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 سخن نخست

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

  رخدادي ديگر در مجموعه نيروگاههاي حرارتي كشور 

نشستي تخصصي با موضوع كيفيت و استاندارد برگزار 
مي گردد تا بتواند با هم افزايي و هم انديشي راهگشا 

  .گردد و اثرگذار باشد
 اصنا بر اساس بخشي از استراتژي و فلسفه شكل
گيري يعني دفاع از منافع به حق و حرفه اي اعضاء در 

دولت، مجلس، وزارت نيرو، صنعت برق (مراجع ذيربط 
 ،NGO  هاي مرتبط با صنعت توليد برق، مراجع

اين نشست را تشكيل مي دهد تا با طرح  ...)و حقوقي 
، به ويژه ايراداتي كه بر آن وارد 13375بحث استاندارد 

ئه شكل صحيح از اين استاندارد است تا بتوان با ارا
  .راهگشا بود و اثر مطلوب بر جاي گذاشت

با همت و همراهي شركت ايفا صنعت تابا و تالش 
كارگروه تخصصي كيفيت و استاندارد و ميهمانان ويژه 
از سازمان ملي استاندارد ايران، گپ و گفتي خواهيم 
داشت تا به سرمنزل برسيم و استاندارد در يك نيروگاه 

  .رارتي، جايگاه حقيقي را بازيابدح
، جايزه ملي كيفيت 13375آشنايي با استاندارد 

ايران، جايزه صنعت سبز، مطالبه گروهي در زمينه هاي 
كيفيت و بهره وري، آشنايي و تعامل با نمايندگان 

، از ...تخصصي نيروگاه ها، معرفي اعضاي گروه و 
  .اهدافي است كه در اين نشست پيگيري مي شود

  

  

 

   قوانين و مقررات در اجراي  ها و سوء مديريت در سياست گذاري
  است هاي اخير مكرر برق در ماه  هاي خاموشيدليل   ،نيرو وزارت

مديريت در سوء ، بر اساس گزارش كميسيون اصل نودم مجلس
، دليل نيرو وزارت قوانين و مقررات در اجراي ها و سياست گذاري

  .است هاي اخير مكرر برق در ماه هاي خاموشي

 يانگرب اوليه هاي بررسي :سخنگوي كميسيون اصل نودم اضافه كرد
 كمرنگ و مقررات و قوانين به توجهي بي استمرار و غلط كار طرز
 سرمايه به نسبت مشاركت در خصوصي بخش ننقش كرد

هاي  باشد كه به تدريج در طي سال و توزيع برق مي توليد  گذاري،
ها و مشكالت عديده  برق كشور را با چالش صنعت گذشته تاكنون
  .تاس اي مواجه كرده

 از ناشي مشكالت  ناترازي عرضه و تقاضاي برق،اين گزارش 
 امور از حاكميتي امور تفكيك لزوم( برق صنعت حكمراني ساختار

الت مربوط به محيط كسب و كار صنعت برق مشك ،...)و تصديگري
قراردادهاي تيپ بين بخش خصوصي و دولت  لزوم انعقاد(
وجود قريب به هزار قرارداد نيمه تمام، بالتكليف و متوقف   ،...)و
قيمت گذاري دستوري و تكليفي و ( به هم خوردن توازن مالي  و

ق در هاي صنعت بر ، را از چالش...و ) عدم پرداخت يارانه به توليد
  .مي نمايدهاي اخير عنوان  سال

سوء مديريت  :نگوي كميسيون اصل نودم تاكيد كردسخ، خضريان
تبديلمديريت واحد توسط ( در كالن اداره وزارت نيرو بطور مثال

!!ا؟هاي اخير؛ چرخاموشي   گردهمايي كيفيت و استاندارد 
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ديسپاچينگ به دو مركز با عنوان مديريت بار كه عمالً تبديل به 
قانون 12عدم اجراي ماده عدم اجراي قوانين از جمله  ،)معضل شد

قانون برنامه  10ماده » الف«م اجراي تبصره بند عد رفع موانع توليد،
قانون بودجه  15تبصره» ي«عدم اجراي بند ششم توسعه،

قانون حمايت از صنعت برق از ديگر  6عدم اجراي ماده  و1400
  .دباش مشكالت صنعت برق مي

اضافه مي گردد اين گزارش پس از طرح موارد مذكور، پيشنهادتي 
لي كافي و به همچون اعمال مديريت صحيح مصرف، تامين منابع ما

هنگام براي توليدكنندگان برق، همراهيث هرچه بيشتر وزارت نفت 
در تامين سوخت، اجراي قوانين و مقررات در كليه بخش هاي توليد 

را نيز ... ، جهت جاري شدن مديريت صحيح مصرف و ...و مصرف و 
  .ارائه نمود

 منبع: خبربان

  
  البات معوق هزار ميليارد ريال  مط 25تالش براي پرداخت  

 2 ، به ميزانهاي كوچك مقياس در توليد انرژي برق كشور نيروگاه
ها در اوج  ميزان ظرفيت توليد اين نيروگاه ند وسهم داردرصد 

 100مصرف تابستان امسال با ثبت يك ركورد جديد به هزار و 
  .مگاوات رسيد

سخنگوي صنعت برق در گفتگو با صداوسيما با بيان اين مطلب 
ميليارد تومان كل  2500: خنگوي صنعت برق گفتس:افزود

هاي كوچك مقياس است كه  مطالبات توليدكنندگان برق از نيروگاه
  .ميليارد تومان آن پرداخت شده است 350تاكنون 

اشاره و پرداخت مطالبات معوقه اين بخش وي به روند بهبود 
 150سال جاري تالش شده است بطور متوسط ماهانه  آغازاز : افزود

هشتم آبان، روز طي فقط  شود وميليارد تومان از معوقات تسويه 
  .ميليارد تومان به اين توليدكنندگان پرداخت شده است 350

به عمل بر مبناي روش هاي مختلف و  مصطفي رجبي مشهدي
با ها  بخشي از بدهيپرداخت از جمله مؤثر در تسويه اين بدهي ها، 

عقد قرار داد دو جانبه : ان داشتاشاره و بي اسناد خزانهاستفاده از 
هاي  هاي كوچك مقياس با صنايعي كه در شهرك بين نيروگاه

هاي شركت توانير براي تسهيل  صنعتي مستقر هستند از جمله طرح
  .شرايط دريافت نقدينگي در اين واحدها است

https://www.mehrnews.com/news/5340590 منبع:   

  

هاي فرونشست، تدوين  با توجه به گستردگي جغرافيايي محدوده
، ضروري ها و تاسيسات صنعت برق راهكارهاي ويژه در خصوص سازه

  !است

، مدير عامل ، امين كاوهانديشه معاصر به گزارش پايگاه خبري تحليلي
در حاشيه بيست و يكمين نمايشگاه بين  اي دانش بنيانيكي از شركت ه

المللي صنعت برق ايران در جمع خبرنگاران، با بيان اينكه فرونشست 
زمين موضوعي است كه نياز به تمركز ويژه داشته و با توجه به غيرقابل 

هاي محتمل زمين، الزم است  بازگشت بودن بخش زيادي از فرونشست
و اجرا در دستور كار كارفرمايان صنعت برق  اقدامات شناسايي، طراحي

رويه منابع  هاي بي در حال حاضر به دليل برداشت: قرار گيرد، اظهار كرد
آب زيرزميني در بسياري از مناطق كشور، فرونشست زمين در حال وقوع 

  .  شود است كه خطري جدي براي صنعت برق محسوب مي

در : ودوي افز
چنين شرايطي با 

ردگي تسه گب توجه
  جغرافيايي محدوده

رونشست، تدوين ــف
راهكارهاي ويژه در 

ها و  خصوص سازه
ها در دستور  تاسيسات صنعت برق در راستاي به حداقل رساندن آسيب

  .كار قرار دارد
https://andishemoaser.ir :منبع   

  

ها از داخل كشور  اي، چون مس و ورق آهن ديواره اوليهمواد 
ديگري، چون ورقه مغناطيسي را كه توليد شود و مواد  تامين مي

  .كنيم مشابه داخلي ندارند، به اجبار از خارج كشور وارد مي

نيرو «عضو هيئت مديره شركت ، سيد علي اكبر حسيني
ما تاكنون صادرات مستقيم نداشتيم، اما به صورت : افزود»ترانسفور

غيرمستقيم محصوالت خود را به كشورهاي افعانستان، عراق 
تري  امسال برنامه قوي. ايم نستان، قزاقستان و قطر صادر كردهتركم

  .براي حضور در بازارهاي صادراتي داريم

نخستين توليدكننده اضافه مي گردد كه اين شركت، 
 خبرگزاري مهر:منبع        .در كشور است ترانسفورماتور بخش خصوصي

  !خطري جدي در كمين صنعت برق

!پرداخت مطالبات معوق نيروگاههاي مقياس كوچك  

درصد از مواد اوليه تجهيزات برق در كشور 40توليد   
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رساني وزارت نيرو  به نقل از پايگاه اطالع نيروگاهيان خبري پايگاه 
شنبه در نشست  شامگاه سه” اكبر محرابيان علي“: گزارش داد، )پاون(

با اعضاي كميسيون انرژي كه در حوزه ستادي وزارت نيرو برگزار 
غدغه كميسيون ترين د شد، با بيان اينكه در رابطه با برق كه مهم

طبق برنامه ارائه شده به  و كنيم انرژي است، طبق برنامه حركت مي
هزار مگاوات اضافه  30ها  مجلس، وزارت نيرو به ظرفيت نيروگاه

  .خواهد كرد

اضافه  وزير نيرو،
در حال حاضر : كرد

براي پيك تابستان 
، توان خود را 1401

ايم تا  به كار گرفته
واحد  21بتوانيم 

جديد را به مدار 
ها  بياوريم؛ البته زمان دقيقي براي وارد مدار كردن اين واحد

ريزي شده و مديران صنعت برق طي جلسات هفتگي در اين  برنامه
  .هند كردهاي الزم را ارائه خوا خصوص گزارش

هاي در  ه ريزي الزم براي پيگيري پروژ ، برنامه به گفته وزير نيرو
  .شود حال احداث انجام شده و به صورت هفتگي پيگيري مي

هزار مگاوات براي صنعت آغاز شده  10وي با بيان اينكه احداث 
بيش از چهار صنعت كار خود را در زمينه : است، خاطرنشان كرد
قراردادي كه با اين صنايع منعقد شده . ردنداحداث نيروگاه آغاز ك

قراردادي دو سر سود است و به صنايع گفته شده اگر نتوانند در 
مدت مشخص شده نيروگاه را تحويل دهند برق به آنها تعلق نخواهد 

  .گرفت

در حوزه اجراي تعهد برق تجديدپذير، بر : گفتهمچنين محرابيان 
ايم و از  كار خود را آغاز كردهقانون رفع موانع توليد 12اساس ماده 

اي خاص براي اين موضوع  مجلس درخواست اختصاص رديف بودجه
  .را داريم

  

هاي خصوصي شركت توليد نيروي  نژاد، مجري طرح نيروگاه امير دودابي
در راستاي توسعه توليد برق در جنوب شرق كشور و : برق حرارتي

ل تركيبي قشم به پاسخگويي به رشد مصرف در منطقه، نيروگاه سيك
 160مگاواتي و يك واحد بخار  170مگاوات شامل دو گازي  500ظرفيت 

مگاواتي در حال احداث است كه دومين واحد گازي اين نيروگاه نيز به 
  .شبكه برق كشور متصل شد

اين مقام با اشاره به 
بخش  يدرصد 33راندمان 

ي بخش درصد 49و  گاز
اين سيكل تركيبي 

يكصد  : دادامه دانيروگاه
برداري  نفر نيز در زمان بهره

 .اين نيروگاه مشغول به كار خواهند بود

، هاي خصوصي شركت توليد نيروي برق حرارتي مجري طرح نيروگاه
سوخت اصلي نيروگاه گاز بوده و ميزان مصرف گاز هر واحد : يادآور شد
همچنين با توجه به . هزار مترمكعب در ساعت خواهد بود 45نيز حدود 

اين واحد قادر به توليد روزانه هشت هزار مترمكعب  ،ياز آبي جزيره قشمن
  .آب شيرين خواهد بود

نيروگاه سيكل تركيبي قشم با سرمايه گذاري : وي در پايان اضافه نمود
درصدي گروه مپنا در حال  40درصدي شركت خصوصي و مشاركت  60

  .ساخت است
 https://niroafarinan.com/news: منبع

  

  

، محسن طرزطلب در جريان بازديد از نيروگاه برق نيوز گزارش به
 160از وارد مدار شدن واحد بخار آباد  مگاواتي خرم 484تركيبي  سيكل

در راستاي توسعه توليد برق در : افزودمگاواتي اين مجموعه خبر دادو 
منطقه لرستان، احداث بلوك  غرب كشور و پاسخگويي به رشد انرژي در

مگاواتي و يك واحد  162نخست اين نيروگاه با برخورداري از دو واحد 
درصد در دستور كار قرار گرفته  49مگاواتي با راندمان كل  160بخار 
  .است

هاي  واحد: مديرعامل شركت مادر تخصصي توليد برق حرارتي افزود
ه و واحد بخار آن نيز هم گازي نيروگاه طي دو سال گذشته وارد مدار شد

درصدي در حال اجراست كه با تالش تمامي عوامل  60اكنون با پيشرفت 
درصدديم تا اين واحد نيز سال آينده وارد مدار شده و به  ،اجرايي پروژه

  .كمك شبكه سراسري برق كشور بيايد

 واحد جديد نيروگاهي 21تابستان سال آينده، 

 !جزيره قشم و خودكفايي در توليد برق

  واحد بخار سيكل تركيبي نيروگاه خرم آباد
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  )بولتن داخلي(دوهفته نامه انجمن صنفي نيروگاههاي ايران
  )علي سنائي(روابط عمومي: تهيه، تدوين و نشر 

آباد  تركيبي خرم نيروگاه سيكل
هكتار  96در زميني به مساحت 

آباد  ر خرمشرقي شه در جنوب
هزينه ساخت و  واقع شده است

مي  ميليون يورو 353آن معادل 
 .باشد

  

   پيشرفت فرصت و  توسعه محور ترين مهم نيرو، وزير باور به

هاي استفاده از انرژي،  است و يكي از بهترين روش انرژي  كشور

  .توليد برق براي مصرف است

اكبر  ، علي)پاون(رساني وزارت نيرو  گزارش پايگاه اطالع  به
محرابيان روز جمعه در آئين افتتاحيه بيست و 

برق ايران كه در محل دائمي  صنعت  المللي بين نمايشگاه يكمين
المللي تهران برگزار شد، با بيان اينكه صنعت  هاي بين نمايشگاه

هاي توسعه ميهن عزيز  ترين شاخصه پرافتخار برق كشور يكي از مهم
اوردها و نمايشگاه محل عرضه آخرين دست: ما است، اظهار كرد

هاي اين صنعت است و  هاي شناخت مردم از پيشرفت مجموعه روش
به روايتي ديگر محل تبادل نظر و همفكري براي توسعه آتي اين 

  .صنعت است

در مجموعه نمايشگاه بيست و : نموداضافه در سخنان خود، وي 
هر چند . نظيري از صنعت برق كشور هستيم شاهد استقبال بي ،يكم

اطر شرايط حاكم بر كشور و شيوع اين ويروس خ كه مدتي به
شاهد ركود شديدي در صنعت كشور بوديم، اما  )كرونا(منحوس

صنعت برق در اولين فرصت و بدون وقفه فرصت را مغتنم شمرد و 
  .ها حضور پيدا كرد به صورت فعال در اين دوره از نمايشگاه

همكاري با هايي كه بنده افتخار  در دوره: وزير نيرو خاطرنشان كرد
ها سنديكاي توليدكننده،  صنايع كشور را داشتم در بين ده

ترين سنديكاي صنعتي كشور،  ترين و بابرنامه ترين، فعال منظم
ها امروز نشان  سنديكاي صنعت برق كشور بود كه مجموعه تالش

  .دهنده رشد و پيشرفت كشور در اين زمينه است

محور توسعه و فرصت  ترين محرابيان با بيان اينكه انرژي، مهم
ما از ذخاير بزرگ نفت و گاز : پيشرفت كشور است، تصريح كرد

هاي استفاده از  دانيم كه يكي از بهترين روش برخوردار هستيم و مي
  .انرژي، توليد برق براي مصرف است

در موضوع انرژي نكته بسيار مهم اين است كه در پي تبديل 
وده و اشتغال هستيم؛ به انرژي به برق به دنبال رشد، ارزش افز

گيرد بايد  عبارت ديگر با اين فرصتي كه در اختيار كشور قرار مي
توانيم اين سرمايه عظيم و ملي  هايي مي بدانيم كه از چه روش

  .كار بگيريم خودمان را براي رفاه جامعه و رشد كشور به

  

يك مقام مسئول در صنعت برق با بيان اينكه انتخاب سوخت 
: يروگاه در حيطه اختيارات وزارت نيرو نيست،گفتمصرفي در ن

سال گذشته حتي  7، طي هاي تهران در هيچ يك از نيروگاه
  .يك ليتر مازوت هم مصرف نشده است

مدير  ،ساناز جعفرزاده
دفتر مديريت بحران 
پدافند غيرعامل شركت 

هاي برق  توليد نيروگاه
در حاشيه كه  حرارتي
يكمين  و  بيست

در يك كارگاه آموزشي  و المللي صنعت برق ايران نمايشگاه بين
 همچون تهران هاي نيروگاه:  اظهارداشت گفت، مي سخن 

درصد از  100 طور به و بوده سوز تك طرشت و ري بعثت،
همچنين در نيروگاه پرند و . دنمي كن سوخت گاز استفاده

فقط در برخي . دماوند هم قابليت استفاده از مازوت وجود ندارد
اقع در صورت نياز در نيروگاه دماوند از گازوييل استفاده از مو

 .مي شود

فاكتوري كه هواي شهر تهران را : اين مقام مسئول تاكيد كرد
ذرات معلق  1393كند، براساس ترازنامه انرژي سال  آلوده مي

  .ها ندارد بوده و اين مسئله هيچ ارتباطي با سوخت نيروگاه
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 !محور توسعه و فرصت پيشرفتانرژي
  !نيروگاههاي اطراف تهران مازوت نمي سوزانند


