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 سخن نخست

  ...!آموزش را دريابيم كه 

ون ر  آز د   با ون  جان  ش  ود، جا ر     آ
ناگفته پيداست كه دانش و آگاهي تا چه اندازه مهم و اثربخش 

  ! است و راهبر تا دست يابي به هدف

گزارشي كه در سايت خبري شركت مادر تخصصي توليدبرق 
. حرارتي، در دهه نخست ارديبهشت درج شده، باعث مباهات است

واحد توليد  583 از  واحد 380، در حال حاضربر اساس اين خبر 
يعني مگاوات  425هزار و  46در كشور به ظرفيت برق حرارتي 

مديريت بخش ،با درصد از مجموع ظرفيت توليد برق حرارتي67
خصوصي در حال ارائه خدمت به كشور است و الباقي ميزان توان 
توليد و مجموعه هاي نيروگاهي تحت مديريت بخش دولتي ارائه 
خدمت مي نمايد و اين بدان معناست كه كشور در بخش صنعت 

  .برق ـ خاصه توليد ـ به جايگاهي مناسب دست يافته است

خي فراخور به آن داده اما آنچه جاي پرسش است و اگر پاس
نشود سبب نگراني خواهد بود، توجه به يادگيري و برنامه داشتن 

چه آموزش در بخش . براي آموزش و به روزنمودن دانش است
مصرف و مديريت مصرف با هدف اجراي مديريت مصرف صحيح از 

اين وديعه ) محيط زيست(منابع ملي و همچنين حفظ كره زمين 
ين آموزش متخصصين فعال در صنعت برق بي همتاي الهي و همچن

ـ خاصه توليد ـ با هدف بهبود بهره وري و راندمان و استفاده صحيح 
از تكنولوژي روز جهان كه در حيطه دانش بشري قابل دستيابي 

  .است

آنچه اصنا به مديران، كارشناسان و در يك كالم، فعاالن صنعت 
هر بيشتر به اين  توليدبرق يادآوري مي نمايد، آموزش است و توجه

  !مهم

برگزاري آموزش ها كوتاه مدت و بلند مدت، برپايي همايش ها و 
نشست هاي مختلف تخصصي ـ آموزشي مرتبط با نيروگاه، همراهي 
و همپوشاني و آموزش هاي ميداني بين نيروگاهي، اين قوت را به 
صنعت توليدبرق خواهد داد كه با اطمينان هر چه بيشتر گام بردارد 

تواند با فراغ بالي هر چه بيشتر به آينده و برنامه استراتژيك بلند و ب
  .مدت، توجه نمايد

 نده اي درـچ پيشرفت و آيـي انديشند كه هيـن مـوانان به ايـج

  !انتظار آنان هست؟

آماده بودن نسل فرهيخته وارث آنچه داريم و ( جانشين پروري
توان فعاليت با يافته هاي تكنولوژيك ، )آنچه بايد بدست آوريم

جديد بشري، تفكر براي نوآوري، جا نماندن از قافله درحال حركت 
  !را چه شد؟... مديرپروري، ارتقاء و دانش و تكنولوژي، 

    شهر ياران بود و خاك مهربانان اين ديار

  !مد، شهرياران را چه شد؟مهرباني كي سر آ    
  

}}  
  !در روابط عمومي »مديريت رويداد«

هفدهمين نشست روابط عمومي هاي نيروگاهها در فضاي 
مديريت رويداد در روابط «، با موضوع 19/2/1400مجازي به تاريخ 

  .اجرا شد» عمومي

دومبن وبينار روابط عمومي هاي نيروگاهها پيرامون راهبري يك 
  . رويداد در نيروگاه، به تفصيل گفتگو كرد

آقاي پورعسگر ـ معاون روابط عمومي شركت مادر تخصصي 
توليدبرق حرارتي ـ از رويداد، انواع رويداد، نحوه هدايت آن تا 

  .حصول نتيجه مطلوب سخن گفت

ارزيابي پس از اجرا از محوهاي اصلي  اصول برنامه ريزي، اجرا و
تشريح موضوع و تعيين هدف و نحوه و چراهاي دست . سخن بود

يابي به هدف، قبل از ورود به رويداد بخش برنامه ريزي را شكل مي 
در بخش عملياتي رويداد در حال واقع شدن است كه اجراي . دهد

  .بردبرنامه تعيين شده ما را به سمت هدف تبيين شده، خواهد 

اصل ارزيابي برنامه اجرا شده به ما خواهد گفت كه تا چه ميزان 
به هدف مورد نظر رويداد دست يافته ايم و آيا نقطه الزم به بهبود 

  .جهت بهتر عمل نمودن در رويدادهاي بعدي كدام است

پورعسگر در سخنان خود به موارد الزم به لحاظ شدن در برنامه 
حدوث رويداد؛ شناسايي عوامل شكل از قبيل تعيين زمان و مكان 

در رويداد يا ميهمانان، اشاره و ادامه داد تعيين ) حاضر(دهنده 
سطح امكانات و تجهيزات مورد نياز در بخش هاي تردد، اسكان، 
حضور در فرايند فيزيكي يا مجازي، رسانه ها و نحوه حضور و 

نوع ، بر مبناي ...همراهي شان با رويداد جهت انعكاس مطلوب و 
  .، اشاره نمود...رويداد، جايگاه افراد همراه رويداد و 

  1400نيروگاهها در سال وبينار دوم روابط عمومي 
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علي (اضافه مي گردد در ابتداي برنامه، روابط عمومي اصنا 
، ضمن تسليت ايام شهادت مولي الموحدين حضرت علي )سنائي

و تسليت درگذشت همكاران صنعت برق در واقعه سيل استان ) ع(
مين وبينار، به معرفي كرمان، پس از خيرمقدم به همراهان با هفد

  .ميهمان برنامه پرداخت

در بخش ديگر اين وبينار، مهندس حسين مهريان ـ دبير اصنا ـ  
ضمن تقدير از همراهي روابط عمومي نيروگاهها با سلسله وبينارها و 
تشكر از ميهمان برنامه، مواردي همچون برنامه هاي آموزشي 

بط عمومي، نحوه شركت مادر تخصصي توليدبرق حرارتي مختص روا
تامين منابع مالي در رويدادها و برنامه تقدير از برتر هاي عرصه 
فعاليت روابط عمومي نيروگاهها توسط آن، نحوه مشاركت و هم 

 .افزايي اصنا و شركت مذكور را از سخنران نشست جويا شد

آغاز گرديد، ساعت  10اضافه مي گردد اين نشست كه از ساعت 
  .ر خود پايان داددقيقه به كا 15و  12

  

 20بنا بر گزارش ايرنا و به نقل از سخنگوي صنعت برق، 
هزار دستگاه مولد برق 

 20خورشيدي قابل حمل به 
در سال  يهزار خانوار عشاير

  .تحويل خواهد شد 1400
هاي آغازين دهه از روز

سوم ماه ارديبهشت بخش 
تحويل مولدهاي برق خورشيدي كوچك به اين گروه نخست 

  .خانوار را شامل خواهد شد 3,000آغاز شد كه 
ـ سخنگوي صنعت برق ـ در بخش  مصطفي رجبي مشهدي

عشاير از  يدرصد 10سهم ديگري از سخنان خود با بيان 
ادامه اجراي طرح تا تكميل آن : گفت ،پرداخت هزينه طرح

  .خواهد يافت
سازمان امور در همين زمينه، رئيس  الزم به ذكر است

هزار  20تحويل : بيان داشتعشاير ايران نيز در اين خصوص 
دستگاه پنل و مولد خورشيدي كوچك قابل حمل به عشاير 

هاي مهم حمايتي  ، يكي از اقداممورد نياز تامين برقجهت 
            .است

  برق نيوز، نقل از ایرنا :منبع

  
  

، بهاي هر كيلووات ساعت برقي كه ما در برق نيوز به گزارش
تومان است و اين در حالي  70پردازيم حدود مان ميمصرف خانگي

طور روميزي بهاست كه ما براي خريد هر برگ دستمال كاغذي 
درصد از برق كشور از 80بيش از . پردازيمتومان مي78متوسط 

شود كه عمدتاً گاز و ساير هاي حرارتي توليد مينيروگاه طريق
مابقي آن نيز به . سوزانندهاي فسيلي براي توليد برق ميسوخت

  .شودهاي برقابي، بادي و خورشيدي تأمين ميوسيله نيروگاه

شود واحد توليد برق مي580حرارتي كه شامل  نيروگاه 129از 
از منظر ظرفيت . درصد خصوصي هستند 60درصد دولتي و 40

درصد و سهم  60هاي خصوصي منصوبه سهم توليد برق در نيروگاه
در توليد انرژي نيز سهم نيروگاه. درصد است 32هاي دولتي نيروگاه

. د استدرص40هاي دولتي درصد و سهم نيروگاه 60هاي خصوصي 
مگاوات نيروگاه موجود  500هزار و 68هزار مگاوات از 23نزديك 

هزارمگاوات از آن در 12حرارتي كشور دولتي است كه قرار است 
اي به ورود به بازار گذاري عالقهبورس ارائه شود اما آيا سرمايه

  صنعت برق كشور را دارد؟

مديرعامل برق 
تار ــساخ: حرارتي گفت

رق نعت بـصادي صـاقت
روش ــر فـكه مبتني ب

ه ـرق بـاي ب ارانهـي
كنندگان است،  صرفـم

دم ـدر كنار ع
بيني راهكارهايي  پيش

ها و  هاي مالي، اين صنعت را با چالش مؤثر براي جبران كسري
كه كسري بودجه نهادهاي  اي مواجه كرده است مشكالت عديده

به بخش حاكميتي فعال، افزايش بدهي و تعهدات معوقه وزارت نيرو 
شدن شركت هاي فعال در حوزه توليد، توزيع و  دهخصوصي، زيان

انتقال نيروي برق، ناتواني بخش دولتي و خصوصي در بازپرداخت 
ها، كمبود نقدينگي و سرمايه در بهنگام اقساط و تسويه بدهي
  .نتيجه آن استگذاري گردش و كاهش معنادار سرمايه

هاي اشي از اعمال تحريمدر كنار مشكالت تبعي نمذكور موارد  
المللي، صنعت را در موقعيتي قرار داده است كه درصورت عدم بين

  !هزار خانوار عشايري از مولد برق 3برخورداري 

 قيمت 1 برگ دستمال كاغذي بيشتر از 1 كيلووات برق!
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اي و بلندمدت در كنار راهكارهايي مقطعي تدوين راهكارهايي ريشه
و گذرا، دستيابي به هدف تأمين برق پايدار را در آينده نه چندان 

  . دهداي بزرگ از ابهام قرار ميدور در هاله
هايي كالن سياست بهبخش ديگري از سخنانش، در طرزطلب 

گذاري انرژي الكتريكي اصالح نظام تعرفه همچوندر اين حوزه الزم 
، )اي انرژي الكتريكيگذار از ديدگاه عرضه يارانهبا هدف بلندمدتي(

اصالح گردش مالي صنعت برق، جذب منابع خارجي جهت تأمين 
جهت تأمين مالي مالي صنعت نيروگاهي و جذب منابع داخلي 

  .صنعت نيروگاهي اشاره كرد

  

 رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالميگفتگوي در 
  ، بيان شدبا هيأت مديره سنديكا

رئيس كميسيون صنايع و معادن  ـ اكبري تاالر پشتي
هاي صنعت  بررسي چالش ا هدفبـ مجلس شوراي اسالمي 

ي صنعت برق ايران، با ها و پيشنهادات سنديكا برق و راهكار
  .هيأت مديره سنديكا به گفتگو نشست

انتظار ما به  و ظرفيت صادراتي صنعت برق مغفول مانده
هاي ذيربط اين  عنوان بخش خصوصي از همه اركان و نهاد

است كه به توانمندي صنعت برق در صادرات اهتمام داشته 
  . هاي الزم را به عمل آورند باشند و حمايت
ـ پس از طرح  رئيس هيات مديره سنديكاـ  علي بخشي

يت توان از ظرف با رفع موانع موجود مي: موضوع فوق ادامه داد
ميليارد دالري كه براي صنعت برق برآورد شده است،  20

محور است و  صنعتي دانش ،صنعت برق. بهترين بهره را برد
ارزش افزوده صادرات اين . قدرت رقابتي قابل توجهي دارد

بر اين . برابر متوسط ساير صنايع در كشور است 8صنعت 
نفع اساس استفاده از توان صادراتي صنعت برق نه تنها به 

هاي فعال در اين حوزه است، بلكه زمينه ساز دستيابي  شركت
  .به منافع ملي و توسعه كشور نيز خواهد شد

سنديكا به : وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت
شركت فعال در حوزه صنعت برق،  570عنوان نماينده بيش از 

ها را در جلسات مختلف و با  ها مشكل قرارداد ها و بار بار
ن كشور در ميان گذاشته و پيشنهاداتي براي رفع اين مسئوال

بحث اقتصاد برق و مطالبات فعاالن . مساله مطرح كرده است
درگير   ها با آن اين صنعت از ديگر مشكالتي است كه شركت

ها و تدوين  هستند، اما اولويت امروز ما پيگيري اصالح قرارداد
م صنعت برق را از هاي جديد با شرايط روز است تا بتواني قرارداد

  .گرفتاري نجات دهيم
معاون ـ عليرضا اسدي  بخشي ديگر از اين نشست،در 

هاي  چالش با موضوع گزارشي ـ ريزي سنديكا  پژوهش و برنامه
پيشنهادي جهت هاي  و راهكار 1400صنعت برق ايران در سال 

در . پرداخترا به سمع حاضرين زدايي از توليد  پشتيباني و مانع
رش سهم صنعت برق در اقتصاد ملي و وضعيت اين گزا

هاي اقتصادي و ظرفيت توليدي و صادراتي زنجيره تامين  بنگاه
  .صنعت برق تشريح شد

با ـ نيز نايب رئيس هيات مديره سنديكا ـ نصراله رهنما 
اشاره به زيرساختي بودن صنعت برق و نقش آن در توسعه 

اخير به  هاي صنعت برق ايران طي سال: كشور اظهار كرد
خودكفايي رسيده و پيشرفت قابل توجهي داشته و از نظر 

وي با تاكيد بر . هاي بااليي است علمي و فني داراي استاندارد
كه درصد هم رسيده  200ه به  اينكه تورم در حوزه صنعت گا

گشتن تر  تر و نحيف و ضعيفشدن بدهكارتر باعث متاسفانه 
روز هيچ رغبتي براي ام. شده استهاي فعال اين حوزه  شركت

بخش خصوصي در زمينه صادرات نمانده چرا كه هيچ حمايتي 
گيرد و نگاه حاكميت به صادركننده و  از صادرات صورت نمي

توجهي  بيو  توليدكننده فقط درآمدزايي براي امور خود است
توليدكنندگان صنعت برق  ،تمام و مطالبات سنگين اين حوزه

  .از بين رفتن رسانده استكشور را به مرحله نابودي و 
   ونـيرامــچنين پـت همـن نشسـردد در ايـه مي گـافــاض
  ر كيفيت تجهيزات و ـرورت نظارت بـضوعاتي مانند ـوضـم

  !مغفول مانددن ظرفيت صادراتي برق
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  )بولتن داخلي(دوهفته نامه انجمن صنفي نيروگاههاي ايران
  )علي سنائي(روابط عمومي: تهيه، تدوين و نشر 

ترين مسئله صنعت برق  جدي، هاي صادراتي صنعت برق كاال
پرداخت به موقع مطالبات بخش ، ها موضوع قرارداديعني 

عدم حمايت دولت ، در كشورقيمت برق ، ارزان بودن خصوصي
، ...در بخش صنعت برق و  از توليدكنندگان و صادركنندگان

  برق نيوز: منبع         .سخن به ميان آمد
 

  

  تر شده ماه امسال پنج درجه نسبت به مدت مشابه پارسال گرم فروردين

 نيروگاه كاهش فعاليت و منابع آبي كشور يدرصد 36كاهش 
كاهش به ميزان چهار هزار مگاوات را آبي، تراز توليد و مصرف  برق
  .داد

در  1400غالمعلي رخشاني مهر در نشست شوراي پايايي سال 
بر اساس اعالم سازمان هواشناسي : بيان داشتشركت برق باختر، 

ماه امسال پنج درجه نسبت به مدت مشابه پارسال  كشور، فروردين
هاي  هاي بهاري چاه دليل كاهش بارش تر شده و از طرفي به مگر

ند ه اهاي قبل فعاليت خود را آغاز كرد كشاورزي نيز زودتر از سال
  .صورت غيرمتعارف باال برده است كه اين موضوع، مصرف برق را به

مصارف خانگي و وسايل  :ادامه داد معاون هماهنگي توزيع توانير
دليل گرماي شديد  كشور نيز به خصوص در جنوب سرمايشي به

رويه  زودتر از سال گذشته وارد مدار شده كه جبران تداوم مصرف بي
انرژي يا بايد از طريق خاموشي دادن به مشتركان صورت گيرد و يا 
با مديريت بهينه مصرف و همراهي هدفمند مردم، متوسط مصرف 

  .كاهش يافته و تعادل در توليد و مصرف برق ايجاد شود

دليل كاهش نزوالت آسماني بخشي   به ،عالوه بر اين: وي افزود
آبي كشور نيز امسال در اختيار نيست و  هاي برق از ظرفيت نيروگاه
درصد از منابع آبي كشور كمتر شده كه با  36بر همين اساس 

آبي، تراز توليد و مصرف به ميزان  هاي برق كاهش فعاليت نيروگاه
  .ه استچهار هزار مگاوات كمتر شد

 مگاوات هزار 26حدود مصرف: مهر گفتاضافه مي گردد رخشاني
وسايل در بخش هزار مگاوات برق مورد نياز در پيك تابستان  60از 

كولرهاي استفاده از كولرهاي اضافي و نمودن خارج است، سرمايشي 
كولرهاي آبي در مدار قرار دادن درجه و  25با دماي متوسط گازي 

جايي مصارف غير ضروري يا پر مصرف به  جابه ، )كم( دور كند با
در حوزه مصارف خانگي مي تواند مؤثر باشد و  ساعت غير پيك

  .برسد  ها به حداقل ممكن دست كم ميزان خاموشي

  برق نيوز: منبع

  

  

  

  

  

  

افزايش ظرفيت نيروگاه هاي كشور و نيروگاه 
  !هاي تجديد پذير با نيازها متناسب است؟

  
  

  

  

  

  

  

  

  !مگاوت كاهش تراز توليد و مصرف 4,000


