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آغاز تعامالت همکاری 
پژوهشگاه نیرو با مرکز 

پژوهش های مجلس شورای اسالمی

راندمان 90 درصدی با تولید 
بخاری زیست توده سوز

احداث ۵ اکو پارک 
توسط پژوهشگاه نیرو 

در کشور
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آغاز سخن یاد خدا باید کرد خود را به امید او رها باید کرد
انرژیهــای تجدیــد پذیر از منابع طبیعــی مانند نور 
خورشــید، باد، باران، جزر و مد و گرمای وابســته به 
حرارت مرکزی زمین که قابل تجدید هســتند تولید 

می شوند.
 از آنجا که منابع فسیلی مانند نفت و گاز بخش عظیمی 
از مصــرف جهانی انرژی را به خود اختصاص داده اند 
و در عین حال هیچ کدام از آن ها منابع زوال ناپذیری 
محســوب نمی شوند منابع جایگزین اهمیت ویژه ای 
پیدا می کنند. این در حالیســت که "با توجه به پیش 
بینی هــای آژانس بین المللی انرژی منابع نفت و گاز 

تنها تا 40 سال آینده دوام خواهند یافت".  
پایان پذیری ســوختهای فســیلی  بخشی از نگرانی 
مسووالن و کارشناسان حوزۀ سوخت و تامین انرژی 

را در بر می گیرد. 
بخش دیگری از نگرانی آنان به آالیندگی و تاثیرگذاری 
جوی و محیطی سوخت های فسیلی و به عبارت دیگر 
گازهــای گلخانه ای باز می گردد. بر همین اســاس 
"آژانس بین المللی انرژی )IEA( در تازه ترین گزارش 

خود، برای نخستین بار نسبت به آسیب های »فاجعه بار 
و بازگشــت ناپذیر« زیست محیطی، در صورت ادامه 

سیاست های کنونی، هشدار داده است.
بنابراین توســعه و گســترش انرژی های تجدیدپذیر 
باعــث کمك بــه تحقق اهداف توســعه  اقتصادی، 
اجتماعی و زیســت محیطی کشــور می شــود که از 
عوامل اساســی در رســیدن  به توســعه پایدار در هر 

کشوری هستند.
اســتفاده از انرژی هــای نو می توانــد باعث کاهش 
وابســتگی به منابع فســیلی، کاهش انتشار گازهای 
آالینــده از بخش هــای تولید و مصرف منابع انرژی و 
همچنین باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که 

تاثیر اساسی بر گرمایش جهانی دارند،  شود.
انرژی های تجدیدپذیر ساختار انرژی متفاوتی نسبت 
بــه تكنولوژی های تولید انــرژی متعارف دارند، چرا 
کــه فرآیند توســعه در انرژی های تجدیدپذیر دارای 
هزینه های سرمایه گذاری اولیه باالیی بوده و در مقابل 
هزینه تعمیر و نگهداری در آنها پایین اســت، ولی در 
روش هــای تولید انرژی از منابع متعارف، هزینه های 

ســرمایه گذاری اولیه پایین اســت. مزایای متفاوتی 
برای توســعه کاربرد انواع انرژی های تجدیدپذیر در 
کشور می توان متصور بود که عموما وابسته به شرایط 
 محلی، ویژگی منابع جایگزین و نگرانی های اجتماعی

 اســت. از مزایای کاربرد انرژی تجدیدپذیر می توان 
بــه این مــوارد اشــاره کرد.افزایــش امنیت عرضه 
انرژی،کاهش میزان گرمایش جهانی،تحریك رشــد 
اقتصادی،ایجاد اشــتغال،افزایش میزان در آمد سرانه، 
افزایش عدالت اجتماعی وحفاظت محیط زیســت در 
تمــام زمینه ها. بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر 
همچنین باعث افزایش دسترسی به منابع انرژی پایدار 
و مطمئن برای مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته 
می شــوند. لذا در توسعه انرژی های تجدیدپذیر، الزم 
اســت بیشــتر به دیدگاه توسعه ای این انرژی ها توجه 
کرد نه بــا دیدگاه های اقتصادی محض. انرژی های 
تجدیدپذیر، تمیز )پاك(، فراوان و قابل اعتماد بوده و 
در صورتی که به طور صحیح توسعه پیدا کنند می توانند 
به عنوان منابع انرژی پایدار نقش مهمی در رسیدن به 

اهداف توسعه پایدار کشورها بازی کنند.

 انرژی های تجدیدپذیر راه توسعه در آینده
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پیشخوان

وزیر نیرو در مراسم افتتاحیه بزرگترین نیروگاه خورشیدی 
مگاواتی اراك، از ایجاد 5 اکو پارك توســط پژوهشــگاه 
نیرو و تالش برای تأمین 10 درصد برق مصرفی کشــور 

از انرژی تجدیدپذیر خبر داد.
  به گزارش خبرنگار روابط عمومی پژوهشگاه نیرو حمید 
چیت چیان وزیر نیرو در مراســم افتتاحیه اولین نیروگاه 
خورشیدی مگاواتی اراك با بیان اینكه سرعت ُکند توسعه 
فناوری  انرژی های تجدیدپذیر در کشور جای تاسف دارد، 
گفت: نگاه اجمالی به روند توسعه نیروگاه های خورشیدی 
در دنیــا بــا آنچه که در ایران اتفاق می افتد صحت این امر 

را تایید خواهد کرد.
وی افــزود: غلبــه اقتصاد دولتی و عــدم صحت و دقت 
تعرفه های صنعت برق موجب شده تا کشور در مسیری که 
دنیا در آن قرار گرفته و اکنون با شدت در حال پیش روی 

است، نباشد.
چیت چیان ادامه داد: اکنون تولید کننده برق پول سوخت 
خود را به درستی پرداخت نمی کند از طرفی مدیریت شبكه 
نیز نرخ درســتی برای برق خریداری شــده از نیروگاه و 
مصرف کننده قیمت واقعی برق مصرفی خود را نمی پردازد 
که این وضعیت اقتصادی صنعت برق عالمت های اشتباه 

به مجموعه کشور می دهد.
وی اضافه کرد: اکنون متوسط قیمت خرید برق تجدیدپذیر 
از تولیدکننده خصوصی با کاهش نرخ در اوایل سال جاری 
به 370 تومان در هر کیلووات ساعت رسیده در حالی که 
قیمت متوسط هر کیلووات ساعت برق برای مصرف کننده 
60 تومان و نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های انرژی 
تجدیدپذیر 6 برابر نرخ فروش آن به مصرف کننده است.

به گفته چیت چیان این نرخ های غیر واقعی عالمت های 
اشــتباه می دهند و تولیدکننده به علت دریافت ســوخت 
یارانــه ای دیگر به فكر انرژی هــای تجدیدپذیر نخواهد 
بود از طرفی تولید برق با اســتفاده از سوخت های فسیلی 
هزینه هایــی را از قبیــل آلودگی هوا، خاك، منابع آبی و ... 
بر اجتماع تحمیل می کنند که در نظام حســابداری مالی 

درج نمی شوند.
وزیر نیرو تاکید کرد: صحت چنین شرایطی را شهروندان 
استان مرکزی می توانند تایید کنند چرا که در زمان استفاده 

نیروگاه شــازند از ســوخت مازوت وضعیت شهر اراك به 
لحاظ آلودگی ها قابل توصیف نیست.

وی اظهار داشــت: متاسفانه تخصیص سوخت یارانه ای 
به برخی ســرمایه گذاران ســبب می شود تا آن ها به جای 
ســرمایه گذاری در انرژی هــای تجدیدپذیــر به احداث 

نیروگاه های فسیلی یا گازی روی آورند.
چیت چیان با اشــاره به اینكه اســتفاده از سوخت فسیلی 
ســبب هزینه هایی به مراتب بیشتر از قیمت واقعی تولید 
برق می شــود، افزود: اگر به هزینه آلودگی های زیســت 
محیطی، بهداشــتی و ســایر هزینه های عمومی ناشی از 
استفاده از سوخت های فسیلی توجه شود، به اهمیت توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر و تولید برق از این منظر بیشــتر 

پی خواهیم برد.
وی بــا بیــان این مطلب که وزارت نیرو با علم و ایمان به 
اینكه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به نفع نسل های 
حاضر و آینده اســت خود را مصمم به توســعه این انرژی 
می داند، افزود: ما در پی این هســتیم تا در آینده نزدیك 
قیمت های متفاوتی را در این زمینه نسبت به سایر برق های 

تولیدی از سوخت فسیلی ارائه دهیم.
 وزیر نیرو تصریح کرد: انرژی خورشیدی یك منبع الیزال 
الهی است که هرگز تمام نمی شود و استفاده از آن باعث 

پایداری تولید برق کشور خواهد شد.
وی بــا بیــان اینكــه در زمان پیك مصــرف برق، بهینه 

بــودن اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیــر، خود را بهتر 
نشــان خواهند داد، افزود: یكی از ابزارهایی که می تواند 
تولید کننده برق پایدار در کشــور باشد توسعه انرژی های 

خورشیدی است.
چیت چیان ادامه داد: اســتفاده از انرژی های خورشــیدی 
نیازمند سرمایه گذاری های عمده نیست و هر خانوار ایرانی 
می تواند با نصب پنل های خورشــیدی بر روی بام خانه 

خود، به سمت تولید نیرو برود.
وی تاکید کرد: کســانی که از تجهیزات داخلی در توسعه 
انرژی های نو اســتفاده کنند، قیمت خرید تضمینی برق 

آنان تا 30 درصد افزایش خواهد یافت.
وزیر نیرو با اشــاره به اینكه اخیراً در یكی از کشــورهای 
حاشــیه خلیــج فارس مناقصه تولیــد 800 مگاوات برق 
خورشــیدی برگزار شــد که قیمت تمام شده هر کیلووات 
ســاعت آن 2.9 ســنت بود، یادآور شد: این رقم به مراتب 

کمتر از تولید برق حرارتی است.
 وی خاطر نشــان کرد: وزارت نیرو در پی آن اســت تا در 
سال جاری نیروگاه های با ظرفیت بیش از 10 مگاوات را در 
زمینه تولید انرژی های خورشیدی به بهره برداری برساند.

چیت چیان آنگاه به اکو پارك اشاره کرد و افزود: نیروگاه 
خورشیدی اراك به همراه 4 نیروگاه تجدیدپذیر دیگر که 
در ســایر نقاط کشــور ساخته شده است، به زودی تبدیل 

به اکو پارك می شوند.

احداث ۵ اکو پارک توسط پژوهشگاه نیرو در کشور

تفاهم نامه همكاری علمی، پژوهشی و مشاوره ای بین مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اسالمی و پژوهشگاه نیرو در 

راستای توسعه تبادالت علمی به امضاء رسید.
 به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو تفاهم نامه همكاری 
علمی، پژوهشی و مشاوره ای بین مرکز پژوهش های مجلس 
شــورای اســالمی به نمایندگی آقای دکتر کاظم جاللی و 
پژوهشــگاه نیرو بــه نمایندگی آقــای دکترمحمدصادق 
قاضی زاده نیرو به امضاء رســید.انجام طرحهای پژوهشی به 
صورت مشترك در حوزه های موردنظر و توافق طرفین، ارائه 

مشــاوره به یكدیگر، همكاری در امور آماده ســازی و انتشار 
آثار پژوهشی، تبادل محصوالت علمی منتشر شده طرفین، 
همكاری در نظارت علمی برطرحهای پژوهشــی، همكاری 
در تهیه و مبادله گزارش ها، اطالعات و آمارهای الزم برای 
امور پژوهشــی، امكان اســتفاده طرفین از کتابخانه و مرکز 
اســناد یكدیگر و برگزاری همایش ها و نشست های علمی، 
تخصصی به صورت مشترك همچنین برگزاری کارگاه های 
آموزشی از جمله محورهای اصلی این تفاهم نامه بود. مدت 

اجرای این تفاهم نامه در دو سال در نظر گرفته شده است.

امضای تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه نیرو و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
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رئیــس پژوهشــگاه نیــرو ضمن اســتقبال از امضای 
تفاهم نامه همكاری مشــترك بین مرکز پژوهش های 
مجلس و پژوهشگاه نیرو گفت: این تفاهم نامه می تواند 
به تدوین نقشــه راه توسعه فناوری های راهبردی حوزه 

صنعت برق انرژی منتهی شود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه نیرو محمدصادق 
قاضــی زاده رئیس پژوهشــگاه نیــرو در آیین امضای 
تفاهم نامه همكاری بین مجلس شــورای اســالمی و 
پژوهشــگاه نیرو ضمن تشریح فعالیت های پژوهشگاه 
نیرو و ســوابق اجرایی آن که از ســال 1392 آغاز شــده 
اســت گفت: پژوهشــگاه نیرو در بخش های مورد نیاز 
حوزه نیرو همواره به دنبال تهیه گزارش هایی کارشناسی 
و پژوهشــی بوده اســت تا بتواند از این طریق بخشی از 

نیازهای کشور در این حوزه را مرتفع کند. 
وی ادامه داد: مجموعه پژوهشــگاه نیرو عمدتا توجهات 
بیشــتری به مسایل فنی و تجهیزات، سیستم مهندسی 
داشــته اســت و در گذشــته نیز پروژه های زیادی را در 
حوزه های کالن انجام داده اســت اما هم اکنون تمرکز 
وزارت نیرو و هیات امنای پژوهشگاه نیرو بیشتر بر مباحث 
علوم انســانی، مباحث مدیریــت اقتصاد، حقوق، تامین 
مالی و مسایل مربوط به جنبه های مدیریت تكنولوژی و 
نوآوری در تحقیقات است که در این زمینه کار تحقیقاتی 

ویژه ای انجام شده است و این امر بیشتر به خاطر حضور 
افراد شایسته در این مجموعه است. 

وی تصریــح کرد: بیشــتر همكاری های پژوهشــگاه 
نیرو با مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی در 
بخش های مدیریت اقتصاد، مباحث علوم انسانی، مسایل 
مربــوط به جنبه های مدیریــت تكنولوژی و نوآوری در 
تحقیقات خواهد بود. با توجه به موضوعات مختلف ارائه 
شده در حوزه مسایل زیست محیطی از جمله تامین برق 
از سوخت فسیلی تا سوخت زیست محیطی، اجرای این 
طرحها در مقیاس جهانی ســبب اشــتغالزایی در کشور 

خواهد شد. 
وی اســتقرار نظــام کیفــی در صنعت بــرق را یكی از 
عملكردهای پژوهشــگاه نیرو دانســت و تصریح کرد: 
مدیریت تحقیقات کاربردی و توســعه ای صنعت برق و 
انرژی یكی دیگر از زمینه های فعالیت این پژوهشــگاه 
است. رییس پژوهشگاه نیرو با اشاره به تفاهم نامه های این 
پژوهشگاه و سایر مراکز علمی کشور یادآور شد: تعامالت 
علمی و پژوهشــی با مراکز پژوهشــی و دانش بنیان، به 

تقویت خروجی این پژوهشگاه کمك خواهد کرد. 
وی ضمــن اســتقبال از امضــای تفاهم نامه همكاری 
مشــترك بین مرکز پژوهش های مجلس و پژوهشگاه 
نیرو ادامه داد: این تفاهم نامه می تواند به تدوین نقشــه 

راه توسعه فناوری های راهبردی حوزه صنعت برق انرژی 
منتهی شود. 

وی ادامه داد: انرژی های نو و تجدیدپذیر دامنه وســیع 
و پراهمیتی در دوره کنونی دنیا پیدا کرده اســت که باید 
برای تســهیل در ایجاد و توســعه آن از قوانین مطلوب و 

روزآمد در این حوزه بهره مند شد. 
قاضی زاده تاکید کرد: ســازوکارهای طراحی و اجرایی 
در این تفاهم نامه آماده شده است و امیدواریم با اجرایی 
شدن این تفاهم نامه شاهد موفقیت در بخشهای مختلف 

علمی و پژوهشی باشیم.

آغاز تعامالت همکاری پژوهشگاه نیرو با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

پیشخوان

محمدصــادق قاضی زاده رئیس پژوهشــگاه نیرو گفت: در 
بحث صرفه جویی انرژی یك سلســه ســواالتی وجود دارد 
که میزان تولید و مصرف انرژی چقدر اســت و چگونه این 
مســایل را می توان مدیریت کــرد؟ بنابراین برای مدیریت 
آنها باید به اســتفاده حداکثر از منابع فســیلی نیز متمرکز شد 

تا تقاضای مصرف انرژی بهینه مدیریت شود.
وی ادامــه داد: بایــد تقاضــای انرژی را بــرای مصارف در 
بخشــهای مختلف کاهش داده و مســیری را پیاده سازی 
کنیم تا به ســمت انرژیهای فســیلی حرکت کنیم. موضوع 
دیگر میزان نیاز به انرژی است که باید از مجموعه تجهیزات 

و سامانه هایی که بازدهی خوبی دارند تولید کرد.
قاضی زاده ادامه داد: ایران به لحاظ دارا بودن نیروی انسانی 
تحصیل کرده و دسترســی بســیار مناسب به منابع طبیعی، 
می توانــد بــه تحقیقات و فناوری های جدید در این زمینه به 
طور جد بپردازد. بنابراین پاسخ به این سوال این است که ما 
بایستی در این حوزه به گونه ای توانمند شویم که بتوانیم با 
استفاده از این بخش نه تنها نیاز داخلی را تامین کرده بلكه 
عــالوه بر خلق ثروت آفرینی زمینه را برای صادرات فراهم 
سازیم.وی تصریح کرد: باید به یك توسعه درون زای فناوری 
در حوزه انرژی هــای تجدیدپذیر بپردازیم. همچنین منابع 

مالی بســیار مناسبی را در جهت تحقیقات و توسعه فناوری 
اختصاص دهیم تا تالش کنیم عالوه بر دسترسی به دانش 

روز دنیا، فناوری ها را در کشور بومی سازی کنیم. 
قاضی زاده در مورد احداث نیروگاه یك مگاواتی اراك گفت: 
هدف ما در اجرای این پروژه این است که می خواهیم یك 
پارك انرژی در اســتان مرکزی داشــته باشیم. چرا که شهر 
اراك به عنوان یكی از این جایگاههای مناســب برای این 
کار اســت.وی تصریح کرد: ایران دارای اقلیم های متفاوتی 
اســت اگر در هرکدام از این مناطق یك پروژه را به صورت 
پایلوت داشــته باشیم کارشناسان بهتر می توانند به تحقیق 
در حوزه تخصصی انرژی بپردازند.رئیس پژوهشــگاه نیرو 
افــزود: نیــروگاه یك مگاواتی )هزار کیلو واتی( که در اراك 
احداث شــده نخســتین مجموعه نیروگاههایی است که به 
عنوان پارك انرژی شــناخته خواهد شــد و ما می خواهیم 
کارکرد توسعه فرهنگ را در منطقه داشته باشیم. همچنین 
براساس کارکرد، یك آزمایشگاه برای آن اقلیم ایجاد نمایم 
تا محصول تولیدی را که به بازار عرضه خواهد شد در محیط 
واقعی تست کنیم. رویكرد دیگر ما این است که پژوهشگاه 
نیرو از کســانی که در بومی ســازی فناوری فعالیت می کنند 
حمایتهای الزم را از این افراد بعمل خواهد آورد تا محققان 
و ســرمایه گذاران با آرامش خاطر به ســراغ ایده های نو و 

فناوری نو حرکت نمایند.

اراک پرچم دار تولید انرژی خورشیدی شد
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کارشــناس گروه انرژی های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو 
با بیان اینكه راندمان احتراق بخاری ســنتی 10درصد 
است گفت: این در حالیست که راندمان حرارتی بخاری 

زیست توده سوز تا 90 درصد است.
مهدی رضایی کارشــناس گروه انرژی های تجدیدپذیر 
پژوهشــگاه نیــرو در گفتگو با خبرنــگار روابط عمومی 
پژوهشــگاه نیرو از طراحی و ساخت بخاری زیست توده 
ســوز در پژوهشگاه نیرو خبر داد و گفت: تامین انرژی از 
زائدات چوبی و کشاورزی یكی از اهداف اصلی طراحی 
و ســاخت این دســتگاه بود از آنجا که بسیاری از مناطق 
کشور به منظور تامین انرژی و سیستم گرمایش از هیزم 
و چوب درختان استفاده می شود و حتی مناطقی به دلیل 
اینكه دسترسی به شبكه گاز ندارند از پلت استفاده می کنند 
بنابراین در این مناطق که منابع مناسب چوبی و زائدات 
کشاورزی در دسترس است می توان از این بخاری بهره 

برد. البته این نوع بخاری در همه نقاط کاربرد دارد اما در 
اختیار داشتن سوخت مناسب اهمیت دارد. 

وی تاکید کرد: بنابراین اســتفاده از چوب درختان برای 
تامیــن انرژی با وجود راندمــان حرارتی پایین، آلودگی 
زیادی را نیز وارد چرخه محیط ریست می کند. همچنین 
در کشور ما زائدات چوبی زیادی وجود دارد که بالاستفاده 
مانده و هدر می رفت و نیاز بود که طی پروسه ای از آنها 
اســتفاده بهینه را داشــته باشــیم. بنابراین در این پروژه 
هدف این است با استفاده از این زائدات، سوختی به نام 
"پلت" را تولید کنیم که نســبت به چوب معمولی انرژی 
باالتری دارد؛ همچنین از مزایای دیگر این سوخت این 
اســت که زمان کاربرد آن در بخاری زیســت توده سوز 

راندمان حرارتی باالیی را ایجاد می کند. 
کارشناس گروه انرژیهای تجدیدپذیر با تاکید براینكه این 
بخاری کامال خودکار اســت، گفت: در محفظه سوخت 
آن فلرهایی قرار گرفته و از طریق مارپیچی عمل تغذیه 
به بخاری انجام می گیرد. همچنین فن هایی در بخاری 
تعبیــه شــده که راندمان را افزایــش می دهد به طوری 
که می توان با مقدار ســوخت کمتر، انرژی بیشــتری را 

به دست آورد. 
مجری طرح درباره مزیت این بخاری نسبت به بخاری 
معمولی اظهار کرد: راندمان حرارتی باال و تولید آلودگی 
کمتر از مزایای این بخاری است که طراحی و ساخت آن 

برای نخستین بار در کشور انجام شده است. 
وی ادامه داد: بعد از طراحی و ساخت برای اینكه عملكرد 

ایــن سیســتم را دقیق ارزیابی کنیم این دســتگاه را با 
نمونه های مشــابه کشــور اتریش و چین که خریداری 
شــده تست کردیم. بخاری اتریشــی یكی از برندهای 
معروف پلت ســوز بود و بخاری چین از کیفیت باالتری 
برخوردار نبود ولی تولید داخلی پژوهشــگاه نیرو همتراز 

با بخاری اتریشی بود. 
مجری طرح اظهار کرد: مراحل طراحی و ساخت و تست 
را در مجموعه پژوهشــگاه نیرو توسط آزمایشگاه مرجع 
انجام دادیم و هم اکنون مراحل تســت بلندمدت را طی 
می کند اگر مراحل تســت را با موفقیت پشت سر بگذارد. 
این محصول را به مرحله تجاری  ســازی خواهیم رساند 
تا با واگذاری دانش فنی آن مرحله تولید انبوه آغاز گردد.  
وی در خصوص تامین سوخت این بخاری گفت: در حال 
حاضر در کشور تنها یك شرکت است که با هدف صادرات 

پلت یا سوخت مورد نیاز را تولید می کند. 
رضایــی افزود: این بخــاری قابلیت این را دارد که یك 
فضای 50 مترمربع را گرم کند حتی با کانال کشی می توان 
تمام اتاقها را به صورت یكنواخت گرم کرد. عالوه براین 
موضــوع نكتــه قابل توجه این اســت که آب گرم را نیز 

تامین می کند. 
کارشــناس گــروه انرژیهای تجدیدپذیــر با بیان اینكه 
راندمان احتراق بخاری سنتی 10 درصد است گفت: این 
در حالیست که راندمان حرارتی بخاری زیست توده تا 90 
درصد است. بنابراین یكی از دالیل اصلی ما برای اجرای 

این طرح همین باال بودن راندمان این بخاری است.

راندمان 90 درصدی با تولید بخاری زیست توده سوز

معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو با بیان اینكه اجرایی شدن 
برجام فرصت های زیادی برای تبادالت علمی و پژوهشی 
با سایر کشورها فراهم کرد، گفت: ایران و آلمان با توجه به 
قابلیت ها و ظرفیت های موجود در کشــور، همكاری خود 

در بخش انرژی های تجدیدپذیر را گسترش می دهند.
گئورگ قره پتیان معاون پژوهشــی پژوهشــگاه نیرو با 
یادآوری همكاری های مشترك وزارت آموزش و پژوهش 
جمهوری فدرال آلمان و وزارت نیروی کشورمان، افزود: 
امروز برخالف گذشــته، فعالیت هــای علمی محدود به 
مرزها نیســت و تبادالت علمی به عامل توســعه کشورها 

تبدیل شده است.
 بــه گفته این مقام مســئول، پژوهشــگاه نیرو با همین 
دیــدگاه، اداره بین الملــل خود را راه اندازی کرده و منافع 
 دوســویه پژوهشــی و علمی با کشــورهای مختلف را 

دنبال می کند.
وی اضافه کرد: آلمان ها با توجه به توانمندی های باالی 
فنی و پژوهشی، سرآمد کشورهای جهان در زمینه برق و 
انرژی هستند و به همین دلیل، توسعه ارتباطات با فعاالن 

پژوهشی این کشور در دستور کار قرار گرفت.

قره پتیان خاطرنشــان ساخت: اکنون توسعه همكاری ها 
با موسســه های »ماکس پالنك«، بنیاد تحقیقات آلمان 
و موسسه تبادالت علمی این کشور، عملیاتی شده است.

قره پتیان گفت: تبادالت و توســعه همكاری های علمی و 
پژوهشــی در زمینه نیروگاه های خورشیدی، بادی و سایر 
منابع انرژی تجدیدپذیر و همچنین تحقیقات بنیادی بویژه 
در صنعت برق و برگزاری کارگاه های مشترك آموزشی در 

این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  
این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر یادآورشد: در چند سال 
گذشته، این ارتباطات با رکود مواجه شده بود اما با اجرایی 
شــدن برجام، فرصت های خوبی برای توســعه تبادالت 
علمی پیش آمده و بســیاری کشــورها از جمله آلمان ها با 
توجه به قابلیت ها و ظرفیت های علمی کشور، عالقه مند 

به توسعه روابط با ایران هستند.
وی افزود: در این زمینه از توانمندی های دانشــگاه های 
کشــور به عنوان مدیر پروژه های وزارت نیرو اســتفاده 

خواهد شد.
گفتنــی اســت یك هیــات از وزارت فــدرال آموزش و 
پژوهــش آلمــان به ریاســت آقای دکتر جورج شــوته، 

معــاون) وزیــر آموزش و تحقیقات آلمــان(، رییس بنیاد 
تحقیقــات آلمان)DFG( و رئیس انجمن ماکس پالنك 
آلمان)MPG( از پژوهشــگاه نیرو بازدید به عمل آوردند. 
در این نشســت به بررســی و تبیین   زمینه های همكاری 
مشــترك تحقیقاتــی در خصــوص آب و انرژی ) انرژی 
های نو و بهره  وری انرژی(  به عنوان موضوعات اولویت 

دار پرداختند.

ایران و آلمان همکاری های خود در بخش انرژی های تجدیدپذیر را گسترش می دهند
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پژوهشگر گروه آینده نگاری و سیاست پژوهی پژوهشگاه 
نیرو گفت: هدف  از طراحی این سامانه)هیوســپترون( 
بــه کارگیری عقل جمعی متخصصین و همگرا نمودن 
تصمیم گیری هاســت، انتظار مــی رود این مدل یكی از 
بزرگترین مشــكالت کشــور را که همانــا فقدان نظام 
هوشمند تخصصی برای تخصیص منابع است را سامان 

بخشد.
حمیدرضــا افضلــی پژوهشــگر گــروه آینده نگاری و 
سیاست پژوهی پژوهشگاه نیرو و مدیر پروژه هیوسپترون 
در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی پژوهشــگاه نیرو در 
خصوص طراحی و پیاده ســازی این ابرسامانه هوشمند 
گفت: از اواسط سال گذشته با همراهی جمعی از اساتید 
و فارغ التحصیالن دانشــگاه های پیشروی کشور اقدام 
به طراحی نظام یا سیســتمی کرده ایم که کاربرد هوش 
مصنوعی در رصد محیط و نظام تصمیم ســازی و  ســایر 
مباحث صنعت را هدف قرار داده است . فاز صفر راه اندازی 
این ابر ســامانه را در قالب پروژه ای به نام هیوســپترون 
تعریف کرده ایم که تلفیقی اســت از هوشــمندی انسان 
)Human( و ســرعت و دقت رایانه به معنای نرم افزار 

ادارکی) Perceptron(   آن .
پروژه هیوسپترون، پروژه بزرگی است که در پژوهشگاه 
نیــرو اجرا می شــود کــه هدف نهایــی از طراحی این 
سامانه)هیوســپترون( بــه کارگیــری عقــل جمعی 
متخصصین و همگرا نمودن تصمیم گیری هاست. انتظار 
می رود این مدل یكی از بزرگترین مشكالت کشور را که 
همانا فقدان نظام هوشــمند تخصصی برای تخصیص 
منابع و اولویت بندی نیازها براساس الزامات ناشی از آینده 
علم و فناوری اســت را ســامان ببخشد. در این سامانه از 

تخصــص و همفكری خبــرگان برای تصمیمات کالن 
در قالب هایی مثل تشــخیص سناریوهای مطلوب)آینده 
نگاری (  و آنالیز سیاســت ها) سیاســت پژوهی ( استفاده 

خواهد شد.
وی کــه بیــش از بیســت ســال ســابقه مدیریتی در 
ســازمان های مختلف در زمینه هــای مرتبط با فناوری 
اطالعــات و مدیریــت فرایندها دارد، تصریح کرد: برای 
این سیســتم زیر ســامانه ها و ابزارهای متنوعی تعریف 
شــده اســت که البته در حال حاضر این پروژه در مرحله 
فاز اول آن اســت . یكی از بحث های این پروژه، ایجاد 
شبكه اجتماعی از متخصصین سازمانها و نهادهای ذینفع  
صنعــت برق در بخش های مختلف تولید، انتقال، توزیع 
و مصرف، همراه ســاختن دانشگاهیان و پژوهشگران و 
صاحب نظران صنایع ذیربط اســت که در بســتر طراحی 
شده و با مدلی مشخص به تبادل نظر خواهند پرداخت.  
بخشــی برای به کار گیری سیســتم های دلفی)روش 
مدیریت انســانی که نظرات متخصصین را جمع آوری 
می کند( در نظر گرفته شده. بخش دیگری از این سامانه 
نیز سیستم وتینگ )رای گیری از نظرات موافق و مخالف( 
است. و بخش دیگر گروه فروم های تخصصی است که 
افراد در آن اظهار نظر می کنند، همچنین بخش سوشال 
یا شــبكه اجتماعی که در این شــبكه طرحهای مختلف 

مطرح می شود.
وی افزود: طرح اولیه این پروژه هنوز به اتمام نرســیده 
اســت و فاز صفر طراحی مدل اولیه شــبكه اجتماعی تا 
پایان سال جاری به اتمام می رسد و کل پروژه های دیگر 
نیز در صورت تخصیص بودجه اجرا خواهد شــد.  بیشتر 
قصدمان از طراحی این سیستم ایجاد مكانیزم تبادل آرا و 

بكارگیری نظرات متخصصین صنعت برق و جمع آوری 
اطالعات، چالش ها و مســایل مورد نظر سیاست گذاران 
در ســطح کالن است. همچنین بحث صحت سنجی و 
اینكه افراد چه توانمندیهایی دارند، در این گروه مطرح و 
سیستم از آن پشتیبانی می کند. این سامانه در مدل کامل 
شده آن تعدادی سامانه های پیرامونی خواهد داشت که 
بــه تولیــد و تجمیع دانش تخصیص خواهند یافت، رتبه 
بندی اساتید و صاحب نظران را مد نظر قرار خواهند داد، 
به سیســتم هشدار مجهز خواهد شد و نیز مدل پرداخت 
مابه ازای صاحب نظران در قبال میزان اثر بخشــی آنها 

را ارائه خواهد کرد .
افضلــی بحث رصد تكنولــوژی به صورت اتوماتیك را 
از دیگر پروژه های اجرایی یاد کرد و گفت: جســتجوی 
موضوعات مفید در اینترنت اســت در این راستا گروهی 
از کارشناســان مــا کلمات کلیدی را از طریق ســایت 
جمع آوری و رتبه بندی خواهند کرد تا براین اساس ببینیم 

کلمات کلیدی مرتبط در این زمینه تا چه اندازه است.
وی با تاکید براینكه این پروژه تنها در پژوهشــگاه نیرو 
اجــرا می شــود افزود: پروژه دیگــری با موضوع ارتباط 
انســان و ماشــین و بحث ارتقای مدیریت در دستور کار 
است. براساس مذاکرات به عمل آمده این مدل که فعال 
به عنوان مدل پایلوت شــروع شــده بعد از اثبات کارایی 
قرار است در سایر نهادهای کشور نیز به کار گرفته شود.

نكتــه قابل توجه این اســت که بــرای اجرای  پروژه و 
همــكاری در این خصــوص، مذاکراتی را با گروههای 
داوطلب و عالقمندان پژوهشگاه و خارج از آن به عمل 
خواهــد آمد و اولویت راه انــدازی با گروه های داوطلب 

داشتن این سامانه خواهد بود.

طراحی و پیاده سازی ابرسامانه 
هوشمند در جهت بکارگیری 
نظرات متخصصین صنعت برق

پیشخوان
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رییــس مرکز پژوهش های مجلــس گفت: همكاری 
پژوهشی با پژوهشگاه نیرو می تواند به تهیه گزارش های 
کارآمد در حوزه انرژی و بخش نیرو به ویژه انرژی های 
نو و همچنین تصویب قوانین کارآمد در این حوزه کمك 

نماید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه نیرو دکتر کاظم 
جاللــی رییــس مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اســالمی در مراســم امضای تفاهم نامه همكاری که با 
حضور غالمرضا حیدری نماینده مردم تهران در مجلس 
و رحمــت ا... قلــی پور قائم مقــام مرکز پژوهش های 
مجلس و سیدمحســن مرجانمهر قائم مقام پژوهشگاه 
نیرو و معاونان دو طرف برگزار شــد ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شــهیدان دفاع مقدس گفت: خوشحالم که 
امروز از نزدیك در جریان فعالیت های شما و بخشی از 

نخبگان علمی کشور قرار گرفتم. 
وی تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس در طول 20 
سال فعالیت خود همواره تالش کرده است تا با رویكردی 
علمی و به دور از دسته بندی های سیاسی، گزارش های 
کارشناســی تولید کند و جهت تقویت روند قانونگذاری 
کشــور به کار گیرد و جا دارد از خدمات مجلس چهارم 

و پنجم تشكر نمایم. 
رییــس مرکز پژوهش های مجلس ایــن مرکز را تنها 
بازوی کارشناســی مجلس دانســت و یادآور شد: مرکز 
پژوهش ها در حالیكه به نمایندگان مردم در خانه ملت در 
امور مختلف مشاوره می دهد که بدنه کارشناسی اصلی 
کشــور در دولت قرار دارد. وی افزود: یكی از اشــكاالت 
اساســی ما در فرایند قانون نویســی این است که در این 
زمینــه مجلس را کمك نمی کنیــم بعد اینكه قانون به 
تصویب رسید همه جبهه می گیریم در حالیكه خودمان 
را ســرزنش نمی کنیم که چرا در فرایند قانون نویســی 
سهیم نبودیم، البته ما هم مقصریم به این دلیل که باید 
بســتری را فراهم کنیم که همه در تنظیم و تهیه پیش 
نویس قوانین سهیم باشند. واضع قانون اساسی مجلس 
را الیحه محور دیده و نه طرح محور، بر همین اســاس 
موانعی را بر سر راه نمایندگان مجلس در قانون اساسی 
گذاشته، هیچ مانعی را برای ارایه الیحه نگذاشته است 
لذا این خودش نشــان می دهد که مجلس بیشتر الیحه 

محور اداره می شود. 
رئیس مرکز پژوهشــهای مجلس شورای تصویب کرد: 
انتظار می رود تا بر اســاس رویكردهای قانون اساســی 
قانون نویســی به ســمت الیحه محوری حرکت کند تا 
مجلس بیشتر بر وظیفه نظارت و قانونگذاری خود تكیه 
کند. جاللی گفت: همكاری و کمك رســاندن به مرکز 
پژوهشها کار بسیار مهمی است که شما اراده کردید که 
ایــن کار را انجام دهیــد چرا که تمام تصمیماتی که در 
مجلس گرفته می شود تصمیماتی برای سرنوشت نسل 
امروز و نســل آتی اســت و ما نباید در مقوله قانونگذاری 

بی تفاوت باشیم و صرفا نگاهمان این باشد که این 290 
نماینــده که انتخاب کردیم که آنها در مجلس هرکاری 
را خواستند انجام دهند باید کمك کرد و تالش نمود تا 
یك نظام کارشناسی و علمی را در مجلس نهادینه کنیم. 
رئیس مرکز پژوهشــهای مجلس شورای تصریح کرد: 
ما از چند بعد می توانیم از کمك های شما استفاده بهینه 
داشته باشیم، مورد اول  در بخش، قانونگذاری است که 
بتوانیم قوانین کارآمدی را در حوزه های مختلف داشته 
باشیم تا در حوزه های مربوطه خودمان قوانین را بازنگری 
کنیم و بخش دوم در حوزه ای است که نمایندگان اطالع 
داشته باشند مثال بحث فناوری های نو در صنعت انرژی 
اســت همه باید اطالع داشــته و از آن پشتیبانی نمایند 
چیزی که مجلس مطلع باشد و بداند حمایت می کند در 
بسیاری از جاها از مسایل مهم کشور ساده رد می شویم 
درســت اســت که ما نمایندگان مقصر هستیم و ساده از 
آن می گذریم و شــما و جامعه علمی کشــور نیز مقصر 
هســتید برای اینكه نمایندگان را در این حوزه ها توجیه 
نكردید همه ما دانش مان محدود است باید کاری کنیم 
تا نمایندگان سطحی از اطالعات را بدست آورند. مثال در 
معاونت امور زیربنایی اطالعات خوبی از حوزه تحقیقاتی 
شــما داشــته باشند مطمئنا به این کمك خواهند کرد ما 
نمی خواهیم به شــكل ریز به پروژه ها ورود پیدا کنیم 
بخشــی از کارها اســت که می تواند ضمن قانع کردن 
نمایندگان به آنها انگیزه بدهد تا کارها را پیگیری نمایند.

نماینده مردم تهران، ری ، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس 
در مجلس شورای اسالمی بهره مندی از انرژی های نو 
در دنیای امروز را مزیتی اساســی دانســت و تاکید کرد: 
امروزه دســتاوردهای خوبی در حوزه انرژی های نو به 
ویژه انرژی های خورشــیدی و تجدید پذیر داشته ایم اما 
باید این روند رو به رشد تقویت یافته و گسترش یابد . 
وی افزود: نمونه موفق استفاده از انرژی خورشیدی در 

کشــور را می توان در روســتای گردشگری قلعه باالی 
شــاهرود مشاهده کرد که در آن انرژی بخش عمده ای 

از روستا از انرژی خورشیدی تامین می شود. 
جاللی در ادامه با اشاره به روند فعالیت مرکز پژوهش های 
مجلس، تصریح کرد: در چند ســال اخیر رویكرد مرکز 
پژوهش ها در راســتای تقویت و گســترش همكاری ها 
با مراکز علمی و پژوهشــی کشــور بوده است تا بتوانیم 
از این ظرفیت ارزشــمند در داخل دانشــگاه ها و مراکز 
علمی استفاده کنیم. وی افزود: در راستای این استراتژی 
تاکنون تفاهم نامه های همكاری مشــترکی بین مرکز 
پژوهش های مجلس و مراکز علمی و پژوهشی به امضاء 
رسیده است که کارهای مثبت و اثرگذاری نیز در مواردی 
انجام شــده اســت. رییس مرکز پژوهش های مجلس 
خاطرنشــان کرد: همكاری پژوهشی با پژوهشگاه نیرو 
می توانــد به تهیه گزارش های کارآمد در حوزه انرژی و 
بخــش نیــرو به ویژه انرژی های نو و همچنین تصویب 

قوانین کارآمد در این حوزه کمك نماید. 
وی افــزود: بحــث فناوری ها و انرژی های نو در صنعت 
انرژی باید از سوی همه دستگاه ها به طور جدی و علمی 
و عملی پشتیبانی و دنبال شود چرا که نتیجه آن مثبت 

و به سود کل کشور خواهد بود. 
وی تاکید کرد: اســتفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر 
راهكاری اساســی در تحقق اقتصاد مقاومتی برمبنای 
کاهش وابســتگی به نفت اســت ضمن آنكه می تواند 
به تحقق سند چشم انداز ایران 1404 نیز کمك کند. 

رییس مرکز پژوهش های مجلس در پایان این نشست 
ابــراز امیدواری کرد که امضــای تفاهم نامه همكاری 
مشــترك بین این مرکز و پژوهشــگاه نیرو به اصالح، 
بازنگــری و تكمیل قوانیــن حوزه نیرو و انرژی منتهی 
شده و بتوانیم از ظرفیت های بوجود آمده نهایت استفاده 

را داشته باشیم.

استفاده از انرژیهای نو راهکار مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

پیشخوان
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پیشخوان

 INEC( دومین نشســت کمیته فنی کابلهای الكتریكی
TC 20( به منظور اســتفاده از نقطه نظرات متخصصین 
این حوزه در عرصه استانداردهای بین المللی صنعت برق 

برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه نیرو، کمیته فنی 
کابلهای الكتریكی)INEC TC 20(  در کنار فعالیت های 
اصلی خود ضمن بررسی مدارك ارسالی از IEC و اعالم 
نظر در مورد این مدارك، تصمیم گرفته به منظور ایجاد 
فضایی برای هم اندیشــی و اســتفاده موثرتر از نظرات 
اعضــا، متخصصین و اســاتید در ارتقــاء کمی و کیفی 
کمیته، گرهمایی  های عمومی ساالنه را با حضور اعضا و 
متخصصین صنعت و دانشگاه برگزار نماید. در این راستا 
دومین گردهمایی عمومی کمیته در محل پژوهشــگاه 
نیرو برگزار گردید. در این نشست، ابتدا آقای دکتر پاکدل 
از مدیران صنعت کابل کشــور و آقای مهندس فرداد از 
متخصصین با ســابقه این حوزه، سخنرانی کردند. سپس 
رئیس و دبیر کمیته، ضمن ارائه گزارشــی از فعالیت های 
انجام شــده و معرفی اعضای فعال، مطالبی در خصوص 
رویكرد جهانی این صنعت و اســتانداردهای کابل های 

الكتریكــی به حاضران ارائه نمودند. در پایان نشســت، 
برنامه بحث آزاد با مشارکت حاضرین برگزار شد.

بهروز خســروی رئیس کمیته فنی کابل های الكتریكی 
)INEC TC 20( در حاشــیه این نشســت گفت: در این 
نشســت در مورد شــكل گیری کمیته فنــی کابل های 
الكتریكی به منظور استفاده از نقطه نظرات متخصصین 
این حوزه در عرصه استانداردهای بین المللی صنعت برق 
جهت پیشبرد اهداف کلیدی این مرز و بوم و عرض اندام 

در محافل فنی برون مرزی پرداخته شد.
خســروی افزود: پژوهشگاه نیرو در این زمینه همكاری 
بسیار خوبی داشته و انتظار می رود با اتحاد همه نهادهای 
زیر مجموعه صنعت برق بتوانیم نقشــی مفید و موثر در 
توســعه این صنعت داشته باشیم. بنابراین از آنجا که این 
کمیته از پشتوانه علمی و تجربی محكمی برخوردار است 
می تواند نقش بسزایی در تدوین استانداردها و پیاده سازی 

آن در صنعت کابل داشته باشد.
وی تاکید کرد: ایجاد ارتباط با نهادهای ذیربط و گسترش 
این تعامالت، نه تنها بســتر را برای پویایی صنعت برق 
هموار می ســازد، بلكه ســبب ایجاد رقابت ســالم بین 

سازندگان و فعاالن این عرصه خواهد شد.
گفتنی اســت کمیته فنی کابل های الكتریكی در جهت 
تامین منافع صنعت کابل کشــور از طریق مشــارکت در 
فعالیت های فنی در IEC)ژنو-ســوئیس(، ترویج استفاده 
از استانداردهای بین المللی IEC در کشور و مشارکت در 
تدوین استانداردهای IEC منطبق بر شرایط کشور ایران 
)جهت جلوگیری از برداشــت های نادرست و احیانا سوء 

استفاده( در حوزه کابل های الكتریكی فعالیت می کند.

دومین نشست کمیته فنی کابلهای الکتریکی )INEC TC 20( برگزار شد

معــاون منابع انســانی وزارت نیرو بــا تاکید براینكه ایران و 
آلمان همكاری های علمی و پژوهشــی در زمینه های آب 
و نیرو را توســعه می دهند گفت: انتقال فناوری های نوین 
توسط آلمان ها به عنوان یك اصل در نظر گرفته می شود و 
به عنوان پایه و اساس بیانیه مشترك آتی بین دو کشور در 

این بخش خواهد بود.
علی اکبر مهاجری معاون منابع انسانی وزارت نیرو در حاشیه 
نشســت آلمان که در پژوهشــگاه نیرو برگزار شد، در گفتگو 
با خبرنگار روابط عمومی پژوهشــگاه نیرو گفت: همكاری 
بین ایران و آلمان در امر پژوهش و تحقیقات نسبتا طوالنی 
است این همكاریها حتی قبل انقالب نیز وجود داشته است، 
متاســفانه در ســال های گذشــته این ارتباط و همكاری ها 
با وقفه همراه شــد اما در دوره پســابرجام جانی تازه گرفته 

اســت و هم اکنون زمینه همكاری موسســات تحقیقاتی 
آلمان با پژوهشــگاه نیرو، موسســه تحقیقات آب و موسسه 
علمی- کاربردی وزارت نیرو در حال فراهم شــدن اســت 
و این نشســت، در راســتای دســتیابی به تفاهم و همكاری 
بین مســئوالن دو طرف برگزار شد. مهاجری تاکید کرد: در 
این جلســه موضوع آب و برق که به عنوان اولویت نخســت 
این وزارتخانه مطرح اســت و همچنین تحقیقات و آموزش 
که از سیاســت های کلی کشــور است، بحث و بررسی شد و 
قرار اســت یك گروه از طرف ایران و آلمان این موضوع را 
پیگیری نمایند تا به صورت یك کمیته، بررسی دقیق تری 
را انجام دهند. اکنون فرصتی پیش آمده که ما بتوانیم مفاد 
 این بیانه را تقویت کرده و نكات مشخصی را در تفاهم نامه

 ذکــر کنیم.معاون منابع انســانی وزارت نیرو تصریح کرد: 

حــدود 50 طرح بزرگ تحقیقاتی در زمینه های مختلف آب 
و برق اســت که 40 طرح توســط پژوهشگاه نیرو و 10 طرح 
درموسسه تحقیقات آب طراحی شده است که مدیریت این 
طرحها از طریق پژوهشــگاه نیرو و موسسه تحقیقات آب و 
دانشــگاهها انجام خواهد شد. همچنین ما برای اجرای این 
طرحها به همكاری و مشارکت خارجی ها نیاز داریم و در چند 
مورد نیز توافق های اولیه حاصل شده است. معاون وزیر نیرو 
ادامه داد: تولید، انتقال و توزیع برق و ساخت انواع توربین ها، 

از جمله این طرحها است.
وی اظهــار کرد: آلمان هــا در زمینه آموزش های کاربردی 
موفقیتهای خوبی داشــته اند و کشــوری پیشرو محسوب 
می شــوند؛ انتظار مــی رود بتوانند کمك های خوبی در این 

زمینه به ایران داشته باشند.
 این مقام مسئول اضافه کرد: بطور نمونه پروژه جامع مدیریت 
یكپارچه منابع آب در امتداد زاینده رود که بطور مشــترك 
توسط دو کشور تامین اعتبار شده، به عنوان یك نمونه موفق 

همكاری در نظر گرفته می شود. 
وی گفت: در این روابط، انتقال فناوری های نوین توســط 
آلمــان هــا به عنوان یك اصل در نظر گرفته می شــود و به 
عنوان پایه و اســاس بیانیه مشــترك آتی بین دو کشــور در 
این بخش خواهد بود. قرار بود بیانیه ای مشترك بین وزارت 
نیــروی ایــران و وزارت فدرال آموزش و پژوهش جمهوری 
فــدرال آلمان برای همكاری در زمینه های موضوعی آب و 
نیرو به امضای دو طرف برسد که مقرر شد پس از انجام کار 

کارشناسی بیشتر در هفته های آینده امضا شود.

انتقال فناوری های نوین در زمینه آب و نیرو توسط آلمان ها در اولویت است
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بیشتر بدانیم

پدافند در مفهوم کلی، خنثی کردن و یا کاهش تاثیرات اقدامات 
آفندی دشــمن و ممانعت از دستیابی به اهداف خودی است. 
همچنین پیشــگیری از هر گونه خسارتهای طبیعی) از قبیل 
زلزله، سیل، آتش سوزی، خطاهای انسانی و ...( نیز می باشد.

عالقــه بــه حیات  و حفظ  بقاء به طورغریزی در هر انســانی 
وجود دارد لذا در طول تاریخ، بشر برای دستیابی به ملزومات 
حیاتی خود از جمله غذا وانرژی به گسترش وتوسعه مراتع  و 
زمین های کشاورزی و معادن پرداخته یا به جهت  دفع  تجاوز 
دشــمنان خود جنگ ها  ومنازعات بسیاری را پشت  سرنهاده 
اســت. سالح هایی که جوامع بشــری قبل از دوران صنعتی 
در جنگ ها بكار می بردند دست ســاز وبســیار ساده بود، بین 
فرآیندهای دانش فناوری ونوع سالح هایی که جوامع بشری 
برای بهره گیری از آنها  در جنگ ابداع  و اختراع می کرده اند، 

ارتباط نزدیكی وجود داشته است.
در دوران معاصر، این پیوستگی در اثر تحوالت و پیشرفت های 
عظیم در فناوری روبه فزونی نهاده است. پس از وقوع انقالب 
صنعتی  در قرن هجدهم  در اروپا و توســعه بیشــتر، )پژوهش 
و توسعه( پیشرفت های شگرفی در همه سطوح فناوری پدید 
آمد. به طوری که دوران کنونی  به ویژه دو دهه اخیر را )عصر 
انقالب ســوم فناوری( یا ) دورانقالب در میكروالكترونیك( 
نامیده انــد، تحــوالت مذکور لزوما فناوری تســلیحاتی را به 
شدت تحت تاثیر قرارداد به طوری که همه ابعاد وسطوح این 
فناوری بسیار پیچیده شده و در خصوص طرحهای نظامی جنبه 
راهبردی یافته است. پیشرفت سریع علوم وفناوری نظامی در 
زمینه تولید انواع سالح ها آفندی توسط  کشورهای پیشرفته  
و توان همپایی ســایر کشــورها موجب  گردیده است  تا بحث 
پدافند به ویژه دفاع غیرعامل توســط کشــورهای اخیرالذکر 

مورد توجه جدی قرار گیرد.
 با نگرش به این که ســالح های کنترل از راه دور و پیشــرفته 
جایگزین اکثر ســالح های سنتی گردیده اند و به عنوان مثال 
با فشار یك  دکمه از فواصل دور می توان جان هزاران انسان 
را مــورد تهدیــد  جدی قرار داد توجه بــه امر پدافند، طبیعی  

جلوه  می نماید.
استفاده از سالحهای کشتار جمعی همانند استفاده رژیم بعثی از 
سالحهایی شیمیایی در طول هشت سال جنگ تحمیلی علیه 
جمهوری اسالمی ایران و تجربه جنگ نفت، جنگ افغانستان، 
مناقشه یوگسالوی و جنگ اخیر آمریكا علیه عراق لزوم توجه 
به مقوله دفاع، خصوصا دفاع غیرعامل را مضاف نموده است.

اقدامات دفاع غیرعامل شــامل اصول اساســی و مالحظاتی 
است که در اغلب کشورهای جهان، این اصول و مالحظات 
با کمی اختالف پذیرفته شــده اند ولی شیوه به کارگیری آنها 
ابتكاری، هنرمندانه و خردمندانه است نه اینكه کلیشه ای باشد 
به همین دلیل  وسعت هر اصل به خالقیت های فكری بشر 
و شــرایط زمان و مكان بســتگی دارد و بعضا حدومرزی برای 
این اصول نمی توان تعیین کرد و لذا در حد غیرقابل تصوری 

در نحوه بكارگیری اصول دفاع غیرعامل تنوع وجود دارد.
اصول پدافند عامل: مجموعه اقدامات بنیادی و زیربنایی است 

که در صورت بكارگیری می توان به اهداف پدافند غیرعامل 
از قبیل تقلیل خســارات و صدمات، کاهش قابلیت و توانایی 
ســامانه شناسایی، هدف یابی و دقت گیری تسلیحات آفندی 
دشمن و تحمیل هزینه بیشتر به وی نائل گردید. در اکثر منابع 
علمی و نظامی دنیا اصول پدافند غیرعامل شــامل 6 الی 7 
اقدام مشروحه ذیل می باشد که در طراحی و برنامه ریزیهای 

و اقدامات اجرایی دقیقا می بایست مورد توجه قرار گیرد.
اســتتار Camouflage، اختفا  Concealment، پوشــش

 Separation تفرقه و پراکندگی ،Deception  فریب  ،Cover
  Hardening مقاوم سازی و استحكامات ،And Dispersion

.Early warningو  اعالم خبر
تعاریف و اصالحات ��

پدافند)Active Defense( عبارتست از بكارگیری مستقیم 
جنگ افزار، به منظور خنثی نمودن و یا کاهش اثرات عملیات 
خصمانــه هوایی، زمینی، دریایی، نفوذی وخرابكارانه برروی 

اهداف مورد نظر.
پدافند غیرعامل)Passive Defense( به مجموعه اقداماتی 
اطالق می گردد که مســتلزم بكارگیری جنگ افزار نبوده و با 
اجرای آن می توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و 
تاسیسات حیاتی و حساس نظامی وغیرنظامی و تلفات انسانی 
جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل 

ممكن کاهش داد.
دفــاع غیرنظامــی)Civil Defsnse( دفاع غیرنظامی تقلیل 
و صدمــات جانــی وارده برغیرنظامیــان در جنــگ یا در اثر 
حــوادث طبیعی نظیر ســیل، زلزله، طوفان، آتش فشــان، 
آتش سوزی و خشكسالی می باشد، در منابع خارجی، وظایف 
دفاع غیرنظامی شــامل چهار عنوان ذیل می باشــد: اقدامات 
پیشگیرانه و کاهش دهنده)Mitigation(، آماده سازی و امداد 
 ،)Response(هشــدار و اخطار ،)Preparation(رســانی

.)Recovery(بازسازی مجدد
نكتــه: ارائــه تعریف دفاع غیرنظامی در این موضوع در حوزه 

پدافند غیرعامل نبوده و بیشــتر در جهت آگاهی مخاطبین 
محترم در تمیز بین پدافند غیرعامل  و دفاع غیرنظامی می باشد 
زیرا به دلیل عدم شــناخت جامع  در بســیاری از کتب، مقاال و 
یا نوشتارهای داخلی مشاهده گردیده است که دو مفهوم یاد 

شده با همدیگر اشتباه گرفته می شود.
 )Vital and Gravity Centers(مراکز حیاتی  و مراکز ثقل
مراکز و تاسیســات حیاتی و پراهمیت کشور می باشند که در 
صــورت حملــه و بمباران و انهدام آنها صدمات جدی به نظام 
اجتماعی، سیاســی و نظامی کشــور وارد شده، آنها را در یك 

مخاطره و بحران جدی قرار می دهد.
مراکز حیاتی)Vita Centers( مراکزی هستند که در صورت 
انهدام کل یا قسمتی از آنها، موجب بروز بحران، آسیب و صدمات 
قابل توجه در نظام سیاسی، هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدی 
و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی ومواصالتی، اجتماعی، دفاعی 

با سطح تاثیرگذاری در سراسر کشور گردد.
مراکز حســاس)Critical Centers(  مراکزی هستند که در 
صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها موجب بروز آسیب و صدمات 
قابل توجه در نظام سیاســی، هدایــت، کنترل و فرماندهی، 
تولیــدی و اقتصــادی، پشــتیبانی، ارتباطــی ومواصالتی، 
اجتماعی، دفاعی با سطح تاثیرگذاری منطقه ای در کشور گردد.

مراکــز مهم)  )Important Centers مراکزی هســتند که 
در صورت انهدام کل یا قســمتی از آنها، موب بروز آســیب و 
صدمات محدود در نظام سیاســی، اجتماعی، دفاعی با سطح 

تاثیرگذاری محلی در کشور گردد.
اســتتار و اختفــاء)Camouflage & Concealment( فن 
وهنری اســت که با اســتفاده از وسایل طبیعی  یا مصنوعی، 
امكان کشــف و شناسایی نیروها، تجهیزات و تاسیسات را از 
دیده بانی، تجســس و عكسبرداری دشــمن تقلیل داده و یا 

مخفی داشته وحفاظت نماید.
مفهوم کلی، اســتتار،همرنگ و هم شــكل کردن تاسیسات، 

تجهیزات ونیروها با محیط  اطراف می باشد.

پدافند عامل و غیرعامل چیست؟
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اختفا، حفاظت در برابر دید دشمن را تامین می نماید و استتار 
امكان کشــف یا شناســایی نیروها، تجهیزات و تاسیسات و 

فعالیت ها را تقلیل می دهد.
پراکندگی)Dispersion( گســترش بــاز و پخش نمودن و 
تمرکززدایــی نیروها، تجهیزات، تاسیســات یا فعالیت های 
خودی، به منظور تقلیل آسیب پذیری آنها در مقابل عملیات 
دشمن به طوری که مجموعه ای از آنها هدف واحدی را برای 

دشمن تشكیل ندهند.
 )Separation and Novement(تفرقــه و جابجابــی
جداسازی، گســترش افراد، تجهیزات و فعالیت های خودی 
از محــل اســتقرار اصلــی به محلی دیگر بــه منظور تقلیل 
آسیب پذیری، کاهش خسارات و تلفات می باشد، مانند: انتقال 
هواپیماهای مسافرتی به فرودگاه های دورتر از برد سالح های 
دشمن و یا انتقال تجهیزات حساس قابل حمل از محل اصلی 
به محل موقت که به علت عدم شناسایی وحساسیت مكانی، 

دارای امنیت و حفاظت بیشتری می باشد.
�� CC& D استتار، اختفاء و ماکت فریبنده

استفاده و بهره برداری از اقدامات تجهیزات و روشهایی برای پنهان 
نمودن، همگون ســازی، تغییر شكل، شبیه سازی، ایجاد طعمه 
فریبنده و حذف شكل منظم هندسی اهداف در جهت ممانعت 

از کشف و شناسایی نیروها، تجهیزات، تاسیسات و فعالیت های 
خودی توسط سامانه های آشكارساز و حماسه دشمن.

�� )Deception(فریب
کلیه اقدامات طراحی شده حلیه گرانه ای که موجب گمراهی 
دشمن در نیل به اطالعات و محاسبه و برآورد صحیح از توان 
کمی و کیفی طرف مقابل گردیده و او را در تشخیص هدف 

و هدف گیری با شك و تردید مواجه نماید.
مقاوم سازی و اســتحكامات)Fortification( ایجاد هرگونه 
حفاظتی که در مقابل اصابت مستقیم بمب، راکت، موشك، 
گلوله توپخانه، خمپاره و یا ترکش آنها مقاومت نموده و مانع 
صدمه رسیدن به نفرات، تجهیزات یا تاسیسات گردیده و اثرات 
ترکش و موج انفجار را به طور نســبی خنثی نماید. پناهگاه 
جان پناه، ســازه های امن و مقاوم ســازی تاسیســات، ایجاد 
اســتحكامات صحرایی وسازه های موقتی، دال بتنی، کیسه 
شن،خاك ریز، بشكه شن و یا استوانه بتین و ... استحكامات 

محسوب می شود.
�� )Early warning(اعالم خبر

آگاهی و هشــدار به نیروهای خودی مبنی بر نزدیك بودن 
عملیات تعرضی دشــمن. این هشــدار که برای آماده شدن 
می باشد، ممكن است چند ساعت، چند روز و یا زمانی طوالنی تر 

از آغاز مخاصمات اعالم گردد. دســتگاهها ووســایل اعالم 
خبر شــامل رادار، دیده بانی، بصــری، آژیر، بلندگو، پیامها و 

آگاهی های هشدار دهنده می باشد.
�� )Site selection (مکان یابی

یكی از اقدامات اساســی و عمــده پدافند غیرعامل، انتخاب 
مكان مناســب می باشــد تا آنجا که ممكن است باید از ایجاد 
تاسیسات حیاتی وحساس در دشت های مسطح یا نسبتا هموار 
اجتناب کرد. زیرا تاسیسات احداث شده در چنین محل هایی 

را نمی توان از دید دشمن مخفی نگاه داشت.
ایجاد تاسیسات حیاتی وحساس در کنار بزرگراه ها، جاده های 
اصلی، کنار ســواحل  دریا، رودخانه ها و نزدیكی مرزها موجب 
سهولت شناسایی و هدف یابی آسان آنها توسط دشمن می گردد.

توضیح اینكه سه موضوع عمده که می بایست در مكان یابی به 
آن توجه خاص مبذول گردد به شرح ذیل می باشد:

ماموریــت)Mission( امكان اجرای ماموریت تعیین شــده 
موجود می باشــد.پراکندگی)Dispersion(. وســعت مكان 
انتخابی به صورتی باشد که امكان پراکندگی مناسب تاسیسات 
 Terrain(و تجهیزات را فراهم نماید. شكل عوارض و محیط

.)Pattern
علی قربانی: مسئول پدافند غیرعامل و ستاد بحران پژوهشگاه نیرو

بیشتر بدانیم

مدیرعامل شــرکت توانیر گفت: نیروگاه خورشیدی 
اراك اولین نیروگاه مگاواتی کشور است که حكایت 
از نمــاد توانمندی و خودباوری نیروهای متخصص و 
کارآمــد داخلی دارد که به عنوان یك نقطه عطف در 

بحث انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود.
آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر در تولید انرژی 
در کشور گفت: ایران از نظر تولید و مصرف برق جزء 
کشــورهای پیشرفته به حساب می آید. به طوریكه از 
نظر ظرفیت نصب شــده نیروگاهی رتبه چهاردهم و 
مصــرف انــرژی رتبه هفدهمین را به خود اختصاص 
داده است. همچنین در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا 
حرف اول را به لحاظ کل شاخص هایی که در صنعت 

برق کشور وجود دارد بخود تخصیص داده است. 
مدیرعامل شــرکت توانیر با اشــاره به اینكه وضعیت 
تولید برق در ســطح بســیار باال و قابل توجه است تا 
جاییكه در ســال با رشــد 5 درصدی مصرف انرژی 
روبه رو هســتیم گفت: نكته ای که حائز اهمیت بوده، 
این است که برقی که  در کشور تولید می شود با اتكا 
بر ســوختهای فســیلی بوده که به عنوان ثروت ملی 

تلقی می شود.
 وی ادامــه داد: حــدود 92 الــی94 درصد کل انرژی 
کشــور از طریق ســوخت های فسیلی بوده که رقمی 
بالغ بر 70 میلیارد لیتر ســوخت اســت که در سال به 
مصرف می رسد. همچنین از حدود 7 درصد باقیمانده 
نیــز 5 درصد مربــوط به انرژی برقآبی و نزدیك 1.5 
الی 2 درصد انرژی اتمی است که این نسبت، نسبت 

نامناسبی است. 
کــردی بــا تاکید براینكــه اســتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر یك انتخاب نیســت بلكه یك ضرورت 
اســت گفت: طی کنفرانسی که در پاریس برگزار شد 
مقرر شــد تا ســال 2020  تمامی کشورها به منظور 
صرفه جویی انرژی باید در جهت کاهش آالینده های 
زیســت محیطی حرکــت کننــد در غیراینصورت 
کشــورهایی که در این راســتا حرکت نكنند قطعا در 
آینده مشمول جرایم سنگین خواهند شد. به طور یقین 
نیازمند این امر مهم هستیم که به سمت انرژی های 

تجدیدپذیر حرکت نماییم.
 در همین راستا مجلس شورای اسالمی ردیف بودجه 
خاصی را هر سال در نظر می گیرد و این بودجه مدام 
در حال افزایش اســت به طوری که در ســال گذشته 
400 میلیارد تومان اعتبار برای توســعه صنعت برق 
اختصاص یافته بود که این رقم در ســال 95 به 700 
میلیارد تومان رسید، که در نوع خود رقم قابل توجهی 

است.
وی تاکید کرد: بایســتی تحقیقات در حوزه انرژیهای 
تجدیدپذیر را گسترش دهیم و ما نیز از طریق مراکز 
منابع تحقیقاتی را شروع کردیم تا به سطح استانداردها 
نزدیك شــویم. خوشــبختانه پژوهشگاه نیرو در این 
زمینه پیشــقدم بوده به طوری که بزرگترین نیروگاه 
خورشــیدی کشــور توسط پژوهشــگاه نیرو احداث 

گردید.
مدیرعامل شــرکت توانیر تصریح کرد: اولین نیروگاه 

خورشــیدی مگاواتی کشــور با یك وضعیت مناسب 
و اســتاندارد در مــدار بهره برداری قــرار گرفت که 
این امر بیانگر این اســت که ما توانســتیم در جهت 
کاهــش ســوخت های فســیلی، بهبــود وضعیت 
 محیط زیست و بهبود وضعیت اقتصادی صنعت برق

 گام برداریم.
مدیرعامــل شــرکت توانیــر ادامــه داد: امیدواریم 
بتوانیم طی 5 ســال آینده این ســهم را به بیش از 2 
تــا 3 هزار مگاوات ظرفیت برســانیم. در حال حاضر 
رقــم تولیدی بــرق از انرژی های تجدیدپذیر موجود 
زیبنده کشــور نیســت. به همین خاطر ما مذاکراتی 
را با ســرمایه گذاران داخلی و خارجی انجام داده ایم 
و بســیاری از قراردادها در حال نهایی شــدن است. 
همچنین فاینانس ســرمایه گذاری به شكل مطلوب 

نیز در دست پیگیری است.

پیوستن ایران به جمع دارندگان نیروگاه خورشیدی مگاواتی
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تولید پراکنده برق مزایای فنی و اقتصادی فراوانی برای وزارت 
نیرو به عنوان متولی تامین برق کشور به ارمغان دارد. از این رو 
سیاســت گذاری برای تامین برق در محل مصرف به منظور 
تمرکززدایــی از واحدهای نیروگاهی، بهبود قابلیت اطمینان 
شبكه و افزایش بهره وری، تحت عنوان "طرح توسعه مولدهای 
تولید پراکنده" طرح ریزی شــده است. بطور کلی سیاست این 
طرح، ارائه تسهیالت و مشوق هایی برای افزایش تولید برق در 

شبكه های توزیع و توسط بخش خصوصی است. 
در میان انواع فناوری های تولید پراکنده برق، مزایای حاصل 
از نصــب و بهره بــرداری از منابع تولید همزمان برق و حرارت 
)CHP(، با توجه به بهره وری باالتر و کمك به کاهش مدیریت 
مصرف انرژی، شاخص های اقتصادی مناسب تری داشته و با 

اقبال بخش خصوصی روبرو شده است.

 ،CHP یكــی از بهتریــن مكان ها جهت نصــب مولدهای 
ســاختمان های مسكونی هستند. حرارت سرسیلندر و اگزوز 
مولدهــا دارای دمایــی بین 450 تا 500 درجه )بســته به برند 
مولد( بوده که می توان برای تولید حرارت و آب گرم مورد نیاز 
ســاختمان ها استفاده نمود. همچنین با استفاده از چیلر جذبی 
می تــوان بــازای هر 1 مگاوات برق تولیدی، بین 250 تا 400 
تن تبرید برودت تولید نمود و بدین ترتیب سبب کاهش هزینه 

تامین انرژی ساختمان گردید.
فروش برق مولدها به شبكه سراسری با قرارداد خرید تضمینی 5 
ساله، کاهش هزینه برق و گاز مصرفی ساختمان از طریق تولید 
حرارت و برودت مورد نیاز از مولفه های درآمدی سرمایه گذاری 

است. 

(هزینه های اولیه نصب سیستم، هزینه های نگهداری و 
تعمیر، پرسنل/ فیلتر و روغن/ درآمد از دست رفته ناشی از 
عدم تولید را می توان از مولفه های هزینه ای سرمایه گذاری 

برشمرد. در کنار این موارد سوخت رایگان، متناسب با 
افزایش بهره وری تولید به مدت 5 سال، خرید تضمینی 

برق به مدت 5 سال، نرخ خرید تضمینی باال و بروکراسی 
میانبر در صدور مجوزها و پروانه ها  نیز از سیاست های 

تشویقی دولت است.

لــزوم تدوین برنامه هــای اصولی در جهت کاهش  ��
مصرف سوخت

رئیس مرکز تحقیقاتی سیســتم سرمایشــی و تهویه مطبوع 
پژوهشــگاه نیرو از اجرای برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت 

در راستای کاهش مصرف سوخت خبر داد.
مجید سلطانی رئیس مرکز تحقیقاتی سیستم سرمایشی و تهویه 
مطبوع  پژوهشگا نیرو در خصوص صرفه جویی مصرف انرژی 
گفت: ســالیان ســال است که کشــور ما از مصرف سوخت و 
حامل های انرژی رنج می برد و هنوز نتوانستیم استفاده بهینه 
از این سیســتم را داشته باشیم تا اینكه دست اندرکاران وزارت 
نیرو به این جمع بندی رســیدند که برنامه هایی را در راســتای 
کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از هدررفت آن اجرا کنند.

وی تصریح کرد: اگر ما در دراز مدت به این قضیه به درســتی 
نگاه نكنیم سهم عمده ای از خروجی نیروگاهها صرف بارهای 
گرمایشی و سرمایشی خواهد شد به همین دلیل با ایجاد این 
مرکز از این به بعد در بخش مطالعات سیستم نگاه ویژه خواهیم 
داشــت که مناســب ترین و با کیفیت ترین سیستم ها را مورد 
استفاده قرار دهیم.رئیس مرکز تحقیقاتی سیستم سرمایشی و 
تهویه مطبوع پژوهشگاه نیروگفت: سهم کمتری از خروجی 
نیروگاهها صرف گرمایش در زمستان و سرمایش در تابستان 
خواهد شــد. چرا که تاکید این مرکز تحقیقاتی روی مدیریت 
بارهای سرمایشی است مناطق گرم و جنوب و مناطق شمالی 
کشور که از آب و هوای شرجی و گرم برخوردارند این سیستم 
پیاده خواهد شد چرا که به دلیل تابستان های طاقت فرسا فشار 
زیادی به سیستم تولید نیرو و وزارت نیرو وارد می کند لذا اجرای 
ایــن طرح در کوتاه مــدت به این بخش کمك قابل توجهی 

خواهد کرد.
وی ادامه داد: آنچه که از ســند چشــم انداز برمی آید از اولویت 
وزارت نیرو اســت وقتی ما حمایت وزارتخانه را در اجرای این 

طرح داریم دولت هم پشتیبانی خواهد کرد.
رئیس مرکز تحقیقاتی سیستم سرمایشی و تهویه مطبوع اظهار 
کرد: ما برای کاهش مصرف ســوخت برنامه های درازمدت و 
کوتاه مدت را در دســتور کار خود قرار داده ایم. بنابراین اگر 5 
درصد صرفه جویی در مصرف انرژی ســرمایش در تابســتان 
داشته باشیم به راحتی یكی از نیروگاهها آزاد شده و به صنعت 

کشور کمك می کند. 
تشــکیل دبیرخانه کمیته فنی استاندارد TC14در  ��

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

بــا توجــه به اهمیت بســزای استانداردســازی محصوالت 
صنعــت برق در ارتقاء کیفیت برق و ایمنی مصرف کنندگان، 
همــواره تولیدکننــدگان محصوالت مختلف ملزم به رعایت 
اســتانداردهای موجود  در حوزه محصول تولیدی می باشند.از 
مهمترین و معتبرترین اســتانداردهای موجود در دنیا در حوزه 
صنعت برق، اســتاندارد بین المللی IEC می باشــد که مقر آن 
در شــهر ژنو ســوئیس بوده  است که وظیفه اصلی آن تدوین 
استانداردهای بین المللی در زمینه برق و الكترونیك می باشد. 
برطبق اساســنامه ســازمانIEC   در هر کشوری که متقاضی 
عضویت در آن ســازمان باشــد، باید یك کمیته ملی برق و 
الكترونیك متشكل از افراد و گروه های ذینفع و ذیربط آن در 
کشور تشكیل شود. این امر در ایران با تشكیل کمیته ملی برق 
و الكترونیك ایران )INEC( محقق شده است. کمیته ملی برق 
و الكترونیك ایران)INEC(  به منظور ســاماندهی مشــارکت 
)IEC( ایران در فعالیت های سازمان بین المللی الكتروتكنیك

و همكاری با ســایر سازمان های مرتبط  در سطح بین المللی، 
منطقه ای و ملی تحت حمایت و نظارت مؤسســه استاندارد و 
 TC14 تحقیقات صنعتی ایران تشكیل شده است. کمیته فنی
یكی از این کمیته های ملی زیرمجموعه IEC می باشد که در 
رابطه با ترانسفورماتورهای قدرت، تپ چنجرها و راکتورهای 
مــورد اســتفاده در تولید، انتقــال و توزیع انرژی الكتریكی در 
پژوهشگاه نیرو و زیر نظر گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست 
تشكیل شده است. شناسایی و ارتباط با متخصصین موجود در 
صنعــت و صاحبنظر در مورد ترانس های قدرت، تپ چنجرها 
و راکتورهــای مورد اســتفاده در تولیــد، انتقال و توزیع انرژی 
الكتریكی جهت ارسال استانداردها ، جمع بندی نظرات واصله از 
متخصصین و اعالم به INEC وIEC  ، برگزاری جلسات منظم 
با حضور کارگروه ها و اعضای کمیته و زمینه سازی برای تدوین 
اســتانداردهای ملی و بین المللی در حوزه ترانسفورماتورهای 

قدرت از مهم ترین اهداف تشكیل این دبیرخانه است.

تولید همزمان برق، حرارت و برودت در ساختمان مسکونی
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دیدگاه صاحب نظران در خصوص انرژی های تجدیدپذیر

معصومه ابتکار معــاون رئیس جمهور ایران و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست ایران:  استفاده از انرژی های 
نو و تجدیدپذیــر می تواند در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، 
وابســتگی به منابع فســیلی را کاهش دهد و نیز به کاهش 
گازهای آالینــده از بخش تولید و مصرف و تقلیل انتشــار 
گازهای گلخانه ای منجر شود که تاثیرات اساسی بر گرمایش 
جهانــی دارد. احداث و توســعه نیروگاه های خورشــیدی 
راهــكاری ارزنده برای جایگزین کــردن تولید برق، به جای 
نیروگاه های فسیلی اســت. بنابراین با توجه به سیاست های 
کلی محیط زیست و اهداف توسعه پایدار، دولت برنامه های 
مناسبی برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و حرکت به 

سمت اقتصاد سبز دارد.

هوشــنگ فالحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی: با وجود اینكه کشــور ما در عرصه انرژی 
تجدیدپذیرها، کشــور نوپایی اســت و تجربه زیادی ندارد، ولی همواره از تجربه های جهانی برای وضع قوانین 
جدید و اصالح تعرفه ها استفاده کرده است، بنابراین ما نیازمند استفاده از نظرات صاحب نظران داخلی و خارجی 
و حتی سازندگان فعال در این بخش هستیم. قطعا استفاده از انرژی خورشیدی می تواند منجر به توسعه صنعت 
برق و سودآوری قابل توجهی برای اقتصاد کشور باشد. ما براساس تعهدات بین المللی ملزم هستیم که نسبت به 
حفظ محیط زیست اقدام نماییم تا بتوانیم براساس تعهدات آالینده های زیست محیطی را سال به سال کاهش 

دهیم و یا حداقل مدیریت کنیم. 

غالمرضا حیدری عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات: بحث استفاده از انرژیهای 
تجدیدپذیر از چند جنبه قابل توجه اســت یكی اینكه با توسعه انرژی های تجدیدپذیر، آلودگی های 
زیست محیطی کاهش پیدا می کند. چرا که هم اکنون اکثر کشورهای توسعه یافته بیشتر تمرکزشان 
ســرمایه گذاری در این بخش است تا بتوانند انرژی مورد نیاز خود را از این طریق تامین نمایند. اگر 
بگویم یكی از اولویت دارترین بخش ســرمایه گذاری، توســعه انرژی تجدیدپذیر است گزاف نگفته ام. 
همچنین بحث کاهش تلفات در صنعت برق است که این امر مهم یكی از سیاستهای مهم وزارت نیرو 
است بنابراین ما از طریق توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به صورت پراکنده  در سطوح کمتر و متوسط 

به تبع می توانیم کاهش تلفات را داشته باشیم. 
سیدمحمد صادق زاده مدیرعامل سازمان انرژی های 
نو ایران: ســرمایه گذاری در بخــش انرژی های تجدیدپذیر 
باعث اشــتغال آفرینی و تحرک اقتصادی می شود، به طوری 
که در جهان ســاالنه بیش از 7 میلیــون نفر در این بخش 
مشــغول به کار شــده اند. از ســوی دیگر، در سال 2014 
میالدی، 27درصد برق مصرفی دنیا به وســیله انرژی های نو 
و تجدیدپذیر تامین شــده است، انرژیی که سهم ایران از آن 

اندک و ناچیز بوده است.
کاهش چهار درصدی آالینده هــا، نیاز به تولید حدود 
5هزار مگاوات بــرق از محل انرژی هــای تجدیدپذیر دارد. 
در ایــن رابطه و برای حمایت از ســرمایه گذاری در بخش 
انرژی های تجدیدپذیر، بــرق تولیدی را به صورت تضمینی 
به مدت 20 سال خریداری می کنیم. در حال حاضر مقیاس 
5هزار مگاوات برای 5 سال یا 7هزار و 500 مگاوات تعهداتی 
اســت که در سطح جهانی برای سال 2030 داده ایم به  نظر 

می رسد که سهم منطقی و مناسبی باشد.

محمد کبیری مشــاور وزیر نیرو در امور سرمایه گذاری: استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
و روش های ســازگار با محیط زیست برای تولید برق یكی از اولویت های امروز کشورهای توسعه 
یافته به شمار می رود؛ امروزه انرژی خورشیدی دارای بزرگ ترین قابلیت برای برآوردن نیاز جهان 
در آینده به عنوان یكی از منابع تجدیدپذیر است. بنابراین با برنامه ریزی دقیق و اصولی می توانیم 

زمینه را برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر فراهم سازیم.
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گلچینی از خبرهای داغ در صنعت برق

ی داغ
خبرها

 راه اندازی نیروگاه عظیم خورشیدی 
برای تولید نفت

یكی از بزرگترین نیروگاههای خورشیدی دنیا برای تولید نفت در عمان 
ساخته می شود.

تولید برق خورشیدی از پنجره های با فناوری 
کوآنتوم

محققان البراتوار ملی لوس  آالموس موفق به ســاخت صفحات نازك 
حــاوی نقاط کوآنتومی شــدند که برای اولین بــار تولید اقتصادی برق 

خورشیدی از پنجره های ساختمان را ممكن می سازد.

مهار انرژی گردباد با توربین جدید
یــك مهنــدس ژاپنی توربین بادی جدیدی را ابــداع کرده که می تواند 
انرژی گردباد را مهار کند. به گفته وی، انرژی مهار شده تنها یك گرباد 

می تواند انرژی مورد نیاز ژاپن را تا 50 سال تامین کند.

توربین ترینیتی به بازار می آید
محققان شرکت جانولوس نخستین توربین بادی کاربردی و قابل حمل 

در دنیا را وارد بازار خواهند کرد.

 نقش انرژی های تجدیدپذیر در ایران
 پررنگ می شود

ایران ملزم شــده تا ســال 2020 میزان انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش 
دهد، چراکه در غیر این صورت، باید جریمه های باالیی را پرداخت کند به 
همین منظور دولت با ایجاد مشوق های گوناگونی سعی در جذب سرمایه گذار 

در حوزه انرژی های تجدیدپذیر است.
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