
« برق نیوز

درصورت  برماینرها  دوباره  محدودیت  اعمال 
کمبود برق در زمستان اعمال محدودیت دوباره 

برماینرها درصورت کمبود برق در زمستان

گفت:  توانیر  شرکت  در  رمزارز ها  برق  تامین  طرح  مجری 
سوخت  محدودیت  با  زمستان  در  نیروگاه ها  که  صورتی  در 
استخراج  فعالیت  شوند،  روبرو  برق  کمبود  نتیجه  در  و 
شد. خواهد  همراه  محدودیت  با  نیز  رمزارز  مجاز  کنندگان 

صفحه6

« ایلنا

زمستان قطعی برق نداریم

برنامه  طبق  اینکه  از  امیدواری  ابراز  با  برق  صنعت  سخنگوی 
برخوردار  الزم  کفایت  از  سوخت  مخازن  ماه  آبان  پایان  تا 
شوند، گفت: به نظر می رسد اگر این روند سوخت رسانی ادامه 

داشت. نخواهیم  مشترکان  برق  تامین  در  مشکلی  باشد  داشته 

صفحه 8 

« دنیای اقتصاد

لزوم احیای شورای عالی انرژی

قرار بود شورای عالی انرژی نهادی ناظر و باالدستی برای بررسی 
باشد،  انرژی کشور  تصمیم سازی های حوزه  و  اقدامات  و رصد 
اما امروز با وجود مشکالت بحران  زای حوزه آب و برق، نه تنها 
اقدام، تصمیم و حرکتی از سوی این شورا صورت نگرفته، بلکه 

حتی به تشکیل جلسات آن هم امیدی نیست.

صفحه 2

« خانه ملت

نبود قانون مدون در صنعت برق

»طرح  اینکه  بیان  با  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
مانع زدایی از توسعه صنعت برق » به زودی با فوریت تقدیم صحن 
مجلس می شود، گفت: بررسی این طرح با هدف افزایش تولید و 
جلوگیری از کمبود آن در کمیسیون انرژی به پایان رسیده است.
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« روابط عمومی انجمن CCHP ایران

گواهی ظرفیت نیروگاه های مقیاس کوچک

یکی از چالش های اصلی بخش های اقتصادی از جمله صنعت 
نوآوری  نیازمند  صنعت  این  بنابراین  است.  مالی  تامین  برق، 
است.   مالی  تامین  نیازهای  کردن  برآورده  منظور  به  مالی  های 

« ادامه
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از این رو وزارت نیرو به عنوان مهمترین نهاد سیاستگذاری 
بخش  مشارکت  جذب  دنبال  به  کشور  در  برق  صنعت 
است.  برق  صنعت  در  گذاری  سرمایه  جهت  خصوصی 
بنابراین برای جلب مشارکت بخش خصوصی و حتی تامین 
مالی بخش دولتی برای سرمایه گذاری جهت توسعه ظرفیت 
تولید برق در کشور، ایده خلق اوراق بهاداری تحت عنوان 
هزینه  جایگزین  بعنوان  نیرو  وزارت  در  ظرفیت«  »گواهی 
عمومی برقراری انشعاب شکل گرفت و در دستورالعمل بند 

»و« ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده شد.

 اوراق گواهی ظرفیت سندی است قابل مبادله که با اجازه 
اتکا  قابل  نیروگاهی  ظرفیت  ایجاد  بر  مبتنی  نیرو  وزارت 
جدید و یا کاهش قدرت قراردادی مشترکین موجود صادر 
می شود. واحد گواهی ظرفیت کیلووات است که معرف 
به  نیروگاهی  مطمئن  ظرفیت  کیلووات  تدارک یک  تعهد 
شبکه  در  جدید  اشتراک  واگذاری  است.  نامحدود   مدت 
سراسری برق کشور و یا افزایش قدرت قراردادی مشترکین 

مستلزم ارائه میزاِن متناسبی از گواهی ظرفیت است.
 133 ماده  »و«  بند  دستورالعمل  براساس  آن  عرضه  جایگاه 

قانون برنامه پنجم توسعه بورس انرژی عنوان شده است .
 جدید تولید برق دارند.

و  شده(  )سررسید  نقدی  نوع  دو  به  ظرفیت  گواهی  اوراق 
رسید  سر  ظرفیت  گواهی  اوراق   ، است  تقسیم  شده  آتی 
شده یا نقدی در قالب بازار نقدی معامله می شود و از طریق 
نیروگاه های موجود، شرکت های برق ، سرمایه گذاران و 
خریدارانی که پیشتر اقدام به خرید این اوراق نموده اند و یا 

مشترکانی که مایل به کاهش قدرت قراردادی هستند منتشر 
می شود.

و  فنی  نامه  شیوه  با  مطابق  ظرفیت،  گواهی  عرضه  مقدار 
اجرایی صدور،انتشار و خرید گواهی ظرفیت و دستورالعمل 
براساس  ظرفیت،  گواهی  فروش  و  خرید  و  تدارک  نحوه 
به  باتوجه  مثال  طور  به   . باشد  می  نیروگاه  مطمئن  ظرفیت 
واحد گواهی ظرفیت که کیلووات در نظر گرفته شده است 
میزان   ، مگاوات   10 مطمئن  ظرفیت  با  نیروگاه  یک  برای 
باشد. )هر  اوراق می  اوراق گواهی ظرفیت 10000  عرضه 

کیلووات معادل یک ورقه گواهی ظرفیت نقدی(

مشتریان اوراق گواهی ظرفیت ، مصرف کنندگان صنعتی 
افزایش  درخواست  با  که  مشترکانی  یا  مگاوات   5 باالی 
 5 از  بیش  به  را  خود  قراردادی  قدرت  مجموع   ، قدرت 
افت  با  مواجه  نیروگاه های   ، اند  داده  افزایش  مگاوات 
ظرفیت )و بازنشستگی نیروگاه ها( و سرمایه گذاران عادی و 
شرکت های خرده فروشی هستند که از طریق سیستم عرضه 
و تقاضا در بورس انرژی نسبت به تهیه اوراق گواهی ظرفیت 
متناسب با قدرت قراردادی خود و ارائه آن به شرکت های 
برق منطقه ای یا توزیع نیروی برق بعنوان پیش نیاز اتصال به 

شبکه سراسری برق کشور اقدام می نمایند.
موضوع گواهی ظرفیت در تیپ قراردادهای خرید تضمینی 
برنامه پنج ساله  نیروگاه های مقیاس کوچک مشمول  برق 
به موجب آن گواهی  و  است  توسعه، گنجانده شده  ششم 
ای  منطقه  برق  های  شرکت  اختیار  در  ها  نیروگاه  ظرفیت 

قرار می گیرد.
از آغاز عقد قرارداد گواهی ظرفیت تاکنون ، 265 معامله به 

حجم هزار و542 مگاوات انجام شده است.
اوراق  معامالت  تاالر  در  شده  انجام  معامالت  کل  ارزش 
گواهی ظرفیت بورس انرژی تا کنون حدود 18 هزار و 794 
میلیارد ریال با حداکثر قیمت معامله شده 26 میلیون و 675 

هزار ریال بر کیلو وات بوده است.
تاکنون 4هزار و283 مگاوات درخواست از طرف شرکت 
و  معرفی شده که 2هزار  بورس  سازمان  به  مدیریت شبکه 
در حال حاضر  است.  نشده  هنوز خریداری  مگاوات   741

585 مگاوات گواهی ظرفیت قابل عرضه وجود دارد.

گفتنی است پیش نویس رویه اجرایی گواهی ظرفیت توسط 
شرکت توانیر و وزارت نیرو تهیه و هم اکنون در کمیته ای 
که بدین منظور در وزارت نیرو تشکیل شده است در دست 

بررسی و اقدام می باشد. 

لزوم احیای شورای عالی انرژی

سندیكای  هیات مدیره  ،عضو  صبوری  اسداهلل 
شرکت های تولیدکننده برق

انرژی نهادی ناظر و باالدستی برای  قرار بود شورای عالی 
انرژی  تصمیم سازی های حوزه  و  اقدامات  رصد  و  بررسی 
کشور باشد، اما امروز با وجود مشکالت بحران زای حوزه 
این  از سوی  و حرکتی  تصمیم  اقدام،  تنها  نه  برق،  و  آب 
شورا صورت نگرفته، بلکه حتی به تشکیل جلسات آن هم 

امییدی نیست.
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شورا،  عضو  و  سازمان های  وزارتخانه ها  کارشناسی 
است می شده  اقدام  تخصصی  کمیته های  ایجاد  به  نسبت 

به هر حال با وجود تکلیف قانونی تعریف شده برای شورای 
کمترین  گذشته،  دهه  دو  طول  در  شورا  این  انرژی،  عالی 
میزان عملکرد را به عنوان یک نهاد نظارتی باالدستی داشته  
پرشمار  و  است که چالش های جدی  حالی  در  این  است. 
مسیر  در  آن  انکارناپذیر  اهمیت  کنار  در  انرژی  حوزه 
نهادی  وجود  ضرورت  نشان دهنده  همواره  کشور،  توسعه 
تصمیم گیری  و  سیاستگذاری  یکپارچه سازی،  برای  موثر 
کلیدی  نکته  است.  بوده  انرژی  حوزه  حاکمیتی  سطح  در 
است  این  داشت  دور  نظر  از  نباید  خصوص  این  در  که 
انرژی های  از نفت، برق، گاز،  اعم  انرژی  ما در حوزه  که 
تعدد  گرفتار  سنگ  زغال  و  زیست توده  نیز  و  تجدیدپذیر 
مساله  این  پیامدهای  از  و یکی  نهادهای تصمیم گیر هستیم 
سهم  کاهش  و  زمستانی  خاموشی های  و  گاز  کمبود  در 
در  است.  بوده  تابستانی  خاموشی های  و  تجدیدپذیرها 
حوزه  در  تصمیم ساز  مدیران  و  نهادها  کثرت  حقیقت 
بارها  آنها،  بر  بخشی نگری  غلبه  و  کشور  در  انرژی  انواع 
پس  سال های  در  نهادها  این  ادغام  و  تجمیع  ایده  طرح  به 
تشکیل  نهایت موضوع  در  اما  است،  منجر شده  انقالب  از 
توجه  با  و  گرفته  قرار  محاق  در  کماکان  انرژی  وزارت 
در  کار  انرژی،  عالی  از سوی شورای  نقش  ایفای  عدم  به 
صورت  به  همچنان  کشور  در  انرژی  مختلف  حوزه های 
مصرف کنندگان  و  مردم  و  دارد  ادامه  بخشی  و  جزیره ای 
بخشی نگری های  هزینه  همچنان  انرژی  انواع  سایر  و  برق 
مرسوم را متحمل می شوند. یکی از جدی ترین مسائلی که 
در حوزه انرژی و به ویژه صنعت برق مساله ساز شده، این 

است که وزارتخانه ها و نهادهای دولتی مرتبط با این بخش،
 در قالب موارد تصدی امور مربوطه را نیز بر عهده دارند و 
مانند بنگاه های بزرگ اقتصادی عمل می کنند. به همین دلیل 
نمی توانند وظایف حاکمیتی خود را به درستی انجام دهند و 
عوارض و مشکالت ناشی از این رویکرد به خوبی در حوزه 
نهاد  نبود  البته  است.  مشاهده  قابل  برق  صنعت  نیروگاهی 
موجب  و  زده  دامن  به شدت  مساله  این  به  هم  رگوالتوری 
یک جانبه گرایی مستمر و پایدار، بی توجهی به نظرات فعاالن 
نتیجه عدم  در  و  از سوی دستگاه های دولتی  و متخصصان 
ضعف  و  پیش بینی  عدم  و  سیاست ها  و  برنامه ها  در  توازن 
مفرط در آمادگی الزم برای مدیریت شرایط شده است که 

آثار آن را روزانه مشاهده می کنیم.

را یک  انرژی کشور  بهبود وضعیت صنایع  اگر  رو  این  از 
این  باید  برشمریم،  پایدار  توسعه  برای  جدی  ضرورت 
بخش  در  کالن  سیاستگذاری  تمرکز  که  بپذیریم  را  نکته 
کامل  بهره گیری  جهت  در  الزم  هماهنگی  ایجاد  و  انرژی 
موثر  فعالیت  در گرو  این حوزه،  در  از ظرفیت های کشور 
تجربه  اینکه  وجود  با  بود.  خواهد  انرژی  عالی  شورای 
در  چندانی  موفقیت  می دهد  نشان  شورا  این  چندین ساله 
تحقق اهداف خود نداشته، اما آغاز به کار دولت سیزدهم 
شاید فرصت مناسبی برای بازآفرینی شورا و پیگیری مجدانه 

اهداف متعالی آن باشد.

شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  بررسی های  از  یکی 
انرژی ظرف  اسالمی درباره عملکرد ضعیف شورای عالی 
سال های گذشته )در دو دهه گذشته این شورا فقط دو جلسه 

توسعه  سوم  برنامه  قانون  اساس  بر  که  شورا  این  هدف 
قانون  و  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی   اقتصادی، 
به منظور  )فی الواقع  شده  تشکیل  آن   4 و   2 مواد  اصالح 
پرکردن خأل ناشی از عدم تشکیل وزارت انرژی(، تمرکز 
انرژی های  ) از جمله  انرژی کشور  سیاستگذاری در بخش 
از  کامل  بهره گیری  در جهت  هماهنگی الزم  ایجاد  و   نو( 
و  تولید  و  بهینه سازی  انرژی  بخش  در  کشور  ظرفیت های 
مصرف انواع حامل های انرژی و تعیین ضوابط و الگوهای 
آلودگی های  تقلیل  ضوابط  و  سیاست ها  نیز  تدوین  و  آن 
است. بوده  و مصرف  انرژی  تولید  از  ناشی  زیست محیطی 

انرژی  عالی  شورای  ریاست  قانون،  همین  اساس  بر 
اول  معاون  وی  غیاب  در  رئیس جمهور  و  عهده  بر 
اقتصادی  امور  نیرو،  نفت،  وزرای  و  بوده  رئیس جمهور 
و  کشاورزی  تجارت،  جهاد  و  معدن  صنعت،  دارایی،  و 
زیست  محیط  حفاظت  اتمی،  انرژی  سازمان های  روسای 
شورا  این  اعضای  سایر  کشور  و  برنامه ریزی  مدیریت  و 
هستند  تصمیم گیری هایی  عهده دار  و  می دهند  تشکیل  را 
بود. خواهد  الزم االجرا  رئیس جمهور  تایید  از  پس  که 

برنامه ریزی  و  مدیریت  در سازمان  باید  این شورا  دبیرخانه 
قابلیت  از  حداکثری  استفاده  به منظور  و  مستقر 
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نبود قانون مدون در صنعت برق

بیان  با  عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس 
 « برق  صنعت  توسعه  از  مانع زدایی  »طرح  اینكه 
تقدیم صحن مجلس می شود،  با فوریت  به زودی 
گفت: بررسی این طرح با هدف افزایش تولید و 
به  انرژی  کمیسیون  در  آن  کمبود  از  جلوگیری 

پایان رسیده است.

خبرنگار  با  گفت وگو  در  مظفری  رحیمی  عبدالعلی 
از  زدایی  مانع  »طرح  تشریح  ملت  ضمن  خبرگزاری خانه 

آن  به  رسیدگی  وضعیت  آخرین  به  برق«،  صنعت  توسعه 
»طرح  بررسی  گفت:  و  کرد  اشاره  انرژی  کمیسیون  در 
آن  کلیات  که  کشور«  برق  از صنعت  مانع زدایی  و  توسعه 
افزایش  هدف  با  است  رسیده  تصویب  به  علنی  صحن  در 
تولید و جلوگیری از کمبود آن در کمیسیون انرژی به پایان 
رسیده است ضمن آنکه درصدد آن هستیم که این طرح را 

با فوریت به صحن علنی بیاوریم.

»طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور« مجموعی 
از رفتارهای  سازمانی و تشکیالتی را با هدف رفع موانع از 

سر راه تولیدکننده اصالح می کند.

نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای 
از صنعت  مانع زدایی  و  توسعه  »طرح  اینکه  بیان  با  اسالمی 
تشکیالتی  و  سازمانی  رفتارهای   از  برق کشور« مجموعی 
را با هدف رفع موانع از سر راه تولیدکننده اصالح می کند، 
ادامه داد: از آنجا که قانون مدونی برای صنعت برق نداریم 
انرژی  حوزه  با  مرتبط  آیین نامه های  و  دستورها  قوانین،  و 
همگی پراکنده هستند، توسعه و بهره برداری از صنعت برق 
است.  شده  مشکل  دچار  اساسی  زیرساخت  یک  به عنوان 
راه  سر  بر  مدون  قانون  نبود  و  لجام گسیختگی  این  درواقع 
متعدد  مشکالت  خصوصی  و  دولتی  بخش  تولیدکنندگان 

منجمله بوروکراسی اداری پیچیده  ایجاد کرده است.

اجرای  از  حاصل  برق  صرفه جویی  است  مکلف  دولت 
طرح های بهینه سازی را براساس متوسط راندمان نیروگاه های 

حرارتی محاسبه کند

برگزار کرده است( موید آن است که تشکیل  نشدن منظم 
پیگیری  برای  قابل اطمینان  و  متولی مشخص  نبود  جلسات، 
امور، تضاد منافع و عدم پذیرش مواضع و دیدگاه های سایر 
تشکیل  از  پس  موازی  ساختارهای  اصالح  نشدن  اعضا، 
شورا و عدم حضور قوای مقننه و قضائیه در ساختار پیگیری 
امور شورا از مهم ترین علل ضعف عملکردی این شورا در 

سال های گذشته بوده است.

البته به جرات می توان فقدان دبیرخانه فعال برای هماهنگی و 
برگزار کردن جلسات و همچنین عدم استفاده از توانایی های 
شورا  این  در  انرژی  با  مرتبط  مباحث  در  بخش خصوصی 
شورایی  وقتی  دانست.  آن  ناکامی  دالیل  دیگر  از  هم  را 
کوچک ترین  استراتژیک  حوزه  یک  حاکمیتی  سطح  در 
باشد، در چنبره  نداشته  به نظرات بخش خصوصی  اعتنایی 
خواسته ها و تصمیم سازی های نمایندگان دستگاه های دولتی 

محدود خواهد ماند.

مرکز پژوهش ها در گزارش خود به این موضوع نیز اشاره 
کرده است که یکی از الزامات فعالیت موثر شورا، تقویت 
سازمان  در  توانمند  و  منسجم  تشکیالت  ایجاد  و  دبیرخانه 
برنامه و بودجه برای ایفای نقش مستقل و مشخص شورای 
و  وظایف  دامنه  تعریف  وجود  با  همچنین  است.  انرژی 
این  توسعه،  سوم  برنامه  در  انرژی  عالی  شورای  اختیارات 
شورا همچنان فاقد جایگاه مشخص و موکد در قوانین است. 

مشخص  نقش های  ارائه  و  اختیارات  تعیین  می رسد  نظر  به 
از سوی دولت و مجلس شورای اسالمی به شورای انرژی، 

می تواند در پررنگ تر کردن نقش آن موثر باشد. به عالوه 
توان  از  بهره گیری  برای  الزم  ظرفیت های  است  ضروری 

کارشناسی جمعی در کشور از مسیر این شورا فراهم شود.
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وی افزود: براساس این طرح دولت از طریق وزارت نفت 
اجرای طرح های  از  برق حاصل  است صرفه جویی  مکلف 
بهینه سازی را که منجر به صرفه جویی در مصرف سوخت 
حرارتی  نیروگاه های  راندمان  متوسط  براساس  می شود، 
رفع  قانون   )12( ماده  کار  و  ساز  براساس  و  کند  محاسبه 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبه 
شورای اقتصاد به سرمایه گذاران معرفی شده توسط وزارت 

نیرو تحویل و یا معادل ریالی آن را پرداخت کند.

به گفته این نماینده طبق این طرح وزارت نیرو مکلف است 
با اولویت کولرهای  نسبت به اجرای طرح های فوق الذکر، 
تلفات شبکه  آبی و گازی، سامانه های روشنایی و کاهش 
برق، اقدام کند به نحوی که ساالنه حداقل یک درصد از 

مصرف برق را تا حصول سقف 10 درصد کاهش دهد.

ماده  این  اجرایی  نامه  آیین  اینکه  بیان  با  مظفری  رحیمی 
ظرف 2 ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت 
تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، ادامه داد: وزارت 
با هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضای  نیرو مکلف است 
به  ماهیانه  جداول  به صورت  را  نیروگاه ها  مایع  سوخت 
تفکیک نوع سوخت برای یک سال در خردادماه هر سال 

اعالم کند.

وزارت نفت مکلف به تامین و تکمیل مخازن سوخت مورد 
نیاز نیروگاه ها به صورت ماهیانه است

این نماینده مجلس با بیان اینکه براساس طرح مانع زدایی از 

صنعت برق، وزارت نفت مکلف به تامین و تکمیل مخازن
نیروگاه ها براساس جدول اعالم شده به  نیاز  سوخت مورد 
معدن  صنعت،  وزارت  داد:  توضیح  است،  ماهیانه  صورت 
تأمین  برای  از طریق صنایع ذیربط مکلف است  و تجارت 
برق پایدار مشترکان صنعتی حداقل 9 هزارمگاوات نیروگاه 
حرارتی پربازده و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک 
تا پایان سال 1404 احداث کند. در غیر این صورت تأمین 
برق این صنایع در ماه های گرم سال در اولویت وزارت نیرو 

قرار نمی گیرد.
برق مازاد نیروگاه ها در بورس انرژی قابل فروش است.

وی افزود: همچنین وزارت نیرو مکلف است برق تولیدی 
این صنایع را منتقل کرده و از تأمین برق آن ها پشتیبانی کند. 
برق مازاد نیروگاههای فوق در بورس انرژی یا به صورت 

قرارداد دو جانبه قابل فروش است.

به  اشاره  با  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
نیرو  وزارت  هماهنگی  با  است  مکلف  نفت  وزارت  اینکه 
بیان  تأمین کند،  را  مذکور  نیروگاه های  نیاز  مورد  سوخت 
کرد: بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی 2 مگاوات و باالتر 
)ECA(با  انرژی  تبدیل  قراردادهای  نرخ  متوسط  براساس 
توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه ها و هزینه ترانزیت 
این  اجرای  از  حاصل  منابع  می شود.  دریافت  و  تعیین 
به  سالیانه  بودجه  قوانین  در  مشخصی  ردیف های  در  ماده 
برق و طرح های  تامین  بابت هزینه های  صورت صددرصد 
سرمایه گذاری جدید و نیمه تمام صنعت برق تخصیص داده 

می شود.

واحدهای  توسعه  و  تکمیل  منظور  به  داد:  توضیح  وی 
نیروگاه های سیکل ترکیبی پر بازده موجود و توسعه  بخار 
طریق  از  نفت  وزارت  اتمی،  و  تجدیدپذیر  نیروگاه های 
در چارچوب  است  مکلف  بودجه کشور  و  برنامه  سازمان 
نظام  ارتقای  و  رقابتپذیر  تولید  موانع  رفع  قانون   12 ماده 
مالی کشور، نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی به 

سرمایه گذاران این طرح ها اقدام کند.

انرژی تجدیدپذیر و  خرید تضمینی ساالنه 1000 مگاوات 
پاک و مجموعاً 5 هزار مگاوات واحد بخار سیکل ترکیبی 

موجود توسط وزارت نیرو

ظرف  ماده  این  اجرایی  آیین نامه  مظفری  رحیمی  گفته  به 
2 ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه 
گونه ای  به  نیرو  وزارت  و  نفت  وزارت  کشور،  بودجه  و 
انعقاد  امکان  مبلغ  این  از  استفاده  با  که  شود  می  تصویب 
انرژی  مگاوات   1000 ساالنه  تضمینی  خرید  قرارداد 
تجدیدپذیر و پاک و مجموعاً 5 هزار مگاوات واحد بخار 

سیکل ترکیبی موجود توسط وزارت نیرو ایجاد شود.

این نماینده مجلس اضافه کرد: همچنین الگوی مصرف برق 
خانگی در هر شهرستان متناسب با شرایط اقلیمی گرمسیری 
و عادی به گونه ای اصالح می شود که ظرف مدت 5 سال از 
تصویب قانون برابر با سطحی از مصرف است که 75 درصد 
مشترکان خانگی آن شهرستان در دوره مشابه سال قبل کمتر 

از آن مصرف کرده اند.
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کرد:  بیان  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
و  برنامه  سازمان  و  نفت  وزارت  همکاری  با  نیرو  وزارت 
در  توسعه سرمایه گذاری  برای  است  بودجه کشور مکلف 
احداث نیروگاه های پر بازده، برنامه افزایش قیمت سوخت 
فروش  قیمت  اصالح  آن  با  متناسب  و  برق  تولید  مصرفی 
برق را ظرف 3 ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب 
هیات وزیران برساند. صد در صد منابع حاصله در ردیف 
حمایت  برای  صرفاً  سنواتی  بودجه  قوانین  در  مشخصی 
راندمان  ارتقاء  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  از 

نیروگاه های حرارتی تخصیص می یابد.

شرکت های  و  موسسات  وزارتخانه ها،  کرد:  مطرح  وی 
یک  ظرف  موظفند  غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  دولتی 
سال از تصویب این قانون حداقل 20 درصد برق مورد نیاز 
خود را از محل صرفه جویی مصرف انرژی از طریق احداث 
صورت  این  درغیر  کنند؛  تامین  تجدیدپذیر  نیروگاه های 
نسبت به پرداخت آن میزان با قیمت تمام شده نیروگاه های 
تجدیدپذیر اقدام کنند، منابع حاصله از این ماده به حساب 
جهت  تا  می شود  واریز  ساتبا  سازمان  اختصاصی  درآمد 
توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در همان دستگاه به مصرف 

برسد.

رحیمی مظفری اظهار کرد: واگذاری باقیمانده شرکت های 
مشمول  که  برق  صنعت  دارایی های  و  اموال  نیروگاهی، 
 )44( اصل  کلی  سیاست های  اجرای  قانون  ماده)29( 
االجرا  موقوف  سال   5 تا  حداکثر  است،  اساسی  قانون 
صرفاً  ماده  این  اجرای  از  حاصل  منابع  صددرصد  است. 

توزیع  و  انتقال  تولید،  تأسیسات  نوسازی  و  بازسازی  بابت 
نیروی برق و اتمام پروژه های نیمه تمام شرکت  های دولتی 
مناطق محروم و کمتر  اولویت  با  نیرو  زیرمجموعه وزارت 

توسعه یافته تخصیص و هزینه خواهد شد.

مکلف  دولت  فوق  طرح  براساس  همچنین  وی  گفته  به 
است هر ساله مبلغ سوخت مصرف نشده یا تخصیص حواله 
خام  نفت  معادل  یا  مایع  سوخت  سبد  شکل  به  آن  معادل 
به تولیدکنندگان نیروگاه های تجدیدپذیر را برای فروش یا 
عرضه در بورس انرژی، در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی 

کند.

وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه 
زمینه صادرات برق با اولویت کشورهای همسایه را فراهم 

کند

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در پایان گفت: 
وزارت  برق،  صنعت  توسعه  از  زدایی  مانع  طرح  براساس 
زمینه  خارجه  امور  وزارت  همکاری  با  است  مکلف  نیرو 
صادرات برق با اولویت کشورهای همسایه را فراهم کند، 
در ردیف مشخصی در  ماده  این  اجرای  از  درآمد حاصل 
قوانین بودجه سنواتی صرفاً برای توسعه و افزایش بهره وری 

در صنعت برق تخصیص می یابد.

اعمال محدودیت دوباره برماینرها درصورت 
کمبود برق در زمستان

مجری طرح تامین برق رمزارز ها در شرکت توانیر 
با  زمستان  در  نیروگاه ها  که  صورتی  در  گفت: 
محدودیت سوخت و در نتیجه کمبود برق روبرو 
شوند، فعالیت استخراج کنندگان مجاز رمزارز نیز 

با محدودیت همراه خواهد شد.

به گزارش برق نیوز، محمد خدادادی در پاسخ به اینکه اگر 
شوند،  روبرو  سوخت  محدودیت  با  نیروگاه ها  زمستان  در 
چگونه  رمزارز  کنندگان  استخراج  فعالیت  برای  شرایط 
نیاز  مورد  سوخت  زمستان  در  چنانچه  افزود:  بود،  خواهد 
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نیروگاه ها با محدودیت روبرو و منجر به کمبود برق شود، 
سایر  مانند  هم  رمزارز  مجاز  کنندگان  استخراج  فعالیت 

فعالیت های اقتصادی محدود خواهد شد.

به  هم  رمزارز ها  مجاز  کنندگان  استخراج  داد:  ادامه  وی 
مواقع  گونه  این  در  برق  صنعت  مشترکان  از  یکی  عنوان 
باید  و  داشت  نخواهند  تفاوتی  اقتصادی  مشترکان  سایر  با 

فعالیت خود را محدود کنند.

مجری طرح تامین برق رمزارز ها در شرکت توانیر در پاسخ 
به این سوال آیا تعداد فعاالن این کسب و کار افزایش یافته 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  البته  گفت:  نه،  یا  است 
مسوول مجوز دادن به این فعاالن است، اما از نظر انشعاب 

برق تاکنون انشعاب جدیدی داده نشده است.

مگاوات   325 تاکنون  نیرو  وزارت  داد:  ادامه  خدادادی 
مجوز فعالیت برای استخراج کنندگان رمز ارز صادر کرده 
که تنها 209 مگاوات آن در مرحله بهره برداری قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: این تعداد هم تا اول خردادماه که برق 
آن ها با هماهنگی قطع شده، فعال بوده اند و بنابراین از سوی 

وزارت نیرو انشعاب جدیدی داده نشده است.

توانیر درباره  برق رمزارز ها در شرکت  تامین  مجری طرح 
استخراج  گفت:  برق  شبکه  بر  دستگاه ها  این  فعالیت  اثر 
و  نکرده  ایجاد  شبکه  برای  مشکلی  هیچ  مجاز  کنندگان 

عامل خاموشی نیستند.

غیرمجاز  کنندگان  استخراج  این  داد:  ادامه  خدادادی 
هستند که فعالیت آن ها اثرسو بر شبکه برق داشته و موجب 

خاموشی می شوند.

وی در پاسخ به اینکه آماری از استخراج کنندگان غیرمجاز 
و  زیاد  کنندگان  استخراج  تعداد  گفت:  دارید،  رمزارز 
اما از حدود 2 هزار مگاوات  شناسایی آن ها مشکل است، 
 209 تنها  بود،  برآورد شده  ماه  اردیبهشت  در  که  مصرف 
مگاوات مجاز بوده و بقیه به صورت غیرمجاز فعالیت دارند.

ادامه  توانیر  شرکت  در  رمزارز ها  برق  تامین  طرح  مجری 
داد: ضمن آنکه فعاالن مجاز استخراج رمز ارز تحت فرمان 
مدیریت شبکه قرار داشته و هر زمان شبکه برق صالح بداند 

به آن ها فرمان خاموشی داده و آن ها نیز رعایت می کنند.

به  ایران هستند که  افزود: حدود 50 شرکت در  خدادادی 
صورت مجاز به فعالیت در زمینه استخراج رمزارز مشغول 

بوده و همکاری خوبی با صنعت برق دارند.

که  است  کرده  اعالم  ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت 
به  غیرمجاز  ماینر  دستگاه   363 و  هزار   219 تعداد  تاکنون 
ظرفیت مصرف 617 هزار و 931 کیلووات در کشور کشف 

شده است.

تاکنون 5 هزار و 610 مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز در 
کشور کشف شده است.

گذشت،  که  هفته ای  در  دریافتی،  گزارش های  براساس 

و  2هزار  تعداد  به  رمزارز  استخراج  مجاز  غیر  194مرکز 
227 دستگاه و به ظرفیت 4 هزار و 527 کیلووات در کشور 

کشف شد.

استان  مهر(  تا دوم  )20 شهریور  هفته ای که گذشت   2 در 
از مجموع ظرفیت های  میزان  بیشترین  با 20 درصد،  تهران 
کشف را داشته و پس از آن به ترتیب استان های آذربایجان 

شرقی، فارس، خوزستان، کرمان و البرز قرار گرفتند.

تعرفه های  انجام شده در کشفیات در  بر اساس تحلیل های 
مختلف بر حسب ظرفیت، می توان افزایش درصد کشفیات 
ظرفیت  افزایش  این  که  کرد  مشاهده  را  خانگی  تعرفه  در 
نسبت به هفته گذشته، به دلیل افزایش ارسال گزارش های 

مردمی و بازرسی محلی بوده است.

کیلوواتی   100 تا   10 بین  ظرفیت های  درصدی   43 سهم 
نسبت به تمامی کشفیات، نشان دهنده این واقعیت است که 
به ازای هر پرونده  این هفته تعداد دستگاه کشف شده  در 

افزایش یافته است.

نوعی  ارز  رمز  است.  ارز  رمز  تولیدکننده  دستگاه  ماینر، 
و  تولید  غیرمتمرکز  طور  به  که  است  دیجیتال  دارایی 
نگهداری می شود و برای استخراج رمز ارز ها باید محاسبات 
ریاضی پیچیده ای توسط رایانه به صورت مستمر انجام شود 

که مستلزم مصرف برق زیادی است.
به  بیت کوین  هر  استخراج  برای  نیاز  مورد  انرژی  متوسط 
مگاوات   300 حدود  شده،  ساخته  رمزارز  اولین  عنوان 
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متوسط  صورت  به  انرژی  این  که  می شود  برآورد  ساعت 
معادل مصرف برق بیش از 35 هزار واحد مسکونی در یک 

روز است.

 )2021 ،Cambridge( به استناد تخمین مراجع بین المللی
در حال حاضر متوسط مصرف برق ساالنه کل شبکه جهانی 
ساعت  کیلووات  میلیارد   96 برابر  حدود  در  کوین  بیت 
در  برق  ساالنه  مصرف  از  مقدار  این  که  می شود  برآورد 

کشور هایی مانند بلژیک، فنالند و اتریش بیشتر است.

روز های گذشته نیز شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق 
بردن پدیده های  بین  از  ایران اعالم کرد: مهم ترین راهکار 
شومی مانند استخراج غیرمجاز رمز ارز یا قاچاق سوخت در 
کشور، آزادسازی قیمت حامل های انرژی است تا به طور 
این حامل ها در  قیمت  تفاوت  از  امکان سوءاستفاده  عملی 

داخل و خارج از کشور از افراد گرفته شود.

زمستان قطعی برق نداریم

اینكه  از  امیدواری  ابراز  با  برق  صنعت  سخنگوی 
سوخت  مخازن  ماه  آبان  پایان  تا  برنامه  طبق 
نظر  به  گفت:  شوند،  برخوردار  الزم  کفایت  از 

می رسد اگر این روند سوخت رسانی ادامه داشته 
نخواهیم  مشترکان  برق  تامین  در  مشكلی  باشد 

داشت

اقتصادی  با خبرنگار  مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو 
سال  زمستان  فصل  در  خاموشی  بروز  احتمال  درباره  ایلنا، 
جاری اظهار داشت: مطابق برنامه ریزی ها و توافقات صورت 
گرفته با وزارت نفت روند سوخت رسانی به مخازن سوخت 
مایع نیروگاه ها از سرعت خوبی برخوردار است و در حال 
حاضر میزان گازوئیل مخازن نیروگاه ها بیش از 62 درصد 

ظرفیت است. 

ماه  آبان  پایان  تا  برنامه  طبق  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
مخازن سوخت از کفایت الزم برخوردار شوند. 

سخنگوی صنعت برق گفت: به نظر می رسد اگر این روند 
برق  تامین  در  مشکلی  باشد  داشته  ادامه  سوخت رسانی 
را  باید شرایط  اما در عین حال  نخواهیم داشت،  مشترکان 
متناسب با میزان سوخت مدنظر قرار دهیم، البته چنانچه نیاز 
باشد حتما اطالع رسانی  برای مدیریت مصرف  اقداماتی  به 

خواهد شد. 
سوخت  تامین  اوضاع  نمی رسد  نظر  به  اینکه  بیان  با  وی 
طبق  کرد: سوخت رسانی  تصریح  شود،  بحرانی  نیروگاهی 
همچنین  بود،  نخواهد  محدودیتی  و  می شود  انجام  روال 
که  باشد  گونه ای  به  خانگی  گاز  مصرف  که  شده  توافق 

شرکت گاز سوخت بیشتری به نیروگاه ها تحویل دهد.

تامین  بر  رمزارزها  جمع آوری  تاثیر  درباره  رجبی مشهدی 
مصارف  از  یکی  حال  هر  در  داشت:  بیان  برق  پایدارتر 
 2000 که  بوده  این  ما  پیش بینی  هستند  رمزرزها  غیرمجاز 
داده  اختصاص  خود  به  را  کشور  برق  ظرفیت  از  مگاوات 

باشند. 

نسبت  برق  مصرف  رشد  حاضر  حال  در  شد:  یادآور  وی 
از  بیشتر است که یکی  به سال گذشته حدود 2-3 درصد 
دالیل هم رمزارزها هستند که به صورت غیرمجاز فعالیت 

می کنند. 

سخنگوی صنعت برق با اعالم اینکه ما با جدیت در صدد 
کرد:  خاطرنشان  هستیم،  غیرمجاز  رمزارزهای  شناسایی 
تاکنون حدود 220 هزار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده 

و این روند ادامه دارد. 

به  نسبت  بتوانیم هرچه زودتر  امیدواری کرد که  ابراز  وی 
بار  که  صورتی  در  کنیم،  اقدام  غیرمجاز  ماینرهای  کشف 
قطعا  شود  برداشته  سراسری  شبکه  از  ماینرها  این  مصرف 

تامین برق برای سایر مشترکان میسر خواهد شد.


