
آغاز به کار نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
با حضور وزیر نیرو 

رشد ۴۵ درصدی حضور 
شرکت های داخلی و خارجی
در بیست و یکمین 
نمایشگاه صنعت برق

ابزارهای تشویقی
برای کاهش مصرف

برق مشترکان
در راه است

مدیرعاملشرکتتوانیر:رئیسستادبرگزارینمایشگاهها:

بیستویکمیننمایشگاهتخصصیبینالمللیصنعتبرقایرانصبحروزجمعهباحضوروزیر
نیرودرمحلدائمینمایشگاههایبینالمللیتهرانآغازبهکارکرد.

ئینافتتاحایننمایشگاهروزجمعهباحضوروزیرنیرو،معاونانومدیرانارشدصنعتبرقو آ
تعدادیازمیهمانانخارجیبرگزارشد.

درنمایشــگاهتخصصیصنعتبرقایرانكاالهاییدربخشهایروشــنایی،گروهســیموکابل،

تابلوسازان،تجهیزاتبرقی،اتوماسیونوسیستمهایابزاردقیق،خطوطانتقال،کارفرما،مشاوران
وپیمانکارانعرضهشد.

بیســتویکمیــننمایشــگاهتخصصــیبینالمللــیصنعتبــرقازهفتمتــادهمآبانمــاهجاری
در11ســالننمایشــگاهیدروســعت40هــزارمترمربــعکهشــامل18هــزارو200متــرمربعفضای

سرپوشیدهداخلیاست،ازساعت9تا17دایربود.

آبان ماه 1۴00

ذخایر سوخت نیروگاه ها تا اواخر آبان  
به شرایط مطلوب می رسد

تولید برق نیروگاه های حرارتی 9 درصد 
افزایش یافت

معاونراهبریتولیدشرکتبرقحرارتی:مدیرعاملبرقحرارتی:
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مشاوروزیرنیرودراموربینالمللازایجادکمیتههماهنگیرفعموانعومشکالتصادرکنندگان
تیخبرداد. خدماتفنیومهندسیصنعتبرقطیدوتاسههفتهآ

»محمدعلــیفرحناکیــان«درحاشــیهبیســتویکمیــننمایشــگاهصنعتبرقایرانونشســت
چالشهاومســائلصنعتبرقبااعالماینخبراظهارکرد:هدفاینجلســه،چگونگیبرونرفت

ازمشکالتاقتصادیکشور،توسعهصادراتغیرنفتیوکاهشمشکالتاینمجموعهبود.
مشاوروزیرنیرودراموربینالمللخاطرنشانکرد:طیاینجلسهمختصرامسائلمالیشرایط

فعلیکشورومواردموردنیازتوسعهصادراتغیرنفتیمرورشد.
ویبــابیــاناینکــهخوشــبختانهوفــاقخوبیبینفعــاالناینحوزهوجــوددارد،گفــت:همدلی
موجــودمنجــربــهایــنشــدکــهدرصنعــتبــرقایــرانکمیتــههماهنگــیرفــعموانــعومشــکالت

صادرکنندگانخدماتفنیومهندسیراایجادکنیم.

فرحناکیــانادامــهداد:بعــدازهمافزایــیوهماهنگــینظراتنتیجــهراازطریقکمیتــهماده۱۹
سازمانتوسعهتحارتایرانباتوجهبهجایگاهقانونیکهدارد،پیگیریمیکنیم.

ویافزود:براســاسآمارســازمانتوســعهتجــارت،عالوهبراینکهصنعــتآبوبرقایرانبیش
از۵۷درصدازصادراتخدماتفنیومهندســیکشــوررادر۶ســالگذشتهداشته،ارزشافزوده

صادراتخدماتفنیومهندسی۸برابرصادراتغیرنفتیبودهاست.
مشــاوروزیرنیرودراموربینالمللادامهداد:اینمقولهانگیزهکشــوررامضاعفمیکندتادر

راستایرفعاینموانعاقدامکنیم.
بنابــرایــنگزارش،نشســتبررســیچالشهــاوراهبردهایتوســعهصــادراتدرصنعــتبرقبا
حضــورنمایندگانبخشخصوصی،دولت،ســازمانتوســعهتجارت،وزارتنیرو،ســندیکایبرقو

شرکتهایخصوصیبرگزارشد.

وزیــرنیروگفــت:مهمترینمحورتوســعهوفرصت
پیشــرفتکشورانرژیبودهویکیازبهترینروشهای

استفادهازانرژی،تولیدبرقبرایمصرفاست.
ئیــنافتتاحیــهبیســتو »علیاکبــرمحرابیــان«درآ
یکمیــننمایشــگاهبینالمللیصنعتبــرقایرانکهدر
محــلدائمــینمایشــگاههایبینالمللــیتهــرانبرگزار
شــد،بابیاناینکــهصنعتپرافتخاربرقکشــوریکیاز
مهمترینشــاخصههایتوســعهمیهنعزیزمااست،
اظهارکرد:نمایشــگاهمحلعرضهآخریندســتاوردها
ومجموعهروشهایشــناختمردمازپیشــرفتهای
ایــنصنعتاســتوبهروایتیدیگــرمحلتبادلنظرو

تیاینصنعتاست. همفکریبرایتوسعهآ
ویاضافهکرد:درمجموعهنمایشگاهبیستویکم
شاهداستقبالبینظیریازصنعتبرقکشورهستیم.
هــرچنــدکــهمدتیبهخاطــرشــرایطحاکمبرکشــورو
شــیوعاینویــروسمنحوسشــاهدرکودشــدیدیدر
صنعتکشــوربودیم،امــاصنعتبرقدراولینفرصت
وبدونوقفهفرصترامغتنمشمردوبهصورتفعال

درایندورهازنمایشگاههاحضورپیداکرد.
وزیــرنیــروخاطرنشــانکــرد:دردورههایــیکــهبنده
افتخــارهمــکاریبــاصنایــعکشــورراداشــتمدربیــن
دههــاســندیکایتولیدکننــده،منظمتریــن،فعالترین

»انرژی« مهم ترین محور توسعه و 
فرصت پیشرفت کشور

کمیته هماهنگی رفع موانع صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی صنعت برق ایجاد می شود

ئینافتتاحیهبیستویکمیننمایشگاهبینالمللیصنعتبرقایران: وزیرنیرودرآ

وبابرنامهتریــنســندیکایصنعتــیکشــور،ســندیکای
صنعتبرقکشوربودکهمجموعهتالشهاامروزنشان

دهندهرشدوپیشرفتکشوردراینزمینهاست.
محرابیــانبــابیــاناینکــهانــرژی،مهمتریــنمحــور
اســت،تصریــح پیشــرفتکشــور وفرصــت توســعه
کــرد:مــاازذخایربــزرگنفتوگازبرخوردارهســتیمو
میدانیمکهیکیازبهترینروشهایاستفادهازانرژی،

تولیدبرقبرایمصرفاست.
ویافــزود:درموضــوعانــرژینکتــهبســیارمهماین
استکهدرپیتبدیلانرژیبهبرقبهدنبالرشد،ارزش
افزودهواشتغالهستیم؛بهعبارتدیگربااینفرصتی
کــهدراختیارکشــورقــرارمیگیردبایدبدانیــمکهازچه
روشهاییمیتوانیماینسرمایهعظیموملیخودمان

رابرایرفاهجامعهورشدکشوربهکاربگیریم.
وزیــرنیــرویــادآورشــد:درطــولســالیانگذشــته
بهویــژهدهــهاولانقــالبمجموعهظرفیــتتولیدبرق
کشــورکمتراز۷هزارمگاواتبود،ایندرحالیاســت
کــهدرحــدودچهاردهــهپسازانقالباســالمیامروز
مجمــوعظرفیتتولیدبــرقبیشاز۸۳هــزارمگاوات

نیروگاهنصبشدهدرکشوراست.
شــامل شــده نصــب ظرفیــت ایــن افــزود: وی
نیروگاههــایحرارتــی،برقآبــی،تجدیدپذیــرونیــروگاه

در موضوع 
انرژی نکته 
بسیار مهم 

این است که 
در پی تبدیل 
انرژی به برق 

به دنبال رشد، 
ارزش افزوده و 
اشتغال هستیم

اتمیاســتکهبهخوبیدرکشورفعالیتمیکنند،اما
مصرفیکهبخشتقاضاازماانتظارداردبســیاربیشتر

ازظرفیتنصبشدهدرکشوراست.
محرابیــانبــااشــارهبــهمشــکالتایجــادشــدهدر
تابســتانبــرایصنعــتبــرق،گفــت:درتابســتانیکــه
پشــتســرگذاشــتیمبهدلیلرشــدکمصنعتبرقکه
درچندســالگذشــتهاتفــاقافتاده،شــاهدحدود۱۵
هــزارمــگاواتکمبــودتولیدبــرقبودیمکهایــنرقمیا
بــهصورتمحدودیــتتولیدبــرایصنایعکشــوریابه
صورتخاموشــیبرایمصرفخانگیاعمالمیشدکه
میتوانگفتصنعتبرقکشورتابستانتلخیراپشت

سرگذاشت.
ویرشدمصرفبرقرابهمعنایرشداقتصاددانست
وادامــهداد:زمانــیکــهبــهســبدکشــوردراثــرکمبــود
تولیــدبــرقمحدودیــتمیدهیــم،بدینمعناســتکهاز
ظرفیتهایاشتغال،صادراتوامکانرشدمیکاهیم.

وزیــرنیــرواضافهکــرد:فرصتهاییکــهیکیپساز
دیگــریبــهصورتکوچکوبزرگدرصنعتکشــوربه
وجــودآمــدهوبازارهایــیکــهدرداخــلوخــارجایجاد

شدهبهخاطرکمبودتولیدبرقازدستمیدهیم.
محرابیانتصریــحکرد:موضوعیکهدرحالحاضر
بــرایصنعــتبرقاهمیــتداردچگونگیبــرونرفتاز
اینشــرایطاســت.برنامــهایکــهامــروزوزارتنیرودر
پــیهماهنگیهایــیکــهبــامجلــسشــورایاســالمیو
دولــتتدوینکردهشــاملدوشــاخهتوســعهصنعت
وبهینهســازیمصــرفانــرژیواصــالحبخــشعرضهو

مصرفصنعتبرقاست.
ویبابیاناینکهمجبوربهجبرانعقبماندگیهای
کــرد: خاطرنشــان هســتیم، گذشــته ســال چنــد
عقبماندگیهــایظرفیتســازیبــرایمانهبــهعنوان
یــکانتخــاببلکــهبــهعنــوانیکضــرورتاجبــاریدر
دســتورکارقراردارد.درحالحاضرراهیجزاستفاده
ازتمامیظرفیتوپتانســیلهایکشورازجملهبخش

خصوصینداریمتاشاهدرشدصنعتباشیم.
وزیــرنیروبااشــارهبــهبرنامهتوســعهایوزارتنیرو
ادامــهداد:برنامــهایکــهدرموضــوعتوســعهصنعت
نیــروگاهســیکل ایجــاد درحــوزه تدویــنشــده بــرق
ترکیبــی،تکمیــلنیروگاههــایحرارتــیوتوجهبــهانرژی
تجدیدپذیربهعنوانیکیازمحورهایمهمدرصنعت

برایکشوراست.
بــهگفتــهمحرابیــان،درموضــوعمدیریــتعرضــه
بهکارگیــری و بــاسیاســتگذاری میبایســت تقاضــا و
ظرفیتهــایموجوددرکشــوربــهدنبالبهینهســازی

مصرفانرژیباشیم.
مصــرف مــا نظــر از ســازی بهینــه داد: ادامــه وی
حداکثــریدربخشتولیدومصــرفمعقولدربخش
خانگیخواهدبود.مصرفحداکثریدربخشصنایع
بهمعنایدرنظرگرفتنشدتانرژیواستانداردسازی

مصرفانرژیدراینحوزهاست.

مشاوروزیرنیرودرحاشیهنمایشگاهصنعتبرقخبرداد:
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رشد ۴۵ درصدی حضور شرکت های داخلی و خارجی
در بیست و یکمین نمایشگاه صنعت برق

رئیسستادبرگزارینمایشگاههایصنعتآبوبرقعنوانکرد:

نمایشگاه 
بیست و یکم 
که با رشد

۴۵ درصدی 
حضور 
شرکت های 
داخلی و خارجی 
نسبت به سال 
گذشته مواجه 
است حاکی 
از نشاط امید 
و پویایی این 
صنعت خواهد 
بود

رئیسستادبرگزارینمایشگاههایصنعتآبوبرق
گفت:نمایشــگاهبیســتویکمصنعتبرقبارشد۴۵
درصدیحضورشــرکتهایداخلیوخارجینسبتبه
سالگذشتهحاکیازنشاط،امیدوپویاییاینصنعت

است.
و بیســت افتتاحیــه ئیــن آ در کاظمــی« »علیاکبــر
یکمیــننمایشــگاهبینالمللیصنعتبــرقایرانکهدر
محــلدائمــینمایشــگاههایبینالمللــیتهــرانبرگزار
شــد،بــابیــاناینکــهانــرژیارزشــمندترینســرمایهو
زیربنایتمدننوینبشــریومیراثمابراینســلهای
آینــدهبهشــمارمــیرود،اظهارکــرد:اســتفادهبهینهو
پایدارازایننعمتالهی،مستلزمشناختکاملمنابع
انــرژی،بهرهبــرداریبهینــهوحفــظآنبــراینســلهای
آینــدهاســت.راهحلهاییکــهدرگذشــتهغیرممکنو
یــاپرهزینهبهنظرمیرســیدند،امروزهبــهلحاظفنیو

اقتصادیقابلدستیابیهستند.
ویاضافــهکرد:بهکارگیریظرفیتهایجدیدایجاد
شــدهازمنابعانرژیهایتجدیدشونده،سیستمهای
نوینمدیریتی،فناوریهایپیشرفتهوبهبودبهرهوری
میتوانندبهشــکوفاییاقتصادیکشــوروصنعتبرق
کمککنندکهاینامرمستلزمهمکاریوتعاملفراگیر

درتوسعهبکارگیریدانشوفناوریهاست.
رئیسســتادبرگزارینمایشگاههایصنعتآبوبرق
گفــت:پــسازبیســتدورهبرگــزاریســاالنهنمایشــگاه
بینالمللیصنعتبرق،برگزارینمایشگاهبیستویکم
بهرغمشرایطحاکمناشیازویروسکروناوبامشارکت
گســتردهبخشهــایدولتــیوخصوصــی،ســازمانهاو
مراکــزمرتبــطباحــوزهانرژی،دانشــگاههاوموسســات
علمیوتحقیقاتی،شــرکتهایتوانمندداخلیوخارجی
حاکیازآناســتکهایننمایشگاهبهعنوانیکرویداد
مهــموکلیدیموردپذیــرشمخاطبانداخلیوخارجی،
مدیران،کارشناسان،متخصصان،اساتیدودانشجویان،

مراکزعلمیوتحقیقاتیقرارگرفتهاست.
ویبااشــارهبههــدفازبرگزارینمایشــگاهصنعت
ایــن برگــزاری از هــدف کــرد: ایــرانخاطرنشــان بــرق
نمایشگاهمعرفینوآوریها،توانمندیهاوظرفیتهای
بنیــان ازشــرکتهایدانــش تولیــدداخلــی،حمایــت
تــیوتامیــنانرژی درجهــتپاســخگوییبــهنیازهایآ
مطمئــننــهتنهــابــراینســلهایکنونــیبلکــهبــرای

نسلهایآیندهاست.
ویاضافــهکــرد:درهمینراســتابــاتوجهبــهاینکه
برگزارینمایشگاههادرجایگاهصنایعزیربناییبسیار
مفیــدوموثرخواهدبود،قطعــامعرفیتوانمندیهای
نمایشــگاه یکمیــن و بیســت در حاضــر شــرکتهای
بینالمللیصنعتبرقفرصتبسیارارزشمندیجهت
آشــناییونمایــشآخریــنتحــوالتورخدادهــایاین
صنعــتدرســطحملــیوبینالمللــیوهمچنینزمینه

بهرهگیریازفناوریهاینوینرامهیامیسازد.
مدیــرکلروابــطعمومــیواطالعرســانیوزارتنیــرو
خاطرنشــانکــرد:برگــزارینمایشــگاهحاضربــاحضور
۲۸۴شــرکتداخلیوخارجیدرمســاحتیبهوسعت
۴۰هزارمترمربعدرقالب۱۱سالن،آوردگاهیازدانش
تجربهوتوانمندیبهشمارمیآیدوحکایتازاهمیت
ایــننمایشــگاهداردکهتوســعهوایجــادهمکاریهای
بــود، خواهــد آن ارزش بــا دســتاوردهای از مشــترک
عالوهبرآنتوســعهشــناختوتســهیلتبــادلدانش
وتجربــهبــرایاقشــارمختلــفمرتبــطباصنعــتبرق
اعــمازتصمیمســازانوتصمیمگیــرانتولیدکننــدگان
دانشــگاهیانودیگــرآحادجامعــهازهدفهایاصلی

برگزاریایننمایشگاهبهشمارمیرود.
وییادآورشــد:نمایشــگاهبیســتویکمکهبارشد
خارجــی و داخلــی شــرکتهای حضــور درصــدی ۴۵

نســبتبهســالگذشــتهمواجهاســتحاکیازنشاط
بــودوموجــب ایــنصنعــتخواهــد امیــدوپویایــی
همافزایــیوتوســعهرونــقکســبوکاردربخشهای

داخلیوتوسعهصادراتاست.
ایــننمایشــگاهعرصــه کــرد: امیــدواری ویاظهــار
مناســبیبرایتبــادلتجربیاتوانتقــالتکنولوژیبوده
وامیدواریــمبرگــزاریایــننمایشــگاهبیــشازپیــش
توانمنــدیودســتاوردهایکشــوردرعرصهوتوســعه
تجــارتوصادراتمحصوالتوخدماتآنبهبازارهای

جهانیباشد.
کاظمــیتصریــحکــرد:باتوجهبــهاهمیــتجایگاهو
نقــشاطــالعرســانیوآگاهیبخشــی،حضورگســترده
خبرگزاریهــا،نشــریاتتخصصــیوصاحبــانرســانهو
برگــزاریکارگاههــایتخصصــیدرحاشــیهنمایشــگاه
یکمیــن و بیســت دســتاوردهای از دیگــری بخــش
نمایشــگاهبیــنالمللــیصنعــتبرقایــرانبــودهکهبا
ارائــهتصویریواقعگرایانهتعالیورشــداینصنعترا

هموارترمیکند.
ویدرپایــانگفــت:تــالشماایناســتکــهبرگزاری
اینرویدادبزرگبامشــارکتکلیهدستاندرکاراناین
صنعــتوتالشهمهذینفعاندولتیوخصوصیگامی
روبــهجلــودرراســتایاعتــالوانعــکاسهرچهبیشــتر

توانمندیهایاینصنعتدرایرانوجهانباشد.
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خودکفایی صنعت برق در تامین تجهیزات
وزیرنیرودرحاشیهبیستویکمیننمایشگاهصنعتبرقایران:

وزیرنیروگفت:صنعتبرق،صنعتیپرافتخاراســت
کــهدرطولچهاردههرشــدچشــمگیریداشــتهودر

اکثرزمینههاخودکفااست.
»علیاکبــرمحرابیــان«درحاشــیهبیســتویکمین
نمایشــگاهصنعتبــرقبابیاناینکــهصنعتبرق،یک
صنعتپرافتخاربرایکشــوربهشــمارمــیرود،افزود:
درطــولچهــاردههرشــدچشــمگیریدراینصنعت
داشتهایمتاجاییکهاکنوندراغلبتجهیزاتصنعت

برقخودکفاهستیم.
ویاضافــهکــرد:پروژههایزیــادیدرداخلوخارج
ازکشــورتوســطتولیدکنندگانوصنعتگراناجراشده
ومشــکلاساســیکــهدرایــنحــوزهداریــممربــوط
بــهصنعــتنیروگاهــیاســتکــهدرحــدنیــازمصــرف
کشــوردربخشخانگــی،صنعتیوکشــاورزیدرطول
ســالهایاخیررشــدنکــردهوماشــاهدکمبــودتولید

نسبتبهتقاضایمصرفهستیم.
محرابیــانتصریحکرد:مســئلهدومدراینصنعت
بهینهســازیمصــرف،هــمدربخــشصنعــتوهمدر
بخشخانگیاســت.بایدســاختنیروگاههاراتوسعه
دهیــمونیروگاههــاینیمهتمــامکــهطرحهــایآنهااز

سالهایقبلشروعشدهراادامهدهیم.
وزیــرنیروادامهداد:اینطرحهابهدلیلمشــکالت
تامیــنمالــیوقراردادهــامتوقــفشــدهبودکهســعی
و فعــال را نیمهتمــام طرحهــای ایــن کــرد خواهیــم

پروژههایجدیدیراهمازنقطهصفرشروعکنیم.

محرابیــانبابیاناینکــهدربخشصنعتوخانگی
مدیریــتمصــرفوتقاضــارابایــددردســتورکارخود
قراردهیم،گفت:مصرفکنندهصنعتومردمهستند
کــهازصرفهجویــیمصرفبرقبایدمنتفعشــوندوما

درحالهماهنگیبادولتدراینزمینههستیم.
وزیرنیروخاطرنشــانکرد:تواناییبســیارخوبیدر
اختیارداریموباتوجهبهآنکهدرقانونبودجهســال
۱۴۰۰هماختیاراتخوبیبهدولتدادهشــدهدرحال
تدویــنآییننامهآنهســتیمتــابافعالکــردنایندو
بخــشتماممشــکالتصنعــتبرقدرطولســالهای

تیبرطرفشود. آ
وزیرنیرویادآورشــد:مشــکالتصنعترابرایســال
آیندهکاهشخواهیمدادوامیدواریمعقبماندگیهایی

کهدراینبخشوجودداشتهاسترابرطرفکنیم.
ایــناقدامــاتبرعهــده اینکــهعمــده بــابیــان وی
بخشخصوصیاســت،گفت:هــمتولیدکنندگانوهم
مدیریــتاینبخــشامروزدراختیــاربخشخصوصی
اســتومــاســعیداریــمبــاتامیــنمالــیدرفــروش
محصوالتاینحوزهبتوانیممشکالترابرطرفکنیم.
محرابیــانبــابیــاناینکــهدرایــنحــوزهرونــدروبه
بهبــوداســتوامــروزدرایــننمایشــگاهشــاهدرشــد
چشــمگیریدرتولیدکننــدگانصنعــتبــرقهســتیم،
افــزود:میــزانحضورتولیدکنندگانرشــدچشــمگیری
داشــته،بهطوریکــه۴۵درصــدازشــرکتکنندگاندر

اینحوزهبخشخصوصیهستند.

پروژه های 
زیادی در 

داخل و خارج 
از کشور توسط 
تولیدکنندگان و 
صنعتگران اجرا 
شده و مشکل 
اساسی که در 

این حوزه داریم 
مربوط به صنعت 
نیروگاهی است

ویبابیاناینکهحضوراینبخشهانشانمیدهد
آینــدهخوبــیبــرایصنعتبــرقرقمزدهشــدهاســت،
گفــت:مــابــرایصنایعبرنامــهگســتردهایداریــموبه
گونهایبرنامهریزیکردهایمکهصنایعبزرگخودشان
دستبهکارشوندواقدامبهساختنیروگاههاکنند.
ویادامهداد:تاکنونبالغبر۱۰هزارمگاواتنیروگاه
بــاصنایــعبــزرگکشــورراتوافــقکردهایــمکــهتوســط

بخشخصوصیساختهشود.
انــرژی تولیــد نیروگاههــا کــرد: تصریــح محرابیــان
بهعنوانتولیــدکاماًلاقتصادیرادرکنارتولیداتخود
قــراردهنــدتاهــمازتولیدبــرقمنفعتکســبکنندو
هــمازســایرتولیــداتخودازجملهفــوالدوانرژیهم

بتوانندسودمناسبیراکسبکنند.
وزیرنیروبابیــاناینکهفعالیتبخشخصوصیاز
ســالهایقبلشروعشــدهوفعالاستوازسوییما
هــمدرمدلهایقــراردادوتامینمالــیتغییراتیداده
وتمهیــداتخوبیرادردســتورکارخودقرارخواهیم

دادکهنقدینگیآنهاافزایشیابد.
محرابیانبااشــارهبهســابقهمثبــتفعالیتبخش
در خوبــی منابــع کــرد: تاکیــد کشــور در خصوصــی
اختیــاردولــتاســتوبامدلهــایمختلفبهســمت

نیروگاهسازیخواهیمرفت.
ویادامهداد:فاکتوراقتصادیوانگیزهسرمایهگذاری
دراینحوزهباالتراستوبرقبهعنوانیکانرژیپاکو
بخشــیکهانرژیکمتریاتالفمیکنــدوامکانصادرات
آنآســاناســتجذابیــتبســیارزیــادیداردومــابــه
نوعــیایــنقــراردادرامنعقــدواصــالحخواهیــمکردکه
هــمبخــشخصوصــیوهمبخــشمصرفکننــدهازآن
بهرهمندشــوندوبتوانندسوددریافتکنند.مهمترین
برنامــهماصرفهجوییاســتکهمنافعحاصــلازآنبه
همانصرفهجوبازگرددواینسودهمدراختیاربخش

صنعتوبخشخانگیباشد.
محرابیــانبــابیــاناینکــههمــکاریخوبیبــاوزارت
نفتداریم،گفت:باهمکاریوزارتنفتامســالسعی
کردهایــممخــازننیروگاههــاراپــرکنیــمودرســالهای
گذشتهبهخاطرمصارفچشمگیرگازامکانگازرسانی
بــهنیروگاههــاکاهشیافتــهبــودوازســویدیگــرهــم
مخازنرابهموقعپرنکردهبودند.وزیرنیروتاکیدکرد:
درسالهایگذشتههمتامینسوختبراینیروگاهها
وجودنداشت،اماامسالباهمکاریوزارتنفتمادر
حالپرکردنمخازنهســتیمتادرزمســتاننیروگاهها

بتوانندامکانتولیدکاملراداشتهباشند.

67  درصد ظرفیت تولید برق نیروگاه های حرارتی در اختیار بخش خصوصی است
معاون برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از ظرفیت تولید 67 درصدی 

بخش خصوصی در نیروگاه های حرارتی خبر داد.
»امیر دودابی نژاد«، با اشــاره به اهمیت برگزاری بیســت و یکمین دوره نمایشــگاه صنعت برق 
اظهــار داشــت: بر اســاس قانــون اجرای سیاســت های اصــل ۴۴ قانون اساســی، بخش خصوصی 
محــور تولید برق اســت و در حال حاضر بخش عمده برق کشــور توســط بخــش خصوصی تولید 
می شود که در حدود 46 هزار مگاوات و معادل 67 درصد ظرفیت تولید برق بخش حرارتی کشور 

است.
دودابی نژاد با اشاره به حضور پرتعداد شرکت های بخش خصوصی در این دوره از نمایشگاه 
صنعت برق،  تاکید کرد: در حوزه تولید برق حرارتی،  381 واحد نیروگاهی توسط بخش خصوصی 
در مناطــق مختلــف کشــور در حال فعالیت اســت و درحال حاضر عمده نیروگاه هــای بزرگ دارای 

کمتر از 10 سال عمر، توسط بخش خصوصی اداره و مدیریت می شود.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت ســرمایه گذاری بخــش غیردولتــی و اقدامــات صــورت گرفتــه در حوزه 
نیروگاهی اظهار داشت: در دولت سیزدهم مقرر شده تا 8643 مگاوات ظرفیت نیروگاهی توسط 
فعــاالن بخــش خصوصی وارد مدار برق کشــور شــده و زمینه مشــارکت بیش از پیــش آنها دراین 

صنعت فراهم گردد.
 1401 بــرق  پیــک  از  عبــور  بــرای  کــرد:  بــرق حرارتــی خاطرنشــان  برنامه ریــزی شــرکت   معــاون 
نیــز احــداث 15 واحــد نیروگاهــی بــه ظرفیت 2792 مــگاوات به بخــش خصوصی واگذار شــده که 
امیــد اســت با اتخــاذ تدابیــر الزم و همراهی همــه ارکان مربوطه موانع اســتمرار و توســعه حضور 
بخــش غیردولتــی در ایــن بخــش رفــع و ســرمایه گذاران با یک محیط مســاعد و جــذاب اقتصادی 

روبرو شوند.
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ذخایر سوخت نیروگاه ها تا اواخر آبان  
به شرایط مطلوب می رسد

ابزارهای تشویقی برای کاهش مصرف 
برق مشترکان در راه است

مدیرعاملتوانیرخبرداد:مدیرعاملبرقحرارتی:

مدیرعاملشــرکتمادرتخصصیبرقحرارتی
گفــت:بــرایجبــرانکمبــودتامیــنگازنیروگاهها
درفصولســردســالدرصددیمتاآخــرآبانماه
تمامــیمخــازنگازوئیــلنیروگاههــاراپــرکردهو
تبادلانرژیازجنوببهسمتشمالراافزایش

دهیم.
خبــری نشســت در طرزطلــب« »محســن
سومینروزبرگزارینمایشگاهبینالمللیصنعت
بــرقایــراندرپاســخبهســوالیمبنیبــراینکهآیا
زمستانامســالدرکشورشــاهدبروزخاموشی
خواهیــمبــود،گفــت:بــروزخاموشــیدرفصول
ســردســالبابتکســریتوانتولیــدنیروگاههای
تامیــن اصلــی مشــکل بلکــه نیســت، موجــود
ســوختنیروگاههــااســت.درحــالحاضــراوج
مصرفبرقکشــورحدود40هزارمگاواتوتوان
تولیدنیروگاهها53هزارمگاواتاســت؛ازاینرو

مشکلیبهلحاظظرفیتتولیدبرقنداریم.
ویبــااشــارهبــهاینکــهمخازنســوختمایع
نیروگاههــاحــدودهفــتدرصدبیشــترازســال
گذشــتهپرشــدهاســت،ادامــهداد:همزمــانبا
کاهششــدیددمادرکشوروبهتبعآنافزایش
مصــرفگازبخشخانگــی،ناچاربهاســتفادهاز
ســوختمایــعدرنیروگاههامیشــویم؛درحال
حاضــرنگرانیــمکــهطیبــازهزمانــیاواخــرآذرتا
بهمنمــاهکاهششــدیددمادرکشــورموجود
افتفشــارگازدرمناطقشــمالوشمالشــرقی
نیــاز مــورد ســوخت نتوانیــم و شــده کشــور
نیروگاههایاینمنطقهرابهخوبیتامینکنیم.
مدیرعاملشــرکتمادرتخصصیبرقحرارتی
تاکیدکرد:درنقطهبحرانیشــمالوشمالشرق
کشــور16نیروگاهقرارگرفتهکهدرفصولســرد
ســالبهدلیلافزایشمصرف،دچارافتفشــار
از اســتفاده بــه ناچــار بنابرایــن میشــوند، گاز
ســوختمایعدراینواحدهاهســتیم.باتوجه
بــهاینکــهبخــشعمــدهمصرفبــرقکشــوردر
ایــنناحیهقرارگرفتهدرتالشــیمتااواخرآذرماه
بــه نیروگاههــا ایــن ســوخت مخــازن وضعیــت

شرایطمطلوبیبرسد.
طرزطلــبتاکیــدکــرد:نیروگاههــایشــیروان،
طوس،فردوســی،مشــهد،شــریعتی،نیشــابور،
کاوه،شاهرود،سمنان،شهدایپاکدشتوپرند
درنقطهبحرانیشمالوشمالشرقکشوربرای

تامیــنگازدرفصولســردقــرارگرفتهانــد.برای
کاهــشمیزانمصرفســوختایننیروگاههادر
تالشــیمتاواحدهایگازینیروگاههایفردوسی،
کاوه،شاهرودوسمنانراتبدیلبهسیکلترکیبی
ودرنیــروگاهقدیمیمشــهدواحدهــایراندمان

باالاحداثکنیم.
ویبااشــارهبهاینکهســالگذشته14میلیارد
لیتــرســوختمایــعدرنیروگاههــامصرفشــد،
گفت:نیــازاعالمیمابرایســوختنیروگاههادر
فصولسردسالروزانهحدود225میلیونلیتر
ســوختمعادلاســتکهدرصــورتتامیناین
میزانســوختمشــکلیبــرایتامینبــرقتمامی
مشــترکانصنعــتبــرقایجــادنشــدهوطبیعتــا
شــاهدبــروزخاموشــیدرکشــورهــمنخواهیم

بود.
مدیرعاملشــرکتمادرتخصصیبرقحرارتی
بــااشــارهاینکهمخازنســوختمایــعنیروگاهها
حــدودهفــتدرصدبیشــترازســالگذشــتهپر
شــدهاســت،گفت:برایجبرانکمبودتامینگاز
نیروگاههــادرفصــولســردســالدرصددیــمتــا
اخــرآبانماهتمامیمخازنگازوئیــلنیروگاههارا
پرکردهوتبادلانرژیازجنوببهســمتشمال
راافزایشدهیــم.همچنینتعمیــراتواحدهای
ســیکلترکیبیراهرچهزودتربهاتمامبرســانیم
تــاازابتــدایآذرمــاهبــااســتفادهازایــنواحدها
بتوانیــمبــامصرفســوختکمتــرتــوانتولیدی

بیشتریداشتهباشیم.
طرزطلباضافهکرد:معموالخاموشیمطرح
شــدهدرفصولســردبــرایصنایعبزرگاســت؛
بدینمنظورامیدواریمبامقداریکنترلمصرف
بخشخانگیبتوانیمزمستانامسالرابهراحتی
ســپریکنیمومجبوربهاعمالمحدودیتگازو

برقبرایصنایعبزرگهمنشویم.
ویدرخصــوصاســتفادهازمیعانــاتگازی
بــرایســوختنیروگاهها،گفت:اجــرایاینطرح
مطمئنابهامســالنخواهدرســید؛سالگذشته
تســتوآزمایــشمربوطهبــرایانجــاماینطرح
انجــامشــدهوامــکانانجــامآنبــالحــاظبرخــی
ترتیبــاتومالحظــاتدرواحدهــاینیروگاهیبه
اثباترســیدهاســتولــیاجرایاینطــرحدرهر
نیروگاهحداقلبه20میلیوندالرسرمایهگذاری

نیازدارد.

مدیرعامــلتوانیــربــاتاکیدبــراینکهدر
بــرای ابزارهــایتشــویقیویــژهای تالشــیم
کاهشمصرفبرقمشترکاناعمالکنیم،
گفــت:صنعــتبــرقدرتــالشاســتتــااز
طریــقعرضــهتجهیــزاتکاهنــدهمصــرف
واعمــالابزارهــایتشــویقیبتوانــدمیزان
مصــرفبرقمشــترکانپرمصرفراکاهش
دهــد؛ایــنطــرحهــماکنــوندرمجموعه
دولتدرحالبررســیاســتوجزئیاتآن

پسازنهاییشدناعالمخواهدشد.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیوزارتنیرو
در متولــیزاده« »محمدحســن )پــاون(،
حاشــیهبرگــزاریچهارمینروزنمایشــگاه
برقباحضوردرجمعخبرنگارانبااشــاره
بهاینکهدرنیمهنخســتامســالمصرف
بــرق85درصــدمشــترکاندرحــدالگــوی
مصرفبودهاســت،گفت:ازابتدایســال
تاکنــونقبضبــرقحــدود25میلیوننفر
زیــر30هــزارتومــانبــودهوایــنتعــداد
رعایــت را شــده تعییــن الگــوی مشــترک

کردهاند.
متولــیزادهبــاتاکیدبراینکــه13درصد
مشترکانتادوبرابرالگویمصرفازانرژی
الکتریکیاســتفادهمیکنند،ادامهداد:اما
درایــنمیــاندودرصــدمشــترکانبیــش
ازدوبرابــرالگــوتعیینشــدهمصرفبرق

دارند.
مدیرعامــلتوانیــراضافــهکــرد:میــزان
پرمصــرف درصــد 15 ایــن مــازاد مصــرف
حدودهفتمیلیاردکیلوواتساعتبوده
اســت؛اگراینمشــترکاندراینبازهزمانی
الکتریکــی انــرژی از مــردم هماننــدســایر
اســتفادهمیکردنــدمطمئنــاشــاهدبــروز
هیچگونهخاموشــیدرکشــورنبودیم.بر
اساسارزیابیصورتگرفتهمیزانمصرف
برق15درصدیادشدهمعادلکلمصرف

85درصدمشترکانکممصرفاست.
ویبــااشــارهبــههزینــهبرقمشــترکان
کــممصــرفوپرمصرفخانگیدرکشــور،
گفــت:نــرخهزینــهبــرقمشــترکاندرحد

الگــویمصــرفحــدود80تومــانبــهازای
ســهم کــه اســت ســاعت کیلــووات هــر
میلیــارد 40 حــدود بخــش ایــن مصرفــی
کیلــوواتســاعتاســت.درنقطــهمقابــل
نــرخمشــترکانپرمصرفحــدود2.5برابر
ایــنرقــماســتو250تومــانبــهازایهــر

کیلوواتساعتمیرسد.
متولــیزادهبــااشــارهبهانتشــارقبوض
برقبرخیازورزشــکاراندرفضایمجازی،
افزود:بایســتیبهاینمســئلهتوجهکنیم
کــهقبضبــرقاغلــبمدیرانایــنصنعت
درحدالگویمصرفاســت؛بــهطوریکه
حتــیمصــرفبــرقوزیــرنیــرودرطــیپنج
ســالاخیرهموارهدرحدالگویمصرفو
بین170کیلوواتتا230کیلوواتســاعت
درمــاهمتغیــربــودهاســت.ایــنرقــمدر
حالــیاســتکــهالگــویمصــرفدرتهران
300کیلــوواتســاعتاســتورقــمقبض
وزیــرنیرودراینبازهزمانیماهانهبهطور
متوسطحدود30هزارتومانبودهاست.
مدیرعامــلتوانیــربــاتاکیدبــراینکهدر
بــرای ابزارهــایتشــویقیویــژهای تالشــیم
کاهشمصرفبرقمشترکاناعمالکنیم،
گفــت:صنعــتبــرقدرتــالشاســتتــااز
طریــقعرضــهتجهیــزاتکاهنــدهمصــرف
واعمــالابزارهــایتشــویقیبتوانــدمیزان
مصــرفبرقمشــترکانپرمصرفراکاهش
دهــد؛ایــنطــرحهــماکنــوندرمجموعه
دولتدرحالبررســیاســتوجزئیاتآن

پسازنهاییشدناعالمخواهدشد.
ویبــااشــارهبــهآمادگــیصنعــتبــرق
بــرایمقابلــهبــاحمــالتاحتمالــی،اضافه
کــرد:یکیازنقاطقوتاینصنعتآمادگی
دربخشهــایمختلــفوســرعتبازیابی
تجهیزاتآناســت.درحــالحاضروجود
یــکمیلیــونکیلومتــرخطوطبــرقوچند
هزارپستبرقوچندصدنیروگاهموجب
شــدهتاهمینپراکندگیتجهیزاتصنعت
بــرقرادرمقابــلحــوادثتحمیلــیایمــن

کند.
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عضــوکمیســیوناقتصــادیمجلسشــورایاســالمیبابیــاناینکهحــوزهبرقدر
دورانتحریــمبهخودکفاییوتوســعهرســیدهاســت،گفت:متخصصــانحوزهبرق
بادرنظرگرفتنشــرایطکشــورازنظرشــیوعکویید۱۹استقبالبســیارمناسبیرااز

بیستویکمیننمایشگاهصنعتبرقایرانانجامدادهاند.
»مهدیطغیانی«درحاشــیهنمایشــگاهبیســتویکــمصنعتبرقایــران،اظهار
کرد:وضعیتنمایشگاهامسالبرایبندهجایخوشحالیداردچراکهفکرنمیکردم

تولیدمحصوالتمرتبطبابرقدرکشور،تاایناندازهگستردهباشد.
ویافزود:بهنظرمیرســدحوزهبرقدردورانتحریمها،توســعهبیشــتریپیدا
کــردهچــراکــهوارداتدرایــندورهمحــدودبــودهودرنتیجــهایــنبخشتوانســته

تنفسیداشتهباشدوازفرصتپیشآمدهاستفادهکند.
نمایندهمردماصفهاندرمجلسشــورایاسالمیباتاکیدبراینکهاکنوندولت،
مسئولیتحمایتازبخشصنعتبرقدردورهایکهتحریمهابرطرفویاتسهیلی
اتفــاقمیافتــدرادارد،گفــت:اغلبشــرکتهایاینحــوزه،صادرکنندههســتندواز
فرصــتمحدودیــتدروارداتاســتفادهکردهوبــهافزایشمقیاستولیــدوارزآوری

رسیدهاند.
طغیانیافزود:اینکهمادرصنعتبرق)بهعنوانیکحوزهپیشــرفته(صادرات
داشتهباشیم،بسیارخوباستزیراجنساینصادراتقطعامربوطبهمواداولیه
وخامنیســتبلکهشــاملمحصوالتســاختهشــدهصنعتیوتولیداتیاســتکهبا

استفادهازتوانفنیمهندسیکشورتولیدشدهاند.

ویباتاکیدبراینکهبایدقدراینپیشــرفترادانســتوبهتقویتآنکمککرد،
اظهارکرد:شــرکتهایحاضردرایننمایشــگاه،یکسریمشکالتیهمداشتندکهبا
افزایشرسیدگیدولت،قابلرفعاست.مباحثیچونوندورلیستهاواستانداردها
جزومشــکالتاینشــرکتهااســتکهبهدلیلتازهبودنآغازداخلیسازی،چندان

دیدهنشدهاست.
نمایندهمردماصفهاندرمجلسشورایاسالمیبیانکرد:مادرمجلسشورای
اســالمی،کمــکمیکنیــمکــهاینمواردبهســرعتحلشــوندتاشــرکتهابتوانندبا

سرعتبیشتریکارشانراادامهدهند.
ویافزود:برگزارینمایشــگاهدرمجموععالیبودبهخصوصکهعمدهســرمایه
گــذارانامســالازبخــشخصوصیوشــرکتهایخصوصیهســتنددرحالیکهدر

سالهایقبلاینگونهنبودواغلبشرکتهایصنعتبرق،دولتیبودند.
اینکــه بیــان بــا اســالمی شــورای مجلــس اقتصــادی کمیســیون عضــو
اســتقبالازنمایشــگاهبــاالاســت،گفــت:بــاتوجــهبهاینکــهتبلیغــیازبرگــزاریاین
نمایشــگاهتخصصیانجامنگرفتهامامتخصصانحوزه،اســتقبالبسیارخوبیازآن

داشتند.
ویخاطرنشــانکرد:اصلبرگزارینمایشــگاهبرایایناستکهشرکتها،توانایی
خــودرانشــاندهندکهایــنامرخودباعثایجــادرقابتبینآنهامیشــودوهمه
شــرکتهابهخصوصشــرکتهاییکهدرحوزههایمشــترکفعالهســتند،ســعی

میکنندتاتنوعوکیفیتمحصوالتخودرابهنمایشبگذارند.
ویافزود:ایجادایننوعرقابتدرنمایشــگاهومعرفیتوانمندیشــرکتها،یک
نقطــهقــوتبرایصنعتیاســتکــهرفتهرفتهشــاهدافزایــشتولیدکننــدهورقابت
هرچهبیشتراستکهدرنهایتمیتوانددرارتقایکیفیتصنعتتاثیرگذارباشد.

تولید برق نیروگاه های حرارتی 9 درصد 
افزایش یافت

حوزه برق در دوران تحریم  به 
خودکفایی و توسعه رسیده است

عضوکمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمی:معاونراهبریتولیدشرکتبرقحرارتیدرجمعخبرنگاران:

معــاونراهبــریتولیــدشــرکتمادرتخصصــیبــرق
حرارتــیگفــت:میــزانتولیــدبــرقنیروگاههــایحرارتــی
کشــورازابتــدایســالتاکنــونبــاافزایــش9درصــدی
نســبتبــهمــدتمشــابهســالگذشــتهازمــرز217

میلیونمگاواتساعتعبورکردهاست.
»ناصــراســکندری«درجریــانبرگــزاریچهارمیــن
روزنمایشــگاهبــرقبــاحضــوردرجمعخبرنــگاراندر
خصــوصواحدهــایمــازوتســوزتولیــدبــرقحرارتی
16 تنهــا کشــور نیــروگاه میــان123 از گفــت: کشــور،
نیروگاهمیتواننــدمازوتمصرفکنندکهازاینتعداد
نیزمخازنمازوتچهارنیروگاهپلمپشدهوعمالتنها
12نیروگاهدرکشــورامکاناستفادهازمازوتدارندکه
بــاهماهنگــیســازمانمحیطزیســتدرتالشــیمتادر
صــورتلزوماســتفادهازایــنواحدهاتنهــادرمناطقی
واحدهــایمازوتســوزواردمــدارشــوندکــهآلودگــی

محیطیزیادیایجادنکنند.
ویبااشــارهبهاینکهبرایتامینســوختزمســتانه
امســالنیروگاههاهمگراییخوبیمیانوزارتخانههای
نفــتونیــرواتفــاقافتــادهاســت،افــزود:درفصــول
خانگــی بخــش گاز مصــرف افزایــش بــا ســال ســرد
محدودیتهــایبــرایتامینگازنیروگاههاایجادشــده
وناچــاربــهاســتفادهازمایــعدربرخــیازواحدهــای
تنهــا گاز اگــرمشــترکانبخــش نیروگاهــیمیشــویم؛
10درصــدمصــرفخــودراکاهــشدهنــد،مطمئنــامــا
درفصــولســردباهیچمشــکلیبــرایتامینســوخت

نیروگاههاوصنایعمواجهنخواهیمشد.
معــاونراهبــریتولیــدشــرکتمادرتخصصــیبــرق
برنامــه مــگاوات هــزار ۱۰۴ اجــرای بــه شــاره حرارتــی
تعمیراتنیروگاههایکشــور،افزود:بهمنظورافزایش

آمادگــیایــنواحدهابــرایزمــاناوجمصرفتابســتان
سالآیندهتعداد۷۱۱پروژهتعمیراتاساسیواحدهای
بخــاریوگازی،مســیرداغواتــاقاحتــراقوتعمیــرات

دورهایاجراخواهدشد.
اســکندریبــاتاکیــدبــراینکــهبرنامههــایتعمیراتی
امســالبــاهزینــهایبالــغبرپنــجهــزارمیلیــاردتومان
انجــامخواهــدشــد،اضافــهکــرد:بــهمنظــورحصــول
اطمینــانازکارکردمناســبواحدهــایحرارتیدردوره
اوجبــار،همهســالهپسازپایانمصرفبرقتابســتان
انجامتعمیراتاساســیودورهای،بازدیدمســیرداغو
اتــاقاحتراقواحدهایمختلــفحرارتیدرنیروگاههای

خصوصیودولتیدردستورکارقراردارد.
ویاستفادهازپسابفاضالبدرمصارفنیروگاهی
راجــزوبرنامههایایــنمجموعهبرشــمردوافزود:در
تالشــیمتاحدامکانازآبدستاولبرایخنکسازی
چرخــهحرارتینیروگاههااســتفادهنکنیم؛بدینمنظور
اســتفادهازبــرجخشــکبــرایخنکســازیواحدهــاو
اســتفادهازپســابتصفیهخانههــایفاضالببــرایبه
حداقلرســاندنمصرفآبنیروگاههاجزوبرنامههای

جدیبرقحرارتیدردرازمدتاست.
مادرتخصصــی شــرکت تولیــد راهبــری معــاون
بــرقحرارتــیبــااشــارهبــهاینکــهنیــروگاهزمینگرمایی
مشگینشهرسالآیندهخروجیالکتریکیخواهدشد،
گفت:درزمینهپروژهنیروگاهسیریکنیزباپیگیریهای
صــورتگرفتــهتوســطبــرقحرارتــیخوشــبختانهایــن
طــرحنیزبــهنتیجهرســیده،الســیپروژهبازگشــاییو
عمالروندســاختنیروگاهســیریکبامشارکتروسیه
آغازشــدهوامیدواریمتادوســالآیندهایننیروگاهبا

برخورداریازراندمانباالبهبهرهبرداریبرسد.
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برگــزاری بیســت و یكمین نمایشــگاه بین 
المللی صنعت برق كشور نمونه بارز و عینی و 
تبلور توانمندی ها و قابلیت های خدمتگزاران 
عرصه صنعت برق اعم از دولتی و غیر دولتی 
در بخش های مختلف پیمانكاری، كارفرمایی، 
صنایــع برقــی، ســازندگان، مشــاوران ، ارائــه 
دهنــدگان خدمــات فنــی و مهندســی و همه 
كســانی اســت كــه در ایــن صنعــت، مصــدر 
خیــر و منشــا خدمت هســتند. برگــزاری این 
نمایشگاه نمایانگر عزم راسخ همه بزرگوارانی 
است كه یاد شدند و تداوم آن نشان دهنده 

تجدید میثاق ایشان برای ادامه خدمت و فعالیت در این عرصه است.
در صنعــت بــرق كشــور ایران كه بــه هر حال در زمــره صنایع پیــش رو بعد از 
انقالب محســوب می شــود، تحوالت بسیار بزرگی رخ داده كه یكی از این تحوالت 
مهم خوداتكایی در ساخت داخل انواع تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز صنعت 

برق در بخش های مختلف است. 
صنعت برق صنعتی تكنولوژیكی است و به هر حال روزبه روز این تكنولوژی ها 
پیشرفته تر و حساس تر می شوند، خوشبختانه حركت همگام با این تكنولوژی ها 
در ســطح دنیــا از خصایــص و ویژگی هــای صنایــع، تجهیزات و تاسیســات و ارائه 

دهنده خدمات فنی و مهندسی در ایران است.
قطعــا اگــر تحریم هــای ظالمانــه وجــود نداشــت و شــرایط عادالنــه ای جهت 
جضــور بیــن المللی برای كشــورمان فراهــم بود، بــروز این قابلیت هــا و خدماتی 
كه در صنعت برق كشــور در حال ارائه اســت در بســیاری از كشورهای منطقه و 
سایر نقاط دنیا ، نمود بیشتری داشت و حتما شاهد استقبال بیشتر از خدمات 

صنعت برق ایران بودیم. 
ایــن قابلیــت و رشــد در صنعــت بــرق خوشــبختانه در كیفیــت تاسیســات و 
تجهیزاتی كه توســط صنعت گران داخلی ســاخته شــده اســت مشــهود بوده و 
بــه عینه شــاهد آن هســتیم. این جای شــكر گــذاری دارد و عالوه بــر آن قدردانی 
و فراهــم كــردن زمینــه تــداوم ایــن رشــد و توســعه جــزو وظایــف مســئولین و 

تصمیم گیران در عرصه صنعت برق است. 
به هر حال پیمانكاران، سازندگان، شركت های فنی و مهندسی و كسانی كه در 
عرصــه صنعــت برق خدمت می كنند، تمام توان خود را بكار می بندند تا ســاالنه 
نزدیــك بــه هــزاران مگاوات بــه ظرفیت نیروگاهی كشــور و در همان حــال هزاران 
مگاوات دیگر به ظرفیت شبكه های انتقال، فوق توزیع و توزیع افزوده شود.

ایجــاد چنیــن ظرفیتی كــه بتواند پاســخگوی نیاز تولیــد، انتقــال، فوق توزیع و 
توزیــع كشــور در حد 5 هزار مگاوات نیروگاهــی جدید و 20 هزار مگاوات ظزفیت 
شــبكه هــای انتقــال و فــوق توزیــع باشــد؛ مســتلزم ایجاد شــرایطی اســت كه در 

عرصه داخلی از حداكثر ظرفیت پیمانكاران آنها استفاده شود.
امیدوارم توانمندی هایی كه در نمایشگاه بیست و یكم به منصه ظهور رسیده و 
رشــد قابل توجهی به لحاظ آماری نســبت به دوره های قبل داشته باور همه را برای 
حمایت بیشــتر از صنعت برق جلب نماید و علیرغم تمام مشــكالت و گرفتاری های 
اقتصــادی و مالــی كــه در صنعــت برق طی چند ســال گذشــته بوده ، ایــن بالندگی و 
شكوفایی در بخش های مختلف هرگز كاسته نشده و این عرصه )نمایشگاه( باعث 
بازگشت رونق به بخش های مختلف صنعت برق شود تا در این مسیر ، اقتصادی 

كردن فعالیت های آن ، بهترین نوع تقدیر از تالش این عرصه است.
با توجه به تقابل نیازمندی ها و توانمندی ها در برگزاری نمایشــگاه ها، ســابقه 
شــركت بــرق منطقه ای تهــران به عنــوان قدیمی ترین و بزرگترین بــرق منطقه ای 
كشــور، در گســترش این توانمندی ها بســیار ارزشــمند اســت چرا که بســیاری از 
تحهیزات و تاسیساتی كه به شكل منحصر به فرد در برق منطقه ای تهران نصب 
شــده باعــث گردیده تــا تكنولوژی هــای پیشــرفته ای همچون ســاخت كابل های 
انتقــال 230 كیلوولت، ترانس ها و هادیهــای پرظرفیت، دكلهایی با چندین ولتاژ 

متفاوت و ...  ارتقا یابد. 
ایــن شــركت به فراخور ظرفیت تحت پوشــش خود همــواره در جهتی حركت 
كــرده كــه توانمندی هــای داخلی را متبلور ســاخته و در این حــوزه می توان نقش 

بسیار موثری را برای این شركت قائل شد.

به سوی تبلور توانمندی های 
داخلی صنعت برق

آرش کردی، مدیرعامل شركت برق منطقه ای تهران

كشــور طی ســالیان گذشــته صنعت برق كشــور فراز و نشــیب های بســیاری را پشــت سر گذاشــته است. از آن 
هنــگام كــه كشــور در طراحــی، تأمین تجهیــزات و راه انــدازی پروژه های برق رســانی به طور كامل به كارشناســان و 
شــركت های خارجی وابســته بود تا اكنون كه كلیه طراحی ها، ســاخت و تولید تجهیزات شــبكه های برق رســانی و 

نصب و راه اندازی به طور كامل در داخل كشور انجام می گیرد.
دســتاوردها و تجارب فعلی، حاصل ســال ها تالش و برنامه ریزی كارشناســان و متخصصان برق كشــور است و 
امروزه به رغم اعمال تحریم های ناعادالنه، صنعت برق كشــور همواره محكم و اســتوار در جای خود ایســتاده و 

خللی در توسعه زیرساخت های كشور و خدمت رسانی به مردم شریف میهنمان به وجود نیامده است.
برگزاری نمایشگاه های تخصصی برق، ضمن نمایش توانمندی های فنی و مهندسی شركت ها و صنایع داخلی، 
باعــث می شــود متخصصــان صنعت برق كشــور با آخرین دســتاوردها و تكنولوژی های روز دنیا آشــنا شــده و در 

برنامه ریزی های آتی صنعت برق از این قابلیت ها و پتانسیل ها استفاده نمایند.
آنچه كه بسیار اهمیت دارد كه هم تولید كنندگان داخلی و هم متخصصین و برنامه ریزان صنعت برق كشور 
بایــد بــه آن توجه كنند این اســت كه نگاه ما باید درخصوص نحوه ســاخت و بكارگیری تجهیــزات، طراحی و بهره 
برداری از شــبكه های برق رســانی تغییر كند. اجرای پروژه های برق رسانی به شكل سابق و با دیدگاه سنتی گذشته 
بــا توجــه به شــرایط فعلی كشــور به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و بایســتی در این رابطه نگــرش جدید و نوینی 
ایجاد شــود. در حال حاضر و با شــرایط فعلی حاكم بر صنعت برق كشــور اجرای طرح ها و پروژه های شــبكه های 
برق رسانی با تفكر و دیدگاه قبلی بسیار پر هزینه و زمانبر بوده و مورد پذیرش نمی باشد و ضرورت دارد در این 

رابطه اقدامات موثری از سوی سازندگان و متخصصان صورت گیرد.
لــذا برگــزاری نمایشــگاه های تخصصــی بــرق ایــن فرصــت را ایجاد می كند تــا ضمن تبــادل نظــر و اطالعات بین 
بهره بــرداران و ســازندگان، متخصصــان صنعــت برق كشــور بتوانند با آخریــن تكنولوژی های ســاخت تجهیزات و 

سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری در این زمینه آشنا شوند.

هیچ صنعتی مانند برق
با زندگی مردم گره نخورده است

مدیرعاملشــرکتمدیریتشــبکهبرقایــرانگفت:
دردنیــایامــروزهیــچصنعتــیماننــدبــرقبــاتــاروپود
زندگیروزمرهانساندرگیرنیست،تاجاییکهنمیتوان
لحظــهایاززندگیبشــردرقرنبیســتویکــمرابدون
اســتفادهازبــرقوبهرهمندیازمواهبتوســعهیافتگی

صنعتبرقتصورکرد.
از بازدیــد »مصطفــیرجبــیمشــهدی«درحاشــیه
بیستویکمیننمایشگاهتخصصیبینالمللیصنعت
برقایران،اظهارکرد:نمایشــگاهبینالمللیصنعتبرق
ایرانبهعنوانبزرگترینرخدادصنعتیوتجاریایراندر
اینحوزهكهساالنهباحضورجمعكثیریازشركتهای
توانمنــدداخلــیوخارجــیدرزمینــهصنعــتبــرقبرپــا

میشود.
بــهگفتــهوی،ایننمایشــگاهفرصتبســیارمغتنمی
اســتتاشــركتهایفعالدراینصنعتدستاوردهاو
محصــوالتخودرادرمعرضبازدیددســتاندركارانو
متخصصــانایــنصنعتقــراردهندوبــادرنظرگرفتن
روندتقاضایبازارهاوســمتوســویرشداینصنعت،

فعالیتهاونوآوریهایآتیخودراهدایتنمایند.
رجبیمشهدیبااشارهبهحضور۲۸۴شرکتداخلی
ونمایندهشــرکتهایخارجیدرایندورهازنمایشــگاه
بینالمللیبرق،افزود:گردهمآمدناینتعدادشــرکت
درچندروز،میتواندمنشاءتغییراتفناوریوپیشرفت

یکصنعتبهدلیلرقابتمیانشرکتهاباشد.
ویدرخصوصســطحکیفینمایشگاهامسالگفت:
اگرچهتعدادشرکتهایحاضرنسبتبهدورههایقبل
کاهشیافتهاســت،اماهمینمیــزانحضورباتوجهبه
مشــکالتاقتصادیموجودومحدودیتهایکرونایی،

میتواندنشانهایازتداومپویاییدرصنعتبرقباشد.
مدیرعاملشرکتمدیریتشبکهبرقایرانهمچنین
نمایشــگاهراعرصــهارائــهتوانمنــدیبخــشخصوصــی
درصــد صــد تقریبــا نمایشــگاه در گفــت: و دانســت
شرکتهایحاضرخصوصیهستندوشرکتهایدولتی
حضــوربهصورتبرپایــیغرفهندارندکــهاینموضوع
بیانگــرنقــشفعــالبخــشخصوصــیدرایــنصنعت

است.
رجبیمشــهدیدرخصــوصاهمیتصنعتبرقنیز
گفت:واقعیتآناســتکهدردنیایامروزهیچصنعتی
مانندبرقباتاروپودزندگیروزمرهانساندرگیرنیست،
تــاجایــیکهنمــیتوانلحظــهایاززندگیبشــردرقرن
بیســتویکــمرابــدوناســتفادهازبرقوبهــرهمندیاز

مواهبتوسعهیافتگیصنعتبرقتصورکرد.
ویادامهداد:اینصنعتزیرســاختی،هرروزشاهد
نوآوریوتوســعهاستوشرکتهایبسیاریدربخش
هایمختلفاینصنعتدراقصینقاطجهانمشغول

بهفعالیتهستند.
رجبیمشــهدیخاطرنشــانکــرد:شــرکتهایفعال
درصنعــتبــرق،بهعلتماهیتاینصنعــتدرارتباط
بــاروزآمــدیدانــشوبــازارکارفعــالوپرپتانســیلآن،
میبایســترویکــردیفعاالنهدربرقــراریارتباطبادیگر
فعــاالنایــنصنعــتوهمچنیــنبازاریابــیآتیداشــته
باشــند.مدیرعامــلشــرکتمدیریتشــبکهبــرقایران
تصریحکرد:بههمیندلیلبرگزارینمایشــگاههایبین
المللــیصنعــتبرقدرهــرنقطهازجهان،بســیارمورد
اقبالشــرکتهایفعالدراینصنعــتقرارمیگیردکه

نشانگراهمیتاینصنعتاست.

رسولقسمت،معاونبهرهبرداریشرکتبرقمنطقهایتهران

دستاوردهای نمایشگاه های تخصصی
برای صنعت برق
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ابوذر صالحی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل توانیر

عـبــور از 20 در نمـایشگـــاه 21

در برخی غرفه ها 
حتی شرکت هایی 

حضور یافته 
بودند که کیفیت 
تولیداتشان با 

مشابه خارجی آن 
رقابت می کرد، 

به طوری که 
یکی ازپیشرفته 
ترین پانل های 

مدیریت و 
کنترل تجهیزات 

ابزار دقیق 
نیروگاهی ساخت 
داخل توسط یک 
شرکت داخلی 
عرضه شده بود

ســال 1400 در حالــی پنجره ورود بــه قرن چهاردهم 
را می گشــاید کــه دنیا شــاهد تحولی شــگرف در عرصه 
ارتباطــات و تعامــل اجتماعــی اســت و در این بحبوحه 
اتفاقــات عجیب و فراگیری ویروس کرونا و فراز و فرود 
موج هایش،  نمایشــگاه بین المللی صنعت برق کشــور 
نمره بیســت خــود را اخذ کــرده و با افتتاح نمایشــگاه 
بیســت ویکم نشــان داد کــه موفقیــت در اســتمرار و 

پایداری است.
نمایشــگاه بیســت ویکم صنعــت بــرق در حالــی از 
7 تــا 10 آبــان 1400 در حــال برگــزاری اســت کــه هنــوز 
بیــم از بیمــاری کرونا و ســایه ســنگین محدودیت های 
نمایشگاهی ناشی از این بیماری و تردیدها در برگزاری 
یــا عــدم برگــزاری ایــن رویــداد مهــم صنعتــی و تجــاری 
کشــور مطرح بود اما مجموعه وزارت نیرو به پشتوانه 
خصوصــی  بخــش  افتخارآفرینی هــای  و  توانمندی هــا 
پرافتخــار  صنعــت  صنعتگــران  و  تولیدکننــدگان  و 
بــرق کشــور عــزم خــود را جــزم کــرده و این نمایشــگاه 
رعایــت  بــا  و  بین المللــی  اســتانداردهای  در ســطح  را 

پروتکل های کامل بهداشتی برگزار کرد.
افتتاح نمایشــگاه بــا حضور وزیر نیرو بــا معاونان و 
مدیــران عامل شــرکت های مادرتخصصــی نویدبخش 
پویایی و تحرک و سبک مورد انتظاری از تعامل دولت 

با بخش خصوصی بود.
محرابیــان در این مراســم به صراحــت از حمایت و 
تعامل گسترده با بخش خصوصی در این دوره سخن 
گفت و ضمن اختصاص بخش قابل توجهی از سخنان 
خــود به این مهم،  از ســندیکای صنعت برق به عنوان 

یکی از پیشروترین تشکلهای صنعتی یاد کرد.
امــا آنچــه کــه در ایــن کارزار همــواره مــورد بحــث و 
تبــادل نظــر بیــن متخصصــان و موافقــان و مخالفــان 
بــوده اســت ایــن که برگــزاری چنیــن رویــدادی نیازمند 
برنامه ریــزی منســجم و مشــارکت همــه فعــاالن ایــن 

عرصه بوده است.
خالقیت هــای  بــروز  عرصــه  جدیــد  هــزاره  هرچنــد 
جدیــد و رونمایــی از فنآوری هــای مــدرن و متنــوع در 
عرصــه ارتباطات اجتماعی اســت، امــا متخصصان امر 
بازاریابــی کمــاکان بر این باورند که یکــی از کارآمدترین 
و اثرگذارتریــن جنبه هــای تعامــل اجتماعــی بــه ویــژه 
در فضــای کســب و کار تجــاری،  جلســات تعاملی رودر 
رو و بــدون واســطه اســت. از ایــن رو اســت کــه هنــوز 
نمایشــگاه فرصــت ارزشــمندی اســت کــه بــه عنــوان 
ارتباطــات بیــن  از  محــور کانونــی، شــبکه گســترده ای 
فعــاالن بخــش خصوصــی بــا کارگــزاران دولتــی،  تعامل 
بیــن تولید کننــدگان با تأمین کننــدگان کاال و خدمات و 
همچنین ایجاد شــبکه ارتباطی عرصه و تقاضای عمده 
فروشــی و حتــی خرده فروشــی کاال و خدمــات صنعت 
برق به عنوان یکی از زیربنایی ترین محورهای توســعه 

به حساب می آید.
در نمایشگاه بیست و یکم شاهد حضور شرکت های 
تولیــد کننــده داخلی امــا در کالس بین المللی بودیم که 
در این ســالیان،  تهدیدها و تحریمهــای ناجوانمردانه را 
به فرصتی برای رشد و شکوفایی ایده ها و بهبود کیفیت 

تولیدات داخلی تبدیل کرده بودند.
عــالوه بــر ایــن تغییــرات قیمتــی نــرخ ارز فرصتــی را 
فراهــم کــرده بــود کــه بــا صرفــه اقتصــادی ناشــی از 
صــادرات محصــوالت،  بــا الزامــات و ســخت گیری های 
عرصــه بین المللــی کــه نیازمنــد کیفیتی در تــراز جهانی 

اســت آشــنا شده و به میزان قابل توجهی کیفیت کاال و 
خدمات این عرصه را ارتقا بخشند.

در برخــی غرفه هــا حتی شــرکت هایی حضــور یافته 
بودنــد کــه کیفیــت تولیداتشــان بــا مشــابه خارجی آن 
رقابــت می کــرد، بــه طــوری کــه یکــی ازپیشــرفته تریــن 
دقیــق  ابــزار  تجهیــزات  کنتــرل  و  مدیریــت  پانل هــای 
نیروگاهــی ســاخت داخــل توســط یک شــرکت داخلی 

عرضه شده بود.
در کنــار همین پنل نیــز نمونه خارجی این محصول 
ســاخت یکــی از مطرح تریــن شــرکت های اروپایــی بــه 
نمایش گذاشــته شــده بود که در ســالیان گذشــته به 

دفعات در ایران استفاده می شد.
مدیــر فنی غرفه با افتخــار از مزایای محصول ایرانی 
در رقابــت بــا نــوع اروپایــی آن بــه مــواردی اشــاره کــرد 
کــه حس خوبــی به انســان دســت مــی داد. همچنین 
عــالوه بر قیمت بســیار رقابتی محصــول داخلی همراه 
بــا دردســترس بــودن خدمــات فنــی بی وقفــه داخلــی 
بــدون نیاز به حضور ســوپروایزر خارجــی؛  از قابلیتهای 
غیرقابــل نفوذ بــودن این محصــول در مقابل حمالت 
ســایبری برایمــان گفت کــه موجب غــرور و بروز حس 

خودباوری فعاالن این عرصه می شد.
عــالوه برایــن حضور بســیاری از شــرکت های داخلی 
توانمند در ســاخت تجهیزات مربوط به تولید، انتقال 
و توزیــع نیــروی برق در کشــور از جمله طیف وســیعی 
انتقــال  از ســازندگان تجهیــزات و ترانفســورماتورهای 
و توزیــع،  صنایــع نیروگاهــی،  پیمانــکاران، شــرکت های 
مهندســین مشــاور و... به این امید بود که وزارت نیرو 
عــزم خــود را بــرای توســعه بیــش از 40 هــزار مــگاوات 

ظرفیــت تولیــد و تأمیــن برق جــزم کرده و این شــرکتها 
آینــده ای روشــن و پرامید را برای خود ترســیم کرده اند 
که بدون تردید رفع نارتزای های تولید و تأمین برق در 
ایــن ســالیان جز با اتکا بــه توان داخلــی،  ارتقای  کیفیت 
و ظرفیت هــای ســاخت داخــل تجهیــزات و خدمــات و 
همچنین تعامل بیشتر و ایجاد شبکه ارتباطی گسترده 
و بــی واســطه بیــن ســرمایه گذاران و متخصصان این 

عرصه امکان پذیر نخواهد بود.
پــس آنچــه کــه از این نمایشــگاه می توان بــه عنوان 
دســتاوردی ارزشــمند و قابــل اتــکا از آن یاد کــرد ایجاد 
حــس همدلــی و تعامــل و ارتبــاط و اتحــاد یکپارچه در 
بیــن فعــاالن عرصه صنعت برق کشــور اســت که برای 
دســتیابی به یک هدف مشــترک که همانا خودکفایی 
فنــی و تخصصــی،  بهبــود چشــم انداز ســرمایه گذاری 
و رشــد و پیشــرفت و همچنیــن تأمیــن بــرق مطمئــن 
و پایــدار تــالش می کننــد؛ آن چــه کــه ایرانیــان صبــور و 

پروغرور شایسته آن هستند.
از آنجــا که خداونــد تبارک و تعالی، بــر بندگان خود 
رئــوف و مهربــان اســت، کیــد تحریم گــران شــرایطی را 
فراهــم کــرد تا صنعتگــران ایرانــی در بخش بــرق با هم 
یکــدل و یکپارچــه شــوند و آینــده ای روشــن همــراه بــا 

رفاهی ارزشمند را برای ایرانیان رقم زنند.
نمایشــگاه  کنیــم  بیــان  کــه  نیســت  راه  بــی  پــس 
بیســت ویکم از بیســت عبــور کــرده و بــا ایــن روحیــه 
خودبــاوری کــه در نــگاه درخشــان یکایک شــرکت های 
حاضر در نمایشگاه در این روزها می توان نظاره گر بود 
بــا اطمینــان خواهیم گفت که صبح روشــن ایران زمین 

نزدیک است.
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تحقق جهش تولید 
با افزایش 100 درصدی تولید داخل كولرهای گازی

در این طرح یک 
میلیون کولر 
گازی حاره ای 

ساخت داخل با 
 A رتبه انرژی
جایگزین و در 
مناطق گرم و 
مرطوب عمدتا 
جنوبی کشور 
به کار گرفته 
خواهد شد

مجــری  و  مالــی  منابــع  تامیــن  دفتــر  مدیــركل 
طرح هــای بهینه ســازی مصــرف بــرق توانیــر گفــت: 
بــا اجــرای طــرح جایگزینــی كولرهــای گازی فرســوده 
بــا كولرهــای راندمــان بــاال، مصــرف گاز نیروگاه هــا 2 

میلیارد متر مكعب كاهش خواهد یافت.
طــرح جایگزینی یــك میلیون كولر گازی فرســوده، 
ضمن آزادسازی 2 هزار مگاوات از ظرفیت شبكه در 
پیــك تابســتان، 2 میلیــارد مترمكعــب از گاز مصرفی 
نیروگاه هــا را كاهش داده و بــا افزایش صد درصدی 
ســاخت داخــل كولرهــای گازی در كشــور، جهــش 
تولیــد و اشــتغالزایی گســترده در ایــن صنعــت را به 

همراه خواهد داشت.
در همیــن خصــوص »مســعود خانــی« مدیــركل 
طرح هــای  مجــری  و  مالــی  منابــع  تامیــن  دفتــر 
بهینه ســازی مصرف بــرق توانیر در حاشــیه برگزاری 
از  اســتفاده  بــرق،  صنعــت  بین المللــی  نمایشــگاه 
كولرهــای گازی در برخــی از مناطــق گرمســیر كشــور 
را روزانــه 18 ســاعت عنــوان کــرد و گفت: ایــن میزان 
اســتفاده از کولرهــای گازی در مناطــق گرمســیر طــی 
9 ماه از ســال اســتمرار دارد و با توجه به مصرف تا 
2 برابــری بــرق در كولرهای فرســوده، جایگزینی این 
كولرهــا، بیشــترین فرصت صرفه جویی بــه ازای یك 

تجهیز را به خود اختصاص داده است.
خانــی افــزود: در این طرح یك میلیــون كولر گازی 
حاره ای ساخت داخل با رتبه انرژی A جایگزین و در 
مناطــق گــرم و مرطوب عمدتــا جنوبی كشــور به كار 

گرفته خواهد شد.
وی بــا اشــاره بــه تفــاوت فنــاوری كولرهــای گازی 
مناطــق حــاره ای بــا مناطــق معتــدل، عمــده تولیــد 
داخــل كولرهــای گازی در كشــور را خــاص مناطــق 
معتدل ذكر كرد و افزود: انتظار می رود با اجرای این 
طرح، تولید كولرهای حاره ای در كشور رونق گرفته و 
با توجه به تعداد باالی سفارش در این طرح، تولید 
كولرهای گازی در كشور به 100 برابر افزایش یابد كه 
نتیجه آن جهش تولید و اشــتغالزایی قابل قبول در 

این صنعت است.
مجــری  و  مالــی  منابــع  تامیــن  دفتــر  مدیــركل 
طرح هــای بهینه ســازی مصرف برق توانیــر، جبران 2 
هــزار مــگاوات از نیاز پیــك تابســتان و 2 میلیارد متر 
مكعب صرفه جویی در مصرف ساالنه گاز نیروگاه ها 
را از دیگــر مزایــای ایــن طرح برشــمرد و در خصوص 
دالیــل تاخیــر دو ســاله اجــرای طرح، به درخواســت 
تعدیل شــاخص های عملكــردی و رتبه انرژی كولرها 
از A+ بــه A از ســوی صنعتگــران داخلــی بــه جهــت 
تحریم ها اشاره كرد كه نهایتا خرداد گذشته ضوابط 
فنی طرح اصالح و به تصویب شورای اقتصاد رسید.
وی افــزود: درپــی اصالح و تصویــب ضوابط فنی، 
اواخر شــهریور گذشــته نســبت به انتشــار فراخوان 
ارزیابــی كیفــی متقاضیان اقــدام كردیم کــه در وهله 
بــرای احــراز  نخســت، متقاضیــان اســناد و مــدارك 
توانمندی خود را اعالم می كنند و به فهرســت كوتاه 
واجدان شــرایط می رسیم، ســپس فراخوان ارزیابی 
فنــی و بازرگانی را منتشــر شــده و متقاضیــان در این 

مرحلــه پیشــنهاد قیمــت و شــرایط فنــی كولــر خود 
را اعــالم می كننــد و پــس از انتخــاب بهتریــن گزینــه، 
اجرای بســته نخســت بــرای 100 هــزار دســتگاه كولر 

آغاز می شود.
خانــی ادامــه داد: در مجمــوع 5 تا 10 بســته برای 
یــك میلیــون كولر پیش بینی شــده و كمتــر از هر دو 
ماه یكبار مناقصه برای بســته بعدی برگزار می شود 
و برنده مناقصه 6 ماه فرصت دارد نسبت به آماده 
ســازی مواد اولیه و گســترش خط تولید خود اقدام 

كند.
وی ادامــه داد: بــا آغــاز مرحله زمانبنــدی تولید و 
جایگزینی كولرها، طبق مصوبه شــورای اقتصاد باید 
درصد مشخصی از محصوالت برای تعیین و تطبیق 
اســتانداردها و شــاخص های مصرف، به آزمایشگاه 
ارسال و از صرفه جویی آن اطمینان حاصل شود.

مجــری  و  مالــی  منابــع  تامیــن  دفتــر  مدیــركل 
طرح هــای بهینه ســازی مصــرف بــرق توانیــر افــزود: 
پیش بینــی می كنیم اواخر پاییز، مناقصه بســته اول 
را جمع بندی و اولین قرارداد اوایل زمســتان امسال 
مبادلــه و قراردادهــای بعدی نیز بــه فاصله حداكثر 

دو ماه مبادله شود.
كولرهــا  اولیــن  نصــب  كــرد  امیــدواری  ابــراز  وی 
همزمــان بــا پیــك 1401 آغــاز و اجرای كامــل طرح طی 

حدود یك سال به اتمام برسد.
خانــی گفــت: همزمــان بــا مراحــل فوق، ثبــت نام 
از مشــتركان داوطلــب اجــرای طــرح آغــاز و كولرهای 
فرســوده پنجــره ای و درحــال كار داوطلبــان بــا كولــر 
اســپیلت نو و اســتاندارد جایگزین شــده و متقاضی 
فقــط یــك ســوم هزینــه كولــر را آنهم در اقســاط 24 
ماهــه و همراه با قبض برق خــود می پردازد و مابقی 
آن رایــگان و از ســوی دولــت و وزارت نیــرو پرداخــت 
می شــود. ســرمایه گذار نیز مكلف شــده اكیپ هایی 
را بــرای نصب كولرها تشــكیل و آموزش دهد و اصل 
و فــرع ســرمایه گذاریــش نیز بعــد از 18 مــاه و در 6 

قسط 3 ماهه پرداخت می شود.

وی اظهار داشــت: تــوان مصرفی هــر كولر جدید 
1.6 كیلووات نسبت به كولرهای فرسوده كمتر است 
كــه در مجموع 1600 مــگاوات صرفه جویی در محل 
مصــرف ایجاد می كند )معادل احداث یك نیروگاه 2 
هزار مگاواتی( و به همین میزان نیز از بار شــبكه در 

ایام پیك كاسته می شود.
خانــی با اشــاره بــه رونــق فعالیت آزمایشــگاه های 
مرجــع با اجــرای این طــرح گفت: شــركت های توزیع 
بــرق به عنوان ناظر اجــرای قرارداد بر تمامی مراحل 
كار نظــارت دارنــد و در حــال طراحــی ســامانه و نــرم 
افزارهــای خــاص برای رصد این تعــداد كولر از محل 
تولیــد تــا محل نصــب و رهگیــری مصرف مشــتركان 

برای بررسی نتایج طرح هستیم.
مجری طرح های بهینه ســازی صنعت برق توانیر، 
توانمنــدی  را  طرح هــا  اینگونــه  در  اصلــی  مســئله 
بخــش خصوصــی در ســرمایه گــذاری عنــوان كــرد 
كــه نیازمنــد حمایــت و تســهیل فرایندهــای اجرایــی 
از ســوی ارگان هــای ذی ربــط ماننــد وزارت صمــت، 
بانــك مركــزی و گمــرك در فرایندهایــی ماننــد ارایــه 
تســهیالت برای ســرمایه در گردش توســط بانك ها، 
كاهــش موانع گمركی بــرای واردات بخش كوچكی از 
قطعات كولرها و تسریع و تسهیل مجوزهایی مانند 
افزایش ظرفیت تولید از ســوی وزارت صمت اســت 
كــه هماهنگی هــای الزم نیــز در ایــن خصــوص انجام 

شده است.
خانــی تصریــح كــرد: آنچــه بــرای مــا مهــم اســت، 
حداقل 51 درصد كولرها باید ســاخت داخل باشــد 
كــه خوشــبختانه ســاخت داخــل كولرهــای گازی در 
كشــورمان از ایــن میــزان فراتــر رفتــه و بــه مــرز 75 
درصــد رســیده و فقــط 25 درصــد داخلــی ســازی 
نشــده كــه یكــی از دالیــل آن مقیــاس كوچــك تولید 
است كه با اجرای این طرح، مقیاس تولید به شدت 
افزایــش می یابــد و می توانــد محركــی بــرای ســاخت 
داخل 25 درصد باقیمانده تجهیزات این كولرها در 

كشور باشد.



w
w

w
.e

le
cs

h
o

w
.c

o
m

10

بیست و یکمین نمایشگاه  بین المللی صنعت برق ایران؛ 
مانع زدایی از جنس پشتیبانی برای تولید

صنعــتبرقكشــوردرماههایگذشــتهباچالشها
ومشــکالتفراوانــیدســتوپنجــهنــرمکــردکــهایــن
مهــمهمزمــانباتغییردولتوشــرایطتغییــراقلیمو

خشکسالیهمراهبود.
صنعــتبرقبعدازاســتقراردولتســیزدهمباعزم
جــدیبــرایرفــعموانــعوبــاپشــتیبانیکاملازســوی
دولــتبهســمتافزایشتولیدحرکتکردتابهشــعار
مقاممعظمرهبریدرسال۱۴۰۰جامهعملبپوشاند
کــهبرگــزاریبیســتویکمیــننمایشــگاهبینالمللــی

صنعتبرقایراندرهمینراستابودهاست.
ایــندورهازنمایشــگاهتخصصیصنعتبــرقایران
كــهباحضورعلیاکبرمحرابیانوزیرنیروازروزجمعه
هفتمآبانماهبامشارکت284شركتداخلیوخارجی
درمحــلدائمــینمایشــگاههایبینالمللیتهــرانآغاز
بهکاركرده،شــروعیدوبارهبرایرفعموانعیاستکه
ازتولیــدجلوگیریکردهوقطعادســتاوردهایبیســت
ویکمیــندورهنمایشــگاهایــنصنعتدرشــرایطیکه
تابســتانســختیراگذرانــدهوامــروزبیــشازهــرروز
نیــازبــههمدلــیدارد،میتوانــدبــهتنرنجــورصنعت
برقجانیدوبارهببخشــدوسوختیپرتوانبرایقطار

انرژیکشورباشد.
صنعتپرافتخاربرقدرکشــورصنعتیبالندهبادو
ویژگیبسیارمهماست؛ویژگیاولتوسعهوگسترش
بســیارمناســبدرطولســالهایپسازانقالببوده

ســخنگوی صنعت برق، از کشف 220 هزار دستگاه 
ماینــر غیرمجــاز در کشــور خبــر داد و گفت: بــا تکمیل 
70 درصدی ذخایر ســوخت نیروگاه های کشور، انتظار 
می رود این همکاری با وزارت نفت ادامه داشــته باشد 
تا با تامین مناسب سوخت و همکاری خوب مشترکان، 
زمســتان امســال را بدون خاموشــی برنامه ریزی شده 

پشت سر بگذاریم.
خبــری  نشســت  در  مشــهدی«  رجبــی  »مصطفــی 
بین المللــی  نمایشــگاه  یکمیــن  و  بیســت  حاشــیه ای 
لیتــری  افزایــش 450 میلیــون  از  ایــران،  بــرق  صنعــت 
ذخایــر نفــت گاز مایع نیروگاه ها نســبت به ســال قبل 
خبر داد و افزود: در حال حاضر روند ســوخت رسانی 
به نیروگاه ها خــوب بوده و انتظار می رود این همکاری 
با وزارت نفت همچنان ادامه داشــته باشــد تا با تامین 
مناســب ســوخت و همکاری خوب مشــترکان زمستان 
امســال را بدون خاموشی برنامه ریزی شده پشت سر 

بگذاریم.
رجبــی مشــهدی گفت: ســوخت اصلــی نیروگاه های 
حرارتــی کــه تامیــن کننــده اصلــی برق کشــور هســتند، 
»گاز« اســت و پــس از آن نفــت گاز مایــع بــه عنــوان 

سوخت پشتیبان استفاده می شود.
مدیرعامل شــرکت مدیریت شبکه برق ایران ادامه 
داد: تاکنون 220 هزار دســتگاه غیرمجاز اســتخراج رمز 
ارز معــادل هــزار مگاوات بــرق نیــروگاه از طریق الگوی 
بــار مصرفــی و اطالعات مردمی کشــف شــده که بیش 

دهــه بهویــژه گذشــته ســالیان طــول در بهطوریکــه
اولانقــالبمجموعــهظرفیــتتولیدبرقکشــورکمتر
از۷هــزارمــگاواتبودولــیدرحدودچهــاردههپس
ازانقــالباســالمیامــروزمجمــوعظرفیــتتولیــدبرق
بیشاز۸۳هزارمگاواتنیروگاهنصبشدهدرکشور

است.
شــامل کشــور در شــده نصــب موجــود ظرفیــت 
نیروگاههــایحرارتــی،برقآبــی،تجدیدپذیــرونیــروگاه
اتمــیاســتکــهازپتانســیلباالییبرخــورداربــودهبه
خوبیدرکشورفعالیتمیکنند،امامصرفیکهبخش
تقاضــاازماانتظارداردبســیاربیشــترازظرفیتنصب

شدهدرکشوراست.
ویژگــیدومایناســتکهبهطورکامــلاینصنعت
مســتقلوصاحبســبکاســت،چراکهتوانستهبیش

از۱۴سالدراوجسختیهابهکارخودادامهدهد.
صنعــتبرقایرانبیشاز95درصدتجهیزاتمورد
استفادهخودرادرداخلکشورساختهوهمچنیندر
زمینهمهندســیواجــرا،توانبومیســازی100درصدی
داردودرایــنزمینــهحتــیبــهصادراتخدمــاتفنیو
مهندسیبهکشــورهایمنطقهوخاورمیانهورودکرده
اســت.طینمایشگاهبیســتویکماستقبالبینظیری
ازصنعتبرقکشورشدهبهگونهایکه۴۵درصداین
نمایشــگاهرابخشخصوصیبهخــوداختصاصداده
اســت؛هرچندمدتیبهخاطرشــرایطحاکمبرکشورو

از ۵۶ درصــد از کشــفیات توســط گزارش هــای مــردم 
صــورت گرفتــه اســت. ســخنگوی صنعــت بــرق افزود: 
این مشترکان ســعی می کنند برای جلوگیری از ردیابی، 
دســتگاه های اندازه گیــری را بــه خطــا بیندازنــد که این 
خــود مانعی اســت در مســیر تشــخیص و کشــف این 
مراکــز کــه امیدواریــم با همکاری بیشــتر مــردم در این 

مسیر موفق تر عمل کنیم.
وی از پیش بینــی راه هایــی بــرای اتصــال مجــاز ایــن 
دســتگاه ها بــه شــبکه سراســری از جملــه اســتفاده از 
مولدهــای تجدیدپذیر خبر داد و گفت: در این مســیر 
بــا همــکاری وزارت صمــت اقداماتی انجام شــده که به 
محض کســب آمادگــی الزم، این برنامه ها اطالع رســانی 

خواهد شد.

شــیوعویروسکویید۱۹شاهدرکوددرصنعتکشور
بودیم،امااینصنعتدرایندورهنیزبهصورتفعال

دراینعرصهحضورپیداکردهاست.
نمایشــگاهصنعــتبــرقایــرانمحلعرضــهآخرین
دســتاوردهاوكاالهایــیدربخشهایروشــنایی،گروه
ســیموکابل،تابلوســازان،تجهیزاتبرقی،اتوماســیون
وسیســتمهایابــزاردقیــق،خطــوطانتقــال،کارفرمــا،
مشــاورانوپیمانکارانومجموعهروشهایشــناخت
مــردمازپیشــرفتهایایــنصنعــتبودهوبــهروایتی
تیاین دیگرمحلتبادلنظروهمفکریبرایتوســعهآ

صنعتاست.
طبقاعالمســتادبرگزارینمایشــگاههایصنعتآب
وبرق،درحاشیهاینرویدادبینالمللیهفتنشست
خبــریبــاحضــورخبرنــگارانوچهــارکارگاهآموزشــی
کاربــردفناوریهاینوظهوربامحوریــتموضوعاتیاز
جملــهضوابط،مقــررات،نحوهمحاســبهقبــوضبرق،
اهمیتوضرورتتوســعهنیروگاههــایتجدیدپذیردر
ایــران،رمــزارزوتاثیــرآندرشــبکهتوزیــعبرقوســبد
تامینسوختدرنیروگاههایکشوربرگزارمیشود.

بیســتویکمیــننمایشــگاهتخصصــیبینالمللــی
صنعــتبــرقازهفتمتــادهــمآبانماهجــاریبهمدت
چهارروزدر11ســالننمایشــگاهیدروســعت40هزار
مترمربــعکــهشــامل18هــزارو200متــرمربــعفضــای

سرپوشیدهداخلیاست،دایربود.

رجبــی مشــهدی در ادامــه ایــن نشســت از آمادگــی 
صنعت برق کشور برای مقابله با حمالت سایبری خبر 
داد و گفــت: یکــی از مســائل مهمی که در هر کشــوری 
پیش بینــی می شــود آمادگــی بــرای مقابلــه بــا حمــالت 
ســایبری اســت کــه در صنعــت بــرق ایــران نیــز در این 

زمینه تمهیدات الزم اندیشیده شده است.
مشــترکان  بــرق  بیمــه  درخصــوص  همچنیــن  وی 
اظهــار داشــت: در مــورد پرداخــت خســارت ناشــی از 
خاموشی های اخیر مشترکان اقدام های خوبی صورت 
گرفته و پیش بینی می شود تا اوایل آذرماه با مشخص 
شــدن شــرکت بیمه و انعقاد قرارداد، با توجه به ثبت 
اطالعــات مشــترکان، پرداخت هــا در ســریع ترین زمان 

انجام پذیرد.

امیررضاآزاده

سخنگویصنعتبرقدرنشستباخبرنگاران:

کشف 220 هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در کشور
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بــرق  تامیــن  اهمیــت 
بــه  اســالمی  ایــران  پایتخــت 
عنوان ابرشــهری با جمعیت 
وســعت  و  توجــه  قابــل 
جغرافیایــی گســترده، محل 

اســتقرار مهم تریــن دســتگاه های اجرایــی کشــوری، 
انتظامــی، خدماتی، امنیتی و بین المللی بر هیچکس 
پوشــیده نیســت. شــرکت توزیــع نیروی بــرق تهران 
بــزرگ بــه عنــوان بزرگ ترین شــرکت توزیــع برق در 
خاورمیانه متولی تامین برق این کالن شهر است.

این شــرکت با حضور هــزاران نیروی متخصص و 
کارشناسان زبده در تالش است تا با توسعه ارتباط 
متقابل با صاحبان صنایع، شرکت های دانش بنیان 
و مراکــز علمــی کشــور، خدمــات خــود را در حــوزه 
توزیــع بــرق ایــن کالن شــهر، همــگام بــا فناوری های 
نوین و دانش جهانی توسعه و ارتقا داده و بهترین 
خدمــات ممکــن را بــه مخاطبــان و ذینفعــان ارائــه 

دهد.
در همین راستا با توجه به ضرورت وجود اهداف 
و برنامه هــای اســتراتژیک میــان مــدت در راســتای 
تحقق سیاست های عالی وزارت نیرو و صنعت برق، 
ایــن شــرکت طــی یــک فرآینــد تخصصــی نســبت به 
تدوین »برنامه اســتراتژیک پنج ساله با افق 1405« 
اقــدام و در ایــن خصوص به منظــور تحقق اهداف 
راهبردی برنامه پنج ســاله، »برنامــه جامع عملیاتی 
شــرکت توزیــع برق تهران بــزرگ با افــق 1401« را نیز 
کــه نیازمند تامین منابع مالــی از ظرفیت های منابع 
داخلی و ســایر ظرفیت های قانونی است، به عنوان 
تکمیل کننده برنامه راهبردی تهیه و در دســتور کار 

قرار داده است.
در ایــن فرآینــد، عــالوه بر توســعه زیرســاخت ها 
و اصــالح روش هــا منطبــق بــر ســامانه های نویــن و 
هوشمندسازی و توسعه دولت الکترونیک، بالغ بر 
یــک هزار مــگاوات مدیریت مصــرف و کنترل پذیری 
بــار به عنوان یکی از اولویت های این برنامه در نظر 

گرفته شده است.
 ،IOT توســعه اتوماسیون شبکه، توســعه بستر
رویت پذیــری بار و شــبکه، توســعه بســتر ارتباطات 
پرســرعت، کاهــش تلفــات، بهبــود کارایــی شــبکه، 
توســعه دولــت الکترونیــک، حفــظ ایمنــی و محیط 
زیســت، توســعه زیرســاخت شــبکه، کاهــش نــرخ 
خرابــی و زمــان خاموشــی، توســعه ظرفیــت تولیــد 
پراکنــده، پایــش و بهبــود ولتــاژ و پایــش و بهبــود 
هارمونیک از جمله مباحثی اســت که در این برنامه 
بــا همراهــی دانشــمندان جــوان کشــور و نیروهــای 

نخبه داخلی محقق خواهد شد. 
همچــون  نمایشــگاه هایی  برگــزاری  بی شــک 
نمایشــگاه بین المللــی صنعــت بــرق ایــران فرصتــی 
ارزنــده اســت تــا با اشــتراک تجــارب و دانــش فنی و 
تخصصــی فعــاالن این حــوزه، زمینه توســعه هرچه 
بیشــتر و روزافــزون صنعــت بــرق کشــور همــگام با 

دانش جهانی فراهم شود. 

نمایشگاه صنعت برق ایران 
فرصتی برای اشتراک 
تجارب متخصصان

کامبیز ناظریان
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

مصرف برق تابستانه ۸6 درصد مشترکان، پایین تر از الگو

افزایش 70 درصدی تولید
نیروگاه های خورشیدی و بادی در فصل گرم

مدیــرکلدفترمدیریتمصــرفوامورمشــترکانتوانیرگفت:86
درصدمشترکاندرتابستانزیرالگو،مصرفداشتهاند.

امــور و مصــرف مدیریــت دفتــر مدیــرکل یاقوتــی« »عبداالمیــر
بــرقدرکارگاه مشــترکانتوانیــردرنمایشــگاهبینالمللــیصنعــت
آشنایینحوهمحاسبهقبوضبرق،اظهارکرد:کشورازنظرتعرفهای
بــهپنــجبخشتقســیممیشــودکهچهاربخشآنگرمســیریاســت
ویــکمنطقــهعادیاســت،امــاطیفوســیعیازاینمشــترکانمادر

مناطقعادیمستقرهستند.
بــهدودســتهتقســیم یاقوتــیخاطرنشــانکــرد:مشــترکانهــم
میشــوندشــاملمشــترکانیبامصرفتاســقفالگوومشــترکانیکه

بیشازالگومصرفمیکنند،هستند.
ویبــابیــاناینکــهدرمناطــقگرمســیریــکالگــو3هــزارکیلووات

ســاعتاســتودرمناطقعادی300کیلوواتســاعتاست،افزود:
اگــرمشــترکانیتاســقفالگومصــرفکنندتعرفــهبرقآنهــا7درصد
نسبتبهســالگذشتهافزایشداشتهاست،امامشترکانیکهبیش
ازدوبرابــرالگــومصــرفکننــد،تعرفــهبرقآنهــامجموعــا23درصد
افزایــشداشــتهاســت.یاقوتــیتصریحکــرد:امامشــترکانیکهبیش
ازدوبرابرالگومصرفداشــاماند،امســالدرســهماهتیرومردادو
شهریور،مابهالتفاوتبیشازدوبرابرالگویمصرفآنهابانرخ820

تومانبهازایهرکیلوواتساعتمحاسبهمیشود.
ویدرعیــنحالاظهارکرد:ســهمقبوضتامصــرف100کیلووات
ســاعت21درصــد،درپلهدوم35درصدودرپلهســوم29درصدو
پلــهچهــارم10درصد،پلهپنجم3درصدوپلهششــمیکدرصدوو

پلههفتمیکدرصدبودهاست.

ســخنگوی ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، 
گفت: تولید نیروگاه های تجدیدپذیر به ویژه نیروگاه های خورشــیدی 
و بــادی در فصــل گــرم و همزمــان بــا افزایــش نیــاز صنعت بــرق، ۷۰ 

درصد افزایش می یابد.
نمایشــگاه  یکمیــن  و  بیســت  حاشــیه  در  محمدنــژاد«  »جعفــر 
تخصصــی صنعــت بــرق در کارگاه آموزشــی با بیــان اینکه در راســتای 
نیــرو،  وزارت  برنامه هــای جدیــد  و  ســیزدهم  دولــت  سیاســت های 
ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیــر در نظــر دارد با اســتفاده از ظرفیت 
ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به توسعه و احداث ۱۰ هزار مگاوات 
نیــروگاه تجدیدپذیر با کمک بخش خصوصی اقدام کند، اظهار کرد: 

هیچ منعی برای جذب سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.
وی بــا بیــان اینکــه بــه ازای هــر یــک مــگاوات نیــروگاه خورشــیدی 
بیــن ۶۰۰ تــا ۶۵۰ هــزار دالر یا یورو هزینه ســرمایه گذاری نیاز اســت، 
گفــت: بــرای نیروگاه بادی ایــن عدد تقریبا بین ۷۰۰ تــا ۷۵۰ هزار دالر 
اســت و قــرار شــده کــه از محــل ســوخت صرفه جویی شــده هزینه 
ســرمایه گذاری احــداث نیــروگاه تامیــن شــود و وزارت نفــت نیــز این 

مسئله را پذیرفته و متعهد به انجام آن شده است.
محمدنــژاد بــا اشــاره بــه ضــرورت توســعه تجدیدپذیرهــا گفــت: 
همچنــان بســیاری از مدیــران تصمیم گیــر ایــن دیــدگاه را دارنــد کــه 
تجدیدپذیرها در مقایسه با نیروگاه های حرارتی و فسیلی گران قیمت 
هستند، اما این در حالی است که قیمت تمام شده برق تجدیدپذیر 

حتی از برق فسیلی نیز پایین تر است.
ســخنگوی ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیر و بهــره وری انرژی برق 
افــزود: بــه ازای هر متر مکعــب گاز در خوش بینانه ترین حالت چهار 
کیلــووات ســاعت بــرق تولیــد می شــود و ایــن در شــرایطی اســت که 
نیروگاه ها وضعیت خوبی داشــته باشــند، قیمت یک متر مکعب گاز 
به طــور میانگیــن در بازارهای جهانی حدود ۱۰ ســنت اســت که با این 

حساب تولید برق فسیلی هزینه زیادی را در بر خواهد داشت.
وی با بیان اینکه برای تولید برق ســه گزینه هزینه ســوخت، هزینه 
تبدیــل انــرژی و هزینه ترانزیــت را داریم، گفت: عالوه بــر این هزینه ها 
مســائل زیســت محیطی، مشــکالت تامیــن منابــع آبی و تلفــات باالی 
نیروگاه هــا بایــد مورد ارزیابی قرار بگیــرد. در مجموع باید گفت قیمت 
تمام شده یک کیلووات ساعت برق حدود ۲۰۰۰ تومان رقم می خورد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ظرفیــت تولیــد بــرق کشــور بــاالی ۸۶ هزار 
مــگاوات اســت کــه این میزان ســاخته شــده تــا دوران پیک را پاســخ 
بدهد، افزود: ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه تنها برای دو ماه در سال نیاز 
داریــم کــه نیروگاه های تجدیدپذیر می تواند گزینه مناســبی برای این 

حوزه باشد.
وی افــزود: بــا توجــه به وضعیــت منابع آبــی و مشــکالت موجود 
برای تامین سوخت باز هم باید گفت که نیروگاه های تجدیدپذیر راه 

چاره ای برای وضعیت فعلی صنعت برق به حساب می آیند.
وی بــا بیــان اینکــه نیروگاه هــای تجدیدپذیــر به ویــژه نیروگاه هــای 
خورشــیدی و بــادی ۷۰ درصــد تولیــد خــود را در فصــل گــرم یعنــی 
زمانــی کــه نیــاز به صنعــت برق افزایــش می یابــد دارند، گفــت: اقلیم 
ایــران بــرای تولید تجدیدپذیرها متناســب شــده، به عبــارت دیگر در 
تابســتان که پیک مصرف افزایش می یابد می توانیم بیشترین تولید 
را از نیروگاه های خورشــیدی داشته باشــیم. عدم توسعه یافتگی در 
ایران در حوزه تجدیدپذیرها در شرایطی رقم خورده که میزان تابش 
خورشــید در کشــور مــا دو برابــر آلمــان که ۵۰ هــزار مــگاوات نیروگاه 

خورشیدی نصب کرده است تخمین زده می شود.
وی ادامه داد: بررســی اولیه نشــان می دهد که بین ۳۰ تا ۴۰ هزار 
مگاوات ظرفیت احداث نیروگاه بادی در کشور وجود دارد و آن طور 
که باید به این ظرفیت توجه نشده و باید گفت که در شرایط کنونی 
چاره ای جز توجه به تجدیدپذیرها نداریم. یک نیروگاه خورشــیدی 
کمتر از شــش مــاه نصب می شــود، در حالی که اگر تمــام تجهیزات و 
ســرمایه برای احداث نیروگاه فســیلی وجود داشــته باشــد ۱.۵ سال 

زمان برای احداث آن الزم است.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: اگر به جــای ۱۰۰۰ مــگاوات نیروگاه 
فســیلی، نیــروگاه خورشــیدی و بادی احــداث کنیم، در واقع ســاالنه 
۱۵۰۰ میلیــون متــر مکعــب گاز طبیعــی و ۲.۸ میلیون متــر مکعب آب 
صرفه جویــی کرده ایــم؛ همچنین از انتشــار ۳.۷ میلیــون تن گاز دی 

اکسید کربن در سال جلوگیری می شود.

مدیرکلدفترمدیریتمصرفوامورمشترکانتوانیرخبرداد:

سخنگویسازمانانرژیهایتجدیدپذیروبهرهوریانرژیبرقخبرداد:
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توانایی تولید پنل های خورشیدی قابل حمل در ایران

بــه  اشــاره  بــا  مشــاور  مهندســی  شــرکت  یــک  مدیرعامــل 
مخاطــرات بالقــوه در صنعــت بــرق کــه می توانــد فرآینــد تولید، 
توزیــع و صــادرات برق کشــور را با چالش های جــدی روبرو کند، 
گفت: با پیش بینی به موقع و اجرای پروژه های هدفمند می توان 

از این چالش ها عبور کرد.
»امیــن کاوه« در حاشــیه بیســت و یکمین نمایشــگاه بین 
المللــی صنعــت بــرق ایــران بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار کرد: 
فرونشســت زمیــن موضوعــی اســت کــه نیاز بــه تمرکــز ویژه 
داشــته و بــا توجــه به غیرقابل بازگشــت بــودن بخش زیادی 
اقدامــات  اســت  الزم  زمیــن،  محتمــل  فرونشســت های  از 
شناســایی، طراحــی و اجــرا در دســتور کار کارفرمایان صنعت 

برق قرار گیرد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل برداشت های بی رویه 
منابــع آب زیرزمینــی در بســیاری از مناطق کشــور، فرونشســت 
زمیــن در حــال وقوع اســت که خطــری جدی بــرای صنعت برق 
محســوب می شــود. در چنیــن شــرایطی بــا توجه به گســتردگی 
جغرافیایی محدوده های فرونشســت، تدویــن راهکارهای ویژه 
در خصــوص ســازه ها و تاسیســات صنعــت بــرق در راســتای به 

حداقل رساندن آسیب ها در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: بر این اســاس شــرکت آســاکو طرح و ســاخت 
بــا تکیــه بــر دانــش فنــی بــه روز، پرســنل متخصــص و مجرب و 
درک نیــاز ایــن مهم در مناطقی از کشــور که وقوع فرونشســت 
زمین محتمل تر اســت، به طور مشخص در زمینه مقاوم سازی 
و ایمن ســازی تجهیزات و تاسیســات صنعت بــرق در حال ارائه 

خدمات مشاوره و اجرا است. 

مدیر فروش یک شــرکت روشــنایی گفت: چند ســالی اســت 
در حوزه پنل های خورشــیدی فعالیت داریم و تا ســال گذشته 
بیشتر واردکننده بودیم، اما امسال در مجموعه تولیدکننده ها 

قرار گرفته ایم.
»مریــم کیهانــی« در حاشــیه بیســت و یکمیــن نمایشــگاه 
صنعــت بــرق ایــران بــا اشــاره به آغــاز فعالیت شــرکت گلنــور از 
ســال ۷۲ و اســتقرار کارخانــه آن در اصفهــان، گفــت: کارمــان را 
از چراغ هــای خیابانی شــروع کــرده و به مرور پیشــرفت کردیم 
و اکنــون بــه تولیــد چراغ هــای اینــدور، ســوله ای و خیابانــی و 

پروژکتورهای مختلف حتی تا ۷۲۰ وات مشغول هستیم.

وی افــزود: در مجمــوع نزدیــک بــه ۱۰۰۰ نفــر از شــهرهای 
اصفهــان، تهــران و تبریــز جــزو پرســنل ایــن شــرکت هســتند. 
همچنین این شــرکت دارای نمایندگی های مختلفی در سراســر 

کشور است.
ایــن  کیهانــی خاطرنشــان کــرد: چراغ هــای تولیــد شــده در 
شــرکت،  از جنبه هــای مختلفــی چــون درایــور، ال ای دی هــا و 
ماژورهــای بــه کار رفتــه، دارای باالترین کیفیت بــوده و بیش از 

۲۵۰ مدل مختلف محصول در این شــرکت تولید می شود.
وی بــا اشــاره بــه تولید محصــوالت دیگر این شــرکت، گفت: 
تولیــد انواع پایه ها نیز در این شــرکت انجــام می گیرد. ورق های 

آهنــی را خودمــان تامیــن می کنیم کــه دارای طولــی از یک متر تا 
بــه اندازه  دلخواه مشــتری و برج ها نیــز از طول ۵۰ متر و به باال 
تولید می شود. ما برای پایه های پرچم حتی تا ۷۰ متر هم تولید 

داریم.
مدیــر فــروش این شــرکت روشــنایی بــا بیان این که ســعی 
کردیــم تــا در تولید حوزه های مشــابه فعالیت خــود از جمله 
انواع چراغ ها وارد شــویم، گفت: محصوالت ما به کشــورهای 
کشــورهای  ترکیــه،  و  ارمنســتان  عــراق،  همچــون  همســایه 
حاشــیه خلیج فارس و کشــورهای اطراف گرجستان صادرات 

می شوند.

مدیرعامــل یک شــرکت تولیدکننــده یراق آالت شــبکه برق با 
بیان این که تولیدکنندگان، سربازان یک مملکت هستند، اظهار 
کرد: شــرکت های فعال در صنعت برق، وابســته به شرکت های 
توزیع و توانیر کشــور هســتند؛ از این رو باید به بخش مطالبات 

این شرکت ها توجه کرد.
»رضا بابایی« در حاشــیه بیست و یکمین نمایشگاه صنعت 
برق ایران، با اشــاره به فعالیت ۲۰ ســاله این شــرکت در صنعت 
بــرق کشــور، اظهــار کرد: شــرکت نــور آرای شــمال یکــی از تامین 
کننــدگان اصلــی لوازم شــبکه برق از جمله فلزات شــبکه برق در 

کشور هستیم.
وی افزود: در ســال های ابتدایی تاسیس شرکت تولیدی نور 
آرای شــمال، فقــط لوازم فلزی شــبکه برق را تولیــد می کردیم اما 

در سال های اخیر تولید لوازم خودنگهدار را نیز آغاز کردیم.
وی ادامــه داد: شــرکت مــا یــک طــرح توســعه نیــز دارد و بــر 
اســاس آن، در کنــار اشــتغال کارکنــان کنونی، بــرای ۱۰۰ نفر دیگر 

اشتغال زایی مجدد ایجاد کردیم.
بابایی در خصوص صادات این شرکت اظهار کرد: در بخش 
محصوالت فلزی شــبکه بــرق، به صورت غیرمســتقیم صادرات 
داشــتیم که بیشــتر صادراتمان هم به عراق بوده و در مجموع 

بالغ بر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان بوده است.
کابل هــای خودنگهــدار طــی  کــرد: مصــرف  وی خاطرنشــان 
ســال های اخیــر در عــراق افزایش یافته اســت، یعنی عمــال بازار 
برای صادرات این لوازم به عراق محیا اســت. احســاس می کنیم 
کــه در ســال های آینــده، صــادرات خوبــی از این لوازم بــه عراق 

خواهیم داشت.

عضــو هیئت مدیــره یک شــرکت تولیدکننده ترانســفورماتور 
گفــت: ۴۰ درصــد مواد اولیه محصــوالت را از داخل و ۶۰ درصد 
دیگــر را از خــارج تامین می کنیم. مواد اولیه ای چون مس و ورق 
آهــن دیواره هــا از داخــل کشــور تامین می شــود و مــواد دیگری 
چــون ورقــه مغناطیســی را کــه تولید مشــابه داخلــی ندارند، به 

اجبار از خارج کشور وارد می کنیم.
یکمیــن  و  بیســت  حاشــیه  در  حســینی«  اکبــر  »ســیدعلی 
نمایشــگاه صنعــت برق ایران اظهار کرد: شــرکت نیروترانســفور 
اولیــن تولیدکننــده بخــش خصوصــی بــرای ترانســفورماتور در 
ایــران اســت کــه در ســال ۵۵ تاســیس یافتــه و در ســال ۶۱ بــه 

بهره برداری رسیده است.
وی در خصوص مزیت کاالهای تولیدشده در این شرکت، 
گفــت: تمامی محصــوالت این شــرکت دارای دو ســال گارانتی 
تعویــض، یــک ســال بیمــه ســرقت و حمــل رایــگان بــا زمــان 
تحویــل نســبتا خوب بــوده و از بهترین مــواد اولیه ممکن در 
ســطح دنیــا تولید شــده اند کــه البته ممکن اســت ایــن مواد 
گــران باشــند، امــا از نظــر مرغوبیــت، بهتــر از ایــن مــواد برای 
ســاخت ترانســفورماتور در دنیــا وجــود نــدارد. در مجمــوع 
تعداد برگشتی محصوالت ما بسیار کم بوده و سطح رضایت 

مشتریان بسیار خوب است.
امــا  نداشــتیم  مســتقیم  صــادرات  تاکنــون  مــا  افــزود:  وی 
بــه کشــورهای  را  بــه صــورت غیرمســتقیم محصــوالت خــود 
صــادر  قطــر  و  قزاقســتان  ترکمنســتان،  عــراق  افعانســتان، 
کرده ایــم. امســال برنامــه قوی تــری بــرای حضــور در بازارهــای 

صادراتی داریم .

مقاوم سازی تجهیزات و 
تاسیسات صنعت برق 
در برابر فرونشست زمین

تولیدکنندگان 
سربازان یک مملکت 

هستند

۴0 درصد مواد اولیه 
تجهیزات برقی در داخل 
کشور تولید می شود
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