
  

انرژی 4
بازدید معاون جدید هماهنگی توزیع توانیر از مناطق 

سیل زده آق قالی گلستان

به منظور بررسی میزان خسارات ناشی از سیل، معاون جدید هماهنگی 
توزیع توانیر در بدو ورود به استان گلستان از شهرستان سیل زده آق قال 

بازدید کرد.
غالمعلی رخشانی مهر گفت : تامین برق یکی از موضوعات تعیین کننده 
پس از رانش، وزش باد شدید و سیالب است که خوشبختانه با توجه به 
گزارشات ارائه شده از سوی مدیرعامل توزیع نیروی برق گلستان ، به 
محض پایین آمدن سطح آب در این شهرستان در سیالب اخیر ، برق 
تمامی مشترکین وصل شده است و در گمیشان نیز برق هیچ مشترک 
عمومی قطع نشده است که این بیانگر عملکرد خوب مجموعه توزیع نیروی 

برق در مواجه با سیالب است.
وی افزود : از شرکت توزیع نیروی برق گلستان درخواست کردیم تا 
برآوردی دقیقی از میزان خسارت وارده ناشی از سیل ، رانش و طوفان 
به شبکه های توزیع در سطح استان ارائه نماید تا بتوان این خسارت ها 

را جبران کرد.
معاون جدید هماهنگی توزیع توانیر ادامه داد : در سیالب اخیر در کل 
کشور خسارتهای جدی به شبکه های برق وارده شده که با گرم تر شدن 

هوا این خسارتها خود را بیشتر نشان می دهد .
در ادامه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : در اواخر 
سال ۱۳۹۷ در غرب و مرکز استان با طوفان و در شرق استان با رانش زمین 
مواجه بودیم که خوشبختانه پس از ۲ الی ۳ روز این مشکالت رفع شد و 

تمامی مشترکین از نعمت برق برخوردار بودند.
علی اکبر نصیری افزود : اما از روز یکم فروردین ماه امسال با ورود 
سیالب به آق قال برق مشترکینی که سطح آب به اندازه ای که به تابلوها 
ورود پیدا کرد جهت برقراری ایمنی ، قطع گردید و تا جایی که امکان 

داشت از ترانس های مجاور برق آنها وصل بود.
وی ادامه داد : نیروهای سیمبان و اکیپ های عملیاتی به جهت باال 
بودن سطح آب و عدم مهیا بودن بودن تردد با خودرو ، با تراکتور و قایق 

در سیبالب اخیر به خدمات دهی پرداختند.
نصیری اضافه نمود : طبق برآوردهای اولیه که تا کنون صورت گرفته 
خسارتهای ناشی از سیل ، رانش و طوفان به شبکه های برق استان بیش 
از ۳۵ میلیارد تومان است که آق قال بیشترین خسارت را از آن خود کرده 

است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اظهار داشت : سیل اخیر به 
ساختمان توزیع نیروی برق آق قال نیز ورود پیدا نمود که این سومین بار 

است که این سیالب به داخل ساختمان نفوذ کرده است .
 وی در پایان از کلیه همکاران مجموعه توزیع نیروی برق گلستان که 

در سیالب اخیر کمک رسان مردم سیل زده بودند تقدیر و تشکر نمود.

واقعیتی که در حمله به نفتکش های سعودی فاش شد
دو  به  حمله  خبر  انتشار  درپی  جاری  هفته  اوایل  نفت  قیمت های 
نفتکش سعودی در نزدیک خلیج فارس که نگرانی بازارها نسبت به خطر 

افتادن عرضه را برانگیخت، صعود کرد.
به گزارش ایسنا، به گفته خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی، دو 
نفتکش سعودی در نزدیکی تنگه هرمز هدف انفجار قرار گرفتند. در حالی 
که علت دقیق این انفجارها هنوز مشخص نیست اما فالح اعالم کرد این 
یک اقدام خرابکارانه بوده است. حمالت در خلیج عمان به وقوع پیوست و 

باعث وارد شدن خسارت قابل توجه به بدنه این دو کشتی شد.
این وقایع همزمان با افزایش تحرکات نظامی آمریکا در منطقه روی داد. 
با این حال یک مقام سعودی به وال استریت ژورنال اظهار کرد که اگرچه 
هویت حمله کنندگان نامعلوم است اما آنها تردید دارند که ایران در این 
حمالت دست داشته باشد، زیرا این اقدام ریسک درگیری بزرگ تری را 

به دنبال دارد.
مقامات ایرانی نیز این اقدام خرابکارانه را محکوم و سخنگوی وزارت 
خارجه اعالم کرد چنین وقایعی روی امنیت حمل و نقل دریایی تأثیر 
منفی دارد و همه باید مراقب دسیسه های بی ثبات کننده عوامل خارجی 

در منطقه باشند.
با این حال قیمت های نفت روز دوشنبه جهش یافت. این افزایش قیمت 
از آنجا که جنگ تجاری آمریکا و چین بازارهای مالی جهانی را ملتهب کرده 
و به سقوط آنها منجر شده بود، قابل توجه بود. حتی شاخص "اس اند پی 
۵۰۰" در اواسط معامالت روز دوشنبه بیش از دو درصد افت کرد اما نفت 

برنت ۱.۵ درصد افزایش قیمت داشت.
یادداشتی  در   SEB شرکت  در  کاال  ارشد  تحلیلگر  شیلدراپ،  بیارن 
افزایش تعرفه ها به ۲۵ درصد برای  نوشت: حتی تصمیم آمریکا برای 
واردات کاالهای چینی نیز نتوانست قیمت های نفت را پایین تر ببرد و بازار 
نفت سیگنال های بسیار مثبتی را دریافت کردند که تشدید تنش های 

تجاری میان آمریکا و چین را تحت الشعاع قرار داد.
تنگه هرمز قابلیت منحصربفردی برای به وحشت انداختن معامله گران 
نفت دارد. حدود ۳۰ درصد از تجارت نفت دریابرد جهان و همچنین یک 
سوم از تجارت LNG جهان از این تنگه عبور می کند و صادرات از سوی 
کشورهایی شامل عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، 

قطر و ایران انجام می گیرد.
یکی از کشتی هایی که متحمل شدیدترین صدمه شد، به مقصد بندر 
فجیره امارات رهسپار بود که در سواحل شرقی امارات متحده عربی قرار 
دارد. این قطب مهم این مزیت را دارد که به کشتی ها اجازه می دهد بدون 

عبور از هرمز به بارگیری یا تخلیه محموله نفت خام بپردازند.
چنین  در  و  است  عرضه  محدودیت  دچار  کافی  حد  به  نفت  بازار 
شرایطی، چنین حادثه ای که روی عرضه تأثیر چندانی نداشت معامله 
گران را برآشفته کرد. در چند سال گذشته عرضه به حد کافی وجود داشته 
است که وقوع حوادث اخیر چندان به چشم نمی آمد. اما حوادث کوچک 
می تواند در شرایطی که عرضه محدود شده است روی قیمت ها تأثیر 

بزرگی داشته باشد.
هر گونه اختالل عرضه به محدود شدن عرضه از سوی ایران و ونزوئال 
که تحت تحریم های آمریکا قرار دارند اضافه می شود. هنوز معلوم نیست 
گروه اوپک پالس در نشست ماه آینده خود در وین چه تصمیمی خواهند 
گرفت اما فعالً بست نشسته و اجازه داده اند محدودیت عرضه، قیمت ها 

را تقویت کند.

اخبار
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در گفت وگو با یک تحلیلگر ارشد حوزه نفت بررسی شد

نفت ایران قابل جایگزین شدن است؟
پس از آنکه موضوع عدم تمدید مهلت ۱۸۰ روزه معافیت 
از تحریم خرید نفت ایران از سوی آمریکا مطرح شد، 
ابهاماتی درباره امکان یا نحوه جایگزینی نفت ایران در بازار 
جهانی به وجود آمد و به دنبال آن، تحلیل ها و گزارش های 

متعددی نیز در این باره منتشر شد.
به گزارش ایسنا، آمریکا پس از خروج از برجام اعالم 
کرد که قصد دارد میزان صادرات نفت ایران را به صفر 
برساند و به طور غیررسمی از عربستان سعودی و سایر 
تولیدکنندگان اوپک درخواست کرد تولیدشان را افزایش 
راستا،  این  در  نکرد.  اشاره  مشخصی  رقم  به  اما  دهند 
با  همزمان  آمریکا  خزانه داری  وزیر  منوچین،  استیون 
اعالم تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از توافق هسته ای 
بین المللی با ایران و وضع مجدد تحریم ها علیه تهران، 
اظهار کرد که برخی از کشورها مایل هستند تولید نفتشان 
جهانی  بازار  به  عرضه  احتمالی  کاهش  جبران  برای  را 

افزایش دهند.
از سوی دیگر خالد فالح، وزیر صنعت، معدن و انرژی 
احتمال  به  عربستان در آن زمان گفت که در واکنش 
کاهش حجم نفت خام ایرانی در بازارهای بین المللی پس 
از خروج رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته ای، این کشور 
آماده افزایش تولید نفت است و با بزرگترین تولیدکنندگان 
بزرگترین مصرف کنندگان  با  و  اوپک  و خارج  در داخل 
حد  پایین ترین  به  را  کمبودها  تا  کرد  خواهد  همکاری 
برسانند. چندی پیش هم رویترز در گزارشی مدعی شد 
که کره جنوبی در حال آزمایش نفت سبک تگزاس است 
تا در آستانه افزایش تحریم های ایاالت متحده، این نفت را 

جایگزین نفت ایران کند.
اما انتشار این اخبار در شرایطی بود که اخیراً سوشما، 
وزیر امور خارجه هند در تماسی تلفنی از همتای آمریکایی 
خود خواست تا درباره تحریم هایی که پس از اتمام مدت 
معافیت های نفتی شامل کشورهایی خواهد شد که به 
به خرج دهد  انعطاف  ادامه دهند،  ایران  نفتی  واردات 
از  هند  برای  ایران  نفتی  واردات  کردن  جایگزین  چراکه 

منبعی دیگر در کوتاه مدت میسر نخواهد بود.
همچنین رزاق محیبس، عضو کمیسیون انرژی پارلمان 
عراق اعالم کرده است که از دولت می خواهیم اقدامات 
سریعی در رابطه با پرونده تحریم های آمریکا علیه ایران 

اتخاذ کند. تحریم های آمریکا یکجانبه است و عراق ملزم 
به پایبندی به آن ها نیست. واشنگتن باید بداند که عراق با 
ایران روابطی تجاری، اقتصادی، جغرافیایی و امنیتی دارد 

و از انرژی ایران بی نیاز نیست.
وی گفت: ما امیدوار بودیم که معافیت های عراق تمدید 
شوند و عدم توقف واردات گاز و برق از ایران به عراق 

تضمین شود.
در شرایطی که همچنان اخبار دیگری هم از عدم امکان 
جایگزینی نفت ایران برای مشتریانش به گوش می رسد، 
تحلیل ها و پیش بینی ها درباره این موضوع هم ادامه دارد.

چالش کشورها برای جایگزینی نفت ایران
در این باره سید مهدی حسینی، تحلیل گر حوزه نفت 

در گفت وگو با ایسنا درباره این موضوع معتقد است که از 
نظر تکنولوژی در دنیا امکان هر کاری وجود دارد؛ درباره 
این موضوع اما محاسبات اقتصادی مورد توجه است چراکه 
در پاالیشگاه ها می توان از نفت هر منطقه ای استفاده کرد 
اما پاالیشگاه ها باید هزینه زیادی را برای تغییر طرح خود 
پرداخت کنند که همین مساله نیز مشکالت متعددی را 

به وجود می آورد.
برخی  در  که  است  شرایطی  در  این  داد:  ادامه  وی 
شباهت  شده،  جایگزین  نفت  مشخصات  پاالیشگاه ها 
بیش تری با نفت ایران دارد که در این راستا، کار پاالیشگاه 
را در  تغییراتی  باید  نقاط  برخی  ولی در  راحت تر است 
ساختار پاالیشگاه انجام دهند که این مساله نیز هزینه های 

زیادی را به دنبال دارد، اما به طور کلی باید گفت که 
جایگزین کردن نفت ایران به لحاظ محاسبات اقتصادی به 
گونه ای خواهد بود که بسیاری از شرکت ها و پاالیشگاه ها 

را دچار چالش خواهد کرد.
او با اشاره به صحبت های برخی کشورها برای جایگزینی 
نفت ایران، تاکید کرد: یکی از مسائلی که با آن مواجهیم، 
پشت پرده هایی است که اتفاق می افتد. برخی از کشورها 
هم کاری که منفعتشان را به دنبال داشته باشد، انجام 
می دهند و اگر برای آن ها هزینه داشته باشد، از آن فاصله 
می گیرند و اگر مسئله ای برای آنها منفعت داشته باشد، 

قطعاً به دنبال آن خواهند رفت.
است  بازی  نوعی  اخیر  اتفاقات  کرد:  تصریح  وی 
راه  به  مختلف  کشورهای  علیه  آمریکا  و  عربستان  که 
انداخته اند و الزم است در این شرایط تدابیر کافی در نظر 
گرفته شود، چراکه کمک های مالی عربستان به کشورهایی 
همچون هند و پاکستان که نیاز مالی دارند هم باید مورد 

توجه قرار داده شوند.
تنها با یک شرط نفت ایران جایگزین می شود

که  در شرایطی  تنها  اوصاف،  این  تمام  با  افزود:  وی 
مساله اقتصادی کشورها برطرف شود، امکان جایگزینی 
نفت ایران وجود خواهد داشت اما باید به این مساله نیز 

توجه کرد که این موضوع نیز کار چندان راحتی نیست.
به گفته این کارشناس، چین امروز در جنگ اقتصادی 
از  انتظار بیش تری  با آمریکا قرار دارد و در این شرایط 
بحث های  موضوعات  این  البته  که  می رود  کشور  این 
دیپلماتیکی است که باید مورد بحث و گفت و گو قرار 

گیرد.
وی با تاکید به اینکه دولت ها موضوع تحریم نیستند، 
گفت: یک راه کار این است که دولت ها خریدار نفت 
که  دولتی  شرکت های  و  دولت ها  چراکه  شوند  ایران 
را  ما  نفت  می توانند  دارند،  آمریکا  با  کمتری  درگیری 
این شرایط، می توانند مسؤولیت  خریداری کنند و در 
کار را برعهده بگیرند و با توجه به این که تحریم آمریکا 
سرمایه  کشور  آن  در  که  می شود  شرکت هایی  شامل 
سهام و به طور کلی منافعی خاصی دارد، الزم است با 
دولت ها وارد مذاکره شویم که معامالت نفتی به صورت 

دولتی صورت گیرد.

طی مدت 20 روز در اردیبهشت ماه
عملیات تعمیرات دوره ای واحد دوم 320 مگاواتی بخار نیروگاه اصفهان با موفقیت پایان یافت

تولید روزانه نفت شیل آمریکا ۸3 هزار بشکه افزایش می یابد

عملیات تعمیرات دوره ای واحد دوم ۳۲۰ مگاواتی بخار نیروگاه اصفهان با 
موفقیت پایان یافت.

عملیات  اصفهان،  تولیدبرق  مدیریت  روابط عمومی شرکت  گزارش   به 
تعمیرات دوره ای واحد مذکور توسط کارکنان متخصص تعمیرات نیروگاه و 
با همکاری سایر بخشهای شرکت، طی مدت ۲۰ روز در اردیبهشت ماه انجام 

شد.
اهم  فعالیت های انجام شده به شرح زیر میباشد:

۱.  داخل لوله های کلیه مبدلهای حرارتی شامل کولرهای هیدروژن ژنراتور، 
کولرهای کلوز سیکل، کولرهای روغن، کولرهای آب استاتور، کولرهای موتور 

فید پمپها  و  کندانسور واتر جت و تمیز گردید.
۲.  بسکتهای سرد  هر دو ژونگستروم بویلر تعویض شد.

۳.  چرخدنده ژونگستروم شماره ۱ تعویض گردید.
4.  والو مین استیم بویلر اورهال و نشتی داخلی آن برطرف شد.

۵.  کلیه والوهای بخار استیم ایر هیترهای بویلر فلنج کور و از سرویس خارج 
گردید) بعلت معیوب بودن  استیم ایر هیترها (.

6.  از پره های متحرک ردیف آخر توربین low pressure   تست NDT  و 
بازدید گردید که ۳۲ عدد  الشینگ وایر شکسته بود که توسط جوشکار ماهر 
و متخصص داخل نیروگاه جوشکاری و همچنین قسمت باالی یکی از  پره 
های متحرک ردیف آخر  توربین  low pressure  ترک داشت که ترک روی 

پره  cutting شد.
۷.  پمپ بازیافت آب تانک وکیوم پمپ کندانسور  به مسیر آب برگشتی برج 

خنک کن راه اندازی شد.
۸.  فلنج بوستر پمپ فید پمپ شماره ۲ تعویض شد.

۹.  هیتر فشار ضعیف شماره ۱و۲ سوراخ بود که رفع عیب گردید.

۱۰.  سکسیونر ۱S۸ , ۱S6 , ۱S4 رفع عیب گردید.
۱۱.  اینورتر واحد پس از رفع عیب در سرویس قرار داده شد.

۱۲.  پوسته   CWP۲   شکستگی داشت  که بوسیله جوشکاری رفع عیب 
گردید.

۱۳.  والو ۲۸ اینچ  مسیر استخر ۷۰۰۰ متر مکعبی به استخر برج خنک کن 
اورهال و رفع عیب شد.

۱4.  شش عدد از دیواره های داخل سلهای برج خنک کن ترمیم و رفع 
عیب گردید.

۱۵.  پمپ شماره دو چاه فلمان اورهال و نصب شد.
۱6.  بلوک والو آب اسپری ریهیت به علت لیک داخلی دمونتاژ و قطعات 

داخلی آن شامل سیت و پالگ و اسپیندل نوسازی و رفع عیب شد.
قطر  با  غالف   ،B۳ مشعل   اسکانر  کاری  خنک  تقویت  جهت    .۱۷
ترموکوپل  آن،  دمای  اندازه گیری  جهت  همچنین  شد.  نصب  بزرگتر 

نصب گردید. 
۱۸.  کنترل والو نرمال لود دیاراتور بعلت لیک داخلی باز و تراشکاری و 
بلوچک شد. همچنین بدنه داخلی والو خوردگی و آب بردگی داشت که با 

جوشکاری اصالح گردید.
۱۹.  کنترل والو ۵A به کندانسور بعلت لیک داخلی باز و تراشکاری و رفع 

عیب شد.
۲۰.  داخل استخر ذخیره  ۷۰۰۰ متر مکعبی و همچنین استخر برج خنک کن 

شستشوی و بازدید گردید.
۲۱.   رزرو تانک تخلیه و بازدید شد. 

۲۲.    عملیات هیدروتست لوله های کندانسور انجام و سه عدد لوله کور 
گردید.

۲۳.  هیدروتست بویلر  انجام شد که موردی مشاهده نشد.
گفتنی است باانجام این عملیات تعمیرات دوره ای، این واحد ۳۲۰ مگاواتی 
تولید برق، آمادگی الزم برای تولیدوانتقال برق به شبکه سراسری برق کشور 

را خواهدداشت.

اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد تولید نفت شیل آمریکا در ژوئن حدود ۸۳ 
هزار بشکه در روز رشد کرده و به ۸.46 میلیون بشکه در روز می رسد.

به گزارش ایسنا، اداره اطالعات انرژی آمریکا در گزارش ماهانه خود اعالم کرد 
تولید نفت در منطقه پرمیان که بزرگترین منطقه تولید نفت شیل در این کشور 
است در ژوئن ۵6 هزار بشکه در روز رشد کرده و به 4.۱۷۳ میلیون بشکه در روز 
خواهد رسید. در طول سال ۲۰۱۸ اداره اطالعات انرژی آمریکا افزایش ماهانه به 
میزان 6۰ تا ۷۰ هزار بشکه در روز را پیش بینی کرده بود. تولید منطقه پرمیان 
باسین معموالً رشد سریع تری از مناطق دیگر دارد زیرا اپراتورها تکنیک های بهتری 
را برای تکمیل چاه پیاده کرده و تالش می کنند نفت بیشتری استخراج کنند. آمار 

تولید اداره اطالعات انرژی آمریکا برای ماه های مه و ژوئن مورد بازبینی قرار خواهد 
گرفت. افت ماهانه اندک تولید برای منطقه ایگل فورد در جنوب تگزاس پیش بینی 
شده است و افت بزرگ تری برای آنادارکو باسین در اوکالهاما دیده می شود. بنا بر 
پیش بینی اداره اطالعات انرژی آمریکا، تولید منطقه ایگل فورد ۹4۲ بشکه در روز 
افت کرده و به ۱.4۲۵ میلیون بشکه در روز می رسد و تولید آنادارکو باسین با بیش 
از 66۰۰ بشکه در روز کاهش، به ۵4۷ هزار بشکه در روز خواهد رسید. بر اساس 
گزارش رویترز، تولید بیکن شیل در ژوئن با ۱6 هزار بشکه در روز افزایش، به 
حدود ۱.4۲۰ میلیون بشکه در روز می رسد. تولید نیوبرارا شیل نیز با ۱4۳۰۰ بشکه 

در روز افزایش، به بیش از ۷۵۲ هزار بشکه در روز بالغ می شود.

بازدید سرپرست استانداری گلستان از خسارات وارد شده به مینودشت و گالیکش
سرپرست استانداری گلستان گفت : خوشبختانه با تالش های صورت 
گرفته تالش کردیم هیچ شهر و روستای از خدمات آب ، برق و گاز بی بهره 

نباشد و اتصاالت در سریعترین زمان ممکن برقرار شد.
میر محمد غراوی خاطر نشان کرد: در زمینه جبران خسارات مردمی 
مشکلی وجود ندارد اما در زمینه راه ها، تاسیسات زیربنایی و شبکه 
های آب، برق و گاز منتظر تامین اعتبار دولت از طریق مواد ۱۰ و ۱۲ و 

ابالغ آن به استان هستیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : تاکنون خسارتهای 
وارده به شبکه های برق در استان ناشی از سیل ، طوفان و رانش ۳۵ 

میلیارد تومان بوده که این خسارت وارده رو به افزایش است.
علی اکبر نصیری افزود : در حال پیگیری برای تخصیص اعتبارت جهت 

جبران این خسارت ها هستیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اظهار داشت: بیشترین میزان خسارت ها  دراستان در شهرستان های آق قال 

و گمیشان که با سیل روبرو بودند رخ داده است.
همچنین پس از این بازدید سرپرست استانداری گلستان و هیئت همراه با حضور در گلزار شهدای شهرستان گالیکش 

به مقام شامخ این عزیزان ادای احترام کرد

اصالح و بهسازی باندوال مخازن انبار نفت شهید دولتی کرج
مرضیه دهقان نصیری- کرج- اصالح و بهسازی باندوال مخازن انبار نفت 
شهید دولتی کرج به عنوان یک از انبارهای پیشرو در مناطق ۳۷ گانه شرکت 

ملی پخش در حال انجام است.
پروژه بهسازی و اصالح باندوال های خاکی ریم مخازن و اصالح تکیه گاه 
لوله های داخل باندوال مخازن، در انبار نفت شهید دولتی کرج در حال 

انجام است.
اسفندیار هندی معاون فنی و عملیاتی منطقه البرز در خصوص این خبر و 
پس از بازدید از انبار نفت گفت: جزئیات این پروژه شامل باز سازی باندوال 
باندوال و سنگ چینی دیوار ها و  انبار، اصالح دیواره  های خاکی مخازن 
برداشتن و تراز کردن خاکهای کف مخزن با هدف باالبردن ظرفیت داخل 
باندوال و ایجاد راه پله های استاندارد در داخل باندوال و مسیر های پیاده رو 

از باندوال تا مخازن می باشد.
هندی افزود: این پروژه با هزینه ای معادل بیش از۳,۵ میلیارد تومان از اواسط اردیبهشت سال گذشته شروع شده و اکنون 

حدود 6۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
معاون فنی و عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز پیش بینی کرد پروژه اصالح و بهسازی باندوال انبار 

نفت کرج طبق برنامه ریزی انجام شده تا اواخرسال به اتمام برسد.

روزنامه صبح ایران


