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1400در ارديبهشت ماهمهمترين اخبار صنعت برق 

  عامل اصلي بهم خوردن تراز توليد و مصرف برق در كشور 4شناسايي : مديرعامل توانير مطرح كرد 

  
جاري خبر داد و گفت: در شرايط كنوني  توانير از شناسايي چهار عامل اصلي بهم خوردن تراز توليد و مصرف برق در سال مديرعامل

  .در سطح كشور هستيم هزار مگاواتي 5شاهد عدم تعادل حدود 
زارت نيرو، محمدحسن متولي زاده به نقل از و خبرگزاري مهر به گزارش

توليد و مصرف برق اظهار داشت:  در خصوص دليل بهم خوردن تراز
، آبيهاي برقنيروگاه خشكسالي و غيرممكن شدن استفاده از برخي

هاي كشاورزي و چاه افزايش دما و باال رفتن مصرف برق، ورود زودهنگام
د افزايش شدي ليل اصليدر نهايت پديده جديدي به نام رمز ارزها، چهار د
 .روندشمار ميمصرف برق و بهم خوردن تراز توليد و مصرف به

متولي زاده در خصوص ششمين اقدام فراگير توزيع برق با محور عبور از 
نيز گفت: اين اقدام فراگير كه با هدف آمادگي عملياتي و  1400پيك 

هاي رمز ارز غيرمجاز، تعديل روشنايي معابر محور اصلي مقابله با دستگاه شود، شامل چهاراجرايي براي گذر از پيك طراحي و اجرا مي
 كاري مولدهاي اضطراري است.و ارزيابي آماده به 121هاي برق من و كاري سامانهشهري و بين شهري، بررسي آماده به

گروه عملياتي  1200در سراسر كشو در قالب  هزار نفر از پرسنل عملياتي توزيع برق 5وي با بيان اينكه در اين اقدام فراگير بيش از 
ا روند، بشمار مياي جديد در زمينه مصرف برق بهحضور دارند، خاطرنشان كرد: از آنجا كه مراكز استخراج رمز ارز به عنوان پديده

غيرمجاز نيز از طريق هاي صورت گرفته، مراكز مجاز استخراج در ايام پيك از مدار خارج خواهند شد و برخورد با مراكز هماهنگي
  شود.ربط انجام ميتعامل با نهادهاي ذي

  مندان به حضور در حوزه استخراج رمز ارز خواست كه با اخذ مجوزهاي الزم، به صورت قانوني در اين زمينه فعاليت كنند.وي از عالقه
ته برق نيز خاطرنشان كرد: در سال گذش هاي صورت گرفته براي برقراري تعادل توليد و مصرفمديرعامل توانير در خصوص فعاليت

هزار قرارداد همكاري  350هزار قرارداد همكاري با مشتركان بزرگ و كشاورزان امضا شد كه در سال جاري اين رقم به  290بيش از 
  افزايش يافته است.

  درصد كاهش دهند. 50ال قبل هاي اداري نيز موظف هستند مصرف برق خود را نسبت به سمتولي زاده ادامه داد: امسال ساختمان
هزار مگاوات عدم تعادل داريم كه اميدواريم با اين اقدامات رفع و تراز توليد و مصرف برقرار  5وي افزود: بر اساس برآوردها حدود 

  .شود

  31/2/1400 مهر خبرگزاري
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1400در ارديبهشت ماهمهمترين اخبار صنعت برق 

وت نيررديد در وزاجانتصاب   

  .اي صنعت آب و برق منصوب شدهاي تخصصي و صالحيت حرفهرو، رئيس جديد مركز آموزشطي حكمي از سوي وزير ني

 عنوان رئيس مركزرضا اردكانيان در حكمي محمدرضا فدايي تهراني را به
اي صنعت آب و برق معرفي و هاي تخصصي و صالحيت حرفهآموزش

   .منصوب كرد

 رود با همكارير ميدر بخشي از متن حكم فدايي تهراني آمده است: انتظا
هاي مادر تخصصي هاي مختلف حوزه ستادي، شركتارتباط موثر با واحد و

زيرمجموعه و مراكز آموزشي و پژوهشي، در انجام وظايف  هايو شركت
ايفاي "هاي وزير نيرو در دولت دوازدهم همچون برنامه محوله در چارچوب
صنعت و همچنين ساير مراكز  هاي موجود درصي با استفاده از ظرفيتهاي تخصريزي و اجراي آموزشبرنامه نقش محوري در

 راهبري"، "اي نيروي انساني صنعت آب و برقشايستگي و ارزيابي صالحيت حرفه هايتدوين استاندارد"، "آموزشي دولتي و غيردولتي
مشاركت در توسعه ديپلماسي "، "ايت حرفهصالحي هاي پايان دوره وسامانه جامع آموزش با هدف ايجاد انسجام در صدور گواهينامه

   .و ... اهتمام ورزيد "آموزشي

رئيس مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي  98تا  94باشد. وي از سال محمدرضا فدايي تهراني داراي دكتري مهندسي عمران (آب) مي
 .هاي تخصصي صنعت آب و برق بوده استمؤسسه آموزش اصفهان و بعد از آن تا كنون رئيس

  

  25/2/1400 يرنااخبرگزاري 
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1400در ارديبهشت ماهمهمترين اخبار صنعت برق 

سرپرستان مجتمع هاي آموزشي و پژوهشي پژوهشگاه نيرونتصاب ا  

  
مجتمع و واحد آموزشي و پژوهشي پژوهشگاه وزارت  8طي احكام جداگانه اي سرپرستان  "دكتر احد ضابط"رئيس پژوهشگاه نيرو 

  .دنيرو را منصوب كر
شده  به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه نيرو، براساس احكام صادر

سرپرستان مجتمع هاي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق به شرح ذيل 
  :مي باشد

سرپرست مجتمع آموزشي و پژوهشي آذربايجان پژوهشگاه  "يوسف پريش 
  "نيرو

  "سرپرست مجتمع آموزشي و پژوهشي خراسان پژوهشگاه نيرو "مسعود اكبري ثاني

  "هران پژوهشگاه نيروسرپرست مجتمع آموزشي و پژوهشي ت "شاهرخ خدايي 

  "سرپرست واحد آموزشي و پژوهشي مازندران پژوهشگاه نيرو "مرتضي خان محمدي

  "سرپرست واحد آموزشي و پژوهشي گيالن پژوهشگاه نيرو "اكبر باللي كوچصفهاني 

  "سرپرست مجتمع آموزشي و پژوهشي غرب پژوهشگاه نيرو "شكراله شهرامي 

  "ع آموزشي و پژوهشي فارس پژوهشگاه نيروسرپرست مجتم "داداله سلطاني 

  "سرپرست مجتمع آموزشي و پژوهشي اصفهان پژوهشگاه نيرو "سيد مجتبي احمدي

با كليه واحدهاي پژوهشگاه نيرو، بر استفاده از  از سوي دكتر ضابط ؛ ضمن اشاره بر تعامل سازنده مجتمع ها در احكام صادر شده
چه موثرتر  آفريني هرهاي مورد نياز جهت نقشهاي صنعت آب و برق، ايجاد زيرساختورينوآ ظرفيت ها جهت توسعه فناوري و

 مهارت و توانمندسازي رويكرد با سازماني –شغلي  هاي تخصصيمجتمع در چهارچوب نظام ملي نوآوري كشور، ارائه آموزش
 مرتبط با صنعت آب و كليه عوامل فني و اجراييهاي زيرمجموعه وزارت نيرو و اي براي شركتحرفه صالحيت نظام اجراي افزايي،

  .دستيابي به اهداف مورد نظر اشاره شده است هاي آموزشي جهتبرق، به عنوان ماموريت هر يك از مجتمع

ز نيرو به پژوهشگاه نيرو و مطابق اختيارات حاصله ا گفتني است اين انتصابات با عنايت به واگذاري مديريت مراكز آموزشي وزارت
  .توسط رئيس پژوهشگاه نيرو انجام پذيرفته است مه مقام عالي وزارتنا
  

  22/2/1400 رق نيوزب اطالع رساني ايگاه پ
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1400در ارديبهشت ماهمهمترين اخبار صنعت برق 

 سايت كانون انرژي رونمايي شد

  
   .هاي حوزه انرژي رونمايي شدها و چالشسايت كانون انرژي باهدف معرفي فرصت

ا ههاي تخصصي به دولتآقاي جليل ساالري رئيس كانون انرژي گفت: اين سايت با كارگرو خبرگزاري صدا و سيمابه گزارش 
 هاي نفت، گاز، پتروشيمي، برق،براي انتخاب مديران و سياستگذاري بهتر در حوزه

  .آب، محيط زيست و انرژي اتمي كمك كند

حوزه  هاياست، گفت: آسيبوي با بيان اينكه حوزه انرژي پيشران اقصاد كشور 
  .انژي بايد در دو بخش ساختاري و حكمراني شناسايي و اصالح شود

هايي هاي فراواني را شناسايي و برنامهآقاي ساالري افزود: با نگاه ديده باني چالش
 .ها تدوين كرديم، كه به دولت بعد ارائه خواهد شدرا براي حل ان

 :تصادي مجلس نيز در اين مراسم گفتآقاي پور ابراهيمي رييس كميسون اق

ه هاي كاربردي و قابل اتكا براي آيندهاي تخصصي و علمي در كانون انرژي مسير را فراهم كرده است كه بتوانيم برنامهوجود نيرو
  .انرژي در كشور تهيه كنيم

ت و هاي كانون انرژي با هدف رفع مشكالرنامهوي با تاكيد بر اينكه حوزه انرژيي اهميت بااليي در اقتصاد كشور دارد، گفت: ما به ب
  .اي داريمهاي كشور توجه ويژهافزايش توانمندي

اقاي پور ابراهيمي بخشي از مشكالت كنوني كشور را متاثر از ناكارآمدي و موفق نبودن مديران كشور در حوزه انرژي خواند و 
وانستيم با مديريت درست و استفاده حداكثري از توان داخلي، اثار تگفت: بخشي از مشكالت هم به دليل تحريم ايجاد شد، اما مي

 .منفي تحريم را به حداقل برسانيم كه به دليل سوء مديريت در دولت محقق نشد

   

  21/2/1400 خبرگزاري صداو سيما
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1400در ارديبهشت ماهمهمترين اخبار صنعت برق 

  آغاز پايش مصرف انرژي دستگاههاي اداري پايتخت

ا هها و ادارهغاز طرح پايش و ارزيابي مصرف برق سازمانآ از 	بزرگ معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع برق تهران
 پايتخت خبر داد 

ضا حميد ر "به گزارش روز دوشنبه ايرنا از پايگاه اطالع رساني وزارت نيرو، 
در اين باره گفت: با هدف رصد و پايش ميزان برق مصرفي در  "منصوري 

 250ت ماه جاري با اعزام پيك تابستان اين طرح از روز پانزدهم ارديبهش
گروه ارزياب كه به صورت روزانه به اين سازمان ها مراجعه مي كنند، آغاز 

  .شده است

وي ادامه داد: در اين طرح كه به منظور كنترل پيك بار و رعايت الگوي 
ميزان برق مصرفي اين اداره مصرف برق سازمان ها، بانك ها، شهرداري ها و هم چنين موسسه هاي غير دولتي در حال اجرا است، 

سيستم هاي سرمايشي  (IOT) ها به صورت هوشمند از راه دور قرائت و محاسبه شده و هم چنين با استفاده از فناوري اينترنت اشياء
آن ها از راه دور كنترل و در صورت تجاوز از مصرف تعيين شده و عدم كاهش مصرف نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته بر 

 .دستور العمل ابالغي وزارت نيرو، اين شركت به طور جدي اقدام به قطع برق آن ها خواهد كرد اساس

منصوري خواستار توجه ويژه همه مشتركان برق پايتخت به اهميت كاهش مصرف برق در ساعت پيك شد و خاطر نشان ساخت: با 
ع نيروي برق تهران بزرگ در فصل تابستان است، ضروري توجه به اين كه مديريت مصرف برق از مهم ترين اولويت هاي شركت توزي

است همه سازمان هاي اجرايي الگوي صحيح مديريت مصرف از قبيل استفاده حداكثري از نور طبيعي و افزايش دماي سيستم هاي 
 .سرمايشي را در دستور كار خود قرار دهند

 است، شده الارس تابعه هايشركت به 	ابالغيه وزارت نيرو اساسبر 	به گزارش ايرنا، پيشتر سخنگوي صنعت برق در اين باره گفت:
 .درصد كاهش دهند 50مصرف برق خود را نسبت به سال گذشته  بايد هاشركت اين

 .تواند به صورت گسترده مورد توجه و اجرا قرار گيردوي، اين اقدام را الگويي براي ساير شركت و نهادهاي دولتي دانست كه مي

  20/2/1400 خبرگزاري ايرنا
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1400در ارديبهشت ماهمهمترين اخبار صنعت برق 

  رپرست مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي وزارت نيرو منصوب شدس

  

 .منصوب شد» سرپرست مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي وزارت نيرو«وزير نيرو، طي حكمي از سوي 

وزير نيرو در جلسه امروز شوراي معاونان اين وزارتخانه، با صدور  "رضا اردكانيان"رساني وزارت نيرو (پاون)، گزارش پايگاه اطالعبه
محمد "هاي منابع آب و انرژي وزارت نيرو منصوب و از تالشرا به عنوان سرپرست مركز امور اجتماعي  "محمد حب وطن"حكمي 
  .در زمان تصدي اين سمت قدرداني كرد "فاضلي

وزير نيرو در حكم انتصاب حب وطن تاكيد كرده است: گستردگي و 
هاي صنعت آب و برق در سطح كشور و ضرورت جلب اهميت فعاليت

اين  و اقداماتها حمايت اجتماعي فراگير در مباحث مرتبط با فعاليت
ويژه در عرصه مديريت عرضه و تقاضاي آب و انرژي، صنعت به
هاي مادر هاي ستادي، شركتنمايد با همكاري معاونتايجاب مي

هاي زيرمجموعه و جلب مشاركت كليه ذينفعان تخصصي و شركت
هاي وزير نيرو در دولت صنعت آب و برق در چارچوب برنامه

 .ايف محوله اهتمام ورزيددوازدهم، نسبت به انجام وظ

توسعه "اردكانيان در اين حكم عمل به وظايف اين مركز همچون 
لوم ع«اي، مبتني بر رشتهاي و ميانگفتمان و رويكرد چندرشته
علوم »وارد ساختن دانش، روش و رويكردهاي مبتني بر "، "، به حكمراني و مديريت اين منابع حياتي»اجتماعي منابع آب و انرژي

، "هاي وزارت نيروبرداري و ساير فعاليتريزي، طراحي، ارزيابي، عمليات عمراني، بهرهبه نظام برنامه» ماعي منابع آب و انرژياجت
جتماعي هاي علوم ااستفاده از يافته"، "براي مقاصد مرتبط» اجتماعي منابع آب و انرژيعلوم«هاي كاربردي و عملياتي كردن يافته"

و  "هاي پايدارسازي استفاده از اين منابعكنندگان آب و انرژي و پيشبرد سياستگيري با مصرفراي ارتباطمنابع آب و انرژي ب
هاي آب و ريزي جهت اصالح الگوهاي مصرف با رويكرد جلب حمايت اجتماعي فراگير براي اعمال اصالحات در بخشبرنامه"

  .تاكيد كرده است "انرژي
  

   

  12/2/1400  پايگاه اطالع رساني وزارت نيرو



رو 
ه ني

شگا
ژوه

ي پ
موم

ط ع
رواب

ره 
 ادا

 

 

8 
 

1400در ارديبهشت ماهمهمترين اخبار صنعت برق 

  
  ادارات پايتخت ممنوع شد استفاده از كولرهاي گازي در
  
  

 هاي اجرايي تهران، در راستاي اطمينان از تامين برق منازل، مراكز كسب و واحدهاياستفاده از كولرهاي گازي در ادارات و دستگاه
 .درماني ممنوع شد

مدير  "رامين پوريا"رساني وزارت نيرو (پاون)، به گزارش پايگاه اطالع
دفتر مديريت مصرف شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ با بيان 
اينكه بر اساس ابالغيه معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو، تمامي 

گذشته، درصد مدت مشابه سال  50هاي اجرايي، حداكتر تا دستگاه
مجاز به مصرف برق هستند، گفت: بر همين اساس به منظور 
جلوگيري از افزايش بار شبكه توزيع برق پايتخت در ساعات اوج بار، 

ها و نهادهاي اجرايي و استفاده از كولرهاي گازي در تمامي دستگاه
راستاي كاهش مصرف برق ساختمان هاي تحت  ادارات تهران، ممنوع بوده و مسئوالن ادارات موظفند تمامي امكانات موجود را در

  .كار گيرندمسئوليت خود به
 هاي برق آبي و همچنين شرايط خاص ناشي از شيوع بيماريپوريا افزود: با توجه به كاهش شديد منابع آبي و ظرفيت توليد نيروگاه

است و در همين راستا، مصرف برق تمامي ادارات ها، اولويت اصلي كرونا، تامين برق منازل شهروندان و مراكز درماني و بيمارستان
پايتخت عالوه بر بازديد ميداني توسط بازرسان تعيين شده، با استفاده از كنتورهاي هوشمند نصب شده، روزانه از مركز پايش شركت 

 ني شده به عمل خواهدبيتوزيع نيروي برق تهران بزرگ، از راه دور رصد شده و در صورت عدم رعايت موضوع، اقدامات قانوني پيش
 .آمد

 .وي تاكيد كرد: گزارش عملكرد تمامي ادارات به استانداري تهران ارسال خواهد شد

   

  13/2/1400پايگاه اطالع رساني وزارت نيرو 
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1400در ارديبهشت ماهمهمترين اخبار صنعت برق 

  واگذار شد يرو به پژوهشگاه نيرومديريت مراكز آموزشي وزارت ن
  

  

هاي تخصصي صنعت آب و برق به پژوهشگاه آموزش مراسم معارفه رسمي و واگذاري مديريت مراكز آموزشي زيرمجموعه موسسه
در امور تحقيقات و منابع انساني و  نيرو با حضور معاون وزير نيرو
  .جمعي از مديران، برگزار شد

، معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني، "محمدصالح اوليا"
هاي چند سال اخير وزارت نيرو در حفظ و مراسم به تالش در اين

افزاري مراكز آموزشي و اصالح فرايندها، افزاري و نرمسخت بروزرساني
اندازي مراكز آموزشي به پژوهشگاه و تاسيس و راه ري مديريتواگذا

سامانه جامع " افزارياشاره كرد و گفت: ايجاد زيرساخت نرم "اي صنعت آب و برقصالحيت حرفه هاي تخصصي ومركز آموزش"
نوآوري و  هاي آموزشي و پژوهشي ودر زمينه هاي بخش خصوصيسازي ظرفيتو فعال "آموزش و سنجش صنعت آب و برق

  .هاي در دست انجام استكاركنان صنعت از جمله برنامه ايهمچنين توسعه صالحيت حرفه

مسئوليت مراكز آموزشي، بر تعهد و اهتمام پژوهشگاه بر  ، رئيس پژوهشگاه نيرو با ابراز خرسندي از پذيرش"احد ضابط"در ادامه، 
  .بروزرساني مراكز آموزشي تاكيد كرد توسعه دامنه فعاليت و

كارگيري ظرفيت موجود در اين مراكز به هاي تخصصي موجود،وي برنامه خود را عالوه بر توسعه كمي و كيفي اجراي آموزش
  .بوم فناوري و كارخانه نوآوري در حوزه آب و برق عنوان كردسازي زيستفراهم هاي كاربردي وجهت انجام پژوهش

در اين مراسم گفت: بايد در زمينه نياز  هاي تخصصي صنعت آب و برق نيز، سرپرست موسسه آموزش"تهرانيفدائي محمدرضا "
لگوهاي ا ريزي كارشناسانه و مطابقنظام آموزشي مطابق با شرايط جديد بر اساس برنامه چند ساله اين صنعت براي بروزرساني

  .موفق ساير كشورها اقدام شود

همه فرض خواهد بود تمام تالش خود جهت  ن كه طراحي جديد ساختار آموزشي توسط وزير نيرو ابالغ شده بروي افزود: اكنو
  .عمل آورندسازي آن بهپياده

سازمان آموزش صنعت آب و برق، واگذاري  افزايد، پيرو مصوبه شوراي عالي اداري كشور و تغييرات ساختارياين گزارش مي
 .گرفت توسط وزير نيرو مورد ابالغ قرار 1399هاي پاياني سال پژوهشگاه نيرو در روز ت آب و برق بهمديريت مراكز آموزشي صنع

  7/2/1400پايگاه اطالع رساني وزارت نيرو 



رو 
ه ني

شگا
ژوه

ي پ
موم

ط ع
رواب

ره 
 ادا

 

 

10 
 

1400در ارديبهشت ماهمهمترين اخبار صنعت برق 

بين پژوهشگاه نيرو و شركت مديريت شبكه  "افزار ملي مطالعات شبكه برق كشورتوسعه نرم"نامه تفاهم
 برق ايران به امضا رسيد

 
  

 .بين شركت مديريت شبكه برق ايران و پژوهشگاه نيرو به امضا رسيد "افزار ملي مطالعات شبكه برق كشورتوسعه نرم"نامه تفاهم

، در راستاي )رساني وزارت نيرو (پاونبه گزارش پايگاه اطالع
مديريت هاي مصوب تحقق اهداف وزارت نيرو و خط مشي

نامه به منظور همكاري مستمر و هماهنگي هر شبكه، اين تفاهم
دو طرف جهت ايجاد ساز و كارهاي الزم در جهت توسعه نرم 
افزار بومي/ملي مطالعات شبكه و با هدف حمايت از توليد داخلي 

هاي بومي توليد شده در داخل و پشتيباني از تجهيزات و سامانه
  .كشور تنظيم شده است

 كارگيرييابي به مواردي چون بهاساس اين گزارش، دستبر 
افزار هاي نرمهاي فني و اجرايي در زمينه توليد سامانه بومي مطالعات شبكه، توسعه و بهبود معماري و قابليتدانش بومي و توانمندي

هاي تابعه وزارت نيرو و ها و شركتازمانبومي، تعيين و معرفي سامانه مذكور به عنوان نرم افزار ملي و قابل اعتماد در تمامي س
  .آيدشمار مينامه بهافزايش امنيت سايبري شبكه برق كشور با ايجاد سامانه ملي مطالعات شبكه از ديگر اهداف تنظيم اين تفاهم

ديريت مديرعامل شركت م نامه از طريق يك كميته عالي راهبري متشكل ازبنا بر اين گزارش، هماهنگي و نظارت بر روند انجام تفاهم
مخابرات  ريزي و نظارت بر امنيت شبكه وشبكه، رئيس پژوهشگاه و معاون فناوري پژوهشگاه، رئيس پژوهشكده انتقال، معاونان برنامه

 .و پشتيباني فني در مديريت شبكه انجام خواهد شد

   

  4/2/1400  زارت نيرووپايگاه اطالع رساني 
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1400در ارديبهشت ماهمهمترين اخبار صنعت برق 

  در ساختمان هاي اداري وزارت نيرو ابالغ دستورالعمل اضطراري مديريت مصرف برق

  
هاي اداري وزارت نيرو را ابالغ معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي دستورالعمل اقدامات اضطراري مديريت مصرف برق ساختمان

  .كرد
ير معاون وز "همايون حايري"هاي اداري وزارت نيرو پيرو مصوبه هيئت وزيران از سوي ساختماندستورالعمل مديريت مصرف برق 

هاي تابعه (دولتي) و وابسته نيرو در امور برق و انرژي به شركت
  .(غيردولتي) اين وزارتخانه ابالغ شد

بر اين اساس، اين دستورالعمل پيرو مصوبه هيئت وزيران و با توجه به 
آبي، كاهش توليد اين هاي برقمحدوديت جدي ذخاير آبي نيروگاه

هاي ها نسبت به سال گذشته و ضرورت مديريت مصرف برق در ماهنيروگاه
هاي گرم پيش رو براي اقدامات اضطراري مديريت مصرف در ساختمان

شهريور  15ارديبهشت تا  15هاي حوزه تحت پوشش از تماناداري و ساخ
  .تدوين و ابالغ شده است 1400سال 

درصد ميزان مصرف دوره مشابه سال قبل  50ها در اين مدت از نبايد ميزان قدرت و انرژي مصرفي ساختمان"طبق اين مصوبه، 
لوچستان و مناطق گرمسير، استفاده از كولرهاي گازي و هاي خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سيستان و بدر استان"، "بيشتر باشد

درجه و در محدوده ساعت كاري  26هاي سرمايشي متمركز صرفاً با تنظيم دماي تجهيزات سرمايشي بر روي حداقل همچنين دستگاه
 .وداقدام ش مجاز است و پس از اتمام ساعت كاري بايستي نسبت به خاموش كردن تمامي وسايل سرمايشي و برقي غيرضروري

هاي اداري شركت و واحدهاي زيرمجموعه هاي كشور استفاده از كولرهاي گازي در ساختمانافزايد، در ساير استاناين گزارش مي
در پايان اين ابالغيه تاكيد شده است كه مسئوليت اجراي دقيق موارد بر عهده باالترين مقامات اين شركت و سازمان . ممنوع است

 .است

   

  4/2/1400 روزنامه دنياي اقتصاد  
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1400در ارديبهشت ماهمهمترين اخبار صنعت برق 

آغاز شد 1400برق كشور در سال زيع اقدام فراگير تونخستين   

 .توزيع برق كشور، با هدف گذر از پيك تابستان آغاز شد 1400نخستين اقدام فراگير سال 

ا اشاره به شنبه بپنج مديرعامل شركت توانير صبح امروز "محمدحسن متولي زاده"وزارت نيرو (پاون)،  رسانيگزارش پايگاه اطالعبه
را  هاي انجام شده در حوزه فني شبكه، خاطرنشان كرد: همه توان خودريزيبرنامه هاي مديريت بار واهميت اجراي همزمان برنامه

  .بكار خواهيم بست 1400براي گذر موفق از پيك 
 روشنايي معابر را سه محور اصلي نخستين هاي بين شهري و تعديلتعديل روشنايي راه هاي رمزارز غيرمجاز،دستگاه وي از مبارزه با

 .هاي فراگير، پيگيري و اجرا خواهد شدها در قالب اقدامامسال اين برنامه :اقدام فراگير امسال برشمرد و افزود

ت فروردين ماه كه نشان از تابستاني سخ رق درتوانير با اشاره به افزايش مصرف برق در فروردين ماه گفت: رشد مصرف ب مديرعامل
  .سابقه استبي و گرم دارد،

رق شده هم خوردن تراز توليد و مصرف بها، باعث بهبارندگي هاي برق آبي، به دليل كاهشگفته متولي زاده، كمبود توليد نيروگاه به
 .شرايط و مصرف برق انجام دهند براي مديريت اين هاي الزم رابينيدليل همكاران ما در صنعت برق بايد پيش است و به همين

 سال گذشته را با موفقيت پشت سرگذاشتيم، خاطرنشان كرد: امسال عالوه بر كاهش هاي سخت چندوي با بيان اين كه تابستان
ليل به همين د شاهد افزايش مصرف برق هستيم و ها، به دليل قرارگرفتن در شرايط كرونايي و گرماي هوا، از هم اكنونبارندگي

  .نيازمند اقدامات جديدتري هستيم
 .دهد كه آمادگي انجام عمليات را از خودمان شروع كرديمهاي فراگير نشان ميمتولي زاده يادآور شد: برگزاري اين مانورها و اقدام

حضور دارند، تاكيد كرد: عالوه بر اكيپ  1200قالب  هزار نفر از نيروهاي عملياتي در 6با اشاره به اين كه در اين اقدام فراگير  وي
ي هامصرف برق سيستم هاي تابعه وزارت نيرو را با كاهشفراگير، از امروز مصرف برق ادارات و شركت گانه اين اقداماهداف سه

  .سرمايشي تعديل خواهد شد
درصد  50سختگيري تا  ت نيرو بادر گام نخست مصرف برق ادارات صنعت برق و شركت هاي تابعه وزار :مديرعامل توانير تاكيد كرد

 .شد خواهد اقدام اداري، هايدستگاه ساير 	اين كار در سال گذشته كاهش خواهد يافت و در گام بعدي براي اجراي
ها هارائه اطالعات الزم به اين گرو هاي توزيع خواست تا براي ارتباط گيري با مشتركان پرمصرف وحال از شركت متولي زاده در عين

  .باشند كاهش مصارف برق، آمادگي داشتهبراي 
به اندازه چند دستگاه تنفس مصنوعي است كه در اين شرايط  وي همچنين يادآور شد: همه بايد بدانيم كه مصرف برق يك كولرگازي

  .ها در حال درمان هستندبيماراني است كه در بيمارستان كرونايي مورد نياز

  4/2/1400 روزنامه دنياي اقتصاد  
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1400در ارديبهشت ماهمهمترين اخبار صنعت برق 

هاي عنوان مانورهاي سراسري يا اقدام شنبه آخر هر ماه باهايي را در پنجل گذشته برنامهگزارش، شركت توانير از سا بر اساس اين
ده، نسبت به ش هاي عملياتي برق در سراسر كشور متناسب با اهداف برنامه تعريفقالب آن گروه ريزي و اجرا كرد كه درفراگير برنامه

 .كنندرفع مشكالت شبكه اقدام مي

 
  

  
  


