
 پيك اصنا ـ دوھفته نامه داخلي
 

 

 No 36, Third year Apr 2021                                                                 1400اول ارديبهشتم؛ نيمه سو؛ سال 36شماره ي 

 

1 

 سخن نخست

  مديريت مصرف برق از نگاهي ديگر

بارها و بارها سخن از مديريت مصرف برق به ميان آمده و 
مي آيد؛ سياست هايي همچون تغيير ساعت كار ادارات، تغيير 
 ساعت رسمي كشور، سعي در ترويج فرهنگ مصرف درست

، توسعه نيروگاههاي توليد برق، طرحهاي تشويقي ويژه )بهينه(
مصرف كنندگان جهت صرفه جويي، ابالغ دستورالعمل مصرف 

كه تا حدودي هم موفقيت ... بهينه در ادارات، اعمال جريمه و 
  .آميز بوده است

  :مي خواهيم بخش هاي ديگري را هم ببينيم

اقليمي و آب معماري كشور به چه ميزان بر مبناي شرايط  -
 !و هواي منطقه است؟

معماري كشور تا چه اندازه به موضوع مصالح و لوازم مورد  -
استفاده در ساخت و موضوع نورگير بودن بناها توجه 

 !دارد؟

نقش رنگ و استفاده صحيح از آن به چه ميزان در احداث  -
 !بنا لحاظ مي شود؟

 به پراكندگي تراكم جمعيت و ساخت و ساز ناشي از ان به -
دليل عدم توزيع همگن منابع و امكانات تا چه حد توجه 

 !مي شود؟

تا چه ميزان به هماهنگ بودن ساخت و ساز بناهاي  -
با احداث فضاهاي ... مختلف مسكوني، اداري، تجاري و 

 !بهينه ساز شرايط زيست محيطي، توجه مي شود؟

تا چه ميزان به ايجاد فضا و بناهاي گردشگري ـ تفريحي  -
 !همگون با اقليم توجه مي شود؟همخوان و 

آيا توجه به سؤاالتي از اين دست كه ارتباطي اثر گذار در 
ميزان مصرف انرژي خواهد داشت، نمي تواند راهگشا باشد و 

  !اثربخش؟

  

  

طرح  »آب و محيط زيست«و » انرژي«تشكيل وزارتخانه هاي 
  .گرديد

 ضو هيئت رئيسه كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالميع
آب و محيط  ؛انرژي«هاي  طرح تشكيل وزارتخانه :خبر داد
  .از سوي جمعي از نمايندگان تدوين شد» زيست

اين بر اساس : خبرگزاري تسنيم در گزارش خود اشاره نمود
 تفكيك خواهد شد وآب و برق وزارت نيرو هاي طرح بخش

مي قرار » آب و محيط زيست«آب زيرنظر وزارتخانه بخش 
شكل خواهد » وزارت انرژي«در قالب برق نيز  مجموعهو  دريگ

  .گرفت

در ـ  نايب رئيس كميسيون انرژي مجلسـ نژاد  هادي بيگي
وزارت انرژي به شفافيت و انسجام  تشكيل: اظهار داشتادامه 

هاي  ژيبا الحاق بخش برق و انر تاكند ميحوزه نفت كمك 
هاي بادي و خورشيدي به وزارت  غيرفسيلي از جمله انرژي

  .فراهم گردددر حوزه انرژي  تمركز و توانمندي بيشتريجديد، 
 تسنيم: منبع

  

رياست قوه طي درخواستي به سنديكاي صنعت برق ايران 
با تشكيل كارگروه ويژه رفع مشكالت : بيان داشتقضاييه 
هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي صنعت برق در  شركت

هاي صادراتي اقدام كند تا  كمك به رفع مشكالت شركت
هاي الزم براي توسعه روزافزون صادرات خدمات فني  زيرساخت

  .و مهندسي صنعت برق فراهم شود

از صنايع غيرنفتي صادراتي يكى به عنوان ان يرق اصنعت بر
در كفايى دبر خووه عالاخير  ال هاس طي اين ،كشورموفق 

  ؟!هاي صادراتي صنعت برق و انرژي رفع مشكالت شركتمتولي 

  »انرژي؛ آب و محيط زيست«طرح تشكيل وزارتخانه هاي 
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درات صان در خشاو درموفق اي  نامهركا، خلىي داهازنياتأمين 
ر ماس آساابر . ستاشته دامهندسى و فنى ت خدماات و تجهيز

صد در 98ه قريب برت، توسعه تجان مازساي سومنتشر شده از 
ق سهم صنعت برر، مهندسى كشوو فنى ت خدمادرات صااز 
ر پيمانكاهاي  انمندي شركتستى تودربه ر ماآين ده و ابو
. دهد ن مينشارا مهندسى و فنى ت خدماه توليدكنندعنوان  به
اي بررا مينه ها، ز د پروژهبر پيشبروه عالتوجه،  ظرفيت قابلين ا

ر سمى كشور رماآبق كه ط(برقى ات تجهيزدرات توسعه صا
م قالانسبت به ساير ي براهشت برافزوده  ارزآوري و ارزش

ري و در بستر پيمانكاهاي  پروژهقالب ، در )نددارتى دراصا
  .هم مىكندامهندسى فرو فنى ت خدماصادرات 

عدم ثبات در مقررات حاكم بر صادرات « از قبيلمشكالتي 
مبادالت مالي  هاي باالي مشكالت ناشي از هزينه«و » و واردات
هاي حاصل از صادرات از خارج به داخل كشور،  جايي ارز و جابه

المللي براي حضور در  محدوديت صدور ضمانتامه بانكي بين
فقدان ديپلماسي تجاري موثر براي «و » المللي مناقصات بين

موانعي » هاي هدف حمايت از صادركنندگان ايراني در كشور
اي  اي و فرامنطقه دراتي منطقههاي صا جدي براي گسترش بازار
كه با رفع اين مشكالت، دستيابي به  اين صنعت ايجاد است

ميليارد دالر براي صنعت برق كشور  10صادرات ساليانه 
تشكيل كارگروه و يا  به همين خاطر،. امكانپذير خواهد بود

هاي صادراتي  ستادي ويژه براي بررسي و رفع مشكالت شركت
  .يار راهگشا خواهد بودصنعت برق و انرژي بس

  برق نيوز :منبع

  

سال : صدراعظم آلمان گفت
درصد از برق  46گذشته ميالدي، 
هاي تجديدپذير  آلمان را با انرژي

 2030استحصال كرديم و تا سال 

آنگال مركل در كنفرانس . درصد خواهيم رساند 65آن را به 
آمريكا بار : آمريكا گفت» اجالس تغييرات آب و هوايي«مجازي 

هاي اقليمي بازگشته است كه مي تواند شروع  ديگر به سياست
آب و (چنانچه بخواهيم توافقنامه . خوبي در اين زمينه باشد

ك هاي مشتر پاريس را اجرا كنيم، نيازمند همكاري) هوايي
  .هستيم

مشاركت ملي آمريكا نشان به اينكه  خانم مركل با اشاره
ما در برابر  :، افزودبسيار مهمي براي كل جامعه جهاني است

مرتبط با جهاني قرار داريم كه  با اهميت و بزرگيك وظيفه 
آلمان به ميزان چهل درصد از . استشيوه زندگي و اقتصادمان 

ميالدي خود كاسته  1990انتشار گاز دي اكسيد كربن سال 
ميالدي به  2050است و اتحاديه اروپا نيز تصميم دارد تا سال 

نقطه صفر آاليندگي از طريق انتشار گاز دي اكسيد كربن برسد 
. كه اين تصميم طبعا براي دولت فدرال آلمان نيز معتبر است

 55به ميزان حداقل  ،ميالدي 2030ما در نظر داريم تا سال 
  .ميالدي بكاهيم 1990ار اين گاز به نسبت سال درصد از انتش

اتحاديه اروپا : وي در بخش ديگري از سخنان خود افزوود
و اكنون  رسيده استتوافق به عملي شدن اين هدف  بر سر

قرار است آلمان  و دستورات الزام آور را تدوين و تنظيم كرده
در . اين هدف انجام دهدتحقق نيز سهم و مشاركت خود را در 

لمان، قانون الزام آور محافظت از آب و هوا، راه را براي آ
  .كند دستيابي به نقطه صفر آاليندگي هموار مي

هرچند زغال، امروز : آنگال مركل آنگال مركل تصريح كرد
رود، اما  همچنان يك حامل مهم انرژي در آلمان به شمار مي

هاي زغالي خارج  ميالدي، ما از سوخت 2038حداكثر تا سال 
شويم و به جاي آن، بيشتر در استحصال برق از طريق  مي

سال گذشته . كنيم هاي تجديدپذير سرمايه گذاري مي انرژي
، چهل و شش درصد برق مورد نيازمان را از )ميالدي 2020(

درصد از برق آلمان با انرژي هاي تجديدپذير 46توليد   



 پيك اصنا ـ دوھفته نامه داخلي
 

 

 No 36, Third year Apr 2021                                                                 1400اول ارديبهشتم؛ نيمه سو؛ سال 36شماره ي 

 

3 

هاي تجديدپذير استحصال كرديم و قصد داريم تا  طريق انرژي
  .درصد ارتقاء دهيم 65را به  اين ميزان  2030سال 

 نيوز برق : منبع

  

اگر دچار مشكل خواهد شد در بخش انرژي برق كشور 
  .نداشته باشيمتوليد و توزيع برق امه اي براي تغيير ساختار نبر

نماينده مردم ، هادي بيگي نژاد
و   شوراي اسالميمالير در مجلس 

عضو هيات رئيسه كميسيون انرژي 
در بخش كشور : مي گويد مجلس

دچار مشكل خواهد شد انرژي برق 
نداشته توليد و توزيع برق امه اي براي تغيير ساختار ناگر بر
  .باشيم

توليد برق به ميزان نياز كشور ي ادامه مي دهد در بخش و
اين مسئله گاليه  ؛ايم ريزي و البته عملكرد درستي نداشته برنامه

ها صحبت  اندازه مجلس از دولت است چراكه فقط درباره چشم
به  1415ها بايد تا سال  كنند در حالي كه مطابق سياست مي

  .هزار مگاوات برق رسيد 100توليد 

كميسيون : بيگي نژاد در بخش ديگري از سخنانش گفت
هاي باالدستي همچون  انرژي كم و كيف اجراي سياست

دنبال  1415هزار مگاوات برق تا سال  100ابي به توليد دستي
ها نيازمند همت جمعي  اجراي اين نوع سياستكه  كند مي

هاي مختلفي همچون تامين  توان هر روز به بهانه است، نمي
و صنايع را قطع كرد در حالي  هاهمصرف خانگي، برق كارخان

. ايع شدوري صن كه بايد با افزايش توليد مانع از كاهش بهره
هزار  100هايي براي توليد  بايد از دولت پرسيد چه قدم

هزار مگاوات از ظرفيت  40كه  1415مگاوايت برق تا سال 
افزايش گرماي هوا و در  انجام داده است؟ ،شود فعلي بيشتر مي

خانه ماندن مردم به دليل شيوع بيماري كرونا مصرف برق را در 
سئله بحران كمبود برق سال جاري افزايش داده است و اين م

لذا بايد براي آن  خواهد داشت،در پي  ،را در تابستان پيش رو
  .فكري كرد

: انرژي مجلس اضافه نمود نعضو هيئت رئيسه كميسيو
هاي گذشته همچون بكارگيري  مديريت در حوزه برق طي سال

هاي تشويقي براي بخش خصوصي با هدف افزايش توليد  روش
براي تامين برق مورد نياز در سال جاري را برق، تجربه كافي را 

در اختيار مديران قرار داده است لذا درصورت اعمال مديريت 
  .توان با كمترين مشكل از تابستان امسال عبور كنيم درست مي

  خانه ملت: منبع

 

  

ترين عواملي است كه به  عمدهمديريت حاكم بر وزارت نيرو يكي از 
  ايجاد اين چالش در صنعت برق كشور منجر شده است

در روزهاي پرمصرف، كشوري كه دومين مخازن گاز دنيا را 
هاي گازي و بخاري دنيا  يكي از پنج توليدكننده توربين و دارد

درصد تجهيزات حوزه توليد، انتقال 90محسوب شده و بيش از 
كند، چرا هر سال براي  و توزيع برق را در داخل توليد مي

، دچار )تابستان( تامين برق مورد نيازش در روزهاي پرمصرف
  ؟استمساله و مشكل 

كاي مديره سندي رئيس هيات نايب
ـ  هاي توليدكننده برق شركت

ـ با بيان نكته  گفتار ابراهيم خوش
تامين برق در روزهاي : فوق گفت

يكي از كه هاست  گرم سال، مدت
هاست كه  هاي بزرگ صنعت برق كشور است و ما سال چالش

امسال اما . گذاريم سر مي تابستان را با بيم خاموشي پشت

  ! 1415هزار مگاوات برق تا سال  100براي توليد  ...

  !مسأله و مشكل هرساله در تامين برق مورد نياز
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  )بولتن داخلي(دوهفته نامه انجمن صنفي نيروگاههاي ايران
  )علي سنائي(روابط عمومي :تهيه، تدوين و نشر 

ها و  كاهش بارندگيبه دليل  97صنعت برق مانند تابستان 
آبي، چالش تامين برق ابعاد  هاي برق كمبود آب در نيروگاه

تري دارد و بدون ترديد بايد در انتظار مشكالت  گسترده
البته نبايد اين . مضاعفي نسبت به يكي، دو سال اخير باشد

مساله را از نظر دور داشت كه آغاز روزهاي گرم از ابتداي 
مي زودتر از زمان معمول پيك، و افزايش مصرف ك  ارديبهشت

شايد به همين دليل است كه . به اين چالش دامن زده است
با شعارهايي مانند لزوم  1400وزارت نيرو كارش را در سال 

جويي يا اجبار به تعطيلي صنايع در اوج مصرف و  صرفه
هاي دولتي آغاز  همچنين مانور خاموشي در ادارات و سازمان

ين مساله كامال پذيرفته شده است كه در حقيقت ا. كرده است
صنعت برق، براي تامين برق در تابستان امسال كار بسيار 

  .دشواري در پيش دارد

يابي دقيق  بدون ترديد ريشه: خوش گفتار ادامه مي دهد
اين موضوع نيازمند يك بررسي گسترده ميداني از همه عوامل 

الي به آنچه و بازيگران موثر صنعت برق است، اما با نگاهي اجم
خواهيم يافت كه مديريت حاكم بر  گذرد در در اين صنعت مي

ترين عواملي است كه به ايجاد اين  وزارت نيرو يكي از عمده
چراكه اين . چالش در صنعت برق كشور منجر شده است

ساله بودجه سال و مصوبات  وزارتخانه به قانون برنامه پنج
وزارت نيرو تصويب  شوراي اقتصاد كه عمدتا به پيشنهاد خود

شوند، پايبند نيست و به سادگي و به دلخواه از اجراي آن  مي
سازتر  تر و مشكل اين مساله، جايي عميق. زند سر باز مي

نفعان كه عمدتا شامل فعاالن  شود كه شكايت ذي مي
ماند،  ثمر مي خصوصي است، به مراجع قانوني هم بي بخش

هايي از اجراي  ه روشچراكه در نهايت باز هم وزارت نيرو ب
  .زند احكام قانوني سر باز مي

ترين  اصلي: وي در بخش ديگري از سخنان خود مي افزايد
توجهي مجموعه مديريتي وزارت  نمود اين رويكرد و نشانه بي

نيرو به مشكالت اين حوزه هم اين است كه وزير نيرو بيش از 
با  سه سال است كه حتي زمان كوتاهي را به نشست رو در رو

گذاري در توليد برق  ترين تشكل سرمايه نمايندگان بزرگ
عنوان  ايم كه به دهد و ما حتي فرصت نداشته اختصاص نمي

درصد برق كشور با وزير نيرو سر  60توليدكنندگان بيش از 
در اين شرايط . ميز مذاكره بنشينيم و مشكالتمان را بيان كنيم

ايط حاكم را داشت و توان انتظار بهبود يا تغيير شر قطعا نمي
قاعدتا سوال اين است كه با وجود چنين رويكردي در وزارت 

خصوصي و  رود كه فعاالن بخش نيرو، آيا همچنان انتظار مي
مند باشند؟  گذاري در صنعت برق عالقه غيردولتي به سرمايه

مساله ديگري كه درخصوص چالش تامين برق در پيك 
است كه عمده  مصرف، بايد به آن توجه جدي شود اين

گذاران در توليد برق الينحل باقي مانده و  مشكالت سرمايه
گرايي در وزارت نيرو  اساسا با پاسخگويي مناسب، موثر و عمل

اين مساله خود يكي از عواملي است كه . مواجه نشده است
هاي نيروگاهي و عدم رشد توليد به تناسب  گذاري توقف سرمايه

  .دنبال داشته است بههاي انجام شده را  بيني پيش

پيك اصنا به آنچه مطرح شد، اين نكته را مي افزايد كه با 
وجود همه اين مشكالت، بخش توليد وظيفه خود را به خوبي 
به انجام مي رساند والزم است كه به مسائل مبتالبه در بخش 

، روش مصرف و تجهيزات )هدر رفت برق(هاي انتقال و توزيع 
دارد توجه نموده و مشكالت آن مرتفع انتو لوازم برقي غير اس

  برق نيوز :منبع            .گردد

ب دا شاه  ر  ی آن  ب                                      ع ن دل  ه با ا ی دا   ا
ت ی آگاه ا رار ع ت                                   ب ز ا ّراهللا ا م  ب    دل 

یر و ع ت والی  ی                                      وان،  و ع ی  دا  جان عالم  
  


