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نگاهی به وضعیت نیروگاههای تجدید پذیر در ایران 

رازهای رضایت از زندگی

هفته وحدت گرامی باد

ــوان  ــه عن ــران ب ــرق ای ــت ب ــی صنع ــن الملل ــگاه بی نمایش
ــن حــوزه  ــران در ای ــی و تجــاری ای ــن رخــداد صنعت بزرگتری
ــری  ــا حضــور جمــع کثی محســوب مــی شــود کــه ســاالنه ب
ــه صنعــت  ــی و خارجــی در زمین ــد داخل از شــرکتهای توانمن
بــرق بــر پــا مــی شــود. امســال نیــز ایــن نمایشــگاه صبــح روز

 جمعــه )یازدهــم آبــان مــاه 97( در محــل برگــزاری نمایشــگاه 
هــای تهــران بــا حضــور رضــا اردکانیــان، وزیــر نیــرو و مدیــران

 ارشــد صنعــت بــرق کشــور آغــاز بــه کار کــرد.512 شــرکت 
داخــی و خارجــی در غرفــه هــای کوچــک و بــزرگ در داخــل 
ــاز نمایشــگاهی شــروع بــه ارائــه  ســالن هــا و یــا در فضــای ب
دســتاوردها و توانمنــدی هــای خــودر در بخــش هــای مختلف 
صنعــت بــرق کردنــد. شــرکت بهــره بــرداری نیــروگاه طرشــت 
نیــز همچــون ســالهای گذشــته بــا مدیریــت راهبــردی 
جنــاب آقــای دکتــر فراهانــی در کنــار ســایر شــرکتهای زیــر 
مجموعــه شــرکت مادرتخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی 
ــه  ــن نمایشــگاه ضمــن ارای ــت در ای در نمایشــگاه حضــور یاف

فعالیتهــای مرکــز آمــوزش هــای ســیموالتور  بــه ارایــه 
ــط  ــده توس ــاخته ش ــزات س ــتاوردها و تجهی ــا، دس توانمندیه
ــی  ــرکتهای ایران ــکاری ش ــا هم ــت ب ــروگاه طرش ــنل نی پرس

پرداختــه شــد.
در خــال برگــزاری ایــن نمایشــگاه نیــروگاه طرشــت  بــه پاس 
تــاش و مشــارکت نیــروگاه طرشــت در برگــزاری هجدهمیــن 
ــه دریافــت  ــرق، مفتخــر ب ــی صنعــت  ب نمایشــگاه بیــن الملل
لــوح تقدیــر از طــرف ســرکار خانــم دکتــر دبیــران مدیــر کل 

محتــرم دفتــر روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت نیــرو و 
رئیــس  ســتاد  نمایشــگاه هــا و جشــنواره هــای صنعــت آب و 

بــرق کشــور گردیــد.

دفتر روابط عمومی



)American Society of Mechanical Engineering )ASME  کــه در ســال 
ــک  ــی کم ــی جهان ــه مهندس ــه جامع ــت، ب ــده اس ــیس ش 1۸۸۰ تاس
ــی و  ــی مهندس ــای واقع ــش ه ــرای چال ــی را ب ــا راه حل های ــد ت می کن
علی الخصــوص جامعــه مهندســین مکانیــک در جهــان پیــدا کنــد. ایــن 

ــات  ــت، امکان ــی اس ــر انتفاع ــه ای غی ــازمان حرف ــک س ــه ی ــه ک موسس
مناســبی را بــرای همــکاری، اشــتراک دانــش و توســعه مهــارت در تمامی 
رشــته های مهندســی فراهــم می کنــد و نقــش حیاتــی مهنــدس در دنیــا 
 ، ASME ــتانداردهای ــای و اس ــه کده ــت ک ــد. سالهاس ــج می نمای را تروی
نشــریات، کنفرانــس هــا، آمــوزش هــای مــداوم و برنامــه هــای توســعه 

ــا می باشــد. ــی در دنی ــش فن ــرای پیشــرفت دان ــه ای ب ــه ای پای حرف
در ســال 19۸۶، بــا ترکیــب فعالیت هــای بخــش “توربیــن گاز ASME” و 
“مرکــز توربیــن گاز بیــن المللــی ASME IGTC” یــک موسســه فنــی بــا 
 ASME International Gas Turbine نــام موسســه بیــن المللــی توربیــن گاز
Institute-)ASME IGTI ( بعنــوان یکــی از موسســات تابعــه انجمــن 

مهندســان مکانیــک ایجــاد گردیــد.
IGTI مأموریت

بــرای اســاس بیانیــه تدویــن و منتشــر شــده، ماموریــت موسســه         
بیــن المللــی توربیــن گاز )IGTI( حمایــت از طراحــی، کاربــرد، ســاخت، 
ــواع  ــی ان ــرات محیط ــی تأثی ــداری و بررس ــر و نگه ــرداری و تعمی بهره ب

توربیــن هــای گاز و تجهیــزات دوار می باشــد.
IGTI چشم انداز

“ایــن موسســه قصــد دارد چــرخ محــرک اصلــی بــرای توســعه و انتشــار 
دانــش و اطاعــات آموزشــی مربــوط بــه همــه انــواع توربین هــای گازی 

در جهــان باشــد.”
 طریقه عضویت

بــر طبــق اساســنامه ایــن موسســه، IGTI هیــچ عضــو رســمی یــا شــرکتی 
رســمی نــدارد. افــراد عاقه منــد بــه شــرکت در IGTI، بایــد عضــو 
ASME باشــند. پــس از پیوســتن بــه ASME، از اعضــای جدیــد خواســته 

می شــود کــه حوزه هــای مــورد عاقــه خــاص خــود را انتخــاب نماینــد. 
ــای  ــی 22(، اعض ــه فن ــای گاز )عاق ــه توربین ه ــاب گزین ــس از انتخ پ

ــه رســمی  ــن گاز، خبرنام ــی توربی ــار جهان ــه طــور منظــم اخب ــد ب جدی
IGTI، و همچنیــن ارســال نامــه هــای معمــول از هــر دو موسســه IGTI و 

ASME را دریافــت خواهنــد کــرد.

IGTI کمیته های                                                              
ــای  ــاد کمیته ه ــا ایج IGTI ب

مختلــف، ســاختار کمکــی 
ــرای توســعه  ــق ب بســیار موف
ایجــاد  خــود  فعالیت هــای 
ــه هــا  ــت. کمیت ــوده اس نم
جلســاتی منظــم و مــداوم 
بــرای بررســی برنامه هــای 
ــش  ــادل دان ــعه ای و تب توس
فنــی در همــه زمینه هــای 
ــه            ــوط ب ــصی مـربـ تخــصـ
توربیــن هــای گاز، تجهیــزات 
دوار و ادوات مرتبــط بــا آن ها        

کمیته های اصلی IGTI عبارتند از: 

IGTI مجالت
مجــات عنــوان شــده زیــر، فصــل نامــه هــای IGTI هســتند کــه بــر روی 

انتشــار اطاعــات فنــی مرتبــط بــا توربیــن گاز تمرکــز کرده انــد.
 

ــوآوری   ــا ن ــط ب ــده مرتب ــی برگزی ــاالت فن ــه Turbomachinery مق مجل
در دینامیــک ســیاالت و انتقــال حــرارت توربوماشــین ها را منتشــر 
 the Journal of Engineering for ــی ــه مهندس ــه مجل ــد. در حالیک می کن
ــات  ــف گســترده ای از موضوع ــش طی ــا پوش Gas Turbines and Power، ب

ــات  ــج تحقیق ــرژی، نتای ــای گاز و ان ــن ه ــه در توربی ــورد توج ــی م عمل
مرتبــط بــا برنامــه هــای کاربــردی سیســتم های نیــروی هوایــی، 

ــد. ــه می ده ــرق را ارائ ــوان و ب ــد ت ــا، و تولی ــی هواپیم خودروی
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برگزار می نمایند.  

معاونت تولید



نگاهــی بــه وضعیــت مناطــق پیشــرو کشــور 
ــای  ــب نیروگاه ه ــه نص در زمین
تجدیدپذیــر حاکــی از آن اســت 
بــا  قزویــن  اســتان های  کــه 
ــورداری از 11۶.54مگاوات،  برخ
گیــان بــا 1۰1.۶ مــگاوات و 
نیــز فــارس بــا ۶4.۰4 مــگاوات 
نیــروگاه پــاک در صــدر جــدول 
از  بـــرخوردار  اسـتــان هـــای 
واحـــد های تجـدیدپـــذیرقرار 

گرفته انــد.
انرژی هــای  شــده  ظرفیــت نصــب   
تجدیدپذیــر کشــور تــا پایــان مهرمــاه ســال 
جــاری بــه ۶54 مــگاوات رســیده اســت کــه 
بررســی اعــداد و ارقــام موجــود در این بخش 
حکایــت از آن دارد کــه در حــال حاضــر 42 
ــور از  ــر کش ــای تجدیدپذی ــد نیروگاه ه درص
نــوع بــادی، 41 درصــد از نــوع خورشــیدی، 

13 درصــد از نــوع برق آبــی کوچــک، 2 
درصــد از نــوع بازیافــت حــرارت و 2 درصــد 
نیــز از نــوع زیســت تــوده اســت کــه بســته 
ــه موقعیــت جغرافیایــی، شــرایط محیطــی  ب
نواحــی  در  نیروگاه هــا  ایــن  و...  مناســب 

ــد. ــدا کرده ان ــعه پی ــور توس ــف کش مختل
هــم  بــادی  نیروگاه هــای  زمینــه  در 
اکنــون اســتان قزویــن بیشــترین ظرفیت 
ــود  ــه خ ــا را ب ــن واحد ه ــده ای ــب ش نص
ــه  ــوری ک ــه ط ــت، ب ــاص داده اس اختص

ــه  ــن اســتان ب ــادی ای ــای ب ــت واحد ه ظرفی

11۶.2 مــگاوات رســیده اســت و پــس از 
ــز اســتان های گیــان و خراســان  ــن نی قزوی
رضــوی هــم بــه ترتیــب بــا دارا بــودن 
ــادی در  ــروگاه ب ــگاوات نی 92.2۶و 37.1۸ م
میــان ســه اســتان پیشــرو در زمینــه نصــب 

واحد هــای بــادی قــرار گرفته انــد.
ــترین  ــارس بیش ــتان ف ــر اس ــال حاض  در ح
شــده  نصــب  ظرفیــت 
خورشــیدی  نیروگاه هــای 
کشــور را بــه خــود اختصاص 
داده اســت و حــدود 5۰.۰7 
ــیدی  ــد خورش ــگاوات واح م
در ایــن اســتان در حــال 

ــتند.  ــت هس فعالی
پــس از ایــن اســتان، یــزد بــا 
دارا بــودن  44.۶9مــگاوات و 
ــورداری از  ــا برخ ــدان ب هم
نیــروگاه  مــگاوات   3۶.71
صــــدر  در  خورشــــیدی 
اســتان های دارای نیــروگاه 
خورشــیدی قــرار گرفته انــد.
واحد هــای  بیشــترین  حاضــر  حــال  در   
ــک  ــی کوچ ــای برق آب ــه نیروگاه ه ــوط ب مرب
ــت  ــتان اس ــتان کردس ــه اس ــوط ب ــز مرب نی
کــه ظرفیتــی در حــدود 2۰مــگاوات از ایــن 
دســت نیروگاه هــای تجدیدپذیــر در ایــن 
منطقــه واقــع شــده اســت. اســتان های 
ــه  ــم ب ــارس ه ــد و ف ــه و بویراحم کهکیلوی
نیــروگاه  مــگاوات   12.25 و   1۶ ترتیــب 

برق آبــی کوچــک دارنــد.
ــم  ــوده ه ــت ت ــای زیس ــه نیروگاه ه در زمین

اســتان تهــران پیشــرو در برخــورداری از 
تجدیدپذیــری  واحد هــای  چنیــن 
ــدود ۸.9  ــه ح ــوری ک ــه ط ــت ب اس
ــوده در  ــت ت ــروگاه زیس ــگاوات نی م
ــدازی شــده اســت  ــن اســتان راه ان ای
و پــس از پایتخــت، مناطــق دیگــری 
ــارس و  ــتان ف ــون اس ــور همچ از کش
ــوداری از  ــا برخ ــوی ب ــان رض خراس
ــت  ــد زیس ــگاوات واح 1.۰۶ و ۰.۶ م
ــان ســه اســتان پیشــرو  ــوده در می ت
از  دســته  ایــن  نصــب  زمینــه  در 

گرفته انــد. قــرار  نیروگاه هــا 
هــم اکنــون اســتان های خوزســتان و 
ــت  ــزان ظرفی ــترین می ــم بیش ــزد ه ی
بازیافــت  نیروگاه هــای  شــده  نصــب 
ــد  ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــرارت را ب ح
ــگاوات  ــدود 9.6 و4  م ــب ح ــه ترتی و ب
بازیافــت حــرارت در ایــن دو  واحــد 
ــتند. ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــتان مش اس

تجدیدپذیــر  انرژی هــای  اســت  گفتنــی 
ــه  ــر ب ــزار و 7۰۰ نف ــتغال 42 ه ــب اش موج
ــور  ــتقیم در کش ــتقیم و غیرمس ــورت مس ص
شــده و حجــم ســرمایه گذاری غیردولتــی در 
ــه بیــش از 9۸ هــزار میلیــارد  ایــن بخــش ب

ــال رســیده اســت.  ری
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نگاهی به وضعیت نیروگاههای تجدید پذیر در ایران

امور بهره برداری
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 کاله برداری ارز دیجیتال 
متأســفانه کاهبــرداری ارز دیجیتــال بســیار زیــاد اســت و بــرای یــک 
ســرمایه گذار جدیــد بســیار خطرنــاک اســت. آمارهــا نشــان  می دهــد 
ــازار ارز  ــارد دالر در نیمــه دوم ســال 2۰1۸ در ب ــه بیــش از دو میلی ک
 ICO ــرای کاهبــرداری دیجیتــال گــم شــده اســت.   دو روش رایــج ب
تقلبــی و روبــات توییتــری اســت. ICO نســخه ی رمزگذاری شــده ســهام 
ــرمایه گذار  ــاش س ــت و ت ــه دق ــاز ب ــد آن نی ــت و مانن ــازار IPO اس ب
دارد. متاســفانه بســیاری از مــردم بــه انــدازه کافــی تحقیــق نمی کننــد 
ــا  ــد. آن ه ــان می دهن ــل نش ــریع عکس العم ــی س ــرداران خیل و کاهب
تظاهــر می کننــد کــه IPO تقلبــی کــه دارنــد بــا ارزش اســت و وقتــی 
کــه شــما پــول را پرداخــت کنیــد غیــب می شــوند. ربات هــای توییتــر 
ــر  ــه نظ ــمی ب ــاب  های رس ــد حس ــه مانن ــده اند ک ــی ش ــوری طراح ط
برســند. آن هــا بــه شــما قــول می دهنــد کــه در ازای ســپرده کوچــک 
ــی در اصــل از  ــد ول ــن پرداخــت کنن ــزان مشــخصی کوی ــه شــما می ب

ــد.  ــرداری می کنن ــما کاب ش

  6-اشــتباه انســانی : اشــتباه انســانی در هــر چیــزی ممکــن اســت 
ــک  ــکان اشــتباه بیشــتر اســت و ی ــی ام ــا در ارز دیجیتال ــد. ام رخ ده
اشــتباه کوچــک ممکــن اســت تبعــات بــدی را بــه همراه داشــته باشــد. 

ــا  ــده ب ــاخته ش ــا س ــرای تازه کاره ــس ب ــد کوین بی ــرویس هایی مانن س
ــرویس هایی  ــد از س ــد بای ــن بخری ــد آلترکوی ــر بخواهی ــال اگ ــن ح ای
مثــل بیت فینکــس اســتفاده کنیــد کــه کار کــردن بــا آن هــا تــا حــدی 
دشــوار اســت. در نتیجــه خیلــی راحــت ممکــن اســت کــه درخواســت 
اشــتباه دهیــد یــا کوین هــا خــود را بــه کیــف پــول اشــتباه بفرســتید 
و یــا امــکان دسترســی بــه حســاب خــود را بــه طــور کامــل از دســت 
ــر باک چیــن حتــی امــکان  بدهیــد. بعضــی از سیســتم های مبتنــی ب
ریســت رمــز را ندارنــد. اگــر کلیدهــای مخفــی خــود را فرامــوش کنیــد 
ــید.  ــته باش ــی داش ــود دسترس ــی خ ــه دارای ــد ب ــت نتوانی ــن اس ممک
ــتفاده  ــل Ledger Nano S اس ــن مث ــول ام ــف پ ــک کی ــر از ی ــی اگ حت
کنیــد اگــر آن را گــم کنیــد ممکــن اســت همــه ی دارایــی خــود را از 
دســت بدهیــد. البتــه عــاوه بــر مشــکاتی کــه بــه آن اشــاره کردیــم 
خطــرات دیگــر بســیاری نیــز ممکــن اســت تازه کارهــا را تهدیــد کنــد 
کــه بایــد مواظــب آن هــا باشــید. در نتیجــه پیــش از ســرمایه گذاری در 

ارز دیجیتــال حتمــاً بــه انــدازه کافــی تحقیــق کنیــد. 
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نوید خسرو موبد
کمال باقری   
فرشید عهدی یکی از فعالیتهای تعمیرات دوره ای سال 1397 

واحد های  تعمیرات الکتریک، تعمیرات مکانیک
و تعمیرات ابزار دقیق را بنویسید ؟

یک مورد از مشکالت تبدیل ارز دیجیتال به پول
نقد را شرح دهید؟

رده سنی افرادی که باید واکسن آنفوالنزا را 
دریافت کنند بنویسید؟
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دفتر حراست و امور محرمانه

بدلیــل مشــکل بوجــود آمــده در 

ــمند  ــنهادها خواهش ــام پیش ــامانه نظ س
ــع  ــوی و رف ــالع ثان ــا اط ــت ت اس
مشــکل از فــرم پیوســت کــه در 
ــود                 آدرس  \\share\share\IMS موج

ــد. ــتفاده نمایی ــد اس ــی باش م
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پیامرب اکرم )ص(

محبوب ترین شام در نزد خدا
خوش اخالق ترین شامست.
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