مختلف  جزاير  از  کابل کشی  انجام 
تابلوهای سرور  انتقال  ساختمان مذکور، 
هال  توربين  در  موقت  کنترل  اتاق  از 
واحد سوم، انجام تست وکانكشن کابل ها 
و تابلوها، آماده و تحويل گروه راه اندازی 

 Steam Blow شد. پس از آن، عمليات
Out بويلر شماره 2 با کمک و مشارکت 
توسط  فراب  نصب  و  ساختمان  شرکت 
گروه راه اندازی با موفقيت انجام شد. به 
بويلر، جزيره  موازات عمليات بخار شويی 
بخش  تميزکاری  انجام  با  نيز   ACC
 Collector و   Main Duct داخلی 
مسير  تغيير  همچنين  و  باندل ها  تيوب 
خطوط پايپينگ سيستم کندانس منتهی 
به مخزن CRT و ساخت و نصب مخزن 
عمليات  شروع  جهت  موقت  پايپينگ  و 

پيش راه اندازی مهيا شده است. 
کابل های  سرکابل زنی  عمليات  ادامه 
و   GIS جزاير  سمت  در  کيلوولت   4۰۰

ترانس اصلی واحد اول، نشتی گيری هوای 
باسداکت ترانس هاي اصلی، اتمام عمليات 
نصب و پيش راه اندازی و برق داری ترانس 
استيشن واحد اول گازی، اتمام رنگ آميزی، 
اجرای خط لوله موقت و آماده سازی مخازن 
جزيره آب شيرين کن جهت ذخيره آب 
ديگر  از  سنكرون،  عمليات  نياز  مورد 
اخير در  انجام شده دو ماهه  فعاليت هاي 
در  بوده اند.  اول  واحد  راه اندازی  راستای 
حال حاضر، رفع پانچ و تحويل تجهيزات 
و  جابه جايی  دقيق،  ابزار  و  برق  سيستم 
آماده سازی مسير خطوط پايپينگ جهت 
 Steam Blow Out عمليات  ادامه 
بويلر شماره يک، پيش راه اندازی سيستم 

همچنين  و  توربين   Turning Gear
 Control Oil فالشينگ سيستم  ادامه 
توربين هال واحد اول از جمله اقدامات در 
حال انجام شرکت ساختمان و نصب فراب 

در اين زمينه هستند.
در خالل عمليات آماده سازی و پيش 
نصب  عمليات  اول،  واحد  راه اندازی 
دقيق  ابزار  و  برق  و  پايپينگ  مكانيكال، 
 ACC و   HRSG ،STG جزاير  در 
قابل  پيشرفت  با  نيز  بخار  دوم  واحد 
مالحظه ای پيگيری شده است که آماده 
بودن بويلر هاي شماره 3 و 4 جهت شروع 
عمليات قليا شويی و اسيد شويی مويد اين 

امر است.

نيروگاه پارس جنوبي؛ ادامه عمليات 
سركابل زنی كابل های 400 كيلوولت

فعاليت هاي اجرايي شركت ساختمان و نصب فراب ادامه دارد
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ادامه فعاليت اجرايي 
 ساختمان و نصب
در نيروگاه داالهو

گازي  واحد  دو  موفقيت آميز  سنكرون  از  پس 
همت  و  تالش  داالهو،  ترکيبي  سيكل  نيروگاه 
نيروهاي اجرايي و ستادي پروژه داالهو در مجموعه 
در  موجود،  علي رغم مشكالت  نصب،  و  ساختمان 
جبهه کاري بخش بخار و نيز فعاليت هاي باقيمانده 
ساختماني معطوف است. از مهم ترين دستاوردهاي 
به  مي توان  پروژه  اين  در  اخير  يافته  تحقق 
فشار  کم  بخش  کيسينگ  و  روتور  نصب  عمليات 
تائيد  با  تنها يک مرحله تنظيم  توربين بخار طي 
سوپروايزر شرکت آنسالدو، پيشرفت قابل مالحظه 
نصب  آغاز  مرحله  تا  ساختمان ها  آماده سازي  در 
بخار  سالن  معماري  فعاليت هاي  و  پنل  ساندويچ 

اشاره کرد.
موفقيت شركت ساختمان 

و نصب فراب در تمديد 
گواهينامه هاي سيستم مديريت 

يكپارچه 
يكپارچه  مديريت  سيستم  مراقبتي  مميزي 
شرکت ساختمان و نصب فراب در ارديبهشت ماه 
 SGS به صورت ريموت توسط تيم مميزي شرکت
برگزار شد و به واسطه عملكرد درخشان و مشارکت 
کليه همكاران شرکت ساختمان و نصب منجر به 
موفقيت در تمديد گواهينامه هاي سيستم مديريت 
دوره،  اين  در  است  ذکر  شايان  شد.  يكپارچه 
پروژه هاي نيروگاه سيكل ترکيبي داالهو و نيروگاه 
سيكل ترکيبي متمرکز پارس جنوبي و دفتر مرکزي 

شرکت مورد مميزي قرار گرفتند. 

ميعانات  ذخيره سازي  تاسيسات 
گازي در عسلويه جهت ذخيره سازي 
ميعانات گازي تعدادي از پااليشگاه هاي 
گاز پارس جنوبی با ظرفيت اسمی ۶4۰ 
هزار متر مكعب، در حال اتمام است. 
در حال حاضر، تمام هشت مخزن اين 

پروژه به بهره برداري رسيده است.
معادل  پروژه،  کلي  پيشرفت 

آخرين  مطابق  و  درصد   93/27
تاريخ  با  مصوب  زمان بندي  برنامه 
پايان تيرماه 14۰۰، درصد پيشرفت 
است.  درصد   97/۶7 نيز  برنامه اي 
همچنين پيشرفت فاز مهندسي اين 
فاز  پيشرفت  درصد،   9۶/77 پروژه 
خريد  آن 93/7۶ درصد و پيشرفت 
درصد   92/7۶ پروژه،  اجراي  فاز 

است.
مهمترين فعاليت هاي انجام شده 
در بخش اجراي اين پروژه طي ماه 

گذشته، شامل موارد زير است:
سرکابل زني  عمليات  شروع   •

کابل هاي ۶ کيلو ولت
• گراول ريزي اطراف مخازن

• فيت آپ و جوشكاري خط هوا

پيشرفت 93/27 درصدي
 پروژه ميعانات گازي عسلويه



پروژه نيروگاه

سيكل تركيبي داالهو
گاه ُشمار پيشرفت

18

ديوار چيني سوئيچگير سالن بخار

نصب روتور و كيسينگ بخش كم فشار توربين بخاركف سازي بويلر فيد پمپ واحد 2

نصب روتور و كيسينگ بخش كم فشار توربين بخارنصب روتور و كيسينگ بخش كم فشار توربين بخار
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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

راه اندازي رسمي واحد 
دوم بخش گاز

98/9

99/6

19

بكفيل كف سازي سالن بخار

اجراي پدستال هاي استيم داكتكف سازي بويلر فيد پمپ واحد 2

اجراي داكت هاي سالن بخار

Hot Well اجراي
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پروژه خط لوله 
بندرعباس

98/6گاه ُشمار پيشرفت 98/7
شروع كار

شروع فعاليت
خط 1400 در كارگاه 

شروع فعاليت
خط 1200 در كارگاه

تحويل موقت پروژه

انجام عمليات
حفاري و بتن 

حوضچه ها 

99/1

1400/2

98/6

20

خط لوله انتقال آب شيرين كن بندرعباس

شرکت  همكاران  روزي  شبانه  تالش  با 
ساختمان و نصب فراب، عمليات بهره برداري از 
آغاز  بندرعباس  انتقال آب شيرين کن  لوله  خط 
شد و اين پروژه در تاريخ يازدهم ارديبهشت ماه 

امسال به کارفرماي پروژه تحويل موقت شد.

آغاز بهره برداري 
از خط لوله انتقال 

آب شيرين كن 
بندرعباس 
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 پروژه نيروگاه
 سيكل تركيبي ورامين

گاه ُشمار پيشرفت

 ادامه عمليات خاكي نيروگاه ورامين

99/5 99/10
ابالغ قرارداد

تحويل زمين

آغاز فعاليت اجرايي

99/8

طي  اجرايي  پيمانكار  فعاليت هاي  ادامه  با 
برنامه ريزي بهينه و نيز با بهره مندي از  نيروي 
انساني و ماشين آالت مورد نياز )1۵ نفر نيروي 
در  فعال  ماشين آالت  دستگاه   1۰ و  اجرايي 
روز(، عمليات آماده سازي محل احداث نيروگاه 
در  بي وقفه  به صورت  ورامين  ترکيبي  سيكل 
با  خوشبختانه  است.  پيگيري  و  انجام  حال 
نصب  و  ساختمان  مجموعه  پرسنل  همت 
فراب، تاکنون نيز بالغ بر 1۵3.۰۰۰ مترمكعب 
رسيده  انجام  به  پروژه  خاک برداري  احجام  از 

است.

آماده سازي 
محل احداث 

نيروگاه ورامين
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نيروگاه آبي درالوك 2 

در كردستان عراق
گاه ُشمار پيشرفت

الورينگ روتيت پارت 1 كوپل شفت و رانر و هدكاور داخلي در واحد نصب و آماده كردن جهت انتقال به پيت واحد 1

نصب پنل هاي كمكي نيروگاه D4 , D3 اجراي سيستم رسوبگير در قسمت

نصب تجهيزات برقي و روشنايي در طبقه ژنراتورنصب لورهاي توربين واحد 1
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94/4 95/11 97/8

98/6

عقد قرارداد

اتمام اجراي دايک

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

آغاز بتن ريزي نصب استيرينگ 
و رانر چمبر واحد اول

96/195/8

انتقال مجموعه روتاري پارت واحد 1 نيروگاهنمايي از ساختمان نيروگاه

پيش مونتاژ فريم فوقاني واحد 1
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گاه ُشمار پيشرفت
بازسازي و نوسازي

مجموعه سكوهاي
فروزان
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پليت گذاري كف جهت استقرار كانكس ها

جابجايي تجهيزات از بارج مهديس 1 به طبقات سكوانتقال كانكس ها به سكو
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 كارشناس برق و ابزار دقيق شركت ساختمان و نصب فراب

بهزاد پويش

ذخيره سازهاي پراكنده
خودروهاي الكتريكي در شبكه هاي هوشمند

با توجه به روند رو به رشد مصرف انرژي و افزايش هزينه های انرژي، صنعت برق 
می بايستی برای مديريت انرژي توليدشده و مصرف، تغييراتی در الگوهاي خود ايجاد 
کند. سيستم شبكه هوشمند می تواند انتخاب مناسبی باشد زيرا سيستم به صورت 

هوشمندانه می تواند به کار خود ادامه دهد.
فناوري پيشرفته  از  با استفاده   يک شبكه هوشمند، شبكه ای پيشرفته است که 
مخابراتی  بستر  يک  در  مدرن  کنترلی  روش هاي  و  اطالعات  اندازه گيری  و  سنجش 
کار  بازدهی  و  امنيت  اطمينان،  قابليت  بهبود  با هدف  کنونی  برق  داخل شبكه هاي 

می کند.

طريق  از  نهايی  مصرف کننده  تا  توليد کننده  از  را  توان  هوشمند،  شبكه  يک   
تكنولوژي ديجيتال دوطرفه براي کنترل مصرف در محل مصرف کننده، کاهش هزينه 
و افزايش قابليت اطمينان تأمين می کند. شبكه هوشمند داراي يک سيستم پايش 
هوشمند است که تمامی اطالعات مربوط به منابع توليد را در شبكه ثبت می کند. 
شبكه هوشمند، قابليت ادغام منابع انرژی هاي تجديدپذير مانند خورشيد و باد را دارد. 
به عنوان نمونه، اين شبكه مي تواند به صورت خودکار در ساعات اوج مصرف، برخی 
از بارهايی که داراي اهميت کمتري هستند را از شبكه خارج کند. يكی از راه های 
تسهيل کننده در هوشمندسازي شبكه قدرت، استفاده از ريز شبكه در سطحی از شبكه 

هوشمند است. 
نتيجه ی پژوهش های اخير محققان نشان می دهد که قرار گرفتن ذخيره ساز همراه 
منابع تجديدپذير، به سبب ديناميک سريع ذخيره سازها می تواند جبرانی برای مشكل 
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ديگر، گسترش  از طرفی  باشد.  در شبكه  تجديدپذير  منابع  قطعيت  عدم 
به دليل مصرف کم سوخت های فسيلی  از خودروهای هيبريدی  استفاده 
خودروها  اين  می شود.  پيگيری  گلخانه ای  گازهای  کاهش  جهت  آنها  در 
از ساعات  قرار خواهند گرفت، بخشی  توزيع  زياد در شبكه های  تعداد  به 
و  در سفر هستند  ساعات  از  بخشی  و  متصل اند  به شبكه  بار  به عنوان  را 
برخی از ساعات هم به صورت ذخيره ساز در اختيار شبكه اند. با توجه به 
برنامه ريزی  با  می توان  آنها،  زياد  تعداد  نيز  و  باتری ها  اين  باالی  ظرفيت 
جهت استفاده از اين باتری ها به عنوان ذخيره ساز در کنار توليدات  پراکنده  
شبكه ضمن اينكه از ضعف شبكه جلوگيری کرد، حسب شرايط با کمک 

آنها به کنترل بهتر ولتاژ و فرکانس شبكه پرداخت.
خودروها،  اين  تكاملی  سير  برقی،  خودروهای  تحوالت  روند  ابتدا  در 
ويژگی های اين خودروها بررسی مي شود. سپس به بحث کامل تری در مورد 
انواع آنها به جهت توپولوژی پرداخته خواهد  خودروهای برقی هيبريدی، 
شد. پس از آن به تشريح موضوع تزريق به شبكه  پرداخته مي شود چرا 
که سرويس های قابل ارائه توسط PHEV در گرو تحقق اين مفهوم است.

روند تحوالت خودروهای الكتريكی
خودروي تمام الكتريكي 

روند تحوالت خودروهای هيبريدی در شكل زير نشان داده شده است. 
اولين بار، طرح خودروهای برقی در سال 19۰۰ و قبل از طرح خودروهای 
شرکت هايی مثل بنز و فورد، مطرح شد. در ادامه ی روند تحوالت، به دليل 
پيشرفت قابل مالحظه موتور احتراق داخلی، طرح مربوط به خودرو برقی 
مسكوت ماند. از جمله عوامل موثر در پيشرفت خودروهای احتراق داخلی، 
اقتصادی تر بودن آنها بود، زيرا بنزين قدرت و انرژی زيادی توليد می کند 
که نتيجه ی آن، اين بود که خودروهاي، با موتور احتراق داخلی، با حجم 

کم سوخت، مسافت های طوالنی را می توانستند بپيمايند.
ابتدا  که  است  صورت  اين  به  الكتريكي  خودروهاي  تكاملی  سير 
استفاده  باتری  از  فقط  که  آمدند  به وجود  الكتريكي  تمام  خودروهای 

باتری و سيستم  می کردند. سپس ماشين های هيبريدی توليد شدند، که 
احتراق داخلی به موازات هم انرژی اتومبيل را تامين کردند و باتری فقط به 
کمک موتور احتراق داخلی شارژ می شد. بعد از آن، خودروهای برقی قابل 
اتصال به شبكه به عرصه آمدند که در آنها، عالوه بر امكان شارژ به کمک 
وابستگی  نتيجه،  در  دارد.  وجود  نيز  برق شهر  توسط  شارژ  امكان  موتور، 
خودرو به سوخت فسيلی کاهش می يابد. اتومبيل هايی که امروزه به عنوان 
ماشين های هيبريدی به بازار عرضه می شوند، از همين نوع هستند و در 
نهايت، اتومبيل های پيل سوختی به وجود آمدند که به جای موتور احتراق 
داخلی از يک پيل سوختی در کنار باتری استفاده می کنند. البته تكنولوژی 

الزم برای توليد اقتصادی اين نوع خودروها هنوز تكميل نشده است.
 

در سال 199۰ ميالدی، طرح خودروی برقی با ساختار مطرح شد که 
اين ساختار از باتری، مبدل DC/DC، مبدل DC/AC، موتور و سيستم 

انتقال مكانيكی ) شامل چرخ دنده و چرخ ها و...( تشكيل شده است.

شكل.  1 سير تكاملی خودروهای الكتريكی

شكل خودروی تمام الكتريكی
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از جمله ويژگی های اين خودروی برقی، موارد زير را مي توان ذکر کرد.
- هزينه اوليه باال 

- برد فعاليت کوتاه
- مدت زمان طوالنی شارژ

- هزينه سوخت باال
- قدرت محدود باتری

- آاليندگی کم اين خودروها
به  و همچنين  بار مديريت پذير  به عنوان يک  برقی  به نقش خودروهای  توجه  با 
عنوان يک ژنراتور سريع راه انداز و تنظيم کننده فرکانس، مطالعه بر روی خودروهای 
برقی اهميت دارد. از آنجا که خودروهای هيبريدی عالوه بر حمل و نقل ساعات زيادی 
در پارکينگ ها حضور دارند، با در نظر گرفتن مصرف انرژی باتری ها در هنگام حمل و 
نقل و همچنين با توجه به نتايج آماری مربوط به مسافت طی شده خودروها در طول 
روز، حداقل ۶۰ درصد انرژی در باتری ها باقی می ماند. بنابراين با اتصال خودروهای 
زير، ميزان  به شبكه می شود در جدول  قابل مالحظه ای  به شبكه کمک،  الكتريكي 

مصرف خودروها در چهار گروه کارمندان، تجاری، خانگی و غيره آورده شده است. 

ميزان برق مصرفی خودروی الكتريكی مصرف كنندگان مختلف

2-خودروهای برقی هيبريد متصل به شبكه 
ايده خوروهای برقی هيبريد توسط پورشه در سال 1۸9۸ ميالدی مطرح شد. اين 
بيان  را  احتراقی  موتورهای  و  الكتريكی  موتورهای  از  استفاده همزمان  توانايی  ايده، 
می کند. اولين مزيت اين طرح، کاهش حجم باتری هاي مورد نياز بود. مزيت ديگر آن 

اين است که مي توان به دو صورت اين باتری ها را شارژ کرد:
روش اول: استفاده از ترمز خودرو است، که در خودروهای نسل قبل هم وجود 

داشت.
روش دوم: شارژ باتری توسط موتورهای احتراقی صورت می گيرد.

پياده سازی اين ايده بعدها در خودروهای هيبريدی به سه ساختار متفاوت انجام 
می گيرد که اين ساختارها طرح های آقای پورشه نيستند و در ادامه ی روند تحوالت 

به صورت اين الگوها در آمده اند. 
به  که  می کنيم  بيان  را  طرح هايی  ما  اما  باشد،  بيشتر  می تواند  الگوها  اين  تعداد 
صورت يک ساختار نمونه قابل بيان باشند. الزم به ذکر است که در اينجا موتور از نوع 

الكتريكی نيست و ديدگاه مكانيكی دارد.
سيستم  کردن  جايگزين  پتانسيل  شبكه  به  متصل  هيبريدی  برقی  خودروهای 
دارند. را  حرکت  برای  شبكه  برق  از  استفاده  با  فسيلی  سوخت های  با  حمل ونقل 
خودروهای PHEV می توانند در آغاز با انرژی ذخيره شده در باتری شروع به حرکت 
در  دهد.  گسترش  را  آنها  با  رانندگی  مسافت  می تواند  خارجی  بنزين  باک  و  کنند 
دليل  نبودند.  موفق  الكتريكی  تمام  خودروهای   2۰۰۰ تا   199۰ سال های  محدوده 
عمده اين شكست هم مسافت رانندگی محدود آنها در آن زمان بود. برای مثال، خودرو 
الكتريكی GIM، محدوده مسافت 1۰۰ مايل )1۶۰ کيلومتر( داشته و کاميون فورد 

Rangar محدوده مسافت حدود ۶۰ مايل )9۶ کيلومتر( داشت. 
PHEV با PEV در اين است که باتری ها می توانند از شبكه شارژ  تفاوت  تنها 
شوند و يا به شبكه توان بدهند. پس بايد توانايی اتصال ترمينال های خروجی باتری را 
به شبكه فراهم کرد. پيش بينی های صورت گرفته در اين زمينه نشان می دهد که اين 
خودروها 2۰-2۵ درصد بازار آمريكا را تا سال 2۰3۰ الی 2۰4۰ بتوانند در اختيار خود 
قرار دهند. همچنين پيش بينی که برای اجرای شبكه های هوشمند شده مدت زمانی 
حدود بيست سال آينده را برای رسيدن به آن در نظر گرفته اند، اما نكته منفی که در 
مورد اين خودروها وجود دارد اين است که دولت آمريكا از سوخت خودروهای بنزينی 
نتيجه  بگيرد که  ماليات  برقی نمی تواند  از سوخت خودروهای  ماليات می گيرد ولی 
آن کاهش انگيزه دولت برای سرمايه گذاری در اين زمينه است. اين خودروها از نظر 
عملكرد، مشابه خودروهای هيبريد هستند، با اين تفاوت که قابليت اتصال مستقيم به 

شبكه و شارژ شدن به آنها اضافه شده است. 

خودروی برقي هيبريد متصل به شبكه سری
در اين طرح، يک موتور بنزينی، انرژی مكانيكی را برای توليد برق AC به ژنراتور 
منتقل می کند. در ادامه برق توليدی AC توسط مبدل به برق DC تبديل می شود. 
از سوی ديگر باتری ها که به يک مبدل DC / DC وصل است، می تواند برای شارژ 
و دشارژ مورد استفاده قرار بگيرد. سرانجام موتور الكتريكی انرژی مورد نياز خود را 
از نتيجه برآيند انرژی در اين دو مسير، تأمين می کند و اين موتور الكتريكی، انرژی 

پارامترهاكارمندانتجاریخانگیغيره

3۶.7۵3۶.7۵۵3.4۵3۶.7۵)Km/day( مسافت طی شده

۶.2۵۶.2۵9.۰9۶.2۵)Kwh( مصرف روزانه انرژی

۰.۵2۰.۵2۰.3۸۰.۵2)hour( زمان الزم برای شارژ روزانه

تعداد مراجعات به مرکز شارژ در هفته2.۵۸3.37۵۵

تعداد شارژ خانگی در هفته4.423.۶3۵2

زمان الزم برای شارژ خانگی در هر روز )ساعت(4.174.173.۰34.17
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در  می کند.  تأمين  را  همان چرخ ها  يا  مكانيكی  انتقال  سيستم  برای  الزم  مكانيكی 
کار  هم  با  سری  صورت  به  مكانيكی  و  الكتريكی  سيستم  که  می شود  ديده  اينجا، 
می کنند که در حقيقت، علت نام گذاری اين نوع خودروها نيز است. حسن اين روش 
اين است که موتور بنزينی در دور بهينه خود کار می کند. يعنی نقطه کار را خودمان 
انتخاب می کنيم تا به حالت بهينه برسيم. در شكل زير، خودرو هيبريدی سری نشان 

داده است.

 

خودروی برقي هيبريد متصل به شبكه موازی
 خودرو برقی هيبريدی موازی در شكل زير نشان داده است. در اين مدل، ديده 
می شود که مسيرهای انتقال انرژی مكانيكی، دو مسير موازی با همديگر هستند. در 
مسير اول، انرژی مكانيكی موتور احتراقی مستقيما منتقل مي شود و در مسير دوم 
ابتدا با يک مبدل DC/DC سطح ولتاژ باتری، به مقدار مطلوب می رسد و با تبديل 
تأمين  مكانيكی  قسمت  برای  الزم  انرژی  موتور،  به  آن  اعمال  و   AC به  ولتاژ،  اين 
مي شود. همچنين عكس اين فرآيندها در زمان شارژ باتری اتفاق می افتد. در ادامه  
روند انتقال انرژی مكانيكی به چرخ ها، يک المان داريم، که خود انتخاب می کند که 
از موتورهای احتراقی يا از موتورهای الكتريكی استفاده کند. سپس شفت های موجود، 
سيستم انتقال ما را درايو می کند و ماشين را به حرکت در می آورد. در اينجا، باتری، 
هم از طريق موتور احتراقی و هم از طريق ترمز، قابل شارژ است. حسن اين روش اين 

است که ظرفيت و حجم باتری کمتری مورد نياز است.

 

خودروهای برقی هيبريدی متصل به شبكه سری ـ موازی
 مدل خودروهای هيبريدی سری موازی در شكل زير نشان داده شده است. در 
اين روش، ما می توانيم بسته به نياز از هر دو وضعيت کاری سری و موازی به وسيله  
انتخاب گر وضعيت استفاده کنيم. پس اين حالت به ما اين امكان را می دهد، شرايط 
بهينه تری را که سری يا موازی است، انتخاب کنيم. چون حالت موازی برای زمانی 
است که نياز به توان بااليی داريم، پس در بارهای سنگين، موتور الكتريكی به کمک 

موتور احترافي مي آيد و بار مورد نياز را تأمين می کند. اين در حالی است که موتور 
سری باعث می شود که موتور بنزينی در دور بهينه کار کند. پس می توان نتيجه گرفت 

که راندمان مصرف سوخت در اين حالت بيشتر از دو حالت قبلی است.
 

تزريق از خودرو به شبكه 
 در افق زيرساخت های الكتريكی امروزی و نمونه های عملی، انتظار می رود که نسل 
اوليه کنترل شارژها، شارژ هوشمند کنترل شده توسط شبكه باشد. گام بعدی اجازه 
پخش بار دوطرفه از طرف سيستم انتقال انرژی PHEV و به طرف آن، توام با ارتباط 
دوطرفه با شبكه است و اين معموال تزريق به شبكه ناميده می شود. زيرساخت های 
خارجی مورد نياز برای تزريقی به شبكه به صورت معمول با توسعه  شبكه هوشمند 
و منابع توليد پراکنده، توسعه و رواج می يابد. در اين نقطه، مفهوم تزريق از خودرو 
به شبكه دقيقا با عملكرد شبكه و طراحی آن تطبيق می يابد در طرف مصرف، سخت 
افزارها و نرم افزارهای اضافی بايد توام با PHEV و EVSE قرار گيرند تا تزريق يک 
 PHEV طرفه و دوطرفه بين خودرو و شبكه ممكن شود. يک سيستم ذخيره سازی
از طريق يک واسطه مانند ايستگاه شارژ با يک پريز ارت دار استاندارد به شبكه متصل 
می شود. شبكه هوشمند به PHEV اجازه می دهد که از طريق پريز به شبكه اتصال 
يابد و تمام اطالعاتی که برای انتقال انرژی مورد نياز است را با شبكه تبادل کند. در 
خودروهای برقی قابل اتصال به شبكه ما امكان تبادل توان دوطرفه را داريم، يعنی 
با  اما  اين خودروها هم می توانند به شبكه توان بدهند و هم از شبكه توان بگيرند. 
توجه به کوچک بودن حجم انرژی ذخيره شده در يک خودروی برقی تنها، ما نياز 
به مجموعه ای از آنها داريم. از طرفی با توجه به پراکندگی اين خودروها در شبكه و 
همچنين زياد بودن آنها، بايد به صورت تجمعی به آن ها نگاه کرد. بنابراين تک تک 
اين خودروها با هم جمع شده و مجموعه های بزرگی را تشكيل خواهند داد تا بتوانند 

نيازهای ما را برطرف کنند. پس خودروهای برقی دارای ويژگی های زير هستند.
- ذخيره کننده های کوچک انرژی

- پراکندگی در شبكه
- تعداد زياد

 پس مي توانيم يكی از مشكالت سيستم هاي قدرت، که ذخيره سازی توان مورد 
نياز است را به وسيله خودروهای الكتريكي حل کنيم. زيرا ذخيره کننده های زيادی 
را داريم که می توانيم در آنها اين توان را ذخيره کنيم. مجموعه خودروهای برقی دو 

قابليت مهم دارند:
- تزريق توان سريع به شبكه )دشارژ( 

- جذب توان از شبكه )شارژ(
نام کمپتن   به  فردی  توسط  در سال 1997  و  نيست  ايده  جديدی   V2G ايده ی 

PHEV سری 

  PHEV سری ـ موازی

  PHEV موازی
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مطرح شد. ايده مطرح شده توسط او بيان مي کند که ما در طول يک شبانه روز در 
مسافرت های درون شهری به مدت 22 ساعت از خودروی خود استفاده نمی کنيم و 
اين عدد بسيار بزرگی است و اين به اين معناست که ما منابع بزرگ ذخيره برق را 
 V2G از  استفاده  برای  راه حل های موجود  داريم.  اختيار  زيادی در  زمان  برای مدت 

عبارت اند از:
1( تعرفه برق ارزان قيمت در نيمه شب: می توان با مديريت صحيح هزينه های 

انرژی، مصرف کننده را به الگوی بهينه ای برای استفاده از انرژی الكتريكی سوق داد.
2( تاسيس مراكزی برای تعويض باتری های شارژ شده با باتری های دشارژ 
شده: با ايجاد مراکزی برای شارژ باتری در ساعات کمتر باری و تعويض اين باتری ها 
در طول روز برای خودروهايی که باتری آنها دشارژ شده اند، می توان شارژ اين خودروها 

را مديريت کرد.
 3( ذخيره  انرژی در مراكزی برای شارژ خودرو: در اين روش، هدف، ايجاد 
مراکزی است که در شب توان شبكه را گرفته و ذخيره کنند و در روز برای شارژ 
آنها  اين مراکز، خود  برای  استفاده کنند. در صورت عدم مديريت صحيح  خودروها 

می توانند باعث افزايش پيک بار شوند.

 V2G 3- سرويس های قابل ارائه توسط
تنظيم فركانس

 گاهی در هنگام زياد بودن بار شبكه به دليل زياد بودن حجم بارها، فرکانس شبكه 
افت می کند. برای رفع اين افت فرکانس، بايد در نيروگاه ها توليد توان اکتيو را افزايش 
داد. اين در حالی است که خودروها و ايستگاه های شارژ موجود در شبكه می توانند در 
اين زمان، توان اکتيو الزم را در اختيار شبكه قرار دهند. همچنين با همين رويكرد، 

اگر فرکانس شبكه باال برود، دو راهكار وجود دارد:
- کاهش توليد در نيروگاه ها

- ذخيره سازی توان اضافی در باتری خودروها
اطالعات  داشتن  به ضرورت  اين قسمت، می توان  در  توجه  قابل  نكات  از جمله   
به صورت آنالين و لحظه ای اشاره کرد که معموال اين کار را از طريق اينترنت انجام 
می دهند. الزم به ذکر است که از ديدگاه بازار برق، چون صاحب خودرو، باتری خود 
را در اختيار شبكه قرار داده است، بايد برايش به صرفه باشد تا اين کار را انجام دهد. 

اين امر باعث می شود اين بحث جزء خدمات جانبی بازار مطرح شود.
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تنظيم ولتاژ
اين  است.  شبكه  ولتاژ  تنظيم  برقی،  خودروهای  ديگر  مهم  کاربردهای  جمله  از 
تنظيم را با سری کردن باتری ها و افزايش ولتاژ در يک باس و اعمال اين ولتاژ به 
شبكه انجام می دهند. اشاره به اين مطلب ضروری است که برعكس تنظيم فرکانس 
که با توان اکتيو قابل کنترل است، تنظيم ولتاژ از طريق توان راکتيو صورت می گيرد.

مبدل هايشان  در  موجود  از خازن های  استفاده  با  می توانند  هيبريدی  خودروهای 
توان راکتيو به شبكه تحويل دهند که اين امر موجب بهبود ضريب توان در شبكه 

مي شود.

پيک سايی
 بسته به اينكه منطقه مورد نظر، صنعتی است يا تجاری، می تواند پيک شب و يا 
پيک روز داشته باشد. ولی در هر دو حالت، در زمان های پيک مصرف، اين خودروها 
می تواند در اختيار شبكه قرار گيرند. زيرا در آن زمان ها اين خودروها در پارکينگ ها 
هستند و اين امر باعث پيک سايی شبكه می شود. پس نياز به تاسيس نيروگاه جهت 

تأمين توان در زمان پيک نيست.

هموارسازی پروفيل بار
پروفيل بار در طول شبانه روز تغيير می کند. اين پروفيل عبارت است از تغييرات 
بار نسبت به زمان )ساعت(. برای هموار سازی اين پروفيل در ساعاتی که مصرف پايين 
است باتری ها شارژ می شوند و سپس در زمان هايی که بار زياد است، انرژی ذخيره 
شده را به شبكه تحويل می دهند و اين امر باعث يكنواختی و صاف تر شدن پروفيل 

بار می شود.

پشتيبان منبع
در اينجا به دنبال اين هستيم که قابليت اطمينان شبكه را باال ببريم. يعنی اگر منبع 
توليد توان )نيروگاه( دچار مشكل شد، باتری اين خودرو بتواند به عنوان يک ظرفيت 
رزرو غير چرخان وارد شود و جانشين آن منبع شود. در اينجا، خودروهای برقی، عالوه بر 
اينكه می تواند به عنوان رزرو استفاده شوند، يک مقدار از بار شبكه را نيز تأمين می کنند.

رزرو چرخان شبكه
رزرو چرخان توسط توليد اضافی که با سيستم سنكرون شده است، فراهم می شود. 
رزرو چرخان بايد سريع وارد عمل شود و در مواقعی که نياز باشد با تاخير کمتر از 1۰ 
دقيقه در دسترس باشد. تفاوت اصلی بين برقراری چرخان و غيرچرخان در اين است 
که ژنراتورهای رزرو چرخان بايد آماده به کار باشند و بتوانند به شبكه برای جلوگيری از 
واپاشی فرکانسی در زمان هايی که افت ناگهانی از منابع ديگر اتفاق مي افتد، کمک کنند.

از طرفی، چون خودروهای برقی سرعت راه اندازی بسيار بااليی دارد به راحتی می توانند 
در کمتر از 1۰ دقيقه وارد مدار شوند و برای تنظيم فرکانس مورد استفاده قرار گيرند.

توليد مجزای برق
 توليد برق برای يک منطقه را می توان از طريق اين پارکينگ ها ايجاد کرد. به عنوان مثال، 
برای يک منطقه که حدود 2 مگاوات برق نياز دارد، اگر در هر لحظه، ۵۰ اتومبيل در پارکينگ 
آن پارک باشند، برق مورد نياز را به وسيله ی همين خودروها می توان تأمين کرد و نيازی به 
اتصال به شبكه سراسری نيست. از اين شيوه در بسياری از مراکز عمومی مانند بيمارستان ها و 
ادارات مي توان استفاده کرد. از مشكالت اين روش مي توان به نوسانات توان در شبكه کوچک 

ساخته شده که ناشی از رفت وآمد اتومبيل هاست، اشاره کرد.
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آزادمان سازند.  يا  بند بكشند  به  را  ما  پارادايم فكري و تصميم هايمان، مي توانند 
ايجاد نمي کنند و همچنان درگير جهت بيني هاي  افراد هرگز تغيير و تحولي  برخي 
خودشان  سازماني  ايدئولوژي  امن  منطقه  حفظ  بر  و  مي مانند  باقي  خود  قديمي 
پافشاري مي کنند. آيا اين پافشاري بر عادات گذشته چيزي جزء نتيجه ثابت و بروز 
نشدن تفكرات و بينش ما نسبت به پديده و چالش هاي پيرامون نيست؟ آيا به قول 
مي ناميم،  مديريت  که  را  آنچه  از  عمده اي  بخش   )Peter Drucker( دراکر  پيتر 
يا به  افراد نيست؟ آيا واقعا به روز شدن  انجام کارها توسط  چيزي جز دشوار کردن 
نوع  بايد فقط شامل  بودن  به روز  آيا  ندارد؟  بودن، ضرورت   Up-to-date اصطالح 
پوشش، نوع گوشي، سبک مو و ... باشد؟ از سوي ديگر نيز چرا بايد خردمندانه تر کار 
کرد نه سخت تر؟ اصوال انسان خردمند کيست؟ بهترين تعريفي که از انسان خردمند 
که  است  کسي  خردمند  »انسان  مي فرمايد:  که  است  خرم  پرفسور  تعريف  شنيدم، 

آينده نامطلوب مستتر در مساله و وضع موجود را کشف کند«. به عبارت ديگر، فرد 
خردمند و دانا کسي است که به اولين اثر مثبِت اولين اقدام، دل خوش نبوده و اثرات 
بعدي اقدام انجام شده را نيز در نظر مي گيرد. فرد خردمند به اقدامات خام و فوري 
که گاهي، زودگذر نيز هستند، دل نمي بندد. مديران در برخورد با چالش هاي سازماني 
رويكردهاي مختلفي دارند، برخي مديران مشكالت را جمع مي کنند و برخي مشكالت 
را حل! راسل ايكاف )Russell Ackoff( رويكردهاي برخورد با چالش هاي سازماني 

را به چهار نوع تقسيم کرده است که در ادامه به هر يک از آنها اشاره مي شود:

)Absolution( رويكرد اول؛ چاره نكردن
مديراني که داراي چنين رويكردي هستند، بر اين باورند که ممكن است اوضاع 
عالي نباشد، ولي اينگونه مي پندارند که »به اندازه کافي« خوب است. بنابراين اوضاع 
را به حال خود رها کرده و »سعي در اصالح کارها ندارند«. هدف اصلِي اين مديران 

جلوگيري از وقوع تغييرات است.
مديران غير فعال، بر اين عقيده اند که اگر کاري انجام نشود، تحولي هم رخ نخواهد 

رویکردهاي برخورد با چالش هاي سازماني
مدير منابع انساني و پشتيباني شركت نارديس طرح هاي انرژي

ايوب موحدزاده
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داد و اين امر از نظر آنها مطلوب است؛ اينگونه مديران سعي دارند عالئم مشكالت 
را در نطفه خفه کنند و اگر الزم شد، عكس العمل حداقلي را از خود نشان دهند. 
انجام  اقدامي  اگر  و  شود  انجام  عمليات  حداقل  که  است  معني  بدان  امر  اين 
مي شود، منبعث از برنامه ريزي نيست. اينگونه مديران معموال نفرات زيردست خود 
را به سمت کارهاي بيهوده سوق مي دهند که در اصطالح آن را بيكاري پنهان 
مي نامند. خوشبختانه براي اين پديده راه کار سازمان داده شده اي وجود دارد که 
همان کاغذ بازي است! کاغذ بازي در واقع ايجاد اشتغال براي عده اي است که 
موارد،  بسياري  در  بازي  کاغذ  متاسفانه  ندارد.  خروجي   و  بازده  هيچ  شغل شان 
اين مديران است. چه نوع سازماني، مي تواند تحت مديران  براي  راه حل موفقي 
غيرفعال باقي بماند؟ سازماني که بقاي آن به نحوه عملكردش بستگي ندارد؛ يعني 
ارايه مي کنند.  با آن  افراد درگير  از کيفيت خدماتي است که  بقاي آن مستقل 
اين مساله براي سازمان هايي که بودجه هايي را به صورت مشخص و ثابت دريافت 

مي کنند، بيشتر اتفاق مي افتد.
برابر سازمان و مخاطبان خود  نيستند، در   مديراني که در پي چاره انديشي 
درست  خودش  »بگذار  جمله  رويكرد  نوع  اين  در  ندارند.  مسئوليتي  احساس 
می شود« زياد شنيده مي شود و باور اغلب مديران، کار کمتر، دردسر کمتر است. 
دفع مسئوليت و تضمين امنيت شغلی خود و اجازه ندادن به کاری که بايد انجام 
کم  سازماني«  »بلوغ  دليل  به  اينكه  است. خالصه  آنها  فكري  عادات  جزء  شود 
آقاي مدير و داشتن مقاومت در برابر هرگونه تغيير، از دست دادن فرصت ها، از 
نتايج قابل پيش بيني است که سازمان با آن مواجه خواهد بود. همان گونه که در 
شكل فوق نشان داده شده است، رويكرد برنامه ريزي مدير، رويكرد محافظه کارانه 
را  برنامه ريزي  برنامه ضد  کنم،  اشاره  بخواهم  با صراحت  اگر  و  است  )حال نگر( 

سرلوحه خود قرار داده است.

)Resolution( رويكرد دوم؛ چاره نسبی
مديراني که در پي چاره نسبي هستند، نسبت به وضعيت فعلي و جهت حرکت 
آن در آينده ناخرسند هستند. آنان به وضعيت پيشين بيشتر عالقه مند هستند. 
بدين لحاظ، آنها وضعيت گذشته را به عنوان هدف برگزيده و با مسائل و طرح ها 

طوري برخورد مي کنند که آنها را به وضع سابق درآورند.
در اين شيوه مديريت، سعي برآن است نخست علت و منشا مساله را تشخيص 
داده و سپس مي کوشند تا آن را حذف کنند و يا بر آن سرپوش گذارند! در صورت 
توفيق، اين امر باعث حذف تغييرات شده و سيستم را به حالت قبلي باز مي گرداند. 
شيوه تفكر در اين روش بر اساس آزمون-خطا، کيفي و گاهي بر اساس حس و 
گاها سبک مديريت  و  زياد  مراتب  اين گونه سازمان ها، سلسله  در  است.  شهود 
ديكتاتوري است و هيچ امري، حتي برنامه ريزي، بدون تاييِد ضمني يا صريِح ريش 
اغلب  برنامه ريزي مي گيرد،  به  نمي گيرد. هنگامي که وي تصميم  سفيد صورت 
»فرزندان ارشد« خود را که مستقيما تحت نظرش کار مي کنند فرا مي خواند. اين 
رويكرد چيزي شبيه نشستن در آخرين واگن قطار است: مديران چشم انداز زيبايي 
از آنچه پشت   سر نهاده  اند دارند ولي درباره مقصد چيزي نمي دانند، آنها در حالي 

قدم به آينده مي گذارند که رو به سوي گذشته دارند.
و  بوده  گذشته  رويه های  و  تجارب  اساس  بر  چاره انديشي ها  رويكرد  اين  در   
موجب ايجاد رضايت در حد »کافي بودن« مي شود. برنامه ريزي بر خالف رويكرد 
گذشته نگر  رويكرد،  اين  در  بود،  تغيير-  عدم  براي  حال نگر-برنامه ريزي  که  اول 
و در جهت رسيدن به شرايط گذشته )که خيلي کارساز نيست( است. مديران 
نبايد  که  کاری  به  زدن  دست  می شوند،  عمل  انجام  از  ناشی  اشتباهات  دچار 
می شد. کوچک سازی )Downsizing(، کاهش سريع هزينه ها، حرکت به سمت 

نيروهاي  استعفاي  بهره وري،  و  انگيزه  کاهش  مشاوره اي،  و  پاره وقت  نيروهاي 
کليدي و ... از نتايج مشهود تصميمات اينگونه مديران است و به نظر، بهتر است 
نامشان را مديران باليوود ساز ناميد. در اين روش، متاسفانه گاهي يک کاِر غلط به 
درستي انجام مي شود و نتايج زيان بارتري به دست مي آيد. در حالي که اگر در انجام 
کار درست اشتباهی نماييم و بعد آن را اصالح کنيم، به نتايج صحيح تري دست 
مي کنند،  تكيه  گذشته خود  تجارب  به  که صرفا  مديراني  گاهي  يافت.  خواهيم 
تبديل به مريدپروران )Guru( و پيشگوهايي مي شوند که دوست دارند ديگران 

فرمانبردار آن ها باشند.

)Solution( رويكرد سوم؛ چاره بهينه
مديراني که  به دنبال چاره  بهينه هستند همواره بر اين باورند که آينده، بهتر 
لذا تمام  آينده صبر و حوصله کمتري داشته،  به  براي رسيدن  آنها  بود.  خواهد 
بر  مديران  اينگونه  آينده مي نمايند.  به سمت  به حرکت  را معطوف  تالش خود 
خالف مديران قبلي به جاي پيش گويي، سعي مي کنند، آينده را پيش بيني نمايند 
و اهدافي را که مايلند بدان برسند، در قالب طرحي آينده نگر  ارايه نمايند تا آنها 
مديران  اينگونه  رهنمود  سازد.  هستند،  مايل  که  جايي  به  فعلي  موقعيت  از  را 
به همين خاطر،  و  دارند  تغييرات  و  تحوالت  آهنگ  به  نسبت  حاکميت خاصي 
تجربه و شكست هاي گذشته را سرمشق مطلق خود قرار نمي دهند. تغييرات باعث 
منسوخ شدن تجارب مي شوند. آن ها از طريق تجارب حاصله و روش هاي علمي به 
دنبال حل مسائل هستند و به کمک اين دو عامل براي طرح هاي آتي و به سازي 
)Rightsizing( شرايط برنامه  ريزي مي نمايند. معتقدند که محل درد الزاماً محل 
درمان نيست. به عنوان مثال براي هر سردردي سر را نمي شكافند، بلكه غالبا با 
روش هاي مختلف مثال با قرص و از راه معده اقدام مي کنند. با مطالعه و يادگيري 

مستمر و بكارگيري روش هاي علمي سعي در بازنگري روش ها و فرآيندها دارند.
 

)Dissolution( رويكرد چهارم؛ چاره بنيادی
زماني که هيچ کدام از راهكارهايي که پيش از اين مطرح شد در حل مسائل 
و چالش هاي سازماني کارساز نباشد، مي بايست فكري دگر و طرحي نو انديشيد. 
 )Mess( مسائل متعدد وقتي الينحل باقي مي مانند، به مرور زمان يک کل آشفته
را تشكيل مي دهند، به گونه اي که درک مسائل از تيم مديريت خارج خواهد شد. 
اين  در  است؛  سازمان  مولد  غير  محيط  آشفتگي،  اصلي  دليل  رويكرد،  اين  در 
را  بنيادي  اجرايي، مي بايست ساختار  قوانين و ضوابط  بازنگري  به جاي  شرايط 
تغيير داد. در اين رويكرد به معناي واقعي کلمه، جايي براي مديران کوته انديش 
که تمام توش و توان خود را براي منافع کوتاه مدت و شخصي صرف مي کنند 
نخواهد نبود. در واقع، رويكرد چاره بنيادي نيازمند مديراني است که به منافع 

بلند مدت سازمان مي انديشند.
رويكرد،  اين  در  بايد گفت،  توضيح دهم،  بيشتر  را  بنيادي  بخواهم چاره  اگر 
نيازمند »تجديد حيات« است. پس  به شدت  به جاي »تمديد حيات«  سازمان 
معماري و مهندسي مجدد ساختار سازماني و متعاقبا ورود نفرات خوش فكر و با 
انگيزه که توان برنامه ريزي آينده ساز را دارند، حائز اهميت خواهد بود. کساني که 
به يادگيري مستمر ارج مي نهند و اهميتي ندارد مطالعه و يادگيري براي لذت 
خودشان است يا براي کسب معرفت يا تصحيح نظرات ديگران بلكه مهم ترين اصل 
اين است که با خرده و تكه پاره هايي که سر راه شان قرار مي گيرد، بتوانند کليتي 
خلق کنند. مديراني که ماموريتي در زندگي دارند و فرصت درنگي براي فهم کل 
سازمان به خود مي دهند، نقش کليدي در چاره انديشي بنيادي ايفا مي کنند. اين 

فهم کل را تفكر سيستمي مي نامند.
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از خوب به عالی
خالصه كتاب 

 ترسيم مسیر رشد و بالندگی

كارشناس طرح و برنامه شركت 
ساخت تجهيزات فراب

محمد فالح رجب پور زارع 

در راستاي هدف توسعه کتاب خواني و 
شده  مطالعه  کتاب هاي  محتواي  اشتراک 
اين بار  فراب،  تجهيزات  ساخت  در شرکت 
و با مشورت کميته آموزش شرکت، کتاب 
از خوب به عالي نوشته آقاي جيم کالينز 
از  سپهرپور  ناهيد  خانم  سرکار  ترجمه  و 
انتشارات پيک آوين انتخاب شد. در خالصه 
عالی،  به  خوب  »از  مي خوانيم:  کتاب  اين 
همانگونه که از نامش بر می آيد مسير رشد 
و بالندگی را ترسيم. راز موفقيت موسسات 
با عملكرد  را  ما  و  بازگو کرده  را  دنيا  برتر 
مديران برتر آشنا می سازد و با متنی ساده و 
به دور از الفاظ تخصصی، مفاهيم مديريتی، 
ساير  از  آن  تمايز  وجه  می دهد.  شرح  را 
کتاب های مديريتی نگرش خالق آن است، 
بدين معنا که اصول و روش های مديريتی 
را از قالب کليشه های هميشگی خارج کرده 
و می گويد که همه ما در هر زمينه ای که 
برويم،  باالتر  و  باال  می توانيم  باشيم،  فعال 
می توانيم افق ديد خود را وسعت بخشيم 
و خود را از چنبره ماندن در وضعيت صرفاً 
خوب برهانيم. از خوب به عالی، ظاهراً يک 
کتاب اقتصادی و به عبارتی مديريتی است 
اما در نهايت، هدف آن ارتقاء سطح تفكر بشر 
و رسيدن به رفيع ترين جايگاه های انسانيت 

است.«
اين کتاب حاصل تالش جمعی از محققان 
اجتماعی  و  اقتصادی  امور  کارشناسان  و 
است، يكی از معدود کتاب هايی که با نگاهی 
واحدهای  تحليل عملكرد  به  و جامع  تازه 
اقتصادی بزرگ جهان پرداخته است. آنچه 
می کند،  متمايز  سايرين  از  را  کتاب  اين 

ديدگاه دگرانديشانه اي است که در آن موج 
می زند. مطالب کتاب در برگيرنده تمام اقشار 
جامعه و به طور کلی، تمام انسان هاست، زيرا 
همه ما می دانيم که فرد فرد ما در زندگی 
عملكردها  و  پاسخ  بهترين  يافتن  به  نياز 
اين  صفحات  البه الی  در  که  آنچه  داريم. 
کتاب می خوانيم، به نوعی می تواند در يافتن 
روش موثر و عملی برای بهزيستن و رسيدن 
به کمال به ما کمک کند. اين کتاب متشكل 
از 9 فصل اساسي است. در فصل ابتدايي به 
کليت مباحث مطرح شده در کتاب و عوامل 
پرداخته  کتاب  موضوع  تحقيقات  بر  موثر 
بر  موثر  عوامل  بعدي،  فصل هاي  در  و 

موفقيت شرکت هاي جهش يافته به 
مرتبه عالي را بررسي مي نمايد. متن 
پيش رو، خالصه فصل هاي اول و دوم 

کتاب از خوب به عالي، است.
کتاب با يک سوال مهم آغاز مي شود: آيا 
هستند شرکت هايی که بتوانند با خطرات 
مقابله کنند و متوسط بودن در درازمدت يا 
وضعيتی بدتر از آن را به برتری در درازمدت 
تبديل کنند؟ اگر چنين است ويژگی های 
تبديل شدن يک  فرايند  و جهانی  متمايز 
کدامند؟  عالی  به  خوب  مرحله  از  شرکت 
آنها  مورد  در  قبال  که  موفقي  شرکت های 
خوانده ايم اکثراً هميشه عالی بوده اند، آنها 
هرگز مجبور نبودند، خود را از مرحله خوب 
به عالی برسانند. زيرا مديران آنها والدينی 
همچون ديويد پاکارد و جرج مرک داشتند 
که ويژگی های عالی بودن را از همان اوايل 
مورد  در  اما  دادند،  شكل  آنها  در  زندگی 
بسياری از موسسات که در نيمه راه زندگی 
از خواب بيدار شده و درمی يابند که خوب 

هستند، اما عالی نه، چه کار بايد کرد؟

آيا يک موسسه خوب می تواند به موسسه 
عالی تبديل شود و اين امر چگونه صورت 
می گيرد؟ يا اينكه بيماری فقط در حد خوب 
ماندن عالج ناپذير است؟ اين شرکت ها که 
رهسپار  شرکت های  را  آنها  پس،  اين  از 
تعالی می ناميم، شرکت هايی هستند که از 
عملكرد خوب به عالی جهش کرده و اين 
دستاورد عالی را حداقل تا 1۵ سال حفظ 
کرده اند. کتاب، مدت 1۵ سال را معيار قرار 
معيار، شرکت هايی  اين  با  زيرا  است،  داده 
شگفت انگيز  طور  به  و   ناگهان  که 
طور  همين  و  می کردند  موفقيت  کسب 
شرکت هايی که خوش شانسی آورده بودند 
از اين دسته حذف می شوند )ممكن 
 1۵ مدت  به  شرکتی  هيچ  نيست 
سال خوش شانسی بياورد و نيز اين 
مدت از متوسط دوران تصدی اغلب 
مديران ارشد شرکت ها بيشتر است، اين امر 
به ما کمک می کند، شرکت های عالی را از 
يک  اتفاقی  طور  به  فقط  که  شرکت هايی 

مدير عالی داشتن متمايز کنيم(.
بعد از تحقيقی سازمان يافته و غربالگری 
موفق  شرکت   ۵۰۰ از  متشكل  گروهی 
آمريكايی که از سال 19۶۵ تا 199۵ از نظر 
ميزان فروش در صدر قرار داشتند، باالخره 
شدند.  انتخاب  تعالی  رهسپار  شرکت   11
بود که  اين  نكته مهمی که وجود داشت، 
تيم تحقيق بايد شرکت های رهسپار تعالی 
را در مقابل يكسری از شرکت های هم تراز 
آنها که به دقت انتخاب شده بود، قرار داده 
و نقاط مشترک شرکت های رهسپار تعالی 
که شرکت های همتراز، آنها را نداشتند پيدا 
مي کردند. برای اين کار، تمام مقاالت منتشر 
يعنی 11 شرکت  درباره 2۸ شرکت  شده 

را در  تعالی و 17 شرکت همتراز  رهسپار 
تمامی  و  جمع آوری  قبل  سال   ۵۰ طول 
تكنولوژی،  خط مشی،  جمله  از  مطالب 
مديريت و غيره را به طور منظم دسته بندی 
در  کمی  و  کيفی  تحليل های  به  کردند. 
از  چيز  همه  و  پرداخته  وسيع  مقياس 
پرداختي  پاداش های  تا  گرفته  سودآوری 
به مديران، خط مشي کاري تا سياست های 
و  کار، سبک مديريت  نيروی  تعديل  کلی 
ترازهای مالی تا گردش کار مديران را مورد 

بررسی قرار دادند. 
مهمترين ويژگی روش کتاب، روند منظم 
آن مبتنی بر مقايسه است. سوال هميشگي 
تيم تحقيق اين بود که تفاوت شرکت های 
در  هم تراز،  شرکت های  با  تعالی  رهسپار 

چيست؟
برمال  حقايقي  سوال  اين  به  پاسخ  در 

شدند که بسيار تعجب برانگيز بود:
از  که  نامداری  مديران  اول،   •
رساندن  در  نقشی  مي آيند،  بيرون سازمان 
يک شرکت از مرحله خوب به عالی ندارند، 
در ميان مديران شرکت های رهسپار تعالی، 
1۰ نفر از هر 11 نفر از درون خود سازمان 
اينكه  حال  رسيده اند.  مديريت  منطقه  به 
شرکت های همتراز، ۶ برابر بيش از ديگران 
سعی داشتند، مديران خود را از ميان افراد 

بيرون سازمان انتخاب کنند.
• هر دو گروه از اين شرکت ها، استراتژی 
خوبی داشتند و هيچ دليلی وجود ندارد که 
بگوييم، شرکت های رهسپار تعالی نسبت به 
شرکت های هم تراز زمان بيشتری را صرف 
تصميم گيری های استراتژيک و بلند مدت 

می کنند.
• شرکت هاي عالي به اين نكته نيز توجه 

معرفي كتاب
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معرفي كتاب

داشتند که از انجام کدام کارها بايد اجتناب 
ورزيده و يا بايد متوقف شوند.

تسريع  را  تحول  می تواند  تكنولوژی   •
کند، اما نمی تواند آن را پديد آورد، همچنين 
ادغام دو شرکت متوسط هرگز شرکت عالی 

را ايجاد نمی کند.
• بسياری از شرکت های رهسپار تعالی 
در ميان صنايع موفق نبودند. در واقع عالی 
بودن، همانگونه که مشخص شد، تا حدود 

زيادی مبتنی بر انتخاب آگاهانه نيست.
به عالی،  از خوب  تغيير  تكاملی  فرايند 
افراد  می شود:  تشكيل  کلی  مرحله  سه  از 
عملكردهای  و  منضبط  افكار  منضبط، 

منضبط. 
حرکت در پيرامون کل اين چهارچوب 
رشد  چرخه  را  آن  که  است  مفهومی 
فرآيند  کلی  شكل  چرخه،  اين  مي ناميم، 

رهسپاری به تعالی را نشان می دهد:

رهبری سطح پنجم
رهبر سطح پنجم، کسی است که تواضع 
فردی بی حد را با اراده پرشور حرفه ای درهم 
می آميزد. افراد متواضع که با اراده آهنين 
برای انجام هر امری که برای رساندن يک 
شرکت از مرحله خوب به عالی الزم است، 
پنجم،  سطح  رهبران  داشتند.  آمادگی 
نيازهای مبتنی بر خودخواهی و غرور را از 
يعنی  بزرگ تر  به هدفی  و  خود دور کرده 
ساختن يک شرکت عالی می انديشند، اين 
بدان معنا نيست که اين رهبران، هيچگونه 
غرور و عزت نفسی ندارند. در واقع آنها به 
اما  هستند.  جاه طلب  باورنكردنی  طرزی 
هر  از  قبل  و  اول  وهله  در  آنها  جاه طلبی 
چيز برای سازمان است نه برای خودشان. 
مديران  مراتب  سلسله  بيشتر  درک  براي 
را اين گونه تعريف مي کنيم: مديران سطح 
فوق العاده،  توانمندی های  با  افردی  اول 
شايسته  کاري  عادات  و  ماهر  استعداد،  با 
هستند. مدير سطح دوم عضو گروه مشارکت 
است که توانمندی های فردی را صرف نيل 
سطح  مدير  می کند.  گروهي  اهداف  به 
سوم، مديري کارآمد که افراد و نيروها را به 
پيگيری موثر و پربازده اهداف از پيش تعيين 
يا  شده سوق می دهد، مدير سطح چهارم 
مدير با نفوذ که مسئوليت های خود را انجام 
می دهد، ديدگاه روشن و گيرايي داشته و 

معيارهای عملی عظيم تري را ايجاد می کند 
و اما سطح پنجم، مدير خالق يا رهبر، با 
آميزه ای از فروتنی فردی و جسارت حرفه ای 
دست  پايدار  و  عالی  دستاوردهای  به  که 
يا به عبارت بهتر رهبران  می يابد. مديران 
خصوصيات  تمام  پنجم،  سطح  پيشرفته 

مديران چهار رده پايين تر را دارا هستند.
مديران شرکت های رهسپار تعالی همه 
مثل هم هستند و فرقی نمی کند، شرکت 
از نوع مصرفی باشد يا صنعتی، در دوران 
يا  باشد  خدماتی  ثبات،  يا  باشد  بحران 
توليدی. حتي مهم نيست اين جهش چه 
اتفاق افتاده است. همه شرکت های  زمانی 
عالی در زمان جهش رهبران سطح پنجم 
باور  برخالف  پنجم  سطح  رهبر  داشتند. 
عمومی عمل می کند و به خصوص با اين 
طرز فكر که متحول کردن شرکت ها بايد 
به دست ناجيان نيرومند يا نوابغی برجسته 
پنجم  سطح  است.  مخالف  شود  انجام 
آبراهام  به  فروتنی.  بعالوه  و  اراده  يعنی 
لينكلن رئيس جمهور اسبق اياالت متحده 
تا  نداد  اجازه  هرگز  که  کسی  بيانديشيد، 
جاه طلبی  برای  مانعی  خودخواهی هايش 
مهم تر که ايجاد ملتی بزرگ و پايدار بود، 
باشد. با اين حال کسانی که طبع متواضع، 

را  او  حجب  با  توأم  رفتار  و  کمرو 
عالمت ضعفش می شمردند، پس از 
کشته شدن 2۵۰ هزار نفر از ساکنين 
ايالت جنوبی و 3۶۰ هزار نفر از مردم 

ايالت شمالی از جمله خود لينكلن دريافتند 
که دچار اشتباه بزرگی شدند، در واقع در 
تسليم  و  آسان تر  راه  بايد  ارزشی  سيستم 
شدن را انتخاب می کرد، اما لينكلن نخواست 
صلح را بپذيرد و برای هميشه شانس يک 
و  کبير  ملتی  به  شدن  تبديل  برای  ملت 

پايدار را از بين ببرد.
رهبر  يک  عملكرد  اثر  در  شرکت 
زمانی  برهه  و خود محور در يک  مستبد 
بعد حتماً  ولی در ساليان  جهش می کند 
سطح  رهبران  اين  کرد.  خواهد  سقوط 
پنجم هستند که با تواضع و اراده آهنين 
جهش  عالی  سطح  به  را  شرکت  خود، 
نگه  ماندگار  دوره طوالنی  يک  در  و  داده 
می دارند. اراده تزلزل ناپذير برای انجام هر 
چه که الزم است، رهبر سطح پنجم فقط 
انسانی فروتن و متوازن نيست، بلكه فردی 

هست.  نيز  تزلزل ناپذير  کاری  اراده ای  با 
اراده ا ی برای انجام هر آنچه که برای ايجاد 
شرکتی بزرگ و پاينده الزم است. رهبران 
به شدت در تالش  و گرفتار  سطح پنجم 
اهداف  به  دستيابی  برای  ناخداگاه  نيازی 
خود هستند و اگر الزم باشد دستگاه ها را 
برکنار  کار  از  را  خود  برادر  و  می فروشند 
برسد.  عالی  سطح  به  شرکت  تا  می کنند 
سطح  رهبران  سرسخت  و  ساکت  طبع 
تصميم های  اتخاذ  در  نه تنها  پنجم 
بر  مبتنی  فردی  عادات  در  بلكه  بزرگ 
است.  نمايان  نيز  مهارت  و  سخت کوشی 
عوامل دخيل  پنجم  مديران سطح  از  اگر 
بخواهيد،  را  شرکت ها  تحول  پايداری  در 
به ذهنشان می رسد،  که  عاملی  نخستين 
صحبت  که  عاملی  شانس!  است.  شانس 
نظر  به  عجيب  آن،  خصوص  در  کردن 
می رسد با اين حال در گفتگوهايی که با 
مديران موسسات رهسپار تعالی شده است 
آنها بيش از همه از شانس، صحبت کردند، 
هم تراز  مديران شرکت های  عين حال  در 
تمام  آنها  داشتند،  متضاد  کامال  روشی 
بدشانسی  متوجه  را  اساسی  تقصيرهای 
که  دشواری هايی  از  اغلب  و  می دانستند 
در  داشتند.  گله  می شدند  روبرو  آنها  با 
اصل رهبران سطح پنجم به بيرون 
از پنجره می نگرند تا مطلوب بودن 
خود  از  غير  عوامل  به  را  وضعيت 
يا  فرد  نتوانند  اگر  و  دهند  نسبت 
رويدادی خاص را برای اين منظور بيابند 
آن را محصول شانس خوب تلقی می کند، 
است  نامطلوب  شرايط  وقتی  همچنين 
به عهده  را  مسئوليت  و  می نگرند  آينه  به 
سرزنش  را  بدشانسی  هرگز  و  می گيرند 
نمی کنند، همينطور اگر هر کسی از بيرون 
پنجره به درون نگاه کند مستقيماً به رهبر 
سطح پنجم اشاره کرده و می گويد عامل 
اصلی اوست، بدون راهنمايی ها و رهبری 
او نمی توانستيم به يک شرکت عالی تبديل 
شويم. آيا مي توان روش رسيدن به رهبری 
داد؟  آموزش  کسی  به  را  پنجم  سطح 
گروه  دو  به  افراد  کتاب،  فرضيه  براساس 
طور  به  که  اول  گروه  می شوند.  تقسيم 
بالقوه توانايی تبديل شدن به رهبر سطح 
اين  دارای  که  عده ای  و  ندارند  را  پنجم 
توانايی هستند. گروه اول، کسانی هستند 

که هرگز حتی در طول يک ميليون سال 
خودخواهانه  نيازهای  بر  نمی توانند  هم 
خود غلبه کنند و به آرزوی ساختن چيزی 
بزرگ تر و ماندگارتر از صرفاً خواسته های 
خود جامه عمل بپوشاند، برای اين دسته 
از افراد، کار در وهله اول و بيش از همه به 
منظور کسب منافع مختلف شخصی مثل 
خوشنامی، خوشبختی، تحسين، قدرت و 
دنيا، خلق  برای ساختن  نه  و  است  غيره 
است  اين  متناقض،  نكته  ايثار.  و  کردن 
که آن انگيزه و جاه طلبی فردی که اغلب 
مردم را به مسندهای قدرتمند می رساند 
در رهبران سطح پنجم تبديل به انسانيت 

و نوع دوستی می شود.
گروه دوم از مردم که گمان مي شود گروه 
بزرگ تر نيز باشد، متشكل از کسانی است 
که توانايی رسيدن به سطح پنجم رهبری 
را دارند. آنها تحت شرايط مطلوب همچون 
انديشه بارور، پيشرفت آگاهانه فردی، وجود 
با  والدينی  گرانپايه،  استادي  يا  مربی  يک 
تدبير، تجربه مفيد در زندگی، همكاري با 
يک مدير سطح پنجم و عوامل بسيار زياد 
ديگر، شروع به رشد می کنند. جالب است 
که گروه ضمن بررسی داده ها متوجه شد 
تجربه  مطالعه  مورد  رهبران  از  برخی  که 
چشمگيری در زندگی داشتند که احتماالً 
رشد آنها را برانگيخت و موجب رشد فكری 
اعتقاد  همين طور  است.  شده  آنها  بيشتر 
مي تواند  نيز  مذهبی  تحول  يا  و  راسخ 
راهكارهای سطح پنجم را در فرد پرورش 

دهد. 
کتاب  اين  در  پنجم  سطح  رهبری 
تمام  که  است  سياه  جعبه  يک  همچون 
عوامل تبديل شدن يک شرکت از خوب به 
عالی در آن نهفته است. اما درون آن، جعبه 
رشد  را  آن  که  دارد  وجود  ديگری  سياه 
درون فردي برای رسيدن به سطح پنجم 
می ناميم. رابطه همزيستی گونه بين رهبري 
سطح پنجم و ساير يافته ها پيدا شده است، 
از يک سو روش های سطح پنجم شما را قادر 
می کند ساير يافته ها را به کار ببنديد و از 
سوی ديگر به کار بستن ساير يافته ها به 
شما کمک می کند به سطح پنجم برسيد. 
اين فصل از کتاب به ماهيت رهبران سطح 
پنجم پرداخت و در فصل های آتی، کتاب 

عملكرد آنها را توصيف خواهد کرد.
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پــرنــده نگــــــــری

پرنده نگري چيست؟
شروع  را  فعاليتي  ما  پرنده نگري،  در 
مي كنيم كه اساسش احترام به طبيعت و لذت 
پرندگان  رمز  و  راز  پر  و  زيبا  دنياي  از  بردن 
گردشگري  نوعي  پرنده نگري،  با  ما  است. 
در  و  مي دهيم  انجام  طبيعت  در  تخصصي 
قرار  اكوتوريسم  مهم  زيرشاخه هاي  از  يكي 
پيدا كردن  و  جستجو  پرنده نگري  مي گيريم. 
از  لذت  پرندگان،  وحشي  و  آزاد  گونه هاي 
تماشاي آنها، دقت در نحوه بال زدن، حركات، 
رقص پرندگان، غذا خوردن، عشق ورزي، آواز 
خواندن، عكس برداري از آن ها و اضافه كردن 
نام و ساير مشخصات گونه به ليست مشاهدات 

)Life List(  هر فرد است.
تفريحي  فعاليت  يک  پرنده نگري،  اصل  در 
- علمي بوده كه به واسطه داشتن جاذبه هاي 
مردمان  از  بسياري  استقبال  مورد  فراوان 
عالقه مند به طبيعت قرار گرفته است. اولين و 

دلنشين ترين جاذبه، رفتن به طبيعتي زيباست 
كه صحنه هاي دلنشين محيط پيرامون، كنكاش 
در دنياي پرندگان را براي ما دوچندان مي كند. 
ممكن است ساعت ها و گاهي روزها در طبيعت 
به دنبال پرنده ها گشت. در دنياي پرنده نگري 
مختلف  گونه هاي  تماشاي  و  كردن  پيدا  براي 
بايد به نقاط فراواني سفر كرد. در حال حاضر، 
پردرآمدترين  و  پرطرفدارترين  پرنده نگري 
شاخه اكوتوريسم در دنيا است. به طوري كه 
ده ها  محبوب  تفريحات  از  يكي  پرنده نگري 
ميليون نفر در سراسر دنيا محسوب مي شود. 
و يک  لذت  علم،  هنر،  پرنده نگري يک رسم، 
به  سفر  ورزشي،  جنبه  طبيعتًا  است.  تفريح 
و  جديد  دوستان  يافتن  جديد،  مكان هاي 
تعريف  اين  به  مي توان  نيز  را  اندوزي  تجربه 

اضافه كرد.
آن  اجراي  محل  فعاليت،  اين  ديگر  جاذبه 
وحشي  و  آزاد  پرندگان  تماشاي  براي  است. 

بايد به محيط باز و طبيعت رفت. 

پرنده نگر
كه  هستند  مشتاقي  افراد  پرنده نگرها 
براي  تالش  و  سفر  مطالعه،  حال  در  همواره 
وحشي،  و  آزاد  پرنده هاي  يافتن  و  جستجو 
براي  هستند.  جديد  گونه هاي  خصوصًا 
پرنده نگرها احترام به قوانين طبيعت و رعايت 
گردشگري  خصوصا  اكوتوريسم،  اصول  كليه 

پايدار، يک اصل محسوب مي شود.
افراد  پيشرفته،  كشورهاي  از  بسياري  در 
و  مي آموزند  را  پرنده نگري  پايين  سنين  از 
يا  تمام  بتوانند  عمر  آخر  تا  مي كنند  تالش 
اكثر پرندگان دنيا را ركورد كرده و از تماشاي 
پرنده نگرها  غالب  چه  اگر  ببرند.  لذت  آنها 
ندارند،  طبيعت  و  پرنده  با  مرتبط  تحصيالت 
عالقه مندي،  واسطه  به  آنها  از  بسياري  اما 
با پرنده ها،  ارتباط مستقيم  استمرار در كار و 

اكوتوريسم در  با توسعه  و  ابتداي دهه ۸0 شمسي  اين اصطالح در 
Birdwatching و  ايران رايج شد. اوايل، معادل مشخصي براي واژه 
Birdwatcher وجود نداشت و هر كسي كلمه مورد عالقه اش را به كار 
مي برد. واژه هايي مثل تماشاي پرندگان، تماشاگر پرنده، پرنده پايي و 
...كه از لحاظ  پرنده پا، پرنده بازي و پرنده باز، پرنده بيني و پرنده بين و 
دستور زبان فارسي يا زيبا نبودند و يا جامع. نهايتًا كلمه پرنده نگري و 

پرنده نگر مورد تأييد قرار گرفته و معادل سازي صورت گرفت.
و   )Birdwatching( پرنده نگري  كلمه  دو  اوقات  از  خيلي 
كار  به  همديگر  جاي  به  و  اشتباه  به   )Ornithology( پرنده شناسي 
توجه  بايد  اما  دارند،  زيادي  مشتركات  واژه  دو  اين  چند  هر  مي روند. 

كنيم كه لزومًا يک پرنده نگر، يک پرنده شناس نيست و بالعكس.
ريشه  اما  دارد.  اكوتوريسم  و  طبيعت  در  ريشه  پرنده نگري 
به  باشد.  مشابه  موارد  يا  آزمايشگاه  در  است  ممكن  پرنده  شناسي 
همين دليل است كه پرنده نگري را مشخصًا زيرشاخه علوم طبقه بندي 
نمي كند و از آن به عنوان يک شاخه از اكوتوريسم ياد مي شود. براي 
پرنده نگر شدن كمي عالقه، يک دوربين چشمي، كتاب راهنما و دفترچه 
پرنده شناس شدن مي بايست  براي  كه  در حالي  است؛  يادداشت الزم 
اطالعات  پرنده شناس ها  بود.  آموزي  علم  مشغول  دانشگاه  در  سال ها 
خوبي از سيستم هاي دروني يک پرنده دارند، با كاركرد اندام ها بسيار 
آشنا هستند، اما ممكن است مانند پرنده نگرها براي تماشاي گونه هاي 
كامل  آشنايي  طبيعت،  در  گونه ها  شناسايي  با  و  نكنند  سفر  مختلف 

نداشته باشند.

كارشناس فنی مهندسی كنترل و ابزاردقيق

 رضا كيوانيان 
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پرنده نگري را مشخصاً 
زيرشاخه علوم 

طبقه بندي نمي کنند 
و از آن به عنوان يک 
شاخه از اکوتوريسم 

ياد مي شود. براي 
پرنده نگر شدن کمي 
عالقه، يک دوربين 

چشمي، کتاب راهنما 
و دفترچه يادداشت 
الزم است؛ در حالي 

که براي پرنده شناس 
شدن مي بايست سال ها 

در دانشگاه مشغول 
علم آموزي بود
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زمينه  در  برجسته  دانشمندان  و  محقق ها  جزو 
در  آنها  مقاالت  و  گزارش ها  و  هستند  پرندگان 

مجامع علمي مورد پذيرش و احترام است.
زيباي  دنياي  و  طبيعت  به  اگر  كنيد!  امتحان 
چشمي  دوربين  يک بار  عالقه منديد،  پرندگان 
دوست تان را قرض گرفته و با يک كتاب راهنما و 
اگر مي توانيد، يک دوربين عكاسي به سفر برويد. 
ديگر فكر تماشاي دوباره پرواز ايستاي پرندگان از 
ذهن شما بيرون نمي رود؛ بهترين دوربين چشمي 
يا تلسكوپ را براي خود تهيه مي كنيد )در شماره 
بعدي حداقل دوربين/تلسكوپ مورد نياز را معرفي 
يا  و  خانواده  افراد  همه  تعريف  اين  با  مي كنم(. 
جامعه، فارغ از نوع جنسيت، سن و سال، موقعيت 
پرنده نگر  يک  مي توانند  اجتماعي،  و  اقتصادي 
خوب و حرفه اي شوند. معموالً دغدغه اصلي يک 
پرنده نگر و چيزي كه ذهن او را مشغول مي كند، 
كسب تجربه جديد و ركورد گونه هاي كمياب است 
و مسائل اقتصادي، كاري، زمان و حتي در مواقعي 

مسائل امنيتي در درجه اهميت كمتري هستند.

تكامل پرندگان
سيصد ميليون سال قبل، دايناسورها به مدت 
زمين  منازع  بال  حكمرانان  سال   ميليون   13۵
بودند. دايناسورهاي چهارپا، گياهخوار و دوپاها، 
دوپا  گونه هاي  برخي  بودند.  گوشتخوار  عموما 
كه  كردند  پيدا  خود  بدن  در  زوائدي  تدريج  به 
امكان پرواز به آنها داد. در حقيقت تكامل اولين 
 ۶۵ شد.  آغاز  قبل  سال  ميليون   1۵0 پرندگان 
ميليون سال قبل در اثر برخورد شهاب سنگي 

را  زمين  سطح  زيادي  دود  زمين،  با  پيكر  غول 
كاهش  شدت  به  گياهان  فتوسنتز  و  گرفت  فرا 
گونه هاي  شد.  شروع  يخبندان  عصر  و  يافت 
زيادي از اين دايناسورها از بين رفتند. همزمان 
با انقراض گسترده دايناسورها، گونه هايي موفق 
جانوران  از  بسياري  اساس  كه  شدند  حيات  به 
تكامل  پرندگان،  مي دهند.  تشكيل  را  كنوني 
يافته گونه هاي خاصي از دايناسورهاي پرنده اند. 

با اين تفاوت كه:
و  سبک تر  آنها،  سنگين  جمجمه  و  سر   -

دندان ها حذف شد.
بود،  فقرات  ادامه ستون  كه  استخواني  - دم 

حذف و پرگونه شد.
)متخلخل(  توخالي   توپر،  استخوان هاي   -

شدند.
- پرهاي عمومي، تقسيم بندي تخصصي پيدا 
شماره  )در  شد.  حذف  آنها  در  مثانه  و  كردند 

بعدي انواع پر را بررسي مي كنيم(

چرا پرنده نگري؟ 
پرندگان از ديدگاه هاي زير ارزشمند محسوب 

مي شوند:
1- اكولوژيک: نقش گرده افشاني، نقش بسزا 
كنترل  در  آنها  نقش  و  درختان  پراكنش  در 

جمعيت حشرات
توريست  ميليون ها  ساالنه  اقتصادي:   -2
در  جهان  نقاط  تمامي  در  پرنده نگر  به عنوان 

چرخه صنعت توريسم شركت مي كنند.
تاكنون  پرندگان  تحقيقاتي:  علمي   -3

به بشر در زمينه شناسايي  كمک بسيار زيادي 
طراحي  الگوي  اختراع  و  بيماري ها  درمان  و 
كرده اند.  بشر  به  جنگنده ها  و  هواپيماها  برخي 
بروز  راهنماي  پرندگان  موارد،  از  بسياري  در 

خطراتي سنگين براي بشر بوده اند.
باغ  از  بازديد  از  بعد  ما  همه  تفريحي:   -4
پرندگان، حسي دلنشين داريم كه آرامش ما را 

نيز در آن روز مي افزايد.
۵- مذهبي، ادبي و هنري

مژده اي دل كه دگر باد صبا بازآمد
هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد

بركش اي مرغ سحر نغمه داوودي باز
كه سليمان گل از باد هوا بازآمد
با  انسان  ديرينه  پيوند  داليل  مهم ترين  از 
پرندگان از منظر زيباشناسي و سمبليک است. 
جمله  از  جهان  ادبي  متون  در  جستجو  كمي  با 
اشعار و رمان ها خواهيم ديد كه از گذشته تا به 
امروز، مورد ستايش قرار گرفته اند و تمثيلي از 
آوازشان  طنين  از  بوده اند.  انساني  احساسات 
مسحور كنندشان،  رنگ هاي  و  زيبايي  تا  گرفته 
عشق مثال زدني شان و همچنين پروازشان در 
اوج كه هميشه نماد آزادي و پيشرفت بشر بوده 

است.
مي توان اين عالقه را در نگارگري ها و نقوش 
به جا مانده از گذشته در بناهاي تاريخي و ديگر 
آثار هنري نيز مشاهده كرد. از جمله آنها سبک 

نگارگري گل و مرغ بر كاشي ها است. 
هستند.  هميشه  و  هستند  جا  همه  پرنده ها 
پس مي توان آنها را به راحتي مشاهده كرد. براي 
آكادميک  تحصيالت  به  نياز  پرندگان،  مشاهده 
ليست  با  پرنده نگرها  از  بسياري  و  نيست 

چندهزاره، از پارک ها شروع كرده اند.
پرنده نگري، يک فعاليت خانوادگي و خصوصًا  

مورد عالقه كودكان است.
تعداد  انگلستان  و  اتريش  آلمان،  در 
پرنده نگرها برابر تعداد عالقمندان فوتبال است. 
اول  تفريح  پرنده نگري  نيوزيلند،  و  استراليا  در 

خانواده هاست.
در   ،10۵1۹ جهان  در  پرنده  گونه هاي  تعداد 
آن  گونه   ۹0 كه  گونه   17۸ تهران   ،۵1۹ ايران 
بيشترين  ركورد  استان سمنان  مهاجر  هستند. 

تعداد پرنده نگر را در ايران دارد.
جذاب  دنياي  اين  با  بيشتر  بعدي  شماره  در 

آشنا خواهيم شد.
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