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وزارت برق عراق اعالم کرد؛

خطر خاموشي شهرهاي بزرگ عراق
در پي کاهش صادرات گاز ايران

وزارت برق عراق اعالم کرده است که ايران صادرات گاز
به اين کشور را کاهش داده و شهرهاي بزرگ عراق در معرض
خاموشي قرار گرفتهاند.وزارت برق عراق اعالم کرد که به دليل
کاهش صادرات گاز ايران به اين کشور ،بغداد به عنوان پايتخت
عراق و ديگر شهرهاي اين همسايه غربي در معرض خطر جدي
خاموشي قرار دارند .اين مسئله ميتواند فشار بيشتري به دولت
مصطفي الکاظمي به عنوان نخستوزير عراق اعمال کند .سخنگوي
وزارت برق عراق ميگويد :در حالي که تا دو هفته پيش ايران روزانه
 50ميليون مترمکعب گاز به عراق صادر ميکرد ،اما حاال به خاطر
عدم پرداخت پول گاز خريداري شده از سوي عراق ،اين ميزان به
يک دهم کاهش يافته است .ايران همچنين رسما به مقامات عراقي
اعالم کرده که قصد دارد ميزان  5ميليون مترمکعب روزانه کنوني را
به  3ميليون مترمکعب در روز کاهش دهد .احمد موسي ،سخنگوي
وزارت انرژي عراق ،ميگويد :به خاطر نبود گاز  6هزار و 550
مگاوات از ظرفيت توليد برق اين کشور از دست رفته است.وي ادامه
داد :در ساعت اوج مصرف عراق به  19هزار مگاوات برق نياز دارد
ونيروگاههاي اين کشور تنها  11هزار مگاوات برق توليد ميکنند
و براي تأمين مابقي آن به واردات نياز دارند.رضا اردکانيان ،وزير
نيروي کشورمان قرار است فردا براي بررسي موضوع بدهي عراق به
ايران به بغداد سفر کرده و با همتاي عراقي خود ديدار کند .موسي
افزود :ما واقعا از وزارت اقتصاد عراق ميخواهيم تا موضوع بدهي
پرداخت نشده به ايران را حل کنند تا از خاموشي در بغداد و ديگر
شهرها جلوگيري شود.واشنگتن بارها در دورههاي  90و  120روزه
عراق را از اجراي تحريمهاي ايران مستثنا کرده و به اين کشور براي
واردات انرژي از ايران اجازه داده بود .او اما در ماه نوامبر مهلت عراق
را  45روز کاهش داد.واشنگتن بارها تاکيدي کرده که عراق بايد
به سمت خودکفايي در توليد حاملهاي انرژي برود و البته تمديد
معافيت عراق از تحريمهاي ايران را مشروط به همين مسئله کرده
است ،اما به خاطر پايين آمدن قيمت نفت ،عراق هنوز نتوانسته در
اين زمينه به نتيجه برسد.

افزايش قيمت نفت با اميد به
افزايش واکسيناسيون کرونا

قيمت نفت در معامالت ديروز تحت تاثير افزايش اميدها به
واکسيناسيون کرونا با افزايش همراه شد .هر چند گونه جديد اين
ويروس که در انگلستان شناسايي شده ،مانع از رشد بيشتر قيمتها
شد.کرونا همچنان در بازار نفت يکهتازي ميکند .يک روز خبر
شناسايي گونه جديد اين ويروس قيمتها را کاهش ميدهد و روز
ديگر ساخت واکسن ،صعود قيمتها را به دنبال دارد.از همين رو
فعاالن اين بازار معتقدند تا زماني که پايان کرونا در جهان مشخص
نشود ،نميتوان پيشبيني مشخصي براي آينده قيمت نفت در نظر
گرفت.البته به نظر ميرسد ساخت واکسن کرونا در کنار تداوم
کاهش توليد نفت اوپک پالس ،قيمتها را تا حدي متعادل کرده
تا آنجا که چند هفتهاي است در کانال  50دالري تثبيت شدهاند.
ديروز نيز قيمت نفت با اميد به افزايش واکسيناسيون کرونا با رشد
همراه شد.نفت برنت با افزايشي  0.82درصدي به  51دالر و 77
سنت در هر بشکه رسيد .نفت شاخص آمريکا نيز حدود يک درصد
گران شد و  48دالر و  70سنت در هر بشکه قيمت خورد.به نظر
ميرسد قيمتها در کانال  50دالري با توجه به شرايط موجود بازار
نفت براي اغلب توليدکنندگان قابل قبول است زيرا در اين قيمت،
توليد نفتهاي گران همچنان امکانپذير نخواهد بود و در عين
حال ،تا حدي کسري بودجه اين کشورها جبران ميشود.

آغاز ثبت نام مشترکان پر مصرف
براي پنل خورشيدي

مديرکل دفتر طرحهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي ساتبا
گفت :ثبتنام متقاضيان پر مصرف خانگي براي استفاده از پنلهاي
خورشيدي به صورت اقساطي در سايت ساتبا آغاز شده است.
«محمدتقي زياري» افزود:مقرر است با توجه به محدوديتهاي
منابع مالي متناسب با آمار تقاضاهاي ثبتشده در مناطق مختلف
در سايت ساتبا ،يک استان به عنوان مرحله آزمايش اجرايي طرح
انتخاب شود.وي هزينه احداث يک سامانه خورشيدي خانگي
کوچک مقياس با ظرفيت عملي  600وات را حدود  150ميليون
ريال اعالم کرد و از مشخص شدن ساز و کار ثبتنام متقاضيان
براي نصب سامانههاي خورشيدي کوچک مقياس خبر داد.زياري
با اشاره به برنامهريزي انجام شده در وزارت نيرو براي ترغيب
مشارکت مشترکان پرمصرف بخش خانگي براي اجرايي کردن
طرح سامانههاي خورشيدي کوچک مقياس در قالب برق اميد،
خاطرنشان کرد :در اين طرح براي هر خانوار پرمصرف خانگي که
متقاضي است ،احداث يک سامانه با ظرفيت اسمي حدود 600
تا  700وات با حمايت دولت در نظر گرفته شده است.وي افزود:
ثبتنام متقاضيان پر مصرف خانگي در سايت ساتبا آغاز شده و
مقرر است با توجه به محدوديتهاي منابع مالي متناسب با آمار
تقاضاهاي ثبتشده در مناطق مختلف در سايت ساتبا ،يک استان به
عنوان پايلوت اجرايي طرح انتخاب شود.زياري خاطرنشان ساخت:
بر اين اساس مدل تامين مالي اين طرح ،سرمايهگذاري الزم از
طريق اخذ وام قرضالحسنه از سيستم بانکي توسط متقاضي صورت
ميپذيرد و پرداخت سود وام توسط دولت انجام ميشود.اين مقام
مسوول ادامه داد :در اين طرح معرفي ضامن و همچنين بازپرداخت
اقساط اصل وام طي مدت زمان  30ماهه (يا حداکثر  3سال) بايد
توسط متقاضي انجام پذيرد.وي گفت :بر اساس رويه اجرايي طرح،
مبلغ وام اخذ شده توسط متقاضيان در اختيار شرکتهاي مجري
ذيصالح قرار ميگيرد و سامانههاي خودتأمين خورشيدي از اين
محل اجرايي ميشوند و هيچگونه مبلغي در اختيار متقاضي قرار
نميگيرد.
زياري ضمن اشاره به برآورد فني متوسط عملکرد يک سامانه
خورشيدي  600واتي بهميزان  90کيلووات ساعت در ماه بر اساس
شرايط اقليمي کشور ،از پيشبيني کاهش هزينههاي برق در قبوض
برق بهميزان تقريبي  300تا  400هزار ريال در ماه (متناسب با
پلههاي مختلف تعرفه متقاضي) خبر داد.
پيشتر سخنگوي صنعت برق گفت :پنلهاي خورشيدي طرح
برق اميد به صورت اقساطي در اختيار مشترکان پرمصرف قرار
ميگيرد.
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ايران؛ صاحب پيچيدهترين شبکه انتقال گاز جهان

شبکه انتقال گاز ايران ،چهارمين شبکه گسترده دنيا از نظر طول خطوط
است .اين شبکه به لحاظ پيچيدگي ،تقريباً مشابهي در دنيا ندارد و به واسطه وجود
کريدورهاي مختلف و رابطهاي بين خطوط سراسري ،داراي ساختاري حلقوي
است که آن را از شبکههاي عمدتاً خطي يا درختي ساير کشورهاي دنيا از جمله
روسيه و کانادا متمايز کرده است .اين موضوع سبب افزايش تابآوري شبکه گاز
ايران و تأمين گاز مصرفکنندگان از مسيرهاي متفاوت شده است.
مريم فصيحيزاده ،رئيس بررسيهاي مهندسي طرحهاي خطوط انتقال در
مديريت برنامهريزي تلفيقي و عضو هيئتمديره شرکت انتقال گاز ايران است .وي
بهواسطه سالها فعاليت در مديريت ديسپچينگ ملي و مديريت برنامهريزي تلفيقي
شرکت ملي گاز در عين جواني ،دستاوردهاي متعددي را در عرصههاي پژوهشي و
مرزهاي فناوري رقم زده که بسياري از اين دستاوردها به عرصههاي عملياتي وارد
شدهاند.وي در گفتوگو با هفتهنامه مشعل ضمن برشمردن ويژگيهاي خطوط
انتقال گاز کشور ،تجربههايش را بر اساس اهميت کالننگري در فاز طراحي و
بهرهبرداري شبکه و نيز عملکرد نيروهاي جوان و نخبه بيان کرده است.
واحد بررسيهاي مهندسي طرحهاي خطوط انتقال چه
مسئوليتهايي بهعهده دارد؟
واحد بررسيهاي مهندسي طرحهاي خطوط انتقال زيرمجموعه امور
مطالعات و بررسيهاي مهندسي در معاونت مطالعات مهندسي و اقتصادي
طرحهاي مديريت برنامهريزي است که وظيفه اعطاي مجوزهاي فني  -مهندسي
براي اجراي طرحهاي توسعهاي در شبکه انتقال و توزيع گاز کشور را بهعهده دارد.
مطالعه و بررسي فني مباحث مرتبط با حوزه انتقال شامل تأسيسات تقويت
فشار ،خطوط لوله فشار باال ،ايجاد ارتباطات بين خطوط ،احداث يا افزايش ظرفيت
ايستگاههاي تقليل فشار و بررسي زيرساختهاي مورد نياز در حوزههاي واردات،
صادرات ،سوآپ ،ترانزيت گاز با لحاظ کردن تراز توليد و مصرف از جمله وظايف
اين واحد است .بررسيهاي اين بخش عمدتاً با استفاده از نرمافزارهاي شبيهساز
خطوط لوله انجام ميشود .بعد از پيادهسازي توپولوژي بخشهاي مورد نظر از
شبکه انتقال در اين نرمافزارها با اعمال سناريوهاي مختلف و قيود عملياتي،
الگوسازي انجام ميشود و با توجه به معيارهايي مانند ميزان تقاضا ،حداقل فشار
مورد نياز مصرفکننده ،طول مسير ،ارتفاع نقاط و ...طراحي انجام ميشود و
مبناي تصميمگيريها قرار ميگيرد.محاسبات هيدروليک خطوط لوله بر مبناي
نرمافزارهاي پيشرفته ،بهگونهاي است که ابتدا براساس مصارف تحققيافته واقعي،
صحتسنجي شبکه پيادهسازي شده انجام شده و سپس با استفاده از برآورد آينده
مصارف شهرها ،روستاها و صنايع عمده ،شبيهسازي براي پوشش دادن به تقاضاي
موجود اوج مصرف در ماههاي سرد سال همچنين نيازهاي آينده انجام ميشود.
در يک نگاه کلي ،بررسيهاي فني مهندسي در اين واحد به دو بخش ارزيابيهاي
منطقهاي و کالن تقسيم ميشود.
بررسيهاي منطقهاي خطوط انتقال چه ويژگيهايي دارد؟
يکي از کاربردهاي بررسي منطقهاي ،عمدتاً زماني است که يک مصرفکننده
جديد ،متقاضي دريافت گاز از شبکه انتقال است ،يا يکي از متقاضيان کنوني
تقاضاي افزايش ظرفيت برداشت دارد .اين درخواست پس از تأييد ميزان مصرف
در امور بررسي منابع و مصارف ،براي تعيين ملزومها به واحد مهندسي ارسال
ميشود .ما پس از بررسي مستندهاي مختلف ،از جمله مختصات جغرافيايي
موقعيت متقاضي ،نقشه شبکه انتقال در آن منطقه ،ميزان مصارف فعلي و تقاضاي
آتي ،شرايط عملياتي و دادههاي واقعي شبکه موجود ،شبيهسازي را در نرمافزار
انجام داده و نتايج بهدستآمده را بررسي و امکانپذيري اخذ انشعاب جديد/
افزايش ظرفيت انشعاب موجود را اعالم ميکنيم.در صورتي که برداشت از شبکه
موجود امکانپذير نباشد ،ملزومهاي مورد نياز براي تأمين گاز مورد نياز متقاضي
تعيين ميشود .شايان ذکر است ،عمدتاً پروژههاي منطقهاي به شرکتهاي گاز
استاني براي اجرا ،ابالغ ميشوند .گاهي اوقات نيز براي رفع تنگناهاي موجود در
يک بخش از شبکه ،پيشنهادهايي از سوي شرکت انتقال گاز يا شرکتهاي گاز
استاني به اين واحد ارجاع ميشود که پس از بررسيهاي فني ،تصميمگيري در
خصوص اجرا يا عدم اجراي آن پيشنهاد صورت ميگيرد.
بررسيهاي کالن در چه مواردي انجام ميشود؟

در بررسيهاي کالن ،کل شبکه توليد ،انتقال و توزيع بهصورت يکپارچه و بر
اساس برنامههاي ابالغي از سوي وزارت نفت با نگاه بلندمدت و در افقهاي يک
ساله ،پنج ساله و ده ساله در معاونت مهندسي مديريت برنامهريزي تلفيقي ارزيابي
ميشود و بر اساس تراز توليد و مصرف و لحاظ کردن قراردادهاي صادرات و واردات
و ...زيرساختهاي مورد نياز براي انتقال و توزيع گاز در سناريوهاي مختلف ،تعيين
ميشود .بهعنوان نمونه ميتوان به طراحي خطوط ششم و نهم سراسري در محور
غرب و خطوط هفتم و يازدهم سراسري در محور شرق کشور و ايستگاههاي تقويت
فشار واقع بر آنها اشاره داشت .اين پروژههاي عظيم مانند شريانهاي حياتي روي
کل شبکه انتقال گاز کشور تأثيرگذارند.
پروژههاي کالن پس از بررسي در اين بخش چه روندي را طي
ميکنند؟
عمدتاً ملزومهاي کالن پس از انجام بررسيهاي فني به واحد اقتصادي ارجاع
شده و پس از برآورد تخميني هزينه اجراي طرح ،به هيئتمديره شرکت براي
تصميمگيري نهايي ارجاع ميشود .عمده پروژههاي بزرگ خطوط لوله و تأسيسات
تقويت فشار گاز پس از تصويب به شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران براي اجرا
ابالغ ميشوند.
شما سابقه فعاليت در مديريت ديسپچينگ را در کارنامه داريد .اين
تجربيات چقدر در طراحي شبکه خطوط انتقال به کارتان آمد؟
بنده در بدو استخدام ،وارد واحد مطالعات و تحليل سيستمهاي مديريت
ديسپچينگ شدم .تجربه  9سال فعاليت در اين مديريت ،سبب شد بياموزم که
افزون بر اهميت دادن به جزئيات فني ،براي تصميمگيري منطقي بايد نگاهي
يکپارچه به شبکه انتقال داشته باشم ،زيرا اعمال هر تغييري در آرايش شبکه
ميتواند تأثيرات چشمگيري بر کل شبکه گاز داشته باشد .ديگر شانس خدمتي
بنده اين بود که در آن مقطع زماني ،مديريت وقت ديسپچينگ و رئيس امور
مطالعات و تحليل سيستمها ،بهمنظور استفاده حداکثري از نيروهاي نخبه و جوان،
در کنار انجام فعاليتهاي روزمره و تهيه گزارشهاي دورهاي ،پروژههاي فني و
دانشمحور متعددي را با هدف بهرهگيري از پتانسيلهاي علمي در مسير ارتقاي
منافع شرکت و رضايت شغلي افراد تعريف ميکردند.
از جمله اين موارد ميتوان به توسعه تدريجي نرمافزار پيشبيني روزانه مصرف
بخش خانگي تجاري بر مبناي دادههاي هواشناسي بهعنوان يک ابزار تصميمساز
کليدي راهبري شبکه بهويژه در فصل سرد سال ،طرح جايگزيني تأسيسات و
خطوط لوله در شرايط بحران با هدف افزايش تابآوري سيستم تأمين گاز کشور،
طراحي و محاسبه شاخص شدت انرژي با هدف سنجش نحوه راهبري تأسيسات
تقويت فشار ،مطالعات سيستم پشتيبان تصميمگير و ...اشاره داشت که عمده اين
پروژهها به ايجاد زيرساختهاي کاربردي و مفيد براي ارتقاي عملکرد و دانشبنيان
کردن فعاليتهاي جاري مديريت ديسپچينگ منجر شد.
از جمله اينکه با تدوين يک شاخص براي سنجش شدت انرژي در تأسيسات
تقويت فشار ،امکان ارزيابي انرژي مصرفشده براي انتقال حجم مشخصي از گاز در
طول مشخصي از شبکه فراهم آمد .اهميت اين موضوع در شبکه انتقال گاز ايران،
به دليل ساختار حلقوي آن دوچندان ميشود .اين شاخص بعدها توسعه يافت
و همچنان بر اساس تغييرات ايجادشده در شبکه بهروزرساني و پايش ميشود.

انرژی

همين بستر مناسب باعث اشتياق بنده به ادامة تحصيل در مقطع دکترا شد
و با توجه به حيطه کاري و پيشنهاد مجموعه ،موضوع پاياننامهام را مرتبط با نحوه
کاهش مصرف انرژي در ايستگاههاي تقويت فشار انتخاب کردم تا امکان کاهش
هزينه انتقال گاز از شبکه ،بدون ايجاد زيرساخت و صرف هزينه و تنها بر مبناي
چيدمان تأسيسات تقويت فشار و رابطهاي بين خطوط را با کمترين هزينه ممکن
اجرايي کنيم.
در اين پروژه ،بخشي از شبکه انتقال گاز از مجتمع پارس جنوبي تا مقطع
پتاوه شامل خطوط دوم ،سوم و دهم سراسري و تأسيسات تقويت فشار واقع بر
آنها با استفاده از نرمافزار شبيهسازي شد و با بهرهگيري از روشهاي کالسيک و
 Metaheuristicبهينهسازي با دو تابع هدف ،هزينه مصرف سوخت و هزينه
تعميرات تأسيسات تقويت فشار بر مبناي شبيهسازي و لحاظ قيود عملياتي
بهمنظور واقعي کردن نتايج انجام شد .درس آموختههاي دوران حضور در مديريت
ديسپچينگ براي بنده در مديريت برنامهريزي نيز بهکار آمده است.
با توجه به حيطه گستردهتر فعاليتهاي مديريت برنامهريزي تلفيقي،
کارشناسان اين مجموعه بايد نگاهي کالن و فرآيندمحور به موضوع طراحي
داشته باشند و افزون بر در نظر گرفتن مسائل جاري ،پيشينه و آينده مسائل را
واکاوي کنند .بهمنظور اتخاذ تصميم مناسب ،بايد فاکتورهاي متعددي در مبحث
طراحي مورد توجه قرار گيرد و مزايا و معايب هر روش بهدقت سنجيده شود.
اينکه تغيير مسير يک خط لوله چه پيامدهاي اقتصادي در بر خواهد داشت و
تأثير آن بر ذينفعان به چه شکل خواهد بود ،نيازمند بررسي همهجانبه از نظر
ابعاد فني ،اقتصادي و ...است.گاهي اوقات بين انتظارات ذينفعان و استراتژيهاي
کالن شرکت گاز ،اختالفهايي پديد ميآيد که در چنين مواقعي ،سعي ميکنيم
با توجيهها و ادلههاي فني و کارشناسي ،ذينفعان ،مقامها و مسئوالن را اقناع
کنيم ،البته بروز برخي چالشها در مسير طراحي شبکه ممکن است داليل
غير فني داشته باشند و از مسائل اقتصادي ،اجتماعي و سياسي تأثير بپذيرند.
بهطور مثال در موضوعات مرتبط با واردات و صادرات گاز ،سطح همکاري ميان
کشورها و ديپلماسي در مقاطع مختلف زماني ،بهعنوان شاخصي تأثيرگذار بايد
در ارزيابيهاي فني مدنظر قرار گيرد و سرانجام از ميان سناريوهاي گوناگون ،با
مفروضات مختلف گزينه بهينه با کمترين هزينه انتخاب شود.
با توجه به طي شدن گامهاي پاياني در تکميل برنامههاي توسعهاي
خطوط انتقال ،براي طراحي شبکه چه آيندهاي متصور هستيد؟
هماکنون عمده زيرساختهاي اصلي سيستم تأمين ،انتقال و توزيع گاز
تکميل شده و پروژههاي کالن باقيمانده در مراحل نهايي طراحي قرار دارند .يکي از
اولويتهاي شرکت ملي گاز ايران ،توسعه شبکه گازرساني کشور بهويژه در مناطق
کمتر برخوردار است تا همه همميهنان از نعمت گاز بهرهمند شوند و توسعه متوازن
در همه مناطق انجام شود .براي نمونه ميتوان به پروژههاي جاري در استان
سيستان و بلوچستان اشاره کرد که با دستور مديرعامل ،بازنگري طراحي خط
انتقال خوشه  -خاش با هدف تسريع در روند اجرا و کاهش هزينهها در حال انجام
است ،همچنين اتصال شبکه انتقال گاز تا سواحل مکران و طراحي زيرشاخههاي
اين محور براي توسعه گازرساني به شهرها و صنايع جنوب استان و ايجاد بستر
مناسب براي توسعه و انجام پروژههاي صادراتي با جديت در حال اجراست .جدا از
اين پروژه ،چنانچه در هر زمينهاي ،فرصتي براي بهبود و بهينهسازي طراحي وجود
داشته باشد ،بيگمان در دستور کار و بازنگري قرار خواهد گرفت.
ذکر اين نکته ضروري است که تاکنون نگاه توسعهگرا در طراحي و گسترش
کمي شبکه توليد ،انتقال و توزيع در شرکت ملي گاز ايران غالب بوده ،اما رفتهرفته
و با رسيدن به پيک توليد در چند سال آينده ،ناگزير از ورود به دوران جديدي
از حيات شرکت هستيم .از هماکنون با افت شاخص بهکارگيري برخي تأسيسات
تقويت فشار با توسعه شبکه و مشکالت ايجادشده در بهرهبرداري برخي از خطوط
اصلي و فرعي ،ميتوان نشانههاي ورود به  50سال دوم عمر شرکت ملي گاز را
مشاهده کرد ،بنابراين بايد با آيندهنگري درباره مباحثي مانند نگهداشت و تعميرات
زيرساختهاي موجود ،تدوين سناريوهاي مقابله با بحرانهاي طبيعي و غيرطبيعي
و ...چالشهاي پيش رو را پيشبيني و با مديريت مناسب ،پيش از بروز مشکل،
راهحلهاي عملياتي و کاربردي را با توجه به شرايط و محدوديتها ارائه کرد.

