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وقفه و ارزشمند مدیران و کارکنان متخصص و با انگیزه این  صنننعنت        های بی جایگاه امروز صنعت برق، مرهون تالش 

رسناننی و تنامنین  اننر ی            اند با وجود مشکالت ضم  حفظ پایداری صنعت و استمرار روند خدمنت       است که توانسته  

 نظیری دست یابند.   های ارزشمند و بی های مختلف اقتصادی و تولیدی کشور، به موفقیت الکتریکی مورد نیاز بخش

برای اولین بار در طول عمر صنعتع        8931هایی که در سال  تری  دستاوردها و موفقیت مهم،  رو    در گزارش پیش  

ر پایه اقدامننات اننن ننا         برق   شاره قرار گرفته است. ای  دستاوردهای ارزشمند ب شور حاصل شده، مورد ا ک

های وزارت نیرو در دولت دوازدهم با تاکید بر بکارگینری سنردمندان،        شده پیشی  و همچنی  در راستای تحقق برنامه 

وری سیستم و در نهایت ارتقای جایگاه صنعت برق در دستیابنی بنه سن نوال بنا تنر             اجماع متخصصی ، افزایش بهره 

 دست دمده است.  ای و جهانی به من قه

 8933گانه صنعت بنرق در سنال       02های ویژه  و در ادامه دن اجرای برنامه 8931های سال  امید است م موعه تالش 

)که در انتنهنای گنزارش بنه  کنر              »سازوکارها«و  »وسازهاساخ «؛ »ایران-ب-الف-هر هفته«در قالب پویش  

ها بسنده شده است(، زمینه  ز  برای تامی  انر ی الکتریکی م مئ  و پایدار و در نتی نه افنزاینش رفناه           فهرست دن 

 اجتماعی مرد  شریف و ارتقای جایگاه جهانی صنعت برق را فراهم سازد.

 رضا اردکانیان 
 وزیر نیرو                            
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 منحنیبارمصرفیشبکهسراسریدریکیازروزهایپیک

%درتأمینبرقمطمئنو1تقلیلرشداوجباربه
 پایدار

اوج توان مصرفنی بنرق کنه دارای          

% 5سالنه بنا ی      82رشد میانگی    

نسبت به سنال     8931بود در سال   

% کاهش ینافنت و بنا      0931قبل به  

 231اجننرای درخشننان بننرنننامننه      

)تامی  برق با خاموشنی صنفنر در          

ها و    ( و گسترش برنامه  31تابستان  

اقدامات مدیریت مصنر  در سنال       

ای رشند     سابقنه   به شکل بی 8931

بنه   برای اولین باراوج توان مصرفی  

ع      یک درصد    رسید. ای  موضننو

بیانگر دن بود که تداو  سنیناسنت         

مدیریت مصر  و تقناضنای بنرق،         

گسترش اقدامات فنی و اجتماعنی      

و بخصوص ارتقای مشارکت منرد       

عزیز، دثار و پیامدهای م لنوبنی را        

 در پایداری فنی و اقتصادی صنعت برق دارد.

شکل زیر منحنی بار مصرفی شبکه سراسری را در یکنی از روزهنای اوج بنار                  

مگاوات مدینرینت    9113دهد. همان ور که مالحظه می شود  مصر  نشان می 

مگناوات    5222مصر  درسمت مصر  تحقق یافته که برابر با احداث بیش از  

 نیروگاه در سمت تولید است.
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 مانائیشبکهبرقکشوردربازهفرکانس
 درصدازکلزمانکارکرد11/12هرتزدر1/1±01

خاطر قابل  خیره نبودن، اننر ی      به

هنای    الکتریکی در مقیاس شبنکنه     

ای تولید    صورت لحظه  بزرگ باید به  

و مصر  گردد. لذا برقراری تنوازن      

ای مابی  برق تنولنیند شنده           لحظه

هنای    )شامل تولید کلیه ننینروگناه       

کشور( و برق مصر  شده )شنامنل      

کلیه مصار  برق کشور(، ینکنی از         

تنرین  و      تری ، پنینچنینده       حساس

تری  عملیاتنی اسنت کنه         پیشرفته

توسط متخصصی  شبکه بنرق هنر       

کنه    گردد، بننحنوی     کشور ان ا  می  

تنوانند منوجنب        ای  عد  توازن می   

ناپایداری و حتی وقوع خنامنوشنی        

در شبکه     (black-out)گسترده  
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 هرتز)کشورایران(01±1/1درصدزمانیقرارگیریفرکانسدربازه

سراسری گردد. شاخص ای  امر با میزان تغییرات فنرکناننس حنول و حنوش           

هرتز( شبکه و قنرارگنرفنتن  در حنوزه این  تنغنینینرات                    52فرکانس نامی ) 

که هرچه اندازه تغییر فرکانس و مدت زمنان دن    طوری گردد. به گیری می  اندازه
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دهنننده سن ن         کمتر باشد، نشان  

ای و داننش      با ی عملکرد حنرفنه    

مهندسی همکناران شنبنکنه بنرق         

 کشور است.

باتنظیمات دقنینق و هنمناهننن           

های کنترل ننینروگناهنی،         سیستم

ای   برداری دقیق و توازن لحظه      بهره

بنین  تنولنیند و مصنر  تنوسننط             

متخصصی  دیسپاچنیننن  منلنی        

کشور، س   کیفی مدیریت شبکنه    

در رده بنا تنرین      31برق در سال  

س وال جهانی قرار گرفنتنه اسنت،        

 33930  برای اولین بار  که  ای  گونه  به

درصد  از کارکرد شنبنکنه قندرت           

 52±   298کشور در بازه فرکناننس       
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 درصدزمانیقرارگیریفرکانسدربازهمجازدرکشورهاونواحیجهان

دهد شبکه برق کشور از حیث پناینداری و         هرتز بوده است. ای  دمار نشان می 

 های جهان قرار دارد. های قدرت در زمره بهتری  شبکهکنترل شبکه

Source: 2019 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM) 
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 تکرقمیشدنتلفات
 شبکهتوزیعنیرویبرقکشور

 ها شده است. میلیون یورو در احداث نیروگاه 032

در حال حاضر درصد تلفات در بخش توزین  بنرق کشنور از بسنیناری از                  

، منکنزینک،  من نارسنتنان،            کشورهای م رال دنیا از جمله برزیل، ترکیه      

کرواسی، هند و پاکستان کمتر شده است. ای  اقدامات که بمنظور کاهش         

های دینده هنمنچنننان      تلفات با جدیت در کشور شروع شده است در سال 

بینی شنده در    ادامه خواهد داشت. بعالوه، نتایج حاصله قبل از موعد پیش        

 برنامه دولت دوازدهم محقق شده است.

تلفات انر ی الکتریکی همواره ینکنی از         

های صنعت برق در دننینا اسنت.        دغدغه

فرسودگی تاسیسات، طول و گستردگنی      

شبکه، انشعابات غیرمن ناز، خن ناهنای         

گیری و طراحی ضعیف  قرائت لواز  اندازه

از جمله عوامل مهم در بوجود دمدن ای       

باشنند. بنا       هدررفت انر ی الکتریکی می   

ریزی و اقدامات صورت گرفتنه در         برنامه

در تارینن     برای اولین بار  8931سال  

صنعت برق ایران تلفات انر ی در بخنش    

% 0789توزی  تک رقمی گردیند و بنه          

درصدی نسنبنت     291رسید. ای  کاهش     

جویی بنینش    به سال قبل من ر به صرفه 

میلیون منتنرمنکنعنب در گناز            522از  

ها و جلوگیری از انتشنار        مصرفی نیروگاه 

میلیون ت  دی اکسید کربن       8بیش از   

در هوا و همچنی  صرفه جوینی حندود          

 روندکاهشتلفاتشبکهتوزیعنیرویبرق

%1  6  
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 هاییازدهمودوازدهم)مگاوات(افزایشظرفیتتولیدطیدولت

1111دستیابیبهقدرتسرانهنصبشده
 واتبهازایهرنفر

دبی، تولید پراکنده و ت دیدپذینر در        های حرارتی، برق مگاوات نیروگاه جدید شامل نیروگاه 0152با به مدار دردوردن  

مگاوات در پایان سال،  قدرت سرانه نصب شده به    19952های جدید کشور به  و رساندن ظرفیت نیروگاه 8931سال  

وات رسید که شاخص بسیار ملموسی در رشد، توسعه و رفاه اجتماعی منرد         8222به  برای اولین بارازای هر ایرانی  

 کشور است.

هنا و     المللی، بنا تنوجنه بنه قنابنلنینت              های ظالمانه و شرایط دشوار بی  شود، علیرغم تحریم همان ور که مالحظه می   

بیشنتنرین      8931های کشور حتی در سال  های متخصصی  صنعت برق در ساخت داخل واحدهای نیروگاه    توانمندی

مگاوات احداث گردیده است که   0058های یازدهم و دوازدهم به میزان  های حرارتی طی دولت ظرفیت جدید نیروگاه 

سابقه بوده است. همچنی  به شرال جدول زیر بیشتری  ظرفیت تولیند ننینز بنه منینزان              های گذشته بی در طی سال 

 حاصل گردید.     8931مگاوات در سال  9931

 نوع نیروگاه
از شهریور تا پایان 

 09سال 

سال 

04 

سال 
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سال 

07 
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سال 
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سال 

07 
 مجموع

 8 33 0058 5 82 8959 3 83 933 0811 120 حرارتی

 0811  85 19 915 922 339 502 2 0 آبی برق

تولید پراکنده و 

 تجدیدپذیر
2 80  828 813 331 913 339 8108 

ارتقاء عملکرد و رفع 

 های حرارتی محدودی 
2 3  2  02 932 980 331 818  

 17987 4437 1793 9799 4994 034 9790 1999 مجموع
0 



اضافه شدن سالیانه بنخنش بنخنار         

ها   واحدهای سیکل ترکیبی نیروگاه   

)علیرغم عد  تخصیص هنای  ز         

هننای سننالننیننانننه( و        در بننودجننه 

های دقینق و تنوامنان         ریزی  برنامه

بخش تولید برق و دیسپاچنیننن         

ملی در انتخاب درایش واحندهنای       

بردای بنهنینننه و         نیروگاهی و بهره  

ریزی زمان تعمیرات واحدهنا     برنامه

)ب وریکه در اکثر اوقات واحدهنای     

سیکل ترکنینبنی و بنا حنداکنثنر             

راندمان داخل مدار باشند( موجنب     

رو در  گردید م ابق ننمنودار روبنه       

راننندمننان سننا نننه      8931سننال  

 دسترسیبهماکزیممراندمانواحدهایحرارتی

های حرارتی کشور به بیشتری  مقدار در طول تاری  صنننعنت بنرق و              نیروگاه

 % ارتقاء یابد. 9195به میزان   برای اولین بار
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های حرارتی کشور در س   مناسبنی در منقنایسنه بنا سناینر                 دهد، راندمان نیروگاه همان ور که نمودار زیر نشان می    

های حرارتی، ضرورت تبدیل واحدهای گازی باقیمانده    کشورهای جهان قرار دارد. جهت افزایش بیشتر راندمان نیروگاه   

 به سیکل ترکیبی با تامی  بودجه های  ز  بیش از هر زمانی وجود دارد.

 راندمانواحدهایحرارتیکشورهایمختلفجهان

Source: 2018 International Energy Efficiency Scorecard 

  



 ساعت(تولیدانر یبدونمصرفسوختفسیلی)میلیاردکیلووات

چهارمبرقکشوربدوناستفادهتولیدبیشازیک
 ازسوختفسیلی

% از     05، بیش از    برای اولین بار  

هنای    برق تولید شده توسط نیروگاه    

توسنط بنخنش       31کشور در سال    

بخار واحدهای سیکل تنرکنینبنی،        

دبنی، اتنمنی و        هنای بنرق     نیروگناه 

رو های نو به شرال جدول روبه  انر ی

و بدون استفاده از سنوخنت و ینا            

سوخت اضافی فسیلی ان ا  گرفته     

 است.

میلنینارد کنینلنووات        51 9809از  

ساعنت بنرق تنولنیندی در سنال            

میلیارد کیلنووات     139353، 8931

ساعت دن بدون استفاده از سوخت      

، منقنادینر     139353:  51 9809% =  0593یا سوخت اضافی فسیلی بوده یعنی  

 صورت جدول صفحه بعد بوده است. های گذشته به ای  درصد در سال

میلیارد کینلنووات سناعنت       139353نیز نشان می دهد که از  31مقادیر سال  

 38933 بخش بخار سیکل ترکیبی

 88 039 دبی برق

 9981  اتمی

 895 های ت دیدپذیر انر ی

 807370 جمع

8 



04 03 07 09 08 07 

819  % 8193 % 0290 % 8395 % 0298 % 0593 % 

میلیارد کنینلنووات       38933انر ی،  

ساعت دن با تبدیل واحدهای گازی      

به سیکل ترکیبی و بدون استفناده       

از سوخت اضافی تولید شده اسنت       

و ای  به دن معناست که نزدیک به     

میلیارد مترمکعب گاز در سنال       88

 جویی شده است. صرفه 8931

درحال حاضر نیز ظرفنینت قنابنل         

 1522تبدیل به سیکل ترکنینبنی        

بناشند کنه در قنالنب            مگاوات می 

قراردادهای بی  متقابل در دستنور      

کار وزارت نینرو قنرار دارد کنه بنا            

ان نا  این  امنر بنازهنم سنا ننه             

جوینی خنواهند شند و رانندمنان ظنرفنینت                  میلیارد مترمکعب گاز صرفه   80

% خواهد رسید و همچنی  از انتشنار    30های حرارتی کشور به بیش از      نیروگاه

ای در سال نیز جلوگیری به عمل خواهد   میلیون ت  گازهای گلخانه 39حدود  

 دمد.

جهت تسری  در امر مهم فوق، ضرورت دارد م ابق قانون مربنوطنه سنوخنت             

های سیکل ترکیبی بنه      صرفه جویی شده حاصل از احداث بخش بخار نیروگاه 

گذاران تحویل گردد که در ای  مورد نیاز به همکاری وزارت منحنتنر                سرمایه

 باشد. نفت می

 هایفسیلی)درصد(روندسهمتولیدبرقکشوربدونسوزاندنسوخت

1 



هایپیشرفتهنیروگاهیوساختداخلسیستم
  (MAPCS)هایجدیداستفادهدرنیروگاه

در   برای اولعیعن بعار     

طننراحننی و     31سننال  

هنای    ساخت سینسنتنم    

کنننننتننرل پننیننشننرفننتننه  

هنا در داخنل        نینروگناه  

کشور توسنط شنرکنت       

مپنا ان ا  گردید و روی     

دو واحنند نننیننروگنناهننی   

( 0و    8)غننرب کننارون     

نصب و ای  واحد هنا بنا        

های کنتنرل بنا       سیستم

دانش فننی اینراننی بنه        

شبکه سراسری متنصنل     

 گردیدند.

از ای  پس، نیروگاه های ساخت داخل با سیستم های کنترل پیشرفته ایراننی بنه مندار               

 خواهند دمد.
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 سازیشبکهبرقایرانوعراقسنکرون

هنای ننینروی     مابنین  وزارتنخناننه        31های برق ایران و عراق بر اساس توافقات بعمل دمده سال    سازی شبکه سنکرون

کرخنه  -با اتصال خط تبادلی العماره   31921982مورخ  88:01جمهوری اسالمی ایران و برق جمهوری عراق در ساعت  

خرمشهر، به صورت موفق ان ا  گردید. با توجه به اهمیت  -دغاز و در ادامه با در مدار قرار گرفت  خط دو  تبادلی بصره 

سازی و فراهم نمودن تمهیدات  ز  در منواجنهنه بنا رخندادهنای             ان ا  م العات جام  پیش از دغاز فردیند سنکرون      

های م العات امنیت و پایداری شبنکنه،    ای در حوزه سازی، م موعه اقدامات گسترده احتمالی در حی  فردیند سنکرون    

دمیز ای  امنر را     متری و اسکادا صورت گرفت که تحقق موفقیت برداری، مخابرات، تله ریزی تولید و تعمیرات بهره    برنامه

 میسر نمود.
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 حذفقبوضکاغذیدرشبکهتوزیعبرق
 )طرحملیقبضسبز(

طرال ملی قبن  سنبنز بنا هند             

حذ  قبوض کاغذی و تسهیل در       

ارائه خندمنات غنینرح نوری بنه          

اجنرا شند.      31مشترکی  در سال    

  9های نزدینک بنه        شماره تماس 

% از   31میلیون مشترک منعنادل       

دوری گنردیند      کل مشترکی  جم   

که در ارایه قبوض پیامکی و ای اد      

ارتباط دوسویه با مشترکی  منورد      

 گیرد. استفاده قرار می

ای اد هاب متمرکز قب  سنبنز و         

ای اد بسنتنر روینت و پنرداخنت           

های برق به صنورت       حساب  صورت

م ازی از اهم اقدامات ان ا  شنده      

بناشند     در طرال ملی قب  سبز می     

های مشناهنده و پنرداخنت           روش

غیرح وری قبنوض بنرق شنامنل        

هنای    سایت شرکنت    استفاده از وب  

های تلف  همراه،     توزی ، اپلیکیش  

سنامناننه پنرداخنت         80مشارکت  

، سامانه تلفنننی    )PSP(الکترونیک  

ها   بانک ATMهای  ، دستگاه8508

ها و ننینز دفناتنر       فروشگاه   POSو  

روستناینی    ICTپیشخوان دولت و    

بوده است که همچنننان در حنال         

توسعه و ارتقناء سن ن  خندمنات          

باشند. م موع اقدامات صنورت        می

های   گرفته به رشد درصد پرداخت    

% مننن نر        3193غیرح وری تنا    

 گردیده است.

تری  دستاوردهای طرال قب       مهم

سبز در شکل صفحنه بنعند دمنده         

است. ای  دستاوردها شامل حنذ     

تنن  کنناغننذ، بننهننبننود          8822

های عملکردی مثل قرائت،      شاخص

وصول م البات، تسهیل ارتباط بنا      

مشترک و ای اد فرصنت ارتنبناط         

 شود. دوسویه با مشترک می
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حذفقبضکاغذی
برقچهدستاوردهایی

 داشتهاست؟

مشاهده و پرداخت سری  
و دسان قب  برق فقط با 

 یک کلیک

مشاهده سوابق 
 مصر  و پرداخت 

 002حذ  چاپ و توزی  سا نه بیش از 
ت   8822میلیون قب  برق و عد  نیاز به 

 میلیون دفترچه(  1کاغذ )معادل حدود 

به کارگیری مأموران توزی  قب  در 
افزای دیگر نظیر  های ارزش فعالیت

 قرائت کنتور، وصول م البات و ... 

بهبود وصول م البات با تسهیل 
 های پرداخت  و افزایش شیوه

بهبود پوشش و 
 صحت قرائت 

امکان ارتباط دوسویه با مشترک 
رسانی به مشترک در  و اطالع

 حوزه مدیریت مصر  و ... 

امکان ای اد و توسعه سایر 
خدمات غیرح وری مبتنی 

 بر تلف  هوشمند 

فراهم دوردن زمینه کاهش دوره 
وصول م البات با کاهش دوره 
 قرائت از دو ماه به یک ماه 

جلوگیری از واردات بخش قابل 
 توجهی کاغذ در شرایط تحریم کنونی

 80جلوگیری از ق   سالیانه 
 هزار درخت
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 درصد61طراحینیروگاهملیساختداخلباراندمان

طرال نینروگناه      31در سال   

ملی با واحدهای پیشرفتنه     

ساخت داخل من نبنق بنا        

شرایط اقنلنینمنی ننقناط          

مختلف کشور و بنا اهندا        

افننزایننش تننوان، افننزایننش    

راندمان، ان باق با شنراینط      

محی نی و کناهنش        زیست

مصننر  دب ، کنننننتننرل       

هننا، کنناهننش      د ینننننده 

های احداث و بهبنود       هزینه

های تعنمنینرات، طنی         بازه

هنای    م العنات و بنررسنی     

علمنی و کنارشننناسنی و          

های ابتکاری )مانننند        طرال

تهیه گردیده و اولی  نمونه دن نیز با استفاده از واحد پیشرفته ساخت     ( HAS*طرال  

اجنرای دن     33% خواهد بود که قرار است در سنال     2 با راندمان   MGT75داخل   

 های کشور دغاز شود. در یکی از نیروگاه

*High Ambient Solution 
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  (8933)خاموشی صفر در تابستان 233اجرای کامل برنامه 
 به مدار دوردن دیسپاچین  پیشرفته ملی کشور 
 استفاده از میعانات گازی برای سوخت توربی  گاز 
  390ادامه کاهش تلفات در بخش توزی  و رساندن دن به% 
 93های حرارتی و رساندن دن به بیش از  ادامه افزایش راندمان متوسط سالیانه در نیروگاه % 
 شروع فعالیت اجرایی نیروگاه سیریک هرمزگان 
  2 شروع فعالیت اجرایی اولی  نیروگاه ملی با راندمان % 
   ارمنستان  –کیلوولت ایران  322اتما  خط سو 
  گرمایی کشور  به مدار دوردن اولی  نیروگاه زمی 
 های فناوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات توسعه فیبرنوری در بستر شبکه برق با استفاده از ظرفیت شرکت 
 افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه 
 های برق ایران، روسیه و جمهوری د ربای ان تکمیل م العه سنکرون سازی شبکه 
 های شبکه برق ایران توسعه دفاع سایبری در حوزه زیر ساخت 
 مابی  کشورهای من قه( برای اولین بارتوان راکتیو در شبکه برق کشور ) ریزی بهینه و زمان واقعی برنامه 
 راه ( اندازی بازار میان روزی intra- day marketدر شبکه برق ) 
  سازی سامانه بومی ( های راهبری شبکه برق EMS/SCADA) 
 بنزینی با موتورهای برقی  موتورسیکلت 52222های شار  برقی و جایگزینی  گسترش ایستگاه 
 های فنی و غیرفنی سازی سامانه تحول دی یتال در بخش توزی  برق براساس یکپارچه 
 های کشور  % از ظرفیت کل نیروگاه0های ت دیدپذیر به حداقل  افزایش سهم ظرفیت انر ی 
             حمایت کامل از ساخت کولرهای گازی با راندمان با  در کشور، تدوی  استاندارد و اجرایی نمنودن اسنتنانندارد

 های کولرگازی با همکاری وزارت صمت انر ی دستگاه

 1911برنامهویژهصنعتبرقدرسال21
 »سازوکارها«و»وسازهاساخت«ایران؛_ب_الف_هرهفته#درقالبپویش
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 وزارت نیرو 
 متاون  امور برق و انرژی

www.moe.gov.ir 


