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 سخن نخست

  
  

  .هاي آتي به بحران دچار خواهد كرد تداوم وضع موجود ما را در سال
برق خراسان  صنعت	رئيس هيات مديره سنديكاي ،حسن سويزي

، نيازمند وضع قوانين و »اقتصاد برق«اصالح در بخش : رضوي گفت
در قبال  دولت	مقررات جديد و توجه ويژه به تعهدات

  .فعال در اين حوزه است خصوصي	بخش

در قانون پيش بيني شده است كه بخش خصوصي فعال بايد به  
ورود پيدا كند، اما اين مساله مستلزم آن است كه   صنعت برق حوزه

اقتصاد برق اصالح شود و تحقق اين مهم نيازمند قوانين و مقررات 
  .شدبا جديد مي

دولت بايستي با مجلس شوراي اسالمي : وي در ادامه بيان داشت
در اين خصوص نشستي برگزار كند تا بدين ترتيب قيمت برق از نرخ 

در غير اين صورت دولت بايد سوبسيد بدهد . ارز و تورم تبعيت كند
كه با قوانين و مقررات موجود مغايرت دارد و اين امكان فراهم 

  .نيست

مديره سنديكاي صنعت برق خراسان رضوي ادامه رئيس هيات 
دهد نرخ رشد ظرفيت نيروگاهي ايران در دهه  ها نشان مي آمار: داد
درصد كاهش يافته است؛ در حالي كه  2,2درصد به  8,8از  90

اين . درصد درحال افزايش است 7تا  5ميزان مصرف برق ساالنه بين 
ته شده متناسب با هاي ساخ معناي آن است كه ميزان نيروگاه به

ميزان افزايش مصرف نيست و علت اين عقب ماندگي هم كاهش 
  .هاي جديد است گذاري براي احداث نيروگاه سرمايه

در . هاي اساسي صنعت برق است قيمت ثابت يكي از چالش 
حاليكه نرخ ارز در نوسان است، اما قيمت فروش برق تقريبا ثابت 

يكي از  اقتصاد برق كرد كهدر واقع بايد عنوان . مانده است
آيد و بخش خصوصي به  هاي اساسي اين صنعت به شمار مي چالش

ها متحمل شده، رغبتي  هايي كه در اين سال واسطه زيان
  .گذاري بيشتر در اين عرصه ندارد سرمايه	به

نيست رغبت بخش خصوصي به دليل آنكه قيمت برق واقعي 
هاي  نيروگاه		حال از آنجا كه. خاصي براي ورود به اين حوزه ندارد

هاي تجديدپذير  بر هستند، دولت بايد به سمت انرژي هزينه	حرارتي
هاي تجديدپذير  حركت كند، اما آنچه كه مسلم است در بخش انرژي

نيز خيلي روال عادي نيست، چرا كه بازگشت سرمايه نيز در اين 
اگر دولت بازه زماني . انجامد سال به طول مي 10به بخش، قريب 

برگشت سرمايه را كاهش دهد، قطعا اين مسئله مشوقي براي سرمايه 
توامان تضاميني براي . گذاران بخش خصوصي خواهد بود

  .هاي وعده داده شده، نياز است حمايت

روند : اين مقام مسئول در بخش ديگري از سخنانش گفت
نزولي بوده  99تا   87هاي عت برق در طول سالگذاري در صن سرمايه

 99ميليارد دالر در سال  0,63به  87ميليارد دالر در سال  6,5و از 
گذاري در بخش توليد  رسيد؛ بنابراين با توجه به رشد منفي سرمايه
به بيان ديگر شاهد . برق، رشد ظرفيت توليد هم منفي بوده است

اين در حالي . برق بوده ايمبرابري سرمايه گذاري صنعت  10كاهش 
ها  درصد نسبت در اين سال 12الي  10است كه مشتركين حدود 

ميليون مشترك  35افزايش يافته اند، چنان كه هم اكنون بيش از 
 خبربان: منبع                .  در كشور وجود دارد

  

  .ها برگزار شد نيروگاه در آب مصرف سازي بهينه  مجازي _ حضوري نخستين نشست

در نهمين روز از ماه آذر شاهد برگزاري نخستين نشست حضوري 
  .بوديم» بهينه سازي مصرف آب در نيروگاهها«ـ مجازي 

در ابتداي نشست كه در محل شركت مادر تخصصي توليدبرق 
 حرارتي برگزار گرديد، مهندس

پس از خير مقدم به  نمازي
هاي ميهمانان و تقدير از تالش 

صورت گرفته پيرامون موضوع 
 ضرورت و آب اهميت از آب،

 موضوع به پرداختن آن، مديريت
 وزارت سطح در ها نيروگاه آب

 نشست حضوري ـ مجازي 

!رشد منفي سرمايه گذاري صنعت توليدبرق  
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 سخن... و آب موضوع در تحقيقاتي و علمي مراكز با همكاري نيرو،
  .گفت

 در حركتي حرارتي، هر برق شركت توليد فني دفتر كل مدير
 يادآور شد الزم است تا تجربياتدانست و  فايده را مفيد آب موضوع

 داشته پررنگ  مشاركت علمي مراكز و ها دانشگاه نماييم، با مطرح را
  .باشيم

در ادامه مهندس حسين 
مهريان، دبير اصنا ضمن تقدير 
از شركت برق حرارتي بخاطر 

هاي -پشتيباني ها، همراهي 
آن مجموعه  و راهبري هاي 

از فعاليت ها  اثربخش، گزارشي
 همكاري همچون مختلف موضوعات با هاي دبيرخانه امات، طرحو اقد

، سخن ... و ها همايش برگزاري دانشگاهي، علمي، مراكز با همراهي و
  .گفت

نشست با سخنان مهندس 
مهرداد از پيشكسوتان صنعت 
توليدبرق، ادامه يافت و اين 
پيشكسوت، از اصنا به عنوان حلقه 

 انتقال و ارتباطات اتصال و كليد
توليد برق  صنعت تجربه در و دانش

و فعاليت هاي قابل توجه صورت 
پذيرفته و در دست اجرا، تقدير نمود 

  .و اين مجموعه فعاليت ها را راهگشا دانست

 دكتر بخش ديگر اين همايش حضوري ـ مجازي با سخنان خانم

 و آب ع موضو با حرارتي، توليدبرق تخصصي مادر شركت از اسدالهي
كشور، برنامه ها و سياست هاي شركت مذكور در  در آن مديريت

  .زمينه مديرت آب، ادامه يافت

اين نشست همچنين همراهي پيكسوتان و فعاالن عرصه آب و 
شيمي صنعت توليدبرق را به همراه داشت كه با طرح موضوعات 

  .، سخن گفتند...مختلف مديريت منابع آب و 

هاي كشور رادر در اين نشست كه همراهي بسياري از نيروگاه 
 و تجربيات گذاشتن اشتراك به فضاي مجازي با خود داشت، از امكان

، سخن ...ها و  نيروگاه شيمي همكاران و پيشكسوتان و اساتيد نظرات
       . گفته شد

  

.مجوزي براي مازوت سوزي در نيروگاه تبريز و سهند صادر نشده است  

شركت مديرعامل 
توليد نيروي برق 
حرارتي ايران اخيراً با 
اشاره به مازوت سوزي 

هاي تبريز و  در نيروگاه
هاي  استفاده از سوخت مازوت در برخي نيروگاه: اعالم كردسهند 

كشور يك موضوع جديدي نيست اما اين موضوع با هماهنگي 
  .شود سازمان محيط زيست انجام مي

گونه  هيچ: مدير كل حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقي گفت
مجوزي از طرف سازمان حفاظت محيط زيست استان آذربايجان 

هاي اين استان  استفاده از سوخت مازوت در نيروگاهشرقي براي 
  .صادر نشده است

حسن عباس نژاد همچنين تاكيد كرد كه در حال حاضر سازمان 
حفاظت محيط زيست استان نه تنها مجوزي براي استفاده از سوخت 
مازوت صادر نكرده بلكه به دليل رعايت نكردن استانداردهاي سوخت 

!مجوز مازوت سوزي   
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در استفاده از اين  يمحيطزيست ت مازوت و عدم اتخاذ تمهيدا
  خبرگزاري مهر: منبع     .سوخت از نيروگاه تبريز شكايت كرده است

  

قرائت گزارش در گزارش خود پيرامون  خبر گزاري مهر
علت قطع برق «اصل نود مجلس شوراي اسالمي با موضوع كميسيون 
به موارد مختلفي همچون  »تابستان اخيرهاي مكرر در  و خاموشي

به هاي نيمه كاره  مديريت در كالن اداره وزارت نيرو و پروژه سوء
  .، اشاره نمودعلت اصلي بروز اين مشكلعنوان 

هاي اخير و  هاي مكرر ماه خاموشياين گزارش همچنين به 
ها بر  تبعات سنگين اين خاموشي قبيل از بوجودآمده هاي نگراني

هاي واصله  اقتصادي، اجتماعي و سياسي و همچنين شكوائيهمسائل 
در سياست  سوء مديريت به اين كميسيون از سوي مردم درباره

موجب ورود كه و اجراي قوانين و مقررات در وزارت نيرو،  ها گذاري
  .ه ، اشاره داشتكميسيون براي رسيدگي به اين موضوع گرديد

و  غلط ه بيانگر طرز كارهاي اولي بررسياين گزارش اضافه نمود 
به قوانين و مقررات و كم رنگ كردن نقش بخش  توجهي استمرار بي

خصوصي در مشاركت نسبت به سرمايه گذاري، توليد و توزيع برق 
هاي گذشته تاكنون صنعت برق  در طي سال به تدريج باشد كه مي

  .استكرده  مواجه اي ها و مشكالت عديده كشور را با چالش

عدم اجراي ؛ عرضه و تقاضاي برق ناترازيين گزارش بر اساس ا
؛ ميزان مصرف برق در بخش اختالف بين توليد و مصرف؛ قوانين

هاي مختلف صنعتي، كشاورزي، خانگي، عمومي، اداري و معابر و 
قابل توجه سرمايه با افت  90مواجه شدن صنعت برق در دهه 

، از درصد 3/ 5 درصد رشد اسمي ساالنه به 8/ 5گذاري در توليد از 
  .چالش هاي صنعت برق است

بدهي باالي تدوين كنندگان اين گزارش، داليل اين چالشها را 
ها و  وزارت نيرو به توليدكنندگان برق، پيمانكاران و بانك

فقدان وجود نهاد تنظيم گر مستقل در بازار ، توليدكنندگان تجهيزات
يد برق برق و نبود ضوابط مالي مشخص براي قيمت گذاري خر

عدم وجود رابطه مالي مدون و ، ها در بازار برق و بورس انرژي نيروگاه

نبود اراده در ، ضابطه مند و عادالنه بين وزارت نيرو و بخش خصوصي
هاي پنجم و ششم  وزارت نيرو براي اجراي مصوبات مجلس در برنامه

توسعه و قوانين بودجه سنواتي در ارتباط با رفع موانع بر سر راه 
طوالني بودن ، هاي ظالمانه تاثير تحريم ، ليد و سرمايه گذاريتو

مدت زمان بازگشت سرمايه و باال بودن ريسك سرمايه گذاري در 
و همچنين عدم توان پرداخت ل فوق الذكر، صنعت برق به دالي

ها توسط  هاي قبلي به صندوق توسعه ملي و بانك اقساط بدهي
، ت مطالبات خود از وزارت نيروسرمايه گذاران با توجه به عدم درياف

 .مطرح مي نمايند

 

 

خانه فاضالب جنوب تهران يكي از بزرگترين  نيروگاه بيوگازسوز تصفيه
  هاي بيوگاز حاصل از تصفيه فاضالب در جهان نيروگاه

هاي نو، بيوگاز قابل استحصال از لجن  انواع منابع انرژي مياناز 
هاي فاضالب به دليل دائمي بودن فاضالب به عنوان يك  خانه تصفيه

 89در اين راستا در سال . رود منبع پايدار انرژي به شمار مي
فروش برق توليدي نيروگاه بيوگازسوز  93برداري و در سال  بهره

خانه فاضالب جنوب تهران به عنوان تنها نيروگاه بيوگاز ناشي  تصفيه
  .از تصفيه فاضالب در ايران آغاز شد

خانه فاضالب جنوب تهران يكي از  نيروگاه بيوگازسوز تصفيه
هاي بيوگاز حاصل از تصفيه فاضالب در جهان است  بزرگترين نيروگاه

 140گيگاوات انرژي الكتريكي و  44ت اسمي توليد ساليانه و با ظرفي
  .كند تراژول انرژي حرارتي فعاليت مي

هزار نفري بوده و  60تأمين برق مصرفي يك شهرك مسكوني 
هزار بشكه نفت  100انرژي فسيلي در حدود در مصرف جويي  صرفه

 !سوء مديريت در كالن اداره وزارت نيرو

  !تنها نيروگاه بيوگاز در ايران
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  )بولتن داخلي(دوهفته نامه انجمن صنفي نيروگاههاي ايران
  )علي سنائي(روابط عمومي: تهيه، تدوين و نشر 

، حاصل احداث اين نيروگاه در سال) هزار مترمكعب گاز 400(خام 
  .است

فعاليت اين نيروگاه موجب كاهش : اين گزارش در ادامه مي افزايد
هزار تن معادل  150 بالغ براي ساالنه  انتشار گازهاي گلخانه

هكتار فضاي سبز براي جذب  2000معادل (اكسيدكربن  دي
  . مي شود) اكسيدكربن دي

برداري تجاري نيروگاه  طبق اعالم شركت آب و فاضالب تهران بهره
ساله با  5خانه فاضالب جنوب تهران طي قراردادي  تصفيهبيوگاز 

آغاز و در  1393از سال ) تفويض قرارداد به ساتبا(شركت توانير 
هاي فراوان براي  به اتمام رسيده و با پيگيري 1398شهريور سال 

از شهريور سال (سال  15تمديد اين قرارداد، در نهايت به مدت 
خ اعالمي ساالنه توسط وزارت با نر) 1413تا شهريور سال  1398
  .تمديد شده است) ريال 14700برابر  1400در سال (نيرو 
ين نيروگاه در حال حاضر با حداكثر ظرفيت خود در حال توليد ا 

، به طوري كه از شهريور استانرژي در زمان پيك مصرف برق 
ميليون كيلووات ساعت  65، بالغ بر 1400تا پايان تير ماه  1393

           . توليد انرژي نيروگاه بوده است
  ايسنا: منبع 

  
به همراه رئيس  رئيس مجمع نمايندگان استان اصفهان

قضائيه   شوراي شهر اصفهان از رؤساي قواي مجريه و
درخواست استفاده نشدن از سوخت مازوت در نيروگاههاي 

  .اصفهان را خواستار شدند

: گزارش داد خبرگزاري مهر
عباس مقتدايي نماينده اصفهان در 

 صالحي نور  نامه مشتركي با
رئيس شوراي شهر اصفهان به سيد 

اي  ابراهيم رئيسي، رئيس جمهوري و حجت االسالم محسني اژه
قضائيه خواستار عدم استفاده از مازوت در رئيس قوه 

  .هاي استان اصفهان شدند نيروگاه

درصد  10استقرار بيش از با اشاره به اين درخواست  
واحدهاي مقياس بزرگ و استراتژيك كشور و فعاليت بالغ بر ده 

در اين استان كه اصفهان هزار واحد توليدي، صنعتي و خدماتي 
 ،استكرده به عنوان بزرگترين قطب صنعتي كشور مطرح را 

هاي صنعتي، معدني و  بارگذاري و استقرار اين حجم از فعاليت
آن نيز بدون رعايت مالحظات زيست محيطي  خدماتي كه عمده

هاي ديگري نظير  چالشرا همراه با صورت گرفته است 
مهاجرت، تمركز ناموزون جمعيت، توسعه و گسترش غير اصولي 

از دغدغه هاي قطب صنعت و هنر كشور را  …حمل و نقل و 
 .دانست

  

  

 !تاكيدبر استفاده نشدن از مازوت در نيروگاه اصفهان

  دومين نشست تخصصي كارگروه 
  »بهينه سازي مديريت مصرف آب نيروگاهها« 


