
شود؟با شکست مواجه می های پیشنهادی در وزارت نیروچرا برنامه  
ای تهرانکارمند شرکت برق منطقه -محمدعلی توکلی  

 پایگاه خبری تحلیلی برق نیوز

به خود دیده که یا از  مدیرانی را بر مسند وزارتوزارت نیرو در طی سالیان گذشته همواره     

ز اساتید مطرح دانشگاهی. حال سوال این است چرا نه علم بوده و یا ا آب و برق خبرگان صنعت

توانسته است مشکل این صنعت را حل کند و نه تجربه؟ 

صنعت خدمت رسان به جامعه بوده و در سایه  نیمهمتر دیرباز یکی از از  صنعت آب و برق    

توان بخشی میحرکت کشور به سمت توسعه پایدار، ارزشی دو چندان یافته است؛ بطوریکه در کمتر 

های حساس و کلیدی بوده که با توجه به آثار آنرا نادیده گرفت. از اینرو، وزارت نیرو یکی از وزارتخانه

های اخیر لزوم برنامه ریزی انرژی در سال های آبی در سطح کشور و شکل گیری تنشگسترش تنش

بدون توجه به عوامل بوجود آورنده لذا  باشد.دار امری اجتناب ناپذیر میعلمی، دقیق، کارآمد و هدف

المال شده بلکه های احساسی در زمان بحران نه تنها سبب از بین رفتن بیتشرایط کنونی، تصمیم

رو، در ادامه سعی شده است تر نماید. از اینممکن است شرایط موجود را در سالهای آتی وخیم

، الگوی مصرفاز هفت زاویه دید شامل: ه سال گذشت ٣٦عملکرد وزرات نیرو در حوزه برق و انرژی در 

مدیریت منابع ، اقتصاد برق، ساختار تعرفه، هابرق و مدیریت دارایی زیرساخت شبکه، سبد تولید برق

الزم به ذکر است  .واکاوی گردد عدم توازن بین تولید و مصرف برقو  انسانی و مدیریت بحران

دولت  ٩ز این گزارش حذف شده و فقط عمکرد سالهای ابتدایی جنگ بعلت شرایط حاکم بر کشور ا

های آماری خارجی اطالعات این گزارش از وب سایتهمچنین و  قبلی مورد بررسی قرار گرفته است

بررسی های آماری در این گزارش بر حسب عملکرد ساالنه (بصورت از طرف دیگر  اخذ شده است.

.رقای در زمان پیک شبکه بباشد نه بصورت لحظهانرژی) می



 

 

  زاویه دید اول: الگوی مصرف
در این بخش، ابتدا سرانه مصرف برق در ایران در مقایسه با میانگین جهانی مطرح شده و سپس     

در ادامه سهم مصرف برق در بخشهای مختلف شامل خانگی، صنعتی، تجاری، کشاورزی و عمومی 

 گردد.بیان می

  یانگین جهانیالف: سرانه مصرف برق هر ایرانی در مقایسه با م

تا  ١٣٦٤بین سالهای  بازه زمانیسرانه مصرف برق هر ایرانی نسبت به میانگین جهانی در با بررسی 

 استخراج شده است:نتایج ذیل  ١٣٩٩

برق در دنیا بود مصرف سرانه میانگین  %٤٠سرانه مصرف برق هر ایرانی حدود  ١٣٦٤در سال  :١نتیجه

بود). اما این اختالف کمتر و کمتر شده تا اینکه در سال کمتر  %٦٠(به عبارت دیگر به میزان 

به بعد سرانه  ١٣٨٨سرانه مصرف برق هر ایرانی تقریبًا معادل سرانه مصرف برق در دنیا شد. از ١٣٨٨

 ١٣٩٩مصرف برق هر ایرانی نسبت به سرانه مصرف برق در دنیا افزایش پیدا کرد تا اینکه در سال 

  بیشتر از میانگین جهانی شد. %٢٠به میزان سرانه مصرف برق هر ایرانی 

درصدی را شاهد بود. اما  ۶۵سال میانگین سرانه مصرف برق در دنیا رشدی حدود  ۳۶بعد از  :٢نتیجه

درصدی را رقم زد. به عبارت دیگر سرعت  ۵۰۰العاده   متأسفانه سرانه مصرف برق در ایران رشد خارق

باشد. روند رشد غیرطبیعی برابر می ۸جهانی نزدیک به رشد مصرف برق در ایران نسبت به میانگین 

سال گذشته همواره بر یک منوال بوده که بیانگر این است وزارت نیرو  ۳۶سرانه مصرف برق در طول 

سال گذشته در زمینه مدیریت مصرف برق برنامه خاصی نداشته است و بخشی از شرایط  ۳۶در طی 

ریزی برای مدیریت مصرف برق در عات تجمعی عدم برنامهبحرانی حال حاضر صنعت برق ناشی از تب

  باشد.سالهای قبل می

برابر شده است. به عبارت دیگر  ١٫٦٥سال سرانه مصرف برق در دنیا تقریبًا  ٣٦در مدت زمان  :٣نتیجه

مصرف برق در دنیا دو برابر نشده است در حالیکه سرانه مصرف برق در سرانه هنوز  این مدتدر 

 برابر شده است. ٥این مدت  ایران در



 

 

سرانه مصرف برق در دنیا تقریبًا یک درصد  ١٣٩٩تا  ١٣٩٧در فاصله دو سال آخر یعنی از سال  :٤نتیجه

کاهش یافته است در حالیکه در (نیم درصد)  %٠٫٥کاهش پیدا کرده است یعنی هر سال حدود 

است یعنی بطور میانگین ساالنه  افزایش داشته %١٢همین مدت سرانه مصرف برق هر ایرانی تقریبًا 

  افزایش داشته است. %٦

  های مختلفب: میزان مصرف برق در بخش

گردد تا مشخص شود کدام بخش های مختلف مطرح میدر این بخش، میزان مصرف برق در بخش

  :بیشترین سهم را در مصرف برق داشته و الگوی مصرف هر کدام چگونه است

-صنعتی به ترتیب بیشترین میزان افزایش را در طول این مدت داشتهمشترکین کشاورزی و  :٥نتیجه

ولی باید عنوان  است سال گذشته رشد داشته ٣٦اند. با اینکه مصرف برق کلیه مشترکین در بازه 

مصرف برق مشترکین خانگی رتبه نخست را دارا بود و مصرف برق مشترکین  ١٣٦٤نمود که در سال 

سال به جای  ٣٦اند. پس از تجاری تقریبًا در یک محدوده قرار داشتهصنعتی و مشترکین عمومی و 

 مشترکین صنعتی در رتبه نخست مصرف برق کشور قرار گرفتند.در حال حاضر مشترکین خانگی، 

درصد داشته است که  ٨٤٣سال رشدی حدود  ٣٦کل مصرف برق در کشور در طول این  :٦نتیجه

  باشد.می زیردول میزان رشد به تفکیک نوع مشترک طبق ج

  به تفکیک نوع مشترک ۱۳۸۹تا  ۱۳۶۴: میزان رشد مصرف برق در کشور مابین سالهای ۱دول ج

  به درصد میزان رشد  نوع مشترک  ردیف

  ۷۱۲٫۸%  مشترکین خانگی  ۱

  ۱۱۱۵٫۵%  مشترکین صنعتی  ۲

  ۵۸۵٫۴%  مشترکین عمومی و تجاری  ۳

  ۱۷۹۴٫۶%  مشترکین کشاورزی ۴

  ۳۲۸٫۳%  رروشنایی معاب  ۵

  ۸۴۳٫۳%  کل مصرف برق

 



 

 

به تفکیک نوع مصرف را  ١٣٩٩و  ١٣٦٤به ترتیب سهم مصرف برق در سال  ٢و شکل  ١شکل  :٧نتیجه

  دهد.نشان می

 
 ١٣٦٤: سهم هر بخش در میزان مصرف کل برق کشور در سال ١شکل

  

 
  ١٣٩٩: سهم هر بخش در میزان مصرف کل برق کشور در سال ٢شکل

  



 

 

تقریبًا  ١٣٦٤ع مصرف برق مشترکین عمومی و تجاری و مشترکین کشاورزی در سال مجمو :٨نتیجه

در نیز این دو دسته از مشترکین تقریبًا همان سهم را  ١٣٩٩مصرف کل برق بوده است. در سال  %٣٠

مصرف برق مشترکین کشاورزی تقریبًا یک چهارم  ١٣٦٤دارا هستند با این تفاوت که در سال مجموع 

مصرف برق این دو دسته از  ١٣٩٩شترکین عمومی و تجاری بوده است اما در سال مصرف برق م

  مشترکین تقریبًا به هم نزدیک شده است.

 ٣٦مشترکین برق خانگی رتبه نخست میزان مصرف را دارا بودند. اما پس از ١٣٦٤در سال  :٩نتیجه

) در رتبه نخست %٧٠٠ )  نسبت به مشترکین خانگی (با رشد%١١٠٠سال مشترکین صنعتی (با رشد 

مصرف برق کشور قرار گرفتند. از طرف دیگر میزان مصرف برق مشترکین بخش کشاورزی نیز افزایش 

را رقم زده است. مفهوم این اعداد این است که الگوی کلی مصرف برق در کشور از  %١٨٠٠چشمگیر 

برق تولیدی کشور  %٦٠خانگی به سمت صنعتی و کشاورزی سوق پیدا کرده است که در حال حاضر 

گردد. تغییر رویه الگوی مصرف برق کشور از خانگی به سمت صنعتی و در این دو بخش مصرف می

شود. عدم توجه به مسائل فنی در کشاورزی نیازمند اتخاذ تدابیر فنی است که در ادامه مطرح می

بخشی از شرایط  این تغییر رویکرد منجر به وارد شدن شوک عظیمی به شبکه برق گردیده است که

 باشد. های این شوک عظیم میلرزه  بحرانی امروز ناشی از پس

  های حوزه مصرف برق: چالشج

  های حوزه مصرف برق را بصورت زیر بیان نمود:توان چالشبا توجه به مطالب فوق می

 مصرف بی رویه برق  

) آسان بودن دستیابی به ١تواند دالیل متعددی مانند ذیل داشته باشد: رویه برق میمصرف بی     

های ) ارزان بودن ارائه خدمات برق در مقایسه با هزینه ایجاد و نگهداری زیرساخت٢خدمات برق، 

) تقریبًا یکسان بودن قیمت خدمات برق برای مشترکین با هر سطح مصرف و هر الگوی ٣موجود، 

برداری شبکه در حالیکه ه) تقریبًا یکسان بودن قیمت خدمات برق در تمامی حاالت بهر٤مصرف، 

هزینه نگهداری شبکه در مواقع بحران (مانند گرما و سرما) بیشتر بوده و طبیعتًا هزینه فروش 



 

 

) فروش لجام گسیخته انشعابات جدید جهت تأمین نقدینگی ٥خدمات آن نیز باید بیشتر باشد، 

ن بدون توجه به اینکه در برای وزارت نیرو بدون توجه به ظرفیت شبکه برای خدمات رسانی و همچنی

  باشد.قبال مشترکین سابق خود جهت ارائه خدمات بدون وقفه متعهد می

 های صنعتی و کشاورزیعدم کنترل و مدیریت مصرف برق در بخش  

مصرف برق  گردد.برق تولیدی کشور در بخش صنعتی و کشاورزی مصرف می %۶۰در حال حاضر     

است؛ به عبارت دیگر وزارت نیرو نتوانسته  خانگی داشتهدر این دو بخش رشدی بیشتر از بخش 

است با وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی تعامل سازنده جهت مدیریت مصرف بخش صنعتی و 

  کشاورزی برقرار کند.

 

  عدم هوشمند سازی شبکه برق  

بوده و نه  ایجاد زیر ساخت شبکه برق متناسب با اوج مصرف در زمان پرباری شبکه نه امری فنی    

اقتصادی. چنانچه شبکه برق هوشمند نگردد تأمین برق پایدار در زمان اوج مصرف تقریبًا غیرممکن 

خسارت ناشی از قطع برق  ناپذیری به همراه خواهد داشت.  خواهد بود. قطع برق خسارات جبران

 ١٠٠د عدد به تر باشباشد. هرچه کشور صنعتیبرابر هزینه تولید آن می ١٠٠تا  ٦٠مشترکین بین 

. این هزینه شامل هزینه عدم فروش برق، هزینه تعطیلی صنعت، هزینه تخریب استتر نزدیک

بایست باشد. در کنار این هزینه میدستگاهها و مواد اولیه صنعت، هزینه نارضایتی عمومی و ... می

- گام قطع و وصلهزینه سوختن لوازم برقی مشترکین را هم اضافه نمود که در اثر نوسانات برق هن

  دهد. های مکرر رخ می

 فروش انشعاب جدید برق بدون پشتوانه تأمین  

طبق اظهار مسئولین ارشد وزارت نیرو، تقریبًا دوازده هزار مگاوات کمبود تولید برق وجود دارد.     

باشد قطعًا در طول یک سال پدید این کمبود که حدودًا یک ششم کل تقاضای برق مشترکین می

است. متأسفانه وزارت نیرو برای جبران کمبود نقدینگی مبادرت به فروش انشعاب برق بدون  نیامده



 

 

توجه به میزان توانایی خود در تأمین آن نموده است. پر واضح است که از همان ابتدا که فروش 

ی بینی تأمین (یعنی از محل هیچ) در دستورکار وزارت نیرو قرار گرفت پیشانشعابات بدون پشتوانه

  ای نبود. چنین روزی کار پیچیده

 ریزیتغییر الگوی مصرف برق کشور از خانگی به سمت صنعتی و کشاورزی بدون برنامه  

توان نتیجه گرفت که الگوی مصرف برق در کشور از مصرف برق خانگی و طبق مباحث فوق می    

با شتاب بسیار  عمومی به سمت مصرف صنعتی و کشاورزی سوق داده شده است. این تغییر جهت

باشد. فارغ از اینکه تغییر جهت الگوی مصرف برق کشور کار درستی بوده یا زیادی در حال اجرا می

  باشند که عبارتند از:خیر باید عنوان نمود که مصارف مختلف از چند جهت دارای ماهیت متفاوت می

ن راکتیو در شبکه را باال مصارف صنعتی و کشاورزی غالبًا از نوع بار سلفی بوده که تقاضای توا )۱

 برند. افزایش تقاضای توان راکتیو معایبی مانند ذیل به همراه دارد:می

 های تولید، انتقال و توزیع برق کشور برای تولید و انتقال و توزیع اشغال ظرفیت زیرساخت

 آن

 افزایش تلفات در شبکه برق 

 های تولید، انتقال و توزیع برقکاهش راندمان در بخش 

 ش کیفیت توانکاه 

 (سلفی) افزایش شوک به شبکه در هنگام وارد مدار شدن بارهای موتوری 

افزایش مصرف در بخش کشاورزی یعنی احداث شبکه توزیع برق در فواصل طوالنی که سبب  )۲

 شود.افزایش تلفات شبکه برق می

مصرف برق در بخش خانگی از تجمیع مصارف کوچک تشکیل شده است که معمواًل همزمان  )۳

گیرند. به عبارت دیگر ضریب همزمانی مصرف خانگی پائین است. اما در مورد استفاده قرار نمی

بخش صنعتی و کشاورزی مصارف از تجمیع مصارف بزرگتر از بخش خانگی تشکیل شده که 



 

 

احتمال استفاده همزمان آنها نسبت به بخش خانگی بیشتر بوده لذا ضریب همزمانی آنها 

 بیشتر است.  

صنعتی و کشاورزی بعلت اینکه غالبًا از نوع سلفی (موتور) هستند لذا هنگام روشن مصارف  )۴

کشند که همین امر عالوه بر افزایش تلفات در شبکه شدن موتور جریان اولیه زیادی از شبکه می

  شود.برق سبب وارد شدن شوک به شبکه برق می

رف برق کشور از خانگی به سمت با توجه به مطالب فوق باید عنوان نمود که تغییر ماهیت مص

  ریزی دقیق باشد که شبکه برق دچار چالش نگردد.بایست همراه با برنامهصنعتی و کشاورزی می

  

  

  زاویه دید دوم: سبد تولید برق
در این بخش، منابع تولید برق در ایران در طی سالهای گذشته از دو دیدگاه شامل تولید برق از 

  گیرد. ق از طریق نیروگاههای کم کربن مورد بررسی قرار میهای فسیلی و تولید بر سوخت

  های فسیلی در ایران نسبت به میانگین جهانیتولید برق از سوختالف: 

 در بازه زمانیهای فسیلی در ایران نسبت به میانگین جهانی میزان تولید برق از سوختبا بررسی 

  شود:نتایج ذیل استنباط می ١٣٩٩تا  ١٣٦٤بین سالهای 

های فسیلی از سبد تولید برق در جهان به نیروگاههای سوخت %٦٤حدود  ١٣٦٤در سال  :١٠نتیجه

از برق تولید شده توسط نیروگاههای  %٨٥اختصاص داشت در حالیکه در همان سال در ایران حدود 

  سوخت فسیلی بوده است. 

رسید  %٦١یلی در دنیا به زیر های فس، برق تولید شده از سوخت۱۳۹۹سال در سال  ٣٦بعد از  :١١نتیجه

از برق را تولید  %٩١٫٥بالغ بر  ١٣٩٩در حالیکه در ایران نیروگاههای سوخت های فسیلی در سال 

  نمودند.



 

 

 ٣٦از سهم تولید برق توسط نیروگاههای سوخت فسیلی را در فاصله  %٢٫٥جهان حدود  :١٢نتیجه

 %٦٫٥روگاههای سوخت فسیلی حدود در حالیکه در ایران تولید برق توسط نی. سال کاهش داد

  افزایش پیدا کرد.

  

  تولید برق از نیروگاههای کم کربن در ایران نسبت به میانگین جهانی: ب

میزان تولید برق از نیروگاههای کم کربن (منظور تولید برق توسط نیروگاههای برق آبی، با بررسی 

نکات ذیل  سبت به میانگین جهانیای و نیروگاههای تجدیدپذیر) در ایران ننیروگاههای هسته

 شود:استنباط می

 

توسط نیروگاههای کم کربن  ١٣٦٤از کل برق تولید شده در جهان در سال  %٣٦حدود  :١٣نتیجه

از برق توسط نیروگاههای کم کربن بوده  %١٥صورت گرفت در حالیکه در ایران در آن سال حدود 

 است. 

  

در ایران توسط نیروگاههای  ١٣٦٤های کم کربن در سال کل برق تولید شده توسط نیروگاه :١٤نتیجه

 ای صفر بوده است.آبی بوده و سهم نیروگاههای تجدید پذیر و نیروگاه هسته  برق

 

توسط نیروگاههای کم کربن صورت  ١٣٩٩از کل برق تولید شده در جهان در سال  %٣٩حدود  :١٥نتیجه

 برق توسط نیروگاههای کم کربن بوده است.از  %٨٫٥گرفت در حالیکه در ایران در آن سال حدود 

 

 

 

  



 

 

توسط نیروگاههای کم کربن در ایران، سهم هر کدام از  ۱۳۹۹از میزان برق تولید شده در سال  :١٦نتیجه

  باشد:نیروگاهها به صورت زیر می

  ۱۳۹۹میزان سهم هر یک از نیروگاههای کم کربن در تولید برق ایران در سال  :۲جدول 

  ۱۳۹۹میزان سهم از تولید برق در سال   نوع نیروگاه ردیف

  ۶٫۵۳%  نیروگاه برق آبی  ۱

  ۱٫۷۵%  اینیروگاه هسته  ۲

  ۰٫۱۲%  نیروگاه بادی  ۳

  ۰٫۰۷%  نیروگاه خورشیدی ۴  %۰٫۲

  %۰٫۰۱کمتر از   سایر نیروگاههای تجدید پذیر  ۵

  ۸٫۴۸%  جمع کل

 

 ۰٫۲م نیروگاههای تجدید پذیر کمتر از در ایران، سه ۱۳۹۹از میزان برق تولید شده در سال  :١٧نتیجه

 بوده است. (دو دهم درصد) درصد

 

تولید  ۱۳۸۹هیچ تولید برقی نداشته است و از سال  ۱۳۸۸نیروگاه هسته ای در ایران تا سال  :١٨نتیجه

ای بود که این درصد از کل برق توسط نیروگاه هسته ۰٫۰۴برق آن شروع شده است که در ابتدا فقط 

 درصد رسیده است. ۱٫۵۷به  ۱۳۹۹عدد در سال 

 

کردند ولی این عدد از برق کشور را تولید می %۱۵حدود  ۱۳۶۴نیروگاههای برق آبی در سال  :١٩نتیجه

از میزان برق تولیدی توسط  %۸٫۵رسیده است. یعنی حدود  %۶٫۵به حدود  ۱۳۹۹در سال 

ط سایر نیروگاهها جایگزین آبی کاهش پیدا کرد که این عدد طبق جدول زیر توس  نیروگاههای برق

 شد.

 



 

 

 
  

   ۱۳۶۴نسبت به سال  ۱۳۹۹: میزان جبران کسری تولید برق نیروگاه برق آبی توسط سایر نیروگاهها در سال ۳جدول

  میزان جبران کسری تولید برق نیروگاههای برق آبی توسط سایر نیروگاهها  نوع نیروگاه ردیف

  ۶٫۵%  نیروگاه برق با سوخت فسیلی  ۱

  ۱٫۷۵%  ایه هستهنیروگا  ۲

  ۰٫۲%  نیروگاههای تجدید پذیر  ۳

  ۸٫۴۵%  جمع کل

 

شود به جای اینکه میزان سهم نیروگاههای برق با مشاهده می فوقهمانطور که در جدول  :٢٠نتیجه

سوخت فسیلی در سبد تولید برق ایران کاهش یابد و به جای آن میزان سهم نیروگاههای تجدید 

 ابد متأسفانه عکس آن عمل شد.پذیر در این سبد افزایش ی

  های حوزه تولید برق: چالشج

  های حوزه تولید برق را بصورت زیر بیان نمود:توان چالشبا توجه به مطالب فوق می

 عدم توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر  

های اساسی برای صنعت آب و برق عدم توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر بنا به دالیل ذیل چالش     

) تک محصولی بودن ٢های فسیلی، های ناشی از سوخت) افزایش آالیندگی١د خواهد نمود: ایجا

) بعلت متمرکز بودن نیروگاههای سوخت فسیلی و همچنین تولید در مقیاس باال، ٣سبد تولید برق، 

شود خارج شدن این نوع نیروگاهها از چرخه تولید چالش سنگینی برای شبکه سراسری سبب می

رسانی به مناطق دوردست که فاصله زیادی ) برق٤ه و ممکن است منجر به خاموشی شود، ایجاد کرد

) به لحاظ متمرکز بودن این نوع ٥کند، رسانی طلب از محل تأمین برق داشته هزینه زیادی برای برق

 شود.نیروگاهها، آسیب پذیری شبکه سراسری برق از اقدامات خرابکارانه عمدی و غیرعمدی بیشتر می

 

 



 

 

  

 راندمان پائین نیروگاههای برق 

باشد. در حالیکه راندمان نیروگاههای درصد می ٣٩سفانه راندمان نیروگاههای حرارتی در ایران أمت

باشد. البته در برخی از کشورهای اروپایی راندمان درصد می ٥٠حرارتی در دنیا بطور میانگین 

  باشد. درصد می ٨٨نند سوئد باالی درصد بوده و در کشوری ما ٨٠نیروگاههای حرارتی باالی 

 عدم وجود سناریوی جایگزین برای نیروگاههای برق آبی 

پر واضح است که تولید برق توسط نیروگاههای برق آبی به میزان بارش و سطح آب بستگی دارد. 

با توجه به اینکه کشور ما جزء کشوری است که همواره با بحران آب مواجه بوده هیچگاه سناریوی 

گزین برای عدم تولید برق توسط نیروگاههای برق آبی تدوین نشده است و به محض بروز بحران جای

  آب، سیستم برق کشور شدیدًا دچار مشکل خواهد شد. 

 حلقه مفقوده عدم توازن بین تولید و مصرف برق 

بًا باشد یعنی تقریهزار مگاوات می ١٢در حال حاضر عدم توازن بین تولید برق و مصرف آن حدود 

کنندگان برق از دریافت خدمات بی وقفه محروم هستند. برق تولید شده از   یک پنجم از مصرف

شوند لذا با خارج شدن از سبد تولید برق را شامل می %٦٫٥نیروگاههای برق آبی در حال حاضر فقط 

شیم. بین عرضه و تقاضا با %١٨آنها از چرخه تولید بعلت خشکسالی نباید شاهد عدم توازن حدود 

عدم توازن بین تولید و مصرف برق به غیر از خارج شدن نیروگاههای برق آبی از چرخه تولید، 

عواملی مانند تلفات زیاد شبکه برق، فرسودگی تجهیزات، عدم کفایت زیرساختهای انتقال و توزیع 

  شود. و ... دارد که در ادامه به آنها اشاره می(حبس تولید برق) برق 

 

  ها : زیرساخت شبکه برق و مدیریت داراییزاویه دید سوم
 گیرد.در این بخش، شرایط فیزیکی شبکه برق از جهات مختلف مورد بررسی قرار می

 



 

 

  

  الف: فرسودگی زیرساخت شبکه برق

باشد. در استانهایی همانند تهران، شبکه برق ایران دچار فرسودگی می %۳۰در حال حاضر حدود    

باشند. می %۵۰در صنعت برق دارند دچار فرسودگی تجهیزات حدود ای البرز و قم که نقش عمده

) احتمال بروز حادثه که منجر به از دست دادن ١شود فرسودگی زیرساخت شبکه برق سبب می

) نتوان به اندازه ظرفیت نامی تجهیز از آن استفاده نمود و ٢بخشی از شبکه شود افزایش یابد، 

- ) هزینه٣ماند،   ل خرابی بیشتر و بروز حادثه بال استفاده میهمواره بخشی از ظرفیت بعلت احتما

) درگیر نمودن توان اجرایی و مالی مجموعه وزارت نیرو ٤های تعمیر و نگهداری شبکه افزایش یابد و 

های زیربنایی جهت نگهداری تأسیسات و رفع عیوب آنها که منجر به تعویق افتادن اجرای پروژه

  شود.جدید می

  عه زیرساخت شبکه برقب: عدم توس

باشد نیاز به ایجاد زیر ساخت جدید جهت برآورده به دلیل اینکه کشور ایران در حال توسعه می    

) بعلت عمل ننمودن وزرات نیرو به تعهدات خود در ١نمودن نیاز جامعه امری ضروری است که 

) توجه کمتر ٣ها، پروژه ) عدم تأمین منابع مالی برای اجرای٢گذشته جهت ایجاد زیرساخت جدید، 

های توسعه شبکه جهت ) صرف هزینه٤به ساخت داخل تجهیزات مورد نیاز و وابستگی به واردات و 

های ایجاد زیر ساخت جدید به تعویق افتادند و حجم کار جهت حفظ پایایی نوسازی مکرر آن، پروژه

  های برق افزایش پیدا کردند.شبکه

  کرر در شبکه برقهای مج: حلقه مفقوده خاموشی

گیرد ناشی از عدم تولید برق (عدم توازن هایی که در فصل تابستان صورت میبخشی از خاموشی

های انتقال بین عرضه و تقاضا) نیست بلکه ناشی از عدم وجود زیر ساخت کافی در بخش شبکه

-دستورالعمل های توزیع بوده که مراکز کنترل برق جهت رعایتهای فوق توزیع و شبکهبرق، شبکه

ها تحت عنوان کمبود تولید برق بیان باشند که همه خاموشیهای مربوطه ناچار به اعمال آن می

ریزی شده ناشی از های اعمال شده در شبکه برق شامل خاموشی برنامهشود. در حالیکه خاموشیمی



 

 

ریزی ی برنامهخاموش، کمبود تولید برق، خاموشی برنامه ریزی نشده ناشی از فرسودگی تجهیزات

و های بهره برداری شبکه برق) نشده ناشی از عدم وجود زیر ساخت کافی (جهت رعایت دستورالعمل

باشد. میهای حذف بار (فرکانسی، جریانی و ولتاژی) خاموشی برنامه ریزی نشده ناشی از عملکرد رله

شوند همان عدم هایی که در فصل تابستان بعضی مناطق مرتب دچار خاموشی مییکی از علت

وجود زیرساخت کافی در آن منطقه است وگرنه خاموشی ناشی از عدم توازن نیاز نیست بصورت 

 ١٣٩٢در سال  توان بر آن فائق شد.محلی اعمال شود بلکه با توزیع خاموشی در سطح کشور می

در حال " ای با خبرگزاری تسنیم اعالم نمود رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق طی مصاحبه

هزار مگاوات انرژی حبس شده در بخش  ١٠حاضر به خاطر وجود ضعف در خطوط انتقال برق کشور 

توانستیم با ارتقای توان انتقال برق، این حجم انرژی را به سمت برق کشور وجود دارد که می

تی هزار مگاوا ١٠سال گذشته مشکل حبس انرژی  ٨سوال اینجاست که آیا در طول  ".صادرات ببریم

  حل شده است؟  

  برداری غیراصولی از تجهیزات در شبکه برقد: بهره

های گسترده گاهًا بیشتر از ظرفیت نامی تجهیزات از آنها های برق جهت جلوگیری از خاموشیشرکت

بیشتر از ظرفیت نامی). این شرایط عالوه بر  %۲۰کنند (بارگیری برای مدت طوالنی بارگیری می

زات سبب آسیب جدی به آنها شده و با خرابی و آتش گرفتن آنها میزان فرسودگی بیشتر تجهی

  خاموشی برق بیشتر خواهد شد.

  

  

  ه: سرقت تجهیزات

های مختلف شبکه به ویژه در بخش شبکه توزیع برق، تجهیزات مورد سرقت واقع متاسفانه بخش

ت برقی مشترکین در ) آسیب به تجهیزا۲) بروز خاموشی در شبکه، ۱شوند که تبعاتی مانند: می

) هدر رفتن سرمایه ملی و ۳صورت وقوع سرقت و عملکرد نادرست شبکه در حالت پس از سرقت, 

) درگیر شدن نیروهای عملیاتی جهت بازیابی شبکه خواهد شد. در این ۴جایگزینی مجدد آنها و



 

 

رت سنگینی خصوص اقداماتی صورت گرفت ولی متأسفانه اقدامات پیشگیرانه نبوده و هر ساله خسا

  شود.  به وزارت نیرو وارد می

  و: تلفات زیاد شبکه برق

اعداد و ارقام متفاوتی از میزان تلفات در شبکه برق اعالم گردید ولی آنچه که مسلم است میزان 

- بوده که این امر سبب هدر رفت انرژی و سرمایه ملی می %۱۰تلفات در شبکه برق ایران قطعًا باالی 

نی بسیاری برای شناسایی عوامل ایجاد تلفات و نحوه رفع آنها وجود دارد و شود. راهکارهای ف

خوشبختانه بخش دانشگاهی ایران دانش باالیی در این زمینه دارد که متأسفانه آنچنان که باید در 

 این زمینه از آنها استفاده نشده است. 

  زاویه دید چهارم: ساختار تعرفه
  گردد:ای دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میتعرفه برق در ایران اشکاالت عمده

 مند تمام مشترکان (حتی مشترکان پرمصرف) از یارانه برق بهره ،در ساختار پلکانی تعرفه برق

گیرد. شوند. به عبارت دیگر مشترک هر چه پرمصرف تر باشد یارانه بیشتری به آن تعلق میمی

 کند.ترک را ترغیب به کاهش مصرف نمیاین ساختار تعرفه عادالنه نبوده و مش

 برداری شبکه مشکل دیگر در ساختار تعرفه ایران این است که قیمت برق در تمام حاالت بهره

باشد. در حالیکه تأمین برق در شرایط بحرانی (مانند گرمای زیاد، سرمای زیاد، برف یکسان می

بر است لذا منطقی نیست که  سنگین و ..) برای وزارت نیرو نسبت به شرایط عادی هزینه

 قیمت آن در تمام حاالت یکسان باشد. 

 .هزینه تمام شده برای تولید، انتقال و توزیع برق در مقایسه با تعرفه برق همخوانی ندارد 

 

 

 

  



 

 

  زاویه دید پنجم: اقتصاد برق
  گردد:ای دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میاقتصاد برق در ایران اشکاالت عمده

 باشد که این امر تعرفه خرید برق از نیروگاهها تابعی از عرضه و تقاضا نبوده و بصورت ثابت می

ای برای گذاری در این بخش را کم نموده و نیروگاهها نه رغبت و نه هزینهانگیزه برای سرمایه

 تعمیرات اساسی و افزایش راندمان نیروگاه نخواهند داشت.

 تنها ارز آوری برای کشور داشته بلکه سبب تقویت مالی  صادرات برق توسط بخش خصوصی نه

دهد ولی بخش خصوصی شده و انگیزه آن را برای توسعه زیرساخت شبکه افزایش می

ت برق در انحصار وزارت نیرو بوده که غالبًا در فصل تابستان بعلت مشکل در امتأسفانه صادر

 شود.می با مشکل مواجهتأمین برق داخلی صادرات آن 

 گذار جذابیت نداشته رفه خرید برق از واحدهای تولید پراکنده بعد از سال پنجم برای سرمایهتع

 کشاند.و غالبًا آنها را دچار مشکل نموده و واحدهای تولیدی برق را به تعطیلی می

  زاویه دید ششم: مدیریت منابع انسانی و مدیریت بحران
باشد که در زارت نیرو در عمل فاقد برنامه میدر بخش مدیریت منابع انسانی و مدیریت بحران، و

  ادامه به برخی اشاره خواهد شد.

  

  الف: عدم ساماندهی نیروهای سیمبان، اپراتور و نوبت کار

های فشار قوی هایی مانند نیروگاهها، سدها، پستتعداد زیادی از پرسنل خدوم وزارت نیرو در بخش

کز کنترل برق بصورت نوبت کار مشغول به کار هستند و برق، اتفاقات شرکت توزیع نیروی برق و مرا

باشند. هر از گاهی شاهد تعدادی از آنها به عنوان نیروهای عملیاتی در شبکه برق در حال فعالیت می

شنیدن خبر ناگوار فوت یکی از همکاران در حین انجام وظیفه هستیم که متأسفانه این نیروهای 

  گردد:در ادامه به برخی اشاره میای دارند که خدوم مشکالت عدیده



 

 

های واسطه در امر پرداخت حقوق غالب این نیروهای خدوم بصورت شرکتی بوده که شرکت -۱

 کنند.شفاف عمل نمی

کنند و همین سپری نمیبه درستی های الزم قبل از شروع کار را بسیاری از این نیروها آموزش -۲

 امر سبب خطرات جانی برای آنها شده است.

بیمه حوادث و شرایط سختی کار بسیاری از آنها شفاف نبوده و همین سبب شده وضعیت  -۳

های اداری است متأسفانه بعد از وقوع حادثه، خود و یا خانواده آنها در کالف سردرگم بروکراسی

 گیر کنند.

 شود.قوانین کار در بسیاری موارد در مورد آنها رعایت نمی -۴

آورد وارض جسمی و روحی زیادی برای آنها به بار میکار بصورت نوبت کار در طوالنی مدت ع -۵

 که متأسفانه هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

  ب: نداشتن طرح و برنامه مشخص در حوزه پدافند غیر عامل

  در حوزه پدافند غیرعامل شبکه برق سه فاکتور اساسی باید مد نظر قرار گیرد:

  بروز هرگونه عامل مخربمقاوم سازی شبکه برق جهت مقابله با  -۱

 بازیابی شبکه برق پس از وقوع حادثه با عامل مخرب  -۲

 های روانشناسی به پرسنل وزارت نیرو جهت کنترل شرایط پس از وقوع حادثه آموزش -۳

در سالهای اخیر شبکه برق در اقصی نقاط کشور حوادثی مانند زلزله، سیل، طوفان، برف سنگین و 

خص گردید تاب آوری شبکه برق در اینگونه حوادث بسیار اندک آتش سوزی را شاهد بود که مش

بوده و سبب وارد شدن آسیب به تجهیزات و بروز خاموشی های گسترده گردیده است. در خصوص 

تر اینکه به پرسنل سه فاکتور فوق وزارت نیرو هیچگونه اقدام عملی موثر انجام نداده است و مهم

رویایی با چنین حوادث داده نشده است. دستورالعملی که های الزم در صورت عملیاتی آموزش

یا اگر هم تدوین شده است به  قابلیت اجرا در حالت پسا حادثه داشته باشد تدوین نگردیده است

  دست پرسنل عملیاتی نرسیده است.



 

 

  HSE: نداشتن طرح و برنامه مشخص در حوزه ج

در سطوح ولتاژ مختلف سر کار دارند و برخی بعلت اینکه پرسنل خدوم حوزه عملیاتی مستقیم با برق 

کنند مستلزم این است که از آنها بصورت خط گرم (کار بر روی شبکه به حالت برقدار) کار می

های الزم داده شود. عالوه بر آن تجهیزات ایمنی دستورالعمل ایمنی شفاف تهیه و به پرسنل آموزش

  های فراوان وجود دارد. این زمینه کاستیمورد نیاز و مناسب تهیه گردد که متأسفانه در 

  : نداشتن طرح و برنامه مشخص در حوزه مدیریت بحراند

ها، بحران سرمای متأسفانه پس از وقوع بحران در شبکه (بحران مانند گرمای اخیر و اعمال خاموشی

ی، اطالع رسان آتش سوزی) وزارت نیرو در بخش وزلزله  ،شدید و برف و کوالک، بحران سیل 

ها، بازیابی شبکه، داشتن سناریوی مشخص و عملی در موقع بروز بحران دچار مدیریت خاموشی

  باشد.می و ابتدایی اشکاالت اساسی

  

  زاویه دید هفتم: عدم توازن بین تولید و مصرف برق
پایداری شبکه سراسری برق وابسته به برقراری توازن بین تولید برق و مصرف آن است. چنانچه 

رق بیشتر از میزان تولید آن باشد، جهت حفظ پایداری شبکه ناچار به اعمال خاموشی مصرف ب

  گردد:خواهیم بود. توازن بین تولید و مصرف برق در هر لحظه بصورت زیر تعریف می

 تولید برق + واردات برق = مصرف برق + تلفات در شبکه + صادرات برق
  

ای به اطالعات بایست دسترسی لحظهر هر لحظه، میبرای بررسی توازن  بین تولید و مصرف برق د

ساله  ٣٦گیرد. این گزارش که بصورت فوق داشت که این کار صرفًا در دیسپاچینگ ملی انجام می

مورد  ١٣٩٩تا سال  ١٣٦٤تهیه شده است توازن رابطه فوق را بصورت ساالنه بر حسب انرژی از سال 

سال گذشته  ٣٦های رابطه فوق در بازه ا تک تک مولفهبررسی قرار داده است. در این گزارش ابتد

  شود.مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت توازن رابطه فوق بصورت ساالنه بررسی می



 

 

  وضعیت تولید برق

  با بررسی وضعیت تولید برق در طول این مدت نتایج ذیل حاصل شده است:

دی متأسفانه میزان برق تولید شده توسط با توجه به پتانسیل کشور در بحث انرژی خورشی :٢١نتیجه

(هشت صدم درصد) از کل برق تولیدی در آن سال  %٠٫٠٨تقریبًا  ١٣٩٩نیروگاه خورشیدی در سال 

  بوده است.

با توجه به پتانسیل کشور در بحث انرژی باد متأسفانه میزان برق تولید شده توسط نیروگاه  :٢٢نتیجه

  یزده صدم درصد) از کل برق تولیدی در آن سال بوده است.(س %٠٫١٣تقریبًا  ١٣٩٩در سال  بادی

میزان برق تولید شده توسط کلیه نیروگاههای تجدید پذیر (خورشیدی، بادی و زیست  :٢٣نتیجه

  (دو دهم درصد) از کل برق تولیدی در آن سال بوده است. %٠٫٢تقریبًا  ١٣٩٩توده)  در سال 

  وضعیت تجارت برق

  توان نتیجه گرفت:ق (واردات و صادرات برق) میبا برسی وضعیت تجارت بر 

متاسفانه وضعیت تجارت برق (چه واردات برق و چه صادرات برق) در چند سال اخیر  :٢٤نتیجه

  نسبت به سالهای قبل افت داشته است.

تراز واردات برق (میزان برق وارد شده به کشور منهای میزان برق صادر شده به سایر  :٢٥نتیجه

در بقیه سالها منفی بوده است. به عبارت دیگر کشور بیشتر صادر  ٢٠٠٣و  ٢٠٠٢سال ز کشورها) بج

ولی صادرات برق در مقایسه با میزان تولید برق در کشور عدد   کننده برق است تا وارد کننده برق

  قابل توجهی نیست.

  وضعیت تلفات شبکه برق

-شبکه فوق توزیع و شبکه توزیع می شبکه انتقال برق، تولید، تلفات شبکه شامل تلفات در بخش
که با بررسی آنها  در دسترس بوده است ١٣٩٨باشد. متأسفانه اطالعات در خصوص تلفات تا سال 

  نتایج ذیل حاصل گردید:

  بوده است.  %١١٫٣میزان تلفات شبکه برق برابر  ١٣٩٨در سال  :٢٦نتیجه



 

 

 ٥٫٢رق صادر شده در همان سال برابر به میزان ب ١٣٩٨نسبت تلفات ساالنه برق در سال  :٢٧نتیجه

برابر آنچه را که به کشورهای دیگر برق صادر می کنیم در شبکه هدر  ٥٫٢بوده است. به عبارت دیگر 

  رود. می

به میزان برق تولید شده توسط نیروگاههای برق  ١٣٩٨نسبت تلفات ساالنه برق در سال  :٢٨نتیجه

برابر آنچه را که نیروگاههای برق آبی تولید  ٢٫١ه عبارت دیگر بوده است. ب ٢٫١آبی در همان سال برابر 

  رود.  کنند در شبکه هدر میمی

به میزان برق تولید شده توسط نیروگاههای  ١٣٩٨نسبت تلفات ساالنه برق در سال  :٢٩نتیجه

تجدیدپذیر (مجموع تولید برق توسط نیروگاههای خورشیدی، بادی و زیست توده) در همان سال 

- برابر آنچه را که نیروگاههای برق تجدیدپذیر تولید می ٥٣٫٥بوده است. به عبارت دیگر  ٥٣٫٥بر برا

  رود. کنند در شبکه هدر می

باشد. یعنی اگر تلفات ) از لحاظ فنی قابل تقلیل به نصف می%١١٫٣میزان تلفات شبکه ( :٣٠نتیجه

بر میزان برق تولیدی توسط نیروگاههای برا ٢٦توان عنوان نمود که تقریبًا شبکه برق نصف گردد می

 رتجدیدپذیر در شرایط کنونی به شبکه تزریق خواهد شد. آیا احداث نیروگاه تجدید پذیر هزینه بَ 

  است یا کاهش تلفات؟  

اگر میزان تلفات شبکه برق نصف گردد، به اندازه برق تولیدی نیروگاههای برق آبی به  :٣١نتیجه

را به کشور  بیشتریگردد. اعمال خاموشی ناشی از کم آبی هزینه یظرفیت تولید کشور اضافه م

  کند یا سرمایه گذاری برای کاهش تلفات؟تحمیل می
  

  خسارت ناشی از عدم توازن بین تولید و مصرف برق

  همانطور که قبال عنوان شد برای بررسی توازن میان تولید و مصرف از رابطه زیر استفاده می کنیم:

 تولید برق + واردات برق = مصرف برق + لفات در شبکهت + صادرات برق

 

 



 

 

  های رابطه فوق بصورت جدول ذیل می باشند.مولفه ١٣٩٨به عنوان مثال برای سال 

  ١٣٩٨: وضعیت تولید و مصرف برق در سال ٤جدول

  میزان  شرح ردیف
 ٢٩١٫٢٨٥٠٢٦  میزان تولید برق به بیلیون کیلووات ساعت  ١

  ٢٫٥٨٧ بیلیون کیلووات ساعتمیزان واردات برق به   ٢

  ٢٦١٫٣٦٦ میزان مصرف برق به بیلیون کیلووات ساعت  ٣

  ٣٢٫٨٥٣ میزان تلفات شبکه به بیلیون کیلووات ساعت  ٤

  ٦٫٢٩٥ میزان صادرت برق به بیلیون کیلووات ساعت  ٥
  

لووات بیلیون کی ٦٫٦٤١٩٧٤برابر  ١٣٩٨میزان ناترازی در سال : ١٣٩٨میزان ناترازی برق در سال 

  باشد.ساعت می

برابر هزینه تولید  ١٠٠تا  ٦٠میزان خسارت بین : ١٣٩٨میزان خسارت ناشی از قطعی برق در سال 

نزدیک تر است. هزینه  ١٠٠باشد. هر چه کشور صنعتی تر باشد میزان خسارت به عدد برق می

اشد. فرض ب  تومان می ١٣٠تولید یک کیلووات برق بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت حدود 

برابر میزان تولید برق در نظر بگیریم میزان خسارت ناشی از  ٨٠کنید میزان خسارت را در ایران 

شود. به عبارت دیگر بالغ بر هشتصد هزار میلیارد تومان تخمین زده می ١٣٩٨قطع برق در سال 

  تحمیل نمود.میلیارد تومان خسارت به کشور  ٢٠٠٠بطور روزانه بالغ بر  ١٣٩٨قطعی برق در سال 

  رفت از شرایط موجود راهبردهای الزم جهت برون
که مشکل صنعت برق یک مشکل چندوجهی بوده که برای  شودبا توجه به مطالب فوق نتیجه می

  بایست تمام وجوه آن را مد نظر قرار داد که عبارتند از:غلبه بر آن می

 هوشمند سازی شبکه برق )۱

 ، صنعتی، کشاورزی، عمومی، تجاری و روشنایی معابرهای خانگیمدیریت مصرف برق در بخش )۲

 افزایش راندمان در بخش صنعت و کشاورزی  )۳



 

 

 اصالح و بهینه سازی شبکه فرسوده برق )۴

 احداث زیرساخت جدید در بخش شبکه انتقال برق، شبکه فوق توزیع و شبکه توزیع برق )۵

 توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر با توجه به پتانسیل کشور )۶

 ار تعرفه فروش برق به مشترکیناصالح ساخت )۷

 اصالح ساختار اقتصادی در بخش خرید برق و ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی )۸

 توسعه صادرات و واردات برق با کشورهای همسایه با همکاری بخش خصوصی )۹

 در بازه زمانی کوتاه مدت چند ساله %۵۰افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی حداقل به  )۱۰

 های مختلفرق در بخشکاهش تلفات شبکه ب )۱۱

ای برای پیاده سازی یازده اولویت فوق داشت و در آنها به موفقیت دست پیدا اگر وزارت نیرو برنامه

  کرد آنگاه:

 ساخت نیروگاه جدید )۱۲

به عنوان اولویت دوازدهم توجیه فنی و اقتصادی دارد. اینکه بخواهیم صرفًا با احداث نیروگاه جدید  

های مصرف برق باشیم ید و مصرف برق را از بین ببریم و در پی فتح قلهفسیلی ناتوازنی بین تول

سالهای بعد باز این مشکل بوجود  شاید در کوتاه مدت با صرف هزینه زیاد موفق شویم ولی در

گذاری زیاد داشته و هم های دوازده گانه فوق هم نیاز به سرمایهسازی اولویت  خواهد آمد. پیاده

کشور افزایش برق های فوق هم مصرف چه بسا در طول مدت اجرای اولویتزمان بر خواهد بود. 

ای باشد که هم عقب ریزی باید به گونه. به عبارت دیگر برنامهشودتر و هم شبکه فرسوده یابد

و فرسودگی شبکه در آینده برق افتادگی سالیان گذشته را جبران نماید و هم بتواند بر افزایش مصرف 

   فائق آید.

 قبلی مشخص شد نه تنها مشکالت حل نگردید بلکه هایدر دوره دولتبرق وضعیت شبکه ررسی با ب

- با شکست مواجه میوزرای نیرو های پیشنهادی دالیلی که برنامه .بر روی هم انباشته شده است

  شوند عبارت است از:



 

 

ئه دهد راهکار اند. آنچه که وزیر پیشنهادی باید اراها در اسناد باالدستی مشخص شدهبرنامه -١

اجرایی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده در اسناد باالدستی است نه تکرار همان 

طبیعتًا وزیری که راهکار الزم برای برون رفت از مشکالت را نداشته باشد عاقبتی  ها.برنامه

های پیشنهادی وزرا فاقد راهبرد عملی متأسفانه برنامه جز شکست را تجربه نخواهد کرد.

 برای تحقق اهداف است.

ریزی این است که باید بدانی کجا قرار داری؟ به کجا باید بروی؟ و قدم ابتدایی برای برنامه -٢

ها بصورت برای رسیدن به مقصد کدام مسیر هم فنی بوده و هم اقتصادی؟ متأسفانه برنامه

پیشنهادی فاقد های برنامهاز طرفی  باشد.خلق الساعه تهیه شده و فاقد فاکتورهای فوق می

سناریوی جایگزین هستند. به عبارت دیگر اگر به هر دلیلی برنامه پیشنهادی به مرحله اجرا 

 نرسید راه حل بعدی چیست؟

گردد روحیه جهادی برای وزیر پیشنهادی ترسیم گردد اما غافل از اینکه ها سعی میدر برنامه -٣

جهادی بودن خوب است اما در صنعت فنی به مدیر فنی نیاز دارد نه به مدیر هیجانی. 

اینکه پیشنهاد های از پیش تعیین شده نه در تهیه طرح پیشنهادی. راستای اجرای برنامه

سال به میزان ده هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث شود، فارغ از اینکه  ٤شود در طول 

سوال مهم این  ،از لحاط فنی و اقتصادی امکان اجرای این برنامه وجود داشته باشد یا نه

؟ اگر این ای اندیشیده شده استچه چارهاست که برای عدم قطعیت ناشی از تولید آن 

 ،که ظاهرَا تمرکز بر نیروگاه خورشیدی خواهد بود ،نیروگاه تجدیدپذیر احداث شدمیزان 

از این نیروگاه نبود  برق سوال این است در یک روز ابری اگر امکان دریافت ده هزار مگاوات

اره چیست؟ در حال حاضر مشکل صنعت برق این است که برای نیروگاه برق آبی سناریوی چ

جایگزین وجود ندارد حال اگر در سالهای آینده عالوه بر نیروگاه برق آبی سناریویی برای 

 نیروگاههای خورشیدی وجود نداشته باشد چه کار باید کرد؟  

ها غالبًا اغفال کننده اما شوند. برنامهمی ها بدون توجه به بسترهای اقتصادی تهیهبرنامه -٤

بدون پشتوانه اجرایی. اینکه ده هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع احداث شود خوب است 



 

 

اما سوال این است که آیا بستر برای رقابت وجود دارد؟ اگر به هر دلیلی نیروگاه مربوط به 

برق آن صنعت را دارد؟ اگر وزارت نیرو صنعتی از مدار خارج شد آیا وزارت نیرو امکان تأمین 

در زمان پیک به برق مازاد تولیدی صنعت نیاز داشت و صنعت از ارائه آن امتناع کرد چه 

 باید کرد؟

وزرای قبلی از مدیریت مصرف برق صحبت شده است. به راستی چرا سرانه  در تمام برنامه -٥

طول سالیان قبل نه تنها نزولی  مصرف برق در ایران همواره صعودی بوده است و هیچگاه در

نبوده بلکه حتی ثابت هم نبوده است؟ تا زمانیکه بستر الزم برای مصرف زیاد وجود داشته 

باشد امکان مدیریت آن نیست. متأسفانه هیچ وزیری برنامه خاصی برای نحوه مدیریت 

ت اما برق ارائه نداده است. اینکه بخواهیم مصرف برق را مدیریت کنیم خیلی خوب اس

 چرا تا بحال وزارت نیرو در امر مدیریت مصرف برق موفق نبوده است؟ چگونه؟ 

در برنامه پیشنهادی چند وزیر قبلی همواره از هوشمند سازی شبکه برق صحبت شده است  -٦

دانند که هوشمند سازی شبکه برق یک امری بله همگان می اما صرفًا در حد تهیه کنتور فهام.

ینکه یک امر فرسایشی باشد. تا زمانیکه شبکه برق هوشمند نگردد تدریجی است ولی نه ا

تجدیدپذیر، ده هزار مگاوات کاهش مصرف و یا  نیروگاهصحبت از احداث ده هزار مگاوات 

ده هزار مگاوات احداث نیروگاه توسط صنایع صرفًا یک سنگ بزرگ است که نشان از نزدن 

ای ندارد بلکه سازی در کالم هم هیچ فایده . هوشمندکاربرد کسب رای اعتماد و بسدارد و 

برق ارائه بایست دارای طرح و برنامه برای چگونگی هوشمند سازی شبکه وزیر پیشنهادی می

 دهد.

گردند. درست است که ای طرح میهای پیشنهادی بصورت جزیرهمتأسفانه برنامه - ٧

انتقال برق ندارند و یا نزدیک بوده و نیاز به شبکه برق نیروگاههای تجدیدپذیر به مصرف 

اینکه صنایع خود تأمین در زمینه برق نیاز به شبکه انتقال سراسری ندارند ولی سوال 

اینجاست اگر نیروگاههای تجدیدپذیر تولید نداشته باشند و یا نیروگاه صنعت به هر دلیلی از 

شبکه انتقال بایست مدار خارج شود برق اینگونه مشترکان از کجا تأمین خواهد شد؟ لذا می



 

 

هزار  ٥٣هم به تناسب گسترش یابد. در حال حاضر نیروگاههای برق توان تولید برق حدود 

هزار مگاوات  ٥٣مگاوات را دارند. به نظر بنده شبکه انتقال برق کفایت الزم برای انتقال همه 

مگاوات به هزار  ٣٠را ندارد. فرض کنیم که شبکه انتقال کفایت الزم را داشته باشد. با افزودن 

که به تناسب کشور  برق تولیدظرفیت درصدی  ٦٠ظرفیت نیروگاههای کشور یعنی افزایش 

شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع هم باید توسعه یابد. هزینه این همه توسعه زیرساختی از 

های پیشنهادی عدم توجه به محل های شکست برنامهکجا باید تأمین شود؟ یکی از علت

 هاست.ر الزم برای اجرای طرحتأمین اعتبا

 حال برگردیم به سوال ابتدایی چرا نه علم توانسته است مشکل این صنعت را حل کند و نه تجربه؟ 

ای نداشتند و سعی در آنهایی که اهل تجربه در صنعت بودند متأسفانه به مباحث علمی توجه ویژه

 اهل علم بودند از کاربردی بودن علمداشتند و از طرف دیگر آنهایی که  روزمرهحل مسائل بصورت 

رفت از شرایط کنونی این است که یک شورا ترکیبی از اساتید . تنها راه حل برونبهره وافر نداشتند

های تخصصی مجلس شورای دانشگاههای کشور، خبرگان صنعت، پیشکسوتان، نمایندگان کمیته

وظایف این یرو تشکیل گردد که اهم های خصوصی و مدیران ارشد وزارت ناسالمی، نمایندگان بخش

  باشد از: شورا عبارت

  واکاوی مشکالت و معضالت صنعت آب، فاضالب، برق و انرژی )۱

 تدوین راهبردهای برون رفت از مشکالت  )۲

ها و بصورت جامع بر و ملی با رویکرد اجرایی در تمام بخشهای کالن ریزیتدوین برنامه )۳

 اساس اسناد باالدستی کشور

های پیشنهادی های بعدی موظف به اجرای برنامهنیرو چه در این دولت و چه در دولت آنگاه وزیر

این شورا باشد نه اینکه بصورت خلق الساعه و احساسی طرحی اجرا گردد که نیاز باشد بعد از اجرا در 

  مورد آن فکر شود.


