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1400 ماه مهمترين اخبار صنعت برق در فروردين  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

)صنعت برق رمترين خبرها دمه اي از(گزيده  



رو 
ه ني

شگا
ژوه

ي پ
موم

ط ع
رواب

ره 
 ادا

 

 

2 
 

1400 ماه مهمترين اخبار صنعت برق در فروردين  

 مقام معظم رهبري 1400در تحقق شعار سال » صنعت آب و برق«ش نق

  
 

از سوي مقام معظم رهبري، نيازمند عزم راسخ تمام  »هاها و مانع زداييتوليد، پشتيباني «به عنوان سال  ،1400تحقق شعار سال 
  د. جامه عمل پوشان» توليد«اركان دولتي و خصوصي است تا با رفع موانع و قوانين دست و پاگير بتوان به 

در توسعه ديگر صنايع در كشور، جايگاه وزارت نيرو در اين عرصه بسيار  »به ويژه آب و برق ،انرژي«با توجه به نقش زيرساختي 
نيز در حاشيه نشست هيئت دولت، بر تالش جهت حمايت از توليد با تامين و عرضه  »وزير نيرو«شود و از اين رو، حياتي تلقي مي

  .آب و برق واحدهاي توليد تاكيد كرد
  

  كارنامه درخشاني از خود باقي گذاشت 99خانواده بزرگ وزارت نيرو در سال     

هاي صورت گرفته در صنعت آب و برق گفت: خانواده بزرگ وزارت نيرو كارنامه روشن و درخشاني را از وزير نيرو با اشاره به تالش
 .باقي گذاشت 99خود در سال 

وز ر» رضا اردكانيان«رساني وزارت نيرو (پاون)، گزارش پايگاه اطالعبه
يكشنبه در ديدار نوروزي با مديران و كاركنان صنعت آب و برق، با 

هاي صورت گرفته اظهار داشت: اين مجموعه قدرداني از مجموعه تالش
هاي هاي استاني، شركتهاي مادر تخصصي، شركتدر ستاد، شركت

كننده و سازنده تجهيزات، پيمانكاران و مشاوران همگي  بزرگ توليد
اعضاي يك خانواده با يك ايده و عقيده دست به دست هم دادند و بر اساس يك فهم مشترك و درك باال از شرايط زماني و مكاني 

ريزي شده خود عمل كردند برنامهبه وظايف  19كشور و منطقه و شرايط عمومي جامعه و در عين حال فضاي ناشي از كرونا و كوويد 
  .و كارنامه روشن و درخشاني را از خود باقي گذاشتند

  7/1/1400                        پايگاه خبري ساتكاب

  15/1/1400           اطالع رساني وزارت نيروپايگاه 
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1400 ماه مهمترين اخبار صنعت برق در فروردين  

  گذاري پژوهشگاه نيرو منصوب شدندبا حكم وزير نيرو؛ اعضاي شوراي راهبري و سياست
  
 

شوراي «اي، رئيس و اعضاي وزير نيرو در احكام جداگانه
 .را منصوب كرد» گذاري پژوهشگاه نيروراهبري و سياست

وزير  "رضا اردكانيان"گزارش روابط عمومي پژوهشگاه نيرو، به
عنوان رئيس و را به "همايون حايري"نيرو با صدور احكامي 

محمد صالح "عنوان دبير و عضو و را به "احد ضابط"عضو، 
 محسن"و  "زادهيمحمدحسن متول"، "محمد ساتكين"، "اوليا

 گذاريعنوان اعضاي شوراي راهبري و سياسترا به "طرزطلب
  .پژوهشگاه نيرو منصوب كرد

  
  

  ها به مراكز رمز ارزعدم دخالت دولت در تعيين نرخ برق قابل فروش نيروگاه    

 

 دخالتي در تعيين نرخ برق سخنگوي صنعت برق گفت: دولت هيچ
هاي تجديدپذير به مراكز استخراج رمز ارزها قابل فروش نيروگاه

نخواهد داشت و به همين دليل اين نوع قراردادها كامال توافقي و 
 .رقابتي خواهد بود

 برق تعرفه: كرد اظهار  مشهدي رجبي مصطفي ايسنا،  به گزارش
تجديدپذير متنوع و وابسته به فناوري مورد استفاده است.  هاينيروگاه

هاي خورشيدي با به طور مثال برق توليدي حاصل از نيروگاه
هاي بادي نرخ متفاوتي دارد و تعرفه برق هر كدام متناسب با نيروگاه
گذاري انجام شده مطابق هاي سرمايههايي كه دارند و هزينهفناوري

 .شودنده تعيين ميبا توافق خريدار و فروش
  

  29/1/1400         اطالع رساني وزارت نيروپايگاه 

  29/1/1400                              خبرگزاري ايسنا
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1400 ماه مهمترين اخبار صنعت برق در فروردين  

  توان انتظار رشد و توسعه داشتبدون ورود نوآوري به بخش صنعت نمي

 گذاري امسال از سويمعاون تحقيقات و منابع انساني وزير نيرو با اشاره به نام
ود گفت: بدون ور »هازداييها، مانعپشتيباني ،توليد«مقام معظم رهبري به نام 

محمد « ت.ر رشد و پشتيباني از صنعت را داشتوان انتظانوآوري به صنعت نمي
روز جمعه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود:  »ءصالح اوليا

اگر بخواهيم به رقابت در بازارهاي جهاني وارد شده و يا حتي به خودكفايي رسيده 
زدايي كنيم چاره اي جز  و در نتيجه واردات را كاهش دهيم و از طرف ديگر مانع

 .نعت وجود نداردتر به بحث نوآوري و تسهيل ورود آن به صتوجه جدي
دهد و هم وي ادامه داد: ويژگي بارز نوآوري آن است كه هم كيفيت را افزايش مي

كاهش هزينه ها را به دنبال دارد و از طرف ديگر رضايت بيشتر مشتري را به 
  .كه ممكن خواهد شدها است معاون تحقيقات و منابع انساني وزير نيرو خاطرنشان ساخت: رفع موانع در سايه نوآوري .همراه دارد

  
  ارزها زدايي از فعاليت استخراج رمزتالش براي مانع

 

باني از زدايي و پشتيتالش براي مانع سخنگوي صنعت برق گفت: صنعت برق در
  .ارزها در كشور است مراكز استخراج رمز

ه گزارش ايرنا از پايگاه خبري شركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي ب
كه  هاييافزود: عالوه بر گشايش» مصطفي رجبي مشهدي«برق ايران (توانير)، 

ا لحاظ شده، وزارت نيرو به دنبال ارزه در مصوبه جديد براي صنعت استخراج رمز
هاي خالي را نيز مشخص كند كه در دار با ظرفيتاين است كه مناطق اولويت

هاي تامين برق بسيار كمتر هاي انجام شده محدوديتگذاريآنها به دليل سرمايه
 ركانمشت ساير مانند نيز ارز رمز استخراج مراكز  داد:وي ادامه .از ساير مناطق باشد

 .گيرندمي قرار حمايت مورد شود، برداشته آنها روي پيش موانع ايدب كه

  15/1/1400                             خبرگزاري ايرنا

  28/1/1400                             خبرگزاري ايرنا
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1400 ماه مهمترين اخبار صنعت برق در فروردين  

  كشور صاحب فناوري توليد ترانسفورماتور نيروگاهي است 10ايران جزو 

مديرعامل گروه صنعتي مپنا وابسته به وزارت نيرو گفت: ايران در صنعت 
فناوري است و با توليد ترانسفورماتورهاي بزرگ نيروگاهي جزو برق صاحب

  .كشور برتر جهان در اين زمينه است 10

ور رونمايي از بزرگترين ترانسفورمات شنبه در آيينآبادي روز سهعباس علي
نيروگاهي در گروه توليدي صنعتي آرياترانسفو شهميرزاد استان سمنان 

تنها در حدود هفت تا هشت كشور جهان به دانش توليد  :اظهار داشت
ي اند و امروز ايران با رونمايترانسفورماتورهاي بزرگ نيروگاهي دست يافته

مع اين كشورهاي پيشرفته و صاحب فناوري از اين نوع ترانسفورماتور به ج
  .پيوسته است

  
  رساني در ايران در مقايسه با جهان برق

دارد؛ به اين معنا درصدي ايران با ميانگين جهاني حكايت  20رساني به روستاها در جهان و ايران از فاصله معنادار بيش از آمار برق 
درصد و در ايران  79رساني به روستاها در دنيا هم اكنون كه ميانگين برق

دار كشور از ابتداي انقالب تا درصد است. تعداد روستاهاي برق 99/ 7
روستا رسيد كه اين آمار در پايان دي ماه  641هزار و  54، به 92مرداد 
رساني به ته است. برقروستا افزايش ياف 644هزار و  57به  98سال 

اكنون صنعت خانوار در كشور به اتمام رسيده و هم 20روستاهاي باالي 
خانوار  10هاي كمتر از رساني به روستاها و سكونتگاهبرق در حال برق

دي هاي خورشيدار شده توسط سيستمهمچنين تعداد روستاهاي برق. است
  ست. روستا رسيده ا 241نيز تاكنون به 

  
  
  
  

  24/1/1400                               خبرگزاري ايرنا

  21/1/1400                         روزنامه دنياي اقتصاد
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1400 ماه مهمترين اخبار صنعت برق در فروردين  

  هزار دستگاه كنتور هوشمند برق در تهران 85نصب 

 

هزار دستگاه كنتور هوشمند، جايگاه نخست را در  85مديرعامل شركت توزيع برق تهران بزرگ گفت: اين شركت با نصب بيش از 
 .هاي توزيع برق كشور، به دست آورده استبين همه شركت

حسين صبوري، گفت: در راستاي اهداف صنعت برق كشور به 
منظور ايجاد شبكه هوشمند انرژي، در نخستين گام، طرح ملي 

 راگيري و مديريت انرژي كه به اختصفراسامانه هوشمند اندازه
گيري انرژي به عنوان فرايند اندازهه ب، شودناميده مي "فهام"

شكل هوشمند، تعريف شده و در مرحله نخست اين طرح، با نصب 
ها، ها، سازمانكنتورهاي هوشمند ديماندي براي همه وزارتخانه

مراكز تجاري و فرهنگي، امكان قرائت و بررسي روند مصرف 
  .شودتر فراهم شده و كنترل و توزيع بار در شبكه با دقت باال امكان پذير ميمؤثرتر و دقيقانرژي برق در كشور به شكلي 

  
  در حوزه انرژي هاي نو» توليدِ باراول«بنيان كاالي دانش 27معرفي 

، در قالب قراردادهاي خريد توليد بار اول »آب و برق«در صنعت » توليد بار اول«كاال با ويژگي  27يك مقام مسئول از معرفي 
 .بنيان به معاونت علمي فناوري رياست جمهوري خبر دادمحصوالت دانش

به نقل از وزارت نيرو، علي اكبر رجلي  خبرگزاري مهربه گزارش 
نوده، مديركل دفتر حمايت از ساخت داخل و توسعه صادرات 

ان در يبنهاي دانششركت ساتكاب ضمن تاكيد بر اهميت شركت
اين شركت، با شناسايي ظرفيت  ت:گف» صنايع آب و برق«توسعه 
 آب و«هاي فعال در صنعت ان و استارتاپبنيهاي دانششركت
در سطح كشور و با هدف توسعه صنايع مذكور، در راستاي » برق

بنيان را با كاالي دانش 27اجراي سياست حمايتي خود حدود 
مورد حمايت،  "آب، برق و آبفا"در صنايع  "توليد بار اول"شاخص 

 .جهت حضور در بازار داخلي و خارجي قرار داده است

  20/1/1400                          خبرگزاري مهر 

  21/1/1400                          برگزاري مهرخ
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1400 ماه مهمترين اخبار صنعت برق در فروردين  

  ايجاد تحول ديجيتال و هوشمندسازي در صنعت برق 

برنامه در دو سال گذشته  24معاون هماهنگي توزيع توانير، از ايجاد تحول ديجيتال و هوشمندسازي در صنعت برق با پياده سازي 
 .خبر داد

 #آقاي غالمعلي رخشاني مهر در آيين افتتاحيه نخستين پويش 
طرح بزرگ توزيع  5ايران و بهره برداري _ب _الف _هرهفته

طرح توسعه، احداث، اصالح  142هزار و  8برق كشور كه در قالب 
، اي برقسازي شبكه برق، است، افزود: اقتصاد يارانهو بهينه

اري جهت توسعه محدوديت منابع مالي و كاهش سرمايه گذ
هاي صنعت برق باعث شد تا به دنبال كاهش زيرساخت

هاي جاري باشيم كه تنها ها و هزينههاي تمام شده طرحهزينه
راه رسيدن به اين مهم هوشمندسازي صنعت برق و ايجاد تحول 

  .ديجيتال بود
    

  ستورالعمل جديد براي برق ماينرها ابالغ د

جاري  جديد ايجاد گشايش براي استفاده از انرژي در توليد رمز ارزها خبر داد و افزود: در همين هفته وزير نيرو از ابالغ دستورالعمل
دستورالعمل جديدي را در خصوص ايجاد گشايش براي استفاده 

اين مهم يك كار دو كنيم. از انرژي در توليد رمز ارزها ابالغ مي
كنندگان مجاز به توليد رمز ارزها منظوره بوده كه هم استفاده

گيري كرده، هم رونقي در توسعه تجديدپذيرها بتوانند از آن بهره
  .صورت گيرد

  
  
  
  
  

  18/1/1400                    خبرگزاري صدا و سيما

  17/1/1400              پايگاه اطالع رساني برق نيوز
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1400 ماه مهمترين اخبار صنعت برق در فروردين  

  انتشار دو گزارش تفصيلي از فعاليت صنعت برق ايران پس از انقالب

سال صنعت برق ايران  53«و  »آمار تفصيلي صنعت برق ايران ويژه مديريت راهبردي«دو گزارش تفصيلي با عنوان 
عملكرد و روند تحوالت صنعت برق ايران را در  »در آيينه آمار

دوران رشد و شكوفايي بعد از انقالب اسالمي مورد بررسي قرار داده 
ت و آمار به موقع و ين گزارش با توجه به اهميت اطالعاا. است
گيري مديران ارشد و همچنين ريزي و تصميمروز براي برنامهبه

ماه  10برطرف كردن خالء آماري آماده شده كه بر مبناي آمار 
اي توليد و توزيع هاي برق منطقهعملكرد و دو ماه برآورد شركت

  .جاري استنيروي برق در اسفندماه سال
صفحه طي دو نسخه فارسي و انگليسي آماده شده  42عنوان و  23در » برق ايران در آيينه آمارسال صنعت  53«همچنين گزارش 

ويژه رشد و شكوفايي دوران پس از انقالب اسالمي را به رشته تحرير سال گذشته به 53كه روند تحوالت صنعت برق ايران طي 
  .درآورده است

  
  نتيجه رشد توليد برق پاك كاهش انتشار آالينده

مگاوات، پايداري توليد برق در كشور افزايش و انتشار آالينده در بخش  920هاي تجديدپذير ايران به سطح با افزايش ظرفيت نيروگاه
هاي برق كاهش يافت. تاكنون از منابع تجديدپذير حدود نيروگاه
ميليون كيلووات ساعت، انرژي توليد شده كه اين ميزان توليد  5913

اي در هزار تن گاز گلخانه 978ميليون و  3نتشار برق توانسته از ا
هاي تجديدپذير باعث شده كشور بكاهد. اين ميزان توليد انرژي

هاي ميليون مترمكعب از مصرف سوخت 679ميليارد و بيش از يك
كار گرفته فسيلي در ايران كه در توليد برق از منابع انرژي فسيلي به

 ون ليتر در مصرف آب نيزميلي 1300شود، كاسته و بيش از مي
  .جويي شودصرفه

  
  

  15/1/1400پايگاه اطالع رساني وزارت 

  7/1/1400 روزنامه دنياي اقتصاد 


