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برگزاری مراسم تودیع و معارفه

روز دوشــنبه مورخ  1401/2/19در مراسمی با
حضــور معاون محترم رییس جمهور و ریاســت
سازمان انرژی اتمی ایران ،هیئت همراه ،میهمانانی
از شرکتهای تابعه و همچنین با حضور همکاران
این شرکت در محل شرکت تولید و توسعه انرژی
اتمی ایران مراســم تودیع جنــاب آقای محمود
جعفری و معارفه جناب آقای حســین درخشنده
بهعنوان سرپرست شرکت مادر تخصصی تولید و
توسعه انرژی اتمی ایران برگزار شد.
در ابتدای این مراسم و پس از تالوت قرآن و
پخش سرود ملی ،جناب آقای جعفری در جایگاه
اجرای مراســم حضور یافته و اظهار داشتند که
از مجموع ســالهای خدمتی خود  21سال را در
ســازمان انرژی اتمی ایران ســپری کردهاند و از
این سالها نیز  18سال بهصورت مستقیم در حوزه
نیروگاههای اتمی فعالیت داشتند که  16سال آن
را در بوشــهر خدمت کردهاند .ایشان این حضور
را توفیق و افتخاری برای خود دانســته و با توجه
به اینکه در این دوره ،واحد یکم نیروگاه بوشــهر
به بهرهبرداری رســید و این افتخار که کشور ما
در زمره کشورهای دارای نیروگاه اتمی قرار گیرد
برای این شــرکت به ثبت رسید ،ابراز امیدواری
کردند که خداوند ایــن دوره را بهعنوان باقیات
صالحات از ایشان بپذیرد.

آقای جعفری عنوان داشــتند که در این دوره
اولویــت اول بــرای مجموعه تحت هدایتشــان
بهرهبرداری ایمن از نیروگاه بوشــهر ،اولویت دوم
تــاش برای رفع موانع در ســاخت واحدهای 2
و  3و اولویت ســوم نیز راکتور خنداب بوده که
به حمداهلل در مســیر خوبی قرار دارد .ایشان در
انتهای سخنان خود ضمن تشکر از کلیه همکارانی
که با ایشان همکاری داشتهاند ،توفیق روزافزون
را برای این مجموعه آرزو نمودند.
ســپس جناب آقای درخشنده ضمن تشکر از
تالشهای شــبانه روزی و خالصانه آقای جعفری
در مراحل احداث واحــد یکم و همچنین برنامه
توسعه واحدهای جدید ،با اهدای تقدیرنامهای از
جانب همکاران شرکت از ایشان قدردانی نمودند.
سرپرســت شرکت تولید و توســعه انرژی اتمی
ایران ضمن تشکر از ریاست سازمان برای اعتماد
به ایشان برای سپردن مسئولیت این شرکت به
ایشان ،عنوان داشــتند از آنجا که اولویت اصلی
در اداره نیروگاههــا تولید ایمن برق هســتهای
میباشد ،این مهم برای مجموعه ما هم در صدر
امور بوده و نقشــی اساســی را خواهد داشت ،به
همین منظور رعایت اصول و اســتانداردها بسیار
الزم و ضروری است .موضوع دوم اینکه ،حفظ و
اســتفاده از کارکنان باصالحیت شاغل در حوزه
نیروگاهی از مهمترین الزامات و پیشنیازها برای
موفقیــت در اداره ایمن ،مطمئــن و اقتصادی از
نیروگاههای اتمی بوده و این صنعت دستاوردهای
فراوانی برای ارائه به نســل جوان در بُعد توسعه
فنی و فرهنگ ســازمانی و علمی دارد ،به همین
خاطر ،انتقال دانش و تجربه از کارکنان فعلی که
نســل اول این حوزه بوده و در ارتباط مســتقیم
با پیمانکار بودهاند بــه کارکنان جوان از اهمیت
ویژهای برخوردار است.
همچنین درک صحیــح از مؤلفههای فرهنگ
ایمنی و ارتقای دائم این فرهنگ در نســل فعلی
و آتــی مهمترین عامــل در اداره ایمن و مطمئن

نیروگاه اتمی است که نیاز به مراقبت دائمی دارد.
در انتها ایشان ضمن تأکید بر مقوله منابع انسانی،
حفظ کرامت کارکنان که در ارزشــهای سازمانی
شرکت نیز بدان اشاره شده است ،را ویژگی مثبت
شخصیتی برای همه کارکنان ،به ویژه مدیران در
مواجهه با کارکنان برشمردند و اشاره کردند که
الزم اســت به کارکنان بر اساس میزان قابلیت،
توانمنــدی و اثرگذاری بها داده شــود ،زیرا این
مسأله برای حفظ و نگهداشــت نیروهای ارزش
آفرین اهمیت باالیی دارد.
پس از ایشــان ،ریاست محترم سازمان انرژی
اتمی ایــران پس از اهــدای تقدیرنامه به آقای
محمــود جعفری و ابــاغ حکم آقای حســین
درخشــنده ،ضمن سخنانی از تالشــهای آقای
جعفری که ایشان را فردی کارآمد و وقف انقالب
معرفی نمودند تشکر نموده و او را نماد مشخص
انقالبیگری دانســتند .آقای مهندس اسالمی با
ذکر این نکته که انتصاب درون سیســتمی برای
ایشان به این خاطر مهم بوده تا بدین وسیله رشد
سلسله مراتبی را به آحاد افراد سازمان و واحدها
نمایان نمــوده و به همین خاطر انگیزه ،نشــاط،
تعلق ،وفــاداری ،هماهنگی ،همراهی و یکپارچگی
کارکنان روزافزون شود .ریاست سازمان با ذکر
این نکته که آقای مهندس درخشنده اولین عنصر
سازمانی در شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه
انرژی اتمی ایران هســتند که در مسیر انتصاب
بهعنوان معاون ســازمان و مدیرعاملی شرکت
قــرار گرفتهاند ،بیان کردند کــه به همین دلیل
عملکرد ایشان برای همیشه ماندگار خواهد بود.
ایشان با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری
درخصوص بحث هســتهای عنوان داشــتند که
باید این توصیهها و حمایتهای ایشــان را قدر
دانســته و برای تحقق آن ظرفیتسازی مناسب
انجام شود.
در انتهای مراسم ایشان برای آقای درخشنده
و دیگر همکاران آروزی توفیق نمودند.
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انجمن جهانی بهرهبرداران نیروگاههای هستهای

معرفی وانو
وانو ،سازمانی غیردولتي است که
در چارچوب فعاليتهاي تعریف
شده به سازمانهاي بهرهبرداري
و نيروگاههاي اتمي امکان میدهد
تــا در فضایــي آزاد بــه تبادل
اطالعات بپردازند و با اســتفاده
از تجربيــات خــود و بهرهگيري
از تجــارب همتایانشــان در
نيروگاههاي اتمي سراسر گیتی به
هدفی مشترک كه همان افزايش
ايمنــي نیروگاههــای هســتهای
است ،دســت پيدا كنند .انجمنِ
ِ
برداران هســتهای
جهانــیِ بهره
(وانو) ،1هر شــرکت و کشــوري
در جهــان را کــه دارایِ نیروگا ِه
هســتهایِ تجاری است به منظو ِر

نیل به باالترین اســتانداردهایِ
ممکــنِ ایمنیِ هســتهای ،متحد
مینماید.
تاریخچه وانو
در طول زمان اســتفاده از انرژي
صلحآميز هستهاي ،چندين حادثه
مهم به وقوع پیوست كه هركدام
سرمنشــا تحوالتی عظيم و مثبت
ِ
افزایش ايمني در اين صنعت
در
بودهاند.
حادثــه نيــروگاه اتمــي
تريمايلآیلنــد از جملــهي اين
رويدادها ميباشد .اين رويداد در
سال  1976در ســطح منطقهاي
آمريكاي شمالي به وقوع پيوست و
خوشبختانه منجر به فاجعه انساني

و زيست محيطي نشد .با این حال
آن رویــداد ،منجر به تاســیس
 INPO2و تهیــه اســتانداردهاي
الزم براي بهرهبرداري و ساخت
نيروگاههــاي اتمي برای اولین بار
در سال  1979شد.
در فاصلــه زمانــي ده ســال
پــس از تريمايلآیلنــد ،حادثه
چرنوبیل در سال  1986با وسعت
جهاني رخ داد و هــزاران نفر را
در مناطــق آلــوده از بين برد و
هنوز هم تاثير آن بر اكوسيســتم
منطقــه پابرجاســت .بازخــورد
چنیــن حادثــهی تاســفباری،
مالــكان و مديــران نيروگاههاي
اتمي تجــاری در جهان را بر آن
داشــت تا اختالفــات منطقهای،
فرهنگي و تجاری خــود را کنار
بگذارند و براي جلوگيري از تكرار
اينگونه حــوادث ،به ایجاد انجمن
جهانــی بهرهبرداران هســتهای
یــا  WANOدر ســال 1989
اقدام نمایند.
 25ســال پــس از واقعــه
چرنوبيــل ،زلزلــه و ســونامي و
درهــم شكســتن نيروگاههــاي
اتمي فوکوشــیما در سال ،2011
آسودگي و آرامش را از جهانيان

گرفــت و اين واقعيــت را ديكته
نمود كه برای اســتفاده از فواید
این صنعت ،سطح ايمني باالتری
نیاز اســت .از حادثه فوکوشــیما
تاکنون ،مديران و رهبران وانو در
حال بازنگری در سياستهاي وانو
و ايجاد راهکارهایی برای ارتقای
ســطح ایمنــی نیروگاههای عضو
میباشند.
وانو و اعضاي آن ،در مســير
تعالــي بهرهبــرداري ايمــن از
نيروگاههاي هســتهاي ،بهصورت
گســتردهاي نقش رهبري را ايفا
مينمايند.
از زمان ایجــاد انجمن جهانی
بهرهبرداران هستهای یا WANO
در سال  1989تاکنون ،این انجمن
 120عضــو و در مجمــوع 430
راکتور هستهای غیرنظامی را در
سراسر دنیا تحت پوشش دارد.
در زمــان تهیه ایــن گزارش
دومین برنامه ارزیابی همتایی وانو
از شــرکت تولید و توسعه انرژی
اتمی ایران در حال انجام است.
1. World Association of Nuclear
)Operators (WANO
2. Institute of Nuclear Power Operation

پاک و قابل اعتماد .هستهای
اردن آغاز تولید اورانیوم را اعالم کرد
اردن خبر تولید  20کیلوگرم کیک
زرد از  160تن سنگ معدن اورانیوم
در یــک کارخانــه فــرآوری تازه
عملیاتی شده را اعالم کرد.

خبرگــزاری دولتــی پتــرا این
دســتاورد را به نقــل از مدیر کل
 JUMCOگــزارش کرده و گفت
که این کارخانه قرار است طی چند
ماه آینده دهها کیلوگرم کیک زرد را
از فرآوری صدها تن ســنگ معدن
تولید نماید .وی همچنین گفت که
این تولید بر اســاس استانداردهای
آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام
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خواهد شد.
 JUMCOزیرمجموعه کمیسیون
انرژی اتمی کشــور اردن است که
در سال  2013برای انجام اکتشاف
و توسعه عناصر رادیواکتیو تأسیس
شده و برنامه اکتشاف و توسعه آن
بر اکتشاف اورانیوم در اردن مرکزی
متمرکز شده اســت ،جایی که یک
کارخانه آزمایشــی در اوایل ســال
 2021شروع به کار کرد و در اواخر
همان سال اعالم شد که این کارخانه
به طور کامل عملیاتی شده است.
بر اساس نسخه  2020گزارش

مشــترک آژانس انرژی هستهای
و آژانــس بین المللــی انرژی اتمی
در مورد منابع ،تولید و تقاضا برای
اورانیــوم -معروف به کتاب قرمز-
برآورد می شــود منابــع اورانیوم

اردن به میزان  62000تن باشد که
 33300تــن از این منابع در مرکز
اردن قرار دارند.
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هلند با بودجه  5میلیارد یوروی به دنبال ساخت نیروگاههای هستهای جدید
به تازگی چهار حزب کشــور هلند،
پس از ماهها مذاکره به توافقی برای
تشکیل دولت جدید دست یافتند.
یکی از برنامههای اصلی دولت جدید
مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی است:
«مطابق اهداف تعیین شده بمنظور
کاهش اثرات منفــی تغییرات آب
و هوایی ،هدفگــزاری دولت هلند
کاهش حداقل  55درصدی میزان
دی اکســید کربن هوا برای ســال
 2030اســت تــا تأثیــرات منفی
تغییرات آب و هوا تا ســال 2050
بی اثر گردد» در قانون آب و هوای
قبلی این رقــم  49درصد بود .گام
بعدی مطابق این قانون ،کاهش 70
درصدی تا سال  2035و کاهش 80
درصدی تا سال  2040می باشد.
برای دســتیابی بــه این اهداف
بلندپروازانه ،کشور هلند باید مسیر
فعلی خود را تغییر دهد .این کشور
از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در
زمینه اقدامــات الزم برای کاهش
میــزان کربن ،ماننــد تولید انرژی
های تجدیدپذیر عقبتر است .طبق

تصویری از نیروگاه اتمی بورسل ،تنها نیروگاه در حال بهرهبرداری کشور هلند

قوانین اتحادیــه اروپا 14 ،درصد از
مصرف نهایــی انرژی در هلند باید
در سال  2020از منابع تجدیرپذیر
تأمین میشــد ،اما این کشور تنها
موفق به تحقق  11درصد از از این
میزان شد .برای دستیابی به هدف
اتحادیــه اروپا ،دولت مجبور شــد
با دانمارک در زمینــه انرژیهای
تجدیدپذیر همکاری کند.
توافقنامه دولت جدید بیان
میدارد که کشور هلند میخواهد
در مبارزه با گرمایش جهانی در
اروپا پیشتاز باشد .به همین منظور

دولت اعالم کرده که عالوه بر
طرح فعلی اختصاص یارانه برای
استفاده از انرژی پایدار ،یک صندوق
 35میلیارد یورویی ده ساله برای
کنترل تغییرات آب و هوا اختصاص
داده است .اولین وزیر در منصب
وزارت آب و هوا و انرژی کشور
بر صندوق جدید نظارت خواهد
کرد .مسیر جدیدی در سیستم
قیمت گذاری منابع تولید کننده
کربن در سال  2030اعالم خواهد
شد و شبکههای انرژی آینده نگرانه
ساخته خواهند شد و دولت همچنین

میخواهـد توافقنـامههای الزامآوری
را با تولیدکننـدگان بزرگ گـازهای
گلخانهای در کشور منعقد نماید.
یکی از اســاتید تغییــرات آب و
هوایی در دانشگاه فناوری آیندهوون
میگوید :این مسأله قطع ًا در مقایسه
با توافق پیشین یک پیشرفت است و
دولت جدید جاهطلبی بیشتری نسبت
به دولتهای قبل دارد که البته بسیار
ضروری اســت ،زیرا هلند در حال
حاضر با اهداف اتحادیه اروپا و سایر
اهداف آب و هوایی همسو نیست.
یکی از قابل توجهترین اقدامات،
بلندپروازی برای ساخت دو نیروگاه
هســتهای جدید است .دولت هلند
در برنامــه جدید خــود ذکر کرده
که انرژی هستهای می تواند مکمل
انــرژی خورشــیدی ،بــاد و زمین
گرمایی در ترکیب منابع انرژی مورد
نیاز کشور باشد و همچنین میتواند
برای تولید هیدروژن نیز از آن بهره
برد که این موضوع وابستگی کشور
به واردات گاز را کم خواهد کرد.
منبعenergymonitor.ai :

بریتانیا راکتورهای هستهای و نیروگاههای بادی جدید میسازد
دولــت بریتانیا تصمیم دارد از طریق گســترش
گســترده نیروگاههای هســتهای و مزارع بادی
دریایی واردات سوختهای فسیلی خود را کاهش
دهد و به اهداف خود در زمینه کاهش آالینده ها
آب و هوایی نزدیکتر شود.
به گزارش «انــرژی امروز» از دویچه وله ،روز
پنجشنبه  ۷آوریل ( ۱۸فروردین) در لندن سندی
منتشر شد که بر اساس آن قرار است بریتانیا تا
پایان این قرن جــادی میالدی  ۹۵درصد از نیاز
انرژی خــود را از منابعی که کربن کمتری تولید
میکنند برطرف کند.
در این راستا قرار است تا سال  ۲۰۳۰ساخت
هشت رآکتور جدید هستهای در بریتانیا تایید شود
که تعــدادی ازآنها رآکتورهای کوچک خواهند
بود .انتظار میرود ایــن رآکتورها با ظرفیت ۲۴
گیگاوات تا پایان نیمه اول قرن ،یک چهارم از نیاز

نیروگاههای قدرت
که از ابتدای سال
 2022تاکنون به
شبکه برق متصل
شدهاند

بریتانیا به برق را تامین نمایند.
دولــت همچنین امیدوار به گســترش مزارع
بادی ســاحلی در سواحل بریتانیا است .بر اساس
برنامه موجود قرار است تا ســال  ۲۰۳۰مزارع
بادی دریایی  ۵۰گیگاوات برق ســالیانه بریتانیا
را تولید کنند .در ســند منتشر شده هیچ اشارهای
به صرفهجویی در انرژی نشــده است .خانههای
بریتانیایی به عایقبندی حرارتی ضعیف شــهره
هستند و با وجود اعتراضات طوالنی مدت فعاالن
محیط زیست و کارشناسان به دولت برای اقدام
در این زمینه هنوز شیشههای دوجداره در بسیاری
از خانههای قدیمی معمول نیستند.
بر اساس همین سند ،طرح گسترش نیروگاههای
بادی در خشــکی کنار گذاشته شده است .دولت
همچنین اعالم کرده است که به منظور جلوگیری
از افزایش قیمت انــرژی خانوارها در کوتاهمدت

پروژههای جدید استخراج نفت و گاز را از دریای
شمال بررسی خواهد کرد .این مساله نیز با انتقاد
فعاالن محیط زیســت روبرو شده است .آنها در
هفته گذشته تقریبا هر روز مسیرهای دسترسی به
تاسیسات ذخیره نفتی را مسدود کردند .عالوه بر
این مشخص نیست آیا چنین پروژههایی میتوانند
برای کمک به مصرفکنندگان به سرعت اجرایی
شوند یا خیر.

منبع :انرژی امروز

ردیف

نام نیروگاه

کشور

ظرفیت

مدل

تاریخ اتصال

1

FUQING-6

چین

 1000مگاوات

PWR

1 January

2

HONGYANHE-6

چین

1061مگاوات

PWR

2 May

3

KANUPP-3

پاکستان

 1014مگاوات

PWR

4 March

4

OLKILUOTO-3

فنالند

 1600مگاوات

PWR

12 March

3

شماره بیست ونهم
فروردینواردیبهشت
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تأثیر تناقضات سیاستی بر توسعه انرژی هسته ای
مطالعه کشور آمریکا در سالهای 1960-1990

بخش تجاری برق هستهای ایاالتمتحده در دهه
 ،1970با ســرزندگی و قدرت بهظاهر نامحدود
شروع بهکار کرد .شــرکتهای برق این کشور
تعداد بیســابقهای از نیروگاههای هستهای را در
سالهای  1973و  1972خریداری کردند .درواقع،
بازار انرژی هســتهای آنقدر رو به رشد بود که
در نیمه اول این دهه ،تولیدکنندگان راکتورهای
هستهای ،درمجموع ظرفیت تولید برق بیشتری
را نســبت به تولیدکنندگان نیروگاههای نفتی و
زغالسنگ فروختند.
البته این رشــد تعجــبآور نبــود ،چرا که
حامیــان این فنــاوری معتقد بودنــد که انرژی
هســتهای کمک بســیاری به اعتبار بینالمللی و
رشد اقتصادی این کشــور خواهد کرد .بسیاری
از آن حامیان اولیه همچون لوئیس اشــتراوس،
رئیس کمیســیون انــرژی اتمــی ایاالتمتحده
( )AECدر دوران دولــت آیزنهاور ،بر این باور
بودند که پاداش نهایی آمریکا برای اســتفاده از
انرژی هســتهای ،منبع بیپایانی از برق بســیار
ارزان خواهد بود .در نتیجه ،دولت این کشــور،
میلیاردها دالر برای کمــک به بخش خصوصی
بهمنظور توسعه و تجاریسازی رآکتور هستهای
آب سبک هزینه کرد.
بهرغم امیدهای بسیار این کشور ،بخش برق
هستهای در پایان دهه  1970افول کرد .بطوریکه
از ســال  1974به بعد ،تعداد سفارشات نیروگاه
هســتهای از  231واحــد بــه  15واحد کاهش
شدیدی را از خود نشــان داد .هزینه رهاسازی
این نیروگاههــا درمجموع نزدیک به  10میلیارد
دالر بود .بهعنوانمثال ،شرکت خدمات عمومی
ایندیانــا گرچــه دو میلیارد دالر بــرای پروژه
هستهای دو واحدی  Marble Hillخود هزینه
کرد ،امــا در ســال  1984آن را پیش از اتمام
ساختوساز لغو کرد .با توجه به تغییرات گسترده
در پیشبینیهای پیشــین ،ســرانجام در ابتدای
دهه  ،1970جنبش ضد هستهای با هدف توقف
گسترش انرژی هســتهای یا حداقل برای بهبود
مدیریت فناوری در ایاالتمتحده شــکل گرفت.
مجموعــهای از ســازمانهای منطقهای و محلی
نیز با اهداف مشــابهی تشکیل گردیدند .حمایت
عمومی از انرژی هســتهای نیــز کاهش یافت.
نظرسنجیها نشان داد که اگرچه عموم مردم از
ایده ساخت نیروگاههای هستهای در نیمه نخست
دهــه  1970حمایت میکردند ،اما از ســاخت
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نیروگاههایــی در نزدیکی مراکز ســکونت خود
حمایــت کمتری کردند .با این تغییر و تحوالت،
انرژی هســتهای یکی از چشمگیرترین کاهشها
را در میــان بخشهای صنعتی ایاالتمتحده در
دوران اخیر متحمل شــد؛ بهطوری که تا ســال
 ،1981ایاالتمتحده ،رهبــری بینالمللی خود
را در توســعه و تولید فناوری هستهای تجاری
از دست داده بود .مشــکالت فزاینده هزینهها،
تأخیرها و مخالفتهای عمومی تنها نشــانههای
مجموعهای بسیار پیچیده از نیروهای سیاسی و
اقتصــادی بود که این بخش را فلج کرد؛ اما چه
اتفاقی افتاد؟
کارشناسان چندین توضیح را برای فروپاشی
این بخش ارائه کردند .از منظر سیاســتگذاری،
توســعه موفق یک حــوزه نیازمند ســازگاری
ابزارهای سیاســتی است .ســازگاري در اینجا
عبارت است از اینکه چند ابزار سیاستی بهمنظور
تحقق اهداف سیاستی جداگانه ،یکدیگر را تقویت
کنند نه تضعیف .نقطه مقابل سازگاری ،تناقض
سیاستی است که نشاندهنده وجود سیاستهایی
اســت که طراحی و اجرای سنجیده نداشتهاند.
در ادامــه برای فهم بهتر فروپاشــی توســعه
نیروگاههای هســته ای در آمریــکا ،تناقضات
سیاســتی این کشور در سالهای 1960-1990
پرداختهشــده اســت .بطورکلی شکســت در
چهار حوزه مهم سیاســتی زیر باعث بسیاری از
مشکالتی شــد که در فروپاشی این بخش نقش
اساسی داشتند:
سیاست استانداردسازی راکتور،
سیاست ایمنی راکتور،
سیاست مالی،
سیاست پسماندهای رادیواکتیو سطح باال.
در ادامه سعیشده این موارد بهطور مختصر
بررسی شوند.
سیاست استانداردسازی راکتور
شرکتهای برق ،سازندگان راکتور ،شرکتهای
مهندســی معمار ،دولت فدرال و بازیگران دیگر
در بخــش هســتهای آمریکا از دهــه 1960
دریافتند که یکی از راههای کاهش مشــکالت
این بخش ،استانداردسازی نیروگاههای هستهای
و به حداقل رساندن تغییرات طراحی است .در
مارس  AEC ،1973نیز بیانیهای را منتشر کرد
که در آن یــک حد باالی  1300مگاوات برای

اندازه راکتور تعیین کرد و چندین گزینه صدور
مجوز ارائه داد و امیدوار بود از این طریق صنعت
را تشویق کند تا استانداردسازی طراحی را دنبال
کند؛ چرا که اگر صنعت یک مفهوم اســتاندارد
واحد تولید میکرد ،شرکتهای برق میتوانستند
نیروگاههــای هســتهای را با ایمنی بیشــتری
راهانــدازی کنند ،اما محدودکــردن این بخش
به یک مفهوم واحد اســتاندارد ،تولیدکنندگان
و مهندســان معمار را به تأمینکنندگان صرف
قطعــات و خدمات مهندســی تقلیــل میداد.
همچنین ،اگر بخشــی از این صنعت رآکتورهای
آب جوشــان را رها میکرد ،سازنده آن ،جنرال
الکتریک بهطورکل از این صحنه حذف میشد،
یا اگر تصمیم میگرفت مفهوم راکتور تحتفشار
را کنــار بگــذارد ،احتماالً شــرکتهایی مانند
وســتینگهاوس از بازار خارج میشدند .از سوی
دیگر ،هزینههای بازسازی و آموزش مجدد الزم
برای تغییر از یک مفهوم به مفهوم دیگر بهیقین
مانع از اقدام تولیدکنندگان در این راستا میشد.
شــرکتهای برق نیز نمیتوانستند باهم متحد
شــوند و یک مفهوم استانداردشــده را مطالبه
کننــد ،چرا که قوانینی که از تراســت در بازار
محافظت میکرد ،بهطــور خاص مانع از چنین
رفتاری میشد .سیاســتگذاران دولتی نیز در
تالش برای تحمیل این مفاهیم به این بخش ،به
دلیل نداشــتن ابزار نهادی برای تجدید ساختار
صنعتی ،زمان دشــواری را پشت سر گذاشتند؛
نخست ،آنها کنترل مستقیمی بر تخصیص اعتبار
و سرمایه نداشتند که بتوان از آن برای ترغیب
شرکتهای برق برای خرید یک مفهوم راکتور
بهجای مفهوم دیگر استفاده کرد .دوم ،هر تالشی
که دولت بــرای کاهش رقابــت انجام میداد،
احتماالً با قوانین ضد انحصار در تضاد بود.
ً
در نتیجــه این تناقضات سیاســی ،تقریبا هر
نیروگاه هستهای ساختهشــده در ایاالتمتحده
منحصربهفــرد بود و بدین ترتیــب هزینههای
پایینتــر و مزایای دیگری که ممکن اســت از
طریق استانداردسازی به دست بیاید ،بهندرت
محقق میشد.
سیاست ایمنی راکتور
 AECبــا یک تناقض سیاســی در حوزه ایمنی
راکتــور مواجه بود .از یکســوی ،بــا توجه به
منافع شرکتهای هســتهای و مقامات بلندپایه

www.nppd.co.ir

خبر نامه داخلی شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

دولتی ،آژانس میخواســت توسعه این بخش را
در سریعترین زمان ممکن ترتیب دهد .از سوی
دیگــر ،موظف به حفظ امنیت مــردم نیز بود.
هنگامیکه مشــخص شد AECبه دلیل عالقه
خود به توسعه فوری ،اجازه داده تا برنامهریزی
الزم بــرای اطمینان از ســاخت و بهرهبرداری
ایمن راکتورها تضعیف شــود ،هم آژانس و هم
بخش هســتهای هر دو دچار بحران مشروعیت
گستردهای شــدند .در ســالهای ابتدایی دهه
 1970بســیاری از افــراد و گروهها  AECرا
متهم کردنــد که مجوز نیروگاههای هســتهای
تجــاری را صادر میکند ،بــدون اینکه مطمئن
باشــد که سیســتمهای ایمنی در آن نیروگاهها
میتواند از حوادث فاجعهبار جلوگیری کند.
سیاست مالی
افزایــش هزینههای نیروگاه در بیشــتر موارد
بهعنــوان یکــی از مهمترین دالیــل لغو و در
نهایت توقف ســفارش نیروگاههای هســتهای
توسط شرکتهای برق ذکر میشود؛ اما مشکل
بهخودیخــود افزایــش هزینهها نبــود ،بلکه
مشــکالتی بود که شــرکتهای برق در جذب
ســرمایه کافی برای تکمیل پروژههای هستهای
در حال ســاخت یا شــروع پروژههــای جدید
داشــتند .افزایش هزینهها و سرمایه مورد نیاز،
توانایی شــرکتهای برق برای تولید ســرمایه
داخلی را تضعیف کرد ،چرا که مقدار ســرمایه
الزم چهار برابر شــده بود و از  4.4میلیارد دالر
بــه  16.6میلیارد دالر بین ســالهای  1967و
1972رسیده بود .از اینرو شرکتهای برق در
ســالهای پایانی دهه  1960با نرخ فزایندهای
به ســمت بازار اوراق قرضــه روی آوردند تا
ســرمایه الزم برای پروژههــای جدید خود را
جذب کنند .تا سال  ،1970این صنعت بیش از
نیمی از ســرمایه خارجی خود را از طریق اوراق
قرضه بلندمدت جذب کــرد .در ابتدا این کار
آســان بود ،اما بهمرور زمان ســرمایهگذاران،
اوراق قرضه را ســرمایهگذاریهای پرریســک
میدانســتند و ازاینرو احتمال جذب ســرمایه
در بازار ســهام در حال کاهش بود .کارشناسان
معتقد بودند اگر دولت نقش فعالتری در ارائه
یگرفت،
وامهــا و تصویب طرحها بر عهــده م 
شــرکتهای برق در ایاالتمتحده میتوانستند
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از بســیاری از مشــکالت مالی که برنامههای
هستهای آنها را تضعیف میکرد ،اجتناب کنند.
آنهــا ادعا میکردند که چنیــن حمایتهایی از
سوی دولت به شــرکتهای برق اجازه میدهد
تا بهجای اینکه همیشــه زندانی سود کوتاهمدت
باشند ،منافع بلندمدت را درنظر بگیرند.
سیاست پسماندهای رادیواکتیو سطح باال
تا ســال  ،1987ایاالتمتحده تأسیســاتی برای
مدیریت دائمی پسماندهای رادیواکتیو سطح باال
که راکتورهای تجاری کشــور تولید میکردند،
ایجاد نکرده بود .این شکســت سیاست در طول
دهههای  1970و  198باعث نابودی این بخش
شد .شــرکتهای خصوصی در سالهای پایانی
دهه  1960و  1970تالش کردند تا پسماندهای
هستهای را بهصورت تجاری باز فرآوری کنند،
اما شکست خوردند .با وجود تالشهای فراوان،
نبود یــک برنامــه دائمی مدیریت پســماند،
همچنان بار ســنگینی برای این بخش بود .کلید
این شکســت سیاســت در محدودیتهایی بود
که سیاســتگذاران با آن مواجه بودند .قانون
انــرژی اتمی  1954رابطــه بین دولت و بخش
اقتصاد هســتهای تجاری را تعریــف و نهادینه
کرد و به  AECفقط کنترل غیرمستقیم حداقلی
در برنامهریزی توســعه بازفرآوری پسماندهای
تجاری را داد .اگرچه سیاستگذاران به AEC
دســتور داده بودنــد که تجاریســازی انرژی
هســتهای را ترویج کند ،اما  AECموظف بود
توسعه انرژی هســتهای در بخش خصوصی را
صرفاً بر اســاس رقابت تشویق کند .در نتیجه،
شرکتهای خصوصی به واحدهای تصمیمگیری
حیاتی تبدیل شدند که توسعه بخش هستهای را
کنترل میکنند .در واقــع ،این قانون AEC ،را
به یک شــریک کوچک برای بخش خصوصی با
تنها طیف محدودی از ابزارهای سیاستی تبدیل
کرد AEC .میتوانســت شرکتها را بهآرامی
تشویق کند تا در جهتهای خاصی حرکت کنند،
اما شــرکتهای خصوصی تصمیمهای نهایی را
میگرفتند.
1. Lewis Strauss
2. U.S. Atomic Energy Commission
3. Public Service Company of Indiana
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بازدیــد کاروان راهیــان نور از
مرکز اطالعرسانی نیروگاه اتمی
بوشهر در ایام نوروز

پس از چند سال وقفه در روند بازدید همشهریان
و هموطنان از مرکز اطالعرسانی نیروگاه اتمی
بوشــهر در ایام نوروز به خاطر لزوم جلوگیری
از همهگیری ویروس کرونا ،فروردینماه ســال
جاری با کنترل و بهبود نســبی شیوع بیماری
مذکــور ،بار دیگر بازدید از این مرکز با حضور
اعضای کاروان راهیان نور از سر گرفته شد.
به گزارش روابط عمومی نیروگاه اتمی بوشهر،
در این بازدیدها که از اواخر اســفندماه ســال
گذشــته تا  13فروردین ماه سال جاری ادامه
داشت ،اعضای کاروان راهیان نور با حضور در
مرکز اطالعرســانی ،ضمن دیدن فیلم و گوش
سپردن به توضیحات کارشناسان ،پرسشهای
خود را در زمینهی چگونگــی کارکرد نیروگاه
اتمی بوشــهر مطــرح کرده و پاســخ گرفتند.
همچنین بازدیدکننــدگان از این مرکز علمی،
با دیــدن تصاویر و ماکتهایــی از بخشهای
مختلف نیروگاه ،هر چه بیشــتر با تأسیسات و
بخشهای مختلف این پروژهی ملّی آشنا شده
و به شــناخت و آگاهی نسبت ًا کاملی از چگونگی
کارکرد و فعالیت یک نیروگاه هســتهای و به
طور خاص نخســتین نیروگاه هســتهای کشور
دست یافتند.
بازدیــد نــوروزی از مرکز اطالعرســانی
نیروگاه اتمی از سال  1385در دستور کار قرار
گرفت که هرســاله با استقبال چشمگیر هزاران
بازدیدکننــده مواجه گردید ،لیکن با شــروع
همهگیری کرونا و لزوم رعایت دستورالعملها و
ایجاد محدودیتهای بهداشتی ،بازدید از مرکز
اطالعرســانی در ایام نوروز متوقف شد تا این
که در ســال جدید بار دیگر بازدیدها در قالب
کاروان راهیان نور با رعایت کامل پروتکلهای
بهداشتی در دستور کار قرار گرفت.
الزم به ذکر اســت در طول سال ،گروههای
بســیاری شــامل مقامات کشــوری و نظامی،
مســؤولین اســتانی ،روحانیــون ،خبرنگاران،
دانشــجویان ،دانشآموزان ،کارمنــدان و ...از
نقــاط مختلف کشــور از مرکز اطالعرســانی
بوشهر بازدید میکنند.
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برگزاری مراسم جشن عید سعید فطر در نیروگاه اتمی بوشهر
مراسم جشــن عید سعید فطر با حضور مسئوالن،
مدیران و جمع انبوهی از کارکنان نیروگاه اتمی
برگزار گردید.

به گــزارش روابــط عمومی نیــروگاه اتمی
بوشهر ،صبح یکشــنبه  18اردیبهشتماه ،سالن
ثامنالحجج(ع) نیروگاه اتمی بوشهر ،میزبان شمار
زیادی از مدیران و کارکنان نیروگاه اتمی بوشهر
بود که پس از بهبود نســبی وضعیت همهگیری
کرونا گرد هم آمــده بودند تا به دنبال یک ماه
روزهداری و بهرهمنــدی از ماه میهمانی خدا ،فرا
رسیدن عید سعید فطر را جشن بگیرند.
در این مراسم پس از قرائت آیاتی از کالما...
مجید و پخش سرود جمهوری اسالمی ،نماهنگی
از بیانــات مقــام معظم رهبری بــا موضوعیت
ماه مبارک رمضان پخش شــد .ســپس مجری
برنامه پشــت تریبــون قرار گرفــت و پس از
خوشآمدگویی به حاضران در سالن ،اشعاری در
وصف عید فطر قرائت نمود.
در ادامه ،اعضای گروه تواشیح «سبحان» روی
صحنه حاضر شدند و با اجرای تواشیح و مولودی،
حال و هوایی معنوی به مراسم بخشیدند.
پخش نماهنگ ،مهمترین فعالیتهای نیروگاه
اتمی بوشهر در سال  1400برنامه بعدی بود که
مورد توجه حضار قرار گرفت.
پس از آن رئیس نیروگاه و مدیرعامل شرکت
بهرهبرداری نیروگاه اتمی بوشهر به ایراد سخنرانی
پرداخت و ضمن تبریک عید سعید فطر ،با مغتنم
شمردن برگزاری این مراسم پس از وقفهای چند
ســاله ،از زحمات و تالشهای کارکنان نیروگاه
تشکر کرد .وی همچنین با تشریح وضعیت فعلی

واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ،افقهای پیشروی
این پروژه ملّی را روشن و امیدوارکننده توصیف
نمود و پیشــرفت روزافزون ایــن مجتمع عظیم
صنعتی را مرهون تالش خستگیناپذیر کارکنان
خدوم نیروگاه دانست.
مجری طرح واحدهای جدیــد نیروگاه اتمی
سخنران بعدی بود که ســخنانی در مورد روند
پیشرفت واحدهای جدید و همچنین لزوم توجه
بــه فرامین مذهبــی و آمیختن ایمــان و عمل
کارکنان این پروژه ملّی ارایه کرد.
پــس از آن ،اجرای گروه موســیقی ســنتی
«دستان» توجه مخاطبان را به خود جلب کرد و
شور و حالی دوچندان به مراسم بخشید.
حضور برندگان مســابقات قرآنــی ویژه ماه
مبارک رمضان بــر روی صحنه و دریافت لوح
تقدیر و هدیه از دست مسئوالن نیروگاه ،برنامه
دیگری بود که با تشویق حاضران مواجه شد.
پذیرایی از شــرکت کننــدگان ،پایانبخش
مراسم جشن عید سعید فطر بود.

تقدیر از معلمان و کادر آموزشی مدارس کمپ مسکونی و روستاهای
همجوار نیروگاه اتمی بوشهر
به مناســبت فرا رســیدن ســالروز شهادت
آیــتاهلل مطهری و روز معلّم ،در راســتای ارج
نهادن به مقام شامخ مجاهدان عرصهی فرهنگ
و آموزش ،تنی چند از مدیران و کارکنان نیروگاه
اتمی بوشــهر با حضور در جمع کادر آموزشــی
مدارس کمپ مســکونی مرواریــد و همچنین
مدارس روستاهای مجاور هلیله و بندرگاه ،ضمن

بازدید از فضای آموزشی ،در نشستی صمیمی فرا
رسیدن این روز فرخنده را به ایشان تبریک گفته
و از تالشها و زحمات خســتگیناپذیر این قشر
در راستای آموزش و پرورش نسل آینده تقدیر
نمودند .همچنین به رســم یادبود لوح سپاس و
هدیهای از طرف نیروگاه اتمی بوشــهر به ایشان
تقدیم شد.
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برگزاری مراسم روز شهدا در نیروگاه اتمی بوشهر

 22اســفندماه همزمان با روز شــهدا ،شــماری از
مسئوالن و کارکنان نیروگاه با حضور در جوار بنای
یادمان شهدای گمنام نیروگاه ،به اهالی عرصهی ایثار
و شهادت ادای احترام کردند.

به گزارش روابط عمومی نیروگاه اتمی بوشهر ،در
این مراسم« ،موحد» از رزمندگان جانباز دوران دفاع
مقدس ،با ایراد ســخنرانی و بیان خاطراتی جالب و
تأثیرگذار از جنگ تحمیلی و از خودگذشتگی یاران
امام خمینی(ره) ،یاد و خاطره شــهیدان راه وطن را
گرامی داشــت و بر لزوم ادامه دادن راه و ســیره
مجاهدان جبههی عشق و ایمان تأکید نمود.
همچنین در این برنامه از شماری از ایثارگران و
جانبازان دفاع مقدس که در نیروگاه اتمی بوشهر به
کار اشتغال دارند ،تقدیر به عمل آمد.
حاضران در این مراسم ،نماز ظهر و عصر خود را

در همان مکان در کنار بنای یادمان شهدای گمنام
نیروگاه اقامه کردند.
در پایان ،شرکتکنندگان در این مراسم با حضور

برگزاری مسابقات ویژه ماه مبارک
رمضان در نیروگاه اتمی بوشهر
به مناسبت فرا رســیدن ماه مبارک رمضان ،روابط عمومی نیروگاه اتمی
بوشهر ضمن همکاری در برپایی مناسب مناسک ویژه این ماه ،برنامههای
متنوع و مختلفی را در راستای هرچه باشکوهتر برگزار نمودن ماه میهمانی

بر ســر قبور مطهر دو شهید گمنام نیروگاه ،ضمن
قرائت فاتحه به این شــهیدان و همچنین شهدای
انقالب اسالمی ادای احترام کردند.

خدا از جمله سخنرانی روزانه مذهبی و همچنین مسابقات مفاهیم ،ترتیل،
اذان ،حفظ قرآن ،نقاشــی بر اســاس یکی از آیات قرآن (ویژه کودکان
زیر  12سال) ،سی روز  -شــصت سؤال (ویژه همسران و فرزندان باالی
 12ســال همکاران) و ...برگزار نمود که مورد استقبال گسترده کارکنان
و خانوادههای ایشــان قرار گرفت .با پایان یافتن مسابقات و مهلت ارسال
آثار ،پس از بررســی و داوری بخشهای مربوطه ،هدایایی به شــرکت
کنندگان و نفرات برتر این مسابقات اهدا شد.

پاک و قابل اعتماد .هستهای

خالصه فعالیتهای شورای فرهنگی شرکت
بــا توجه به
تصمیمات اتخاذ شــده در
شورای فرهنگی مبنی بر اهدای هدایایی
برای فرزندان همکاران از ســوی شــورای
فرهنگی در ســه گروه ســنی هدایایی برای
پسران همکاران تهیه و در روز جوان تقدیم
والدین محترمشان گردید .الزم به ذکر است
در ابتدای سال 1400نیز هدایای مربوط به
دختران همــکاران تهیه و در بین
توزیع شده بود.
به مناســبت ایام ا ...دهه
فجر عالوه بر آذینبندی محیط شــرکت
و نصــب اعالمیهها و پوســترهای مرتبط
با روزهای پیــرزوی انقالب اســامی ،با
رعایت شــیوهنامههای بهداشتی ،مسابقات
ورزشی در ســطح کارکنان در رشتههای
فوتســال ،تنیس روی میز ،شطرنج ،دارت
و بازیهای رایانهای برگزار
شد.

بــا عنایــت
به تقارن ایــام والدت امام
عصــر (عــج) نیمه شــعبان و ایام
نوروز  1401هدیهای تحت عنوان
بستههای نوروزی هفت سین در دو
طرح مختلف بــه انتخاب همکاران
تهیــه و در بین ایشــان
توزیع شد.

بــه رســم
تکریم و تشویق فرزندانی
که به سن تکلیف رسیدهاند در
پایان سال  1400هدایایی تهیه
و توسط امام جماعت شرکت به
والدین محترمشــان تقدیم
شد.

در مــاه مبــارک رمضان
مانند سالهای پیشین ویژهبرنامههایی در
نمازخانه شرکت برگزار شد .عالوه بر تالوت روزانه
قرآن ،ســخنرانی و بیان مسائل مرتبط با ایام و لیالی
ماه مبارک رمضان و مسابقاتی در پورتال تحت عنوان
نسیم انس با قرآن ،ویژهبرنامههای عزاداری در ایام
شــهادت امیرالمومنین علی علیه الســام با حضور
مداح گرامی حاج آقای خرســندی و محفل انس با
قرآن با حضور اســتاد دکتر داود جعفری در
محل نمازخانه شــرکت برگزار
شد.
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گزارش عملکرد تولید برق واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر تا پایان اردیبهشت سال 1401
واحد يكم نيروگاه اتمي بوشــهر درمجموع
در ســالهاي راهاندازي از ســال  1390و
بهرهبــرداري تجاري از مهرمــاه  1392تا
پایان سال  ،۱۴۰۰بهميزان  ۵۲۱۰۵ميليون
كيلوواتســاعت برق توليدكرده و ميزان
ن كيلوواتســاعت تحويل
 ۴۷۴۴۱ميليو 
شبكه برق سراسري شده است .نیروگاه اتمی
بوشهر در سال  ۱۴۰۰حدود  ۴۳۷۹میلیون
کیلوواتســاعت برق تولیدکرده و بهمیزان
 ۳۹۹۸میلیون کیلوواتساعت برق به شبكه
برق سراسري تحويل داده است .در مجموع
سالهای فعاليت واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر
از سال  1390تا پایان سال  ،۱۴۰۰ميزان كل
صرفهجويي كه در مصرف سوختهاي فسيلي
صورت گرفتــه معادل بیش از  ۸۲ميليون
بشكه معادل نفت خام بوده است .همچنين
در مجموع سالهای راهاندازي و بهرهبرداري
نيروگاه بوشــهر تا کنون از انتشار حدود ۴۶
ميليون تن گازهای آالينده جلوگيري شده
است.

شــده 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 از مدار تولید خارج شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
به مدار تولید بازگشــت .نیروگاه اتمی بوشهر در تاریخ ۱۰
مهرماه  1۴۰۰برای انجام عملیات ســوختگذاری سیکل
هشــتم از مدار تولید خارج شــد و مجددا در تاریخ  ۱۹دی
ماه  ۱۴۰۰وارد مدار تولید گردید .درتاریخ 1401/02/09
نیروگاه به منظور انجام تعمیرات از مدار تولید برق خارج شد
و در تاریخ  1401/02/27وارد مدارتولید گردید.

واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر پس از موفقيت در تستهاي
دوره راهانــدازي در مهرماه  1392به شــركت بهرهبرداري
نيروگاه اتمي بوشــهر -زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی
تولید و توســعه انرژی اتمی ایران -تحويل داده شد .پيش از
اين تاريخ نيز نيروگاه اتمي بوشهر در مرحله راهاندازي قرار
داشــت كه توليد برق همراه با تستهاي مختلف فني همراه
بود .ســیکل دوم ســوختگذاري 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
تاريخ  1395/11/03بهمنظور عمليات سوختگذاري سیکل
چهارم و تعميرات نيمهاساســي از مدار خارج و پس از اتمام
عمليات در تاريخ  1396/01/17وارد مدار توليد برق شد.
تحويلبهشبكهبرق
توليد كل
سال
واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر در تاریخ  23بهمنماه 1396
(ميليون كيلووات ساعت) (ميليون كيلووات ساعت)
برای انجام عملیات سوختگذاری سیکل پنجم از مدار تولید
47440
52104
خارج شــد و در تاریخ  1397/02/11به شبکه برق متصل 1390-1400
توليدكل و تحويل به شبكه برق واحد یکم نيروگاه بوشهر از
سال  1390تا پایان سال ۱۴۰۰
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نمودار تجمعي و دورهاي صرفهجويي در مصرف معادل سوختهاي فسيلي
ناشي از توليد برق در واحد یکم نيروگاه اتمي بوشهر
(برحسب بشكه معادل نفتخام)

توليد كل و تحويل به شبكه برق واحد یکم نيروگاه بوشهر
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