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 سخن نخست

  1400توليد انرژي برق، آغاز خرداد در سال 

م م یاری دا م  ما ز یاران  ی پندا ه  ود، آ ط   ود غ
خاموشي در روز نخست خرداد ماه، سبب شد تا نگاهي به ميزان 

همچنين مقايسه اي با زمان مشابه در توليد برق داشته باشيم و 
  .1399سال 

اين سخنان دبير انجمن صنفي نيروگاههاي ايران ـ مهندس 
حسين مهريان ـ  جهت تبيين وضعيت صنعت برق در بخش هاي 
توليد ، انتقال، توزيع و مصرف منتشر گرديده تا با اعتالء درك 

ش صحيح از مسائل و رفع مشكالت و چالش هاي هر كدام از بخ
هاي مذكور، تفكر، هم افزايي و عمل بر مبناي شناخت و درك 
درست، بهبود شرايط زندگي آحاد ملت را در زير سايه برق مطمئن 

  .و پايدار شاهد باشيم

: مهندس حسين مهريان در اين بخش سخن خود بيان داشت
آمار را از قول متولي پرتالش اين امر كه شركت مديريت شبكه برق 

  .كرده ايم نقلاست، كشور 

راهبري و پايش بهره اين مجموعه با هدف : وي ادامه مي دهد
برداري از شبكه توليد و انتقال برق كشور به منظور حفظ پايايي و 

فراهم ساختن امكان ، امنيت شبكه و تامين مطمئن برق كشور
دسترسي به شبكه برق كشور براي متقاضيان اعم از دولتي و غير 

برقراري ، برق )ترانزيت(فروش و جابجايي  دولتي به منظور خريد،
اداره و توسعه بازار  شرايط براي خريد و فروش رقابتي برق و ايجاد،

اتخاذ تدابير و انجام اقدامات الزم در راستاي حصول و  و بورس برق
گسترش مشاركت بخش غير دولتي و توسعه  اطمينان از تامين برق،

، در ب سياستهاي وزارت نيرورقابت در توليد و توزيع برق در چارچو
  .حال فعاليت است

گزارش شركت مديريت شبكه برق كشور از ميزان توليد و 
مصرف برق در روز نخست خرداد ماه نشان مي دهد كه بيش از 

مگاوت برق در نيروگاههاي كشور توليد شده است و اين  59,115
 54,448بالغ بر  زمان،در حالي است كه برق مصرفي در همين 

  .اوات بوده استمگ

  بر مبناي گزارش همين مرجع، ميزان برق توليدي در مدت
رق مصرف شده در اين ـگاوات و بـم 53,612ذشته ـگسال  شابهـم

ست؛ اما شاهد بوديم كه مديران در مگاوات بوده ا 44,538انـزم
گفتگوهاي مختلف رسانه اي تنها به محدوديت توليد برق اشاره 

  .نمودند

كه براي استفاده در  Hz50يروگاه فركانس برق دريافتي از ن
بخش مصرف مناسب است و بر اساس  گزارش مديريت شبكه، 

 بوده است  Hz 83/49فركانس برق توزيع و مصرف شده در شبكه 
و همچنين قطع و وصل ) بدون اطالع از ميزان ولتاژ برق مشتركان( 

مي تواند به تجهيزات و لوازم  برق مصرفي، همه و همة اين عوامل
  . برقي، آسيب برساند

مداقه در : حسين مهريان در بخش پاياني سخن خود مي گويد
اين گزارش مبين اين امر است كه مراكز توليد برق، عليرغم 
محدوديت هاي ناشي از تنگناهاي اقتصادي، تحريم ها، مشكالت 

هلك بودن سوخت و آب در مناطق، گرم شدن زود هنگام هوا و مست
تجهيزات، باالخص اجراي برنامه هاي تنظيم شده ابالغي و كنترل 

اند ميزان توليد مستمر شركت مديريت شبكه برق ايران، قادر بوده
مديريت مصرف يا (اما در سوي ديگر . برق قابل قبولي داشته باشند

با توجه به مصرف برق ارزان، استفاده از لوازم و ) عرضه برق
خاموشي «مول و غير استاندارد، متاسفانه شاهد تجهيزات غيرمع

اين كلمه حذف شده از (در فصل بهار سال جاري » هاي پراكنده
اميد آنكه . در كشورمان باشيم) دهه گذشته 3صنعت برق در طول 

مسئولين، صاحبنظران، سياستمداران در دولت و مجلس شوراي 
ل اسالمي، همگي دست به دست هم داده تا ضمن بررسي و ح

مشكالت مبتالبه اين صنعت عظيم و سوق الجيشي با حل مسائل 
توليدكنندگان دولتي و خصوصي اين صنعت و دفاع از منافع 
مشترك، به حق و قانوني آنان همواره اين صنعت زيرساخت 

  .زيرساخت ها را بيش از پيش رهنمون باشيم
  
  

در بخش توليد، خشكسالي، آماده نبودن  گذاري كافي سرمايهعدم 
، عدم توسعه نيروگاههاي برقابي، عدم استفاده از واحدهاي حرارتي
 !خاموشي، اسباب انرژي تجديد پذير

خبرگزاري تسنيم، در گزارشي، خاموشي هاي هاي زودرس سال 
در جاري را ناشي از بي تدبيري ونداشتن برنامه خاص در سه بخش 

ميزان محدوديت ، در بخش توليد ها توسعه ظرفيتعدم سه بخش 
  .دانسته است ميزان مصرفنبود مديريت مطلوب در توليد و 

 !جاي خالي برنامه جامع و مؤثر در صنعت برق
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اين گزارش به بخش توليد كه مقرر بود در برنامه ششم توسعه، 
ظرفيت توليد برق كشور باشيم، اين ساالنه مگاوات افزايش  5000
مگاوات در سال بود و  2500سال گذشته  8طور متوسط در  رقم به

  .مگاوات 2000ها اين رقم به زير  در برخي سال

گذاري كافي در بخش توليد  عدم سرمايهبر اساس اين گزارش، 
بيني بيش از حد  خوش همچونداليل مختلفي ناشي از برق كشور 

دولت به آثار برجام و انتظار جذب سرمايه خارجي از مسير فاينانس 
ها از سوي دولت ترامپ و  تشديد تحريم يكسو واز  و تسهيالت بانكي

ها، افزايش  شده در بخش جذب سرمايه محقق نشدن مذاكرات انجام
نرخ دالر و عدم تدبير دولت در رفع اين مانع در تخصيص سرمايه از 

هاي مردمي  صندوق توسعه ملي، عدم توجه دولت به جذب سرمايه
تدبير در رفع  عدمه بوده است ك ....هاي پروژه و با تشكيل صندوق

، آبي هاي برق توسعه ظرفيت نيروگاه عدم، موانع توسعه تجديدپذيرها
، را هم به اين داليل بايد ...و  هاي كوچك مقياس توسعه نيروگاه عدم
  .افزود

نبودن   آمادهبه باورتدوين كننده اين گزارش، خشكسالي، 
ضوعاتي و آماده نبودن نيروگاه اتمي بوشهر، مو هاي حرارتي واحد

است كه در بخش عدم مديريت صحيح توليد و در نتيجه محدوديت 
  .ميزان توليد، مي توان برشمرد

از تجهيزات برودتي، استفاده بخش كشاورزي زودهنگام استفاده  
 از مناب آب زير زميني كه بخشي قابل توجهي از برق مصرفي را

مصرف تشكيل مي دهد، عدم اصالح الگوي مصرف، افزايش ميزان 
، مواردي است كه ...در صنايع، مصرف باال و جديدي به نام رمزارز و 

بر اساس تقسيم بندي اين گزارش، بايد در بخش مديريت مصرف، 
  .براي آن چاره جويي مي شد

  

، محسن برق نيوز به گزارش
معاهده : طرزطلب اظهار داشت

پاريس هيچ نقشي در توسعه يا 
هاي حرارتي  عدم توسعه نيروگاه

ايران نداشته و اگر هر فردي ادعاي 
تأثير معاهده پاريس را در اجراي 

هاي حرارتي صنعت برق دارد، سند و مدركي براي  هاي واحد برنامه
  .ادعاي خود ارائه كند

 مدير عامل شركت مادر تخصصي توليدبرق حرارتي در بخشي
ما تمامي اقدامات اجرايي خود را بر : ديگر از سخانش بيان داشت

هايي كه از قبل  اساس تكاليف برنامه ششم توسعه و دستورالعمل
در برنامه ششم توسعه و ديگر . ايم وجود داشته پيگيري و اجرا كرده

اسناد باالدستي موارد درستي به تصويب رسيده و ابالغ شده؛ اينكه 
هينه كنيم، مصرف سوخت را بهينه كنيم، راندمان ما مصرف گاز را ب

ها را بر اساس اينكه مصرف سوخت بهينه شود باال ببريم،  نيروگاه
ها را كاهش دهيم، مصرف آب را كم كنيم، از  آاليندگي نيروگاه

كه اين موارد همگرايي ... هاي با راندمان باال استفاده كنيم و  نيروگاه
ته باشد يا نه و يا در هر برنامه با تصميمات معاهده پاريس داش

ديگري هم مورد طرح قرار گرفته باشد يا نه، مهم نيست؛ مهم اين 
است كه اين اقدامات بايد انجام گيرد و تماما مورد تأكيد اسناد 

  .باالدستي كشور خودمان است

مطلقا چنين چيزي صحت ندارد كه معاهده "با بيان اينكه وي 
هاي حرارتي ايران را تحت تأثير قرار  پاريس، روند توسعه نيروگاه

به هيچ وجه در طول دوران فعاليت ما، كسي به ما : افزود، "داده
نگفته كه معاهده پاريسي وجود دارد و طبق آن تعهداتي داريم و 

ها را به روز رساني كنيد و اقدامات را  بايد طبق اين تعهدات برنامه
نداشته و هر نوع در اين جهت، انجام دهيد؛ چنين چيزي وجود 

هاي  اينكه نيروگاه. ادعايي در اين زمينه ادعايي نادرست است
قانون برنامه ششم توسعه، افزايش در حرارتي به اندازه مورد تأكيد 

ظرفيت نداشته تنها به دليل عدم جذب سرمايه كافي در اين بخش 
مگاواتي ظرفيت توليد برق در  5000؛ البته از تأكيد افزايش است

هاي حرارتي بوده كه اين  مگاوات سهم نيروگاه 3700ل، هر سا
ميليارد يورويي  3,5ميزان افزايش ظرفيت به معناي سرمايه گذاري 

  .است
  
  

محسن طرزطلب در جريان بازديد 
اعضاي كميسيون  هفته نخست خرداد

انرژي مجلس شوراي اسالمي از نيروگاه 
  :، اعالم داشتبندرعباس

هاي  ها همچنان با مشكل تبديل نيروگاه در برخي از استان
گذاران  مواجه هستيم؛ چرا كه سرمايهبه سيكل تركيبي، گازي 

هاي  نگران بازگشت سرمايه خود از محل احداث نيروگاه

!موانع تبديل واحد گازي به سيكل تركيبي  ...!معاهده پاريس...  
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هماهنگي صورت گرفته مقرر براساس . تركيبي هستند سيكل
هاي  جويي شده نيروگاه شده بود تا از محل سوخت صرفه

گذاران بازگشت  تركيبي، منابع اختصاص يافته به سرمايه سيكل
هاي فراوان همچنان در  داده شود، ولي با وجود پيگيري

مجموعه وزارت نفت و دولت اين مسئله به خوبي اجرايي نشده 
همين دليل تمايلي براي تبديل گذاران به  است و سرمايه

            .تركيبي ندارند هاي گازي به سيكل واحد

  برق نيوز: منبع

  

باالتر رفتن  ارتفاع  از سطح دريا و افزايش درجه حرارت يعني 
  كاهش ميزان توليد در نيروگاههاي حرارتي

مدار گويد كه وارد  ديسپچينگ ملي وقتي به من مي: طرزطلب
من از . كند شو و تعميرات را عقب بينداز، برنامه را خودش جابجا مي

كنم ولي وقتي دسپاچينگ  استقبال مي ،اين كه برنامه جابجا نشود
گويد سوخت مايع مصرف كن و اگر مصرف نكنيد كسري برق در  مي

اندازد و برنامة جديد  زمستان داريم، خودش برنامه را عقب مي
اگر . د و من بايد طبق آن برنامه حركت كنمده ديگري به من مي

ايشان تشخيص بدهد كه من كوتاهي كردم و جايي مقصر بودم و 
  .شوم جريمه ميمشمول ام را خوب انجام ندادم،  وظيفه

نياز تغيير مي يابد،  دستورات مديريت شبكه كه بر اساس
ني تعميرات و بازتوابرنامه را به دنبال دارد؛  دشواري شرايط تعميرات

و همكاران  مي كنيمو ما فشار بيشتري تحمل  مي گرددتر  را فشرده
كار  ،ند به جاي يك شيفت كاري، سه شيفت كاريوشمي مجبور 
  .تعمير را به حالت اول خود بازگردانندكار كنند تا 

مديرعامل شركت مادر تخصصي 
توليد برق حرارتي، در بخش ديگر از 

هرچقدر : سخنان خود مي گويد
حرارت از متوسط درجه درجه 
گراد باالتر  درجة سانتي 15حرارت 

رود و همچنين هرچقدر اختالف  مي
توان عملي واحدهاي حرارتي  ،ارتفاع از سطح دريا افزايش پيدا كند

و اين در حالي است كه از سوي ديگر با توجه  كند كاهش پيدا مي
به افزايش دما و همچنين كاهش ريزش هاي جوي، سيستم هاي 

دتي به ميزان بيشتر و  و در زماني بسيار زودتر وارد مدار شده و برو

ضرورت استفاده از منابع آب زير زميني در بخش كشاورزي، بر 
  برق نيوز: منبع                   .مصرف برق افزوده است

  
  

با داشتن موقعيت  رتبه نخست صادرات خدمات فني و مهندسيايران 
  .باشد منطقهدر برق ارژي عنوان مركز تبادل  تواند به ميجغرافيايي ويژه 

با اينكه گرماي زودهنگام و حتي استخراج رمزارزها به سهم 
خود بر افزايش مصرف برق تأثيرگذار هستند، اما مساله كمبود 

گذاري  عرضه و توليد برق، ريشه در كمبود منابع مالي و قيمت
دارد كه از مجلس هفتم تا كنون اين صنعت را درگير  دستوري

  .كرده است
نايب رئيس هيأت مديره 

، ضمن بيان اين مطلب سنديكاي برق
هاي  قطعي برق و خاموشي: افزود

روزهاي گذشته، صنعت برق كشور را 
در . در كانون توجه قرار داده است

هاي مرتبط با آن، بيشترين موارد  اين روزها برق و عبارت
وجو بوده و  وجو شده توسط ايرانيان در موتورهاي جست جست
  .معناي تأثير مهم و عميق برق در زندگي روزانه ماست اين به

شايد تحمل چند ساعت گرما : وي در ادامه سخنانش گفت
در فضاي خانه چندان دشوار نباشد، اما آنچه كه كارشناسان 

ياد » تقاضاناترازي در عرضه و «اين صنعت از آن با عنوان 
كنند، نه تنها مشتركان خانگي بلكه مشتركان بخش  مي

هايي  دهد و هزينه  كشاورزي و صنعت را نيز تحت تأثير قرار مي
كند كه در نهايت پيامدهاي منفي آن به   ها تحميل مي را به آن

  .شود كل اقتصاد كشور وارد مي
 پيام باقري، ساخت نيروگاه جديد با ظرفيتبنا به اظهارات 

گذاري چهار تا پنج ميليارد  مگاوات نياز به سرمايه 5000
ويژه شرايط  دالري دارد كه با توجه به وضعيت مالي دولت و به

با اين حال استفاده از . تحريم، به سختي قابل انجام است
قانون رفع موانع توليد  12هاي قانوني مانند ماده  ظرفيت

اتي، پاسخگوي هزار مگاو 10جويي حدود  تواند با صرفه مي
  .بخشي از تقاضاي برق بدون نياز به احداث نيروگاه جديد باشد

  !قضاوت با شما 

  !!تعداد هاب انرژي منطقه در خاموشي سا
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  )بولتن داخلي(دوهفته نامه انجمن صنفي نيروگاههاي ايران
  )علي سنائي(روابط عمومي: تهيه، تدوين و نشر 

در بخش ديگري از  نايب رئيس هيأت مديره سنديكاي برق
عنوان مركز تبادل برق منطقه،  تواند به ايران مي :سخنانش گفت

ها، از  نياز خود در فصول اوج مصرف را تأمين و در ساير فصل
ه نخست صادرات خدمات فني و طريق صنعت برق كه در رتب

  .مهندسي ايستاده، ارزآوري كند
  رق نيوزب :منبع                                       

 
  

راندمان پايين نيروگاهها، مسائل نقدينگي، واقعي نبودن بهاي برق، 
... دهاي معماري ساخت در احداث بناها  و توجه نشدن به استاندار

  داليل قطعي برق در بهار سال جاري

به نقل از فريدون عباسي، رئيس  خانه ملتآژانس خبري 
ميزان وزارت نيرو در برابر  از عقب كميسيون انرژي مجلس 

توليد برق پيش بيني شده براساس سند برنامه و اهداف 
چنين سياست هاي كالن در توليد برق هسته باالدستي و هم

  .، خبر داداي
بر اساس اين گزارش رئيس  

كميسيون انرژي مجلس، از مواردي 
همچون واقعي نبودن بهاي برق، 
راندمان پايين نيروگاهها، توجه 
نشدن به استانداردهاي معماري 

در مدار نبودن نيروگاههاي آبي به  ساخت در احداث بناها،
دليل افزايش چشمگير دما، استفاده زود هنگام و به ميزان زياد 
برق در بخش كشاورزي جهت استحصال آب زير زميني به 
دليل كاهش ميزان آبهاي سطحي به دليل افزايش زود هنگام و 

 ماينرينگ ميزان باالي دما در سال جاري و همچنين استفاده 
ز مجاز و غير مجاز ـ به ميزان بسيار باال را به عنوان ها ـ اعم ا

را به دنبال برق  يقطعياد كرد كه در بهار سال جاري داليلي 
  .داشت

پيش بيني شده، و اهداف   براساس برنامه: عباسي ادامه داد
برق در نيروگاه سيكل تركيبي به افزايش راندمان در توليد 

ي محقق نشده است و ، ميزان توليد برق هسته ايمه انرسيد
بخش صورت  2الزم است توجه كافي و اقدام الزم در اين 

  .پذيرد

 
 

هاي حرارتي براي جبران كسري توليد ساير  نيروگاه
اند تا  ها و افزايش بار رخ داده، در مدار توليد قرار گرفته نيروگاه

موجب كاهش وقوع درصدي توليد برق  25ضمن افزايش 
  .خاموشي در كشور شوند
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  !!بدون شرح
  
  

! جا ماندن وزارت نيرو از برنامه توسعه   

1400نيروگاههاي حرارتي و تابستان   


