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عبور نيروگاه اتمي بوشهر از مرز تولید  50میلیارد

کیلو وات ساعت برق پایدارو اقتصادی با انرژی پاک
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بازدید معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان
جناب آقای مهندس اسالمی از نیروگاه اتمی بوشهر
مهندس محمد اســامي ،معاون رئيسجمهور و
رئيس ســازمان انرژي اتمي ايران سهشنبه 23
شــهريورماه ،با حضور در نيروگاه اتمي بوشهر از
واحد يكــم اين مجتمع عظيم ملّــي و واحدهاي
جديد نيروگاهي در دست ساخت بازديد كرد.
رئیس ســازمان انرژی اتمــی پس از ورود به
نيروگاه اتمي بوشهر ،همراه با مديران و مسؤوالن
اين واحد صنعتي ،در محل بناي يادمان شــهداي
گمنــام نيــروگاه حضور يافت و به مقام شــامخ
شهيدان ايران اسالمي اداي احترام كرد.
وی در این بازدید از طرح احداث واحدهاي 2
و  3نيروگاه اتمي بوشــهر دیدن کرد و از نزديك
در جريان فعاليتهاي صــورت پذيرفته و روند
پيشرفت پروژهها قرار گرفت.
در ادامــه این بازدید معاون رئیس جمهور در
جلسهاي که با حضور مديران نيروگاه اتمي بوشهر
و شركت توليد و توسعه سازمان انرژي اتمي ايران
تشكيل شــد حضور یافت و ضمن تبادل نظر در
خصوص آخرین اقدامات و پیشرفتهای حاصل
شده پيرامون بهبود كار و فعاليت در اين نيروگاه،
توضیحات فنی در خصوص روند تحقیق و توسعه
و همچنین اقدامات آتی به ایشــان ارائه گردید
.در انتهای این جلســه ریاســت محترم سازمان
انرژی اتمی ضمن تشکر از زحمات کلیه عزیزانی

که از گذشــته تا کنون برای صنعت هســتهای
کشــور تالش کردهاند بیــان کردند که موضوع
حائــز اهمیت بــرای ما این اســت که بصورت
شــفاف برنامههای توســعهای و راهبرد توسعه
انرژی هســتهای را برای مردم کشور بیان کنیم
و با سرعت دادن به فعالیتهایی که بر سالمت،
محیط زیســت و زندگی مردم تأثیر دارد بتوانیم
نشان دهیم که فعالیتهای ما چه نتیجهای برای
آنها خواهد داشت.
همچنین ایشان با یادآوری بیانات مقام معظم
رهبری (مدظله العــای) درخصوص اهمیت برق
هستهای تا  ۳۰.۰۰۰مگاوات ،بیان کردند ضروری
است با رفع موانع و با برنامهریزی درست برای
تحقق هدفگذاری دستیابی به  8000مگاوات
برق هستهای حرکت کنیم.
ریاست محترم ســازمان با بیان این موضوع
که ســاختار خوبی در ســازمان مســتقر است
ولی ضروری اســت که بخشهــای موازی و یا
غیرضروری حذف شوند اظهار امیدواری کردند
که با رفع ایــن موارد بتوانیم بــدون تعارض و
تداخل با ســرعت خوبی به ســمت اهداف خود
حرکت کنیم .همچنین در ادامه ایشــان اهمیت
موضوع سرمایه انسانی را یادآوری نموده و بیان
کردند که آموزش و توســعه سرمایههای انسانی

باید به سوی حرفهای شدن و به روز شدن افراد
حرکــت کنــد و در کنار آن با اجرای درســت
شایستهســاالری و اجازه پیشــرفت به کارکنان
مستعد باعث افزایش انگیزه خدمت در کارکنان
شویم.
در انتهای این جلســه آقای مهندس اسالمی
با تأکید بر اهمیت مســئولیتاجتماعی سازمان،
انجام پروژههایی را که نیروگاه اتمی بوشهر باعث
رساندن منفعت و خیر برای مردم محلی باشند را
ضروری دانسته و تأکید نمودند که در حد منطقی
باید به این مسئولیتهای اجتماعی پرداخته شود.
بازديــد از واحــد يكم نيروگاه اتمي بوشــهر
برنامه بعدي رئيس ســازمان انرژي اتمي ايران
بود؛ مهندس اسالمی با حضور در واحدهای فنی
و بخشهای مختلف واحــد یکم ،ضمن دیدار با
پرسنل مجموعه و مهندســین نیروگاه ،از مركز
آمــوزش ،ســيموالتور ،اتاق كنترل ،ســاختمان
توربين ،پســت برق نيروگاه و ...بازديد به عمل
آورده و در جريان روند چگونگي فعاليت و توليد
انرژي در نيروگاه قرار گرفتند.
ديــدار با نماينده محترم ولي فقيه در اســتان
و امــام جمعه و نيز اســتاندار بوشــهر از ديگر
برنامههاي مهندس اسالمي در سفر يك روزه به
بوشهر بود.
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دوبرابر شـدن ظرفیت تولید انرژی هستـهای تا سال 2050
به اقدامات منسجم نیازمند است
براساس سناریوی با رشــد زیاد آژانس بین
المللــی انرژی اتمی پیشبینی میشــود ظرفیت
تولید برق هســتهای جهان از  393گیگاوات در
ســال  2020با افزایش دوبرابری به حدود792
گیــگاوات در ســال  2050خواهد رســید .این
نخســتین بار پس از حادثه فوکوشیما دایچی در
سال  2011اســت که ارزیابی تجدید نظر شده
 10درصد افزایش تولید برق را در قیاس با پیش
بینیهــای قبلی که میزان  715گیگاوات را برای
سال  2050پیشبینی میکرد نشان میدهد.
چهــل و یکمین ویرایش گــزارش “برآورد
انرژی ،برق و انرژی هســتهای تا ســال ”2050
بصورت دقیق و به تفصیل روندهای جهانی حوزه
انرژی هستهای را بصورت منطقهای ارائه نموده
و برآوردهــای خود از افزایش یا کاهش ظرفیت
تولید برق هستهای را ارائه میدهد .در سناریو با
رشد کم فرض شده که روند فعلی بازار ،فناوری
و رونــد تأمین منابع به مانند قبل ادامه داشــته
و همچنین قوانین ،سیاســتها و مقررات صریح
دیگری کــه بر تولید برق هســتهای تأثیر گذار
باشد نیز وجود نخواهد داشت .آژانس بینالمللی
انرژی اتمی درخصوص ســناریو با رشــد زیاد
پیش بینیهایی ارائه میدهد که اگرچه بســیار
بلندپروازانه هســتند اما این پیشبینیها محتمل
و از نظر فنی امکان پذیر میباشــند .سیاســت
کشورها در مورد تغییرات آب و هوا نیز در تهیه
سناریو باال مورد توجه قرار گرفته است.
میزان مصرف جهانی انرژی از ســال  2020تا
ســال  2030حدود  15درصد و تا ســال 2050
حدود  30درصد افزایش مییابد .انتظار می رود
که میزان مصرف برق با سرعتی بیشتر از قبل و
در حدود  2/4درصد در سال افزایش یابد و بدین
ترتیب از ســالها  2020تا  2050این مقدار دو
برابر شــود .همچنین پیش بینی می شود ظرفیت
کلی تولید برق تا سال  2030حدود  30درصد و
تا سال  2050بیش از دو برابر افزایش یابد.
بر اساس سناریوی با رشد کم ،ظرفیت تولید
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برق هســتهای جهان تا ســال  2030حدود 7
درصد کاهش یافته و سپس تا سال  2050تقریب ًا
با ســطح فعلی یعنی  392گیگاوات برابر خواهد
شد .اما بر اساس سناریوی با رشد زیاد ،ظرفیت
تولید برق هستهای تا سال  2030نزدیک به 20
درصد افزایش یافته و تا سال  2050در مقایسه
با تولید برق در ســال  2020این میزان بیش از
دو برابر خواهد شد .به هر روی در هر دو سناریو
پیش بینی میشود که سهم برق هستهای در کل
ظرفیت تولید برق جهان تا ســال  2050کاهش
یابد.
بر اســاس ســناریوی با رشــد زیاد آژانس
بینالمللی انرژی اتمی ،انرژی هستهای می تواند
تأمین کننده سهم  12درصدی از تولید برق در
جهان تا سال  2050باشد ،در حالی که این مقدار
در سناریویهای قبلی  11درصد تا سال 2050
پیشبینی شــده بود .انرژی هستهای حدود 10
درصــد از برق جهان را در ســال  2020تأمین
میکند .و مطابق سناریوی با رشد کم سهم پیش
بینی شــده برای تولید برق بدون تغییر و حدود
 6درصد از کل تولید برق در جهان خواهد بود.
حدود دو سوم راکتورهای هستهای دنیا بیش
از  30سال است که در حال فعالیت میباشند و
این موضوع نیاز به ایجاد ظرفیتهای هستهای
جدید را بمنظــور جبران از رده خارج شــدن
نیروگاههای قدیمی نشان میدهد .عدم قطعیت
در مورد جایگزینی این تعــداد از راکتورها که
قرار است در حدود سال  2030و بعد از آن به
ویژه در آمریکای شــمالی و اروپا از رده خارج
شوند باقی اســت .برنامههای مدیریت افزایش
عمــر راکتورها و بهرهبرداری بلند مدت از آنها
برای تعداد فزایندهای از راکتورها در حال اجرا
است.
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی میگوید که
تحقق ســناریوی با رشــد زیاد مستلزم اقدامات
قابــل توجهی در اجــرای ســریع فناوریهای
هســتهای نوآورانه ،ماننــد راکتورهای مدوالر

کوچک و راکتورهای پیشــرفته است .همچنین
آژانس خاطرنشــان مینماید که ســرعت فعلی
توسعه انرژی هســتهای بیانگر آن است که باید
اقدامات فوری و فعالیتهای پیوسته مانند شتاب
در ارائه فناوریهــای نوآورانه برای حفظ نقش
برق هستهای در ترکیب انرژی صورت پذیرد تا
همانطور که در سناریوی با رشد زیاد گفته شده
است تا سال  2050سهم حدود  12درصدی در
تولید برق محقق گردد.
آژانــس بینالمللی انرژی اتمی اظهار داشــته
کــه هرچند در چشــم انداز ســاالنه خود روند
جدیدی در زمینه تولید برق هستهای را مشاهده
نکرده اســت ولی این موضوع در حالی اســت
که کشــورهای جهان قصد دارند برای مقابله با
تغییرات آب و هوایی از سوختهای فسیلی دور
شــوند .در این بیانیه آمده است که بسیاری از
کشورها برای افزایش تولید انرژی قابل اطمینان
و پاک خود در حال بررســی اســتفاده از انرژی
هســتهای میباشــند .مطابق تعهداتی که ذیل
توافقنامه  2015پاریس بیان شــده اســت ،اگر
سیاســتهای مورد نیاز حوزه انرژی نگاشــته و
همچنیــن بازار انرژی ســرمایهگذاری در حوزه
فناوریهای کم کربن را تســهیل نماید میتواند
باعث حمایت از توسعه انرژی هستهای شود.
رافائل گروســی ،مدیر کل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی گفــت :پیشبینیهای جدید آژانس
بین المللی انرژی اتمی نشــان میدهد که انرژی
هســتهای همچنان نقش اساسی در تولید انرژی
کم کربن ایفا خواهد کرد.
یافتههــای این گــزارش نشــانههای دلگرم
کنندهای از افزایــش آگاهی عمومی درخصوص
اینکه انرژی هستهای در طول دوره بهرهبرداری
خود کربن در محیط منتشــر نمیکند را نشــان
میدهد و این موضوع در تالش ما برای دستیابی
به انتشار کربن صفر بسیار حیاتی است.
منبعworld-nuclear-news.org :
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شــرکت انرژی هســتهای امارات
( )ENECاز راه انــدازی واحد دوم
نیروگاه هســتهای این کشور  13ماه
پس از راه اندازی واحد یکم خبر داده
اســت .به این ترتیب باراکه به اولین
نیروگاه با چند واحد فعال در منطقه
تبدیل شده است.
اداره فدرال نظام هستهای امارات
( )FANRمجوز فعالیت واحد دوم را
به شرکت انرژی نواح بعنوان شرکت
بهرهبــردار صادر کــرد .مدیرعامل
شرکت انرژی هستهای امارات گفت
که راه اندازی واحد دوم نقطه عطفی
در تحقق برنامه صلــح آمیز انرژی
هســتهای این کشور اســت و با راه
اندازی واحد دوم ما اکنون در نیمه
راه رسیدن به هدف خود یعنی تأمین
حداکثــر یک چهــارم نیازهای برق
کشور و امکان رشد پایدار به موازات
دستیابی به اهداف تغییر آب و هوا در
امارات هستیم.
مدیرعامل شرکت بهرهبردار نیز
گفت :آماده ســازی برای اتصال به
شبکه سراسری برای شروع عملیات
تولیــد تجاری کمــاکان ادامه دارد.
وی افزود ما متعهد به ارائه باالترین
کیفیت بهرهبرداری در همه واحدها
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استفاده از انرژی هستهای نشان داد.

چهار واحــد نیــروگاه مدلAP-
 1400با طراحی کرهای در براکه واقع

آغازبهکارواحددومنیروگاهاتمیامارات
هســتیم و از شرکای خود در امارات
و سراسر جهان برای حمایت مستمر
ما در دستیابی به این مراحل مهم با
باالترین استانداردهای عملیاتی تشکر
میکنیم.
طی ماههای آینده اپراتورهای این
واحد روند افزایش تدریجی ســطح
قدرت را که به آن تســت افزایش
قدرت گفته میشود انجام میدهند.
این فرایند به طور مداوم تحت نظارت
و آزمایش قرار میگیرد تا با پایبندی

به تمام الزامــات نظارتی و باالترین
استانداردهای بینالمللی ایمنی ،کیفیت
و امنیت حداکثر میــزان تولید برق
حاصل شود.
مدیــر کل انجمــن هســتهای
بهرهبــرداران ضمــن تبریــک به
مدیرعامــل شــرکت بهرهبرداری
نیروگاه امــارات و تیم نیروگاه براکه
بخاطر گــذر از این مرحله مهم بیان
کرد که امارات متحده عربی شــیوه
انتقال به یک ســامانه برق پاک را با

در منطقه الظفرا در ابوظبی ســاخته
میشود .این نیروگاه در حال حاضر و
از هنگامی که در آوریل ســال جاری
شــروع به تولید تجــاری برق نمود
بزرگترین منبع تولید برق در امارات
متحــده عربی محســوب میگردد.
هنگامی که این نیــروگاه با ظرفیت
کامل فعالیت مینماید  5/6گیگاوات
ظرفیت تولید برق خواهد داشت که
باعث عدم انتشار بیش از  21میلیون
تن کربن در سال میشود.
ساخت واحد نخست نیروگاه براکه
در ســال  2012آغاز شــد و کار بر
روی واحدهای دیگر در فواصل تقریبا
ساالنه آغاز گردید .ساخت واحد دوم
در آوریل  2013آغاز شد و ساخت
واحدهای  3و  4نیز در مراحل پایانی
قرار دارند بطوری که تا ژوئن ســال
جاری واحد ســوم 94درصد و واحد
چهارم 89درصدپیشرفت داشتهاند.
نــواح یــک شــرکت ســهامی
بهرهبــرداری و تعمیرات و نگهداری
و زیرمجموعه شرکت انرژی هستهای
امارات و شرکت برق میباشد.

انجام مقدمات ساخت واحد جدید نیروگاه هستهای در ترکیه
طبق گفته مقامات شــرکت نیروگاه آک گویو
مقدمات ســاخت واحد چهارم نیروگاه هستهای
آک گویو ترکیه آغاز شــده است .حفاری برای
ساختمان راکتور ،ســالن توربین ،ساختمان کمکی
راکتور و سایر تأسیســات اصلی در دست اقدام
هستند .همچنین بطور مجزا شرکت نقشهبرداری
هلنــدی  Fugroیک پروژه پیچیده شــش ماهه
تعیین مشــخصات ســاحل دریا در شبه جزیره
ســینوپ  -محلی احتمالی برای نیروگاه هستهای
دوم  -را به نمایندگی از شرکت ترکیهای EUAS
 International ICCبه انجام رسانده است.
عملیات حفــاری این نیروگاه که در اســتان
مرســین واقع شــده ،مطابق با مجوزی که توسط
نظام ایمنی هستهای ترکیه در  30ژوئن صادر شده
آغاز گردید .مساحت این حفاریها  655متر مربع
و حداکثر عمق آن تقریبا  12.5متر اســت .تقریب ًا
 600هزار متر مکعب خاک در کل منتقل شده و
کارهای تقویت خاک در حال انجام است.
معاون اول شرکت آک گویو بیان کرد که انتظار
داریم امسال مجوز ساخت واحد چهارم را دریافت
کرده و کار ســاخت و ساز در مقیاس کامل را در
اوایل سال آینده آغاز کنیم .تا پایان سال ،ساخت
ساختمان بتنی و فونداسیون راکتور و ساختمانهای
توربین آغاز میشود و پس از آن تقویت تکیهگاهها

انجام می شــود و پس از تقویت مجدد تکیهگاهها
آک گویو به بزرگترین مرکز ســاخت هســتهای
جهــان با چهار واحد نیروگاهــی به طور همزمان
تبدیل خواهد شد .وی افزود ساخت همزمان چهار
واحد نیروگاه هستهای نیازمند تمرکز باالی منابع
است ،اما ما برای این کار آمادگی کامل داریم.
شــرکت روساتم در حال ساخت چهار راکتور
مــدل  VVER-1200در آک گویــو ،تحت مدل
اقتصادی  BOO Build-Own-Operatمیباشــد.
ســاخت اولین واحد در سال  2018آغاز شد و راه
اندازی آن برای  2023برنامهریزی شــده است.
انتظار میرود این نیروگاه با ظرفیت تولید 4800
مگاوات حدود  10درصد از نیازهای برق ترکیه را
تامین نماید.
مطالعات تکمیلی نیروگاه سینوپ
به تازگی پروژه شــش ماهه تعیین مشــخصات
زمینشناسی ساحل سینوپ به منظور امکانسنجی
برای ســاخت دومین مجتمــع نیروگاهی در این
ساحل تکمیل شده اســت .روس اتم مجموعهای
از مطالعات زمینشناســی را انجام داده که شامل
آزمایش نفوذ و نمونهبرداری و تشــکیل سنگ از
اعماق  20تا  50متری آب بوده که نمونهها توسط
تیمهایی در ترکیه و هوستون تگزاس مورد تجزیه

و تحلیل قرار گرفتهاند.
این مطالعه بر مبنای چندین تحقیق گذشته که
در سال  2013انجام شده بود ،انجام شده است و
اطالعات جدیدی را در مورد شــرایط زیرسطحی
ســایت در اختیار مهندســان برای طراحی ایمن
سازههای ساحلی و اقدامات ایمنی در برابر زلزله
مهیا کرده است.
ســینوپ ،در ساحل دریای ســیاه ،مدتهاست به
عنوان مکانی برای ســاخت دومین نیروگاه هستهای
ترکیه مورد بررسی قرار گرفته و ساخت چهار راکتور
مدل  ATMEA1برای این سایت پیشنهاد شدهاست.
منبعWNN :
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برگزاری مرحله ا ّول دهمین جشنواره سراسری قرآن کریم
صنعت هستهای کشور در نیروگاه اتمی بوشهر
مرحلهی نخســت دهمین جشنواره سراسری
قرآن کریم صنعت هستهای کشور در نیروگاه
اتمی بوشهر برگزار شد.
این مرحلــه به عنــوان فــوق برنامههای
جشنواره در  3رشتهی تالوت ،یک سوره یک
نقاشــی و قصهگویی ویژه فرزندان کارکنان در
دو گروه ســنی زیر  7ســال و  7تا  12ســال
برگزار گردید که در مهلت تعیین شــدهی 1

ماهه از  15تیرماه تا  15مردادماه عالقهمندان
به شرکت در جشنواره ،آثار نقاشی و فیلمهای
قرائت قرآن و قصهگویی خود را به دفتر روابط
عمومی نیروگاه اتمی بوشهر ارسال نمودند .در
ردهی ســنی زیر  7ســال  61نفر و در گروه
ســنی  7تا  12ســال نیز  97نفر و در مجموع
 158نفر از فرزندان همکاران در این برنامهی
قرآنی شرکت کردند .پس از جمعآوری آثار،

در راستای تشویق آیندهسازان به فعالیتهای
قرآنی و مذهبی ،به تمامی شــرکت کنندگان
هدیه تعلق گرفت.
الزم به ذکر اســت مرحلهی نهایی دهمین
جشنواره سراسری قرآن کریم صنعت هستهای
کشور در رشتههای حفظ ،قرائت ،اذان و مفاهیم
در تاریخ  19بهمنماه سالجاری برگزار خواهد
شد.

پاک و  قابل اعتماد .هستهای
واكسيناسيون عليه بيماري كوويد 19-در نیروگاه اتمی بوشهر
به دنبال برنامهريزي و سياست كالن كشور
در خصوص واكسيناسيون عمومي عليه بيماري
كوويد ،19-مجموعه نيروگاه اتمي بوشــهر نيز
همگام و همراســتا با سياســتگذاري مذكور،
اقدام به انجام مكاتباتي با شركت توليد و توسعه
انــرژي اتمي ايــران نمود و با توجــه اهميت و
ضرورت صيانت از سالمت كاركنان و حساسيت
و اولويت عملكرد نيروگاه در توليد ايمن و پاياي
برق كشور ،پس از آمادهســازي بستر مناسب
براي انجام واكسيناســيون در كمپ مســکونی
مرواريد مطابق با الزامات و مقررات پزشــكي
و بهداشتي مربوطه در اين زمينه ،واكسيناسيون

4

ت و حساســيتهاي
كاركنــان به ترتيب اولوي 
شغلي تعيين شده در واحد يكم ،مجموعه مجري
طرح و شــركتها و پيمانكاران تابعه از تاريخ
 1400/04/30آغــاز و با توجه به سررســيد
دريافت نوبت دوم واكسن ،واكسيناسيون نوبت
دوم نيز از تاريخ  1400/05/30شــروع و در
حال انجام ميباشد.
الزم به ذكر اســت ســازماندهي الزم براي
آن تعــداد از كاركنــان نيز كه بــه هر دليلي
ماننــد مرخصي ،ابتــا به كرونــا و ...موفق به
واكسيناســيون نشــدند ،در حــال پيگيري و
برنامهريزي ميباشد.
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به مناسبت فـرا رسیدن هفتهی دولت و روز کارمند؛ از کارمندان نمونه
نيروگاه اتمي بوشهر تقدیر شد
چهارشــنبه  10شــهريورماه
سالجاري ،مراســم بزرگداشت
هفتــه دولت و مراســم تقدير از
كارمندان نمونه در نيروگاه اتمي
بوشهر با رعايت كامل پروتكلهاي
بهداشتي برگزار شد.
به گزارش نیروگاه اتمی بوشــهر
با توجه به شــرایط خاص کشــور
در جهت مقابله با شــیوع ویروس
کرونا و لــزوم رعايت پروتكلهاي
بهداشــتي ،بــه ابتكار مســؤولين
نيروگاه ،اين مراســم همچون سال
گذشــته به صورت ويدئوكنفرانس
بيــن مديريتها برگزار شــد .در
اين مراســم كه با حضــور محمود
جعفري معاون سازمان و مدیرعامل
شرکت توليد و توسعه انرژي اتمي
ايران ،رضا بنــازاده رئيس نيروگاه
و مديرعامل شــركت بهرهبرداري
نيروگاه اتمي بوشــهر و مســعود
نصــوري مجــري طــرح احداث
واحدهــاي  2و  3و همچنين ارتباط
تصويري با مسؤولين سازمان انرژي
اتمي و اعضاي هيأت مديره شركت
توليد و توسعه انرژي اتمي در تهران
برگزار شد ،پس از تالوت آياتي چند
از كالماهلل قرآن مجيد ،بنازاده طي
سخناني ضمن گراميداشت هفتهي
دولت و تشــکر از کلیــه کارکنان
نیروگاه اتمی بوشهر به خاطر انجام
مطلوب وظایف و فعالیتهای جاری،
بر اهميت تقدير از كارمندان نمونه
تأكيد نمود .بنازاده ضمن تشکر ویژه
از کارکنان نیروگاه اتمی بوشــهر ،با
اشــاره به روند انتخاب کارمندان

نمونه اظهار داشت« :انتخاب کارمند
نمونه در نیروگاه اتمی بوشهر به دو
دلیل از ویژگی خاصــی برخوردار
است؛ یکی به این دلیل که نیروگاه
اتمی بوشهر جایی است که به اقرار
و اذعان همگان ،یکی از حساسترین
و مهمتریــن مراکز تولیدی صنعتی
کشــور اســت و دروازهای اســت
بــرای ورود یک تکنولــوژی نو به
کشــور عزیزمان و به خودی خود
همهی کســانی که در این نیروگاه
فعالیت میکنند و در این امر خاص
مشارکت دارند ،افرادی برگزیده و
نمونه هستند .دلیل دوم این که این
عزیزان با تخصص ویژه و زمینههای
کاری متنوعی کــه دارند همه در
کنار هم به عنوان یــک تیم واحد
در راســتای یک هــدف واحد گام
بر میدارند و این هدف و نتیجهی
واحد محقــق نمیشــود مگر این
که کار تیمــی و گروهی به صورت
متحد ،ســازماندهی و برنامهریزی
شــده و هماهنگ صــورت پذیرد.
همــه اجزای مشــارکت کننده در
فرایند تولید در قسمتهای اجرایی،
نظارتی ،پشتیبانی ،حفاظتی و ...همه
و همه با انجام صحیح وظایف خود
ایــن هدف را محقــق میکنند که
تولید ایمن و مطمئــن و اقتصادی
برق و بهرهبــرداری از این مجتمع
عظیم ملّی را انجام دهند».
رئیــس نیــروگاه و مدیرعامل
شــرکت بهرهبرداری نیروگاه اتمی
بوشهر در بخش پاياني سخنان خود،
ضمن ارایهی گزارشی از مهمترین

فعالیتهای صورت پذیرفته ،یاد و
خاطــرهي زندهياد دكتر احمديان و
همچنين همكاراني را كه طي ســال
قبل ،درگذشته و از جمع خانوادهي
نيروگاه اتمي جدا شده بودند ،گرامي
داشت.
جعفــري معــاون ســازمان و
مدیرعامل شــرکت توليد و توسعه
انرژي اتمي ايران ســخنران بعدي
بود كه در ابتدای بیانات خود ضمن
گراميداشــت هفتهی دولت و لزوم
زنده نگه داشــتن يــاد و خاطرهي
شهدای انقالب اسالمی ،با اشاره به
وضعیت خاص کشــور در وضعیت
همهگیری ویــروس کرونا ،خطاب
بــه کارکنان نیروگاه اتمی بوشــهر
عنوان نمود« :ســالی که گذشــت،
سال دشــواری بود .سالی که عالوه
بر مسؤولیتهای بســیار سخت و
ســنگینی که به عنوان بهرهبرداری
از نیروگاه اتمی بوشــهر داشتید با
موضوع کرونا هم مواجه بودید .جا
دارد از تکتک شــما کارکنان این
نیروگاه تشکر کنم به خاطر رعایت
شیوهنامهها و تالشهایی که باعث
افتخار ما در ســطح کشــور شد و
همهجا بر این نکتــه تأکید کردیم
که مدیران و کارکنان نیروگاه اتمی
بوشــهر به گونهای شــیوهنامهها را
رعایت کردند که این مجتمع صنعتی
بــا تعطیلی روبرو نشــد و این یک
رکورد بود که این نیروگاه توانست
در بحبوحهی کرونا بدون هیچ وقفه
و مشکلی به کار خود ادامه دهد».
وی سپس با اشاره به انجام موفق

تعميرات و تعويض سوخت ساليانه
نيروگاه ،ســخنان خود را چنين پي
گرفت« :ما در سال گذشته علیرغم
تمام مشکالت ،موفقیتهای بزرگی
را به دســت آوردیم کــه برخی از
این موفقیتهــا بینظیر بود و برای
ا ّولینبار حاصل میشد که به عنوان
نمونه میتوان بــه ابداعاتی که در
روند کار تعمیرات توانستیم به انجام
برسانیم و همچنین کار عظیمی که
در حوزه پمپخانه صورت پذیرفت،
اشــاره کرد که جــا دارد از همهی
دستاندرکاران تقدیر و تشکر شود».
تشــريح برنامههــاي پيشرو و
تأكيد بر ادامهي روند رو به رشــد
نيروگاه اتمي بوشــهر در حوزههاي
مختلــف ،پايانبخــش ســخنان
مدیرعامل شــرکت توليد و توسعه
انرژي اتمي بود.
پس از آن مديريتهاي مختلف
نيــروگاه اتمي بوشــهر بــا ارتباط
تصويري و صوتــي از محل دفاتر
خود با رعايت فاصلــه اجتماعي و
پروتكلهــاي بهداشــتي ،هر كدام
ضمن توضيحــي مختصر در مورد
فعاليتهاي مجموعــه ،كارمندان
نمونه را معرفي كرده و تنديس ،لوح
تقدير و هديه در نظر گرفته شده را
تقديم ايشان كردند .همچنين مدير
نمونه نیروگاه نیز پــس از معرفي
و ايراد ســخناني كوتــاه در مورد
رونــد فعاليتهاي انجام شــده در
مجموعهي تحت مديريت ،از طرف
مسؤولين نيروگاه تنديس ،لوح تقدير
و هديه خود را دریافت نمود.
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رقابت قدرتهای جهانی برای ساخت راکتورهای کوچک

وقایع کلیدی نیروگاه
بوشهر در شهـریور مـاه

سال
1390

رسیدن توربین نیروگاه به
 3000دور در دقیقه

 12شهریور
1390

اولین اتصال ژنراتور به شبکه
برق سراسری

 9شهریور
1391

دستیابی به صد درصد قدرت
راکتور و تحویل 1000
مگاوات برق به شبکه برق

سال
1394

دومین تعویض سوخت واحد
یکم نیروگاه اتمی بوشهر

6

نشــریه لوموند در گزارشی نوشت که روسیه،
آمریکا ،چین و فرانسه با سرعت قابل توجهی
کار بر روی ســاخت واحدهــای نیروگاهی با
راکتورهای کوچک هستهای را آغاز کردهاند.
این نوع نیروگاهها در مقایســه با نیروگاههای
اتمی بزرگ ،قابل اطمینانتر هستند و هزینههای
کمتری را برای دولتها ایجاد میکنند.
تغییرات جــوی در کره زمین دانشــمندان
را مجاب کــرده تا برای تولیــد کمتر گازهای
گلخانــهای ،راکتورهای کوچک را طراحی کنند.
شــرکت روس اتم اخیرا ً در منطقهای از شرق
دور اجرای طــرح نیروگاه کوچــک را با توان
 ۵۰مگاوات آغاز کــرد .این نیروگاه کوچک به
روســیه اجازه میدهد تا به اکتشاف و استخراج
مواد معدنــی از جمله طال در مناطق دور افتاده
سیبری بپردازد.
شــرکت روس اتم قصد دارد تا سال ۲۰۲۴
نیروگاههای هســتهای شــناور در مناطق قطب
شــمال ایجاد و تاسیســاتی مشــابه را بر روی
ناوچههای نســل جدید نیــروی دریایی نصب
کند .این نیروگاههای هستهای کوچک ،صفحهای
جدیــد در صنعت انرژی را بــاز خواهند کرد.
این مدل راکتورها در حال حاضر بر روی ســه
مدل از نسل جدید یخشــکنهای روسی مورد
اســتفاده قرار گرفته است .شــرکت اتمفلوت
از زیرمجموعههــای روساتم قرارداد ســاخت
 4نیــروگاه مــاژوالر کوچک را بــرای منطقه
بایماســکایا که یکی از بزرگترین ذخایر معدنی
بســیار غنی در جهان از نظر مس و طال است
را منعقد کرده اســت .در حال حاضر نیز برق
این منطقه از طریق نیروگاه هســتهای شــناور
آکادمیک لومونوســوف تأمین میگردد و قرار
است نیروگاه ماژوالر جدید بر روی خشکی 20
مگاوات برق برای توسعه این منطقه تولید کند.
به گفته مدیرعامل اتمفلوت این قرارداد نه تنها
برای این شــرکت درخشــان و مهم است بلکه
برای بازار جهانی نیروگاههای کوچک قابل حمل
نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.
اگر چه روســیه مدتهاســت در این حوزه
فعالیت میکند اما گویا فعالیت چین با کمی تاخیر
مواجه شــده است ،شرکت ملی هستهای چین از
آغاز ساخت و ساز در جزیره هاینان ،در جنوب
این کشــور خبر داد .چین می گوید این اولین بار

در جهان خواهد بود که ایــن مدل از نیروگاهها
وارد عرصــه خدمات تجاری میشــوند هرچند
تاریخ بهرهبرداری از آن مشخص نشده است.
ایاالت متحده تمایل دارد بعنوان قدرت برتر
فناوری هســتهای باقی بماند به همین خاطر به
مدت  10ســال برای توســعه این فناوری به
شــرکتهای پیشــرو در این حوزه یارانه داده
است .شرکت نواســکیل پاور قصد دارد نمونه
اولیه خود را تا ســال  2029بــه بهرهبرداری
برساند .همچنین از سال  2008شرکت تراپاور،
شــرکتی که بیل گیتس ،بنیانگذار مایکروسافت
ایجاد کرده اســت در این حوزه فعالیت میکند
و این شرکت به همراه شرکت جنرال الکتریک
هیتاچی قصــد دارد در چند ســال آینده یک
نیــروگاه  350مگاواتــی را در محــل نیروگاه
زغال ســنگ در وایومینگ راهانــدازی کند .از
سوی دیگر شــرکت نواسکیل پاور قراردادی را
با شــرکت انرگواتم اکراین برای امکانســنجی
اســتقرار نیروگاههای ماژوالر کوچک در کشور
اکراین به امضاء رســانده است که شامل انجام
مطالعه امکان سنجی برای سایتهای پیشنهادی
اجــرای پــروژه ،تکمیل جدول زمانــی انجام و
تحویل پروژه ،بررســی هزینهها ،بررســیهای
فنی ،صدور مجوز و همچنین طراحی و مهندسی
پروژه و نیز پشتیبانی از آن میباشد .راکتورهای
شرکت نواســکیل راکتورهای آب تحت فشار
با ظرفیت  77مگاوات هســتند و در گروههای
چهار ،شــش یا دوازدهتایی ساخته میشوند .این
شــرکت در شــرح راکتورهای خود از آنها به
عنوان تأمیــن کننده برق ،تولید کننده گرمایش
منطقهای ،نمک زدا و تولید کننده هیدروژن یاد
کرده است.
فرانســه که مدتهاســت تنها به راکتورهای
بزرگ (مانند قدرتمندترین نمونههای  EPRدر
جهان) عالقــه دارد نیز به دنبال جایگاه خود در
این حوزه است .در سال  2019کمیسیون انرژی
اتمی فرانســه با همکاری شــرکتهای ناوال و
تکنیک اتم از پروژه راکتور  300تا  400مگاوات
به نام نووارد رونمایی کردند .آنها میخواهند این
راکتور را در ابتدای دهــه آینده به بازار عرضه
کنند تا بدین وســیله ســهم محدود فرانسه در
صادرات صنعت هستهای را افزایش دهند.
منبعworld-nuclear-news.org :
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گزیده فعالیت های شورای فرهنگ در مرداد و شهریور ماه ۱۴۰۰
برگزاری نمایشگاه و میز مهربانی جهت کمک به نیازمندان
برپایی نمایشگاه محصوالت فرهنگی (لوازم التحریر جهت خرید سال تحصیلی جدید)
ایجاد میز مهربانی (جمعآوری کمکهای همکاران جهت نیازمندان در سال تحصیلی جدید).

دهه امامت و والیت (قربان تا غدیر)
اطالعرسانی و جمعآوری کمکهای نقدی همکاران به منظور تهیه قربانی به مناسبت عید سعید قربان.
تهیه ،ذبح و طبخ غذا در ایام عید غدیر خم و توزیع در بین نیازمندان توسط امام محترم جماعت
توزیع بستههای پذیرایی و بهداشتی در سطح کلیه کارکنان شرکت ،با رعایت شیوهنامههای بهداشتی.
تهیه و اهداء یادبود غدیر (لیوانهای سفالی منقوش به جمله مهم پیامبر اکرم (ص) در خطبه غدیر من کنت
مواله فعلی مواله) به کلیه همکاران در شرکت.
برگزاری مسابقهای تحت عنوان مسابقه "خطبه غدیر" با اهدای جوایزی به  5نفر از برندگان محترم در
سطح شرکت.
انجام تزئینات محیطی در ســطح شرکت و تبلیغات و ارائه محتواهای مرتبط با اعیاد غدیر و قربان در
فضای مجازی پورتال عمومی شرکت.

برنامـههای روز پزشـک
تقدیر از پزشک شرکت در روز پزشک با اهدا ،گل و لوح تقدیر به امضای معاون محترم سازمان
و مدیرعامل شرکت.
تهیه کیت تشــخیص سریع ویروس کرونا ( )Rapid testبه منظور استفاده در سطح کارکنان به
تشخیص پزشک معتمد جهت پیشگیری از همهگیری بیماری در شرکت..

تبلیغـات محیطی (محرم و صفـر)
سیاهپوش نمودن و تبلیغات محیطی جهت برگزاری مراسمات محرم و صفر
دائر نمودن میز فرهنگی و ارائه اقالم فرهنگی در ماه محرم جهت استفاده همکاران
ایراد سخنرانی ها و پخش مداحی
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گزارش عملکرد تولید برق واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰
واحد يكم نيروگاه اتمي بوشــهر درمجموع
در ســالهاي راهاندازي از ســال  1390و
بهرهبرداري تجاري از مهرماه  1392تا پایان
شهریورماه  ،۱۴۰۰بهميزان  ۵۰۱۷۰ميليون
كيلوواتســاعت برق توليدكرده و ميزان
نكيلوواتساعتتحويلشبكه
 ۴۵۶۵۴ميليو 
برق سراسري شده است .نیروگاه اتمی بوشهر
در ســال (۱۴۰۰تا پایان شهریورماه) حدود
 ۲۴۴۴میلیونکیلوواتساعتبرقتولیدکرده
و بهمیزان  ۲۲۱۰میلیون کیلوواتســاعت
برق به شبكه برق سراســري تحويل داده
است .در مجموع سالهای فعاليت واحد يكم
نيروگاه اتمي بوشــهر از سال  1390تا پایان
شهریورماه  ،۱۴۰۰ميزان كل صرفهجويي كه
در مصرف سوختهاي فسيلي صورت گرفته
معادل حدود  ۷۹ميليون بشكه معادل نفت
خام بوده است .همچنين در مجموع سالهای
راهاندازي و بهرهبرداري نيروگاه بوشــهر تا
کنون از انتشار حدود  ۴۴ميليون تن گازهای
آالينده جلوگيري شده است.

واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر در تاریخ  23بهمنماه 1396
برای انجام عملیات سوختگذاری سیکل پنجم از مدار تولید
خارج شــد و در تاریخ  1397/02/11به شبکه برق متصل
شده است و عملیات سوختگذاری سیکل ششم در تاریخ
 ۱۳۹۷/۱۲/0۷آغاز شد و نیروگاه در تاریخ 1398/۰۲/0۹
وارد مدار تولید شد .واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر برای انجام
عملیات سوختگذاری سیکل هفتم در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
از مدار تولید خارج شــد و در تاریخ  ۱۳۹۹/۴/۱وارد مدار
توليد برق شد .در تاریخ  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸نیروگاه برای انجام
تعمیرات و عملیات سوختگذاری از مدار تولید خارج شد و
در تاریخ  ۱۴۰۰/۰۳/۰۲به مدار تولید بازگشت.

واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر پس از موفقيت در تستهاي
دوره راهاندازي در مهرماه  1392به شــركت بهرهبرداري
نيروگاه اتمي بوشــهر -زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی
تولید و توســعه انرژی اتمی ایران -تحويل داده شــد .پيش
از اين تاريخ نيز نيروگاه اتمي بوشــهر در مرحله راهاندازي
قرار داشــت كه توليد برق همراه با تستهاي مختلف فني
همراه بود .سیکل دوم سوختگذاري و تعميرات نیمه اساسی
نيروگاه اتمی بوشهر در  15بهمن  1392شروع و پس از پایان
عملیات در چهارم تيرماه  1393بار ديگر به شبكه سراسري
برق متصل شد .سوختگذاری سیکل سوم و تعميرات اساسی
در سال  1394انجام و پس از پايان این عمليات ،نیروگاه در
تاريخ  1394/12/11به شبکه برق سراسري متصل شد .در
تحويلبهشبكهبرق
توليد كل
تاريخ  1395/11/03بهمنظور عمليات سوختگذاري سیکل
سال
(ميليون كيلووات ساعت) (ميليون كيلووات ساعت)
چهارم و تعميرات نيمهاساســي از مدار خارج و پس از اتمام
۴۳۴۴۴
۴۷۷۲۶
عمليات در تاريخ  1396/01/17وارد مدار توليد برق شد1390-139۹ .
توليدكل و تحويل به شبكه برق واحد یکم نيروگاه بوشهر
از سال  1390تا پایان تیرماه ۱۴۰۰

(میلیون بشکه معادل نفت خام)
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ناشي از توليد برق در واحد یکم نيروگاه اتمي بوشهر
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انتشار  CO2به ازای هرمگاوات ساعت

 1000کیلوگرم

میانگین انتشار
در نیروگاههای
با سوخت زغال
سنگ

 500کیلوگرم

میانگین انتشار
در نیروگاههای
گازی

 0کیلوگرم

نیروگاههای
هستهای

شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
معاونت برنامهریزی و توسعه

www.nppd.co.ir

