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مقدمه

ساختار سنتی شبکه های برق
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همانطور که در شکل باال مالحظه کردید ساختار سنتی شبکه ی برق از باال به پایین می
باشد یعنی تولید توان توسط نیروگاه های بزرگ که عمدتا از مصرف کننده ها دور بوده و در
فاصله ی بیرون از شهر قرار دارند تولید می شود  ،حداکثر ولتاژ تولیدی هر ژنراتور  30کیلو
ولت می باشد (بخاطر محدودیت های عایقی )  ،پس از این که توان در نیرو گاه ها تولید شد
این توان توسط خطوط انتقال فشار قوی راهی پست های افزاینده که بعد از نیروگاه ها قرار
دارند می شود تا ولتاژ افزایش پیدا کرده و جریان کاهش یابد تا تلفات به حداقل خود برسد
سپس بعد از افزایش ولتاژ در پست های افزاینده ( پست های نیروگاهی ) این توان توسط
خطوط انتقال فشار قوی به پست های کاهنده که وظیفه ی کاهش ولتاژ را بر عهده دارند
منتقل می شود  ،اما بخاطر اقتصادی بودن و کاهش تلفات  ،سطح ولتاژ در چندین مرحله
کاهش می یابد و توسط سیستم توزیع که با مصرف کننده درارتباط است به درست مصرف
کننده می رسد.
واضح است که فقط نیروگاه های عظیم با قدرت تولیدی توان باال در باالترین نقطه ی
شبکه قرار دارند و به شبکه توان تزریق می کنند .اما با توجه مشکالتی که درادامه به آن
اشاره خواهم کرد این سیستم سنتی دارای معایبی است و ما توسط تولیدات متمرکز در
صدد بهبود بخشیدن به آن هستیم.
در ساختار قدیم صنعت برق در کشورهای پیشرفته و وضعیت موجود بسیاری از کشورها،
وظایف تولید ،انتقال و توزیع توان بر عهده شرکتهای برق بود .افزایش میزان تقاضای توان
در چند سال اخیر ،در بسیاری از کشورها موجب شد که این شرکتها نتوانند به صورت
مؤثر ،جوابگوی این میزان تقاضای زیاد باشند .در نتیجه خاموشی ،قطع برق و معیوب شدن
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تجهیزات و  ...در بسیاری از کشورها ،بهویژه ایاالت متحده صورت گرفت و به طبع آن
قیمتها در دورههای پیک به شدت باال رفت .این در حالی بود که همراه با رشد اقتصادی
کشورها که منجر به افزایش میزان انرژی مورد نیاز آنها بود ،مسأله کیفیت توان و قابلیت
اطمینان آن نیز اهمیت پیدا نمود.
عالوه بر این ،بحران نفت در سال  1973موجب شد که بسیاری از کشورهایی که در
صنعت خود به سوختهای فسیلی وابسته بودند ،در پی یافتن جایگزینی مناسب برای این
سوختها باشند .همچنین با افزایش آگاهی عمومی در مورد مسائل زیست محیطی ،یافتن
جایگزینی مناسب برای سوخت های فسیلی اهمیت بیشتری پیدا کرد .مطالعات انجام شده
نشان میدهد که انرژیهای تجدیدپذیر شامل انرژی خورشید ،باد ،آب ،بیوماس ،زمین
گرمایی و  ...که از نظر زیست محیطی تمیز بوده ،میتوانند جایگزین مناسبی برای
سوختهای فسیلی باشند .بدین ترتیب عواملی مانند تجدید ساختار صنعت برق ،نیاز به
افزایش ظرفیت سیستم و پیشرفت تکنولوژیها به طور همزمان ،پایه و اساس معرفی
تکنولوژیهای تولید پراکنده میباشند .
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دالیل پیدایش منابع تولیدات پراکنده
عوامل محرك فراوانی باعث افزایش تمایل به کارگیری سیستمهای تولید پراکنده شده
است که به طور کلی این عوامل را میتوان در پنج گروه به شرح زیر تقسیمبندی نمود :
 محدودیتها موجود در احداث خطوط انتقال نیرو ( هزینه  ،تلفات و جغرافیایی)
 ورود به بحث بازار برق و مسائل مرتبط با آن در سیستم قدرت (تجدید ساختار صنعت
برق)
 افزایش تقاضای مشترکین و در نتیجه افزایش ظرفیت انرژی الکتریکی
 حساسیت باال در خصوص آلودگیهای محیط زیست
 استفاده از تکنولوژی های انرژی تولیدات پراکنده
 کیفیت توان و قابلیت اطمینان باال
 جایگزین مناسب برای سوخت های فسیلی

معرفی اصطالح های مختلف تولید پراکنده
منابع تولید پراکنده در مراجع ،گزارش ها ،نشریات و مقاالت مختلف با اصطالحهای
گوناگونی معرفی شده است ،که از جمله آن میتوان به این موارد اشاره کرد :
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التین

فارسی
تولیدات پراکنده

)Distributed Generation (DG
Embedded Generation

تولیدات نامتمرکز

Dispersed Generation

تولیدات فراگیر

Power Distribution

مولدهای مقیاس کوچک

Distributed Utility
Distributed Resources

تعریف های مختلف از تولید پراکنده
تعریف IEEE 1

تولید برق توسط وسایلی که به اندازه کافی از نیروگاههای مرکزی کوچکتر باشند و قادر به نسب در
محل مصرف هستند.
تعریف IEA 2

واحد های تولید کننده توان در محل مصرف یا استفاده از آن در داخل شبکه توزیع که توان را به
طور مستقیم به شبکه توزیع محلی تزریق می کنند را DGمعرفی میکند.
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تعریف تولید پراکنده در ایران
طبق دستورالعمل اتصال به شبکه مولدهای مقیاس کوچک شرکت توانیر

مولد مقیاس کوچک:
مجموعه ای از دستگاه ها یا تاسیسات ،به صورت یک واحد تولید برق است که بهره
برداری از آن به صورت متصل به شبکه برق از نظر فنی امکانپذیر بوده و ظرفیت عملی آن
در محل اتصال به شبکه برق از 25مگاوات بیشتر نباشد.

معرفی کلی تولید پراکنده ()DG
به طور کلی منابع تولید پراکنده را میتوان به عنوان منابع تولید توان الکتریکی با ظرفیت
های نامی محدود (کوچکتر  30مگاوات) بدون در نظر گرفتن فناوری تولید  ،که در مجاورت
مصرفکنندهها یا مستقیما به خطوط توزیع نصب میشوند و به صورت مجزا یا موازی با
شبکههای الکتریکی مورد استفاده قرار میگیرند ،تعریف کرد.

طبقه بندی مولدهای مقیاس کوچک با توجه به قدرت نامی
طبق دستورالعمل اتصال به شبکه مولدهای مقیاس کوچک شرکت توانیر
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کالس

مقادیر نامی

کالس 1

کمتر از 20کیلووات

کالس 2

مساوی یا بیشتر از 20کیلووات و کمتر از 200کیلووات

کالس 3

مساوی یا بیشتر از 200کیلووات و کمتر از 1000کیلووات

کالس 4

مساوی یا بیشتر از 1مگاوات و کمتر از 7مگاوات

کالس 5

مساوی یا بیشتر از 7مگاوات و کمتر از 25مگاوات
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نمونه ای از انواع تولیدات پراکنده متصل به شبکه

11

فن آوری های مورد استفاده تولید توان در تولیدات پراکنده
فنآوریهای مورد استفاده در منابع تولیدات پراکنده ،گستره وسیعی را به خود اختصاص
دادهاند که از جمله می توان به :
 .1موتورهای دیزل
 .2توربین های گازی ،آبی و بادی کوچک
 .3زباله سوز
 .4فتوولتاییکها PV
 .5بیوماس

مزایای استفاده از تولیدات پراکنده
بطور کلی استفاده از نیروگاههای با تولید پراکنده در شبکه قدرت مزایای زیر را به همراه
دارد :
 -1کم کردن هزینه مربوط به تجهیزات قدرت
 -2کاهش تلفات انتقال قدرت
 -3سهولت امکان بازیافت گرما در این نیروگاهها CHP

 -4زمان نصب و بهرهبرداری کوتاه و انعطاف پذیر هستند
 -5تحقق خصوصی سازی واقعی با تبدیل سرمایهگذاران بزرگ به سرمایهگذاران کوچک
 -6کاهش آلودگیهای زیست محیطی و صوتی نیروگاههای بزرگ
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 -7کاهش تلفات با جایابی بهینه نیروگاههای تولید پراکنده در شبکههای توزیع
 -8آزاد شدن ظرفیت سیستمهای انتقال و توزیع اعم از خطوط و پستها
 -9استفاده بعضی از منابع تولید پراکنده از منابع تجدیدپذیر
 -10امکان کاربرد مجزا یا متصل به شبکه

اهداف استفاده از تولیدات پراکنده
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اهداف استفاده از تولیدات پراکنده را می توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد:
 از دیدگاه شرکت توزیع ( دولتی )
 از دیدگاه مشترك یا سرمایه گذار (شرکت های خصوصی )

اهداف استفاده از تولیدات پراکنده از دیدگاه شرکت توزیع
اگر مالک تولید پراکنده شرکت توزیع باشد ،اهداف مورد نظر میتواند :
 .1آزادسازی ظرفیت خطوط شبکه
 .2بهبود قابلیت اطمینان سیستم
 .3تولید همزمان برق و حرارت )(CHP

 .4بهبود کیفیت توان و و پروفیل ولتاژ
 .5کاهش تلفات در بخش انتقال و توزیع و افزایش عمر تجهیزات شبکه
 .6به تأخیر انداختن و بروزآوری شبکههای انتقال و توزیع و عدم نیاز به احداث نیروگاه
هایی با توان باال
 .7تأمین توان راکتیو
 .8تولید پراکنده میتواند سبب کاهش دیماند مشترکین در ساعات اوج مصرف شود که
این امر سبب کاهش هزینهها خواهد شد.
 .9با نصب تولید پراکنده میزان دیماند کلی شبکه پایین آمده و ظرفیت تولید بهبود
مییابد و لذا نیاز به رزرو کمتری در شبکه است.
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اهداف استفاده از تولیدات پراکنده از دیدگاه
شرکتهای خصوصی (مشترك) اگر مالکیت تولید پراکنده در اختیار مشترك یا شرکتهای
خصوصی باشد ،این اهداف میتواند :
 .1فروش برق و شرکت در بازار انرژی (بازار برق)
 .2فروش برق به عنوان سرویس جانبی
 .3افزایش قابلیت اطمینان
 .4بهبود کیفیت توان
 .5تولید همزمان برق و حرارت CHP

یکی از کاربرد مهم تولیدات پراکنده در  CHPاست.

نظارت بر تولیدات پراکنده
متأسفانه چون مالکیت بیشتر تولیدات پراکنده در اختیار مشترکین میباشد ،لذا
شرکتهای توزیع کنترل کمتری روی اندازه و محل نصب تولیدات پراکنده دارند .در
نتیجه برای جلوگیری از تأثیرگذاری منفی تولیدات پراکنده بر شبکه ی قدرت  ،باید یک
استاندارد کلی و جامع برای کنترل ،نصب و جایابی این تولیدات وجود داشته باشد .

علل رویکرد به منابع تولید پراکنده در ایران
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 .1کاربرد واحدهای کوچک توسط مصرفکنندگان ،صنعت برق را عمالً بتدریج
خصوصی میکند و این خصوصیسازی از اهداف دولت و وزارت نیرو میباشد و از
سرمایهگذاری ملی در زمینه تولید میکاهد.
 .2نصب تولید پراکنده در پایدار نگه داشتن ولتاژ ،اصالح تزریق قدرت راکتیو ،تزریق
قدرت اکتیو و حفظ فرکانس و نهایتاً بهبود کیفیت برق شبکه تأثیر مثبت دارد.
 .3آزادسازی تجهیزات فراوانی که به دلیل مصرف پیک شبکه ،الزاماً اضافه نصب شده و
بعضاً چندین برابر مصرف اوقات عادی شبکه سرمایهگذاری شده است.
 .4نصب تولید پراکنده در محلهای مصرف ،جابهجایی انرژی الکتریکی را در کل شبکه
متناسب با قدرت نصب شده کاهش میدهد ،در نتیجه تعویض هادیها ،کابلها و سایر
تجهیزات ،خصوصاً در شبکه توزیع کاهش مییابد.
 .5با توجه به نیاز بیست سال آینده کشور به بیش از  70هزار مگاوات مصرف پیک و در
نظر گرفتن ضریب ذخیره تولید ،بر مبنای گزارش مقدماتی صنعت برق ایران در سال
 1400بیش از  90هزار مگاوات قابل تولید در نیروگاهها به میزان سرمایهگذاری باالی
 20میلیارد دالر خواهد بود .هرچه بتوان این سرمایهگذاری را از طریق واحدهای تولید
پراکنده توسط مصرفکنندگان تأمین کرد ،میتوان از خروج ارز ناشی از فروش
سرمایههای ملی ممانعت کرده و برای خیل عظیم جوانان جویای کار ایجاد اشتغال نمود.

مطالعات فنی اتصال مولدهای مقیاس کوچک به شبکه
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 مطالعات پخش بار در حالت عادی و اضطراری
 مطالعات اتصال کوتاه
 مطالعات کیفیت توان
 مطالعات هماهنگی حفاظتی
 مطالعات سیستم زمین

شرایط فنی و محدوده پارامترهای شبکه جهت اتصال مولدهای
مقیاس کوچک به شبکۀ برق
 -1تنظیم ولتاژ
مولدهای مقیاس کوچک ممکن است باعث افزایش ولتاژ یا کاهش ولتـاژ در شـبکه
شـوند .بـه هـر صورت در مدار آمدن و خارج شدن از مدار مولدهای مقیاس کوچک نباید
باعث انحـراف ولتـاژ مصـرف کنندگان ،بیش از حد مجاز شود .

 -2هماهنگی با سیستم زمین شبکه
چگونگی ارتباط بین سیستم زمین ژنراتور تولید پراکنده ،ترانسفورماتور متصلکننده مولد
به شـبکه و سیستم زمین شبکه برق ،یکی از مسائل بسیار مهم در مطالعـات شـبکه هـای
بـرق در هنگـام نصـب و اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه میباشد .این مسأله تأثیر
مهمی در رفتار شبکه در هنگام وقوع انـواع خطاهای اتصالکوتاه در مکانهای مختلف شبکه
دارد.
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سیستم زمین مراکز تولید پراکنده باید بـه نحوی طراحی و اجرا شود که تأثیر نامطلوبی
بر شبکه برق نداشته باشد و بهرهبرداری از منبع تولید پراکنده در سناریوهای مختلف ،چه به
صورت مجزا از شبکه یـا مـوازی بـا شـبکه ،تـداخلی در سیسـتم حفـاظتی وهمچنین
بهرهبرداری از شبکه برق ایجاد نکند .اتصـال مولـدهای مقیـاس کوچـک بـه شـبکه بـرق
بایـد هماهنﮓ با سیستم زمین شبکﮥ برق باشد.

 -3سنکرونیزم
به طور کلی ،سنکرونیزم به یکسان بودن دامنﮥ ولتاژ ،فرکانس و زاویﮥ فاز بین شبکﮥ برق و
مولد مقیاس کوچک گفته میشود .

 -4هماهنگی تبادل توان
هنگامی که شبکه به هر دلیلی بیبرق میگردد ،مولدهای مقیاس کوچک نباید به
شبکه بـرق تزریق توان داشته باشند.
برای اطمینان از ایمنی کارکنان هنگام تعمیرات خط یا فعالیتهای مرتبط با بازیابی
سیسـتم ،الزم است که از برقدار شدن شبکه بدون هماهنگی با شرکت برق مربوطه
جلوگیری شود و مولدهای پراکنـده بدون هماهنگی با بهرهبردار شبکه برق به شبکه متصل
نگردند .

 -5تجهیزات جداسازی
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بین مولدهای مقیاس کوچک و شبکه برق باید تجهیز جداکنندهای وجـود داشـته باشـد
کـه بـه سهولت در دسترس بوده ،قابلیت قفل شدن داشته و وضعیت باز یا بسته بودن آن
نمایان و قابل رویـت باشد ،تا در صورت نیاز مولدهای مقیاس کوچک از شبکه قطع گردند.
تجهیز جداکننده ،مولد مقیاس کوچک را از لحاظ الکتریکی از شبکﮥ برق جدا میکند و
معمـوالً در نقطه اتصال به شبکه نصب میشود .این تجهیز جداکننده باید بتواند جداسازی
کاملی را ایجـاد کنـد بـه نحوی که ،اگر تجهیز جداکننده فعال شد و عمل جداسازی را
انجـام داد،
چنانچـه شـبکه بـرق یـا مولـد مقیاس کوچک برقدار شدند ،نباید شرایط مخاطره آمیز
یا ﻏیر ایمنی در شبکه ایجاد شـود و تجهیـزات و یا پرسنل حاضر در محل با خطری مواجه
گردند .بنابراین ،هدف اولیﮥ ایـن تجهیز ،فـراهم آوردن ایمنی کافی برای کارکنان در طی
دورة انجام تعمیرات خط یا فعالیتهای دیگر میباشد.

 -6اغتشاشات ولتاژ
به دالیل مختلف مثل ورود و خروج بارهای سلفی و خازنی بزرگ و سوئیچینﮓها و ...
ممکن اسـت ولتاژ شبکه از محدودههای مجاز فراتر رود .بمنظور حفاظت مولدهای مقیاس
کوچک در برابر اﻏتشاشات ولتاژ ،الزم است دامنـﮥ مـوج اصـلی برای ولتاژهای فاز به فاز و
فاز به زمین به طور متناوب اندازهگیری شود .
هنگامی که شرایط اضطراری بوجود میآید و ولتاژها در محدوده ی مجاز قرار ندارند،
مولدهای مقیاس کوچک باید مطابق بـا جـدول زیراز مدار خارج شوند.
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دامنه ولتاژ (درصدی از ولتاژ مبنا )

زمان قطع S

V<50

0.2 S

55<V<88

2.4 S

110<V<120

1.2 S

V>120

0.2 S

 -7اغتشاشات فرکانس
ورود و خروج مولدهای بزرگ یا بارهای بزرگ یا قطع شدن بخشی از فیدر و ...میتواند
باعث شـود فرکانس شبکه برای مدتی از محدودههای مجاز خارج شود .مولدهای مقیاس
کوچک باید از محدوده ی مجاز و قابل قبول فرکانس درشبکه ی برق پیروی کنند.
برای این منظور ،الزم است تا کلیه مولدها مجهز به رلههای حساس به فرکانس باشند و
هنگـامی که فرکانس سیستم پایینتر از محدوده جدول زیر شد مولد مقیاس کوچک قطع
شود .

20

 -8قطع خطا و وصل مجدد مولد مقیاس کوچک به شبکه
واحدهای نیروگاه مقیاس کوچک در هنگام وقوع خطا در شبکه باید از مدار خارج شوند،
بنـابراین ،الزم است این واحدها مجهز به حداقل تجهیزات برای اطمینان از خروج موفق
باشند .چنانچه خطایی در شبکه به وقوع بپیوندد مولدهای مقیاس کوچـک بایسـتی از
شـبکه جـدا شـوند ،بدین منظور باید یک طرح حفاظتی مناسـب بـرای نیروگاههـای
مقیـاس کوچـک پـیش بینـی گـردد و تجهیزات کلیدزنی مناسب در نظر گرفته شوند.
باید توجه شود ،در فیدرهایی که دارای ریکلـوزرهسـتند به منظور جلوگیری از وصل ﻏیر
سنکرون مولدهای مقیاس کوچک به شـبکه ،زمـان خـارج شـدن مولـد مقیاس کوچک از
شبکه باید کمتر از زمان اولین وصل مجدد ریکلوزر باشد.

 -9خروج از سنکرونیزم
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 -10فلیکر ولتاژ
فیلکر یکی از پدیدههای کیفیت توان است که ﻏالباً با تغییرات قابل توجهی در نـور
سـاطع شـده از المﭗ های التهابی همراه است و به واسطه تغییرات ناچیز در سطوح ولتاژ
ایجاد می شود .فلیکر مـی توانـد ناشی از راه اندازی مولد مقیاس کوچک یا تغییر پلهای
میزان تولید آن ایجاد گردد .منابع تولیـد پراکنـده نباید برای سایر مشترکان شبکه ی برق،
فلیکر قابل رؤیت و قابل توجهی ایجاد کنند.

 -11هارمونیک
 -12حفاظت در برابر تداخل الکترومغناطیسی
 -13ضربه
سیستم ارتباط دهندة مولد مقیاس کوچک به شبکﮥ برق باید قابلیـت تحمـل ضـربه
هـای ولتـاژ و جریان ناشی از شبکه را برابر با استاندارد  ANSI / IEEE std C62.41.2و یـا
 IEEE std C37.90.1داشـته باشد.

 -14جزیره ای شدن
جزیرهای شدن به قطع ارتباط و قطع تغذیه مجموعهای از سیستم برق با منبع توان
اصـلی اطـالق میشود که به دلیل از دست رفتن توان یا به دلیل از دست رفتن خطوط
ارتباطی ایجاد میشود  .برخی از مشکالت بهرهبرداری در شرایط جزیرهای عبارتند از:
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 عدم کنترل فرکانس و ولتاژ توسط بهرهبردار شبکه
 ممکن است هماهنگی سیستم های حفاظتی به دلیل تغییر در میزان جریان
اتصالکوتـاه در دسترس بر هم بخورد که این موضوع امنیت مشترکین را با خطر
مواجه خواهد کرد.
 در صورتی که در مدت ایجاد جزیره در شبکه ،مولد مقیاس کوچک بارهای مصرف
کننـدگان جزیره را تغذیه نماید ،در صورت ایجاد خسـارت بـه مصـرف

کننـدگان

مسـﺌولیت بـه عهـده شرکت برق میباشد.

تجهیزات مورد نیاز برای اتصال مولدهای مقیاس کوچک به شبکۀ
برق
مولدهای مقیاس کوچک برای اتصال به شبکه ی برق ،نیاز به تجهیزات خاصی دارند.
برای هر یـک ازکالس های قدرت مولدهای مقیاس کوچک و بسـته بـه محـل اتصـال مولـد
بـه شـبکه ،طـرحواره ی اتصـال جداگانه ای شامل دیاگرام تک خطی و نوع و مشخصات
فنی تجهیزات ارائه میگردد.
مشخصات مربوط به تجهیزات جانبی که در صفحه ی بعد به آنها اشاره شده است به
منظـور دریافـت پروانـه احداث باید توسط سرمایه گذار فراهم و به شرکت برق ارائه گردد.
بعد از تأیید تجهیـزات توسـط شـرکت برق ،سرمایه گذار می تواند نسبت به خرید آنها اقدام
نماید .در صورت خریـد یـک تجهیـز و مـورد تأییـد نبودن آن توسط شرکت برق ،کلیه
هزینه های تعویض آن بر عهده سرمایه گذار است.
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مهمترین تجهیزات اتصال مولدهای مقیاس کوچک به شبکۀ برق

ساختار جدید صنعت برق
فرایند خصوصی سازی در صنعت برق را تجدید ساختار در صنعت برق مینامند .تجدید
ساختار سیستمهای قدرت در برگیرنده مباحث همچون مدلهای مختلف تجدید ساختار و
مقایسه آنها با یکدیگر  ،معرفی انواع بازارهای برق و قراردادهای دوطرفه و قیمتگذاری آنها.
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بازار انرژی (بازار برق)
بازار برق سیستمی است برای خرید و فروش برق به صورت عرضه و تقاضا که به منظور
تعیین قیمت برق برپا میشود .در ساختار جدید صنعت برق ،بر خالف ساختار قدیم آن که
مدیریت تولید ،توزیع و انتقال ،مدیریتی واحد بود ،سیستمهای نامبرده به صورت مستقل
عمل میکنند در این میان  ،بازار برق به عنوان واسطی بین سیستمهای مذکور عمل خواهد
کرد و ساختار اقتصادی صنعت برق را به چهار بخش عمدهفـروش ،ترانزیـت ،خریـد عمـده
و خـردهفروش تقسیم مینماید.

انواع بازارهای برق
 .1بازار عمده فروشی برق
 .2بازار خرده فروشی برق
 .3بازار توان راکتیو
 .4بازار انتقال
 .5بازارهای پیش از موعد و همزمان
 .6بازار خدمات جانبی

بازار برق در ایران
بازار برق ایران کار خود را رسماً از تاریخ  ۱آبان  ۱۳۸۲آﻏاز نمود .این بازار یکی از زیر
ساختهای الزم برای خصوصیسازی شمرده میشود.
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در همین راستا بورس انرژی کار خود را از اسفند  ۱۳۹۱آﻏاز کرد و قرار است در آینده
نزدیک مشترکان نیز بتوانند برق را مستقیماً از بورس خریداری کنند.
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