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خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران

 

3134
سه  شنبه 22 شهریور 1401

مشاهده استعالم میانگین قیمت تجهیزات 
فهارس بهای رسته نیرو

استعالم میانگین قیمت جهت تهیه شاخص های 
تعدیل آحادبها

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی ایران با حضور علی اکبر محرابیان، 
شد. افتتاح  )ساتبا(  برق  انرژی  وری  بهره  و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون  کمانی  محمود  و  نیرو   وزیر 

مشاهده برگزیده 
قیمت های زنجیره معدن، 

صنایع معدنی و انرژی 
)داخلی و بین المللی(

با حضور ۳۰ شرکت عضو سندیکا؛

دوازدهمین نمایشگاه انرژی های 
تجدیدپذیر برگزار شد

ایــن نمایشــگاه در حالــی بــا حضــور ۹۷ شــرکت داخلــی و 
ــه کار کــرده اســت کــه 30 شــرکت حاضــر در آن  ــاز ب خارجــی آغ
از شــرکت های عضــو ســندیکا هســتند. در حاشــیه ایــن نمایشــگاه 
ــی  ــن مال ــن »تامی ــا عناوی ــری ب ــج نشســت خب ــزاری پن ــرای برگ ب
ــزار  ــه ۴ ه ــت مناقص ــا محوری ــای تجدیدپذیر«)ب ــداث نیروگاه ه اح
مــگاوات نیــروگاه خورشــیدی(، »بهــره وری انــرژی و سیاســتگذاری، 
ــاوری  ــعه فن ــی«، »توس ــی و قانون ــراز حمایت ــرژی، اب ــای ان برنامه ه
ــاخت  ــای س ــی چالش ه ــازی و بررس ــان«، »توانمندس ــش بنی دان
ــت.  ــده اس ــزی ش ــه ری ــعابی« برنام ــای انش ــل« و »نیروگاه ه داخ
ایــن نمایشــگاه  ۲۱ شــهریورماه در محــل دائمــی نمایشــگاه های بین 
المللــی تهــران آغاز شــده و تا روز پنجشــنبه ۲۴ شــهریور ادامــه دارد. 
در  ایــران  بــرق  صنعــت  ســندیکای  اســت  ذکــر  شــایان 
و  اســت  غرفــه  دارای   8-۹ ســالن  در  مذکــور  نمایشــگاه 
پذیــرای شــرکت های عضــو و بازدیدکننــدگان محتــرم اســت.
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بـه گـزارش سـندیکای صنعـت بـرق ایـران بـه نقل 
از پایـگاه اطـاع رسـانی وزارت نیـرو )پـاون(، »علی 
اکبـر محرابیـان« در مراسـم افتتاحیـه دوازدهمیـن 
تجدیدپذیـر،  انرژی هـای  المللـی  بیـن  نمایشـگاه 
بیـان  بـا  ایـران  انـرژی  صرفه جویـی  و  بهـره وری 
اینکـه کشـور ایـران، کشـوری در حـال رشـد اسـت 
و بـا سـرعت مسـیر توسـعه را می پیمایـد، اظهـار 
کـرد: موضـوع تامیـن انـرژی پایـدار موضـوع خیلی 
مهمـی اسـت کـه در دو حـوزه توسـعه صنعـت برق 
و بهینه سـازی و مدیریـت مصـرف باید پیگیری شـود.
وی اضافـه کـرد: موضـوع بهینه سـازی مصـرف گنج 
پنهانی اسـت کـه باید بـا اجرایی کـردن این موضوع 
تهدیـد مصـارف انرژی را به فرصتی ارزشـمند تبدیل 

کنیم.
محرابیان خاطرنشـان کـرد: خوشـبختانه در موضوع 
توسـعه، برنامه ریزی های گسـترده ای صـورت گرفته 
بـه طـوری کـه مدیـران وزارت نیرو می دانند در سـه 
سـال آینـده چـه نیروگاهـی در چـه سـاختگاهی بـا 

کـدام منابـع مالـی به بهره بـرداری می رسـد.
وزیـر نیـرو بـا اشـاره بـه برنامـه افزایـش 3۵ هـزار 
مگاواتـی ظرفیـت نیروگاهـی در کشـور اضافـه کرد: 
برنامـه سـال اول وزارت نیـرو تقریبـاً بـه طـور کامل 
انجـام شـده و در بخـش نیروگاه هـای حرارتـی تنهـا 

چهـار نیـروگاه باقـی مانده اسـت.
بـه گفتـه وی، 30 واحـد تولیـد بـرق نیـروگاه بزرگ 
مقیـاس در نقـاط مختلـف کشـور بـه بهره بـرداری 
رسـیده اسـت. وزیـر نیـرو بـا بیـان اینکـه بـا بهـره 
بـرداری ۴ نیـروگاه باقی مانده وعـده افزایش ظرفیت 
۶ هـزار مگاواتـی تابسـتان بـه طـور کامـل تحقـق 
سـال  بـرای  الزم  برنامه ریزی هـای  گفـت  می یابـد، 
دوم جهـت تـاش مضاعـف در پیشـبرد ایـن برنامه 

صـورت گرفته اسـت.

وزیر نیرو در افتتاحیه نمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر:

حمایت از انرژی های تجدید پذیر از برنامه های اصلی وزارت نیرو 
برای تامین برق پایدار است

وزیر نیرو گفت: حمایت از انرژی های تجدیدپذیر از برنامه های اصلی وزارت نیرو در تامین برق پایدار 
و مطمئن بوده و اخذ مصوبات از شورای اقتصاد حاکی از تالش دولت برای حمایت و پشتیبانی از این 

انرژی پاک است.

افزایـش ۱0  برنامه ریـزی  بـه  اشـاره  بـا  محرابیـان 
تجدیدپذیـر  انرژی هـای  ظرفیـت  مگاواتـی  هـزار  
یـادآور شـد: برنامه ریزی هـای الزم بـرای افزایش ۱0 
هـزار مگاواتی نیروگاه هـای تجدیدپذیر با شناسـایی 
سـاختگاه ها و بررسـی محل سـنکرون صورت گرفته 

است.
انرژی هـای  اصلـی  محـور  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
تجدیدپذیـر بخـش خصوصـی اسـت، افـزود: نقـش 
وزارت نیـرو در ایـن زمینـه حمایـت، پشـتیبانی و 

اسـت. سـرمایه گذاران  بـرای  اطمینـان  ایجـاد 
وزیر نیرو با اشـاره به ویژگی های نیروگاه تجدیدپذیر 
گفـت: ایـن نیروگاه هـا از نظـر محیـط زیسـت چند 
شـرایط ویژه دارند که در مقایسـه بـا حرارتی مصرف 
آب نداشـته و بـه شـدت اقتصـادی هسـتند. وی بـا 
اشـاره بـه لـزوم عملیاتی کـردن موضـوع اسـتاندارد 
اجبـاری گفـت: بسـیاری از اقـام دارای اسـتاندارد 
اجبـاری نبـوده و برای مصارف مختلـف باید وضعیت 

اسـتاندارد پیاده سـازی شود.
وی اظهـار امیـدواری کـرد بـا وضعیـت اسـتاندارد 
مناسـب در اقـام اولیـه زندگـی می توانیـم در کوتاه 
مـدت و میـان مـدت شـاهد کاهـش انـرژی باشـیم.
وزیـر نیـرو بـا اشـاره بـه تعویـض روشـنایی معابر به 
ال ای دی خاطرنشـان کـرد: تکنولـوژی در کشـور 
وجـود دارد کـه می توانـد مصـارف عمومـی را بـه 
شـدت کاهـش داده و بـرای تامیـن انـرژی کمـک 
آغـاز  کشـور  اجرایـی  عملیـات  خوشـبختانه  کنـد 
شـده و در حـال اجراسـت. بـه گفتـه وی، اولویـت 
از  حمایـت  سـیزدهم  دولـت  و  نیـرو  وزارت  مهـم 
انرژی هـای تجدیدپذیـر و موضـوع بهره وری اسـت و 
امیدواریـم بخـش خصوصـی در یـک حرکت جمعی 
بـا حمایت هـای دولت بتواننـد گام های موثـری را در 

بـردارد ایـن زمینه 
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به گزارش سندیکای صنعت برق ایران به نقل از پایگاه 
کمانی"  "محمود  )پاون(،  نیرو  وزارت  اطاع رسانی 
بین المللی  نمایشگاه  دوازدهمین  افتتاح  مراسم  در 
محل  در  انرژی  بهره وری  و   تجدیدپذیر  انرژی های 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران افزود: فراهم شدن 
هزار  احداث ۱0  کار  مقدمات سبب خواهد شد  این 
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مرحله اجرایی شده و 
به سرانجام برسد. وی ادامه داد: دوازدهمین نمایشگاه 
بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی امروز 
با حضور بیش از یکصد شرکت فعال در عرضه انرژی های 
تجدیدپذیر و نیز برخی شرکت های خارجی در مکانی 
کرد.  بکار  آغاز  مترمربع  هزار   ۵ حدود  مساحت  به 
معاون وزیر نیرو هدف این نمایشگاه را ارائه جدیدترین 
دستاوردهای بخش انرژی های تجدیدپذیر و ایجاد تعامل 
بین فعاالن این بخش برشمرد. کمانی از برگزاری چهار 
نشست تخصصی در حاشیه نمایشگاه خبر داد و گفت: 
نخستین و مهمترین نشست درباره تامین مالی است که 

فعاالن این بخش با آن درگیر هستند.

مقدمات احداث 1۰هزار مگاوات 
نیروگاه تجدیدپذیر تا یک 

ماه آینده به طور کامل فراهم 
می شود

رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
احداث 1۰  برای  مقدمات الزم  ایران گفت:  برق 
ماه  یک  تا  تجدیدپدیر  نیروگاه  مگاوات  هزار 

آینده به طور کامل فراهم خواهد شد.

بـه گـزارش سـندیکای صنعـت بـرق ایـران بـه نقل 
از پایـگاه اطاع رسـانی وزارت نیـرو )پـاون(، "علـی 
نمایشـگاه  از  بازدیـد  اکبـر محرابیـان" در حاشـیه 
صرفه جویـی  و  بهـره وری  تجدیدپذیـر،  انرژی هـای 
دربـاره  خبرنـگاران  پرسـش  بـه  پاسـخ  در  انـرژی 
امـکان صادرات بـرق نیروگاه هـای تجدیدپذیر اظهار 
داشـت: ایـن نیروگاه هـا بـا توجـه بـه کیفیـت بـرق 
تولیـدی امـکان صادرات بـرق به صورت ۲۴ سـاعته 
و ۱۲ ماهـه را ندارنـد، بنابرایـن نیـاز اسـت عملیات 

تبدیـل انرژی صـورت گرفته و برق آن هـا به صورت 
خطـی امـکان صـادرات را پیـدا کند.

وزیـر نیـرو ایـن فرآینـد را در دسـت مطالعـه عنوان 
کـرد و افـزود: نتایـج بررسـی ها و تصمیمـات در این 

باره اعـام خواهد شـد.
بـرای  شـده  اتخـاذ  تدابیـر  دربـاره  محرابیـان 
نیـز  تجدید پذیرهـا  بـرق  تولیـد  توجیه پذیرکـردن 
یارانـه ای سـوخت نیروگاه هـا  اظهـار کـرد: قیمـت 
مهم تریـن مانـع توسـعه نیروگاه هـای تجدیدپذیـر 

اسـت، بنابرایـن بـا اسـتفاده از ظرفیـت مـاده ۱۲ 
قانـون رفـع موانـع تولیـد پیش بینی شـده اسـت از 
محـل صرفه جویـی سـوخت حاصـل از توسـعه ایـن 
نیروگاه هـا، سـرمایه گذاری  در ایـن بخـش توسـعه 

. بد یا
وی دربـاره مـدل مالی پیش بینی شـده برای توسـعه 
کـرد:  خاطرنشـان  نیـز  تجدیدپذیـر  نیروگاه هـای 
امسـال در قانون بودجه برای اجـرای ماده ۱۲ قانون 
رفـع موانـع تولید ردیف ثابت و مشـخصی بـا اعتبار 
3000 میلیـارد تومـان پیش بینـی شـده اسـت کـه 
ایـن ردیف متناسـب با رشـد صنعت تجدیـد پذیر و 
ظرفیت هـای موجـود می توانـد سـاالنه افزایـش یابد.
وی بـا اشـاره بـه حمایت هـای وزارت نیـرو بـرای 
توسـعه بـرق تجدیدپذیـر توسـط صنایـع گفـت: در 
بخـش تولیـد برق تجدیدپذیـر برای اقشـار حمایتی 
نیـز نصـب ۱۱0 هزار سـامانه ۵ مگاواتـی پیش بینی 
شـده اسـت که برق آن ها با نرخ حمایتـی خریداری 
خواهـد شـد و شـرایط معیشـتی خوبی را بـرای این 
اقشـار فراهـم مـی آورد. محرابیـان همچنیـن درباره 
برنامه هـای تبـادل بـرق بـا دیگـر کشـورها گفـت: 
یکـی از برنامه هـای مهـم وزارت نیـرو افزایش تبادل 
بـرق با کشـورهای همسـایه اسـت، برنامه ریزی ها به 
گونـه ای بوده اسـت کـه بتوانیم 80 درصـد صادرات 
انـرژی و ۲0 درصد واردات داشـته باشـیم. هم اکنون 
نیـز صـادرات قابـل توجهـی داریـم کـه بـا نزدیـک 
شـدن به شـرایط ایـده آل تولیـد و مصرف صـادرات 
را افزایـش خواهیـم داد.  وزیـر نیـرو دربـاره تامیـن 
برق زمسـتان گفـت: وزارت نفت طبـق برنامه ای که 
بـرای تامین انرژی زمسـتان داده ایـم کار را مدیریت 
می کننـد و امیداورایـم  بـا تجربـه موفقـی کـه در 
زمسـتان سـال قبـل داشـتیم، امسـال هم سـوخت 

نیروگاه هـا را تامیـن و مدیریـت کنیـم.   

وزیر نیرو در جمع خبرنگاران اعالم کرد:

پیش بینی ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهینه سازی مصرف و 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر

وزیر نیرو از پیش بینی ردیف مشخص قانون بودجه  14۰1 با اعتبار ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای بهینه سازی 
مصرف انرژی و توسعه انرژی های تجدیدپذیر خبر داد.
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بـه گـزارش سـندیکای صنعـت بـرق ایران بـه نقل 
نشسـت  سلسـله  از  نشسـت  نخسـتین  سـاتبا،  از 
هـای تخصصـی دوازدهمیـن نمایشـگاه بین المللی 
انـرژی هـای تجدیدپذیـر و بهـره وری انـرژی بـا 
عنـوان نشسـت تامیـن مالـی احـداث نیروگاه هـای 
تجدیدپذیـر در محـل دائمـی نمایشـگاه هـای بین 
المللـی تهـران بـا حضور مدیـرکل بودجه، تسـهیل 
سـرمایه گـذاری و تجهیـز منابـع مالـی سـازمان 
بـورس  شـرکت  مدیرعامـل  نقـوی  دکتـر  سـاتبا، 
دفتـر  مدیـرکل  ئـی  کـوده  دکتـر  ایـران،  انـرژی 
سـرمایه گذاری خارجـی سـازمان سـرمایه گـذاری 
و کمـک هـای اقتصـادی و فنـی ایـران، دکترخادم 
الملـه مدیرعامـل شـرکت تامیـن سـرمایه امیـن، 
دکتـر محمـدی مدیـر پیگیـری قراردادهـا، وصول 
مطالبـات و نظـارت بـر مصـرف صنـدوق توسـعه 
ملـی و دکتـر زارع مهرجـردی مدیـر طـرح هـای 
ملـی صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی بـرای بررسـی 
راهکارهـای تامیـن مالـی احـداث ۴ هـزار مـگاوات 

نیـروگاه تجدیـد پذیـر برگـزار شـد.
در این نشسـت دکتر حسـینی به بررسـی ماده ۱۲ 
قانـون رفـع موانـع تولیـد پرداخـت و آن را قانونـی 
تجدیدپذیـر  هـای  انـرژی  توسـعه  بـرای  مترقـی 
دانسـت. وی از برنده شـدن ۱۲ شـرکت در مناقصه 
تجدیدپذیـر  نیـروگاه  مـگاوات  هـزار   ۴ احـداث 

د. خبردا
حسـینی ادامـه داد: توزیـع اسـتانی این شـرکت ها 
نشـان می دهد اسـتان اصفهان بیشـترین متقاضی 
را دارد و بعـد سیسـتان و بلوچسـتان کـه اصفهـان 
۲۶۵ مـگاوات اعـام نیـاز دارد. وی یـزد و کرمـان 
را از دیگـر اسـتان هـای متقاضـی احـداث نیروگاه 
تجدیدپذیـر برشـمرد و گفت: حمایـت الزم صورت 

خواهـد گرفت.

نشست تامین مالی احداث نیروگاه های تجدیدپذیر برگزار شد
انرژی های  المللی  بین  نمایشگاه  دوازدهمین  از سلسله نشست های تخصصی  نخستین نشست 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی با عنوان نشست تامین مالی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

تهران برگزار شد.

در ادامـه نقـوی مدیرعامـل بـورس انرژی ایـران به 
راه انـدازی بـورس انرژی از سـال ۹0 اشـاره کرد و 
گفـت: بـورس انـرژی اکنون بـازار فیزیکـی برق نیز 
دارد و االن معامـات باالی ۵ مـگاوات در آن انجام 
مـی شـود. وی افـزود: بـه زودی معامـات باالی ۲ 

مـگاوات هـم اضافه خواهد شـد.
نقـوی ادامـه داد: خـرده فروشـان برق نیـز در بازار 
گفـت: ۴۲  داشـت. وی  مشـتقه حضـور خواهنـد 
نیـروگاه بخـش خصوصـی و ۴۱ نیـروگاه دولتی در 
سـامانه معامـات بـورس حضـور دارنـد. نقـوی از 
فراهـم شـدن امـکان معاملـه قراردادهـای دوجانبه 
خبـرداد و گفـت: زمانـی از بـورس می تـوان انتظار 
تامیـن مالـی داشـت که بـازار فعالی باشـد بنابراین 
وزارت نیـرو بایـد در بـاره بـازار فعـال انـرژی هـای 
تجدیدپذیـر تاش داشـته باشـد. وی از تاش برای 
راه انـدازی تابلـوی معامات انـرژی تجدیدپدیر در 

بـازار بورس خبـر داد.
نقـوی گفت: شـرکت هـای فعـال در بخـش انرژی 
یـک  تشـکیل  بـا  تواننـد  مـی  تجدیدپذیـر  هـای 
داشـته  فعالیـت  بـازار  ایـن  در  مجـازی  نیـروگاه 
باشـند. وی قراردادهـای سـلف موازی اسـتاندارد را 
یکـی از ابزارهـای تامیـن مالـی بـرای انـرژی هـای 
تجدیدپذیـر دانسـت و ادامـه داد: بحـث صنـدوق 
پـروژه از روش هـای دیگر تامین مالـی برای انرژی 

هـای تجدیـد پذیر اسـت.
بـرای طـرح  تـاش  از  انـرژی  بـورس  مدیرعامـل 
کـه  داد  خبـر  هیبریـدی  پـروژه  جدیـد صنـدوق 
مـی توانـد بـرای انرژی هـای تجدیدپذیر هـم مورد 
اسـتفاده قرارگیـرد. نقـوی بـر ضـرورت راه انـدازی 
سـاخت:  خاطرنشـان  و  کـرد  تاکیـد  کربـن  بـازار 
ایـن بازارهـم ابـزاری مـی تواند بـرای تامیـن مالی 

باشـد. تجدیدپذیرهـا 
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که   )WIPO( فکری  مالکیت  جهانی  سازمان 
ایران هم عضو آن است هر سال گزارشی با عنوان 
»شاخص جهانی نواوری« منتشر می  کند که در آن 
بر اساس داده های هر کشور، وضعیت نوآوری را در 
آن کشور اندازه گیری می  کند و رتبه کشورها را بر 
اعام  کشور   ۱3۲ فهرست  در  شاخص  این  اساس 
 ۷ در  متغیر   ۲۱ از  متشکل  شاخص  این  می  کند. 
را  کشورها  کلی  رتبه  آنها،  برآیند  که  است  دسته 
تعیین می  کند. در گزارش سال ۲0۲۱ این سازمان، 
ایران رتبه ۶0 را کسب کرده است اما آنچه وضعیت 
می  کند،  متفاوت  کشورها  همه  به  نسبت  را  ایران 
متغیرهای  از  برخی  در  ایران  رتبه  بودن  نامتوازن 

این شاخص است.
براساس این گزارش، رتبه ایران در تولید دانش ۱۴ 

و در نفوذ دانش و به کارگیری دانش به ترتیب ۱۱۹ 
و ۱۱۷ است. این در حالی است که در کشوری مانند 
آمریکا که رتبه 3 در این رده بندی دارد، رتبه تولید 
دانش آن 3 و رتبه به کارگیری دانش، ۱۷ است. یا 
در کشوری مثل ژاپن که رتبه ۱3 رتبه بندی جهانی 
به کارگیری  رتبه  و   ۱۱ دانش  تولید  رتبه  دارد،  را 
این  جداول  بررسی  که  همان طور  است.   3 دانش، 
گزارش نشان می دهد، در بیشتر کشورها، بین تولید 
و به کارگیری دانش فاصله زیادی وجود ندارد و در 
تولید  رتبه  با  دانش  به کارگیری  رتبه  آنها،  اغلب 
دانش تقریبا نزدیک است؛ اما در ایران این فاصله به 
شکل معناداری، بسیار زیاد است؛ به نحوی که از نظر 
تولید دانش به کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن و 
انگلیس نزدیک می  شود و از نظر نفوذ و به کارگیری 
دانش به کشورهای مانند نیجریه و اوگاندا شباهت 

پیدا می  کند.
به کارگیری  و  تولید  بین  چشمگیر  اختاف  این 
دانش در ایران نه فقط از منظر سیاستگذاری علم 
و فناوری بسیار مناقشه بردار است و نشان می دهد 
عما نظام سیاستگذاری علم و فناوری که باید منجر 
به خلق ثروت شود، دچار یک شکست سیستماتیک 
است، بلکه نشان می دهد سرمایه  گذاری زیادی که 
بین  المللی  ژورنال های  در  آن  انتشار  و  تولید  برای 
نوعی  عما  می  شود،  داخل  در  آنها  کاربست  بدون 
هرز رفت منابع کشور است؛ به عبارت دیگر ایران 
کشوری است که منابع خود را صرف تولید دانش 
برای جامعه جهانی و سایر کشورها می کند و خودش 
در بهره برداری از دانش در جایگاه کشورهایی است 
آن  از  و  ندارند  دانش  توسعه  در  نقشی  هیچ  که 

استفاده ای هم نمی برند.
می  شود،  منتشر  جهانی  گزارش  این  در  آنچه  اگر 
جاری  سال  در  کشور  سیاست های  تحلیل  مبنای 

دانش بنیان«  »سیاست  گفت  می توان  گیرد،  قرار 
به »کمپین دانش بنیان« تقلیل داده شده است که 
دستاوردی برای اقتصاد ملی در داخل نخواهد داشت. 
در واقع این سیاست که برای توسعه دانش بنیان  ها 
در مجموعه دستگاه های اجرایی کشور به کارگرفته 
سازمان دهی  جنس  از  اقداماتی  به  عما  می  شود، 
)برگزاری  ترویج  و  و...(  ستاد  و  کمیته  )تشکیل 
که  است  شده  فروکاسته  و...(  تبلیغات  رویداد، 
همراه  به  عمومی  کمپین  یک  از  بیش  دستاوردی 
نخواهد داشت و حداکثر وضع موجود را در تولید و 
صادرات دانش بدون جذب و به کارگیری در داخل 
حفظ خواهد کرد که کمکی به تحول اقتصاد کشور 

نخواهد شد.
در  کشور  منابع  رفت  هرز  ماجرای  تراژیک  ابعاد 
دیده  بیشتر  وقتی  فناوری  و  علم  سیاست های 
می  شود که شاخص شدت وابستگی اقتصاد به منابع 
که  شاخص  این  شود.  گرفته  نظر  در  نیز  طبیعی 
از نسبت سهم منابع طبیعی به کل تولید ناخالص 
ایران در سال۲0۲0،  برای  به دست می آید،  داخلی 
برابر ۲3 درصد است که در کنار کشورهایی مانند 
که  است  کشوری   ۱0 جزء  لیبی  و  کویت  عراق، 
بیشترین میزان وابستگی به منابع طبیعی را دارند؛ 
برای  دانش  از  اگر  کشورها  این  که  تفاوت  این  با 
تحول اقتصاد خود به سمت اقتصاد نوآوری بهره  ای 
نمی برند، در تولید آن هم سهمی ندارند یا برعکس 
را  دانش  تولید   ۱۴ رتبه  که  ایران  مانند  کشوری 
در   ،)۱۱۷ )رتبه  دانش  به کارگیری  عدم  با  دارد، 
۱0کشور وابسته به منابع طبیعی باقی مانده و آن 

دانش نفوذی در اقتصاد پیدا نکرده است.
شکست  گفت،  می توان  کلی  جمع بندی  یک  در 
سیاست های علم و فناوری کشور که ساختار نهادی 
را در مسیر هرز رفت پیچیده ترین منابع و سرمایه 

کمپین سیاستی  یک  با  نمی تواند  می  کند،  هدایت 
تغییر ماهیت دهد و اقتصاد وابسته به منابع طبیعی 
کند.  تبدیل  دانش بنیان  اقتصاد  یک  به  را  کشور 
منجر  که  فناوری  و  دانش  )تولید  نوآوری  اقتصاد 
به خلق ثروت شود( یا اقتصاد دانش بنیان، نیازمند 
تغییرات اساسی در بسیاری از اجزای نهادی کشور 
برای  روشنی  چشم انداز  کنونی  وضع  در  که  است 

ظهور این تغییرات دیده نمی  شود.

تقلیل مفهوم »دانش  بنیان« به 
کمپین

شکست سیاست های علم و فناوری کشور که 
ساختار نهادی را در مسیر هرز رفت پیچیده ترین 
منابع و سرمایه هدایت می  کند، نمی تواند با یک 
اقتصاد  و  دهد  ماهیت  تغییر  سیاستی  کمپین 
وابسته به منابع طبیعی کشور را به یک اقتصاد 

دانش بنیان تبدیل کند.

برگزار  جلسات  پیرو  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
تجارت  توسعه  سازمان  مدیران  و  ریاست  با  شده 
ایران و تفاهمات فیمابین، از اعضا درخواست کرده 
کمیته  با  مرتبط  صادراتی  مشکات  و  موارد  است 
سازمان  با  مرتبط  موضوعات  سایر  و   ۱۹ ماده 
مذکور را جهت پیگیری و انجام رایزنی های الزم به 

دبیرخانه سندیکا منعکس نمایند. 

استعالم مشکالت صادراتی 
مرتبط با کمیته ماده 19 و 

سازمان توسعه تجارت ایران
درخواست  خود  عضو  شرکت های  از  سندیکا 
مرتبط  صادراتی  مشکالت  و  موارد  است  کرده 
با  مرتبط  موضوعات  سایر  و   19 ماده  کمیته  با 
سازمان توسعه تجارت ایران را به دبیرخانه اعالم 

فرمایند.
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 تا پایان تیر تا پایان تیر تا پایان تیر
1401سال  1400سال  1401سال 

30/6 31/4 32/4 97943 305959 کل فروش
8/2 8/4 8/5 29991 99228 خانگي
15/8 15/9 14/5 7993 26013 عمومي
37/2 35/8 35/7 15432 44502 کشاورزي
7/0 7/1 7/3 36396 109188 صنعتي
1/3 1/3 1/5 6847 22348 (تجاري)سایر مصارف 

1284 4680 روشنایي معابر
 تا پایان تیر

1401سال  1401 1400
38951 332 347 38618 جمع کل
31110 224 210 30886 خانگي
1902 59 49 1843 عمومي
509 6 9 503 کشاورزي
267 0 0 267 صنعتي
5163 43 79 5120 (تجاري)سایر مصارف 

(درصد)سهم  (نفر)تعداد   تا پایان تیر
5/0 2028 1401سال  1401 1400
13/5 5524 هزار  452 2 6 450 طول شبکه فشار متوسط
11/7 4776 کيلومتر 387 0 2 387 طول شبکه فشار ضعیف
45/5 18640 هزار دستگاه 801 3 4 798 تعداد ترانسفورماتورها
24/4 9984 مگاولت آمپر 135473 583 338 134890 ظرفیت ترانسفورماتورها
100 40952  تا پایان مرداد

1401سال  1401 1400
روستا 58054 49 60 58005 کل روستاهاي برقدار شده

4511067 خانوار 861 959 4510206 تعدادخانوار روستایي برقدار
147401 150 144 147251 طول شبکه فشار متوسط روستایي
100635 31 28 100604 طول شبکه فشار ضعیف روستایي

78304 دستگاه 73 80 78231 تعداد ترانسفورماتور روستایي
مگاولت آمپر 7750 3 3 7747 ظرفیت ترانسفورماتور روستایي

واحد 1400 1399
وات 1033 1017

4235 4074
3629 3461
3213 3059

(درصد)سهم مصارف مختلف در کشور   وضعیت فروش، مشترکین، شبکه توزیع و برق روستایي

1400سال  شرح واحد پایان  تا پایان تیر
1400

1400سال شرح
شرکت توانیر جمهوري اسالمي ایران خانگي

عت
 سا

ات
لوو

 کي
ون

ميلي

97310

دفتر فناوري اطالعات، ارتباطات و آمار 1283

خالصه وضعيت آماري صنعت برق کشور صنعتي 15516
(تجاري)سایر مصارف  34884

معاونت تحقیقات و منابع انساني روشنایي معابر 6863

وزارت نیرو عمومي 30573
کشاورزي 8191

1401/06/11اطالعات تا پایان مشترکین 

ک
شتر

ر م
هزا

واحد عملکرد تا پایان تیر 1400سال 

واحد عملکرد تا پایان تیر 1400سال  زیر دیپلمشبکه توزیع 

1400تعداد کارکنان صنعت برق در پایان سال 
شرح

لیسانس
فوق لیسانس و دکتري

دیپلم
فوق دیپلم

کيلومتر

جمعروستاي برقدار  واحد عملکرد تا پایان مرداد 1400سال 

برخي شاخص هاي ساالنه صنعت برق 

http://amar.tavanir.org.ir
شرح

قدرت سرانه  

کيلووات ساعت
تولید سرانه  
مصرف سرانه 

.، نسبت به گزارش هفته قبل به روز رسانی شده استصورتیموارد با رنگ  متوسط مصرف مشترکین خانگي

بخاري
18%

گازي
24%

يچرخه تركيب
39%

برق آبي
14%

اتمي
1%

انرژي هاي 
تجدیدپذیر، 

ده و توليد پراكن
دیزلي

4%

ورسهم انواع نیروگاه ها در ظرفیت نصب شده نیروگاهي کش

-1/9 -2/4 -0/5

4/3

-0/2
0/7

خانگي عمومي کشاورزي صنعتي ساير مصارف کل 

رشد فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل
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افزایش طي  تا پایان مرداد پایان
1401 1401سال  1400
22155 0 22155 کيلوولت400     38083 -4/8 گاز 17/8 15829
33384 280 33104 کيلوولت230     3628 88/5 گازوئيل 24/3 21651
55539 280 55259 جمع انتقال 2149 41/1 نفت کوره 39/1 34745
24805 0 24805 کيلوولت132     0/99 جمع 13/6 12087
50963 5 50958 کيلوولت66و63     1/1 1020
75768 5 75763 جمع فوق توزیع جمع ظرفيت شماره نوع  نام تاریخ 2/5 2253
131307 285 131022 جمع کل خطوط ( مگاوات ) واحد واحد نيروگاه بهره برداري 1/1 970
81103 900 80203 کيلوولت400     0/5 407
95048 335 94713 کيلوولت230     28/78 تجدید پذیر 1401 100 88963
176151 1235 174916 جمع انتقال 72 توليد پراکنده 1401
38611 250 38361 کيلوولت132     160 1 چرخه ترکيبي (صنایع بزرگ)پارس جنوبي 1401/01/15
82666 693 81973 کيلوولت66و63     320 4 گازي پاسارگاد قشم 1401/02/09 71/7 1559
121277 943 120334 جمع فوق توزیع 162 4 گازي (LNG) پتروشيمي ایران 1401/02/31 23/7 516
297428 2178 295250 جمع کل پست ها 183 1 گازي 1401/03/09 آریان 0/0 0
98133 2585 95548 183 2 گازي 1401/03/17 آریان 0/0 0
395561 4763 390798 162 1 گازي (زرند کرمان)مهتاب کویر 1401/03/22 3/3 72

196 1 چرخه ترکيبي  1401/04/06 غرب کارون 1/3 28/78
162 5 گازي (LNG) پتروشيمي ایران 1401/04/14 100 2176
162 2 گازي (زرند کرمان)مهتاب کویر 1401/04/25
183 3 گازي (شهيد باکري)قدس 1401/05/15
42 10 گازي زاهدان 1401/06/04 6/3 56744 حرارتي و اتمي قدرت عملي شبکه سراسري
160 2 چرخه ترکيبي  عسلویه 1401/06/13 5/0 11200 برقابي و  بادي : تاکنون) 1401در زمان پيک 
2176 6/1 67944 جمع (1401/05/25 ، 15:11ساعت  )

2/9 51176 حرارتي و اتمي توليد همزمان شبکه سراسري
62/8 8220 برقابي و بادي : تاکنون ) 1401در زمان پيک 

78 توليد پراکنده 8/5 59396 جمع (1401/05/25 ، 15:11ساعت  )
171 تجدیدپذیر 13/8 371
58 گازي (واحد نيروگاهي2)طرشت 8/5 59767
84 گازي زاهدان 3/6 69457 (15:11 ،ساعت 1401/05/25)پيک روز 1401پيک تقاضا سال
42 گازي جاسک 5/2 66059 (21:08 ،ساعت 1401/05/25)پيک شب  (مگاوات)
42 گازي درود 2/7 176068 حرارتي و اتمي
100 گازي دهلران  3/36 9015 برقابي و بادي
183 گازي برق و بخار مکران 2/7 185083 جمع
307 چرخه ترکيبي دوکوهه 34/0 1823
160 چرخه ترکيبي 1خرم آباد -30/1 1852
293 چرخه ترکيبي داالهو
366 چرخه ترکيبي ( واحد نيروگاهي2)سبزوار
366 چرخه ترکيبي ( واحد نيروگاهي2)تربت حيدریه
160 چرخه ترکيبي (واحد بخاري)اروميه
320 چرخه ترکيبي ( واحد نيروگاهي2)سبالن
345 چرخه ترکيبي (واحد بخاري)رودشور
160 چرخه ترکيبي (واحد بخاري) (توس)فردوسي
180 چرخه ترکيبي (واحد بخاري )آریان
160 چرخه ترکيبي (صنایع بزرگ)پارس جنوبي
310 چرخه ترکيبي فوالد بوتياي ایرانيان

3885
6061

شرکت مديريت شبکه، شرکت توليد نيروي برق حرارتي، شرکت توسعه منابع آب و نيرو،ساتبا: ماخذ 

جمع پيش بيني تا پایان سال

عملکرد 

1401عملکرد و پيش بيني بهره برداري از واحدهاي نيروگاهي سال 

پيش بيني 
1401پيش بيني بهره برداري از واحدهاي نيروگاهي سال 

جمع عملکرد از ابتداي سال

عت
تسا

ووا
کيل

ون 
ميلي

1401انرژي دریافت شده برون مرزي 
1401انرژي ارسال شده برون مرزي 

رشد نسبت به مدت 

(%)مشابه سال قبل  ميزان

(10MWشامل برقابي کمتر از )ان رژي هاي تجدیدپذیر

(درصد)سهمميزان

دیزلي
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چرخه ترکيبي
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ان رژي هاي تجدیدپذیر
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اتمي
(خودتامين245MWشامل )توليد پراکنده
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واحد(درصد)سهمميزان
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برق آبي

جمع کل پست هاي بالفصل
ت ها

 پس
ت

رفي
ظ

 (
مپر

ت آ
اول

مگ
)

(شامل بالفصل)جمع کل پست ها
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1401/06/11سوخت مصرفي نيروگاه هاي شبکه سراسري از ابتداي سال تا 

1401 تا پایان تير شرح

وط
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ل 
طو

(
دار

ر م
ومت

کيل
)

کيلوولت66و63     
جمع فوق توزیع

جمع کل طول خطوط

364
1147

کيلوولت132     

124
514

1401/06/11ظرفيت نامي، عملي، توليد و نياز مصرف تا 

638
783

کيلوولت400     
کيلوولت230     

ميليون ليتر

43860

شرح
رشد نسبت به مدت مشابه 

(%)سال قبل 

جمع انتقال

 درصد پيشرفت85پروژه هاي خطوط و پست هاي با بيش از 

شرکت هاي برق منطقه اي: ماخذ 

1785

خطوط و پست هاي انتقال و فوق توزیع 

کيلوولت230     
1875

کيلوولت66و63     
جمع فوق توزیع

جمع انتقال
کيلوولت132     

(15:11 ،ساعت 1401/05/25)دریافت برون مرزي در پيک 
(تاکنون)1401قدرت تامين شده در لحظه پيک سال 

جمع عملکرد و پيش بيني  سال 

شرکت هاي برق منطقه اي : ماخذ 

1640
3515 جمع کل ظرفيت پست ها
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1115
760

کيلوولت400     


