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 سخن نخست

 

 

منظور این نیست که شما فرمانده  ،وقتی گفته می شود شما رئیس هستید

 !هستید و باقی افراد هم سربازهای شما

نیست، مشکل ما ایجاد باید بپذیریم مشکل ما نیروی انسانی 
باید از آدم ها . هارمونی برای به وجود آوردن تضارب آراء است

و ایده هایشان خوب استفاده کنیم و این تضارب آراء را به وجود 
 .بیاوریم که برکت برای کشور ایجاد شود

نظر از . کار تیمی انجام داد و به تیم خود احترام گذاشتباید 
الزم نظر با نظر تیم متفاوت بود یک که در مواقعی تیم آگاه شد و 

 .این ها رمز موفقیت است. طبق نظر تیم عمل کرداست تا 

بزرگترین مشکل ما این است که فکر می کنیم زمانی که رئیس 
رئیس مسوول ایجاد بلکه  هستیم حرف اول و آخر را ما باید بزنیم

ور منظ، «هستید ...شما رئیس »هماهنگی است، وقتی گفته می شود 
. این نیست که شما فرمانده هستید و باقی افراد هم سربازهای شما

و باید از دانش دیگران  دباید به آراء دیگران احترام بگذاری
وقتی هارمونی به وجود می آید یک مشارکت . داستفاده کنی

همگانی به وجود می آید و همه احساس سهیم بودن کرده و همه 
 .دخواهند بوبه دنبال تحقق اهداف 

باالخره این مباحث پشتوانه های عظیم تجربی دارد به اضافه این 
، بنابراین استکه قوانینی در همه دنیا وجود دارد و الزم االجرا 

کسانی موفق هستند که بتوانند شرایطی را ایجاد کنند که از این 
 .توانایی استفاده کنند و در موقع مناسب تصمیم بگیرند

و خصوصی همه با یک هدف و  نیروگاهها، اعم از دولتی
فعالند و هر  ،وظیفه واحد یعنی تولید برق، این خدمت زیربنایی

آیا به اشتراک گذاری این  !کدام با مشکالت خود مواجه
ق یوفتها، زمینه ساز و همچنین موفقیت ها، دغدغههامحدودیت

 !نخواهد بود؟بیشتر 

 

بهینه سازی »همایش دیگر حضوری ـ مجازی 

از سلسله همایش های « آب مصرفی نیروگاههای

 مذکور در محل نیروگاه طرشت و با خیرمقدم

نیروگاه  برق تولید مدیرعامل دیناروند، مهندس

 .میهمانان، برپا شد به هید مفتح همدانش

به ارائه  ـ اصنا دبیر ـ مهریان در ادامه مهندس

گزارش از فعالیت های آموزشی و بازسازی و 

 . همراه سازی نیروگاهها سخن گفت

رپا کنفرانس ها و همایش های ب یادآوری موضوع وی همچنین با

وزشی ـ ترویجی منشست آ 0ه بیش از ژشده در صنعت تولیدبرق، به وی

 شیمی های کنفرانس دبیرخانه شیمی نیروگاه به ضرورت تعیین

اشاره نمود و انجام فعالیت های مقدماتی برپایی چهل و  نیروگاهها

 .را یادآور شد 0010دومین کنفرانس شیمی نیروگاهها در سال 

در چهارمین وبینار که با محوریت 

فعالیت های قابل توجه نیروگاه شهید »

« مفتح همدان در مدیریت مصرف آب

 تولید معاون ، اختری برپا شد، مهندس

 وضعیت ارشی ازمفتح، گز شهید برق

 انجام اقدامات و نیروگاه سایت محدوده خاصه همدان، استان آب منابع

مفتح را به سمع و نظر شرکت  شهید برق تولید مدیریت شرکت شده

 . کنندگان همایش رساند

از نیروگاه شهید  «ملک رحیمی» مهندس

مفتح دیگر ارائه دهنده تجربیات و یافته ها 

به تشریح سلسله  در نیروگاه حرارتی بود که

اقدامات و بررسی های عملیاتی ـ میدانی 

صورت گرفته در نیروگاه متبوعه خویش 

 .پساب، پرداخت از جهت استفاده

 !تا وقتی جزیره ای عمل کنیم، باخته ایم

 

 «مدیریت مصرف آب در نیروگاهها»چهارمین نشست 
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 رادفر این نشست با سخنان مهندس

 با مفتح شهید نیروگاه شیمی امور مدیر

 بهداشتی ، اقتصادی های جنبه»  موضوع

 در پساب از استفاده محیطی زیست و

 .ادامه یافت« نیروگاه

 بندی نشست، حاضرین به جمع اضافه می گردد در بخش پایانی

 .مطروحه، پرداختند مطالب

 

 ۲۹های برق کشور با چهار هزار مگاوات افزایش به  ظرفیت تولید نیروگاه

 مگاوات خواهد رسید ۹۰۲هزار و 

سال آینده با اختصاص  نمود تااعالم  سازمان برنامه و بودجه
هزار و  مگاوات به یک ۵۲۹ منابع الزم میزان تولید برق تجدیدپذیر از

 .مگاوات افزایش خواهد یافت ۵۲۹

به نقل از سازمان برنامه و در ادامه گزارش،  خبرگزاری مهر

های دقیق در دولت  برنامه نشدن اجراعدم اقدام و : می افزایدبودجه، 
دولت سیزدهم . های گسترده در تابستان شد خاموشی قبل موجب

ای مشکل تولید انرژی برنامه دقیقی تدوین کرده و  مرحله برای حل

بخش اختصاص پیدا  هم منابع خوبی به این ۱۰۴۱در الیحه بودجه 

 .کرده است

 ۹۴۴ان مذکور،عالوه بر میز: در ادامه این گزارش آمده است

 افزودهشبکه برق توان به  ها مگاوات هم از محل ارتقای بازده نیروگاه

 .خواهد شد

با رشد منابع مالی صنعت برق : این گزارش همچنین می افزاید
های برق کشور با  سال آینده ظرفیت تولید نیروگاه ،۱۰۴۱در بودجه 

 .مگاوات خواهد رسید ۲۴۱هزار و  ۵۲چهار هزار مگاوات افزایش به 

، منابع صنعت برق توجه افزایش قابلاین گزارش در پایان به 

جذب منابع، از جمله  در الیحه احکام مختلفی برای اشاره و افزود
فروش اوراق و منابع داخلی انتشار اوراق مالی، فاینانس خارجی، 

 .است دیده شده ،بودجه

 

  

منطقه میل نادر داث حدست امگاواتی در  ۰۰نیروگاه بادی  بازدید از
 استان سیستان و بلوچستان

نامه  تفاهم ،در سفر معاون وزیر نیرو به سیستان و بلوچستان

های تجدیدپذیر و  های تجدیدپذیر بین سازمان انرژی توسعه نیروگاه

و استانداری استان سیستان و بلوچستان ( ساتبا)وری انرژی برق بهره

 .امضا شد

همراه مدیران دفتر انرژی سازمان برنامه و ه یس سازمان ساتبا بئر

اسالمی، بودجه، نماینده مردم شهرستان زابل در مجلس شورای 

ای استان سیستان و بلوچستان از پروژه در  مدیر عامل برق منطقه

مگاواتی در منطقه میل نادر بازدید  ۹۴حال احداث نیروگاه بادی 

ای که به همین منظور در سایت پروژه برگزار شد،  در جلسه. نمودند

 ۹۴مقرر شد با تامین اعتبارات الزم از سوی سازمان برنامه و بودجه 

های بادی باقی مانده از پروژه تا شروع تابستان سال  ز توربیندرصد ا

 .آینده نصب و در مدار بهره برداری قرار گیرد

 ۱۴در این سفر از نیروگاه خورشیدی محمود کمانی همچنین 

در و در نشست خود مگاواتی در حال بهره برداری زاهدان بازدید 

با حضور استاندار و سایر مدیران استانی با که محل استانداری 

های تجدیدپذیر این استان برگزار شد شرکت کرد و  موضوع انرژی

های تجدیدپذیر این  های در خور توجه انرژی ضمن اشاره به پتانسیل

استان ابراز امیدواری کرد با توجه به برنامه اعالمی وزارت نیرو برای 

ار مگاوات با مشارکت بخش خصوصی از محل منابع هز ۱۴احداث 

قانون رفع موانع تولید، با زمینه سازی و ایجاد زیر  ۱۲مالی ماده 

هایی که از سوی مدیران استان سیستان و بلوچستان انجام  ساخت

های تجدیدپذیر بیشتری در این استان  شده، شاهد احداث نیروگاه

 برق نیوز: منبع      .باشیم

 

معاونت مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های زارش برپایه گ

فنی و اقتصادی صنعت برق  وضعیت ،مجلس شورای اسالمی

هزار مگاواتی تولیدبرق 4افزایش   

 

 !هزار میلیارد تومانی صنعت برق 87ناترازی 
 

 تفاهم نامه توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر

 

https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/news/5347045/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/5347045/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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در این بخش  ۱۰۴۱در الیحه بودجه الزم  راهکاهایو بررسی 

 .شده استارائه 

در بخش برق تغییراتی  ۱۰۴۱احکام الیحه بودجه سال 

قبیل دارد، اما موضوعاتی از  ۱۰۴۴نسبت به قانون بودجه سال 

عوارض برق، بیمه مشترکان خانگی و تجاری، نصب کنتورهای 

مشابه قانون بودجه سال  ،هوشمند برای مشترکان پرمصرف برق

های قانون بودجه  مهم از تبصره جز دوو در الیحه تکرار  ۱۰۴۴

های  های تملک دارایی با موضوع تسویه بدهی طرح ۱۰۴۴سال 

قیمت تکلیفی و قیمت  التفاوت مابه ای بخش برق با سرمایه

تمام شده و تعرفه مشترکان پرمصرف خانگی در بخش برق از 

 .حذف شده است ۱۰۴۱الیحه بودجه سال 

این گزارش می افزاید با توجه به عدم  توسعه 

الیحه بودجه سال  ،نسبت به برنامه ششم توسعه تجدیدپذیرها

در راستای برنامه دولت مبنی بر ایجاد ظرفیت سالیانه  ۱۰۴۱

 .تدوین شده است تجدیدپذیر گیگاواتی ۲.۹

های  شایان ذکر است با توجه به پیک برق و ظرفیت عملی نیروگاه

کشور در فصل تابستان، استفاده از ظرفیت 

حائز  تجدیدپذیر های عالوه بر توسعه نیروگاه خودتأمین های نیروگاه

 .اهمیت است

در بررسی وضعیت صنعت برق، موضوع اضافه می گردد 

وضعیت مالی و اقتصادی این صنعت ی که به آنشده، مهم دیگر

قانون حمایت از صنعت برق، سازمان ( ۶)ماده  براساس. است

الزم جهت  کشور موظف است اعتبار ریزی مدیریت و برنامه

قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب  التفاوت مابه پرداخت

های قانونی اعمال شده  با قیمت تمام شده و همچنین معافیت

های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش  برای هزینه

بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند 

کشور برای آن اعتباری در نظر  های بودجه که تاکنون در قانون

گرفته نشده است و عدم توجه به این موضوع موجب افزایش 

گذاران شده  مطالبات بخش خصوصی و کاهش انگیزه سرمایه

 خبرگزاری مهر: منبع         .است

 

حداکثر نیاز مصرفی یت از آن داشته که اکهای انجام شده ح بررسی

 !کیردمگاوات قرار  ۰۲۰هزار و  ۳۰تا  ۲۲۰هزار و ۳۶داخلی در محدوده 

. جاری شرایط متفاوتی را تجربه کرد صنعت برق در بهار سال

کمیسیون انرژی اتاق ایران ضمن بررسی شرایط بحرانی برق در 

های عبور از این بحران و سناریوهای تراز تولید  جاری راه سال

 .مصرف برق را بررسی کرده است

بارهای فصلی  ،بهار به دلیل بروز گرمای زودرس در فصل

. های گذشته به شبکه افزوده شد پیش از زمان مرسوم در سال

بررسی رابطه بین متوسط دمای نسبی کشور با توان مصرفی 

دهد به ازای افزایش هر درجه سانتیگراد به متوسط  نشان می

درجه سانتیگراد معادل  ۱۵تا  ۱۴وزنی دمای کشور در بازه 

شود؛ این مقدار برای  ی برق افزوده مگاوات به مقدار تقاضا ۲۱۲

. مگاوات است ۱۹۰۲درجه معادل  ۲۰تا  ۲۴محدوده دمایی 

ماه متوسط وزنی دمای کشور  بنابراین فروردین و اردیبهشت

های  درجه بود که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۴بیش از 

به عبارتی . درجه افزایش پیدا کرده بود ۹حدود  ۱۲۵۵و  ۱۲۵۱

مگاوات افزایش نسبت به سال گذشته  ۱۱۱۴ادل این مقدار مع

کنندگان  از سویی دیگر، افزایش قابل مالحظه استفاده. است

( برای استخراج ارزهای دیجیتال)غیرمجاز از انشعاب برق 

جاری نسبت  مصرفی سال( بار)موجب شده که افزایش دیماند 

از سویی دیگر، . هزار مگاوات برسد۵به بیش از  ۱۲۵۵به سال 

-۱۰۴۴درصدی نزوالت جوی در سال آبی  ۲۹ت حدود اف

نسبت به مدت مشابه سال قبل موجب شده که امکان  ۱۲۵۵

 ۱۲۵۵های برقابی همچون سال  ه برداری از واحدهای نیروگا بهره

همچنین خروج برخی واحدهای نیروگاهی برای . میسر نباشد

انجام تعمیرات و آمادگی کامل در اوج مصرف تابستان، موجب 

های دولتی و غیردولتی  ه د که بخشی از توان تولیدی نیروگاش

 تراز تولید و مصرف برق در سال جاری
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 (بولتن داخلی) دوهفته نامه انجمن صنفی نیروگاههای ایران

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

 

 (بولتن داخلی)انجمن صنفی نیروگاههای ایراندوهفته نامه 

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

بنابراین کشور با کمبود برق پس از وقوع اوج . در دسترس نباشد

قانون ( ۱۹)تبصره « ح»اگر در بند   .مصرف تابستان مواجه شد

، در حکم درج نشده بود، «تابستان»جاری، قید  بودجه سال

قادر به تامین ( رانشرکت مدیریت شبکه برق ای)راهبر شبکه 

( ۲۲۵)مگاوات برق از صنایع از محل اجرای رویه  ۱۲۴۴بیش از 

مصوب هیات تنظیم بازار برق ایران بود که موجب جبران 

 .شد های اعمال شده در این فصل از سال می بخشی از خاموشی

این پژوهش پیرامون حداکثر توان تولیدی در تابستان 

می مگاوات بالغ  ۹۶۱۹۴دار به مقکه  دهد جاری نشان می سال

از بایستی این میزان از توان تولیدی،  ،بینی پیشبنابر . گردید

 :هایی که در این پژوهش نام برده شده، محقق شود محل

هزار و ۰۶های حرارتی موجود به مقدار  ه توان تولیدی نیروگا -

 .مگاوات برسد ۱۴۴

هزار  ۶حداکثر توان قابل استحصال از واحدهای برقابی برابر  -

سومی نزوالت جوی در  دلیل افت بیش از یک بهکه مگاوات 

-۱۲۵۵سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه در سال آبی 

 .این میزان پیش بینی شده است، ۱۲۵۱

مگاوات نیروگاه در بازه  ۲۹۴۴گذاری احداث حدود  هدف -

 .۱۰۴۴زمانی یکساله منتهی به تابستان 

بوشهر و واحدهای توان تحویلی از محل نیروگاه اتمی  -

 .مگاوات ۲۱۴۴نیروگاهی متعلق به صنایع بزرگ برابر 

سایر منابع از مگاوات توان به شبکه سراسری  ۱۹۴تحویل  -

سوز و  های خورشیدی، بادی، زباله ه نیروگاهی شامل نیروگا

   .دیزلی

حداکثر نیاز یت از آن داشته که اکهای انجام شده ح بررسی

 ۹۱۴هزار و  ۶۹تا  ۱۱۴هزار و ۶۲مصرفی داخلی در محدوده 

 .کیردمگاوات قرار 

 روزنامه دنیای اقتصاد: منبع                  
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