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هایی برای عبور از  بازخوانی و ترسیم شده و برنامه تحلیل، ۰۰۱۱در این نوشتار صنعت برق در پیک بار سال 
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  :هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایرانو عضو  مدیرعامل شرکت مهندسی قدس نیروسعید مهذب ترابی؛ 

ا رحمت کند، ایشان در اوایل دهه هشتاد دغدغه ایجاد نیرو ر خدا مرحوم دکتر احمدیان معاون اسبق وزیر

 کردند که در صورت ادامه حتی روند اقتصادی آن بینی می صنعت برق داشتند و پیش شرایط فعلی را در

این نوشتار صنعت  در. ها خواهد شد زمان، قطعا صنعت برق در آینده دچار مشکالت جدی در همه بخش

هایی برای عبور از شرایط کنونی،  برنامه ، بازخوانی و ترسیم شده وتحلیل ۰۰۱۱برق در پیک بار سال 

 .پیشنهاد شده است

 

 ۰۱هزار مگاوات و مجموعا  ۰باید ساالنه حدود  های پنجم و ششم توسعه کشور، می براساس تکلیف برنامه

های  روگاهشد؛ به نحوی که ظرفیت نامی نصب شده نی می هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده

  .شد بالغ می ۰۰۱۱هزار مگاوات در سال  ۰۰۰به حدود  ۰۸۳۱در پایان سال  هزار مگاوات ۱۰کشور از 

 

میلیارد دالر فقط در بخش تولید  ۸باید حدود  ترین حالت بر اساس تکالیف فوق ساالنه می بینانه در خوش 

الزم و یا به عبارتی عدم امکان  گذاری عدم سرمایه شد اما متاسفانه به علت گذاری می برق سرمایه

 هزار مگاوات رسید که ۳۰، به حدود ۰۸۱۱منصوبه تولید برق در پایان سال  گذاری، ظرفیت سرمایه

به عبارتی اگر این . است های توسعه های برنامه گذاری درصدی از هدف ۰۱افتادگی حدود  دهنده عقب نشان

 .آمد های کنونی برق نیز به وجود نمی قطعی قطعاشد،  مگاواتی تولید برق ایجاد نمی ۰۰۱۱۱کمبود 



 

برنامه ششم توسعه، تا پایان  قانون ۰۱پذیر طبق ماده  های تجدید از طرف دیگر، به منظور توسعه انرژی

گذاری بخش  پذیر و پاک با اولویت استفاده از سرمایه تجدید های باید سهم نیروگاه اجرای قانون برنامه می

حدود  از سبد تولید برق کشور، به حداقل پنج درصد ظرفیت برق کشور یعنی( خارجی داخلی و)دولتی  غیر

  .مگاوات برسد ۰۰۱۱

 

هزار  ۰۱پذیر با رقمی معادل  گذاری ساالنه حدود هزار مگاوات نیروگاه تجدید تکلیف فوق به معنای سرمایه

برابر درآمد فعلی وزارت  ۰۱هاست، در حالی که این رقم حدود  نیروگاه میلیارد تومان برای خرید برق از این

 .محل عوارض برق است نیرو از

 

این اعداد نجومی خبر  جالب اینجاست که هم متولیان صنعت برق و هم قانونگذاران از عدم امکان تحقق

ست که در پایان سال نتیجه این ناهمخوانی این ا داشتند، ولی هر دو طرف به اجرای آن تاکید داشتند،

مگاوات رسیده که فاصله زیادی با  ۰۱۱۱تجدیدپذیر به کمتر از  مجموع ظرفیت منصوبه بخش ۰۸۱۱

 .برنامه ششم توسعه دارد گذاری هدف

 

طور متوسط  ششم توسعه به دهد که در طول برنامه بررسی روند افزایش ظرفیت ساالنه تولید برق نشان می 

ریزی  درصد برنامه ۰۱کشور افزوده شده که از  مگاوات به ظرفیت شبکه برق ۰۰۱۱ساالنه رقمی کمتر از 

تر  نیز پایین( هزار مگاوات ۰به طور متوسط ساالنه )پنجم و ششم توسعه  انجام شده برای تحقق در برنامه

  .است

 

درصدی  ۰۰۰رشد حدود  های حرارتی و نیروگاه اتمی در لحظه پیک، در سال جاری تولید همزمان نیروگاه

های برقآبی و  است که تولید همزمان نیروگاه این در حالی. نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است

 .درصدی مواجه بوده است ۰۱کاهشی حدود  با ۰۸۱۱بادی نسبت به سال با 

 

برق صنایع، کشاورزی،  های منتهی به مدیریت بار در قالب ایجاد محدودیت برای طی یک دهه اخیر سیاست

مگاوات  ۰۰۱۱به نوعی پیک بار واقعی کشور را تا  ریزی شده، های برنامه غییر ساعت ادارات و حتی خاموشیت

گذاری در تولید برق و  مساله عمال باعث شد، علیرغم عدم سرمایه همین. سرکوب کرد ۰۸۱۱در سال 

نهایت پایان  نیاید و درهای برقابی، کمبود برق به چشم سیاستگذاران  بودن تولید نیروگاه غیرقابل اتکا

 ۰۰۱۱های برق در سال  شد که با قطعی انگیز حکایت مالنصرالدین و کاهش خوراک حیوان باربرش تکرار غم

 .به درستی نشان داده شد

 

و  ۱۳۰۱۱حدود  در سال جاری و تاکنون حداکثر نیاز مصرف اصالح شده در پیک روز و شب به ترتیب

توان به افزایش زود هنگام و مستمر دمای  می ل عمده افزایش مصرف برقاز دالی. مگاوات بوده است ۱۰۰۱۱

البته ذکر این نکته . ها اشاره کرد اقتصادی و افزایش برق مصرفی ماینر های صنعتی و هوا، رشد مصرف بخش

 .شود محسوب نمی مبنای خوبی برای مقایسه مصرف برق ۰۸۱۱ضروری است که با همین دالیل، سال  هم



 

مگاواتی در بخش تولید برق  ۰۰۱۱۱ماندگی  رسیم که یک عقب های فوق، به این نتیجه می داده با تحلیل

باید سالیانه حدود  درصد در نظر گرفته شود، می ۰تا  ۰وجود دارد و چنانچه رشد مصرف برق با شاخص 

 ۰۱۱۱اقل باید ساله، هر سال حد ۰۱به عبارتی برای یک برنامه . ایجاد شود مگاوات ظرفیت جدید نیز ۰۱۱۱

آینده جبران شود،  های مگاوات ظرفیت تولید در کشور ایجاد شود تا عقب ماندگی فعلی ظرف سال ۳۱۱۱ تا

 .دالری در سال است میلیارد ۰گذاری حداقل  این به معنای نیاز به یک سرمایه

 

توزیع طی یک  وقانتقال و ف گذاری در بخش ماندگی سرمایه نکته مهم دیگر این است که با توجه به عقب

بینی و به  گذاری در این بخش پیش برای توسعه سرمایه داری ریزی عملیاتی اولویت دهه اخیر باید برنامه

 درصد ۰۱تا  ۸۱باید حدود  گذاری می دهد که این سرمایه ها نشان می برآورد .مرحله اجرا گذاشته شود

 .گذاری مورد نیاز در بخش تولید باشد سرمایه

 

 اهکار چیست؟پیشنهاد و ر

 

  سمت تقاضا**

 های مرتبط با قانون اصالح الگوی مصرف ها و دستورالعمل نامه اجرایی کردن آیین •

 بر پذیری و ورود موثر و با برنامه وزارت صمت در قبال کنترل دقیق مصرف تجهیزات انرژی مسئولیت •

های  دقیق مصرف فرآیند پذیری و ورود موثر و با برنامه وزارت صمت در قبال کنترل مسئولیت •

 بر انرژی

پذیری و ورود موثر و با برنامه وزارت جهاد کشاورزی به موضوع کنترل دقیق مصرف بخش  مسئولیت •

  کشاورزی

ها و سازمان نظام  برنامه وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری پذیری و ورود موثر و با مسئولیت •

  سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان لزوم رعایت الزامات بهینه مهندسی به موضوع

 های برق با هدف کاهش شدت مصرف برق هوشمندسازی و منطقی کردن تعرفه •

های  همه ارکان ذیربط برای شروع کاربرد تجهیزات و فرآورده پذیری تعریف سال مبنا با مسئولیت •

 از این پس نیاز به برگشت به عقب نباشد کارا به نحوی که

  گیری کلیه مشترکین م اندازههوشمندسازی لواز •

  های سرمایشی ریزی عملیاتی و موثر برای مدیریت بار برنامه •

  سازی مدیریت مصرف رسانی واگاه های اطالع تدوین مدل نظام •

  سازی مصرف برق دار بازار بهینه تشکیل اولویت •

 قانون رفع موانع کسب و کار ۰۰های ماده  اجرایی و عملیاتی کردن ظرفیت •

 سازی مصرف برق های منتهی به بهینه حمایت عملی و محرک ازفعالیت •

  ESCOIN عملیاتی کردن بازار •

 



 سمت عرضه و تامین برق**

  ۰۰۱۰اقدامات کوتاه مدت تا پیک سال *

 

درصد که  ۰۱- ۱۱تولید و انتقال برق با پیشرفت بیشتر از  های حیاتی در بخش احصاء دقیق پروژه •

برای تامین  یا مواد اولیه و تجهیزات متوقف هستند و تزریق نقدینگی مورد نیاز و حمایت و به علت نقدینگی

 .فراهم شود ۰۰۱۰ها در پیک سال  آن ها به نحوی که امکان بهره برداری از مواد اولیه و تجهیزات آن

 ها پرداخت مطالبات بخش خصوصی به منظور احیای مجدد آن •

با توجه به تجارب  ۰۰۱۰و ترغیب کننده برای مدیریت بار در سال  تهیه مدلی فراگیر و هوشمند •

 چند سال اخیر

 سازی رسانی و آگاه تهیه مدلی تاثیرگذار برای اطالع •

 کننده خدمات عمومی خود تامین مدیریت منابع تولید برق مراکز حیاتی و ارائه •

  د بازده صنعت برقهای زو حمایت عملی از ورود بخش خصوصی در به نتیجه رسیدن طرح •

 :اقدامات میان مدت و بلند مدت*

ماندگی افزایش ظرفیت تولید با استفاده از منابع عمومی و یا  عقب مگاوات ۰۰۱۱۱تعیین تکلیف  •

 تضمینی برق با شرایط منطقی و انگیزشی مجوز خرید

 تهیه مدل اقتصادی منطبق با شرایط اقتصادی کشور جهت انگیزش ورود بخش خصوصی و •

  گذار خارجی به احداث نیروگاه سرمایه

  ها های خرید برق از نیروگاه تهیه مدل اقتصادی و تامین منابع الزم برای تادیه منطقی هزینه •

قانون  ۰۰های ماده  گذار خارجی برای جذب پتانسیل سرمایه استفاده از توان بخش خصوصی حتی •

برق و  های انتقال های نیروگاهی، اصالح و تقویت شبکه زمینه بهسازی و توسعه ظرفیت رفع موانع تولید در

  کاهش تلفات برق

 ها پایش قوانین مرتبط با صنعت برق و به روز کردن اقتضایی آن •

  گری صنعت برق توسعه ورود موثر و عملیاتی بخش خصوصی در وظایف تصدی •

 ت تمام شدهوری در سطح برق به منظور کاهش قیم ریزی برای افزایش بهره برنامه •

  های صنعت برق های محیط زیستی، اجتماعی و سالمت در مورد همه طرح الزام تهیه پیوست •

  حمایت عملی از بخش خصوصی برای صادرات و واردات برق •

  های صنعت برق حمایت عملی از توسعه بخش خصوصی در ورود به پروژه •

  تمام به بخش خصوصی های نیمه واگذاری پروژه •

 

انکارناپذیری در توسعه کشور  اتمه الزم به تاکید است که رشد و پایداری صنعت برق تاثیر مستقیم ودر خ

که برای نیل به این هدف، وجود و تقویت یک بخش  دهد های توسعه یافته نشان می تجربه کشور. دارد

 های حاکمیتی هدفمند، بسترسازی برای سازی واقعی با اعمال مکانیزیم خصوصی خصوصی توانمند و باانگیزه،

ای و  اقتصاد برق با مبانی توسعه های به روز شده، اصالح ساختار ها و استفاده از فناوری توسعه تکنولوژی

صنعت وری در بخش تقاضا و عرضه و مدیریت  کارایی و بهره های به موقع، ارتقای گذاری اجتماعی، سرمایه



 .قانونمندی، مورد نیاز و ضروری است برق و در نهایت

 

شاید توان و ظرفیت،  های مختلف خورده و در هر زمانی بسته به سلیقه و هاست پا زمین صنعت برق سال

. کنیم های تامین برق درو می محدودیت شخم زده و سپس کشت شده است و اکنون محصول آن را در قالب

های نو،  های جدید و فکر ابعادش است و باید با استفاده از فناوری ساختار در همهاین زمین، تشنه بهبود 

 .زمین این صنعت را شخم زد، کاشت و انشااهلل برداشتی مناسب از آن داشت دوباره

 
 


