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وزیر نیروی دولت دوازدهم و رویش نهال امید در بخش خصوصی صنعت برق
نمایی از وضعیت بخش خصوصی برق
راهی که دکتر اردکانیان پیموده است
پرداخت مطالبات بخش خصوصی، سیاست ماست
سرنوشت توسعه کشور در دستان وزارت نیرو است
افزایش نقش سازمان های مردم نهاد در ساز و کارهای صنعت آب و برق
نیروگاه های خصوصی هنوز هم ساختاری دولتی دارند
سی و دومین کنفرانس بین المللی برق برگزار شد
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران برگزار شد
نگاهی به صنعت برق اندونزی
رتبه نخست صادرات خدمات فّنی مهندسی کشور متعلق به صنعت برق است
اعالم آمادگي ایران براي حضور در صنعت برق لبنان
آغاز امضای قراردادهای بازتوانی نیروگاه ها در ابتدای سال ۲۰۱۸ میالدی
طرح بزرگ ترانزیت برق با پاکستان اجرا می شود
مجلس در بودجه سال 97 از بخش خصوصی حمایت می کند
لزوم اصالح چرخه معیوب اقتصاد برای حل مشکل بدهی ها
دولت و بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف خود باید به هم اعتماد کنند
لزوم مستند سازي تجارب گذشته در صنعت برق
صادرات برق ایران در سال 96 حدود 25 درصد افزایش یافته است
از تولید برق تا فرهنگ سازی
الگوسازی در تولید برق کشور
نقش اصلی بخش غیردولتی بهبود بهره وری سرمایه است
30 هزار میلیارد تومان بدهکاریم
ایران فعال ترین کشور خاورمیانه در زمینه انرژی های تجدیدپذیر معرفی شد
گازرساني به مناطق دوردست
آمادگي شرکت های ایرانی براي بازسازي شبکه برق سوریه
یزد چهارراه تبادل انرژی کشور است
موفقیت یک شرکت ایرانی در ساخت وسیله ای کم یاب در صنعت برق
افتتاح اولین نیروگاه خورشیدی هیبریدی در مازندران
جایگاه ویژه صنعت برق در صادرات غیرنفتی
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کشــور در رکود قرار دارد اما دستمزدها 
افزایــش پیدا کرده اســت، این افزایش 
در حالی اســت که بهره وری ها تغییری 
نکرده اســت. با تمــام این مــوارد فکر 
می کنم وزارت نیرو با توجه به شــرایط 

موجود خوب عملکرده است.
فالحتیــان در مورد بحث ریگوالتوری 
گفت: به جد اعتقاد داریم که رگوالتوری 
باید ایجاد شــود. باید واحدی مســتقلی 
عناصر و نهاده های تولید را بررسی کرده 
و قیمت پیشنهادی و استراتژی را بررسی 
کند. در این صورت کار به شــکل بهتری 
پیش خواهد رفت. ایــن امر در اصل 44 
نیز وجود دارد. اگرچه این موضوع تا کنون 
درســت به پیش نرفته اما باید به صورت 
بنیانی و ریشــه ای در این گونه جلسات 
پیگیری شــود. او همچنین گفت: زمانی 
که خواستیم رگوالتوری را در کشور ایجاد 
کنیم گفتند شما در صدد این هستید که 
برق را در مناطق گرمسیری گران کنید. 
اما اعتقاد داریم کــه اگر قیمت ها اصالح 
شــود خود به خود رعایت حال ساکنان 
مناطق گرمسیری نیز صورت گرفته است. 
فالحتیان در ادامه به مسئله بورس اشاره 
کرد افزود: دنبال آن هستیم که در بورس 

قیمت منطقی وجود داشته باشد. 
در ادامه این جلســه مهندس محمد 

علــی وحدتــی رییــس هیــات مدیره 
ســندیکای شــرکت های تولیدکنندگان 
برق طی ســخنانی با اشــاره به پیشینه 
بحــث ریگوالتوری، گفت: در جلســه ای 
ریگوالتوری نفت نهایی شد، اما ریگوالتوری 
برق تــا کنون در کمیســیون های دولت 
معطل مانده است. او همچنین در سخنان 
خود بــه موضوع تهاتــر پرداخت وگفت: 
دوســتان اگرچه مالیات را تهاتر می کنند 
اما ســازمان مالیاتی کماکان از حساب ها 
برداشت می کند و یا آن را مسدود می کند. 
در حالی که چنین حقی را ندارد و توانیر 

نیز از این امر شکایت کرده است. 
در این جلســه همچنیــن برخی از 
اعضا بــه بیــان دیدگاه های خــود در 
مورد رگوالتوری، بــورس، تهاتر مالیات، 
قــرار دادهــای دوجانبــه پرداختند. در 
همین زمینــه مهندس صبــوری عضو 
هیات رییسه ســندیکا پیشنهاد کرد که 
کارگروهی به منظور بررسی قرارداد های 
دوجانبه تشــکیل شــود که مورد توجه 

سایر اعضا نیز قرار گرفت. 
در این جلســه همچنیــن از زحمات 
اصغرآریانی پــور در طول تصدی دبیری 
ســندیکا تقدیر به عمل آمده و مهندس 
پرویز غیاث الدین بــه عنوان دبیر جدید 

سندیکا معرفی شد.

معاون وزیر نیرو در جلسه هم اندیشی اعضای سندیکا:

نیروگاه های خصوصی هنوز هم ساختاری دولتی دارند
جلسه هم اندیشی اعضای سندیکای 
تولیدکنندگان برق روز سه  شرکت های 
شــنبه 21 آذر در پژوهشگاه نیرو برگزار 
شد. در این جلسه که مهندس هوشنگ 
فالحتیــان معــاون امور بــرق و انرژی 
وزارت نیرو نیز حضور داشــت، چالش ها 
و مشکالت تولیدکنندگان خصوصی برق 
از جمله بحث ریگوالتوری، بورس انرژی، 
طلــب از بانک هــای غیردولتــی و قرار 
دادهای دو جانبه توسط اعضای سندیکا 

مورد بحث و بررسی قرارگرفت.
به گــزارش روابط عمومی ســندیکا، 
این  ابتــدای  مهنــدس فالحتیــان در 
جلســه ضمن تشــریح آخرین وضعیت 
تولیدکنندگان برق به موضوع درآمدهای 
دولت در ابتدای شروع به کار اشاره کرد 
و گفت: در ابتــدای کار درآمدها چیزی 
حدود 8700 میلیارد تومان بود و تالش 
شد که وضعیت طی4 سال گذشته بهبود 
یابد. وی تصریح کرد: اکنون متوسط این 
میزان باال رفته و در حال حاضر درآمدها 
بــه چیزی حدود 18 هزار میلیارد تومان 
و بــرای ســال اخیر حتی بــه 25700 
میلیارد تومان رسیده است. بنابراین هم 
در فروش، هم در انشعاب و هم در تهاتر 

تامین منابع وجود داشته است. 
معاون امــور برق و انرژی وزارت نیرو 
در ادامه افزود: ماجرا اما به این آســانی 
پیش نرفته و با وجود افزایش درآمدهای 
صنعت برق، هزینه های جاری نیز افزایش 
پیدا کرده اســت. در کنار این افزایش با 
نیز مواجه  مسئله نیروگاه های خصوصی 
شــدیم؛ نیروگاه هــای خصوصی ای که 
هنوز ســاختار آن ها دولتــی بود. مدل 
نیروگاه های خصوصی  از  ذهنی خیلــی 
ما همچون گذشــته اســت. او در ادامه 
به توصیف شــرایط موجود نیروگاه های 
خصوصــی پرداخت و گفت: در حالی که 
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ســی و دومین کنفرانس بین المللی 
برق ایران طي روزهاي یكم تا سوم آبان 
ماه 1396 در پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
به گــزارش دبیرخانه این كنفرانس، 
پــس از انتشــار فراخــوان كنفرانس، 
1097 مقالــه با مشــارکت بیش از دو 
هزار نویسنده داخلی و خارجی از بیش 
از 300 ســازمان به دبیرخانه کنفرانس 
ارســال شــد كه پس از بررســي هاي 
داوران و ارزیابــان، تعداد 393 مقاله از 
140 دانشــگاه و شــرکت های مختلف 
پذیرفته شد كه از این تعداد، 198 مقاله 
پذیرفته شده از دانشــگاه های داخل و 
خارج از کشــور بود و 195 مقاله نیز از 
شرکت هاي صنعت برق شرکت های برق 
منطقه ای، توزیع نیروی برق و نیروگاه. 
سهم هركدام از اینها، به ترتیب 46، 65 

و 14 مقاله پذیرفته شده بود.

در مــدت ســه روز برگــزاری این 
همایش، 210 مقاله به صورت شــفاهی 
و 98 مقاله نیز به صورت پوســتر ارائه 

شدند.

قائم مقام وزير نيرو: بسته اي  ■
براي اقتصادي کردن طرح هاي 

صنعت آب و برق در 4 سال آتي 
طراحي شده است

قائم مقام وزیر نیــرو گفت: با توجه 
به پیش بیني ها براي پوشش دادن نیاز 
برق مصرفي در 10 سال آینده، بایستي 
حداقــل 50 هزار مــگاوات به ظرفیت 

کنوني شبکه برق کشور اضافه شود. 
مهنــدس »ســتار محمــودي« این 
مطلب را در آیین گشایش سي و دومین 
کنفرانس بین المللــي برق بیان كرد و 
گفــت: ظرفیت فعلي نصب شــده برق 

کشــور 77 هزار مگاوات بــوده و جزو 
کشــورهاي برتر منطقه در تولید برق و 
کشــورهاي برتر جهان در نیروگاه سازي 
هستیم، که این موضوع بیانگر توانایي و 
ظرفیت شبکه برق کشور و این صنعت 

در کشور است.
محمــودي افــزود: همچنین وزارت 
نیرو به علت وجود سرمایه انساني بسیار 
خوبي کــه دارد، مي توانــد در صورت 
وجود ابزارها و سیستم هاي نوین توزیع 
و انتقال و البته نیروگاه هاي با راندمان 
باالتــر، میــزان ظرفیت فعلــي برق در 

کشور را به چند برابر برساند.
وي تصریح کرد: در سال هاي گذشته 
اقدامات بســیار خوبــي در این صنعت 
انجام شــد. از جمله اینکه ما توانستیم 
تمام روستاهاي باالي 10 خانوار کشور 

را برقدار کنیم.

با ارائه افزون بر 300 مقاله علمي و تخصصي در پژوهشگاه نیرو

سی و دومین کنفرانس بین المللی برق برگزار شد
گزارش
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توليد،  اطالعــات در تمام حوزه هــاي 
انتقال، توزيع و مصرف اســت كه زمينه 
كاهــش اثرات زيســت محيطي ارتقاي 
شــاخص هاي بازار برق، قابليت اعتماد، 
ارايــه خدمات بهتر كاهــش هزينه ها و 

افزايش بهره وري را فراهم مي كند.

معاون هماهنگي توزيع شركت  ■
توانیر: ارتباط بین دانشگاه و 

صنعت در حد انتظار نیست
معاون مدير عامل شــركت توانير در 
مراسم اختتاميه سی و دومين کنفرانس 
بيــن المللی صنعت برق گفــت: امروزه 
ارتبــاط بين صنعت با دانشــگاه ضعيف 
شــده اســت؛ به گونه ای که هــر کدام 
مســيری برای خود انتخــاب کرده و در 

حال طی کردن آن هستند. 
دكتر »محمودرضــا حقی فام« گفت: 
رشد فناوری در کشور همپای رشد علم 
در کشور نيســت. هم اکنون رتبه علمی 
کشور در جهان 15 است و اين در حالی 
اســت که رتبه فناوری كشــور 114 و 
رتبه نوآوری در کشــور 95 است و اين 
دليل برای اين مدعاست که ارتباط بين 

دانشگاه و صنعت ضعيف شده است. 
وی افزود: در زمان کنونی دانشــگاه 
کاری بــه صنعت ندارد و صنعت نيز اين 

ارتباط را برقرار نکرده است. 
معاون هماهنگي توزيع شركت توانير 
گفت: سه نهاد تاثير زيادی را در اين بين 
دارند كه دانشگاه، دولت و صنعت است. 
مشــکل دانشــگاه ها در زمان فعلی اين 
است که شبيه به هم بوده و هيچ تمايزی 
با هم ندارند. درزمينه صنعت نيز، مشکل 
فعلی صنعت درون زا بودن آن اســت و 
دولت نيز در زمينه قانون گذاری ســهم 

بسزايی در اين قضيه دارد.
وی در پايــان گفــت: بــرای بهبود 
کيفيت برق که مشکل فعلی اين صنعت 
اســت، تنها نمی توان با استفاده از خود 
اين صنعت، ايــن چالش را برطرف کرد. 
بلکه به دانشــگاه ها نيز نياز است و برای 
حــل چالش های پيــش رو همکاری دو 

جانبه دانشگاه و صنعت الزم است.

در آخرين روز كنفرانس  ■
بین المللي برق عنوان شد: بازرسي 

خطوط انتقال برق توسط پهپادها
محققان شركت برق منطقه اي فارس 
در حال بررسي روي استفاده از پهپادها 

در بازرسي خطوط انتقال برق هستند.
متخصصــان ايراني در حال بررســي 
بهره گيري از پهپادها در بازرسي خطوط 
انتقــال برق، به ويــژه در مناطق صعب 

العبور هستند.
براين اســاس، كنترل پذيري و مانور 
مناســب، مقاومــت در برابــر خطاهــا، 

مداومت پروازي، ارتفاع مناسب پروازي، 
دوربيــن مناســب بــا قابليــت نزديك 
ارتباطي  كردن تصاوير )زوم(، سيســتم 
مناسب، مانيتورينگ برخط و... از جمله 
ويژگي هاي سيســتم هاي عمود پرواز يا 

پهپادها به شمار مي رود.
با توجه به اين ويژگي ها، ســه تن از 
محققان شــركت برق منطقه اي فارس، 
طرح استفاده از نوع خاصي از پهپادها را 
در بازرســي خطوط انتقال برق در حال 

اجرا دارند.
براســاس مطالعه انجام شــده توسط 
متخصصان اين شركت كه در قالب مقاله 
اي در كنفرانــس بين المللــي برق ارائه 
شد، طول زياد خطوط شبكه، گستردگي 
جغرافيايي و عبور از مناطق صعب العبور 
و عمر باالي شــبكه از داليل بازرســي 

خطوط انتقال برق به شمار مي رود.
»محمدتقــي رئيســي«، »نويــد 
اقتدارپور« و »مهدي توكلي« از شــركت 
برق منطقه اي فارس، با بررسي بر روي 
سيستم هاي عمودپرواز )پهپادها( عنوان 
كردند: در حال حاضر بازرســي خطوط 
انتقال برق كشــور به روش قديمي و به 
صورت بازديد صعــودي و عمومي انجام 

مي شود.
براســاس اين مطالعه، سرعت و دقت 
كم، هزينه زياد، احتمال آســيب ديدگي 
نيــروي متخصــص و...، از جمله معايب 
اســتفاده از روش هاي مرسوم كنوني در 

بازديد خطوط انتقال برق است.
اين در حالي است كه بازديد از خطوط 
انتقال برق توسط پهپادها مزاياي بسيار 
بيشتري نسبت به روش هاي كنوني دارد 
كه از آن جمله مي توان به افزايش دقت و 
سرعت بازرسي از خطوط، امكان بازرسي 
در شرايط برقدار، كاهش صدمات جانبي 
نيروهاي متخصص، آشكارســازي عيوب 
غيرقابل تشخيص در روش هاي مرسوم و 
امكان بررسي شرايط محيطي و ارزيابي 

وضعيت آنها اشاره كرد.
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