
 پيك اصنا ـ دوهفته نامه داخلي
 

 

 No 56 Third year Feb & Mar 2022 .                                                           1400اول اسفندنیمه م؛ سو؛ سال 56شماره ی 

 

1
 

 سخن نخست

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

 از میان برداشتن روش های سنتی و تغییر فلسفه فعالیت روابط عمومی

 ! نیست مراد 

توجه به رشد استفاده از با 

 سرویس ها، ارائه اینترنت در ایران

در بخش فرهنگی، اجتماعی، 

شکل و ...،  ، خدماتیخبری

فناوری های  یافته است.جدیدی 

 ارائه اطالعاتی و شبکه های الکترونیکی و سرویس های اینترنتی 

 را در قالبی جدید ضروری نموده است. خدمات 

روابط سمت  بهنیز بایستی روابط عمومی سنتی در این میان، 

، حرکت نموده و عملیات خود را در قالب عمومی الکترونیک

ساختار جدید به انجام برساند و این مهم نیاز به استفاده از 

اینترانت ، اکسترانت ، کیوسک  جدید از قبیل های تکنولوژی

 دارد. ،و ...های اطالع رسانی ، کیوسکهای اینترنتی 

فناوری های اینترنتی و فناوری های الکترونیکی آن چنان با 

دنیای آنالین گره خورده اند که جدا کردن آنها بسیار مشکل 

است از سوی دیگر امروزه سرویس های یکپارچه که مبتنی بر 

ها متداول ها است در سازماناستفاده همزمان از تمام تکنولوژی

شده است . در چنین شرایطی ضرورت ایجاب می کند که در 

، اقدام بایسته صورت ملی دولت الکترونیکراستای اجرای طرح 

  گیرد.

، می تواند جلودار این روابط عمومی الکترونیکاستفاده از 

حرکت بوده و زمینه ساز مناسبی برای راه اندازی کامل دولت 

 الکترونیک باشد.

وابط عمومی دیجیتال نیاز به کسب مهارت های دیجیتالی ر
برای استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی دارند و وجود روابط 

به معنی از میان برداشتن روش های سنتی و عمومی دیجیتال 
 روش انجام ؛ بلکه مرادنیست تغییر فلسفه فعالیت روابط عمومی

تغییر در ماهیت یک  ایجادنه و استفاده از ابزار نوین است کار
 .کار

 

 

به صورت رایگان در  ها الزاماٌبرق یک کاالی عمومی نیست که دولت

 .تولید و توزیع آن عمل کنند

قائم مقام و  علیرضا دائمی

معاون پیشین برنامه ریزی و 

بیان  ،اقتصادی وزیر نیروامور 

برنامه توسعه صنعت داشت: 

رغم توان باالی فنی و به ،برق

مهندسی موجود در کشور و 

دسترسی به منابع انرژی 

پذیر در مناطق منابع انرژی تجدید های فسیلی وازجمله سوخت

 وسیعی از کشور همچنان با انبوهی از مشکالت روبرو است.

توسعه آب و انرژی پاک »آور نو مدیره شرکت فنرئیس هیات

ها کاالی عمومی نیست که دولتبرق یک ادامه داد: « هورداد

 .الزاما به صورت رایگان در تولید و توزیع آن عمل کنند

برق صنعت اقتصادی است و برای فرآیندهای تولید، انتقال و 

های بسیاری باید تامین شود. همچنین اگر برق توزیع آن هزینه

را یک کاالی عمومی متصور شویم که دولت باید با قیمت 

ا رایگان در اختیار عموم قرار دهد، باید به عواقب ای و بعضرایانه

بخش زیادی از منابع عمومی دولت  .ناشی از آن نیز توجه شود

شود تعلق ورزی نیز استفاده میبرای تامین انرژی که با گشاده

کنندگان عالمت نادرست در مصرف دارد. از سوئی به مصرف

عمومی کشور شود و از سوی دیگر منابع بیشتر انرژی داده می

ها و آموزش و اشتغال نیروهای جوان که باید در توسعه زیرساخت

رسد. باید اذعان کنیم که صنعت برق هزینه شود به مصرف می

ایران به عنوان صنعت مادر نقش مهمی در توسعه صنایع کشور 

گذاری در این بخش عمال به دارد و وجود موانع برای سرمایه

گذاری نه نماید. این سرمایهد میتمام صنایع کشور آسیب وار

ها باید صورت گیرد، بلکه از آن مهمتر در تنها در ساخت نیروگاه

ها و همچنین در احداث و تکمیل بازتوانی و نوسازی نیروگاه

پست، شبکه و خطوط انتقال نیز نیاز به تامین سرمایه است. 

 دوگانگی در اقتصاد صنعت برق

 
 روابط عمومی؛ سنتی یا نوین؟!
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ا عالوه بر این با توجه به موقعیت جغرافیایی سیاسی منطقه، ب

گذاری و توسعه قانونمند انرژی، امکان صادرات و تبادل سرمایه

انرژی با کشورهای همسایه وجود دارد و به عبارتی با جذب 

تواند نقش قطب انرژی را در غرب آسیا و سرمایه، ایران می

آسیای میانه ایفا نماید. برای دستیابی به اهداف فوق، باید 

ق را متناسب با برنامه های توسعه صنعت برراهبردها وسیاست

 .توسعه صنعتی و اقتصادی کشور مدنظر قرار داد

تامین برق مطمئن و پایدار، بهبود اقتصادی صنعت برق با 

کنندگان بخش غیردولتی برق، توسعه پرداخت مطالبات تامین

های موردنیاز بلند مدت انرژی کشور متناسب با تقاضای ظرفیت

زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق با سازی شده و بهینهمدیریت 

های مهمی وری در صنعت برق از جمله برنامههدف افزایش بهره

 .است که مدیریت انرژی کشور باید به آن توجه ویژه کند

 روزنامه دنیای اقتصاد منبع: 

 

 

یون ــیســس کمــیئر

ترک ـای مشــهکاریـــهم

از ، اقتصادی ایران و قطر

تالش برای امضای یاداشت 

اتصال شبکه  جهتتفاهم 

برق کشورمان با قطر 

 .خبرداد

 ی کـه بـه دعـوت فرـسدر اکبر محرابیان، وزیر نیرو گفت: علی

انجام  ،رسمی امیر قطر

در زمینه روابط  ؛شد

اقتصادی، ترانزیت، انرژی 

مذاکرات خوبی  ،و غیره

 .صورت گرفت

با موضوعات  یهایوی افزود: بین دو کشور یادداشت تفاهم

اتصال شبکه برق ایران با موضوع  ر زمینه برقدمختلف از جمله 

 خبرگزاری مهرمنبع:           .شدامضا  ،قطر و

 

به نقل از مصطفی رجبی مشهدی،   هرــزاری مــــبرگــخ

تا پایان دی در سال جاری : ، گزارش دادسخنگوی صنعت برق

ی در تولید و تامین برق در مقایسه درصد ۷.۴، شاهد رشدی ماه

 با مدت مشابه سال قبل بوده ایم.

با اشاره به این که از ابتدای امسال تا پایان  این مقام مسئول

میلیون کیلووات ساعت برق در  ۲۶۱۹۲۱دی ماه، در مجموع 

خاطرنشان کرد: این میزان نسبت به  ،کشور مصرف شده است

میلیون کیلووات ساعت  ۱۸۰۸۳مدت مشابه سال گذشته 

 .دهدافزایش نشان می

ها و یشد: در زمستان امسال نیز با هماهنگ یاداور وی

های نفت و نیرو، های صورت گرفته میان وزارتخانههمکاری

ها به وجود نیامد و مدت محدودیتی در تأمین سوخت نیروگاه

های اعمال شده به صنایع بزرگ نیز نسبت به زمان محدودیت

 تفاهم برای اتصال شبکه برق ایران و قطر

 

درصد رشد داشت 7تامین برق، بیش از   

 

https://www.mehrnews.com/
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سال گذشته کاهش بسیار زیادی داشت که همین موضوع باعث 

 .رشد تأمین برق صنایع نیز شد

 

امسال به خاطر کمبود تولید و افزایش نیاز مصرف و ضرورت 
ها از فروردین تا امروز، با واحدهای در مدار بودنِ مستمرِ نیروگاه

رو خواهیم بود که الزم است بهنیروگاهی زیادی برای تعمیرات رو
اساسی آنها انجام برای آمادگی بیشتر در پیک آینده، تعمیرات 

  .شود

شهرام صدرا، عضو 
ای ـهرکتــندیکای شــس

هار داشت: ـاظ ،تولیدکننده
نگهداری و تعمیرات در 

ها نقش کلیدی از نیروگاه
های فیزیکی، مالی و جنبه

ها رقابتی دارند؛ از این رو انجام بموقع تعمیرات برای نیروگاه
های فیزیکی، بتوانند داراییامری الزامی است تا عالوه بر حفظ 

با آمادگی کامل برای تامین برق در زمان اوج مصرف در مدار 
  .تولید قرار گیرند

بازه زمانی  همه ساله از اواخر شهریور تا اوایل خرداد سال بعد، 
برق حرارتی است که برای  سوی شرکت تولید شده ازتعیین

ها باید در روگاهها درنظر گرفته شده است و نیتعمیرات نیروگاه
ریزی و انجام این محدوده زمانی تعمیرات اساسی خود را برنامه

  .دهند

در "های تولیدکننده برق با بیان اینکه عضو سندیکای شرکت
هایی مواجه شد ها با چالشهای اخیر انجام تعمیرات نیروگاهسال

ها این است ، گفت: از جمله این چالش"که دالیل متعددی دارد
مصرف باالی سوخت گاز توسط مشترکان عمومی در زمستان که 

ها داده شود و برخی باعث شد که گاز کمتری به نیروگاه
بندی تعمیرات داده شده ها که حتی به آنها برنامه زماننیروگاه

های شبکه نتوانستند بود، به دلیل کمبود سوخت و محدودیت
فی، امسال به طبق برنامه به تعمیرات اساسی عمل کنند؛ از طر

خاطر کمبود تولید و افزایش نیاز مصرف و ضرورت در مدار بودنِ 
ها از فروردین تا امروز، با واحدهای نیروگاهی مستمرِ نیروگاه

رو خواهیم بود که الزم است برای بهزیادی برای تعمیرات رو
 .آمادگی بیشتر در پیک آینده، تعمیرات اساسی آنها انجام شود

 ، خرید قطعات و لوازمنرخ ارز عالوه بر این با توجه به افزایش

آوری مواجه شده که به دلیل برای تعمیرات با افزایش سرسام

تامین ها توسط وزارت نیرو، عدم پرداخت مطالبات شرکت

های قطعات با دشواری مواجه است؛ همچنین تحریم

ها نتوانند برخی از ناجوانمردانه نیز مزید بر علت شد تا نیروگاه

تجهیزات مورد نیاز خود را که بنا به ضرورت باید از خارج از 

کشور تهیه شود، تامین کنند؛ باید این نکته را هم اضافه کنم، 

ا و ابتالی کارکنان برخی از در سال گذشته شیوع بیماری کرون

ها یا انجام ها موجب شد تعمیرات اساسی در این نیروگاهنیروگاه

های طور کامل صورت نگیرد؛ متاسفانه شرکتنشود یا به

از  نرخ ارز تولیدکننده داخلی تجهیزات هم به دلیل باالرفتن

ها سر انجام تعهدات خود برای تامین قطعات مورد نیاز نیروگاه

 تسنیممنبع:      .زنندباز می

 

 

تقدیر از همراهان فعال صنعت تولید برق در شانزدهمین کنفرانس 
 ملی کیفیت و بهره وری

شانزدهمین و آخرین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری در 
آخرین اسفند این قرن قرن چهاردهم، در روزهای اول و دوم 

 برگزار شد.

 ۲در این کنفرانس 
ها و تجربیاتی روزه، یافته

    و در زمینه کیفیت
وری و وری، بهره هبهر

توسعه پایدار در قالب 
آموزشی از قبیل تجربه استقرار مدیریت های مقاالت و کارگاه

 انس ملی کیفیت و بهره وری قرنآخرین کنفر

 رات و ...آمادگی در پیک سال آینده مستلزم تعمی

https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
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وری،  مصرف، خالقیت و تاثیر آن در بهره وری، مدیریت بهره
 BWMو  BSCوری ...، ارائه رویکرد  بهره واقتصاد چرخشی 

های حرارتی، جهت ارزیابی عملکرد نیروگاه خطی قابل اعتماد
 ارائه شد.

اضافه می گردد دکتر پیشوائی، رئیس سازمان ملی استاندارد 
ایران، از همراهان این کنفرانس بود که ضمن تجلیل از برگزار 

اصول کیفیت  کنندگان کنفرانس، پیرامون ضرورت پرداختن به
و بهر وری همانند کیفیت بخشی به خود کیفیت، ارتقاء کیفی 
ابزار کیفیت ساز و باز اندیشی در مبانی کیفیت و کیفیت بخشی، 

 سخن گفت.

از برنامه های 
دیگر این سلسله 
کنفرانس ها که 
با همت انجمن 
کیفیت و بهره 
وری و حمایت 
معنوی و علمی 

سازمان ملی بهره وری برپا می گردد، تجلیل از سازمان ها و 
شرکت های برتر فعال در مباحث مرتبط با کیفیت و بهره وری 
و مسائل مربوطه است که در همایش شانزدهم شرکت های 

ت تولیدبرق منتظرقائم، مدیریت تولید برق مشهد و ایفا مدیری
 صنعت تابا، عنوان شرکت برتر را به خود اختصاص دادند. 

در پایان یادآور می گردد با توجه به شیوع ویروس کرونا، این 
 کنفرانس در فضای مجازی برگزار گردید.

 

 برای جبران کمبود، گذردماه می ۶ الغ برنزدیک ب ۱۴۰۰سال از تابستان 

  ، چه اتفاق جدید و موثری در صنعت برق رخ داده است؟پیک سال جاری

که بیشترین آسیب ناشی از  به خاطر داشته باشیمباید 
به چرخه اقتصادی  ۱۴۰۰کمبود برق در تابستان سال 

های کشور، تولیدکنندگان و صنایع وارد شد. تعطیلی واحد
ها، زیان بزرگ تولیدی به منظور مدیریت خاموشی

ناپذیری به صنایعی نظیر فوالد، سیمان، صنایع معدنی جبران
اعالم انجمن بر اساس  رای مثال،وارد کرد. ب ،... و

میزان  کمبود و ماه اول سال ۶تولیدکنندگان فوالد کشور، در
میلیارد دالر ضرر و زیان به  ۶د، مولبخش این  برق تولیدی،

 .دنبال داشته است

گذرد و بر اساس ماه می ۶ الغ برب ،۱۴۰۰از تابستان سال 
هزار مگاوات کمبود  ۱۵های اعالم شده تقریبا معادل گزارش

های بازه زمانی برآورد شده است، اما اکنون سوال برق در این
که برای جبران این کمبود، چه اتفاق  استمطرح شده این 

جدید و موثری در صنعت برق رخ داده است؟ چند نیروگاه 
هزار مگاواتی  ۱۵تا  ۱۰جدید را برای جبران این کسری 

 ایم؟ وارد مدار کرده

ای برای هواقعیت این است که هنوز حرکت موثر تاز
مواجهه با کمبود برق در پیک برق سال آینده انجام نشده و 

برای جبران این میزان  قاعدتاً ،اگر اقدامی هم صورت گرفته
کمبود برق کافی نیست. اما مساله اصلی این است که وقتی 

بچرخد، باز هم قرار است  ۱۴۰۱چرخ صنعت در ابتدای سال 
ها را عامل کمبود برق ها یا استخراج رمزارزکاهش بارش
 اعالم کنیم؟

تا چه ، ۱۴۰۱عدم کمبود برق در پیک مصرف  :گفتباید 
سوال بعدی این است که کمبود  میزان عینیت می یابد؟!

گرفته از م حمایت صورتمجدد با اتکا به کداقرار است  ،برق
جبران شود، به خصوص گذاران بخش خصوصی سرمایه

سازی ندارد؟ ای برای ورود به حوزه نیروگاهاینکه دولت برنامه
های توافق شده در عملیات اجرایی کدام یک از نیروگاه

نامه وزارت نیرو و وزارت صمت آغاز شده و کدام یک تفاهم
ممکن است تا پیک مصرف سال آینده  هزار مگاوات۱۰از این 

 برق نیوزمنبع:            .وارد مدار شود

 دوهفته نامه انجمن صنفی نیروگاههای ایران)بولتن داخلی( 

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

 

 دوهفته نامه انجمن صنفی نیروگاههای ایران)بولتن داخلی(

 )علی سنائی(: روابط عمومیتهیه، تدوین و نشر 

 پیک مصرف سال آینده و احتمال بروز خاموشی ها!

 


