
 پيك اصنا ـ دوھفته نامه داخلي
 

 

  No 46, Third year Oct 2021                                                                   1400مهر  اولنيمه م؛ سو؛ سال 46شماره ي 

 

1 

 سخن نخست

........................................  
   »!گليم به آب ماند« : نيروگاهها نبايد نگران باشند كه

شاهد بوديم كه نيروگاهها، برنامه هاي يكسان داشتند و 
  !ارزيابي يكسان و حركت همسو

در شركت توانير متولي رتق و » دفتر فني توليد«بخشي به نام 
برنامه هاي آموزشي مختلف . وگاهها بودفتق امور مختلف نير

همچون طرح رشد و ارتقا كاركنان در سطوح مختلف، برگزاري 
همايش هاي مختلف نيروگاهي،  برپا نمودن كارگاههاي 
آموزشي با موضوعات مختلف نيروگاه كه پاسخگوي نيازهاي 
آموزشي در بخش هاي بهره برداري، تعميرات، برنامه ريزي، 

  ...!شيمي، مديريت و 

تا هر نيروگاهي دريابد چه ) ساالنه(ارزيابي ادواري نيروگاهها 
  .نقاط بهبودي دارد و چه نقاط قوتي تا به اصالح مسير بپردازد

شايند تا خود تجربيات مختلف چه نيك و چه ناخو انتقال
  .آموزشي عيني ـ عملي باشد

از زمان تعدد نيروگاهها و افزايش ميزان توليد و تنوع نوع 
گاه و ورود بخش خصوصي به بخش قابل توجهي از نيرو

و انتقال وظايف تصدي نيروگاههاي ) صنعت نيروگاهي(توليدبرق
حرارتي به شركتي مادر تخصصي، گويا پاره اي امور مغفول 
مانده است كه تشكيل اصنا، جهت بر زمين نماندن همين امور 

  .الزم به نظر رسيد

موزشي، منابع اصنا سعي دارد تا در بخش هاي مختلف آ
انساني، پيگيري و تحقق حق و حقوق اعضا، به نيروگاهها ياري 

  .برساند

اعضا هستند كه كه نفرات منتخب خود را به عنوان هيأت 
مديره اصنا برمي گزينند و با پرداخت حق عضويت و ياري 
رساني فكري و همراهي در موارد مختلف، زمينه ساز تحقق 

  .حقوق اعضا مي شود

ا چه ميزان به وظايف خود به عنوان يك عضو مؤثر نيروگاهه
عمل مي كنند، نكته اي است كه با پاسخ به آن و عمل نمودن به 

گليم به « : همان پاسخ، مجموعه نيروگاهها نبايد نگران باشند كه
 »!آب ماند

  

ايجاد محدوديت به معناي  يعنيايجاد محدوديت در تامين برق صنايع  
  !ال و افت ارزش افزوده اين بخشكاهش توليد، كاهش اشتغ

درصد از نياز برق خودمان را  22امكان توليد : وزير نيرو گفت
نداريم و دليل آن كاهش سرمايه گذاري دربخش نيروگاهي 

  .درسالهاي گذشته است

علي اكبر محرابيان وزير 
نيرو در مراسم امضاي 
تفاهم نامه ايجاد ده هزار 
مگاوات ظرفيت جديد 

ط بخش نيروگاهي توس
در ادامه مطلب صنعت، 
در طي دو دهه گذشته شاهد ايجاد ظرفيتهاي عظيم : فوق گفت

در حوزه صنايع و معادن كشور بوديم و ظرفيت هاي اين بخش 
به صورت چشم گيري رشد داشته، اما در زماني كه شاهد ايجاد 
محدوديت در تامين برق صنايع باشيم اين ايجاد محدوديت به 

د، كاهش اشتغال و افت ارزش افزوده اين معناي كاهش تولي
  .بخش است

 !هزار مگاوات تراز منفي 14

!؟...چه كسي بايد 
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  و يده ايمـودكفايي رســروز به خــام ،رقـدر موضوع صنعت ب

صاحب تكنولوژي و سازنده نيروگاه هاي برق آبي و حرارتي 
هستيم اما بسيار متاسفيم كه در طي سالهاي اخير سرمايه گذاري 

با رشد  در بخش نيروگاهي به شدت كاهش داشته و نتوانستيم
  .تقاضا و متناسب با آن در اين بخش سرمايه گذاري كنيم

يكي از برنامه هاي : وي در بخش ديگري از سخنانش گفت
مهم و محوري وزارت نيرو توسعه ظرفيتهاي نيروگاهي كشور 

هزار  35در اين خصوص ايجاد  كهمتناسب با تقاضا است 
ر كار مگاوات ظرفيت نيروگاهي در حوزه هاي مختلف در دستو

  .داريمقر

ايجاد ظرفيت ده هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير برنامه 
در سرمايه گذاري هم جهت ي هايتقاضااقدام ديگري است كه 

  .دريافت نموده ايموزارت نيرو  اين بخش نيز در
                        خبرآنالين :منبع

 

ر دمخازن سوخت  ،طبق برنامه تا پايان آبان ماهدر صورتيكه 
رسد اگر  از كفايت الزم برخوردار شوند، به نظر ميها نيروگاه

مشكلي در تامين برق  ،رساني ادامه داشته باشد اين روند سوخت
  .حادث نشودمشتركان 

در عين حال بايد : گفتدر ادامه سخنگوي صنعت برق 
شرايط را متناسب با ميزان سوخت مدنظر قرار دهيم، البته چنانچه 

رساني  تي براي مديريت مصرف باشد حتما اطالعنياز به اقداما
  .خواهد شد

رسد اوضاع  با بيان اينكه به نظر نمي مشهديمصطفي رجبي
: تامين سوخت نيروگاهي بحراني شود، تصريح كرد

شود و محدوديتي نخواهد بود،  رساني طبق روال انجام مي سوخت
د اي باش مصرف گاز خانگي به گونهاست تا همچنين توافق شده 

  .ها تحويل دهد كه شركت گاز سوخت بيشتري به نيروگاه

تاثير وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 
در هر : آوري رمزارزها بر تامين پايدارتر برق بيان داشت جمع

بيني ما  پيشو  رزها هستندا حال يكي از مصارف غيرمجاز رمز
خود  مگاوات از ظرفيت برق كشور را به 2000اين بود كه 

  .اختصاص داده باشد

 خبرآنالين :منبع

  
ميليون مترمكعب كسري گاز  200حدود ، زمستان توزير نف بما به گفته 

  .داريم

كمبود سوخت گاز به علت آنچه  ،زمستان سال گذشته
افزايش مصرف خانگي اعالم شد، موجب از مدار خارج شدن 
برخي واحدهاي نيروگاهي و كسري برق در زمستان شد؛ به 

هاي برنامه ريزي  طوري كه در اتفاقي كم سابقه، جداول خاموشي
شوددر زمستان امسال  پيش بيني مياما  شده در زمستان صادر شد

آنچه وزير نفت سابق . باشد وضعيت به مراتب بدتر از سال قبل
در دوره وزارتش قول داده بود به توليدات گاز كشور اضافه نمي 

مصرف گاز نسبت به زمستان سال شود، اما از سوي ديگر با رشد 
هرچه مصرف گاز در بخش خانگي باالتر رود . هستيمقبل مواجه 

به معناي محدود شدن گازرساني به نيروگاهها و صنايع در 
  .زمستان خواهد بود

صنايع و بسياري از زمستان امسال كه پيش بيني مي شود 
 به مصرف سوخت مايع شوند و در نقاطي كه مجبور نيروگاهها 

  !قطعي برق در زمستان، وحشتناكتر از تابستان

  !زمستان و ميزان خاموشي ها
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 دـباشد، واحـاز ميسر نـاي گـصرف سوخت مايع به جــكان مــام
  .صنعتي يا نيروگاهي از مدار خارج خواهد شد

 تسنيم:منبع

  

  كوشك غدير مگاواتي 10 خورشيدي نيروگاهآغاز بهره برداري 

 در) ساتا( مسلح هاي نيرو اجتماعي تامين سازمان مديرعامل
 فني داليل به آفتابي مناطق :كرد عنوان نيروگاه، اين افتتاح مراسم
 توسعه بحث به شخصا بنده و شود مي حساب حسن يك

 مند عالقه مختلف داليل به كشور در خورشيدي هاي نيروگاه
 .هستم

 قابل است افتاده اتفاق پروژه اين در آنچه: گفت پور نجفي
 پروژه گذار سرمايه شركت همراهي با داريم انتظار و است تقدير
 .شود يياجرا هم مگاواتي 800

 محرابيان،آقاي  از: افزوددر بخش ديگري از سخنانش  وي
 )برق(انرژي  توسعه و توليد ازحمايت  كه بودم شنيده نيرو وزير

 است خرسندي باعث براي اين را در برنامه دارند و خورشيدي
 موفقي و جدي كار ،سرمايه صاحبان و كشورمان براي بتوانيم كه

 .دهيم انجام

 ـغدير گذاري سرمايه شركت مديرعامل -حسيني سعبا امير
 بافق كوشك غدير نيروگاه افتتاح ديگر سخنران حاضر در مراسم

 به آينده سالهاي آتي در تجديدپذير هاي انرژي از استفاده: گفت
 و است توجه مورد استراتژيك و مهم موضوعات از يكي عنوان
 بيش هك اسالمي ايران چون كشوري، در خورشيدي انرژي سهم
 برق تامين به توجه كه است معني بدين دارد، آفتابي روز 300 از
  .است اولويت داراي خورشيدي حوزه از

 10  گذاري هدفبا موضوع  نيرو وزير با اشاره به سخنان  وي
 محوريت با تجديدپذير هاي انرژياستفاده از  مگاواتي هزار

 زارتو كالن هدف عنوان به آينده سال 4 در خورشيديانرژي 
 گذاري سرمايه آمادگي غديرمجموعه  در ما: ، بيان داشتنيرو

 سال 4 در را خورشيدي نيروگاه مگاوات 800 احداث جهت
  .داشت خواهيم آينده

 غدير مگاواتي 10 فتوولتائيك خورشيدي نيروگاه پروژه
 با فني تجهيزات داراي مشابه هاي پروژه به نسبت كوشك،
 آن گذاري سرمايه هزينه حال عين در و بوده باالتري كيفيت
 اجراي مدت ضمن در و است كمتر ها پروژه ديگر به نسبت
 سابقه بي كشور در خود نوع در كه بوده ماه 6 حدود تنها پروژه
 .است

  مپنا O&Mعجمي ـ  مهندس 

 

  
ي ها جهت اجرا هزار مگاوات از ظرفيت نيروگاه 10بالغ بر 

 اي طبق برنامه از پيش تعيين شده از مدار خارج تعميرات دوره
  .شد

به گزارش پايگاه خبري برق حرارتي، مصطفي 
وگو با خبرگزاري صداوسيما نياز مصرف  مشهدي در گفت رجبي

  افتتاح نيروگاه خورشيدي

  واحد هاي نيروگاهي و تعميرات
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  )بولتن داخلي(دوهفته نامه انجمن صنفي نيروگاههاي ايران
  )علي سنائي(روابط عمومي: تهيه، تدوين و نشر 

هزار و  43را حدود  از ماه مهرروز بيست و پنجمين برق كشور 
وليد در با توجه به توان ت: مگاوات برشمرد و افزود 700

مشكلي  ،هزار مگاوات است 44 بالغ برهم اكنون كه ها  نيروگاه
  .در تامين برق وجود ندارد

درصدي مصرف برق كشور در  10وي با اشاره به افزايش 
گزارش پيك بار : مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، گفت

مگاوات  57هزار و  38مصرف برق در مدت مشابه سال گذشته 
هد ميزان مصرف برق نسبت به سال قبل د بود كه نشان مي

  .حدود پنج هزار مگاوات افزايش يافته است

: مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران اضافه كرد
مگاوات گزارش  200ميزان مصرف در بخش صنايع پنج هزار و 

مگاوات  262شده كه در مقايسه با سال قبل كه چهار هزار و 
  .بوده افزايش داشته است

  

شمسي تاسيس  1380تنظيم بازار برق از اوايل دهه هيئت 
طي دو دهه گذشته، اهميت استقالل هيئت مورد توجه . شد

در سالهاي اخير دو اقدام مهم براي تحقق اين . قرار گرفته است
اول، درخواست رسمي از مهم ترين . هدف صورت گرفته است

تشكل توليد برق بخش خصوصي براي معرفي سه شخص واجد 
دوم، دعوت از . ت و انتخاب يك عضو از بين اين سه نفرصالحي

نايب رئيس شوراي رقابت و مديرعامل شركت بورس انرژي 
گر چه اعضاي هيئت به عنوان شخص . براي عضويت در هيئت

حقيقي و مستقل از جايگاه سازماني خود انتخاب مي شوند اما 
هم افزائي بورس، شوراي رقابت و وزارت نيرو براي تحقق 

  .هداف ملي از اهميت ويژه اي برخوردار استا

  راي تضمين استقاللـر چند بسيار مهم، بـوق، هـتغييرات ف

تشكيل "بنابراين اليحه . نهاد تنظيم گر بخش برق كافي نيست
با همكاري شوراي رقابت و  "گر بخش برق نهاد تنظيم

سنديكاي توليدكنند گان برق تدوين، در دولت تصويب و براي 
اهميت اين اقدام در اين . وراي اسالمي ارسال شدمجلس ش

سال از تصويب قانون اجراي  15است كه با گذشته تقريبا 
آن براي تشكيل  57بيني ماده  و پيش 44هاي اصل  سياست

نكته . اين نهاد، چنين خواسته اي تا قبل از آن محقق نشده بود
به هاي اي كه در اين زمينه بايد به آن توجه كرد، پرهيز از تجر

براي اين امر، ضمن . شكست خورده در رفتار جزيره اي است
اهميت پذيرش ستاد وزارت نيرو به عنوان بخشي از بدنه 
حاكميتي و مستقل از شركتهاي دولتي، پيش بيني دبيرخانه 
نهاد تنظيم گر بخش برق در وزارت نيرو، زمينه همكاري 

. د كردمتقابل شوراي رقابت و وزارت نيرو را فراهم خواه
مجلس شوراي اسالمي در اين زمينه تصميم نهائي را اتخاذ 

   .خواهد كرد

  

در سالهاي اخير، به دليل اهميت اصالحات ساختاري، 
سقف قيمت بازار ) با هدف توسعه رقابت(اصالح معماري بازار و 

عمده فروشي كه طي سه سال قبل از آن ثابت مانده بود، در 
ن ارتباط تصميماتي براي در همي. دستور كار قرار گرفت

تسهيل مبادالت بخش خصوصي در بورس انرژي و تبديل بازار 
كه خريدار انحصاري آن شركت دولتي مديريت (عمده فروشي 

درصد از  30ساز با سهم كمتر از  به بازار متعادل) شبكه است
دستورالعمل  6مبادالت برق اتخاذ گرديد، ضوابط موضوع ماده 

ون برنامه ششم توسعه تصويب و سقف قان 48ماده ) ت(بند 
ريال   600به  417درصد رشد از  43بازار عمده فروشي نيز با 

  .براي هر كيلووات ساعت افزايش يافت
  

  رقگر بخش باستقالل نهاد تنظيم
  رويكرد اصالح معماري بازار و سقف نرخ


