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 سخن نخست

........................................ 

 س ،ید برق براساس سازوکار بازاربورنامه اجرایی تعیین قیمت خر آیین

 .شد ابالغ

نامه اجرایی تعیین قیمت خرید  جمهور آیین رئیسمعاون اول 

نامه که  این آیین. وکار بازاربورس را ابالغ کردبرق براساس ساز

های برق با  شود به نیروگاه برنامه ششم محسوب می ۴۴ماده 

دهد تا با  مگاوات این امکان را می ۲ظرفیت تولید بیش از 

فروش برق عرضه در بورس کاال و بدون دخالت دولت نسبت به 

واقع این مصوبه که یکی از مهمترین  در. خود اقدام کنند

شود از  های بخش خصوصی محسوب می های نیروگاه خواسته

گذاری دستوری از سوی  آن جهت حائز اهمیت است که نرخ

گری وزارت نیرو در این بین باعث شده  دولت و نقش واسطه

ها فاقد  یروگاهگذاری در ن بود تا در خالل چند سال اخیر سرمایه

توجیه شود و در نتیجه عدم تمایل بخش خصوصی برای 

های جدید باعث شد تا در  گذاری در احداث نیروگاه سرمایه

هزار  ۰۱گرفته و کسری  جاری مصرف از تولید پیشی سال

ها منازل و صنایع را شاهد باشیم  مگاواتی برق و خاموشی

جمهور  ئیسموضوعی که این تصمیم و ابالغیه معاون اول ر

گامی اساسی در مشارکت بخش خصوصی محسوب شده و 

ها دولت در رابطه با تکرار تجربه  توان بخش عمده از نگرانی می

 .دها در سال آینده را مرتفع ساز خاموشی

های موجود در کشور به بخش  درصد از نیروگاه ۵۵بالغ بر 

خصوصی اختصاص دارد و سهم باالی این بخش در تامین 

تواند تکیه گاه مناسبی برای تامین برق صنایع  برق میانرژی 

صنایع نیز امکان دسترسی به  ،باشد، ضمن آنکه در این بین

 .ن و دائم را خواهند داشتئبرق مطم

رییس  بئحمیدرضا صالحی نادر بخش دیگری از یادداشت 

با عرضه برق در بورس انرژی نقش : آمده کمیسیون انرژی اتاق

یرو حذف شده و درآمد این وزارتخانه از گری وزارت ن واسطه

نامه برای توزیع و ترانزیت  طریق سهم مناسبی که در این آیین

برق تعیین شده تامین خواهد شد و صنایع که مشکلی در 

صورت ثابت و   پرداخت نرخ واقعی برق ندارند انرژی خود را به

مداوم تامین خواهند کرد؛ همچنین دولت نیز قادر خواهد بود 

های دولتی برای تامین برق  درصدی نیروگاه ۵۱تا  ۴۵ز سهم ا

 .گیری کند قیمت منازل بهره ارزان

نامه  در صورت اجرای آیین: وی در پایان متذکر شده است

جمهور که گشایش اساسی در رشد  ابالغی معاون اول رئیس

آینده چالش   از سال ،شود محسوب میگذاری نیروگاهی  سرمایه

 .کمبود برق را شاهد نخواهیم بود

 

 .های اقتصادی انجام می شود گیری از مکانیزم اداره صنعت برق بدون بهره

مشکل فعلی صنعت برق عدم تناسب : همایون حائری گفت

 .استشرایط با نیازها و الزامات محیط جدید کسب و کار 

صنعت برق، واقعی نبودن قیمت  هایانباشت قابل توجه بدهی

یک اشکال اساسی برای صنعت  ،برق و اعمال قیمت تکلیفی

برق است که حل آن نیازمند حمایت مجلس شورای اسالمی 

 .دارد

کمک و قدردانی و تقدیر بابت از  مهندس حائری پس

: اظهار داشتهمراهی پیمانکاران و صنعتگران با صنعت برق، 

 !گربهبود صنعت برق، مستلزم تأسیس نهاد تنظیم

 تعیین قیمت خرید برق براساس سازوکاربازار بورس
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و مجلس شورای اسالمی، مشکل با همراهی دولت امید است 

اقتصاد صنعت برق حل شود و نهاد تنظیم گر، نظارت بر این 

 .را متولی گردد قضیه

خبرگزاری مهر: منبع            
            

 

ب، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولیدبرق طرزطل محسن

با « چالش برق در زنجیره فوالد»در سمینار تخصصی حرارتی 

های حرارتی کشور در  تاکید بر اینکه حداکثر تولید برق نیروگاه

حتی در : هزار مگاوات است، افزود ۵۰بهترین شرایط حدود 

شرایط ترسالی و فراهم شدن امکان استفاده حداکثری از 

هزار مگاوات عبور  ۰۱آبی این عدد از مرز  های برق نیروگاه

نخواهد کرد، ولی میزان نیاز مصرف فعلی برق در کشور به 

هزار مگاوات رسیده است، لذا در بهترین شرایط  ۰۶بیش از 

 .تولید انرژی باز هم دچار کسری شدید تولید برق هستیم

: ادامه دادوی 

شرکت برق حرارتی 

 اینبرای مدیریت 

شرایط و به منظور 

کمک به بخش 

ویژه  صنعت و به

های دولتی  آماده است تا مالکیت نیروگاه ،صنایع فوالد کشور

درصد در حال فعالیت هستند، به شرط  ۳۳که با راندمان 

ها  درصد آن ۴۴ها و افزایش راندمان این واحدها به  تکمیل آن

 .را در اختیار صنایع قرار دهد

در حال شناسایی : یادآور شدطرزطلب در سخنان خود 

گذاران و متقاضیان ورود به این عرصه هستیم تا  سرمایه

های فرسوده دولتی را نیز در اختیار بخش فوالد قرار  نیروگاه

 .ها توسط صنایع اجرایی شود های نوسازی آن داده تا پروژه

از سوی صنایع عملیاتی  موضوعدر صورتی که این : وی افزود

بلکه از  صمت های نیرو و ه از سوی وزارتخانهشود این تضمین ن

سوی دولت به صنایع داده خواهد شد که در صورت تبدیل 

های فرسوده  ترکیبی، نوسازی نیروگاه واحدهای گازی به سیکل

در شرایط نیاز  نهاو احداث واحدهای جدید نیروگاهی، برق آ

 .، قطع نخواهد شد...و مصارف خانگی، عمومی و تجاری 

امکان دیگر برای با بیان این سخن که ل برق حرارتی مدیرعام

صنایع، افزایش توان تولید و ارتقای واحدهای در حال اجرا 

گذاری  برق حرارتی در صورت انجام سرمایه :، بیان داشتاست

توسط بخش صنعتی امکان در اختیار قرار دادن برق تولید شده 

 .را به صنایع خواهد داشت

 خبرگزاری مهر :منبع

 

 

 !لزوم تامین برق این مراکز از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر

، با :به نقل از سخنگوی صنعت برق، گزارش داد صدا و سیما

 ۳۱۱ ، بالغ بر ارزاشاره به اینکه مراکز مجاز استخراج رمز 

خرداد به دلیل  از ماهاما اند  مگاوات انشعاب مجاز دریافت کرده

از مدار تولید خارج شدند که با پایان  ،افزایش مصرف برق

برق  تأمین از ابتدای مهر ماه و زمان اوج مصرف تابستانیافتن 

 .مجدد شروع خواهد شد

 تدای مهرببرق مراکز مجاز استخراج رمز ارز از ا

 

 !واگذاری نیروگاهها به صنایع

 

https://www.mehrnews.com/
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غیرمجاز  رمزارز هزار دستگاه ۲۰۴تاکنون : این گزارش افزود

معادل یک  یمصرف که در کشور کشف شده است

البته با وجود پایان زمان اوج مصرف  .دارند هزارمگاواتی نیروگاه

تابستان همچنان مصرف برق باالست که این نشان دهنده 

 .فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز است

 سخنگوی صنعت برق بر لزوم دریافت مجوز برای فعالیت این

نـیروگاه  داثـتوانند با اح یـاین مراکز م: بیان داشتز، ـراکـم

 .کنند تأمین برق مورد نیاز را تجدیدپذیر

 

تا  ، تغییر ساعات رسمیکه عرض جغرافیایی بیشتری دارند ییدر کشورها

 چهار بار در سال

تغییر ساعت در فصل زمستان و تغییر  :سخنگوی صنعت برق

در و  ساعات اداری در کاهش مصرف برق تأثیر زیادی دارد

این هدف، صورت  اکشور ب ۶۱حال حاضر این اقدام در بیش از 

 .پذیردمی

یکی از دالیل تغییر ساعت در رجبی مشهدی با بیان اینکه 

نیمه دوم سال استفاده بیشتر از نور طبیعی روز و در نتیجه 

این اقدام در حال حاضر : ادامه دادکاهش مصرف انرژی است، 

حدود . شود کشور به همین منظور انجام می ۶۱در بیش از 

جویی در مصرف شمع و یا  سال پیش هم برای صرفه ۰۵۱

 .صورت می گرفتزغال سنگ هم تغییر ساعت 

های اخیر ما درخواست کردیم که  حتی در سال: وی ادامه داد

در نیمه اول سال ( انرژی برق) بیشتر مصرف به منظور کاهش

ها بیشتر است،  برق و فشار بر نیروگاه تأمین ها در که محدودیت

ساعت کاری ادارات هم تغییر کند یعنی ادارات یک ساعت 

زودتر شروع به کار کنند تا با یک ساعت زودتر خاتمه دادن به 

کار و خاموش شدن وسایل سرمایشی مصرف، کاهش بیشتری 

 .پیدا کند

تغییر : افزودمدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، 

، زمستاندر تغییر ساعت در مقایسه با تابستان در فصل ساعت 

که عرض جغرافیایی  ییدر کشورها. تاثیر گذاری بیشتری دارد

تا چهار بار در سال یعنی  ، تغییر ساعات رسمیبیشتری دارند

در هر نوبت بیش از یک  کهافتد  هر سه ماه یک بار اتفاق می

 .ساعت است

 خبرگزاری مهر :منبع

 

 

 ۰۶۶از  سقف قیمت پیشنهاد انرژی در بازار عمده فروشی اعالم 
 ریال ۰۴۶به 

مدیریت روابط عمومی شرکت به نقل از ایرنا خبرگزاری 

تغییر سقف  را الیل این افزایش، یکی از دشبکه برق ایران

 ۰۴۲به  ۰۱۱از  قیمت پیشنهاد انرژی در بازار عمده فروشی 

اجرایی شده  ۰۴۱۱خرداد سال ۰۰که از تاریخ اعالم نمود ریال 

از سوی دیگر افزایش بی سابقه نیاز مصرف و کمبود  .است

به خصوص کاهش )ال ماهه نخست امس ۰تولید نیروگاه ها در 

موجب بروز شرایط بحرانی در بهره ( بیآهای برق تولید نیروگاه

برداری از شبکه شد که به تبع آن، افزایش قیمت های 

 .سبب گشتپیشنهادی نیروگاه ها را 

 !تغییر ساعت در فصول مختلف مؤثر در مصرف انرژی

 

 نرخ خرید برق از نیروگاهها در شش ماهه نخست سال

 

https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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 (بولتن داخلی)دوهفته نامه انجمن صنفی نیروگاههای ایران

 (علی سنائی)روابط عمومی: تهیه، تدوین و نشر 

 

 (بولتن داخلی)دوهفته نامه انجمن صنفی نیروگاههای ایران

 (علی سنائی)روابط عمومی: تهیه، تدوین و نشر 

تغییرات خرید برق در تکنولوژی های بر اساس این گزارش، 

خ متفاوت یکسان نبوده است به طوری که میزان افزایش نر

خرید برق از نیروگاه های سیکل ترکیبی به طور متوسط برابر 

درصد و نیروگاه  ۳۱۰۳درصد، نیروگاه های بخار برابر  ۰۱۰۰

نیروگاه  درصد بوده و متوسط نرخ خرید برق از  ۰۱۴های گازی 

 .تهای برقابی هم یک دهم درصد کاهش داشته اس

جمهور  معاون اول رئیس پیشتر   ،بر مبنای این گزارش 

 خرید برق براساس سازوکار بازارنامه اجرایی تعیین قیمت  آیین

برنامه  ۴۴نامه که ماده  این آیین. بورس را ابالغ کرده است

های برق با ظرفیت تولید  شود به نیروگاه ششم محسوب می

عرضه در بورس  دهد تا با مگاوات این امکان را می ۲بیش از 

کاال و بدون دخالت دولت نسبت به فروش برق خود اقدام 

 .کنند

 

یکی از برنامه های وزارت نیرو  :، وزیر نیروعلی اکبر محرابیان

های مکرر برق در سال آینده مدیریت  برای جلوگیری از قطعی

قطعی   برنامه های خوبی در زمینه برطرف کردن. است اتقاض

زم صورت است که بزودی اطالع رسانی البرق در حال انجام 

 .خواهد گرفت تا این محدودیت ها به حداقل برسد

وی در بخش دیگری از 

: سخنان خود گفت

، از بعضی از طرح ها

جمله پروژه های 

شهرستان  برق در آب،

به اعتبار ویژه نیاز  که نیاز به تسریع و راه اندازی دارددشتی 

های تسریع در  ازدید ها و راهاز این ب گزارش جامعیکه  ددارن

اجرای پروژه ها به هیات دولت ارائه می گردد تا در مصوبات 

 ایرنا: منبع    دشو سفر رئیس جمهوری برای استان بوشهر لحاظ 

 

 

در روز دوازدهم از ماه مهر، کارگروه کیفیت و استاندارد، 

 .را در فضای مجازی برگزار نمودسومین  نشست خود 

در این نشست که با حضور مهندس نیکبخت، از اعضای 

هیأت مدیره اصنا و رئیس کارگروه مذکور و مدیرعامل شرکت 

ایفا صنعت تابا و همچین مهندس حسین مهریان ـ دبیر اصنا ـ 

برگزار گردید، پس از بحث وتبادل نظر پیرامون موضوعات 

ف کارگروه و اقدامات انجام شده، سخن مرتبط با وظایف و اهدا

به میان آمد و در ادامه، موارد زیر مطرح و در دستور کار گروه 

 :قرار گرفت

اندیشی کارگروه روز سه شنبه هجدهم آبان ساعت نشست هم

و بصورت حضوری تشکیل گردد تا پیرامون استاندارد  ۰۳-۳

 .گفتگو و تصمیمات الزم اتخاذ شود ۰۳۳۶۵

دد این نشست جهت حفظ منافع مشترک اعضاء اضافه می گر

معیاربازده حرارتی نیروگاه های تولید )الزم دانست بازنگری در 

برق حرارتی با سوخت فسیلی و تولید همزمان برق و حرارت 

CHP  ) با همکاری کمیته های متشکله در وزارتخانه های

نفت و نیرو، با همراهی مدیران، کارشناسان و صاحبنظران 

سازمان ملی استاندارد ایران، این استاندارد اصالح و تکمیل 

گردد تا بدون دلیل نیروگاههای صنعت تولید برق مشمول 

 .جریمه های سنگین کاهش راندمان در آینده نشوند

در نشست همچنین خواستار همراهی تمامی  حاضرین

 .نیروگاهها در این نشست از طریق دبیرخانه اصنا شدند

و  Www.asnapower.irاطالعات بیشتر در سایت اصنا به نشانی 

 .یا کارگروههای واتساپی انجمن قابل استفاده خواهد بود

 برنامه ها در زمینه برطرف کردن قطعی برق

 

 سومین وبینار کارگروه کیفیت و استاندارد

 

http://www.asnapower.ir/

