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1400 ماه در ديمهمترین اخبار صنعت برق   

شودیارانه برق از فردا عادالنه می  

آن  شود که بر اساسنامه تعرفه برق از فردا اول بهمن اجرا میدرباره آیین 1400 قانون بودجه سال 8تبصره  "ي"مصوبه دولت در خصوص اجراي بند 
 .دیارانه انرژي برق از این پس عادالنه و هدفمند خواهد بو

یزان ساس موزارت نیرو (پاون)، یارانه برق تاکنون بر ا رسانیبه گزارش پایگاه اطالع
یشتري کردند از یارانه بمشترکانی که برق بیشتري مصرف می شد ومصرف پرداخت می

اما از این پس، آن بخش از انرژي برق که در چارچوب الگو مصرف  برخوردار بودند،
ها براي آن بخشی که بیش از الگو کند و یارانه پرمصرفدریافت می شود یارانهمی

 .یابدکانی کاهش میکنند به صورت پلمی مصرف
ارچوب چ ها براي مصرف بهینه و درنامه که با هدف ترغیب پرمصرفاساس این آیین بر

 انرژي مصرف شود، تعرفه مشترکانی که در چارچوب الگوي برقالگوي برق اجرا می
 .کنند با یارانه کامل و بدون تغییر محاسبه خواهد شدمی
کل کشور، نحوه محاسبه تعرفه  1400قانون بودجه سال ) 8ي) تبصره (( ت وزیران با استناد به حکم مندرج در بندماه هیئگزارش، پنجم دي اساس این بر

 .مشترکان را تعیین و اجراي آن از اول بهمن را به وزارت نیرو ابالغ کرده است برق مصرفی
رق کنند، مشمول هیچ افزایش قیمتی نشده و همچنان بمصرف می قنامه، مشترکانی که زیر الگوي مصرف تعیین شده براي هر منطقه براین آیین طبق 

و بیش از دو برابر الگو،  2، 1,5کنند به صورت پلکانی و در سطوح می کنند؛ اما مشترکانی که بیشتر از الگو برق مصرفاي استفاده مییارانه را به قیمت
 .دشوایشان کاهش یافته و حذف می یارانه

دگان کنناین صنعت تا سقف الگو، برق مصرف کرده و مابقی مصرف درصد مشترکان 75ضر بر اساس آخرین آمار و اطالعات، بیش از است، در حال حا گفتنی
برق،  توجهی به میزان استفاده خود از انرژي کلیديمشترکان با بی کنند، که تعداد بسیار معدودي از اینالگو از این انرژي مهم استفاده می باالتر از سقف

 د.کننلگوي تعیین شده، برق مصرف میچندین برابر باالتر از ا تا 2بیش از 
که اگر  طوريتشویق مشترکان کم مصرف نیز اقدام کرده است، به گذاري برق نسبت بهنامه تغییرات انجام شده در بخش نظام تعرفهدر این آئین البته

دوره مشابه سال قبل کمتر برق مصرف کنند، از پاداش  ماه گرم سال مصرف خود را زیر الگوي مصرف منطقه خود قرار داده و نسبت به 4مشترکان در 
 .دشونمی مندمدیریت مصرف بهره

آتی در زمان مشابه کرده است و سال  کیلووات ساعت در ماه در فصل گرم برق مصرف 300نمونه اگر مشترکی که امسال  بر اساس این گزارش، براي
مصرفی برابر نرخ هزینه تامین کم کیلووات ساعت کمتر از الگو از برق استفاده کند، از یک پاداش 100نتیجه  کیلووات ساعت برق مصرف نماید و در 200

 2ه باشد این پاداش ب کشور مند خواهد شد، و در صورتی که این کاهش مصرف در ایام پیک مصرف برقبهره جوییبرق براي هر کیلووات ساعت صرفه
 .دمصرفی این مشترك وجود دار یابد و حتی امکان رایگان شدن قبض برقبرابر افزایش می

درصد تخفیف در کل مبلغ  5مصرف خود کمتر از مصرف سال گذشته،  بینی و انتخاب پلهتوانند با پیشافزاید، تمامی مشترکان برق میگزارش می این
 .نماینددریافت  صورتحساب خود

کیلووات ساعت در  300بوده و در فصل گرم برابر  کیلووات ساعت در ماه 200هاي غیر گرم سال براي کل کشور الگوي مصرف در ماه الزم به ذکر است،
 .ن شده استبرابر مناطق عادي تعیی گرمسیر با توجه به میزان دماي هوا و پایداري گرما و میزان رطوبت تا چندین مناطق عادي و براي مناطق
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1400 ماه در ديمهمترین اخبار صنعت برق   

درصد بار شبکه برق   50هاي توزیع در آینده صنعت برق/ بیش از کانونی شرکت نقش
 شودپذیر میکنترل

یمی ن برق دارنده نقش کانونی هستند، گفت: با نصب کنتورهاي هوشمند، قطعا بیش از هاي توزیع در صنعتمدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه شرکت
  .یر خواهد شدپذپذیر و رویتاز بار شبکه کنترل

ه در آئین افتتاحی "آرش کردي"وزارت نیرو (پاون)،  رسانیبه گزارش پایگاه اطالع
 در رقب توزیع صنعت ترین رویداد علمیاي سیرد که به عنوان مهممنطقه کنفرانس

بیان  با و دتاکی برق در توزیع هاينیرو برگزار شد، بر نقش کانونی شرکت پژوهشگاه
در  :اظهار کرد شد،ها آغاز میها باید پیش از اینها و طرحاینکه برخی از فعالیت

به  زمانی که رفتیم تاسنتی پیش می صورتبخش تولید، توزیع و انتقال به
 .نشد بازنگري فرایندها در نکردیم، برخورد هاي مالی و ...محدودیت

ه ویژه و ب ها و تغییر نیازها باعث بازنگري در عرصه توزیع برقوي گفت: محدودیت
 هوشمندسازي ،برق توزیع هايشرکت حاکمیت بهبود صنعت برق و بخش توزیع برق، مدیریت تقاضا شد که موضوعات مهمی مانند اصالح ساختار اقتصادي

 .توجه قرار گرفت نان بودن و غیره موردآوري و قابلیت اطمیارتباطات هوشمند با مشتریان، تاب و
هاي توزیع ، شرکت1401 تابستان پیک در مصرف هاي تعریف شده براي کاهشبرنامه داد: با توجه به هاي انجام شده، ادامهریزيکردي با اشاره به برنامه

 .تر پیش بروندت تقاضا جديباید در عرصه مدیریت مصرف و مدیری ف شده را دارند کهیدر کنار تولید، بیشترین نقش تعر
و ها نقش روابط عمومی خورد، بر ضرورت آگاه سازي مشترکان و ماه کلید خواهدها از بهمنبا اشاره به اینکه مصوبه دولت در خصوص تعرفه وي همچنین

در عرصه مدیریت تقاضا و مصرف هستند که اساس تحول  هاي توزیع، پایه وکرد و در عین حال خاطرنشان کرد: در این زمینه نیز شرکت ها تاکیدرسانه
 .در انجام صحیح این مصوبه اجرایی کنند الزم است اقدامات خود را

تا الگوي مصرف است که در این راس اصالح و خانگی بخش روي بر تمرکز دنبال به خود مصوبه در دولت تصریح کرد: وي با تشریح مصوبه اخیر دولت
 .جدیت دنبال شود و ... باپذیري تعرفه باید قرائت، کنترل

ش تعریف پی هاسال از که فهام طرح منظور این به ابزار کنترل بار شبکه برشمرد و افزود: ترینمهم را مدیرعامل شرکت توانیر نصب کنتورهاي هوشمند
 .تحت پوشش قرار خواهد داد درصدپرمصرف و صنعتی را به صورت صد شده بود، امسال با سرعت بیشتري پیش خواهد رفت و مشترکان دیماندي،

 یریتمد گیريکنار هم به صورت صحیحی پیش رود، به هدف ها و هوشمندسازي کنتورهاي برق درتوانیر خاطرنشان کرد: اگر موضوع تعرفه مدیرعامل
 .در تابستان خواهیم رسید هزار مگاواتی 10 مصرف

مثل نحوه و  عاتیوموض رسانی در خصوصر این تحوالت دارند، تصریح کرد: براي اطالعنقشی کانونی د هاي توزیع،کردي در پایان با بیان اینکه شرکت
 .شود پیگیري جدیت با شده مطرح اقدامات باید که هستیم هوشمند میزان مصرف به مشترکان، نیازمند نصب کنتورهاي
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1400 ماه در ديمهمترین اخبار صنعت برق   

 آمادگی ایران براي تنظیم سند همکاري جامع در زمینه مبادالت تجاري با عراق

 .براي تنظیم سند همکاري جامع در زمینه مبادالت تجاري با بغداد آمادگی دارد وزیر نیرو در دیدار با مشاور نخست وزیر عراق گفت: تهران -ایرنا  -تهران 
در  »اکبر محرابیانعلی«رسانی وزارت نیرو، اطالع شنبه ایرنا از پایگاهبه گزارش روز دو

مشاور نخست وزیر عراق که به تهران سفر کرده است، با  »رشید المعموري«ا نشست ب
ها منجر به دو کشور ایران و عراق گفت: امیدوارم این تعامل هاي خوباشاره به تعامل

 .هاي متقابل در حوزه برق به نفع دو کشور شودهمکاري توسعه
 :شور عراق خاطرنشان کردنیازهاي برقی ک وي با اشاره به آمادگی ایران براي تامین

ایران، به توسعه روابط خارجی با کشورهاي مختلف  رئیس جمهور جدید جمهوري اسالمی
 .کندبوده و از توسعه این روابط استقبال می مندویژه همسایگان عالقهبه
عراق با اشاره به توانایی تامین برق عراق  هاي ایران وکمیسیون مشترك همکاريئیس ر

ریزي بلند مدت، از آمادگی جمهوري اسالمی ایران برنامه ینده به شرطسال آ 20طی 
 .همکاري جامع در زمینه مبادالت تجاري با کشور عراق خبر داد براي تنظیم سند

ر که شاهد توسعه هامیدواري کرد  هاي اخیر، اظهاربا تاکید بر توسعه روابط اقتصادي بین دو کشور در سال در ادامه المعموري، مشاور نخست وزیر عراق
 .آتی باشیم هايمابین دو کشور طی سالچه بیشتر روابط فی

امیدواري کرد که همه  ه داد و در ادامه اظهارئاز ایران و افزایش تعامالت تجاري نیز توضیخاتی ارا بصره، واردات گاز -وي در خصوص خط آهن شلمچه
 .زودي پرداخت شودها بهمطالبات یاد شده در این زمینه

ده و براي تهیه ش نویس الحاقیه قرارداد فروش برق به کشور عراق توسط شرکت توانیرهفته، سه پیش در پایان طرفین توافق کردند، ظرف مدت یک
 .نظر و انتخاب نهایی به طرف عراقی ارسال شوداظهار

اي را عراق کارگروه ویژه هاي ایرانی در کشورمختلف شرکتهاي هاي پروژهدر خصوص بررسی و رفع چالش همچنین نمایندگان دو کشور توافق کردند تا
 .تشکیل دهند

 

   گذاران منطقه اکو براي احداث نیروگاه تجدیدپذیراستقبال ایران از سرمایه

کار کرد و در حضور کشورهاي عضو به طور حضوري و مجازي آغاز به با (RPC) اي اکوریزي منطقهسی و دومین اجالس شوراي برنامه -ایرنا -تهران
هاي گذاران کشورهاي عضو در انرژيگذاري سرمایهایران از سرمایه این اجالس

 .ایران استقبال کرد تجدیدپذیر
 دومین اجالس رسانی وزارت نیرو، سی وبه گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطالع

نمایندگان کشورهاي  ، امروز صبح با حضور(RPC) اي اکومنطقهریزي شوراي برنامه
ستان، آذربایجان، ترکمنستان، قزاق عضو اکو از جمله ایران، افغانستان، ترکیه، پاکستان،

 دبیرخانه سازمان اقتصادي اکو در تهران قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در محل
 خواهد ادامه بهمن ششم تا اجالسکرد. این  به طور حضوري و مجازي آغاز به کار

 .داشت

 27/10/1400                 ایرنابرگزاري خ

 27/10/1400               ایرنابرگزاري خ



 

https://www.irna.ir/news/84616938/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84616938/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84616958/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84616958/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
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1400 ماه در ديمهمترین اخبار صنعت برق   

 س نشست انرژي، معدن ویئعنوان رشرکت مدیریت شبکه برق ایران به برق بازار عملکرد بر کنترل و نظارت مدیر "ایمان رحمتی"بر این اساس، 
 .بین کشورهاي عضو اکو انتخاب شد زیست درمحیط

 ل میز اکو در وزارت نیرو به عنوان نمایندگان جمهوريوئمس "نرگس بهرامی" و شبکه برق ایرانمدیر قراردادهاي بازار برق شرکت مدیریت  "رضا ظریفی"
هاي انتقال برق شبکه استفاده از ظرفیت«، در خصوص موضوع هاي 2022 اسالمی ایران در بخش برق و انرژي با اشاره به محورهاي همکاري براي سال

استفاده از تجربیات مشترك در «، »در موارد اضطراري اي، تجارت برق، ترانزیت برق و پشتیبانیطقهعضو در راستاي تحقق بازار برق من کشورهاي
هاي به کشورهاي عضو اکو در زمینه توسعه انرژي کمک«، »اي اکوتسهیل و تسریع در پروژه بازار برق منطقه«، »هاي آموزشیدوره برداري و برگزاريبهره

» دپذیرهاي تجدیعملیاتی احداث نیروگاه هاي مشترك پژوهشی و یاهاي توانمند عضو اکو مانند ترکیه در اجراي پروژهکشور همکاري با«و » تجدیدپذیر
 د.هایی را ارائه کردنگزارش

ورهاي به کشو عقد قراردادهاي تشویقی و همچنین کمک به صادرات برق آن  گذاران به منظور احداث نیروگاه تجدیدپذیر در ایراناستقبال از سرمایه«
هاي محصوالت فنی و مهندسی مرتبط با طراحی و ساخت نیروگاه هاي خصوصی توانمند ایرانی در خصوص صادرات خدمات وآمادگی بخش«، »اکو عضو

 .از دیگر محورهاي مطرح شده است» هاي پاك اکواندازي مرکز انرژيبه راه کمک«و » تجدیدپذیر
 .هاي تجدید پذیر نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استته بود: امروز توسعه انرژيبه گزارش ایرنا، پیشتر وزیر نیرو گف

 

 وزارت نیرو مکلف به تعیین قیمت برق با توجه به سازوکار بازار بورس شد

منظور وزیران در جلسه عصر امروز خود به هیأتبه گزارش مشرق،  .وکار بازار بورس تعیین کند دولت، وزارت نیرو را مکلف کرد قیمت برق را با توجه به ساز
 اصالح براي پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوري نظر مجلس شوراي اسالمی باتأمین
انون برنامه ششم توسعه درباره تعیین قیمت خرید ق) 44ماده ( )ب( بند اجرایی نامهآیین

 .کرد وافقتمبورس  سازوکار بازار برق با توجه به
منظور افزایش بازدهی و ضریب موظف است به به موجب این اصالحیه، وزارت نیرو

نامه اصولی یا انعقاد قرارداد خرید برق براي موافقت ها، نسبت به صدوروري نیروگاهبهره
این .درصد اقدام کند 60درصد تا  55هاي جدید با بازدهی نیروگاه حداثهاي اطرح

وزارتخانه همچنین موظف شده است قیمت برق را با توجه به سازوکار بازار بورس تعیین 
 .کند

  

 26/10/1400    مشرقبرگزاري خ
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1400 ماه در ديمهمترین اخبار صنعت برق   

استقرار میز ارتباطات مردمی در ساختمان وزارت نیرو/ تکریم ارباب رجوع هدف متعالی این  
 وزارتخانه است

نیرو،  وزارت ساختمان به مردم حضور موانع رفع و رجوع ارباب تکریم منظور به مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو گفت:
ه ئراا ضاي فیزیکی مناسبی جهت استقرار میز ارتباطات مردمی حضوري و همچنینف

  .تکنندگان در نظر گرفته شده اسخدمات الکترونیکی در ستاد این وزارتخانه براي مراجعه
دگانی افزود: نماین "مریم کارگرنجفی"رسانی وزارت نیرو (پاون)، به گزارش پایگاه اطالع

، معاونت منابع انسانی و امور ایثارگران در این محل براي هاي مادرتخصصیاز شرکت
کنندگان حضور دارند و ضمن دریافت  ها و شکایات مراجعهپاسخگویی به درخواست

 .دهنده میئهاي الزم را به آنها اراها، راهنمایینامه
 نامه شورايتصویب) 17و در اجراي ماده () 18ماده ( 2وي تصریح کرد: به استناد بند 

و به منظورارائه خدمات به موقع،  "حقوق شهروندي در نظام اداري"عالی اداري با عنوان 
هاي  مندي آنان از عملکرد دستگاهسریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقاي رضایت

 ارباب حضوري مراجعه کاهش منظور به هستند موظف دهند،می هئهاي اجرایی (اعم از ملی و استانی) که به مردم خدمات ارااجرایی، آن دسته از دستگاه
 .کنند که در این راستا وزارت نیرو اقدامات مهمی انجام داده است اقدام "الکترونیکی" و "حضوري" نسبت به استقرار میز ارتباطات مردمی در قالب رجوع،

حل، تمامی خدمات ارائه شده در میز ارتباطات مردمی الکترونیکی و مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو ادامه داد: در این م
هاي مورد نیاز براي دریافت مراحل گردش کار، مستندات مورد نیاز، قوانین و مقررات، سئواالت متداول، مدت زمان انجام خدمت، هزینه شامل حضوري

 .شوده میئشفاف به مردم اراه خدمت به طور ئو پیگیري و مسئول اصلی ارا شکایت هئخدمت، رویه ارا
روزي به مردم در سراسر کشور رسانی آب و برق به طور شبانهخدمات آن انداز چشم که است کشور هايوزارتخانه ترینمهم از یرونوي اظهارکرد: وزارت 

   .است رجوع ارباب تکریمو رسانیخدمت متعالی هدف و بوده
 

 محوري دولت سیزدهم در حوزه آب و برق، بیانگر برنامه"سازي تعرفهاستاندارد"

وزه بیانگر برنامه محوري دولت سیزدهم در ح "سازي تعرفهاستاندارد"ریزي و اقتصادي وزیر نیرو گفت: با توجه به ابالغیه جدید وزارت نیرو، معاون برنامه
آب و برق است که بر این اساس صورتحساب مشترکان پرمصرف که سقف الگو را رعایت 

 .د با تعرفه باالتري صادر خواهد شدنکنن
روز شنبه در نشست با مدیران صنعت آب و برق  "محسن بختیار"، برق نیوزگزارش به  

استان مازندران اظهار داشت: بعد از استقرار دولت سیزدهم، وزارت نیرو متناسب با اهداف 
و  ساماندهی اقتصاد آب"نامه تفصیلی آب و برق اقدام و دولت مردمی نسبت به تدوین بر

 .، در محوریت این برنامه قرار گرفت"برق
د: هاي این ساماندهی، افزوبه عنوان یکی از دستاورد "سازي تعرفهاستاندارد"وي با اشاره به 

یی امه اجرانبینی شده که آیینها به صورت پلکانی پیش، اصالح تعرفه8تبصره  "ي"در بند 
 .آن توسط وزارت نیرو تدوین و در دولت به تصویب رسیده است

 25/10/1400نیوز        پایگاه اطالع رسانی برق

 25/10/1400    زارت نیرووپایگاه اطالع رسانی 
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1400 ماه در ديمهمترین اخبار صنعت برق   

هاي کنترلی براي مدیریت مصرف برق از راه دور براي مشترکان هاي هوشمند از جمله راهکارریزي و اقتصادي وزیر نیرو ادامه داد: نصب کنتورمعاون برنامه
ساطی هاي قدیمی به هوشمند را به صورت اقتوانند هزینه تعویض کنتورها میشرکت پرمصرف است و در قانون بودجه کشور تمهیداتی اندیشیده شده که

 .از متقاضی دریافت کنند
هزار مگاوات  15هزار مگاوات ظرفیت جدید باید نصب شود که  35هاي وزارت نیرو در حوزه برق بیان کرد: تا پایان دولت سیزدهم بختیار با اشاره به برنامه

هزار  10گذاري صنایع براي تامین برق مورد نیاز این بخش، هزار مگاوات از طریق سرمایه 10گذاري بخش خصوصی، دولتی و سرمایههاي از اجراي طرح
هزار مگاوات برق از طریق مدیریت مصرف برق انجام شده و نیازمند  10ریزي براي تأمین هاي تجدیدپذیر و عالوه بر آن برنامهمگاوات از طریق نیروگاه

وزارت نیرو  هايوي در خصوص برنامه.ها، انتقال، توزیع و فوق توزیع باید صورت گیردگذاري جدید نیست که در این راستا تقویت خطوط و پستایهسرم
عب، میلیارد متر مک 7سد به حجم مخزن  45برداري از ریزي شده است که بهرهاي برنامهدر حوزه آب خاطرنشان کرد: در بخش آب هم اهداف ویژه

هاي آب و خانههزار روستا، ایجاد و توسعه تصفیه 10شهر و  135هزار هکتار شبکه آبیاري و زهکشی، تامین آب شرب پایدار براي  35برداري از بهره
درصد، از  90ها به مندي از آب شرب بهداشتی و سالم در روستافاضالب، احداث مخازن آب با هدف به حداقل رساندن تنش آبی و افزایش شاخص بهره

 .آیدها به شمار میجمله مهمترین این برنامه
 

 هزار مگاوات برق 9آبی براي تولید هاي برقآمادگی نیروگاه

مانده از سال ماه باقی 9هزار مگاوات برق در  9هاي برق آبی براي تولید نیروگاه : بع آب و نیروي ایران گفتمدیرعامل شرکت توسعه منا -ایرنا -تهران
  .هاي زمستان آمادگی دارندآبی جاري در صورت نرمال بودن بارش

ها یبینپیش اگر: افزود »رضوي حسنسید« نیرو، وزارت گزارش روز شنبه ایرنا از به
ن آبی تا پایاهاي برقخاصی مانند بروز سیالب رخ ندهد، نیروگاهمحقق شده و اتفاق 

 .هزار مگاوات در ساعت برق تولید کنند 9قادرند تا  1401شهریور 
مگاوات است، ما  200و  هزار 12آبی هاي برقداد: توان تولید نیروگاهوي ادامه

درصد  30تا  25ال جاري ایم که در سریزي کردهاي برنامهآبی را به گونههاي برقنیروگاه
هزار مگاوات  9نسبت به سال گذشته کمتر تولید برق داشته باشند که این به معناي تولید 

 .برق در ساعت است
 31آبی تا هاي برقمدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران گفت: نیروگاه

 .کردند تولید برق درصد کمتر از مدت مشابه سال پیش از آن 37در مجموع ، 99پایان سال آبی سال گذشته) به دلیل خشکسالی سال ( 1400شهریور 
 .درصد رسید 57 هب تولیدها کمبود این جاري سال پاییز در  آبی بود وهاي برقداشت: کمبود منابع آبی در سدها مانعی براي تولید برق از نیروگاهرضوي بیان

 یآبقبرهاي میلیارد متر مکعب آب به سدهاي کشور شرایط بحرانی نیروگاه 2حدود  ورود را بهتر کرده و هاي اخیر شرایط ذخایر آبیکرد: بارندگیوي اضافه
 .را تغییر داده است

اي که پیوسته موجب بهتر شدن وضعیت ذخایر سدهاي کشور شده است، به گونه وقوع به کشور در اخیر روزهاي در که هاي خوبیبه گزارش ایرنا، بارش
میلیون مترمکعب بوده است که این میزان  18میلیارد و  19حدود  در کشور سدهاي مخازن در موجود آب حجم کل میزان دي سال آبی جاري 14در تاریخ 
 .میلیون مترمکعبی دارد 20میلیون مترمکعب شده که نشان از افزایش  38 و میلیارد 19روز از سال آبی حدود  108 شدن سپري با ماه ودي 18در تاریخ 

اي تداب از کشور سدهاي به ورودي حجم کل میزان دهدکشور نشان می سدهاي وضعیت بررسی هاي آب کشور،ه گفته مدیرکل دفتر اطالعات و دادهب
درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان  30 معادل کاهشی که است مترمکعب میلیون 460میلیارد و  6 معادل ماهدي 18 مهرماه تا تاریخ

 94درصد،  13دود ح رود، شمیل و نیان و سفیدرود در شرایط فعلی به ترتیب افزود: میزان پرشدگی سدهاي مهمی چون زاینده» زادهفیروز قاسم«.دهدیم
 .درصد است 23 درصد و

 .درصد است 18رصد و د 45هاي خوزستان و تهران، میزان پرشدگی مخازن در سال آبی جاري به ترتیب در حدود وي ادامه داد: در استان

 25/10/1400خبرگزاري ایرنا               
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1400 ماه در ديمهمترین اخبار صنعت برق   

 شودافتتاح می 1401گرمایی ایران پیش از پیک تابستان نخستین نیروگاه زمین

سیدن پیک ر گرمایی ایران به ظرفیت پنج مگاوات پیش از فراهاي شرکت مادرتخصصی برق حرارتی، گفت: نخستین نیروگاه زمینمعاون توسعه طرح
  .رسدمی برداريشهر اردبیل به بهرهمشگین مصرف برق تابستان سال آینده در شهرستان

 در جریان بازدید "حمیدرضا عظیمی"رسانی وزارت نیرو (پاون)، به گزارش پایگاه اطالع
شهر با اعالم این خبر افزود: این طرح به منظور گرمایی مشگیناز روند ساخت نیروگاه زمین

سازي دانش فنی سبالن، بومیغرب گرمایی شمالبرداري از مخزن زمینارزیابی و بهره
سازي و گرمایی و همچنین ظرفیتهاي زمیناندازي نیروگاهطراحی، ساخت و راه

 .توانمندسازي نیروي انسانی خبره و متخصص در دستور کار قرار گرفته است
وي با اشاره به اینکه این پروژه پیش از فرا رسیدن پیک مصرف برق سال آینده وارد مدار 

مانده از پروژه مربوط به انجام نوان کرد: در حال حاضر موضوع اصلی باقیخواهد شد، ع
هاي بخار نیروگاه است که قرارداد مربوطه منعقد و پیمانکار منتخب نیز وشوي چاهشست

 .در حال آغاز فرایند تجهیز کارگاه است
رگاه شده هاي نیروگاه وارد کاوشوي چاهنده تجهیزات مربوط به شستریزي صورت گرفته مقرر شده است طی یک ماه آیعظیمی تاکید کرد: براساس برنامه

 .هاي مربوط به این بخش انجام شود تا بتوانیم فرایند مربوط به سنکرون نیروگاه را آغاز کنیمروز فعالیت 45و ظرف مدت 
 .لید نیروي برق حرارتی در حال ساخت استشهر توسط شرکت توکیلومتري جنوب شهرستان مشگین 25گرمایی ایران در نخستین نیروگاه زمین

 

 یابدبنیان اختصاص میهاي دانشمصرف به شرکتدرصد از هزینه برق صنایع پر 25

درصد از مبالغ دریافتی از صنایع با قدرت مصرف بیشتر به حساب معاونت علمی و  25جلس شوراي اسالمی مصوب کردند نمایندگان م -ایرنا  -تهران 
بنیان مرتبط با هاي دانشفناوري ریاست جمهوري واریز شده تا صرف حمایت از شرکت

 .توسعه برق شود
مجلس شوراي  )ماهدي  15( چهارشنبه در نشست علنی روز به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا،

 بنیان در دستور کار نمایندگان قرار گرفتاسالمی، ادامه رسیدگی به طرح جهش تولید دانش
 .رسید تصویب به این طرح  20و  19، 18 ،16 ماده و

هاي تجدیدپذیر و بنیان مرتبط با انرژيدر راستاي توسعه صنایع دانش 16براساس ماده 
لید برق پاك در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف و تو توسعه بازار براي این صنایع

از انرژي الکتریکی) مورد نی(بیشتر از یک درصد مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق 
هاي تجدیدپذیر تامین نمایند و این میزان در پایان ساالنه خود را از طریق احداث نیروگاه

است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر  موظف نیرو وزارت صورتاین غیر در. برسد سال پنجم حداقل به پنج درصد
 .محاسبه نموده و از صنایع اخذ نماید

 میزان به گردد،می تجدیدپذیر برق تضمینی خرید صرف مستقیما درصد 50 میزان به برق، قبوض از تفکیک ضمن فوق مبالغ در ادامه این ماده آمده است:
ها، گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاهو فناوري ریاست جمهوري واریز می داري کل کشور به حساب معاونت علمیحساب خزانهصد پس از واریز به در 25

 15/10/1400خبرگزاري ایرنا               

 22/10/1400ایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو    پ



 

https://www.irna.ir/news/84603033/%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://www.irna.ir/news/84603033/%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5
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1400 ماه در ديمهمترین اخبار صنعت برق   

سالمی اداري کل کشور و بانک مرکزي جمهوري ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانهبنیان و شتاب دهندههاي دانششرکت
 .هاي تجدیدپذیر کوچک مقیاس گرددبه بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه ایران صرف پرداخت تسهیالت کم بهره

توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بورس طرح خاطرنشان شد: صنایعی که ملزم به خرید برق در بورس انرژي هستند، می 16در ماده 
آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابالغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري با همکاري انرژي خریداري نمایند. 

 .رسدشود و به تصویب هیأت وزیران میوزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می
 .فناوري ارجاع دادند دگان به کمیسیون آموزش، تحقیقات واین طرح را براي اعمال پیشنهاد نماین 17همچنین نمایندگان ماده 

ها در صورت مشارکت با صندوق نوآوري و گذاري بانکفعالیت سرمایه پذیرينظارت هدف با که توسط نمایندگان به تصویب رسید، 18براساس ماده 
شود استثناء می 1394و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه  قانون رفع موانع تولید) 17و () 16شکوفایی در تامین مالی، از شمول مفاد مواد (

اشند. ببنیان میها و تولیدات دانشهاي مصوب شواري راهبري فناوريا صندوق نوآوري و شکوفایی در طرحذاري مشترك بگها مجاز به سرمایهو بانک
 .از تاریخ تاسیس، از شرکت سهامی موضوع این ماده، خارج شوندها و صندوق نوآوري مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال بانک

 .شوداین قانون و دیگر مواد آن، تأمین می) 3هاي اجراي این قانون از محل منابع حاصل از اجراي ماده (هزینه 19طبق ماده 
ري اجراي این قانون را بر عهده دارد و گزارش آن را هر ولیت پیگیئجمهور مسیسئر فناوري و علمی معاونت نیز مصوب کردند که 20نمایندگان در ماده 

و  جلس شوراي اسالمیزیست مکشاورزي، آب، منابع طبیعی و محیطهاي آموزش، تحقیقات و فناوري، صنایع و معادن، اقتصادي و ماه به کمیسیون 6
 ند.کربط ارائه میوزارتخانه ذي

 

 ها هستیممصرفهاي جدید برق به دنبال تشویق کمدر تدوین تعرفه

و حذف مصرف نامه جدید نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان، مدیریت مصرف بهینه برق، تشویق مشترکان کموزیر نیرو گفت: هدف از تدوین آئین
  .هاستیارانه پرمصرف

اکبر محرابیان در جمع به نقل از وزارت نیرو، علی خبرگزاري مهر به گزارش
ن نامه نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکاخبرنگاران با اشاره به تصویب آئین

اظهار کرد: بخش  1400ال قانون بودجه س 8تبصره  "ي" در راستاي اجراي بند
عظیمی از جامعه ما خوشبختانه زیرالگوي مصرف هستند و ما به دنبال این هستیم 

کنند، با کاهش مصرف، مورد کسانی که زیرالگوي تعریف شده برق مصرف می
 .تشویق قرار گیرند

محرابیان تصریح کرد: البته این تشویق به صورت کامًال مؤثر بوده به طوري که در 
جویی خود در واقع معادل هزینه بینی شده این عزیزان با صرفهل گرم، پیشفصو

 .خرید برق تضمینی، پاداش دریافت کنند
نامه ما به دنبال این هستیم عده اندکی هم که مصارفشان باالتر از الگوي مصرف است، مصارف خودشان را در حد الگو تنظیم کنند وي افزود: در این آئین

اي محاسبه شود که این اقدام کاهش مند نیستند مصارف خود را کاهش دهند برق مصرفی آنها به صورت غیریارانهبه هر دلیل عالقهو در صورتی که 
 .مصرف برق از سوي بخش پرمصرف جامعه را در پی داشته و امکان تأمین انرژي و استفاده برق در تمام فصول براي همه اقشار فراهم خواهد شد

آباد را یکی از نیازهاي منطقه اعالم کرد و اظهار داشت: احداث این پست برق در واقع جزو نیازهاي کیلوولت عباس 230و افتتاح پست برق  وزیر نیرو ساخت
 اهدگونه محدودیت شهاي آتی بدون هیچتوانیم در سالهاي مربوطه میشهرك بوده که ما براي توسعه صنعتی در این منطقه با تأمین آب و زیرساخت

  .توسعه صنعت باشیم

 14/10/1400خبرگزاري مهر               



 

https://www.mehrnews.com/news/5392004/%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/5392004/%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.mehrnews.com/
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1400 ماه در ديمهمترین اخبار صنعت برق   

 کشاورزيوي در ادامه با اشاره به اجراي خط دوم انتقال پساب به دشت ورامین و پاکدشت خاطرنشان کرد: خط دوم انتقال پساب و آب مورد نیاز براي 
متر از کنیم تا کو تالش می شوددرصد پیشرفت دارد که در این بازدید تصمیمات الزم براي سرعت بخشیدن به اجراي طرح گرفته می 60تاکنون حدود 

 .برداري برسد که با تکمیل این خط، انتقال آب موجود سه برابر خواهد شدیک سال آینده به بهره
ا در نظر خانه نیاز است بهاي تصفیهخانه فاضالب شهرهاي قرچک و پاکدشت نیز گفت: براي احداث و توسعه طرحمحرابیان در خصوص وضعیت تصفیه

 آنها داده شود. ت بهتر، سرعت بیشتري به اجرايگرفتن اعتبارا
 

 اي تجدیدپذیر یک ضرورت استهتوسعه انرژي

علی اکبر «ه گزارش خبرنگار اقتصادي ایرنا، ب .هاي تجدیدپذیر نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استوزیر نیرو گفت: امروز توسعه انرژي -ایرنا -تهران
 هاي بخشنامه با شرکتامروز (یکشنبه) در مراسم امضاي تفاهم» محرابیان

مگاوات نیروگاه تجدیدپدیر افزود: توسعه هزار  10خصوصی براي احدث 
  .هاي مهم دولت سیزدهم استهاي تجدیدپذیر یکی از اولویتانرژي

 1401هاي مهم دولت سیزدهم که در قانون بودجه داد: یکی از اولویتوي ادامه
عی طور طبیهم برآن تاکید شده، ایجاد رشد اقتصادي و استمرار آن است که به

 نیست. پذیرامکان صنعتی توسعه با ر جزدر شرایط فعلی کشو
هاي اخیر با وجود رشد در بخش صنعت، شاهد نارسایی وزیر نیرو گفت: در سال

هاي ایم که این شرایط نیاز به اقدامنیاز بودهو کمبودهایی براي تامین انرژي مورد
 کرد. فراهم را کشور در صنعت رشد امکان جدي دارد تا بتوان
ها و کمبودها در دولت سیزدهم خبر براي رفع این نارسایی محرابیان از تالش

 .الن این بخش استاتامین برق ارائه شده که حاصل تدبیر همه فع هدف با نیرو وزارت در هاییبرنامه اساس این بر کرد:داد و خاطرنشان
یل هاي تجدیدپذیر و تبدهاي حرارتی، نیروگاهها دانست که در قالب آن به توسعه نیروگاهوي، مهمترین گام امروز وزارت نیرو را اجرایی کردن این برنامه

 .پرداخته خواهد شد 1401واحدهاي بخار به سیکل ترکیبی براي تامین برق پایدار در تابستان 
هزار مگاوات آن از محل  10هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شود که  30تا در چهار سال آینده بیش از ریزي شده وزیر نیرو گفت: برنامه

 .هاي تجدیدپذیر استنیروگاه
یز ها ننیروگاه یهبق تا شودمی تالش: کردخاطرنشان اند،شده مدار وارد تاکنون هزارمگاوات تجدیدپذیر) 10ها (محرابیان با بیان اینکه بخشی از این نیروگاه

 .وارد مدار شوند 1401تا تابستان 
پذیري را پذیري باالتري نیز برخودار است و افزود: این توجیههاي تجدیدپذیر را اولویت جهانی برشمرد که براي کشورمان از توجیهوي استفاده از نیروگاه

 .زیست عنوان کردفظ محیطدر سه بخش کاهش مصرف سوخت، کاهش مصرف آب با توجه به شرایط کشور و ح
ل در ئمحیطی از اهم مساهاي زیستل مربوط به آالیندهئهاي حرارتی و مساامروز سه مساله کمبود سوخت، تامین آب مورد نیاز نیروگاه داد:وزیر نیرو ادامه

 .نهفته استهاي تجدیدپذیر ل در توجه ویژه به توسعه استفاده از انرژيئبخش انرژي است که پاسخ درست این مسا
ست زیست اکاهش خواهد داد، نیازي به استفاده از آب ندارد و هم دوستدار محیط را کشور در سوخت مصرف هاي تجدیدپذیر،محرابیان افزود: توسعه انرژي

 .تواند زیست بهتري را براي مردم کشورمان به همراه داشته باشدکه می
زمان  در ريکمت هايهزینه انرژي نوع این از استفاده کرد:تر دانست و اضافههاي فسیلی را کم هزینهرژيهاي تجدیدپذیر در مقایسه با انوي توسعه انرژي

 .تر استاتصال به شبکه سراسري برق دارد و هزینه نگهداري آن به مراتب پایین
 .ت ویژه وزارت نیرو از فعاالن این بخش خبر دادهاي تجدیدپذیر را رو به جلو توصیف کرد و از حمایوزیر نیرو، حرکت کشور در استفاده از انرژي

ان سلول کند، بلکه از سایر تولیدکنندگان این بخش مانند تولیدکنندگمحرابیان گفت: وزارت نیرو نه فقط از فعاالن تولید برق انرژي تجدیدپذیر حمایت می
 .و سایر تجهیزات نیز حمایت خواهد شد

 12/10/1400خبرگزاري ایرنا       



 

https://www.irna.ir/news/84599239/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84599239/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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1400 ماه در ديمهمترین اخبار صنعت برق   

 .هاي تجدیدپذیر خواهد بوديرگی از این ماده براي توسعه انرژاشاره کرد و گفت: بخش بزقانون رفع موانع تولید  12وي به ماده 
 هکرد اعالم سیزدهم دولت در را آن تحقق  نیرو وزیر هایی است کههاي تجدیدپذیر یکی از برنامههزارمگاوات نیروگاه انرژي 10به گزارش ایرنا، ساخت 

 .بود
توسعه  بازار کرد:هاي تجدیدپذیر دارد، خاطرنشانهزار مگاواتی انرژي 10اي چهار ساله براي افزایش نونی ایران برنامهچندي پیش وي با بیان اینکه دولت ک

امکان عقد  گرمایی، از طریقتوده و زمینهاي تجدیدپذیر اعم از خورشیدي، بادي، زیستهاي تجدیدپذیر ایران، با اتکا به پتانسیل باالي منابع انرژيانرژي
 .گذاران استهاي تشویقی، بازار بسیار جذابی براي سرمایهاردادهاي بلندمدت با نرخقر
 
 

مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر امضا شد 800هزار و  29نامه احداث تفاهم  

شرکت  12وري انرژي برق (ساتبا) و نمایندگان هاي تجدیدپذیر و بهرهمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بین سازمان انرژي 800هزار و  29نامه احداث تفاهم
  .ی امضا شدبخش خصوص

 ، با حضور وزیر نیرو، میان رئیسخبرگزاري تسنیمبه گزارش خبرنگار اقتصادي 
شرکت  12وري انرژي برق(ساتبا) و نمایندگان هاي تجدیدپذیر و بهرهسازمان انرژي

مکاري نامه هیر کشور، تفاهمهاي تجدیدپذمنظور توسعه نیروگاهبخش خصوصی به
 .به امضا رسید

وري انرژي برق(ساتبا) براي هاي تجدیدپذیر و بهرهپس از فراخوان سازمان انرژي
ران، گذاهزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، با استقبال گسترده سرمایه 10احداث 

هزار مگاوات پیشنهاد از سوي بخش خصوصی دریافت شده که  90تاکنون حدود 
مگاوات نیروگاه  800هزار و  29شرکت خصوصی براي احداث  12اولین مرحله، با  در

 .نامه همکاري به امضا رسیدتفاهم
زم در هاي الوري انرژي برق(ساتبا) مبنی بر فراهم کردن زیرساختهاي تجدیدپذیر و بهرهنامه در راستاي انجام وظایف قانونی سازمان انرژياین تفاهم
هاي تولید برق تجدیدپذیر، پاك و بکارگیري بخش خصوصی و حمایت از مشارکت آنها، همچنین ایجاد بستر الزم براي فاده از روشخصوص است کشور در

  .سازي تجهیزات تجدیدپذیر مبادله شدبومی

 12/10/1400خبرگزاري تسنیم               
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1400 ماه در ديمهمترین اخبار صنعت برق   

 را تعیین کرد نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان دولت

ها و اهللا سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، اعضاي دولت به استناد قانون هدفمند کردن یارانهظهر روز یکشنبه به ریاست آیت در جلسه هیات دولت که بعد از
کل کشور،  1400قانون بودجه سال ) 8تبصره () در اجراي حکم مندرج در بند (ي

  .نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین کردند
اساس مصوبه هیات وزیران، بهاي برق مشترکان کم مصرف به گزارش ایسنا، بر
درصد الگوي مصرف) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی  50(در سقف مصرف 

 .شود(ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر محاسبه می
اساس هاي برق مصارف خانگی مشترکین کمتر از الگوي مصرف برتعرفه

 .یین می شودهیات وزیران تع 1397نامه سال تصویب
راي مصوب بهمچنین تعرفه برق مشترکین خانگی با مصرف باالتر از الگوي 

اساس جدول فعلی، مازاد بر آن تا یک و نیم برابر، تا دو مصارف کمتر از الگو بر
اي هاردادهاي خرید تضمینی برق از نیروگاهبرابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قر )5/3و () 5/2، () 5/1برابر و مصارف بیش از دو برابر به ترتیب با ضریب (

 .ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می شود(حرارتی دو سال گذشته به عالوه هزینه نقل و انتقال برق 
و ) 5/0طق گرم به ترتیب ضریب (هاي گرم براي مشترکان مشمول این مصوبه جزء در مناطق گرمسیر یک و سایر مناحساب برق ماهدر محاسبه صورت

 .اعمال می گردد) 8/0(
ه میزان دهند، بهاي گرم نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش میکنند و مصرف خود را در ماهبا هدف تشویق مشترکانی که الگوي مصرف را رعایت می

شود. جویی معادل هزینه تأمین برق پرداخت میپاداش صرفه )،کاهش مصرف نسبت به الگوي مصرف یا مصرف دوره مشابه سال قبل (هر کدام کمتر باشد
سازي و تشویق به کاهش مصرف، وزارت نیرو مجاز به تعیین جویی در ساعات اوج بحرانی بالمانع است و براي فرهنگبراي پاداش صرفه 2اعمال ضریب 

 .باشدو اعمال تشویق (پرداخت پاداش) بیشتر و یا اهداي جوایز می
اساس دستورالعمل ابالغی وزارت نیرو)، براي تشخیص پله مصرف ر(بوارهاي داراي بیش از یک واحد مسکونی، مجموع مصارف واحدهاي مزبوربراي خان

 .گیردحساب مبناي عمل قرار میو محاسبه صورت
بینی ی و اجرا گردد که مشترکان، امکان پیشبا هدف اطالع مشترکان از میزان مصرف و ایجاد زمینه اصالح مصرف برق، ساز و کار الزم به نحوي طراح

درصد تشویق اعمال  5و انتخاب پله مصرفی خود را داشته باشند. وزارت نیرو مجاز است براي مشترکانی که سطح مصرف انتخابی خود را مراعات نمایند، 
 .نماید

وکاري و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداري جانبازان، معلولین، تعرفه برق مصارف اشتراکی، عمومی (به جز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیک
برابر هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت ) 5/1سالمندان، کودکان و ...) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاري) به ترتیب با ضریب یک و یک و نیم (

 .شودمی
هاي برق نسبت به محدود نمودن شود. در صورت تجاوز از قدرت مجاز، شرکتریافت میهاي جاري محاسبه و داساس تعرفهتعرفه برق مصارف پمپاژ آب بر

 .شودمصرف اقدام و مصارف مازاد معادل هزینه تامین برق محاسبه و دریافت می
 هاي اصفهان، کرمان و هرمزگاناختصاص اعتبار براي جبران خسارات ناشی از خشکسالی، سیل و زلزله در استان

هزار میلیارد  5داران حوضه زاینده رود، با اختصاص مبلغ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور جبران اثرات خشکسالی بر حقآبههیات وزیران 
تان اصفهان هزار میلیارد دیگر توسط اس 10ریزي استان اصفهان موافقت کرد تا پس از اخذ مبلغ اي به سازمان مدیریت و برنامهاعتبار به صورت هزینه

بر و سایر منابع استانی براي موضوع فوق در چارچوب قوانین و اساس مصوبه کارگروه ملی سازگاري با کم آبی و از محل منابع وصولی از صنایع پر آببر
 .مقررات مربوط هزینه گردد

 6/10/1400خبرگزاري ایسنا                  
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1400 ماه در ديمهمترین اخبار صنعت برق   

هاي مصوب و تأمین انتقال آب در استان اصفهان اختصاص رحاي به منظور اجراي طهاي سرمایههمچنین مبلغ سه هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی
نامه را در هاي مربوط موظف شدند گزارش عملکرد این تصویبریزي استان اصفهان و استانداري اصفهان و سایر دستگاهیافت و سازمان مدیریت برنامه

 .سال نمایندهاي برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارمقاطع سه ماهه به سازمان
میلیارد  50هیات وزیران همچنین به منظور جبران خسارات ناشی از سیل و مخاطرات طبیعی در مردادماه سال جاري در استان کرمان، با اختصاص مبلغ 

 .هاي این استان موافقت کرداي جهت احداث و بازسازي اماکن مسکونی روستایی و شهري در شهرستانریال اعتبار هزینه
درصد شهري) به منظور جبران  5درصد روستایی و  4میلیون ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت (با سود  500میلیارد و  104با تصویب دولت، مبلغ  همچنین

از دریافت  عها ماندیدگان به بانکشود. الزم به ذکر است، بدهی، معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیباي پرداخت میخسارات یاد شده، با ضمانت زنجیره
 .این تسهیالت نخواهد بود

ه ماه به سدولت، بنیاد مسکن انقالب اسالمی را نیز موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازي، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر 
 .هاي برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایدسازمان

هاي خسارت دیده اي براي بازسازي بخشهاي سرمایهاي و تملک داراییمیلیارد ریال به صورت هزینه 3400با اختصاص مبلغ هیات وزیران در ادامه، 
 .ها ناشی از زلزله آبان ماه سال جاري در استان هرمزگان موافقت کرداماکن مسکونی شهري و روستایی و تأسیسات زیربنایی معابر شهري و جاده

هاي عامل به درصد شهري) از طریق بانک 5درصد روستایی و  4با سود (میلیون ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت  600میلیارد و  4747همچنین مبلغ 
 .شودلزله در استان هرمزگان پرداخت میمنظور جبران خسارات ناشی از وقوع ز

 

 هاي تجدیدپذیر فراهم شدامکان تامین برق مراکز استخراج رمزارز از طریق نیروگاه

 .وطه فراهم شدهاي تجدیدپذیر، با ابالغ مقررات مربمکان تامین برق مراکز استخراج رمزارز از طریق نیروگاها
رسانی وزارت نیرو (پاون)، مقررات مربوط به تامین برق گزارش پایگاه اطالع به 

هاي تجدیدپذیر توسط معاون برق و مراکز استخراج رمزارز از طریق نیروگاه
 .انرژي وزیر نیرو ابالغ شد

مجري تامین برق مراکز استخراج رمزارز با اعالم این خبر افزود: با ابالغ این 
توانند با عقد قرارداد دوجانبه با مالک نیروگاه قررات، مراکز استخراج رمزارز میم

ین نمایند. قیمت برق در اتجدیدپذیر نسبت به تامین برق مورد نیاز خود اقدام 
اساس توافق مالک نیروگاه و مالک مرکز استخراج رمزارز تعیین شده و حالت بر

 .هد داشتگذاري نخواوزارت نیرو دخالتی در قیمت
 اساس مقررات مذکور، ضرورتی ندارد که نیروگاهبر :محمد خدادادي گفت

 .کندقدام میاجدیدپذیر و مرکز استخراج رمزارز در یک مکان باشند، زیرا شبکه برق نسبت به ارائه خدمات ترانزیت به مصرف کننده با اخذ هزینه مربوطه ت
ورت هموار و پیوسته به صیدي تجدیدپذیر هموار و پیوسته نیست، شبکه سراسري، نسبت به تحویل برق بهبه گفته وي، همچنین با توجه به اینکه برق تول

نماید با این شرط که میزان انرژي تزریقی به شبکه توسط نیروگاه تجدیدپذیر در یک دوره مشخص برابر با میزان انرژي مرکز استخراج رمزارز اقدام می
 باشد. زتحویلی به مرکز استخراج رمزار

کز قانونی وي در پایان اظهار امیدواري کرد: ابالغ مقررات فوق گام مثبتی در جهت تامین برق مراکز مجاز استخراج رمزارز و مدیریت و ساماندهی مرا
 .استخراج رمزارز در کشور باشد

 
 

 6/10/1400رسانی وزارت نیرو       پایگاه اطالع
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1400 ماه در ديمهمترین اخبار صنعت برق   

 هاي دو جانبه ایران و ترکمنستان در حوزه برقبررسی همکاري

هاي دو جانبه در حوزه برق بحث و وزیر نیرو طی تماس تلفنی با معاون نخست وزیر در امور عمرانی، انرژي و آب و برق ترکمنستان، درخصوص همکاري
 .تبادل نظر کردند

 "بیانعلی اکبر محرا"، در مذاکره تلفنی خبرگزاري تسنیمبه گزارش گروه اقتصادي 
معاون نخست وزیر در امور عمرانی، انرژي و آب  "چاریمراد پورچکوف"وزیر نیرو با 

هاي و برق ترکمنستان، طرفین با تاکید بر حسن روابط مفید دو کشور در حوزه برق، راه
هاي برقی در زمینه تبادل انرژي الکتریکی، صدور خدمات از پیش همکاريتوسعه بیش

فنی و مهندسی کاالهاي برقی ایرانی به ترکمنستان و همچنین توسعه اتصاالت 
 د.هاي برق دو کشور به یکدیگر را بررسی و مورد تاکید قرار دادنشبکه

از  یهاي جدید همکاري ناشدر این مذاکره تلفنی، طرفین ضمن با اهمیت دانستن راه
اراده و اقدامات دولت جدید مستقر در ایران و تاکید بر لزوم اجرایی کردن توافقات 

هاي اقتصادي مهم روساي جمهور دو کشور در جریان اجالس سران سازمان همکاري
در جریان دیدارهاي حضوري هاي اقتصادي در ترکمنستان اظهار امیدواري کردند که شانگهاي در تاجیکستان و همچنین اجالس سران سازمان همکاري

 .قریب الوقوع با یکدیگر، تصمیمات مزبور را نهایی و مقدمات اجراي آن را فراهم کنند
 

گاه و توسعه / استقبال صنایع از ساخت نیرو1401عرضه برق در بورس انرژي تا سال 
 هزار مگاوات 12قراردادها به 

هاي اختصاصی این بخش خبر داد و گفت: با استقبال صنایع بزرگ، ساخت نیروگاه 1401زیر نیرو از عرضه برق مورد نیاز صنایع در بورس انرژي تا سال و
 .هزار مگاوات تاکنون توسعه پیدا کرده است 12هزار مگاوات به  10از 
 "علی اکبر محرابیان"رسانی وزارت نیرو (پاون)، ه اطالعگزارش پایگا به

شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهاي فناورانه عصر روز سه
خصوص زمان عرضه برق  دانشگاه صنعتی شریف، در جمع خبرنگاران در

صنایع در بورس انرژي گفت: در مذاکرات انجام گرفته توافق شد برق در 
صنایع بتوانند برق مورد نیاز  1401ود تا در سال بورس انرژي عرضه ش

 .خود را از این طریق تامین کنند
ها هاي الزم در سطح وزارتخانه و سایر بخشي با بیان اینکه هماهنگیو

شاهد تامین برق  1401شاءاهللا در سال در حال انجام است، افزود: ان
 د.کنندگان بزرگ از طریق بورس انرژي خواهیم بومصرف

درصد مصرف برق کشور مربوط به حوزه  34گفته محرابیان هم اکنون  به
 .کنندگان خواهد شدصنایع است، بنابراین ابتدا این برنامه شامل صنایع بزرگ و سپس سایر صنایع و تمامی مصرف

 1/10/1400رسانی وزارت نیرو       پایگاه اطالع

 3/10/1400خبرگزاري تسنیم            
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1400 ماه در ديمهمترین اخبار صنعت برق   

اي خرید کرده و هاي توزیع، برق را به صورت بستهوزیر نیرو خاطرنشان کرد: البته این به معناي تامین نیاز صنایع خرد از بورس انرژِي نیست، بلکه شرکت
 .توانند به صورت مستقیم اقدام به خرید برق از طریق بورس کنندکنندگان عمده میکنندگان اعم از خرد و خانگی توزیع خواهند کرد، اما مصرفبین مصرف

 انگفزود: طبیعتا افزایش تقاضا بر قیمت اثرگذار بوده و صنایع و تولیدکنندمحرابیان مهمترین ویژگی بورس را ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا ذکر کرد و ا
هاي تر است، این اقدام سبب متعادل شدن نرخ برق و کاهش پیکتالش خواهند کرد حداکثر فعالیت تولیدي خود را به زمانی اختصاص دهند که برق ارزان

 .مصرف برق خواهد شد
اي که با وزارت صمت و نامهاساس توافقظهار داشت: برق توسط صنایع نیز اهزار مگاوات بر 10رباره برنامه ساخت وزیر نیرو در پاسخ به پرسش دیگري د

ایم، درصد پیشرفت داشته 60ها خواهد بود که در این زمینه تا به حال بیش از با حضور صنایع بزرگ کشور به امضا رسید، گام نخست ایجاد ساختگاه
 .اندرسیده و برخی صنایع اقداماتشان را نیز آغاز کرده قراردادهایی به امضا

هزار مگاوات  12نامه را تا هزار مگاوات رسیده و بر همین اساس توافق 10محرابیان ادامه داد: در حال حاضر تقاضاي صنایع براي ایجاد نیروگاه به بیش از 
 .ایمگسترش داده

توانند هم از سود تولید برق استفاده کرده و هم برق مطمئن و پایدار مورد نیازشان را براي همیشه می این روش خوبی است، چرا که صنایع: وزیر نیرو گفت
 .تامین کنند و تولیدشان نیز مستمر باشد

خش صنعت بوي تاکید کرد: در واقع اگر ما به دنبال رشد اقتصادي هستیم باید برق مصرفی تولیدکنندگان را به صورت دائمی و مطمئن تامین کنیم تا 
 .کند پایبند باشدتواند به قراردادهایی که منعقد میاطمینان داشته باشد برق مورد نیازش در موعد مقرر تامین شده و می

بنیان در صنعت آب و برق اظهار داشت: پژوهش موتور محرك ها و صنایع دانشمحرابیان همچنین در رابطه با برنامه وزارت نیرو براي حمایت از شرکت
 .گذاري بیشتري داشته باشد سرعت بیشتري در پیشرفت خواهد داشتشرفت هر کشوري است و هر کشوري که در بخش پژوهش سرمایهپی

بی در ها شاهد تحوالت خووزیر نیرو با تاکید بر این که پژوهش پایه نوآوري در علم است، افزود: خوشبختانه به همت پژوهشگران جوان کشور در دانشگاه
 .خصوص صنعت آب و برق هستیمصنایع به

سازي، گاهاي اعم از نیروافزاري و سازهوي با بیان اینکه در حوزه انرژي و آب ما نیاز به افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات داریم، یادآور شد: در بخش سخت
سازي مصرف متمرکز کرده و رد که توان خود را بر بهینههاي انتقال، اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است، اما اکنون ضرورت داسازي و سامانهسد

 .کار بگیریم که از منابع کمتر بهره و استفاده بیشتري ببریمالگوهایی را به
 شهاي نو استفاده کنیم و در این رابطه یکی از مباحث کاهایم که در هر دو حوزه آب و برق از فناوريبینی کردهوي تصریح کرد: در وزارت نیرو پیش

مدتا هاي روز و عایم که برخی در حال اجراست و بخشی در آینده بر پایه فناوريبینی کردههاي متنوعی را پیشمصرف برق است. بر این اساس برنامه
 د.شوتوسط پژوهشگران داخلی انجام می
سیاري از این شود و متاسفانه بهاي سرمایشی میف سیستمسازي لوازم مصرفی افزود: بخشی از انرژي برق تولیدي صروزیر نیرو با اشاره به ضرورت بهینه

 .هاي روز داردوسایل سرمایشی مصارفی باالتر از تکنولوژي
 .ها را توسعه داده و مصارف را کاهش دهیمیم این برنامههست هاي سرمایشی شروع شده و درصدوي در پایان خاطرنشان کرد: اقداماتی در زمینه سیستم
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