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فسانه گشت و كهن شد حديث اسكندر
سخن نو آر كه نو را حالوتي  اسـت دگر

تاريخچه تأسيس شركت مهندسي قدس نيرو به چهل سال قبل برمي گردد. اين شركت در 
سال 1352و با نامي به غير از آنچه كه امروز ناميده مي شود به عنوان يكي از شركت هاي 
معتبر مهندسي مشاور فعاليت خود را آغاز كرد. هرچند همگام با تحوالت دوران انقالب و 
در سال 1359 سهامدار خارجي اين شركت سهام خود را به وزارت نيرو واگذار كرد، اما تا 
سال 1362 شركت با همان نام اوليه به فعاليت ادامه داد و در اين سال سهامداران شركت 
تصميم به تغيير نام آن گرفتند و نام “قدس نيرو” كه تركيبي از نام سهامداران اصلي آن 
يعني آستان قدس رضوي و وزارت نيرو بود در اولين روز تابستان سال 1362 به ثبت رسيد. 
بدين ترتيب اول تيرماه سال جاري همزمان با چهلمين سال فعاليت شركت و سي امين 
ــال ثبت نام جديد آن بود كه اين مناسبت را به فال نيك مي گيريم و با اميد در مسير  س
حركت به سوي اعتالي شركت و فتح قله هاي افتخار گام مي نهيم. در اين راه،  با اعتماد به 
اندوخته چهل سال تجربه و سابقه همكاري با برترين متخصصان كشور، اهدافي بزرگتر 
و جسورانه تر از آنچه تاكنون محقق كرده ايم را نشانه گرفته ايم و به همت و همراهي همه 

دوستان و ياران اميدواريم. 
ــركت نيز به دنبال همين نوجويي و نوخواهي دگرگون شده و از اين پس با  نشريه ش
تغييري چشمگير در شكل و محتوا به دنبال ايفاي رسالت فرهنگي خويش خواهد بود. 
ضمن آنكه در همين جا بايد از تالش هاي مجدانه سردبير قبلي نشريه سركار خانم مهندس 
فتانه دوستدار كه از مديران سختكوش و فعال شركت هستند و طي يازده سال گذشته با 
همه دشواري هاي پيش رو چراغ نشريه شركت را روشن نگه داشتند، تقدير و تشكر به عمل 

آوريم و اميدواريم كه همكاري ايشان با نشريه همچنان ادامه يابد.  
ــت جمهوري جناب آقاي دكتر روحاني و  همدلي مردم در انتخابات اخير كه به رياس
ــورمان بود كه  ــد، بزرگترين اتفاق در عرصه اجتماعي كش انتصاب وزراي جديد منجر ش
ــي و  ــاهد آثار و تبعات خير آن در عرصه هاي سياس ــال هاي پيش رو ش ــاءاهلل در س ان ش
ــيم.  اقتصادي و تحول بزرگ در امر برنامه ريزي و راه اندازي پروژه هاي ملي و صنعتي باش
ــبت، براي كليه دست اندركاران در زمينه امور انرژي و صنعت  ضمن تبريك به اين مناس

آرزوي توفيق مي نماييم.
شركت مهندسي قدس نيرو به عنوان سازماني دانش بنيان، براساس آرمان خود، رسالت 
ــازي ذينفعان در چارچوب ماموريت خويش،  ــاني و آگاه س اجتماعي خود را در اطالع رس
ــت بر ايفاي اين رسالت اجتماعي. اميدواريم كه همه  ــريه حاضر گواهي اس مي داند و نش
ــوزي كه اين نشريه را مي بينند ما را از راهنمايي هاي  همكاران و تمامي خردمندان دلس
مشفقانه خويش محروم نكنند و راهنمايي هاي خود را با سردبير درميان گذارند تا در بهبود 
كيفيت و كميت نشريه به كار گرفته شود. در اين راه طوالني كه در پيش گرفته ايم از كالم 

قدسي حافظ استعانت مي جوييم و مي گوييم:
همتم بدرقه راه كن اي طاير قدس

كه دراز است ره مقصد و من نوسفرم
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در گفتگو با مدیرعامل شرکت قدس نیرو مطرح شد:

آقاي مهندس فرخ امين�ي در س�ال 1370 مدرك 
كارشناسي ارش�د مهندس�ي برق قدرت خود را از 
دانشگاه صنعتي اميركبير دريافت كرده و پيش از 
آن نيز دانشجوی دانش�گاه صنعتي اصفهان بوده 
و مدرك كارشناس�ی ب�رق را درس�ال 1366 اخذ 
كرده اند. نخستين تجربه كاري ايش�ان در صنايع 
فوالد اهواز و به مدت 2 سال، از تيرماه 70 تا پايان تير 
72 بوده است و پس از نقل مكان به  تهران از ابتداي 
مردادماه 72 تا آذرم�اه 77 در مركز تحقيقات نيرو 
مش�غول به فعاليت  بوده اند. س�پس با شكل گيري 

پژوهشگاه نيرو به آنجا منتقل شده و از دي ماه 77 تا 
آخر شهريورماه 89 در ِسَمت هاي مختلفی همچون 
مديريت گروه ان�رژي و مديريت مص�رف و رئيس 
پژوهشكده انرژي و محيط زيست خدمت می كنند. 
آخرين ِسَمت ايشان در پژوهش�گاه  نيرو، معاونت 
پژوهشي و به مدت 4سال بوده است. آقاي مهندس 
امينی پس از آن به شركت مهندسين مشاور غرب 
نيرو منتقل ش�ده و از مهرماه 89 تا پايان مهرماه 91 
به عنوان مديرعامل و عضو هيئت مديره به فعاليت 
می پردازند. ايشان از آبان ماه 91 و با بيش از 21 سال 

س�ابقه كاري قدم به قدس ني�رو گذاش�ته و با نظر 
هيئت مديره بر مسند مديريت  عاملی شركت تكيه 
زدند كه اين حكم با توجه به اعتماد هيئت مديره به 
توانمندي و برنامه هاي ايشان براي يك دوره 2 ساله 
از مردادماه س�ال ج�اري نيز تمديد شده اس�ت.  با 
توجه به اينكه تابستان امسال مصادف با  سي امين 
سال ثبت ش�ركت با نام قدس نيرو و نيز چهل امين 
س�ال آغاز فعاليت ش�ركت اس�ت، بی مناس�بت 
نديديم به س�راغ ايش�ان برويم و از وضعيت فعلي 

قدس نيرو و برنامه های آينده آن بپرسيم.
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جناب آقای مهندس پيش از ورود به بحث ابتدا درباره وضعيت 
حال حاضر شركت مهندسی قدس نيرو صحبت بفرمائيد.

ــي شامل: نيروگاه،  ــب و كار مهندس ــركت قدس نيرو از 6 واحد كس ش
ــت، شبكه هاي انتقال و توزيع، نفت و گاز، آب و ابنيه و انرژي تشكيل  پس
ــده كه هركدام از اين واحدها يك SBU هستند. سرفصل خدمات اين  ش
ــت از خدمات مهندسي، مشاوره، نظارت  ــب و كار عبارت اس 6 واحد كس
ــرح. البته باتوجه  به توان  ــه و نظارت كارگاهي و خدمات مديريت ط عالي
فني موجود، اكثر اين واحدها به غير از خدمات مشاوره، خدمات مهندسي 
ــم ارائه مي دهند. از ميان اين 6 واحد، مجموعه واحد  ــوزه طراحي ه در ح
ــب و كار نيروگاه نسبت به بقيه واحدهاي كسب و كار بزرگتر است و  كس
از سه بخش صنايع نيروگاهي، گازي و بخاري تشكيل شده است. همانگونه 
ــال مصادف با چهلمين سال فعاليت شركت و سی امين  كه می دانيد امس
سال فعاليت با نام قدس نيرو است و طی اين سال ها تغييراتی در شركت 
به وجود آمده است؛ قدس نيرو از سال 84 با تغييراتي كه در خود به وجود 
آورد آمادگي ورود به فعاليت هاي EPC را به دست آورد كه نام شركت هم 
در همان سال از شركت مهندسين مشاور قدس نيرو به شركت مهندسي  
 EPC قدس نيرو تغيير يافت و از آن زمان تا به امروز چندين پروژه به شكل
اجرا شده است و در حال حاضر به دنبال امكان سنجي گسترش فعاليت ها 

ــتيم. هس
ــده در حوزه برق  در اينجا الزم مي دانم با ذكر آماري از خدمات ارائه ش
و انرژي بحث را ادامه دهم. ما تا امروز در احداث بيش از 40هزار مگاوات 
ــكل های مختلف  ــيكل تركيبي به ش ــواع نيروگاه اعم از بخار،  گاز و س ان
ــاور، طراح، نظارت عاليه يا نظارت كارگاهي  دخيل بوده ايم؛ به عنوان مش
و با توجه به ظرفيت نصب شده فعلي نيروگاه هاي حرارتي كشور، اين رقم 
ــركت قدس نيرو در امر احداث بيش از 70درصد از  ــان مي دهد كه ش نش
ــت. در حوزه پست هاي  ــور مشاركت داشته اس نيروگاه هاي حرارتي كش
انتقال و فوق توزيع برای حدود 450پست خدمات مختلفي ارائه شده است 
و در حوزه شبكه هاي انتقال نيز شركت قدس نيرو در امر احداث 25هزار 
كيلومتر شبكه انتقال و فوق توزيع مشاركت داشته است. حوزه نفت و گاز 
ــركت است كه از سال 1382 شكل گرفته  يكي از بخش هاي جوان تر ش
و طي مدت 10سال فعاليت خود در پروژه های مهمی نقش داشته كه از 
آن جمله مي توان به ارائه خدمات مديريت طرح براي خط لوله پنجم گاز 
ــري، نظارت كارگاهي خط ششم گاز سراسري و  خدمات مديريت  سراس

طرح خط نهم گاز سراسري اشاره كرد.
در حوزه آب و ابنيه نيز خدمات مهندسي به چندين سد بزرگ كشور از 
جمله سد ونيار و سد رودبار لرستان ارائه شده است. در مجموع بايد گفت 

كه اين آمار و ارقام نشان از گستردگي كار شركت دارد.
به غي�ر از فعاليت هاي جاري كه در همه واحدهاي كس�ب و 
كار در ح�ال انجام اس�ت پروژه هايي هم وجود دارد كه به نوعي 

شاخص تر هستند؛ از آنها نام ببريد؟
ــاخص شركت، پروژه احداث نيروگاه ِدبيس عراق  يكی از پروژه های ش
ــط وزارت نيروی عراق از شركت  است. تجهيزات اصلي اين نيروگاه توس
زيمنس خريداري شده و ما در اين پروژه كه توسط صانير در حال انجام 
ــت در حوزه طراحي نيروگاه فعاليت مي كنيم. يكي از ويژ گي هاي اين  اس

ــوخته است و در حوزه طراحي نيروگاه  ــت كه نيروگاه 3 س پروژه اين اس
ــوخته در ايران، اين اولين تجربه طراحي نيروگاهي است كه توسط  3 س
مهندسان شركت قدس نيرو انجام می شود. نيروگاه به غير از گازوئيل و گاز 
ــنگين هم كار مي كند و بايد يك واحد كوچك پااليشگاهي  با مازوت س
ــود تا تصفيه مازوت را براي سوخت نيروگاه  در جنب نيروگاه طراحي ش
انجام دهد. يكي ديگر از پروژه هاي قابل ذكر، خدمات مشاوره براي نيروگاه 
ذغال سوز طبس، اولين نيروگاه ذغال سوز در كشور است؛ تجربه جديدي 

كه شركت قدس نيرو از ابتدا درگير آن بوده است.
يكی ديگر از پروژه های شاخص، خط لوله پنجم گاز سراسري از عسلويه 
تا آغاجاري است. اين خط لوله 56اينچی مسيری حدود 500كيلومتر را 
برای انتقال گاز ترش طی می كند و بزرگترين خط لوله انتقال گاز ترش 
ــت  ــور اس ــان و يكي از پروژه هاي بزرگ در حوزه نفت و گاز كش در جه
ــت. پروژه ای با هزينه بيش از  كه مديريت طرح آن با قدس نيرو بوده اس
2ميليارد دالر كه با موفقيت انجام شده و هم اكنون در مراحل پاياني آن 

ــتيم. هس
در حوزه انرژی چه پروژه هايی در حال انجام است؟

ــب و كار انرژي جوان ترين SBU شركت قدس نيرو است و از  واحد كس
ــيار مهم  آنجا كه بهره برداري بهينه از انرژي و انرژي هاي تجديدپذير بس
ــركت قدس نيرو وارد اين بحث شد و طي 8سال كه از عمر اين  ــت ش اس
واحد می گذرد خدمات خوبي در اين حوزه ارائه شده است و در حال حاضر 
ــاور چندين پروژه بادي از جمله احداث يك نيروگاه بادي به ظرفيت  مش
ــازمان توسعه برق است و  ــتيم؛ كارفرماي اين پروژه س 500مگاوات هس

توسط مپنا در حال انجام است.
ــراردادي را  ــتان، ق ــراي احداث يك نيروگاه بادي در پاكس ــالوه ب به ع
ــت اقدام داريم تا خدمات  ــركت ايراني پاكستاني ايران-پاك در دس با ش
ــاوره اين پروژه توسط قدس نيرو انجام  شود. در حوزه  امكان سنجي و مش
ــر يك پروژه CHP دو  ــروگاه CHPهم بخش انرژي در حال حاضر درگي ني
ــت كه كارفرما برق منطقه اي  ــي اس واحد 25مگاواتي در جزيره ابوموس

هرمزگان و مشاور آن قدس نيرو است.
آقاي مهن�دس با توجه به اينكه در صحبت ها به چند پروژه 
خارج از كش�ور اش�اره كرديد و يكي از مباح�ث مطرح در اين 
ش�ماره هم صدور خدمات فني و مهندس�ي است؛ بد نيست از 
اس�تراتژي ش�ركت قدس نيرو در رابطه با صدور خدمات فني و 

مهندسي مطلع شويم.
براي پاسخ به اين سؤال مناسب تر است كه سوابق فعاليت هاي قدس نيرو 
ــور را مرور كنيم و براساس آن صحبت كنيم. تا به امروز  در خارج از كش
ــور انجام شده اما عموماً  ــط قدس نيرو در خارج از كش چندين پروژه توس
ــكل نبوده كه قدس نيرو رأساً اقدام كند بلكه كارها  اين خدمات به اين ش
ــده و ارائه خدمات مهندسي آن به قدس نيرو كه  ــط صانير گرفته  ش توس
سهامدار صانير است واگذار  شده است؛ چراكه برنامه وزارت نيرو اين بود كه 
صدور خدمات فني مهندسي توسط صانير انجام شود. اولين پروژه خارج 
از كشور قدس نيرو مربوط مي شود به خدمات مهندسي 30پست توزيع در 
سوريه و تجربه بعدي آن 3پست و 180 كيلومترخط انتقال 220كيلوولتی 
ــت. در حال حاضر هم پروژه هايی در حال انجام  در كشور سنگال بوده اس
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ــامل خط انتقال 220كيلوولت و  ــت كه ش اس
ــت آن در منطقه گواِدر پاكستان و طراحي  پس
نيروگاه ِدبيس عراق است كه قبالً توضيح دادم و 
پروژه خدمات مهندسي، طراحي و نظارت براي 
برق رساني به هزار روستا در سريالنكا. در مجموع 
ــوابق و نتايج اين پروژه ها نشان مي دهد كه  س
كليه پتانسيل ها و زيرساخت هاي فني موردنياز 
براي صدور خدمات فني مهندسي در قدس  نيرو 
ــب و كار  ــوي ديگر بازار كس ــود دارد. از س وج
داخل كشور با مشكالتي مثل تأمين منابع مالي 
براي اجراي پروژه ها دست به گريبان است. اين 
ــده تا هدف گذاري ارائه خدمات  قضيه باعث ش
ــور خيلي جدي تر مطرح شود  به خارج از كش
ــي از راهكارهاي جدي ما براي برنامه هاي  و يك
كوتاه مدت و بلندمدت نيز همين است بطوريكه 
اين موضوع حتي مستقل از اينكه فضاي كسب 
و كار داخل كشور در آينده چگونه تغيير كند، 
ــت اقدام است. البته سرعت اين كار در  در دس
ــت كه آن هم  حال حاضر چندان مطلوب نيس
متأثر از مشكالت كشور در ارتباطات بين المللي 
ــركت در  ــازماندهي الزم در ش ــت ولی س اس
ــت و واحدهاي مربوطه در حال  حال انجام اس
شكل گيري هستند؛ واحدهاي فني هم در حال 
ــتند و اين موضوع در داخل  سازمان دهي هس
شركت به عنوان يك پروژه خيلي جدي در حال 
ــت و بعد از آن برنامه هاي  پيگيري و انجام اس

الزم طراحي خواهد شد.
در مورد ديگ�ر برنامه هايي كه براي 
آينده شركت درنظر گرفته ايد صحبت 

بفرمائيد.
ــود را درنظر مي گيريم  وقتي وضعيت  موج
ــاركت دولت در تأمين منابع  مي بينيم كه مش
ــاي عمراني در حال  ــي براي اجراي طرح ه مال
كم شدن است كه اين موضوع به خاطر تغييرات 
ــاختاري در حال وقوع و در راستاي اصل 44  س
ــي و تقويت نقش بخش خصوصي  قانون اساس
ــرمايه هاي غيردولتي  ــت. با اين حساب س اس
ــود و كسي كه سرمايه گذار  وارد پروژه ها مي ش
ــا او را كمك  ــاوراني دارد ت ــه مش ــت نياز ب اس
كنند؛ مشاورانی چاالك، منعطف و باقابليت  كه 
سرمايه گذار را هدايت كنند. اين موضوع مبناي 
كار ما است تا تغييرات و تنظيمات جديد براي 
بهبود فضاي كسب و كار را ايجاد كنيم. سرفصل 
ــرعت انجام كارها،  ــن مباحث هم افزايش س اي

افزايش كارايي و بهره وري درون مجموعه است.
چه برنامه هايي براي دستيابي به اين 

هدف داريد؟
ــري موضوع كاري تعريف  ما در ابتدا يك س
ــب پروژه هايی با  ــی در قال ــم؛ موضوعات كردي
ــوب كاري  ــي و چارچ ــدي، هزينه مال زمانبن
ــخص. تعدادي از اين پروژه ها در حال اجرا  مش
ــتند، يكي دو مورد هم از بهمن 91 شروع  هس
شده و در حال خاتمه است و برخي هم امسال 
پايان مي يابد و برخي هم در سال آينده به اتمام 

خواهند رسيد.
اگر امكان دارد برخي از اين پروژه ها 

را نام ببريد؟
ــب و كار، پروژه   ــعه بازار كس در حوزه توس
ــتم بازاريابي شركت تعريف شده  تقويت سيس
ــر آن اجرا  ــم زير نظر مدي ــط يك تي كه توس
مي شود، يكي ديگر از پروژه هاي ما تنوع بخشي 
به كارفرماها از طريق شناسايي بازارهاي جديد 
است. در زمينه افزايش رقابت پذيري هم پروژه  
ــده است و  افزايش كيفيت خدمات تعريف ش
ــاختاري شركت هم  پروژه بازبيني و اصالح س

در همين زمينه در حال اجرا است.
آقای مهن�دس لطفاً آماری از حجم 
كارهای انجام ش�ده از س�ال گذش�ته 

تاكنون ارائه فرمائيد.
ــال 92-91،   ــركت در س ــردش مالي ش گ
ــدود چهل  ــال مالی90-91 ح ــبت به س نس
ــد و تاكنون كه  ــان مي ده درصدافزايش را نش
حدود 10 ماه از اين دوره )سال مالی( گذشته 
ــت حجم قابل قبولي قرارداد جديد منعقد  اس
ــم و اين رقم با توجه به فضاي حاكم بر  كرده اي
كسب و كار براي شركتي كه هنوز به طور جدي 
وارد مباحث EPC نشده و بالغ بر 95درصد اين 
رقم خدمات مشاوره بوده، قابل توجه است. اين 
ــان می دهد كه مجموعه خود را با  افزايش نش

فضاي جديد منطبق كرده است.
ب�ا توجه ب�ه اين آم�ار و ارقام برای 

آينده چگونه هدف گذاری شده است؟
ــراي يك بازه  ــدف عمده و كلي ب ــا با 2ه م
ــركت  ــم انداز ش ــاله، افق و چش زماني پنج س
قدس نيرو را ترسيم كرده ايم؛ مورد اول تثبيت 
ــوان برترين  ــركت قدس نيرو به عن موقعيت ش
ــاور در حوزه هاي توليد، انتقال و  ــركت مش ش
ــركت برتر مهندسي  توزيع برق و يكي از 3ش

گردش مالي شركت در 
سال 91-92،  نسبت 

به سال مالی90-
91 حدود چهل 

درصدافزایش را نشان 
مي دهد و تاكنون كه 

حدود 8 ماه از این دوره 
گذشته است حجم 

قابل قبولي قرارداد 
جدید منعقد كرده ایم 
و این رقم با توجه به 
فضاي حاكم بر كسب 
و كار براي شركتي كه 

هنوز به طور جدي وارد 
مباحث EPC نشده و 

بالغ بر 95درصد این 
رقم خدمات مشاوره 

بوده، قابل توجه است
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مشاور در زمينه طرح هاي آبي و يكي از 10شركت برتر مهندسي مشاور 
در عرصه نفت و گاز در كشور است.

ــركت  ــركت قدس نيرو به عنوان يك ش هدف دوم ارتقاي موقعيت ش
معتبر مهندسي بين المللي در زمينه هاي برق، نفت و گاز و انرژي است. 
البته اين اهداف كيفي هستند و بايد كمي شوند و براي آنها برنامه ريزي 

الزم انجام شود.
ب�ا توجه به اينكه در چش�م انداز تعريف ش�ده قرار اس�ت 
قدس نيرو به يك شركت بين المللي تبديل شود، چه برنامه هايي 
براي مش�اركت با ديگر شركت ها يا خريد سهام يا عضويت در 

مجامع مختلف و ... داريد؟
ــف بين المللي و مجامع  ــرو در مجامع مختل ــال حاضر قدس ني در ح
ــه مورد توجه بوده است.  صنفي مرتبط عضويت دارد و اين زمينه هميش
برنامه ريزی براي مشاركت در پروژه های داخلی هم با توجه به نوع كارها 
تاكنون شكل گرفته و موفقيت آميز هم بوده است؛ اما در بحث كنسرسيوم 
كه يك همكاري بلندمدت است هنوز كار خاصي انجام نشده است و شايد 
ــته ولي در حال حاضر اين مسئله به خصوص  هم تاكنون ضرورتي نداش
براي ارائه خدمات به خارج از كشور بسيار ضروری است. از سوي ديگر با 
توجه به وضعيت فعلي بين المللي كشور يك شركت به تنهايي نمي تواند 
ــركاي مناسب در  موفق عمل كند و يكی از برنامه هاي ما، پيدا كردن ش

بازارهاي هدف است.
قدس ني�رو در زمينه فاينانس تاكن�ون اقدامات خوبي انجام 
داده اس�ت؛ در اين زمينه چ�ه برنامه  اي براي آين�ده داريد؟ آيا 
نقش ش�ركت در حد مش�اوره به كارفرما باق�ي مي ماند يا پيدا 
كردن تأمين كننده مالي و وارد ش�دن به همراه او در پروژه ها هم 

در دستور كارتان قرار دارد؟
ــاوره اي تنها به ارائه  ــايي منابع مالي و خدمات مش فعاليت ما در شناس
مشاوره به كارفرما ختم نخواهد شد و هدف نهائي ما اين است كه تا آنجا كه 
مي توانيم و متناسب با توان مان در اجراي پروژه ها هم شركت داشته باشيم 
و يكی از اهداف ما در پروژه ها همين است كه به همراه فاينانسر وارد شويم 

و در آينده نزديك اين اتفاق خواهد افتاد.
قدس نيرو چه عرصه های جديد كسب و كاری را نشانه رفته 

است؟
ــراي ورود به  ــب ب ــايي بازار مناس قدم اول در مورد اين موضوع شناس
ــت. يك نگاه اين است كه ما هر كجا ديديم پتانسيل  حوزه هاي جديد اس
كار هست، وارد شويم ولی رويكرد ما اين نيست. بلكه ما بررسي مي كنيم 
ــبي و مزيت هاي رقابتي، بازارهاي جديد را  ــب با مزيت هاي نس و متناس
ــايي مي كنيم و براساس آن تصميم مي گيريم. براي نمونه  مي توان  شناس
ــب و كار آب و ابنيه اشاره كرد  ــكل گيري قسمت ابنيه در واحد كس به ش
ــاس مطالعات، تصميم گرفته شد اين بخش ايجاد شود؛ چون هم  كه براس
بازار مناسبي در خارج از شركت براي آن وجود داشت و هم پتانسيل الزم 
ــتيم. در حال حاضر موضوع جدي ما، حوزه حمل  ــركت داش را داخل ش
ــود و از آنجا كه  ــامل مي ش ــت كه مترو را هم ش و نقل ريلي و راهي اس
طرح هاي گسترده اي در شهرهاي بزرگ در حوزه مترو در حال انجام است، 

برنامه ريزي جدي براي ورود به اين حوزه انجام داده ايم.

در حال حاضر ش�ركت با چه مسائل و يا مشكالتي دست به 
گريبان است؟

يكي از مهمترين مشكالت ما كه البته خاص ما هم نيست محدوديت هاي 
مالي است كه مجموعه وزارت نيرو با آن دست به گريبان است؛ پروژه هايي 
كه در حال اجرا است ولي به خاطر محدوديت هاي مالي با وقفه هايي همراه 
است و اين موضوع باعث كند شدن سرعت اجراي طرح هاي رشد و توسعه 

شركت شده است.
از ديگر مشكالت اين است كه نوع برگزاري مناقصات باعث رقابت مخرب 
بين شركت ها شده است. زماني كه مبناي انتخاب يك مشاور براي واگذاري 
كار، حداقل قيمت باشد رقابت مخرب ايجاد مي شود؛ ما از يك سو با كم 
شدن حجم كارها يعنی كم شدن عرضه روبه رو هستيم و از سوي ديگر با 
ــركت ها برای گرفتن كارها مواجه می شويم و اين يعنی  رشد تقاضای ش

شركت ها به هر قيمتي مي خواهند كار را به دست آورند. اگر براي اين اوضاع 
ــود و كارفرماها مراقبت الزم را برای انتخاب شركت های مشاور  فكري نش
ــند، كاهش كيفيت انجام پروژه ها و اتالف منابع مالي اتفاق  ــته باش نداش
ــتر توجه كنند؛ چراكه  مي افتد. در اين زمينه كارفرماهاي دولتي بايد بيش
تجربه نشان داده كارفرماي خصوصي جهت بهره برداري بهينه از سرمايه 

خود توجه الزم را به اين موضوع دارد.
آقاي مهندس با توجه به اينكه بخشي از مخاطبان ما همكاران 

شركت هستند اگر صحبتي با آنها داريد بفرماييد.
من سعي كرده ام جلسات با بخش هاي مختلف را بيشتر و نقطه نظرات 
را منتقل كنم و در جريان نظرات آنها قرار بگيرم اما نكته اي كه مي خواهم 
در اينجا ذكر كنم اين است كه ما همه بايد بپذيريم كه فضاي كسب و كار 
كاماًل  عوض شده است و نمي توانيم منكر آن شويم و خودمان را براي مقابله 
با آن آماده نكنيم. ما بايد اول اين موضوع را از لحاظ ذهني بپذيريم تا قادر 
باشيم رفتار مناسب را انجام دهيم. ارتقاي دائمي كيفيت و سرعت و انعطاف 
در ارائه خدمات يك اصل است؛ چراكه تقاضا براي اينگونه كاركردن است و 
تمام همكاران فارغ از اينكه چه كاري انجام مي دهند و چه جايگاهي دارند 

بايد با اين نگاه به انجام وظيفه بپردازند. 
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اخبار حوزه تولید و  انتقال نیرو ،  آب، انرژي هاي تجدید پذیر،  نفت و گاز
اخبار حوزه انرژی بخشی است كه به طور مفصل به رویدادهای حوزه تولید و انتقال نیرو، آب، انرژی های تجدیدپذیر و نفت و گاز 
و پتروش��یمی در طول یک فصل می پردازد؛ رویدادهایی كه هم در داخل كش��ور اتفاق می افتند و هم در خارج از كشور. سعی ما 
این است كه برای این بخش رویدادهایی را انتخاب كنیم  كه گذر زمان از ارزش خبری شان نمی كاهد و می توانند تا زمان رسیدن 
به دس��ت شما مخاطبان عزیز همچنان ارزش اطاع رسانی داشته باش��ند. ذكر این نكته هم ضروری است كه اخبار خارجی توسط 

هیئت تحریریه از منابع دست اول تهیه و توسط تیم ترجمه نشریه به فارسی برگردانده شده است.

News
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ــائل مربوط به انرژي را در بيست و دومين  وزرا، مديران عامل و متخصصان طيف كاملي از مس
كنگره جهاني انرژي مورد بحث قرار مي دهند.

كميته برگزاركننده كنگره جهاني انرژي به تازگی برخي از عناوين مهمي را كه توسط افراد 
ــاخص در بخش انرژي مورد بحث قرار خواهد گرفت، اعالم كرد. اين كنگره در اكتبر 2013  ش
ــور كره برگزار خواهد شد. كنگره جهاني انرژي اولين گردهمايي انرژي در سطح جهان  در كش
است كه هر سه سال يكبار از سال 1923 تاكنون برگزار شده است و در آن رهبران و متفكران 
حوزه انرژي به بحث و مناظره در مورد مسائل انرژي مي پردازند. عالوه بر آن برگزاري اين كنگره 
ــب و كار را ارائه  ــت كه در آن مديران اجرايي آخرين فناوري ها و فرصت هاي كس فرصتي اس
كنند. كنگره از آغاز تاكنون در بيست 
شهر مهم جهان برگزار شده است. در 
كنگره امسال بيش از 200 سخنران 
كه شامل وزرا، مديران ارشد اجرايي 
صنايع و متخصصان برجسته است 
ــادي، همانند  ــؤاالت مهم و زي به س
ــه در برابر صنعت  ــر ك ــؤاالت زي س
جهاني انرژي در حال حاضر مطرح 

است، پاسخ خواهند داد:
ــركت هاي نفتي دولتي و مستقل بر بازار انرژي مسلط خواهندشد؟/گاز: آيا گاز  نفت: آيا ش
حاصل از سنگ هاي نفتي، نقشه انرژي جهان را تغيير خواهند داد يا فقط حبابي زودگذر است؟ / 
ذغال سنگ: آيا نياز روزافزون به ذغال سنگ بر دغدغه هاي زيست محيطي غلبه خواهد كرد؟ / 
تجديدپذير: آيا دوران خوش اين نوع انرژی ها به سر آمده است؟ / هسته اي: آيا مقررات نظارت 
مؤثر بين المللي، نوزايي انرژي هسته اي را زنده  باقي خواهد گذاشت؟ / آبي: آيا زمان آن فرارسيده 
ــت؟ / بيو س�وخت ها: عوامل بحراني موفقيت براي ماندگاري چنين پروژه هايي چيست؟ /  اس
شركت هاي برق: آيا مدل هاي جديد كسب و كار موفق به تمركززدايي خواهند شد؟ / دسترسي 
به انرژي: آيا در مقايسه با چالش هايي چون نياز به آب و غذا، قابل دسترسي است؟  / امنيت 
ــتند؟ / بهبود محيط زيس�ت: آيا رشد سبز و رشد  انرژي: منابع بعدي بزرگ انرژي كدام هس
سريع اقتصادي قابل انطباق هستند؟ / بهره وري انرژي: آيا شهرهاي ديروز مناسب انرژي فردا 
هستند؟ / مالي: آيا توسعه مالي شامل توسعه سبز هم خواهد بود؟  / نوآوري انرژي: آيا خطر 
سرمايه گذاري مهم تر از حمايت دولتي است؟ / آسيا: آيا اين منطقه مي تواند تبديل به نمونه اي 
از توسعه سبز شود؟  / اوراسيا: آيا مي تواند با مشاركت، قفل بهره وري كامل انرژي را باز كند؟ / 
خاورميانه: آيا مي تواند تعادلي بين نياز هاي صادراتي انرژي، رشد داخلي مصرف انرژي و توليد 
اشتغال را ايجاد كند؟ / آمريكاي التين: منابع پر بركت، اما غوطه ور در انتخاب ها؟  / اروپا: آيا 
مي تواند يكپارچگي مؤثر بازار انرژي را به دست آورد؟ / آفريقا: آيا نقشه راهي براي زيرساخت 
آن وجود دارد؟ براي اطالعات بيشتر مي توان به آدرس  www.worldenergy.org مراجعه كرد.
منبع: كنگره جهاني انرژي

مقامات جمهوری دموكراتيك كنگو و آفريقای جنوبی 
اعالم كرده اند كه بزرگ ترين سد آفريقا را در اينگافالز 
روی رود كنگو احداث می كنند. در فاز نهايی، اين سد 

40هزار مگاوات برق توليد خواهد كرد.
ــال 1394/2015 آغاز  فاز اول اين پروژه كه در س
خواهد شد، 9 ميليارد دالر هزينه خواهد داشت و قرار 
است 4800 مگاوات انرژی توليد كند. خروجی فاز اول 
اين سد از كل خروجی سد اسوان كه در حال حاضر 

بزرگ ترين سد آفريقا است، بيشتر خواهد بود.
ــو دومين رود بزرگ زمين پس از آمازون  رود كنگ
ــت. در اينگافالز )آبشار اينگا(، در هر ثانيه 42هزار  اس
مترمكعب آب سقوط می كند و چنان انرژی عظيمی 
ــاخت های مناسب در آن  آزاد می كنند كه اگر زيرس
احداث شود، می تواند كل انرژی اروپا را نيز تامين كند! 
ــت كه نيازی به  ــی آب رود كنگو به قدری زياد اس دب
ــت سد نيست و  احداث درياچه برای ذخيره آب پش

همين بر ارزش اين سد می افزايد.
ــت طبق آمار منتشرشده از سوی  شايان ذكر اس
ــور در اواخر بهار به مرز  وزارت نيرو، مصرف برق كش
34 هزار مگاوات رسيده است و پيش بينی می شود در 
اواخر تير / اوايل مرداد كه مصرف برق همزمان با اوج 
گرما به بيشترين مقدار ساالنه خواهد رسيد، به حدود 
50هزار مگاوات افزايش يابد. قرار است ظرفيت توليد 

برق كشور تا پايان امسال به 73هزار مگاوات برسد.

كنگره جهاني انرژي
موضوعات مورد بحث در برنامه خود را اعام كرد

سدی كه به تنهایی
تمام مصرف برق ایران را 

جواب می دهد

شرح عكس: نمایی از سد تری گورِجس روی رودخانه 
یانگ تسه در چین كه در حال حاضر بزرگ  ترین سد آبی 

جهان است و 22,500 مگاوات انرژی الكتریكی تولید 
می كند. توان تهایی سد رود كنگو 2 برابر این مقدار 

 پیش بینی می شود.
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آخرين نوآوري آ.ب.ب كه توانايي صرفه جويي در انرژي و كاهش انتشار آالينده ها را 
دارد و به جلوگيري از وقوع خاموشي هاي گسترده كمك مي كند، به بازار عرضه شد. 
ــگامان جهاني در بخش قدرت و فناوري خودكارسازي  ــركت كه از پيش اين ش
ــت، اخيراً اولين مدارشكن ولتاژ پايين جهان با قابليت هاي ذاتي  )اتوماسيون( اس
ــكن هاي موجود با  ــت. جايگزيني مدارش ــراي مديريت انرژي را عرضه كرده اس ب
مدارشكن هاي جديد قابليت رسيدن به صرفه جويي ساليانه 5/8 ميليون مگاوات 
ساعت يا معادل مصرف 1/4 ميليون دستگاه لوازم خانگي را، در هر سال دارد. اين 
صرفه جويي در انرژي باعث كاهش انتشار 4ميليون تن گاز آالينده CO2 يا معادل 
انتشارآالينده هاي يك ميليون اتوموبيل در سال خواهدبود. تنها در تأسيسات يك 
ساختمان، استفاده از اين مدارشكن جديد به جاي انواع قديمي موجب كاهش 15 

درصدي در اوج توان مصرفي خواهدشد. 
مدارشكن هايي از اين نوع در مكان هايي مورد استفاده قرار مي گيرند كه حفاظت 
و كنترل مقادير بزرگي از انرژي در يك محدوده ولتاژ پايين، مانند ساختمان هاي 
صنعتي و تجاري، مراكز ديتا يا كشتي ها، استفاده مي شود. مدارشكن شامل يك 
ــه مصرف انرژي را  ــت ك رله قطع كننده حفاظتي به همراه كنترل كننده توان اس
ــپس بارها را به صورتي مديريت مي كند كه اوج  اندازه گيري و ارزيابي مي كند، س
مصرف برق را براساس تنظيم هاي قبلي كاربر، نگه دارد يا كاهش دهد. اين امر به 
جلوگيري از وقوع خاموشي هاي گسترده نيز كمك مي كند؛ زيرا عامل ريشه اي اين 

موضوع اغلب، ميزان مصرف بيش از مقدار عرضه است. 
براي مديريت انرژي، تأمين برق تجهيزات غيراساسي قطع مي شود و به محض 
اينكه سطح مصرف به ميزان قابل قبول برگشت دوباره وصل مي شود. تصميم گيري 
ــط يك كنترل كننده داخلي و نرم افزار آن صورت مي گيرد كه از  هوشمندانه توس
آلگوريتم هاي پيچيده اي براي تصميم گيري در مورد مناسب بودن زمان كليدزني 
استفاده مي كند؛ به صورتي كه كاركرد كلي يا بهره دهي تجهيزات در حال كار، حفظ 
ــكن در عين حال داراي يك مدول مخابراتي است كه اجازه مي دهد  ــود. مدارش ش
ــتقيماً با ساير  ــتم، مس داده هاي حياتي در مورد مصرف و قابليت اطمينان سيس

پروتكل هاي شبكه هوشمند به اشتراك گذاشته شود. 
منبع: آ.ب.ب   

ــركت آلستوم و شركت رنوآ انرجيا كه از  بخش انرژي هاي تجديدپذير ش
پيشگامان توليد برق بادي در كشور برزيل است، اولين قرارداد را به عنوان 
بخشي از توافقي كه قبالً در ماه فوريه 2013 اعالم كرده بودند، براي تأمين 

تجهيزات نيروگاه بادي واقع در ايالت باهيا، به امضا رساندند.
ــت در سال مالي  اين قرارداد كه ارزش آن حدود 450 ميليون يورو اس
13 / 2012 به ثبت رسيده است. اين مزرعه بادي كه ظرفيت توليدي بالغ 
بر 513 مگاوات را دارد بخشي از چارچوب توافق 1200 مگاواتي است. قرار 
است تجهيزات از سال 2015 به بعد تحويل شود و پرداخت هاي آن نيز از 

سال مالي  15/ 2014 آغاز می شود.
ــتوم و رنوآ دربرگيرنده بزرگترين پروژه ها در بازار  ــاركت ميان آلس مش
نيروگاه هاي بادي، غير دريايي، جهان است. قراردادهاي ديگري نيز به دنبال 
اين اولين سنگ بناي مشاركت منعقد خواهد شد تا كل مقدار توربين هاي 

بادي توافق شده ميان دو شركت را شامل شود.
ــتوم  ــاي تجديدپذير آلس ــش انرژي ه ــل بخ ــرس مديرعام ژروم پك
مي گويد:"اين اولين قرارداد از مجموع پروژه هايي است كه كل ارزش آنها 
ــن پروژه ها حداقل 1/2 گيگاوات  ــش از يك ميليارد يورو خواهد بود. اي بي
برق توليد خواهند كرد و ظرفيت موجود توليد برق بادي برزيل را دوبرابر 

خواهندكرد."
ــت شامل تأمين، بهره برداري  توافقي كه در ماه فوريه به امضا رسيده اس
و خدمات نگهداري حدود 440 دستگاه توربين بادي در برزيل است؛ اين 
توربين ها در كارخانه آلستوم واقع در منطقه كاماخاري در ايالت باهيا توليد 
خواهند شد. آلستوم متعهد شده است كه مجموعه اي از كارخانجات را با 
كمك ساير شركت ها در ايالت باهيا ايجاد كند تا قطعات اصلي توربين ها 

در آنجا توليد شوند.
توربين هاي بادي مدل ECO100 ، مدل پايه براي انواع توربين هاي مدل 

110 و 122 است كه ظرفيت هر واحد آنها بين 2/7 تا 3 مگاوات است.
ــتگاه توربين نصب شده يا در حال  ــتوم تاكنون بيش از 2500 دس آلس
ساخت در بيش از 150 مزرعه بادي در سراسر جهان دارد كه ظرفيتي بالغ 

بر 3800 مگاوات را عرضه مي كنند.

شركت آ.ب.ب اولین مدارشكن ولتاژ پایین 
جهان را عرضه مي كند

آلستوم و رنوآ انرجیا تجهیزات بزرگترین پروژه 
نیروگاه بادي غیر دریایي را تأمین می كنند
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ــد بتنی دو قوسی جهان به  بلندترين س
ارتفاع 325 متر و درياچه ای به طول 60 
كيلومتر و حجم 5.2 ميليارد مترمكعب 
ــرژی برق آبی به ميزان  با هدف توليد ان
ــت  ــتان در دس 1500 مگاوات در لرس
ساخت است. به گزارش پاون مديرعامل 
شركت آب منطقه ای لرستان با بيان اين 
مطلب گفت: در سطح كشور 22 سد بلند توسط شركت توسعه منابع آب 
و نيروی ايران در حال ساخت و بهره برداری است كه چهار سد شامل سد 
ــوره با توليد انرژی برق آبی به ميزان 96 مگاوات و حجم مخزن 1.6  معش
ميليارد مترمكعب، سد رودبار با توليد انرژی برق آبی به ميزان 460 مگاوات 
و حجم مخزن 228 ميليون مترمكعب، سد بختياری با توليد انرژی برق آبی 
به ظرفيت 1500 مگاوات و حجم مخزن 5.2 ميليارد مترمكعب و سد ليرو 
با توليد انرژی برق آبی به ظرفيت 324 مگاوات و حجم مخزن 671 ميليون 
مترمكعب در لرستان قرار دارند. به گفته سيفی، در لرستان 10 سد مخزنی 
در حال ساخت است كه با تكميل و بهره برداری از اين سدها، حدود 400 
ميليون مترمكعب آب تنظيم و مهار و آب موردنياز حدود 38000 هكتار از 
زمين های كشاورزی تأمين می شود؛ ضمن آنكه مشكل آب شرب بعضی 
از شهرها و صنايع برطرف و برای 17000 نفر فرصت شغلی ايجاد می شود.

بزرگترين كارخانه كك سازی خاورميانه 
ــور  ــا حض ب ــان  اصفه ــن  ذوب آه در 

رئيس جمهور افتتاح شد. 
به گزارش اكونيوز از جمله ويژگی های 
منحصر بفرد كارخانه كك سازی شماره 
ــه بزرگ ترين كارخانه ذوب آهن در  س
خاورميانه، ارتفاع هفت متری باتری آن 
است، در حاليكه پيش از اين بلندترين باتری كك سازی خاورميانه حداكثر 

4.5 متر ارتفاع داشت. 
ــال توليد می كند،  ــماره 3 كه 900 هزار تن كك در س ــازی ش كك س
ــراه دارد و ميزان  ــال به هم صرفه جويی ارزی 300 ميليون يورويی در س
ــی دو نيروگاه جديد ذوب آهن نيز بيش از 333 ميليارد و 590  صرفه جوي
ــال است.  واحد جديد كك سازی كه به منظور تأمين  ميليون ريال در س
ــماره سه و امكان استفاده از گاز توليدی برای  كك مورد نياز كوره بلند ش
تأمين سوخت مورد نياز نيروگاه های داخلی اين شركت احداث شده است 
900 هزار تن كك در سال توليد مي كند و زمينه اشتغال مستقيم  481 
نفر و اشتغال غيرمستقيم بيش از 12 هزار نفر را ايجاد كرده است. هزينه 
ريالی احداث واحد كك سازی شماره 3 بيش از يك هزار و 700 ميليارد 

ريال و هزينه ارزی آن 93 ميليون دالر است. 

ــركت بريتيش پتروليوم در تازه ترين   ش
گزارش خود درباره تخمين ميزان ذخاير 
ــه به كاهش  ــان و با توج ــرژی در جه ان
پيش بينی ها در مورد ميزان ذخيره گازي 
روسيه، ايران را در صدر فهرست دارندگان 
ــان و ونزوئال را در  ذخاير گاز طبيعی جه

صدر كشوهای دارنده نفت قرار داد.
به گزارش العالم، شركت بريتيش پتروليوم، در گزارش آماري خود براي 
سال 2012 اعالم كرد: ذخيره گازي كشورهاي جهان بالغ بر 187.3 تريليون 
ــال 2012 بوده است  اين در حالي است كه شركت  مترمكعب در اواخر س
ــال 2011، ذخيره گازي جهان را 208.4 تريليون متر مكعب  بي.پي در س
ارزيابي كرده بود و روسيه براي چندين سال از نظر داشتن بزرگ ترين ذخيره 
گازي در صدر كشورهاي جهان قرار داشت اما براساس گزارش جديد، ميزان 
ذخيره گازي اين كشور از 44.6 به 32.9 تريليون مترمكعب كاهش يافته است. 
به اين ترتيب ايران با ذخيره گازي 33.6 تريليون متر مكعب، براي نخستين بار 
 در طي چند دهه گذشته، در صدر كشورهاي دارنده ذخاير گازي قرار گرفت. 
ــركت بي.پي برغم افزايش چشمگير ذخيره نفتي ايران و  در ارزيابي هاي ش
عراق، اين دو كشور از نظر داشتن ذخاير نفتي، پس از ونزوئال و عربستان در 

مرتبه سوم و چهارم طبقه بندي مي شوند.

ــرط الزم برای توليد بيش از 110 ميليون تن محصول كشاورزي و توليد  ش
ساالنه ميليون ها تن فرآورده معدني و كاالی صنعتی و توسعه هاي اجتماعي 
و اقتصادي، تامين آب و برق است.  معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی وزارت 
نيرو گفت: در صورت بهره برداري از 35 هزار واحد صنعتي در دست ساخت، 
به 10هزار مگاوات ظرفيت جديد تامين برق و 25 هزار ليتر ظرفيت جديد 
توليد آب در كشور نياز داريم. به گزارش پاون، مهندس “رضا انجم شعاع” در 
آيين توديع مهندس “مجيد نامجو” و معارفه مهندس “حميد چيت چيان” 
ــي 35 هزار واحد صنعتي در  ــت: در زمان كنون وزير جديد نيرو، اظهار داش
ــت كه براي بهره برداري از اين واحدها به 10هزار  ــور در حال احداث اس كش
ــت. وی تصريح كرد: برای  ــور نياز اس مگاوات برق و 25هزار ليتر آب در كش
تامين زيرساخت هاي حياتي آب، برق و فاضالب كشور به يك برنامه راهبردي 
و سرمايه گذاري مناسب نياز است و در صنعت آب و برق بايد سرمايه گذاري 
ــرو را وظيفه راهبردي،  ــه امروز وزارت ني ــه اي اتفاق بيافتد. وي وظيف لحظ
ــتر براي فعاليت هاي بخش  ــزي، هدايت، نظارت و فراهم كردن بس برنامه ري
خصوصي عنوان كرد. انجم شعاع به خشكسالي هاي چند سال اخير در كشور 
اشاره كرد و گفت: تامين زيرساخت هاي مسكن مهر، اجراي مرحله نخست 
قانون هدفمندي يارانه ها، تدوين سند چشم انداز وزارت نيرو، تدوين برنامه هاي 
عملياتي، تسهيل سرمايه گذاري بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت قانون 

پنجم توسعه از افتخارهاي چند سال گذشته در صنعت آب و برق است.

ایران دارای بزرگترین ذخیره گاز جهان است

 بلندترین سد دو قوسی جهان
در لرستان احداث می شود

افتتاح بزرگترین كارخانه كک سازی خاورمیانه

لزوم تامین 10 هزار مگاوات برق و 25 هزار 
لیتر آب در كشور
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مديرعامل شركت پااليش گازفجرجم 
ــی در  ــات تعميرات اساس از آغاز عملي
ــگاه گاز كشور با هدف  بزرگترين پااليش

پايداری و استمرار توليد خبر داد. 
مديرعامل شركت پااليش گازفجرجم 
ــرات مهم  ــت: برخی تعمي ــار داش اظه
مستلزم توقف كامل بخش يا بخش هايی 
ــگاه است و برای تحقق اين امر، مجوز سه روز توقف كلی )شات  از پااليش
دان( در پااليشگاه از سوی مسوالن و مركز ارسال گاز، اخذ شده است. وی 
افزود: اين كارمهم و حساس برای رسيدن به توليد پايداردر شركت بسيار 
ــتمرار توليد پااليشگاه تأثير مثبتی  ــك در اس مؤثر خواهد بود و بدون ش
خواهد گذاشت. اسالمی تصريح كرد: با برنامه ريزي دقيق قبل از اخذ مجوز 
ــات دان، تمام قطعات مورد نياز برای انجام تعميرات احتمالی در طول  ش
ــگاه )شات دان ( تأمين شده است و با اتكال به خداوند  توقف كلی پااليش

متعال و نيروی انسانی پرتالش، اين عمليات مهم را اغاز كرده ايم.
مديرعامل شركت پااليش گاز فجرجم در بخش ديگری از اظهارات خود 
موضوع رعايت دستورات ايمنی نيروهای انسانی در حين انجام اين عمليات 
را مورد تأكيد قرار داد و عمليات تعميرات اساسی و توقف كلی در شرايطی 
ــتقيم نيروهای ايمنی بر  ــود كه نظارت لحظه به لحظه و مس انجام می ش

اجرای اين عمليات وجود داشته است.

ــور  كش در  ــتين بار  نخس ــرای  ب ــيدی  خورش ــتم های  سيس ــص   متخص
ــد. ــرج نيرو( ش ــيدی )ب ــك دود كش خورش ــاخت ي ــی و س ــه طراح ــق ب  موف

دكتر علی كسائيان، عضو هيئت علمی دانشكده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران در 
گفت وگو با ايسنا درباره  اين دودكش گفت: دودكش خورشيدی در واقع يك نيروگاه 
حرارتی برای جذب انرژی خورشيد، تبديل آن به انرژی جنبشی و در نهايت توليد 
همزمان انرژی الكتريكی و انرژی حرارتی از آن است. او با اشاره به اينكه نخستين 
پايلوت آزمايشگاهی نيروگاه حرارتی دودكش خورشيدی با همكاری دانشگاه تهران 
و دانشگاه زنجان در دانشگاه زنجان ساخته شده است، اظهار كرد: اين منطقه در 
تمامی طول سال شرايط آب و هوايی مناسبی برای نصب برج نيرو دارد و با اطالعاتی 
كه از سنسور های تعبيه شده در نقاط مختلف اين دودكش به دست آمده، نتايج كار 
آن بسيار رضايت بخش بوده است.به گفته  كسائيان، برج نيرو يا دودكش خورشيدی، 
ــوا را در گرم خانه هايی كه در  ــيله كلكتوری كه حرارت را جمع می كند، ه به وس
اطراف برج هستند، گرم كرده و به سمت مركز برج هدايت می كند. اين هوای گرم 
در برج صعود كرده و پروانه ای را كه در پائين آن قرار دارد، می چرخاند و در نهايت 
ژنراتوری كه متصل به پروانه است، برق توليد می كند. عضو هيئت علمی دانشگاه 
ــر و نگهداری كم هزينه ای دارند،  ــران با تاكيد بر اينكه اين نوع نيروگاه ها تعمي ته
ــان كرد: ويژگی خاص اين نيروگاه ها آلوده نكردن محيط زيست است و  خاطر نش
می تواند افق روشنی برای ساخت و بهره برداری نمونه هايی بزرگ تر برای توليد برق 
ــگاهی نيروگاه حرارتی دودكش خورشيدی نصب  در كشور باشد. پايلوت آزمايش
 شده در دانشگاه زنجان، 13 متر ارتفاع دارد و قطر كلكتور آن به 10 متر می رسد.

ــب 272 رأي  حميد چيت چيان با كس
ــوع 284 رأي مأخوذه از  ــق از مجم مواف

مجلس شورای اسالمی وزير نيرو شد. 
حميد چيت چيان در سال 1336 در 
تبريز به دنيا آمد. وی مدرك كارشناسی 
ــد خود را از دانشگاه  ــی ارش و كارشناس
ــته  ــی اميركبير به ترتيب در رش صنعت
ــال 1374 اخذ كرد  ــی مكانيك سال1364و مهندسی صنايع س مهندس
ــی ارشد در رشته مديريت از مركز آموزش مديريت  ضمن آنكه  كارشناس
دولتی در سال 1376 و مدرك دانشوری مهندسی صنايع را نيز از دانشگاه 

تربيت مدرس در سال 1384اخذ كرده است.
وی در كارنامه خود عضويت در جهاد سازندگی استان آذربايجان شرقی 
ــال 1358، عضويت در سطوح فرماندهی سپاه و حضور در جبهه از  در س
سال 1359 تا دی ماه 1366، نمايندگی مجلس شورای اسالمی دوره سوم 
ــه مجلس و و مخبريت كميسيون نيرو را دارد.  و عضويت در هيئت رئيس
عضويت در هيئت مديره شركت توانير، عضويت در هيئت مديره سازمان برق 
ايران، معاونت وزير نيرو در امور انرژی، معاونت برنامه ريزی و امور اقتصادی 

وزارت نيرو، قائم مقامی وزير نيرو، مشاور عالی وزير و رئيس شورای مشاوران 
ــالمی  ــرو، معاونت هماهنگی و نظارت فرايندی مركز الگوی اس وزارت ني
ايرانی پيشرفت از ديگر سوابق كاری وزير نيرو دولت يازدهم از سال 1371 

بوده است.
ــه  ــيس و پايه گذاری مؤسس ــوزه آب و برق در تأس ــان در ح چيت چي
ــات انرژی ايران،  ــت وزارت نيرو، مركز مطالع ــات و آموزش مديري تحقيق
ــازمان بهره وری انرژی ايران )سابا(،  ــازمان انرژی های نو ايران )سانا(، س س
مركز اطالعات انرژی ايران و آزمايشگاه ملی صرفه جويی انرژی ايران و انجام 

پروژه هاي مربوطه نقش آفرين بوده است.
در سوابق علمی و مشاغل دانشگاهی چيت چيان می توان به عضويت 
وی در هيئت علمی دانشگاه صنعتی سهند ) مربی( و دانشگاه جامع علمی 
-كاربردی و   عضويت در  هيئت امنای دانشگاه صنعتی سهند و دانشگاه هنر 

اسالمی تبريز و دانشگاه تربيت معلم آذربايجان اشاره كرد.
چيت چيان همچنين عضويت در هيئت امنای پژوهشگاه نيرو،  رياست 
هيئت مديره انجمن علمی انرژی بادی ايران، مديرمسئول فصلنامه »نشريه 
ــورای مركز رشد فناوری های دانشگاه صنعتي  انرژی ايران« و عضويت ش

اميركبير را در كارنامه كاری خود دارد.

صندلی وزارت نیرو به چیت چیان رسید

با هدف پايداری و استمرار توليد كشور

آغاز تعمیرات اساسی بزرگترین پاالیشگاه گاز 
دود كش خورشیدی )برج نیرو( هم 

در كشور ساخته شد
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به گزارش خبرنگار مهر، با بهره برداری از يك 
ــهر،  ــيمی در بندر ماهش طرح جديد پتروش
ــماً در توليد  ــال جاري رس ــران تا پايان س اي
 » MDI « ــتراتژيك ــاب و اس محصول كمي
ــازی  ــتيك و خودروس ــه در صنايع پالس ك
ــوده، خودكفا  ــای متعددی ب دارای كاربرده
ــد MDI در مجتمع  ــود. ظرفيت تولي می ش
ــای حرارتی صنايع  ــخت«، عايق ه ــيمی كارون كه در توليد » فوم های س پتروش
ــب دارای كاربردهای متنوع و متعددی  ــازی، رنگ و رزين و صنعت چس خودروس
ــور به  ــت كه نياز 20 تا 25 هزار تنی كش ــاالنه بيش از 40 هزار تن اس ــت س اس
ــران را در رديف يكی  ــخ می دهد و اي ــن محصول پليمری را به طور كامل پاس اي
ــرار می دهد. ــيمی ق ــول كمياب پتروش ــن محص ــده اي ــورهای صادركنن  از كش

ــركت پتروشيمی كارون به زودی با  ــوی ديگر واحد اسيدنيتريك فاز دوم ش از س
ــرداری قرار می گيرد تا به عنوان  ــمی در مدار بهره ب ظرفيتی باالتر از ظرفيت اس
خوراك اين مجتمع در فاز يك و دو مورد استفاده قرار بگيرد و پيش بينی می شود 
ــتگی اين شركت پتروشيمی به اسيد نيتريك به  با بهره برداری از اين واحد، وابس
طور كامل برطرف شود از اين رو در اين واحد پتروشيمی، امكان توليد ساالنه 88 
هزار تن اسيد نيتريك با خلوص 64 درصد نيز فراهم شود. در حال حاضر پيشرفت 
ــعه فاز دوم شركت پتروشيمی كارون بيش از 95  ــاخت و راه اندازی طرح توس س

درصد است.

وزير نفت با اعالم نگرانی از بروز مشكل در تراز 
ــعه فازهای نيمه تمام پارس  گاز كشور، توس
ــد نفت به 4  ــی و افزايش ظرفيت تولي جنوب
ميليون بشكه در روز را دو اولويت اصلی خود 
ــنيم، بيژن زنگنه با  اعالم كرد. به گزارش تس
بيان اينكه در تراز گازی مشكل داريم ، گفت: 
ــت كه فازهای  ــالش وزارت نفت بر اين اس ت
ــرفت بااليی دارند چه ميادين دريايی و چه ميادينی كه در  پارس جنوبی كه پيش
خشكی واقع شده اند را تكميل و در نزديك ترين زمان وارد مدار كند، چراكه امروز 
 با توجه به كمبود توليد گاز، كشور به اين ميادين مشترك نياز اساسی و مبرم دارد.

ــعه اليه  ــاره به اليه نفتی پارس جنوبی تصريح كرد: بهره برداری و توس  وی با اش
ــروژه آزادگان، جزو برنامه های ميان مدت وزارت  نفتی پارس جنوبی و همچنين پ
ــاره به احيای ظرفيت توليد نفت خام و گاز طبيعی، تصريح  ــت. وی با اش نفت اس
ــرد: افزايش ظرفيت توليد نفت ايران منجر به افزايش قدرت چانه زنی در مجامع  ك
بين المللی و اوپك خواهد شد و از اين رو بايد در كوتاه ترين زمان ظرفيت توليد نفت 
 با استفاده از روش های صيانتی به بيش از چهار ميليون بشكه در روز افزايش يابد.

 وزير نفت در خصوص عبور از تحريم ها با ديپلماسی نفتی خبر داد و گفت: تحريم 
موضوعی نيست كه تنها در حوزه نفت باشد بلكه از مجموعه موضوعاتی است كه 
بايد تدابير الزم در بخش های مختلف كشور از سوی رئيس جمهور در حوزه سياست 

خارجی صورت گيرد.

ــگاه شهيد هاشمی نژاد با اشاره به  به گزارش خبرگزاری فارس مدير عامل پااليش
طرح توسعه اين پااليشگاه گفت: با وجود اين كه از سال 1387مجموعه جديدی 
به اين پااليشگاه اضافه نشده است، در همين حال با انجام اقداماتی مانند تعميرات 
اساسی و بهينه سازی ظرفيت توليد پااليشگاه سير صعودی متناسبی داشته است و 
هم اكنون پااليشگاه شهيد هاشمی نژاد با ظرفيت توليد 50 ميليون متر مكعب گاز 
در روز، تامين گاز شش استان حوزه شمال و شرق كشور شامل خراسان رضوی، 
خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، مازندران و بخشی از استان سمنان را 
برعهده دارد. حسنی گفت: نسبت گاز مصرفی پااليشگاه نسبت به گاز خام دريافتی 
از 3.6 درصد در سال 1387 به 2.3 درصد در سال 91 كاهش يافته و پيش بينی 

شده است، در سال 94 نيز به 1.5 درصد برسد.اين در حالي است كه ظرفيت توليد 
پااليشگاه از 15.8 ميليارد متر مكعب در سال 87 به 17.19 ميليارد مترمكعب گاز 
در سال گذشته رسيد. در ادامه اين نشست، حسنی به برخی پروژه های پژوهشی 
در پااليشگاه خانگيران سرخس اشاره كرد و تهيه آسفالت گوگردی را يكی از اين 
پروژه ها برشمرد و گفت: در اين پروژه با جايگزينی 40 درصدی گوگرد به جای قير 
در آسفالت، كاهش هزينه قابل توجهی ايجاد شده است، بر اين اساس در صورت 
عدم صادرات گوگرد، از اين محصول می توان در بخش های ديگر استفاده كرد. وی 
تصريح كرد: توليد گوگرد نيز از 582 هزار تن در سال 1387به ميزان 626 هزار تن 

در سال 91 رسيده است.

زنگنه اولويت های وزارتش را اعالم كردرونمايی ايران از يك محصول كمياب پتروشيمی

مدير عامل پااليشگاه شهيد هاشمی نژاد خبرداد

 در تراز گازی مشكل داریمخودكفایی از واردات یک پلیمر استراتژیک

اولویت های اصلی صنعت آب و برق/ اصاح ساختار اقتصادی مهم ترین ماموریت است 

ظرفیت روزانه تولید 50 میلیون متر مكعب گاز در پاالیشگاه خانگیران

وزير نيرو می گويد: باتوجه به اهميت و فراگيری خدمات آب و برق مجموعه ای از 
اقدامات مورد نياز است، اما اولويت من در كوتاه مدت، شتاب بخشی به فعاليت ها و 
ارتقاء كمی و كيفی آنها و مديريت و ساماندهی چالش های تاثيرگذار در حوزه آب 
و برق است. حميد چيت چيان در گفت وگو با ايسنا افزود: درميان مدت پايه گذاری 
ــائل فنی، زيست محيطی،  معماری مجدد خدمات آب و برق بر پايه توجه به مس
ــی و فناوری های روز و اصالح نگاه و رويكرد مديريتی از تمركز  اقتصادی، اجتماع

بر توسعه ظرفيت توليد برق و تأمين آب به مديريت پايدار، اقتصادی باكيفيت، با 
مشاركت مردم و سازگار با مسائل اجتماعی و محيط زيست است.

چيت چيان تصريح كرد: به عبارت ديگر در مديريت صنعت آب و برق از نگاه صرفاً 
سازه ای به نگاه جامع )سازه ای و غير سازه ای( حركت می كنيم. 

به گفته وزير نيرو دولت تدبير و اميد، اصالح ساختار اقتصادی و تأمين و تجهيز مالی 
صنعت آب و برق، مهمترين اولويت اين وزارتخانه است.
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 ارتقای 14 پله ای جایگاه جهانی ایران
در ذخیره سازی گاز طبیعی

افزایش بیش از 5 درصدی
ظرفیت نیروگاه های برقابی كشور

ایران پره توربین بادی
با ظرفیت 2,5 مگاوات تولید می كند

ــارس با  ــزارش خبرگزاری ف ــه گ ب
ــل پايانی و  ــدن به مراح نزديك ش
ــازی گاز در مخزن  ــاز ذخيره س آغ
ــان  ذخيره سازی  شوريجه خراس
رضوی كه دومين مخزن ذخيره  گاز 
در كشور به شمار می رود، رتبه ايران 
در زمينه ذخيره سازی گاز طبيعی 
از رتبه نوزدهم به رتبه پنجم جهان ارتقا می يابد. در حال حاضر بيش از 
ــزن ذخيره گاز طبيعی با مجموع ظرفيت حدود 331 ميليارد  600 مخ
ــر جهان وجود دارد كه اياالت متحده آمريكا با  مترمكعب گاز در سراس
ــب گاز طبيعی 35 درصد  ــازی 121 ميليارد مترمكع ظرفيت ذخيره س
ذخيره سازی گاز جهان را در اختيار دارد. روسيه نيز توانايی ذخيره سازی 

106 ميليارد مترمكعب گاز طبيعی را دارد.
نياز به ذخيره سازی گاز طبيعی در ايران به دليل عدم رعايت الگوی 
مصرف گاز بسيار زياد است، زيرا ميانگين مصرف روزانه در چهار ماه سرد 
سال 2.5 برابر بيش از ميانگين مصرف در هشت ماه گرم و معتدل است 
كه گاهی اين افزايش در روزهای سرد زمستان به چهار برابر هم می رسد. 
ــور  ــازی گاز در كش به همين دليل تاكنون 220 مخزن برای ذخيره س
شناسايی شده است كه از اين تعداد 40 مخزن مناسب برای ذخيره سازی 
گاز طبيعی تشخيص داده شده است. براساس اين گزارش به طور متوسط 
هر كشور به منظور حفظ امنيت انرژی در داخل خاك خود بايد 14 درصد 
ــاالنه خود را به ذخيره سازی اختصاص دهد و با فرض  از گاز مصرفی س
مصرف ساالنه 107 ميليارد مترمكعب گاز در ايران، حداقل بايد تا پايان 
برنامه پنجم توسعه، ذخيره سازی 14 ميليارد مترمكعب گاز و برداشت 

روزانه 130 ميليون مترمكعب از آنها تحقق يابد.

ــازی  ــره برداری و بهينه س ــر نظارت بر به مدير دفت
ــركت مديريت منابع آب ايران  نيروگاه های برقابی ش
ــش از پنج درصدی ظرفيت نيروگاه های  از افزايش بي

برقابی كشورطی سال گذشته خبر داد.
ــتيری” گفت:  ــزارش پاون مهندس “فربد اس به گ
ظرفيت نصب شده نيروگاه های برقابی كشور در پايان 
سال 1391 به 9746 مگاوات رسيد. به گفته وی، اين 
ــال پيش از آن 5.4 درصد افزايش را نشان می دهد. وی گفت: سهم  ــه با س ميزان در مقايس
ظرفيت نصب شده نيروگاه های برقابی از كل ظرفيت نصب شده نيروگاه های كشور تاكنون، 

14 درصد است.

ــازی پره توربين بادی با ظرفيت 2.5  عمليات بومی س
ــركت مديريت  ــط ش ــگاوات با برگزاری آيينی توس م

پروژه های نيروگاهی ايران )مپنا( آغاز شد. 
به گزارش پاون مديرعامل مپنا با بيان اينكه فناوری 
ساخت پره توربين بادی تاكنون در كشور ما بومی نبود 
ــرايط حاضر از لحاظ اقتصادي استفاده از  گفت: در ش
ــيار مقرون به صرفه است و  انرژي هاي تجديدپذير بس
ــازی پره توربين بادی، بتوانيم جايگاه كشور را در استفاده از  ــتيم كه با بومی س اميدوار هس
ــيلي ارتقا دهيم. دكتر “عباس علي آبادي” افزود: پره يكي از اجزاي  انرژي هاي نو و غير فس
حساس توربين هاي بادي است كه با توليد و راه اندازي اين قطعه مي توانيم سهم بيشتري را 

در استفاده از انرژي هاي تجديدپذير در جهان داشته باشيم.

بريتيش پتروليوم در گزارشی اعالم كرد توليد برق هسته ای ايران 
ــال 2012 معادل انرژی 300 هزار تن نفت بوده و اين كشور  در س

سی امين توليدكننده برق هسته ای در جهان شناخته شده است.
ــش پتروليوم  ــی بريتي ــركت انگليس ــنيم ش ــزارش تس به گ
ــرور آماری  ــوم به »م ــود موس ــاالنه خ ــزارش س ــی از گ در بخش
ــان با كاهش  ــته ای در جه ــرژی جهان 2012« توليد برق هس ان
ــت.  ــده اس ــال قبل از آن مواجه ش ــبت به س ــدی نس  6.9 درص

در اين گزارش كه برای شصت و دومين سال متوالی منتشر شده است برای نخستين 
بار ايران به عنوان سی امين كشور توليدكننده بين كشورهای دارای برق هسته ای 
قرار گرفته است. سهم ايران از كل برق هسته ای توليدی در جهان طی اين سال 
 0.1 درصد اعالم شده است كه با توليد برق هسته ای در سوئيس برابر بوده است. 
ــهم 32.7 درصدي  ــاس اين گزارش آمريكا با 2.9درصد كاهش توليد با س بر اس

ــته ای جهان طی سال  همچنان بزرگترين توليدكننده انرژی هس
ــت و پس از آمريكا،  كشورهای فرانسه با  ــناخته شده اس 2012 ش
17.2 درصد و روسيه با 7.2 درصد به ترتيب رتبه های دوم و سوم را 
از اين نظر به خود اختصاص داده اند. آمار ارائه شده از سوی بريتيش 
پتروليوم نشان می دهد گروه 1+5 )كشورهای آمريكا،  فرانسه،  انگليس، 
ــيه و چين( مجموعاً 67.8 درصد از كل برق هسته ای  آلمان،  روس
 توليدشده در جهان طی سال 2012 را به خود اختصاص داده است. 
گفتنی است ايران تنها كشور توليدكننده برق هسته ای در خاورميانه و شمال آفريقا 
به حساب می آيد. سهم برخی كشورهای ديگر از كل توليد برق هسته ای جهان در 
سال 2012 عبارت است از: كانادا 3.9 درصد،  مكزيك 0.4 درصد،  آلمان 4 درصد ،  
انگليس 2.8 درصد ،  چين 3.9 درصد  ، هلند 0.2 درصد ،  آفريقای جنوبی 0.6 درصد ، 

هند 1.3 درصد،  و ژاپن 0.7 درصد.

بریتیش پترولیوم؛ آمار تولید برق هسته اي در جهان را اعام كرد
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مدير امور مهندسی عمران طرح سد و نيروگاه سيمره از پايان يافتن 
عمليات نصب نخستين واحد 160 مگاواتي نيروگاه برقابی سيمره 

در مهر امسال خبر داد.
ــدس »عليرضا جعفری« گفت: در مراحل  به گزارش پاون مهن
مختلف مطالعه و اجرای اين سد بتنی دو قوسی، ابتكارهای ارزنده ای 
به كار رفته از جمله استفاده از نوار نقاله در اجرای عمليات بتن ريزی 
بدنه سد و همچنين كنترل واكنش زايی سنگدانه ها با مصرف سيمان 

پوزوالنی ويژه كه همه اين موارد نشانگر كيفيت مطلوب مديريت، طراحی و اجرای 
ــد سيمره را حدود 600  ــت. وی حجم بتن ريزی بدنه س اين پروژه بزرگ ملی اس
هزار مترمكعب اعالم كرد و درخصوص آخرين وضعيت اجرای طرح سيمره، اظهار 

داشت: هم اكنون عمليات بتن ريزی بدنه و سرريز سد سيمره به پايان رسيده است.
ــيمره با اشاره به تأثير زياد خشكسالی بر  ــی عمران طرح س مدير امور مهندس
روی آورد حوضه آبريز رودخانه كرخه و خالی شدن 70 درصد ظرفيت سد بزرگ 
ــال گذشته، گفت: با وجود اينكه در سال 1391 سد سيمره هنوز به  كرخه در س
مرحله آبگيری كامل نرسيده بود اما براساس دستور وزارت نيرو حدود 650 ميليون 
مترمكعب از آب ذخيره شده در اين سد به منظور تأمين آب كشاورزان استان های 

ــازی  ــت رهاس ــكالت پايين دس ــتان و نيز حل مش ايالم و خوزس
ــت. جعفری افزود: يكی از اهداف اصلی سد سيمره، تأمين  شده اس
آب تنظيم شده برای پايين دست بود كه سد سيمره توانست پيش 
از آبگيری كامل به خوبی اين وظيفه را در زمان مناسب انجام دهد. 
مدير امور مهندسی برق و مكانيك طرح سد و نيروگاه سيمره نيز 
با بيان اينكه عمليات نصب نخستين واحد نيروگاه سيمره در مهر 
ــال پايان می يابد، اضافه كرد: هم اكنون نيروگاه سيمره با 88  امس
درصد پيشرفت فيزيكی مراحل پايانی عمليات اجرايی را تجربه می كند. مهندس 
ــوم اين نيروگاه نيز با 76 درصد  ــم« گفت: واحدهای دوم و س »عبدالمجيد هاش
ــال جاری تكميل  ــرفت در عمليات نصب به ترتيب در ماه های آبان و آذر س پيش
می شوند. سد بتنی دو قوسی 180 متری سيمره با مخزن 2.8 ميليارد مترمكعبی 
ــتان ايالم، دارای نيروگاهی با سه واحد 160 مگاواتي و  به عنوان بلندترين سد اس
ظرفيت توليد ساالنه 850 گيگاوات ساعت برق است. طرح سيمره كه حد فاصل 
ــتان بر روی رودخانه سيمره و 40 كيلومتری شمال غربی  ــتان ايالم و لرس دو اس
شهرستان دره شهر احداث شده است، تاكنون بيش از 90 درصد پيشرفت فيزيكی 

داشته است.

ــار 74هزارتن گاز متان  ــركت فاضالب تهران با اعالم كاهش انتش مديرعامل ش
ــل درآمد ارزی قابل  ــازمان مل ــال گفت: با ثبت اين پروژه در س از فاضالب در س
توجهی نصيب كشور می شود. به گزارش خبرنگار مهر، اصغر رياضتی گفت: درآمد 
كسب  شده از اجرای پروژه های سازگار با محيط زيست به اين صورت است كه به 
ازای كاهش انتشار يك تُن دی اكسيد كربن يك برگه بهادار گواهی كاهش انتشار 
CER به مجری پروژه اعطا می شود و اين شركت با مشاركت در كاهش توليد حدود 

74 هزار تُن متان در سال درآمد اضافه ای را از فروش اين اوراق برای پروژه فراهم 
كرده است. مديرعامل شركت فاضالب تهران تصريح كرد: با اجرا و پياده  سازی ساز 
ــات طرح فاضالب تهران ساالنه بيش از 10  ــعه پاك CDM در تأسيس و كار توس
ميليارد ريال درآمد مستقيم و منابع حاصل از صرفه  جويی عايد شركت فاضالب 

ــود. رياضتی اظهار داشت: شركت فاضالب تهران به منظور شناسايی  تهران می ش
ــعه پايدار و  ــب فناوری  های جديد در زمينه تصفيه فاضالب، كمك به توس و جل
همچنين جذب درآمدهای حاصل از فروش گواهی به دست  آمده از كاهش حدود 
74 هزار تُن انتشار متان در سال، با جمع آوری بيوگاز حاصل از تصفيه فاضالب 
نسبت به توليد 4.8 مگاوات برق از طريق نيروگاه های توليد همزمان برق و حرارت 
ــعه پاك در تصفيه خانه های فاضالب  ــاز و كار توس )CHP( اقدام كرده و پروژه س
جنوب و غرب تهران را نيز پيگيری كرده است. وی ادامه داد: با ثبت اين پروژه در 
سازمان ملل و ورود به بازار كربن برای فروش گواهی های كاهش نشر به كشورهای 
عضو، ضمن ثبت اين طرح به عنوان بزرگترين طرح ساز و كار توسعه پاك در بخش 

فاضالب در منطقه، درآمد قابل توجه ارزی نيز عايد كشور خواهد شد.

ــرد: نصب صحيح  ــابا( اعالم ك ــازمان بهره وری انرژی ايران )س س
ــرف برق و هزينه آن  ــای گازی نقش مهمی در كاهش مص كولره
ــتين مورد در استفاده از كولرهای گازی  دارد. به گزارش پاون نخس
ــاحت فضای  ــب با مس ــپيليت(، توجه به ظرفيت كولر متناس )اس
ــب پنل داخلی  ــزان ارتفاع محل نص ــت. همچنين مي محيط اس
ــطح زمين  ــانتيمتر از س ــر بايد بين دو متر تا دو متر و 20 س كول
باشد. موقعيت قرار گرفتن كندانسور بيرون نسبت به پنل داخلی 

ــت كه بهتر است كندانسور بيرونی از پنل داخلی پايين تر باشد.  مورد ديگری اس
ــير جريان  ــون نصب كولر گازی در مس ــزارش، رعايت مواردی همچ ــن گ بنابراي
ــتات بر روی 24 تا 26 درجه،  ــايه بان(، تنظيم ترموس ــايه )نصب س هوا و محل س

ــگ در كولر  ــتفاده از مواد ضدزن ــای مبرد و اس ــق كاری لوله ه عاي
ــپيليت، موجب طوالنی شدن عمر دستگاه و شبكه  گازی های اس
كندانسور و تبادل سريع گرما و سرما می شود و در كاهش مصرف 
ــل دارد. ــه كولرها تاثير متقاب ــازده نهايی اينگون ــرق و افزايش ب  ب

هنگام نصب كولرهای گازی و اسپيليت ها بايد مراقب بود تا گرد و 
ــود؛ زيرا اين ذرات ممكن  غبار و ذرات ريز وارد لوله های مبرد نش
ــت لوله مويين كولر را مسدود كرده و به كمپرسور صدمه بزند  اس
ــدن عمر دستگاه شود. انتخاب محل مناسب و نصب  و در نتيجه موجب كوتاه ش
ــت اجزای اسپيليت ها ضمن كاهش مصرف برق، موجب افزايش طول عمر  درس

مفيد آنها می شود.

نصب نخستین واحد نیروگاه برقابی سیمره در مهر امسال

كاهش انتشار 74هزارتن متان از فاضاب

نصب صحیح كولرهای گازی به كاهش هزینه برق كمک می كند



موضوع ویژه
Subject  Insight
فصلنامه علمی  - خبری  قدس نیرو  شماره اول  تابستان 1392

گزارش میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی، یكی از مهمترین بخش های اقتصادی گزارش سالیانه 
بانک جهانی درخصوص شاخص های توسعه محسوب می شود. در ایران نیز خدمات فنی و مهندسی 
یكی از مهم ترین حوزه های صادرات غیرنفتی محس��وب می ش��ود و دلیل اصلی این امر بهره مندی 
ایران از منبع عظیم نیرو ی انسانی متخصص و وجود دانش و تخصص در حوزه های مرتبط از قبیل 
راه س��ازی و ساختمان، سدسازی، تولید و انتقال نیرو، نفت، گاز و پتروشیمی و احداث كارخانجات 
صنعتی اس��ت.  ارزش افزوده ای كه در صدور خدمات فنی و مهندس��ی وجود دارد، همراه با نیاز 
روزافزون اقتصاد جهانی به توسعه عمرانی و زیرساختی، یک فرصت جهانی است برای شركت های 
ایرانی تا از فرصت مغتنم استفاده كرده و با تدبیر و مدیریت صدور خدمات فنی و مهندسی، میزان 

بهره مندی خود را از فرصت های بین المللی افزایش دهند.



 Gh
od

s N
iro

o 
Q

ua
rt

er
ly

 S
ci

en
ce

 &
 N

ew
s M

ag
az

in
e 

 N
o.

1 
 S

um
m

er
 2

01
3

19

Su
bj

ec
t  In

si
gh

t
ژه

 وی
وع

ض
مو

تاريخچه صادرات خدمات فني- مهندسي در ايران به 
بعد از جنگ عراق و كويت)1369( برمي گردد. در آن 
زمان تعدادي از شركت هاي دولتي در كويت شروع به 
فعاليت كردند، اما اين فعاليت ها دنباله دار نبود. هرچند 
روند صادرات خدمات فني- مهندسي از سال 1372 
آغاز شد اما از سال 78 مورد توجه جدی قرار گرفت 
كه البته در سال های ابتدايی ميزان آن ناچيز بود. در 
ــال 80 مجموع صادرات خدمات فنی و مهندسی  س
ــب ارزش قراردادهای منعقد شده 575  كشور برحس
ــد و اين رقم در سال های 81،  ميليون دالر اعالم ش
82 و 83 به ترتيب به 257، 530 و 941 ميليون دالر 
ــال 84 جمع صادرات خدمات فنی  بوده است. در س
و مهندسی برحسب ارزش قراردادهای منعقده يك 
ميليارد و 594 ميليون دالر شد و يك سال بعد به يك 
ميليارد و 602 ميليون دالر رسيد و در سال های 86 
ــن رقم به ترتيب به 2.075 و 2.556 ميليارد  و 87 اي

دالر افزون شد.
ــال 88 ارزش قراردادهای منعقده در زمينه  در س
ــی به 3.81 ميليارد  صادرات خدمات فنی و مهندس
ــدی 20 درصدی را نسبت به سال  دالر رسيد و رش
ــات فنی و  ــادرات خدم ــرد. روند ص ــل تجربه ك قب
مهندسی در سال 89 نيز با 10 درصد رشد همراه شد 
و از مرز 3.3 ميليارد دالر فراتر رفت. اين روند افزايش 
در سال 90 نيز ادامه يافت و ارزش صادرات خدمات 
فنی و مهندسی با رشدی 24 درصدی به 4.1 ميليارد 
دالر رسيد. در واقع صادرات خدمات فنی و مهندسی 
ــان ترين تجربه خود را در اين سال پشت سر  درخش
گذاشت. اما در سال 91 با توجه به مشكالت عديده ای 
كه به واسطه اعمال محدوديت های بين المللی بر سر 
راه صادرات خدمات فنی و مهندسی ايجاد شده بود، 
ــبت به  عملكرد اين بخش با كاهش 44 درصدی نس
سال 90 به رقم 2.3 ميليارد دالر رسيد. درمجموع از 
سال 1380 تا پايان سال 91 ارزش مجموع خدمات 
ــی صادر شده از كشور به بيش از 22  فنی و مهندس

ميليارد و 930 ميليون دالر می رسد. 
تعداد بازارهای هدف

ــال های مختلف با  ــداد بازارهای هدف طی س تع
نوساناتی همراه بوده است؛ تا سال 80 صادرات خدمات 
ــی به 12 كشور محدود شده بود. اين  فنی و مهندس
رقم در سال 81 به 11 ، سال 82 به 15 و در سال 83 
به 24 كشور رسيد.  در سال 84 تعداد بازارهای هدف 
در اين بخش به 15 بازار كاهش يافت اما در سال های 

ــی يافت و در انتهای فعاليت دولت نهم، تعداد بازارهای  بعد تعداد بازارها روند افزايش
هدفی كه شركت های فنی و مهندسی موفق به اخذ پروژه در آنها شدند به 29 بازار 
رسيد كه اين روند با وضع تحريم هاي بين المللي در سال های 90 و 91 دچار افت شده 
و با اين حال صادرات خدمات فنی و مهندسی به 11 بازار هدف ادامه يافت.  مهمترين 
ــی در سال های اخير،  اتفاق در زمينه بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندس

ورود شركت های ايرانی به بازارهای آمريكای جنوبی بوده است.
تعداد شركت های صادركننده خدمات فنی و مهندسی

ــال 80تا 84 در مجموع 78 شركت فعال در حوزه خدمات فنی و مهندسی  از س
موفق به اخذ پروژه در بازارهای هدف شدند. اوج شكوفايی فعاليت شركت های فنی 
و مهندسی ايرانی در بازارهای بين المللی را می توان طی سال های 84 تا 88 مشاهده 
كرد؛ به نحوی كه در اين مدت تعداد 118 شركت ايرانی تجربه فعاليت در بازارهای 
بين المللی را پيدا كردند. در چهار سال گذشته  نيز بيش از 100 شركت موفق به اخذ 
پروژه در بازارهای بين المللی شدند. شركت ها در سال های 80 تا 84 درمجموع موفق 
به اخذ 140 پروژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی در بازارهای هدف شدند. اما در 
چهارسال بعد از آن  شركت های فنی و مهندسی كشورمان موفق به اخذ 290 پروژه 
در بازارهای هدف شدند. در چهار سال گذشته شركت های ايرانی توانستند 205 پروژه 
را در بازارهای بين المللی از آن خود كنند. درمجموع روند افزايش تعداد پروژه های فنی 
ــی در بازارها كه می توان آن را جهش ناميد از سال 1384 آغـاز و در سال  و مهندس
1386 به اوج خود )يعنی 117 پروژه ( رسيده است و پس از آن يعنی طی سه سال 
ــيده  ــال 1391 به 56 پروژه رس 1387 تا 1389 اين روند كاهش يافته و در پايان س
ــط ارزش پروژه ها در سال 1386 كه بيشترين تعداد پروژه گرفته شده   ــت. متوس اس
17.5 ميليون دالر است؛ در حاليكه اين عدد در سال 1390 به 171 ميليون دالر در 

هر پروژه رسيده است.
كدام كشورها؟

به گفته مسئول امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت ايران از مجموع ميزان 
صادرات خدمات فنی و مهندسی سال 91 تنها يك و نيم ميليارد دالر خدمات فنی 
ــتر اين صادرات در زمينه ايجاد نيروگاه،  ــی به عراق صادرات شده كه بيش و مهندس
ــه نفت و گاز  ــازی و ايجاد خطوط لول ــهرداری ها، ساختمان س ــی برای ش كانال كش

بوده است؛ اين رقم از بازاری مناسب در نزديكی كشور خبر می دهد.  
ــورهاي همسايه،  ــي ايران كش مهمترين بازارهاي هدف خدمات فني - مهندس
كشورهاي آسياي ميانه، كشورهاي حوزه خليج فارس و شمال آفريقا هستند. در بين 
همسايگان غرب و شمال غرب)تركيه، عراق، سوريه و لبنان( در سال هاي اخير كشور 
تركيه بازار مناسبي براي صادرات خدمات فني- مهندسي ايران نبوده است. شرايط 
كشور عراق و نياز اين كشور به بازسازي و روابط سياسي مناسب ايران با اين سه كشور 

مي تواند اين كشورها را به بازار مناسب خدمات فني-مهندسي ايران تبديل كند.
ــود كيفيت صادرات  ــي معياري براي بهب ــروزه صادرات خدمات فني-مهندس ام
به شمار مي رود. توسعه صادرات خدمات فني- مهندسي در سايه رونق توليد و خدمات 
امكان پذير است. به كارگيري فناوري هاي نوين در سايه يك اقتصاد دانش بنيان الزمه 
دستيابي به جايگاه معتبر در صادرات خدمات فني- مهندسي است؛ موقعيت منطقه اي 
مناسب ايران از لحاظ همجواري با كشورهايي كه توان تكنولوژيكي كمتري داشته و در 
عوض مشتركات فرهنگي بسياري با ايران دارند مي تواند مزيتي براي ايران در خصوص 

صادرات خدمات فني- مهندسي فراهم آورد.  

راهکاری برای امروز و فردا

صادرات خدمات فنی و مهندسی
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جناب آقای مهندس نظام الملكي، ضمن تشكر از شما به خاطر وقتی 
كه در اختيار ما قرار داديد به عنوان اولين پرس�ش بفرمائيد وزارت نيرو 

در زمينه صدور خدمات فنی و مهندسي چه سياستی را دنبال می كند؟
ــتيد طی سال هاي گذشته وزارت نيرو فعاليت هاي  همانطور كه مستحضر هس
ــي در بخش آب و برق  ــعه صدور خدمات فني و مهندس زيادي را در رابطه با توس
ــركتی برای راهبری امر صادرات خدمات  ــور انجام داده است؛ مثل تأسيس ش كش
ــركت بين شركت هاي صنعت آب و برق  ــی تا هم كار از طريق آن ش فنی مهندس
تقسيم شود و هم نظارت دقيقي از سوي وزارت نيرو وجود داشته باشد. به مرور زمان 
شركت هاي خصوصی ايراني در صنعت آب و برق صاحب تجربه شدند و برای حضور 

در مناقصات خارجی آمادگی الزم را به دست آوردند. 
آن تشكيالت دولتي كه وزارت نيرو قبالً راه انداخته 
بود هم به مرور زمان به بخش خصوصي واگذارشد و 
نقش دولت از سرپرستي امر به نظارت و حمايت از 
شركت ها براي صدور خدمات مهندسي تغيير يافت.

روند حضور ش�ركت های صنعت آب و 
ب�رق در مناقصات خارج�ي در حال حاضر 

چگونه است؟
شركت ها از چند روش برای حضور در مناقصات 
استفاده می كنند؛ يك راه اين است كه شركت هاي 
ــي،  ــي با قابليت صدور خدمات فني و مهندس ايران
ــور هدف دفتری ايجاد و  ــان اقدام و در كش خودش
ــاركت و يا  ــريكی پيدا می كنند و از طريق مش يا ش
ــور می يابند.  ــورها حض ــتقالً در مناقصات كش مس
ــی از وزارت نيرو می گذرد؛ به اين  روش ديگر به نوع
ــكل هاي صنعت  ــكل كه ما از ارتباطی كه با تش ش
آب و برق مثل سنديكاي برق يا انجمن هاي صنفي 
ــتفاده كرده،  ــركت هاي آب و فاضالب داريم اس ش
اطالعات شركت های فعال در زمينه صدور خدمات 
را می گيريم و در جلساتی كه با افراد وزارت خارجه 
ــفرا سفارتخانه هاي جمهوري اسالمي ايران در  يا س
كشورهای مختلف داريم و يا در جلسه با مسئوالن 
آب و برق كشورها ارائه می كنيم تا آنها با استفاده از 
اين اطالعات نسبت به واگذاری كار به شركت های 
ــتر كارهائی كه توسط  ايرانی اقدام كنند؛ البته بيش
شركت های ايرانی گرفته می شود با استفاده از روش 

اول است.
آي�ا وزارت نيرو بر اين ام�ر ارتباط بين 

شركت های ايرانی و خارجی نظارتي دارد؟
ــي  ــم از روابط سياس ــعي كرده اي ــا همواره س م

دست از سر نفت بردارید
به صادرات خدمات بیندیشید

گفتگو با مدیرکل دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو

دفتر توس�عه صادرات با هدف توس�عه صادرات و 
صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و برق از 
سال 85 در وزارت نيرو تأسيس شده است. دفتری 
كه می كوش�د تا صدور خدمات فنی و مهندسی را 
چنان پويا كند كه بت�وان از آن به عنوان جايگزينی 
برای نفت صادراتی اس�تفاده كرد؛ آنچن�ان كه به 
زعم مديركل اين دفتر با توجه به ش�رايط كش�ور 
و ضرورت توج�ه به ص�ادرات غير نفت�ی، اهميت 

كارهای دفتر توس�عه صادرات در اي�ن برهه زمانی 
افزايش يافته است.

مهن�دس نظام الملك�ی مدي�ركل دفتر توس�عه 
صادرات و صدور خدمات فنی و مهندس�ی وزارت 
نيرو، اقتص�اد مقاومت�ی را راه برون رف�ت ايران از 
مشكالت ناشی از تحريم ها می داند و معتقد است 
اين ابتكار عمل، راهبردی جدی و اساس�ی اس�ت 
كه بايد با ديد كارشناس�انه به آن توجه كرد و تأكيد 

می كند كه توس�عه صادرات و صدور خدمات فنی و 
مهندسی خط مقدم اقتصاد مقاومتی است و اعمال 
راهبردهای دقيق در خنثی س�ازی هدف دش�من 
به عنوان كاهش دسترسی ارزی از اهميت ويژه ای 

برخوردار است.
گفتگوی مفصل ما با ايشان شما را بيشتر با وضعيت 
صدور خدمات فنی و مهندس�ی كش�ور و مسائل 

پيرامون آن آشنا می كند.
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ــكالت  وزارت نيرو جهت برقراری ارتباط و حل مش
ــتفاده كنيم؛ از اين رو هنگامی كه مسئوالن آب  اس
و برق كشورهاي مختلف به ايران سفر می كنند و يا 
هيئت های ايرانی به خارج از كشور می روند تدابيری 
ــا هماهنگی  ــركت های ايرانی ب ــيم تا ش می انديش
تشكل هاي آب و برق، در جلسات و بازديدها حاضر 
ــوند و اطالعات الزم را درباره توانايي هاي بخش  ش

خصوصي ارائه دهند. 
اين نوع راهكارها بيش�تر به تس�هيل 
ارتباط با كش�ورهای هدف منجر می ش�ود 
ولی منظور من نظارت بر اين ارتباط بود؛ در 

اين مورد توضيح دهيد.
ــركت ايراني در  ــواردی پيش آمده كه يك ش م
ــه و تمام كرده  ــده، كار را گرفت مناقصه اي برنده ش
بدون اينكه ما اطالعی حاصل كنيم؛ از اين رو به نظر 
ــط وزارت نيرو  من عالوه بر نظارت عاليه ای كه توس
بايد انجام شود، بهترين ارگانی كه می تواند نظارت 
كند، تشكل های صنفی است؛ چراكه اين تشكل ها از 
خود همين شركت ها به وجود آمده و بهترين گزينه 
برای نظارت است. البته ما پروژه هايي را كه حاصل 
پروتكل با كشورهای ديگر است و يا از دل توافقات 
در مذاكرات و كميسيون هاي مشترك به دست آمده 
كنترل و نظارت می كنيم. ولی باز هم تاكيد می كنم 
كه خود تشكل ها بايد نظارت بر حسن اجرای كار را 

برعهده بگيرند.
پ�س بح�ث نظ�ارت در دفتر توس�عه 
ص�ادرات خدمات فنی و مهندس�ی دنبال 

نمی شود؟
ما معتقد هستيم كه نظارت بايد باشد چون وقتی 
شركتی كاری را می گيرد و انجام می دهد در نهايت 
ــود؛ اگر كار خوب انجام  ــام ايران تمام می ش كار به ن
شود می گويند ايرانی ها كار را خوب انجام داده اند و 
بالعكس. شركت هايی بوده اند كه در كشوری كاری 
را به خوبی انجام نداده اند و باعث شده اند تا پروژه ای 
به رغم برنده شدن شركت ايرانی به ما واگذار نشود و 
خيلی واضح می گويند ما به ايرانی ها كار نمی دهيم؛ 
ــكل ها. به  ــط تش ــد ولی توس پس بايد نظارت باش
تشكل ها بايد بها داده شود تا قوی شده و در مذاكرات 

و مناقصات خارجی شركت كنند و كار بگيرند.
آيا اقدامی انجام داده ايد تا اين نظارت به 

تشكل ها واگذار شود؟
بله؛ ما تشكل ها را در همه كارها دخيل كرده ايم و 
همه كارها در رابطه با صدور خدمات فنی و مهندسی 

و كاال را با هماهنگی آنها انجام می دهيم. 
آي�ا وزارت نيرو مش�وق هاي صادراتي 
خاص�ي برای صادركنن�دگان خدمات فنی 
و مهندس�ی درنظ�ر گرفت�ه ي�ا ب�ه همان 
مشوق های سازمان توسعه تجارت بسنده 

می شود؟

قوانين و دستورالعمل های وزارت نيرو جدا از قوانين كشور نيست و متولي جوايز 
و مشوق های صادراتی، سازمان توسعه تجارت ايران است كه البته مدتی است قطع 
ــده و اين روزها شنيده می شود كه قرار است20درصد جوايز سال 88 را بدهند!  ش
اين نوع برخورد با صادركنندگان جواب  نمی دهد و بايد تمهيداتی انديشيده شود. ما 
يك بررسی انجام داديم و متوجه شديم كشورهايی مثل چين، كره،  هند و تركيه در 
زمينه صدور خدمات خيلی موفق عمل كرده اند؛ به طور مثال تركيه در سال گذشته 
حدود 26 ميليارد دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته و قرار است اين رقم 
امسال 30درصد افزايش داشته باشد. اين كشورها مزايايي را در اختيار صادركنندگان 
ــركت ها تشويق به اين كار شوند. ما پس از بررسی ها و جلسات  قرار می دهند تا ش
متعدد با تشكل هاي شركت هاي آب و برق يك بسته پيشنهادي در قالب 30 راهكار 
ــتاديم تا امضاء و از طريق وزارت نيرو جهت تصويب و  تهيه و برای آقای وزير فرس

اجرابه هيئت دولت عرضه شود.
اگر امكان دارد چند مورد از اين 30 راهكار را عنوان كنيد.

يكی از موارد اعطای تسهيالت بانكی قابل توجه با نرخ سود پائين به طور مستمر، 
ــدگان خدمات فنی و  ــای زمانی بلندمدت به صادركنن ــدار و باثبات در دوره ه پاي
مهندسی است. مورد ديگر اعطای مستمر، پايدار و به موقع جوايز نقدی و غيرنقدی 
صادراتی است. حمايت مالی و قانونی از برگزاری نمايشگاه های بين المللی و منطقه ای 
و تامين حداقل 80درصد هزينه ها از محل منابع دولتی برای حداقل 5 نمايشگاه در 
سال يكی ديگر از راهكارها است. حمايت مالی و سياسی از تأسيس دفاتر شركت ها 
ــته فوق  ــرار دارد و در اين مورد در بس ــزء راهكارها ق ــورهای هدف هم ج در كش
پيشنهاد شده كه 50درصد هزينه  دفترهای فعال را دولت بپردازد. تأمين 50درصد 
ــع دولتی در قالب حمايت مالی از  ــای تبليغاتی و بازاريابی از محل مناب از هزينه ه
برنامه های موفق بازاريابی و تبليغاتی هم در اين بسته قرار دارد كه البته به همراه 
ساير پيشنهادات بايد پس از تاييد وزير محترم نيرو به تصويب هيئت دولت نيز برسد.  
آيا بررسي جامعي براي تعيين اولويت ها در كشورهاي هدف از سوی 

دفتر توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی انجام شده است؟
بله؛ حدود 15 كشور در همسايگی ما هستند كه آنها برای ما در اولويت هستند 
ــت كه روابط خوبي با ما دارند. درمجموع  ــورهايي مدنظر اس و در مرحله بعد كش
ظرفيت های فراوانی در اطراف ما وجود دارد كه بايد از آنها استفاده شود؛ فكر می كنيد 
عراق امسال چه مقدار پول براي صنعت آب و برق اش در نظر گرفته است؟ امسال 
بودجه عمراني عراق 118/4 ميليارد دالر است كه از اين رقم 25 ميليارد دالر فقط 
ــروژه برقي دارند و حدود 5 ميليارد دالر پروژه آبي؛ يعنی حدود 30 ميليارد دالر  پ
پروژه دارند كه ما می توانيم از آن سهمی داشته باشيم. 1400 كيلومتر مرز مشترك 
ايران با عراق است و هيچكس بهتر از ما نمی تواند پروژه های آنها را انجام دهد چون 
ــوند. ما تاكنون از ظرفيت های موجود  برای اروپايی ها صرف ندارد كه وارد عراق ش
ــود تحريم ها بهترين زمان برای تبديل  ــتفاده نكرده ايم ولی درحال حاضر با وج اس

تحديدها به فرصت ها است.  
آيا از سوی وزارت نيرو حمايتی از شركت های صادركننده خدمات در 

كشورهای هدف صورت می گيرد؟
ما از روابط سياسي مان با كشورها استفاده مي كنيم و در كميسيو ن هاي مشترك 
و مالقات های مسئوالن وزارت نيرو و مسئوالن كشور های هدف شركت ها را معرفي 
مي كنيم. بعد با توجه به هماهنگي هاي انجام شده و توافقنامه اي كه جناب آقاي وزير 
امضاء كرده اند به صندوق توسعه ملي معرفی می شوند تا تسهيالت بگيرند. الزم است 
يادآوری كنم كه صندوق توسعه ملي يك ظرفيت 5 ميليارد ريالي براي اعطای وام 

و تسهيالت به پروژه ها دارد كه ما از آن استفاده می كنيم. 
شركت ها بايد چه شرايطي داشته باشند تا بتوانند وام دريافت كنند؟

ــرايط خاصی نمی خواهد غير از اينكه رتبه های الزم برای انجام كار را داشته  ش
باشند و مورد تائيد تشكل ها باشند. 

اين تسهيالت چه زمانی به شركت ها تعلق می گيرد؟
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ببينيد شيوه ورود به پروژه ها از دو حال خارج 
نيست؛ برخی مذاكره اي هستند و از طريق وزارت 
نيرو هماهنگی ها به عمل می آيد تا پروژه به صورت 
مشاركتی با شركت خارجی انجام شود؛ در اينگونه 
ــتم بانكی در  پروژه ها 50درصد هزينه ها از سيس
ــود، حدود 20درصد هزينه  قالب وام تأمين می ش
را شركت يا شركت های ايرانی می پردازد و مابقی 
ــد. نوع ديگر  ــرف خارجی تأمين می كن را هم ط
ــركت ها به طور مستقل  وقتی پيش می آيد كه ش
ــركت كرده و برنده می شوند. در  در مناقصات ش
ــته به نوع قراداد شرايط فرق  اين موارد باز هم بس
ــركت  ــد ما ش می كند؛ مثالً اگر قراداد EPCF باش
ــهيالت  ــی را به بانك معرفی می كنيم تا تس ايران

دريافت كند. 
چنانچه مشكلی در كشور هدف برای 
صادركننده به وج�ود آيد آيا وزارت نيرو 

اقدامی در جهت رفع آن می كند؟
ــكالتی كه برای  ــود را در قبال مش ــه؛  ما خ بل
ــور  ــركت هاي حوزه آب و برق در خارج از كش ش
اتفاق می افتد مسئول می دانيم و موظف هستيم در 
جهت رفع آن بكوشيم. البته اگر شركتي خودش 
مشكلی ايجاد كند مثالً طبق تعهدات عمل نكند 
ــخگو  ــود و خودش بايد پاس به ما مربوط نمی ش
باشد؛ ولی شركت هايي هستند كه به ما مراجعه 
ــركت كرده و  مي كنند و مي گويند در مناقصه ش
ــده اند و در شرايط مساوي با يك شركت  برنده  ش
ــتند و نياز به يك تائيديه از وزارت نيرو  ديگر هس

دارند تا كار را بگيرند ما فوراً تائيديه را می دهيم.
آي�ا من به عنوان كس�ی ك�ه كاری را 
گرفت�ه ام، ح�اال به هر طريق�ی، می توانم 
به ش�ما مراجعه كنم و بخواهم تا قرارداد 
مرب�وط به پ�روژه را م�ورد بررس�ی قرار 
دهيد و تائيد كنيد؟ آيا يك مشاور يا ناظر 
حقوقي برای جلوگيری از اتفاقات ناشی از 
ايرادات قراردادی در مجموعه شما وجود 

دارد؟
ــم در اين زمينه از  ــعي كرده اي در وهله اول س
خود تشكل ها كمك بگيريم و در مرحله بعد اقدام 
ــما می توانيد  ــايتی كرده ايم كه ش به راه اندازی س
ــه اطالعات جامعی درباره قوانين و  از طريق آن ب
مقررات كشورهای هدف دست پيدا كنيد و دائم 
در حال اضافه كردن اطالعات مورد نياز هستيم تا 
از مشكالت احتمالی جلوگيری كنيم. ضمن اينكه 
خود شركت ها بايد مواظب باشند و قبل از امضای 
هر قراردادي آن را از نظر حقوقي بررسی و سپس 

امضاء كنند. 
آقای مهندس ميزان صادرات خدمات 
فنی و مهندسی كشور ما از نظر آماری در 

حال حاضر چه وضعيتی دارد؟

در حال حاضر 59 پروژه جاری به ارزش 3 ميليارد و 198 ميليون دالر توسط 
ــور در حال اجرا است.  ــركت هاي ايراني فعال در بخش آب و برق در 19 كش ش
ــون دالر هم در حال  ــروژه به ارزش حدود 3 ميليارد و 219 ميلي ــدود 88 پ ح
مذاكره است كه بايد با پيگيری مذاكرات، آنها را به سمت عملياتی شدن پيش 
ــودان، عراق، سوريه، هند،  ــترين پروژه های ما هم در كشورهای س ببريم. بيش

ونزوئال، بنگالدش، پاكستان، عمان و افغانستان است. 
دفتر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی چه برنامه هايی برای 

سال 92 دارد؟
ــال 92 تدوين كرده ايم كه بايد بتوانيم آنها را  ما برنامه هاي مفصلی برای س
عملياتی كنيم؛ مثالً تعداد كشورهای هدف ما 40 كشور است كه اميدوار هستيم 
آن را به 50 كشور برسانيم و حجم پروژه ها را نيز از 3/2 ميليارد دالر به 5 ميليارد 
افزايش دهيم. بسترسازی توليد برق به ميزان 20 هزار مگاوات با هدف صادرات را 
هم در برنامه ها داريم. البته الزم به توضيح است كه يكسری الزاماتی الزم است تا 
اين برنامه ها اجرايی شود كه ما آنها را هم تعيين كرده ايم و پيگير آنها هم هستيم؛ 
ــدن بسته پيشنهادی راهكارهای  به عنوان مثال يكی از اين الزامات، اجرايی ش

30گانه دفتر توسعه صادرات است. 
ب�ا توجه به وضعيت حال حاضر و  بحث تحريم ها  چه راهكارهايي 

براي برون رفت از مشكالت تدوين كرده ايد؟
به نظر من اين تحريم ها فرصتی مناسب برای صدور خدمات فنی و مهندسی 
است؛ ما چاره ای نداريم جز اينكه به صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهيزات 
روی بياوريم و دست از سر نفت برداريم. نيوزلند كشوری است كه هم نفت دارد 
و هم گاز ولي 75درصد برق مصرفی اش را از انرژی باد و انرژي هاي تجديد پذير 
ــال روي توليد برق از انرژی باد كاركرده و  ــور چين ده س تأمين می كند يا كش
توانسته 74هزار مگاوات برق بادی توليد كند؛ يعنی به اندازه كل برق توليد شده 

در كشورمان!
ــخ تحريم در اين شرايط ايجاد تسهيالت برای شركت ها است تا بتوانند  پاس
ــت  خدمات فنی و صدور كاال و تجهيزات را به راحتی انجام دهند. نبايد به دس
ــور  ــدگان را فراهم كنيم؛ بدخواهان كش ــان مقصود و هدف تحريم كنن خودم
می خواهند دست و پای شركت های ايرانی را در اين رابطه ببندند. بايد مقررات 
و قوانين را تسهيل كنيم تا امكان حضور شركت ها در پروژه های خارج از كشور 
بيش از پيش فراهم شود و اين مهم صورت نخواهد گرفت جز با اهميت دادن به 

تشكل های بخش خصوصی و حمايت واقعی از آنها.
به عنوان آخرين سئوال چه پيشنهاد يا توصيه ای براي شركت هايی 

داريد كه در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی فعاليت می كنند؟  
ــكل از يك يا چند نفر برای  ــركت ها در ابتدا يك واحد اختصاصی متش اين ش
پروژه هاي خارج از كشور ايجاد كنند و با دست پر در مناقصات كشورها شركت كنند. 
توصيه ديگر من در رابطه با كشور هدف است؛ عراق بهترين گزينه برای شركت هاي 
ايراني است. معادل وزارت نيروی ايران در عراق سه وزارتخانه وجود دارد: يكي وزارت 
برق كه كارهاي برقي را انجام مي دهد، يكي وزارت منابع آب كه كارهاي سدسازي 
و انتقال آب را برعهده دارد و يكی هم وزارت شهرداري ها و امور عمومي كه كارهاي 
تصفيه خانه آب و فاضالب را انجام مي دهد. در اقليم كردستان هم سه وزير ديگر براي 
اين سه وزارتخانه وجود دارد؛ يعني 6 وزارتخانه معادل وزارت نيرو و با اعتبارات زياد 
وجود دارد. يكي از قوانين عراق اين است كه حتماً شركت بايد آنجا به ثبت برسد و 
بهترين راه اين است كه شركت های ايرانی به دنبال شركای عراقی باشند و به صورت 
مشاركتی در مناقصات شركت كنند تا شانس برنده  شدن شان را باال ببرند. تعدادی 
از شركت هاي ايراني در حوزه آب سال گذشته وارد عراق شده اند و موفق هم بوده اند. 
كار ديگری كه مي توان انجام داد احداث كارخانه های مشاركتی در كشورهای هدف 
برای توليد تجهيزات و كاالهای مربوط به صنعت آب و برق است؛  فعاليتی كه هم 

از نظر اقتصادي به نفع ما است و هم روابط را در همه زمينه ها توسعه مي دهد.  
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اشباع بازار داخلی
زیرساخت های الزم برای حضور در بازاهای جهانی را در اختیار نداریم

گفتگو با مهندس محمود جنتیان

ب�رای حض�ور در مناقص�ات بين الملل�ی 
و گرفتن كار از ديگر كش�ورها ب�ه فوت و 
فن هايی نياز اس�ت ك�ه متأس�فانه هنوز 
بس�ياری از ش�ركت های داخل�ی ب�ه آن 
دست نيافته اند؛ شگردهايی كه می تواند 
رمز موفقيت يك ش�ركت برای حضور در 
عرصه های فراملی باش�د. از س�وی ديگر 
ش�رايط امروزی كش�ور به گونه ای اس�ت 
كه ش�ركت های فع�ال در ح�وزه خدمات 
فن�ی و مهندس�ی باي�د نيم نگاه�ی ب�ه 
خارج از كش�ور و كس�ب بازارهای جديد 
داشته باش�ند؛ ولی وقتی اين دو موضوع 

را در كنار هم ق�رار می دهيم ب�ه تناقضی 
می رس�يم كه بايد برای آن فكری ش�ود. 
ش�ايد كم�ك گرفتن و ش�ريك ش�دن با 
شركت های معتبر و صاحب نام و شايد هم 
تنها بهره ب�ردن از تجربيات ارزنده ش�ان 
و ش�ايد هم ... ؛ مهم اين اس�ت كه ابتدا به 
مش�كل پی ببريم و بع�د در جهت رفع  آن 

بكوشيم. 
صاني�ر ش�ركتی اس�ت ك�ه تجربي�ات 
بين الملل�ی زي�ادی در كارنام�ه خ�ود 
ب�ه گفت�ه مديرعام�ل اش ه�م  و  دارد 
زيرساخت های مناس�ب را در اختيار دارد 

و هم می توان�د به ديگر ش�ركت ها كمك 
كند. آق�اي مهندس محم�ود جنتيان كه 
از مدي�ران با تجرب�ه و ارش�د صنعت برق 
هس�تند و س�وابق درخش�اني در دوران 
خدم�ت خويش دارن�د، اينك در س�مت 
مديرعاملی ش�ركت صاني�ر اعتقاد دارند 
كه ب�ه يك ش�رط می توان ب�ه عرصه های 
بين المللی فكر كرد؛  به اين ش�رط كه ابتدا 
اس�باب الزم فراهم ش�ود؛ اس�بابی برای 
حض�ور قدرتمن�د در مناقصات و پيش�ی 
گرفت�ن از رقبای آم�اده ای كه ب�ه راحتی 

فرصت ها را از دست نمی دهند.  
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آقای مهندس به عنوان نخستين سؤال بفرمائيد صدور خدمات فني و 
مهندسي شركت هاي ايراني به خارج از كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

ــور برای صدور خدمات فني و مهندسي طی سال های پس از  پتانسيل فني كش
انقالب همواره رو به افزايش بوده و در حال حاضر در حد مطلوبی  است. البته مشكالتي 
مانند تحريم ها نيز وجود دارد كه از نظر من مهمترين آنها شناخت كم ما در زمينه 
ــوالً در عرصه تجارت بين المللی  ــت. به بيانی بهتر بايد گفت اص تجارت خارجی اس
»بيزينس من« نيستيم. وجود منابع متعدد داخلي و كسب درآمد ارزی از اين منابع 
يكی از عواملی بوده كه تاكنون كمتر به تجارت خارجی توجه كرده و بيشتر به تجارت 
در داخل كشور بسنده كرده ايم؛ در حاليكه  كشورهايی مانند تركيه كه منابع داخلی 
چندانی ندارند به تجارت با ساير كشورها روی آورده و در كسب بازارهای جهانی موفق 
عمل كرده اند؛ به همين دليل می گويم ما هنوز مراوده با كشورهای خارجی را به خوبی 
فرانگرفته ايم. از سوی ديگر با قوانين دست و پاگير بانكي روبرو هستيم كه خصوصاً 
پس از پرونده سه هزار ميليارد تومانی موجب تشديد محدوديت ها و به زيان بيشتر ما 
منجر شده است. يكی از خدمات بانكی مورد نياز برای حضور در مناقصات بين المللی، 
دريافت ضمانت نامه است؛ اگر بانك ها ضمانت نامه  صادر نكنند به مفهوم سلب  امكان 
شركت در مناقصات است و ديگر قادر به گرفتن پروژه و يا خريد تجهيزات  نخواهيم 
بود؛ لذا بايد بانك مركزی برای رفع اين مشكل راهكاری بينديشد.  البته اين نكته را 
ــركت هاي ايراني شور و شوق فراوانی برای گرفتن  هم بايد اضافه كنم كه هرچند ش
ــدن در مناقصات بين المللی تمركز  كار و صادرات دارند و با تمام توان  روي برنده ش
ــروع پروژه از برنامه ريزي و كنترل دقيق امور غافل مي شوند.  مي كنند ولی بعد از ش
ضمن آنكه همواره بخشی از توان شركت ها صرف حل مشكالت داخلي مي شود كه 
ايجاب می كند با توانمندسازي شركت ها در زمينه مديريتي و مالي اين معضالت را 
ــت و بايد به آن توجه شود تطبيق دادن خود  حل كنيم. موضوع ديگری كه مهم اس
ــور است. بايد آگاه باشيم كه  ــورهای هدف در خارج از كش با فرهنگ و مقررات كش
ــياری با كارفرمايان  ــور ديگر و با كارفرمايان خارجی تفاوت بس كاركردن در يك كش
داخلی، خصوصاً برای مديرانی كه در سازمان های دولتی ايران فعاليت كرده اند، دارد. 

ما برای كس�ب بازارهاي منطقه ای و بين المللي به چه زيرساخت هايي 
نياز داريم؟

اولين چيزي كه برای تجارت خارجي به آن نياز داريم، فراهم آوردن زيرساخت های 
بازاريابي است؛ آشنايی با نحوه شركت در مناقصه، اخذ ضمانت نامه،  چگونگی فاينانس 
كردن يك پروژه، نحوه مذاكره و غيره. اين توانمندی ها يك شبه حاصل نمی شوند و نياز 
به آموزش و تالش مستمر دارد؛ به طور مثال بايد ظرفيت ساعت ها پشت در نشستن 
براي مذاكره با كارفرما را پيدا كنيم؛ بايد بدانيم در بازارهای هدف يك پيمانكار هستيم 
ــور خودمان چه كسی هستيم؛ بايد نسبت به  ــت كه ما در كش و برای آنها مهم نيس
قرارداد و اجرای پروژه برمبنای تعهدات قراردادی پايبند  باشيم؛ منصفانه رفتار كنيم و 

نسبت به كيفيت كار و رعايت زمانبندی ها متعهد باشيم.
با توجه به اين مش�كالت، ش�ما ب�رای ورود به بازاره�ای خارجی چه 
راهكاری پيشنهاد می كنيد؟ شيوه بازاريابي دولتي را پيشنهاد می كنيد يا 
خصوصي يا تركيب اين ها را و دوم اينكه بازاريابي متمركز باشد يا پراكنده؟

ــت  ــخت و محكمي دارد كه دس دولت در امر بازاريابي موفق نبوده زيرا قوانين س
ــتان برق مي خريم و در مبادی ورودی به  ــت. در حال حاضر ما از تركمنس و پاگير اس
توانير تحويل می دهيم و آنها هم به ساير كشورها مي فروشند. دولت تنها حق العمل 
ــازه دهد پس از اخذ تائيديه توانير، با  ــا را پرداخت می  كند درحاليكه بايد به ما اج م
توجه به كمبود برق در كشورهای همسايه آن را به صورت ترانزيت از كشور عبور داده 
ــورهای نيازمند بفروشيم و حق ترانزيت شركت توانير را نيز پرداخت  و به ساير كش
كنيم. اين شكلی از تجارت موفق است؛ دولت به واسطه ضرورت چابكی و چاالكی در 
ــد؛ هرچند ممكن است در داخل  تجارت خارجی، نمی تواند طرف قرارداد خوبي باش
ــبكه هاي انتقال در اختيار دولت  ــور خوب عمل كند. در همه جای دنيا، تنها ش كش
ــود شركتی كه  ــت و نيروگاه ها و توزيع به نحوی به بخش خصوصی واگذار می ش اس

ــود بايد ظرفيت  ــد وارد بازارهای جهانی ش می خواه
ــته باشد، شرايط  مقابله و چانه زنی با كارفرما را داش
ــبت به  بازار و حدود قيمت های جهانی را بداند و نس
ــورِ هدف و روش های بين المللي اشراف  قوانين كش
داشته باشد. آشنايی با فرهنگ و سنت مردمان كشور 
هدف هم از اهميت ويژه ای برخوردار است؛ حتی كار 
كردن در كشوری مثل افغانستان با اينكه با ما هم زبان 
ــت. راه حل  ــرايط خاص خود اس ــتند دارای ش هس
ــتفاده از تجربيات و همكاری با شركت های  ديگر اس
ــت. شركت صانير با همين  قوی و صاحب تجربه اس
رويكرد تأسيس شد تا به نمايندگی از ساير شركت ها 
ــور در مناقصات  و با بهره مندی از توانمندی های كش
ــركت كرده و كار را بين  بين المللی تجهيزات برق ش
ــركت های داخلی تقسيم كند. ما در صانير چنين  ش
رسالتی داريم و خوشبختانه زيرساخت های مناسب را 
هم مهيا كرده ايم و شركت ها می توانند از اين امكانات 

بهره مند شوند.  
دول�ت در زمينه صدور خدم�ات فني و 

مهندسي چه سياستی را دنبال می كند؟
ــه و  ــور خارج ــه وزارت ام ــه اول وظيف در درج
ــالمی ايران است تا از  ــفارتخانه های جمهوری اس س
ــتگان بازرگانی، بسترسازي الزم را انجام  طريق وابس

وظیفه وزارت امور خارجه 
و سفارتخانه های جمهوری 
اسامی ایران است تا از 

طریق وابستگان بازرگانی، 
بسترسازي الزم را انجام 

داده و شرایط شناسایی و 
گرفتن كار را فراهم آورند 

و سپس دولت است كه 
باید با تصویب قوانین 

حمایت از صادرات، تشویق 
بانک ها برای همكاری با 
صادركنندگان و اعطای 

جوایز صادراتی مناسب 
موجبات توسعه صادرات 

را فراهم آورد. در حالیكه 
اكنون شاهد تصمیمات 

بازدارنده ای هستیم كه 
باعث نابودی شركت های 

صادراتی می شود
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ــپس دولت است كه بايد  ــايی و گرفتن كار را فراهم آورند و س ــرايط شناس داده و ش
با تصويب قوانين حمايت از صادرات، تشويق بانك ها برای همكاری با صادركنندگان 
ــب موجبات توسعه صادرات را فراهم آورد. در حاليكه  و اعطای جوايز صادراتی مناس
ــاهد تصميمات بازدارنده ای هستيم كه باعث نابودی شركت های صادراتی  اكنون ش
می شود؛ به طور مثال  شركتی كه وامی با دالر حدود 1000 تومان گرفته بايد با دالر 
ــويه كند. دولت بايد فكری به حال اينگونه مشكالت كند تا بتواند  3200 تومان تس
ــبی بازار داخلی و ضرورت توجه به  ــد. با توجه به اشباع نس كارآفريني را رونق بخش

صادرات غير نفتی، ما نياز به تقويت صادرات خدمات فنی و مهندسی داريم. 
پس حمايت  بانكی در زمينه صادرات خدمات فنی و مهندسی جوابگوی 

نياز ها نيست؟
حمايت های بانكی بسيار ضعيف است. مقررات جاری آنها نيز به هيچ وجه با نيازها 
و مشكالت فعلی شركت ها و ساير كشورها  سازگار نيست. معموالً در زمان مراجعه 
و درخواست خدمات بانكی، با جملۀ ما كارمند هستيم و نمی توانيم خارج از مقررات 
ــور هم به سختی برای  ــعب خارج از كش ــويم. حتی در ش عمل كنيم، مواجه می ش
شركت های ايرانی حساب باز می كنند چه رسد به ارائه خدمات مورد نياز آن هم در 

حد مطلوب!
آيا دفتر توس�عه ص�ادرات خدمات فن�ی و مهندس�ي وزارت نيرو  با 

شركت های صادركننده همكاری مناسبی دارد؟
تا حدود زيادی راهگشا هستند ليكن مشكالتی وجود دارد كه بايد از سوی بانك 
ــود. نياز به تغيير سياست گذاري ها داريم؛  با توجه به كاهش  مركزی و دولت حل ش
صادرات نفت بايد به سمت صدور خدمات فنی مهندسی چرخش و توجه بيشتری 

به آن كنيم. 
ما دارای چه سهمي از بازار در منطقه هستيم؟

 كشورهاي منطقه عالقمند به همكاری هستند ولی به واسطه وجود مجموعه ای از 
مسائل و محدوديت ها دچار مشكل هستيم. در صورت بهبود روابط بين المللي، قطعاً 
وضعيت بهتری خواهيم داشت و از فرصت ها بهتر استفاده خواهيم كرد. مشكل رقابت 
مخرب شركت های داخلی با يكديگر را نبايد از نظر دور داشت، به طوريكه شركت های 
ــركت  ــور به صورت تك به تك در مناقصات ش ايرانی بدون توجه به منافع كالن كش
كرده و با هم رقابت می كنند و قيمت های يكديگر را می شكنند؛ در حاليكه ترك ها يا 
ژاپنی ها اين كار را نمي كنند. ممكن است سه شركت ترك در مناقصه حاضر شوند 
ــند بدون اينكه در رقابت با يكديگر قيمت ها را  ولی در نهايت با هم به توافق می رس

بسيار پايين بياورند.
چه  معيارهايی برای انتخاب كشورهاي هدف داريد؟

در حال حاضر ما حدود پانزده معيارِ حائز اهميت را برای تصميم گيری شركت در 
مناقصات درنظر گرفته ايم كه از آن ميان می توانم به: شرايط ويزا و ورود به آن كشور، 
روابط آن با ايران، امكان نقل و انتقال ارز، فاصله از ايران، وضعيت اقتصادی آن كشور، 
خط اعتباری برای فاينانس كردن، رقبای محلی و بين المللی، امكان تهيه ضمانت نامه 
و ديگر موارد اشاره كرد. جای تأسف است كه بگويم اصلی ترين رقيب ما در مناقصات، 
شركت های همكار داخلی هستند و از آنجا كه قيمت های ما معموالً زير قيمت هاي 
اروپايي است، ما با خودمان رقابت می كنيم و هر يك سعی در كاهش قيمت ها  داريم. 
ميزان صادرات خدمات فني و مهندس�ي ش�ركت صانير در يك سال 

گذشته چه مقدار بوده است؟
گردش مالی ما بيش از يك ميليارد دالر است كه يك بخش آن به صادرات برق 
مربوط است. بخشی هم به پروژه هاي EPC تعلق دارد. در سال گذشته حدود پانصد 
ــده ايم كه تعدادی را ابالغ و بخشی را نيز در حال مذاكره  ميليون دالر پروژه برنده ش

هستيم. 
بيشتر مش�كالتی كه تاكنون در مورد آنها صحبت كرده ايم مربوط به 
قب�ل از گرفتن كار بوده؛ می خواه�م بدانم در مرحله اجرا با  چه معضالتي 

روبرو هستيد؟

ــطه رقابت فشرده در مناقصات بين المللی،  به واس
ــت. با توجه به  ــل قضيه براي ما گرفتن پروژه اس  اص
ــور، بعد از عقد  ــاخت های الزم در كش ــود زيرس وج
قرارداد مشكالت كمتر و تا حد زيادی  قابل حل  است 
ــول يا گرفتن ويزا انجام  و موضوعاتی مانند تبادل پ
می شود. برای اجرای پروژه استفاده از نيروهاي محلي 
در كشور هدف برای بخش C می تواند راهگشا باشد؛ 
ضمن اينكه هزينه آنها كمتر از پيمانكاران ايرانی است 
و كار را هم خوب انجام می دهند و با شرايط محلی نيز 
آشنا هستند. ما اين تجربه را در عمان، سوريه و عراق 

داشته و جواب مطلوب گرفته ايم. 
يك�ی از م�واردی كه می توان�د كيفيت 
اج�رای كار را تضمي�ن كند ش�ريك كردن 
پيمانكاران در س�ود است؛ آيا تاكنون از اين 

استراتژي سودی برده ايد؟
ما خيلی وقت ها به صورت مشاركت در مناقصات 
ــت كه در  ــی نكته مهم اين اس ــويم ول حاضر می ش
مشاركت ها، شريك هم به اندازه ما سرمايه گذاري كند 
و در سود و زيان هم شريك باشد؛ البته شركايی هم 
بوده اند كه وسط پروژه ما را رها كرده  و ما مانده ايم و 
تعهداتی كه نسبت به كارفرما داريم و خساراتی كه بايد 
بپردازيم. تجربه ثابت كرده كه اگر خودمان به تنهايی 
ــركايی را  قراردادی را منعقد و بعد برای انجام آن ش
ــت. نكته ديگر نداشتن رزومه  انتخاب كنيم، بهتر اس
مناسب بسياری از شركت های ايرانی است و با توجه 
ــتن رفرنس های بين المللی در عرصه  به اهميت داش
رقابت های جهانی، خود ما از شانس بيشتری برخوردار 

هستيم؛ البته اگر شريك خوب پيدا شود عالي است.
براي ش�ركت هايي ك�ه مي خواهند وارد 
عرصه هاي بين المللي بشوند و به امر صادرات 
خدم�ات فن�ي و مهندس�ي بپردازن�د، چه 

توصيه اي داريد؟
ــور هدف،  ــناخت جغرافياي كش ــت ش گام نخس
فرهنگ آن كشور، قوانين و مقررات محلی و بين المللی، 
استانداردهای مورد عنايت كارفرما، رقبای داخلی و بين 
المللی و ديگر موارد مشابه نسبت به بازار هدف است. 
ــت. اگر شركت ها  گام بعد نحوه ورود به مناقصات اس
بتوانند جمعي وارد كار بشوند، رقابت مخرب نكنند و 
روحيه تساهل و تسامح را در خود تقويت كنند و هرچه 
برای خود می خواهند برای  طرف مقابل هم بخواهند، 

نهايتاً به نفع خودشان و كشور خواهد بود.
چه توصيه ای برای قدس نيرو داريد؟

شركت قدس نيرو سهامدار ما است و ارتباط خوبي 
ــت به صورت مشترك كار كنيم.  هم داريم و بهتر اس
ــياری از كشورها دفتر داريم و شركت هايی  ما در بس
مثل قدس نيرو می توانند از اين امكانات استفاده كنند 
ــخ برای  و هزينه  مجدد پرداخت نكنند. اگر عزم راس
حضور در خارج از كشور دارند، مي توانند از نماينده ما 

در آن كشور بهره مند شوند.  



اقتصاد صنعتی
Industrial  Economi
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1-مقدمه
ــكالت  دنياي امروزي  رودروي مش
زيست محيطي فراوان ناشي از مديريت 
ــهري است.  نادرست پسماندهاي ش
ــماندها و تلنبار شدن  حجم باالي پس
ــالوه بر افزايش  ــهرها ع زباله ها در ش
ــون باعث افزايش  بيماری هاي گوناگ
گازهاي گلخانه اي و گرمايش جهاني 

مي شود. 
ــازمان هاي  موارد فوق، جوامع و س
ــت تا  ــته اس بين المللي را بر آن داش
تدابيري علمي و عملي را جهت تشويق 
ــورهاي جهان براي حل  و ترغيب كش

مدنظر قرار داده كه در ادامه به اجمال 
به آن مي پردازيم:

مكانيسم توسعه پاك 3
پروژه هايي كه كشوهاي توسعه يافته 
جهت تحقق تعهدات خود در كاهش 
انتشار گازهاي گلخانه اي و همچنين 
كمك به توسعه پايدار در كشورهاي در 
حال توسعه اجرا كرده و به ازاء كاهش 
ــه اي، گواهي كاهش  ــاي گلخان گازه

انتشار CER(4( دريافت مي كنند.
اجراي مشترك5 

ــتند كه با توجه به   پروژه هايي هس
تجارت تكنولوژيكي كشورها، به منظور 
ــط  ــراي تعهد يا اخذ گواهي، توس اج
ــورهاي صنعتي در ساير  برخي از كش
ــعه يافته به خصوص  ــورهاي توس كش
ــاد در حال گذر  ــورهايي با اقتص كش

)اروپاي شرقي( اجرا شوند.
تجارت انتشار6 

ــد كشورهاي  همانطور كه ذكر ش
ــان كيوتو متعهد  صنعتي تحت پيم
ــار گازهاي گلخانه اي  به كاهش انتش
ــور تعهد مستقلي  ــتند )هر كش هس
ــن تعهدات اگر  ــتاي اي دارد(، در راس
ــهم تعهدات خود  ــوري نتواند س كش
ــرآورده كند،  ــار ب را در كاهش انتش
ــورهاي صنعتي ديگر  مي تواند از كش
ــهم تعهد خود كاهش  كه بيش از س
ــار  ــوز انتش ــته اند، مج ــار داش انتش
ــن موضوع را  ــد كه اي ــداري كن خري

تجارت انتشار گويند.

ــكالت مربوط به آن بينديشند. از مهمترين اين مشوق ها  مش
مي توان بررسي و تصويب پروتكل كيوتو و به دنبال آن فعاليت 
ــعه پاك با هدف  ــتاي اجراي مكانيسم توس ــورها در راس كش
رسيدن به تعهدات كاهش گازهاي گلخانه اي را نام برد. دليل 
عمده اين حساسيت ها پتانسيل باالي پسماندهاي شهري براي 
توليد گاز متان و ساير آالينده هاي گازي، گرمايش جهاني و ... 
در صورت تلنبار شدن و دفن غير بهداشتي است. تا پايان سال 
2011 در سازمان ملل متحد و سايت رسمي مكانيسم توسعه 
ــماندها به ثبت  پاك تعداد 596 پروژه در زمينه مديريت پس
رسيده كه از آن ميان حدود 200 پروژه به لندفيل ها تعلق دارد.

ــازمان ملل متحد براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار  س
در تمام زمينه هاي اقتصادي-فرهنگي-تكنولوژيكي- محيط 
زيست و... در سطح جهان بر اساس پيمان كيوتو روش هايي را 

مدیریت پسماند
بررسي استفاده از اعتبارات جهاني CDM در حوزه مدیریت پسماند

سید مسعود صدري
كارشناس متالورژی  و SBU/CDM انرژي

 افزاي�ش جمعي�ت ش�هرها و در پ�ي آن حجم 
روز اف�زون زباله ه�اي توليدي عالوه ب�ر ايجاد 
مشكالت زيس�ت محيطي فراوان، معضالتي را 
در مديريت پسماند ش�هرها ايجاد كرده است. 
پس�ماندها يكي از مناب�ع گازه�اي گلخانه اي 
به ويژه متان هس�تند. مكانيس�م توسعه پاك 
CDM يك مكانيس�م هم�كاري بي�ن المللي 

است كه تحت پيمان كيوتو بنا نهاده شده است 
و منابع بسيار مهمي را براي دستيابي به توسعه 
پاي�دار از طري�ق تروي�ج س�رمايه گذاري در 
پروژه هاي س�ازگار با محيط زيس�ت در اختيار 
كشورهاي در حال توسعه قرار مي دهد. مطابق 
با پروت�كل كيوت�و )پيم�ان تعهد كش�ورهاي 
صنعتي-ضميم�هI- ب�راي كاه�ش انتش�ار 
گازهاي گلخان�ه اي ب�ه مي�زان 5/2 درصد زير 

سطح انتشار س�ال 1990 در محدوده سال هاي 
2012-2008( كش�ورهاي صنعتي پروژه هايي 
را جهت تحق�ق تعهدات كاهش انتش�ار خود و 
همچنين كمك به توس�عه پايدار در كشورهاي 
در حال توس�عه اجرا مي كنند و به ازاء آن مجوز 
كاهش انتش�ار )CER( دريافت مي كنند. ايران 
برغم برخورداري از پتانسيل الزم با ثبت تنها 6 
پروژه در سازمان توسعه پاك بين الملل تاكنون 
س�هم بس�يار ناچيزي از اين ب�ازار بين المللي 
داشته است.  تعريف پروژه هايي نظير استحصال 
گاز متان از دفنگاه بهداش�تي زباله1 و همچنين 
پروژه هاي زباله س�وزي2 عالوه بر كاهش اثرات 
زيست محيطي دفن پسماندها، راه آسان ورود 
به بازار كربن و اس�تفاده از مزاي�اي آن را فراهم 

مي كند. 

كلمات كلیدي: پروتكل كیوتو – پسماند شهري – CDM- انرژي تجدید شونده- لندفیل
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2-ضرورت بيان مسئله
همانطور كه پيش تر اشاره شد پيمان 
كيوتو براي كاهش هزينه هاي عمل به 
تعهدات، سه مكانيزم انعطاف پذير تعريف 
ــم  ــت كه در بين آنها مكانيس كرده اس
توسعه پاك CDM، تنها مكانيسمي است 
كه كشورهاي در حال توسعه مي توانند 
در آن مشاركت داشته باشند. طبق ماده 
ــم  ــان كيوتو هدف از مكانيس 12 پيم
توسعه پاك كمك به كشورهاي در حال 
توسعه )غير ضميمه I( جهت دستيابي 
به توسعه پايدار است. طبق اين مكانيسم 
كشورهاي در حال توسعه از فعاليت هاي 
ــدور گواهي  ــه منجر به ص ــروژه اي ك پ
ــوند نفع  ــار )CER( مي ش كاهش انتش
مي برند. براي كاهش هر يك تن معادل 
ــك )CER( اختصاص مي يابد.  CO2، ي

ــعه يافته مي توانند از  ــورهاي توس كش
ــل از اين  ــار حاص گواهي كاهش انتش
ــا براي عمل به تعهدات خود در  پروژه ه
ــتفاده كنند. به  ــال پيمان كيوتو اس قب
ــعه پاك به  عبارت ديگر، مكانيزم توس
كشورهاي توسعه يافته اجازه مي دهد كه 
اعتبارات كاهش انتشار حاصل از اجراي 
ــورهاي در حال توسعه را  پروژه در كش
ــورهاي  خريداري كنند. در عوض، كش
ــعه به منابع و فناوري الزم  در حال توس
براي كمك به توسعه پايدار اقتصاد خود 

دسترسي خواهند داشت. 
:CDM 3-مزاياي پروژه هاي

ــي و انتقال  ــرمايه هاي خارج جذب س
ــت هاي مقتضي  ــاوري، بنابر سياس فن
ــار  ــق فروش مجوز كاهش انتش از طري
كربن)CER( منافع اجتماعي، اقتصادي 

و فناوري زيادي را جلب كند. 
 CDM ــه به مراحل پروژه هاي در ادام
جهت ثبت، اجرا و صدور گواهي كاهش 

انتشار به طور مختصر اشاره مي شود. 
4-مراحل ثبت پروژه هاي مكانيسم 

توسعه پاك
هر پروژه CDM قبل از اجرا تا صدور 
ــار بايد مراحلي را  گواهي كاهش انتش

پشت سر بگذارد.
تنظيم سند طراحي پروژه7

تاييد پروژه 8
ثبت پروژه9 

پايش 10
بازبيني، صحه گذاري و گواهي كردن 

كاهش انتشار11
صدور گواهي كاهش انتشار 12

ــه مرحله اول قبل از اجراي پروژه  س
ــه مرحله بعدي  ــه طراحي( و س )مرحل
بعد از اجراي پروژه )مرحله اجراء( انجام 

مي گيرد. 
5-مراح�ل كليدي ب�راي تصويب 

پروژه هاي مكانيزم توسعه پاك
1- تصويب توسط كشور ميزبان 

الزامي است كشور ميزبان حداقل 3 
مورد زير را در نظر داشته باشد:

پروژه در كشور ميزبان انجام مي شود 
بنابراين بايد قوانين و مقررات حاكم، در 

سطح ملي و محلي رعايت شود. 
پروژه بايد در راستاي اهداف توسعه 

پايدار كشور ميزبان باشد. 
در چهارچوب CDM، پروژه بايد قبل 
از ارائه به هيئت اجرايي)DOE(13، رسماً 
 )DNA( توسط مرجع ملي كشور ميزان

14تاييد شود. 

در ايران مرجع ملي )DNA(، سازمان 
حفاظت محيط زيست است. 

2-تاييد پروژه توسط نهاد عملياتي
ــط يك  ــد ارزيابي توس تاييد فرآين
ــته، براي تناسب  ــوم غير وابس طرف س
ــا توجه به  ــنهادي ب فعاليت پروژه پيش

فوايد زيست محيطي در سطح محلي و جهاني ناشي از كاهش 
ــار گازهاي گلخانه اي فوايد توسعه اي از ديدگاه اقتصادي و  انتش
اجتماعي براي كشور ميزبان در اثر اجراي پروژه  فوايد اقتصادي 
به دليل پيشرفت هاي اقتصادي فناوري مربوط به كاهش انتشار 

گازهای گلخانه اي.
ــاي CDM در 2 بعد كوچك مقياس )كارايي انرژي –  پروژه ه
ــزرگ مقياس )پروژه هاي بزرگ  ــاي تجديدپذير و ...( و ب انرژي ه
صنعتي و نيروگاهي( قابل تعريف هستند. ميزان بودجه الزم براي 
اجراي پروژه هايCDM محدوديت خاصي نداشته و مي تواند بالغ 

بر چند ميليون دالر باشد. 
ــت مصرف در كنار افزايش روزافزون جمعيت  فرهنگ نادرس
ــهرها  ــي از زباله به صورت روزانه در ش ــث توليد حجم باالي باع
ــر ايجاد بوي  ــادپذير بودن آن عالوه ب ــود كه به دليل فس مي ش
ــدار فراواني گازهاي  ــوع و مناظر نازيبا منجر به توليد مق نامطب

گلخانه اي به ويژه متان مي شود. 
اكثر كشورهای دنيا براي حل مشكل زباله و توليد انرژي پاك 
و تجديدشونده و به دنبال آن كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي 
ــتي و زباله سوزي روي آورده اند.  به روش هايي نظير دفن بهداش
ــوء  زيست محيطي مي توان  با اين روش عالوه بر كاهش اثرات س
با استفاده از گاز متان توليد شده و انجام فرآيندهاي مختلف به 
ــكال گوناگون )حرارت و برق(  انرژي پاك و تجديدشونده به اش

دست يافت.
ــم بااليي از  ــد، حج ــاره ش ــه در جدول )1( اش ــور ك همانط
پروژه هاي CDM شامل انرژي هاي تجديدشونده، كاهش متان و 
تغيير سوخت هاي فسيلي است و به تبع آن كشورهاي صنعتي 
ــعه در ارتباط  ــورهاي در حال توس ــاي فراواني را در كش پروژه ه
ــتي زباله و همچنين  ــان از دفنگاه بهداش ــتحصال گاز مت با اس
زباله سوزي در دست اجرا و بهره برداري دارند. در اين راستا كشور 
ايران نيز مانند ساير كشورهاي در حال توسعه مي تواند از طريق 
ــماندهاي شهري، عالوه بر  تعريف پروژه هاي توليد انرژي از پس

طبقه بندي پروژه نوع پروژه 

نوع1: پروژه انرژي هاي تجدید پذیر

تولید الكتریسیته توسط مصرف كننده 
انرژي مكانیكي براي مصرف كننده
انرژي حرارتي براي مصرف كننده

انرژي الكتریكي قابل تجدید براي شبكه 

نوع2: پروژه هاي بهبود راندمان انرژي 

فراهم كردن بهبود راندمان انرژي ، انتقال و توزیع
نیاز به برنامه بهبود راندمان انرژي براي فناوري هاي مشخص

راندمان انرژي و تغییر سوخت براي تسهیات صنعتي
راندمان انرژي و تغییر سوخت براي ساختمان ها

نوع3: سایر پروژه ها 

كشاورزي 
تغییر سوخت هاي فسیلي

بازیافت متان
جلوگیري از تولید متان

كاهش انتشار به واسطه كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي
از وسائل نقلیه 

www.unfccc.int در CDM جدول)1(: نمونه هایي از پروژه هاي كوچک مقیاس
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شرايط CDM است. توسعه دهنده پروژه 
ــازمان هاي اجراكننده(،  )كشورها يا س
مسئول شروع مرحله تاييد است و بايد 
با يك سازمان تخصصي تاييد پروژه هاي 
ــوان DOE ارتباط برقرار  CDM تحت عن

كند. 
6-اه�م فعاليت هاي وزارت نيرو در 
راس�تاي جذب اعتب�ارات جهاني 

CDM

ــذب  ج ــتاي  راس در  ــرو  ني وزارت 
ــازمان  ــاركت س پروژه هاي CDM با مش
حفاظت محيط زيست پروژه هاي ذيل را 

تعريف كرده است. 
ــگاوات با  ــرق به قدرت 5 م توليد ب

استفاده ازانرژي زمين گرمائي
ــدرت 50 مگاوات با  توليد برق به ق

استفاده از انرژي زمين گرمائي
ــرژي  ان از  ــتقيم  مس ــتفاده  اس
ــت توليد گرمايش و  زمين گرمائي جه

سرمايش در منطقه مشكين شهر
فتوولتائيك 1000كيلوواتي

نيروگاه 100 مگاواتي بادي منجيل
توليد همزمان برق و حرارت به قدرت 

500 مگاوات
كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در 

ــازمان هاي مسئول با  آن الزم است س
ــرعت  همكاري يكديگر و با جديت و س
ــت پروژه ها در  ــبت به معرفي و ثب نس

زمينه هاي مختلف اقدام كنند. 
ــر، بازار  در بين بازارهاي تجارت نش
ــازار بين  المللي تبديل  ــه يك ب CO2 ب

ــه هزينه كاهش  ــت. از آنجائيك شده اس
انتشارات در كشورهاي در حال توسعه 
پايين تر از كشورهاي توسعه يافته است 
ــا فرصتي براي ايجاد  بازار CO2 نه تنه
بهره جهاني است بلكه با فراهم ساختن 
ــي و خصوصي در  ــرمايه گذاري دولت س
زمينه تكنولوژي هاي پاك در كشورهاي 
در حال توسعه در توسعه پايدار آنها نيز 

سهيم مي شود. 
زيرنويس ها:

1. Sanitary Landfill

2.Incineration

3.Clean Development Mechanism

4.Certified Emission Reduction

5.Joint Implementation

6.Emission Trading

7.Project Design Documents

8.Validation

9.Registration

10.Monitoring

11.Verification Certification

12.Issuance Of CERs

13.Designated Operational Entity

14.Designated National Authority

15.Synthesis Gas

16.Landfill Gas

مراجع 
www.iranenergy.org .ir

www.unfccc.int

www.climate-change.ir

International Emission trading As-

sociation – www.ieta.ir

چالش ها و موانع و راهكارهاي رفع آنها 
در مكانيسم توسعه پاك – فريد بن سعيد 

نخستين همايش مديريت انرژي 1390
بررسي متدلوژي هاي قابل استفاده در 
ــعه پاك ) نجمه پيرهادي-  مكانيسم توس

دومين همايش بيوانرژي 1390(

صنعت سيمان
توليد 10 مگاوات برق با استفاده از پسماندهاي جامد

7-زائدات جامد شهري و مكانيسم توسعه پاك 
ــاي خانگي،  ــامل زباله ه ــهري )MSW(  ش ــدات جامد ش زائ
زباله هاي خياباني- نخاله هاي ساختماني- پسماندهاي فاضالب، 
زائدات غير خطرناك صنعتي و زائدات جامد تصفيه شده پزشكي 

مي شود. انتشار متان مي تواند به روش هاي زير كاهش يابد:
پيشگيري از توليد 

كمپوست 
هضم بيولوژيك به همراه جمع آوري بيوگاز

زباله سوزي جهت توليد انرژي
گازي سازي جهت توليد گاز سنتز15

جمع آوري و احتراق
بازيافت گاز لندفيل16

8-بحث و نتيجه گيري 
ــرمايه گذاري اوليه كالني  مديريت پسماندهاي شهري به س
نياز دارد كه معموالً در كنار ساير خدمات شهري توجه چنداني 
ــود و لذا اين مديريت نيز به شكل صحيحي اعمال  به آن نمي ش
ــود. از طرف ديگر يكي از عمده ترين منابع توليد و انتشار  نمي ش
ــهري است. براي حل  ــماندهاي جامد ش گازهاي گلخانه اي پس
ــكل سرمايه گذاري اوليه و معضالت زيست محيطي ناشي از  مش
پسماندهاي شهري، جذب اعتبارات و كمك هاي جهاني به عنوان 

يك فرصت طاليي در اختيار كشورهاي در حال توسعه است.
با توجه به حجم باالي زباله هاي شهري و پتانسيل باالي آن 
ــور و معضالت زيست محيطي ناشي از  براي توليد انرژي در كش

شكل )1(: توزیع پروژه هاي ثبت شده در 
كمیته CDM بر اساس زمینه كاري 
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مقدمه
ــبكه هاي  ــاختار ش با توجه به س
ــه ولتاژهايي در  ــدرت همواره اضاف ق
ــبكه رخ مي دهد كه ناشي از سه  ش

عامل عمده ذيل است:
ــه تجهيزات و  ــورد صاعقه ب برخ

خطوط متصل به ايستگاه
ــطوح  ــتر در س  كليدزني كه بيش

انتقال تاثيرگذار است.
افزايش ولتاژ در زمان اتصال كوتاه 

تك فاز به زمين در فازهاي سالم 
با توجه به موارد بيان شده معموالً 
ــب با ميزان انرژي و  برقگيرها متناس
ــده،  مقدار افزايش ولتاژهاي ايجادش

انتخاب مي شوند.
ــاختار خاص خود  برقگيرها با س
ــك Varistor يا مقاومت  به صورت ي
ــاس ولتاژهاي  ــر در زمان احس متغي
مذكور، با شكست پل هاي مقاومتي 
ــده را با  ــاژ ايجادش ــر اضافه ولت تاثي
ــن كاهش مي دهند تا  اتصال به زمي
ــتگاه يا تجهيزاتي كه  تجهيزات ايس
ــا را برعهده دارد  برقگير حفاظت آنه
در معرض اين اضافه ولتاژ قرار نگيرند. 
ــبه و جزييات  ــه نحوه محاس البت
ــه  حوصل از  ــر  برقگي ــرد  عملك

در  ــت؛  اس ــارج  خ ــث  بح ــن  اي
ــتاندارد  ــروه اس ــوص در گ  اين  خص
IEC-60099-5 ]1[ نحوه محاسبات 

ــت.  ــاب برقگير بيان شده اس و انتخ
ــده به نظر  اما عالوه بر موارد بيان ش
مي رسد، فاصله برقگير از تجهيز مورد 
ــوه حفاظت برقگير  ــز در نح نظر ني
ــت؛ زيرا عمالً اگر آن  بسيار مؤثر اس
تجهيز در خارج از محدوده حفاظتي 
ــود برقگير به طور  ــد وج برقگير باش
كامل حفاظت از آن تجهيز را پوشش 

نمي دهد.
ــد اين موضوع در نگاه اوليه  هرچن
چندان ملموس به نظر نمي رسد چرا 
ــوج پيش رونده در نقطه  كه وقتي م
برقگير با اتصال به زمين به مقدار صفر 
مي رسد نبايد تاثيري روي تجهيزات 
پايين دست داشته باشد، اما براساس 
مدل سازي و بررسي رفتار موج اضافه 
ولتاژ پيش رو كه درادامه به طورمشروح 
توضيح داده شده است، درستي چنين 

فرضي را محتمل نمي شمارد.
در اين مقاله  ابتدا رفتار موج اضافه 
ولتاژ در دو فاصله متفاوت مدل سازي 
ــده و تاثير فاصله و  و نمايش داده ش
ــده  و  ــوه اثر اضافه ولتاژها ارائه ش نح

فاصله حفاظتی در برقگیرها
بررسي اثر فاصله روي نحوه حفاظت برقگیرها در ایستگاه هاي فشار قوي

در اي�ن مقال�ه اث�ر فاصل�ه 
روي  برقگي�ر  از  تجهي�زات 
نح�وه حفاظ�ت برقگيرها در 
ايستگاه هاي فش�ار قوي مورد 

بررسي قرار گرفته است.
مریم نورالدینیان

كارشناس گروه تخصصي پست هاي فشارقوي

مهرداد حبیبي نیا 
كارشناس ارشد گروه تخصصي پست هاي فشارقوي

شكل  الف-1( 

شكل  ب-1( 
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سپس روش محاسبه فاصله حفاظتي 
برقگير در استاندارد، IEC تشريح شده 

است.
بررس�ي اث�ر فاصل�ه روي نحوه 

حفاظت برقگيرها
ــد،  همانطوريكه درمقدمه بيان ش
ــبات اثر  بدون در نظر گرفتن محاس
 ،IEC ــتورالعمل ــق دس فاصله مطاب
چنين به نظر مي رسد كه برقگير در 
يك فاصله نه چندان بلند مي بايست 
از تجهيزات پشت سر خود حفاظت 
ــاد يك  ــالً با ايج ــد؛ چراكه عم كن
ــن لحظه اي در اثر  اتصال فاز به زمي
شكستن پل هاي Varistor مي بايست 
تجهيزات متصل به آن ترمينال عماًل 
ــاژ اتصال زمين را حس كنند، اما  ولت
ــت و رفتار موج  واقعيت چنين نيس
ــت. در  ولتاژ با اين تصور، متفاوت اس
ــار  واقع تاثير فاصله به نوعي اثر انتش
ــاژ را تغيير مي دهد  امواج اضافه ولت
به گونه اي كه موج پيش رونده اضافه 
ــيدن به نقطه  ــه محض رس ولتاژ، ب
اتصال زمين شده )ترمينال برقگير( 
ــود را روي تجهيزات  بازتابش هاي خ
ــت كه در ادامه به  بعدي خواهد داش

بررسي آن مي پردازيم.
تحليل شكل رفتار موج اضافه ولتاژ 

ــگاه دارمشتات مطالعاتي  در دانش
ــازي رفتار اضافه  در خصوص مدل س
ــر فاصله و نحوه  ــي اث ولتاژها و بررس
ــده  ــام ش ــا، انج ــت برقگيره حفاظ
ــت]5[ كه تاثير پوشش حفاظتي  اس
ــه متفاوت مورد  ــر در دو فاصل برقگي
ــت. در اين  ــرار گرفته اس ــي ق بررس
ــي ابتدا يك برقگير در فاصله  بررس
ــري  ــپس 30 مت ــري و س 300 مت
ــفورماتور قرار داده شده و  يك ترانس
تاثير اضافه ولتاژ روي ترانسفورماتور 
مدل سازي شده است. نمودارها و نحوه 
اضافه ولتاژ و تحليل مداري آن نيز از 

اين تحقيق ارائه شده است.  
ــازي بررسي  هدف از اين مدل س
تحليلي و مشخص كردن يك فاصله 
حفاظتي مناسب براي برقگير است. 

ــتانداردهاي  ــه در اس ــا توجه به اينك ب
 ]1[  IEC-60099-5 و   IEEE1313.2

ــت و  ــاره شده اس به اين موضوع اش
ــبه  ــاي متفاوتي براي محاس روش ه
ارائه شده و هريك مقادير متفاوتي را 

به دست مي دهند.
به منظور تحليل بهتر در دو حالت 
الف و ب تاثير رفتار شكل موج اضافه 
ولتاژ در دو فاصله مختلف برقگير از 

تجهيز مربوطه بررسي مي شود.
ــه يك برقگير  ــت الف - فاصل حال
ــزات تحت حفاظت بيش از  از تجهي

محدوده حفاظت آن باشد.
ــدا يك برقگير  ــن حالت ابت در اي
ــك  ي از  ــري  مت ــه 300  فاصل در 
ــرار دارد كه  ــفورماتور قدرت ق ترانس
يك موج پيشرو توسط برقگير ديده 

شده است. شكل )الف-1(
Protective Distance – 
Model Calculation 1 
)Um = 420 kV(

ــك خطي  ــش ت ــكل)الف-1( آراي ش
تجهيزات )برقگير و ترانسفورماتور قدرت(

ــت ب - فاصله يك برقگير از  حال
ــت كمتر از  ــزات تحت حفاظ تجهي

محدود حفاظت آن باشد.
در اين حالت برقگير در فاصله 30 
ــفور ماتور قدرت  متري از يك ترانس
قرار دارد كه يك موج پيشرو توسط 

برقگير ديده شده است.
 شكل )ب-1(

Protective Distance – 
Model Calculation 1 
)Um = 420 kV(

ــي  تك خط ــش  آراي ــكل)ب-1(  ش
تجهيزات )برقگير و ترانسفورماتور قدرت(

همانطور كه در شكل ها مشخص 
است مقدار اضافه ولتاژ 800 كيلوولت 
و ضمناً سرعت انتشار برابر سرعت نور 

فرض شده است.
ــده رفتار  ــازي انجام ش در مدل س
شكل موج اضافه ولتاژ درحالت هاي 
ــان  الف و ب درزمان هاي مختلف نش

داده شده است. 

شكل   الف-2( 

شكل   الف-3( 

شكل   الف-4( 

شكل   الف-5( 

شكل   الف-6( 
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ــوج اضافه ولتاژ حالت الف  رفتار م
ــف به صورت زير  درزمان هاي مختل

خواهدبود :
در لحظه اوليه)زمان صفر(؛ شكل 

)الف-2(
قاعدتاً در لحظه اوليه هر دو تجهيز 

اضافه ولتاژي را نمي بينند. 
ــكل  در زمان  0/5 ميكرو ثانيه؛ ش

)الف-3(
ــت 0/5 ميكرو ثانيه  ــد از گذش بع
ــتن  ــتانه شكس برقگير هنوز به آس
ــدوده  ــود و مح ــاي عايقي خ پل ه
ــاً  طبيعت و  ــيده  نرس ــي  حفاظت
ــز همچنان اضافه  ــفورماتور ني ترانس

ولتاژي را حس نكرده است. 
ــه؛  ثاني ــرو  ميك  1 ــان  زم در 

شكل)الف-4(
در اينجا برقگير در آستانه عملكرد 
خود قرار دارد و طبيعتاً ترانسفورماتور 
ــه ولتاژي را حس  نيز همچنان اضاف

نكرده است. 
ــكل  در زمان 1/5 ميكرو ثانيه؛ ش

)الف-5(
ــاژ در اثر عملكرد آن  ــش ولت افزاي
متوقف شده است. توجه به اين قاعده 
ــت كه بازتابش هاي  مداري مهم اس
ــاژ براي حالت اتصال  موج اضافه ولت
ــراي مدار باز  ــاه قرينه مثبت و ب كوت
قرينه منفي در نظر گرفته مي شود. 
ــاس مجموع اين اختالف  بر اين اس
پتانسل ها اضافه ولتاژي معادل 800 
كيلوولت را به ترمينال ترانسفورماتور 

اعمال مي كند.
ــكل  ــان 2 ميكرو ثانيه؛ ش در زم

)الف-6(
ــاژ را زمين  ــر همچنان ولت برقگي
كرده اما باز هم تاثيرات بازتابش هاي 
ــالف  ــوع اخت ــاژ و مجم ــه ولت اضاف
ــيل تا 1600 ولت مي رسد. در  پتانس
 LIWL اين حالت عمالً اين ولتاژ از حد
تعريف شده براي ترانس بيشتر شده و 

به عايق تجهيز آسيب خواهد رسيد.
در نهايت همانطور كه رفتار موج 
نشان مي دهد برغم عملكرد برقگير 

به دليل اثر فاصله و رفتار موج، عايق 
تجهيز صدمه خواهد ديد.

ــه ولتاژ حالت ب  رفتار موج اضاف
ــاي مختلف به صورت زير  در زمان ه

خواهدبود:
ــان صفر(؛  ــه )زم ــه اولي در لحظ

شكل)ب-2(
قاعدتاً در لحظه اوليه هر دو تجهيز 

اضافه ولتاژي را   نمي بينند. 
ــه؛  ثاني ــرو  ــان  0/5 ميك در زم

شكل)ب-3(
ــت 0/5 ميكرو ثانيه  ــد از گذش بع
ــتن  ــتانه شكس برقگير هنوز به آس
ــدوده  ــود و مح ــاي عايقي خ پل ه
حفاظتي نرسيده اما ترانسفورماتور نيز 

اضافه ولتاژي را حس كرده است. 
ــه؛  ثاني ــرو  ميك  0/7 ــان  زم در 

شكل)ب-4(
ــا  برغم زمين كردن موج  در اينج
ــر در اثر  ــط برقگي ــه ولتاژ توس اضاف
جمع آثار بازگشتي امواج اضافه ولتاژ، 
ــا 950 كيلوولت را  ــفورماتور ت ترانس
حس مي كند اما همچنان در محدوده 

ايمن خود قرار دارد.
ــه؛  ثاني ــرو  ميك  0/8 ــان  زم در 

شكل)ب-5(
برقگير فرايند حفاظتي خود را پي 
ــت كه اثر  مي گيرد و جالب اينجاس
كاهش فاصله روي اختالف پتانسل 
ــده باعث كاهش ولتاژ شينه  ايجادش
ــده و حفاظت آن  ــفورماتور ش ترانس

تامين مي شود.
ــه؛  ثاني ــرو  ميك  0/9 ــان  زم در 

شكل)ب-6(
ــه ولتاژ را  ــر همچنان اضاف برقگي
زمين كرده و افت ولتاژ ترانسفورماتور 
ــد. البته اين افت ولتاژ تا  ادامه مي ياب
حد صفر پيش نمي   رود ولي تغييرات 
ــان در محدوده هاي ايمن  آن همچن

پيش فرض ترانسفورماتور قرار دارد.
فواص�ل  محاس�به  روش  ش�رح 

IEC-60099-5  حفاظت در
  IEC-60099-5 ــتاندارد  اس در 
ــه زير قادر  ــاس رابط برقگيرها براس

شكل   ب-2( 

شكل   ب-3( 

شكل   ب-4( 

شكل   ب-5( 

شكل   ب-6( 
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ــه در محدود  ــتند تجهيزاتي ك هس
فاصله محاسبه شده قرار مي گيرند را 

محافظت كنند:
Lp= N/A[)Urw/1.15(  - Upl] )Lsp +Lf(

برخي از پارامترها كه ممكن است 
مقاديرمشخصي براي آنهادر دسترس 
ــتاندارد IEC به عنوان  ــد، دراس نباش
پيش فرض مقاديري پيشنهاد شده 

است.
ــبات يك برقگير  ــه محاس در ادام
نمونه در سطح ولتاژ 400 كيلوولت 
ــتگاه فرضي با دو خط  براي يك ايس

ورود انتقال آورده شده است:
ــاس  با توجه به فرض باال و بر اس
ــا مقدار N=3 خواهد  تعريف متغيره

شد.
ــتاندارد IEC با  ــاس اس A : بر اس
توجه به سطح انتقال )خطوط توزيع، 
ــخصات  ــوق توزيع و انتقال( و مش ف
ــال متصل به  ــاي خطوط انتق پايه ه
ايستگاه فشارقوي )چوبي يا فلزي( و 
 )Bundle( نيز تعداد رساناهاي كروي
در هر فاز پيش فرض هايي بيان شده 
ــرايط انتخاب مقدار  كه بر اساس ش
مربوطه با توصيه استاندارد از جدول 

مربوطه قابل استخراج است.
ــط انتقال 400  ــن براي خ بنابراي
ــزي و دو  ــا پايه هاي فل ــت ب كيلوول
رساناي باندل در هر فازمثال مذكور 
اين مقدار A=7000kV  تعيين شده 

است.
ــتقامت  Urw: برابر مقدار ولتاژ اس

ــت كه اين پارامتر  در برابر صاعقه اس
  IEC60071-1 ــتاندارد با توجه به اس
و سطح ولتاژ مورد نظر مشخص مي  

شود.
ــطح ولتاژ 400 كيلوولت  براي س
 1425kvــور ــتاندارد مذك ــق اس طب

پيشنهاد شده است.
Uplمقدار استقامت عايقي صاعقه 

براي برقگير است كه به عنوان مثال 
براي يك مقدار نوعي از برقگيرهاي 
ــاخت SBK360/20.4-Iس ــپ   تي

ــا كالس 821kv تعيين  TriDelta ب

تيپ برقگير با توجه به متغيرها برابر 
ــن فاصله محدوده  ــت. اي 35 متر اس
پوشش حفاظتي برقگير مورد اشاره 

است.
نتيجه گيري

عمالً در يك ايستگاه فشار قوي در 
صورت افزايش طول هر Bay بيش از 
اين محدوده حفاظتي برقگير، امكان 
حفاظت تمام تجهيزات ميسر نيست 
و مي بايست از يك برقگير ديگر جهت 
تامين پوشش حفاظتي كامل و ايجاد 
هم پوشاني با برقگير اول استفاده شود.

همچنين در ايستگاه هاي فشار قوي 
با توجه به اهميت ترانسفورماتورهاي 
قدرت يك برقگير مجزا براي حفاظت 
اين تجهيز در مقابل اضافه ولتاژهاي 
ــاره نصب مي شود. عالوه بر  مورد اش
آن در سمت اتصال خطوط نيز يك 
برقگير مجزا نصب مي  شود تا پوشش 
ــراي تجهيزات  ــل ب ــي كام حفاظت
ــود. دقت به لزوم  ــتگاه فراهم ش ايس
برقگيرها  اين  ــاني محدوده  هم پوش
بسيار مهم است؛ چرا كه افزايش طول 
ــت باعث آسيب ديدن  بي  ممكن اس
تجهيزات مابين شود كه در محدوده 

حفاظتي برقگيرها قرار نگرفته اند. 
منابع :

1- IEC 60099-5 Surge arrest-

ers- Selection & Application 

Recommendation

2- IEC 60071-1 Insulation co-

ordination 

Define, principle and rules

3-Metal Oxide surge- arrester fun-

damental – Siemens AG PTH4

13623 Berlin Germany

4- Tridelta GmbH- Technical 

Catalog  of Metal Oxide surge- 

arrester 

5-Over Voltage Protection & 

Installation Protection Coordi-

nation - Fachgebiet

Hochspannungstechnik- tech-

nical university of  Darmushtat

شده است.
LSP طول دهانه يا Span خطوط انتقال متصل به ايستگاه 

است كه معموالً اين مقدار براي خطوط به صورت يك مقدار 
معادل مشخص مي شود كه به Rolling Span يا دهانه معادل 
ــت وعمالً قابل تعيين است. به عنوان نمونه براي  معروف اس
 100m يك خط 400 كيلوولت در منطقه متوسط در حدود

پيشنهاد مي شود.
ــتگاه است؛ اين طول مقداري  Lf طول خط متصل به ايس
ــت و در واقع تاثيرش را روي انتشار موج نشان  مشخص اس

مي دهد. در اين مثال اين مقدار برابر 200km فرض شد.
ــعي شده معادل  حال با توجه به مقادير پيش فرض كه س
ــود مقدار فاصله حفاظتي براي اين  مقادير واقعي انتخاب ش

مقادير رابطه مذكور مطابق استاندارد به شرح زير مي باشند :
Protective zoneLp:

Number of line connected to the Sub 
stationN:

Voltage describing the lightning 
performance of the over head line 

connected to the station
A:

Lightening Impulse weight stand Vol.Urw:

Lightning impulse protection level of 
surge arrester Upl:

Span lengthLSP:

Length of overhead line Front stationLf:

شكل   الف-7( 

شكل   ب-7( 
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شرايط كار پارالل: 
ــد به باس  ــال يك مول براي اتص
برقدار الزم است ابتدا سه شرط ذيل 
برقرار و سپس اتصال به باس برقدار 

صورت گيرد. 
ــور با تنظيم  ــاژ ترمينال ژنرات ولت
ــك Ie برابر ولتاژ باس  جريان تحري

شود. 
ــور با تنظيم  ــس ولتاژ ژنرات فركان
ــر  ــرك( براب ــن )مح ــرعت توربي س

فركانس ولتاژ باس شود.
ــالف فاز بين ولتاژهاي هم نام  اخت

ژنراتور و باس برابر صفر شود. 
ــال ژنراتورها به باس  ــد از اتص بع
ــرايط ذيل در كار پايدار  مشترك ش
برقرار خواهدبود؛ چه باس بي بار و يا 
 V با بار باشد: ولتاژ ترمينال ژنراتورها
ــت؛ هر چند  برابر ولتاژ باس Vb اس
كه ولتاژ القائي ژنراتورها E، مي تواند 

نابرابر باشد. 
ــا برابر  ــاژ ژنراتوره ــس ولت فركان
ــت؛ هر چند كه  فركانس باس fb اس
سرعت محرك آنها n مي تواند نابرابر 
ــروط بر اينكه تعداد زوج  ــد مش باش
ــد   قطب هاي ژنراتورها P نابرابر باش

 .)f = P.n(

تجهيزات مولد و محرك: 

ــت و كاهش سرعت از بي باري  اس
ــان مي دهد، ــمي Pn را نش  تا بار اس

 شكل »1«. 
در كار پايدار كه تعادل بين توان 
مصرفي PL )توان بار + تلفات توزيع( 
و توان توليدي Pg وجود دارد، رابطه 

الكتروديناميكي:
Pg – PL = Mdw/dt = 0 

ــرعت ثابت و  ــرار و نتيجتاً س برق
 D1 ــراي دروپ ــكل »3«، ب طبق ش

برابر n1 )نقطه كار a( است. 
گاورنر داراي دو نوع كنترل اوليه 
ــت. در كنترل اوليه 2كه  و ثانويه اس
ــورت مي گيرد، به  ــور خودكار ص بط
سبب تغيير توان مصرفي PL، گاورنر 
ــادل بين  ــوان محرك تع با تغيير ت
ــازد،  ــرف و توليد را برقرار مي س مص
ــي غير  ــن تعادل در فركانس ولي اي
ــورت مي گيرد.  ــس قبلي ص از فركان
ــه از نوع  ــه3 ك ــرل ثانوي ــال كنت ح
Closed loop است به طور دستي يا 

اتوماتيك وارد عمل شده و فركانس 
ــر فركانس  ــدار قبلي يا ه ــه مق را ب
ــاند. در اين كنترل،  ــري مي رس ديگ
ــرك را براي مدت  ــر توان مح گاورن
ــان معيني )زمان * توان = انرژي  زم
ــي( تغيير مي دهد تا فركانس  جنبش

هر مولد جهت توليد انرژي الكتريكي نياز به محرك دارد 
ــي از محرك دريافت و آن  ــا از طريق محور، توان مكانيك ت
ــد تبديل كند. توان  ــوان الكتريكي در خروجي مول ــه ت را ب
ــود كه توزيع  ــط گاورنر تنظيم مي ش مكانيكي محرك توس
بار اكتيو )P( بين مولدهاي پارالل را نيز برعهده دارد. جهت 
توزيع بار رآكتيو )Q( بين مولدها از رگوالتور ولتاژ استفاده 
ــي اين تجهيزات پرداخته  ــود. در اين بخش به بررس مي ش

مي شود. 
3-1- محرك: كليه محرك ها )توربين( مجهز به گاورنر1 
ــه محرك را تنظيم مي كند.  ــت كه توان )kw( ورودي ب اس
ــيله يك سيستم مكانيكي است كه سوخت ورودي  اين وس
ــار، آب، گاز و ...( را هنگام  ــزان ورود بخ ــرك )مي ــه مح ب
ــودكار تنظيم مي كند.  ــرعت )فركانس( به طور خ تغيير س
ــخصه اصلي گاورنر، منحني دروپ است كه تعريف آن  مش

  D = 100 )n0 – nn( / nn[%]

كار پارالل مولدهای سنكرون  

بخش اول 
كار پارال�ل ژنراتورها )مولدها(، اس�اس كار ش�بكه الكتريكي به هم 
پيوس�ته كش�ورها را تش�كيل مي دهد كه در آن مولده�اي واقع در 
نيروگاه هاي مختل�ف از طريق خطوط انتقال با يكديگر پارالل ش�ده 
و در واقع يك مولد با ظرفيت بس�يار زياد را ايجاد مي كنند. در برخي 
از صنايع حس�اس نظير پتروش�يمي و ذوب آهن، از تعدادي ژنراتور 

پارالل و مس�تقل از ش�بكه جه�ت تغذيه بارها اس�تفاده مي ش�ود. 
مولدهاي اضط�راري نيز در اكث�ر صنايع به صورت تكي ي�ا پارالل در 
مواقع اضطراري وارد عمل ش�ده و بارهاي ضروري را تغذيه مي كنند. 
در اين مقاله كار پارالل در دو حالت اتصال به شبكه و جدا از شبكه مورد 
بررسي قرار گرفته و نحوه توزيع بار )Load Sharing( بين آنها در دو 

بخش ارائه مي شود. 

شكل)1(:  مشخصه دروپ گاورنر
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كاوس قصبه
گروه برق مدیریت ارشد صنایع نیروگاهی
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جديد برقرار شود و سپس توان را در 
جهت عكس تغيير مي دهد تا همان 
ــود.  ــزان انرژي دوراني جبران ش مي
ــه و ثانويه طبق  ــرل اولي ــوه كنت نح

شكل »2« به شرح ذيل است: 
ــه: در حالي كه نقطه  كنترل اولي
و   Pg = PL , D1 دروپ   ،a كار 
ــرعت )يا فركانس( برابر n1 است،  س
با افزايش توان مصرفي به P’L، عدم 
ــبب كاهش  تعادل بين P’L و Pg س
ــر آن را  ــود كه گاورن ــرعت مي  ش س
 P’L تشخيص داده و توان خود را به
 n2 ــه ــرعت را ب ــاً س P’g = و نتيجت

)نقطه كار b( مي  رساند كه همراه با 
كاهش انرژي دوراني است. 

ــن كنترل فقط  كنت�رل ثانويه: اي
سرعت )يا فركانس( را تغيير مي دهد 
ــاره شد با افزايش  و همانطور كه اش
توان محرك به ميزان و زمان معين 
ــخصه دروپ  ــر موقعيت مش و تغيي
به طور موازي از D1 به D2 سرعت را 
مجدداً به n1 )نقطه كار C( رسانده و 

انرژي دوراني را جبران مي كند. 
ــز قابل  ــيب منحني دروپ ني ش
ــت و بسته به نوع نيروگاه  تنظيم اس
ــي 5 درصد  ــد 2 ال ــدار آن در ح مق
قرار دارد. از آنجاكه سرعت متناسب 
ــت با فركانس، در ادامه از كميت  اس
ــتفاده  ــرعت اس فركانس به جاي س
خواهدشد كه مشخصه آن در شكل 
ــت. مشخصه اين  »3« رسم شده اس
منحني برحسب كيلووات بر هرتس 

ارائه مي شود. 
در ذيل اختصاراً به نكات عمده اي 
از كار شبكه الكتريكي اشاره مي شود. 
ــار به اضافه تلفات  - توان اكتيو ب
ــواره برابر توان  ــتي هم انتقال بايس
اكتيو توليدي باشد تا فركانس ثابت 

بماند. 
ــده )ولت ـ  - توان راكتيو توليدش
آمپر كاپاسيتيو( بايستي همواره برابر 
توان راكتيو جذب شده )ولت – آمپر 

اندوكتيو( باشد تا ولتاژ ثابت بماند. 
- مولد سنكرون، توان اكتيو توليد 

مولد را توليد كند. منبع تغذيه روتور 
ــرژي مكانيكي  ــهمي در تبديل ان س
ــرژي الكتريكي مولد  ــه ان محرك ب
ــوان آن بصورتRe.Ie 2 تلف  ندارد و ت
ــود كه از تلفات عمده مولد به  مي ش
حساب ميآيد. ولتاژ القايي در استاتور 
)E( طبق رابطه E=KIe.n به سرعت 

روتور و جريان تحريك بستگي دارد. 
رگوالتور ولتاژ كه عمده ترين بخش 
سيستم تحريك را تشكيل مي دهد 
 Closed loop ــده  ــك كنترل كنن ي
ــه ولتاژ ترمينال  ــت كه از مقايس اس
مولد )V( با يك ولتاژ رفرنس، فرمان 
ــك را صادر و  ــرل جريان تحري كنت
ــال و توان  ــيله ولتاژ ترمين بدينوس

راكتيو را تنظيم مي كند. 
توزيع بار7 بين مولدها: 

مجموعه فرايندهاي توليد، انتقال 
ــبكه به هم پيوسته  و توزيع برق، ش
ــكيل  ــور را تش ــري يك كش سراس
ــبكه نيروگاه هاي  مي دهد. در اين ش
ــط به  ــوط راب ــط خط ــود توس موج
ــده و در عمل  ــل ش ــر متص يكديگ
ــيار زياد را  ــك مولد با ظرفيت بس ي
تشكيل مي دهند. كنترل اين شبكه 
ــط مراكز ديسپاچينگ و به طور  توس
ــرد. مراكز  ــك صورت مي گي اتوماتي
ديسپاچينگ بسته به وسعت شبكه 
ــت جغرافيائي نيروگاه ها، از  و موقعي
چند مركز ناحيه اي )AOC(8 تشكيل 
ــود كه در ارتباط با يك مركز  مي  ش
قرار   )SCC(9 ــپاچينگ ديس ــي  اصل
ــيگنال هاي متعدد از جمله  دارند. س
ــا)Q, P(، ولتاژ  ــزان توليد مولده مي
ــاط مختلف ، موقعيت  و فركانس نق
ــا و ... از طرف  ــته بريكره ــاز / بس ب
ــال و پس  ــبكه به اين مراكز ارس ش
ــه و تحليل، فرمان هاي الزم  از تجزي
ــت تنظيم توان اكتيو و فركانس  جه
ــوان راكتيو به  ــر، تنظيم ت به گاورن
ــت  رگوالتور و بانك خازني، باز / بس
بريكرها و ... صادر مي شود. از اهداف 
عمده اين فرمان ها تنظيم دو كميت 
عمده فركانس و ولتاژ شبكه در محد 

ــت هم توان راكتيو توليد و هم جذب  مي كند ولي قادر اس
كند. 

- نقل و انتقال توان اكتيو بين دو مركز توليد در شبكه، 
ــت با زاويه بار دلتا )زاويه بين بردار ولتاژهاي  ــب اس متناس

ابتدا و انتهاي خط انتقال(. 
- نقل و انتقال توان راكتيو بين دو مركز توليد در شبكه، 
متناسب است با تقاضل دو ولتاژ ابتدا و انتهاي خط انتقال. 
ــتم  ــنكرون مجهز به سيس 3-2- مول�د: ژنراتورهاي س
ــه اي از رگوالتور  ــت كه در حالت كلي مجموع تحريك  اس
ولتاژAVR( 4( و ساير كنترل كننده هايي نظير جبران كننده 
 Over fluxing limiter ،6 )PSS( جريان راكتيو5، پايداركننده

Rotor current limiter, MVAr limiter , است. 

ــيم پيچ روتور با ولتاژ دائم تغذيه  ــنكرون، س در مولد س
ــي  ــود تا با عبور جريان تحريك Ie، ميدان مغناطيس مي ش

شكل )3(: مشخصه دروپ فركانس

شكل )2(: كنترل اولیه و ثانویه گاورنر
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ــن نواحي  ــادل انرژي بي ــاز و تب مج
ــت. يك نكته مهم ديگر  مختلف اس
ــر گرفتن  ــن، در نظ ــن فرامي در اي
ــت كه  ــادي توليد10 اس جنبه اقتص
ــردن آن پارامترهاي  براي اجرايي ك
ــه راندمان واحدها،  متعددي از جمل
ــي ...(،  ــي، حرارت ــروگاه )آب ــوع ني ن
ــدون درام(،  ــا درام، ب ــوع بويلر )ب ن
Turbine fol-( ــ  كنترل واح ــوع  دـ
 low, Boiler follow, Integrated

ــات و ... هنگام  Mode(، كاهش تلف

برنامه ريزي در نظر گرفته مي شوند. 
ــادگي  ــيدن به اهداف فوق به س رس
ــار مصرفي و  ــرد. ب ــورت نمي گي ص
نتيجتاً فركانس و ولتاژ دائماً در حال 
ــرات پيش بيني  ــتند. تغيي تغير هس
ــده نظير ترتيب بريكر و كاهش  نش
ناگهاني بار، تريپ نيروگاه ها و كاهش 
ــكالت به  ناگهاني توليد از جمله مش
شمار مي روند. تمهيدات عمده جهت 

رفع مشكالت به شرح ذيل است: 
ــار  ــر ب ــد تغيي ــي رون - پيش بين

كار مي كنند و آماده اند تا سريعاً وارد 
مدار شوند(. 

ــتفاده از قطع بار12 در مواقع  - اس
تريپ واحدها. 

 SVC13 ،استفاده از بانك خازني -
ــنكرون )تحريك اضافي(  و مولد س

 .Q جهت توليد
- استفاده از راكتور، مولد سنكرون 

 .Q تحريك نقصاني( جهت جذب(
ــر گرفتن تمهيدات فوق  با در نظ
ــتم اهداف ذكر  در برنامه ريزي سيس
ــده از طريق مراكز ديسپاچينگ  ش
محقق مي شود كه اصطالحاً كنترل 
ــدAGC( 14( ناميده  ــك تولي اتوماتي

مي شود. 
كار پارالل ايزوله: 

ــدار  ــق م ــتم طب ــن سيس در اي
ــكل »4«، چندين مولد  شماتيك ش
ــترك، كه از شبكه  به يك باس مش
ــد و بصورت  ــت متصل ان ــه اس ايزول
ــل بار را تغذيه مي كنند. از آنجا  پارال
ــتم نسبت به  كه ظرفيت كل سيس
ظرفيت يك مولد چندان زياد نيست 
لذا افزايش / كاهش بار سبب كاهش 
/ افزايش كميات f و V مي شود كه با 
تنظيم گاورنر و رگوالتور قابل تنظيم 
به مقادير دلخواه مي باشند. در ذيل 
ــي PL+JQL  را به باس  ــوان مصرف ت
 Q و P اعمال كرده و توزيع توان هاي
ــتقل از يكديگر بررسي  را به طور مس

مي كنيم. 
1- توزي�ع ت�وان اكتي�و: مراحل 
ــپس بارگيري از  ــدن و س پارالل ش

مولدها به ترتيب ذيل است: 
1-1- اتص�ال مول�د G1 ب�ه باس 
مشترك: طبق مدار شماتيك شكل 
»4«، در حاليكه باس بي برق و بي بار 
ــت، مولد G1 را با فركانس Fo1 و  اس
ولتاژ V01 )شكل »8«( به باس وصل 
ــر G1 طبق  ــم. دروپ گاورن مي كني
ــكل »7« مقدار مشخصي است و  ش
در اين شرايط مولد فقط توان تلفاتي 
را توليد مي كند. حال طبق شكل 5 
بار اكتيو PL  به باس اعمال مي شود. 

شكل )4(: مدار شماتیک پارالل ایزوله

شكل )5(: مولد G1 بارPL  را تغذیه مي كند.

شكل )7(: توزیع بار PL بین مولدها

ــي نظير روند مصرف  ــي با در نظر گرفتن فاكتورهاي مصرف
ــرات آب و هوايي  ــول مختلف و تغيي ــبانه روز، در فص در ش

غيرمنتظره. 
- استفاده از گاورنر جهت تنظيم توان اكتيو و فركانس. 

ــره چرخان11 در مواقع افت  ــتفاده از مولدهاي ذخي - اس
شديد فركانس )برخي از مولدهاي شبكه كه بصورت بي بار 
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شكل )6(: پارالل شدن مولد G2 به باس مشترك
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تبديل مي كنيم )كنترل ثانويه(. حال 
فركانس باس به fb2  كاهش مي يابد 
ــكل »7« توان هاي P1 و  ــق ش و طب
ــط  ــه PL=P1+P2  توس P2 بطوريك

مولدها توليد مي شود. 
ــه تنظيم  ــت ك ــر اين اس راه ديگ
ــش يابد.  ــر G2 افزاي ــرعت گاورن س
ــبب  ــرعت س به طور كلي افزايش س
ــس كاهش  ــد و برعك ــش تولي افزاي
سرعت سبب كاهش توليد مي شود 
ــت كه  ــهمي اس و عامل انتخاب س
براي مولدها در نظر گرفته مي شود. 
همانطور كه مشاهده مي شود تنظيم 
ــي در تعيين  ــر نقش ــرعت گاورن س
ــط  ولتاژ باس ندارد و مقدار Vb توس
ــود كه در بند  رگوالتور تعيين مي ش

2 بررسي مي شود. 
2- توزي�ع ت�وان راكتي�و: توليد 
ــط مولدها، با  ــا جذب توان Q توس ي
ــور )بند 3-2( صورت  تنظيم رگوالت
مي گيرد. با اعمال بار پس فاز به يك 
مولد ايزوله، ولتاژ ترمينال كاهش و 
ــال بار پيش فاز، ولتاژ افزايش  با اعم
ــن مي توان تغييرات  مي يابد. بنابراي
ولتاژ ترمينال )خروجي( را برحسب 
ــكل  ــر توان راكتيو Q طبق ش متغي
»8« رسم كرد. اين مشخصه خطي 
نيست، ولي توسط رگوالتور مي تواند 
ــن مي توان  ــود. هم چني ــي ش خط
ــابه با مشخصه  ــخصه را مش اين مش
فركانس شكل »3«، تغيير محل داد 

و سبب تنظيم ولتاژ Q شد. 
ــه باس  ــد G1 ب ــط مول 2-1- فق
مشترك متصل است و توان QL بار 
ــكل »8«،  را تأمين مي كند. طبق ش
ــخصه افت ولتاژ رگوالتور G1 با  مش
ــيب مشخص  ولتاژ بي باري V01 و ش
انتخاب شده است. G1 همان ژنراتور 
ــكل »5« است كه توان PL  را در  ش
ــس fb1 توليد مي كند. در اين  فركان
شرايط ولتاژ باس Vb1 و فركانس آن 

fb1 است. 

ــد G2 را ابتدا به ولتاژ  2-2- مول
بي باري Vb1 و فركانس fb1 رسانده 

شكل )8(:  مشخصه )V= f )Q رگوالتور

شكل )9(: پارالل شدن G2 به باس مشترك

شكل )10(: توزیع بار QL بین دو مولد
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عدم تعادل بين توان هاي مصرفي و توليدي سبب كاهش فركانس باس به fb1 شده و نتيجتاً گاورنر توان 
مولد را به PL  افزايش مي دهد )كنترل اوليه(. 

ــانده و پس از  1-2- اتصال G2 به باس مش�ترك: مولد G2 را به فركانس و ولتاژ باس )fb1 و Vb1( رس
برقراري شرايط پارالل به باس وصل مي كنيم. در اين شرايط محرك G2 توان تلفاتي خود را توليد مي كند 

و بار PL هم چنان توسط G1 تأمين مي شود، شكل »6«. 
 G'1 را به G1  ــخصه ــرعت گاورنر G1 را كاهش داده و مش 1-3- توزيع بار PL  بين G1 و G2: تنظيم س
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ــرايط پارالل،  ــراري ش ــس از برق و پ
ــكل »4« وصل  به باس مشترك ش
ــكل »9«، مشخصه  مي كنيم. در ش
ــخص و  ــيب مش رگوالتور G2 با ش
ولتاژ بي باري Vb1 در كنار مشخصه 
ــت. در اين شرايط  G1 رسم شده اس

G2 در حالت بي باري است و تمامي 

بارQ L توسط G1 تأمين مي شود. 

ــو  ــار راكتي ــه ب 2-3- در حاليك
ــت مي خواهيم  همچنان برابر QL اس
ــهمي برابر Q2 را تأمين  مولد G2 س
 G1 ــد ــتي از تولي ــذا بايس ــد و ل كن
 QL=Q1+Q2 كاسته شود بطوريكه
برقرار شود. به طرق مختلفي )تغيير 
ولتاژ بي باري هر يك يا هر دو مولد( 
ــكل  ــل كرد كه در ش ــوان عم مي ت
ــم رگوالتور  ــا كاهش تنظي »10« ب
ــال منحني G1 به  ــد G1 و انتق مول
محل G`1 صورت گرفته است. حال 
 ،Q2  و Q1 توان راكتيو مولدها برابر
 fb2 و Vb2 ــاس ــاژ و فركانس ب ولت

است. 
ــخصات جدول  مثال )1(: دو مولد پارالل G1 و G2 به مش

فوق مفروض است: 
توزيع توان اكتيو بين مولدها و فركانس كار fb را تعيين 

كنيد. 
از آنجا كه فركانس كار مولدها يكسان است، با رسم خط 
افقي aa` سهم مولدها برابر P1 و P2 و فركانس كار )باس( 

برابر fb خواهدبود. 
 fb ، P1 به دو طريق مثلثاتي و معادالتي مي توان كميات

و P2  را تعيين كرد. 
استفاده از روابط مثلثاتي: با توجه به شكل »11« روابط 

ذيل برقرار است: 
D1/Pn1 = Df / P1

D2/Pn2 = Df / P2

P1 + P2 = PL

از سه معادله فوق نتيجه مي شود: 

 Df = )D1.D2.PL(/)D2.Pnl – D1.Pn2( =

0.08/3.P.U. , (0.08/3).50 = 1.333Hz

fb = f01-Df = 52-1.333 = 50.667HZ

براي توان هاي P1 و P2 داريم: 

 P1 = )Pn1.Df(/D1 =

 )200×0.08/3(/0.04 =

133.33MW

P2 = PL – P1 = 66.67MW

ــوان  اس�تفاده از مع�ادالت: مي ت
ــان داد كه براي توان روابط ذيل  نش

برقرار است: 
P1 = S1)f01-fb( 

P2 = S2 )f02-fb(

ــه در آن دروپ فركانس S برابر  ك
است با: 

S  =Pn / (D/fn) , S[MW/HZ] , 

P[MW] , D[P.U.] , fn[HZ]

از معادالت فوق نتيجه مي شود: 
fb = )S1 . f01 + S2 .f02 – PL( 

/ )S1 +S2( = 50.66HZ

ــب،  ادامه  ــا توجه به حجم مطل ب
ــه كه به نحوه كار پارالل مولدها  مقال
در شبكه و مالحظات فني در انتخاب 
ــماره آينده ارائه  آنها مي پردازد در ش

مي شود. 
زيرنويس ها:

1-Governor

2-Primary control

3-Secondary control

4-Automatic Voltage Regulator

5-Reactive Current Compensator

6-Power system stabilizer

7-Load sharing

8-Area operation Center

9-Supervision Control Center

10-Economic Dispatch

11-Spinning Reserve

12-Load Shedding

13-Static Var Control

14- Automatic Generation 

Control

مراجع
1- Electrical Machines in Power 
System by S.J Chapman. 
2- Numerous Articles from Inter-
net. 

شكل )11(:  مثال »1«

Science&Research Articles
مقاالت تخصصی

Pn1 = 200MW , Pn2 = 100MWتوان اسمي 

D1 = D2 = 4%دروپ 

F01 = F02 = 1.04 P.Uفركانس بي باري 

Fn = 50HZفركانس اسمي 

PL = 200MWبار مصرفي 



 Ghods Niroo Quarterly Science & News Magazine  No.1  Summer 2013

39

Recent  Publications
تازه های کتابخانه

 Electrical Energy 
Efficiency: Technologies and Applications

Reactive Power Compensation:
A Practice Guide

Author: Andreas Sumper

Publisher: John Wiley

Year: 2012

Author: Wolfgang Hofmann

Publisher: John Wiley

Year: 2012

ــن كتاب مرجع، تمركزي عملي بر موضوع بازدهي انرژي الكتريكي دارد و  اي
با ارائه كاربردهاي عملي و نظري مهندسان را قادر به يافتن راه حل هايي براي 

مسائل بازدهي برق مي كند. 

اين كتاب نگاهي كلي به موضوع توان رآكتيو دارد و به صورتي عميق تر به مسئله 
جبران سازي توان رآكتيو مي پردازد. كيفيت شبكه، تلفات توان، صرفه جويي انرژي و 

كاهش گازهاي آالينده در 22 فصل كتاب مورد بحث قرار گرفته اند.

نویسنده: علي محمودي 
ناشر: كیان رایانه سبز، ناقوس

سال نشر: 1391

ــا Autocad 2013  و ويژگي هاي جديد آن،  ــنايي ب ــاب مي آموزيد:  آش ــن كت دراي
ــنايي با انواع روش هاي مدل سازي سه  ــيم و ويرايش موضوع هاي دوبعدي، آش ترس
بعدي، آشنايي با ابزارهاي كمك ترسيمي Autocad 2013 ، ترسيم هاي پارامتريك،  
مديريت كارها در Autocad 2013 ، كنترل صفحه تصوير، تايپ و ويرايش متن در 
 Autocad 2013، گزارش گيري و اندازه گيري، كار در فضاي كاغذ و چگونگي چاپ

.Autocad 2013 در 

ــاخت، انواع قراردادهاي  كتاب به معرفي كلي قراردادها، معرفي طرح و س
جديد و استاندارد و مزاياي دوعاملي قراردادهاي EPC & BOT پرداخته است. 
كارشناسان با مطالعه اين كتاب مي توانند مجموعه ارزيابي نسبتاَ كاملي از 

قراردادهاي EPC داشته باشند.

مجموعه پنج جلدي مهندسي فاضاب  )بر اساس ویرایش چهارم(

AutoCAD 2013  كلیات قراردادها، قراردادهاي دوعامليمرجع كامل
EPC & DB به انضمام واژه نامه تخصصي

سالنامه آماري كشور 1390

ــطح  ــي فاضالب يكي از معتبرترين كتاب ها در زمينه فاضالب در س كتاب مهندس
جهان و ايران است كه به مشخصه هاي فاضالب، تصفيه فاضالب، آشنايي با طراحي 

تصفيه خانه فاضالب، عمليات واحد فيزيكي، عمليات واحد شيميايي و ... مي پردازد.

سالنامه آماري كشور حاوي مجموعه اي از آخرين اطالعات موجود در زمينه هاي 
ــت كه به منظور رفع نيازهاي آماري  ــي اس اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياس

تصميم گيران، برنامه ريزان، پژوهشگران و ساير متقاضيان تهيه و منتشر مي شود. 

نویسندگان:  متكاف و ادي، ترجمه: 
محمدرضا نفري

ناشر: انجمن خوردگي ایران
سال نشر: 1389

تهیه كننده: ریاست جمهوري، معاونت 
برنامه ریزي و نظارت راهبردي، مركز آمار ایران

ناشر: مركز آمار ایران
سال نشر: 1391 

نویسندگان: سیدمحمودعلمایي، محمد 
حقیقي،  جعفر آقایغمائیان 

 ناشر: قرارگاه سازندگي خاتم االنبیا، 
قرب نوح

سال نشر: 1390
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آرامش حاصل شناخت بیشتر است نه مشكات كمتر / تغییر ساختار سازمان ها، اثرات و نتایج قابل حصول / 
نیم نگاهی به روش های تأمین سرمایه

تغییر عنوان و البته محتوای نشریه قدس نیرو از فنی و تخصصی به یک نشریه علمی- خبری این فرصت را در اختیار ما قرار داد تا بتوانیم در 
بخشی جداگانه به مسائل فرهنگی در حوزه فعالیت سازمانی بپردازیم؛ بخشی كه ما آن را مدیریتی- سازمانی نام نهادیم. این بخش كه اهمیت اش 
از سایر بخش ها اگر بیشتر نباشد قطعاً كمتر نیست به مسائلی می پردازد كه در حوزه فعالیت  یک سازمان جدا از وظایف صرفاً تخصصی آن حایز 
اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد. مسائلی كه طرح، تداوم و توجه به آنها در درازمدت ارتقای فرهنگ سازمانی را برای شركت به دنبال 
خواهد داشت.  نكته قایل ذكر اینكه ما در این بخش نیز پذیرای مطالب و مقاالت شما هستیم و چنانچه جای طرح موضوعی را در این بخش از 

نشریه خالی می بینید حتماً ما را در جریان بگذارید و به این آدرس info@ghods-niroo.com  ایمیل بزنید.
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آقای بدرخانی در ابتدا بفرماييد مشاوره با روانشناسی چه تفاوتی 
دارد؟

دروس دانشگاهی مشاوره و روانشناسی تقريباً مشابه هستند با اين تفاوت كه 
مشاور بيشتر با افراد سالمی سر و كار دارد كه بر اثر مشكالت با افت انرژی مواجه 

ــده اند و نياز به تصميم سازی دارند و مشاور در اين تصميم سازی به آنها كمك  ش
می كند؛ اما روانشناسان ممكن است بيشتر با افراد بيمار مواجه باشند. البته اينطور 
نيست كه مجزا از هم عمل كنند و مرز مشخصی وجود داشته باشد بلكه موارد 
همپوشانی هم بسيار است. در بسياری از كشورها كار درمان به صورت گروهی انجام 
ــود به اين صورت كه پزشك عمومی، روانپزشك، روانشناس بالينی، مشاور  می ش
ــك عمومی اولين  و مددكار اجتماعی همكاری می كنند. در بهترين حالت پزش
متخصص است كه فرد ابتدا به او مراجعه می كند و او تشخيص می دهد كه فرد 
نياز به روانپزشك دارد يا روانشناس بالينی و يا مشاور؛ مشكل تيروئيد دارد؛ كمبود 

ويتامين و غيره يا نياز به مشاور و تغيير در ديدگاه اش دارد. 
ــرو كار دارم كه به  ــا آدم هايی س ــاور ب ــه گفتم من به عنوان مش ــور ك همانط
تصميم سازی نياز دارند و نياز دارند خودشان را بهتر بشناسند. شعار ما اين است 
ــكالت كمتر؛ شناخت از خود، از  ــناخت بيشتر است نه مش كه آرامش حاصل ش
ــاوره ازدواج شما  آدم های مرتبط با موضوع و از خود موضوع. به طور مثال در مش
ــناخت داشته باشيد در حاليكه خيلی از آدم ها فقط به دنبال  بايد ابتدا از خود ش
شناخت از ديگری هستند و چون شناخت از خود وجود ندارد اين اتفاق نمی افتد. 
پس قدم اول شناخت از خود و سپس تصميم در مورد ازدواج، انتخاب شغل،  رشته 
تحصيلی و ... است؛ شما برای شناخت صحيح نسبت به اين موارد نياز به كمك 

يك متخصص داريد. 
وجود يك مشاور در محيط كار چه ضرورتی دارد؟

ــان امروز نياز دارد كه نسبت به مسائل  با توجه به پيچيدگی های زندگی، انس
مختلف ذهن شفافی داشته باشد. گاهی شما در مورد احساسات و افكارتان دچار 
سردرگمی می شويد و نياز به شفاف سازی ذهنی داريد؛ اين اتفاقی است كه در اتاق 
ــاوره می افتد و شما با كمك مشاورتان راه حل مناسب پيدا  و تصميم سازی  مش
ــات شما از هم تفكيك شود و  ــاور كمك می كند عواطف و احساس می كنيد. مش
عقل و منطق و احساسات جايگاه خود را پيدا كنند؛ شما از خود شناخت بهتری 
پيدا می كنيد و آنگاه بهتر می توانيد در مورد موضوع تصميم بگيريد؛ چون شرايط 

موجود و موضوع را بهتر می بينيد. 

آرامش حاصل شناخت بیشتر است
نه مشکالت کمتر

در گفتگو با مشاور شرکت مطرح شد:

محمد بدرخان�ی متولد 6 خرداد 1343 در تهران اس�ت و تحصي�الت خود را در 
رشته مشاوره روانشناسی در دانشگاه های شهيد بهشتی )كارشناسی( و عالمه 

طباطبائی )كارشناسی ارشد( به پايان رسانده است. 
او به جز حضور در كلينيك های مش�اوره و مدارس با مؤسس�اتی همچون بانك 
مسكن، وزارت دفاع، شركت مخابرات استان تهران، صاايران و صنايع مخابرات 

همكاری داشته است. آقای بدرخانی از اواسط س�ال گذشته به عنوان مشاور به 
قدس نيرو پيوس�ته و  هفته ای يك روز )دوشنبه ها از س�اعت 9:30 تا 12:30( در 
شركت حضور دارد و به امر مش�اوره می پردازد.  اين گفتگو هم شما را با ضرورت 
حضور ايشان در ش�ركت آگاه می كند و هم متوجه می ش�ويد كه يك مشاور در 

شركت در مورد چه مسائلی می تواند شما را مشاوره دهد. 
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اما حضور يك مش�اور در شركت من را به عنوان يك كارمند با اين 
سؤال مواجه می كند كه چرا بايد به شما مراجعه كنم و اصالً چه ضرورتی 
وجود دارد كه من مش�كالتم را با ش�ما در ميان بگذارم! اگر مش�كلی 

داشته باشم می توانم به يك مشاور بيرون از شركت مراجعه كنم!
خب بحث اول كه خيلی هم بديهی است هزينه است؛ شما اينجا بدون اينكه هزينه 

كنيد مشاوره دريافت می كنيد و اين به سود شماست كه از فرصت استفاده كنيد. 
منظور من بيشتر بحث اطمينان است؛ به هر حال شما توسط شركت 

انتخاب شده ايد.
در اين مورد اطالع رسانی نقش مهمی دارد؛ بايد جايگاه مشاور برای كارمندان 
ــركت تعريف شود و همانگونه كه گفتم تاكيد شود كه مشاور با آدم های سالم  ش
ــان می دهد افرادی كه با مراكز مشاوره سر  ــر و كار دارد نه افراد بيمار. آمار نش س
و كار دارند آدم های سالم تری هستند؛ چون خودشان را بهتر می شناسند. ممكن 
ــيد من چرا بايد به يك مشاور مراجعه كنم و رازها و ترس ها  ــت از خود بپرس اس
ــكالتم را بازگو كنم! درحاليكه نمی دانيد مشاور فرد محرمی است كه قسم  و مش
ــما را هيچ كجا و برای  ــد و صحبت های ش حرفه ای اش ايجاب می كند رازدار باش
ــرايط بسيار ويژه؛ در نتيجه نبايد احساس خطر  هيچ كس بازگو نكند؛ مگر در ش
ــد. باز هم تاكيد می كنم بايد اطالع رسانی صحيح صورت بگيرد  وجود داشته باش

ــتن بايد تبديل به يك فرهنگ  و كمك خواس
ــان می دهد بچه هايی كه  شود. تحقيقات نش
كمك می گيرند افراد باهوش تری هستند ولی 
می بينيم خيلی از افراد در بزرگسالی هم عادت 
ــكالت  ــه كمك گرفتن ندارند؛ آنقدر در مش ب
ــوند و كمك نمی خواهند كه  خود غرق می ش
ــكل بزرگ و كهنه می شود و حل آن نياز  مش
ــر و پيچيده تر پيدا  ــه راهكارهای تخصصی ت ب
می كند در حاليكه در ابتدا ممكن بود با چند 
جلسه مشاوره حل شود.  راه حل اين است كه 
آگاهانه عمل كنيم و كمك خواهی را به عنوان 
يك عادت خوب بپذيريم. ما نياز داريم كه در 
ــت به عادت زدايی بزنيم. البته در  مواردی دس

كشور ما هم در برخی موارد مثل ازدواج يا انتخاب رشته تحصيلی ضرورت مشاور 
آشكار شده است و افراد به متخصص مراجعه می كنند. 

افراد برای چه مسائلی می توانند به شما مراجعه كنند؛ آيا برای طرح 
موضوعات خط قرمزی وجود دارد؟

ــود. به عنوان  ــئله ای می تواند مطرح ش خير؛ خط قرمزی وجود ندارد و هر مس
مشاور می توانم به شما بگويم كه برای حل مشكل به متخصص ديگری مراجعه 
ــات مشاوره ادامه يابد. اكثر مشكالت ما به خاطر ابهامات است و  كنيد و يا جلس

مشاور می تواند در رفع ابهامات كمك كند.
يك مش�اور برای مديران س�طوح مختلف يك سازمان چه نقشی 

دارد؟
ــه مجموعه مهارت در سازمان ها و خصوصاً در حوزه  از نظر بالنچارد وجود س

مديريت ضرورت دارد:
ــون و ابزار و  ــه كار بردن دانش، روش ها، فن ــارت فنی؛ يعنی توانايي ب اول مه
ــطح سرپرستی بسيار حياتی است. دوم مهارت انسانی؛ يعنی  تجهيزات كه در س

توانايي كاركردن و رفتار با مردم و انجام كار به وسيله آنها كه برای مديران ميانی 
ــامل فهم پيچيدگی های كل سازمان،  ــوم مهارت ادراكی كه ش ضرورت دارد و س
توانايی خروج از بحران وآگاهي از اينكه خود شخص در خور شرايط سازمان عمل 
ــازمان حائز اهميت است. طبيعی است كه  ــد س مي كند يا نه و برای مديران ارش
تركيب اين مهارت ها برای ارتقای سطوح مديريت از سرپرستی تا مديريت كل الزم 
و البته متفاوت است )شكل زير(؛ مثالً برای مدير ارشد مهارت فنی زياد الزم نيست 
و برعكس مهارت اداركی بسيار ضروری است. تحقيقات نشان مي دهد كه مهارت  
انساني يعني توانايي كاركردن با مردم و انجام كار به وسيله آنها از ديگر مهارت ها 
ــازمان توانايي در سازگاري و  ــت؛ يعني مهمترين مهارت در يك س ضروري تر اس
رفتار مناسب با افراد است. متفكران علوم انساني اعتقاد دارند اين توانايي حياتي تر 
ــغلي است. برای كار كردن با مردم و  از هوش، قاطعيت، دانش و يا مهارت هاي ش
ــيله آنها مهارت انسانی حرف اول را می زند و از اين رو مشاوران  انجام كارها به وس
می توانند به مديران كمك كنند تا علل و عوامل شكل دهنده رفتار افراد را دريابند 

و رفتار آينده را هدايت و پيش بينی كنند.
آقای بدرخانی به عنوان آخرين سؤال كمی هم درباره دوره هايی كه 

در شركت برگزار می كنيد توضيح دهيد.
ــركت ها دوره هايی را با موضوع »اهميت خودآگاهي در مديريت رفتار  ما در ش
سازماني« برای گروه های 6 تا 10 
نفر برگزار می كنيم. همانگونه كه 
می دانيد فعاليت در يك سازمان 
ــاري بين  ــتلزم تعامل و همي مس
افراد است و همدلي بهترين شكل 
ــت؛ همدلي  همياري و تعامل اس
مهترين دستاورد هوش عاطفي/ 
ــت. در يك  هيجاني نام گرفته اس
عبارت هوش هيجاني را مي توان 
توانايي مديريت احساسات خود و 
درك احساسات ديگران دانست. 
برخالف هوش بيولوژيك يا IQ كه 
ــوان آن را افزايش داد،   كمتر مي ت
ــدت قابليت ارتقاء و بهبود دارد و از مؤلفه هاي اصلي  هوش عاطفي،  هيجاني به ش
اين دوره به شمار مي رود. در اين دوره كوشش می شود به اعضاء  گروه كمك شود 
تا علل و عوامل شكل دهنده رفتار خود و ديگران را دريابند و بتوانند اثربخشي خود 

را از لحاظ كنترل و پيش بيني رفتار آينده افزايش دهند.
ــب،  اعضاء با نام،  چهره، بدن و محل تولد  در ابتدای دوره با ايجاد فضاي مناس
خود بيشتر آشنا مي شوند؛ بدين معنا كه چقدر آنها را پذيرفته اند و به تأثير افكار بر 
احساسات و رفتار واقف مي شوند. در اواسط دوره اعضاء شناخت بهتري از شخصيت 
خود پيدا مي كنند، ناخوداگاه و مكانيزم هاي دفاعي را مي شناسند و فضاي مناسب 
براي نقد و بازخورد به وجود مي آيد. در اواخر دوره اعضاء پي  مي برند كه در زندگي 
اجتماعي از جمله محيط كار و در ارتباط با مشتري، همكار، مدير يا كارمند، فرآيند 
متقاعدسازي كه محور روابط سازماني است به شكل اصولي در يك مسئله خالصه 
مي شود و آن چيزي جز ايجاد ارتباط مؤثر و عميق با مردم نيست و اين مهم وقتي 
ــود كه فرد خودآگاهي و بصيرت الزم در مورد خود و توانايي درك  محقق مي ش

احساسات ديگران را پيدا كرده باشد. 

سطوح مدیریت 

مدیریت كل

مدیریت  رده متوسط

مهارت هاي مورد نیاز در سطوح مختلف یک سازمان 
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كليات
رويكرد حاكم بر تئوري هاي سازماني 
ــط دهه هفتاد عمدتاً  و مديريت تا اواس
ــازمان ها در جهت سازگار  بر تغييرات س
شدن با محيط متغير و بي ثبات پيرامون 
تمركز داشتند. براين اساس، تنها نيرويی 
ــا و به طور  ــت حفظ بق درون زاد در جه
ــته، ويژگي هاي سازمان را با هدف  پيوس
ــط پيرامون،  ــاي محي ــب با نيازه تناس
ــس و لورچ؛1967،  تغيير مي دادند )الرن
تامپسون؛ 1967، چيلد؛ 1972، چندلر؛ 
1977، پيفر و ساالنسيك؛1980، پورتر؛ 

1980، راملت؛1986(.
ــل دهه 80 رويكرد جديدي   در اواي
تحت عنوان فرآيند انتخاب محيطي به 
ــد يافته و تحقيقات پايه در  تدريج رش
زمينه سازمان و مديريت را تحت تأثير 
ــرارداد )آلدريچ و پيفر؛1976، هنان و  ق
ــچ؛ 1979، مك  فريمن؛ 1977، آلدري
ــاس اين ديدگاه  كلوي؛ 1982(. بر اس
ــه افزايش  ــازمان از جمل رفتارهاي س
انعطاف، تغيير و حتي مقاومت در برابر 
تغيير، منحصر به عوامل درون سازماني 

ــازمان ها  ــي، گرايش س تصورات عموم
ــا در دوران  ــه مرگ و احتمال افول آنه ب
طفوليت و جواني بيشتر است. مطالعات 
ــده در جوامع  صنعتي  ــاري انجام ش آم
متعدد در بازه هاي زماني طوالني نشان 
ــازمان ها  ــد كه با افزايش عمر س مي ده
ــش مي يابد.  ــا كاه ــال مرگ آنه احتم
سازمان هاي جوان مي بايستي قواعد بازي 
ــي از بازيگران فراگرفته و  را به عنوان يك
ــد، نقش ها و مقررات  ــاس آن، قواع براس
درون سازماني خود را پايه گذاري كنند. 
ــرايطي كه  ــن مهم در ش ــي انجام اي ول
ــت محدود و سازمان نابالغ  منابع در دس
ــاز آسيب پذيري سازمان  است، زمينه س
ــود.  ــل تغييرات محيطي مي  ش در مقاب
ــازمان هاي نوپا در مقايسه  همچنين، س
با سازمان هاي باسابقه، در زمينه برقراري 
ارتباط و جلب نظر بازيگران مهم جامعه 
ــري  ــروعيت كمت ــون، داراي مش پيرام
ــبب افزايش  ــن امر س ــتند و همي هس
تمايل جامعه در انتخاب سازمان هاي با 
ــود. نكته جالب اينكه  عمر بيشتر مي ش
ــی در سازمان ها به نحوی  تغييرات اساس
ــای پايه ای  ــا و روتين ه كه چارچوب ه
سازمان را دچار تغييرات كلی كند از ديد 
جامعه به عنوان تجديد عمر متصور شده 
و باعث افزايش احتمال مرگ سازمان  ها 

می شود.
تأثير اندازه سازمان بر بقاء6

ــازمان بر نرخ  ــدازه س ــي اثر ان بررس
ــر از  ــي ديگ ــازمان ها، يك ــت س شكس

ــاب محيطي، محيط پيرامون،  ــت. در واقع در فرآيند انتخ نيس
ــب را براي بقا در سطوح مختلف سازمان، جوامع  اعضاي مناس
ــي3 و فراجوامع اقتصادي4 انتخاب مي كند. در اين تعريف  صنعت
ــابه نظير  ــازمان هاي مش منظور از جوامع صنعتي، مجموعه س
ــاور صنعت برق و منظور  ــركت هاي مهندسي مش مجموعه ش
ــادي، مجموعه جوامع صنعتي با ويژگي هاي  از فراجوامع اقتص
ــركت هاي زيرمجموعه  ــترك و روابط تعريف شده نظير ش مش

سنديكاي صنعت برق است.
ــي سازماني به  بخش بزرگي از مطالعات در زمينه بومي شناس
ــازماني و نيز نتايج  ــي اين انتخاب، اثر آن بر تالش هاي س چگونگ

به دست آمده از اين تالش ها مي پردازد.
دغدغه اصلي در مطالعات بومي شناسي سازماني اين است كه 
ــرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي محيط بر تعداد و  چگونه ش
تنوع سازمان ها تأثير مي گذارد و اينكه تغيير در تركيب و ساختار 
سازمان ها در طول زمان به چه صورت بوده است. خروجي تحقيقات 
انجام شده در حوزه بومي شناسي سازماني نشان مي دهد كه عوامل 
ــازمان و يا گرايش  آنها به تغييرات ساختاري  متفاوتي بر بقاي س
مؤثر است كه در اين مقاله سعي بر آن داريم تا به بررسي 3 عامل 
عمده بپردازيم. اين عوامل عبارتند از: عمرسازمان، اندازه سازمان و 

اينرسي ساختاری. 
تأثير عمر سازمان بر بقا 5

يكي از عمده ترين مطالعات انجام شده در زمينه بومي شناسي 
سازماني، بررسي تأثير عمر سازمان ها بر بقاي آنها بوده است. برغم 

بقاء یا افول سازمان؟
تغییر ساختار سازمان ها، اثرات و نتایج قابل حصول

متن حاض�ر چكي�ده اي از چن�د مطالع�ه پايه در 
مورد بومي شناس�ي س�ازماني1و تئوري اينرس�ي 
س�اختاري2 اس�ت ك�ه از دريچ�ه اي متف�اوت به 
پروژه هاي تغيير س�اختاري در سازمان مي نگرد. با 
وجود اينكه مطالعات پايه در اين زمينه به سال هاي 

1980تا 2005 ب�ر مي گردد ولي ش�واهد موجود در 
بنگاه هاي اقتصادي امروزي نيز نشان دهنده اعتبار 
نس�بي فرضيه هاي مذكور اس�ت. مقاله پيش رو به 
بررسي فرآيند تغيير ساختار سازمان ها، اثرات آنها 

و نتايج قابل حصول از آنها مي پردازد.

محسن كمالی زاده
مدیر امور توسعه و تعالي و مسئول بازاریابي خارجي

سحر فرشادخواه
كارشناس امور توسعه و تعالی
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موضوعات مهم در مطالعات بومي شناسي 
ــت. نتايج مطالعات در اين  سازماني اس
ــازمان هاي  ــان مي دهد كه س زمينه نش
ــت كمتري  با اندازه بزرگ تر، نرخ شكس
ــازمان هاي كوچك دارند.  ــبت به س نس
ــال  ــاس نظر فريمن و هنان در س براس
ــازمان هاي داراي  ــا كه س 1984، از آنج
ــاختاري، قابليت اطمينان  ــي س اينرس
بيشتري دارند، فرآيند انتخاب محيطی 
ــه برگزيدن آنها  ــتري ب هم تمايل بيش
ــت  ــن علت نرخ شكس ــه همي دارد و ب
ــازمان هاي  ــازمان ها نسبت به س اين س
ــت. از طرفي، با  ــر، پايين تر اس كوچك ت
توجه به اينكه سازمان هاي كوچك عموماً 
ــز در دوران ابتدايي  ــازماني ني از نظر س
ــتند، نقصان جديد بودن  سن خود هس
ــازمان اضافه  بر نقصان كوچك بودن س
ــي تأثير سن و  ــود. هرچند بررس مي ش
اندازه سازمان  به عنوان دو عنصر مستقل 
بر نرخ مرگ ومير آنها نيازمند تحقيقات 
كاربردي بيشتر است، ليكن يافته ها نشان 
مي دهد كه در صورتي كه ابعاد سازمان 
ــن آن افزايش يابد احتمال  به همراه س
شكست قطعاً كاهش مي يابد؛ ليكن رابطه 
ــتوانه قابل قبولی  معكوس آن دارای پش
ــازمان هايی  ــت. به عبارت ديگر س نيس
ــن از نظر ابعاد رشد  كه برغم افزايش س
نمی كنند نمی توانند احتمال افول خود را 
كاهش دهند. متغير مورد نظر در تفسير 
ــات مختلف،  ــازمانی در تحقيق ابعاد س
ــن در عمده  ــت، ليك ــاوت بوده اس متف
تحقيقات ميزان دارايی های سازمان و در 
برخی موارد ميزان مقايسه ای فروش آنها 

به عنوان اندازه سازمان تلقی شده است.
تأثير اينرسي ساختار سازماني7 بر بقا

ــات مديريت  ــده توجه در مطالع عم
ــده بر  تغيير، بر تأثير تغييرات اعمال ش
ــازمان پيش و پس از تغيير  عملكرد س
ــاختار بوده است. در مسيري متفاوت،  س
تئوري اينرسي ساختاري هنان و فريمن 
)1984(، فرآيند تغيير را از ديدگاه عواقب 
ــازمان و نيز  ــر رويه هاي معمول س تغيي
ــي آن مورد  ــات و تعامالت بيرون ارتباط
توجه قرار داده است. در اين بخش سعي 

ــدن رويه ها و استانداردهاي سازماني،  ش
ــاس قواعد حاكم  اعضاي سازمان بر اس
بر سازمان، الگوي جذب منفعت خود را 
پايه ريزي مي كنند و شكست اين ساختار 
براي آنها هزينه گزافي خواهد داشت. از 
طرف ديگر ذينفعان برون سازمانی نظير 
مشتريان، سهامداران، نهادهای حاكميتی 
و ... نيز بر اين اساس مشروعيت سازمان 
را می پذيرند و تغيير اين روابط زمينه ساز 
ــود. در نتيجه  ــا می ش ــادی آنه بی اعتم
ــازماني به مفهوم مقاومت در  اينرسي س
برابر تغيير پديد خواهد آمد. برغم اينكه 
ــازماني با اين مفهوم موضوع  اينرسي س
ــود، اما اين  ــوب نمي ش جديدي محس
ــده واقعه اي  ــي زايي نكته كه اين اينرس
خودخواسته و مطلوب براي سازمان بوده 
ــت، قابل تأمل بوده و رويارويي با اين  اس

پديده را دشوار مي سازد.
ــت  ــر از نتايج مهم به دس ــي ديگ يك
ــازمان13و  ــده از مطالعات طراحي س آم
رابطه  ــازماني، وجود  ــي س بومي شناس
ــر در ويژگي هاي  مثبت بين ايجاد تغيي
ــش احتمال  ــازمان14 و افزاي ــي س اصل
شكست آنها است. منظور از ويژگي هاي 
ــازمان، اهداف كالن، نوع كسب  اصلي س
و كار، ساختار اختيارات، تكنولوژي پايه 
ــتراتژي بازار است. در مقابل اجزاي  و اس
ــامل اندازه و تعداد  ــاختار15 ش جانبي س
ــداد رده هاي  واحدهاي زيرمجموعه، تع
ــي، الگوهاي  ــازماني، محدوده كنترل س
ارتباطي و ... است. در اين تحقيقات عامل 
اصلي تبديل تغييرات اساسي به شكست 
ــي  ــازمان، مانعي تحت عنوان اينرس س
ــايي شده است. به عبارت  ساختار شناس
ديگر، اينرسی ساختاري باعث عدم انجام 
تغييرات داخلي در زمان مناسب و همگام 
با نياز محيطي شده و يا حداقل با اعمال 
فشار براي حفظ شبكۀ منفعت موجود، 
ــر می گذارد.  ــورد انتظار تأثي بر نتايج م
ــك درس آموخته  ــم به عنوان ي اين مه
ــازمان براي انجام  باعث كاهش تالش س
ــي در آينده نيز مي شود.  تغييرات اساس
به عبارت ديگر سازمان هاي دارای ساختار 
قابل بازتوليد و در نتيجه اينرسي باالتر، 

ــاختار به دو سؤال اصلي  ــي س بر آن داريم تا بر پايه تئوري اينرس
پاسخ دهيم:

سازمان ها تا چه ميزان قابل تغيير هستند؟
تغييرات تا چه ميزان براي سازمان مفيد خواهد بود؟

ــخ به سؤال اول، نقش اينرسي سازماني به عنوان نيروي  در پاس
ــؤال دوم تأثير اين نيروي مقاوم در  مقاوم در مقابل تغيير و در س
سرعت پاسخگويي به تغييرات محيطي مورد توجه قرار مي گيرد. 
ــي سازماني مي تواند پايه اي براي  لذا، بر اين اساس تئوري اينرس

تحليل تغييرات سازماني و نتايج آنها باشد.
بنابر نظر هنان و فريمن سازمان هاي رسمي كه داراي شخصيت 
حقوقي هستند، داراي دو برتري اساسي نسبت به ساير تشكل های 
اجتماعي هستند. اولين برتري آنها، توان ايجاد قابليت اطمينان8 و 
پاسخگوبودن در برابر فعاليت هاي خويش است. منظور از قابليت 
ــي و تكوين خدمت يا  ــداوم در تحويل ده ــان در اينجا، ت اطمين
ــطح كيفيت مورد انتظار است.  ــب و با س محصول در زمان مناس
ــئوليت پذيري9 آنها است. منظور از  دومين برتري سازمان ها، مس
مسئوليت پذيري، توان سازمان در مستند كردن روش استفاده از 
ــت كه برآن اساس  منابع، روش های تصميم گيری و رويه هايي اس
ــوند. به عبارت ديگر روش هاي  ــازمان ايجاد می ش خروجي هاي س
تبديل منابع به محصول و نيز معيارهاي تصميم گيري تا چه ميزان 
بر طرح هاي از پيش تعيين شده متكي است تا بر رفتارهاي تصادفي 
و في البداهه. بديهی است، سازمان هايی كه رفتارهای شان بر اصول 
ــد، از طرف جامعه پيرامون به عنوان  ــتوار باش ــده ای اس تعريف ش
بازيگران مسئوليت پذيرتری شناخته می شوند. تقاضاي محيطي 
ــئوليت پذير بودن سازمان با افزايش ميزان ريسك ذاتي  براي مس

محصوالت/خدمات افزايش مي يابد.
ــئوليت پذيري در مقابل عملكرد،  ايجاد قابليت اطمينان و مس
نيازمند داشتن ساختارهاي قابل توليد مجدد10است. به عبارت ديگر 
در صورتي كه سازمان بتواند ساختار اختيارات، رويه ها و استانداردها 
ــظ و يا بازيابي كند، مي تواند ضمن  ــبكه ارتباطي خود را حف و ش
حفظ حداقل كيفيت مورد نياز، آن را در دفعات متعدد تكرار كند؛ 
به عنوان مثال در صورتيكه ساختار فرآيند كنترل كيفيت محصول 
در طول زمان به صورت غير برنامه ريزی شده تغيير يابد و غيرقابل 
بازتوليد باشد، محصوالت خروجي از خط توليد نمي توانند داراي 
كيفيت قابل اطميناني باشند. شايان ذكر است كه قابليت بازتوليد 
ــيدن به اهداف، تعيين  ــاختار از طريق رسميت بخش و تثبيت س
اهداف از طريق فرآيندهاي روشن و استانداردسازي الگوهاي انجام 
فعاليت، ممكن مي شود. در ادبيات موضوع، موارد فوق با استفاده 

از دو عبارت نهادينه سازي11و استانداردسازي 12 تعبير مي شوند.
ــازي و  با توجه به توضيحات فوق، اگر چه دو ويژگي نهادينه س
ــت قابليت اطمينان  ــت بازتوليد و در نهاي ــازي، قابلي استانداردس
ــي از طرف ديگر  ــان مي آورند، ول ــئوليت پذيري را به ارمغ و مس
ــي سازماني يا  ايجادكننده محصول جانبي نامطلوبي به نام اينرس
ــتند. در واقع، با توجه به تعريف و روشن  ــي ساختاري هس اينرس



 Ghods Niroo Quarterly Science & News Magazine  No.1  Summer 2013

45

Managerial-Organizational
مدیریتی - سازمانی

ــود را در يك  ــد احتمال بقاي خ هرچن
شرايط تثبيت شده افزايش مي دهند، به 
ــازماني  همان ميزان تالش هاي درون س
ــي را كاهش داده و  براي تغييرات اساس
ــرات، احتمال  ــورت وقوع آن تغيي در ص
موفقيت تغييرات و مستقر شدن ساختار 

جديد را كاهش مي دهند. 
ــه مقابل در صورت انجام يك  در نقط
تغيير مشخص در سازمان و كسب نتيجه 
مثبت از آن، احتمال به كارگيري مجدد 
آن تغيير در سازمان افزايش می يابد. اين 
فرآيند را كه ناشي از يادگيري سازماني 
ــت، تكانه تغيير16 مي نامند. به عبارت  اس
ــس از انجام هر تغيير  ديگر، بالفاصله پ
ــوع تغيير  ــرار آن ن ــق، احتمال تك موف
افزايش يافته و در صورت تكرار موفقيت، 
اين احتمال مجدداً افزايش خواهد يافت. 
جالب توجه اينكه، احتمال انجام مجدد 
ــت زمان از مقطع زمانی  تغيير، با گذش

تغيير قبلی، وارد روند نزولی خواهد شد.
بديهي است عطف به توضيحات قبلی، 
ــاده انگارانه  پديده تكانه تغيير در نگاه س
ــي  ــا تئوري اينرس ــاد ب ــاري متض رفت
ــاختاري دارد. اين تناقض را مي توان  س
ــريح كرد كه انجام تغيير در  اينگونه تش
يك موضوع و با مسير مشخص و تكرارآن 
باعث روتين و رويه مند شدن فرايند تغيير 
در آن موضوع خاص در سازمان مي شود 
و بديهي است كه فرايندهاي رويه مند و 
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روتين شده سبب برانگيخته شدن اينرسي سازماني نمي شود.
ــكل شماتيك باال كه  در پايان توضيحات فوق را مي توان در ش
براساس تحقيقات كلي و آمبرگي )1991(، باوم و سينگ )1996( 

و باوم و شيپيلوف)2006( ، خالصه كرد.
نتيجه گيري

در يك جمع بندي خالصه و ساده، در مورد سازمان هاي داراي 
ابعاد بزرگتر و سن بيشتر،  احتمال مرگ و افول سازمان كمتر است. 
ــت،  در اين زمينه بزرگ شدن ابعاد با طي روال عادي و  بديهي اس
توازن درآمد-هزينه مورد نظر است. به عبارت ديگر  از طرفي انجام 
ــي در سازمان ها در اكثر موارد پيش از آنكه موجب  تغييرات اساس
ــاز افزايش احتمال مرگ سازمان  افزايش منفعت شوند، زمينه س

مي شوند. 
زيرنويس ها:

1- Organization Ecology
2- Structural Inertia
3- Organization Population
4- Community
5- Liability of Aging
6- Liability of Size
7- Structural Inertia
8- Reliability
9- Accountability
10- Reproducible
11- Institutionalization
12- Standardization
13- Organizational Design
14- Core feature
15- Peripheral feature
16- Change momentum

مراجع
Joel A.C. Baum and A. V. Shipilov, Ecological Ap-
proaches to Organizations, Handbook of Organiza-
tion Studies, 2006
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ــي براي  ــع مال ــذب مناب ــايي و ج شناس
ــركت ها و يا انجام  توسعه كسب و كار ش
ــي، از ديرباز  ــا و طرح هاي صنعت پروژه ه
ــي مورد توجه  ــل علمي و صنعت در محاف
ــا اتكا به  ــازمان ها همواره ب ــت. س بوده اس
ساختار سرمايه اي خود، جهت بهينه كردن 
ــوي چرخش نقدينگي، از يك يا چند  الگ
روش تأمين سرمايه )Finance( استفاده 

مي كنند. 
در ادبيات علمي مربوط به حوزه سرمايه، 
ــي از منظر محل  ــن مال ــاي تأمي روش ه
ــيم  ــته زير تقس ــه دو دس ــتفاده آن ب اس

مي شود:
الف( تأمين مالي شركتي

:)Corporate Finance(
ــخص است،  همانطور كه از عنوان آن مش
ــرمايه  ــيوه هاي جذب س اين روش  به ش
ــركت ها و  ــور ش ــتفاده در ام ــت اس جه
سازمان ها )از قبيل توسعه فضاي كسب و 

كار( اشاره دارد.
ب( تأمين مالي پروژه اي

:)Project Finance(
به روش هايي از تأمين مالي اطالق مي شود 
ــده، در اجراي  ــرمايه هاي جذب ش كه س
پروژه ها به كار گرفته مي شوند. مهمترين 

اين روش ها عبارتند از:
)Buy Back( روش بيع متقابل

روش س�اخت، بهره ب�رداري و انتق�ال 
)BOT(

روش س�اخت، بهره برداري و مالكيت 
)BOO(

)Joint Venture( روش مشاركت
ــل تأمين مالي به  ــال اگر از منظر مح ح

بهره برداري از منابع طبيعي به شركت هاي 
خارجي و بخش خصوصي، در صنعت نفت 

ايران پركاربرد بوده است.
ــز كه از رايج ترين  روش BOT يا BOO ني
ــروژه اي در دنيا  ــاي تأمين مالي پ روش ه
ــت، در صنايع نيروگاهي ايران كه منع  اس
ــمول آنها نمي شود،  قانوني فوق الذكر مش

استفاده شده است.
ــرايط ويژه  ــال هاي اخير به دليل ش در س
ــور و  اقتصادي و بين المللي حاكم بر كش
ــدن درآمدهاي نفتي، تأمين  محدودتر ش
ــوي دولت با  بودجه  عمراني پروژه ها از س
چالش فراوان همراه بوده و به همين دليل،  
تأمين مالي مبتني بر بدهي در دستور كار 
كارفرمايان ايراني قرار گرفته و استفاده از 
ــورها )به عنوان  خطوط اعتباري بين كش
ــاري ايران-چين( يكي از  مثال خط اعتب

روش هاي پركاربرد كنوني است.
ــي قدس نيرو نيز با درك  شركت مهندس
ــرمايه گذاري در  اين شرايط نسبت به س
ــرده و در حال حاضر  ــدام ك ــن حوزه اق اي
ــدادي از  ــن مالي تع ــات تأمي ــز خدم ني
ــت گاز و نيز برخي  ــاي ملي صنع پروژه ه
صنايع نيروگاهي را به طرق مختلف ارائه 
مي كند. از مهمترين پروژه هاي در دست 
اقدام مي توان به خدمات تأمين مالي پروژه 
ــادرات گاز به اروپا )خط لوله  خط لوله ص
نهم سراسري گاز(، پروژه خط لوله يازدهم 
ــش راندمان  ــري گاز و پروژه افزاي سراس

نيروگاه هاي حرارتي اشاره كرد.
ــت موضوع  ــا توجه به اهمي ــد آنكه ب امي
تأمين سرمايه بتوانيم در شماره های آينده 

فصلنامه نيز به اين موضوع بپردازيم. 

موضوع نگريسته شود، ادبيات علمي، تأمين مالي را از طريق دو روش 
عمده زير امكان پذير مي داند:

الف( روش هاي مبتني بر سرمايه
:)Equity Based(

ــازمان پروژه با استفاده از سرمايه هاي  ــركت و يا س در اين روش ش
ــهيم كردن ارگان و يا عناصر حقيقي و  موجود خود و يا از طريق س
حقوقي ثالث، نسبت به تأمين سرمايه مورد نياز خود اقدام مي كند كه 

مي تواند به طرق ذيل انجام شود:
  افزايش سرمايه سهامداران

  فروش اموال و دارايي ها
  فروش سهام شركت يا پروژه

  استفاده از اندوخته و سود
ب( روش هاي مبتني بر بدهي

:)Debt Based(
ــركت و يا سازمان پروژه سرمايه مورد نياز خود را از  در اين روش ش
طريق ايجاد بدهي تأمين مي  كند كه مي تواند به طرق زير انجام شود:

  بدهي عام )مانند انتشار اوراق مشاركت(
  بدهي خاص )مانند اخذ وام بانكي(

در جمهوري اسالمي ايران نيز با توجه به فرصت هاي سرمايه گذاري 
ــع نفت، گاز،  ــاي زيربنايي به ويژه صناي ــود در پروژه  ه ــراوان موج ف
ــق جذب  ــرمايه از طري ــن س ــوع تأمي ــرو، موض ــيمي و ني پتروش
سرمايه گذاري خارجي به خصوص در سال هاي پس از جنگ تحميلي 
ــازندگي مشهور شده، مورد توجه بوده و اين موضوع  كه به دوران س
در اسناد باالدستي از جمله سند چشم انداز بيست ساله توسعه كشور 
پيش بيني و هدف گذاري شده است. جهت فراهم كردن بستر قانوني 
الزم براي انجام اين كار نيز قوانين مربوطه در قانون هاي برنامه توسعه 
5 ساله و نيز قانون حمايت و تشويق سرمايه گذاري خارجي پيش بيني 

شده است.
ــون در ايران مورد  ــرمايه كه تا كن ــن روش هاي تأمين س از رايج تري
 )Buy Back( ــتفاده قرار گرفته است مي توان به روش بيع متقابل اس
در صنعت نفت اشاره كرد كه يكي از روش هاي تأمين مالي پروژه اي 
ــودن در بازارهاي  ــوم نب ــن روش برغم پيچيدگي و مرس ــت. اي اس
ــي جهاني، به دليل محدوديت هاي قانوني مبني بر واگذاري حق  مال

نیم نگاهی به روش های تأمین سرمایه

محمدهادی بدو
سرپرست بخش فاینانس شركت مهندسی قدس نیرو
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Departments Over view
معرفی واحد های تخصصی

تولد و رشد بخش نفت و گاز 
ــش  رو، به  ــزارش پي بخش اول گ
شكلی روايی، چگونگی شكل گيری اين 
بخش را نقل می كند؛ روايتی جذاب و 
خواندنی از تولد واحد نفت و گاز از زبان 

شركت مهندسي قدس نيرو به عنوان 
ــاور اين پروژه انتخاب شد. بعد از  مش
ــبند، طی  ــگاه فراش ورود ما به پااليش
ــی  هايی كه انجام گرفت به اين  بررس
نتيجه رسيديم كه پااليشگاه فراشبند 
ــدون اين دو واحد فعاليت  نمی تواند ب
ــازی سيستم  كند مگر اينكه بهينه س
ــگاه با برق سراسري انجام  برق پااليش
ــا عنوان  ــروژه اي ب ــن رو پ ــود. از اي ش
»بهينه سازي سيستم برق پااليشگاه 
فراشبند« تعريف و به صورت الحاقيه اي 
به قرارداد اول اضافه و با اين دو پروژه 
عمالً روابط ما با شركت ملي نفت ايران 

آغاز شد. 
ــعه  ــت توس ــه سياس ــه ب ــا توج ب
ــور در بخش گاز  ــرمايه گذاري كش س
ــركت مصمم شد در  ــال 81، ش در س
ــتری  ــا توان بيش ــاي گازی ب پروژه ه
ــئوليت به  ــد و اين مس ــركت كن ش
ــد. در ادامه پيرو  ــذار ش اينجانب واگ
بررسي هاي انجام شده، متوجه شديم 
 »IGAT5«ــروژه خط لوله كه اجراي پ
ــت از سوی شركت ملي نفت  قرار اس
ــركت ملي گاز ايران ابالغ  ايران به ش
شود، پروژه بسيار بزرگي كه جزئي از 
ــارس جنوبي و فازهاي  پروژه عظيم پ
7،6 و8 آن است. ما به دنبال اين بوديم 
كه مديريت اين پروژه را كه خط لوله 
انتقال گاز ترش بود در دست بگيريم 
ولی از آنجايی كه قدس نيرو سابقه اي 
ــوزه پروژه هاي گازی به خصوص  در ح
ــن با يك  ــت، بنابراي ــرش نداش گاز ت
شركت بزرگ فرانسوي به  نام ليتوين 
ــديم و نهايتاً  )Litwin( وارد مذاكره ش
ــتيم موافقت شركت ملی گاز را  توانس
 »IGAT5« برای انجام مديريت پروژه
با مشاركت اين شركت، به دست آوريم.

ــنهاد پروژه  ــد پيش در ابتدا قرار ش
ــرح احداث خط  خدمات مديريت ط
لوله پنجم سراسري گاز را براي شركت 
ملي گاز ارسال كنيم ولی در بررسي ها 
Ba- ــن مدارك  رريافتيم صدها زونك

ــركت ملي  ــن خط لوله در ش sic از اي
ــنهاد آن  ــود دارد و تهيه پيش گاز وج

مهندس منصور قزوينی مدير ارشد واحد نفت و گاز: 
شركت ملي نفت ايران، در سال 1378 با توجه به كمبود برق 
در جزيره خارك تصميم گرفت دو واحد 23 مگاواتي نصب شده 
در پااليشگاه فراشبند را با توجه به مصرف پائين پااليشگاه در 
منطقه فراشبند، به نيروگاهی در جزيره خارك منتقل كند و 

جوان، پویا و آینده نگر
ورود به بدنه کارفرمایان جدید و اثبات شایستگی ها

معرفی واحد نفت و گاز

معرفی بخش هاي كليدي شركت، از جمله مواردي است كه 
در هر شماره فصلنامه بخشي به آن اختصاص می يابد و در آن 
به تفصيل به چگونگی شكل گيری بخش يا واحد تخصصي، 
وضعي�ت فعل�ي آن، فعاليت ه�ا و پروژه ه�ای انجام ش�ده، 

برنامه هاي دردس�ت اج�را و برنامه هاي آين�ده مي پردازيم. 
نخستين معرفی، اختصاص دارد به بخش نفت و گاز. واحدی 
كه از واحدهای جوان و البته موفق شركت است و سازمان و 

تشكيالتي مستقل از دفتر مركزی برای خود دارد.  
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هزينه زيادي مي برد. لذا با كارفرما وارد 
LOI مذاكره شديم و درمرحله اول يك 

ــركت ملي   )Letter Of Intend( با ش
گاز به مبلغ 320 ميليون تومان مبادله 
ــاس اين LOI، مدارك  كرديم تا براس
ــنهاد  ــي كرده و پيش Basic را بررس

ــود را براي مديريت طرح اين پروژه  خ
 تهيه كنيم. بعد از مبادله LOI، مدارك

ــدارك »IGAT5« را  ــاير م  Basic و س
ــركت  ــي كرديم و به كمك ش بررس
ليتوين پيشنهادي بالغ بر 21 ميليارد 
ــارد آن )معادل 8  تومان كه 10 ميلي
ــوط به حق الزحمه  ميليون يورو( مرب
ــاوره خارجي و بقيه آن مربوط به  مش
ــه و ارائه كرديم.  قدس نيرو بود را تهي
ــات و مذاكرات  ــام مطالع پس از انج
ــركت ملي گاز ايران با اين  متعدد، ش
ــرارداد،  ــرد و ق ــنهاد موافقت ك پيش
ــركت ملي گاز ايران و شركت  بين ش
ــي قدس نيرو بدون احتساب  مهندس

مبلغ LOI منعقد شد. 
ــركت  ــرارداد، ش ــس از انعقاد ق پ
ــت به دليل اهميت پروژه  تصميم گرف
واحد مجزايي تحت عنوان بخش نفت 
ــه تا آن زمان  ــد؛  چرا ك و گاز ايجادكن
ــروژه زير نظر  ــال 83( اين پ )اوايل س
ــد صنايع نيروگاهي )در  مديريت ارش
ــاختمان مركزي قدس نيرو(  محل س
ــاختماني در  ــام مي گرفت. لذا س انج
خيابان بيهقي در 5 طبقه و به مساحت 
حدود 2000 متر تجهيز و به اين پروژه 
اختصاص داده شد و بدين شكل عماًل 
بخش نفت و گاز اعالم موجوديت كرد. 
اين واحد از سال 83 تا 86 با پرسنلي 
حدود 200 نفر، با مسئوليت MC طرح، 

مشغول مديريت پروژه خط لوله پنجم سراسری بود و در سال 
ــدن  ــردن پيك پروژه و متعاقب آن كم ش ــپري ك 86 و با س
ــت را براي خود تعيين كرديم كه به تدريج  كارها، اين مأموري
وارد پروژه هاي ديگر نيز بشويم البته به شكلي كه هيچ آسيبي 
ــود. در اين رابطه، كميته اي  ــه مديريت پروژه جاري وارد نش ب
ــكل گرفت و اين  به  نام كميته بازاريابي در واحد نفت وگاز ش
كميته كه بعداً به يك مديريت تبديل شد، مسئوليت بازاريابي 
براي پروژه هاي جديد را برعهده گرفت. در ابتدا عهده دار اجراي 
پروژه ديگري تحت عنوان طراحي مخازن نفت در نكا و نظارت 
كارگاهي آن شديم. در سال 87 در يك رقابت بسيار فشرده با 
ساير شركت ها، توانستيم پروژه بزرگ خط لوله نهم سراسري 
ــت را برنده شويم كه  كه همان خط لوله صادراتي گاز اروپا اس
ــيار بااليي را براي شركت در بر داشت. بعد از آن  موفقيت بس
موفق شديم مناقصه پروژه بخش نظارت كارگاهي و عالی پروژه 
ادامه خط ششم را برنده شويم. متعاقب آن پروژه هاي نظارت بر 
خريد و اجراي احداث انبار نفت ماهشهر، عمليات، پياده سازي 
و نظارت سيستم هاي ايمني، HSE پااليشگاه پنجم)فاز 9و10 
پارس جنوبي(، انجام خدمات مشترك بهره برداري و مهندسي 
ــگاه چهارم )فاز7،6 و8 پارس جنوبي(، تأمين خدمات  پااليش
ــبكه و  ــارت بر اجراي پروژه هاي خطوط انتقال، تغذيه، ش نظ
انشعابات گاز در سطح استان بوشهر نيز به مجموعه پروژه هاي 
نفت و گاز اضافه شد. اخيراً نيز پروژه اجراي خط انتقالً 42 گاز 
ــهيد ُمندني ز اده به پااليشگاه گاز بيدبلند 1 به روش  ترش ش
EPC  را كه پروژه بسيار مهمي است عهده دار شده ايم؛ همچنين 

نظارت عاليه و كارگاهي تكميلي پروژه احداث ايستگاه  تقويت 
فشار پتاوه 4 را هم در دست اجرا داريم. 
پروژه های شاخص بخش نفت و گاز:

آغاز راه  - خط لوله پنجم سراسري
ــاخص به سراغ دو تن از مديران  برای معرفی پروژه های ش
اصلي اين بخش در ساختمان بيهقی رفتيم؛ آقاي مهندس داود 
زاور، مدير برنامه ريزي و توسعه واحد و آقاي اصغر عليمرادپور، 

مدير بازاريابي واحد.
ــاد مي كنند كه در  ــور در ابتدا از افرادي ي ــاي عليمرادپ آق
ــن پروژه  ــروع اولي ــد نفت و گاز و ش ــكل گيری اوليه واح ش
ــري گاز نقش  بخش يعني طرح احداث خط لوله پنجم سراس

پس از انجام 
مطالعات و 

مذاكرات متعدد، 
شركت ملي گاز 

ایران با این 
پیشنهاد موافقت 

كرد و قرارداد، 
بین شركت ملي 

گاز ایران و شركت 
مهندسي قدس 

نیرو بدون 
 LOI احتساب مبلغ

منعقد شد. 
پس از انعقاد 

قرارداد، شركت 
تصمیم گرفت 

به دلیل اهمیت 
پروژه واحد 

مجزایي تحت 
عنوان بخش نفت 

و گاز ایجادكند؛  
چرا كه تا آن زمان 
این پروژه زیر نظر 

مدیریت ارشد 
صنایع نیروگاهي 
انجام مي گرفت.
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داشته اند؛ افرادي مثل آقاي مهندس 
ــوان اولين مدير  ــي به عن ميرابوالفتح
پروژه طرح و همكاران متخصص و با 
ــان، مهندس زاد، مهندس  سابقه ايش
گل مينا، مهندس عليرضايي، مهندس 
زواري، مهندس نحويزاده و همچنين 
مهندس شعفي و مهندس نيلچي كه 
در ادامه مديريت پروژه را عهده دار شده  

بودند. 
ــی  معرف در  و  ــه  ادام در  ــان  ايش
نخستين پروژه واحد، می گويد: طرح 
ــري در  احداث خط لوله پنجم سراس
ابتدا با اعتباري به مبلغ 952 ميليون 
دالر )با دو پروژه احداث خط لوله گاز 
56ً و احداث ايستگاه هاي تقويت فشار 
گاز( به تصويب شوراي اقتصاد رسيد. 
ــي طرح و حجم باال،  به دليل پيچيدگ
ــدا به 1443/43  اعتبار مصوب در ابت
ميليون دالر، سپس 1550/25 ميليون 
دالر و نهايتاً 2006/48 ميليون دالر و 
ــار پروژه  ــاي طرح نيز به چه پروژه ه

بشرح زير افزايش يافت:
  پروژه احداث خط لولهً 56 گاز ترش

  پروژه احداث ايستگاه تقويت فشار 
گاز

  پروژه مخابرات و تله متري خطوط 
لولهً 56 وً 42 

  پروژه احداث خط لولهً 42 گاز ترش 
عسلويه – فجر

ــه فعاليت هايي از قبيل  ضمن آنك
مديريت بر تحصيل اراضي، به كار گيري 
ــز بر عهده  ــد آنها ني ــاوران و مانن مش

قدس نيرو واگذار شد.
ــه پنجم  ــط لول ــداث خ طرح اح
ــداث يك  ــامل اح ــري گاز، ش سراس
خط لوله انتقالي با قطر56 اينچ است 

قدس نيرو چه بخشی از كار را برعهده 
دارد؟ مهندس زاور در پاسخ می گويد: 
ــاس قرارداد، مسئوليت  ظاهراً و بر اس
نظارت كارگاهي و عاليه با ماست؛ اما 
ــتردگي شرح خدمات  با توجه به گس
 )MC( ــرارداد در واقع، مديريت طرح ق

به عهده قدس نيرو قرار گرفته است.
ــان مسئوليت نظارت  به گفته ايش
ــخت  ــيار س در چنين پروژه هايی بس
ــال با اهميت   ــكل و در عين ح و مش
ــت؛ چراكه كار در محدوده 1000  اس
كيلومتری گسترده شده است و تمام 
اين مسير بايد از تمامي جوانب زيرنظر 
ــاي قدس نيرو  ــد؛ از اين رو نيروه باش
در 7 نقطه استراتژيك در پايگاه هايی 
ــارت بر خط لوله  ــور مراكز نظ به منظ

مستقر شده اند. 
خط نهم - خط لوله صادراتی

 پروژه بعدي كه مهندس زاور به آن 
می پردازد طرح خط لوله نهم سراسري 
است؛ طرحي كه به طرح خط لوله گاز 
ــت. اين خط  صادراتي اروپا معروف اس
لوله مسير اصلي صادرات گاز ايران به 
اروپا است و از آنجاكه مختص صادرات 
ــعابی ندارد و به  ــت، هيچگونه انش اس
نوعی به عنوان رقيب نوبوكو شناخته 
ــرو در اين طرح  ــدس ني ــود؛ ق مي ش
ــت طرح را دارد و  مجدداً نقش مديري
مدير پروژه آن هم خود مهندس زاور 

است.
ــن پروژه  ــاره اي ــدس زاور درب  مهن
ــط  می گويد: گاز از پارس جنوبي توس
يك خط لوله به طول 1800 تا 1900 
ــوازات خطوط پنجم و  ــر به م كيلومت
ششم تا مرز بازرگان كشيده می شود 
ــول 1800  ــه به ط ــپس در ادام و س

كه گاز ترش را از عسلويه به آغاجاري مي رساند تا به چاه هاي 
ــت آغاجاري كه از نظر فني و توليد نفت، افت كرده بودند،  نف
ــول 504 كيلومتر، گاز ترش  ــود. اين خط لوله به ط تزريق ش
ــازي روی آن اعمال  را بدون اينكه عمليات تصفيه و شيرين س
شود منتقل مي كند. ميزان سولفور گاز ترش خيلي باالست و 
ــتی در طول مسير موجب نابودی موجودات زنده  هرگونه نش
اطراف می شود؛ به همين سبب، بسيار حساس است تا در حين 
 HSE اجرای پروژه، تمام جوانب كيفيت و ايمني خصوصاً از نظر

رعايت و تدابير الزم درنظر گرفته  شود. 
به هر روی شركت قدس نيرو مديريت طرح )MC( اين طرح 
را با وجود تمام مشكالت برعهده می گيرد و قرار می شود طرح 
30 ماهه به اتمام برسد. آقاي عليمرادپور در اين باره می گويد: 
ــتيم و همانطور كه  ــا مديريت طرح اين كار را برعهده داش م
مي دانيد مديريت طرح به نوعي جانشين يا قائم   مقام كارفرما 
ــود و در اوج فعاليت هاي پروژه حدود200 نفر  محسوب مي ش
نيروي كارشناسي درگير مستقيم پروژه بودند و در كل بيش از 

8 هزار نفر ماه صرف فعاليت هاي پروژه شد.  
بخش اصلي پروژه كه آمادگي خط لوله جهت انتقال گاز را 
ــت در مدت 27 ماه به انجام مي رسد و تأسيسات تقويت  داش
فشار گاز نيز بنابر الويت يك به يك آماده و تحويل مي شدند.   

خط لوله ششم سراسری
پروژه ای كه در حال حاضر تحت عنوان طرح خط لوله ششم 
ــری مطرح است در واقع ادامه خط لوله ششم است كه  سراس
ــت و محدوده پروژه  ــلويه تا اهواز كشيده شده  اس قبالً از عس
حاضر، از اهواز به بعد است. آقاي مهندس زاور مدير برنامه ريزي 
ــعه واحد نفت و گاز درباره اين خط لوله می گويد: طول  و توس
ــت؛ 600  ــعابات آن حدود 1100 كيلومتر اس اين خط با انش
كيلومتر، مسير اصلي خط از اهواز تا دهگالن، 56 اينچ است. 
از اين خط انشعابات زيادي گرفته مي شود- انشعاب خرم آباد- 
آبدانان- دهلران- و انشعاب 48 اينچ نفت شهر كه اين آخري به 
تنهايي حدود 200 كيلومتر است كه تا مرز كشور عراق پيش 
مي رود و در واقع اين بخش از كار به خط لوله صادراتي عراق، 

معروف شده است.
ــری  سراس ــم  شش ــه  لول ــط  خ ــروژه  پ ــكار  پيمان
قرارگاه خاتم االنبيا)ص( است كه آن را به صورت EPC در اختيار 
دارد و تاكنون حدود 53 درصد از آن اجرا شده است. اما شركت 
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ــه تا مرز يونان ادامه  كيلومتر در تركي
ــش و نهايتاً تا  ــداً تا اتري می يابد و بع
اسپانيا امتداد می يابد. كارفرمای پروژه 
شركت مهندسي و توسعه گاز است و 
قدس نيرو در اين پروژه نقش مديريتی 
ــت.  اس ــده اش  برعه و MC كار  دارد 
ــروژه مراحل ابتدايی را طی می كند،  پ
ــيده و  ــرح به پايان رس ــي ط مهندس
ــاط با تأمين مالي و  مذاكرات در ارتب
فاينانس آن با يك شركت تركيه اي در 

حال انجام است.
ــرو در  ــت و گاز قدس ني ــد نف واح
ــال خطوط لوله  تمامي پروژه هاي فع

ــوري  ــران حض ــي گاز اي ــركت مل ش
پررنگ دارد. البته اين واحد به اين نيز 
ــنده نكرده و در همين حوزه و در  بس
ــگاه چهارم  فاز بهره برداري در پااليش
ــئوليت  و پنجم، در يكي در قالب مس
ــگاه و در ديگري  در قالب  كل پااليش
ارائه خدمات بهره برداري با حدود 200 
نيروي مستقيم، حضور دارد. مسئوليت 
نظارت كل پروژه هاي استان بوشهر را 
ــال به عهده داشته و  نيز به مدت 2 س

ــتراتژي  ــت تصميم بگيرد و اس درس
درستی اتخاذ كند، اين طرح مي تواند 
ــام هر پروژه  ــد براي انج پايلوتي باش
ــركت، اعم از نفت و گاز يا  EPC در ش

ساير واحدهاي شركت. مهندس زاور 
همچنين می افزايد: ما در حال ايجاد 
سيستم هاي اطالعاتي برای اين پروژه 
ــتيم تا دانش فنی ای كه به دست  هس
می آيد را برای هر پروژه EPC ديگری 
ــتفاده قرار دهيم. حجم اوليه  مورد اس
ــروژه  پيش بيني  ــي كه برای اين پ مال
شده حدود 67 ميليارد تومان است و 
ــی پروژه تقريباً از يك ماه  كار مهندس
ــده و قدس نيرو جهت  پيش شروع ش
اقدامات بعدي در حال تجهيز نيروي 

انساني است.
تجربه حوزه های جديد

ــد نفت و گاز در ابتدای  اگرچه واح
ــكيل برای حضور در مناقصات و  تش
گرفتن پروژه ها با مشكالت عديده ای 
ــياری قدس نيرو  ــوده و بس ــه ب مواج
ــوزه برق  ــش ح ــا گراي ــركتي ب را ش
می دانسته اند كه حرفی برای گفتن در 
حوزه نفت و گاز ندارد؛ اما امروز پس از 
ــال فعاليت،  طی زماني كمتر از 10 س
اين واحد موجوديت خود را به صورت 
ــانده  جدي در حوزه گاز به اثبات رس
است و در حال برنامه ريزي جهت ورود 
به حوزه های جديد صنعت نفت و گاز 

و يافتن كارفرمايان تازه است.  
ــاره  اين ب در  ــور  عليمرادپ ــای  آق
می گويد: ما با سوابق و تجربيات زيادي 
كه در مورد اجراي پروژه هاي مختلف 
ــعي مي كنيم  ــم س ــت آورده اي به دس
موقعيت و رتبه فعلي را حفظ و سپس 
ــر داريم  ــعه دهيم. حتي در نظ توس
ــر نفت و گاز هم  وارد بخش هاي ديگ
بشويم؛ مانند بحث مخازن زيرزميني 
و بحث لرزه نگاري و تفسير و پردازش 
ــري كه براي ما  ــره. موضوع ديگ و غي
ــت دارد، بحث كارفرماي  خيلي اهمي
ــت. ما در بخش توسعه گاز  جديد اس
ــن پروژه ها و كارفرماها كار  با بزرگتري
می كنيم و با قديمي ترين، بزرگ ترين 

در حال حاضر نيز مسئوليت نظارت كل پروژه هاي گازرساني 
استان كرمانشاه را عهده دار است.

EPC اولين قدم برای ورود به پروژه ها  به شكل
ــگاه بيد بلند 1 انشعابي است كه از  خط لوله تغذيه پااليش
خط لوله پنجم سراسري گرفته مي شود و با اينكه طول خط 
ــت، از لحاظ تأسيسات و  ــايز آن 42 اينچ اس 21 كيلومتر و س
ــرد اهميت خاصی پيدا  ــه روي خط قرار مي گي تجهيزاتي ك
ــتگاه النچر  ــير، 1 ايس ــتگاه ش مي كند. اين خط داراي 3 ايس
ــتگاه اندازه گيري و يك ايستگاه كنترل فشار  رسيور، سه ايس
است؛ به عبارت ديگر تأسيساتی برای آن در نظر گرفته شده كه 
معموالً براي خط لوله 200 تا 250 كيلومتري استفاده می شود. 
ــاخص كرده به غير  اما آنچه اين پروژه را برای قدس نيرو ش
  EPC بحث ورود به پروژه ها به شكل ،HSE ــائل ايمنی و از مس

ــت. اين اولين پروژه ای است كه واحد نفت و گاز قدس نيرو  اس
ــته در يك مشاركت با شركت ايران آروين با مسئوليت  توانس
ــكل EPC  در اختيار بگيرد. آقاي عليمرادپور در  تضامني به ش
ــت،  P به صورت  ــاره می گويد: E پروژه كالً به عهده ما اس اين ب
مشترك است و C برعهده ايران آروين است و مديريت كار از 
كنترل پروژه گرفته تا خدمات مديريت، تدوين رويه ها، ساختار  
ــات قراردادي و دعاوي و ...آن بر عهده قدس نيرو  PMO و خدم

قرار گرفته  است.
به زعم مهندس زاور، پروژه پااليشگاه بيد بلند1 كه به پروژه 
ــركت  ــت آنقدر اهميت دارد كه اگر ش ُمندنی زاده معروف اس
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Departments Over view

اگرچه واحد نفت و گاز 
در ابتدای تشكیل برای 

حضور در مناقصات 
و گرفتن پروژه ها با 
مشكات عدیده ای 

مواجه بوده و بسیاری 
قدس نیرو را شركتي 
با گرایش حوزه برق 

می دانسته اند كه 
حرفی برای گفتن 

در حوزه نفت و گاز 
ندارد؛ اما امروز پس 
از طی زماني كمتر از 

10 سال فعالیت، این 
واحد موجودیت خود 
را به صورت جدي در 

حوزه گاز به اثبات 
رسانده است و در حال 
برنامه ریزي جهت ورود 

به حوزه های جدید 
صنعت نفت و گاز و 

یافتن كارفرمایان تازه 
است.

و صاحب نام ترين رقباي داخلي، رقابت 
توام با موفقيت را انجام مي دهيم ولي 
اين كافی نيست؛ چون هم پتانسيل آن  
را داريم و هم بايد وارد حوزه های ديگر 

بشويم.
ــد بخش نفت  همانگونه كه ذكر ش
ــال ورود به بدنه كارفرمايان  و گاز به دنب
جديد و اثبات شايستگی های خود است 
ــی دريغ  ــچ كوشش ــن راه از هي و در اي
نمی كند. ورود به پروژه گل گهر يكی از 
همين تالش هاست؛ اين پروژه خط لوله 
ــت كه كارفرمای آن برخالف  گازی اس
طرح های قبلی از بدنه نفت و گاز كشور 
نيست و مربوط به بخش صنايع و معادن 
ــت؛ اولين تجربه ای از اين دست كه  اس
هر چند به اعتقاد آقای عليمرادپور پروژه 
عظيمی نيست ولی می تواند گام بلندی 
ــداف عاليه بخش  ــيدن به اه در راه رس

نفت و گاز تلقي شود!
آينده و برنامه ها:

ــت و گاز در حال حاضر  ــد نف واح

با احتساب نيروهاي كارگاهي حدود 
500 پرسنل دارد و ورود به پروژه های 
پااليشگاهی و فعاليت در پروژه ها به 
ــت كه  ــكل EPC از برنامه هايی اس ش
مديريت اين واحد در آينده به دنبال 
ــر از برنامه های  ــت.  يكی ديگ آن اس
ــوط  ــت و گاز مرب ــد نف ــده واح آين
می شود به مشاركتی كه بين شركت 
ــن،  ــركت ايران آروي ــرو و ش قدس ني
ــط لوله در  ــن اجراكننده خ بزرگتري
ــركت صفا، شركت معظم  ايران و ش
لوله سازی، تنظيم شده است.  اين سه 
ــركت با اين مشاركت برای حضور  ش
در پروژه خط يازدهم سراسري گاز به 
صورت EPCF اعالم آمادگي كرده اند. 
خط يازدهم به طول 1200 كيلومتر 
ــت بانك پارسيان آن  است و قراراس
ــد و به گفته مهندس  را فاينانس كن
ــد  ــرانجام برس قزوينی چنانچه به س
ــروژه تاريخ قدس نيرو نام  بزرگترين پ

خواهد گرفت. 

معرفی واحد های تخصصی
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Exhibitions
حضور در نمایشگاه ها

ــگاه از 29  ــن نمايش ــن دوره اي هجدهمي
فروردين تا يكم ارديبهشت ماه سال جاری 
ــاي اصلي و تخصصي  با حضور زيرگروه ه
پيمانكاران عمومي، مهندسان مشاور، مراكز 
پژوهشی وآموزشی، مؤسسات بهينه سازی 
ــاختمان  ــوخت، پيمانكاران س مصرف س
ــركت های فناوری، سازندگان  و نصب، ش
ــا صنعت  ــات مرتبط ب ــزات و قطع تجهي
ــدگان و صادركنندگان  ــت و توليدكنن نف
فرآورده های نفتی، پتروشيمی و شيميايی 
ــحق رويور ، مدير برگزاری  ــد. اس برگزار ش
هجدهمين نمايشگاه بين المللی نفت ، گاز ، 
پااليش و پتروشيمی، آشنايی با فناوری های 
ــان و ايران و ايجاد زمينه برای  روزآمد جه
ــدن به  انتقال دانش فنی با هدف مبدل ش
ــداف برگزاری  ــدرت برتر منطقه را از اه ق
نمايشگاه هجدهم اعالم و تأكيد كرده است 
اين نمايشگاه می تواند اقتدار فنی و صنعتی 
ــان  ايران را در صنعت نفت به جهانيان نش
ــم در فضايی به  ــگاه هجده ــد. نمايش ده
گستردگی 42 هزار مترمربع )فضای مفيد( 

حضوری پررنگ و پاسخگو در پله هجدهم
گزارش از حضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللي نفت، گاز،   پاالیش و پتروشیمي

جمهوری اسالمی ايران به عنوان 
دومي�ن توليدكنن�ده نف�ت در 
كشورهای عضو اوپك با پتانسيل 
11 درص�د از كل ذخاي�ر نف�ت 
جه�ان و 18 درص�د از ذخاي�ر گاز 
طبيعی، هر ساله ميزبان برگزاری 
نمايش�گاه بين المللی نف�ت، گاز، 
پاالي�ش و پتروش�يمی اس�ت. 
نمايشگاهی كه از نظر گستردگی 
و تعدد ش�ركت كنندگان در زمره 
پ�ر اهميت ترين نمايش�گاه های 
تخصص�ی در ح�وزه صنعت نفت 
و گاز در س�طح جه�ان به ش�مار 

می آيد. 
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و 88 هزار مترمربع فضای باز نمايشگاهی و 
با پيام »تجلی حماسه اقتصادی در صنعت 

نفت ايران« و اهداف زير برپا شده بود:
  ارائه آخرين دستاوردهای فناوری روز در 

حوزه صنعت نفت و گاز
ــترش تعامل با ساير كشورها و نيز    گس
رقابت با شركت های نفتی مشابه در سطح 

جهان
  كمك به تقويت توان ساخت داخلی از 

طريق تبادل اطالعات فنی
ــنايی صنعتگران صنعت نفت، گاز و    آش
ــتاوردهای نوين  پتروشيمی نسبت به دس

صنعت
ــی در زمينه  ــد قراردادهای بازرگان   عق

مبادله كاال، خدمات و اطالعات فنی
ــعه اشتغال در عرصه صنعت نفت،    توس

گاز و پتروشيمی
ــور تجار و صنعتگران بين المللی از    حض
سراسر جهان در نمايشگاه جهت كمك به 

توسعه صادرات توليدات داخلی
  كمك به ايجاد بازارهای جديد خارج از 
كشور جمهوری اسالمی ايران در راستای 

توسعه بازارهای هدف
ــمينارهای مختلف برای  ــزاری س   برگ

تسهيل در نيل به اهداف تعيين شده
  معطوف كردن توجه مديران تصميم گير 
ــيدن به  ــتای رس ــطح كالن در راس در س
ــعه و  ــاله پنجم توس اهداف برنامه پنج س
چشم انداز 20 ساله توسعه اقتصادی كشور 

در بخش نفت، گاز و پتروشيمی
ــگاه در    ارتقای جايگاه و موقعيت نمايش

منطقه و جهان
ــرمايه گذاری  ــزه جهت س ــاد انگي   ايج
ــی، تعاونی و  ــای مختلف خصوص بخش ه
ــی و خارجی در صنايع نفت  دولتی، داخل

و گاز
ــاوری و خوداتكايی  ــاد حس خودب   ايج
ــص و مديران و  ــی در نيروهای متخص مل
سرمايه گذاران داخلی جهت انجام مطالعات 
ــاف،  اكتش ــای  زمينه ه در  ــات  تحقيق و 
ــع و صادرات  ــرآوری و توزي ــتخراج، ف اس

محصوالت.
ــزار و 100  ــگاه يك ه ــن نمايش در اي
ــورهای 5  ــركت ايرانی و خارجی از كش ش

ــازنده  ــازي صفا )س ــركت لوله س   ش
لوله هاي خط لوله ششم(

ــازي اهواز )سازنده  ــركت لوله س   ش
لوله هاي خط لوله ششم(

  شركت كاالي پتروشيمي
Deep Blue پمپ سازي  

Rotork شركت  
به طور كلی مهمترين دستاوردهای 
ــی قدس نيرو  ــركت مهندس حضور ش
ــت و گاز  ــگاه نف در هجدهمين نمايش

بدين شرح است:
  حضور در نمايشگاه به عنوان شركتي 

صاحب نام و باتجربه 
  كسب اطالعات و تحليل وضعيت رقبا 
ــازندگان و  ــا س ــاط ب ــاد ارتب   ايج

تأمين   كنندگان خارجي 
ــازندگان داخلي و    ايجاد ارتباط با س

تكميل بانك اطالعاتي سازندگان 
ــا مقامات عاليه نفت  ــكان ديدار ب   ام
ــتر  ــور در جهت معرفي بيش و گاز كش

امكانات شركت 
ــد، مياني  ــي مديران ارش   هم انديش
ــن  ــور تعيي ــدي به منظ ــرات كلي و نف

استراتژي هاي جديد 
  ديدار با كارفرمايان پروژه هاي جاري 

شركت و ايجاد اطمينان هرچه بيشتر 
  مالقات و ديدار با كارفرمايان جديد 

  اطالع رساني گسترده خدمات شركت 
و تكميل بانك اطالعاتي متخصصان.  

قاره جهان از جمله ايتاليا، آلمان، اوكراين، ارمنستان، آفريقای جنوبی، 
روسيه، اسپانيا، فنالند، انگليس، روسيه، ژاپن، سوئيس، هلند، امارات، 
سنگاپور، آذربايجان، بوليوی، كرواسی، تركيه، عربستان، كانادا، اتريش 

و هند حضور داشتند.
حضور قدس نيرو در نمايشگاه:

ــركت مهندسي قدس نيرو با سياست  بخش صنايع نفت و گاز ش
حضوري پررنگ و پاسخگو امسال نيز با تيمي متشكل از مديران عالي 
ــاي تخصصي و  ــرات كليدي بخش ه ــران مياني و نف ــازمان،  مدي س
پروژه هاي در دست اجرا و با اندوخته ای از تجربه سال هاي گذشته، در 

نمايشگاه هجدهم حاضر شد. 
يكی از نكات حائز اهميت اين حضور را می توان بازديد تيم كامل 
كارفرمايان فعلي )مديران ارشد، مجريان طرح ها، كارشناسان( از غرفه 
شركت عنوان كرد كه اين اتفاق عالوه بر كسب اعتبار، موجب افزايش 
اطمينان كارفرمايان از حضور مناسب و پررنگ در ادامه پروژه ها خواهد 
شد. از ديگرسو با توجه به ورود شركت به پروژه هاي EPC  و ضرورت 
بررسي وضعيت توليدكنندگان و آشنايي با خدمات و محصوالت آنها، 
ــگاه شركت هاي متعدد مورد بازديد و بررسي  در طی برگزاری نمايش

قرار گرفتند. 
شايان ذكر است كه در پروژه هاي احداث خطوط لوله پنجم و ششم 
سراسري گاز ايران با تأمين كنندگان بنام و معتبر همكاري هاي زيادي 
ــب اطالع از  ــگاه ضمن كس صورت گرفته كه با حضور در اين نمايش
پتانسيل ها و ظرفيت هاي آنها، از محصوالت و روش هاي همكاري آنها 
در پروژه هاي جاري شركت اطالعات با ارزشي به دست آمد؛ از ميان اين 

شركت ها می توان به موارد زير اشاره كرد:
  صنايع پتروگاز نامداران )سازنده و تأمين  كننده فيتينگ و اتصاالت 

خط لوله پنجم(
  شركت موننكو ايران

  صنايع گازسوزان ايران )تأمين كننده اتصاالت عايقي خط لوله پنجم(
  ماشين سازي اراك )سازنده انكر فلنج خط لوله پنجم(
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قدس نیرو شركتی است پروژه  محور و حیات آن در گرو پروژه هایی است كه در بخش های مختلف شركت جریان دارد اما در این 
میان برخی پروژه ها از برخی دیگر نه پر اهمیت تر كه خاص تر هستند و ویژگی هایی دارند كه آنها را در میان انبوه پروژه ها شاخص 
می كند؛ مثل پروژه هایی كه برای اولین بار اجرا می شوند و یا پروژه هایی كه در آنها از شیوه ای برای نخستین بار استفاده می شود. 
این بخش از نشریه را به این پروژه ها اختصاص داده ایم تا شما با روند پروژه های شاخص شركت از ابتدا آشنا شده و اطاعات 
كاملی به دست آورید.  نكته قابل ذكر اینكه قطعاً پروژه های شاخص حال حاضر شركت بیش از این سه موردی بوده كه ما به آن 

پرداخته ایم و به دلیل محدودیت فضا در هر شماره ناچار به انتخابیم. 
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ــور باعث  ــود نفت و گاز فراوان در كش وج
ــور  ــواره نيروگاه هايی در كش ــده تا هم ش
ــوند كه با فرآورده های نفتی به  ساخته ش
حركت در می آيند اما گويا از چندين سال 
ــن قرار گرفته  ــت دولت بر اي پيش سياس
ــوخت های  ــورها از س تا همانند ديگر كش
جايگزينی مثل زغال سنگ استفاده كند. 
ــنگ حرارتي در  وجود ذخايرغني زغال س
ايران، استفاده از اين ماده انرژي زا به عنوان 
ــال 1368 در  ــوخت نيروگاه ها را از س س
دستوركار وزارت نيرو قرار داد و انجام اين 
مهم ابتدا در سال  1373 به برق منطقه اي 
ــان واگذار شد و از سال 1377 ادامه  خراس
مطالعات وبررسي ها توسط سازمان توسعه 
برق ايران ادامه يافت. اولين مكانی كه برای 
ــوز در نظر گرفته  ساخت نيروگاه زغال س
ــود؛ 85 كيلومتري  ــد منطقه طبس ب ش
ــزد؛ آن هم به دليل وجود  جاده طبس- ي
ــنگ در اين منطقه. برآورد  معادن زغال س

ــوز با  ــاری، تفاوت نيروگاه هاي زغال س بخ
ديگر نيروگاه هاي بخاري تنها در سوخت 
و بويلر آن است و فرآيند توليد برق با ديگر 
نيروگاه هاي بخاري تفاوتي ندارد؛ قدس نيرو 
از تجربيات گذشته اش در اجرای اين پروژه 
سود خواهد برد. البته بايد يادآوری كرد كه 
پروژه طبس پروژه مجزائی نيست بلكه در 
ــروگاه با عنوان5650  ارتباط با پروژه 7 ني
مگاوات نيروگاه بخاري است كه قدس نيرو 
ــامل طرح  ــت و ش ــت اندر كار آن اس دس
ــازند اراك، طرح توسعه رامين،  توسعه ش
ــعه بندرعباس،  نيروگاه  طبس، طرح توس
ــعه سهند، طرح توسعه نيروگاه  طرح توس
ــهيد رجائی و احداث نيروگاه تيران در  ش

منطقه اصفهان است. 
ــروژه به جز اولين  از ويژگی های اين پ
ــت كه  ــوخت،  اين اس ــودن در زمينه س ب
 EPC ــي به صورت برخالف پروژه هاي قبل
يا كليد در دست انجام نمي شود و همين 
ــاور را پررنگ  تر مي كند.  موضوع نقش مش
اين را دكتر صحيحی می گويد و می افزايد: 
ــزات اصلي اين  ــي و تأمين تجهي مهندس
ــت و  پروژه برعهده پيمانكار اصلي، مپناس
قرار است تجهيزات و تكنولوژی از چينی ها 
ــاخت اين نيروگاه ها را دارند  كه سابقه س

خريداری و وارد شود. 
ــت كه در اين  ــؤال اصلی اين اس اما س
ــی دارد؟ دكتر  ــروژه قدس نيرو چه نقش پ
صحيحی می گويد: كار قدس نيرو هماهنگ 
كردن پيمانكارها در چهارچوب قراردادی 
است كه با كارفرما منعقد كرده ايم هرچند 
كه  ما MC نيستيم. البته تأكيد می كنم كه 
ما در اين پروژه به يك MCكار نياز داريم و 
در مورد اين مسئله با كارفرما هم صحبت 
كرده  و گفته ايم قراردادي كه به اين صورت 
چند بخش است و حداقل با چهار پيمانكار 
ــتيم نياز به يك MC به صورت  طرف هس
متمركز دارد كه البته با توجه به تجربيات 
ــي مديريتي و  ــرو و تواناي ــي قدس ني قبل
ــوان انجام اين  فني موجود در مجموعه ت
ــئوليت را در صورت واگذاري از سوي  مس

كارفرما دارا هستيم. 
مهندس مصطفی شعبانيان مدير اين 
پروژه در قدس نيرو هم معتقد است از آنجا 

ــان بر اين است كه غنای معادن اين منطقه بسيار بيش از  كارشناس
ميزان مورد نياز و برای 30 سال  بهره برداری از نيروگاه مناسب است. 
در پی سياستگذاری دولت برای ساخت 5650 مگاوات نيروگاه  بخاری، 
ــوز در قالب دو واحد 325 مگاواتی در  ــاخت اولين نيروگاه زغال س س

منطقه طبس در دستور كار وزارت نيرو قرار گرفت. 
اما آنچه كه اين پروژه را شاخص می كند، سوخت مصرفی آن است؛ 
زغال سنگ. با وجود نيروگاه های زغال سوز در كشورهای مختلف جهان 
تاكنون در كشور ما نيروگاهی برای مصرف زغال سنگ ساخته نشده 
و اين اولين تجربه  ای است كه از خوش اقبالی، شركت قدس نيرو هم 
ــت. كارفرمای پروژه سازمان توسعه برق ايران است  در آن دخيل اس
ــاخت آن نقش خواهندداشت. مديريت  و پيمانكاران متعددی در س
ــی كلی و تأمين تجهيزات  پروژه هاي نيروگاهي ايران)مپنا( مهندس
اصلی را برعهده دارد و پيمانكاران ديگری مسئوليت بخش های جنبی 
)BOP(، كارهای ساختمانی، نصب تجهيزات اصلی و غيره را عهده دار 
خواهند بود. قدس نيرو نيز به عنوان مشاور طرح در اين پروژه فعاليت 

می كند. 
اولين تجربه زغال سوزی

قدس نيرو در زمينه ساخت نيروگاه های بخاری تجربيات زيادی دارد 
و از آنجا كه به گفته دكتر همايون صحيحی مدير ارشد نيروگاه های 

زغال سنگ؛ سوختی برای تمام فصول
گزارشی از احداث نخستین نیروگاه زغال سوز در کشور
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كه نقش MC در اين پروژه خيلي حساس 
است؛ بايد زودتر توسط كارفرما معين شود؛ 

چيزی كه هنوز اتفاق نيفتاده است. 
ــاخت نيروگاه توسط  مطالعات اوليه س
ــازمان توسعه برق سال ها قبل  سازمان س
انجام شده و زمينی به ابعاد سه كيلومتر در 
سه كيلومتر در نظر گرفته شده  و بخشی 
از آن برای ساخت نيروگاه ديواركشی شده 
است. به گفته مهندس شعبانيان كارگاه  در 
حال تجهيز است و شركت مشاركتي كه 
BOP را برعهده دارد در حال تهيه نقشه ها 

است. موافقت نامه سازمان توسعه برق ايران 
با مپنا نيز در تاريخ 89/5/2 به امضاء رسيده 
ــايش  ــت و گرچه هنوز LC پروژه گش اس
نيافته ولی مذاكرات با يك شركت چينی 
در حال پيشرفت است و پروژه  تدريجاً در 

حال اجرايي شدن است.
سوخت نيروگاه

ــوخت اين  ــد س همانگونه كه ذكر ش
ــت كه قرار است  نيروگاه، زغال سنگی اس
ــرون بيايد ولی  ــس بي ــادن طب از دل مع
ــتخراج آن  ــی برای اس ــوز اقدام گويا هن
ــت. دكتر صحيحی در اين  انجام نشده اس
رابطه می گويد: درگذشته وقتی نيروگاهی 
مي ساختيم مذاكراتی با وزارت نفت انجام 
ــد ولی در اين  ــوخت آن تأمين مي ش و س
مورد بايد از طريق وزارت صنعت، معدن و 
تجارت پيگيری شود. در اين رابطه كارهايی 
در حال انجام است ولی هنوز بهره برداری از 
معادن انجام نشده و از آنجا كه آماده كردن 
ــت كه مثاًل  ــال مثل مازوت يا گاز نيس زغ
ــيم تا گاز به  يك خط 20 كيلومتری بكش
نيروگاه برسد يا با تانكر گازوئيل را به محل 
نيروگاه بياوريم بلكه يك پروسه زمان بر و 
ــت، بايد هرچه زودتر اقدامات  پيچيده اس
ــورت پذيرد. به گفته او بايد خيلی  الزم ص
زودتر از اين ها كار استخراج شروع می شد 
تا در آينده با نيروگاهی مواجه نشويم كه 
هنوز سوخت مورد نياز را در اختيار ندارد. 
البته برای راه اندازی نيروگاه مازوت به عنوان 

سوخت درنظر گرفته شده است. 
زغال پس از استخراج بايد شسته شود؛ 
ــروژه نقش  ــود آب در اين پ ــن رو وج از اي
ــی می گويد:  ــی دارد. دكتر صحيح مهم

و مسائل ديگری اهميت داشته است. ما بايد 
اينگونه به قضيه نگاه كنيم كه ساخت اين 
نيروگاه قدم مثبتی برای ما خواهد بود تا هم 
حوزه جديدی را تجربه كنيم و هم تكنولوژی 
ــاخت چنين نيروگاهی را به كشور وارد  س

كنيم و اين اميدوار كننده است.   

مطالعات آب در منطقه انجام شده و تعداد زيادي چاه حفر شده است و 
بر پايه گزارش ها منطقه از نظر آب، وضعيت خوبی دارد. 

مهندس شعبانيان هم در اين رابطه می افزايد: آب يكي از مهمترين 
ــائل نيروگاه است و برخي از چاه های منطقه بيش از 50 ليتر در  مس
ثانيه آب دهي دارند و بررسی ها نشان مي دهد كه اين چاه ها جوابگوي 
ــتند؛ ضمن اينكه آبرساني تا  ــوي زغال ها هس آب نيروگاه  و شستش

نيروگاه نيز انجام شده است.
ــد نيروگاه های بخاری اين حرف ها هرگز به  البته از نظر مدير ارش
اين معنی نيست كه نگرانی در مورد آب نيروگاه وجود ندارد؛ چراكه 
چنانچه طی سال های آينده چاه ها ديگر آب دهي نداشته باشد عماًل 
نيروگاه متوقف مي شود. البته به دليل همين مسئله آب، از سيستم 
ــك برای نيروگاه استفاده خواهد شد ولی هنوز در  خنك كننده خش

مورد انتخاب نوع سيستم خشك تصميمي گرفته نشده است.
مسائل زيست محيطی

ــئله محيط زيست در اين نيروگاه به رغم احداث آن در بيابان،  مس
ــت كه آلودگی  ــعي بر اين اس ــت و س از اهميت بااليي برخوردار اس
ــد. اين را مدير پروژه  اين نيروگاه از نيروگاه هاي گازي هم كمتر باش
ــي زيادي ايجاد  ــوز آلودگ می گويد و می افزايد: نيروگاه های زغال س
می كنند و چون جزء قرارداد است كه نيروگاه كمترين ميزان آلودگي 
را داشته باشد مجبور هستيم از يك سيستم  فيلتراسيون خيلي قوی 
برای حذف سولفور استفاده كنيم. به گفته دكتر صحيحی قرار است 
برای هر 7 نيروگاه اين اتفاق بيفتد؛ چيزی كه گويا برای اولين بار در 
ــخت و  ــران به اين حد مورد توجه قرار گرفته و البته اجرای  آن س اي

پرهزينه خواهدبود. 
ضرورت وجود نيروگاه زغالی

استفاده از ذخاير و منابع كشور و جايگزينی ساير سوخت ها به جای 
سوخت های فسيلی ايده بسيار خوبی است كه می تواند به نفع كشور 
ــتين نيروگاه زغال سوز كشور سؤالی  ــد اما در مورد احداث نخس باش
ــود اين است كه ساخت چنين نيروگاهی آن هم در  كه مطرح می ش

منطقه ای مثل طبس تا چه اندازه ضروری و سودآور است؟
دكتر صحيحی در پاسخ به اين سؤال می گويد: اين موضوع به بحث 
اقتصاد سوخت مربوط است. هدف دولت درباره سوخت اين است كه 
ــپس به صادرات  ــدا مصرف داخلی نفت و گاز را كاهش دهد و س ابت
بينديشد. استفاده از سوخت های جايگزين هم با همين سياست دنبال 
می شود تا بتوان نفت و گاز را به جای سوزاندن در نيروگاه ها در جاهای 
بهتری استفاده كرد. او در ادامه می افزايد: اما نكته مهمی كه بايد در 
نظر داشت اين است كه آيا بايد محل نيروگاه به جايی كه سوخت آن 
را تأمين می كند نزديك باشد؟ تجربه ديگر كشورها نشان می دهد كه 
خير چنين نيست حتی ممكن است نيروگاهی ساخته شود و سوخت 
ــود؛ كما اينكه مپنا در نظر دارد نيروگاه  ــور ديگری وارد ش آن از كش
زغال سوزی در بندرعباس ايجاد و سوخت آن را از ديگر كشورها وارد 

كند چون مقرون به صرفه تر است.
ــد: از اين بحث ها می توان نتيجه  ــر صحيحی در پايان می گوي دكت
ــر روی صرفه اقتصادی متمركز نبوده  ــت دولت تنها ب گرفت كه سياس

درگذشته 
وقتی نیروگاهی 

مي ساختیم 
مذاكراتی با وزارت 

نفت انجام و 
سوخت آن تأمین 

مي شد ولی در 
این مورد باید 

از طریق وزارت 
صنعت، معدن و 
تجارت پیگیری 

شود. در این رابطه 
كارهایی در حال 
انجام است ولی 

هنوز بهره برداری 
از معادن انجام 

نشده و از آنجا كه 
آماده كردن زغال 
مثل مازوت یا گاز 

نیست كه مثاً یک 
خط 20 كیلومتری 
بكشیم تا گاز به 
نیروگاه برسد یا 
با تانكر گازوئیل 

را به محل نیروگاه 
بیاوریم بلكه یک 

پروسه زمان بر 
و پیچیده است، 

باید هرچه زودتر 
اقدامات الزم 

صورت پذیرد. 
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ــتم خنك كن نيروگاه شهيد  اصالح سيس
ــور  ــن پروژه در كش ــح به عنوان اولي مفت
ــن  ــتم خنك ك ــالح سيس ــه اص در زمين
ــده و طی  ــای بخاری مطرح ش نيروگاه ه
ــتم خنك كننده نيروگاه از تر به  آن سيس
 )HYBRID( سيستم تركيبی خشك و تر

تبديل می شود. 
ــازمان توسعه برق  كارفرمای پروژه س
ــركت مهندسی  ــاور پروژه ش ايران و مش
قدس نيرو است. پروژه با قراردادی به مبلغ 
ــورت  EPC به  ــارد ريال و به ص 288 ميلي
پيمانكار -مشاركت بهين سامان سرزمين و 
توسعه سيلوها- واگذار شده است. همچنين 
بررسی مطالعات اصالح سيستم خنك كن 
ــتون نيز از سوی  نيروگاه های تبريز و بيس
شركت توانير به سازمان توسعه برق ايران 
ــت كه قطعاً تجربيات پروژه  ابالغ شده اس
ــاير  ــهيد مفتح می تواند در س نيروگاه ش
ــتفاده قرارگيرد؛  ــورد اس نيروگاه ها نيز م
ــرايط مختلف  ــه با توجه به ش هرچند ك
آب و هوايی، ظرفيت توليدی، مشخصات 

ــال پيش  كمبود آب به يك  از چند س
مسئله جدي براي نيروگاه مبدل شد و در 
ــا با محدوديت  ــال، واحده فصول گرم س
توليد مواجه شدند؛ چراكه برداشت بی رويه 
از آب های زيرزمينی منطقه نيروگاه، سطح 
آب سفره های زيرزمينی را به شدت كاهش 
ــتاتيك آب چاه های  ــطح اس ــود. س داده ب
ــدازی واحد اول 27  نيروگاه در زمان راه ان
ــده حدود 60  متر و عمق چاه های حفر ش
ــطح  ــود ولی به علت پايين رفتن س متر ب
ــا، بهره برداری نيروگاه مجبور به  آب چاه ه
ــای جديد به عمق حدود 130  حفر چاه ه
متر شد. سطح استاتيك آب هم اكنون به 
ــيده و آبدهی چاه ها  ــدود 100 متر رس ح
ــت و از آنجاكه  نيز بسيار كاهش يافته اس
ــتر  ــق حدود 130 متری زمين بس در عم
ــكان عميق تر كردن  ــی قرار دارد؛  ام مارن
چاه ها نيز بی فايده به نظر می رسد. مشكل 
ــن آب از  ــدم امكان تأمي ــود آب و ع كمب
ــروگاه، باعث  ــت جهت ني مناطق دوردس
شد تا در سال 83، شركت برق منطقه ای 
ــاوره ای جهت مطالعات  باختر قرارداد مش
مربوط به تغيير سيستم خنك كن موجود، 
ــركت قدس نيرو منعقد كند. شركت  با ش
قدس نيرو مطالعات مربوطه را با همكاری 
ــركت ترانس الكترو )مجاری( انجام داد  ش
و متعاقب انتخاب گزينه مورد نظر، اسناد 
مناقصه توسط شركت تهيه و برای حضور 
در مناقصه اصالح سيستم خنك كن چهار 

واحد در سال 86، ارسال شد. 
در اين هنگام بنا بر صالحديد شركت 
ــركت برق  ــای پروژه از ش ــر، كارفرم تواني
ــعه برق  ــازمان توس منطقه ای باختر به س
ــازمان  ايران تغيير يافت و به دنبال آن س
ــركت قدس نيرو  ــعه برق ايران از ش توس
ــناد مناقصه را جهت يك  ــت تا اس خواس

ــابهی جهت اصالح  ــود و غيره نمی توان راه حل مش تجهيزات موج
سيستم خنك كن برای همه نيروگاه هايی كه مشكل تأمين آب دارند، 

در نظر گرفت.  
پروژه اصالح سيستم خنك كن نيروگاه شهيد مفتح

ــي از طرح هاي مهم و  ــهيد مفتح به عنوان يك نيروگاه حرارتي ش
ــازندگي جمهوري اسالمي ايران در دشت فامنين در  زيربنايي دهه س
كيلومتر 45 جاده همدان- تهران در زميني به وسعت 270 هكتار بنا 
شده است. اين نيروگاه از نوع بخاري با برج خنك كننده   تر و سوخت 
گاز طبيعي و مازوت طراحي شده و داراي چهار واحد 250 مگاواتي 
ــت. نيروگاه شهيد مفتح همدان از لحاظ پايداري توليد و آمادگي  اس

يكي از نيروگاه هاي مطرح كشور محسوب مي شود. 

فکر بکر برای نجات نیروگاه همدان

اولین پروژه اصالح سیستم خنک کن نیروگاه های بخاری در کشور

كاهش بارندگی در س�ال های اخير و برداشت بی رويه 
آب ه�ای زيرزمين�ی باعث كاهش س�طح اي�ن آب ها 
در اكثر دش�ت های ايران شده اس�ت ؛ به طوريكه اكثر 
نيروگاه های بخاری كشور كه دارای سيستم خنك كن 
تر ب�وده  و آب آنها از چاه ها تأمين می ش�ده با مش�كل 

تأمين آب مواجه ش�ده اند. كمب�ود آب، كاهش انرژی 
توليدی نيروگاه هايی همچون ش�هيد مفتح همدان، 
تبريز، بيس�تون، اس�الم آباد و فوالد مبارك�ه را درپی 
داشته است و به همين جهت اصالح سيستم خنك كن 

نيروگاه ها در حال حاضر ضروری به نظر می رسد.  

سامرند چاالك
كارشناس مكانیک مدیریت ارشد نیروگاه های بخار
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واحد تهيه كند. پس از تهيه اسناد مناقصه، 
مناقصه در خردادماه 88  برگزار و مشاركت 
ــرزمين و توسعه سيلوها  بهين سامان س
به عنوان پيمانكار پروژه انتخاب و عمليات 

اجرايی پروژه از دی ماه 88 آغاز شد.
:)HYBRID(سيستم خنك كن اصلی

سيستم خنك كن اصلی موجود دارای 
دو دستگاه موتور پمپ به ظرفيت 17500 
مترمكعب در ساعت، كندانسور سطحی با 
لوله های آدميرال تی و برج تر با تعداد 12 
فن است. آب خنك كن توسط دو دستگاه 
ــور انتقال يافته و  ــور پمپ به كندانس موت
ــود و بعد از آن  ــپس وارد برج تر می ش س
ــرج تر به صورت ثقلی به  آب از حوضچه ب
طرف پمپ خانه هدايت می شود. متناسب با 
 WET(ميزان توليد واحد و دمای تر محيط
ــل های برج تر  وارد  BULB(، تعدادی از س

مدار می شوند.
در سيستم جديد از برج هاي تر موجود 
استفاده و در كنار آن نيز برج خشك ساخته 
ــي  ــود. در اين گزيـنه، آب گـردش مي ش
ــور و برج خشـك، آب  در داخل كندانـس

اساس جهت پركردن دلتاها از يك مخزن 
هوايي به ظرفيت تقريبي3100m استفاده 
مي شود. در سيستم جديد سعی شده است 
كه كمترين تغييرات در سيستم لوله كشی 
موجود صورت گرفته و تاجايی كه ممكن 
است از لوله های موجود استفاده شده است.

ــاي تر موجود،  ــتفاد از برج ه جهت اس
ــته لوله در نظر گرفته  8 عدد مبدل پيوس
ــت؛ جنس لوله ها از آدميرال تی و  شده اس
وزن تقريبي هركدام از مبدل ها در حدود 
32tons  است. جهت سيستم برق رسانی نيز 

از سوئيچگيرهای موجود 6.6 كيلوولت و 
400 ولت استفاده شده است. مدت توقف 
واحد جهت اتصال سيستم جديد به قديم 

دو ماه در نظر گرفته شده است.
برج خنك كن كمكی:

ــتم  جهت خنك كاری تجهيزات سيس
كمكی ) سيستم خنك كن روغن توربين و 
ژنراتور، كمپرسورها و ...( سيستم خنك كن 
كمكی از نوع دلوج نصب خواهد شد. تلف 
ــرج خنك كن كمكی 7.5 گيگا  حرارتی ب
ــه مبدل ها  ــس لول ــاعت و جن ژول در س
آدميرال تی است؛ دو مخزن ذخيره و دلوج 

نيز نصب خواهد شد.  
نتيجه گيری:

ــاعت توليدی  در حال حاضر مگاوات س
ــهيد  ــروگاه 1000 مگاواتی ش ــه ني روزان
ــاعت در  مفتح به حدود 7500 مگاوات س
ــت و باتوجه به آنچه  ــبانه روز رسيده اس ش
ــد و به دليل كاهش مداوم سطح  گفته ش
ــدار توليد در  ــای زيرزمينی، اين مق آب ه
سال های آينده نيز كاهش يافته و نيروگاه 
ــد؛ اتفاق  ــدار خارج خواهد ش ــالً  از م عم
مشابهی كه برای ساير نيروگاه های بخاری 
ــرج تر بوده و تأمين آب آنها از  كه دارای ب
ــت. از سوی  ــده، افتاده اس چاه انجام می ش
ــتفاده از مازوت  ــر به دليل قابليت اس ديگ
ــوخت مصرفی در نيروگاه های  به عنوان س
ــرد كه مشكل تأمين  بخاری، در فصول س
گاز برای نيروگاه ها وجود دارد، نيروگاه های 
بخاری وظيفه تأمين برق شبكه را بر عهده 
دارند؛ از اين رو ضرورت دارد اصالح سيستم 
خنك كن اينگونه نيروگاه ها هرچه سريع تر 

در دستور كار وزارت نيرو قرار گيرد. 

ــط دو دستگاه موتور پمپ جديد كه  ــت كـه اين آب توس مقـطر اس
نصب خواهد شد به طرف كندانسور انتقال يافته و سپس به برج خشك 
انتقال می يابد. پـس از خنـك شـدن در بـرج خشـك وارد مجموعه 
مبـدل ها )heat exchanger(  مشابه كندانسور موجود مي شود.  آبي 
كه جهت خنك كردن مبدل استفاده مي شود توسط دو دستگاه موتور 
ــود. در سيستم جديد تا  پمپ موجود در برج تر موجود خنك مي ش
زمانی كه دمای محيط كمتر از 20 درجه سانتيگراد باشد، فقط برج 
خشك در مدار قرار دارد و در اين دما، مقدار توليد واحد 238 مگاوات 
خواهد بود؛ با باال رفتن دمای محيط ) بيش از 20 درجه(، سيستم تر 
نيز وارد مدار می شود. هرچه دمای محيط باال برود تعداد سل های وارد 
ــده برج تر نيز بيشتر می شود. در دمای 38 درجه سانتيگراد،  مدار ش
ــد واحد به 240 مگاوات  ــل برج تر در مدار بوده و تولي حداكثر 8 س
خواهد رسيد. همچنين ميزان مصرف ساليانه آب در سيستم جديد با 
ضريب بار 65درصد،20درصد مقدار موجود خواهدبود. برج خنك كن 
هلر طراحي شده براي سيستم با توجه به محدوديت  مكانی موجود ، 
 Forgo T60 داراي 118 دلتاي 20 متري و 2 دلتای 15 متری از نوع
ــتم هاي متداول موجود با زاويه 49 درجه  ــت كه با توجه به سيس اس
نسبت به هم قرار گرفته اند. بر اين اساس قطر پايه برج 105متر، ارتفاع 
برج 133متر و قطر دهانه خروجي برج برابر با 65 متر در نظر گرفته 
ــت. گردش آب در سيستم توسط دو عدد پمپ 60درصد با  شده اس
دبي 17500m3/hr و هد 45m انجام مي شود. براي تخليه دلتاها دو عدد 
مخزن زيرزميني به ظرفيت مجموع3600m منظور شده است؛ براين 
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شبكه برق منطقه اي تهران بزرگترين 
شبكه برق منطقه اي كشور محسوب 
مي شود؛ احداث نيروگاه هاي متعدد و 
بزرگ بودن چنين شبكه هايی موجب 
افزايش سطوح اتصال كوتاه در برخي 
از پست هاي استراتژيك آنها شده است. 
يكي از اين پست ها، كليدخانۀ نيروگاه 
دماوند است. جريان اتصال كوتاه نامي 
اين كليدها 50kA است و اين در حالي 
ــطح اتصال كوتاه در اين  ــت كه س اس
ــرض احداث طرح هاي  كليدخانه با ف
 60kA مصوب برق منطقه اي به حدود
ــاده ولي  ــيد. يك روش س خواهد رس
ــكل از ديد بهره برداري  پرهزينه و مش
ــت( تعويض  ــي پس )به لحاظ خاموش
ــن امر در  ــت. اي ــت اس كليدهاي پس
پست فيروزبهرام كه با مشكلی مشابه 
ــي شده ولي با  مواجه بوده قبالً بررس
ــواری هايی نظير خريد  ــه دش توجه ب
ــد. اما در  تجهيزات، با موانعی روبرو ش
نمونه پست نيروگاه دماوند افزايش رنج 
ــه 63kA با توجه به نزديكي  كليدها ب
به مقادير واقعي صحيح نيست. روش 
ــازي باس نيروگاه  ــاده  ديگر جداس س
ــت، اما از آنجاكه اين روش  دماوند اس
ــش قابليت اطمينان و  نيز باعث كاه
مشكالت بهره برداري مي شود، بررسي 
ــتور  ــاير روش هاي امروزي در دس س
ــبكه برق ايران  كار قرار گرفت. در ش
ــن  ــاي CLR و IPC در چندي روش ه
ــت مورد بررسي قرار گرفته است.  پس
ــا روش  SCCL كه مبتني بر اداوات  ام
FACTS است تاكنون در كشور بررسي 

ــت ري شمالي در  230 كيلوولت پس
حدود 60 كيلو آمپر است.

امروزه روش هاي متفاوتي به منظور 
ــاه وجود  ــطوح اتصال كوت ــرل س كنت
ــا فقط روش هاي  ــه از بين آنه دارد ك
ــتفاده از  ــبكه، اس تغيير در آرايش ش
ــري، IPC و SCCL در سطح  راكتور س
ــت.  ــازي اس ولتاژ انتقال قابل پياده س
ــتفاده از 4 روش  ــزارش اس در اين گ
ــه به منظور  ــبكه منطق مذكور در ش
ــاه از نظر  ــطح اتصال كوت ــرل س كنت
ــاه، پايداري گذرا  پخش بار، اتصال كوت
و وضعيت TRV كليد ها مورد بررسي 

نشده است. در اين پروژه در كنار ساير روش هاي بررسي شده، 
روش SCCL با كليه مالحظات پخش بار، اتصال كوتاه، پايداري 

فركانس و مطالعات TRV مورد ارزيابي قرار گرفته است.
ــي روش هاي مختلف  ــزارش خالصه اي از بررس ــن گ در اي
به منظور كاهش سطوح اتصال كوتاه در كليدخانه هاي جالل و 
ــبكه برق منطقه اي تهران ارائه مي شود.  نيروگاه دماوند در ش
شبكه منطقه مورد مطالعه در شكل )1( نشان داده شده است. 
ــه از برق منطقه اي تهران از  ــطوح اتصال كوتاه در اين ناحي س
ــاي 400 كيلوولت جالل  مقادير نامي كليدهاي كليدخانه ه
ــان اتصال كوتاه در  ــت. مقادير جري و نيروگاه دماوند باالتر اس
ــت هاي منطقه در جدول )1( ارائه شده است. همانطوركه  پس
ــت مقدار جريان اتصال كوتاه سه فاز و تك فاز در  ــخص اس مش
كليدخانه هاي جالل، نيروگاه دماوند، نيروگاه تهران1 و بخش 

كاهش سطوح اتصال كوتاه 
کاهش سطوح اتصال کوتاه در کلیدخانه هاي جالل و نیروگاه دماوند

بررسی روش های مختلف به منظور 

علیرضا خاكپور
مدیر گروه مطالعات شبكه

شكل )1(: شبكه منطقه مورد مطالعه از برق منطقه اي تهران
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ــور انتخاب  ــرار گرفت. البته به منظ ق
ــرح فني، احداث تجهيزات  بهترين ط
ــاي مختلف از جمله  فوق در مكان ه
ــاس   ــازي ب ــوط، جداس ورودي خط
پست و احداث در محل جداسازي در 
كليدخانه هاي جالل و نيروگاه  دماوند 
ــمالي مورد ارزيابي قرار  و پست ري ش

ــب براي سلف و  انتخاب مقادير مناس
خازن و امپدانس و زاويه مناسب براي 
ــفورماتور، مدار مذكور در حالت  ترانس
ــورت مدار باز عمل  اتصال كوتاه به ص
ــوري از خود را به  ــرده و جريان عب ك
ــماي  حدود صفر كاهش مي دهد. ش
كلي اين تجهيز در پست نيز در شكل 

ــناريو مربوط به هر يك از روش ها انتخاب  گرفت و برترين س
و با يكديگر مقايسه  شد. قبل از مقايسه نتايج روش ها توضيح 

مختصري از دو روش IPC و SCCL ارائه مي شود. 
IPC روش استفاده از

ــت. در واقع در  ــكل )2( اس ــماي كلي IPC به صورت ش ش
ــلف و  ــفورماتور Phase shift و يك س اين حالت از يك ترانس
ــتفاده شده است. نحوة كار به اين صورت است كه با  خازن اس

Substation Rated voltage 

)KV(

Short-Circuit Current )KA( Rated Interrupting Current of 

Substation )KA(

 Above/Below Breaker

Interrupting CapabilitySingle phase Three phase

Jalal 400 63.27 59.30 50 Above

Damavand 400 64.99 59.52 50 Above

North Ray 400 28.21 34.14 50 Below

North Ray 230 47.53 53.67 50 Above

Tehran )1( 400 61.07 57.53 50 Above

Tehran )2( 230 22.19 23.73 50 Below

Line

After CLR Installation After IPC Installation After SCCL Installation

Active power 

)MW(

Reactive Power 

)MVAR(

Active power 

)MW(

Reactive Power 

)MVAR(

Active 

power )MW(

Reactive Power 

)MVAR(

Damavand )1( to Tehran-Pars 760 297 813 301 714 314

)Damavand )1( to Tehran )1 456 88 524 58 355 167

Damavand )2( to Jalal 1249 88 1118 154 1386 -5

Jalal to Firoozkouh 287 -206 90 -202 60 -113

Jalal to Roodshour 35 -5 133 33 126 -13

Jalal to Ahowan 29 -111 56 -106 66 -114

Jalal to North Ray 241 146 456 175 505 144

Jalal to Varamin 662 153 418 146 448 126

Jalal to Qom -37 -61 -35 -52 -7 -67

Substation
Rated volt-

age )KV(

Rated Interrupt-

ing Current of 

Substation )KA(

Short-Circuit Current 

after CLR Installation 

)KA(

Short-Circuit Current 

after IPC Installation )KA(

Short-Circuit Current 

after SCCL Installation 

)KA(

 Single

phase

 Three

phase

 Single

phase

 Three

phase

 Single

phase

 Three

phase

Jalal )1( 400 50 39.21 37.82 38.00 38.33 38.84 39.72

Jalal )2( 400 50 26.73 31.88 * * * *

Damavand )1( 400 50 40,62 36.39 39.90 29.04 34.61 31.21

Damavand )2( 400 50 39.54 37.69 37.84 37.85 38.71 39.25

North Ray 400 50 24.99 30.13 24.65 28.83 24.91 29.39

North Ray 230 50 46.64 53.32 46.89 53.33 47.12 53.78

Tehran )1( 400 50 39.96 23.66 32.84 29.16 34.52 23.72

Tehran )2( 230 50 22.13 23.64 22.14 23.66 22.17 31.32

جدول )1(: مقادیر اتصال كوتاه ماكزیمم سه فاز و تک فاز شبكه منطقه 

جدول )2(: وضعیت شبكه از نظر پخش بار در حالت هاي مختلف

جدول )3(: وضعیت شبكه از نظر اتصال كوتاه در حالت هاي مختلف
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)3( آورده شده است.
 SCCL روش استفاده از

ــي و پس  ــه به تازگ ــن روش ك اي
ــط  ــال توس ــدود 7 س ــت ح  از گذش
ــده، بر  ــرح ش  Siemens و ABB مط
ــت كه در جبران سازي  پايه TPSC اس
ــتفاده مي شد.  خطوط فشار قوي اس
ــك TPSC با  ــع در اين روش ي در واق
راكتور سري شده كه در حالت عادي 
ــر را خنثي مي كنند اما در  اثر يكديگ
حالت بروز اتصال كوتاه و عملكرد سريع 
IGBT Valveها، خازن از مدار خارج و 

فقط سلف در مدار قرار مي گيرد و به 
اين شكل اثر جريان اتصال كوتاه كاسته 
ــماي كلي اين تجهيز در  مي شود. ش

شكل  )4( آورده شده است.
ــوط اصلي  ــت بارگيري خط وضعي
ــف  مختل ــاي  حالت ه در  ــه  منطق
ــت.  ــده اس ــدول )2( آورده ش در ج
همانطوركه مشخص است در تمامي 
حالت ها وضعيت شبكه از نظر پخش بار 

قابل قبول است.
ــاه در  ــطوح اتصال كوت ــر س مقادي
پست هاي منطقه در جدول )3( آورده 
شده است. همانطوركه مشخص است، 
ــه حالت مقادير اتصال كوتاه  در هر س

به طور مطلوبي كاهش يافته است.
ــه روتورهاي  ــه مقادير زاوي مقايس
ــت بروز  ــاي منطقه در حال ژنراتوره
ــزات مذكور در  ــا و احداث تجهي خط
شكل )5( آورده شده است. همانطوركه 
ــت با احداث تجهيزات  ــخص اس مش
ــتم نيز  ــيه پايداري سيس فوق، حاش

افزايش يافته است.
ــت كه با  ــه قابل توجه اين اس نكت
توجه به اينكه در تمامي تجهيزات فوق 
از راكتور استفاده شده، اين امر منجر 
ــر TRV و RRRV دو  به افزايش مقادي
سر كليدهاي پست های منطقه شده 
و منجر به بسته شدن مجدد كليد در 
هنگام بروز خطا  مي شود؛ بنابراين در 
 RRRV و TRV ــر اين مطالعات، مقادي
ــي و  ــاي مختلف بررس ــراي كليده ب
ــودن از  ــر قابل قبول ب در صورت غي

IPC شكل )2(: شماي كلي

شكل )3(: شماي كلي IPC در پست

SCCL شكل )4(: شماي كلي
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ــتفاده شده است. مقادير TRV و  ــتفاده از خازن grading و bypass( اس روش هاي كاهش مقادير مذكور )اس
RRRV براي يك كليد در پست جالل در حالت هاي مختلف در مقايسه با حالت مجاز در شكل )6( آورده شده 

است. همانطوركه مشخص است، تمامي حالت ها قابل قبول هستند.
مقايسه روش هاي فوق به تفصيل در گزارش هاي مربوطه ارائه شده است. پس از بررسي هاي دقيق فني و 
ــخص شد استفاده از روش SCCL بهترين روش براي شبكه منطقه است؛ اما با توجه به وجود  اقتصادي مش

تجهيزاتي از جمله IGBTهاي Fast speed تهيه اين تجهيزات امروزه با مشكالتي همراه خواهد بود. 

شكل )5(: مقایسه مقادیر زاویه روتورهاي ژنراتورهاي منطقه در حالت بروز خطا و احداث 
تجهیزات مذكور

ش��كل )6(: مقادیر TRV و RRRV براي یک كلید در پست جال در حالت هاي مختلف در 
مقایسه با حالت مجاز
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