




همکارنشریهفرابباشید
مجموعه فراب با تمام توان خود   د  ر مسیر توسعه حرکت می کند  ، عبور از این مسیر نیازمند   
نیز که  بزرگ است. نشریه فراب  این مجموعه  اجزای  همراهی همیشگی و خالقانه تک تک 
نمایند  ه تمامی اعضای خانواد  ه بزرگ فرابی هاست، برای رشد   و همراه شد  ن با توسعه بخش های 
د  یگر مجموعه، نیازمند   همراهی و همکاری شماست. ما د  ر تحریریه فراب تصمیم گرفته ایم که 
جایی برای شنید  ه شد  ن تجربه ها و حرف های شما باشیم. حرف ها و تجربه هایی که از نظر شما 

قابلیت د  ارند   تا برای برای همکارانتان د  ر مجموعه فراب بازگو شوند  .
همکاران   برای  آن  می کنید خواند  ن  گمان  که  د  ارید    تجربه ای  کاری خود    د  ر حوزه  اگر   •

مجموعه فراب مفید   خواهد   بود  ، با ما د  ر میان بگذارید  .
• اگر نوشته ای علمی د  ر هر یک از حوزه های فعالیت  مجموعه فراب د  ارید  ، آن را د  ر قالب 
نوشتاری علمی برای ما ارسال کنید  . نوشته های علمی شما هر سال د  ر قالب جشنواره ای با هد  ف 

معرفی مقاالت علمی برتر خانواد  ه فراب معرفی و جوایز ارزند  ه ای به آن تعلق خواهد   گرفت.
• اگر د  ر کنفرانس یا روید  اد  ی علمی شرکت کرد  ه اید  ، مقاالت و گزارش های خود   را 

برای ما بفرستید  .
• اگر هنرمند   هستید   و د  وست د  ارید   همکارانتان از شما و هنری که به آن عالقه 

د  ارید  ، بیشتر بد  انند  ، با ما تماس بگیرید   و سوژه ما برای مصاحبه هنری باشید  .
• اگر د  ر جهان فیلم و د  استان و شعر زند  گی می کنید   و د  وست د  ارید   همکارانتان 

نقد  ها و نوشته های شما را بخوانند  ، نوشته هایتان را برای ما بفرستید  .
• اگر ذوق عکاسی د  ارید   و اهل گرد  شگری هستید  ، تجربه های عکاسانه 

و گرد  شگرانه خود   را با ما و تمامی خانواد  ه بزرگ فراب د  ر میان بگذارید  .
• اگر از چهره های د  انشگاهی و صنعتی کشور، کسی را د  رخور نام 

مد  یر یا استاد   برتر می  د  انید  ، د  رباره او و زند  گی اش برای ما بنویسید  .
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حضور شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب در نمایشگاه سنگ تهران
نمایشگاه سنگ تهران ازتاریخ 28 تا 31 تيرماه 1395 درمحل دائمی نمایشگاه های بين المللی 

تهران برگزارشد.... 

راه اندازي بازار آب ضروری است
باعث می شود  اقتصادی مجلس شورای اسالمی، گفت: قيمت غيرواقعی آب  ریيس کميسيون 
کشاورزان نسبت به توليد محصوالت با بازدهی پایين اقدام کنند؛ بنابراین باید در برنامه ششم 

توسعه راه اندازي بازار آب پيش بينی شود.... 
وزیر نیرو درباره محدودتر شدن منابع آب  هشدار داد

 چيت چيان از آب به  عنوان موضوعی که سرنوشت همه ما را تحت تاثير قرار می دهد یاد کرد 
در  تجدیدشونده  آب  مترمکعب  از 7500  بيش  ساالنه  ایرانی  هر  قبل،  سال   40 در  گفت:  و 

اختيار داشت ولي...

نخستین ربات ردیاب خورشیدی در توزیع برق تهران تولید شد
نخستين »ربات ردیاب خورشيد« بر پایه الگوریتم محاسبات نجومی و مکان یابی خورشيد بدون 
سنسور با توان توليدی 5.2 کيلووات برای نخستين بار در کشور و از سوی شرکت توزیع برق 

تهران، طراحی و نمونه سازی صنعتی شد....

 ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به کار تولید انرژی شده اند
 انرژی نو، یا انرژی تجدیدپذیر که انرژی برگشت پذیر نيز ناميده می شود، به انواعی از انرژی می گویند 

که منبع توليد آن نوع انرژی، بر خالف انرژی های تجدیدناپذیر )فسيلی(، قابليت آن را دارد که... 

پیش بیني همزمان قیمت و تقاضا در شبکه توزیع برق هوشمند
در اقتصاد رقابتی کنونی، مســائل مربوط به انرژی الکتریکی از جمله پيش بيني، بهينه سازی، 

ذخيره سازی و... از اهميت باالیی برخوردار است.. بدین ترتيب پيش بيني بارالکتریکی و...

 مصرف انرژی در صنعت پتروشیمی ایران افزایش مي یابد
 صنایع پتروشيمی امروزه عمده مواد شيميایی مورد نياز صنایع دیگر را تامين می کند و از 
اوایل قرن بيستم اهميتی حياتی و روز افزون پيدا کرده  است. خوراك صنایع پتروشيمی...

 گروگان گیري به سبک بانک هاي ایراني 
بيشــترین عواملی که روی چگونگی تعيين نرخ سود بانکی تأثيرگذار هستند، عرضه و تقاضای 

بازار پول است. به این ترتيب شاید بتوان ادعا کرد نرخ تورم جزو فاکتورهای...

روزگار غریبی شد آقای کارگردان همه شاکی اند
از دنيا  ایران بود؛ مردی که وقتی  به قول بعضی ها او یکي از مشهورترین چهره هاي معاصر 
رفت، بسياری از چهره های فرهنگی و سياسی جهان، برای مرگ او پيغام تسليت دادند و او 

را هنرمندی یگانه خواندند...

روزهای پایانی اکران تابستانه سینما
اواسط  تا  امسال  ابتدای  از  را شکسته اند.  نظيری  بی  رکوردهای  اکران های سينمایی  امسال 
مردادماه، سينماها بيشتر از 60 ميليارد تومان بليط فروخته اند. این رقم وقتی برایتان جالب 

و عجيب خواهد بود که بدانيد کل فروش سينماها در سال گذشته در همين حدود بوده و... 

تجدیدی ها بازار کتاب را تکان دادند
 دنيای کتاب هم مانند بسياری از بخش های دیگر جامعه، در ماه های اخير از رکود بازار 

اقتصادی ایران به دور نبوده است...

پری صابری شمس پرنده را دوباره روی صحنه برد
کارگردان نام آشنای تئاتر ایران، بار دیگر نمایش شمس پرنده را به روی صحنه برد...
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قریب به 20 سال از استقرار اولين استاندارد مدیریتي در فراب گذشت. اولين شرکت پروژه محور 
که استاندارد سيستم مدیریت کيفيت ISO9001 )ویرایش سال 1994(  را در سازمان خود 
مستقر کرد. با کمك این استاندارد توانستيم حرکت فراب به سمت نظام مند شدن را چارچوب 
بخشيده و تسهيل کنيم. هرچند در ابتدا مانند هر تغيير زیرساختي و اساسي، مقاومت ها زیاد و 
در نتيجه استقرار سيستم با مشکالت و سختي هایي مواجه بود، اما فراب امروز نسبت به همگامي 
با استانداردهاي مدیریتي و حرکت نظام مند، عطشي وصف ناپذیر داشته و کار در چارچوب نظام 
مدیریت کيفيت در تمامي ارکان فراب، نهادینه شده و به خوبي قابل لمس است. از آنجا که از 
ابتداي تاسيس فراب، یکي از ارزش هاي بنيادین در پياده سازي هرگونه سيستم مدیریتي، پرهيز از 
استقرار شکلي و نمایشي آن ها بوده، خوشبختانه مزایاي انطباق با این استانداردها در سازمان کامال 

مشهود است.
سازمان جهاني استاندارد، در سال هاي 2000 و 2008، الزامات ISO9001 را به روز آوري نمود 
و فراب نيز همزمان با این تغييرات و همگام با سایر شرکت ها، سيستم مدیریتي خود را ارتقا داد. سال 

1386 نقطه عطفي در مسير استقرار سایر سيستم هاي مدیریتي در فراب بود. 
در این سال با تالش کليه همکاران، موفق به پياده سازي استانداردهاي مدیریت زیست محيطي 
 HSE-MS نظام و   )OHSAS18001( بهداشت شغلي و  ایمني  و مدیریت   )ISO14001(
شرکت نفت شدیم تا عالوه بر استمرار نظم سازماني و انجام پروژه ها با کيفيت مطلوب، به حرکت در 
مسير توسعه پایدار، احترام به محيط زیست، توجه به نسل آینده، حفظ ایمني و سالمت همکاران و 
نيز اطمينان از ایجاد محيطي ایمن و سالم براي کليه ذینفعان در کارگاه هاي اجرایي، توجه ویژه اي 

داشته باشيم. 
 TUV NORD در تيرماه امسال مميزي صدور مجدد گواهينامه ها توسط مميزان شرکت
انجام شد. یك ماه قبل از مميزي، جلسه اي با مدیرعامل این شرکت داشتيم و صراحتا از ایشان 
خواستيم که بهترین و مجرب ترین مميزان خود را براي مميزي به فراب اعزام کنند. درخواستي که 
معموال از جانب سازمان ها به علت ریسك از دست دادن گواهينامه ها به شرکت گواهي دهنده ارایه 
نمي شود. علت چنين درخواستي از جانب ما، انجام یك مميزي با ارزش افزوده مناسب براي فراب 
بود که خوشبختانه با همت و دقت همکاران خوبمان در کارگاه هاي اجرایي و دفاتر ستادي مستقر 

در تهران، از این آزمون نيز سربلند بيرون آمدیم. 
با توجه به حضور فراب در پروژه هاي بين المللي و در کنار شرکت هاي برتر دنيا، انطباق با این 
استانداردهاي مدیریتي مزیتي ارزشمند است که باید به آن توجه کافي داشته باشيم. توجه ویژه به 
مسائل زیست محيطي در معتبرترین نهادهاي بين المللي و مردمي، تاکيد کارفرمایان بين المللي 
به مدیریت نظام مند فعاليت ها، همراه با تمرکز و توجه ویژه به موضوعات زیست محيطي و ایمني، 
حفظ، بهبود و ارتقاي سيستم هاي مدیریتي فوق را برایمان بيش از پيش حياتي مي کند. به طوریکه 
برخورداري از استانداردهاي مذکور در مناقصات بزرگ بين المللي جزو الزامات پایه اي محسوب 
مي شود.  خوشبختانه امروز فرهنگ احترام به محيط زیست در فراب نهادینه شده است. مدیریت 
موثر ضایعات، سنجش هاي دوره اي زیست محيطي، کنترل پساب هاي خروجي و ... الزاماتي است 
که در سيستم فراب تعریف شده و همواره در مميزي هاي داخلي و خارجي مورد بررسي قرار 
مي گيرد. همچنين اقدام کم نظير همکاران نيروگاه شيرکوه یزد  در کاهش 47 درصدي مصرف 
آب در نيروگاه، که در مميزي شخص ثالث نيز به عنوان یك نکته مثبت زیست محيطي ارزیابي 
شد، خود گواهي بر این ادعاست. دستيابي  به 40 ميليون نفر ساعت کاري بدون حادثه در دوسال 
اخير که با همراهي کليه همکاران، به خصوص همکاران پر تالش مدیریت ایمني و حراست، مجریان 
طرح ها و مدیران کارگاه هاي اجرایي به دست آمد نيز نشانگر اثربخشي رویکردها در حوزه ایمني و 

سالمت همکاران است.
سازمان جهاني استاندارد در سال 2015 نسبت به به روزآوري استانداردهاي ISO9001 و 
ISO14001 اقدام کرد. با توجه به توانمندي هاي موجود در سازمان و نيز الزامات جدید، کاربردي 
و ضروري استانداردها، تصميم گرفتيم جزو اولين شرکت هایي باشيم که موفق به استقرار ویرایش 
جدید سيستم هاي مذکور مي شود. موضوع استراتژي ها، مدیریت ریسك، مدیریت دانش و ... در 
ویرایش قبلي استاندارد ISO9001 وجود نداشت که خوشبختانه این موضوعات در ویرایش  جدید 
لحاظ شده است. در ویرایش هاي جدید تالش شده است به جاي بوروکراسي، بر روي عمق مفاهيم 
تمرکز بيشتري ایجاد شود. ما نيز با آغوشي باز از حرکت به سمت انطباق با استانداردهاي جدید 
استقبال مي کنيم. در انجام این مهم، همراهي شما همکاران عزیز مانند هميشه از اهميت باالیي 

برخوردار است. به اميد موفقيت در این مسير.
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20 سال با 
سازمان جهاني استاندارد 

معاون برنامه ریزي و توسعه سیستم ها

محمد هوشیار
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تيرماه   31 تا   28 ازتاریخ  تهران  سنگ  نمایشگاه 
1395 درمحل دایمی نمایشگاه های بين المللی تهران 

برگزارشد.
معدن  تزئيني،  سنگ هاي  بين المللي  نمایشگاه 
شرکت   150 حضور  با  تجهيزات  و  ماشين آالت  و 
از  جهان  کشور   9 از  خارجي  شرکت   56 و  داخلي 
چين  پرتغال،  ترکيه،  ایتاليا،  اسپانيا،  آلمان،  جمله 
متر  هزار   13 وسعت  به  نمایشگاهي  فضاي  ...در  و 
مربع برگزار شد و این کشورها آخرین محصوالت و 
انواع سنگ و سنگهای  دستاوردهاي خود در زمينه 
فرآوری شده ، ماشين آالت معدن و ابزارآالت مربوطه 
گذاشتند.   نمایش  به  مرتبط  محصوالت  دیگر  و 

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب نيز با حضور در 
معدن  بزرگترین گردهمایي  عنوان  به  نمایشگاه  این 
داران، صنعتگران و فعاالن صنعت سنگ ساختماني، 
تراورتن  تزئيني  سنگ  معدن  در  خود  محصوالت 
»اسك« را در معرض نمایش گذاشت.  در این نمایشگاه 
مسابقه انتخاب برترین غرفه هاي نمایشگاهي برگزارشد 
که غرفه معدن اسك به مرحله نهایي راه یافت و جزو 10 
غرفه منتخب معرفي شد. درپایان هشتمين نمایشگاه 
بين المللی سنگ های تزئينی، معدن، ماشين آالت و 
تجهيزات مربوطه روز 31 تيرماه با مراسم رونمایی از 
تندیس عباس کيارستمی که در طول  4 روز برگزاري 
نمایشگاه طراحي و اجرا شده بود، به کار خود پایان داد.

حضورشركتتجارتوسرمایهگروهفراب
درهشتمیننمایشگاهسنگتهران

اتمام عملیات نصب ریفورمر پتروشیمي پردیس

اتمام عملیات نصب گالری های كانوایر فاز 1و2 
پتروشیمي پرد  یس

 ادامه عملیات رنگ آمیزی پایپینگ واحد آمونیاک 
پتروشیمي پرد  یس

 تکمیل عملیات پایپینگ در واحدCaustic  یونیت 21 ستاره خلیج فارس

نصب پمپ ها و الکتروموتور هاي پوند صدرا ستاره خلیج فارس

نخستینسریناوگان
وارددپویخط2قطارشهریمشهدشد

15 واگن خط 2 قطار شهری مشهد، روز چهارشنبه 
بيست و ششم خردادماه در مراسمي با حضور شهردار، 
رئيس شورای اسالمی شهر و مدیر عامل شرکت قطار 

شهري مشهد، به طور رسمی وارد این شهر شد.
مهندس  فراب،  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
»محسن رام«، مجري طرح خط 2 قطار شهري مشهد، 
با اعالم این خبر، گفت: این واگن ها از بندر داليان چين 
با کشتی به اسکله شهيد رجایي در بندرعباس رسيد 
و براي نخستين بار، حمل واگن هاي کامل مترویي با 
ایران  اسالمي  جمهوري  آهن  راه  ظرفيت  از  استفاده 
از اسکله شهيد رجایي به ایستگاه رضائيه مشهد، در 

زماني کمتر از سه روز انجام شد.

رام افزود: در ادامه، واگن ها از این ایستگاه به صورت 
حمل زميني و با به کارگيري ماشين هاي کمرشکن، به 

دپوي مشهد منتقل شدند.
مجري طرح خط 2 قطار شهري مشهد گفت: این 
واگن ها که برای استفاده در فاز یك خط 2 قطار شهری 
به شهر مشهد بارگيری شده، پس از اتمام کار ساخت 
از  مربوط،  تجهيزات  دیگر  اندازي  وراه  و نصب  مسير 

جمله تأمين توان، به  کار گرفته مي شود.
وي سپس گفت: خط 2 قطار شهری مشهد با 13 
ایستگاه در مسير 14.5 کيلومتري از انتهای طبرسی 
شمالی آغاز شده و با عبور از ميدان شهدا و شریعتی 

نهایتاً به ميدان جوان در بلوار پيروزی مي رسد.
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قرارداد تأمين 334 دستگاه پله برقي خط 7 متروي 
بين  قراردادي  مذاکره   روز   - نفر   40 از   بعد  تهران 
شرکت هاي فراب، Schindler و تمکين فوالد، امضا و 
مبادله شد. به گزارش معاونت بازرگاني شرکت فراب، با 
برگزار شدن مناقصه  تامين پله برقي هاي خط 7 متروي 
تهران با حضور پنج شرکت شناخته شده در این حوزه، 
شرکت سوئيسي Schindler که سابقه  خوبي در متروي 
تهران دارد، برنده  این مناقصه شد. خط 7 متروي تهران 
به عنوان عميق ترین خط متروي تهران، با داشتن 334 
تهران  پرتعدادترین خطوط  از  یکي  برقي،  پله  دستگاه 
از این جهت است. این گزارش مي افزاید: خط 7 مترو 
تهران عميق ترین خط متروی تهران است که از شهرك 
ورزشگاه  کنار  در  و  فيروزه(  در)قصر  در   اميرالمؤمنين 

تختی در جنوب شرق تهران آغاز شده و پس از طی مسير 
شرقی- غربی و تقاطع با خط 1 در ایستگاه مولوی، به 
سمت شمال متمایل می شود و در ایستگاه نواب با خط 
2 و در ایستگاه توحيد با خط 4 تقاطع خواهد داشت و 
سپس در امتداد بزرگراه چمران ادامه پيدا می کند و پس 
از عبور از کنار برج ميالد، وارد ميدان صنعت در شهرك 
غرب شده و در انتها به ميدان بوستان در سعادت آباد 
می رسد. این خط، دو مسير انحرافی دارد که مسير جنوبی 
از ایستگاه خيابان ری تا ميدان بسيج امتداد دارد و مسير 
شمالی نيز از ایستگاه پاك نژاد تا ميدان دانشگاه شهيد 
بهشتی ادامه دارد. شرکت فراب پيمانکار تأمين و نصب 
تجهيزات مکانيکي و الکتریکي این خط است. این قرارداد 

در ششم اردیبهشت ماه امضا شد.

  قرارداد تأمين 334 دستگاه پله برقي
 خط 7 متروي تهران مبادله شد

اجراي عایق خطوط لوله واحد 124 فاز 22 تا 24 پارس جنوبي

عملیات Reinstatement واحد 130 فاز 22 تا 24 
پارس جنوبي

عملیات آرماتور بندي و قالب بندي ساختمان اتاق كنترل 
پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار گاز رازان

عملیات آرماتور بندي و قالب بندي فونداسیون Pump پروژه 
shelter احداث ایستگاه تقویت فشار گاز رازان

 هسته چیني روتور واحد 1 نیروگاه آبي داریان

گفتنی است برای این خط، تعداد 100 دستگاه 
واگن یا 20 رام قطار در نظر گرفته شده است که 
85 واگن باقی مانده نيز در حال ساخت بدنه و انتقال 
تجهيزات منفصله )PLB( به کشور براي مونتاژ نهایي 
در کارخانه شرکت واگن سازي تهران است.  شرکت 
فراب، پيمانکار تأمين و نصب تجهيزات مکانيکي و 
الکتریکي و ناوگان پروژه خط 2 قطار شهري مشهد 

است.
گفت:  مشهد  قطار شهری  عامل شرکت  مدیر    
قطار  ناوگان  که  است  کشور  شهر  نخستين  مشهد 
شهری آن قبل از ساخت مسير وارد کشور شد و این 
دستارود بزرگی برای مشهد و مدیریت شهری است. 
سري  نخستين  ورود  مراسم  در  کيامرز«  »کيانوش 
ناوگان خط 2 قطار شهری مشهد که در محل دپوی 
این خط در بلوار طبرسی برگزار شد، گفت: تالش های 
زیادی برای ورود اولين ناوگان خط 2 قطار شهری به 

تامين  آن  از  بخشی  که  گرفت  مشهد صورت  شهر 
منابع مالی خرید ناوگان توسط شهرداری مشهد و 
دولت، به عنوان یك کار عظيم در حوزه توسعه حمل 
و نقل پاك است. وی افزود: مشهد نخستين شهری 
است که توانست از صندوق توسعه ملی با عامليت 
بانك توسعه صادرات ایران، منابع ارزی را برای خرید 

ناوگان تامين کند.
مدیر عامل شرکت قطار شهری مشهد ادامه داد: 
با پيگيری های فراوان شهردار، معاون فنی و عمرانی 
به  قطارها  مشهد،  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و 
زمان  برنامه  کيفيت طبق  باالترین  با  و  نحو  بهترین 
بندي، در اوایل اردیبهشت ماه امسال وارد کشور شد 
گفت:  کيامرز  گرفت.  پهلو  بندرعباس  گمرك  در  و 
این قطارها بعد از حل و فصل مسائل فراوان بانکی و 
گمرکی، در نيمه هاي خردادماه به سمت مشهد، حمل 
و به سالمت وارد دپوی خط 2 قطار شهری مشهد شد.
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وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در سفر به 
کنيا، از »نيروگاه آبي تانا« که توسط شرکت فراب در 

این کشور احداث شده، دیدن کرد.
مهندس  فراب،  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
و  معدن  صنعت،  وزیر  زاده«،  نعمت  »محمدرضا 
تجارت، که در رأس هيأتي از بازرگانان و تاجران ایراني 
براي حضور در چهاردهمين اجالس آنکتاد )کنفرانس 
با  دیدار  و  مذاکره  و  ملل(  سازمان  توسعه  و  تجارت 
روز  بود،  کرده  سفر  کشور  این  به  کنيایي،  مقام هاي 
دعوت  و  هماهنگي  با  تيرماه  هفتم  و  بيست  یکشنبه 

شرکت فراب، از نيروگاه آبي تانا دیدن کرد.
نعمت زاده در این بازدید، ضمن تقدیر از اقدامات 
شرکت فراب در کشور کنيا، از حمایت دولت جمهوري 
اسالمي ایران از این شرکت و سایر شرکت هاي ایراني 
مرزهاي  از  خارج  در  بيشتر  پروژه هاي  گرفتن  براي 

ایران خبر داد.

پيمانکار  فراب،  شرکت  مي افزاید:  گزارش  این 
احداث »نيروگاه آبي 25 مگاواتي تانا« بوده است که 
در 85 کيلومتري شمال شرقي نایروبي، پایتخت کنيا 

قرار دارد.
آفریقا  قاره  کشور کنيا، مهم ترین کشور در شرق 
محسوب مي شود و شرکت فراب عالوه بر اجراي پروژه 
به  کشور  این  در  را  خود  پروژه  دومين  تانا،  نيروگاه 
نيروگاه  هيدرومکانيك  و  ساختماني  »کارهاي  نام 
و  رسانده  پایان  به   1392 سال  در  کينداروما«  آبي 
تحویل کارفرما داد. اجراي موفق و اصولي این پروژه ها 
منجر  فراب  مهندسي  و  فني  باالي  توانمندي هاي  و 
پيمانکاران شناخته شده  با  رقابت  در  برنده شدن  به 
ترم«  آبي  »نيروگاه  ساخت  مناقصه  در  المللي  بين 
پنج  نيروگاه  این  اجرایي  عمليات  و  شد   )Terem(
آغاز شد که سومين  زمستان 1393  در  نيز  مگاواتي 

پروژه فراب در کشور کنيا محسوب مي شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت در بازديد  از نيروگاه آبي تانا:

دولتازپروژههايبرونمرزيفرابحمایتميكند

مونتاژ استاتور فریم واحد دو نیروگاه آبي داریان

نصب Spiral case واحد 2 نیروگاه آبي سردشت

تخلیه ورقهاي فوالدي در بندر ام القصر

بتن ریزي اتاق كنترل ایستگاه شازند

آماده سازي زمین كنترل فشار بندرعباس
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شرکت  هوشمند  کنتور  هزار  چهار  نصب  عمليات 
ایراني  کاماًل  افزار  نرم  و  تجهيزات  از  استفاده  با  فراب 
با  بوشهر،  و  زنجان  استان هاي  در  پایلوت  صورت  به 

موفقيت پایان یافت.
مهندس  فراب،  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
»سعيد قنبري«، معاون مدیر عامل و مجري طرح هاي 
گفت:  خبر،  این  اعالم  با  هوشمند شرکت،  کنتورهاي 
مقاومتي  اقتصاد  سياست هاي  با  همسو  فراب  شرکت 
نظام جمهوري اسالمي ایران، موفق شد در خردادماه 
فراسامانه  طرح هاي  قراردادي  پایلوت  دو  هر  امسال، 
خود  )فهام(  انرژي  مدیریت  و  اندازه گيري  هوشمند 
در استان هاي زنجان و بوشهر را در تعداد چهار هزار 
عدد کنتور هوشمند، با محصوالت کاماًل بومي نصب و 

راه اندازي کند.
مورد  مرکزي  سيستم  نرم افزارهاي  افزود:  قنبري 

براي  و  فراب  شرکت  متخصصان  توسط  استفاده، 
داخلي  درصد  صد  صورت  به  کشور  در  بار  نخستين 
است. کنتورهاي نصب شده در  توليد شده  و  طراحي 
کنتورهاي  نخستين  نيز،  بوشهر  و  زنجان  استان  دو 
شرکت  توليدي  و  بوده  کشور  بومي  کاماًل  هوشمند 
جامع  سيستم  در  که  هستند  افزارآزما  الکترونيك 

اندازه گيري هوشمند فراب، قابل به کارگيري شده اند.
وي در ادامه گفت: کارفرماي این پروژه ها، سازمان 
شرکت  آنها،  مشاور  و  )سابا(  ایران  انرژي  بهره وري 

موننکو ایران است.
سوي  از  موضوع  این  اعالم  از  همچنين  قنبري 
مدیر عامل شرکت فراب به وزیر نيرو خبر داد و گفت: 
منتظر تعيين زمان از سوي دفتر وزیر نيرو، براي افتتاح 
با  بوشهر  و  زنجان  استان هاي  در  پروژه ها  این  رسمي 

حضور ایشان هستيم.

اتمامنصب4هزاركنتورهوشمندشركتفراب
باتجهیزاتونرمافزاركاماًلایراني

موفقیتدرممیزيصدورمجددگواهینامههاي
HSEسیستممدیریتیكپارچهونظام

مونتاژ استاتور فریم واحد دو نیروگاه آبي داریان

نصب پمپ ها و الکتروموتور هاي پوند صدرا پروژه 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

قالب بندي و بتن ریزي گود نیروگاه آبي ترم

 اجراي كانال تهویه پیش عایق در تراز سکو
 در ایستگاه بریانک پروژه خط 7 مترو تهران

 workshop هیدروتست خطوط آتش نشاني اتاق
پروژه نیروگاه سیکل تركیبي داالهو

 سيستم مدیریت یکپارچه فراب مبتني بر استانداردهاي
 ISO 9001:2008، ISO 14001:2004، OHSAS 
نفت،  شرکت   HSE-MS نظام  و   18001:2007
شرکت  توسط  تيرماه   1 الي  خردادماه   29 تاریخ  از 
مشارکتي توف نورد )TUV NORD( مورد مميزي 
تکرار صدور گواهينامه قرارگرفته و موفق به اخذ مجدد 
گواهينامه هاي مذکور شد.  در این مميزي که 16 نفر 
روز به طول انجاميد،  کليه بخش هاي ستادي و نيز 
کارگاه هاي نيروگاه متمرکز پارس جنوبي و پاالیشگاه 

ميعانات گازي بندرعباس مورد مميزي قرار گرفتند. 
استانداردهاي  جدید  ویرایش  است  ذکر  به  الزم 

منتشر   2015 سال  در   ISO14001 و   ISO9001
 ISO9001 استاندارد  جدید  درویرایش  است.  شده 
الزامات جدید و متنوعي ارایه شده و مفاهيمي چون 
ریسك، دانش، استراتژي و ...  مورد توجه قرار گرفته 
نيز   ISO14001 استاندارد  جدید  الزامات  در  است. 
بهبودهایي به منظور مدیریت موثرتر جنبه هاي زیست 
محيطي مشاهده مي شود. شرکت فراب در نظر دارد 
الزامات  با آخرین  انطباق  به منظور  آتي  طي یکسال 
سيستم هاي مدیریتي در سطح بين المللي و بهره مندي 
از مزایاي جدید این استانداردها، نسبت به به روزآوري 

سيستم هاي مدیریتي خود اقدام نماید.
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و  رئيس جمهوری  اول  معاون  حضور  با  مراسمي  در 
وزیر نيرو، قرارداد احداث تصفيه خانه فاضالب لویزان بين 
»مشارکت  فراب – شيمبار« به عنوان سرمایه گذار و »شرکت 

فاضالب تهران« به عنوان سرمایه پذیر، امضا و مبادله شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، این شرکت در 
خردادماه سال 1394 در مناقصه طرح احداث، بهره برداري 
و انتقال تصفيه خانه فاضالب شمال شرق تهران )لویزان( به 
روش B.O.T شرکت کرد و در آذرماه 1394 به واسطه ارائه 
پيشنهاد فني و مالي رقابتي نسبت به سایر رقبا، به عنوان 

برنده مناقصه انتخاب شد. 
مهندس »مهران لطفي«، مدیر عامل شرکت فراب، در 
این باره گفت: حجم سرمایه گذاري اوليه مشترك شرکت هاي 
فراب و شيمبار در این قرارداد، مبلغ یك هزار و 194 ميليارد 
ریال بوده و شامل احداث تصفيه خانه فاضالب لویزان در 
در  مکعب  متر  هزار   86 ظرفيت  به  تهران  شرق  شمال 
شبانه روز است. وي افزود: بخشي از مبلغ یادشده به عنوان 

آورده سرمایه گذار و بخش عمده آن به صورت فاینانس 
تامين خواهد شد.

لطفي قرارداد این پروژه را از نوعB.O.T  خودگردان و 
دوره بهره برداري تجاري آن را 25 سال اعالم کرد و گفت: 
قرارداد احداث تصفيه خانه فاضالب لویزان به امضاي مدیران 
عامل شرکت هاي »فراب – شيمبار« به عنوان سرمایه گذار و 
»شرکت فاضالب تهران« به عنوان سرمایه پذیر، رسيد و در 
مراسم امضاي قراردادهاي مشارکت بخش خصوصی در 22 

طرح آب و فاضالب کشور، مبادله شد.
این گزارش مي افزاید: مهندس »مجيد صمدي مجد«، 
معاون توسعه طرح هاي شرکت فراب، نيز در این باره گفت: 
برنده شدن در این پروژه به دليل ورود شرکت فراب به حوزه 
آب و فاضالب از اهميت باالیي برخوردار است و ان شاء اهلل 
راه را براي گرفتن پروژه هاي آتي در این حوزه هموار خواهد 
کرد. وي همچنين اظهار اميدواري کرد: با دریافت مبلغ پيش 
خرید پساب از سوي سرمایه پذیر، در آینده نزدیك، شاهد 

تسریع در روند اجراي پروژه باشيم.
بر پایه این گزارش، مراسم امضا و مبادله قرارداد مشارکت 
بخش خصوصی در 22 طرح آب و فاضالب کشور به ارزش 
سوم  و  بيست  شنبه  روز  ریال،  ميليارد  هزار  از 10  بيش 
مردادماه با حضور جمعي از استانداران، نمایندگان مجلس 
شوراي اسالمي، سرمایه گذاران و مدیران شرکت هاي دولتي و 
خصوصي حوزه آب و فاضالب، در تاالر آبگينه شرکت آب و 

فاضالب استان تهران برگزار شد.
این طرح ها در 14 استان در قالب قراردادهای بيع متقابل، 
BOT و BOO در استان های یزد، تهران، سمنان، زنجان، 
اصفهان، خراسان شمالی، مشهد، همدان، آذربایجان شرقی، 
ایالم، خوزستان، هرمزگان، سيستان و بلوچستان و کرمان، با 

مشارکت بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.
بر اساس این گزارش، این پروژه ها شامل احداث تأسيسات 
نمك زدایی آب دریا، تکميل طرح فاضالب، تأمين آب شرب، 
احداث تصفيه خانه آب، احداث خط انتقال آبرسانی، و ارتقای 

امضايقرارداداحداثتصفیهخانهلویزان
با حضور معاون اول رئيس جمهوري و وزير نيرو انجام شد:
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کّمی و کيفی آب شرب در شهرها و روستاهای کشور است.
تکميل طرح فاضالب شهرهای ميبد، بفرویه، و چند روستا 
در استان یزد، تکميل طرح فاضالب شهر پرند در استان 
تهران، شهر سمنان، شهر ابهر در استان زنجان، شهرهای 
نجف آباد، دولت آباد، دستگرد، خورزوق و گرگاب در استان 
در خراسان  فاضالب شيروان  تصفيه خانه  احداث  اصفهان، 
شمالی و تامين بخشی از آب شرب شهر مشهد، از جمله 
این قراردادهاست. همچنين احداث تصفيه خانه آب شرب 
تویسرکان در استان همدان، احداث خط انتقال آب رسانی 
به ميانه در استان آذربایجان شرقی، احداث آب شيرین کن 
صالح آباد در استان ایالم، احداث تاسيسات نمك زدایی در 
شهرهای رامهرمز، شادگان، دارخوین و هندیجان در استان 
خوزستان و تاسيسات نمك زدایی قشم و کرگان در استان 
هرمزگان، احداث فاز سوم نمك زدایی زاهدان، ارتقای کمی 
و کيفی آب شرب سيرجان و رفسنجان و در نهایت احداث 
تصفيه خانه فاضالب لویزان در تهران، از دیگر قراردادهای 

امضا شده بود.

معاون اول رئيس جمهور: طرح های آب و برق در 
اولويت تضمين سرمايه گذاری خارجی هستند

گفت:  رئيس جمهور  اول  معاون  گزارش،  این  اساس  بر 
بين  در  مقاومتی  اقتصاد  برنامه  اجرای  در  نيرو  وزارت 

دستگاه های اجرایی کشور، بهترین عملکرد را داشته است.
قرارداد  امضای  آیين  در  جهانگيری«  »اسحاق  دکتر 
مشارکت بخش خصوصی در 22 طرح آب و فاضالب کشور 
با اشاره به نقش حياتی آب و برق در توسعه کشور، گفت: 
در زمينه آب با تنگناهای جدی در کشور روبرو هستيم و 
در  دقيق  برنامه ریزی  نيازمند  تنگناها،  این  کردن  برطرف 

زمينه مدیریت آب کشور است.
وقوع  با  به ویژه  کشور  شرایط  به  توجه  با  افزود:  وی 
خشکسالی های مکرر در سال های گذشته و برداشت بيش از 
حد از منابع آب های زیرزمينی، نگرانی هایی در کشور وجود 
دارد و انتظار می رود وزارت نيرو با یك برنامه ریزی جامع و 

منسجم به سمتی حرکت کند که از این نگرانی ها بکاهد.
و  شرب  آب  تأمين  زمينه  در  کرد:  تصریح  جهانگيری 
سامانه های تصفيه فاضالب، کارهای وزارت نيرو بسيار خوب 
بوده و گزارش ها حاکی از این است که وزارت نيرو در اجرای 
برنامه اقتصاد مقاومتی در بين دستگاه های اجرایی کشور، 

بهترین عملکرد را داشته است.
معاون اول رئيس جمهور تأکيد کرد: اگر قرار باشد دولت 
تضمينی برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کند، طرح های 

وزارت نيرو در اولویت خواهند بود.
جهانگيری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کار 
مهمی که برای تسویه بدهی دولت به بخش خصوصی انجام 
شده، اصالحيه بودجه ای است که به مجلس فرستاده شده 

است.
وی با اشاره به اینکه نظام بانکی باید اصالح شود و بدهی 
مالی دولت نيز ساماندهی شود، گفت: دولت خود را متعهد 

این  نهایی شدن  از  بازپرداخت بدهی ها می داند و پس  به 
بدهی ها در هيأت دولت و صحن مجلس و پرداخت آن به 
بخش خصوصی، این بخش با اعتماد بيشتری به کار خود 

ادامه خواهند داد.

وزير نيرو: بيشترين طرح های اقتصاد مقاومتی در 
بخش آب و برق تعريف شده است

بر پایه این گزارش، وزیر نيرو گفت: در ميان دستگاه های 
اجرایی، بيشترین طرح های اقتصاد مقاومتی بر عهده این 

وزارتخانه و در بخش آب و برق تعریف شده است.
آیين  در  را  مطلب  این  چيت چيان«  »حميد  مهندس 
امضای قرارداد مشارکت بخش خصوصی در 22 طرح آب 
و فاضالب کشور بيان کرد و گفت: اجراي تعداد 17 طرح  
اقتصاد مقاومتی بر عهده وزارت نيرو است که از روز ابالغ 
با حساسيت ویژه ای کار روی آن ها آغاز شده و تقریباً هر دو 
هفته یك بار، جلسه ویژه ستاد اقتصاد مقاومتی با مشارکت 
مدیران ارشد وزارت نيرو تشکيل می شود تا در این خصوص 

تصميمات الزم گرفته شود.
ویر نيرو ادامه داد: صرف نظر از این طرح ها، با توجه به 
بيانات مقام معظم رهبری، در هر بخش از وزارت نيرو سعی 
می شود اقداماتی که با توجه به امکانات موجود قابل اجرا 
هستند، هرچه سریع تر به واحدهای ذی ربط ابالغ شوند تا 
هر چه زودتر بتوان به تحقق اهداف پيش بينی شده در برنامه 

اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه دست یافت.

وام های ارزان قيمت؛ مشوقی برای
سرمايه گذاری بخش خصوصی

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور نيز 
برای  مناسبی  مشوق  ارزان قيمت  وام های  اعطای  گفت: 

سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
مهندس »حميدرضا جانباز« با بيان این مطلب در آیين 
امضای قرارداد مشارکت بخش خصوصی در 22 طرح آب 
و فاضالب کشور، گفت: یکی از مشکالت بخش خصوصی، 

استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی است و برای تشویق 
سرمایه گذاران در این بخش، باید کمك کنيم تا تسهيالت 
ارزان قيمت در اختيار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار 

گيرد.
وی با اشاره به اینکه مردم تحمل این را دارند تا قيمت 
واقعی تعرفه ها را بپردازند، گفت: مسأله افزایش و استمرار 
خرید تضمينی آب بسيار حائز اهميت است و شرکت های 
آب و فاضالب نباید به بخش خصوصی بدهکار باقی بمانند؛ 
زیرا این بدهی ها باعث سلب اعتماد بخش خصوصی از دولت 

خواهد شد.
جانباز ادامه داد: برای پيشبرد پروژه های آب و فاضالب 
اعتبارات  از  تومان  ميليارد  تاکنون 5 هزار و 100  کشور 
بانکی، 6 هزار و 400 ميليارد تومان از انواع فاینانس داخلی 
و خارجی و حدود 3 هزار و 500 ميليارد تومان نيز از محل 

عرضه اوراق مشارکت و اسناد اسالمی استفاده کرده ایم.
 مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور افزود: 
آن بخش که بيشتر از همه مورد توجه است استفاده از 
سرمایه بخش خصوصی است که تاکنون حدود 20 هزار 
ميليارد تومان از سرمایه گذاری بخش خصوصی بهره مند 
 BOT بوده ایم. وی گفت: هم اکنون 30 قرارداد به روش
ميليارد   500 و  هزار  یك  بر  بالغ  اعتباری  با   ROT و 
تومان و همچنين قراردادهایی به شيوه BOO  مربوط به 
نمك زدایی و پروژه های استفاده از آب های غيرمتعارف که 
اجازه استفاده از پساب را به ما خواهد داد، به ميزان 2 هزار 

و 300 ميليارد تومان آماده انعقاد قرارداد است.
جانباز با اشاره به اینکه 116 قرارداد بالغ بر 5 هزار و 400 
ميليارد تومان آماده سرمایه گذاری است، گفت: 110 پروژه 
به طریق BOO و BOT و 85 پروژه نيز به روش بيع 

متقابل در ماه های آینده به انجام خواهد رسيد.
وی واقعی شدن تعرفه های آب را برای عامل مثبتی برای 
جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی دانست و افزود: با 
مستمرتر  سرمایه گذاران  با  ارتباط  تعرفه ها،  شدن  واقعی 

می شود.

خرداد، تير و مرداد 1395



مجله خبری10

به عملكرد افتخارآميز فراب در خارج از ايران مي باليم
سيد حسن خمينی در بازديد از پروژه اومااويا در سريالنکا:

سفير  همراهي  با  امام  گرامی  یادگار 
سریالنکا،  در  ایران  اسالمي  جمهوري 
به  »اومااویا« که  نيروگاه  و  از طرح سد 
همت مهندسان ایرانی در این کشور در 

حال ساخت است، بازدید کرد.

شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
سيد  والمسلمين  حجت االسالم  فراب، 
در  بازدید  این  پایان  در  خمينی  حسن 
طرح  این  کارکنان  و  مهندسان  جمع 
کشور  یك  در  مي بينيم  اینکه  از  گفت: 

ایرانی  مهندسان  توانمندی  دور،  نسبتا 
به  مي رساند،  انجام  به  را  بزرگی  کار 
خود مي باليم و ضمن تبریك به یکایك 

عزیزان، از تالش آنان تشکر مي کنم.
جمهور  رئيس  با  خود  دیدار  به  وی 
رئيس  گفت:  و  کرد  اشاره  سریالنکا 
جمهور سریالنکا در این دیدار، نسبت به 
برطرف شدن مشکالت نقدینگي و بانکي 
از  و  کردند  اميدواري  ابراز  طرح  این 
بازدید خود از این پروژه طي هفته هاي 

آینده خبر دادند.
امام  روایت  این  ذکر  با  سپس  وي 
باشيد  زینت  ما  »برای  که  صادق)ع( 
نشوید«،  ما  سرشکستگی  باعث  و 
آیين،  دین،  برای  بودن  زینت  افزود: 
صورت های  کشور،  و  بيت)ع(  اهل 
مختلفی دارد؛ اما امروز اینکه توانمندی 
تکنولوژیك، علمی و مدیریتي ما کاری 

از  یکي  خود  نوع  در  که  را  عظمت  با 
ایرانی  مهندسان  کارهاي  بزرگ ترین 
است،  کشور  خارج  در  تاریخ  طول  در 
به انجام مي رساند، یك زینت و عمل به 
قصد  لذا  است؛  )ع(  اطهار  ائمه  دستور 
قربت کنيد و دوستان خود را به این امر 
تشویق کنيد که از این کار به عنوان یك 
و  عزیز  کشور  نام  برای  تعالی  و  تزیين 

آیين مقدسمان استفاده کنيد.
و  مهندسان  به  خطاب  امام  یادگار 
کارکنان پروژه »اومااویا« گفت: روزگاری 
ملی کردن  ما هنگام  سردمداران کشور 
حتي  »ایرانی  مي گفتند  نفت  صنعت 
و  بسازد«  نمي تواند  هم  لولهنگ  یك 
نيز  را  صنعت  کوچك ترین  راه اندازي 
مي گذاشتيم؛  خارجی ها  اختيار  در  باید 
هند،  قاره  شبه  سوی  این  در  امروز  اما 
که  مي دهند  انجام  را  کاری  ایرانی ها 
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روایتسیدحسنخمینیازافتخار
مهندسيایرانیدركوههایسریالنكا

مي دهند؛  انجام  دنيا  بزرگ  شرکت های 
لذا به خود بباليد و با کار بزرگتان باعث 

افتخار کشور شوید.
اینکه  به  اميدواری نسبت  ابراز  با  وی 
این پروژه آغاز حضور مهندسان و نيروي 
نقاط  سایر  در  ایرانی  توانمند  انساني 
راه  این  در  البته  گفت:  شود،  جهان 
ظالمانه  تحریم های  به  مربوط  مشکالتی 
ادامه راه،  اما در  هم وجود داشته است؛ 
برای  خوب  کيفيت  و  سرعت  با  را  کار 
شرکت  تا  ببرید  پيش  مشتری  رضایت 
فراب و سایر شرکت هاي ایرانی، در آینده 
مهندسی  و  فني  بزرگ  بسيار  کارهای 

دست  به  جهان  کشورهاي  سایر  در  را 
بگيرند.

در  شد:  یادآور  خمينی  حسن  سيد 
انقالب شاید کسی فکر نمي کرد  ابتدای 
امروز  اما  بسازیم؛  سد  و  سيلو  بتوانيم 
انجام  بزرگی  ابعاد  چنين  با  کارهایی 

مي شود که جای خوشحالي دارد.
وي در پایان با ابراز خرسندي فراوان 
اميدواري  اظهار  طرح،  این  از  بازدید  از 
کرد: سد و نيروگاه اومااویا براساس برنامه 

زمان بندي، به پایان برسد.
چند  طرح  مي افزاید:  گزارش  این 
فراب  شرکت  توسط  »اومااویا«  منظوره 

در کشور سریالنکا در دست اجراست.
وزنی،  بتنی  سد  دو  شامل  طرح  این 
زیرزمينی  نيروگاه  تونل،  کيلومتر   27
انتقال  خط  یارد،  سویچ  مگاواتی،   120
و  کيلومتر   23 طول  به  قوی  فشار  برق 
طول  مجموع  با  متعدد  قائم  شفت های 

845 متر است.
انتقال  طرح،  این  اهداف  جمله  از 
از  آب  مکعب  متر  ميليون  ساليانه 150 
مناطق پر باران به مناطق خشك پایين 
دست براي مصارف شرب و کشاورزی و 
توليد ساليانه 290 گيگاوات ساعت برق 
از  همچنين  پروژه،  این  تکميل  با  است. 

دوم،  و  اول  سدهای  دریاچه های  محل 
برای شهرهای واقع در  پایدار  آب شرب 
باالدست سدها را نيز تامين خواهد کرد.

نفر  هزار 500  یك  اکنون حدود  هم 
هستند  کار  به  مشغول  پروژه  این  در 
که از این تعداد، 350 نفر از مهندسان، 
ایرانی  ماهر،  کارگران  و  تکنيسين ها 

هستند.
این پروژه که ارزش قرارداد آن 529 
پایان سال 2017  تا  ميليون دالر است، 
و  شد  خواهد  کارفرما  تحویل  و  تکميل 
ژوئن  پایان  تا  طرح  فيزیکی  پيشرفت 

2016 برابر با 63 درصد است.

یادگار گرامی امام روایتی از بازدید پروژه ساخت سد و نيروگاه و تونل انتقال آب »اومااویا« 
توسط مهندسان ایرانی درسریالنکا را به همراه عکس هایی از آن منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی و خبری جماران، حجت االسالم و المسلمين سيد حسن 
خمينی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

»امروز توفيق شد و با حضور در جمع کارکنان و مهندسان ایرانی سد و نيروگاه"اومااویا" در 
سریالنکا با یکی از افتخارات مردان سرزمين خودمان آشنا شوم. جمعی حدود 350 نفر ایرانی 
در کوه های بلند مرکز سریالنکا مشغول ساختن سد و انتقال آب در این کشور هستند. بی 
شك حضور مهندسان و توانایی های آنان در خارج از کشور و عرضه خدمات مهندسی به سایر 
کشورها وقتی با موفقيت همراه باشد باعث افتخار هر ایرانی است. امروز با توجه به تعداد انبوه 
متخصصان می توان به این نوع اشتغال زایی که همراه با صدور فرهنگ ایرانی و اسالمی ماست، 
همت گماشت. عالقه کارگران مرا در هر مرحله شرمنده کرد. اميد است صنعت ما بتواند در آینده 

پروژه های بزرگی را به دست آورده و به سبب آنها ایران و ایرانی را بهتر به جهان معرفی کند.«
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تأمين 50 واحد بادي توسط شركت 
زيمنس )نروژ(

-SWT نوع  از  بادي  توربين   50 تأمين  قرارداد 
3.2-113 به کمپاني آلماني زیمنس واگذار شد. 
قرارداد، شرکت زیمنس مسئوليت  این  بر اساس 
تأمين، نصب و راه اندازي این توربين ها را بر عهده 
دارد. همچنين تعميرات و نگهداري این نيروگاه ها 
به مدت 12 سال به این شرکت واگذار شده است. 
براي سرورهاي شرکت  نيروگاه  این  توليدي  برق 

گوگل در اروپا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

تحويل ماژول هاي خورشيدي 
نيروگاه Front Runner )چين(

شرکت چيني JA Solar اعالم کرد که ماژول هاي 
 Front Runner نيروگاه   MV  420 خورشيدي 
را به موفقيت تحویل داده است. ظرفيت این نيروگاه 
950 مگاوات است که با هزینه تقریبي 1 ميليارد و 
 JA Solar 600 ميليون دالر احداث مي شود. شرکت
مسئوليت تأمين 44 درصد از ماژول هاي مورد نياز این 

نيروگاه را بر عهده دارد.

انتخاب كنسرسيوم Masdar-led براي 
ساخت نيروگاه خورشيدي )امارات(

وزارت برق و آب امارات )DEWA( اعالم کرد که 
کنسرسيوم Masdar-LED را براي ساخت نيروگاه 
برگزیده   Al Maktom مگاواتي   800 خورشيدي 
 13 خورشيدي  نيروگاه  این  ساخت  هزینه  است. 
ميليارد و 600 ميليون دالر برآورد شده است. کشور 
امارات در نظر دارد 25 درصد از برق مورد نياز خود را 
تا سال 2030 از انرژي هاي تجدیدپذیر تأمين کند و 

این عدد را تا سال 2050 به 75 درصد برساند.

ابالغ قرارداد اجراي
9 طرح برق آبي )فيليپين(

قرارداد اجراي 9 طرح برق آبي در کشور فيليپين 
توسط دپارتمان انرژي فيليپين )DOE( به پيمانکاران 
نيروگاه ها  این  ظرفيت  مجموع  شد.  ابالغ  منتخب 
دارد  نظر  در  فيليپين  کشور  است.  مگاوات   1700
ظرفيت استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر خود را که 
در حال حاضر 4 هزار و 400 مگاوات است، به 15 هزار 
و300 مگاوات در سال 2030 برساند. این برنامه توسعه 
در راستاي پاسخگویي به رشد سریع تقاضاي مصرف 

برق در کشور فيليپين است.

سرمايه گذاري IFC در پروژه هاي 
برق آبي )ويتنام(

انرژي هاي  از  استفاده  ظرفيت  ارتقاي  منظور  به 
تجدیدپذیر )برق آبي کوچك، بادي و خورشيدي( در 
کشور ویتنام، موسسه IFC در نظر دارد به شرکت 
GEC )بزرگترین شرکت خصوصي برق آبي در ویتنام( 
کمك مالي بدهد. کشور ویتنام در حال حاضر یك 
هزار و 240 مگاوات ظرفيت برق آبي دارد و برنامه ریزي 
شده است که این ظرفيت به 3 هزار و500 مگاوات 

افزایش یابد. 

اتمام فرآيند بازسازي
نيروگاه آبي Lomaum )آنگوال(

 Benguela واقع در استان Lomaum سد و نيروگاه آبي
پس از اتمام فرآیند بازسازي، مجدداً راه اندازي شد. ظرفيت 
اوليه این نيروگاه 35 مگاوات بوده که پس از انجام بازسازي 

نيروگاه، ظرفيت به 50 مگاوات افزایش پيدا کرده است.
  2 واحد 15 مگاواتي و 2 واحد 10 مگاواتي از نوع فرانسيس 
در این نيروگاه نصب شده است. کشور آنگوال در حال حاضر 2 
هزار و500 مگاوات ظرفيت توليد برق دارد که 70 درصد آن 
با انرژي برق آبي تأمين مي شود. به دليل رشد باالي اقتصادي 
آنگوال، این کشور در نظر دارد ظرفيت توليد انرژي خود را به 

9500 مگاوات برساند. 

آب و برق       حرارتي        انرژي هاي نو
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شروع ساخت نيروگاه بادي 
Chisholm View II )آمريكا(

 Chisholm View II نيروگاه  ساخت  فرآیند 
آغاز شد. ظرفيت   Enel Green توسط شرکت 
این نيروگاه 300 مگاوات است. ساخت این نيروگاه 
تا پایان سال جاري به اتمام مي رسد و توانایي توليد 
ساليانه 240 ميليون کيلووات ساعت برق را خواهد 
داشت. برق توليدي این نيروگاه براي مصرف بيش 
از 19 هزار خانوار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 Naundorf تأمين واحد نيروگاه بادي
توسط شركت زيمنس )آلمان(

تأمين سه واحد بادي نيروگاه Naudorf در کشور 
آلمان به شرکت زیمنس واگذار شد. بر اساس این 
نصب  تأمين،  مسئوليت  زیمنس  شرکت  قرارداد، 
داشت.  خواهد  عهده  بر  را  واحد ها  راه اندازي  و 
واحدهاي بادي از نوع SWT-3.2-113 هستند. 
ظرفيت فعلي این نيروگاه 32 مگاوات است که با 
نصب واحدهاي جدید به 42 مگاوات ارتقا مي یابد. 
الزم به ذکر است برق توليدي این نيروگاه براي 
مصرف بيش از 10 هزار خانوار مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت. 

آغاز فرآيند ساخت نيروگاه 
خورشيدي Kathu  )آفريقاي جنوبي(

قرارداد ساخت نيروگاه 100 مگاواتي Kathu به 
دو شرکت اسپانيایي Sener و Acciona واگذار 
شد. هزینه ساخت این نيروگاه 500 ميليون یورو 
برآورد شده است. این دو شرکت مسئوليت تأمين، 
نصب و راه اندازي این نيروگاه را بر عهده خواهند 
داشت. ساخت این نيروگاه در سال 2018 به پایان 
مي رسد و برق توليدي آن براي مصرف بيش از 80 
هزار خانوار مورد استفاده قرار مي گيرد. این نيروگاه 
در راستاي برنامه افزایش ظرفيت کشور آفریقاي 
جنوبي است که در نظر دارد ظرفيت توليد برق 

خود را در سال 2030 به 86.6 گيگاوات برساند.

ساخت نيروگاه بادي
يك ميليارد يورويي )دانمارك(

به   Horns Rev III نيروگاه  احداث  قرارداد 
هزینه  شد.  ابالغ   Vattenfall سوئدي  شرکت 
شده  برآورد  یورو  ميليارد  یك  پروژه  این  اجراي 
است و برق توليدي آن براي مصرف بيش از 400 
خانوار مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بر اساس 
این  راه اندازي  گرفته،  صورت  برنامه ریزي هاي 

نيروگاه در سال 2018 خواهد بود.

تعويض توربين هاي بادي
نيروگاه Altenbruch I )آلمان(

شرکت آلماني Nordex اعالم کرد که سفارشي 
 Altenbruch نيروگاه  واحد   16 تعویض  براي 
نوع  از  قدیمي  واحدهاي  است.  کرده  دریافت   I
جدید  واحدهاي  تعداد  مي باشد.   1300/N60
هستند.   3000/N117 نوع  از  و  بوده  عدد   9
است  سال   18 از  بيش  نيروگاه  این  واحدهاي 
علت  همين  به  و  برق هستند  توليد  مشغول  که 
اساس  بر  است.  کرده  پيدا  کاهش  آنها  کارایي 
برنامه ریزي هاي انجام شده راه اندازي این نيروگاه 

تا پایان سال جاري صورت مي گيرد.

نيروگاه  ساخت  پاياني  مراحل 
سيكل تركيبي Beni Suef )مصر(
پایاني  مراحل  به  که  کرد  اعالم  زیمنس  شرکت 
ساخت نيروگاه 4.8 گيگاواتي Beni Suef نزدیك 
شده است. این نيروگاه، بزرگترین نيروگاه سيکل 
ترکيبي است که تاکنون ساخته شده است و برق 
توليدي آن توسط 15 ميليون خانوار مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت. واحد گازي به کار رفته در این 
نيروگاه از نوع 8000H-SGT5 است. قرارداد این 
پروژه که به صورت EPC است در سال 2014 به 

شرکت زیمنس ابالغ شده است.

تهیه و تد    وین:محمد        رضا نازآباد        ي-کارشناس برنامه ریزي و کنترل پروژه معاونت توسعه طرح ها 
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مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب 
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 
از افزایش 59 سانتی متری سطح آب 
دریاچه اروميه نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته خبر داد.
دوستی رضایی«  »مهرنگ  مهندس 
دریاچه  وضعيت  آخرین  تشریح  در 
بررسی های  مطابق  گفت:  اروميه 
و  محلی  بازدیدهای  آمده،  به عمل 
دریاچه  کنونی  تراز  مستمر  پایش 
سطح  از  متر   1270.89 اروميه 
دریاهای آزاد بوده که نسبت به مشابه 
سال گذشته با تراز 1270.30 افزایش 

قابل توجهی را نشان می دهد.
وی درباره خبرهای مربوط به سرخ 
اخيرا  که  اروميه  دریاچه  آب  شدن 
منعکس شده است نيز، گفت: در سال 

از 2 ميليارد و 800  آبی جاری بيش 
سه  در  به ویژه  آب  مترمکعب  ميليون 
ماهه فصل بهار به دریاچه اروميه وارد 
شده و غلظت نمك دریاچه اروميه از 

شرایط فوق اشباع در فروردین ماه به 
کمتر از 280 گرم در ليتر کاهش پيدا 

کرده است.
سوی  از  داد:  ادامه  دوستی رضایی 

مغذی  مواد  افزایش  به خاطر  دیگر 
آبریز  حوضه  رودخانه های  از  ورودی 
دریاچه اروميه جلبك های تك سلولی، 
باکتری ها و حتی آرتميا، بستر مناسب 
کردند  پيدا  را  خود  فعاليت های  برای 
افزایش  به دليل  اخير  روزهای  در  که 
و  اروميه  دریاچه  سطح  از  تبخير 
از 340  افزایش غلظت نمك به بيش 
باکتری های  و  جلبك ها  ليتر  در  گرم 
موجود برای مقاومت در مقابل شوری، 
که  می کنند  توليد  خود  در  را  موادی 
کرد:  تصریح  وی  است.  قرمز  رنگ  به 
آبی  پهنه  در  آرتميا  فعاليت  افزایش 
رنگ  بودن  دارا  با  نيز  اروميه  دریاچه 
سرخ از علت های اصلی سرخی دریاچه 

اروميه به شمار می آید.
ایسنا

که  زمانی  گفت:  پورمحمدی«  »حميد 
می شود،  واقعی  تقاضا  برحسب  آب  قيمت 
آب  که  داد  نخواهيم  اجازه  خود  به  بالطبع 
باکيفيت و گران قيمت برای مصارف کشاورزی 

غيرقابل بازده به کار برده شود. 
معاون توسعه امور توليدی سازمان مدیریت 
کنفرانس  نخستين  در  کشور  برنامه ریزی  و 
ملی آب با اشاره به پررنگ شدن مسئله آب 
در کشور گفت: در سال های اخير خوشبختانه 
و  آب  حوزه  در  دخيل  سازمان های  همت  با 
بحران  مسئله  مختلف  دانشگاه های  همکاری 
آب تبدیل به یك دغدغه همگانی شده است و 
ما اميدواریم در دوره کنونی با سرمایه گذاری 
داخلی و جذب فاینانس خارجی بتوان شاهد 
تعادل بخشی وضعيت آب در کشور و کاهش 

عدم تعادل بيالن آب زیرزمينی بود.
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  معاون 
ميليارد  یك هزار  حدود   ،94 سال  در  گفت: 
حدود  و  فشار  تحت  طرح های  برای  تومان 
شرب  آب  تأمين  برای  تومان  ميليارد   500
نيز  امسال  و  شد  داده  اختصاص  روستاها 
حدود 2 هزار و500 ميليارد تومان به وزارت 

افتاده  عقب  طرح های  بردن  پيش  برای  نيرو 
حوزه آب و انرژی اختصاص داده شده است. 
قيمت  امروز  کرد:  خاطرنشان  پورمحمدی 
تقاضای  تابع  بازار  در  برای عرضه  هر کاالیی 
موجود است؛ بالطبع آب نيز به عنوان کاالیی 
محدودیت  از  توليد  غيرقابل  و  کمياب  بسيار 
خاصی برای عرضه برخوردار است و نمی توان 
با قيمت بسيار پایين آن را به صورت مناسب و 
با کيفيت در اختيار متقاضی قرار داد. معاون 
با  ادامه  در  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
اشاره وضعيت محيط زیست ناشی از کمبود 
رودخانه ها  و  تاالب ها  شدن  خشك  و  آب 
گفت: اگر بخواهيم محيط زیست را حفظ را 
کنيم، ساالنه می بایست حداقل 8/10 ميليارد 
مترمکعب آب را برای محيط زیست رهاسازی 

کرد. 
از  بيش  امروز  شد:  یادآور  پایان  در  وی 
دستورالعمل  تدوین  لزوم  دیگری  زمان  هر 
مناطق  تنوع  به  توجه  با  آب  ارزش گذاری 
مالياتی  ابزارهای  از  استفاده  حتی  و  اقليمی 

احساس می شود.
پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(

قیمتآببایدواقعيشود

ریيس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، گفت: قيمت 
غيرواقعی آب باعث می شود کشاورزان نسبت به توليد محصوالت 
با بازدهی پایين اقدام کنند؛ بنابراین باید در برنامه ششم توسعه 
پورابراهيمی« در  بازار آب پيش بينی شود. »محمدرضا  راه اندازي 
حاشيه کنفرانس ملی اقتصاد آب در تهران، افزود: موضوع راه اندازي 
بازار آب و اعمال قيمت واقعی در زمينه آب شرب و کشاورزی باید 
جزو اولویت های ششمين برنامه پنج ساله توسعه باشد. به باور وی، 
چنانچه نرخ آب بر اساس قيمت تمام شده باشد کشاورز به سوی 
توليد محصول با بازدهی پایين نمی رود و به این ترتيب بهره برداری 
بهينه انجام می شود. کمبود منابع آبی در کشور و کاهش ساليانه 
بارندگی ها به ویژه در فالت مرکزی ایران و هدررفت بخش زیادی 
از آب کشور در بخش کشاورزی، مسئله راه اندازي بازار آب را به 
عنوان یکی از ضروریات کشور مطرح مي سازد. پورابراهيمی گفت: 
مردم باید برای نجات کشور از تنش آبی و تضمين آینده تمدن 
ایرانی بپذیرند اجرای قيمت واقعی آب بر اساس نرخ تمام شده باید 

پياده شود.
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(

راهاندازيبازارآبضروریاست

افزایش 59 سانتی متری سطح آب دریاچه اروميه

معاون توسعه امور توليدی سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور:
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بازنگری در پروژه های ساخت
40 سد توسط وزارت نیرو

بهره برداری  به  برنامه پنجم  پایان  تا  کل سدهایی که 
شرکت  عامل  مدیر  وعده  براساس  بود.  سد   44 رسيد 
مدیریت منابع آب ایران، شش سد دیگر نيز تا پایان امسال 
افتتاح می شود که در مجموع حجم کل مخازن این 50 سد 
به 13 ميليارد و 278 ميليون مترمکعب می رسد. »محمد 
در  بيشترین حجم مخزن  این که  بيان  با  حاج رسولی ها« 
در  گفت:  است،  شده  اجرایی  کشور  توسعه  سوم  برنامه 
روی  اما  داریم،  کشور  در  اجرایی  سد   130 حاضر  حال 
90 سد متمرکز شده ایم تا آنها را به بهره برداری برسانيم، 
بنابراین 40 سد مورد بازنگری قرار گرفته است. حجم این 
40 سد هشت ميليارد مترمکعب تعریف شده است. وی 
با بيان این که فعاليت این 40 سد متوقف نشده و در دست 
بازنگری است، تصریح کرد: تنها سدهایی که دستور توقف 
آنها اعالم شده، سدهایی هستند که در حوزه دریاچه اروميه 
قرار دارند. در بازنگری که برای این 40 سد انجام شده، 
اهداف آنها نيز تغيير یافته است به طوری که احتمال دارد 
برخی از آنها به سدهای تأمين آب شرب تبدیل شوند و 
حتی حجم برخی از این سدها نيز کاهش یابد. وی حجم 
مخزن 90 سدی که قرار است در برنامه ششم توسعه به 
بهره برداری برسد را 12 ميليارد مترمکعب عنوان اعالم کرد.
حاج رسولی ها درباره طرح های نيمه تمام در بخش آب 
نيز، گفت: 180 هزار ميليارد تومان طرح نيمه تمام در بخش 
سدسازی و آب رسانی داریم که با این اعتبار 5000 ميليارد 
تومانی که ساالنه به ما اختصاص می یابد دورنمای خوبی 
برای این طرح ها وجود ندارد و باید گفت باید این اعتبار 

اتمام طرح های نيمه تمام 45 سال زمان می برد. 
خبرگزاري دانشجویان ایران )ایسنا(

اعالم آماد گی براي صد ور خدمات فنی و 
مهندسی به كشورهاي آفریقایي

وزیر صنعت، معدن و تجارت از آمادگی ایران برای صدور 
خدمات فنی و مهندسی به آفریقا خبر داد. »محمدرضا 
نعمت زاده« در دیدار با وزیر زیرساخت ها، حمل و نقل و 
مسکن کنيا در حاشيه »اجالس آنکتاد 14« در نایروبی 
اعالم کرد: جمهوری اسالمی ایران آمادگی کامل برای صدور 
خدمات فنی و مهندسی در پروژه های زیربنایی نظير سد 
و نيروگاه، راه، مسکن، ریل، فرودگاه و ...، به سایر کشورها 
به ویژه قاره آفریقا را دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با بيان اینکه در بحث جاده سازی مجهز به آزمایشگاه های 
قير هستيم، افزود: درخصوص راه سازی اعم از ریل، جاده و 
فرودگاه ایران توانایی الزم را دارد.  وزیر زیرساخت ها، حمل 
ونقل و مسکن کنيا نيز در دیدار خود با نعمت زاده گفت: 
زمينه های همکاری اقتصادی کنيا با ایران بسيار زیاد است. 
روزنامه دنیاي اقتصاد

دومين  پایانی  آیين  در  چيت چيان«  »حميد   
جشنواره فيلم و عکس موبایلی »گزارش یك نگرانی، 
به بحران کمبود آب« گفت:  نگاه مردمی  با رویکرد 
آب مسئله حيات انسان ها است و مسائل آن مربوط به 
یك سازمان و وزارتخانه نيست.  چيت چيان از آب به  
عنوان موضوعی که سرنوشت همه ما را تحت تاثير قرار 
می دهد یاد کرد و گفت: در 40 سال قبل، هر ایرانی 
ساالنه بيش از 7500 مترمکعب آب تجدیدشونده در 
اختيار داشت؛ ولی در زمان حاضر این ميزان به کمتر 
از 1400 متر مکعب کاهش یافته و منابع آب نيز، با 
ایرانی،  افزایش مصرف و ميزان سرانه در اختيار هر 
نظر  به  اشاره  با  وی  می شود.  محدودتر  روز  به  روز 
اینکه تمام انسان هایی که در  سازمان ملل مبنی بر 
طول سال کمتر از 1500 مترمکعب آب تجدیدپذیر 
می برند،  سر  به   بحران  مرحله  در  دارند،  اختيار  در 
افزود: ما از این وضعيت عبور کرده ایم و هم اکنون در 

مرحله بحران هستيم.
وزیر نيرو با اشاره به بارندگی های خوبی که در سال  
آبی جاری داشتيم، گفت: عده ای می گویند که با این 
ميزان بارش، نباید بحران آب داشته باشيم. ولی در پاسخ 
به آنها باید گفت، ضمن اینکه به  خاطر هر قطره بارانی 
که می بارد به درگاه خداوند شکرگزار هستيم، اما دانستن 
بارندگی  سال  یك  با  که  است  نيز ضروری  نکته  این 
شرایط تغيير نمی کند. چيت چيان با بيان اینکه ما باید 
قدر نعمت های خدایی را بدانيم و در تمام موارد به  ویژه 
آب، از اسراف بپرهيزیم، اظهار کرد: تك تك ما مسئوالن، 
مدیران، کارمندان، هنرمندان، کشاورزان و شهروندان، 
موظف هستيم ضمن مصرف درست آب، از این مایه 

حياتی و ارزشمند، حفاظت کنيم. 
وزیر نيرو با تقدیر از آثار خلق شده توسط هنرمندان 
در دومين جشنواره فيلم و عکس موبایلی »گزارش یك 
با رویکرد نگاه مردمی به بحران کمبود آب«،  نگرانی 

گفت: هنرمندان به این مسئوليت انسانی توجه دارند 
و با ورود به مقوله آب، با خالقيت فکری و خلق آثار 
هنری توانسته اند سایر انسان ها را با مسئوليت های خود 

آشنا کنند.
بر اساس این گزارش، »ستار محمودی«، قائم  مقام 
وزیر نيرو، نيز در حاشيه این مراسم گفت: در زمان تنظيم 
بودجه سال 1395 پيشنهادهایی برای تغيير قيمت آب و 
برق ارائه شد که تاکنون مسکوت مانده است.  وی افزود: 
در حال حاضر پروژه های آب و فاضالب سير طبيعی خود 
را طی می کنند و مشکل ما در ادامه  تکميل پروژه ها 
نيست؛ بلکه مشکل اصلی سرعت استهالك تاسيسات 
در مرحله  بهره برداری است.  محمودي ادامه داد: به دليل 
اینکه به تناسب پروژه ها، امکان تزریق نقدینگی وجود 
ندارد، برخی پروژه ها با مشکل روبه رو می شوند.  قائم مقام 
وزیر نيرو با اشاره به پروژه هایی که امسال در دست اجرا 
است، گفت: مجموعا در طرح های حوزه  آب و فاضالب و 
بخشی از پروژه های برقی، بيش از 700 پروژه در مراحل 
مختلف اجرا قرار دارد.  وی با بيان اینکه ميزان تزریق 
پول از منابع عمومی دولت و همچنين از منابع مختلف 
همچون مشارکت های مردمی و بخش خصوصی بالغ 
بر 10 هزار ميليارد تومان است، عنوان کرد: برنامه های 
خوبی را برای اجرایی شدن این پروژه ها در نظر گرفته ایم.

آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  نيرو  وزیر  قائم مقام 
می توان به جای استفاده از گاز، برق را در سبد مصرف 
منابع  از  دنيا  همه جای  در  گفت:  داد،  افزایش  خانوار 
انرژی، به گونه های مختلف استفاده می شود و باید گفت 

که تبدیل گاز به برق ضریب امنيت باالتری دارد.
محمودي ادامه داد: البته این موضوع درحالی است 
که در بسياری از جاها به لحاظ نبود سرمایه و امکانات 
فنی، ارائه این طرح امکان پذیر نيست، اما اگر بتوانيم این 

کار را انجام دهيم به نفع مردم خواهد بود.
خبرگزاري جمهوري اسالمي ایران)ایرنا(
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کاهش قيمت انواع سيستم های استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر در جهان و قابليت رقابت آنها با شيوه های 
سنتی توليد برق، نشان از تحول قابل مالحظه ای است 
نيرو،  وزیر  گفته  به  است.  داده  رخ  صنعت  این  در  که 
برنده شدن برخی صنایع فعال در این عرصه در برخی 
مناقصه ها با قيمت های بسيار نازل، از جمله در مراکش 
با نرخ سه سنت یورو در هر کيلووات ساعت توليد برق 
و یا کشور امارات با نرخ 2.99 سنت یورو در هر کيلو 
وات ساعت توليد برق خورشيدی، حاکی است که باید 
کشور  در  انرژی ها  از  نوع  این  توسعه  برای  سرعت  به 

 75 به  نزدیك  که  می گوید  چيان  چيت  کرد.  حرکت 
درصد از مجموع ظرفيت جدید نيروگاهی که در سال 
2015 در جهان ساخته شده، به انرژی های تجدیدپذیر 
اختصاص داشته است. به گفته وی: »وجود 11 هزار و 
500 مگاوات نيروگاه های برق آبی، نيروگاه های گازی و 
تلمبه- ذخيره ای در  نيروگاه های  از هزار مگاوات  بيش 
کشور، قابليت ذخيره سازی برق را در ساعت های مورد 
انعطاف را به شبکه برق کشور  این  نظر فراهم کرده و 
ساعت های  در  بویژه  را  برق  نيروی  کمبود  تا  می دهد 

پيك شب جبران کند.«

سهم 75 درصدی تجديدپذيرها در 
نيروگاه های ساخته شده در سال 2015 

الگوریتم  پایه  بر  خورشيد«  ردیاب  »ربات  نخستين 
محاسبات نجومی و مکان یابی خورشيد بدون سنسور با توان 
توليدی 5.2 کيلووات برای نخستين بار در کشور و از سوی 
شرکت توزیع برق تهران، طراحی و نمونه سازی صنعتی شد.
مهندس »پویا نجفی« مجری این طرح با اشاره به اجرای 
این طرح به همت دفتر تحقيقات، هدف از اجرای این پروژه 
برق  توليد  راندمان  بهينه سازی  را  دانش بنيان  تحقيقاتی 
نيروگاه های فتوولتایيك و بهره گيری از بيشترین ظرفيت 
ریاضی  مدل  از  استفاده  با  خورشيد  نور  مستقيم  تابش 
به گفته وی  اعالم کرد.  نجومی حرکت خورشيد در فضا 
اجرای این طرح می تواند باعث کاهش نرخ هزینه به فایده 

نيروگاه های خورشيدی، استقرار سامانه ردیاب خورشيدی 
بدون سنسور اپتيکی با قابليت کارکرد در مناطق با احتمال 
پرندگان و همچنين  و غبار و هجوم  آلودگی هوا و گرد 
بومی سازی فناوری روز در ساخت ربات های ردیاب نوری 
شود. نجفی با بيان اینکه فناوری استفاده شده در این ردیاب 
خورشيدی پيشرفته ترین نوع این ردیاب هاست، گفت: این 
ردیاب برای نخستين بار در کشور به صورت نرم افزاری و 
سخت افزاری و مکانيکی با دو درجه آزادی و توان نامی 5.2 
کيلووات برق به صورت نمونه صنعتی ساخته شده و ساالنه 
12 هزار کيلووات ساعت برق پاك خورشيدی را به شبکه 

توزیع نيروی برق تزریق می کند.

خورشيد  نور  تابش  فراوانی  به  توجه  با  گفت:  وی 
از  استفاده  بدون  پاك  برق  توليد  امکان  و  کشورمان  در 
سوخت های فسيلی ظرفيت قابل توجه و ارزشمندی در 
زمينه بهره برداری از انرژی خورشيد وجود دارد و استخراج 
حداکثر انرژی از نور خورشيد مزایای فنی و اقتصادی و 

زیست محيطی چشم گيری دارد.
مجری طرح ربات ردیاب خورشيدی همچنين گفت: 
به  رو  ثابت  سازه  از  استفاده  با  فتوولتایيك  سامانه های 
با زاویه با عرض جغرافيایی محل، تنظيم  جنوب مطابق 
و نصب می شوند و تنظيم به موقع و متناسب زاویه پنل 
یا تقویم خورشيدی رو به آفتاب حداقل 60 درصد باعث 

نخستين ربات ردیاب خورشيدی در توزیع برق تهران توليد شد

برجام ايران را به کشور سرمايه گذاران توليد 
انرژی پاک بدل کرد

ایران که پس از توافق هسته ای سال گذشته، درهای 
در  گشوده،  بين المللی  سرمایه گذاران  روی  به  را  خود 
توليد  سرمایه گذاران  حضور  محل  به  گذشته  ماه های 

انرژی پاك تبدیل شده است.
است،  تحریم ها گذشته  لغو  از  که  ماهی   6 در مدت 
کرده اند.  سفر  تهران  به  تجاری  هيئت   150 کم  دست 
تجار و دیپلمات ها از باز شدن درهای بازار نزدیك به 80 
به دليل زمان  اما  ایران سخن می گویند،  نفری  ميليون 
بر بودن دوره اعتمادسازی همکاری بانك ها و موسسات 

مالی غربی، روند انعقاد قراردادها کند بوده است. 
تأمين  و  تجدیدپذیر  نيروگاه های  ساخت  نيرو،  وزیر 
7 هزار و 500 مگاوات انرژی از این محل را در دستور 
یکی  در  می گوید،  و  می کند  عنوان  وزارتخانه  این  کار 
جاری  سال  بودجه  قانون  پيشنهادی  الیحه  بندهای  از 
نظر  در  منظور  این  به  اعتبار  ریال  ميليارد  هزار  هفت 
برای  تهران  شرایط  به  اشاره  با  وی  است.  شده  گرفته 
تهران  که  مي کند  تصریح  کشورها  سایر  با  همکاری 
که  است  شرکت هایی  و  کشورها  با  همکاری  دنبال  به 
بهترین شرایط مالی را پيشنهاد می کنند و وزارت نيرو 
در حال مذاکره با برخی از بزرگ ترین شرکت های فعال 
در زمينه انرژی های تجدید پذیر از جمله »وستاس ویند 

سيستمز« و »زیمنس ویند پاور« است.

حضور خارجی ها در بازار انرژی های
 تجديدپذير ايران

از  نمایندگانی  گذشته  ماه های  رابطه طی  همين  در 
کشورهای آسيایی و اروپایی با حضور در وزارت نيرو یا 
با  جلسه  برگزاری  و  )سانا(  ایران  نو  انرژی های  سازمان 
مسئوالن، برای همکاری در زمينه انرژی های تجدیدپذیر 

ایران اعالم آمادگی کرده اند.
از جمله، خانم »اود ليسه نورهيم« سفير نروژ در ایران، 
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افزایش راندمان ساالنه آن ها خواهد شد، از این رو طرح 
مکانيزاسيون کنترل سمت و ارتفاع سامانه خورشيدی 

دارای اهميت ویژه ای است.
نجفی افزود: سامانه های ردیابی خورشيد که تاکنون 
در داخل کشور پياده سازی شده اند از نوع سيستم های 
OPTICAL بوده و با دریافت بازخورد سامانه از شدت 
دو سمت  یا  در یك  را  ردیاب  موتورهای  نور محيط، 

کنترل می کنند.
و  پرندگان  پرواز  هوا،  و  آب  آلودگی  وی  گفته  به 
تغييرات آنی شرایط جوی و موقعيت ابرها سبب تحریك 
سامانه OPTICAL شده و متناسب با آن منجر به 

حرکت موتورها، اتالف انرژی و کاهش راندمان کلی و 
افزایش استهالك مکانيکی سامانه خواهند  همچنين 
از  استفاده  با  ساخت:  خاطرنشان  همچنين  وی  شد. 
الگوریتم محاسبات نجومی، ردیابی خورشيدی بر پایه 
مدل ریاضی حرکت خورشيد در فضا صورت گرفته و 
با توجه به  تابع نور محيط پيرامون نيست همچنين 
شرایط آلودگی هوا در شهر تهران و کالن شهرهایی 
که دارای آب و هوایی آلوده و احتمال وجود ریزگردها 
هستند؛ استفاده از سامانه OPTICAL کارآمد نيست 

و به طور منظم باید شستشو شود.
خبرگزاري مهر

 پيرو مصوبه هيئت دولت، لزوم رعایت عدم خرید و استفاده از 
المپ های رشته ای از طرف وزارت اقتصاد و دارایی به ذی حسابان 
تمامی دستگاه های دولتی ابالغ شده است. بر اساس مصوبه هيئت 
دولت استفاده از المپ رشته ای باالی 40 وات در اداره های دولتی 

ممنوع است.
بر اساس اعالم سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( ممنوعيت 
استفاده از المپ های رشته ای در ساختمان ها و ادارات دولتی، 
طی مصوبه 26 فروردین ماه امسال هيأت وزیران درباره ممنوعيت 

توليد و واردات المپ رشته ای ابالغ شده است.
و  در ساختمان ها  الکتریکی  انرژی  از مصرف  بزرگی  بخش 
ادارات دولتی، مربوط به سيستم های روشنایی بوده و پتانسيل 
ممنوعيت  دارد.  این حوزه وجود  در  توجهی  قابل  صرفه جویي 
توسط  وات   40 باالی  رشته ای  التهابی  المپ های  خرید 
دستگاه های دولتی می تواند نقش قابل توجهی در راستای حفظ 

و صيانت از منابع ملی کشور داشته باشد.
نظير  نوین  فناوری های  و  استاندارد  نور  منابع  جایگزینی 
LED به جای المپ ها و چراغ های کم بازده از جمله المپ های 
رشته ای التهابی که راندمان کمتر از 5 درصد دارند، منجر به 
و کاهش  الکتریکی  انرژی  در مصرف  قابل توجهی  صرفه جویي 
انتشار آالینده های محيط زیست خواهد شد. به عنوان نمونه، 
برآورد می شود که یك المپ LED با توان حدود 15 وات یا 
المپ CFL با توان 23 وات قادر به توليد نور معادل یك المپ 

رشته ای با توان 100 وات است.
پيرو مصوبه هيئت دولت، لزوم رعایت عدم خرید و استفاده از 
المپ های رشته ای از طرف وزارت اقتصاد و دارایی به ذی حسابان 
تمامی دستگاه های دولتی ابالغ شده است و ذی حسابان موظف به 

رصد و نظارت بر این مصوبه خواهند بود.
پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(

استفادهازالمپرشتهایدر
ادارههایدولتیممنوعاست

از تمایل سرمایه گذاران و صنعتگران نروژی برای 
سرمایه گذاری در ایران در بخش نفت و گاز خبر 
داد که به تازگی برخی سرمایه گذاران به فعاليت 
تمایل  ابراز  تجدیدپذیر  انرژی های  عرصه  در 

کرده اند.
در ماه های گذشته یك شرکت سرمایه گذار 
سرمایه گذاری  برای  نيز،  آلمانی  اسپانيایی- 
برق  حوزه  در  خورشيدی  نيروگاه  مگاواتی   50
بود. همچنين، سفير  آمادگی کرده  اعالم  باختر 
برای  کشورش  آمادگی  از  تهران  در  دانمارك 
آب  بخش های  در  ایران  با  همکاری ها  گسترش 
و آب وفاضالب )آبفا( و انرژی تجدیدپذیر بادی 

خبر داده بود. 
در  خورشيدی  نيروگاه  مگاوات   600 ساخت 
شرکت های  مشارکت  و  چينی ها  توسط  کشور 
برق آبی،  نيروگاه های  ساخت  در  جنوبی  کره 
تجدیدپذیر و حرارتی در ایران با تاکيد بر انتقال 
فناوری و تامين مالی )فاینانس(، دیگر مواردی از 
این دست بودند که امسال به مرحله انعقاد تفاهم 

نامه یا قرارداد رسيدند.
و  آلمان  ایتاليا،  از  شرکت هایی  همچنين 
اسلوواکی نيز برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
در کشورمان اعالم آمادگی کرده و شماری از آنها 
نسبت به عقد قرارداد نيز اقدام کردند که آخرین 
بين  صنعتی  همکاری  تفاهمنامه  امضای  آنها 
وزارتخانه های نيرو ایران و توسعه اقتصادی ایتاليا 
در تهران برای ساخت چند نيروگاه تجدیدپذیر 
زمين  و  توده، خورشيدی  زیست  زمينه های  در 

گرمایی با مجموع 500 مگاوات بود. 
از   CNIM فرانسوی  شرکت  همچنين، 
اروپایی که در زمينه  باسابقه  جمله شرکت های 
فعاليت  شهری  زباله های  از  انرژی  استحصال 
و  »مارتين«  آلمانی  شرکت  همکاری  با  و  دارد 

همچنين  و  شرکت  این  تجهيزات  از  استفاده 
تجهيزات و لوازم متعلق به خود، تاکنون طرح ها 
و پروژه های زیادی را در سطح جهان اجرا کرده 
است، با حضور در سانا درباره مطالب فنی، نحوه 
همچون  مقوله هایی  و  مشترك  همکاری های 
از  منتشره  مواد  استانداردهای  زباله،  امحای 
برق بحث  بازدهی  و  نيروگاه  بازدهی  نيروگاه ها، 

و تبادل نظر کردند.

افزايش 30 درصدی خريد برق تضمينی 
تجديدپذيرها در صورت استفاده از 

تجهيزات ايرانی
که  جدید  تعرفه  نظام  به  اشاره  با  نيرو  وزیر 
برای خرید تضمينی برق تجدیدپذیرها در تيرماه 
سال گذشته ابالغ شده است، گفت: در این نظام 
تعرفه ای، مدت زمان تضمين خرید برق از پنج 
گذشته،  برخالف  و  یافته  افزایش  سال   20 به 
انرژی  توليد  فناوری های مختلف  از  برق حاصل 
از تجدیدپذیرها با قيمت های متفاوتی خریداری 
می شود که به این ترتيب، تعادلی در این عرصه 
ایجاد شده تا سرمایه گذاران با اطمينان خاطر و 

پذیرفتن ریسك کمتر به فعاليت بپردازند. 
وی یادآور شد: بر این اساس و با متعادل تر 
شدن قيمت ها، اردیبهشت ماه گذشته قيمت های 
جدید اعالم شد و این مساله به اطمينان بيشتر 
برای خرید برق از توليدکنندگان و متضرر نشدن 
شبکه برق و دولت خواهد انجاميد و از این پس 
و خارجی  داخلی  که سرمایه گذاران  در صورتی 
برق  توليد  برای  ایرانی  و تجهيزات  فناوری ها  از 
استفاده کنند، وزارت نيرو متناسب با آن تا 30 

درصد قيمت بيشتری پرداخت خواهد کرد. 

خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(

سازمان بهره وری انرژی ایران:
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اعالمآمادگیخارجیهابرای
سرمایهگذاریمشترکدرپروژه

LNGایران
آمادگی  اعالم  از  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
شرکت های توانمند خارجی برای سرمایه گذاری مشترك 
در پروژه ایران ال.ان.جی خبر داد و گفت: ارزیابی های 
فنی پروژه ایران ال.ان.جی تا حدود سه ماه آینده، به اتمام 

می رسد.
»عليرضا کاملی« با اعالم این خبر افزود: با توجه 
به اینکه قرار است کارخانه مایع سازی گاز طبيعی به 
صورت همزمان از سوی سرمایه گذار تامين مالی شود، 
اجرایی و کار ساخت  پيمانکار،  از طرف یك شرکت 
یك شرکت  از سوی  همچنين  و  برسد  اتمام  به  آن 
ال.ان.جی تضمين شود.  برداشت محموله های  ثالث، 
وی با بيان این که شرکت های اروپایی و شرکت های 
ال.ان. ایران  پروژه  اجرای  متقاضی  آسيایی  قدرتمند 
جی هستند، افزود: به طور قطع به بهترین پيشنهاد 
مطرح شده از سوی این شرکتها پاسخ داده می شود. 
شرکت  ایران  گاز  صادرات  ملی  شرکت  مدیرعامل 
با  پيش  چندی  که  را   )kogas( کوگس  کره اي 
شرکت ملی گاز تفاهمنامه همکاری امضا کرد را یکی 
از شرکت هایی خواند که برای حضور در پروژه ایران 

ال.ان.جی اعالم آمادگی کرده است. 

اتمام ارزيابی های فنی پروژه ال.ان.جی
 تا سه ماه آينده

تا  که  پيش بيني کرد  گاز  ملی  مدیرعامل شرکت 
ایران  پروژه  فنی  ارزیابی های  آینده،  ماه  سه  حدود 
به  برسد.  اتمام  به   )Due Diligence( ال.ان.جی 
گفته وی، بعد از اتمام مرحله ارزیابی های فنی پروژه 
توسعه  بين شرکت های متقاضی  از  ال.ان.جی،  ایران 
انتخاب  پيشنهاد  بهترین  با  شرکت  بهترین  طرح، 
یك  دارد  نظر  در  ایران  نفت  ملی  شرکت  می شود. 
کارخانه توليد LNG مشتمل بر دو ردیف فرآیندی 
موازی به ظرفيت ساليانه هر کدام حدود 5.4 ميليون 
تن  ال.ان.جی در سواحل جنوب غربی ایران واقع در 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس احداث کند. پروژه 
ایران ال.ان.جی به منظور احداث کارخانه مایع سازی 
گاز طبيعی در 50 کيلومتری شمال غربی عسلویه و 
15 کيلومتری جنوب شرقی کنگان- پارس2 در حال 
انجام است. این پروژه شامل دو فاز مطالعاتی و اجرایی 
فرآیندی  ردیف  دو  شامل  آن  اجرایی  فاز  که  است 
)Two-Train(است که هر ردیف شامل یك واحد 

شيرین سازی و یك واحد مایع سازی است.
پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی گاز ایران

رئيس پژوهشگاه صنعت نفت:

ایرانوفرانسهدرتوسعهفناورانهمیداناهوازهمكاریمیكنند

روسیهپایانهمكاریبااوپکرااعالمكرد

گروه آی اف پی )IFP( فرانسه در توسعه فناورانه ميدان 
اهواز با پژوهشگاه صنعت نفت همکاری می کند.

»حميدرضا کاتوزیان«، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت، 
عصر امروز )سه شنبه، 29 تيرماه( در مراسم امضای توافقنامه 
پژوهشگاه و گروه IFP فرانسه، در جمع خبرنگاران گفت: بر 
پایه قراردادهای توسعه فناورانه مخازن در بخش باالدست 
صنعت نفت که با همراهی مراکز تحقيقاتی و دانشگاه های 
به  اهواز  ميدان  فناورانه  مطالعات  می شود،  اجرایی  کشور 
پژوهشگاه صنعت نفت سپرده شده و پژوهشگاه بر آن است 
در این زمينه، از همکاری با گروه IFP بهره مند شود، این دو 
مجموعه همچنين در مطالعات ميدان یادآوران نيز همکاری 

می کنند.

کاتوزیان گروه آی اف پی فرانسه را یکی از بزرگترین 
این  افزود:  و  کرد  معرفی  دنيا  معتبر  و  تحقيقاتی  مراکز 
مجموعه در حوزه های مختلف از صنایع نفت و گاز گرفته 
فناورانه  و  پژوهشی  فعاليتهای  دیگر حوزه ها،  و  تا خودرو 
انجام می دهد. پژوهشگاه نفت و IFP فرانسه، سابقه سال ها 
همکاری دارند که اگرچه به دليل تحریم ها این همکاری ها تا 
حدودی رو به افول گذاشت، اما این گروه بين المللی پس از 
تحریم برای همکاری با صنعت نفت ایران بسيار ابراز تمایل 
 IFP کرد. توافقنامه همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و گروه
فرانسه با محوریت هشت حوزه فناورانه، روز سه شنبه، 29 

تيرماه امضا شد.
شبکه اطالع رساني نفت و انرژي )شانا(

روسيه اعالم کرد که پس از ناموفق ماندن مذاکرات 
سازمان  اعضای  برخی  با  ميالدی  جاری  سال  اوایل 
و  تثبيت  با هدف  )اوپك(  نفت  کننده  کشورهای صادر 
تقویت بهای جهانی نفت، دیگر با این تشکيالت همکاری 

نخواهد کرد.
مصاحبه  از  نقل  به  سگودنيا«  »روسيا  خبرگزاری 
»آلکساندر نوواك« وزیر انرژی روسيه با رویترز نوشت: در 
مذاکرات نفتی ماه آوریل سال جاری، برخی کشورهای 
عضو اوپك پيشنهاد کاهش ميزان توليد نفت در سطح 
شد.  انجام  زمينه  این  در  مذاکراتی  که  دادند  را  جهان 
وی در بخشی از این مصاحبه که متن آن در رسانه های 
روسی منتشر شد، اظهار کرد که روسيه با وجود پایان 
بر وضع  نظارت  و  اطالعات  تبادل  درباره  این همکاری، 
خواهد  حفظ  اوپك  با  را  خود  تعامل  نفت  بازار  جهانی 
کرد. روسيه به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای غير 
عضو اوپك توليد و صادر کننده نفت جهان در مذاکرات 

از  جلوگيری  هدف  با  توليد  ميزان  تثبيت  برای  قطر، 
سقوط بيشتر قيمت ها شرکت کرده بود که ادامه نيافت.

روسيه دومين توليد کننده نفت پس از آمریکا با روزانه 
10 ميليون و 500 هزار بشکه است. درآمدهای نفتی این 
کشور در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه 
و 93  ميليارد  به 14  درصد سقوط  با 38  سال 2015 
شکنی  رکورد  بيشترین  که  یافت  کاهش  دالر  ميليون 
صادرات  حجم  حاليکه  در  است،   2004 سال  از  منفی 
سوی  از  است.  شده  بيشتر  درصد  چهار  حداقل  نفتی 
را  شرایط  همين  هم  روسيه  گاز  صادرات  بخش  دیگر، 
تجربه می کند و دور نمای آن روشن نيست.  مسکو تا 
پيش از جریان سقوط آزاد بهای نفت که در چهار سال 
گذشته از بيش 100 دالر تا کانال 30 دالر پایين آمد، 
تمایلی به همکاری گسترده با اوپك در تنظيم بازارهای 

جهانی را نداشت.
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(
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تا سال 2018  اروپا  به  ایران  ال. ان .جی  نوشت صادرات  گزارشی  فوربس طی 
بعيد به نظر می رسد؛ اما پس از سال 2020 کامال واقع بينانه است که ایران بتواند 
نيمی از ال ان جی اش را به اروپا صادر کند و این زنگ خطری برای آمریکا به شمار 

می رود.
هدف  گذشته  سال های  در  ایران  طبيعی  گاز  صنعت  گزارش،  این  اساس  بر 
تحریم های آمریکا و اروپا قرار گرفت و این امر سبب شد ورود سرمایه  مستقيم 
خارجی و انتقال فناوری به این بخش محدود شود. اما ایران دارای ذخایر عظيم 
گازی است و می خواهد در صادرات بين المللی این کاالی اساسی به صادرکننده 
بزرگ تبدیل شود. به نوشته این گزارش، با لغو تحریم ها، ایران در تالش است تا 
به یك بازیگر بزرگ بازار به سرعت در حال رشد گاز تبدیل شود. امروز گاز مورد 
معامله، 30 درصد کل انرژی مصرفی در جهان را تشکيل می دهد و این رقم تا 
سال 2025 تا 30 درصد دیگر افزایش خواهد یافت. ایران حدود 6 تریليون فوت  
مکعب گاز توليد می کند و مصرف گاز در این کشور اندکی کمتر از این رقم است. 
ایران  تریليون فوت مکعب خواهد رسيد.  به 10  تا سال 2030  ایران  گاز  توليد 
موفقيت بسياری در زمينه اکتشاف گاز کسب کرده است. نرخ موفقيت ایران در 
زمينه اکتشاف 79 درصد است درحالی که این نرخ در جهان به طور متوسط 30 

تا 35 درصد است.
به  رغم تحریم های غرب، توليد گاز طبيعی ایران همچنان ادامه دارد و فازهای 
به  پارس جنوبی  یعنی  کشور  این  طبيعی  گاز  ميدان  بزرگ ترین  از  بيشتری 
شریك  آن  در  قطر  با  ایران  که  پارس جنوبی  گازی  ميدان  می رسد.  بهره برداری 
است، در 24 فاز توسعه یافته است. حدود نيمی از این فازها تکميل شده است و 

ایران اميد دارد باقی این فازها تا سال 2018 کامل شوند. پارس جنوبی نزدیك به 
40 درصد ذخایر گاز ایران را در خود جای داده است. ایران تنها یك درصد تجارت 
گاز جهان را به خود اختصاص داده است و تقریبا 90 درصد گاز صادراتی اش را به 
ترکيه می فروشد اما ساخت زیرساخت های عظيم گازی این کشور به این معناست 
کند.  صادر  گاز  نيز  امارات  و  کویت  پاکستان،  هند،  به  می تواند  کشور  این  که 
همچنين کاهش قيمت گاز یارانه ای به کاهش مصرف بی رویه این کاالی اساسی 
در این کشور پایان خواهد داد و گاز بيشتری برای صادرات فراهم خواهد کرد. 
بر اساس این گزارش، مهم تر اینکه، ایران در حال حاضر، در حال فعاليت روی چند 
گزینه برای پيوستن به »کلوپ بين المللی ال ان جی« است که آمریکا نيز عضو آن 
است و اروپا هدف ميان مدت و بلند مدت ایران است. پيش بينی می شود، تقاضای 
اروپا برای گاز تا سال 2025 به ميزان 15 تا 20 درصد افزایش یابد. این به آن 
معنا است که ایران رقيبی برای آمریکا محسوب می شود. هدف گذاری ایران برای 
صادرات محموله های ال ان جی به اروپا تا سال 2018 بعيد به نظر می رسد اما پس 
از سال 2020 کامال واقع بينانه است. مهم تر اینکه، این زمان، درست زمانی است 
که موج جدیدی از پروژه های ال ان جی و تقاضا برای ال ان جی ایران به راه می افتد. 
از این رو، اهميت این داستان برای آمریکا بسيار واضح است. در دنيایی که مصرف 
گاز تا سال 2030 نزدیك به 40 درصد افزایش یافته و به 470 ميليارد فوت مکعب 
در روز افزایش خواهد یافت، افزایش صادرات گاز ایران تایيد می کند که چرا آمریکا 
باید مدام از صادرات انرژی خود و ارتباط هایش با هم پيمانان آمریکای شمالی و 

منابع عظيم کانادا و مکزیك حمایت کند.
خبرگزاري فارس

وزیر نفت ابراز اميدواری کرد که فروش نفت به سریالنکا 
ازسر گرفته شود. ایران پيش از اعمال تحریم ها روزانه 40 
هزار بشکه نفت به این کشور صادر می کرد. بيژن زنگنه، 
سوم مردادماه امسال در دیدار با »چاندیما وراکودی«، وزیر 
توسعه منابع نفتی سریالنکا با بيان این که صادرات نفت 
ایران به سریالنکا به دليل اعمال تحریم ها متوقف شده بود، 
افزود: اميدوارم پس از سفر وزیر توسعه منابع نفتی به ایران 
و مذاکرات امروز، برای صادرات نفت ایران به سریالنکا تفاهم 
شود.  زنگنه با اشاره به نياز سریالنکا به ال.پی.جی نيز، گفت: 
در مذاکرات درباره نياز سریالنکایی ها به ال.پی.جی، مسائلی 

وجود دارد که باید حل شود. 
وی مقدار مطالبات نفتی ایران از سریالنکا را 251 ميليون 
دالر اعالم کرد و افزود: با توجه به اجرای برنامه جامع اقدام 
مشترك )برجام(، باید نحوه پرداخت این طلب را پيدا و و 
برای وصول آن اقدام کرد. وزیر نفت درباره نحوه پرداخت 
این که  به  توجه  با  ایران گفت:  به  نفتی سریالنکا  بدهی 
دریافت مطالبات نفتی از این کشور به دليل تحریم ها متوقف 
شده بود، اميدوارم در جلسه اي که ميان همکاران ما در بانك 
مرکزی و هيئت سریالنکایی انجام می شود؛ در این باره به 

نتيجه برسيم.

ايران برای سواپ نفت مشکلی ندارد
وزیر نفت با اشاره به اجرای برجام، درباره برنامه ایران 
ایران  گفت:  خام  نفت  سوآپ  عمليات  ازسرگيری  برای 
مشکلی برای سوآپ ندارد و شرکت هایی که به معاوضه 
مراجعه  ایران  به  می توانند  دارند  خام  نفت  تمایل  نفت 
شرکت ها  برخی  با  ایران  که  این  بيان  با  زنگنه  کنند. 
برای انجام عمليات سوآپ مذاکره کرده است، ادامه داد: 
همه  از  بيش  قزاق  و  ترکمنستانی  روسی،  شرکت های 
عالقمند به مذاکره با ایران درباره سوآپ نفت خام بوده اند. 
وی همچنين درباره اصالحات انجام شده در قراردادهای 
جدید نفتی نيز، گفت: اصالحات قراردادهای جدید نفتی 

مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  در  و  رسيده  پایان  به 
تصویب شده است که باید برای تصویب به دولت ارسال 
شود.  سریالنکا در جنوب شبه قاره هند واقع شده و توليد 
ناخالص داخلی آن در سال 2015 بالغ بر 233 ميليارد و 
637 ميليون دالر بوده است. این کشور ساالنه یك ميليون 
و 823 هزار بشکه نفت وارد می کند.  ایران پيش از اعمال 
تحریم ها 93 درصد نياز نفتی سریالنکا را با صدور روزانه 
حدود 40 هزار بشکه نفت تامين می کرد اما پس از اعمال 

تحریم ها، واردات نفت سریالنکا از تهران متوقف شد. 
ساپوگاسکاندا )Sapugaskanda( که تنها پاالیشگاه 
به  کشور  این  ملی  دارایی  قدیمی ترین  و  سریالنکا  نفت 
ایران  از  وارداتی  سبك  نفت  به  شدت  به  می آید،  شمار 
وابسته است، اما با اعمال تحریم ها این کشور برای جبران 
توقف واردات نفت از تهران، به دنبال منبع جایگزینی شد 
که این کار برای سریالنکا بسيار پرهزینه بود. سریالنکا 
هم اکنون نفت خام و فرآورده های نفتی مورد نياز خود 
را از کشورهایی مانند عمان، عربستان، سنگاپور و ویتنام 
با قيمتهای باالتر می خرد اما جایگزین مناسبی برای نفت 
خام وارداتی از ایران که گوگرد کمی دارد، پيدا نکرده است.
شبکه اطالع رساني نفت و انرژي )شانا(

وزير نفت: اميدواريم صادرات نفت به سريالنكا دوباره آغاز شود

پيش بينی رقابت ایران با آمریکا در صادرات ال.ان.جی
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شرکت  و  عربستان  کشتيرانی  ملی  شرکت 
صندوق  ایجاد  توافقنامه  عرب  نفتی  سرمایه گذاری های 
مشترك با هدف خرید 15 فروند نفتکش غول پيکر تحت 

مالکيت عربستان منعقد کردند.
ملی کشتيرانی  فرانسه، شرکت  به گزارش خبرگزاری 
این  عرب  نفتی  سرمایه گذاری های  شرکت  و  عربستان 
صندوق را با سرمایه یك و نيم ميليارد دالر و با هدف خرید 

15 فروند نفتکش بسيار بزرگ برای شرکت عربستانی در 
سه مرحله، ایجاد کردند. این توافقنامه به مدت 10سال 
نفتی  سرمایه گذاری های  شرکت  داشت.  خواهد  اعتبار 
نفت  عربی صادرکننده  توسعه 10 کشور  بانك  که  عرب 
است، 85 درصد از سرمایه الزم را تامين می کند و شرکت 
ملی کشتيرانی عربستان 15 درصد باقيمانده را بر عهده 
سال  در  عربستان  کشتيرانی  ملی  شرکت  است.  گرفته 

از جمله  نفتکش  فروند  مالك 83  و  تاسيس شد   1978
انرژی  وزیر  الفالح«  »خالد  است.  پيکر  غول  نفتکش   36
عربستان اعالم کرد که این صندوق گامی در جهت تبدیل 
شدن عربستان به کانون لجستيکی منطقه ای خواهد بود. 
این  بر  وی در عين حال گزارش های منتشر شده مبنی 
برای  نشانه قصد عربستان  نفتکش های مذکور  که خرید 

افزایش توليد نفت خام است را تکذیب کرد. 

عربستان15فروندنفتكشغولپیكرمیخرد

نایب رئيس کميسيون انرژی اتاق بازرگاني تهران 
گفت: توليد و صادرات نفت ما پس از برجام افزایش 
یافته و مشتریان قدیمی ایران نيز دوباره خریدار نفت 
ایران  بيانگر آن است که  این عوامل  ایران شده اند، 
نفت  جهانی  بازار  در  خود  اصلی  جایگاه  به  امروز 

بازگشته است. 
با بيان این که تحليل ها و  »حميدرضا صالحی« 
پيش بيني ها نشان می دهد که قيمت نفت می تواند 
به مرز 60 دالر در هر بشکه نيز نزدیك شود، گفت: 
و  یافته  افزایش  نفت  صنعت  در  سرمایه گذاری ها 
توليد نفت گران قيمت نيز متوقف شده است که این 

موارد موجب باال رفتن اندك قيمت ها شده است.
فرآورده  این  می شود  پيش بينی  البته  افزود:  وي 
در آینده نيز با تغييرات قيمتی مواجه شود و حتی 
تا 60 دالر  بازارهای جهانی به مرز 55  نرخ آن در 
در هر بشکه نزدیك شود، اما نباید انتظار داشت که 
نفت همانند سال های گذشته سير صعودی  قيمت 
داشته باشد. صالحي ایران را یکی از بازیگران اصلی 
توليد  افزود:  و  دانست  نفت  جهانی  قدیمی بازار  و 
و  یافته  افزایش  برجام  از  پس  ما  نفت  صادرات  و 
مشتریان قدیمی  ایران نيز دوباره خریدار نفت ایران 
امروز  ایران  بيانگر آن است که  این عوامل  شده اند، 
به جایگاه اصلی خود در بازار جهانی نفت بازگشته 

است،
نایب رئيس کميسيون انرژی اتاق بازرگانی تهران 
با بيان این که افزایش توليد و صادرات نفت فرصت 
در  سرمایه گذاری ها  افزایش  برای  مناسبی  بسيار 
این  از  باید  ایران  ایجاد می کند، تصریح کرد:  ایران 
فرصت استفاده کرده و با بهره برداری هرچه بيشتر 
از ميدان های مشترك و افزایش سرمایه گذاری ها در 
صنایع باالدستی و پایين دستی صنعت نفت، توسعه 

این صنعت را شتاب بخشد.
شبکه اطالع رساني نفت و انرژي )شانا(

ایرانبهجایگاهاصلیخوددر
بازارجهانینفتبازگشتهاست

عراقتامینكنندهاصلینفتهندشد
عراق در فروش نفت به هند از عربستان سعودی 

پيشی گرفت.
گزارش  نو  دهلی  از  هند  پی تی آی  خبرگزاری 
از عربستان سعودی  با پيشی گرفتن  کرد که عراق 
در جایگاه تامين کننده نخست نفت هند و ایران نيز 
پس از لغو تحریم ها در جایگاه چهارمين تامين کننده 
بزرگ نفت این کشور آسيایی قرار گرفت. »دارمندرا 
دوره  در  عراق  که  گفت  هند  نفت  وزیر  پرادهان«، 
 11  ،)2016( ميالدی  جاری  سال  ژوئن  تا  آوریل 
ميليون تن نفت خام به دهلی نو فروخته در حالی که 
مقدار نفت فروخته شده عربستان سعودی به هند در 

این مدت 10 ميليون تن بوده است.
عربستان سعودی در سال های 2014 تا 2015 با 
فروش 35 ميليون تن نفت خام و در سال های 2015 
تا 2016 با فروش 40 ميليون و 40 هزار تن نفت خام، 
عرضه کننده نخست به هند بوده است. دهلی نو در 
دوره آوریل و ژوئن سال جاری، پنج ميليون تن نفت 
خام از ایران خریداری کرده که تهران به چهارمين 
عرضه کننده عمده نفت خام به هند با فاصله اندکی 
پس از ونزوئال قرار گرفت که پنج ميليون و 200 هزار 

تن نفت خام به هند صادر کرده است.
به گفته پرادهان، 65 درصد از 53 ميليون و 200 
هزار تن نفت خام وارداتی هند در سه ماهه نخست 

سال مالی جاری )2016(، از منطقه خاورميانه وارد 
شده است. 

هند حدود 80 درصد نفت خام مصرفی خود را 
وارد می کند. عراق در دوره 2015 - 2016 با فروش 
36 ميليون و 800 هزار تن نفت خام به هند، دومين 
صادر کننده عمده نفت خام به این کشور و پس از 
آن، نيجریه با 23 ميليون و 700 هزار تن و ونزوئال با 
23 ميليون و 600 هزار تن قرار داشته اند. به گفته 
ميالدی 64  سال 2015- 2016  در  هند  پرادهان، 
و 610  ميليون  و 163  ميليارد  )چهار  دالر  ميليارد 
هزار روپيه( برای خرید 202 ميليون و 900 تن نفت 
خام پرداخت کرده است که نسبت به 112 ميليارد 
و 700 ميليون دالر )شش ميلياد و 874 ميليون و 
160 هزار روپيه( که در سال پيش از آن برای خرید 
پرداخت  خام  نفت  تن  هزار   400 و  ميليون   189
کرده، کاهش یافته است. گفتنی است سقوط شدید 
قيمت های بين المللی نفت به کاهش مبالغ پرداختی 

دهلی نو برای واردات نفت کمك کرده است.
وزیر نفت هند افزود: این کشور در دوره آوریل-

ژوئن سال مالی جاری، 15 ميليارد و 800 ميليون 
دالر ) یك ميليارد و 56 ميليون و 240 هزار روپيه( 
برای واردات 53 ميليون و 200 هزار تن نفت خام 

پرداخت کرده است.

نايب رئيس کميسيون انرژی اتاق بازرگاني تهران
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در  نفتی  سکوی  یك  راه اندازي  با 
ایران  نفت  توليد  ابوذر،  نفتی  ميدان 
فارس  خليج  دریایی  ميدان های  در 
توليد  ميزان  باالبردن  یافت.  افزایش 
جمله  از  فارس  خليج  نفتی  ميدان های 
توليد  افزایش  برای  ایران  برنامه های 
دليل  به  منطقه  این  نفت  است.  نفت 
نيز  زیادی  مشتریان  مطلوب،  کيفيت 
دارد. توسعه ميدان های جدید با اولویت 
مخازن مشترك، افزایش ضریب برداشت 
از  فعال  سکوهای  و  چاه ها  تعمير  و 
توليد  افزایش  برای  شيوه های کشورمان 

محسوب می شود.
از  نقل  به  نفت  وزارت  اساس،  این  بر 

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران از 
افزایش بيش از 12 هزار بشکه اي توليد 

نفت در ميدان ابوذر خبر داد.
جزیيات  تشریح  با  حافظی«  »سعيد 
راه اندازي  با  گفت:  توليد،  افزایش  این 
دوباره سکوی AA در ميدان نفتی ابوذر، 
از 12 هزار  این ميدان بيش  توليد نفت 
وی  است.   یافته  افزایش  روز  در  بشکه 
مجموعه  از   AA سکوی  کرد:  اضافه 
منطقه  در  ابوذر  نفتی  سکوهای مجتمع 
نفتی خارك است که با نصب لوله انعطاف 
اصلی  سکوی  به  اتصال  دریا،  زیر  پذیر 
این  توليدی  چاه های  کردن  باز  و   AB
ميدان، مجدد در مدار توليد قرار گرفت 

و به این ترتيب بيش از 12 هزار بشکه 
ابوذر  ميدان  خام  نفت  توليد  به  روز  در 
مسوول،  مقام  این  گفته  به  شد.  افزوده 
توليد سکوی AA ميدان ابوذر از چندی 
لوله  در خط  اشکال  بروز  علت  به  پيش 
توليد خارج شده  مدار  از  آن  زیردریایی 
بود که با جابجایی یك خط لوله انعطاف 
موجود،  تاسيسات  به  آن  اتصال  و  پذیر 
توليد از این سکو دوباره از سرگرفته شد.

شرکت  مدیرعامل  نيز،  این  از  پيش   
نفت فالت قاره ایران از استقرار یك دکل 
حفاری در ميدان اسفند خبر داده و گفته 
حفاری  و  تعمير  عمليات  اجرای  با  بود: 
ميدان  این  از  گاز  و  نفت  توليد  چاه ها، 

بود:  افزوده  حافظی  می یابد.  افزایش 
خردادماه   19 در  دکل  استقرار  عمليات 
است  قرار  و  اجرا شد  موفقيت  با  امسال 
و  تعمير  اسفند  ميدان  چاه  حلقه  هفت 

منجر به افزایش توليد از ميدان شود.
عمليات،  این  اجرای  با  وی،  گفته  به   
توليد نفت ميدان اسفند، در مجموع 10 
 10 تا  پنج  آن  گاز  توليد  و  بشکه  هزار 
ميليون فوت مکعب در روز افزایش خواهد 
یافت. ميدان نفتی ابوذر از ميدانهای منطقه 
عملياتی خارگ در خليج فارس به شمار 
می رود که در جنوب غربی و در فاصله 76 
کيلومتری از جزیره خارگ واقع شده است.
 خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(

مديرعامل شرکت نفت فالت قاره ايران:

توليد نفت ايران در خليج فارس افزايش يافت

و  پاالیش  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
اجرای  سرعت  نفتی،  فرآورده های  پخش 
در  خليج فارس  ستاره  پاالیشگاه  پروژه 
را  امسال  نخست  ماه  سه  و   94 سال 

مطلوب ارزیابی کرد.
»عباس کاظمی« سرعت اجرای پروژه 
مطلوب  را  فارس  خليج  ستاره  پاالیشگاه 
ارزیابی کرد و ادامه داد: فاز یك پاالیشگاه 
رشد  درصد   90 از  خليج فارس  ستاره 
داشته است که اميدواریم تا پایان امسال 

بنزین این پاالیشگاه وارد مدار شود.
وی درباره مشکالت تامين مالی پروژه 
دریافت  کرد:  اعالم  فارس  خليج  ستاره 
یورویی  ميليون   600 اعتبار  و  منابع 
سوی  از  پروژه  به  شده  داده  تخصيص 
صندوق توسعه ملی، براساس اسناد ارائه 

شده، صورت می گيرد.
براساس  ملت  بانك  کاظمی،  گفته  به 
و  ترخيص  خرید،  از  شده  ارائه  اسناد 
پيشرفت کار در هر مرحله مقداری از این 
اعتبار را آزاد می کند که تاکنون با توجه 
به پيشرفت پروژه، 280 ميليون یورو در 

و  است  داه  قرار  سرمایه گذاران  اختيار 
پروژه  پيشرفت  و  کار  انجام  با  مابقی هم 

دریافت خواهند کرد.
پخش  و  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
راه اندازي  از  ایران،  نفتی  فرآورده های 
ماه  یك  تا  پاالیشگاه  این  تقطير  واحد 

آینده خبرداد.
گازی ستاره خليج  ميعانات  پاالیشگاه 
پاالیشگاه  نخستين  عنوان  به  فارس 
ميعانات  خوراك  اساس  بر  شده  طراحی 
گازی با ظرفيت 360 هزار بشکه در حال 

ساخت است.
با بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خليج 
و  بنزین  ليتر  ميليون   35 روزانه  فارس، 
به   4 یورو  گازوئيل  ليتر  ميليون   14
کشور  نفتی  فرآورده های  توليد  ظرفيت 
اضافه می شود و ایران به صادرکننده این 

فرآورده بدل مي شود.
هکتار   700 با  پاالیشگاه  این  ساخت 
مساحت از سال 1385 آغاز شده است و 
در صورت تأمين به موقع منابع مالی، فاز 
بهره برداری  به  آینده  سال  تا  آن  نخست 

خواهد رسيد.
با بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خليج 
فارس، ایران از نظر توليد بنزین و گازوئيل 
خودکفا می شود و توليد روزانه بنزین به 
78 ميليون ليتر و توليد روزانه گازوئيل به 

105 ميليون ليتر در روز می رسد.

برای  انجام شده  برآوردهای  اساس  بر 
ساخت این واحد پاالیشی به حدود 3.8 
که  است  نياز  مالی  منابع  یورو  ميليارد 
تاکنون بالغ بر سه ميليارد و 38 ميليون 

یورو هزینه شده است.
شبکه اطالع رساني نفت و انرژي )شانا(

پیشرفتفیزیكیپروژهپاالیشگاه
ستارهخلیجفارسمطلوببودهاست
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نيروگاه  چهار  احداث  برای  آلمانی  سرمایه گذارن   
خورشيدی در استان خراسان شمالی، با مسئوالن شرکت 

توزیع برق خراسان شمالی وارد مذاکره شدند. 
نشست مدیرعامل، معاون بهره برداری و دیسپاچينگ 
سرمایه گذاران  با  شرکت  مسئوالن  از  دیگر  تن  چند  و 
طول  به  ساعت   3 از  بيش  که  همراه  تيم  و  آلمانی 
نظر  مورد  زمين های  از  بازدید  با  سرانجام  انجاميد، 
پروژه های  مجری  رسيد.  پایان  به  نيروگاه  احداث  برای 
سامانه های انرژی خورشيدی شرکت توزیع برق خراسان 

شمالی در این باره گفت: در پی استقبال 
احداث  برای  مختلف  سرمایه گذران 
شمالی،  خراسان  در  خورشيدی  نيروگاه 
این  در  آلمانی،  سرمایه گذاران  بار  این 

خصوص اقدام کردند.
مهندس »اسماعيل حسين پور« با بيان 
این که این گروه برای احداث دو نيروگاه 
و خوراشاه  عمارت شوقان  در  مگاواتی   5
افزود:  است،  کرده  آمادگی  اعالم  جاجرم 
که  مدیریتی  فنی  جلسه  در  همچنين 

تيم  این  آمادگی  شد،  انجام  زمين ها  از  بازدید  از  پيش 
برای احداث دو نيروگاه 10 مگاواتی نيز اعالم شد.

دو  هر  مسائل  شد  برگزار  که  نشستی  در  افزود:  وی 
از  یك  هر  و  مطرح  نيروگاه  احداث  خصوص  در  طرف 
طرفين در رابطه با موانع موجود به ارائه توضيح پرداخت.

تزریق  امکان  جمله  از  فنی  مسائل  وی  گفته  به 
جمله  از  کيلوولت   20 خطوط  به  نيروگاه  توليدی  برق 
شرکت  که  بود  سرمایه گذار  گروه  دغدغه های  مهم ترین 

این  در  شرایط  سازی  آماده  برای  استان  برق  توزیع 
خصوص وعده داد.

از  استقبال سرمایه گذاران  به  »حسين پور« همچنين 
بهره گيری از امکانات بومی اشاره کرد و گفت: مقرر شد 
فهرستی از توانمندی های داخلی برای تجهيز نيروگاه که 
اختيار  در  باشد،  نيز  بين المللی  استانداردهای  با  مطابق 
سرمایه گذاران قرار گيرد تا استفاده حداکثری از امکانات 

بومی منطقه ای را در این پروژه ها شاهد باشيم.
در  خورشيدی  تابش  وضعيت  ارائه  همچنين  وی 
سرمایه گذار  تيم  به  گذشته  سال   10
این  روند  پيشبرد  برای  قوتی  نقطه  را 
سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: با توجه 
به این که کشور آلمان کمتر از 200 روز 
آفتابی در طول سال دارد و با این وجود 
حدود 90 درصد انرژی مورد نياز خود را 
از نيروگاه های خورشيدی تأمين می کند، 
آگاهی از وضعيت تابش 300 روز در سال 
استان، خوشحالی تيم آلمانی را به دنبال 

داشت.
آلمانی  شرکت  رزومه  همچنين  نشست  این  در 
مگاوات   550 احداث  پاسخ،  در  که  شد  درخواست 
جهان  مختلف  نقاط  در  خورشيدی  نيروگاهی  ظرفيت 
و  قراقستان  مصر،  جنوبی،  امریکای  فيليپين،  جمله  از 
آلمان بخشی از کارنامه این شرکت عنوان شد و سپس 
دستيابی به ظرفيت یك گيگاواتی نيروگاه خورشيدی را 

هدف تعيين شده خود ذکر کردند.
خبرگزاری مهر

سرمايه گذاری آلمانی ها در بخش 
نيروگاه های تجديدپذير خراسان شمالی

وزیر نيرو از افزایش ظرفيت  نصب شده نيروگاهی 
استان کرمانشاه به 1400 مگاوات خبر داد. مهندس 
»حميد چيت چيان« با اشاره به اینکه عمليات اجرایی 
نيروگاه داالهو که از کالس F بوده و به  دليل مشکالت 
اعتباری مدتی است به تأخير افتاده، افزود: با تأمين 
محل  از  مناسب  اعتبار  تخصيص  و  الزم  تسهيالت 
صندوق توسعه ملی، قراردادهای الزم با پيمانکار و 
تأمين کننده تجهيزات منعقد شده و به زودی، ادامه 
کار احداث نيروگاه آغاز خواهد شد. چيت چيان در 
بازدید از نيروگاه 100 مگاواتی گازی اسالم آباد غرب 
برنامه های  گفت:  نيروگاه  این  کارکنان  جمع  در  و 
خوبی برای افزایش ظرفيت توليد برق در کرمانشاه 
داریم که از جمله آن ها ادامه احداث نيروگاه داالهو 
است. وزیر نيرو در ادامه افزود: با آغاز به کار دو واحد 
بخار نيروگاه سيکل ترکيبی زاگرس در آینده نزدیك، 
مجموع ظرفيت های نصب شده نيروگاهی استان به 
1400 مگاوات افزایش می یابد که ظرفيت مناسبی 

برای توسعه اقتصادی استان کرمانشاه خواهد بود.
وی ادامه داد: با افزایش ظرفيت توليد برق، شاهد 
رونق بيشتر و توسعه اقتصادی استان در تمامی ابعاد 

خواهيم بود.
پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(

امسال  پایان  تا  هوشمند  کنتور  هزار   400 از  بيش 
برای  )سابا(  ایران  انرژی  بهره وری  سازمان  توسط 
مشترکان پرمصرف دیماندی بخش صنعت و کشاورزی 
نصب می شود. به گزارش سازمان بهره وري انرژي ایران 
هوشمند  "فراسامانه  ملی  طرح  حاضر  زمان  در  )سابا(، 
عنوان  به  که  )فهام(  انرژی"  مدیریت  و  گيری  اندازه 
نخستين گام در هوشمندسازی شبکه توزیع برق کشور 
در حال اجراست، از نظر پيشرفت فيزیکی و اقدام های 
فنی و اجرایی در وضعيت مناسبی قرار دارد؛ به  طوری 

که هم اکنون از نظر اجرایی انجام پایلوت های طرح فهام 
در مناطق پنج گانه در تهران، مشهد، زنجان، بوشهر و 
اهواز، رو به اتمام بوده و در بعضی مناطق نيز، فعاليت ها 
در جهت توسعه طرح پس از اجرای پایلوت ها آغاز شده 

است.
در  ایران  انرژی  بهره وری  سازمان  اساس،  این  بر 
راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی تا پایان سال جاری 
برای  را  هوشمند  کنتور  هزار  از 400  بيش  دارد  قصد 
مشترکان پرمصرف دیماندی صنعتی و کشاورزی نصب 

کند.
این گزارش مي افزاید: بسياری از مسائل فنی و امنيتی 
و  مشخصات  که  به  طوری  است؛  شده  حل  طرح  این 
مرکزی  سامانه  پياده سازی  برای  الزم  فنی  الزام های 
بخش  همچنين  و  شده  تهيه  هوشمند  کنتورهای  و 
عمده ای از مشخصات قابليت همکاری بين تجهيزات و 
سامانه های نرم افزاری برای جلوگيری از ایجاد انحصار در 

طرح ملی فهام تهيه شده است.
پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(

احداثنیروگاهداالهوبه
زوديآغازخواهدشد

نصب400هزاركنتورهوشمندبرایمشتركانپرمصرف
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مروريبرپروژهخط2بهبازاراروپاچشمداریم
قطارشهريمشهد بيرون  استوانه ای  از زمانی که کنتورهای  روزگار زیادی 

آمده از دیوار با گردش صفحه ای دوار، نشانگر برق داشتن 
تصویر  است.  نگذشته  بودند؛  ما  خانه های  نداشتن  یا 
فيوزهای سفيد با دکمه سياهی که از وسط پيشانی شان 
بيرون آمده بود، تصویر خيلی قدیمی ای برای ما نيست؛ 
درست  دردسر  و  می پرید  بيگاه  و  گاه  که  فيوزهایی 
می کرد. حاال اما تکنولوژی های ارتباطی همه ساحت های 
زندگی ما را دگرکون کرده و ...       د ر صفحه 24 بخوانید 

و  کيلومتر   14.3 طول  به  مشهد  قطار شهري   2 خط 
راستاي شمال شرقي- جنوب  در  ایستگاه،   13 شامل 
آغازشده  انتهاي طبرسي شمالي  از  مشهد  غربي شهر 
و از ميدان راه آهن به ميدان شهدا طي مسير مي کند. 
تقي آباد،  ميدان  و  سعدي  ميدان  از  عبور  با  ادامه  در 
ضمن عبور از ایستگاه تقاطعي با... د ر صفحه 34 بخوانید 

گزارشتصویريحملناوگان
خط2قطارشهريمشهد



تجربه نگاری24

روزگار زیادی از زمانی که کنتورهای اســتوانه ای 
بيرون آمــده از دیوار با گــردش صفحه ای دوار، 
نشانگر برق داشتن یا نداشتن خانه های ما بودند؛ 
نگذشــته است. تصویر فيوزهای ســفيد با دکمه 
ســياهی که از وسط پيشانی شان بيرون آمده بود، 
تصویر خيلی قدیمی ای برای ما نيست؛ فيوزهایی 
که گاه و بيگاه می پرید و دردســر درست می کرد. 
حاال اما تکنولوژی های ارتباطی همه ســاحت های 
زندگی ما را دگرکون کــرده و تا آنجا پيش رفته 
که حتی کنتورهای برق هم باید هوشمند شوند؛ 
چراکه زندگی نوع بشــر، در مسير هوشمند شدن 
قرار گرفته اســت و جایی بــرای هيچ چيز کهنه 
وجود ندارد. کنتورهای هوشــمند تجربه و شکل 
جدیدی از فناوری در حوزه برق هســتند که کار 
توزیع و پایش برق را هوشــمند می کنند. شرکت 
فراب در این تجربه نو ســهيم شده و بعنوان یکی 
از شــرکت های پيشــگام در این حوزه وارد عمل 
شــده است.  پيرو برنده شدن فراب در 2 مناقصه، 
قراردادهاي طراحي، تاميــن و اجراي پروژه هاي 

بهبازاراروپاچشمداریم
اندازه گيري  هوشــمند  »فراســامانه 
در  )فهــام(«  انــرژي  مدیریــت  و 
اســتان هاي زنجان و بوشهر، شامل 
مجموعا 400 هزار کنتور هوشــمند، 
زیرســاخت مخابراتي الزم و نرم افزار 
سيستم مرکز، با شرکت فراب منعقد 
شــد. اتمام طراحــی و نصب 4 هزار 
کنتور هوشــمند و نرم افزار سيستم 
مرکز مربوطه به دســت مهندسان و 
نيروهای همکار شرکت فراب بهانه ای 
شد تا ســراغ مهندس قنبری معاون 
طرح هــاي صنایــع ریلــي و مجري 
طرح هاي کنتورهاي هوشمند شرکت 
فراب برویــم و از او دربــاره چند و 
چون حضور فراب در بازار کنتورهای 
هوشــمند و تجربه نصب این 4 هزار 
کنتور گفت و گو کنيم. گفت و گویی 
که بواسطه گســتردگی بحث قدری 
طوالنی شــد، اما نکات مطرح شــده 
در آن چنان بود کــه اجازه حذف و 

خالصه شدن نمی داد. 

آقای مهنــدس مختصر می پرســم که از نصب 
کنتورهاي هوشمند چه خبر؟

عنوان  به  کنتور  4هزار  که  است  همين  خبر  آخرین 
پایلوت پروژه ها نصب شد. یعنی درواقع 2هزار کنتور در 
استان بوشهر و 2هزار کنتور دیگر در استان زنجان نصب 
شد و اتمام بخش پایلوت طرح را به کارفرما اعالم کردیم. 
بعد از آن هم یك جلسه با حضور مدیران ارشد کارفرما، 
مشاورموننکو و مدیریت فراب در 23 تيرماه داشتيم که 
در آن جلسه بحث ادامه قرارداد، بعد از پایلوت بود. آنجا 
مشاور  و  کارفرما  شد  قرار  و  انجام  الزم  مذاکرات  هم 
به  و  بگيرند  قرارداد  ادامه  نحوه  با  رابطه  در  تصميماتی 

ما اعالم کنند.
کارفرمای این پروژه کیست؟

انرژی  بهره وری  )سازمان  سابا  پروژه  این  کارفرمای 
این  ایران.  موننکوی  شرکت  هم  مشاور  و  است  ایران( 
به  راجع  می توانيم  بخواهيد  اگر  حاال  بود  پروژه  کليت 

نصب پایلوت صحبت کنيم...
وقتی می گویید پایلوت تمام شد یعنی دقیقا چه 

اتفاقی افتاد؟
را  پروژه ها  این  بتوانيم  اینکه  برای  ما  قرارداد  طبق 
برنده  که  مناطقی  در  باید  دهيم،  انجام  کامل  به صورت 

وضعیت پروژه کنتورهای هوشمند در گفت و گو با مهندس قنبری

فرانک میرزایی
روزنامه نگار اقتصاد  ی
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شده بودیم، یعنی در استان های زنجان و بوشهر، 4هزار 
کنتور به همراه تجهيزات مخابراتي الزم و سيستم مرکز 
به عنوان پایلوت پروژه اجرا می کردیم تا مشاور و کارفرما 
این پایلوت را تست و تائيد کنند. بعد از تائيد مشاور مي 
توان قرارداد را ادامه داد. درواقع وقتی مي گویيم پایلوت 
که  است  اینکه پشت سرش الزم  یعنی  تمام شد،  پروژه 
مشاور و کارفرما یك تائيدیه بدهند که این پایلوت مورد 
و  دهيد  ادامه  را  قرارداد  می توانيد  حاال  و  ماست  قبول 
400هزار کنتوری که در دو ناحيه قرارداد دارید را نصب 

کنيد.
آیا در بخش طراحی کنتورها یک فناوری جدید را 

وارد کشور کرده اید؟
در  است؛  جدید  پروژه  یك  پروژه،  این  کل  درواقع 
در جهان هم  و  می افتد  اتفاق  بار  اولين  برای  که  ایران 
از سال 88 و 89 وارد فاز بررسی  جدید هستند. فراب 
پروژه  کنتورهای هوشمند شد و فروردین ماه سال 91 
قراردادهای ما در این حوزه بسته شد؛ در آن سال ها این 
اولين پروژه با این ابعاد از این جنس بود و هيچ کس قبل 
از این، چنين طرحی را در ایران انجام نداده بود. درنتيجه 

این یك پروژه، فناوری و دانش جدید برای ما بود. 
در خارج از مرزها هم تکنولوژی جدیدی بود؟

ایران و در قریب  از  در همان سال ها حتی در خارج 
جدیدی  پروژه های  پروژه ها،  این  هم  کشورها  اتفاق  به 
کشورمان  در  ما  که  چيزی  مثال  بعنوان  می شد؛  تلقی 
کنتور هوشمند  ميليون  یك  نصب  کرده ایم  برنامه ریزی 
است که 400هزار تای آن سهم فراب است. شاید همين 
االن هم در اکثر کشورهای اروپا هنوز یك ميليون کنتور 
اجرا شده  ندرت  به  یا  نشده  اجرا  کشوري  در  هوشمند 
اروپا و هم بخصوص  پروژه هم در  این  نتيجه  باشد. در 

در ایران جدید بود.
اجرای این پروژه را از کجا شروع کردید؟

آن زمان برای شروع کار با یك شرکت چينی به اسم 
اینکه  برای  کردیم.  آغاز  را  خودمان  همکاری  »ناری« 
ایران  داخل  در  هوشمند  کنتور  هيچ  شرکتي  موقع  آن 
نداشت. ضمن اینکه درخواست قراردادی کارفرما هم این 
بود و در مدارك قراردادی کارفرما نوشته بود که باید با 
شرکتی که سابقه کار کنتورهای هوشمند دارد، همکاری 

کنيد.

چرا به سراغ چینی ها رفتید؟
می توانستيم سراغ اروپایی ها هم برویم، ولی قيمت های 
قيمت های  هم  اروپایی،  کشورهای  بود.  باال  خيلی  آنها 
با  کنتورهایشان  سيستم  اینکه  هم  و  داشتند  باالیی 
مشخصات فني کارفرما متفاوت بود و به این آسانی زیر 
بار تغييرات نمی رفتند. کارفرمای ایرانی مشخصات فنی 
خاصی را برای پروژه تعریف کرده بود که اگر می خواستيم 

با شرکت های اروپایی جلو برویم، باید کلی 
کنتورهای شان  و  سيستم ها  روی  تغييرات 
کارفرما  خواسته های  با  تا  می دادند  انجام 
اروپایی معموال  منطبق شود که کشورهای 

زیر بار این تغييرات نمی روند.
پس درواقع انتخــاب همکار چینی 

برای پیش بردن پروژه اجباری بود؟
شرکت  با  قيمتی  بحث های  خاطر  به 
چينی همکاری کردیم، البته شرکت چينی 
هم کنتور منطبق با خواسته های کارفرما را 
نداشت. برای همين تيم مهندسی فراب را 
مهندس  آقای  نظر  زیر  که  دادیم  تشکيل 
با چينی ها  حاجيان طراحی را قدم به قدم 
پيش برد. این باعث شد که به یك محصول 
مشترك برسيم، تا جایی که طبق توافقنامه 
بدون  ندارد  حق  او  چين،  ناری  شرکت  با 
دیگری  جای  را  محصول  این  ما  اجازه 
است  مهم  نظر  این  از  مسئله  این  بفروشد. 

انجام  مشترك  صورت  به  طراحی  این  بدانيد  واقعا  که 
دانش  ناري،محرك  شرکت  موازات  به  البته  است.  شده 
بنيان الکترونيك افزار آزما هم که از کنتور سازان بسيار 
ایراني است به عنوان همکار فراب در  معتبر و پرسابقه 
این پروژه ها طراحي و ساخت کنتورهاي هوشمند کامال 
بومي را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت موفق 
به طراحي و توليد انواع کنتورهاي هوشمند طرح فهام 
)تك فاز و سه فاز( شد و تائيدیه هاي الزم را نيز اضافه 
نمود. نکته بسيار مهم و قابل ذکر این است که شرکت 
استان  در  را  فهام  قرارداد   2*2000 پایلوت هاي  فراب 
هاي زنجان و بوشهر با کنتور ایراني افزارآزما و نرم افزار 
سيستم مرکز که بصورت 100 درصد بومي سازي شده و 

توليد فراب مي باشد، اجرا نموده است.
آیا خوِد فراب االن این امکان را دارد که به تنهایی 

کنتور هوشمند طراحی کند؟
بله، این کار را با شرکت ناري انجام داده ایم. االن هم 
اتفاقی  بکنيم.  دیگر  شرکتی  با  را  کار  همين  می توانيم 
ناري  شرکت  با  قرارداد  در  ما  که  است  این  افتاده  که 
انبوه  تأکيد کرده ایم که وقتی این طراحی به فاز توليد 
کنتور  400هزار  توليد  مرحله  وارد  اگر  یعنی  می رسد، 
یعنی  انجام شود.  ایران  در  باید  کنتورها  شویم، ساخت 
این توافق را هم با شرکت چينی به نتيجه رسانده ایم و 

هم با سازنده ایرانی قرارداد امضاء کرده ایم.
ایرانی طرف قرارداد شما برای ساخت  شــرکت 

کنتورها کیست؟
ما  قراردادی  توافق  افزارآزماست.  الکترونيك  شرکت 
و  کنتورها  شدن  نهایی  و  طراحی  از  بعد  که  است  این 
بعد از اینکه تائيدهای فنی را از کارفرما گرفتيم و وارد 
در  کنتورها  این  شدیم،  کنتور  400هزار  توليد  مرحله 

ایران توسط افزارآزما توليد شود. 
پیش  چطور  پــروژه  این  اجرای  ابتدایی  مراحل 

رفت؟

پاكت هاي قيمت  ارائه  هنگام 
قيمت  كارفرما،  به  قرارداد 
ارز یک هزار و 50 تومان بود 
ولی بالفاصله یعني دو ماه بعد 
اوایل  در  قرارداد،  امضای  از 
سال 91 قيمت ارز به 2هزار 
و 500 و بعد از آن به 3هزار 

و 600 تومان رسيد
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از  بعد  بالفاصله  پروژه،  این  در  مشکالت  سری  یك 
با  ما  بود که  این  قرارداد پيش آمد. دليلش هم  امضای 
این  حالی که  در  بودیم؛  کرده  امضا  ریالی  قرارداد  سابا 
نيازمند  آن  پيشبرد  برای  ما  و  بود  جدید  تکنولوژی 
همکاری بين المللی بودیم. هنگام ارائه پاکت هاي قيمت 
قرارداد به کارفرما، قيمت ارز یك هزار و 50 تومان بود 
ولی بالفاصله یعني دو ماه بعد از امضای قرارداد، در اوایل 
به  آن  از  بعد  و   500 و  2هزار  به  ارز  قيمت   91 سال 
3هزار و 600 تومان رسيد و همان موقع هم طی نامه ای 
اینکه قرارداد ریالی  به  با توجه  به کارفرما اعالم کردیم 
است و یك همکار خارجی داریم که طبق قرارداد دستور 
پروژه  اجرای  در  ما  است،  داده شده  آن  با  همکاری  به 
حتی  البته  داشت.  خواهيم  مشکل  ریالی  قيمت  این  با 
باالخره کانپورت ها  بود،  ایرانی هم  ما  اگر شرکت طرف 
باید  را  ارزی  هزینه های  این  درنتيجه  می آمد  خارج  از 

جبران می کردیم.
در قرارداد فرمول تعدیل پیش بینی نشده بود؟

ارز  برای  تعدیل  فرمول  پيش بينی  هم  قرارداد  در   
شده بود ولی هيچکس تصورش این نبود که هزار تومان 
به سه هزار و 500 تومان برسد. درنتيجه ما از کارفرما 
خواستيم که پراخت این مابه التفاوت را تائيد کند. درست 
است که در قرارداد فرمول پيش بينی شده بود ولی این 
تعدیل به این معنا بود که قيمت قرارداد حداقل 3 برابر 
می آمد  پيش  سوال  این  افزایش  این  با  می شود.  نيم  و 
نظر  بازهم مورد  با چنين شرایطی  پروژه  اجرای  آیا  که 
سابا هست؟ آیا از پس پرداخت بهای آن برمی آید؟ اینها 

سواالتی بود که ما داشتيم.
در نهایت این مشکل چطور حل شد؟

این سوال ها و نامه های ما برای تعدیل قيمت مدت ها 
بدون پاسخ ماند و ما پيگيری می کردیم کارفرما هم از آن 

می کردند  چك  باالدستی  مقامات  با  طرف 
تا  که  است  این  واقعيت  کنند.  چکار  که 
همين امروز هم هنوز این مشکالت بصورت 

کامل و قطعی حل نشده است. 
امسال  و  خورد  کلید   91 پروژه سال 
بعد از چهار سال، تازه بخش پایلوت 
برای  زمان  این  است،  شده  تمام  آن 
از  بیش  طــرح  یک  پایلوت  اجرای 

اندازه طوالنی نیست؟
یکی از دالیل طوالنی شدن پروژه همين 
هم  دیگر  دليل  بود.  قراردادی  مشکالت 
پروژه  پروژه،  چون  بود.  پروژه  خود  ماهيت 
جدیدی بود، تحقيق و توسعه داشت، بخش 
صرف  نيازمند  درنتيجه  و  داشت  طراحی 
با  حيث  این  از  بود.  خودش  خاص  زمان 
این  ماهيت  می کند  فرق  دیگر  پروژه های 
پروژه به خاطر تحقيقات و طراحی هایی که 

برای اولين بار انجام می شد، متمایز بود.
کار  پیشــبرد  برای  چینی ها  تجربه 

کمک نمی کرد؟
پروژه جدید  این یك  برای چينی ها هم 
مطابق  که  داشتند  کنتوری  هم  آنها  بود. 
باید  و  بود  شده  توليد  چين  مشخصات 
تغيير  ما  درخواستی  مشخصات  مطابق 
تحقيقاتی  کار  یك  واقعا  هم  آنها  می کرد. 
سنگينی را پيش بردند تا که امروز به این 

نقطه رسيدیم.
حاال االن دقیقا در چه مرحله ای قرار 

داریم؟
االن تقریبا به طراحی نهایی رسيده ایم و 
ان شاءاهلل طی یکی، دو هفته آخر مردادماه، 

تائيد  را  پایلوت  بخش  اجرای  پروژه،  مشاور  و  کارفرما 
تير   23 که  ارشد  مدیران  جلسه  به  توجه  با  و  می کند 
برای  راه حلی  بتوانند  برگزار شد، چنانچه  امسال  همين 
مشکالت قراردادی هم پيدا کنند، می توان پروژه را ادامه 

داد. 
مفــاد قراردادي بــرای اجرای نهایــی تغییری 

نمی کند؟
 مطابق قرارداد ما، باید در دو استان بوشهر و زنجان، 
400 هزار کنتور هوشمند نصب شود که اکثرا کنتورهای 
تك فاز است، اما االن با توجه به شرایط اقتصادی کشور 
دارد  را  قرارداد  تغيير  قصد  کارفرما  نقدینگی،  کمبود  و 
بگذارد.  فاز  سه  کنتورهای  روی  را  اولویت  می خواهد  و 
تغذیه می کنند  را  عمده تری  بارهای  کنتورها  این  چون 
آنها  کنترل  با  را  پيك سایی  و  بار  کنترل  می توانند  و 
انجام دهند درنتيجه اولویت کارفرمای ما در حال حاضر 
به  کارفرما  دیگر  عبارت  به  نيست.  تك فاز  کنتورهای 
پيمانکار  دو  و  فراب  اینکه  به جای  است که  این  دنبال 
سه  و  فاز  تك  کنتور  ميليون  یك  فهام  طرح هاي  دیگر 
فاز  سه  کنتور  هزار   450 کنند،  نصب  استان   5 در  فاز 

هوشمند در بيشتر از 5 استان نصب کنند.
این برای شما مشکلی بوجود نمی آورد؟

است.  حل  قابل  ولی  می آورد  بوجود  مشکالتی  البته 
مشکل عمده این است که قبال قرار بود 400 هزار  کنتور   
هوشمند در دو استان نصب کنيم، این یعنی تمرکز اجرا 
داشتيم. االن تعداد کنتورها به جای 400 هزار تا حدودا 
پخش  استان  چندین  در  ولی  می رسد  تا  180هزار  به 
از  ولی  اجرا سخت تر می کند  نظر  از  را  کار  می شود که 

نظر توليد و بخش فنی فرقی نمی کند.
این تکنولوژی مشتریان دیگری هم دارد؟

موننکو  شرکت  طرح  مشاور  که   فنی   مشخصات 
داده بود، درواقع تجميعي از مشخصات فنی کنتورهای 
بود؛  آسيا  و  استراليا  اروپایی،  کشورهای  در  هوشمند 
هم  کنار  و  شده  برداشته  مختلف  جاهای  از  مشخصات 
طراحی  ما  که  کنتوری  این  درنتيجه  بود.  شده  آورده 
کرده ایم، به نحوی منطبق بر مشخصات اروپاست باضافه 
یکسری موارد اضافی یا منطبق بر مشخصات استرالياست 
این  اگر  نهایتا  درنتيجه  اضافی.  موارد  یکسری  باضافه 
دیگر  جاهای  در  می تواند  شود،  نهایی  و  تائيد  کنتورها 
هم استفاده شود. ضمن اینکه ما خودمان هم در طراحی  
کنتورها، بخصوص استانداردهای اروپایی را مدنظر  قرار 
دادیم و سعی کردیم براساس مشخصات اروپایی، کار را 

پيش ببریم.
یعنی چشمی هم به بازار اروپا داشتید؟

و  اروپا  هم  بوده؛  همينطور  هم  اول  از  یعنی  حتما، 
هم آسيا. 

مگر نسبت به این کنتورها چقدر استقبال جهانی 
وجود دارد؟
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کشورهای  آسيا  در  االن  می شود،  استقبال  بسيار 
کنتورها  این  نصب  و  طراحی  برای  مناقصه  مختلف 
ما  خب  که  می گذارند  اروپایی  استانداردهای  براساس 
توان حضور  در آنها را داریم. منظورم این است که ما 
بازار دچار  بعدا در  نرفتيم چون  استاندارد چينی  دنبال 
استانداردهای  پياده سازي  دنبال  بلکه  مشکل می شدیم، 
اروپایی رفتيم چون االن هم در آسيا و هم در اروپا این 

استانداردها را دنبال می کنند.
فکر می کنید بتوانید در بازار اروپا رقابت کنید؟

کنيم، چون  رقابت  قيمتی می توانيم  نظر  از  اروپا  در 
با  با کنتوری که   کنتورهای اروپایی خيلی گران است. 
ناري طراحی کرده ایم و با کارهایی که داخل فراب انجام 
با قيمتی  دادیم، می توانيم کنتورهای هوشمند فراب را 
نظرمان،  به  هم  سيستم  کنيم.  عرضه  اروپا  در  رقابتی 
سيستم خوبی است زیرا مطابق با استانداردهای اروپایی 

و جهانی طراحی شده است. 
این کنتور محصول مشترک فراب و ناری است؟

در نمونه چينی که با شرکت ناری جلو رفتيم، طراحی 
انجام دادیم و ساخت نمونه ها را آنها پيش  کنتور را ما 
بردند، البته ما به این همکاری بسنده نکردیم و همزمان 
با شرکت افزارآزما یك مسير کامال بومی را دنبال کردیم. 
شرکت افزارآزما به عنوان شرکت کنتورساز، تيم مهندسی 
خودش را داشت، کنتور هوشمند خودش را طراحی کرد. 
در نتيجه االن کنتور شرکت الکترونيك افزارآزما را هم 
به عنوان کنتور کامال ایرانی داریم باضافه اینکه در این 
مسير نرم افزار سيستم مرکز را هم برای اولين بار در ایران 
توسط خوِد فراب و بصورت کامال بومی نوشتيم. درنتيجه 
االن کنتور افزارآزما و نرم افزار سيستم کنترل باالدستی 
که استفاده می شود، همه ایرانی است. نرم افزار متعلق به 

فراب است و کنتور متعلق به افزارآزماست. 
پایلوت را با کنتور شــرکت چینی اجرا کردید یا 

شرکت ایرانی؟
و  افزارآزما  کنتورهای  با  را  بوشهر  و  زنجان  پایلوت 
نرم افزار فراب اجرا کردیم، نه با کنتورهای ناری. به این 
انتقال  و  نقل  بحث های  یکسری  هم  ناری  با  که  دليل 
ارز و بحث های گمرکی داشتيم و هم اینکه به نوعی در 
افتاد.  ناری جلو  از  افزارآزما  رفتيم،  پروسه که جلو  این 
درنتيجه بخش پایلوت قرارداد را با افزارآزما اجرا کردیم 
که جای خوشبختی و غرور دارد و نقطه قوتمان این است 
که بگویيم این پروژه را به صورت کامال بومی اجرا کردیم. 
آیا در آن دوره تحریم ها مشکل ایجاد نکرده بود؟

نمونه  توليد  ما  نه خيلی چون  است که  این  واقعيت 
می کردیم و به توليد انبوه نرسيده بودیم. 

بازار جهانی این تکنولوژی چگونه اســت و چرا 
بوجود آمده؟

چراکه  هوشمند  کنتور  بگویيم  نمی توانيم  اصال  االن 
هوشمند  شبکه های  و   )Smart Grid( به سمت  دنيا 

هوشمند،  شبکه های  محدوده  در  می رود. 
ذخيره دی سی برق و توليد پراکنده و چندین 
تجدید پذیر  نيروگاه های  مثل  دیگر  آیتم 
وجود  نيز  خورشيدي  و  بادی  بخصوص 
این  اصلی  مولفه های  از  دیگر  یکی  و  دارد 
موضوع، کنتور هوشمند است. با کنتورهای 
هوشمند می توان روی شبکه کنترل داشت 
کسب  را  الزم  اطالعات  مصرف،  روی  از  و 
پارامترهاي مصرف مشترکين مختلف  کرد. 
مرکزی  سيستم  یك  به  و  اندازه گيري  را 
منتقل کرد و روی آن آناليز انجام داد. اینکه 
باال  ساعاتی  چه  در  و  است  چگونه  مصرف 
رفته و در چه ساعات کمتر شده است؟ اگر 
توليد  در  می توان  چقدر  شود،  پيك سایی 
کنترل  می توان  چگونه  کرد؟  جویی  صرفه 

باعث  مسائل  این  به  پاسخ  داد؟  انجام  بار 
شده که دنيا به سمت هوشمند سازي برود 
که یك بخش آن کنتورهای هوشمند است. 
اگر روند جهانی را نگاه کنيد افزایش افزون 
را  هوشمند سازي  بحث  در  سرمایه گذاری 
سازمان  ساليانه  گزارش هاي  می بينيد. 
ملل که به صورت مفصل و مستند منتشر 
این  در  سرمایه گذاري  رشد  بيانگر  مي شود 

حوزه است.
کنتور هوشمند دقیقا چکار می کند؟

هوشمند  کنتور  گفتم  که  همانطور 
و  می کند  اندازه گيری  را  برق  مصارف 
اختيار  در  آناليز  براي  را  مربوطه  اطالعات 
نسل  مي دهد.  قرار  مراکز  نرم افزار  سيستم 
بود که  قبلی کنتورها، کنتورهای دیجيتال 
شخص  و  می کرد  اندازه گيری  را  مصارف 
کنتور  پاي  قرائت  برای  باید  کنتورخوان 

نهایت،  در  و  بودیم  مواجه  عدد  یکسری  با  و  مي رفت 
هوشمند  کنتور  االن  ولی  می شد.   صادر  صورتحساب 
باعث شده که ضمن اینکه بدون مراجعه کنتور را قرائت 
می کنند، اطالعات هم به صورت آنالین براي  آناليز به 

سيستم مرکزی فرستاده مي شود. 
نرم افزار سیســتم مرکزی که فراب نوشته دقیقا 

چه کارکردی دارد؟
این نرم افزار با گرفتن اطالعات از کنتورها این امکان 
طور  به  کنيد.  تحليل  آنالین  صورت  به  که  می دهد  را 
مثال فالن مصرف کننده امروز افزایش مصرف غيرعادي 
می توانيد  افزار  نرم  این  و  کنتورها  این  با  است،  داشته 
چرایی آن را تحليل کنيد و در صورتی که الزم است برق 
کنتورهاي  سيستم   در  کنيد.  قطع  را  مصرف کننده  این 
اینکه  یا  نمود  قطع  را  خاص  کنتور  مي توان  هوشمند 
مصرف،  غيرعادي  افزایش  به  توجه  با  که  داد  هشدار 
احتمال وجود مشکل می رود و ممکن است اتفاق بدی 
پيك  مصرف  کنترل  با  می توان  هم  آن طرف  از  بيفتد. 
هوشمند  کنتورهای  با  رابطه  در  نکته  دو  نمود.  سالي 
وجود دارد؛ در کشورهای آسيایی، آفریقایی و بخصوص 
قابل  بخش  که  داریم  غيرفنی«  »تلفات  مساله  ایران 
سيستم  با  است.  غيرقانونی  مصارف  به  مربوط  توجه اي 
این مصارف غيرقانونی  هوشمند می توان محل و ميزان 
زیر یك  کنتور هوشمند  قراردادن  با  نمود.  را شناسایي 
ترانس، ميزان مصرف به صورت آنالین مشخص می شود 
و چنانچه بيشتر از مصارفی که در سيستم شما به صورت 
قانونی تعریف شده، مصرف  شود پس یك مصرف کننده 
که  است  استفاده  حال  در  ترانس  آن  زیر  غيرقانونی 
می توانيد آن را شناسایی کنيد. یعنی اولين استفاده این 
کنتور هوشمند، جلوگيری از تلفات غيرفنی است که به 
شناسایی و قطع آن می انجامد. دومين مسئله، پيك سایی 

و کنترل آن است. 
به موضوع پیک ســایی  این کنتورها چه کمکی 

می کند؟
مشکلی که االن وجود دارد این است که در کشور ما 
تمرکز شده  برق  توليد  بر  بيشتر  دیگر  و خيلی جاهای 
است؛ به این معنا که مصارف دائما زیادتر شده و مجبور 
به ساخت نيروگاه های متعدد شده ایم، درحالی که هزینه 

ساخت نيروگاه ها خيلی زیاد است
راه منطقي این است که براي زمان هاي پيك مصرف 
مصرف  پر  مشترکين  مصرف  مناسب  روش هاي  با 
)کارخانه ها و ...( را کاهش دهند. براي مثال با استفاده 
از کنتورهاي هوشمند با اخذ اطالعات مصارف مشترکين 
پر مصرف به صورت آنالین و ارسال اطالعات به سيستم 
بار  منحني هاي  و  مصارف  این  تحليل  و  تجزیه  و  مرکز 
مربوطه، مي توان با تعریف و تخصيص مشوق هایي براي 
این  کار  ساعات  کارخانه ها(  )نظير  پرمصرف  مشترکين 
مشترکين را از محدوده ساعات پيك بار روزانه به ساعات 

كنتورهای  با  رابطه  در  نکته  دو 
هوشمند وجود دارد؛ در كشورهای 
بخصوص  و  آفریقایی  آسيایی، 
غيرفنی«  »تلفات  مساله  ایران 
توجه اي  قابل  بخش  كه  داریم 
مربوط به مصارف غيرقانونی است. 
با سيستم هوشمند می توان محل 
و ميزان این مصارف غيرقانونی را 
شناسایي نمود. با قراردادن كنتور 
ميزان  ترانس،  یک  زیر  هوشمند 
مصرف به صورت آنالین مشخص 

می شود
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دیگر شيف دهند و با این روش باعث کاهش مصرف در 
ساعات پيك بار )یعني پيك سالي( گشته و به ميزان این 
پيك سالي نياز به توليد برق بيشتر و ساخت نيروگاه هاي 

جدید کاسته مي شود.
موضوع اینترنت اشیا هم در کنتورهای هوشمند 

مطرح است.
بحث اینترنت اشيا بسيار گسترده است.

آیا برنامه ای دارید که در این حوزه سرمایه گذاری 
کنید؟

در حال بررسي روند پيشرفت این حوزه در گوشه و 
نظر  زیر  را  این حوزه  که  بگویم  باید  دنيا هستيم.  کنار 
داریم و با توجه به اینکه با تيم نرم افزار فراب، نرم افزار 
ایرانی کرده ایم،  و  بومی  را  سيستم کنتورهاي هوشمند 
به نظرم می توان این حيطه را گسترش داد و به سمت 
اندازه گيری  اپراتور  مثل  دیگر  کارهای  و  اشيا  اینترنت 

رفت. 
اپراتور اندازه گیري چه فایده ای برای فراب دارد؟

این کار باعث می شود که به اپراتور اندازه گيری تبدیل 
چند  در سطح  یا  کشور  در سطح  بگویيم  یعنی  شویم. 
سيستم  در  را  مصرف کننده ها  اطالعات  توزیع،  شرکت 
الزم  آناليزهاي  توزیع  شرکت هاي  به  و  گرفته  مرکز 
تحليل ها  و  تجزیه  آن  اساس  بر  بتوانند  تا  می دهيم  را 
برنامه ریزي و تصميم گيری کنند؛  ما می توانيم به عنوان 
نياز  مورد  و  مختلف  سرویس هاي  اندازه گيری  اپراتور 
شرکت هاي توزیع را با استفاده از نرم افزار سيستم مرکز 
فراب به ایشان ارائه نمایيم و البته این موضوع نيازي به 
بررسي مذاکرات بيشتر و توافق با شرکت هاي توزیع دارد.

ما در مورد طراحی کنتورها صحبت کردیم ولی در 
مورد نصب آن صحبت نکردیم! آیا فرآیند نصب 

هم زیر نظر فراب انجام شده است؟
فراب  قرارداد  محدوده  جزو  نصب  بله. 
بوده و برای این کار، پيمانکار نصب داشتيم. 
بگویم که  باید  این کنتورها  در مورد نصب 
از  بعد  زمان بندی،  نظر  از  پروژه  گلوگاه 
نه  و  است  نصب  شد،  نهایی  طراحی  اینکه 
توليد. یعنی ظرفيت توليد شرکت افزارآزما 
زیاد هست که  آنقدر  ناری چين  یا شرکت 
کنتورهای مورد نياز کارفرما را در زمانبندی 
دهد.  تحویل  کارفرماست،  نظر  مورد  که 
چيزی که گلوگاه پروژه است، نصب است و 

بخش سخت کار بعد از طراحی است.
چرا چون ارتباط مســتقیم با مردم 

دارد؟
چند دليل دارد؛ نخست به دليل ارتباط 
مستقيم با مردم، اعم از خانه ها و کارخانه ها.. 

بقيه  مثل  دیگر  و  بروید  کارخانه  در  مجبورید  شما 
پروژه های فراب نيست که یك سایت داشته باشيد و دور 
آن فنس کشيده باشند و بگویند مال توست، برو نصب 
کن. االن باید کنتور قدیمی یك کارخانه را باز کرده و 
می شوید  کارخانه  وارد  وقتی  کنيد.  نصب  جدید  کنتور 
اتفاقاتی رخ می دهد که خيلی از این موارد را در همين 

پایلوتی که دوهزار تا نصب کردیم، دیدیم.
 مثال کارخانه به هر دليلی بسته است. یك کارخانه در 
آمار شرکت توزیع هست ولی به دليل شرایط اقتصادی 
یك ماه است که تعطيل کرده یا مثال تعطيالت کارخانه 
است و مجبور می شوید که چند بار مراجعه کنيد، تا اینکه 
حتی آدرسش را پيدا کنيد! آدرس بعضی مشترکين را 
آدرس  و  پرونده  توزیع  شرکت  اینکه  با  نمی کنيم.  پيدا 
را در اختيارمان می گذارد، اما با مراجعه پيدا نمی کنيم 
برای  که  نصاب  به همان شرکت  موارد  برخی  در  یعني 
توزیع هم کنتور نصب می کند، آدرس را پيدا نمی کند. 
را  توزیع  شرکت  کنتورخوان  که  مي شویم  مجبور  بعد 

همراه او کنيم تا بتواند پيدا کند.
پس با این حساب هم هزینه های نصب و هم زمان 

اجرای کار زیاد می شود
قطعا به این صورت هزینه ها باال خواهد رفت. پراکندگی 
کنتورها باعث می شود که هزینه ها خيلی باال رود. چون 
باید یك مسافت چندین کيلومتری را طی کنيد تا 10 
تا کنتور نصب کنيد و برگردید و دوباره همين مسافت 
را به یك طرف دیگر طی کنيد تا کنتورهای دیگر نصب 
این در مورد کنتورهای تك فاز کمتر است چون  کنيد. 
در محله ها و منازل، تعداد زیادی کنتور نصب می کنيد. 
ولی وقتی صحبت از کارخانه هاست یا بخصوص چاه های 
کشاورزی دیگر نقاط نصب کامال پراکنده اند. کيلومترها 
این مسئله  یا دو کنتور نصب کنيد که  تا یك  می روید 
هزینه را باال برده و زمان را طوالنی می کند. بعضی جاها 
هم اجازه کار نمی دهند؛ مثال برای نصب به کارخانه ای 
مراجعه می کنيد، اما چون کارخانه در حال توليد است، 
اجازه قطع برق و باز کردن کنتور و نصب کنتور جدید را 
نمی دهند. درگير می شوید و مجبور می شوید که بروید 
و دوباره بازگردید. این موارد باعث می شود که کار نصب 
کنتورها طوالنی و زمانبر و پرهزینه شود و به این سمت 
بروید که از نصاب های منطقه استفاده کنيد. چون وقتی 
چنانچه  کنيد  عوض  کنتور  کارخانه ای  در  می خواهيد 
غریب باشيد دیگر اصال اجازه دست زدن نمي دهند. اگر 
نصاب شرکت توزیع یا یك نفر از شرکت توزیع را همراه 
داشته باشيد، با دو، سه بار رفتن و آمدن می توانيد نصب 

کنيد. 
پروژه نصب  اجرای  روند  تغییری در  اتفاقات  این 

ایجاد نکرد؟
از  تا  برویم  سمت  این  به  که  شد  باعث  مسائل  این 

پراكندگی كنتورها باعث می شود 
كه هزینه ها خيلی باال رود. چون 
 100 یا   50 مسافت  یک  باید 
تا  تا 10  كنيد  طی  را  كيلومتری 
و  برگردید  و  كنيد  نصب  كنتور 
به یک  دوباره همين مسافت را 
طرف دیگر طی كنيد تا كنتورهای 
مورد  در  این  كنيد.  نصب  دیگر 
است  كمتر  تک فاز  كنتورهای 
چون در محله ها و منازل، تعداد 

زیادی كنتور نصب می كنيد
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را  نصب  کار  و  کنيم  استفاده  توزیع  شرکت  نصاب های 
انجام دهيم. اتفاقی که با این تصميم می افتد، چيست؟ 
ضمن اینکه این کار هم یك بلدی خاص می خواهد و در 
مقایسه با کار نيروگاه، خيلی کار پيچيده ای نيست. ولی 
که  باشيد  بلد  را  کارتان  باید  کار می کنيد  برق  با  چون 
روی  االن  نياید. چون  پيش  آتش سوزي  یا  برق گرفتگی 
کنتورهای سه فاز و کارخانجات تمرکز شده است، این 

موضوع خيلی اهميت دارد. 
توزیع  شرکت  نصاب  از  که  تایی  4هزار  همين  در 
استفاده کردیم، در هر دو استان بوشهر و زنجان، حادثه 
کنتور،  4هزارتا  همين  در  یعنی  داشتيم.  برق گرفتگی 
برق نصاب را گرفت و حاال خوشبختانه منجر به آسيب 
جدی نشد ولی این اتفاق افتاد. یا در جاهایی سوختگی 
یا آتش سوزی کنتور داشتيم البته نه برای کارخانه ولی 
خوِد کنتور به دليل اشتباه نصاب ، سوخت. این بحث ها 
از  که  شد  این  به  منجر  اینها  درنتيجه  است  محتمل 

نصاب های شرکت توزیع استفاده کنيم. 
وقتی از نصاب های شرکت توزیع استفاده کردید، 

چه اتفاقی افتاد؟  
شرکت هاي  منابع  بود.  نيرو  کمبود  افتاد  که  اتفاقی 
تهران،  استان های  مانند  بزرگ  استان هاي  در  توزیع  
تعداد  مگر  ولی  است،  خوب  نسبتا  اصفهان   یا  فارس 
می خواهد،  سال  طول  در  بوشهر  استان  که  کنتورهایی 
استان  این  در  گروه   2 یا   1 کال  درنتيجه  چندتاست؟ 
وجود دارد که کار نصب کنتور دیماندي انجام می دهند، 
این یعنی  نيروی متخصص...  با تعداد محدودی  آن هم 
اینکه زمان بيشتری براي  انحصار وجود دارد و هم  هم 
نصب نياز است. مثال در بوشهر و زنجان که کار کردیم 
آنها دو یا سه نصاب را به ما معرفی کردند، ولی باز هم 
شرکت  این  نصاب مان  بهترین  که  می گفتند  خودشان 

است و ما با همان شرکت کار کردیم.
پس مشکل در این میان چیست؟

معموال  که  است  این  می افتد  اتفاق  که  مشکلی 
وقتی  دارد،  محدودي  بسيار  نفرات  نصاب  شرکت  این 
زمان  کنيد،  نصب  یکجا  را  کنتور  دوهزار  می خواهيد 
طوالنی می شود. در زمان نصب پایلوت مدعی می شوند 
که برای دوهزار کنتور نمی توانند 10 گروه کاری بياورند 
تا سریع نصب کنند و بعد از اتمام هم ریليز کنند. بنابراین 
از فراب می خواهند که تضمين دهند قرار است 200هزار 
تا کنتور نصب کنند تا خودشان را تجهيز کنند. ولی ما 
که  مي دانيم  داریم،  استان  از  که  شناختی  به  توجه  با 
اصال ظرفيت این تجهيز را ندارند و اینقدر آدم کارآزموده 
تا  بگذارید  اختيارش  در  کنتور  تا  200هزار  که  ندارند 
ما  با محاسبات  کند.  تجهيز  تعداد  این  برای  را  خودش 
برای اینکه بخواهيم در زمان بندی قراردادی دوساله این 
کنتورها را نصب کنيم، نيازمند بيش از 150 گروه کاری 

این  اصال  که  هستيم  زنجان  یا  بوشهر  در 
ظرفيت در آنجاها وجود ندارد.

به  مجبور  آنجــا  در  خودتــان  آیا 
کادرسازی نمی شوید؟

چون قرارداد مشکالت مالی داشته همه 
روی پایلوت تمرکز کرده بودند تا ببينند در 
پروژه  که  اميدواریم  ما  می شود.  نهایت چه 
قراردادی  مشکالت  و  قرارداد  و  برود  پيش 
ظرفيت سازی  همين  بتوانيم  تا  شود  حل 
مطمئن  دیگر  حاال  ما  دهيم.  انجام  را 
توزیع  نصاب شرکت  روی  فقط  هستيم که 
این  که  می دانيم  کنيم؛  حساب  نمی توانيم 
شرکت هاي نصاب نمی توانند 200یا 20هزار 
یا 50هزار کنتور را در زمان کوتاهي نصب 
به  رفتن  ماست  ذهن  در  که  چيزی  کند. 
که  داریم  برنامه  و  است  کادرسازی  سمت 
از موسسات آموزش فنی و حرفه ای که زیر 
نظر وزارت کار در استان ها هستند، استفاده 

آنها پرداخت کنيم و درخواست  به  را  کنيم و هزینه ای 
هوشمند  کنتور  نصب  آموزش  برای  دوره ای  که  کنيم 

برگزار کنند. 
یعنی باید دوره آموزشی خاصی برای نصب کنتور 

هوشمند طراحی شود؟
نصب کنتور هوشمند با نصب کنتور دیجيتال چندان 

فرقی ندارد. 
خود  که  است  راه اندازی  بحث های  در  بيشتر  تفاوت 
فراب انجام می دهد. در نتيجه دوره خاصی نمی خواهيم. 
درواقع معنایش این است که افرادی که قابليت تکنسينی 
دارند جذب کنيم و به آنها آموزش دهيم که کنتور نصب 
کنند. درنتيجه با برگزاری یك دوره برای 300 تا 500 
هماهنگی  با  را  نيروها  می توانيم  فراخوان  یك  با  نفر 
باالی  هم  توزیع  شرکت  که  کنيم  توزیع جذب  شرکت 
سر کار باشد و آموزش را تائيد کند. از ميان نيروهایی که 
در این آموزش قبول می شوند با نظارت خوِد فراب الزم 

را انتخاب کنيم.
چقدر خوشــبین هســتید که ادامه قرارداد با 

شرایطی که مدنظر شماست، اتفاق بیفتد؟
خيلی... خيلی. به نظرم مسير خيلی روشن است. البته 
ممکن  است.  مذاکره  محل  می خواهيم  ما  که  شرایطی 
است چيزی ما بخواهيم و چيزی مدنظر کارفرما باشد، 
باید بنشينيم مذاکره کنيم تا ببينيم به چه جمع بندی 
ادامه  قرارداد  ولی خيلی خوشبين هستم که  می رسيم. 
پيدا کند. برای اینکه االن این پروژه برعکس سال 91 که 
به رغم اینکه به زبان گفته نمی شد ولی در ذهن ها یك 
پروژه لوکس بود، از این وضعيت درآمده است. مشکالت 
دنبال  شخصا  نيرو   محترم  وزیر  را  برق  پيك  و  توليد 

می کنند تا حل شود. 

كه  هستم  خوشبين  خيلی 
برای  كند.  پيدا  ادامه  قرارداد 
برعکس  پروژه  این  االن  اینکه 
به  اینکه  به رغم  كه   91 سال 
در  ولی  نمی شد  گفته  زبان 
بود،  لوكس  پروژه  یک  ذهن ها 
است.  درآمده  وضعيت  این  از 
را   برق  پيک  و  توليد  مشکالت 
وزیر محترم نيرو  شخصا دنبال 

می كنند تا حل شود
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پل فلزي - محور هرمزگان

کویر مرکزي ایران- حمل ریلي ناوگان خط 2 قطار شهري مشهد

مبدا حمل ریلي- ایستگاه انشعاب- بندرعباس

گزارش 
تصویري  امید پورآذر 

از  مراحل حمل واگن هاي 
قطار شهري خط 2 مشهد  از 
بندرعباس تا مشهد مقدس

خردادماه 95
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محور یزدمحور هرمزگان- حمل ریلي ناوگان خط 2 قطار شهري مشهد

طراحي داخلي ناوگان
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حمل ترافیکي جاده اي از ایستگاه راه آهن تا دپوي خط 2 قطار شهري- مشهد مقدس 

حمل ترافیکي جاده اي از ایستگاه راه آهن تا دپوي خط 2 قطار شهري- مشهد مقدس 

عملیات بازرسي در مقصد پس از تخلیه کامل قطار بارگیري ناوگان خط 2- گارمانوري رضاییه- مشهد مقدس
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عملیات بازرسي در مقصد پس از تخلیه کامل قطار

حمل ترافیکي ناوگان خط 2- مشهد مقدس

عملیات باراندازي خط 2 قطار شهري- مشهد مقدستخلیه قطارها در ایستگاه راه آهن رضائیه

عبور از معارض شهري با ایمني و نظارت شرکت فراب
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تجربه نگاری34 تجربه نگاری3434

مروريبر
پروژهخط2

قطارشهريمشهد

و  به طول 14.3 کیلومتر  خط 2 قطار شهري مشهد 
جنوب  شرقي-  شمال  راستاي  در  ایستگاه،   13 شامل 
غربي شهر مشهد از انتهاي طبرسي شمالي آغازشده و 
از میدان راه آهن به میدان شهدا طي مسیر مي کند. در 
ادامه با عبور از میدان سعدي و میدان تقي آباد، ضمن 
1 قطار شهري مشهد  با خط  تقاطعي  ایستگاه  از  عبور 
دسترسي ویژه اي به مرکز تجاري زیست خاور خواهد 
داشت. درنهایت با عبور از پارک کوه سنگي در میدان 
پایان  و  رسیده  خط  آخر  ایستگاه  به  شاذان  بن  فضل 

مي یابد.
تجهیزات این خط براي دو فاز نزدیک و دور توسط 
بین المللي طراحي شده است. ظرفیت حمل  مشاوران 
مسافر در هر ساعت و در هر جهت براي فاز نزدیک 16 
هزار نفر با سرفاصله 180 ثانیه و براي فاز دور 24 هزار  

نفر با سرفاصله 120 ثانیه در نظر گرفته شده است.
این قرارداد شامل 20 قطار و هر قطار متشکل از 5 
واگن خود کشش برقي )جمعًا 100 دستگاه واگن( است. 
هر واگن حدود 20 متر طول دارد و ارتفاع کف واگن ها 

از ریل 1100 میلي متراست.
تعمیراتي  دپوي  خط  این  شرقي  شمال  موقعیت  در 
به قطارهاي  برایسرویس دهي  با مساحت 16.4 هکتار 
این خط و خطوط 3 و 4 مترو مشهد جانمایي شده 
است. ظرفیت پارکینگ مسقف 26 قطار و حدود 
12.6 کیلومتر مسیر یک خطه ریلي را داراست. 
طول  به  غربي خط  جنوب  در  تونل  انتهاي  در 
324 متر برای پارک چهار قطار خط انتظار در 

نظر گرفته شده است.
این خط در یک نقطه با خط 3 مترو مشهد 
داراي سه راهي است. در این خط درمجموعه 
چهار واحد پست برق روزمیني از طریق پست هاي 

باالدستي اداره برق در نظر گرفته شده است.
شدن  برق دار  صورت  به  آزمایشی  راه اندازی  برنامه 

خط برای انتهای مهرماه است.
متروهای  از  خط  اولین  مشهد  شهری  قطار   2 خط   
ایران است که ناوگان آن قبل از اتمام عملیات سیویل 
برنامه  به  توجه  با  فراب  شرکت  است.  شده  ارسال 
زمانبندی تا انتهای مهرماه خط انتقال برق را تکمیل و 
 A2 عملیات برق رسانی از ابتدای مسیر دپو و ایستگاه

تا ایستگاه D2را انجام خواهد داد.
و  کارگاه  تجهیز  نیز  راه اندازي  و  نصب  بخش  در 
ساخت انبار اتمام یافته و شرکت نوتاش افرا در کارگاه 
مستقر شده و مدیریت نصب را آغاز نموده است. سایر 
را  خود  کارگاه  نیز  رادیو  و  سیگنالینگ  پیمانکاران 

تجهیز نموده اند.
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د  ر مسير توسعه

ابروبادومهوخورشیدوفلک
دستبهكارتولیدانرژیشدهاند

پیشبینيهمزمانقیمتوتقاضا
درشبكهتوزیعبرقهوشمند

انرژی نو، یا انرژی تجدیدپذیر که انرژی برگشت پذیر نيز ناميده می شود، 
به انواعی از انرژی می گویند که منبع توليد آن نوع انرژی، بر خالف 
انرژی های تجدیدناپذیر )فسيلی(، قابليت آن را دارد که توسط طبيعت 
در یك بازه زمانی کوتاه مجدداً به وجود آمده یا به عبارتی تجدید شود....
د ر صفحه 36 بخوانید 

در اقتصاد رقابتی کنونی، مسائل مربوط به انرژی الکتریکی 
از جمله پيش بيني، بهينه سازی، ذخيره سازی و... از اهميت 
باالیی برخوردار است.. بدین ترتيب پيش بيني بارالکتریکی و 
قيمت به عنوان اصلی ترین عامل در برنامه ریزی 
و تصميم گيري برای طرح های توسعه آتی و 
بهره برداري از ...              د ر صفحه 39 بخوانید 

خداحافظی با نفت و ذغال، سالم بر آفتاب و باد

مصرفانرژی
درصنعتپتروشیمیایران

افزایشميباید



در مسيرتوسعه 36

خداحافظی با نفت و ذغال، سالم بر آفتاب و باد

ابر و باد و مه و خورشید و فلک
دست به کار تولید انرژی شده اند

این  به  توجه  با  اخير  سال های  در 
به  رو  ناپذیر  تجدید  انرژی  منابع  که 
توجه  مورد  منابع  این  هستند  اتمام 
حدود   2006 سال  در  گرفته اند.  قرار 
از  جهانی  مصرفی  انرژی  از  18درصد 
آمد.  به دست  تجدیدپذیر  انرژی های  راه 
با  بادی  انرژی  از  استفاده  همچنين 
رشدی ساالنه حدود 30درصد به صورت 
متحده  ایاالت  و  آسيا  اروپا،  در  وسيعی 
انرژی  ایستگاه های  است.  شده  فراگير 
گرما-خورشيدی نيز در آمریکا و اسپانيا 
قابل  بخش  و  هستند  کار  به  مشغول 
این کشورها  نياز  مورد  انرژی  از  توجهی 

را تأمين می کنند.
هر چند بيشترین پروژه ها و محصوالت 
انرژی های نو تا امروز در ابعاد بزرگ تهيه 

را  نو  انرژی های  اما  شده اند،  تدارك  و 
می توان در مقياس های کوچك )نيروگاه 
کوچك  نيروگاه  یا  مدار  خارج  کوچك 

مدار بسته( هم استفاده کرد. 
نگرانی درباره تغييرات زیست محيطی 
افزایش قيمت نفت، باعث شده  در کنار 
وضع  دنبال  به  ملت ها  و  دولت ها  که 
تجاری  و  بهره برداری  که  باشند  قوانينی 
و  تشویق  را  تجدیدپذیر  منابع  سازی 

تسهيل کند.
مربوط  فعاليت های  عمده  کلی  بطور 
سازگار  آزمایشی  طرح های  احداث  به 
منابع  بردن  بکار  با  زیست  محيط  با 
انرژی های تجدیدپذیر و اجرای پروژه های 
مشاوره ای  خدمات  انجام  و  مهندسی 
بخش  چهار  در  طرحها،  بر  مدیریت  و 
از:  عبارتند  که  است  شده  متمرکز 
امواج،  و  باد  انرژی  خورشيد،  انرژی های 
انرژی زمين گرمایی، فن آوری هيدروژن، 

پيل سوختی و زیست توده

انرژی خورشيدی
منحصربه فردترین  خورشيدی  انرژی 
منبع انرژی تجدیدپذیر در جهان است و 
منبع اصلی تمامی انرژی های موجود در 
زمين است. انرژی خورشيدی به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم می تواند به اشکال 

دیگر انرژی تبدیل گردد. 
ایران با داشتن حدود 300 روز آفتابی 
دنيا  کشورهای  بهترین  جزو  سال  در 
خورشيدی  انرژی  پتانسيل  زمينه  در 
موقعيت  به  توجه  با  است.  جهان  در 
روستای  پراکندگی  و  ایران  جغرافيای 
خورشيدی  انرژی  از  استفاده  کشور،  در 
باید  که  است  عواملی  مهمترین  از  یکی 
انرژی  از  استفاده  قرار گيرد.  توجه  مورد 
برق  راه های  بهترین  از  یکی  خورشيدی 
رسانی و توليد انرژی در مقایسه با دیگر 

و  روستاها  به  انرژی  انتقال  مدل های 
نقاط دور افتاده در کشور از نظر هزینه، 
حمل نقل، نگهداری و عوامل مشابه است.
بزرگترین مجموعه توليد برق از طریق 
مراکش  کشور  در  خورشيدی  انرژی 
نياز  مورد  برق  تا  است  شده  راه اندازي 
طریق  این  از  نفر  ميليون  یك  از  بيش 
از  برق  توليد  کارخانه  این  شود.  تامين 
 9 هزینه اي  با  که  نور  خورشيدی  انرژی 
ميليارد دالری راه اندازي شده قرار است 
بازارهای  به  را  توليدی  انرژی  از  بخشی 
اروپایی هم صادر کند. بودجه مورد نياز 
برای راه اندازي این مجموعه با تایيد بانك 
جهانی تامين شده است. مرحله اول این 
از سال 94 اجرا شده و قرار است  طرح 
مراحل دوم و سوم آن به ترتيب از سال 
اجرای  شود.  اجرایی   2018 و   2017
جهت  در  مهم  گامی  پروژه اي  چنين 
محسوب  پاك  انرژی های  از  استفاده 

انرژی نو، یا انرژی 
تجدیدپذیر که انرژی 

برگشت پذیر نیز نامیده 
می شود، به انواعی از انرژی 

می گویند که منبع تولید 
آن نوع انرژی، بر خالف 
انرژی های تجدیدناپذیر 
)فسیلی(، قابلیت آن را 

دارد که توسط طبیعت در 
یک بازه زمانی کوتاه مجدداً 
به وجود آمده یا به عبارتی 

تجدید شود.

عادل صمدي
روزنامه نگار
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مي شود و منجر به کاهش آلودگی محيط 
زیست و و ایجاد فرصت های شغلی تازه 

مي گردد.
خورشيدی  برق  توليد  کارخانه  این 
را  فسيلی  انرژی  به  مراکش  وابستگی 
در  ایجاد 1600 شغل  به  و  داده  کاهش 
 200 و  مذکور  کارخانه  تکميل  جریان 
عملياتی  فعاليت  جریان  در  دیگر  شغل 
آن منجر شده است. ظرفيت ایستگاه های 
تامين برق خورشيدی این کارخانه از 22 
ميليون وات در سال 2013 که زمان آغاز 
اجرای طرح مذکور بوده به 522 ميليون 

وات در سال 2018 خواهد رسيد.
این  خورشيدی  انرژی  سازی  ذخيره 
کارخانه در قالب نمك مذاب گداخته هم 
ممکن خواهد بود که توليد برق را حتی 

در شب نيز ممکن می کند.
در سال 2002 ميالدی نيز بزرگترین 
در  بامی  پشت  خورشيدی  سيستم 
 2008 سال  در  و  شد  نصب  کاليفرنيا 
در  خورشيدی  پارك  بزرگترین  ميالدی 
فيلم  تين  سيستم های  بوسيله  آلمان 
انرژی  از  استفاده  قطار  تا  شد  راه اندازی 
خورشيدی با سرعتی سریعتر کشورهای 

گوناگون جهان را درنوردیده باشد.
نيز چند سالی است که  ما  در کشور 
خورشيدی  انرزی  از  استفاده  اهميت 
شده  محرز  مردم،  و  سياستگذاران  برای 
و طرح های کوچك و بزرگ بسياری در 
و  خوزستان  جمله  از  مختلف  مناطق 

خراسان و کرمان در حال اجرا است.

انرژی باد و امواج
انرژی بادی تبدیل انرژی باد به نوعی 
الکتریکی  انرژی  مانند  انرژی  از  مفيد 
انرژی  بادی(،  توربين های  از  استفاده  )با 
یا  بادی  آسياب های  در  )مثاًل  مکانيکی 
قایق ها  پيش رانش  یا  و  بادی(  پمپ های 
بادبانی(  قایق های  در  )مثاًل  کشتی ها  و 
ميزان   ،2010 سال  پایان  در  است. 
ظرفيت نامی توليد برق بادی در سراسر 
امروزه  بود.  گيگاوات   197 برابر  جهان 
توليد ساالنه  بادی در دنيا ظرفيت  توان 
را  الکتریکی  انرژی  ساعت  تراوات   430
مصرف  درصد   2/5 ميزان،  این  که  دارد 
رشد  گذشته،  سال   5 در  دنياست.  برق 
متوسط ساالنه در توان بادی دنيا 27/6 

درصد بوده و انتظار می رود که سهم باد 
در توليد انرژی الکتریکی دنيا تا تا سال 

2018 به 8 درصد برسد.
اثر  بر  اقيانوس ها  در  نيز  موج  انرژی 
توليد  اقيانوس  سطح  روی  باد  عمل 
شده  توزیع  موج  انرژی  کل  می شود. 
 MW  2.5x106 حدود  در  زمين  در 
تخمين زده می شود که در حدود انرژی 
کلی توزیعی جزر و مد است. انرژی موج 
نسبت  که  است  شونده ای  تجدید  منبع 
باد بيشتر قابليت تبدیل شدن  انرژی  به 
امواج  از  که  موج  انرژی  دارد.  را  برق  به 
سرعت  به  دوباره  می شود،  استخراج 
اقيانوس  سطح  دو  با  برهم کنش  توسط 
نوسانی  نامنظم،  موج  انرژی  می شود.  پر 
از  پائين است که قبل  و دارای فرکانس 
اضافه شدن به شبکه باید یه فرکانس 60 
هرتز تبدیل شود و همچنين انرژی که از 
امواج استخراج مي شود، دوباره به سرعت 
توسط برهمکنش با دو سطح اقيانوس پر 

مي شود.
در  شده  انجام  محاسبات  و  مطالعات 
زمينه تخمين پتانسيل انرژی باد در ایران 
 نشان داده اند که تنها در 26 منطقه از کشور
)شامل بيش از 45 سایت مناسب( ميزان 
ظرفيت اسمی سایت ها، با در نظر گرفتن 

حدود  در  33درصد  کلی،  راندمان  یك 
شرایطی  در  این  و  است  مگاوات   6500
است که ظرفيت اسمی کل نيروگاه های 
 34000 حاضر(  حال  )در  کشور،  برق 
تنها  ساده تر  بيان  به  است.  مگاوات 
استفاده از انرزی باد می تواند تا حد قابل 
نيروگاه هایی  به  ما  کشور  اتکای  توجهی 
که با سوخت فسيلی کار می کنند را کم 

کند.
و  هند  متحده،  ایاالت  اسپانيا،  آلمان، 
دانمارك از جمله کشورهایی هستند که 
سرمایه گذاری زیادی در زمينه بکارگيری 

توربين های بادی، انجام داده اند. 
کشورهای  از  یکی  دانمارك  کشور 
برجسته در توليد تجهيزات و استفاده از 
توان بادی است. دولت این کشور در دهه 
1970 ملزم شد تا توليد انرژی الکتریکی 
با استفاده از انرژی باد را به 50 درصد کل 
توليد برق برساند و تا به امروز برق بادی 
برق  توليد  ميزان  )بيشترین  درصد   20
توليد  کل  از  توليد(  درصد  نظر  از  بادی 
انرژی الکتریکی در این کشور را تشکيل 
پنجمين  هچنين  کشور  این  می دهد؛ 
محسوب  بادی  برق  بزرگ  کننده  توليد 

می شود. 
استفاده از انرژی بادی در کشور ما نيز از 
سال های پيش مورد توجه قرار گرفته است. 
بسياری از مسافران گيالن که از منجيل و 
بادی  توربين های  حتما  می گذرند،  رودبار 
نصب شده در حاشيه این مسير را مشاهده 
استفاده  فرصت  و  هزینه  بررسی  کرده اند. 
می دهد  نشان  کشور  در  بادی  انرژی  از 
که اجرای پروژه های نيروگاه بادی در سه 
و  بلوچستان  و  سيستان  گيالن،  استان 
خراسان جنوبی از نظر اقتصادی مقرون به 
صرفه است و می تواند بعنوان جایگزین برق 
تولد شده در نيروگاه های حرارتی و سيکل 
ترکيبی وارد مدارد شود. برخی کارشناسان 

فاز اول پروژه ی بزرگ و ملی دولت مراکش به اسم نور 1 در منطقه  ی Ouarzazate در نزدیکی شهر رباط ساخته شده. این سایت شامل 500 هزار آینه  
هاللی شکل است که ارتفاع هر کدام از این آینه ها به 12 متر میرسد

 برخی از كارشناسان بر این 
گمان هستند كه هيدروژن، 

در آینده زیرساخت های 
اصلی انرژی را تشکيل داده 
و جایگزین گاز طبيعی، نفت، 
زغال سنگ و نيروگاه های 

كنونی برق خواهد شد. آن ها 
بر این باورند كه »اقتصاد 
نوین هيدروژن« می تواند 
جایگزین جریان »اقتصاد 

مبتنی بر سوخت های فسيلی« 
شود
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بودن  صرفه  به  مقرون  محاسبه  در  حتی 
استفاده از انرژی باد به قياس درآمد ناشی 
از مصرف نکردن سوخت های فسيلی روی 
این کارشناسان می توان  به زعم  آورده اند. 
ظرفيت انرژی بادی را به 3/6 تا 6 گيگاوات 
افزایش داد. این ظرفيت نصب شده می تواند 
سبب صرفه جویي حدود 47 تا 84 ميليون 
بشکه نفت 127 هزار تا 230 هزار بشکه 

در روز شود.

انرژی زمين گرمايی
انرژی  به  زمين گرمایی  انرژی 
زمين،  جامد  پوسته  در  موجود  حرارتی 
اغلب  انرژی  گونه  این  می شود.  گفته 
زمين گرمایی  الکتریسيته  توليد  برای 
استفاده  مورد  فناوری  می شود.  استفاده 
انرژی  از  برق  توليد  طرح های  در 
بخار  نيروگاه های  شامل  زمين گرمایی 
خشك، نيروگاه های تبدیل بخار سيال و 

نيروگاه چرخه دوگانه است.
در سال 2011 از انرژی زمين گرمائی 
انرژی  ساعت  تراوات   205 حدود  در 
دریافت شده است. یك سوم برای توليد 
برق که در حدود 11.2 گيگاوات ظرفيت 
مانده  باقی  نصب شده داشته و دو سوم 
برای توليد گرمایش بوده است.  بيشترین 
از  استفاده  در  مستقيم  کاربرد  در  رشد 
بوده  گرمائی  زمين  حرارتی  پمپ های 
و سرمایش  گرمایش  می توانند  که  است 
گرمائی  زمين  برق  توليد  کنند.  توليد 
نسبتا کمی در سال 2011 داشته  رشد 

با  چشمگيری  افزایش  انتظار  اما  است 
در  ساخت  حال  در  پروژه های  ایجاد 
مي رود.  دیگر  جاهای  و  آفریقا  شرق 
انرژی  از  مستقيم  استفاده  جهانی  رشد 
ادامه  همچنان  زمين گرمایی  حرارتی 
آن که  ميزان مصرف  که  نحوی  به  دارد 
ساعت  گيگاوات   58 2011به  سال  در 
)PJ 489( رسيده بود حاال چيزی حدود 
این   . است  بيشتر شده  برابر  نيم  و  یك 
است.   شده  آغاز   2005 سال  از  رشد 
حرارتی  انرژی  کل  از  چهارم  یك  حدود 
 2011 سال  در  زمين گرمایی  مستقيم 
شده  شنا  استخرهای  و  حمام ها  صرف 
است و در حدود 13 درصد از کل انرژی 
این  در  زمين گرمایی  مستقيم  حرارتی 
سال نيز برای گرمایش فضا مورد استفاده 
مابقی آن هم مربوط   . قرار گرفته است 
آبزیان،  پرورش  صنعتی،  گلخانه های  به 
خشك کن های کشاورزی و ذوب برف در 
معابر بوده است. این آمارها نشان می دهد 
زمين گرمایی،  انرژی  از  استفاده  که 
به  نياز  بدون  بسياری  موارد  در  می تواند 
دیگر  به صورت  از صورتی  انرژی  تبدیل 

استفاده شود.
کاربردهای  زمينه  در  برتر  کشور  پنج 
زمين گرمایی، ایاالت متحده آمریکا، چين، 
سوئد، آلمان و ژاپن هستند که در حدود 
دو سوم از مجموع کل ظرفيت نصب شده 
دنيا را به خود اختصاص داده اند. بر اساس 
بوده  ما  دسترس  در  که  آماری  آخرین 
است، در بين کشورهای یاد شده، کشور 

مصرف  مقدار  بيشترین  توانسته  چين 
را   2010 سال  در  مستقيم  کاربردهای 
که برابر 21 تراوات ساعت است، به خود 
اختصاص دهد. در رتبه بندی مربوط به 
کاربردهای مستقيم ایاالت متحده آمریکا  
و  دوم  رتبه  در  ساعت  تراوات   18/4 با 
سوئد با 13/8 تراوات ساعت در رتبه سوم 
و ترکيه با 10/24 تراوات ساعت در رتبه 
چهارم و ژاپن با 7/1 تراوات ساعت در رتبه 
در  ساعت  تراوات   7 با  ایسلند   و  پنجم 
حدود 90  در  گرفته اند.  قرار  رتبه ششم 
درصد تقاضای گرمایش در ایسلند از منبع 
زمين گرمایی تامين شده و این در حالی 
نروژ،  ایسلند، سوئد،  است که کشورهای 
توليد  نرخ  بيشترین  دانمارك  و  نيوزلند 
از  نفر  ازای هر  به  را  انرژی زمين گرمایی 

جمعيت در سال 2011 داشته اند.

انرژی  هيدروژن، پيل سوختی و 
زيست توده

تکنولوژیکی  ترکيب  هيدروژن  انرژی 
هيدروژن  و  تجدیدپذیر  انرژی های  )فنی( 
به عنوان مکانيزم ذخيره یك منبع انرژی 
پاك و پایدار به حساب می آید. پيش بيني 
می شود سلول سوختی در قرن 21 برای نقل 
و انتقال انرژی مورد استفاده قرار گيرد. تصور 
کنيد که یك سوخت حرارتی آنقدر پاکيزه 
باشد که وقتی در اجاق خانه شما می سوزد 
سوخت  باشد.  نداشته  دودکش  به  نيازی 
موتور یك وسيله نقليه را در نظر بگيرید 
که آنقدر تميز می سوزد که آب خارج شده 

از موتور آن قابل مصرف است. یك دستگاه 
ذخيره انرژی را در نظر بگيرید که آلودگی 
ایجاد نمی کند و گاز گلخانه ای، باران اسيدی 
و اثرات خورندگی شيميایی ایجاد نکرده و 
هيچ دودی بصورت رد پا بر جای نمی گذارد، 
هيچ گونه پسماند رادیواکتيوی ندارد و در 
عمل از هيچ منبع سوخت طبيعی استفاده 
نمی کند. پيل های سوختی یك فن آوری 
اميدوار کننده هستند که می توانند به عنوان 
منبع گرما و الکتریسيته در ساختمان ها، و 
به عنوان یك منبع توان الکتریکی در وسایل 
نقليه مورد استفاده قرار گيرد. شرکت های 
خودرو سازی در حال حاضر بر روی ساخت 
ماشين ها و کاميون هایی کار می کنند که 
مجهز به پيل های سوختی باشند.  در پيل 
سوختی خودروها، یك ابزار الکتروشيميایی 
وجود دارد که هيدروژن )ذخيره شده در 
برد سيستم( و اکسيژن هوا را به الکتریسيته 
را  اتومبيل  الکتریکی  موتور  کرده،  تبدیل 
تأمين  را  آن  توان  و  آورده  در  حرکت  به 
از این کاربردهای  می کند. گرچه استفاده 
ایده آل برای هيدروژن خالص، اندکی دور از 
انتظار به نظر می رسد، اما در مقياس واقعی 
سوخت هایی  به  می توان  آن  به  نزدیك  و 
مانند گاز طبيعی، متانول و یا حتی بنزین 
اشاره کرد. اصالح این نوع سوخت ها برای 
توليد هيدروژن، امکان استفاده در بسياری 
از زیرساخت های فعلی انرژی، مانند پمپ 
بنزین ها، لوله کشی های گاز طبيعی و... را 

برای ما فراهم می کند.
از  استفاده  که  است  حالی  در  این   
سلول های سوختی در مرحله بهره برداری 
می تواند  نيز  هيدروژن  آینده،  در  است. 
مانند برق به عنوان یك حامل مهم انرژی 
را  انرژی  انرژی،  حامل  شود.  محسوب 
به صورت  را  آن  و  منتقل کرده  و  ذخيره 
قابل استفاده ای در اختيار مصرف کنندگان 
این  بر  از کارشناسان  قرار می دهد. برخی 
آینده  در  هيدروژن،  که  هستند  گمان 
زیرساخت های اصلی انرژی را تشکيل داده 
و جایگزین گاز طبيعی، نفت، زغال سنگ 
و نيروگاه های کنونی برق خواهد شد. آن ها 
بر این باورند که »اقتصاد نوین هيدروژن« 
می تواند جایگزین جریان »اقتصاد مبتنی بر 
سوخت های فسيلی« شود، هر چند که این 
طرح احتماالً در آینده ای دور عملی خواهد 

شد.
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پیشبینيهمزمانقیمتوتقاضادرشبكهتوزیعبرقهوشمند

 وحید عسگری1. محمد هادی توفیقی2 
1- شرکت توزیع  نیروی برق استان مازندران 2- شرکت فراب )مجری طرحهای آب و انرژی(

در اقتصاد رقابتی کنونی، مسائل مربوط به انرژی الکتریکی از جمله پیش بیني، بهینه سازی، 
ذخیره سازی و... از اهمیت باالیی برخوردار است.. بدین ترتیب پیش بیني بارالکتریکی و قیمت به 
عنوان اصلی ترین عامل در برنامه ریزی و تصمیم گیري برای طرحهای توسعه آتی و بهره برداري از 
سیستم هاي قدرت تلقي مي شود. در شبکه های هوشمند آینده، مصرف کنندگان برق  قادر خواهند بود 
نسبت به تغییرات قیمت برق واکنش نشان دهند.در این مقاله، یک چارچوب پیش بیني پیشنهاد شده 
است که چنین پویایی را به هنگام پیش بیني قیمت برق وتقاضا  ارائه مي دهد. در این چارچوب، یک 
مکانیزم مبتنی بر اصول داده کاوی اطالعات برای تعیین و استخراج الگوها در واکنش مصرف کنندگان 
به تغییرات قیمت و تقاضا مورد استفاده قرار گرفته است . در این مدل، شرایط آب و هوایی)دمای هوا 
و میزان رطوبت(، نوع روز و اطالعات تعطیالت خاص در نظر گرفته شده و نتایج پیش بیني در اینجا 
به صورت ساعتی و روزانه انجام شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی روش پیشنهادی برای 
پیش بینی قیمت و تقاضا، که با استفاده از اطالعات بازار برق استرالیا بدست آمد، نشان می دهد این 
روش در مقایسه با روش های گذشته خطای کمتری دارد و نتایج بدست آمده از این روش با نتایج 

روش های قبل مقایسه و میزان دقت آن سنجیده شده است.

در سيستم هایی با ساختار یکپارچه عمودی، واحدهای توليد، انتقال و توزیع انرژي 
الکتریکي به صورت انحصاري تحت کنترل دولت یا یك نهاد انحصاري بوده که وظيفه 
دارند.  اختيار  در  نيز  را  انحصاري  قيمت هاي  تعيين  و حتي  انحصاري  بازار  بر  نظارت 
که  توزیع  شرکتهاي  از  مصرف کننده ها  نشده،  ساختار  تجدید  قدرت  سيستم هاي  در 
انحصاري بودند، انرژي مورد نياز خود را خریداری می کردند. این مصرف کننده ها فقط 
دریافت  را  خود  انرژي  سيستم،  اپراتور  توسط  شده  تعيين  پيش  از  قيمت هاي  تحت 
مي کردند. توليد کنندگان نيز فقط تحت قيمت هایي که توسط اپراتور سيستم و تحت 
انرژي مورد نياز شبکه قدرت را توليد  قراردادها و تعرفه هاي سنتي مشخص مي شد، 
می کردند. در اینگونه  سيستم های قدرت، تلفات شبکه بسيار زیاد بود. با شروع تجدید 
ساختار صنعت برق و ورود برق بعنوان یك کاال به بازارهاي رقابتي انرژي الکتریکي، 
توليد  مي توانند  و  دارند  مستقيم  دسترسي  محلی  توزیع  سيستم  به  مصرف کنندگان 

کننده خود را نيز انتخاب کنند.
بازارهای انرژی الکتریکی از انحصار دولت خارج شده اند و بطور مستقل و هماهنگ 
بازار فعاليت مي کنند ]2[. شکل )1( یك شمای کلی یك سيستم  اپراتور مستقل  با 

اقتصادی  دورنمای  از  مدل  این  می دهد.  نشان  را  برق  بازار  از  یافته  ساختار  تغيير 
تعيين  بازار  واکنش های  و  کنش  از  انرژی  قيمت  زیرا  است،  مدل  رضایت بخش ترین 
می شود.پياده سازی این مدل مستلزم ایجاد شبکه توزیع هوشمند است که پياده سازی 
آن با بکارگيری مقادیر قابل مالحظه ای از دستگاه های مخابراتی، اندازه گيری و پردازش 

داده، امکانپذیر است ]3[.
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.]2[Hunt  و Shuttleworth شکل )1( مدل رقابت خرده فروشی بازار برق بر مبنای پیشنهاد

خرداد، تير و مرداد 1395خرداد، تير و مرداد 1395



در مسيرتوسعه 40

 پيش بينی قيمت و تقاضا بصورت همزمان در شبکه توزيع برق هوشمند
با پيدایش شبکه های توزیع برق هوشمند، پيش بينی همزمان بار و قيمت در بازار از 
چالشهای جدی پيش رو است. در عمل پيش بينی قيمت و دیماند در شبکه های توزیع 
هوشمند، به دليل تأثر از عوامل متعدد و متنوع غير خطي نظير شرایط آب و هوایي، 
تغييرات دوره اي روزانه و هفتگي و وابستگی قيمت و تقاضا به یکدیگر، از پيچيدگي 

خاصی برخوردار است. 
تعيين  کليدی  عوامل  از  یکی  الکتریکی  انرژی  قيمت  برق،  رقابتی  بازارهای  در 
برنامه های عملياتی کوتاه مدت و استراتژی مناقصات است. بنابراین روشهای داده محور 
این  نتایج  بازار، پيشنهاد شده اند.  برای مدل کردن پيش بينی قيمت برق در  بسياری 
بدليل  خطا،  گستره ی  این  که  دارند  درصد   36 تا   5 حدود  در  خطایی  پيش بينی ها 
تحليلهای مختلفی  و  تجزیه  نيز  و  برای پيش بينی  بکار گرفته شده  متفاوت  روشهای 
است که از بازار می شود، متفاوت است. این محدوده خطا در مقایسه با محدوده خطای 

پيش بينی بار کوتاه مدت که در حدود 1 تا 3 درصد است، زیاد است ]4[.
عوامل مختلفی موجب می گردند که دقت مدلهای پيش بينی قيمت انرژی الکتریکی 
قيمتی  مدلهای  توليدی،  واحدهای  پيش بينی  قابل  غير  اجباری  خروج  یابد.  کاهش 
متغيير و پيچيده، یکپارچه سازی منابع توليد انرژی، اجرای برنامه های پاسخگویی بار 
برای باالبردن قابليت اطمينان همگی موجب می شوند تا نتوان مدلی با دقت و بطور 

مداوم یکسان برای نوسانات و تغييرات قيمت انرژی الکتریکی پيشنهاد داد ]5[.
با مطالعه تحقيقات انجام گرفته، مشاهده می شود که در مدلهای موجود، سعی بر آن 
است تا قيمت انرژی الکتریکی را در ساعتهای آینده و نزدیك شکل گيری قيمت واقعی 
)لحظه ای( پيش بينی کنند. با این حال همه ی شرکت کنندگان در بازار در فرآیند های 
مثال  بعنوان  ندارند.  آینده  در  قيمت  دقيق  مقدار  دانستن  به  نياز  خود  تصميم گيری 
پس از معرفی تکنولوژی شبکه های هوشمند و طراحی های جدید بازار، انتظار می رود 
بازار  در  گسترده ای  و صنعتی حضور  تجاری   ، خانگی  تقاضا، سطوح  تعامل سمت  با 
داشته باشند. با توجه به ماهيت خاموش و روشن بودن بسياری از بارها ی الکتریکی 
باالتر  از مقداری مشخص)حد آستانه(  زمانی که قيمت  بخصوص در سطح مسکونی، 
ابتدا واکنش نشان دهند  باشد، شرکت کنندگان در بازار سمت تقاضا ممکن است در 
ولی فراتر از این اگر قيمت باالتر هم برود برای مصرف کننده بی اهميت تلقی شده و 
اینکه قيمت خيلی گران باشد، بازهم برق را مصرف می نماید.  مصرف کننده عليرغم 
عالوه برآن ممکن است در بسياری از برنامه های پاسخگویی بار، قيمت مشخصی را برای 
ساعات خاصی در نظر گرفته باشند. مثال دیگر اینکه یکی دیگر از تصميم گيری های 
مبتنی بر حداقل قيمت مربوط به زمانی است که تاسيسات موجود در محل واحد های 
توليدی برق، برای مصارف داخلی خود از شبکه انرژی را خرید می کنند و قيمت بازار از 

هزینه توليد آنها کمتر است ]5[.
در این نوع از برنامه های کاربردی که مقدار دقيق قيمت در اولویت نيست، مي توان 
پيش بينی قيمت را به عنوان یك زیر مسئله برای عالقه مندی دانستن قيمت در آینده 

تنزل داد. 
برخی از تحقيقات نيز بر این پایه استوار است که متد طبقه بندی قيمت کوتاه مدت 
می تواند جایگزین پيش بينی عددی قيمت باشد. در طبقه بندی قيمت، اساس پيش بينی 
اینگونه ریخته می شود که آیا قيمت با توجه به اهداف و برنامه های موجود، از قيمت 

حد آستانه که برای استفاده کنندگان تعریف شده باالتر است یا خير ]5[. 
در شبکه های توزیع هوشمند، مشتریان انرژی الکتریکی باید بتوانند در برابر قيمت 
انرژی، عکس العملهای مد نظر را انجام دهند. آنچه که این تحقيق بدنبال آن است این 
است که این تاثير پذیری قيمت و تقاضا از یکدیگر را بررسی نماید و روشهایی را که 
برای بهبود نتایج پيش بينی قيمت و تقاضا وجود دارد مورد تجزیه و تحليل قرار دهد. 
دليل اصلی داشتن رویکرد یك طرفه در پيش بينی قيمت و تقاضا در شبکه های سنتی 
این است که بطور سنتی االستيسيته تقاضا به قيمت در برق بسيار کم یا حتی صفر 

است. حساسيت قيمت و تقاضا طبق رابطه )1( مشخص می شود که در آن P قيمت، 
D تقاضا و  االستيسيته است ]3[.
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روشهای داده محور متعددی برای پيش بينی کوتاه مدت قيمت و تقاضا در بازار برق 
ارائه شده اند. در حال حاضر آنچه درمورد پيش بينی قيمت می توان گفت این است که 
یك رابطه یکطرفه بين قيمت و تقاضا وجود دارد. بعبارت دیگر برای پيش بينی قيمت، 
در ابتدا فرض می کنيم که یك پيش بينی نسبتا" دقيق از تقاضای آینده در زمان مورد 
نظر در دسترس است. سپس از این پيش بينی تقاضا بعنوان ورودی مدلهای پيش بينی 
وابستگی  بدون  توانستند  قبلی  روشهای  از  بسياری  چه  اگر  می شود.  استفاده  قيمت، 
تقاضا و قيمت یا با وابستگی اندك تقاضا و قيمت به پيش بينی قيمت بپردازند، ولی قادر 
نبودند بصورت پویا تاثير تقاضا در پيش بينی قيمت را ببينند. پيش بينی تقاضا هم در 
مسيری مشابه قرار دارد. قيمت، بر رفتار مصرف کنندگان و ميزان تقاضاها نيز تاثيرگذار 
است. در واقع در اغلب روشهای پيشنهادی پيش بينی تقاضا، تاثير  قيمت در پيش بينی 
آتی لحاظ نگردیده اند و فقط در مواردی نادر این تاثير قيمت در نظر گرفته شده اند ]6[.
با این حال با رشد و گسترش شبکه های هوشمند، مصرف کنندگان برق قادر خواهند 
مدیریت  به  زیست محيطی  دالیل  یا  و  اطمينان  قابليت  یا  اقتصادی  مقاصد  برای  بود 
شبکه های  در  اندازه گيری  پيشرفته ی  زیر ساختهای  توسعه  بپردازند.  خود  مصرف  در 
برق  تعرفه های  و  پویا  قيمت گذاری  سمت  به  حرکت  در  تسهيل  موجب  هوشمند، 
رفتار  اصالح  مختلف  طرح های  تا  می رود  انتظار  این  بر  عالوه  شد.  خواهد  ثابت  غير 
مصرف کنندگان، برنامه های مشارکتی و تشویقی برای مصرف-کنندگان رشد پيدا کنند. 
تا مصرف  قادر خواهد ساخت  را  فناوریهای جدید، مصرف کنندگان خانگی  باز  آغوش 
خود را به ساعتهایی که هزینه کمتری برای آنها دارد سوق دهند. بنابراین تقاضای برق 
آمادگی تغيير الگو از رفتار غيراالستيك سنتی به سمت یك محيط "قيمت– پاسخ" را 
خواهد داشت. در چنين محيطی، روش دوطرفه برای پيش بينی قيمت و تقاضا که در 

آن تعامالت دو طرف در نظر گرفته می شود، الزم خواهد بود ]6[.
تاپير عوامل  بر  باید عالوه  تقاضا  از قيمت و  برای داشتن یك پيش بينی دقيق  لذا 
مختلف نظير درجه حرارت )T(، رطوبت )H(، روز تعطيل یا غير تعطيل)d(، اثرات خود 
قيمت و تقاضا برهم نيزلحاظ شود. در این صورت تابع قيمت و تقاضا به فرم رابطه ی )2( 

و )3( خواهد شد.
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روش های پيش بينی
پایه  بر  بکار گرفته شده اند، روشهای سنتی  تاکنون جهت پيش بيني  روشهایی که 
اطالعات آماری بنيان نهاده می شوند، روشهای پيشرفته که بر اساس هوش مصنوعی 
از تلفيق چند روش  و منطق فازی استوارند و روشهای هيبرید برای بهبود نتایج که 

مختلف استفاده می کنند.
بطور کلی از مقدار تقاضا، به عنوان مشخص کننده قيمت و بعنوان ورودی در بسياری 
نظير ساعتهای مشخص،  ورودیها  استفاده می شود. سایر  قيمت  از مدلهای پيش بينی 
قيمت سایه، محدودیت انتقال، ميزان تبادل بار با سيستم های مجاور، ظرفيت توليد، 
استفاده از سيستم های ذخيره، توليد های برق آبی و خروج اضطراری واحدهای توليدی 
نيز برای پيش بينی قيمت در نظر گرفته می شوند. باید توجه داشت که وارد کردن هر 
از  بسياری  این  بر  عالوه  نيست.  نتایج  بهبودی  بر  دليلی  فوق الذکر  ورودیهای  از  یك 
ورودیهای مفيد برای پيش بينی قيمت، در هنگام پيش ینی آتی،در دسترس نيست ]7[.

برای پيش بينی تقاضا، پيشينه تقاضا و سوابق متغيير های پيش بينی آب و هوا نظير 

)2(

)1(
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دما و رطوبت عمدتا" بعنوان ورودی مدل های پيش بينی استفاده می شوند . متغيير های 
لحاظ می شوند. در  بعنوان ورودی  نيز  ماههای سال  و  و هفته  روز  نظير ساعت  دیگر 
تعدادی از مقاالت ارائه شده برای پيش بينی تقاضا، قيمت نيز در فرآیند پيش بينی در 

نظر گرفته شده است ]8[.
با استفاده از سری های زمانی ،  انرژی برق  مدلهای هيبرید برای پيش بيني قيمت 
الکتریسيته در مقاله های ]9[  از درهم آميختن  رفتارهای خطی و غير خطی قيمت 
 Autoregresive Integrated Moving و ]10[ پيشنهاد شده است. مدل خطی
Average یا )ARIMA( و غيرخطی شبکه های عصبی برای بهبود نتایج پيش بيني 
اول، روش  پيشنهاد شده است. در گام  مقاله مرجع ]11[  ، در  استراليا  برق  بازار  در 
برده  بکار  قيمت  رفتار  مدلسازی  برای   ARIMA یعنی  مذکور،  مقاله  در  پيشنهادی 

شده است.
در مقاله مرجع ]10[، یك ساختار هيبریدی برای بهبود مقدار پيش بينی قيمت با 
به ارزش و بروز شاخه های مختلف قيمت پيشنهاد شده است. در مقاله ]13[،  توجه 
تمرکز روی نوسانات باال و پيچيدگی های سری زمانی باس بارها است و در دو مرحله 

روشی برای پيش بينی ارائه شده است.

روش پيشنهادی 
همانطور که پيشتر گفته شد، این تحقيق بدنبال آن مي باشد تا اثرات هوشمندی 
شبکه توزیع را در پيش بينی همزمان قيمت و تقاضا، با در نظر گرفتن عوامل تاثير گذار 
روش  سپس  و  آورده  تعریف  چند  ابتدا  دهد.  نشان  قيمت،  و  تقاضا  ميزان  در  دیگر 

پيشنهادی تشریح می شود.

شبکه توزيع هوشمند:
یکی از مشخصات شبکه های توزیع هوشمند، طبق تعریف""IEEE این است که با 
بکار گيری تکنولوژیهای نوین، ارتباط دو طرفه بين توليد، عرضه و مصرف  انرژی بوجود 
می آورد. از مشخصه های اصلی شبکه های هوشمند می توان به حضور فعال مشترکين 
و مصرف کنندگان در بازار برق اشاره کرد.  سيستم های اندازه گيری با ارتباط دو طرفه، 
بين مشتریان و اپراتور بازار، ضمن جمع آوری اطالعات مصرف مصرف کنندگان و تجزیه 
و  تحليل آن به منظور مدیریت شبکه، جهت ارائه اطالعات به منظور قيمت گذاری پویا 

نيز استفاده می شوند.

د اد ه کاوی اطالعات
اصطالح "Data Mining" همان طور که از ترجمه آن به معنی داده کاوی مشخص 
می شود به مفهوم استخراج اطالعات نهان و یا الگوها و روابط مشخص در حجم زیادی از 
داده ها در یك یا چند بانك اطالعاتی بزرگ است. بسياری از شرکت ها و موسسات دارای 
گونه ای  به  تاریخی  طور  به  داده کاوی  تکنيك های  هستند.  اطالعات  از  انبوهی  حجم 
گسترش یافته اند که به سادگی می توان آنها را بر ابزارهای نرم افزاری امروزی تطبيق 

داده و از اطالعات جمع آوری شده بهترین بهره را برد ]1[.

الگوريتم د اد ه کاوی اطالعات
در  مقادیر  بين  تکراری  ارتباط  که  است  الگوریتمی  اطالعات،  داده کاوی  الگوریتم 
یك پایگاه داده ها را کشف می کند. این الگوریتم توانایی استخراج ارتباط بين داده ها 
بدون اعمال هرگونه قيد روی ارتباط آنها را دارا است. داده کاوی منحصر به گردآوری 

و مدیریت داده ها نبوده و تجزیه و تحليل اطالعات و پيش بينی را نيز شامل می شود.

ابزار های د اد ه کاوی
معروف ترین ابزارهای داده کاوی به ترتيب پرطرفدار بودن عبارتند از:

).IBM نرم افزار داده کاوی توليد شده توسط(  SPSS Modeler-1
2-رپيدماینر

3-نرم افزار وکا
 Microsoft Analysis( مایکروسافت  توسط  شده  توليد  داده کاوی  4-نرم افزار 

)Services
.)Oracle Data Mining( 5-نرم افزار داده کاوی توليد شده توسط اوراکل

3-5.کاربرد داده کاوی در پيش بينی قيمت و تقاضا
در داده کاوی قاعده کلی این است که ارتباط بين مقادیر مختلف در پایگاه داده ها یك 

رابطه ی علت و معلولی بفرم زیر است:

)4(                                              نتيجه)سمت راست(    مقدمه)سمت چپ(

مفهوم این رابطه این است که اگر مقدمه یا سمت چپ رخ دهد آنگاه نتيجه یا سمت 
راست باید رخ دهد. هر ارتباط قاعده مند توسط تعدادی از معيارهای کمی مورد بررسی 
قرار می گيرد. دو معيار از معيارهایی که بيشتر مورد استفاده قرار می گيرند »پشتيبانی« 
)support( و »اطمينان« )confidence(  هستند]6[. پایگاه اطالعات D را در نظر 
بگيرید که شامل معامالت n است و هر معامله از تعدادی آیتم مرکب است اگر هر آیتم 
توسط  in.….i2.I=}i1{ نشان داده شود، معامله T در حقيقت یك زیر مجموعه غير 

تهی از I خواهد بود که بصورت فيزیکی رخ داده است ]6[.
A  وB زیر مجموعه یI  هستند و داریم A  B بطوریکه: 

A B = ∅      )5(
                                                                                                                 

»پشتيبان« معياری است برای نشان دادن قدرت و صالبت رابطه و قانون کشف شده. 
در بخشی از مبادالت که شامل همه ی آیتمها ی موجود در   است. پشتيبانی بوسيله ی 

روابط زیر مشخص مي شود:

                                 ( )sup ( )A B sup A B⇒ =                                                                    )6(
       )7(

( )
( ){ }
( ){ }

| T
 sup

| T  

T D A B
A B

T D A

∈ ⊆
⇒ =

∈ ⊆



                                                                           
که  است   D تراکنشهای  تعداد  دهنده ی  نشان   ( ){ }| TT D A B∈ ⊆ آن  در  که 
شامل  Aو B است. پشتيبان یك قانون نشان می دهد که چند بار قانون داده شده در 
مجموعه ی مورد مطالعه رخ داده است، بعبارتی دیگر نشان می دهد که احتمال وقوع 

مقدمه و نتيجه بر اساس قانون داده شده چه مقدار است.
تعریف  زیر  بصورت  که  داده شده  قانون  به  اعتماد  برای  است  معياری  »اطمينان« 

مي شود:     )8(

                                           
( ) ( )

( )
sup A Bcon A B

sup A
⇒ = 

                                                        
           

( )
( ){ }
( ){ }

| T

| T  

T D A B
con A B

T D A

∈ ⊆
⇒ =

∈ ⊆



                                )9(
                                                                   

همانطور که در رابطه )8( نشان داده شده است، اطمينان از یك قانون، بيانگر احتمال 
وقوع نتيجه پس از وقوع مقدمه ی آن است ]6[.
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و  برای پشتيبانی  قبول  قابل  قبول، حداقل های  قابل  و  قوانين محکم  برای داشتن 
اطمينان بصورت min_sup و min_con تعریف می شود. با این وجود، این مقادیر 
بطور موثر موفق به نشان دادن وابستگی مقدمه و نتيجه ناشی از یك قانون شده اند ]6[.

و  "پشتيبانی"  شاخص  همراه  به   )lift( یا  "باالبردن"  شاخص  جایگزین،  بعنوان 
"اطمينان" به شرح زیر بکار گرفته می شود:

( ) ( )
( )_

con A B
lift A B

e con A B
⇒

⇒ =
⇒                                              )10(

                                         
                    ( ) ( )

( )
sup *sup( )

_ ( )
sup
A B

e con A B sup B
A

⇒ = =                               )11(

                            )12(
 

( )
( )

( )
*sup( )

sup A B
lift A B

sup A B
⇒ =



                  
                                                                                                        

و  اطمينان مشاهده شده  بترتيب    ( )_e con A B⇒ و    ( )con A B⇒ که در آن 
اطمينان مورد انتظار هستند که بصورت فوق تعریف شده اند. اندازه شاخص "lift" یك 
عدد غير منفی است و بزرگتر از 1 نشان دهنده ی این است که  نتيجه ی مشاهده شده 
از نتيجه ای که بر اساس وقوع مقدمه مورد انتظار بوده است، کمتر است. مشابه حداقل 
مورد انتظار برای "اطمينان" و"پشتيبانی"، یك حداقل " lift" هم تعریف می شود ]6[.

 مراحل د اد ه کاوی اطالعات
داده کاوی اطالعات شامل 2 مرحله اصلی است. در مرحله اول آیتمهای تکراری یافت 
پشتيبانی"  "حداقل  با  مساوی  یا  بيشتر  آیتم ها  برای  "پشتيبانی"  اگرمقادیر  می شوند 

باشند این آیتمها بعنوان آیتم های تکراری در نظر گرفته می شوند.
قوانين ممکنی  آیتم تکراری تمام  برای هر  از داده کاوی اطالعات،  در مرحله دوم 
که بر اساس رابطه بين آیتم ها وجود دارد، استخراج می شود. برای هر قانون اندازه های 
"confidence " و"lift" محاسبه و آنهایی که باالتر از مقادیر حداقل تعریف شده در 

باال باشند جزء قوانين قابل قبول انتخاب می شوند ]6[.

شرح روش پيشنهادی
نظر  در  با  پيش رو،  روز  تقاضای ساعتی  و  قيمت  پيش بينی  برای  پيشنهادی  روش 
برق  توزیع  شبکه های  در  تقاضا  و  قيمت  متقابل  وتاثير  تقاضا  سمت  پاسخ  گرفتن 

هوشمند، به شرح ذیل خالصه مي گردد:
الف – پيش بينی قيمت: ابتدا بانك اطالعاتی از اطالعات گذشته ی بازار برق شبکه 
هوشمند موجود شامل قيمت، تقاضا، درجه حرارت، رطوبت، تعطيلی یا عدم تعطيلی 
هر ساعت از روز های گذشته فراهم می شود، سپس اطالعات روز پيش رو در ساعت مورد 
نظر، شامل درجه حرارت و ميزان رطوبت پيش بينی شده از سایتهای هواشناسی معتبر 
استخراج می شود. تعطيل یا غير تعطيل بودن روز پيش رو نيز از تقویم مشخص می شود. 
پيش بينی  مدنظر  ساعت  در  قيمت  اطالعاتی،  بانك  در  موجود  اطالعات  داده کاوی  با 

می شود. 
ب – پيش بينی ميزان تقاضا: با در نظر گرفتن عوامل موثر فوق و وارد کردن قيمت 

پيش بينی شده در مرحله یك و با داده کاوی، ميزان تقاضا پيش بينی می شود.
در هرکدام از مراحل فوق از امکانات نرم افزار داده کاوی طراحی شده توسط شرکت 
در  افزار  نرم  این  کاربرد  از  می شود.مواردی  استفاده   "IBM -SPSS"نام با   IBM

مقاله های ]17[ تا ]19[ آمده اند.

نتايج بدست آمده با بکار گيری روش پيشنهادی
با استفاده از اطالعات استخراج شده از بازار برق استراليا و اطالعات هواشناسی که از 
پایگاه اینترنتی با آدرس مندرج در فهرست منابع آمده است ]13[، به پيش بينی قيمت 

و تقاضا پرداخته می شود و نتایج حاصله با مقدار واقعی آن مقایسه می شود.
در این تحقيق با روش پيشنهادی و با در نظر گرفتن تاثير قيمت و تقاضا بریگدیگر 
پيش بينی   ،2014/07/01 مانند  خاص  روز  یك  ساعت  به  ساعت  تقاضای  و  قيمت   ،
شد و ميزان خطای روش پيشنهادی محاسبه گردید. ناحيه ی "NSW1" در استراليا، 
دارای بازار برقی است که از یك شبکه توزیع برق هوشمند برخوردار است. از پایگاه 
اینترنتی مندرج در مرجع ]13[، قيمت و تقاضای ساعتی  به آدرس  اطالع رسانی آن 
درجه حرارت  هواشناسی شامل  اطالعات  گردید.  استخراج  و 2014  سال های 2013 
رسانی  اطالع   پایگاه  از  مذکور،  منطقه ی  به  مربوط  به ساعت  رطوبت ساعت  ميزان  و 
روزهای  تقویم ميالدی،  از  اخذ شد.  آمده،  در مرجع ]14[  آن  آدرس  هواشناسی که 
تعطيل و غير تعطيل نيز استخراج گردید. این اطالعات در قالب یك بانك اطالعاتی  با 

فرمت اکسل مرتب و دسته بندی شد، )جدول )1((.
با استفاده از نسخه ی 22 نرم افزار "IBMSPSS"، تمامی اطالعات استخراج شده 
الگوریتم  از  استفاده  با  و  شد  اشاره  آن  به  باال  در  که  هوشمند  برق  توزیع  شبکه  از 
متغييرهای  قيمت،  پيش بينی  برای  گردید.  پيش بينی  تقاضا  و  قيمت  پيشنهادی، 
"درجه حرارت"، "رطوبت"، "تعطيلی یا غيرتعطيلی روز پيش بينی" و "تقاضا" به عنوان 
متغييرهای  تقاضا،  پيش بينی  برای  شدند.همچنين  گرفته  درنطر  وابسته  متغييرهای 
"درجه حرارت"، "رطوبت"، "تعطيلی یا غيرتعطيلی روز پيش بينی" و "قيمت" به عنوان 

متغييرهای وابسته درنطر گرفته شدند.

جدول )1(: نمونه اطالعات استخراج شده در منطقه NSW1  بازار برق استرالیا در روز2014/07/01

جدول )2(  نمونه قیمت و تقاضای واقعی و مقدار پیش بینی 24 ساعت 2014/07/01 در منطقه 
NSW1 بازار برق استرالیا

تعطیل1/
غیرتعطیل0

رطوبت
)درصد(

درجه حرارت
سانتیگراد

قیمت
)دالربرمگاوات(

تقاضا
)مگاوات(

ساعت

08625.1349.3910.3640

18239.2355.6910.3660

27795.1344.910730

37139.0744.2410.1740

46813.6441.6910.4740

56697.0442.379.4760

قیمت پیش بینی 
)دالربرمگاوات(

قیمت واقعي 
)دالربرمگاوات(

پیش بینی تقاضا 
)مگاوات(

تقاضای واقعی
)مگاوات(

ساعت

51.0849.398211.787842.49  0

49.4155.697713.697468.671

47.1444.972237044.682

43.3644.246708.496448.523

42.0841.696247.116157.554

48.0642.376329.756244.315
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مقايسه ی مقدار واقعی و مقدار پيش بينی
شکل های )3( و )4( مقایسه ی بين مقدار واقعی و مقدار پيش بينی شده ی قيمت و 

تقاضای ساعت به ساعت یك روز خاص مانند 2014/07/01  را نشان می دهد:

6. نتيجه گيری
در این تحقيق روشی برای پيش بينی قيمت و تقاضا در شبکه توزیع برق هوشمند، 
ارائه شده است که قيمت و تقاضا را با دقت بيشتری نسبت به روشهای قبلی نظير 

آنچه در مقاله ی ]6[  آمده است،پيش بينی می کند. 
عدد  قيمت  برای   ،)MAPE( خطای  درصد  قدرمطلق  ميانگين   ]6[ مقاله ی  در 
10.01 و برای تقاضا عدد 2.31 بوده که در این تحقيق، MAPE برای قيمت عدد 

6.04 و برای تقاضا عدد 1.64 بدست آمد.
روش پيشنهاد شده در این تحقيق مي تواند در یك شبکه توزیع برق هوشمند با 
دقت خوبی قيمت و تقاضا را پيش بينی کند. براي کار این چنينی، نياز به در دسترس 
بودن بانك های اطالعاتی با داده های فراوان و نرم افزارهای داده کاوی قوی است. لذا 
نرم افزارهای  و  تهيه  از داده  زیادی  برای کارهای مشابه، گستره ی  پيشنهاد می شود 

قدرتمند استفاده شود.
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صنایع پتروشيمی امروزه عمده مواد شيميایی مورد نياز صنایع دیگر را تامين می کند و 
از اوایل قرن بيستم اهميتی حياتی و روز افزون پيدا کرده  است. خوراك صنایع پتروشيمی 
عمدتاً از محصوالت پاالیشی نظير نفت، گاز طبيعی و اتان استحصالی از آن تامين می شود. بنا 
برآمارهای منتشر شده بازار پتروشيمی جهانی در سال 2014 ارزشی معادل 514 ميلياردو 
500 ميليون دالر داشته است. بازاری که بر پایه 1/2 ميليارد تن محصوالت پتروشيمی توليد 
شده در جهان صنعت عظيمی را شکل داده است. این محصوالت حياتی به طور روزمره مورد 
استفاده قرار مي گيرند و عمدتا به عنوان مواد اوليه کاربردهای مختلفی دارند. سهم توليد 
محصوالت پتروشيمی در مناطق مختلف جهان در شکل 1 نمایش داده شده است. همانگونه 
که مشاهده مي شود سهم خاورميانه در توليد محصوالت پتروشيمی در سال 2014 با رقم 

معادل 134 ميليون تن بيش از 11درصد بوده است. 

 

رکن صادرات غير نفتی
صنعت پتروشيمی ایران یکی از گزینه هاي مهم صادرات غير نفتی است و در تمام 
برنامه های توسعه پس از جنگ تحميلی توسعه آن در جهت شکوفایی اقتصادي کشور، 
توسعه پایدار، بومی کردن فناوري و گسترش صنایع جانبی، اعم از صنایع پایين دستی و 
یا صنایع تامين کننده نيازهاي فنی، مهندسی و تحقيقاتی در کشور نقشی اساسی داشته 
است. طی سی سال اخير، کشورهاي خاورميانه باالخص کشورهاي عضو شوراي همکاري 
خليج فارس و ایران، صنایع شيميایی بزرگی احداث کرده اند و امروزه در زمره بزرگترین 
توليدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت اساسی پتروشيمی قرار گرفته اند. ایران با قدمت 
50 ساله در صنعت پتروشيمی همراه با عربستان یکی از قطبهاي صنعت پتروشيمی منطقه 
است. ميزان توليد محصوالت پتروشيمی ایران در سال های 2013 و   2014 به ترتيب برابر 
با 24.68 و 27.15 ميليون تن بوده است.  ایران دومين توليد کننده پتروشيمی خاورميانه 
است و در سال 2014 معادل 2.15درصد از محصوالت پتروشيمی جهان را ایران توليد و 
عرضه مي کند. سهم توليد ایران از محصوالت پتروشيمی در خاورميانه در نمودار شکل 2 
نمایش داده  شده است. روند تغييرات سهم ایران از ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمی 
تحریم های  اعمال  خالل  در  و   1393 تا   1388 سال های  فاصله  در  خاورميانه  در 

بين المللی حدود 14.3 درصد کاهش را نسبت به سال 1388نشان می دهد. 
افزایش و یا کاهش توليد در این صنعت بزرگ تاثيز بسزایی در مصرف انرژی در 
کشور دارد. روند تغييرات ميزان توليد محصوالت پتروشيمی و ميزان مصرف انرژی این 
صنعت در فاصله سال های 1387  تا 1393 در نمودار شکل3 نمایش داده شده است. 
ميزان مصرف انرژی این صنعت از مقدار 40.58 هزار تن در سال 87 به مقدار 54.37 
ميليون بشکه معادل نفت خام در سال 93 افزایش یافته و حدود 34 درصد رشد کرده 
توليد محصوالت  افزایش حدود 50 درصدی  با  انرژی متناسب  افزایش مصرف  است. 

پتروشيمی در سال های 87 و 93 است. 

حال و روز صنعت پتروشيمی ايران و جهان

مصرفانرژیدرصنعتپتروشیمیایران
افزایشميیابد

حامد صمدی
مدیر روابط عمومی شرکت  کاالي پتروشیمي

شکل 1. سهم مناطق مختلف دنیا در تولید محصوالت پتروشیمی )سال 2014   (
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افزايش مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانه اي بيشتر
مطابق آمار به دست آمده از انتشار گازهای گلخانه ای در سال 2015، ایران هشتمين 
کشور آالینده دنيا پس از کشورهای چين، آمریکا، هند، روسيه، ژاپن، آلمان و کانادا 
است. کشورهایی که در صدر فهرست قرار دارند، کشورهایی با صنایع عظيم، ظرفيت 
توليد و جمعيت فراوان هستند و ایران تنها کشور توسعه نيافته دنيا در این ميان است.

 CO2 در گزارش ارائه شده توسط آژانس بين المللی انرژی، انتشار گاز گلخانه ای
حاصل از احتراق سوختهای فسيلی در ایران )شکل 4(، بين سال های 1971 تا 2013 

به ميزان 1440 درصد رشد کرده است. براساس گزارش ارائه شده توسط آژانس ارزیابی 
محيط زیستی هلند  ميزان انتشار گاز CO2 ایران در سال 2014 برابر 620 ميليون تن 
بوده است. روند تغييرات سرانه انتشار CO2 در محدوده زمانی 1990 تا 2014  117 
درصد افزایش یافته در حاليکه رشد جمعيت کشور در این دوره حدود 39 درصد است.  

CO2 سهم صنعت پتروشيمی در انتشار
پتروشيمی  مناطق مختلف  گاز CO2 در  توليد  ميزان  آمار رسمی،  اساس یك  بر 
کشور بالغ بر 13 ميليون تن در سال است. جدول زیر این مطلب را با جزئيات بيشتری 

بيان مي کند.

شکل 2. سهم ایران در تولید محصوالت پتروشیمی خاورمیانه )سال 2014(

شکل 3. روند تغییرات میزان تولید محصوالت پتروشیمی و مصرف انرژی آن در سال های  
1387 تا 1393

شکل 4: روند انتشار گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن در ایران 

 میزان تولید گاز CO2 در مناطق مختلف پتروشیمی کشور

میزان مصرف سوخت نام منطقه 
)MMSCM(

CO2 میزان نشر

3434.346.594 )ميليون تن( 

2323.534.461منطقه عسلویه

1269.272.47سایر مناطق

7027.1413.525مجموع
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CO2 توليدکنندگان محصوالت پتروشيمی در ايران و سهم هريک در توليد
آمار مشخصی که نشان دهد سهم هر مجتمع در توليد این گاز مهلك چقدر است وجود 
ندارد. ليکن به صورت تقریبی و با استناد به ظرفيت توليد این مجتمع ها مي توان سهم هریك 
در توليد گازهای گلخانه اي را تخمين زد. واحدهای توليد کننده محصوالت پتروشيمی در 
کشور به همراه ظرفيت آنها و همچنين ميزان توليد آنها در سال های 1393 و 1392 در 
جدول زیر ارائه شده است. ظرفيت توليد واحدهای پتروشيمی کشور در سال 92 و 93 به 
ترتيب 40.426 و 44.366 ميليون تن بوده است. بر اساس یافته های این جدول در سال 

1393 ميزان توليد ایران  78 درصد ظرفيت اسمی براورده مي شود. 

چشم انداز صنعت پتروشيمی در افق ۱۴0۴ ايران
در  که  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  توسط  شده  ارائه  راهبردی  برنامه  براساس 
سال 94 مدون شده است، ظرفيت توليدمحصوالت پتروشيمی کشور باید از مقدار 58 
ميليون تن در سال 1393 به 130 ميليون تن تا سال 1404 برسد. بر همين اساس 

اهداف کمی صاردات این محصوالت تاسال 1404 به ترتيب شکل زیر است. 
مراحل اجرای سند راهبردی وزارت صنعت معدن و تجارت برای صنعت پتروشيمی 

در نمودار زیر نمایش داده شده است.

 

صنعت انرژی بر پتروشيمی
همچنين بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده در ترازنامه هيدروکربوری سال 1393، 
صنعت پتروشيمی کشور معادل 54.37 ميليون بشکه معادل نفت خام، انرژی مصرف کرده و 
سهم 16 درصدی را در کل صنعت )بدون احتساب نيروگاه ها( به خود اختصاص داده است. 
این ميزان نسبت به سال 1386 که ميزان مصرف حدود 26.7 ميليون بشکه معادل نفت خام 

بوده و بيش از دو برابر شده است. 

ظرفیت اسمی نام شرکت 
در سال 93 

)هزار تن(

تولید سال 
 92

)هزار تن(

تولید بر 
ظرفیت 
)درصد(

تولید سال 
 93

)هزار تن(

تولید بر 
ظرفیت 
)درصد(

2834.21369.848.31585.455.9 اروند

1759.21121.263.7115265.5امير کبير

6855.64898.371.4492771.9 بندر امام

17401513.587.01564.689.9 بوعلی سينا

762.5650.985.4651.985.5 شهيد تندگویان1

614350.357.1395.364.4 شهيد تندگویان2

6542.966.039.861.2 خوزستان

3305.51569.747.51740.652.7رازی

1290980.276.01247.996.7فن آوران

248.44518.1106.142.7 کارون

300300.9100.3251.783.9الله

44943657.481.43747.883.4مارون

12535.928.747.538.0آریا فسفریك

16055.734.895.359.6رجال

152149.598.4135.389.0شيمی بافت

50.612.01.326.0شيمی تکی آریا

270161.359.7188.169.7 غدیر

9027.630.717.219.1فارابی 

0.04.67.0 66اميرسرتيپ شهيد رسولی

160122.676.6122.576.6نوید زر شيمی

44812643.859.0367682.0پارس

17551150.765.61572.189.6پردیس 1

17551310.374.71410.780.4پردیس 2

16901183.070.0145686.2پليمر آریا ساسول

ظرفیت اسمی نام شرکت 
در سال 93 

)هزار تن(

تولید سال 
 92

)هزار تن(

تولید بر 
ظرفیت 
)درصد(

تولید سال 
 93

)هزار تن(

تولید بر 
ظرفیت 
)درصد(

33712292.368.02538.175.3 جم و  پلی پروپلين جم

1650105664.01416.785.9زاگرس 1

1650874.553.01266.676.8زاگرس 2

1090447.541.1547.750.2کاویان 1

544262.348.2310.257.0 مروارید

300316.7105.6308.1102.7 مهر

44794122.192.0374683.6 نوری ) برزویه (

443317.271.6288.265.1فرسا شيمی

2519.678.420.280.8اهتمام جم

1467.81445.698.51266.286.3 شازند

30.819.362.714.948.4 اروميه

26576.829.0202.476.4 اصفهان

0.0112.537.5 300ایالم 

56.51831.922.439.6بيستون

300260.987.0288.896.3پليمر کرمانشاه

797643.380.7621.778.0 تبریز

1135968.485.3109396.3 خارگ

845842.499.7895.5106.0 خراسان

1786.41862.2104.21996.2111.7 شيراز

1056996.794.41081.2102.4کرمانشاه

1498758.473.949.6آبادان

605388.359.699.3پلی نار

3527.578.62160.0قائد بصير

4232.276.726.763.6کربن ایران

5685540383714435578جمع کل مجتمع های پتروشیمی کشور وآمار تولید آنها )سال های 92 و 93(

شکل 5. مراحل اجرای سند راهبردی وزارت صنعت معدن و تجارت برای صنعت پتروشیمی
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بنا بر آنچه در گزارش UNEP  سال 2004، بخش صنایع شيميایی و پتروشيمی 
با سهم 30 درصدی از مصرف انرژی صنعت کل دنيا، بزرگترین مصرف کننده انرژی 
صنعتی دنيا به شمار مي رود و این خالف آن چيزی است که آمارها از مصرف انرژی در 

این صنعت ثبت کرده اند. 

 

پتانسيل صرفه جويي انرژی در صنعت پتروشيمی
بر اساس برآوردهای انجام شده، در گزارش سال 2009 آژانس بين المللی انرژی، 

ميزان مصرف انرژی و پتانسيل های صرفه جویي انرژی در صنعت پتروشيمی کشورهای 
مختلف جهان در جدول زیر ارائه شده است. 

به این ترتيب مشاهده مي شود که پتانسيل کاهش مصرف انرژی در )شامل انرژی 
برای کل جهان در حدود   و همينطور خوراك(  الکتریسيته  و  از سوخت  اعم  مصرفی 

15درصد برآورد شده است. 
به  تقریب خوبی  با  ما  انرژی در کشور  پتانسيل صرفه جویي  آنکه  با فرض  بنابراین 
دنيا نزدیك باشد، پتانسيل بهبود مصرف در صنعت پتروشيمی کشور، به ميزان 8.15 

ميليون بشکه معادل نفت خام )براساس اطالت مصرف در سال 93( وجود دارد. 

پروژه بهره وری انرژی در صنايع انرژی بر ايران
پتروشيمی در کنار  انرژی در صنعت  بهره وری مصرف  افزایش  افزون  پتانسيل روز 
انرژی بر«  صنایع  در  انرژی  »بهره وری  پروژه  شکل گيری  اسباب  ایران  دیگر  صنایع 
)IEEIRAN( را فراهم آورده است. این پروژه 5 ساله که اجرای آن از سال 2012 
شاخه  در   ،)GEF( جهانی  زیست  محيط  تسهيالت  توسط  است،  آغاز شده  ایران  در 
»تغييرات آب و هوایی« حمایت مالی شده و توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 
)UNIDO( به عنوان کارگزار اجرایی GEF در ایران و شرکت بهينه سازی مصرف 
سوخت )IFCO( به عنوان همکار اجرایی دولتی، در دست اجراست. بنا بر اطالعات 
ایران کل بودجه نقدی و غير نقدی پروژه، بيست ميليون  منتشر شده توسط یونيدو 
 ،GEF منابع  از  ميليون وچهارصدوپنجاه هزار دالر  پنج  و ششصد هزار دالر است که 
پانزده ميليون دالر شامل کمك های نقدی و غير نقدی توسط کشور )دولت و صنعت( 

و صدوپنجاه هزار دالر توسط UNIDO تامين می شود. 
یونيدو ایران هدف اصلی پروژه را پيشبرد و ارتقای بهره وری انرژی در پنج صنعت 
یك  توسعه  با  آجر(  و  سيمان  پاالیشگاه،  پتروشيمی،  فوالد،  و  )آهن  کشور  کليدی 
از  به ظرفيت سازی  انرژی، کمك  استانداردهای سيستم مدیریت  برای  ملی  چارچوب 
به صنایع  بر تر  تکنولوژی های  شناساندن  و  انرژی  مطالعات محك زنی  آموزش،  طریق 
عنوان مي کند و پتروشيمی رجال به عنوان یکی از طرح های پایلوت این پروژه معرفي  

کند.
پروژه با این هدف تعریف شده است که سهم قابل توجهی در راهبردهای بلند مدت 
بهره وری انرژی کشور داشته باشد )کاهش بيست درصدی مصرف انرژی نسبی در کل 

بخش های صنعتی تا سال 2024/25 نسبت به سال مبنا، 2008(. 

شکل 6. سهم مصرف انرژی صنعت پتروشیمی در صنعت کشور

شکل 7. سهم بخش های مختلف مصرف انرژی در صنعت جهان )2004( 

پتانسیل بهره وری انرژی در بخش شیمیایي و پتروشیمي با مقایسه با بهترین فناوری های تجربه شده )روش باال به پایین( 
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بيشترین عواملی که روی چگونگی تعيين نرخ سود بانکی 
تأثيرگذار هستند، عرضه و تقاضای بازار پول است. به این 
ترتيب شاید بتوان ادعا کرد نرخ تورم جزو فاکتورهای چندان 
تأثيرگذار در مورد نرخ سود نيست. همه علما و اقتصاددانانی 
یا  ریکاردو  دیوید  جمله  از  کرده اند  ارائه  پولی  نظرات  که 
فریدمن، همه اشاره می کنند که نرخ بهره به ميزان عرضه و 
تقاضای پول در بازار پول بستگی دارد. به صورت کلی دو بازار 
وجود دارد؛ یکی بازار پول و دیگری بازار حقيقی فعاليت های 
اقتصادی یا بازار توليد. آنچه که نرخ بهره را در بازار پول به 
تعادل می رساند ميزان عرضه و تقاضای پول است و آنچه که 
در بازار سرمایه گذاری ها اهميت دارد، نرخ بهره است. از تقاطع 
این دو بازار یك نرخ تعادلی به دست می آید که به ميزان 

عرضه و تقاضای پول مربوط می شود. 
در حال حاضر ميزان عرضه پول در سيستم بانکی ایران 
بسيار پایين تر از تقاضاست؛ یعنی تقاضا برای پول حداقل 
دو برابر عرضه پول است. دالیل آن نيز از این قرار است؛ 
نخست اینکه بازار پولی ما توسط بانك ها، دسترسی به بازار 
بين الملل )که دقيقاً معادل یا بيشتر از پس انداز ملی یعنی 
نقدینگی بخش خصوصی آن کشور است( اعتبار و نقدینگی 
در اختيار ملِت یك کشور می گذارد؛ ما آن اعتبار را نداریم؛ 

یعنی دسترسی به اعتبارات بين المللی نيست. 
عامل دیگر به باال بودن ميزان مطالبات معوق بانك ها 

مربوط می شود. این مطالبات در حال حاضر بسيار باالست 
ميزان  یعنی  است  پایين  بسيار  بانك ها  وام دهی  قدرت  و 
منابع و اعتبار آزادی که بتوانند به وسيله آن وام یا تسهيالت 
بدهند به شدت پایين است. مسئله ساختار سرمایه و ساختار 
مالی بانك ها عامل سوم است؛ همه این ها از نسبت بسيار 
پایينی در کفایت سرمایه برخوردارند. در حال حاضر کفایت 
سرمایه در استاندارد بين المللی حدود 10درصد از دارایی های 
ریسك پذیر است؛ یعنی نسبت سرمایه پایه به دارایی ها. این 
در حالی است که در کشور ما عموماً زیر 3درصد و حتی 

منفی هستند.
ساختار معيوب بودجه دولتی عامل بسيار مهم دیگر در 
بانك هاست.  بدهکار  دولت  در حال حاضر  ماجراست.  این 
شرکت های دولتی نيز بدهی بزرگی به سيستم بانکی دارند. از 
طرف دیگر بانك مرکزی ما سياست انقباضی دارد؛ در تمامی 
دنيا بانك های مرکزی اعتباری به نام »اضافه برداشت بانك ها« 
دارند. این اضافه برداشت در قانون ما جرم است. این در حالی 
یا  ملی  پس انداز  زمانی که  کشورها  از  خيلی  در  که  است 
نقدینگی بانك ها در برابر عرضه پاسخگو نيست بانك مرکزی 
اجازه اضافه برداشت می دهد. ما به خاطر تورم نمی توانيم این 
کار را انجام بدهيم. حتی تنزیل مجدد این است که بانك ها 
می توانند اسناد وامی که داده اند را نزد بانك مرکزی ببرند و 
آن را تنزیل کنند و با قيمتی پایين تر دوباره از بانك مرکزی 
پول بگيرند. این ها همه نشان دهنده محدودیت عرضه پول 

در ایران است. 
بخش  که  چرا  است  بيشتر  خيلی  تقاضا  طرف  آن  از 

البته  نيست؛  اشتغال  یعنی  نمی کند  »استخدام«  دولتی 
بخش خصوصی هم استخدام نمی کند. پس تنها جایی که 
برای اشتغال باقی می ماند »خوداشتغالی« است. افراد برای 
خوداشتغالی باید وام یا تسهيالتی را از بانك ها دریافت کنند 
و کسب وکار کوچکی را برای خود راه بيندازند. برای مثال 
یکی خودرو خریداری می کند و با آن مسافرکشی می کند؛ 
دیگری مغازه کوچك راه می اندازد و همه این ها تقاضا برای 
پول را در کشور باال می برد. این تقاضا نسبت به نرخ بهره هم 
حساس نيست. با اینکه نرخ سود باالست به دليل اینکه اراده 
بر ایجاد اشتغال و درآمد است و از آن جا که در کشور ما 
متأسفانه اوضاع به گونه ای پيش می رود که مطالبات بانك ها 

را نمی پردازند ؛ تقاضا برای پول بسيار باالست.
اگر نرخ بهره را در این بازار پایين بگيرید یعنی منافع 
سپرده گذار را به نفع بانك داران مصادره کرده اید. از طرف 
و  شده اند  پيشگام  که  بانك هایی  همه  سراغ  به  اگر  دیگر 
نرخ سود خود را کاهش داده اند بروید و تقاضای تسهيالت 
کنيد هيچ کدام زیر 25درصد تسهيالتی را در اختيار شما 
نخواهند گذاشت. ممکن است نرخ را کمتر بنویسند اما با 
سپرده گذاری و حيله های بانکی در نهایت نرخ موثر برای شما 
به باالی 25درصد خواهد رسيد. برای همين است که خيلی 
از بانك ها در حال حاضر پيش قدم شده اند تا بتوانند هزینه 
خود را کاهش بدهند چرا که اکثر این بانك ها این روزها 
زیان ده هستند. تنها راهی که می تواند این بانك ها را از زیان 

نجات بدهد، کاستن سود سپرده هاست.
مسئله مهم دیگر این است که بانك مرکزی باید نرخ بهره 
بين بانکی را کاهش بدهد. بانك مرکزی این نرخ را از باالی 
26 درصد به حدود 19درصد رسانده است؛ اما این نرخ به 
هيچ وجه کافی نيست. نرخ بهره بين بانکی باید از نرخ سپرده 
یك ساله کمتر باشد. یعنی اگر نرخ سپرده بين بانکی 14 
درصد باشد و بانك ها بتوانند منابع ارزان قيمت تهيه کنند، 
مسلماً به سپرده گذاران سود بيشتری نمی دهند. این یعنی 
بيشتری  که سود  نقدینگی هستند  دچار کسری  بانك ها 

می دهند. 
در دنيا نيز یکی از شاخص های مهم برای تعدیل نرخ 
سود )باال بردن یا پایين آوردن( همان نرخ بهره بين بانکی 
نرخ سپرده  از  باالتر  بانکی 5درصد  بهره  نرخ  وقتی  است. 
یك ساله است یعنی سياستی در پيش گرفته شده که به 
ضرر سپرده گذاران است. عالوه بر آن، هدف اصلی سياست 
پولی )هر چند ممکن است برای سپرده گذار این است که 
از سود بيشتری نسبت به تورم دریافت کند( این است که 
هزینه مالی در فعاليت های اقتصادی کاهش پيدا کند؛ یعنی 
سود وام و اعتبارات پایين بياید که محصوالت و خدمات 
ارزان تر تمام شود و قيمت کاال در بازار کاهش پيدا کند تا 
توليدکننده منتفع شود و مصرف کننده نيز سود ببرد. پس 
هدف از سياست پولی این نيست که سياستی دنبال کنند که 
فقط به ضرر سپرده گذاران بشود؛ برعکس، این سپرده گذاران 
هستند که باید منتفع بشوند. سياست های فعلی تنها به نفع 

بانك داران است. 

گروگانگیريبهسبک
بانکهايایراني

بانک مرکزی بايد نرخ بهره بين بانکی را کاهش دهد

سید بهاءالدین حسینی هاشمی
 مدیرعامل سابق بانک سرمایه
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فرهنگوزندگی

به قول بعضی ها او یکي از مشهورترین 
چهره هاي معاصر ایران بود؛ مردی که وقتی 
از دنيا رفت، بسياری از چهره های فرهنگی و 
سياسی جهان، برای مرگ او پيغام تسليت 
دادند و او را هنرمندی یگانه خواندند. عباس 
نيازی  که  بود  آن  از  مشهورتر  کيارستمی 
از  پس  روزهای  در  او  چهره  شناساندن  به 
در  کيارستمی  عباس  مرگ  باشد.  مرگش 
تلخ  اتفاقي   95 سال  تيرماه  چهاردم  روز 
برای جامعه فرهنگی و هنری ایران بود که 
حواشی بسياری را نيز رقم زد و موجب آغاز 
یك سلسله از بحث ها و مجادله ها در فضای 

رسانه ای کشور شد. 
پزشکان معالج عباس کيارستمی متهم 
به اهمال و سستی در روند درمان او و سوق 
مرگ  سوی  به  بزرگ  کارگردان  این  دادن 
رسانه ها  در  سرعت  به  که  اتفاقی  شدند؛ 
وزیر  صریح  دستور  به  کار  و  شد  مخابره 
بهداشت و درمان برای بررسی دقيق پرونده 
آغاز  کيارستمی  مرگ  کشيد.  وی  درمانی 
روزهایی پر تالطم برای سينمای ایران بود که 
با غم مرگ کارگردان طعم گيالس شروع شد 

و با پاسخ های تند یکی از پزشکان بيمارستان 
جم پيش رفت و در نهایت با توهين یکي 
از نشریات به هنرمندان، به حاشيه رفت تا 
دوباره در روز چهلم درگذشت کيارستمی با 
اعالم خبر قطعی شکایت خانواده کيارستمی 
از کادر بيمارستان جم، به صدر رسانه ها بياید.
نيمه تيرماه تا روزهای آخر مرداد را می توان 
سينمای  جاری  سال  مقطع  پرتنش ترین 
ایران دانست. مقطعی که بعيد است در هيچ 
تاریخ دیگر از سالی که در آن هستيم تکرار 
شود. یك هفته قبل از مرگ، کيارستمی به 
خواست خودش برای ادامه معالجه به پاریس 
رفت، اما در برابر عفونت پيشرفته دوام نياورد؛ 
عصر روز 14 تيرماه، کيلومترها دور از ایران 
دکترها از او قطع اميد کردند و همه سيم های 
خبر  تمام.  و  کشيدند  را  بدنش  به  متصل 
درگذشت عباس کيارستمی شروع یك ماه 
پراضطراب در سينمای ایران بود. موج اندوه 
عجيبی سينمای ایران را فرا گرفت. پيام های 
تسليت و مراسم های ایران و فرانسه عمق این 
کرد.  بيشتر  ایران  سينمای  برای  را  فقدان 
عباس کيارستمی جمعه 18 تيرماه به ایران 
آمد و یکشنبه بيستم تيرماه در قبرستانی در 

لواسان به خاك سپره شد.

مراسم ختم کيارستمی بود که داریوش 
مهرجویی دکترها را با لفظی غيرمعول مورد 
خطاب قرار داد. در مراسم یادبود کيارستمی 
هيچ کس احواالتش سرجای خودش نبود. از 
بهمن فرمان آرا بگير تا نيکی کریمی و دیگران. 
مهرجویی اما چنان بد به پزشکان تاخت که 
حتی از سوی اهالی سينما هم  مورد عتاب 
کشته  از  حرف  صراحت  به  او  گرفت.  قرار 
شدن کيارستمی به دست پزشکان زد. بعد 
از مرگ کيارستمی پرونده پزشکی اش دوباره 
به جریان افتاد. متهم ردیف اول بيمارستان 
جم و کارکنان و پزشکانش بودند. هر چند 
خودشان تا حاال زیر بار کم کاری نرفته اند، 
اما نکته واضح این است که مسائلی وجود 
داشت که عمل ساده پوليپ روده به مرگ 
مهرجویی  داریوش  شد.  ختم  کيارستمی 
اهمال  سمت  از  نگاه ها  که  کرد  کاری 
بيمارستان ّجم تا حدودی به سمت نقدهای 
رفتاری اهالی سينما چه آنها که پيرهن چاك 
مي دادند برای مرگ خالق »طعم گيالس« و 
چه آنها که عليه جامعه پزشکی موضع گرفته 
بودند چرخيد. در این ميان با رفتار زشت و 
قابل تأمل یکی از پزشکان بيمارستان جم 
در  زدن  حرف  به  متهم  را  مهرجویی  که 

حالت غير طبيعی کرده بود، دوباره جامعه 
و  شدند  بدل  رسانه ها  سيبل  به  پزشکي 
مرگ  داغ  هنوز  رسيد.    اوج  به  حاشيه ها 
که  بود  نشده  فراموش  کيارستمی  عباس 
موعد شانزدهمين جشن سينمایی تلویزیونی 
در  دوره  این  در  که  جشنی  رسيد.  حافظ 
جلسه مطبوعاتی اش اعالم شد که برای اولين 
بار نشانی به نام عباس کيارستمی در آن به 
یك کارگردان جوان و نوآور اهدا خواهد شد 
و از این پس هر ساله این نشان اهدا خواهد 
شد.  این کار می توانست التيامی بر دردهای 
اهالی سينما از فقدان عباس کيارستمی باشد. 
تاالر  در  حافظ  جشن  مرداد،  دوم  روز 
کيارستمی  جایزه  و  شد  برگزار  وحدت 
مرگ  حواشی  رسيد.   مکری  شهرام  به 
کيارستمی  مدتي کم رنگ شده بود تا اینکه 
چهلم او رسيد و خانواده کيارستمی مراسم 
فکری  پرورش  کانون  در  او  برای  درخوری 
برگزار کردند؛ بعد از این مراسم بود که فرزند 
از  به صراحت  بزرگ سينما  کارگردان  این 
شکایت خانواده کيارستمی خبر داد و اعالم 
کرد که موضوع مرگ کيارستمی و اهمال تيم 
پزشکی در روند درمان او، پيگيری حقوقی 

می شود.

 روزنامه نگار فرهنگي

یاسمین قراخانی

روزگارغریبیشدآقایكارگردان
همهشاكیاند
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روزهای پایانی اکران تابستانه سینما
چرخه فروش فیلم ها رکوردهای شگفت انگیزی را بجا گذاشته است

ابتدای  از  را شکسته اند.  نظیری  بی  رکوردهای  اکران های سینمایی  امسال 
امسال تا اواسط مردادماه، سینماها بیشتر از 60 میلیارد تومان بلیط فروخته اند. 
این رقم وقتی برایتان جالب و عجیب خواهد بود که بدانید کل فروش سینماها 
در سال گذشته در همین حدود بوده و در سال 93 نیز همه سینماها باهم چیزی 
در حدود 35 میلیارد تومان فروش داشتند. این که فیلم های روی پرده توانستند 
در کمتر از پنج ماه رکورد همه 12 ماه سال 94 را بشکنند، برای هیچ فیلمساز 
و تهیه کننده اي باورکردنی نبود. اکران بسیار پرفروش نوروز امسال و فروش 
سینما  بازار  در  را  فروش  معادالت  همه  اخیر  ماه  پنج  در  فیلم ها  توجه  قابل 

متحول کرد و رکوردهایی رویایی برای سینمای ایران رقم زد. هم اکنون نیز 
در سینماهای تهران و شهرستان ها  فیلم هایی روی پرده است که فروش های 
کم نظیری داشته اند.  خبر خوب اکران تابستانه این است که فیلم تازه »اصغر 
فرهادی« که امسال در جشنواره فیلم کن دو جایزه کارگردانی و بازیگری را به 
دست آورد، از دهم شهریور ماه روی پرده مي رود. البته اکران زودهنگام این 
فیلم احتماال به این دلیل است که گزینه نهایی ایران برای معرفی به اسکار همین 
فیلم است و تنها فیلم هایی در اسکار پذیرفته مي شوند که اکران آنها حداکثر تا 
روز دوم مهرماه،  آغاز شده باشد. در این گزارش فیلم های را که می توانید روی 
پرده سینماها ببینید به صورتی اجمالی معرفی می کنیم. این شما و این سهم 

تابستانه سینمای ایران در مرداد و شهریور سال 95.

فروشنده 
نویسنده و کارگردان: اصغر فرهادی

و  مي ریزد  هم  به  را  خانواده اي  بنیاد  اتفاق،  یک  فیلم:  کوتاه درباره قصه 
اتفاق های مي افتد که موقعیت های اخالقی ایجاد مي کند.

بازیگران: شهاب حسینی، ترانه علیدوستی، مینا ساداتی
و  مي شود  شوع  ماه  شهریور  دهم  روز  از  اکران  دهنده:  نمایش  سینماهای 
سینماهای مطرح کشور نمایش این فیلم را بر عهده خواهند گرفت اما تا لحظه تنظیم 

این گزارش، نام سینماهای نمایش دهنده به صورت قطعی مشخص نشده است.

دراکوال
نویسنده و کارگردان: رضا عطاران

و  است  اعتياد  قصه  اصل  الو...  آهسته(  )باصدای  فیلم:  قصه  درباره  کوتاه 
داستان هایی که پيرامون آن پيش می رود.

اميد  بلوکات،  ليال  انصاری،  سيامك  عطاران،  رضا  آسایش،  ویشکا   : بازیگران 
ژاله صامتی، فروغ لسانی، عباس محبوب، محمود  روحانی، بهمن صادق حسنی، 

نظرعليان، لوون هفتوان
سینماهای نمایش دهنده: اریکه ایرانيان، پردیس سينمایی چارسو، پردیس 

کوروش، پردیس ملت، شکوفه

دزد و پری
نویسنده و کارگردان : حسین قناعت

است  بازنشسته ای  نظامی  پيرمرد  ابطحی  آقای  فيلم:  قصه  درباره  کوتاه 
اداره  گرفته  قرار  اضطرار  شرایط  در  که  نوشين  دخترش  درخواست  به  که 

مهدکودکش را برای یك روز قبول می کند...
بازیگران : بهزاد فراهانی، بهنوش بختياری، رابعه اسکویی، رامين ناصرنصير، 

نادر سليمانی، نگين معتضدی، مرتضی زارع، مهدی تارخ، سارا روستاپور
سينماهای نمایش دهنده: پردیس راگا، پردیس سينمایی زندگی، پردیس 

کوروش، پردیس ملت، حافظ، ماندانا
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ناردون
 نویسنده و کارگردان: فریدون حسن پور

باال نره عروسی رو  اینکه هزینه ها  کوتاه درباره قصه فیلم: به خاطر 
همزمان با عزا برگزار کنيم....

پروانه،  ترالن  اوتادی،  ليال  رضویان،  جواد  حيایی،  امين  بازیگران: 
گرجستانی،  سيروس  قائدی،  شهرام  غفوریان،  مهران  رجبی،  مهران 
عليرضا مسعودی، پوراندخت مهيمن، امير نوری، نسرین بابایی، سياوش 

گرجستانی
پردیس  راگا،  پردیس  تماشا،  پردیس   : دهنده  نمایش  سینماهای 
پردیس  کوروش،  پردیس  زندگی،  سينمایی  پردیس  چارسو،  سينمایی 

کيان، پردیس ملت، تيراژه 2، حافظ، شاهد، شکوفه، ماندانا، ناهيد

النتوری
نویسنده و کارگردان : رضا درمیشیان

کوتاه درباره قصه فیلم: عشقی که به جنون ختم مي شود ...
بهبودی،  پاليزبان، رضا  نوید محمدزاده، مریم  باران کوثری،  بازیگران: 
حسين پاکدل، ستاره پسيانی، بهناز جعفری، سياوش چراغی پور، اردشير 
کيایی،  الدین  نظام  کوشکی،  مهدی  فالح،  نادر  علوی،  بهرنگ  رستمی، 

پریوش نظریه، فاطمه نقوی
سینماهای نمایش دهنده: آفریقا، اریکه ایرانيان، ایران، پردیس تماشا، 
کوروش،  پردیس  زندگی،  سينمایی  پردیس  چارسو،  سينمایی  پردیس 
سمرقند،  هنرمندان،  خانه  جوان،   ،2 تيراژه  ملت،  پردیس  کيان،  پردیس 

شکوفه، فرهنگ، فلسطين، قدس، ماندانا، موزه سينما

امکان مینا
نویسنده : فرهاد توحیدی، مرتضی اصفهانی

کارگردان : کمال تبریزی
کوتاه درباره قصه فیلم: تردید، شك و سر انجام خيانت، زندگی عاشقانه 

مهران و مينا را به مسير تازه ای می کشاند
بازیگران : ميالد کی مرام ، مينا ساداتی، شاهرخ فروتنيان، بهرنگ علوی، 

شایسته ایرانی، فرزاد باقری، سيامك صفری، سيامك احصائی، علی مردانه
سینماهای نمایش دهنده: اریکه ایرانيان، پردیس تماشا، پردیس راگا، 
پردیس سينمایی چارسو، پردیس سينمایی زندگی، پردیس کوروش، پردیس 

ملت، سپيده، شاهد، فرهنگ، فلسطين، موزه سينما

دختر
نویسنده : مهران کاشانی

کارگردان : رضا میرکریمی
تعميرات  بخش  سرپرست  که  عزیزی  آقای  فیلم:  قصه  درباره  کوتاه 
آماده  مراسم خواستگاری دخترش  برای  است  آبادان  پاالیشگاه  نگهداری  و 
می شود و ستاره دختر دیگرش در همان روز قصد سفر به تهران برای شرکت 

در جشن خداحافظی یکی از دوستان هم دانشگاهی اش را دارد....
بازیگران : فرهاد اصالنی ، مریال زارعی ، ماهور الوند ، مسعود سخایی ، 

نيوشا مدبر
چارسو،  سينمایی  پردیس  ایرانيان،  اریکه  دهنده:  نمایش  سینماهای 
سپيده،  جوان،  ملت،  پردیس  کوروش،  پردیس  زندگی،  سينمایی  پردیس 

شاهد، فرهنگ، ماندانا
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قیچی
نویسنده و کارگردان: کریم لک زاده

کوتاه درباره قصه فیلم: جوانی از تهران می گریزد و برای خروج از 
کشور به جنوب مي رود...

عباس  داوودنژاد،  دورانی، سروش صحت، محمدرضا  بهروز  بازیگران: 
غزالی، رابعه مدنی

سینماهای نمایش دهنده: فرهنگ، موزه سينما

چهارشنبه سوری
نویسنده : اصغر فرهادی ، مانی حقیقی

کارگردان : اصغر فرهادی
کوتاه درباره قصه فیلم: آخرین سه شنبه سال است و شهر در حال و هوای شب 

عيد، شلوغ و پر سر و صدا....
بازیگران: هدیه تهرانی، ترانه عليدوستی، حميد فرخ نژاد، پانته آ بهرام، هومن 

سيدی، سحر دولتشاهی، مهران مهرام، بهشاد شریفيان
سینمای نمایش دهنده: موزه سينما

ایران سرای من است
نویسنده و کارگردان : پرویز کیمیاوی

تدارك  در  کرمانی  جوان  نویسنده  سهراب  فیلم:  قصه  درباره  کوتاه 
تأليف کتابی درباره تاریخ شعر کهن ایران است و برای دریافت مجوز چاپ 

کتابش در راه تهران در کویر گم مي شود....
بازیگران: بهزاد خداویسی، سعيد پورصميمی، پرویز شاهين خو، مهدی 

فقيه، معصومه اسکندری، جواد تقدسی، هوشنگ جعفری
سینماهای نمایش دهنده: خانه هنرمندان، موزه سينما

سه و نیم
نویسنده و کارگردان : نقی نعمتی

به  جوان  دختر  سه  هفته،  آخر  تعطيالت  در  فیلم:  قصه  درباره  کوتاه 
شمال می روند و این سفر پيشامدهای مختلفی را برای آنها رقم می زند....

بازیگران: مهدی پورموسی، سمانه وفایی، نگار حسن زاده، شوکا کریمی
سینمای نمایش دهنده: خانه هنرمندان

پشت در خبری نیست
نویسنده : کیانوش عیاری -کارگردان : شبنم عرفی نژاد

کوتاه درباره قصه فیلم: نادر دزدی می کند و با جواهرات سرقتی به خانه ای که 
خواهرش پروین در انجا پرستار خانگی است می رود. هادی نامزد پروین سرباز است 
او مامور می شود به همراه ليال که دادگاه حق حضانت فرزندش را به او داده به خانه 

شوهر سابقش بهروز برود. خانه بهروز در همان آپارتمان پروین است.
بازیگران : رویا نونهالی، رضا رویگری، شهرام حقيقت دوست، مهراوه شریفی نيا، 

حسن مؤذنی، فریده سپاه منصور
سینماهای نمایش دهنده: پردیس کوروش، خانه هنرمندان

جربه
هنر و ت
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»سودابه سالم« یکی از نام های آشنا و موفق موسيقی کودك است. او سال هاست که در 
حوزه های مختلف کودك، از جمله آموزش و توليد آثار برای کودکان فعاليت دارد. »بازی های 
آوازی4« چهارمين اثر از مجموعه اي است با همين عنوان که سودابه سالم تاکنون پيش از این 
سه شماره از این مجموعه را منتشر کرده است. در این اثر»سودابه سالم« آهنگسازی و تنظيم 
قطعات را انجام داده است. ترانه ها را »مصطفی رحماندوست«، »سيمين بازرگان« و »افسانه 
شعبان نژاد« سروده اند. نوازندگان برجسته ای نيز در این کار به نوازندگی پرداخته اند که عبارتند 
از: »پشنگ کامکار«، »ارسالن کامکار«، »اردشير کامکار«، »ارژنگ کامکار«، »شهریار فریوسفی«، 

»یمين غفاری« و »پاشا هنجنی«.
»سودابه سالم« اول بهمن ماه 1333 در تهران متولد شد. وي فارغ التحصيل هنرستان ملي 
و دانشکده هنرهاي زیباي دانشگاه تهران در رشته موسيقي است و با همکالسي خود »پشنگ 
کامکار« یکی از سنتور نوازان صاحب سبك معاصر ازدواج کرده است. »سودابه سالم« در حال 
حاضر شاخص ترین چهره فعال در موسيقی کودك به شمار می رود که بنای آموزش موسيقی به 
کودکان ایران زمين را نه الگوهای غربی، بلکه استفاده از عناصر موسيقی بومی گذاشته است. او 
در سال هاي 1370 و 1373 در سمينار جهاني آموزش موسيقي شرکت داشته و دوره هایي را نيز 
در زمينه موسيقي درماني ، خالقيت و آموزش موسيقي در اتریش گذرانده است. وي کارش را 
در ایران با کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان آغاز کرد و سپس دامنه تدریسش گسترده تر 
شد. وي تا کنون مقاالت بسياري را در مورد موسيقي کودك و نقش زنان در آموزش موسيقيایي 
فرهنگ به کودکان در مطبوعات مختلف مربوط به هنر موسيقي به ویژه در مجله مقام موسيقایي 
نوشته است. او ضمن همکاري با کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و فرهنگسراي بهمن، 
آموزش موسيقي درماني را نيز انجام مي دهد و در مراکز درماني کودکان استثنایي فعاليت دارد.

اگر عالقه مند به این هستيد که فرزندانتان از دریچه ای دیگر با دنيای موسيقی آشنا شوند، و 
ذهن و جان آنها در جریان بازی و آواز شکل خالقانه ای به خود بگيرد، حتما مجموعه بازی های 
آوازی سودابه سالم را برای خود و فرزندانتان تهيه کنيد. برای تهيه این اثر و شماره های پيشين 

آن می توانيد به پایگاه اینترنتی »بيپ تونز« مراجعه کنيد.

انديشه های خاموشی در بازار موسيقی
آلبوم »اندیشه های خاموشی« اثری در گونه موسيقی سنتی با آهنگسازی »کاوه سپندار« 
و صدای »مجتبی عسکری« و نوازندگی گروه »نی بانگ« است. در این آلبوم تالش شده تا با 
توجه به تنوع ملودی، تلفيق صحيح شعر و موسيقی و ایجاد فضای گوش نواز در استفاده بجا و 
سازبندی و تنظيم علمی سازهای ایرانی دوران موفق موسيقی سنتی و دستگاهی دهه شصت و 

اوایل دهه هفتاد را یادآور شود. 
»هوشنگ کامکار« درباره این آلبوم گفته است: »نی بانگ تکامل یافته گروه های »شيدا« و 
»عارف« است. هر قطعه این آلبوم اثری ارزشمند محسوب می شود. این آلبوم آثاری برگرفته از 
موسيقی سنتی امروزی با ملودی های زیبا عرضه کرده است که به ذائقه شنونده خوش می آید. 
»مجتبی عسکری« خواننده این کار صاحب صدایی توانا با فراز و نشيب های دلنشين است و 

آینده روشنی پيش رو دارد.«

مشق نام ليلی
»مشق نام ليلی« آلبومی به سبك موسيقی سنتی ایرانی است که توسط نشر نوفه و در 9 
قطعه منتشر شده است. آهنگسازی این آلبوم و سرپرستی گروه تنبورنوازان را آرش شهریاری 
شخصا بر عهده دارد. ایمان لطفی کلهر، نسيم باقری، سمر حسينی، گوارا احمدی فرد، محمدرضا 

دزفوليان، مهسا زمانيان، اسکندر شهریاری و شهاب الدین شهریاری با سازهایی چون تنبور، 
چهارتار، دف، بندیر و دهل در این آلبوم به نوازندگی پرداخته اند. 

»مشق نام ليلی« که بر اساس موسيقی تنبور و موسيقی قدیم ایران شکل گرفته است سه 
بخش کلی دارد: روایت و بازسازی آهنگساز بر اساس سه مقام معروف موسيقی تنبور شامل بایه 
بایه، نهاوند و راست، بازسازی اثری از استاد سيد امراهلل شاه ابراهيمی و تجربه و کار مستقل 
آهنگساز که بر اساس تفکر فرمال آهنگسازان قدیم، به ویژه عبدالقادر مراغه ای شکل گرفته است. 

در این آلبوم، به بداهه نوازی و بداهه خوانی و مقام گردی ها توجه خاص شده است.
نام آهنگ های آلبوم »مشق نام ليلی«، اغلب از ادبيات عرفانی و کهن ایران برگرفته شده است: 
»آب حيات«، »خان اميری«، »امروز مها«، »اهلل موالنا علی«، »سودای دگر«، »ساقی نامه« و 
»مانگه شو« یا شب مهتابی که بيشتر از سایر آهنگ ها فضای موسيقی کردی را تداعی می کند. 
ترانه های این آلبوم سروده موالنا، صغير اصفهانی و موال پریشان دینوری است، »محمدرضا 
درویشی« یادداشتی بر آن نوشته و کاور آن را »بهراد جوانبخت« با استفاده از نقاشی خط حروف 

فارسی طراحی کرده است.

منظومه زمان، اثری آکادميک در جهان موسيقی
آلبوم »منظومه زمان« اثری است بی کالم که در فضای موسيقی سازی ایرانی ساخته و اجرا 
شده است. این آلبوم اثری از گروه موسيقی »بوم« است که سرپرستی آن را سپهر سراجی، 
دانشجوی دکتری پژوهش هنر، بر عهده دارد. در این اثر که آهنگسازی آن را نيز سپهر سراجی 
انجام داده است، شماری از دانشجویان و دانش آموختگان موسيقی در کنار هم نوازندگی کرده اند. 
نکته جالب این است که این آلبوم به همت اداره  کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران توليد 
و منتشر شده است؛ و این، یکی از انگشت شمار آلبوم هایی است که یك دانشگاه توليد آن را 
عهده دار بوده است. بر همين اساس و با توجه به اینکه آهنگساز و سرپرست گروه و نوازندگان نيز 
جزو جامعه دانشگاهی به شمار می روند، بيراه نيست اگر »منظومه زمان« را یك آلبوم دانشگاهی 

بدانيم و بخوانيم.
این آلبوم از دو بخش تشکيل شده است؛ بخش نخست که »منظومه ی زمان« نام دارد، دارای 
چهار قطعه به نام های »شار مکان«، »ترانه بی در کجا«، »دورِ سکون« و »ِسفر آغاز«. است بخش 
دوم نيز که »آشکارا نوید« نام دارد، طرحی است برای دو نوازی تار و تنبك و از »پيش درآمد«، 

»آواز« و »چهارمضراب« تشکيل شده است.
این آلبوم به صورت گروهی )آنسامبل( در استودیو ضبط شده و بخش نخست آن، فرمی 
مرکب دارد؛ بدین معنا که از چند قطعه ی جداگانه به وجود آمده و سعی شده از عناصر فرم، 
چند صدایی )هارمونی و کنترپوان( و سازبندی، در فضای موسيقی ایرانی به شکلی سازمان دهی 
شده استفاده شود. قطعه های بخش نخست این آلبوم در فضای دستگاه های چهارگاه، شور و 
سه گاه روایت مي شود، ضمن اینکه قطعه ی »شار مکان« با مقدمه یی الهام گرفته از سمفونی 

شماره ی 9 بتهوون آهنگسازی شده است. 
نوازندگان گروه موسيقی »بوم« که در این آلبوم نوازندگی کرده  اند، عبارتند از: سپهر سراجی 
)بم تار(، حسين روزبهانی )تار(، محسن ميرزایی )سنتور(، سعيد ميرزا حسينی )نی(، صادق شاه 
والیتی )کمانچه(، سحر یوسف )قانون(، آناهيتا نصيریان )عود(، مهران قاسمی )نی(، پارميس 

رحمانی )قيچك آلتو(، مهرناز شربتخواری )ویلونسل( و افشين هنرور )تنبك(.
دو نوازی بخش دو آلبوم نيز حاصل تارنوازی سپهر سراجی و ضرب نوازی افشين هنرور است. 
این آلبوم هم اکنون در فروشگاه های عرضه کاالهای فرهنگی و هنری و پایگاه های اینترنتی 

فروش محصوالت موسيقی قابل خریداری است.

از مشق  نام لیلي تا منظومه زمان
 تازه هاي جهان موسيقي
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سناریوهای پیچیده، برنامه های بلند مدت و نگاه های آینده نگر از کجا 
می آیند؟ این سوالی است که خیلی وقت ها ذهن مدیران و افراد عالقمند 

به برداشتن قدم های بلند را مشغول می کند.
را  متعددی  کلیدی  نوآوری  های  سناریو«  بر  مبتنی  »تفکر  کتاب 
نسبت به کتاب  های موجود پیرامون روش سناریوسازی ارائه می کند. این 
کتاب که به قلم »جورج رایت« و »جورج ِکرنر« نوشته و توسط »محمد 
حسین بیرامی« به فارسی برگردانده شده است، رویکرد گام به گام توأم 
کمک  بدون  می سازد  قادر  را  خواننده  که  می کند  ارائه  را  جزئیاتی  با 
یک فرد حرفه  ای باتجربه در زمینه سناریوسازی سناریو هایی را ایجاد 
کند.  این کتاب تدوین دامنه  بیشتری از سناریوها را ممکن می سازد که 
دربرگیرنده آینده  های دورتری نسبت به برنامه ریزی هایی هستند که با 

استفاده از شیوه  های متعارف سناریوسازی ایجاد شده اند. 
طیف  برای  می توانند  افراد  و  سازمان ها  بدین سان، 
احتمال  با  آینده  هایی  ازجمله  آینده  ها،  از  گسترده  تری 

پایین، آماده شوند.
این کتاب که با قطع رقعی و در 232 صفحه به همت 
هزار   15 است،  شده  منتشر  اقتصاد  دنیای  انتشارات 
تومان قیمت دارد و عالقمندان به تهیه آن می توانند به 

اقتصاد در خیابان  انتشارات دنیای  فروشگاه مرکزی 
شهید مطهری تهران مراجعه کنند و یا اینکه از 

طریق پایگاه رسمی انتشارات دنیای اقتصاد 
اقدام به خرید آنالین این کتاب کنند.

در سرزمینی که روالن بارت زندگی می کرد و در جهانی که همه او را به نام زبان شناس 
و روشنفکری منتقد می شناختند، کسی فکرش را هم نمی کرد که روزگاری این مرد 
کتابی درباره عشق بنویسد که بر همه آثار روشنفکرانه و آکادمیک او پیشی بگیرد. 
»سخن عاشق« جذاب ترین و به یادماندنی ترین کتاب روالن بارت و آخرین بخش از قطعه 
نویسی ها و گزیده گویی های اوست که نکاتی نغز و بیادماندنی درباره عشق و روابط انسانی 
بیان می کند. روالن بارت »سخن عاشق« را به زیبایی نوشته است، این اثر فرای همه بار 
حسی و عاطفی خود، باری انسانی و فلسفی دارد. بارت خود نیز تا آخر عمر زنی را عاشقانه 
دوست می داشت که این زن تاثیر شگرفی بر تامالت عاشقانه اش در این کتاب داشته است. 
گویه های این کتاب حاصل تفکرات، مطالعه ها و گهگاه خاطرات شخصی روالن بارت است 
که در قالبی همه فهم و زیبا آن را به کالم درآورده است. او به کمک جمالت و گویه های 
دیگر نویسندگان و متفکران و ارجاع هایی که به متون دیگر می دهد، کتاب سخن عاشق 
را جذاب تر و قابل فهم تر کرده است. »سخن عاشق« یک فهم متقن از مواضع عاشق و 

معشوق است، کتابی که هر بخشش شاید ساعت ها انسان را درگیر کند. روالن بارت در 
در بخشی از کتاب می گوید: »موجودی که من او را انتظار مي کشم واقعی نیست. من آن 

را بارهای بار می آفرینم و باز آفرینی می کنم. آفرینشی 
ناشی از توان من برای عشق ورزیدن به آن، ناشی 
از نیاز من به آن... دیگری به این جا می آید، این جا 
که من او را انتظار می کشم، این جا که از پیش او 
را آفریده ام و اگر نیاید، من او را در توهم می آورم. 
انتظار، یک حالت هذیانی است. چاپ سوم این کتاب 
که به همت نشر مرکز در 256 صفحه و با قطع رقعی 
منتشر شده، در حال حاضر به قیمت 14هزار و 800 

تومان قابل خریداری از پایگاه اینترنتی نشر مرکز 
و همچنین فروشگاه های کتاب است. 

تفکر مبتنی بر سناریو، یک قدم به سمت جلو

سخن عاشق؛ کتابی برای همیشه خواندن
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از  بسیاری  مانند  هم  کتاب  دنیای 
اخیر  ماه های  در  جامعه،  دیگر  بخش های 

ایران به دور نبوده  بازار اقتصادی  از رکود 
و  تیراژ  که  شده  باعث  رکود  این  است؛ 
از سوی ناشران  عناوین تازه منتشر شده 
هنوز  وجود  این  با  اما  کند،  پیدا  کاهش 

و  تأمل  قابل  آثار  از  ویترین کتابفروشی ها 
تازه عرضه شده به بازار کتاب خالی نیست و 
دنیای کتاب هنوز از رونق نیفتاده است. در 
کنار این موضوع تجدید چاپ آثار پرطرفدار 

در بازار کتاب نیز که بعضی از آنها مدت ها 
تجدید چاپ نشده بودند، جانی دوباره به 
این آثار را  بازار کتاب داده و عالقه مندان 

جذب کتابفروشی ها کرده است.

تجدیدیهابازاركتابراتكاندادند
فرناز سلیمی

روزنامه نگار
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رمان »اسفار کاتبان« که 15 سال پیش منتشر شده بود، امسال بعد از سال ها 
انتشارات گمان راهی  از سوی  انتظار عالقمندان رمان فارسی، تجدید چاپ و 
بازار کتاب شد. اسفار کاتبان از جمله نمونه های برجسته ادبیات داستانی معاصر 
آثار صاحب  از  یکی  به  و  نوشته شده  ابوتراب خسروی  قلم  به  است که  ایران 
نام ادبیات معاصر بدل شد. رمان اسفار کاتبان جزو آثاری است که بسیاری از 
تکنیک ها و تمهیدات مشترک بین شیوۀ نگارش مدرنیستی و پسامدرنیستی را 
دارد؛ تمهیداتی چون تعّدد راوی و روایت ها، بی نظمی زمانی در روایت، مرگ 

مؤلّف و شباهت داشتن شخصّیت ها به یکدیگر.
 داستان این کتاب از آشنایی اقلیما دانشجوی یهودی و همکالسی دانشگاهش 
سعید )که مسلمان است( برای انجام یک تحقیق مشترک آغاز می شود. موضوع 
تحقیق نقش قدیسان در ساخت جوامع است که با نقطه آغاز جداگانه از طرف دو 
شخصیت داستان دنبال شده و به یک نقطه مشترک می رسد. این نقطه، محل 
اشتراک دو روایت دیگر )عالوه بر روایت دو قدیس( نیز هست؛ داستان زندگی 
پدر راوی )سعید( در نقش کاتب مجدد یک روایت قدیمی و داستان عشق تازه 

اقلیما و سعید. این رابطه خشم متعصبین یهودی را بر مي انگیزد. نزدیکان اقلیما 
این ارتباط را خطری برای دین خود می دانند و هر دو را ملزم به گسست این 
رابطه می کنند. اقلیما نافرمانی می کند و به دست کسان خویش کشته می شود. 
پس از آن، سعید روایت او را به کتاب »مصادیق اآلثار« که پدرش آن را بازنویسی 

کرده بود، می افزاید تا اقلیما در متن کتاب بماند و در وقت 
اقلیما  می شود،  پا  به  اصغری  معاد  که  خوانندگان  قرائت 
حیات دوباره یابد. اسفار کاتبان از نظر فرمی بسیار متفاوت 
اند.  نوشته شده  به فارسی  به حال  تا  با رمانهایی است که 
استقاده از روایت های جداگانه اي که هر کدام موازی یکدیگر 
جلو مي روند و زبان کهن از ویژگی های بارز این رمان است. 

این کتاب در حال حاضر با قیمت 11 هزار تومان از سوی 
نشر گمان وارد بازار کتاب شده و عالوه بر فروشگاه های 

انتشارات گمان  اینترنتی  پایگاه  از طریق  کتاب 
هم امکان خرید این کتاب وجود دارد.

شرکت های  حیات  کجاست؟  سیاست  و  اقتصاد  تالقی  نقطه 
ُمعظم بین المللی و بنگاه های بزرگ اقتصادی چه تأثیری از سیاست 
می گیرد. در سال های اخیر توجه چشم گیری بر مطالعات تخصیص 
تصادفی برای ارزیابی مداخله های سیاستی در قلمرو مسائل اقتصادی، 
یا  افراد  تصادفی  تخصیص  است.  گرفته  صورت  درمانی  و  آموزشی 
شاه بیت  به عنوان  کنترل  گروه  و  برنامه  گروه  بین  اقتصادی  عوامل 
پژوهش های ارزیابی سیاست است. زیرا اگر طراحی مطالعه ی ارزیابی 
سیاست به روش درستی صورت گیرد، برآوردهای بدون تورشی از 

اثرات برنامه را می توان فراهم ساخت. 
کتاب اقتصادسنجی داده های خرد و ارزیابی سیاست که به قلم 
منتشر  نی  نشر  از سوی  تازگی  به  و  شده  نوشته  کشاورز  غالمرضا 
است.   سیاست  و  اقتصاد  واقعی  رابطه  تبیین  دنبال  به  است،  شده 
اقتصادسنجی  موضوع  در  عنوان هایی  معرفی  کتاب  این  هدف 
داده های خرد با نگرش تحلیل کمی برای یافتن یک رابطه علی در 
میان متغیرهای مورد مطالعه است. برای دست یافتن به این هدف، 
نخست تکنیک های اقتصادسنجی خرد شامل مدل سازی متغیرهای 
وابسته ی محدودشده، رگرسیون داده های پانل، رگرسیون کوانتیل و 

روش گشتاورهای تعمیم یافته معرفی می شوند. در بخشی از کتاب 
تشریح  رگرسیون  شامل  سیاست  ارزیابی  اقتصادسنجی  روش های 
با  نیز  و  نظری  نگرش  با  داده شده  پوشش  مطالب  کل  می گردد. 
کاربردهایی از داده های خرد اقتصاد ایران با نرم افزار stata ارائه شده 
پژوهشگران رشته های  و  دانشجویان  برای  این کتاب  است. مطالب 
و  پیراپزشکی  رشته های  تربیتی،  علوم  مدیریت،  اقتصادی،  علوم 

مولف  حداد«  کشاورز  »غالمرضا  است.  سودمند  مالی  علوم 
او  است.  شریف  دانشگاه  دانشیار  و  اقتصاددان  کتاب،  این 
تهران  دانشگاه  از  اقتصادی  علوم  دکترای  فارغ التحصیل 
به   ۱۳۸۹ و   ۱۳۸۸ سال های  در  متوالی  سال  دو  و  است 
نمونه پژوهشی در دانشکده مدیریت و علوم  استاد  عنوان 

اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف انتخاب شده است. 
این کتاب که در قطع وزیری و 4۹2 صفحه منتشر شده 

کتابفروشی ها عرضه  در  تومان  هزار  قیمت ۳6  با  است 
به  مراجعه  با  هم  می توانند  عالقمندان  و  می شود 

کتابفروشی ها و هم با مراجعه به پایگاه اینترنتی 
نشر نی، این کتاب را خریداری کنند.

شاهکار ابوتراب خسروی بعد از 15 سال دوباره تجدید چاپ شد

اقتصادسنجی داده های خرد و ارزیابی سیاست
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»بيشعوری« خاوير کرمنت، اين بار در هيبت تئاتر
کتاب بيشعوری نوشته »خاویر کرمنت« یکی از پرفروش ترین کتاب های 
جهان است که با زبانی طنز به مذمت اخالق های ناپسند می رود، خلقياتی 
این  بودن  بد  مواقع،  بيشتر  که  شده اند  عادی  ما  برای  آنقدر  عموما  که 
تئاتر،  کارگردان جوان  علی حسينی  حاال  نمی آید.  ما  به چشم  اخالق ها 
با اقتباسی که از روی این کتاب انجام داده، نمایشنامه ای را نگاشته و به 
روی صحنه برده است که تماشای آن خالی از لطف نيست. این نمایش 
تماشاخانه  شکيبایی«  »خسرو  سالن  در  حسينی  علی  کارگردانی  به  که 
سه نقطه به روی صحنه رفته است، یك ساعت و ده دقيقه زمان شما را 
خواهد گرفت تا در این مدت بسياری از عادت های بد بشری را که بخشی 
از آنها عادی شده اند برای شما بازگو کند. در این نمایش افشين رهگذر، 
مروارید امانی، مهدی دربند حقيقت، سميرا زائری، ميرپيمان خوشنویس، 
نازنين اميری، محمدحسين غروی و زهره شریفی به روی صحنه می روند. 
عالقه مندان به تماشای این تئاتر می توانند بليت آن را با مراجعه به پایگاه 
اینترنتی »تيوال« خریداری کنند و از تماشای یك تئاتر کمدی اجتماعی 

لذت ببرند.

»هزار و يک مكر« در تاالر محراب
هزار و یك شب هنوز هم جذابيت دارد. نمایشنامه هزار و 
یك مکر نيز بر اساس داستان هزار و یك شب نوشته شده است. 
نمایشی که در آن در حالی که شهرزاد قصه گو مشغول تعریف 
کردن قصه برای پادشاه است و ازمطربان می خواهد که داستان 
آن شب را که درباره  هوش و مکر زنانه است نمایش دهند. 
داستان از حمام زنانه شروع می شود که زنان رجال بزرگ شهر 
در آنجا انگشتری گران قيمت را مي یابند و بر سر تصاحب آن 

انگشتر قيل و قالی به پا می شود. در آن ميان پيرزنی از راه رسيده انگشتر را گرفته و شرطی می گذارد 
که هر کدام از زنان که بتوانند شوهران خود را از راه بدر کرده و فریب دهند انگشتر از آن او خواهد 
بود. زنان هر کدام حيله ای سر هم کرده و شوهران خود را فریب می دهند، اما در روز موعود پيرزن بر 
سر قرار نيامده و انگشتر از آن پيرزن می شود. این نمایش را که نوشتن نمایشنامه آن بر عهده شهناز 
روستایی بوده، »برکه فروتن« در  سالن اصلی تاالر محراب به روی صحنه برده است. این نمایش از 24 
مرداد تا 31 شهریور به اجرای خود ادامه خواهد داد و عالقه مندان به تماشای داستان های کهن ایرانی 
می توانند برای تماشای روایتی که فروتن از هزار و یك شب در قالب هزار و یك مکر ارائه کرده است،  

به پایگاه اینترنتی »تيوال« مراجعه کرده و بليت این نمایش را تهيه کنند.

کارگردان نام آشنای تئاتر ایران، بار دیگر نمایش شمس پرنده را به روی صحنه برد، 
تا عالقمندان به این نمایش بار دیگر شانس این را داشته باشند که زندگی شمس را از 
نگاه هنرمند معاصر و هم روزگار ما به تماشا بنشينند. نمایش شمس پرنده از چهاردهم 
روی صحنه  به  کاخ سعدآباد  عطار  ایوان  در  ماه  هفدهم شهریور  تا  امسال  ماه  مرداد 
مي رود. پری صابری درباره این اثر خود می گوید: این نمایش نيز در راستای مروری بر 
آثار نمایشی ام که بر مبنای فرهنگ فاخر ایران و با موضوع زندگی و اشعار شعرایی مثل 
مولوی، فردوسی، عطار و... است، قرار دارد و  »شمس پرنده« نمایشی است که با نگاه به 

دیدار شمس و موالنا آماده شده است. این نمایش همچون دیگر آثارم آميزه ای از شعر، 
موسيقی و حرکت است، زیرا تجربه نشان داده که در نمایش تمام نيازهایی را که با کالم 
ادا نمی شود را می توان با حرکت و موسيقی زنده که عضله بندی کار نمایش است، به 

تماشاگر منتقل کرد. 
تلفن  شماره  با  بليت  رزور  برای  می توانند  نمایش  این  تماشای  به  عالقه مندان 
اینترنتی »تيوال« بليت این  پایگاه  با مراجعه به  یا  02188877045 تماس بگيرند و 

نمایش را بصورت آنالین تهيه کنند.

پریصابریشمسپرندهرا
دوبارهرویصحنهبرد
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