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1400ماهردادخدرمهمترين اخبار صنعت برق 

گذاري در صنعت برقخطر كاهش سرمايه  

ترين نشست، وضعيت صنعت برق و تهديدهاي موجود را بررسي كردند. ايران در تازه وكار اتاقاعضاي شوراي راهبري بهبود محيط كسب : اقتصاددنياي 
هاي توليد انواع رمزارز در ايران و استفاده بخش قابل توجهي از مراكز بدون مجوز توليد در اين نشست رضاوفايي، مدير اقتصادي اتاق تعاون، فعاليت دستگاه

ت كه دنيا كند، البته بايد اذعان داشدليل محدوديت برق، تهديد ميداد و گفت: متاسفانه اين معضل، ساير صنايع را بهرمزارز از برق كشور را مورد انتقاد قرار 
  .توان با اين موضوع به شكل بازدارنده برخورد كرددر حال حركت به سمت اقتصاد ديجيتال است و نمي

هاي الزم هم استراتژي تعريف كند و از اقدامات انفعالي بپرهيزد. بايد براي فراهم كردن زيرساختبه گزارش اتاق ايران، او تاكيد كرد: دولت بايد براي اين م
گذاري در هاي صنعت برق، نرخ سرمايهو توليد رمزارز در كشور و تامين برق موردنياز آن نقشه راه مناسبي طراحي شود. براساس اظهارات وفايي محدوديت

گذاري جديدي اتفاق نيفتاده است. مدير اقتصادي اتاق تعاون، اولويت تاكنون سرمايه 1395قرار داده تا آنجا كه از سال اين صنعت را به شدت تحت تاثير 
گذاري الزم در حوزه انتقال برق صورت گيرد تا در حوزه صنعت برق را جلوگيري از اتالف انرژي در روند انتقال برق دانست و تاكيد كرد: بايد سرمايه

 وكار اتاق ايران به تصويب اساسنامه رگوالتوريوجود برطرف شود. در اين رابطه حميدرضا فوالدگر، رئيس شوراي راهبري بهبود محيط كسبكمبودهاي م
 .عنوان يك راه حل ياد كردبرق اشاره و از آن به

ورم هاي آنها بر حسب ميزان تشود، در حالي كه هزينهيها با نرخ چند سال گذشته توسط دولت خريداري مهاي او در حال حاضر برق نيروگاهبر اساس گفته
. قيمت هاي امروز شده استگذاري موجب محدوديتافزايش يافته و نيز بايد تسهيالت ارزي را با قيمت فعلي ارز پرداخت كنند. نبود انگيزه براي سرمايه

ي شك اين معضل تاحدي برطرف خواهد شد. به اين ترتيب مقرر شد بررس برق بايد تعيين تكليف شود. با تصويب اساسنامه رگوالتور صنعت برق، بدون
رژي اتاق ها و اعضاي كميسيون انعنوان دستورجلسه شورا قرار بگيرد و موضوع با حضور تشكلگذاري در آن بهوضعيت صنعت برق كشور و كاهش سرمايه

 .ايران بررسي شود

 نفسهاي تازهمگاواتي نيروگاه 992تالش براي عبور از پيك تابستان با كمك  

 

شود تا جريان دار ميمگاوات نيروگاه جديد وارد م 992با هدف كمك به عبور موفق از اوج بار مصرف برق (پيك) در تابستان سخت امسال،  -ايرنا -تهران
  .تامين برق در كشور پايدار بماند

 هاي صــنعتار اقتصــادي ايرنا، تامين پايدار برق همواره يكي از مهمترين دغدغهخبرنگبه گزارش 
  .برق بوده كه امسال با توجه به شرايطي ويژه اي كه حاكم شده، اهميتش افزايش يافته است

 سوارد مدار كردن نيروگاه هاي تازه نف
تسريع در وارد مدار كردن نيروگاه هايي كه به علت تعميرات از دور خارج شده بودند، راهكاري است    

 .است گرفته قرار توجه مورد برق تامين براي	كه
  

ــتفا 992شــركت مديريت توليد برق حرارتي ايران در تازه ترين گزارش خود از تالش براي وارد مدار كردن  ده در پيك بار مگاوات نيروگاه جديد براي اس
 .مصرف تابستان خبرداده است

  .اين شركت اعالم كرده نيروگاه هاي تازه نفس به مرور و قبل از پيك بار تابستان امسال وارد مدار خواهند شد
 

  28/3/1400 خبرگزاري ايرنا

  31/3/1400 دنياي اقتصاد 
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1400ماهردادخدرمهمترين اخبار صنعت برق 

 نامه با بخش كشاورزي و صنعتهزار توافق 300انعقاد بيش از 
 صنعت هايبخش 	هزار توافق نامه با 300وزير نيرو مي گويد: انعقاد بيش از  «انيانرضا اردك«يكي از تالش هاي صنعت برق براي تامين برق آنگونه كه 

 .كشاورز است و
ار جايي زمان بهاي كشاورزي درصورت جابه آن صاحبان صنايع و دارندگان چاه   براساس  كه گرفت قرار كار دستور  در 	وي ادامه داد: از پارسال اين موضوع  

 .مند شوندتوانند از برق رايگان يا با تخفيف بيشتر بهرههاي غير اوج مصرف، ميبه ساعت
شد تا اين بخش    ا كاهش ب اردكانيان گفت: اين امر بخشي از كمبود توليد برق را جبران كرد و از طرف ديگر بر همكاري مشتركان خانگي و تجاري تاكيد 

سايش (تنظيم درجه كولرگازي بر روي      ستفاده از دماي آ داد: همه تالش ها اردكانيان ادامه.كمك بزرگي به تامين پايدار برق كند )هدرج 25مصرف و نيز ا
 .كار گرفته شده تابتوان برق مورد نياز را تامين كردبه

 كاهش صادرات و افزايش واردات
سا     شور خبر داد و گفت: در برخي مواقع و برا صادرات برق به عنوان راهكار ديگر تامين برق مورد نياز ك ضوع  وي از كاهش  س قراردادهاي موجود اين مو

 .يعني صادرات برق به صفر نيز نزديك شد
كه با مقام               مذاكراتي  كه مقدور بود افزايش يافت و در  به مقداري  تان و      اردكانيان افزود: عالوه بر آن واردات برق  ــ هاي جمهوري آذربايجان، تركمنسـ

 .ين شودشود تا برق مورد نياز تامارمنستان به نتيجه رسيده تالش مي
ــده كه پيش 4واحد بخار معادل  25به گزارش ايرنا، در دوره دولت يازدهم و دوازدهم تا كنون  ــود تا پايان دوره بيني ميهزار مگاوات ظرفيت احداث ش ش

 .و دهم خواهيم بود درصدي نسبت به دوره دولت نهم 53مگاوات ديگر نيز به اين عدد افزوده شود كه در اين صورت، شاهد افزايش  654دولت كنوني، 

 

هاي آموزشي وزارت نيرو تحت مديريت پژوهشگاه نيرومجتمع قرارگيري  

ردند، از اين به كهاي آموزشي وزارت نيرو كه قبال در ذيل موسسه عالي علمي كاربردي فعاليت ميمعاون تحقيقات و منابع انساني وزير نيرو گفت: مجتمع
هاي خود ادامه داده و عالوه بر تكاليف قبلي در يتبعد با مديريت پژوهشگاه نيرو به فعال
هاي علم و فناوري هاي جديد نظير پژوهش يا پاركحوزه ارائه خدمات آموزشي، در زمينه
   .و مراكز رشد فعاليت خواهد داشت

اي تبيين ساختار جديد آموزش و صالحيت حرفه "در سمينار مجازي  "محمدصالح اولياء"
نفر از مديران و كارشناسان  200كه با مشاركت بيش از  "آموزشو معرفي سامانه جامع 

هاي صنعت آب برق به ميزباني ستاد وزارت نيرو بخش آموزش و منابع انساني شركت
نداز اي و چشم اهاي كلي بخش آموزش و صالحيت حرفهبرگزار شد، به تبيين سياست

  .آن پرداخت
اي صنعت آب و برق و ت حرفهوي با تشريح ساختار جديد مركز آموزش و صالحي

ها و مقررات ابالغ مراجع هاي آموزشي، گفت: بنابر مطالعات انجام شده، تجربيات بيش از چهار دهه آموزش سازماني در وزارت نيرو و سياستمجتمع

  26/3/1400 پايگاه اطالع رساني برق نيوز 
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1400ماهردادخدرمهمترين اخبار صنعت برق 

ياستگذاري، ها در سدار كليه مسئوليتعهدهاي در ذيل ساختار حوزه ستادي وزارت نيرو تشكيل شده و باالدستي، ساختار جديد مركز آموزش و صالحيت حرفه
  د.اي صنعت آب و برق خواهد بوحرفه راهبري، برنامه ريزي و نظارت حوزه آموزش و صالحيت

مديركل دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري، به تشريح الگوي بازار آموزش پرداخت و ضمن بيان جزئيات  "سيدمحمدمهدي نوربخش"در ادامه اين سمينار، 
  .به عنوان يك هدف، مزاياي آن براي صنعت برشمرد "زيست بوم آموزش"گيري مفهومي به اهميت شكلمدل 

  

 پتانسيل باالي ايران براي استفاده از منابع تجديدپذير

خصوص ايران باال است اما اين كشور پتانسيل بااليي براي هاي فسيلي و توليد گازها در منطقه و بهاستفاده از سوخت :نماينده دفتر يونسكو تهران گفت
  .ابع تجديدپذير دارداستفاده از من

گزارش ايسنا، سواتان سوتكوفسكي امروز در آئين پاياني نخستين جشنواره به
اي آب و انرژي كه در تهران برگزار شد، اظهار كرد: طي هاي صدثانيهاي فيلممنطقه

سال اخير، جمعيت انساني بيش از دو برابر شده و استخراج مواد در توليد انرژي  50
برابر و تجارت جهاني  5افزايش سه برابر، اقتصاد جهاني با افزايش  اصلي و غذا با
 .برابري روبه رو شده است 10نيز با افزايش 
چنين در طي اين مدت، استفاده از منابع با تقاضاي فزاينده ناشي از وي افزود: هم

 ها و دستاوردها در توليد كاالها و محصوالت و بازاريابي و افزايش مطالباتنوآوري
 .كنندگان برخوردارتر جامعه روبرو شده استمصرف

سال آتي، اظهار كرد:  30وي با اشاره به افزايش چندين برابري جمعيت جهان تا 
عي طبي اي براي تشكيل وضعيت نامناسب منابعدرصد افزايش يافته و با افزايش تقاضا براي منابع، پتانسيل بالقوه 50هاي آتي تا حدود توليد انرژي در دهه

 .ايجاد خواهد شد
ها، توزيع جمعيتي، سواحل مرزي و ... باعث تشديد مخاطرات آتي، تبعات بالقوه براي مديريت آب، امنيت غذا، شيوع بيماري سوتكوفسكي ادامه داد: در دهه

 .خواهد شد
 ها رنگ هشداري را روشن كرده و به ما اعالميستگذاري يونسكو در خصوص تنوع زيستي و بوم زهاي ميان دولتي علوم و سياستوي متذكر شد: سازمان

 .كنند كه نزول سريع طبيعت تبعاتي را براي مردم و توسعه پايدار داردمي
اي نيمكره شمالي، اظهار كرد: بر اساس اين سيستم، اكثرا هواي كشور اي با فشار حارهطبق اعالم وزارت نيرو با اشاره به قرارگيري كشور ايران در منطقه

 .دهدميمنطقه گرم و نيم گرم بوده و نزوالت آسماني كم و توزيع بسيار متغيري دارد و افزايش دماي جهاني نيز خطرات موجود در منطقه را افزايش و 
هاي فسيلي ختخصوص ايران باال است. ايران تماما از سوهاي فسيلي و توليد گازها در منطقه و بهنماينده دفتر يونسكو تهران گفت: استفاده از سوخت

 .كند، در حالي كه پتانسيل بااليي براي استفاده از منابع تجديدپذير دارداستفاده مي
ها در تحقق اهداف توسعه پايدار، تحول مديريت پايدار آب و تضمين دسترسي به انرژي مدرن و قابل اطمينان براي همگان وي افزود: يكي از اولويت

ند اثرگذاري اها، نتوانستهرغم تالشها عليشود اما متاسفانه تاكنون دولتز افزايش آگاهي جمعي امري مهم تلقي ميبراي دستيابي به اين امر ني .است
 .ها داشته باشنداي بر ارتقاي وضعيت آگاهي جمعي با اعمال سياستقابل مقايسه

: هاي پايدار استفاده از آب و قوانين و توسعه آن، گفتتدوين سياستاي يونسكو و چهار كشور زير نظر در راستاي وي در خصوص اقدامات جامع دفتر منطقه
ديريت هاي آبي با محوريت طبيعت و مها در راستاي بازيابي محيط زيستايم تا با حمايت از دولتهاي مشترك دفتر يونسكو، تالش كردهاز طريق فعاليت

 .ني قوانين حوزه حفاظت از آب در منطقه اقدام كنيمهاي آبي و در چارچوب مرجع جهادوستدار محيط زيست در بيوسفرم
كند تا اهداف مرتبط ها براي تثبيت مصرت و مديريت آب حمايت كاملي داشته و تالش ميسوتكوفسكي در خاتمه تاكيد كرد: دفتر يونسكو از تمامي فعاليت

    .با انرژي و توسعه پايدار محيط زيست عملي شود

  24/3/1400 خبرگزاري ايسنا
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1400ماهردادخدرمهمترين اخبار صنعت برق 

هاي كشاورزيهاي خورشيدي براي چاهنصب رايگان پنل  

 
گان سازي مصرف سوخت كشور امكان نصب راينامه با شركت بهينهركت مادرتخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران با امضاي يك تفاهمش

  .هاي كشاورزي فراهم خواهند كردخورشيدي را بر سر چاه هايپنل
محمدحسن  "نامه بينبه گزارش روز يكشنبه ايرنا از پايگاه خبري شركت مادرتخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران( توانير)، براساس اين تفاهم

ركت بهينه سازي مصرف سوخت، مقرر شد: كشاورزان بابت خريد و نصب پنل مديرعامل ش "علي مبيني دهكردي"مديرعامل شركت توانير و  "متولي زاده
 .اي پرداخت نخواهند كرد و تنها براي خريد تجهيزات اختصاصي مانند ترانس هزينه خواهندكردخورشيدي و تجهيزات مورد نياز شبكه، هزينه

دار هزار چاه كشاورزي در طول سه سال برق60براساس اين تفاهمنامه  مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت در مراسم امضاي اين تفاهمنامه گفت:
 .خواهد شد

 .هزار چاه كشاورزي از طريق انرژي هاي تجديدپذير برقي خواهد شد11افزود: در فاز نخست اين طرح،  "علي مبيني دهكردي "
كل كشور ميان دو شركت به  1400قتصاد و قانون بودجه ا شوراي 	به گفته مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت، اين تفاهم نامه براساس مصوبه

كشاورزي هاي كشاورزي براي برقي كردن چاه ميليارد دالر از محل صرفه جويي سوخت مايع چاه 1,6امضا رسيده است و براساس مصوبه شوراي اقتصاد 
 .با سوخت گازوئيل، اختصاص يافته است

هاي خورشيدي ع بخشي در منابع توليد برق بيش از گذشته پيگيري خواهد شد همچنين با اجراي اين طرح صنعت سلولوي ادامه داد: با اجراي اين كار تنو
 .هاي بزرگتر فراهم خواهد شدتوسعه خواهد يافت و بسترهايي براي فعاليت اين صنعت در مقياس

هرههاي اسكو و بدرعين حال شركت كند .و زنجيره ارزش ايجاد ميمبيني دهكردي افزود: همچنين اجراي اين طرح باعث پاكتر شدن محيط زيست شده 
 .برداري را بكار خواهد گرفت كه در نهايت رونق بيشتر اشتغال را به دنبال خواهد داشت

اورزي هاي كشاههاي كشاورزي در قالب اين تفاهم نامه، درزمستان كه چچاه كردن برقي با: كرد خاطرنشان 	مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت
 .خاموش است، برق خورشيدي به شبكه تزريق و در زمستان نيز برق بخشي از مصرف كنندگان عمده از اين طريق تامين خواهد شد

  هزار مگاوات نيروگاه خورشيدي با اجراي كامل اين طرح 2احداث 
هزار مگاوات نيروگاه خورشيدي احداث خواهد شد و اين  2مل اين طرح مديرعامل توانير نيزدر اين مراسم گفت: با اجراي كا"محمدحسن متولي زاده  "

هاي اقتصاد مقاومتي و رونق توليد است چرا كه با تحقق صرفه جويي در مصرف نفت وگاز و آزاد كردن اين ظرفيت براي طرح با هدف اجراي سياست
 .صادرات به ويژه در شرايط كنوني، اهميتي دوچندان مي يابد

ها نسبت به زمان استفاده از سيستم هاي جاري آندرصد هزينه 80يابد و هاي كشاورزان كاهش ميهاي كشاورزي، هزينهدار شدن چاها برقوي افزود: ب
 .ديزلي كمتر مي شود

 .يابدمتولي زاده ادامه داد: همچنين با آمدن برق سر چاه، امكان آبياري نوين فراهم مي شود و بهره وري آبياري افزايش مي
هزار نفتكش جاده پيما در جاده هاي كشور تردد  50تا  	40به گفته اين مقام مسئول، براي سوخت رساني به چاه هاي كشاورزي ديزلي بايد ساالنه بيش از 

  .اي ايفا خواهد كردكنند كه حذف اين حجم تردد نيز نقش مهمي در كاهش حوادث جاده

   

  23/3/1400 خبرگزاري جمهوري اسالمي
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1400ماهردادخدرمهمترين اخبار صنعت برق 

  آذربايجانآغاز واردات برق از جمهوري   

 .هاي تامين برق از روز پنجشنبه گذشته، واردات برق از كشور اذربايجان آغاز شدنگوي صنعت برق گفت: به منظور كاهش محدوديتسخ

خطوط انتقال برق مغان به شبكه برق جمهوري با بيان اينكه با سنكرون شدن  "مصطفي رجبي مشهدي"رساني وزارت نيرو (پاون)، گزارش پايگاه اطالعبه
  .شودبرق از اين خط انتقال به شبكه داخلي ايران تزريق مي مگاوات 73 اكنونهم	آذربايجان واردات برق از اين كشور آغاز شد، اضافه كرد:

 .استمگاوات در ساعات پيك مصرف قابل افزايش  130وي افزود: ميزان برق وارداتي از اين خط انتقال تا 

هاي خود را براي تامين برق مورد نياز داخل به كار گرفته است، خاطرنشان كرد: در سخنگوي صنعت برق با بيان اينكه صنعت برق همه توان و ظرفيت
يرگذار در اين اثها براي واردات و افزايش توليد برق، مشتركان خانگي با سهم پنجاه درصدي در اوج مصرف از نقشي بسيار تكنار بكارگيري همه ظرفيت

  .ميان برخوردار هستند
هاي تشويق محور مديريت مصرف در ساعت اوج بار نيز هاي صورت گرفته براي همكاري صنايع و كشاورزان در مشاركت با طرحوي با اشاره به هماهنگي

  .احتمالي جلوگيري نمايند كار بستن سه راهكار ساده، از بروز خاموشيتوانند تنها با بهخاطرنشان كرد: مشتركان خانگي مي
درجه و عدم استفاده از وسايل برقي پرمصرف در  25رجبي مشهدي تصريح كرد: استفاده از دور كند كولرهاي آبي، تنظيم دماي كولرهاي گازي بر روي 

  .ت) مهمترين راهكارها براي تامين برق همه مشتركان و پايدار ماندن شبكه برق كشور اس18تا  12ساعات گرم روز (

  

1400نسخه تراز توليد و مصرف برق     

  
كميسيون  .جاري شرايط متفاوتي را تجربه كردبه بحران تبديل شده است؟ صنعت برق در بهار سال 1400چرا مساله برق در سال  : اقتصاددنياي

هاي عبور از جاري راهانرژي اتاق ايران ضمن بررسي شرايط بحراني برق در سال
  .ناريوهاي تراز توليد مصرف برق را بررسي كرده استاين بحران و س

جاري، به دليل بروز گرماي زودرس در فصل بهار بارهاي فصلي پيش از در سال
هاي گذشته به شبكه افزوده شد. بررسي رابطه بين متوسط زمان مرسوم در سال

راد گدهد به ازاي افزايش هر درجه سانتيدماي نسبي كشور با توان مصرفي نشان مي
مگاوات  213درجه سانتيگراد معادل  19تا  10به متوسط وزني دماي كشور در بازه 

درجه  34تا  20شود؛ اين مقدار براي محدوده دمايي به مقدار تقاضاي برق افزوده 
ماه متوسط وزني دماي مگاوات است. بنابراين فروردين و ارديبهشت 1542معادل 

 7710درجه افزايش پيدا كرده بود. به عبارتي اين مقدار معادل  5حدود  1399و  1398هاي به مدت مشابه در سالدرجه بود كه نسبت  20كشور بيش از 
ال) كنندگان غيرمجاز از انشعاب برق (براي استخراج ارزهاي ديجيتمگاوات افزايش نسبت به سال گذشته است. از سويي ديگر، افزايش قابل مالحظه استفاده

درصدي نزوالت  35هزار مگاوات برسد. از سويي ديگر، افت حدود 9به بيش از  1399جاري نسبت به سال ش ديماند (بار) مصرفي سالموجب شده كه افزاي

  18/3/1400 روزنامه دنياي اقتصاد  

  22/3/1400 پايگاه اطالع رساني وزارت نيرو
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1400ماهردادخدرمهمترين اخبار صنعت برق 

 1399هاي برقابي همچون سال هبرداري از واحدهاي نيروگانسبت به مدت مشابه سال قبل موجب شده كه امكان بهره 1399-1400جوي در سال آبي 
چنين خروج برخي واحدهاي نيروگاهي براي انجام تعميرات و آمادگي كامل در اوج مصرف تابستان، موجب شد كه بخشي از توان توليدي ميسر نباشد. هم

) 15تبصره (» ح«در بند  اگر 	بنابراين كشور با كمبود برق در پس از وقوع اوج مصرف تابستان مواجه شد.د. دولتي و غيردولتي در دسترس نباش هايهنيروگا
مگاوات برق  1200، در حكم درج نشده بود، راهبر شبكه (شركت مديريت شبكه برق ايران) قادر به تامين بيش از »تابستان«جاري، قيد قانون بودجه سال

هاي اعمال شده در اين فصل از سال مصوب هيات تنظيم بازار برق ايران بود كه موجب جبران بخشي از خاموشي) 329از صنايع از محل اجراي رويه (
 .شدمي

بيني مگاوات بالغ خواهد شد. پيش 56750دهد، به مقدار جاري نشان ميهاي انجام شده در اين پژوهش پيرامون حداكثر توان توليدي در تابستان سالبررسي
 .هايي كه در اين پژوهش نام برده شده، محقق شودزان از توان توليدي، از محلشود اين ميمي

موقع پيش از مگاوات برسد. تحقق اين مهم در گرو انجام تعميرات استاندارد و به 800هزار و 46هاي حرارتي موجود به مقدار هنخست: توان توليدي نيروگا
قابل سنجش است. ضريب آمادگي، نسبت ميانگين » هاي حرارتيهضريب آمادگي نيروگا«ق شاخص وقوع اوج مصرف تابستان است. اين عملكرد از طري

هاي قبل و سال 1399تابستان  در شاخص اين عملكرد به توجه با 	ها در دوره تحت بررسي است.هتوان آماده به توليد به توان ميانگين قدرت عملي نيروگا
 .هاي حرارتي در نظر گرفته شده استهبراي نيروگادرصدي  90از آن، مقدار متوسط آمادگي 

، حداكثر توان قابل استحصال از 1398-1399سومي نزوالت جوي در سال آبي جاري نسبت به مدت مشابه در سال آبي دليل افت بيش از يكدوم؛ به
 .هزار مگاوات در نظر گرفته شده است 6واحدهاي برقابي برابر 

گذاري شده است. هدف 1400مگاوات نيروگاه در بازه زماني يكساله منتهي به تابستان  2500هاي انجام شده، احداث حدود ريزيسوم؛ بر اساس برنامه
شود اين برنامه تا پيش از اوج مصرف بيني ميها پيشهمحقق شد و با توجه به پيشرفت فيزيكي نيروگا 1399بيش از نيمي از اين هدف تا پايان سال 

 .شودبيني ميمگاوات به شبكه برق سراسري پيش 1700ها در شرايط محيطي فصل تابستان، تزريق هدليل افت ظرفيت عملي نيروگاود. بهتابستان محقق ش

 .مگاوات درنظر گرفته شده است 2100چهارم؛ توان تحويلي از محل نيروگاه اتمي بوشهر و واحدهاي نيروگاهي متعلق به صنايع بزرگ برابر 

مگاوات توان به شبكه  150سوز و ديزلي، تحويل هاي خورشيدي، بادي، زبالههه به عملكرد ثبت شده براي ساير منابع نيروگاهي شامل نيروگاپنجم؛ با توج
 .سراسري از اين محل برآورد شده است

راي تان جاري و همچنين رشد اقتصادي باز سويي ديگر، سناريوهاي توان مصرفي با توجه به مفروضات براي افزايش مشتركان خانگي و عمومي در تابس
هزار و 63هاي انجام شده حاكي از آن است كه حداكثر نياز مصرفي داخلي در محدوده بررسي .هاي صنعتي، كشاورزي و تجاري تعيين شده استبخش
تا  6310ه تراز توليد و مصرف داخلي در محدوده شود كبيني ميمگاوات قرار خواهد گرفت. بنابراين با توجه به اين توضيحات پيش 510هزار و  65تا  110

برق سراسري تعيين شود بايد قيود مربوط به ذخيره چرخان و مبادالت برق با  شبكه مصرف و توليد كل تراز ميزان اينكه براي 	مگاوات قرار گيرد. 8710
دل هزار مگاوات از حداكثر توان توليدي براي حفظ پايداري شبكه دهد، بايد معاهاي انجام شده نشان ميكشورهاي همجوار را نيز در نظر گرفت. بررسي

مگاوات است؛ متوسط توان وارداتي كه  1350عنوان ذخيره در نظر گرفت؛ متوسط توان صادراتي كه بايد در تقاضاي كل شبكه در نظر گرفته شود برابر به
در تعيين عرضه كل منظور شود. بنابراين تحت چنين قيودي، ميزان كمبود كل برق مگاوات است كه بايد  530شود برابر به شبكه سراسري تحويل داده مي

مگاواتي داشته  5600عملكرد  1399هاي مديريت مصرف همچون سال مگاوات قرار خواهد گرفت. چنانچه اجراي طرح 580هزار و 10تا  8180در محدوده 
شود. عبور از اين مقدار بحران كمبود و خاموشي برق در مگاوات برآورد مي 4980تا  2580ريزي شده براي شبكه بين هاي برنامهباشد، ميزان خاموشي

مهم همكاري دوسويه بين مشتركان  اين تحقق اصلي ركن 	جاري تنها اجراي راهكارها و اقداماتي معطوف به مديريت سمت تقاضا ميسر خواهد بود.سال
 خشب در 	كنندگان ممكن شود.عبور از اين چالش با كمترين خسارات به صنعت برق و مصرف هاي اجرايي است كه موجب خواهد شدمختلف و دستگاه

پيشنهاد  (مدتهاي بعد (افق ميانجاري و سالمصرف با اثربخشي براي تامين برق سال سمت به معطوف اجرايي راهكارهاي از برخي پژوهش اين پاياني
اي) با كولرهاي گازي استاندارد و تعويض و اصالح كولرهاي آبي به ترتيب كاهش پنجره گازي كولرهاي نظير( بازدهكم گازي كولرهاي تعويض 	شده است.
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قانون رفع موانع توليد و  12هزار مگاوات پيك مصرف برق را در پي دارد. ظرفيت اجرايي اين راهكار از محل منابع در نظر گرفته شده در ماده 4هزار و 6
زمانه به منظور عالوه تعويض كنتورهاي بخش خانگي با كنتورهاي سهبه  .مدت قابل تحقق استنفتي در افق زماني ميانكارگيري اوراق سلف موازي به

گذاري زمان بحراني از ديگر راهكارهاي موثر براي اصالح الگوي مصرف و كنترل روند رشد فزاينده اوج سازي مصرف بخش خانگي و اجراي قيمتبهينه
جايي ساعات كار صنايع، استفاده از سازوكارهاي هاي كشاورزي در ساعات غيراوج، جابهعالوه، تشويق به استفاده از چاهاست. بهمصرف در بخش خانگي 

ح هاي صنعتي ازجمله راهكارهاي اصلي براي اصالهاي توليد پراكنده و كوچك مقياس در شهركهقيمتي براي خودتامين شدن صنايع و استفاده از نيروگا
 .مصرفي مشتركان و كاهش پيك بار مصرف است رفتار

اير ايام در در سبه عالوه در اين بخش، راهكارهاي سمت عرضه كه بايد در مقطع زماني كنوني در دستور كار قرار گيرد، ارائه شده تا مسير براي تامين برق 
ها، هاي سقف خريد انرژي و بهاي پايه آمادگي نيروگاهاصالح نرخترين راهكارها در سمت عرضه برق، شامل مهم .هاي بعد، هموار شودو سال 1400سال 

دولت در تبصره  هايهاي پيمانكاري، توليدكنندگان تجهيزات، توليدكنندگان برق از طريق سازوكارهاي تسويه بدهيپرداخت بخشي از مطالبات به شركت
نظير تامين منابع براي پرداخت يارانه متقاطع و  15تبصره » ز«راي بند ، تجديدنظر درخصوص نحوه تخصيص منابع حاصل از اج1400قانون بودجه  5

 د پراكندههاي توليهاي توزيع نيروي برق) به منظور توسعه بورس برق، خريد برق از نيروگاهتزريق نقدينگي از سوي خريداران عمده غيردولتي (شركت
(DG) پذير و قانون رفع موانع توليد رقابت 12اق سلف موازي نفتي براي اجراي كامل ماده كارگيري اورو تشويق به مشاركت در تامين پيك مصرف، به

 .هاي گازي و تبديل آنها به سيكل تركيبي استارتقاي نظام مالي به منظور احداث واحد بخار نيروگاه
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نامه شفافيت و دسترسي آزاد به اطالعات صنعت آب و برق را ابالغ كردوزير نيرو آئين  

 .نامه شفافيت و دسترسي آزاد به اطالعات صنعت آب و برق از سوي وزير نيرو ابالغ شدنآيي

نامه شفافيت و دسترسي آزاد به اطالعات صنعت آب و برق را براي وزير نيرو، امروز آئين "رضا اردكانيان"رساني وزارت نيرو (پاون)، گزارش پايگاه اطالعبه
  .كرد هاي زيرمجموعه ابالغاجرا به شركت

پذيري اجتماعي و اعتماد عمومي به حاكميت، تقويت نظارتگرايي، ارتقاي سرمايهپذيري، پاسخگويي و قانوننامه، افزايش مسئوليتهدف از ابالغ اين آئين
  .نفعان استبخشي به ذيو ارتقاي سالمت نظام اداري، همچنين تسهيل در انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات و آگاهي

ها، راهبردها، وظايف و مدخالن در ابعاد مختلف از جمله سياستنفعان و ذينامه بر شفافيت در ارائه اطالعات به تمامي ذين اساس، در اين آئينبر اي
 .كيد شده استها) تأبودجه، درآمدها، هزينه)ها، قوانين و مقررات، عملكرد مالي و اقتصادي ها و پروژههاي كاري، طرحاختيارات، فرايندها و رويه

تضي شده خود را به نحو مقبندي سايت شفافيت، اطالعات عمومي و غيرطبقهاندازي وباند با راهنامه موظفنامه، تمام واحدهاي مشمول آئينطبق اين آئين
نامه، بخشنامه، دستورالعمل نامه، آئينقانون، نظام)هاي دستگاه سايت مذكور منتشر نمايند. اين اطالعات شامل قوانين و مقررات حاكم بر فعاليتدر وب

هاي ها، فرصتاي و آخرين وضعيت پيشرفت آنهاي تملك دارايي سرمايهها، فهرست كليه مديران سازمان، طرحو...)، ساختار سازماني، مأموريت
 .هاي مربوطه استديگذاري، اطالعات خدمات قابل ارائه دستگاه و فرايندهاي ارائه خدمت به همراه تمامي نيازمنسرمايه

بيني شده كه اهم وظايف آن، اتخاذ راهكارهاي اجرايي جهت ترويج شفافيت، نظارت بر اجراي نامه تشكيل كارگروه شفافيت پيشهمچنين در اين آئين
يت سايت شفافرساني و وبالعهاي اطقانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات، احصاي مصاديق اطالعات عمومي در صنعت آب و برق و ارزيابي پايگاه

  .واحدهاي مشمول است
هاي ايگاههاي الكترونيكي و پروزرساني پايگاهافزايد، رويكردهاي اصلي وزارت نيرو در زمينه شفافيت و دسترسي آزاد به اطالعات شامل بهاين گزارش مي

هاي مادرتخصصي و زيرمجموعه، ارائه اطالعات ها، شركتيت در كليه سازمانسايت شفافروزرساني وباندازي و بهآمار و اطالعات در صنعت آب و برق، راه
 .مورد نياز به متقاضيان از طريق سامانه ملي انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات است

   

  11/3/1400پايگاه اطالع رساني وزارت نيرو   
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1400ماهردادخدرمهمترين اخبار صنعت برق 

 مصوبه اصالح ضوابط بازار برق ايران ابالغ شد 

ساز برق تعادلف جديد قيمت بازار موزير نيرو مصوبه اصالح ضوابط بازار برق ايران را ابالغ كرد كه تعيين نرخ سوخت مبناي سقف بازار و تعيين سق -ايرنا
  .هاي آن استترين بخشاز مهم

 "انرضا اردكاني"رساني وزارت نيرو، گزارش روزيكشنبه ايرنا از پايگاه اطالعبه
در خصوص اصالح ) 348امروز مصوبه هيات تنظيم بازار برق (صورتجلسه شماره 
هاي ي اجرا به شركتضوابط بازار برق ايران را مورد تاييد قرار داده و برا

  .زيرمجموعه ابالغ كرد

تعيين نرخ سوخت مبناي سقف بازار، تعيين سقف جديد قيمت بازار متعادل ساز  
برق (بازار عمده فروشي) و تعيين مقرراتي به منظور حفظ تعادل عرضه و تقاضاي 

 .است	هاي اين مصوبهبرق در بورس انرژي از مهمترين موضوع

توانند برق مگاوات از امروز مي 5بهشت ماه امسال سخنگوي صنعت برق گفت: طبق مصوبه سال گذشته هيات وزيران، صنايع باالي به گزارش ايرنا، اردي
 .موردنياز خود را از طريق بورس انرژي خريداري كنند

انند انرژي برق مورد نياز خود را از طريق مگاوات بتو 5مهرماه پارسال مصوب كرده بود صنايع باالي  20 وزيران هيات: افزود 	"مصطفي رجبي مشهدي"
 .بازار بورس و معامالت دوجانبه خريداري كنند

اهد ووي هدف اين مصوبه را كاهش و به حداقل رساندن نقش دولت در تعيين قيمت عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: به اين ترتيب امكان رقابت فراهم خ
 .شدو قيمت در بازار رقابتي شكل مي گيرد

ق است ربرنامه ريزي اقتصادي شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران ادامه داد: درحال حاضر شركت توانير تنها خريدار انحصاري ب معاون
 .كه آن را با تعرفه هاي تكليفي به صنايع واگذار مي كند

رقابتي، برق مورد نياز خود را از بورس و يا قراردادهاي دوجانبه خريداري مگاوات در يك بازار  5رجبي مشهدي گفت: اكنون و با اين مصوبه صنايع باالي 
 .خواهند كرد

   

   

  9/3/1400خبرگزاري ايرنا  



رو 
ه ني

شگا
ژوه

ي پ
موم

ط ع
رواب

ره 
 ادا

 

 

11 
 

1400ماهردادخدرمهمترين اخبار صنعت برق 

 هار زمينه عدم تعادل در بازار برق ايرانچ

چهردروزنامه  
خشكسالي »، چهار عامل اصلي به هم خوردن تراز توليد و مصرف برق در سال جاري شناسايي شد. طبق اعالم رسمي مقامات وزارت نيرو : اقتصاددنياي

ت و در نهاي» هاي كشاورزياستفاده زودهنگام چاه«، »افزايش دما و باال رفتن مصرف برق«، »آبيهاي برقو غيرممكن شدن استفاده از برخي نيروگاه
  .د، چهار دليل اصلي افزايش شديد مصرف برق و به هم خوردن تراز توليد و مصرف در كشور هستن»رمز ارزها«پديده جديدي به نام 

هزار مگاواتي در سطح كشور هستيم. به گزارش پاون، محمدحسن  5مديرعامل توانير با تاييد اين موضوع گفت: در شرايط كنوني شاهد عدم تعادل حدود 
فراگير كه با هدف آمادگي اظهار كرد: اين اقدام  1400كار ششمين اقدام فراگير توزيع برق با محور عبور از پيك شنبه در مراسم آغاز بهزاده روز پنجمتولي

ارز غيرمجاز، تعديل روشنايي معابر شهري و هاي رمزشود، شامل چهار محور اصلي مقابله با دستگاهعملياتي و اجرايي براي گذر از پيك طراحي و اجرا مي
است. وي با بيان اينكه در اين اقدام فراگير بيش  كاري مولدهاي اضطراريو ارزيابي آماده به 121هاي برق من و كاري سامانهبين شهري، بررسي آماده به

ارز به گروه عملياتي حضور دارند، خاطرنشان كرد: از آنجا كه مراكز استخراج رمز 1200هزار نفر از پرسنل عملياتي توزيع برق در سراسر كشو در قالب 5از 
ي صورت گرفته، مراكز مجاز استخراج در ايام پيك از مدار خارج خواهند شد و هاروند، با هماهنگيشمار مياي جديد در زمينه مصرف برق بهعنوان پديده

مندان به حضور در حوزه استخراج رمز ارز خواست كه با اخذ شود. وي از عالقهربط انجام ميبرخورد با مراكز غيرمجاز نيز از طريق تعامل با نهادهاي ذي
 .يت كنندمجوزهاي الزم، به صورت قانوني در اين زمينه فعال

هزار  290هاي صورت گرفته براي برقراري تعادل توليد و مصرف برق نيز خاطرنشان كرد: در سال گذشته بيش از مديرعامل توانير درخصوص فعاليت
زاده ادامه داد: توليم .هزار قرارداد همكاري افزايش يافته است 350قرارداد همكاري با مشتركان بزرگ و كشاورزان امضا شد كه در سال جاري اين رقم به 

هزار  5درصد كاهش دهند. وي افزود: بر اساس برآوردها حدود  50هاي اداري نيز موظف هستند مصرف برق خود را نسبت به سال قبل امسال ساختمان
  .مگاوات عدم تعادل داريم كه اميدواريم با اين اقدامات رفع و تراز توليد و مصرف برقرار شود

  1/3/1400 ياي اقتصاددن


