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حياتی  و  زيربنايي  خدمات  که  است  جامعه  خدمت گزار  بزرگ  اجرايی  دستگاه های  از  يکی  نيرو   وزارت 
آب و برق را به سراسر کشور ارائه می کند. بخش های مختلف اقتصادی و 100 درصد جمعيت شهرها 
و بيش از 99 درصد جمعيت روستاهای کشور به صورت لحظه ای و بدون وقفه تحت پوشش مستقيم 
خدمات وزارت نيرو قرار دارند. عالوه بر وظايف حاکميتی که ستاد وزارت نيرو عهده دار آن است، تصدی 
عرضه برق، آب و خدمات جمع آوری و دفع فاضالب توسط بيش از 200 شرکت هاي تابعه و وابسته در 

چارچوب وظايف چهار شرکت مادر تخصصی انجام می گيرد.
کميت و کيفيت خدمات در عرصه های آب، برق و فاضالب، امروزه از شاخص های توسعه يافتگی محسوب 
مي شود. خوشبختانه صنعت آب و برق توانسته است در سايه عنايات الهي و با حمايت های دولت تدبير 
و اميد و تالش های بي وقفه مديران، کارشناسان و کارکنان خود در مسير رو به رشد حرکت کرده و به 

رتبه هاي برتري در شاخص هاي کارايي و اثر بخشي دست يابد. 
اکنون افتخار داريم مجموعه پيش رو را به عنوان نگاهي گذرا به نتايج تالش  هاي چهارساله مجموعه 

صنعت آب و برق به محضر ملت عزيز ايران تقديم داريم. 

حمید چیت چیان        
وزیر نیرو        

سخن نخست 
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كارنامه وزارت نيرو در دولت يازدهم

 اقدامات برجسته و محورهاي اصلي
 دستاوردهاي وزارت نیرو

 در دولت یازدهم

1. مهار و تامين آب از طريق بهره برداری از 23 سد در 16 استان با ظرفيت حجم آب 
قابل تنظيم ساالنه 3388 ميليون مترمکعب و حجم مخزن 4329 ميليون مترمکعب 
ميليون   161 معادل  ساالنه  تنظيم  قابل  آب  باحجم  استان   6 در  سد   7 آبگيري  و 

مترمکعب و حجم مخزن 371 ميليون مترمکعب )صفحه 17(

2. بهره برداري يا آبگيري 5 سد ديگر با حجم آب قابل تنظيم ساالنه 902 ميليون 
مترمکعب و حجم مخزن 566 ميليون مترمکعب تا مرداد ماه سال جاري )صفحه 18(

3. احداث 177900 هکتار شبکه هاي آبياري و زهکشي اصلي و 19129 هکتار شبکه 
آبياري و زهکشي فرعي به منظور تکميل چرخه استفاده از آب در کشاورزي و ايجاد 

توليد پايدار )صفحه 19(

4. ساماندهی، احيا و تعادل بخشی منابع آب زيرزمينی به عنوان منابع استراتژيک آب 
از چاه ها به ميزان 2600 ميليون  کشور که منجر به کاهش برداشت هاي غيرمجاز 

مترمکعب شده است. )صفحه 23 و 28(

پايدار آب شرب جديد شهري براي حدود 6/4  ميليون نفر در سطح 12  5. تامين 
استان و 42 شهر با ظرفيت 792 ميليون مترمکعب در سال )صفحه 30(

6. احداث 18 تصفيه خانه جديد آب با ظرفيت 850 هزار مترمکعب در شبانه روز در 16 
استان )صفحه 31(

7. جمع آوري و تصفيه فاضالب با افتتاح و بهره برداری از 37 تصفيه خانه فاضالب در 
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37 شهر با ظرفيت 1032569 مترمکعب در روز که با اين اقدامات شاخص پوشش 
خدمات فاضالب براي جمعيت شهري از 40/48 به 45/49 درصد افزايش يافته است 

)صفحه 31(

8. واگذاري و نصب 2/2 ميليون فقره انشعاب جديد آب شرب شهري، 1/6 ميليون 
فقره انشعاب جديد فاضالب شهري و 680 هزار فقره انشعاب جديد آب روستايي

آب  شبکه  از  برخوردار  روستاهاي  تعداد  افزايش  هدف  با  روستاها  به  آب رساني   .9
حدود با  روستا   5226 ميزان  به  روستاها،  شرب  آب  تامين  در  پايداری  و   مطمئن 

4 ميليون نفر جمعيت )صفحه 33(

10. تدوين سند آمايش آب کشور و تعيين و ابالغ آب قابل برنامه ريزي بخش های 
شرب، محيط زيست، صنعت، کشاورزی و فضای سبز از آب های سطحي و زيرزمينی به 
تفکيک تمامي استان ها، حوضه هاي آبريز درجه دو و محدوده هاي مطالعاتي )دشت ها(

حقابه هاي  براي  تجديدپذير  سطحي  آب  از  مترمکعب  10/8ميليارد  تخصيص   .11
زيست محيطي و توجه جدي به تامين حقابه هاي تاالب هاي کشور )به عنوان نمونه 
براي احياي درياچه اروميه در اين دوره بالغ بر 1600 ميليون مترمکعب رهاسازي از 

سدهاي اين حوضه  انجام شده است.( )صفحه 37(

انجام مطالعات تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها و تاالب ها به ميزان 7820   .12
کيلومتر و اجراي آن و عمليات ساماندهي رودخانه ها به ميزان 2895 کيلومتر و 4650 

هکتار آزادسازي تصرفات بستر و حريم )صفحه 39(

مديريت  رويکرد  با  آبريز  حوضه هاي  مديريت  هماهنگي  شوراهاي  تاسيس   .13
به هم پيوسته منابع آب براساس مصوبه شوراي عالي آب )صفحه 39( 

14. تشکيل شوراهاي حفاظت آب هاي زير زميني در کليه استان هاي کشور

15. فعالسازي شوراي عالي آب و تشکيل 22 جلسه در دولت يازدهم از کل 29 جلسه 
تشکيل يافته )صفحه 16(
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16. مديريت تامين آب شرب مطمئن و پايدار براي شهروندان و کاهش تعداد شهرهاي 
داراي تنش آبي از 570 شهر در سال 1392 به 301 شهر در سال 1395

17. انجام مطالعات پهنه بندي آب ژرف در کشور و شروع مطالعات تعيين نقاط اميدبخش 
براي اکتشاف و استخراج آن

18. افزايش ظرفيت نصب  شده نيروگاهي از طريق ساخت، نصب و راه اندازي 54 واحد 
نيروگاهي در 13 استان با ظرفيت 7926 مگاوات )ظرفيت نصب شده نيروگاهي تا پايان 

فروردين ماه سال 1396 به 76647 مگاوات رسيده است( )صفحه 44(

19. واگذاري و نصب 4/5 ميليون فقره انشعاب جديد برق

20. افزايش ظرفيت نيروگاهي تجديدپذير با بهره برداری از 30 نيروگاه تجديدپذير در 
)از 165 مگاوات در سال 1392 به 341  استان هاي مختلف به ظرفيت 176 مگاوات 

مگاوات در ابتداي سال 1396( )صفحه 56(

درصد(   10/7 به  درصد   15/2 )از  برق  توزيع  شبکه  تلفات  درصدي   4/5 کاهش   .21
)صفحه 85(

با برق دار کردن 2152 روستاي  باالي 10 خانوار  به کليه روستاهاي  22. برق رساني 
کشور )بدين ترتيب تعداد روستاهاي برق دار کشور به رقم 56811 روستا بالغ شده است( 

)صفحه 88(

فوق  خطوط  طول  و  مدار  کيلومتر   2433 ميزان  به  انتقال  خطوط  طول  افزايش   .23
توزيع به ميزان 3135 کيلومتر مدار و طول خطوط توزيع به ميزان 75243 کيلومتر مدار 

)صفحه 84(

24. احداث و توسعه پست هاي برق با افزايش تعداد ترانسفورماتور هاي انتقال به ميزان 
تعداد  و  دستگاه   329 ميزان  به  توزيع  فوق  ترانسفورماتور هاي  تعداد  و  دستگاه   105

ترانسفورماتور هاي توزيع به ميزان 116712 دستگاه )صفحه 61(
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25. نصب حدود 127 هزار کنتور هوشمند برای چاه های کشاورزی، مشترکين صنعتي 
و مشترکين پرمصرف

26. عمليات اجرايي احداث بيش از20هزار مگاوات نيروگاه نيمه تمام )شامل نيروگاه هاي 
حرارتي جديد به ميزان 10000 مگاوات، بخش بخار نيروگاه هاي گازي به ميزان 7500 
مگاوات، برق آبي به ميزان 1500 مگاوات، تجديدپذير 1900 مگاوات و توليد پراکنده به 

ميزان 300 مگاوات( )صفحه 44(

27. افزايش تعداد موسسات خصوصي توليدکننده برق از40 موسسه در سال 92 به 470 
موسسه در سال 1395 

28. افزايش توان توليد نيروگاه هاي موجود به ميزان 930 مگاوات با استفاده از روش هاي 
+IGV  و خنک کردن هواي ورودي توربين ها

29. دستيابي به باالترين ضريب آمادگي نيروگاه ها در تاريخ صنعت برق کشور به ميزان 
98/5 درصد )صفحه 61(

30. دستيابي به رکورد مديريت بار و مديريت مصرف در پيک مصرف به ميزان سه هزار 
مگاوات )صفحه 86(

31. کاهش مدت زمان خروج فرکانس از محدوده مجاز )از ميزان 125 دقيقه در سال 
1392 به ميزان 12 دقيقه در سال 1395(

32. کاهش مدت زمان خروج ولتاژ شبکه از محدوده مجاز )از ميزان 0/66 درصد در سال 
1392 به ميزان 0/32 درصد در سال 1395(

33. کاهش ميزان خاموشي به ازای هر مشترک در شبانه روز )از ميزان 3 دقيقه در سال 
1392 به ميزان 2/56 دقيقه در سال 1395(

34. توسعه فناوري و ساخت داخل 34 فناوري  نوين در صنعت آب و برق )صفحه94(
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35. تدوين نقشه راه تحقيقات و توسعه 54 فناوري جديد و مهم در حوزه آب، برق و 
فاضالب )صفحه99(

36. بهره گيري از تمام ظرفيت هاي موجود براي تجهيز منابع مالي طرح های عمرانی از 
طرق مختلف از جمله منابع عمومي، منابع داخلي، اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسالمي، 
صندوق توسعه ملي، فاينانس داخلي و خارجي، بانک هاي توسعه اي بين المللي بالغ بر 88 

هزار ميليارد تومان در طي سال هاي دولت يازدهم )صفحه 111(

37. صدور 373 پروانه احداث/ موافقت اصولي احداث نيروگاه جديد به ارزش تقريبی 
15/8 ميليارد دالر با ظرفيت 23000 مگاوات براي سرمايه گذاران خصوصي داخلي و 

خارجي در بخش برق )صفحه 112( 

38.  گشايش LC براي 5 طرح در حوزه هاي آب، برق و فاضالب از محل تسهيالت 
از  با  استفاده  نيز تعداد 10 طرح مهم  به ارزش 631 ميليون يورو و  فاينانس خارجي 

تسهيالت بانک هاي توسعه اي بين المللي به ارزش 922 ميليون دالر

39. جذب سرمايه گذاري غيردولتي در بخش آب و فاضالب با انعقاد 99 قرارداد به ارزش 
62 هزار ميليارد ريال )صفحه 115(

40. صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق به ميزان 4200 ميليون 
دالر )بيش از 65 درصد صادرات خدمات فني و مهندسي کل کشور( و صادرات برق به 
کشورهاي همسايه به ميزان 32 ميليارد کيلووات ساعت و به ارزش 3316 ميليون دالر 

)صفحه 118(

41. انجام بيش از 13 ميليون نفرساعت آموزش کارکنان براي ارتقای توانمندي حرفه اي 
کارکنان و افزايش متوسط سرانه آموزش ساالنه کارکنان از 36/5 ساعت در سال 1392 

به 57/3 ساعت در سال 1395 )صفحه 102(

42. بازطراحي ساختار و ساماندهي فعاليت ها در ستاد و دستگاه هاي زيرمجموعه )از جمله 
تاسيس شرکت مادرتخصصي توليد نيروی برق حرارتي و سازمان انرژي هاي تجديدپذير 

و بهره وري انرژي( و تدوين و ابالغ بيش از 30 آئين نامه، دستورالعمل و نظامنامه
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43. راه اندازي 3 اتاق فکر در زمينه های آب، برق و اقتصاد آب و برق و  بررسی  104 
موضوع مهم طی 152 جلسه و با حضور 70 نفر از صاحبنظران و خبرگان از خارج و 

داخل صنعت

44. راه اندازي 2 سامانه کارآمد »ساماندهي حريم و بستر منابع آبي کشور و جلوگيري 
از تصرفات غيرمجاز اشخاص در عرصه هاي تحت اختيار وزارت نيرو و تضييع حقوق 
بيت المال« و »جامع حقوقی و نظارت با هدف تمرکز کليه فعاليت های حقوقی صنعت 
آب و برق و نظارت بر عملکردها«                                                                               

فعاليت هاي  روان سازي  جهت  در  بين المللي  همکاري هاي  و  تعامالت  توسعه   .45
برون مرزي صادرکنندگان کاال و خدمات فني و مهندسي آب و برق

46. پيگيري تصويب قوانين مهم و موثر مورد نياز صنعت آب و برق در مجلس شوراي 
اسالمي از جمله قانون حمايت از صنعت برق مصوب 1394، قانون اساسنامه سازمان 
انرژی های تجديدپذير و بهره وری انرژی برق )ساتبا( مصوب 1395 و قانون توسعه و 

بهينه سازی آب شرب شهری و روستايی در کشور مصوب 1395 

47. تامين آب و برق و خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب بيش از 45 درصد از 
واحدهای مسکن مهر با واگذاری انشعابات به يک ميليون و 55 هزار واحد مسکن مهر 
)تا پايان دولت يازدهم درصد واحدهای بهره مند از اين خدمات به بيش از 92 درصد 

خواهد رسيد.(
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آب و آبفا
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1. فعال سازي شوراي عالي آب و تشکیل 22جلسه از کل 
اتخاذ  و  تاکنون  دولت هشتم  از  برگزار شده  جلسه   29

تصمیمات راهبردي در زمینه هاي زیر
حوضه آبريز زاينده رود • استقرار مديريت حوضه هاي آبريز از جمله رسيدگي به مشکالت 
تقويت  و  مرزي  طرح هاي  اجراي  براي  الزم  اعتبارات  تامين  ديپلماسي آب• 

• ارتقاي بهره وري آب
و  شهرها  شرب  آب  موردنياز  مالي  منابع  تامين  به  بخشي  تنوع  روستاها• 

• احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني
• احياي رودخانه کارون

• تغيير اقليم
• راهکارهاي عالج بخشي سد گتوند 

حوزه مرزي در استان خوزستان • ارائه راهکار براي حل معضالت پساب کشت و صنعت نيشکر در 
• منابع آب کارست

• مسائل و مشکالت منابع آب استان  سيستان و بلوچستان و فارس
• آبخيزداري و آبخوان داري

2. تدوین سند آمایش آب کشور و تعیین و ابالغ آب قابل 
صنعت،   زیست،  محیط  شرب،  بخش های  برنامه ریزي 
از آب های سطحي و زیرزمینی  کشاورزی و فضای سبز 
محدوده هاي  و  دو  درجه  آبریز  حوضه هاي  تفکیک  به 

مطالعاتي 

• تعيين و ابالغ مقادير آب قابل برنامه ريزي سطحي و زيرزميني براي 
مصارف مختلف در جهت کاهش مصرف از منابع آب تجديدشونده و 
حفظ پايداري سرزمين( و بازنگري طرح هاي توسعه منابع آب براساس 
تخصيص آب بهنگام در جهت بهينه سازي اهداف طرح هاي اجرايي و 

مطالعاتي و جلوگيري از اجراي طرح هاي فاقد توجيه

• تدوين دستورالعمل تخصيص و برداشت از آب دريا و ابالغ آن و 
نيز ابالغ تخصيص کالن آب دريا به استان هاي جنوبي کشور )بوشهر 

و هرمزگان( 

اصلي ترين رسالت بخش آب و آبفا در دوره مديريت دولت يازدهم، تحول بنيادين 
تغيير رويکرد از »توسعه فيزيکي )سخت افزاري( ظرفيت هاي تامين آب« به »مديريت 
تخصيص و تامين پايدار و با کيفيت آب با مشارکت مردم، سازگار با محيط زيست 
ارتقاي  و  حوضه هاي  آبريز  در سطح  آب  منابع  به هم پيوسته  مديريت  اساس  بر  و 
بهره برداري از تاسيسات آبي و سرمايه گذاري هاي موجود« بوده  است. با اين مقدمه 

اقدامات شاخص بخش آب و آبفا به شرح زير ارائه مي شود: 

عملکرد بخش آب و آبفا در دولت یازدهم
)متغیرهاي کلیدي طي سال هاي 1392 تا پایان اردیبهشت 1396(
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3. بهره برداری از 23 سد در 16 استان  با ظرفیت حجم آب قابل تنظیم ساالنه 
آبگیري  و  مترمکعب  میلیون   4329 مخزن  حجم  و  مترمکعب  میلیون   3388 
7 سد در 6 استان با ظرفیت حجم آب قابل تنظیم ساالنه 161 میلیون مترمکعب 

و حجم مخزن 371 میلیون مترمکعب  

جدول 1- فهرست سدهاي بهره برداري / آبگیري شده در دولت یازدهم- تا پایان اردیبهشت  1396

دستگاه اجرایيعنوان
حجم آب قابل 
تنظیم ساالنه 

)م.م.م(

حجم 
مخزن

)م.م.م(

افتتاح / 
زمان افتتاحزمان آبگیريآبگیري

91/11/3092/06/04افتتاح49آب خراسان جنوبيسد فرخي قائن1
90/03/0492/10/05افتتاح467آب سيستان و بلوچستانسد ماشکيد1 )عليا(2
91/06/0693/03/01افتتاح9682آب فارسسد رودبال داراب )بردنو(3
92/09/2093/10/30افتتاح191/1104/63  آب گيالنسد شهربيجار )آيت ا... بهجت(4
92/02/2393/11/09افتتاح9/2  11/5  آب همدانسد سرابي تويسرکان5
92/03/0493/11/13افتتاح52120آب لرستانسد مروک6
92/03/0493/11/13افتتاح31/751آب لرستانسد ايوشان7
94/03/2694/03/26افتتاح2727آب چهارمحال و بختياريسد سورک )دهنو(8
92/01/2394/05/04افتتاح1717آب کردستانسد زيويه9
94/02/1494/10/10افتتاح17/5  12/5آب خراسان رضويسد سررود )قره تيکان(10
90/02/2994/12/20افتتاح10002845آب نيروسد سيمره )هيني ميني(11
95/01/3095/01/30افتتاح256آب کرمانشاهسد سراب گيالنغرب 12
91/07/2695/01/30افتتاح67/1  43/7آب کرمانشاهسد تنگ حمام )شهداي گمنام(13
94/03/2195/02/14افتتاح33/08  25.5آب لرستانسد حوضيان14
94/09/0495/04/27افتتاح1240/2338آب نيروسد داريان15
93/12/1695/06/08افتتاح181207آب تهرانسد کوچري16
95/07/1395/07/13افتتاح13/8  7/66آب خراسان شماليسد سومبار17
94/02/1495/12/18افتتاح10/8922آب خراسان رضويسد چهچهه18
94/12/2095/12/18افتتاح2719/06آب ايالمسد ايوان )کنگير(19
96/01/0596/01/05افتتاح76/764  آب نيروسد قوچم20
95/11/2596/01/31افتتاح30/3569آب فارسسد چشمه عاشق21
95/12/2896/2/17افتتاح19783/92آب آذربايجان غربيسد سيلوه22
95/11/1096/2/26افتتاح7657آب اردبيل سد گيوي23

4329/3  3387/8جمع کل

شهريور 94/05/041396آبگيري19/3914آب کردستانسد عباس آباد کيله1
دي 95/06/251396آبگيري214/7آب لرستانسد رودبار لرستان2
اسفند 95/09/011396آبگيري28/123/1  آب کرمانشاهسد زمکان3
مهر 95/12/251396آبگيري5/2  5آب همدانسد شنجور4
بهمن 95/12/281396آبگيري6/9  5/4آب اردبيلسد بفراجرد خلخال5
دي 96/01/051396آبگيري79/2584/9آب کردستانسد چراغ ويس6
96/01/30آبگيري24/2522  آب آذربايجان شرقيسد کلقان7

161/39370/8جمع کل
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به اين ترتيب حجم سدهاي بهره برداري و آبگيري شده طي دولت 
يازدهم 23 برابر حجم مخزن سد کرج )اميرکبير( است. با ساخت اين 
سدها حدود 417 ميليون مترمکعب آب شرب براي 23 شهر و روستاي 

اطراف اين سدها فراهم شده است. همچنين 62 ميليون مترمکعب براي 
 صنايع و 1443 ميليون مترمکعب آب نيز براي بخش کشاورزي تامين 

شده است.

4. بهره برداري یا آبگیري از 5 سد دیگر با حجم آب قابل تنظیم ساالنه 902 
میلیون مترمکعب و حجم مخزن 566 میلیون مترمکعب تا مرداد ماه سال جاري 

جدول 2- فهرست سدهاي قابل آبگیري یا افتتاح تا پایان دولت یازدهم

ارتفاع از نوع سداستاندستگاه اجرایيعنوان
پي )متر(

طول تاج 
)متر(

عرض تاج 
)متر(

حجم مخزن 
)م.م.م(

آب قابل تنظیم 
ساالنه )م.م.م(

10927012115/5107سنگريزه اي )CFRD( مازندران آبسد گلورد نکا 1

سد سردشت 2
سنگريزه اي با هسته آذربايجان غربي آب نيرو )ويسک( 

11228012387747رسي 

سنگريزه اي با هسته کرمانشاه آب کرمانشاه سد جاميشان 3
55/5277/6851/6839/9  رسي 

سد قزل داش 4
44300912/247/6خاکي با هسته رسي خراسان شمالي آب خراسان شمالي )چندير( 

سد سلولي 5
بهمنشير

آب و برق 
    20سد سلوليخوزستانخوزستان

566/4901/5مجموع

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1357 1368 1376 1384 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

13404
15680 17444

31678

38240 38927
41911 42186

47463 47830
50734 51300

14069

15471

16927

25834

29460

30211

30697

30877

33237

33588

34631

عب
رمک

ن مت
یلیو

م

برداری شدهحجم مخزن سدهای ملی بهره ظرفیت آب تنظیمی سدهای بهره برداری شده
نمودار1- حجم مخازن و ظرفیت آب تنظیمي سدهاي ملي بهره برداري شده

36268
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5. احداث 177900 هکتار شبکه آبیاري و زهکشي اصلي 
و 19129 هکتار شبکه آبیاري و زهکشي فرعي 

توليد  ايجاد  و  در کشاورزي  آب  از  استفاده  تکميل چرخه  منظور  به 
آبياري و  پايدار به طور متوسط حدود 47 هزار هکتار در سال شبکه 
زهکشي احداث شده است. باتوجه به اينکه هر 2 هکتار شبکه آبياري و 
زهکشي يک نفر اشتغال مستقيم و 0/5 نفر اشتغال غيرمستقيم ايجاد 
مي کند، لذا ساخت اين ميزان شبکه آبياري و زهکشي اصلي، حدود 

150هزار شغل  مستقيم و غيرمستقيم ايجاد کرده است. 
باتوجه به حاصلخيز بودن اراضي خوزستان و ايالم، طرح احداث 550 

هزار هکتار شبکه در دولت يازدهم با هدف حداکثر انطباق بر اراضي 
سنتي موجود و در قالب بهبود روش آبياري و کاهش مصرف فعلي 

آب آغاز شد. 
از منابع آب  در جهت اعمال نظام حسابداري آب و کنترل برداشت 
و  آبياري  در شبکه هاي  براي مصارف کشاورزي بخصوص  سطحي 
زهکشي، 886 نقطه تحويل آب به ابزارهاي اندازه گيري حجمي آب 
 92( دهم  و  نهم  دولت  عملکرد  برابر   9 از  بيش  که  شده اند  تجهيز 

نقطه( است.

جدول 3- مساحت شبکه هاي آبیاری و زهکشی احداث شده )هکتار(- تا پایان اردیبهشت  1396

جمع139313941395نیمه دوم سال 1392

4597666174177900 *2665139099شبکه آبیاری و زهکشی اصلی

220010360656919129شبکه آبیاری و زهکشی فرعی

* 6051 هکتار از عملکرد سال 1394، تبديل شبکه آبياری و زهکشی اصلی از نيمه مدرن به مدرن است.

جدول 4- فهرست شبکه هاي آبیاری و زهکشی اصلی احداث شده )هکتار(- تا پایان اردیبهشت  1396

 نام طرح شبکه آبیاری 
استانو زهکشی

مساحت شبکه آبیاری و زهکشی اصلی احداث شده )هکتار(
 سال 92

جمع استانجمع طرحسال 95سال 94سال 93)6 ماهه دوم(

950950 400400150اصفهانرودشت جنوبي1
قره سو و زرينگل2

گلستان
50015008002003000

3200
200 200  گلستان 32
ارداک4

 خراسان
 رضوي

10775940 1671
3411 1620 10006200 دوستي )سرخس(5

120   120 بار6
 کينه ورس ابهر7

زنجان
400   400

800
400 0200200گالبر8
شيرين دره بجنورد9

 خراسان
 شمالي

350   350

2080
130   130گلول10
15070560780 چندير11
100200270250820سومبار12

شبکه آبياري و زهکشي 13
سورک 

چهارمحال و 
200200 200  بختياري 
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490490 140200150بوشهردالکي و کلل14

 دشت هاي عباس، 15
عين خوش و فکه

ايالم
500015007647326317410

28385 30034015011501940 کنگير16
1700355010036859035 دويرج17
حوضيان18

لرستان

0 300150450

4290
500130150780 ايوشان19
300100100500 مروک20
6005005002001800 کمندان21
760  260500آبرساني به دشت جايدر22
 سيازاخ23

کردستان

8008801120 2800

6360

500   500 چراغ ويس24
470  160310سنگ سياه25
607 30026938 سورال26
95406408909 زيويه27
428 245183 خورخوره28
646 46 600 گاران29
زمکان30

کرمانشاه

0200100 300

12568

200600100032965096زاگرس31
4021302 300600آزادي32
20040060016802880 تنگ حمام33
0300010901390 سليمانشاه )سنقر(34
40010001400  جاميشان35
200   200قشالق عليا 36
350035003500   کهگيلويه و بويراحمدامامزاده جعفر37

سفيدرود و فومنات )درجه 38
1 و 2(

گيالن
140060032362005436

5920 234 20034 شفارود39
250 20050 پلرود40

ادامه جدول 4- فهرست شبکه هاي آبیاری و زهکشی اصلی احداث شده )هکتار(- تا پایان اردیبهشت  1396

 نام طرح شبکه آبیاری 
استانو زهکشی

مساحت شبکه آبیاری و زهکشی اصلی احداث شده )هکتار(
 سال 92

جمع استانجمع طرحسال 95سال 94سال 93)6 ماهه دوم(
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البرز )پاشاکال(41

مازندران

30001506002003950

14050
1100300015002005800گلورد نکا42
3100 15001600 هراز43
1200 900150150چالوس و سردابرود44
474474  160314سمناندامغان45
سرابی تويسرکان46

همدان
  40 40

430 150 150  نعمت آباد47
240 240  کالن مالير48

ساماندهي و اليروبي 49
رودخانه سيستان 

سيستان و 
30003000 3000  بلوچستان

آسپاس و نمدان50

فارس

844   844

5894

1300 300500500 تنگاب فيروزآباد 51
800  400400درودزن52
200 200  قير)سلمان فارسی(53
500 200300 سيوند54
2250 1000800450کوار )ميرزاي شيرازي(55
خدا آفرين56

اردبيل
 393055001536024790

25207 40 40  گيوی خلخال57
20077100377 سبالن58
آيدوغموش59

 آذربايجان
 شرقي

 8002001001100

8320

500100600  سهند60
50180100330 قلعه چای61

 بهره برداري از ارس 62
150025004000  )دشت گلفرج(

63
ساختمان سد خداآفرين و 
قيزقلعه سي و شبکه  آبياري 

و زهکشي 
  50017902290

ادامه جدول 4- فهرست شبکه هاي آبیاری و زهکشی اصلی احداث شده )هکتار(- تا پایان اردیبهشت  1396

 نام طرح شبکه آبیاری 
استانو زهکشی

مساحت شبکه آبیاری و زهکشی اصلی احداث شده )هکتار(
 سال 92

جمع استانجمع طرحسال 95سال 94سال 93)6 ماهه دوم(



22

كارنامه وزارت نيرو در دولت يازدهم

شهرچاي64

 آذربايجان
 غربي

40020065100765

17219

200106322003463 آق چای65
500  5000زوال )سلماس(66
925010250 1000 ارس )سد کرم آباد(67
500  500 ديريک68
482 25096136زرينه رود 69
157 8770 حسنلو70
123007901102 شهيد قنبري71
جره رامهرمز72

خوزستان

60440100300900

20852

10002001200  جفير73
300650 350 کارون74
40010004001800 آبادان75
120015002002900 خرمشهر76
500300800  زهره و بنه باشت77
10006397480540012602کرخه78
300300 27030 خراسان جنوبیدهانه رزه79

 شبکه  آبياري و زهکشي 80
مناطق گرمسيري 

توسعه منابع آب و 
100001000010000   نيروی ايران

26651390994597666174177900جمع

0/0

500/0

1000/0

1500/0

2000/0

2500/0

1357 1376 1384 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

592/5

1101/9

1659/3

1874/2 1953/3
2038/5 2115/3 2155/3 2192 2238 2304/2

کتاز
ر ه

هزا

نمودار2- احداث شبکه هاي اصلي آبیاري و زهکشي

ادامه جدول 4- فهرست شبکه هاي آبیاری و زهکشی اصلی احداث شده )هکتار(- تا پایان اردیبهشت  1396

 نام طرح شبکه آبیاری 
استانو زهکشی

مساحت شبکه آبیاری و زهکشی اصلی احداث شده )هکتار(
 سال 92

جمع استانجمع طرحسال 95سال 94سال 93)6 ماهه دوم(
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)MCM(جدول 5- میزان حجم صرفه جویی شده از طریق فعالیت های تعادل بخشی در دشت های آزاد و  ممنوعه در دولت یازدهم

عملکرد صرفه جویی ناشي از انسداد سال
چاه هاي غیرمجاز

عملکرد صرفه جویی ناشي از جلوگیري از 
اضافه برداشت چاه هاي مجاز

 مجموع آب 
 صرفه جویي شده

1392114/24180/22294/45

1393243/95162/37406/32

1394492/75149/89642/64

13957525101262

1521/361084/062605/42 جمع کل

جدول 5-الف -  میزان حجم صرفه جویی شده از طریق فعالیت های تعادل بخشی در دشت های آزاد و  ممنوعه در سال 1392

شرکت آب منطقه ای
 مجموع آب جلوگیري از اضافه برداشت چاه هاي مجازانسداد چاه هاي غیرمجاز

 صرفه جویي شده
)MCM(  میزان حجم آب تعداد

)MCM( میزان حجم آبتعدادصرفه جویی شده 
)MCM( صرفه جویی شده 

1091/11001/11آذربايجان شرقی 1

1345/27005/27آذربايجان غربی2

320/61160/330/94 اردبيل3

1526/20251/707/90 اصفهان4

0000 البرز5
0000  ايالم6

0/030/33 70/302 بوشهر7

16610/80121/3712/18 تهران8

150/6810/050/73چهارمحال و بختياری9

878/28302/2310/51 خراسان جنوبی10
3418/6811938/6547/34 خراسان رضوی11

220/66437/227/89 خراسان شمالی12

101/0680/972/03 آب و برق خوزستان13

6. مسلوب المنفعه کردن تعداد  31269 حلقه چاه غیرمجاز در 31 استان تا پایان سال 1395 
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412/08264/366/45 زنجان14
200/663511/2411/90 سمنان15
0000  سيستان و بلوچستان16
8413/5865830/1643/75 فارس17
132/50286/739/23 قزوين18

00 20 قم19
1351/27351/883/15 کردستان20

23221/2838469/3890/66 کرمان21
43516/380016/38 کرمانشاه22

50/1060/470/57کهگيلويه و بويراحمد23

811/1360/131/26 گلستان24

1750/83000/83 گيالن25

320/8740/621/49 لرستان26
5381/84001/84 مازندران27

211/6840/221/90 مرکزی28

434/24004/24 هرمزگان29

761/9560/642/59 همدان30

60/20121/802/00 يزد31

3014114/241460180/22294/45جمع کل 

جدول 5-ب -  میزان حجم صرفه جویی شده از طریق فعالیت های تعادل بخشی در دشت های آزاد و  ممنوعه در سال 1393

شرکت آب منطقه ای
 مجموع آب جلوگیري از اضافه برداشت چاه هاي مجازانسداد چاه هاي غیرمجاز

صرفه جویي شده 
)MCM(  میزان حجم آب تعداد

)MCM( میزان حجم آبتعدادصرفه جویی شده 
)MCM( صرفه جویی شده 

1961/5130/051/56آذربايجان شرقی 1

831/4910/141/62آذربايجان غربی2

1373/84260/784/61 اردبيل3

23514/90171/0015/89 اصفهان4

ادامه جدول 5-الف -  میزان حجم صرفه جویی شده از طریق فعالیت های تعادل بخشی در دشت های آزاد و  ممنوعه در سال 1392

شرکت آب منطقه ای
 مجموع آب جلوگیري از اضافه برداشت چاه هاي مجازانسداد چاه هاي غیرمجاز

 صرفه جویي شده
)MCM(  میزان حجم آب تعداد

)MCM( میزان حجم آبتعدادصرفه جویی شده 
)MCM( صرفه جویی شده 
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ادامه جدول 5-ب -  میزان حجم صرفه جویی شده از طریق فعالیت های تعادل بخشی در دشت های آزاد و  ممنوعه در سال 1393

شرکت آب منطقه ای
 مجموع آب جلوگیري از اضافه برداشت چاه هاي مجازانسداد چاه هاي غیرمجاز

صرفه جویي شده 
)MCM(  میزان حجم آب تعداد

)MCM( میزان حجم آبتعدادصرفه جویی شده 
)MCM( صرفه جویی شده 

02/58 792/58البرز5
00 0  ايالم6

40/0710/050/13 بوشهر7
24715/02232/4517/47 تهران8

00/11 20/11چهارمحال و بختياری9

410/5280/681/20 خراسان جنوبی10

2864/374716/9621/33 خراسان رضوی11

500/5210915/4515/97 خراسان شمالی12

82/0142/254/26 آب و برق خوزستان13

1389/55538/3417/89 زنجان14

221/20386/337/53 سمنان15

02/74 232/74 سيستان و بلوچستان16

43941/8238225/9367/75 فارس17

9018/868517/9336/79 قزوين18

00/10 110/10 قم19

620/8580/231/08 کردستان20

40323/0923157/1180/20 کرمان21

05/56 1555/56 کرمانشاه22

361/05100/341/39کهگيلويه و بويراحمد23

01/24 951/24 گلستان24

01/09 1921/09 گيالن25
00/68 210/68 لرستان26
00/96 2990/96 مازندران27
1009/2992/3611/65 مرکزی28

04/33 694/33 هرمزگان29

50373/2120/0573/26 همدان30

41/41253/955/36 يزد31

4030243/951082162/37406/32جمع کل 
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جدول 5-ج -  میزان حجم صرفه جویی شده از طریق فعالیت های تعادل بخشی در دشت های آزاد و  ممنوعه در سال 1394

شرکت آب منطقه ای

جلوگیري از اضافه برداشت چاه هاي مجازانسداد چاه هاي غیرمجاز
 مجموع آب 

 صرفه جویي شده
)MCM(  میزان حجم آب تعداد

)MCM(  میزان حجم آبتعدادصرفه جویی شده 
)MCM(  صرفه جویی شده 

5115/9120/186/09آذربايجان شرقی 1

1533/56003/56آذربايجان غربی2

2094/32331/105/42 اردبيل3
59128/96353/1132/08 اصفهان4

2408/85008/85البرز5

603/82003/82 ايالم6

311/77461/873/65 بوشهر7

95046/42242/4348/86 تهران8

230/72000/72چهارمحال و بختياری9

771/16001/16 خراسان جنوبی10

89522/448525/5247/96 خراسان رضوی11

1071/6516314/4616/11 خراسان شمالی12

143/0782/875/94 آب و برق خوزستان13

12610/047610/5820/62 زنجان14

993/59214/838/42 سمنان15

6611/7510/0411/79 سيستان و بلوچستان16

125580/6838318/7399/41 فارس17

51994/638719/73114/35 قزوين18

131/74001/74 قم19
3482/8010/032/83 کردستان20
69158/7315132/6691/39 کرمان21

61415.170015/17 کرمانشاه22

260/3840/100/47کهگيلويه و بويراحمد23

1121/45001/45 گلستان24
2140/99000/99 گيالن25
100/4530/140/59 لرستان26

4031/06001/06 مازندران27
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16713/1120/0613/17 مرکزی28
1378/16008/16 هرمزگان29

54154/84152/2057/05 همدان30

70/53339/249/77 يزد31
9209492/751173149/89642/64جمع کل 

جدول 5-د -  میزان حجم صرفه جویی شده از طریق فعالیت های تعادل بخشی در دشت های آزاد و  ممنوعه در سال 1395

 کل تعادل بخشیعملکرد اضافه برداشتعملکرد انسدادنام شرکت آب منطقه اي
)MCM(

23/080/0723/14آذربايجان شرقی 1

20/17020/17آذربايجان غربی2

3/373/837/20 اردبيل3

42/581/5844/17 اصفهان4

10/65010/65البرز5

0/874/004/87 ايالم6

3/990/344/33 بوشهر7

37/7932/9470/73 تهران8

1/420/451/87چهارمحال و بختياری9

0/7024/4025/10 خراسان جنوبی10

67/77186/38254/15 خراسان رضوی11

1/3010/5711/87 خراسان شمالی12

12/591/0913/68 آب و برق خوزستان13

14/484/6619/14 زنجان14

0/7231/0031/72 سمنان15

3/778/5012/27 سيستان و بلوچستان16

ادامه جدول 5-ج -  میزان حجم صرفه جویی شده از طریق فعالیت های تعادل بخشی در دشت های آزاد و  ممنوعه در سال 1394

شرکت آب منطقه ای

جلوگیري از اضافه برداشت چاه هاي مجازانسداد چاه هاي غیرمجاز
 مجموع آب 

 صرفه جویي شده
)MCM(  میزان حجم آب تعداد

)MCM(  میزان حجم آبتعدادصرفه جویی شده 
)MCM(  صرفه جویی شده 
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237/2524/74261/98 فارس17

75/953/1379/07 قزوين18

018/5018/50 قم19

1/910/041/95 کردستان20

93/4093/44186/84 کرمان21

14/45014/45 کرمانشاه22

1/5201/52کهگيلويه و بويراحمد23

4/4904/49 گلستان24

0/4300/43 گيالن25

1/9001/90 لرستان26

0/160/500/66 مازندران27

9/646/3015/94 مرکزی28

6/204/4910/69 هرمزگان29

57/100/3157/41 همدان30

2/3948/8151/20 يزد31

7525101262مجموع

7.  تدوین برنامه احیا و تعادل بخشي منابع آب زیرزمیني 
متر  میلیارد   120 جبران  هدف  با  پروژه   15 بر  مشتمل 
مدت  ظرف  آبخوان ها  تجمعي  مخازن  کسري  مکعب 

20سال
با پيگيري هاي انجام شده اعتبارات اين طرح طي سال هاي 1394 و 
1395 به ميزان 3 برابر افزايش يافته و به يکي از مهمترين پروژه هاي 

کنترل  در  حجمي  کنتورهاي  نقش  شده است.  تبديل  نيرو  وزارت 
برداشت  آب هاي زيرزميني از اهميت ويژه اي برخوردار است. در دولت 
يازدهم بالغ بر 42000 فقره کنتور حجمي روي چاه هاي کشاورزي 
نصب شده است که اين ميزان حدود 2 برابر ارقامي است که از ابتداي 
شروع طرح نصب شده  است.  به عبارت ديگر به طور متوسط ساالنه 

10500 کنتور حجمي برروي چاه هاي کشاورزي نصب شده است.

ادامه جدول 5-د -  میزان حجم صرفه جویی شده از طریق فعالیت های تعادل بخشی در دشت های آزاد و  ممنوعه در سال 1395

 کل تعادل بخشیعملکرد اضافه برداشتعملکرد انسدادنام شرکت آب منطقه اي
)MCM(
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نمودار 3- مقایسه میزان نصب ابزار اندازه گیري آب روي چاه ها
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8. اتمام 23 طرح آبرساني در 12 استان )42 شهر( با حجم  792 میلیون مترمکعب در 
سال براي حدود 6/4 میلیون نفر

جدول 6- طرح هاي آبرساني که در دولت یازدهم به طور کامل تکمیل شده و خاتمه یافته اند 

حجم آبرساني عنوان طرحاستان
)م.م.م در سال(

1
آذربايجان غربي

7آبرساني به شهر تکاب
10آبرساني به ماکو وشوط2
31آبرساني به مياندوآب3
4

گلستان
9آبرساني به شهر علي آباد

5آبرساني به شهر گاليکش5
10آبرساني به شهر مينودشت6
7

خراسان شمالي

5آبرساني به شهراسفراين
5آبرساني به گرمه و جاجرم از چاه هاي مرغزار8
10آبرساني به شهر شيروان9

21آبرساني به شهر بجنورد10
11

فارس
13آبرساني به شهر المرد

30آبرساني به شهر الرستان از سد قير12
6آبرساني به تربت جامخراسان رضوي13
14

سمنان
19آبرساني به دامغان

11آبرساني به شهر شاهرود15
28آبرساني به ساوهمرکزي16
8آبرساني به ازنالرستان17
13آبرساني از زاينده رود به 9 شهر استان از خط اوليزد18
19

اصفهان

آبرساني به شهرهاي شاهين شهر، خميني شهر، نجف آباد، ورزنه، کوهپايه، فالورجان و 
خوراسگان

394

37آبرساني به شهر نايين و انارک20
40آبرساني به شهرهاي کاشان و آران بيدگل از زاينده رود21
40آبرساني به شهرکردچهارمحال و بختياري22
40آبرساني به خرمشهرخوزستان23

792مجموع
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9. افتتاح و بهره برداری از18 تصفیه خانه آب در 18 شهر با ظرفیت 850707  مترمکعب 
در روز 

جدول 7- تصفیه خانه های آب به بهره برداری رسیده از ابتداي دولت یازدهم تا فروردین ماه 1396

ظرفیت اسمي )مترمکعب در روز(نام استاننام شهر

1000آذربايجان شرقيشربيان1
44929سمنانگرمسار- شماره 22

49680مرکزيساوه3
10411همدانهمدان-عباس آباد4
3887گيالناحمدآباد سرگوراب5
2840کرمانبافت6
9000کرمانبردسير7
51840قمتصفيه خانه آب فوري و اضطراري شهرقم8
17280خراسان جنوبيطبس9
177120سيستان و بلوچستانزابل10
53568خراسان جنوبيبيرجند11
216000تهرانشماره 7 تهران12
30000هرمزگانجاسک13
7800خوزستانويس14
43200مازندرانتصفيه خانه اضطراري ساري15
95000کردستانسنندج16
28512اصفهانگلپايگان17
8640اصفهانخوانسار18

850707مجموع

10. افتتاح و بهره برداری از  37  تصفیه خانه فاضالب در 37 شهر با ظرفیت 1032569 
مترمکعب درروز

جدول 8- تصفیه خانه هاي فاضالب به بهره برداري رسیده در دولت یازدهم

ظرفیت اسمي)مترمکعب در روز(نام استاننام شهر
1444اصفهانهرند1

20000اصفهاننجف آباد2

6000تهرانلواسان)مدول اول(3

16807تهرانکهريزک4

28656تهرانشهر قدس5

4688خوزستانهويزه جنوبي6
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100000کردستانفاز لجن تصفيه خانه سنندج7

24000کردستانمريوان8
26000گيالنالهيجان9

10500همداناسدآباد10

14500همداننهاوند11

31950يزديزد- شماره 122
1100يزدتفت13
13500خوزستانرامهرمز14

42000آذربايجان غربياروميه)مدول دوم(15

5600چهارمحال و بختياريهفشجان و طاقانک16

35000مرکزيساوه17

400هرمزگاندرگهان18

80هرمزگان ابوموسی19

3000زنجانماه نشان20

224640تهرانمدول پنجم و ششم تهران21

50000قمقم22
5000همدانرزن23
7900آذربايجان غربيقره ضياءالدين24

25000کهگيلويه و بوير احمددوگنبدان25

40000تهرانشهريار26
80000خراسان رضويالتيمور27
23400آذر غربينقده28
83000خراسان رضويخين عرب29

11200البرزهشتگرد 30

750تهرانميگون31

16000کردستانبانه32

21600آذر شرقيبناب33

4000کردستانسريش آباد34

10700آذر غربيسردشت35

25000آذر غربيمدول دوم تصفيه خانه خوي36

29154تهران پرند37
1032569مجموع

ادامه جدول 8- تصفیه خانه هاي فاضالب به بهره برداري رسیده در دولت یازدهم

ظرفیت اسمي)مترمکعب در روز(نام استاننام شهر
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جمعیت  با  روستا   5226 مطمئن   آب  شبکه  از  شده  برخوردار  روستاهاي  تعداد   .11 
حدود 4 میلیون نفر
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415 476

824 942

2958

نمودار4- مقایسه عملکرد یازده ساله آب روستایي از سال 1385 تا 1395

12. تعداد انشعاب جدید آب شهري: 2186 هزار فقره 
کل انشعابات آب شرب شهري کشور به 15/8 ميليون فقره رسيده است 
که حدود 14 درصد از کل انشعابات آب کشور، طي دوره 4 ساله دولت 

يازدهم نصب شده است. همچنين درصد جمعيت تحت پوشش شبکه 
آب شرب شهري به 99/24  درصد در پايان سال 1395 رسيده است.
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74/6

86/2
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صد
در

نمودار 5- روند افزایش جمعیت شهري تحت پوشش شبکه آب شرب طي سال هاي مختلف
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13. تعداد انشعاب جدید آب روستایي: 680 هزار فقره 
يازدهم  دولت  ابتداي  در  روستايي  بخش  در  آب  انشعابات  تعداد 
سال هاي  طي  و  شده است  برابر   7 از  بيش   ،1357 سال  به  نسبت 
 14/7 معادل  نيز   1395 سال  پايان  تا  يازدهم  دولت  خدمت رساني 
درصد رشد را نشان مي دهد. همچنين با رشد حدود 114 هزار فقره 

در سال، به طور متوسط ساالنه 232هزار فقره انشعاب آب روستايي 
تحت پوشش  جمعيت  ميزان  انجام شده،  اقدامات  با  شده است.  نصب 
شبکه آب شرب روستايي به حدود 80/1 درصد ارتقا يافته که در نوع 

خود رکوردي بزرگ در کشور محسوب مي شود.
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69/40
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نمودار 6- روند افزایش جمعیت روستایي  تحت پوشش شبکه آب شرب )باالي 20 خانوار( طي سال هاي مختلف

نفر  ميليون   2 با جمعيت حدود  روستا  در سال 1395، حدود 3000 
تحت آبرساني قرار گرفته است که تقريبًا 3برابر متوسط سال هاي قبل 

است. 
خطوط انتقال آب روستايي با حدود 11 هزار کيلومتر و شبکه توزيع آب 

روستايي با 12 هزارکيلومتر افزايش، به ترتيب به 102 هزار کيلومتر 
آب  ذخيره  مخازن  همچنين حجم  رسيده است.  کيلومتر  173هزار  و 
به  يازدهم،  افزايش طي دولت  با 422 هزار مترمکعب  نيز  روستايي 

حدود 3/8 ميليون مترمکعب رسيده است. 

جدول 9- وضعیت آبرساني به روستاها در دولت یازدهم

استان
کل افتتاح 95کل افتتاح 94کل افتتاح 93کل افتتاح 92

تعداد 
روستا

جمعیت 
)نفر(

تعداد 
روستا

جمعیت 
)نفر(

تعداد 
روستا

جمعیت 
)نفر(

تعداد 
روستا

جمعیت 
)نفر(

493284986622769873910307171088آذربايجان شرقی1

168623281634832194029944911آذربايجان غربی2

2176843614567421728813040019اردبيل3

262438245462255254860162126991اصفهان4

0000001532354البرز5
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5241384575954302912570ايالم6

4226084284950852711770بوشهر7

8216141340976154863147112571تهران8

21103453619612422327613053880چهارمحال و بختياری9

8472013894815106204824583خراسان جنوبی10

252460244466425055356157128138خراسان رضوی11

1899633118888352241611051890خراسان شمالی12

116973191322021156896736318خوزستان13
137430231408526167178238696زنجان14

9474215899017106705424698سمنان15

148160251547028183608842501سيستان و بلوچستان16

18141583126842363185611273741فارس17

78978691093393121619قزوين18

3330566266674372017215قم19

145518251046128124158928739کردستان20

5224708924684310555594328128690کرمان21

1129931856732167336515586کرمانشاه22

5125692382102827316543کهگيلويه و بويراحمد23

1112762172419520287156370867گلستان24
26600604511386352135134161312811گيالن25
2188883416851391999914150184لرستان26

21170533732330433837013388819مازندران27

118385201589622188667043671مرکزی28
534211064861176983818843هرمزگان29
16159082930159333579310686430همدان30
77558121432914170064439366يزد31

47636274382469555494282549329841956102جمع کل

ادامه جدول 9- وضعیت آبرساني به روستاها در دولت یازدهم

استان
کل افتتاح 95کل افتتاح 94کل افتتاح 93کل افتتاح 92

تعداد 
روستا

جمعیت 
)نفر(

تعداد 
روستا

جمعیت 
)نفر(

تعداد 
روستا

جمعیت 
)نفر(

تعداد 
روستا

جمعیت 
)نفر(
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14. تعداد انشعاب جدید فاضالب شهري: 1670 هزارفقره 
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نمودار 7- روند افزایش تعداد مشترکین فاضالب شهري طي سال هاي مختلف
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نمودار 8- روند جمعیت تحت پوشش فاضالب شهري طي سال هاي مختلف

15. تشکیل ستاد احیاي دریاچه ارومیه
درياچه  زيست محيطي  شرايط  بهبود  براي  منسجم  برنامه ريزي  با 
اروميه و انجام اقدامات الزم از جمله بستن چاه هاي غيرمجاز، انتقال 
آب، ارتقاي راندمان آبياري، ساماندهي و اليروبي رودخانه هاي منتهي 
کشت،  الگوي  تغيير  آبياري،  نوين  روش هاي  اجراي  درياچه،  به 
متوقف کردن سدهاي در حال مطالعه و ساخت در حوضه، رهاسازي 

حدود 1600 ميليون مترمکعب آب از سدهاي حوضه به منظور تامين 
انجام شده در کنار ريزش  اقدامات  حقابه هاي زيست محيطي و ساير 
مناسب نزوالت آسماني طي دو سال آبي اخير، سبب شد تا براي اولين 
بار طي سال هاي اخير روند کاهشي تراز آب درياچه متوقف شده و 

سطح تراز آن اندکي نيز افزايش يابد.
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نمودار 9- نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه

سطحي  آب  از  مترمکعب  10/8میلیارد  تخصیص   .16
تجدیدپذیر براي حقابه هاي زیست محیطي 

کاهش  تصويب  و  توسعه  ششم  برنامه  عملياتي  برنامه   تدوين 
11 ميليارد مترمکعب از مصارف آب در قانون برنامه ششم توسعه

براساس  آب  منابع  توسعه  طرح هاي  بازنگري   .17
اهداف  بهینه سازي  جهت  در  بهنگام  آب  تخصیص 

اجراي  از  جلوگیري  و  مطالعاتي  و  اجرایي  طرح هاي 
طرح هاي فاقد توجیه

با  جدید  برق آبي  نیروگاه  واحد   11 از  بهره برداري   .18
سالیانه  انرژي  تولید  متوسط  و  مگاوات  ظرفیت  1798 

1428 گیگاوات ساعت

جدول 10- وضعیت نیروگاه هاي برق آبي به بهره برداري رسیده در دولت یازدهم

تاریخ بهره برداري برق آبي استان شماره واحد نام نیروگاه
92/07/10 260 مازندران 2 سياه بيشه 1         

260 جمع نصب شده سال 1392
93/01/27 260 مازندران 3 سياه بيشه 1
93/06/22 260 مازندران 4 سياه بيشه 2

520 جمع نصب شده سال 1393
1394 3 گيالن 1-2 سد تاريک 1

94/04/02 160 ايالم 1 سيمره 2
94/04/04 160 ايالم 2 سيمره 3
94/05/19 7 کردستان 1-2 سد آزاد کردستان 4
94/05/20 3 کردستان 3 سد آزاد کردستان 5
94/05/20 160 ايالم 3 سيمره 6

493 جمع نصب شده سال 1394
95/03/07 75 خوزستان 2 مارون 1
95/12/28 230 لرستان 1 رودبار لرستان  2
96/03/04 220 لرستان  2 رودبار لرستان 3

525 جمع نصب شده تا پایان اردیبهشت سال 1396
1798 جمع کل نصب شده  در دولت یازدهم
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جدول 11- وضعیت نیروگاه برق آبي در دست احداث 

نام طرح
ظرفیت نصب

MW
750طرح سد و نيروگاه بختياری1
410طرح سد و نيروگاه خرسان23
176طرح سد و نيروگاه چمشير3
نيروگاه های کوچک4

4/4               نيروگاه کوچک سوله دکل4-1
20               نيروگاه کوچک بسته اردل4-2
12/6                نيروگاه کوچک نمارستاق4-3
6               نيروگاه کوچک زيوکه4-4

19. ثبت رکورد بیشترین ظرفیت نیروگاه هاي برق آبي در دست بهره برداري که به صورت 
همزمان در تابستان 95 و به میزان 8837 مگاوات در مدار بهره برداري قرار داشته اند. 
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نمودار 10- مقایسه روند تولید انرژی برق آبي در سال های مختلف )گیگاوات ساعت(
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جدول 12- انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و تاالب ها و اجراي عملیات ساماندهي رودخانه ها در دولت یازدهم

طول انجام شدهواحدعنوان اقدام

مطالعات تعيين حد بستر وحريم رودخانه1

کيلومتر

7070

2140رپرگذاري حد بستر رودخانه2
750مطالعات تعيين حدبستر وحريم تاالب3
385رپرگذاري حريم تاالب4
370اجراي عمليات ساماندهي رودخانه5
4650هکتارآزادسازي اراضي تصرف شده بستر و حريم6

اجراي عملیات  و  تاالب ها  و  رودخانه ها  و حریم  بستر  تعیین حد  مطالعات  انجام   .20
ساماندهي رودخانه ها

21. تشکیل شوراي هماهنگي مدیریت حوضه هاي آبریز با 
رویکرد مدیریت به هم پیوسته به ویژه

آبريز  حوضه هاي  در  آبريز  حوضه هاي  مديريت  هماهنگي  شوراي   
شده  تشکيل  و...  بختگان  هراز،  اروميه،  سفيدرود،  کرخه،  زاينده رود، 

است و اولويت بندي و تعيين سطح تشکيل جلسات براي ساير حوضه ها/ 
رودخانه هاي اولويت دار و تصويب آن در جلسه امور آب خاص وزارت نيرو 
)براي 19 رودخانه اولويت دار( نيز انجام شده است. )حوضه هاي زاينده رود، 

اترک، سفيدرود، اروميه، کرخه، حبله رود و ... نيز تشکيل شده است( 

جدول 13- حوضه هاي آبریز/رودخانه هاي اولویت دار براي تشکیل شوراي هماهنگي حوضه آبریز1395

استان هاي مرتبطنام رودخانه/ حوضه آبریزحوضه آبریز درجه یک

درياي خزر

آذربايجان غربي- آذر بايجان شرقي- اردبيلارس
خراسان رضوي- خراسان شمالي- گلستاناترک

خراسان شمالي- گلستان- سمنانگرگان رود
مازندران- تهرانهراز

کردستان- همدان- زنجان- آذر بايجان شرقي- اردبيل- گيالن- البرز- قزوين و )تهران(سفيدرود بزرگ
آذربايجان غربي- آذر بايجان شرقي- کردستاندرياچه اروميهدرياچه اروميه

خليج فارس و درياي عمان

اصفهان- چهارمحال و بختياري- کهگيلويه و بويراحمد- مرکزي- لرستان- خوزستان و )قم(کارون بزرگ
همدان- کرمانشاه- کردستان- ايالم- لرستان- خوزستانکرخه

کردستان و )کرمانشاه - ايالم(سيروان سردسيري
فارس- کهگيلويه و بويراحمد- خوزستان و )بوشهر(زهره

کهگيلويه و بويراحمد- خوزستانجراحي
آذربايجا ن غربي- کردستانزاب

فالت مرکزي، قره قوم و 
مرزي شرق

اصفهان- چهارمحال و بختياري و )يزد(زاينده رود
البرز- تهرانکرج

تهران- سمنانحبله رود
مرکزي- قمقمرود

فارسمهارلو - بختگان
خراسان رضويکشف رود
کرمانجازموريان
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عملکرد بخش برق و انرژی در دولت یازدهم
)متغیرهاي کلیدي طي سال هاي 1392 تا پایان اردیبهشت  1396(

1. تجدید ساختار صنعت برق
نيروگاه های  توليد برق در بخش های  تقويت ظرفيت های  به منظور 
حرارتی و تجديدپذير و افزايش راندمان توليد، تغييرات ساختاري در 
صنعت برق، مشتمل بر تشکيل »شرکت مادر تخصصي توليد نيروي 
انرژی های تجديدپذير و بهره وری  برق حرارتي کشور« و »سازمان 
با هيات دولت و مجلس شورای  انرژی برق )ساتبا(« در هماهنگی 

اسالمی در دولت يازدهم انجام پذيرفت. 

با  نیروگاه در 13 استان  از 54  افتتاح و بهره برداری   .2
ظرفیت 7926 مگاوات 

صنعت برق ايران از نظر ظرفيت نصب شده نيروگاهی در خاورميانه 
مقام نخست، رتبه سوم آسيا و رتبه چهاردهم در جهان را داراست و از 

نظر مقدار مصرف در جايگاه 18 جهان قرار دارد.
طی سال های 92 تا 95 به ظرفيت نيروگاه های کشور بيش از 7900 
مگاوات افزوده شده و تا پايان ارديبهشت 1396 با رشد ساالنه حدود 
3/5 درصد به 76647 مگاوات رسيده است. از اين تعداد، 35 واحد به 
 20 که  است  حرارتی  نيروگاه هاي  به  متعلق  مگاوات   5750 ظرفيت 
واحد آن به ظرفيت 3260 مگاوات )معادل 57 درصد( توسط بخش 

خصوصی احداث و سنکرون شده است.
سهم بخش دولتی از مجموع ظرفيت توليد برق حرارتی در کشور در 
انجام شده  برنامه ريزی های  براساس  است که  حال حاضر 36 درصد 
در شرکت مادر تخصصی توليد نيروی برق حرارتی اين شاخص پس 
از واگذاری ها به 18 درصد خواهد رسيد. در حال حاضر سهم بخش 
خصوصی از مجموع توليد نيروی برق حرارتی در کشور 64 درصد است.
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جدول شماره 14- قدرت نصب شده و تاریخ بهره برداري واحدهاي نیروگاهی جدید در دولت یازدهم )مگاوات(

تاریخ 
بهره برداري جمع

نیروگاه
استان شماره واحد انرژي هاي نونام نیروگاه برق آبي چرخه 

ترکیبي گازي تولید پراکنده

39
استان هاي 

مختلف - توليد پراکنده 1

1392 30 30
استان هاي 

مختلف - تجديدپذير 2

92/06/01 160 160 گيالن 5 پره سر )خصوصي( 3
92/06/02 160 160 خوزستان 5 آبادان 4
92/07/10 260 260 مازندران 2 سياه بيشه 5
92/11/27 160 160 يزد 3 شيرکوه )خصوصي( 6
92/12/05 160 160 گيالن 6 پره سر )خصوصي( 7

92/12/22 162 162
سيستان و 
بلوچستان 1 بمپور 8

1131 30 260 640 162 39 جمع نصب شده سال 1392

1393 132 132
استان هاي 

مختلف - توليد پراکنده 1

1393 21 21
استان هاي 

مختلف - تجديد پذير 2

1393 25 25 بوشهر 1 خارک 3
1393 50 50 خراسان 1-2 شمس سرخس 4

93/01/20 162 162
سيستان و 
بلوچستان 2 بمپور 5

93/01/27 260 260 مازندران 3 سياه بيشه 6
93/02/28 160 160 خوزستان 6 آبادان 7
93/03/01 162 162 خوزستان 5 خرمشهر 8
93/03/21 162 162 خوزستان 5 خرمشهر 9
93/03/21 162 162 اهرمزگان 1 ايسين )هرمزگان( 10
93/04/27 162 162 اهرمزگان 2 ايسين )هرمزگان( 11
93/04/27 166 166 يزد 1 سرو )چادرملو( 12
93/06/16 50 50 کرمانشاه 1-2 اسالم آباد غرب 13
93/06/17 166 166 يزد 2 سرو )چادرملو( 14
93/06/22 260 260 مازندران 4 سياه بيشه 15
93/07/17 25 25 کرمانشاه 3 اسالم آباد غرب 16
93/07/22 160 160 بوشهر 3 گناوه 17
93/09/05 162 162 هرمزگان 3 ايسين )هرمزگان( 18
93/09/30 162 162 کرمان 1 شوباد )کهنوج( 19
93/11/28 162 162 هرمزگان 4 ايسين )هرمزگان( 20
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93/12/14 162 162 کرمان 2 شوباد )کهنوج( 21
2933 21 520 320 1940 132 جمع نصب شده سال 1393

1394 205 205
استان هاي 

مختلف - توليد پراکنده 1

5 5
استان هاي 

مختلف - تجديد پذير 2

1394 3 3 گيالن 1-2 سد تاريک 3
94/04/02 160 160 ايالم 1 سيمره 4
94/04/04 160 160 ايالم 2 سيمره 5
94/05/07 25 25 کرمانشاه 4 اسالم آباد غرب 6
94/05/19 7 7 کردستان 1-2 سد آزاد کردستان 7
94/05/20 3 3 کردستان 3 سد آزاد کردستان 8
94/05/20 160 160 ايالم 3 سيمره 9

94/12/19 162 162 يزد 1  تابان 
)يزد2-صدوق( 10

94/12/26 162 162 يزد 2  تابان 
)يزد2-صدوق( 11

1052 5 493 0 349 205 جمع نصب شده سال 1394

1395 145 145
استان هاي 

مختلف - توليد پراکنده 1

1395 121 121
استان هاي 

مختلف - تجديد پذير 2

95/02/07 166 166 خوزستان 1 ماهشهر )افق( 3
95/02/27 160 160 يزد 3 سرو )چادرملو( 4
95/03/07 75 75 خوزستان 2 مارون 5

95/03/16 166 166 خوزستان 1 شهداي پيروز 
)بهبهان( 6

95/04/03 166 166 خوزستان 2 شهداي پيروز 
)بهبهان( 7

95/04/04 166 166 خوزستان 2 ماهشهر )افق( 8

95/04/16 166 166 کرمان 1 گوهران )گل گهر 
سيرجان( 9

95/05/07 166 166 کرمان 2 گوهران )گل گهر 
سيرجان( 10

95/05/23 166 166 کرمان 1 سمنگان 11
95/06/19 166 166 کرمان 2 سمنگان 12
95/06/20 160 160 کرمان 3 شوباد )کهنوج( 13
95/10/22 166 166 خوزستان 3 ماهشهر )افق( 14

ادامه جدول شماره 14- قدرت نصب شده و تاریخ بهره برداري واحدهاي نیروگاهی جدید در دولت یازدهم )مگاوات(

تاریخ 
بهره برداري جمع

نیروگاه
استان شماره واحد انرژي هاي نام نیروگاه

نو برق آبي چرخه 
ترکیبي گازي تولید پراکنده
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95/12/15 166 166 خوزستان 4 ماهشهر )افق( 15
95/12/28 230 230 لرستان 1 رودبار لرستان 16

2551 121 305 320 1660 145 جمع نصب شده سال 1395

1396 14 14
استان هاي 

مختلف -
توليد 
پراکنده 1

96/01/08 25 25 تهران 1 پرنيان 2

96/03/04 220 220 لرستان 2 رودبار 
لرستان 3

259 0 220 0 25 14 جمع نصب شده سال 1396

7926 177 1798 1280 4136 535 جمع کل نصب شده سال در دولت یازدهم
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نمودار 11- ظرفیت نصب شده نیروگاهی )مگاوات(

ادامه جدول شماره 14- قدرت نصب شده و تاریخ بهره برداري واحدهاي نیروگاهی جدید در دولت یازدهم )مگاوات(

تاریخ 
بهره برداري جمع

نیروگاه
استان شماره واحد انرژي هاي نام نیروگاه

نو برق آبي چرخه 
ترکیبي گازي تولید پراکنده

نيروگاه هاي  احداث  اجرايي  عمليات  شروع  و  برنامه ريزي  همچنين 
حرارتی راندمان باال )کالس F( با استفاده از توانمندي هاي پيمانکاران 
داخلي و انتقال تکنولوژي به داخل کشور از ديگر دستاوردهاي اين 
در  حرارتي  نيروگاه  مگاوات  ترتيب حدود 10000  بدين  است،  دوره 

بخش هاي خصوصي و دولتي در حال احداث است و 7500 مگاوات 
ديگر نيز ظرفيت بخش بخار نيروگاه هاي گازي بخش خصوصي در 

دست احداث به روش بيع متقابل است.
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جدول 15- فهرست نیروگاه های حرارتي در حال احداث توسط بخش خصوصی

ظرفیت  )مگاوات( نام نیروگاه

160تابان )صدوق( – بخش بخار1

160بهبهان – بخش بخار2

160گل گهر  سيرجان– بخش بخار3
160سمنگان – بخش بخار4

484اسالم آباد )داالهو(5

500خرم آباد- فاز اول6
285ماکو7

500قشم 82

500هريس9

447غرب مازندران10

3356جمع کل

جدول 16- فهرست نیروگاه های حرارتي در حال احداث توسط بخش دولتي

ظرفیت  )مگاوات( نام نیروگاه

480بخش بخار نيروگاه سيکل ترکيبی شيروان1

324بخش گاز سيکل ترکيبی زرند کرمان2

650بخاری رامين اهواز3

650بخاری ذغالسوز طبس4

1400سيريک5

890نيروگاه راندمان باال بندر عباس 6

890نيروگاه راندمان باال خرم آباد7

467نيروگاه راندمان باال تبريز8

467نيروگاه راندمان باال انديمشک9

6218 جمع کل
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جدول 17- فهرست طرح های بیع متقابل* در حال احداث

ظرفیت  )MW(نام نیروگاه

480جهرم1

480پرند2

160کاشان3

480فردوسی4

480سبالن5

480اروميه6

480عسلويه7

345رودشور8

160چابهار9

160شاهرود10

160ايرانشهر11

320شهيد کاوه )قاين(12

480علی آباد13

320سلطانيه14

160سمنان15

320هرمزگان )گنو(16

480حافظ17

480جنوب اصفهان18

480خليج فارس19

320ماهشهر20

320زاگرس21

7545مجموع کل

* منظور اجراي بخش بخار نيروگاه هاي گازي از محل سوخت صرفه جويي شده )موضوع ماده 12 قانون رفع موانع توليد( است. 
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20/0

25/0

30/0

35/0

40/0

1357تا  1392تا مرداد  1395تا پایان 

26/5

37 38

نمودار 12- راندمان نیروگاه های حرارتی )درصد(

نتایج حاصل از اجرای سیاست های بهینه سازی در بخش 
تولید برق و واحدهای نیروگاهی 

- کاهش انتشار دی اکسيد کربن ناشی از مصرف سوخت نيروگاه ها 
نسبت به سال اول دولت، 18/4 ميليون تن )حدود 10 درصد( 

- صرفه جويي 500 ميليون دالري )معادل 10/5 ميليون بشکه نفت( 
در سال 95 

- کاهش انتشار دی اکسيد کربن به مقدار 3/6  ميليون تن 
با کشورهای همسايه  ايران در مقايسه  همچنين راندمان توليد برق 
افغانستان، هند و  پاکستان،  امارات، عراق،  و منطقه نظير عربستان، 

روسيه باالتر است.

4. نیروگاه هاي تولید پراکنده )مولدهاي مقیاس کوچک(
دولت  کار  به  آغاز  از  قبل  تا  اگرچه  اينکه  ديگر  ذکر  قابل  نکته 
يازدهم،کل ظرفيت مولد هاي مقياس کوچک بهره برداري شده برابر 
193 مگاوات و به ارزش 116 ميليون دالر  در کشور بوده است، اين 
ظرفيت در دولت يازدهم به ميزان 536 مگاوات و ارزش 321 ميليون 
دالر )جدول 14( افزايش يافت و به رقم 652 مگاوات رسيده است. 
همچنين براساس برنامه ريزي هاي انجام شده 100 مگاوات ظرفيت 
ديگر مولد هاي مقياس کوچک تا پايان دولت و 111 مگاوات ديگر 

نيز تا پايان سال 1396 به بهره برداري خواهد رسيد.

3. افزایش راندمان نیروگاه ها
پر  نيروگاه های  احداث  با  برق،  صنعت  مالی  تنگناهای  علی رغم 
بازده، تکميل بخش بخار نيروگاه های سيکل ترکيبی، بهبود شرايط 
گاز مصرفی  افزايش سهم  نيز  و  موجود  نيروگاه های  از  بهره برداری 
 38 به  افزايش  درصد   1 با  نيروگاه ها  راندمان  حرارتی،  نيروگاه های 

کاهش  معنای  به  نيروگاه ها  راندمان  افزايش  يافت.  ارتقاء  درصد 
که  است  توليدی  برق  کيلووات ساعت  هر  ازای  به  مصرف سوخت 
منجر به بهبود شرايط زيست محيطی خواهد شد. با برنامه ريزي هاي 
انجام شده اين روند اصالحی در برنامه ششم تا راندمان 42 درصد 

ادامه خواهد يافت.
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جدول 19- فهرست نیروگاه های بهره برداری شده مولدهای مقیاس کوچک در  دولت یازدهم

محل احداثتاریخ بهره برداریظرفیت نامي قرارداد )مگاوات(نام فروشنده برق )شرکت/ شخص حقوقي(

قزوينمهر1/41392نگين برق قزوين1

زنجانمهر 8/21392صنايع خالص سازان روي زنجان2

تهرانآبان 6/01392مهندسي توسعه و توليد صنعت انرژي برق خاورميانه3

زنجانآذر16/092تدارکاني واژار جهان4

فارسبهمن 2/31392فني مهندسي محسن نيروي پارس5

قماسفند5/31392مهندسي ري نيرو6

اصفهانفروردين1/01393موسسه صندوق رفاه اعضا هيئت علمي دانشگاه کاشان7

تهرانفروردين2/093توليد ايستگاهی نيروخاصه- بوستان گفتگو8

همدانارديبهشت6/41393کشت و صنعت خزل9

خراسان شمالیارديبهشت1/91393استحکام سازه بجنورد10

مازندرانارديبهشت25/11393باران نيرو بشل11

لرستانارديبهشت7/093توان توليد برق مهرگان12

هرمزگانارديبهشت24/893توليد آب و برق قشم مپنا 132

قزوينخرداد5/893بانيان رسا قدرت کاسپين14

تهرانمرداد13/31393توليد ايستگاهی نيرو ويژه-خوارزمی15

چهارمحال و بختياریشهريور6/01393ساختمانی برکه- بروجن16

آذربايجان شرقیشهريور2/11393 خدماتي کشاورزي ياشيل آرين17

کرمانشاهمهر 7/21393بازرگانی هدف کرمانشاه18

فارسآبان 16/81393تعاونی حديث مهر پارس19

خراسان رضویدی 4/793 صنعت ياران انرژی فدک قدر20

يزداسفند7/81393توليد تبديل انرژي پرسياي شرق-شهرک صنعتی21

فارسارديبهشت6/01394فرقان شيمی شيراز22

اصفهانارديبهشت17/11394توان اميد پاسارگاد23

تهرانارديبهشت9/61394پايادياکو24
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اصفهانارديبهشت25/51394صعودگسترآسيا)سگزی(25

تهرانخرداد4/21394 پارسيا گاز آسيا فراز26

البرزخرداد1/41394تام لوکوموتيو آريا27

آذربايجان غربیتير 7/11394اروم پک28

قزوينتير 15/61394صنايع نساجی ميهن مهر29

کرمانمرداد15/61394صنعت ياران نيروگاهی ايرانيان -کرمان30

اصفهانمرداد17/11394مجتمع نيروگاهی و گلخانه ای توان اميد صفاهان31

تهرانمرداد25/01394توليد ايستگاهی نيرو واحد )تانير( - پست شوش32

خراسان رضویمهر 2/81394آقای محمد رضا حميديان33

تهرانمهر 8/31394نيرو پارسه34

تهرانمهر4/01394اميران برج ميالد35

قزوينآبان7/81394ياس نخ البرز36

مازندراندی12/01394صنعت ياران نيروگاهی ايرانيان -کله بست37

مازندراندی1/61394رعد سازان آماد نيرو38

اصفهاناسفند5/11394نوين برق آيسان39

تهراناسفند3/01394صنعت ياران نيروگاهی ايرانيان)صيناکو( صبا باطری40

اصفهاناسفند5/11394تعاونی روستايی عدالت طالخونچه41

فارساسفند8/41394خدمات کشاورزی خوشه پرور مرودشت42

لرستاناسفند2/81394خدماتی فنی بارقه افکن43

يزدفروردين16/195تعاونی الکترو برق مجمر44

اصفهانفروردين4/095مبين انرژی  اسپادانا45

يزدفروردين2/095صنعت آوران توسعه نيروگاهی ايرانيان46

جدول 19- فهرست نیروگاه های بهره برداری شده مولدهای مقیاس کوچک در  دولت یازدهم

محل احداثتاریخ بهره برداریظرفیت نامي قرارداد )مگاوات(نام فروشنده برق)شرکت/ شخص حقوقي(



53

برق و انرژی

يزدارديبهشت7/095الماس سيستم يزد47

مازندرانخرداد9/695مهندسی بازرگانی آريانا پترو توان48

يزدخرداد2/095مجتمع نيروگاهی کوثر ميبد49

فارسخرداد3/995توسعه نيروی آرمان شريف50

اصفهانخرداد1/095تعاونی چدن ذوب جم51

خراسان رضویمرداد2/095زيتون سورنا پاژ52

سمنانمرداد1/095توليدی انرژی پاژن سمنان53

کرمانمرداد4/095نيرو گستر سيرجان54

خراسان رضویمرداد2/095ليان کاوان کانيها55

خراسان رضویمرداد3/895آقای غالمرضا رضايی56

تهرانشهريور4/095انرژی پرسيا نيرو ايرانيان )ايپنا(57

يزدشهريور4/095صنعت ياران روستای کوير58

خراسان رضویشهريور1/895ياسا پارت59

يزدمهر6/095صنعت ياران نيروگاهی ايرانيان- اردکان60

سمنانمهر2/095 گسترش شبکه پارسه ارتباط گرمسار61

آذربايجان شرقیآبان4/295توان روز آذر62

البرزدی 12/095الکترو پاوير البرز63

قزويندی 1/495الماس پودر قزوين64

قزويندی 2/395مهدی سعيدی65

البرزدی 1/095تعاونی دانش بنيان اروندران66

تهراندی 13/395توليد ايستگاهی نيرو ويژه )تانير ويژه( - پرند67

جدول 19- فهرست نیروگاه های بهره برداری شده مولدهای مقیاس کوچک در  دولت یازدهم

محل احداثتاریخ بهره برداریظرفیت نامي قرارداد )مگاوات(نام فروشنده برق)شرکت/ شخص حقوقي(
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تهرانبهمن0/495شهاب توان آزما68

فارسبهمن8/495تعاونی حديث مهر پارس)2(69

تهرانبهمن0/895گسترش انرژی نوين70

يزداسفند6/695توان نيروی الماس صنعت ايساتيس71

اصفهاناسفند15/295ذوب آهن کبير راوند کاشان72

قزوينفروردين1/296صنايع شيميايی پتروشيمی ايران73

قمفروردين3/896صبا نوآوران فردوس- سلفچگان74

تهرانارديبهشت 3/896آوين انرژی پاسارگاد75

فارسارديبهشت 1/896نوسان نگار غرب76

فارسارديبهشت 3/596توسعه نيروی آرمان شريف772

 535/7مجموع

جدول 19- فهرست نیروگاه های بهره برداری شده مولدهای مقیاس کوچک در  دولت یازدهم

محل احداثتاریخ بهره برداریظرفیت نامي قرارداد )مگاوات(نام فروشنده برق)شرکت/ شخص حقوقي(
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جدول 20- فهرست نیروگاه های مولدهای مقیاس کوچک قابل بهره برداري تا پایان دولت یازدهم

نام شرکت ردیفبرق منطقه ای
ظرفیت 
نامی 

)مگاوات(
وضعیت 

استان محل احداثپیشرفت)درصد(

يزد
يزد7/095توليد تبديل انرژی پرسيای شرق- پست شرق1

يزد12/095الياف گستر يزد2

آذربايجان
آذربايجان غربی21/090برق گستران اروميه1

اردبيل6/090انرژی فروزان قائم2

مازندران
مازندران25/080مگا توان سيستم -چمستان1

مازندران2/090مايا ژرف آزاد2

مرکزی4/090پايا نيروی زاگرس1باختر

زنجان

قزوين4/290توسعه نوين البرز1

قزوين4/290نيروسازان سبز برق مينو دشت2

قزوين2/895مجتمع تجاری البرز 3

زنجان2/080شمس سازان روی زنجان4

زنجان10/095کارخانجات دسترنج رضا بافت5

100/2 مجموع

جدول 21- فهرست نیروگاه های مولدهای مقیاس کوچک در دست احداث در سال 1396

استان محل احداثظرفیت نامی)مگاوات(نام شرکت ردیفبرق منطقه ای

يزد

يزد6/0توسعه برق تدبير نيرو1

يزد7/0الماس سيستم يزد2

يزد6/0تعاونی کارکنان نيروگاه يزد3

آذربايجان

مازندران25/0مگا توان سيستم -چمستان1

مازندران25/0نيرو پارسه2

مازندران2/0 مايا ژرف آزاد3

گلستان6/0 بهينه نيروي خاورميانه4

مازندران1/4مولد ستاره بابل5

مازندران1/0 ارم صنعت شمال6

مازندران1/2 نورد ساحل گستر7
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فارس6/0فنی شايا توان جهرم1فارس

خوزستان7/0توليد ايستگاهی نيرو واحد1خوزستان

کرمان4/0پارس فوم رفسنجان1کرمان
اصفهان14/0محرک صنعت اصفهان1اصفهان

111/6مجموع

در  جدید  تجدیدپذیر  نیروگاه   30 از  بهره برداری   .5
استان هاي مختلف با ظرفیت 176 مگاوات

پيش از شروع و آغاز به کار دولت يازدهم،کل ظرفيت نيروگاه های 
منصوبه در کشور در حوزه انرژی های تجديدپذير و پاک اعم از دولتی 
و خصوصی، رقمی معادل 165/04 مگاوات )مشتمل بر 131 مگاوات 
دولتی، 34/04 مگاوات نيروگاه غير دولتی( بوده است، اين ظرفيت با 
تغيير رويکرد از سرمايه گذاری توسط دولت به سرمايه گذاری توسط 
بخش غيردولتی و تنها ظرف مدت کمتر از 4 سال به ميزان 176/19 

مگاوات افزايش يافت و به رقم 341/23 مگاوات )مشتمل بر 171/4 
مگاوات دولتی، 159/83 مگاوات نيروگاه غير دولتی و 10 مگاوات از 
محل عوارض برق( رسيده است. بدين ترتيب عالوه بر آنکه از رشد 
باالی 206 درصدی برخوردار بوده، بيش از 72 درصد از اين افزايش 

ظرفيت توسط بخش خصوصی به بهره برداری رسيده است.
از 4 شرکت  مشترکين  و  تعداد شرکت های خصوصی  اين مدت  در 

به بيش از 350 شرکت )با احتساب مشترکين خانگی( رسيده است.

ادامه جدول 21- فهرست نیروگاه های مولدهای مقیاس کوچک در دست احداث در سال 1396

استان محل احداثظرفیت نامی)مگاوات(نام شرکت ردیفبرق منطقه ای
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جدول شماره 22- نیروگاه های برق تجدیدپذیر احداث شده از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال 1395

محلنام نیروگاه
 احداث

نوع 
نیروگاه

ظرفیت
سال نوع مالکیت)مگاوات(

بهره برداری
92دولتی52/20 بادیگيالنمنجيل1

92دولتی0/66بادیاردبيلنير2

92دولتی0/66بادیآذربايجان شرقیسراب3

95دولتی18/546برق آبی کوچکسراسر کشوربرق آبی کوچک4

5
سامانه های فتوولتاييک منصوبه از محل منابع 

عوارض برق در قوانين بودجه سنواتی سال های 
92 و 93

92دولتی7/9خورشيدیاستان های مختلف

93خصوصی20بادیقزوين - تاکستانانرژی تجديدپذير مپنا )کهک 1 و2(6

خراسان رضوی - برق سبز ديز باد7
94خصوصی4بادینيشابور

خراسان رضوی - شرکت توسعه و احداث نيروگاه های بادی توان باد8
94خصوصی0/66بادیخواف

95خصوصی35بادیقزوين - تاکستانانرژی تجديدپذير مپنا - کهک 93

93خصوصی0/514خورشيدیتهران - مالردآترين پارسيان10

11
سامانه های فتوولتاييک منصوبه توسط مشترکين از 
محل منابع عوارض برق در قوانين بودجه سنواتی  

سال های 94 و 95
95خصوصی3/73خورشيدیاستان های مختلف

95خصوصی0/23خورشيدیقمانرژی های پاک بنا12

95خصوصی7خورشيدیهمدانآفتاب ماد راه ابريشم )خليج فارس(13

95خصوصی7خورشيدیهمدانآفتاب ماد راه ابريشم )امير کبير(14

تايباد - خراسان نگين ستاره مرزی تايباد شايان15
95خصوصی1خورشيدیرضوی

95خصوصی1/5بادیخوافبهين ارتباط مهر16

95خصوصی0/22خورشيدیتهرانتارا مشاور17

95خصوصی10خورشيدیاصفهانشرکت سرمايه گذاری غدير18

شرکت های توسعه فراگير جاسک و سوالر انرژی 19
95خصوصی3خورشيدیکرمانآرکا

95خصوصی1/2خورشيدیکرمانشرکت مهر راد انرژی آروند20

95خصوصی1خورشيدیکاشانشرکت آينده سازان سياره سبز21
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بازيافت تلفات يزدشرکت کيمياداران کوير22
95خصوصی4حرارتی

بازيافت تلفات خوزستانکشت و صنعت نيشکر دهخدا23
95خصوصی9/6حرارتی

95خصوصی1/9زيست تودهتهران - آبعلیبازيافت تيم کيان - سازمان مديريت پسماند تهران24

95خصوصی3زيست تودهتهران - کهريزکتدبير توسعه سالمت25

95خصوصی0/17برق آبی کوچکلرستان - بروجردپرديسان سازه طراحان26

95خصوصی0/24برق آبی کوچکمرکزی - اراکپارسيان نانو دانش27

خراسان رضوی - مديريت توسعه انرژی مشهد28
93خصوصی0/44برق آبی کوچکمشهد

95خصوصی10برق آبی کوچککردستانشرکت فراب29

95خصوصی2/5بادیخوافآترين ايرانيان30

176/19جمع
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1357تا  1392تا مرداد  1395تا پایان 

165

341

نمودار شماره 13 - ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر

صورت  برنامه ريزی های  اساس  بر  که  است  ضروری  نکته  اين  ذکر 
گرفته و با تحقق اهداف پروژه های اقتصاد مقاومتی، پيش بينی می شود 
پايان  تا  درصد   70 ميزان  به  فعال  قرارداد  مگاوات   680 مجموع  از 
سال 96 به ظرفيت منصوبه اضافه شده و در سال 97 نيز مجموعًا به 
ظرفيتی بيش از 1200 مگاوات نيروگاه تجديدپذير خواهد رسيد و اين 
مهم با سرمايه گذاری و مشارکت بخش خصوصی محقق خواهد شد.

از  می توان  که  گرفته  مهم صورت  دستاوردهای  و  اقدامات  ديگر  از 

نيروگاه های  ظرفيت  افزايش  اصلی  عامل  و  پشتيبان  به عنوان  آن 
خريد  قراردادهای  برای  متنوع  تعرفه های  ايجاد  برد،  نام  تجديدپذير 
ميزان  تا  شده  سبب  امر  همين  که  است  تجديدپذير  برق  تضمينی 
قراردادهای منعقده از 532 مگاوات به بالغ بر 11502مگاوات )يعنی 
خواهد  باعث  امر  واين  يافته  افزايش  درصد(   282 بر  بالغ  رشدی 
با سرمايه گذاری بخش غيردولتی، ظرفيت  شد ظرف مدت کوتاهی 

نيروگاه های منصوبه چندين برابر افزايش يابد.

ادامه جدول شماره 22- نیروگاه های برق تجدیدپذیر احداث شده از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال 1395

محلنام نیروگاه
 احداث

نوع 
نیروگاه

ظرفیت
سال نوع مالکیت)مگاوات(

بهره برداری
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جدول شماره 23- نیروگاه های برق تجدیدپذیر در دست احداث که در سال 1396 وارد مدار شوند

نوع نیروگاه نام شرکت 
ظرفیت قابل 
 ورود به مدار

)مگاوات(
محل احداث 

سراسر کشور11/27خورشيدینيروگاه های فتوولتاييک احداث شده توسط مشترکين برق در سراسر کشور1

کرمان7/00خورشيدیتوسعه فراگير جاسک 2

کرمان10خورشيدیسوالر انرژی آرکا3

تهران1/00خورشيدیتابش هدايت مولد گستر4

تهران3/50خورشيدینوين تيسفون5

چهار محال و بختياری1/50 خورشيدیصنايع سيمان شهرکرد6

قم5/00خورشيدیپاک بنا7

تايباد3/00خورشيدینگين ستاره مرزی تايباد شايان8

خوزستان10خورشيدیعبداالمير باوی9

خراسان شمالی1/50بازيافت تلفات حرارتیکيميا داران نوين شمال )توليد اسيد سولفوريک(10

 خراسان شمالی120خورشيدیهامون مهر آفرين11

کرمان10خورشيدیانرژی سبز کوير کيش 12

خواف35/00بادیآسيا سازان مدرن طرح 13

قزوين10/20بادیآرين مهباد14

گيالن6/30برق آبی کوچکسبز ماه آب 15

زاهدان10خورشيدیگسترش انرژی های نو آتيه 161

يزد10خورشيدیگسترش انرژی های نو آتيه 172

قم2/70برق آبی کوچکرشد صنعت18

ايالم1/00بازيافت تلفات حرارتیتعاونی 192451

خواف50بادیمپنا 202

 50بادیمپنا 213

سمنان60خورشيدیبام کوير22

همدان7/00خورشيدیآفتاب ماد راه ابريشم 233

همدان7/00خورشيدیآفتاب ماد راه ابريشم 244

همدان7/00خورشيدیآفتاب ماد راه ابريشم 255

سمنان10خورشيدیفراز پنداران آريا موج 26
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يزد7/00خورشيدیتوسعه انرژی های نونو مکسان دهشير 27

قشم10خورشيدیسرزمين آبی دو قشم 28

فارس4/00خورشيدیبهناد انرژی پارس ليان 29

يزد10خورشيدیپژواک عمران کيش30

کرمان10خورشيدیتوسعه انرژی های تجديدپذير ايرانيان 31

فارس20خورشيدیتوسعه انرژی آفتاب منور پارس32

تهران1/50خورشيدیشرکت نيروگاه های خورشيدی و زيست توده آترين پارسيان 33

اردبيل6/00خورشيدیگروه بازرگانی و توليدی طاليی آريان اردبيل34

اصفهان10خورشيدیپترو پشتيبان شرق 35

قزوين2/00خورشيدیمپنا36

همدان7/00خورشيدیکرينر سوالر انرژی پارسيان37

شيراز10خورشيدیتامين انرژی برق ايرانيان تابان38

تهران10خورشيدیسيد علی گشتی )پارس ری انرژی بهار(39

خراسان جنوبی1/00خورشيدیسوالر انرژی برهان40

يزد10خورشيدیسوالر تجارت کيش41

فارس10خورشيدیمهد تجارت گستران عطار42

يزد10خورشيدیشيد انرژی سديد43

اردبيل1/50برق آبی کوچکتوليد برق و انرژی وهاب 44

589/97مجموع 

ادامه جدول شماره 23- نیروگاه های برق تجدیدپذیر در دست احداث که در سال 1396 وارد مدار شوند

نوع نیروگاه نام شرکت 
ظرفیت قابل 
 ورود به مدار

)مگاوات(
محل احداث 
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 6. دستیابي به باالترین ضریب آمادگي نیروگاه ها در تاریخ صنعت برق کشور 
به میزان 98/5 درصد

 7. افتتاح و بهره برداری از 18 پست 400 کیلوولت در 17 استان 
با ظرفیت 9870 مگاولت آمپر

جدول شماره 23- تعداد و ظرفیت پست هاي 400 کیلوولت بهره برداري شده

ل 
سا

 
ت

س
ي پ

دار
ه بر

هر
ب

ل 
سا

 
س

ران
ي ت

دار
ه بر

هر
ب

 ماه
س

ران
ي ت

دار
ه بر

هر
تعداد و ظرفیت بهره برداري شده یا  ب

برکنار شده
ترانس نسبت 

تبدیل
کیلوولت

استان نام پست
ها

ت 
س

ر پ
غیی

ت

کل ظرفیت 
)مگاولت 

آمپر(

داد
تع

اه(
تگ

دس
( ظرفیت

)مگاولت 
آمپر(

1392 1392 92/8 400 2 200 400/63 اصفهان داران 1
1349 1392 92/6 200 1 200 400/230 مرکزي اراک1- انجيرک
1392 1392 92/12 400 2 200 400/230 مرکزي اميرکبير 1
1392 1392 92/7 400 2 200 400/132 خوزستان جهان آرا 1
1390 1392 92/8 200 1 200 400/63 قزوين مينودر
1392 1392 92/9 170 1 170 400/33 کرمان فوالد مشيز 1
1392 1392 92/9 70 1 70 400/33 کرمان فوالد مشيز
1392 1392 92/6 630 2 315 400/230/20 يزد سرو )اختصاصي( 1

2470 12 جمع سال 1392 5
1392 1393 1393 400 2 200 400/230 اصفهان سپاهان 400

94/0

95/0

96/0

97/0

98/0

99/0

1392 1393 1394 1395

95/6
95/9

97/6

98/5

نمودار شماره 14 - نرخ آمادگی نیروگاه های حرارتی در پیک سال های 92 تا 95

صد
در
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1386 1393 1393 500 1 500 400/230 تهران پرديس
1388 1393 1393 200 1 200 400/63 تهران ورامين
1393 1393 1393 200 1 200 400/230 تهران فيروزکوه 1
1390 1393 1393 200 1 200 400/63 زنجان قيدار
1393 1393 1393 400 2 200 400/63 زنجان ايجرود 1
1393 1393 1393 200 1 200 400/132 بوشهر دشتي 1
1391 1393 1393 200 1 200 400/66/20 فارس المرد
1374 1393 1393 200 1 200 400/230 گلستان علي آباد
1393 1393 1393 630 2 315 400/230 هرمزگان شهيد لشکري 1
1393 1393 1393 110 1 110 400/33 يزد فوالد بافق 1

3240 14 جمع سال 1393 5
1361 1394 94/11 500 2 250 400/230/20 اردبيل مغان
1393 1394 94/12 200 1 200 400/230 تهران فيروزکوه
1394 1394 94/5 200 1 200 400/132/20 خراسان رضوي خواف 1
1394 1394 94/11 200 1 200 400/132/20 خراسان شمالي جاجرم 1
1394 1394 94/2 315 1 315 400/230 زنجان نيروگاه زنجان 1
1392 1394 94/7 315 1 315 400/230/20 يزد سرو )اختصاصي(
1394 1394 94/12 400 2 200 400/230/20 يزد نخلستان 1

2130 9 جمع سال 1394 4
1376 1395 95/9 400 2 200 400/63 اصفهان شهيد منتظري
1395 1395 95/5 400 2 200 400/63 چهارمحال و بختياري لردگان 1
1389 1395 95/5 200 1 200 400/132 خوزستان دزفول )شمال خوزستان(
1395 1395 95/12 200 1 200 400/132 خوزستان مرکز 1
1395 1395 95/4 630 2 315 400/230 مازندران ارگ بم 1
1395 1395 95/8 200 1 200 400/132/20 کرمان باغملک 1

2030 9 جمع سال 1395 4

9870 44 جمع کل 18

ادامه جدول شماره 23- تعداد و ظرفیت پست هاي 400 کیلوولت بهره برداري شده
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جدول شماره 24- تعداد و ظرفیت پست هاي 230 کیلوولت  بهره برداري شده

ل 
سا
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ي پ
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سا
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تعداد و ظرفیت بهره برداري شده یا  ب

برکنار شده
نسبت تبدیل

کیلوولت استان نام پست

ها 
ت 

س
ر پ

غیی
ت

کل ظرفیت کل ظرفیت
مگاولت 

آمپر
تعداد

)دستگاه(
ظرفیت

)مگاولت 
آمپر(

1377 1377 92/10 -125 -1 125 230/63 اصفهان شهرضا
1377 1392 92/11 160 1 160 230/63 اصفهان

1388 1392 92/6 50 1 50 230/33 خوزستان ملي راه اهواز
1383 1383 92/12 -125 -1 125 230/63 قزوين تاکستان
1383 1392 92/12 160 1 160 230/63 قزوين
1379 1392 92/12 96 1 96 230/63 سيستان و 

بلوچستان
1379 1379 -40 -1 40 230/63 سيستان و 

بلوچستان
1363 1389 -76 -1 76 230/11 بوشهر انرژي اتمي )اختصاصي(
1388 1392 92/10 125 1 125 230/66 فارس نصيرخاني
1392 1392 92/8 320 2 160 230/132 کرمان منوجان 2 1
1391 1392 92/12 120 1 120 230/33 گيالن فوالدخزر )اختصاصي(
1392 1392 92/10 80 1 80 230/63 مازندران زاغمرز 1

745 5 جمع سال 1392 2
1392 1393 1393 160 1 160 230/132 آذربايجان شرقي ممقان )تربت، سليمي، مدني(
1392 1393 1393 160 1 160 230/132 آذربايجان شرقي گلمانخانه
1389 1393 1393 40 1 40 230/63 اردبيل نمين 230
1377 1393 1393 160 1 160 230/63 اصفهان شهرضا
1383 1393 1393 125 1 125 230/63 اصفهان نائين
1377 1393 1393 250 1 250 230/63 تهران الغدير
1393 1393 1393 50 1 50 230/132 خوزستان مهديس 1
1393 1393 1393 50 1 50 230/33 خوزستان ساران 1
1383 1393 1393 160 1 160 230/63 قزوين تاکستان
1393 1393 1393 40 1 40 230/20 قزوين هفت الماس )اختصاصي( 1
1387 1393 1393 320 2 160 230/63 سمنان چرخه ترکيبي شهيد بسطامي 

)شاهوار(
1374 1393 1393 160 1 160 230/63 سيستان و 

بلوچستان
زاهدان

1389 1393 1393 40 1 40 230/63 سيستان و 
بلوچستان

نيکشهر)سيار(

1390 1393 1393 125 1 125 230/63 سيستان و 
بلوچستان

پالن

 8. افتتاح و بهره برداری از 25 پست 230 کیلوولت در  21 استان 
با ظرفیت 8620 مگاولت آمپر
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1393 1393 1393 40 1 40 230/63 سيستان و 
بلوچستان

اسپکه )سيار( 1

1381 1393 1393 160 1 160 230/66 بوشهر بوشهر2
1384 1393 1393 40 1 40 230/20 بوشهر سياه مکان
1393 1393 1393 80 1 80 230/66 بوشهر ديلم )پکيج( 1
1389 1393 1393 125 1 125 230/20 فارس سيمکان
1393 1393 1393 40 1 40 230/66 فارس بيدگل 1
1371 1393 1393 320 2 160 230/132/20 کرمان عنبرآباد )29(
1393 1393 1393 180 2 90 230/132 کرمان سيرگان 1
1393 1393 1393 290 2 145 230/132 کرمان گل گهر 2)پرورش( 1
1393 1393 1393 320 2 160 230/63 گيالن شهيدعضدي 1
1390 1393 1393 180 1 180 230/20 گلستان مينودشت
1367 1393 1393 180 1 180 230/63 مازندران چهل شهيد آمل
1393 1393 1393 100 2 50 230/20 مازندران فوالد ايرانيان )اختصاصي( 1
1392 1393 1393 160 1 160 230/132 هرمزگان رودخانه
1393 1393 1393 80 2 40 230/20 هرمزگان سندرک 1

4135 36 جمع سال 1393 11
1349 1394 1394/4 125 1 125 230/63 لرستان الين
1394 1394 1394/4 250 2 125 230/63 لرستان گرين 1
1381 1381 1394/10 -160 -1 160 230/63 البرز کرج
1381 1394 1394/10 250 1 250 230/63 البرز کرج
1377 1377 1394/1 -160 -1 160 230/63 البرز الغدير
1377 1394 1394/1 250 1 250 230/63 البرز الغدير
1376 1394 1394/3 -125 -1 125 230/132 خوزستان سوسنگرد
1376 1394 1394/3 -125 -1 125 230/132 خوزستان سوسنگرد
1376 1394 1394/3 320 2 160 230/132 خوزستان سوسنگرد
1348 1394 1394/2 50 1 50 230/33 خوزستان ان جي ال 1200
1393 1393 1394/3 -40 -1 40 230/63 سيستان و 

بلوچستان
اسپکه )سيار(

1393 1394 1394/3 90 1 90 230/63 سيستان و 
بلوچستان

اسپکه )سيار(

1394 1394 1394/10 40 1 40 230/63 سيستان و 
بلوچستان

تل سياه 1

1379 1394 1394/12 -70 -1 70 230/63 سمنان دامغان
1379 1394 1394/12 160 1 160 230/63 سمنان دامغان
1374 1394 1394/12 -160 -2 80 230/63 سمنان گرمسار
1394 1394 1394/10 40 1 40 230/63 کردستان مدوالر زريوار 1

ادامه جدول شماره 24- تعداد و ظرفیت پست هاي 230 کیلوولت بهره برداري شده
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1394 1394 1394/2 160 2 80 230/6.3 کردستان پتروشيمي سنندج )اختصاصي( 1
1376 1376 1394/10 -40 -1 40 230/63 کرمانشاه سرپل ذهاب
1376 1394 1394/10 90 1 90 230/63 کرمانشاه سرپل ذهاب
1365 1365 -180 -2 90 230/63 کرمانشاه کرمانشاه 2 )چشمه سفيد(
1365 1394 1394/5 320 2 160 230/63 کرمانشاه کرمانشاه 2 )چشمه سفيد(
1367 1384 1394/3 -80 -1 80 230/66 بوشهر برازجان
1389 1389 -25 -1 25 230/20 کرمان قادرآباد
1394 1394 1394/3 25 1 25 230/20 کرمان فهرج 1
1394 1394 1394/9 80 2 40 230/33/11 يزد فوالد سرمد 1
1394 1394 1394/10 408 2 204 230/33 يزد فوالد ثامن 1

1493 9 جمع سال 1394 7
1384 1395 1395/04 40 1 40 230/20 آذربايجان شرقي سونگون
1392 1395 1395/12 160 1 160 230/132 آذربايجان شرقي گلمانخانه
1395 1395 1395/02 250 2 125 230/63 لرستان پلدختر 1
1382 1383 1383/01 -125 -1 125 230/63 همدان سيدجمال الدين اسدآبادي
1382 1395 1395/10 160 1 160 230/63 همدان سيدجمال الدين اسدآبادي
1381 1381 1381/01 -160 -1 160 230/63 البرز کرج
1381 1395 1395/02 250 1 250 230/63 البرز کرج
1395 1395 1395/03 500 2 250 230/63 تهران طرشت 1
1381 1395 1395/12 160 1 160 230/63 تهران پرند
1393 1395 1395/11 50 1 50 230/33 خوزستان مهديس
1392 1392 1392/05 -40 -1 40 230/63 قزوين تاکستان )سيار( -1
1379 1386 1386/01 -70 -1 70 230/63/20 سمنان دامغان
1379 1395 1395/09 160 1 160 230/63 سمنان دامغان
1374 1374 1374/01 -80 -1 80 230/63 سمنان گرمسار
1374 1395 1395/01 160 1 160 230/63 سمنان گرمسار
1374 1395 1395/03 160 1 160 230/63 سمنان گرمسار
1395 1395 1395/08 53 1 53 230/20 سيستان و 

بلوچستان
آشار 1

1376 1387 1387/01 -40 -1 40 230/63 کرمانشاه سرپل ذهاب
1376 1395 1395/03 90 1 90 230/63 کرمانشاه سرپل ذهاب
1358 1358 1358/01 -80 -1 80 230/66 بوشهر بوشهر1
1358 1395 1395/08 160 1 160 230/66 بوشهر بوشهر2
1379 1379 1379/01 -125 -1 125 230/66 فارس نيروگاه کازرون
1379 1395 1395/04 80 1 80 230/63 فارس نيروگاه کازرون
1388 1391 1391/07 -40 -1 40 230/63 گيالن شهيد بهشتي )لوشان(
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1395 1395 1395/05 40 1 40 230/63 گيالن سيار هشتپر 1
1347 1362 1362/01 -90 -1 90 230/63 گلستان گرگان
1347 1395 1395/02 160 1 160 230/63 گلستان گرگان
1381 1395 1395/05 40 1 40 230/63 مازندران درياسر
1383 1383 1383/01 -60 -2 30 230/63 هرمزگان جکدان موقت -1
1395 1395 1395/12 80 2 40 230/63 هرمزگان جکدان دائم 1
1395 1395 1395/09 56 1 56 230/132 هرمزگان موقت گلزار 1
1395 1395 1395/11 160 2 80 230/132/20 هرمزگان آفتاب 1
1376 1395 1395/07 63 1 63 230/33 يزد يزد دو
1392 1395 1395/11 125 1 125 230/63 يزد سرو اختصاصي

2247 15 جمع سال 1395 5

8620 65 جمع کل 25
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 9. افتتاح و بهره برداری از 52 پست 132 کیلوولت در 13 استان 
با ظرفیت 3719 مگاولت آمپر
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1392 1392 92/11 50 1 50 132/20 آذربايجان شرقي تربيت سليمي 1
1392 1392 92/6 15 1 15 132/20 آذربايجان غربي سرو 1
1392 1392 92/6 30 1 30 132/20 آذربايجان غربي گلمانخانه 1
1391 1392 92/8 50 1 50 132/20 خراسان رضوي اخلمد
1392 1392 92/6 60 2 30 132/20 خراسان رضوي صنعتي عطار 1
1392 1392 92/7 15 1 15 132/20 خراسان رضوي باجگيران )موبيل( 1
1392 1392 92/7 30 1 30 132/20 خراسان رضوي  فوالد بارتاوا

)موبيل اختصاصي(
1

1392 1392 92/11 30 1 30 132/20 خراسان شمالي گلستان شهر )موبيل( 1
1389 1389 92/12 -30 -1 30 132/33 خوزستان چمران )موقت( -1
1392 1392 92/10 30 1 30 132/33 خوزستان چغازنبيل )شوش2( پرک 1
1388 1392 92/10 30 1 30 132/20 بوشهر پرک
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1392 1392 92/12 30 2 15 132/20 بوشهر پکيج کنگان 2 1
1392 1392 92/8 32 1 32 132/20 بوشهر سيمان دشتي )اختصاصي( 1
1392 1392 92/11 15 1 15 132/20 فارس پکيج المرد 3 )قائد( 1
1351 1392 92/9 50 1 50 132/63 يزد يزد 1

437 15 جمع سال 1392 10
1363 1393 1393 40 1 40 132/20 آذربايجان شرقي سعيد آباد
1375 1393 1393 30 1 30 132/20 آذربايجان شرقي عجبشير
1381 1393 1393 25 1 25 132/20 آذربايجان شرقي ملکان
1393 1393 1393 80 2 40 132/11 آذربايجان شرقي تقويت گاز 1
1390 1393 1393 30 1 30 132/20 آذربايجان غربي سردار بوکان
1393 1393 1393 30 1 30 132/20 خراسان جنوبي فرزان )مسکن مهر بيرجند( 1
1393 1393 1393 30 1 30 132/20 خراسان جنوبي ابن حسام  1
1393 1393 1393 60 2 30 132/20 خراسان جنوبي بزرگمهر 1
1384 1393 1393 60 2 30 132/20 خراسان رضوي زرين دشت
1393 1393 1393 30 1 30 132/20 خراسان رضوي دوغارون )موبيل( 1
1393 1393 1393 60 2 30 132/20 خراسان رضوي تپه سالم 1
1393 1393 1393 60 2 30 132/20 خراسان رضوي اسکان 1
1348 1393 1393 50 1 50 132/33 خوزستان ان جي ال 1200
1371 1393 1393 50 1 50 132/33 خوزستان سوسنگرد
1372 1393 1393 50 1 50 132/33 خوزستان دژبل
1377 1393 1393 50 1 50 132/33 خوزستان مالکريم
1378 1393 1393 50 1 50 132/33 خوزستان دانشگاه
1384 1393 1393 50 1 50 132/33 خوزستان اروندکنار
1385 1393 1393 30 1 30 132/33 خوزستان کيان آباد 
1385 1393 1393 30 1 30 132/33 خوزستان GIS پادادشهر اهواز
1386 1393 1393 30 1 30 132/33 خوزستان زيباشهر دزفول
1389 1393 1393 30 1 30 132/33 خوزستان ميانرود
1392 1393 1393 30 1 30 132/33 خوزستان چغازنبيل شوش2
1393 1393 1393 30 1 30 132/33 خوزستان شيبان )موقت( 1
1393 1393 1393 50 1 50 132/33 خوزستان گلدشت )موقت( 1
1393 1393 1393 15 1 15 132/33 خوزستان ميداوود 1
1393 1393 1393 15 1 15 132/33 خوزستان شيرين شهر 1
1393 1393 1393 30 1 30 132/33 خوزستان ايذه 2 )سوسن( موقت 1
1388 1393 1393 30 1 30 132/33 کهکيلويه و بويراحمد بهمئي
1373 1393 1393 30 1 30 132/20 ايالم مهران
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1390 1393 1393 15 1 15 132/20 ايالم سيار دهلران 2
1393 1393 1393 30 1 30 132/20 بوشهر بردخون )پکيج( 1
1388 1393 1393 15 1 15 132/20 فارس المرد2 )خوزي(
1392 1393 1393 30 1 30 132/20 فارس پکيج المرد3 )قائد(
1393 1393 1393 15 1 15 132/20 کرمان جهادآباد2 1
1393 1393 1393 50 1 50 132/20 کرمان جيرفت3 1
1393 1393 1393 100 2 50 132/20 کرمان بابک مس 1
1392 1393 1393 60 2 30 132/20 هرمزگان رودخانه
1393 1393 1393 30 1 30 132/20 هرمزگان موقت گنج 1
1393 1393 1393 15 1 15 132/20 هرمزگان موقت کوشکنار 1

1545 47 جمع سال 1393 18
1394 1394 94/11 13 1 13 132/20 آذربايجان شرقي سيار فارفار 1
1387 1394 94/12 100 2 50 132/20 آذربايجان شرقي سردرود2
1394 1394 94/11 40 1 40 132/20 آذربايجان غربي سيارماکو 1
1380 1394 94/12 -30 -1 30 132/20 آذربايجان غربي نساجي خوي
1380 1394 94/12 50 1 50 132/20 آذربايجان غربي نساجي خوي
1392 1392 -25 -1 25 132/20 آذربايجان غربي گلمانخانه -1
1392 1394 25 1 25 132/20 آذربايجان غربي گلمانخانه 1
1351 1351 -25 -1 25 132/20 آذربايجان شرقي ائل گلي
1389 1389 94/11 -50 -1 50 132/20 آذربايجان شرقي ملکيان
1388 1388 94/11 -50 -1 50 132/20 آذربايجان شرقي کندوان
1394 1394 94/1 15 1 15 132/20 خراسان جنوبي درح )موبيل( 1
1394 1394 94/5 60 2 30 132/20 خراسان رضوي کوهستان )مدوالر( 1
1394 1394 94/3 60 2 30 132/20 خراسان رضوي GISسجاد 1
1394 1394 94/5 80 2 40 132/20 خراسان رضوي سيمان غرب آسيا 1
1394 1394 94/1 30 1 30 132/20 خراسان رضوي صنعتي کاويان )مدوالر( 1
1377 1377 94/3 -16 -1 16 132/33 خوزستان دشت اوان
1377 1394 94/3 30 1 30 132/33 خوزستان دشت اوان
1391 1394 94/1 60 2 30 132/33 خوزستان خرمشهر4 )مقاومت(
1394 1394 94/12 50 1 50 132/33 خوزستان نبوت 1
1388 1388 94/3 -15 -1 15 132/20 فارس خوزي
1388 1394 94/3 30 1 30 132/20 فارس خوزي
1394 1394 94/7 30 1 30 132/66 بوشهر آبدان 1
1394 1394 94/7 15 1 15 132/66 بوشهر آبدان
1376 1394 94/6 30 2 15 132/20 کرمان کبوترخوان
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507 16 جمع سال 1394 9
1351 1395 1395/06 50 1 50 132/20 آذربايجان شرقي ائل گلي
1375 1387 1387/01 -30 -1 30 132/20 آذربايجان شرقي سردرود2
1375 1391 1391/09 -40 -1 40 132/20 آذربايجان شرقي سردرود3
1352 1371 1371/01 -15 -1 15 132/20 آذربايجان شرقي خامنه
1352 1395 1395/03 30 1 30 132/20 آذربايجان شرقي خامنه
1395 1395 1395/06 50 1 50 132/20 آذربايجان شرقي مهر 1
1366 1395 1395/12 50 1 50 132/20 آذربايجان شرقي شفا
1377 1395 1395/05 15 1 15 132/20 آذربايجان غربي چرخه ترکيبي خوي3
1352 1352 1352/01 -13 -1 13 132/20 آذربايجان غربي خوي1
1352 1395 1395/03 30 1 30 132/20 آذربايجان غربي خوي1
1352 1352 1352/01 -25 -2 13 132/20 آذربايجان غربي مهاباد1
1352 1383 1383/01 -13 -1 13 132/20 آذربايجان غربي مهاباد1
1352 1387 1387/01 -30 -1 30 132/20 آذربايجان غربي مهاباد1
1352 1395 1395/01 40 1 40 132/20 آذربايجان غربي مهاباد1
1352 1395 1395/03 40 1 40 132/20 آذربايجان غربي مهاباد1
1352 1395 1395/05 20 1 20 132/20 آذربايجان غربي مياندوآب1
1371 1395 1395/05 30 1 30 132/20 آذربايجان غربي زرينه رود
1369 1382 1382/01 -15 -1 15 132/20 آذربايجان غربي تکاب
1369 1395 1395/05 25 1 25 132/20 آذربايجان غربي تکاب
1395 1395 1395/05 30 2 15 132/6.3 خراسان جنوبي سيمان باقران )اختصاصي( 1
1381 1395 1395/02 30 1 30 132/20 خراسان رضوي ساحا برج
1395 1395 1395/03 60 2 30 132/20 خراسان رضوي بينالود 1
1395 1395 1395/07 30 1 30 132/20 خراسان رضوي رجايي )مدوالر( 1
1395 1395 1395/12 15 1 15 132/20 خراسان رضوي کبير کوه 1
1395 1395 1395/12 30 1 30 132/20 خراسان رضوي فوالد )اختصاصي( 1
1392 1392 1392/11 -30 -1 30 132/20 خراسان شمالي گلستان شهر )موبيل( -1
1395 1395 1395/04 60 2 30 132/20 خراسان شمالي بجنورد 1
1395 1395 1395/03 15 1 15 132/33 خوزستان موقت سبزآب 1
1386 1395 1395/04 30 1 30 132/33 خوزستان آهودشت
1395 1395 1395/05 15 1 15 132/33 خوزستان موبيل سوسن دشت 1
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1363 1395 1395/11 30 1 30 132/33 خوزستان کرنج
1374 1395 1395/11 50 1 50 132/33 خوزستان ايذه
1384 1395 1395/11 30 1 30 132/33 خوزستان دنا
1386 1395 1395/11 30 1 30 132/33 خوزستان زيباشهر دزفول
1392 1395 1395/11 50 1 50 132/33 خوزستان پرديس اهواز )فاز1(
1386 1395 1395/12 30 1 30 132/33 خوزستان زيباشهر 
1363 1395 1395/12 30 1 30 132/33 خوزستان کرنج
1374 1395 1395/12 50 1 50 132/33 خوزستان ايذه
1382 1395 1395/04 30 1 30 132/33 کهکيلويه و بويراحمد باشت
1395 1395 1395/06 30 1 30 132/66 بوشهر صنعتي بوشهر 1
1393 1395 1395/07 15 1 15 132/66 بوشهر بردخون پکيج
1395 1395 1395/09 60 2 30 132/20 کرمان نظام آباد 1
1395 1395 1395/12 100 2 50 132/20 کرمان کرمان3 1
1395 1395 1395/12 60 2 30 132/20 کرمان جهادآباد 1
1379 1395 1395/03 15 1 15 132/20 هرمزگان پارسيان
1388 1388 1388/01 -15 -1 15 132/20 هرمزگان موقت فرامرزان
1388 1395 1395/06 30 1 30 132/20 هرمزگان موقت فرامرزان
1395 1395 1395/06 30 1 30 132/20 هرمزگان موقت چهواز 1
1395 1395 1395/11 30 1 30 132/20 هرمزگان آفتاب
1395 1395 1395/12 30 1 30 132/20 هرمزگان موقت آسو )هرنگ( 1
1395 1395 1395/08 30 1 30 132/20 يزد فوالد شمس هرات 1

1230 36 جمع سال 1395 15
3719 114 جمع کل 52
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جدول شماره 26 - تعداد و ظرفیت پست هاي 63-66 کیلوولت بهره برداري شده
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1380 1380 92/6 -15 -1 15 63/20 آذربايجان شرقي

سراب 2 )سراب شرقي(
1380 1392 92/6 30 1 30 63/20 آذربايجان شرقي

1392 1392 92/6 30 2 15 63/6 آذربايجان شرقي سد ستارخان 1
1356 1356 92/12 -23 -1 23 63/20 اصفهان

دانشگاه صنعتي
1356 1392 92/12 40 1 40 63/20 اصفهان
1357 1357 92/12 -23 -1 23 63/20 اصفهان

صائب )پل فلزي(
1357 1392 92/12 40 1 40 63/20 اصفهان
1362 1362 92/12 -23 -1 23 63/20 اصفهان

مينادشت
1362 1392 92/12 40 1 40 63/20 اصفهان
1378 1378 92/12 -15 -1 15 63/20 اصفهان

ورزنه
1378 1392 92/12 40 1 40 63/20 اصفهان
1389 1389 92/12 -15 -1 15 63/20 اصفهان سيار پاتله -1
1392 1392 92/10 60 2 30 63/20 اصفهان سايپاي کاشان 1
1392 1392 92/12 15 1 15 63/20 اصفهان شهرک صنعتي رازي 1

1392 1392 92/12 15 1 15 63/20 اصفهان سيار گيتي پسند )مورچه 
خورت2( 1

1383 1392 92/7 80 2 40 63/20 چهارمحال و بختياري بن
1377 1377 92/9 -15 -1 15 63/20 لرستان

درود2
1377 1392 92/9 30 1 30 63/20 لرستان

1379 1379 92/11 -5 -1 5 63/20 لرستان کمپکت رازان
1392 1392 92/11 30 1 30 63/20 لرستان زاغه 1
1392 1392 92/11 100 2 50 63/20 لرستان پتروشيمي خرم آباد 1
1388 92/11 92/11 80 2 40 63/20 مرکزي اراک 6
1392 1392 92/11 30 1 30 63/20 مرکزي آشتيان 1
1392 1392 92/11 30 2 15 63/20 مرکزي هيربد اختصاصي 1
1392 1392 92/6 15 1 15 63/20 همدان پتروشيمي هگمتانه 1

1392 1392 92/6 15 1 15 63/20 همدان ذوب آهن غرب جديد 
)اختصاصي( 1

1392 1392 92/10 25 1 25 63/20 همدان فروسيليس پارس )اختصاصي( 1

 10. افتتاح و بهره برداری از 123 پست 66-63 کیلوولت در 26 استان 
با ظرفیت 7842 مگاولت آمپر 
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1350 1350 92/6 -30 -1 30 63/20 تهران
پاک

1350 1392 92/6 40 1 40 63/20 تهران

1392 1392 92/12 60 2 30 63/20 تهران مترو افسريه 1
1388 1392 92/6 15 1 15 63/20 زنجان زرين رود
1392 1392 92/6 60 2 30 63/20 زنجان سيمان خمسه )اختصاصي( 1
1392 1392 92/8 15 1 15 63/20 زنجان ريخته گري سهند )اختصاصي( 1
1392 1392 92/8 10 1 10 63/20 سمنان سايپا البرز شاهرود 1
1392 1392 92/8 15 1 15 63/20 ايالم بدره )مدوالر( 1
1392 1392 92/10 30 1 30 66/20 فارس پکيج ايج 1
1392 1392 92/12 60 2 30 63/20 گيالن فوالد اميرکبير )اختصاصي( 1
1392 1392 92/12 80 2 40 63/20 گيالن سيمان خزر )اختصاصي( 1
1366 1385 92/11 -30 -1 30 63/20 گلستان

آزاد شهر
1366 1392 92/11 40 1 40 63/20 گلستان
1392 1392 92/10 40 1 40 63/20 مازندران کمپکت زاغمرز 1
1392 1392 92/11 20 1 20 63/20 مازندران سيمان کياسر )اختصاصي( 1
1392 1392 92/11 15 1 15 63/20 هرمزگان موقت درگهان 2 1
1377 1392 92/7 15 1 15 63/20 يزد نير
1392 1392 92/6 40 1 40 63/20 يزد موقت امامزاده )سرو( 1
1392 1392 92/6 15 1 15 63/20 يزد موبايل کوثر 1

1123 36 جمع سال 1392 23
1362 1393 1393 15 1 15 63/20 آذربايجان شرقي اهر سيلو
1348 1393 1393 40 1 40 63/20 اصفهان نجف آباد 1
1362 1393 1393 40 1 40 63/20 اصفهان مينا دشت
1363 1393 1393 40 1 40 63/20 اصفهان کاشان 3 )راوند(

1378 1393 1393 40 1 40 63/20 اصفهان ورزنه فيوزي چار محمودي 
لردگان

1393 1393 1393 15 1 15 63/20 اصفهان فيوزي چنار محمودي لردگان 1
1393 1393 1393 15 1 15 63/20 اصفهان فيوزي مهاباد 1
1393 1393 1393 15 1 15 63/20 اصفهان سيار رضوانشهر 1

1393 1393 1393 15 1 15 63/20 اصفهان سيار دانشگاه علم و صنعت 
کاشان 1

1393 1393 1393 23 1 23 63/20 اصفهان سيار حبيب آباد سيار  1
1393 1393 1393 15 1 15 63/20 اصفهان جاده نائين2 1

ادامه جدول شماره 26 - تعداد و ظرفیت پست هاي 63-66 کیلوولت بهره برداري شده
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1393 1393 1393 80 2 40 63/20 چهارمحال و بختياري شهرکرد2 )شهرک صنعتي 
شهرکرد( 1

1367 1393 1393 80 2 40 63/20 لرستان خرم آباد3
1368 1393 1393 60 2 30 63/20 لرستان نورآباد
1372 1393 1393 30 1 30 63/20 لرستان چاالنچوالن
1378 1393 1393 30 1 30 63/20 لرستان خرم آباد4
1385 1393 1393 10 1 10 63/20 لرستان کمپکت سراب رباط
1393 1393 1393 30 1 30 63/20 لرستان شهيد کاييدي 1
1390 1393 1393 15 1 15 63/20 مرکزي صنعتي مامونيه 
1393 1393 1393 15 1 15 63/20 مرکزي آوه 1
1393 1393 1393 15 1 15 63/20 مرکزي صنعتي محالت 1
1393 1393 1393 80 2 40 63/20 مرکزي صنايه زرين برگ پرشيا 1
1361 1393 1393 60 2 30 63/20 البرز اشتهارد
1358 1393 1393 5 1 5 63/20 تهران سيمان دماوند )اختصاصي(
1364 1393 1393 40 1 40 63/20 تهران دپو
1378 1393 1393 15 1 15 63/20 تهران کردستان
1380 1393 1393 40 1 40 63/20 تهران شهرصنعتي عباس آباد
1393 1393 1393 40 1 40 63/20 تهران ري گازي 1
1393 1393 1393 30 1 30 63/20 تهران داروپخش 1
1393 1393 1393 15 1 15 63/20 تهران جاجرود 1
1378 1393 1393 30 1 30 63/20 قم سلفچگان

1393 1393 1393 15 1 15 63/20 قم قلعه کامکار پارسيان پارت 
پاسارگاد 1

1393 1393 1393 30 2 15 63/20 قم پارسيان پارت پاسارگاد 1
1393 1393 1393 15 1 15 63/20 خراسان رضوي ناظريه 1
1393 1393 1393 80 2 40 63/20 زنجان توکلي 1
1393 1393 1393 30 1 30 63/20 زنجان خرمدره 1

1393 1393 1393 63 1 63 63/20 زنجان ريخته گري پيوسته سهند 
)اختصاصي( 1

1383 1393 1393 30 1 30 63/20 سمنان جنت آباتدد
1384 1393 1393 40 1 40 63/20 سمنان صنعتي شرق2
1393 1393 1393 30 1 30 63/20 سمنان کلران 1
1393 1393 1393 70 1 40 63/20 سمنان فوالدفجر 1
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1384 1393 1393 15 1 15 63/20 سيستان و بلوچستان زرآباد
1386 1393 1393 30 1 30 63/20 سيستان و بلوچستان مچکور
1388 1393 1393 30 1 30 63/20 سيستان و بلوچستان سردرگان
1389 1393 1393 15 1 15 63/20 سيستان و بلوچستان سراوان
1393 1393 1393 15 1 15 63/20 کردستان ياسوکند 1
1393 1393 1393 30 2 15 63/20 کرمانشاه داالهو 1
1393 1393 1393 15 1 15 63/20 کرمانشاه حميل 1
1366 1393 1393 40 1 40 66/20 بوشهر فانوس
1393 1393 1393 60 2 30 66/20 بوشهر نفت خشت 1
1375 1393 1393 80 2 40 66/20 فارس مجتمع گوشت
1378 1393 1393 30 1 30 66/20 فارس سرحد
1384 1393 1393 80 2 40 66/20 فارس نصر
1388 1393 1393 15 1 15 66/20 فارس مشکان دائم
1393 1393 1393 80 2 40 66/20 فارس خليج فارس 1
1393 1393 1393 60 2 30 66/20 فارس نفت سراوان 1
1393 1393 1393 25 2 13 66/20 فارس نفت سراوان
1393 1393 1393 30 1 30 66/20 فارس گويم 1
1393 1393 1393 30 1 30 66/20 فارس طسوج 1
1393 1393 1393 18 1 18 66/20 فارس دهرم 1
1393 1393 1393 18 1 18 66/20 فارس بلغان 1
1393 1393 1393 15 1 15 66/20 فارس پکيج ابرج 1
1370 1393 1393 15 1 15 63/20 کرمان فارياب
1356 1393 1393 15 1 15 63/20 گيالن کاويان
1383 1393 1393 40 1 40 63/20 گلستان گرگان4
1387 1393 1393 30 1 30 63/20 گلستان کمپکت فاضل آباد
1384 1393 1393 40 1 40 63/20 مازندران دانيال
1385 1393 1393 30 1 30 63/20 مازندران شهرک صنعتي بشل
1393 1393 1393 20 1 20 63/20 مازندران کمپکت تنکابن 1
1393 1393 1393 20 1 20 63/20 مازندران کمپکت گميشان 1
1393 1393 1393 15 1 15 63/20 مازندران کمپکت دلند 1
1365 1393 1393 60 2 30 63/20 هرمزگان نامجو
1386 1393 1393 30 1 30 63/20 هرمزگان رسالت
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1393 1393 1393 100 2 50 63/20 هرمزگان اميرآباد 1
1393 1393 1393 60 2 30 63/20 هرمزگان هشتبندي 1
1393 1393 1393 80 2 40 63/20 يزد پاکنژاد 1
1393 1393 1393 30 1 30 63/20 يزد سيار ماهان 1
1393 1393 1393 30 1 30 63/20 يزد تابان 1

2742 96 جمع سال1393 41
1363 1363 94/8 -30 -2 15 63/20 آذربايجان شرقي سعيد آباد

1394 1394 94/8 40 1 40 63/20 آذربايجان شرقي پروفسور هشترودي 1
-15 -1 15 63/20 آذربايجان شرقي هشترود

15 1 15 63/20 آذربايجان شرقي هشترود

-15 -1 15 63/20 آذربايجان شرقي ورزقان

15 1 15 63/20 آذربايجان شرقي ورزقان

1388 1388 94/5 -7/5 -1 7/5 63/20 اردبيل مرادلو

1388 1394 94/5 15 1 15 63/20 اردبيل مرادلو
1348

1348

1348 -22/5 -1 22/5 63/20 اصفهان نجف آباد1

1394 40 1 40 63/20 اصفهان نجف آباد1

1394 1394 94/4 80 2 40 63/20 اصفهان مورچه خورت3 1
1357 1357 -30 -1 30 63/20 اصفهان مورچه خورت

40 1 40 63/20 اصفهان مورچه خورت

1363 1363 94/8 -30 -1 30 63/20 اصفهان کاشان3

40 1 40 63/20 اصفهان کاشان3

1386 1386 94/11 -15 -1 15 63/20 اصفهان پادنا -1
1389 1389 94/1 -15 -1 15 63/20 اصفهان مورچه خورت -1
1392 1392 94/6 -15 -1 15 63/20 اصفهان گيتي پسند -1
1394 1394 40 1 40 63/20 اصفهان دامنه 1
1394 1394 94/5 45 2 22/5 63/20 اصفهان پادنا 1
1394 1394 15 1 15 63/20 اصفهان پاتله 1

15 1 15 63/20 اصفهان شهرک صنعتي مبارکه 1
15 1 15 63/20 اصفهان گندمان 1

1394 1394 94/4 30 2 15 63/20 لرستان گرين

1361 1387 -30 -1 30 63/20 لرستان الشتر

1361 1394 15 1 15 63/20 لرستان الشتر
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1372 1372 -15 -1 15 63/20 لرستان چاالنچوالن

1372 1394 30 1 30 63/20 لرستان چاالنچوالن

1373 1373 94/1 -5 -1 5 63/20 مرکزي مزرعه نو -1
1373 1386 94/1 -5 -1 5 63/20 مرکزي مزرعه نو
1374 1381 94/4 -15 -1 15 63/20 مرکزي غرق آباد
1374 1394 94/4 30 1 30 63/20 مرکزي غرق آباد
1393 1394 94/4 30 1 30 63/20 مرکزي صنعتي محالت
1394 1394 94/7 10 1 10 63/20 مرکزي پترو تک 1
1349 1349 94/2 -15 -1 15 63/20 همدان همدان 1
1349 1394 94/2 30 1 30 63/20 همدان همدان 1
1394 1394 94/5 15 1 15 63/30 همدان اسدآباد2 1
1394 1394 94/11 30 1 30 63/20 همدان اسدآباد2
1394 1394 15 1 15 63/20 همدان کرفس 1
1365 1365 94/11 -60 -2 30 63/20 البرز طاوسيه
1365 1394 94/11 80 2 40 63/20 البرز طاوسيه
1374 1374 94/11 -30 -2 15 63/20 البرز توحيد
1374 1394 94/11 60 2 30 63/20 البرز توحيد
1380 1394 94/3 15 1 15 63/20 البرز شهرصنعتي اشتهارد
1338 1394 94/5 30 1 30 63/20 تهران پارک الله
1362 1362 94/3 -30 -1 30 63/20 تهران پيروزي
1362 1394 94/3 40 1 40 63/20 تهران پيروزي
1363 1363 94/4 -60 -2 30 63/20 تهران خاتون آباد
1363 1394 94/4 80 2 40 63/20 تهران خاتون آباد
1368 1394 94/5 15 1 15 63/20 تهران فيروزکوه
1371 1371 94/3 -60 -2 30 63/20 تهران خرمدشت
1371 1394 94/3 80 2 40 63/20 تهران خرمدشت
1376 1376 94/3 -15 -1 15 63/20 تهران سيدخندان
1376 1394 94/3 30 1 30 63/20 تهران سيدخندان
1377 1394 94/4 15 1 15 63/20 تهران صادقيه
1377 1377 94/11 -60 -2 30 63/20 تهران شوش
1377 1394 94/11 80 2 40 63/20 تهران شوش
1394 1394 94/8 80 2 40 63/20 تهران مهرپرند 1
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1394 1394 94/12 80 2 40 63/20 تهران تهرانپارس 1
1394 1394 94/12 30 1 30 63/20 تهران معراج 1
1394 1394 94/12 60 2 30 63/20 تهران پويينگ 1
1390 1394 94/12 -15 -1 15 63/20 تهران مهرزاد
1390 1394 94/12 30 1 30 63/20 تهران مهرزاد
1368 1368 94/11 -60 -2 30 63/20 قم قم6
1368 1394 94/11 80 2 40 63/20 قم قم6
1376 1376 94/3 -60 -2 30 63/20 قم قم7
1376 1394 94/3 80 2 40 63/20 قم قم6
1390 1390 94/3 -15 -1 15 63/20 قم فرهنگيان
1390 1394 94/3 30 1 30 63/20 قم فرهنگيان
1393 1393 94/11 -15 -1 15 63/20 قم قلعه کامکار
1393 1394 94/11 30 1 30 63/20 قم قلعه کامکار

1394 1394 94/5 30 1 30 63/20 قم يزدانشهر 1
1371 1371 -30 -1 30 63/20 زنجان سرب و روي
1394 1394 94/2 30 1 30 63/20 زنجان نوآوران 1
1385 1388 -15 -1 15 63/20 زنجان زنجانرود

1385 1394 30 1 30 63/20 زنجان زنجانرود

1394 1394 94/3 15 1 15 63/20 زنجان گلشهر 1
1394 1394 94/5 80 2 40 63/20 زنجان انگوران 1
1393 1394 94/7 30 1 30 63/20 سمنان کلران

1394 1394 94/1 30 1 30 63/20 سيستان و بلوچستان تل سياه

1369 1369 94/3 -7/5 -1 7/5 63/20 سيستان و بلوچستان گشت سراوان

1369 1394 94/6 15 1 15 63/20 سيستان و بلوچستان گشت سراوان

1384 1384 94/3 -15 -1 15 63/20 سيستان و بلوچستان کرباسک -1
1391 1394 94/9 15 1 15 63/20 سيستان و بلوچستان زابل2

1368 1394 15 1 15 63/20 ايالم هيالن

1380 1380 -15 -1 15 63/20 ايالم آبدانان

1380 1394 30 1 30 63/20 ايالم آبدانان

1383 1390 94/6 -15 -1 15 63/20 ايالم صالح آباد

1383 1394 94/6 30 2 15 63/20 ايالم صالح آباد

1388 1388 -15 -1 15 63/20 ايالم سيار ارغوان -1
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1394 1394 94/4 80 2 40 63/20 ايالم ارغوان 1
1394 1394 80 2 40 63/20 کردستان بهاران 1
1394 1394 30 1 30 63/6/3 کردستان سد آزاد 1
1394 1394 94/8 60 2 30 63/20 کرمانشاه ظفر 1
1359 1360 94/3 -15 -1 15 66/11 بوشهر نيروگاه شهيد ماهيني

1359 1394 94/3 30 1 30 66/11 بوشهر نيروگاه شهيد ماهيني

1390 1394 94/3 30 1 30 66/20 بوشهر فرهنگ

1388 1388 -15 -1 15 66/20 بوشهر شبانکاره -1
1394 1394 94/6 30 1 30 66/11 بوشهر دانشجو 1
1394 1394 94/12 15 1 15 66/20 بوشهر رودحله 1
1384 1384 94/12 -18/2 -1 18/2 66/20 بوشهر آزادي

1384 1384 94/12 -30 -1 30 66/20 بوشهر آزادي

1384 1394 94/12 80 2 40 66/20 بوشهر آزادي

1372 1388 -36/6 -2 18/7 66/11 فارس مرودشت

1372 1394 30 1 30 66/11 فارس مرودشت

1388 1394 94/11 15 1 15 66/20 فارس مشکان دائم

1393 1393 94/12 -18/3 -1 18/3 66/20 فارس بلغان

1393 1394 94/12 40 1 40 66/20 فارس بلغان

1367 1382 -30 -1 30 66/11 فارس همت
1367 1394 94/9 40 1 40 66/11 فارس همت
1393 1394 94/3 80 2 40 63/20 گيالن شهيد عضدي
1393 1394 -80 -2 40 63/20 گيالن شهيد عضدي
1394 1394 94/1 15 1 15 63/20 گيالن حويق 1
1348 1368 -30 -2 15 63/20 گيالن صمدي -1
1392 1394 94/12 45 1 45 63/20 گيالن فوالد گيالن

1394 1394 94/11 80 2 40 63/20 گيالن مسکن مهر رشت 1
1394 1394 94/12 30 1 30 63/20 گيالن پارکو 1
1367 1367 94/6 -7/5 -1 7/5 63/20 مازندران هزار جريب

1367 1394 94/6 10 1 10 63/20 مازندران هزار جريب

1390 1390 94/4 -20 -1 20 63/20 مازندران آبشار

1390 1394 94/4 30 1 30 63/20 مازندران آبشار

1394 1394 94/3 20 1 20 63/20 مازندران خوش رود پي 1
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برق و انرژی

1394 1394 94/5 60 2 30 63/20 مازندران کاله 1
1390 1394 94/6 15 1 15 63/20 هرمزگان گوهران

1391 1391 94/3 -15 -1 15 63/20 هرمزگان پرديس

1391 1394 94/3 30 1 30 63/20 هرمزگان پرديس

1392 1392 94/3 -15 -1 15 63/20 هرمزگان فرهنگ

1392 1394 94/3 30 1 30 63/20 هرمزگان فرهنگ

1394 1394 94/11 25 1 25 63/20 هرمزگان علوي 1
1362 1362 94/4 -30 -2 15 63/20 يزد مهريز

1362 1394 94/4 40 1 40 63/20 يزد مهريز

1394 1394 94/5 80 2 40 63/20 يزد ميبد 1
1942 45 جمع سال 1394 23

1362 1362 1362/01 -30 -1 30 63/20 آذربايجان شرقي بستان آباد

1362 1395 1395/01 40 1 40 63/20 آذربايجان شرقي بستان آباد

1363 1363 1363/01 -15 -1 15 63/20 آذربايجان شرقي سراب

1363 1395 1395/02 30 1 30 63/20 آذربايجان شرقي سراب

1368 1368 1368/01 -60 -2 30 63/20 اصفهان کاشان

1368 1395 1395/02 80 2 40 63/20 اصفهان کاشان

1387 1387 1387/01 -80 -2 40 63/20 اصفهان کميتک

1387 1395 1395/11 45 2 22/5 63/20 اصفهان کميتک

1395 1395 1395/08 30 1 30 63/20 اصفهان سه راهي مبارکه 1
1395 1395 1395/03 80 2 40 63/20 اصفهان رهنان 1
1395 1395 1395/03 22/5 1 22/5 63/20 اصفهان تابناز 1
1395 1395 1395/05 40 1 40 63/20 اصفهان مهيار 1
1357 1357 1357/01 -30 -1 30 63/20 اصفهان مورچه خورت

1357 1395 1395/12 40 1 40 63/20 اصفهان مورچه خورت

1395 1395 1395/12 80 2 40 63/20 اصفهان اجالس سران 1
1395 1395 1395/04 10 1 10 63/20 لرستان رومشکان 1
1395 1395 1395/06 30 1 30 63/20 لرستان خرم آباد6 1
1380 1385 1385/01 -30 -1 30 63/20 مرکزي خنداب

1380 1395 1395/11 40 1 40 63/20 مرکزي خنداب

1380 1386 1386/01 -30 -1 30 63/20 مرکزي خنداب

1380 1395 1395/12 40 1 40 63/20 مرکزي خنداب
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1395 1395 1395/04 15 1 15 63/20 مرکزي بازنه 1
1349 1349 1349/01 -15 -1 15 63/20 همدان همدان1

1349 1395 1395/11 30 1 30 63/20 همدان همدان2

1350 1350 1350/01 -10 -1 10 63/20 همدان حسين آباد

1350 1395 1395/07 15 1 15 63/20 همدان حسين آباد

1386 1395 1395/04 15 1 15 63/20 همدان ايده لو

1380 1394 1394/03 -15 -1 15 63/20 البرز شهر صنعتي اشتهارد

1380 1395 1395/03 30 1 30 63/20 البرز شهر صنعتي اشتهارد

1377 1377 1377/01 -30 -1 30 63/20 البرز مهرشهر

1377 1395 1395/11 40 1 40 63/20 البرز مهرشهر

1387 1395 1395/03 15 1 15 63/20 البرز گلشهر

1348 1348 1348/01 -30 -2 15 63/20 تهران ازگل

1348 1395 1395/02 60 2 30 63/20 تهران ازگل

1355 1395 1395/04 30 1 30 63/20 تهران الهيه

1357 1395 1395/06 30 1 30 63/20 تهران دوشان تپه

1372 1384 1384/01 -30 -1 30 63/20 تهران شريف آباد

1372 1395 1395/03 40 1 40 63/20 تهران شريف آباد

1377 1395 1395/04 15 1 15 63/20 تهران سلطان آباد

1380 1380 1380/01 -30 -1 30 63/20 تهران جمالزاده

1380 1395 1395/11 40 1 40 63/20 تهران جمالزاده

1372 1395 1395/04 40 1 40 63/20 تهران پاسداران

1376 1376 1376/01 -30 -1 30 63/20 تهران سعدآباد

1376 1395 1395/11 40 1 40 63/20 تهران سعدآباد

1393 1395 1395/02 40 1 40 63/20 تهران ري گازي

1395 1395 1395/06 80 2 40 63/20 تهران آهن مکان 1
1395 1395 1395/03 15 1 15 63/20 تهران قرچک 1
1395 1395 1395/04 15 1 15 63/20 تهران قنوات 1
1395 1395 1395/04 15 1 15 63/20 تهران مشيريه 1
1395 1395 1395/05 15 1 15 63/20 تهران اسالمشهر 1
1395 1395 1395/11 80 2 40 63/20 قم محمودآباد 1
1377 1395 1377 -60 -2 30 63/20 قم قم مرکزي

1377 1395 1395/12 80 2 40 63/20 قم قم مرکزي
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1377 1395 1377 -15 -1 15 63/20 تهران شهيد حقاني

1377 1395 1395/12 30 1 30 63/20 تهران شهيد حقاني

1380 1395 1380 -30 -1 30 63/20 تهران جمالزاده

1380 1395 1395/12 40 1 40 63/20 تهران جمالزاده

1377 1395 1377 -30 -1 30 63/20 البرز مهرشهر

1377 1395 1395/12 40 1 40 63/20 البرز مهرشهر

1376 1395 1376 -30 -1 30 63/20 تهران سعدآباد

1376 1395 1395/12 40 1 40 63/20 تهران سعدآباد

1360 1395 1395/12 30 1 30 63/20 خراسان رضوي سيلو

1372 1383 1383/02 -60 -2 30 63/20 زنجان کوشکن

1372 1395 1395/09 80 2 40 63/20 زنجان کوشکن

1395 1395 1395/02 30 2 15 63/20 زنجان گالبر 1
1395 1395 1395/02 20 1 20 63/20 زنجان صباتور 1
1395 1395 1395/03 30 1 30 63/20 زنجان خورسندي 1
1395 1395 1395/04 20 1 20 63/20 زنجان راشاکاسپين 1
1391 1391 1391/03 -7/5 -1 7/5 63/20 زنجان گالبر -1
1395 1395 1395/12 30 1 30 63/20 زنجان زنجانرود 1
1395 1395 1395/12 15 1 15 63/20 زنجان خمارک 1
1373 1395 1373 -30 -1 30 63/20 قزوين ليا

1373 1395 1395/12 40 1 40 63/20 قزوين ليا

1390 1395 1395/03 30 1 30 63/20 سيستان و بلوچستان پالن

1389 1389 1389/01 -30 -1 30 63/20 سيستان و بلوچستان طبس چابهار

1389 1395 1395/04 80 2 40 63/20 سيستان و بلوچستان طبس چابهار

1383 1383 1383/01 -15 -1 15 63/20 سيستان و بلوچستان دشتياري

1383 1389 1389/01 -10 -1 10 63/20 سيستان و بلوچستان دشتياري

1395 1395 1395/05 30 1 30 63/20 سيستان و بلوچستان محمدآباد کورين 1
1395 1395 1395/08 30 1 30 63/20 سيستان و بلوچستان رمين 1
1386 1393 1393/04 -30 -1 30 63/20 سيستان و بلوچستان مچکور

1386 1395 1395/12 15 1 15 63/20 سيستان و بلوچستان مچکور

1378 1378 1378/01 -15 -1 15 63/20 سيستان و بلوچستان دلگان ايرانشهر

1378 1395 1395/12 30 1 30 63/20 سيستان و بلوچستان دلگان ايرانشهر

1380 1386 1386/01 -15 -1 15 63/20 ايالم آبدانان

ادامه جدول شماره 26 - تعداد و ظرفیت پست هاي 63-66 کیلوولت بهره برداري شده
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1380 1395 1395/04 30 1 30 63/20 ايالم آبدانان
1395 1395 1395/04 15 1 15 63/20 ايالم مهران 1
1395 1395 1395/05 15 1 15 63/20 کردستان قروه2 1
1395 1395 1395/05 15 1 15 63/20 کرمانشاه کنگان2 1
1383 1395 1395/12 15 1 15 63/20 کردستان نگل
1395 1395 1395/12 15 1 15 63/20 کرمانشاه سرپل ذهاب2 1
1395 1395 1395/02 40 1 40 66/20 بوشهر ساحل 1
1355 1355 1355/01 -15 -1 15 66/20 فارس صنايع
1355 1395 1395/09 30 1 30 66/20 فارس صنايع
1360 1384 1384/01 -60 -2 30 66/20/11 فارس جهرم1
1360 1395 1395/02 80 2 40 66/20 فارس جهرم2
1367 1395 1395/06 40 1 40 66/20 فارس همت
1367 1381 1381/01 -30 -1 30 66/11 فارس همت
1370 1395 1395/05 15 1 15 66/20 فارس قادرآباد
1387 1387 1387/01 -80 -2 40 66/20 فارس جهرم3
1387 1395 1395/02 60 2 30 66/20 فارس جهرم4
1383 1383 1383/01 -15 -1 15 66/20 فارس آباده2
1383 1395 1395/11 30 1 30 66/20 فارس آباده2

1389 1395 1395/03 18/5 1 18/5 66/20 فارس پکيج سراج
1395 1395 1395/01 36/6 2 18/3 66/20 فارس صنعت 1
1395 1395 1395/06 60 2 30 66/20 فارس نمازي 1
1395 1395 1395/07 30 1 30 66/20 فارس سرجهان 1
1370 1386 1386/01 -15 -1 15 63/20 کرمان منوجان
1395 1395 1395/04 15 1 15 63/20 کرمان چاه دادخدا 1
1377 1377 1377/01 -15 -1 15 63/20 گيالن )مهرآباد1( سيار- صومعه سرا2
1377 1395 1395/11 30 1 30 63/20 گيالن )مهرآباد1( سيار- صومعه سرا2
1366 1385 1385/01 -30 -1 30 63/20 گلستان آزادشهر
1366 1395 1395/03 40 1 40 63/20 گلستان آزادشهر
1395 1395 1395/10 30 1 30 63/20 گلستان کمپکت گاليکش 1
1368 1368 1368/01 -15 -1 15 63/20 مازندران کمپکت نساجي بابکان
1368 1395 1395/04 30 1 30 63/20 مازندران کمپکت نساجي بابکان
1391 1391 1391/06 -15 -1 15 63/20 مازندران سيار چمستان
1391 1395 1395/04 30 1 30 63/20 مازندران سيار چمستان
1395 1395 1395/03 30 1 30 63/10 مازندران فوالد بندر اميرآباد )اختصاصي( 1
1369 1369 1369/01 -15 -1 15 63/20 هرمزگان اسکله
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ادامه جدول شماره 26 - تعداد و ظرفیت پست هاي 63-66 کیلوولت بهره برداري شده
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1369 1395 1395/02 30 1 30 63/20 هرمزگان اسکله
1389 1395 1395/06 15 1 15 63/20 هرمزگان فين
1395 1395 1395/06 100 2 50 63/20 هرمزگان درخت سبز 1
1395 1395 1395/06 25 1 25 63/20 هرمزگان بندر پهل 1
1383 1383 1383/01 -30 -1 30 63/20 هرمزگان جگدان )موقت(
1395 1395 1395/12 30 2 15 63/20 هرمزگان جگدان
1362 1362 1362/01 -30 -2 15 63/20 يزد مهريز
1362 1395 1395/03 40 1 40 63/20 يزد مهريز
1381 1381 1381/01 -15 -1 15 63/20 يزد فوالد ميبد
1381 1395 1395/09 30 1 30 63/20 يزد فوالد ميبد
1395 1395 1395/08 40 1 40 63/20 يزد چرخاب 1
1395 1395 1395/09 40 1 40 63/20 يزد چرخاب

1940 55 جمع سال 1395 35
1396 1396 1396/11 60 2 30 63/20 مرکزي شهرک صنعتي ساوه 4 1
1387 1379 -30 -1 30 66/20 فارس لطيفي )الر(
1387 1396 1396/1 40 1 40 66/20 فارس لطيفي )الر(
1354 1353 -30 -1 30 66/20 فارس کازرون
1354 1396 1396/1 40 1 40 66/20 فارس کازرون
1383 1396 1396/1 15 1 15 66/20 فارس صغاد

95 3 جمع سال 1396 1
7842 235 جمع کل 123
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توزيع 400،  فوق  و  انتقال  يازدهم طول خطوط  دولت  در  همچنين 
230، 132 و 63 کيلوولت در شبکه سراسري برق کشور به ترتيب 

به طور متوسط ساالنه 5/6، 4/5، 3/3 و 5/2 درصد رشد داشته اند:

11- افزایش تعداد مشترکین جدید برق به میزان 4571000  مشترک

جدول 28- تعداد مشترکین برق به تفکیک نوع مصرف )هزار مشترک(

جمعکشاورزيصنعتيسایر مصارف )1(عموميخانگيسال

1391234671181361118530728752
1392246711283381019433030287
1393257391382399220635331672
1394266201465415221737832831
1395273701541429622539933831

16/630/519/021/630/017/7 درصد رشد

در اين دوره صنعت برق موفق شد تا حدود چهار و نيم ميليون مشترک 
جديد را از نعمت برق برخوردار کند. بدين ترتيب تعداد مشترکين برق 
در سراسر کشور به حدود 34 ميليون مشترک رسيد. اين روند در طی 

برنامه ششم نيز به منظور پاسخگويی به نياز متقاضيان جديد برق تا 
نيل به بيش از 43 ميليون مشترک ادامه خواهد داشت.

جدول شماره 27- طول خطوط انتقال و فوق توزیع

66/63 کیلوولتي132 کیلوولتي230 کیلوولتي400 کیلوولتيسال

139119745297222260245754
139219915303002266546240
139319995307322291947105
139420205308692304547506
139520848310522335348137

5/64/53/35/2  درصد رشد
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نمودار 15- تعداد مشترکین برق )میلیون مشترک(

12-کاهش تلفات شبکه توزیع به میزان 4/5 درصد 
با توجه به ابالغ سياست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، 
با اقدامات موثر در زمينه توسعه، اصالح و بهينه سازی شبکه های توزيع 
برق و نيز مقابله مستمر با استفاده غيرمجاز از برق، موفق شد با تالشی 
جهادی، ميزان تلفات برق در شبکه های توزيع را به شکل قابل توجهی 
کاهش داده و به 10/7 درصد برساند. اين اقدام باعث شد تا مشترکان 

مجاز از برق استاندارد، با کيفيت و مطمئن برخوردار شوند. 

کاهش هر يک درصد تلفات برق حدود 250 ميليارد تومان صرفه جويي 
به همراه دارد و اگر همين عدد را با سوخت مصرفی در نظر بگيريم، 
تومان  ميليارد  تقريبًا ساالنه 600  تلفات  ازای کاهش يک درصد  به 
صرفه جويی  ميزان  اين  که  می شود  حاصل  هزينه ها  در  صرفه جويي 
معادل کل سرمايه گذاری در بخش توليد دولتی در سال 94 بوده است.

الزم به توضيح است که هدفگذاري برنامه پنجم رسيدن به تلفات 14 
درصد بوده است که صنعت برق تا کنون به 10/7  درصد رسيده است.

10/0

11/0

12/0

13/0

14/0

15/0

16/0

1357تا  1392تا مرداد  1395تا پایان 

13/8

15/03

10/7

نمودار 16 - تلفات شبکه های برق )درصد(
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جدول 29- پروژه هاي مدیریت بار و پیک سایي در تابستان 1395 )مگاوات(

743طرح تعطیالت و تعمیرات صنایع

594طرح ذخیره عملیاتي صنایع

960جلب همکاري مشترکین کشاورزي

420همکاري مولدهاي خود تامین

سایر پروژه هاي کاهش پیک بار شامل:

373
مديريت بارهاي اداري

بارهاي تجاري
رفع اتصاالت سست و ...

3090جمع کل

 13.  دستیابي به رکورد مدیریت بار و مدیریت مصرف در پیک مصرف به میزان 
سه هزار مگاوات در تابستان 1395 

14. اهم اقدامات انجام شده در بخش مدیریت مصرف 
و بهره  وري انرژی  

ادامه فعاليت های موثر ساليان گذشته در زمينه مديريت مصرف  در 
مختلف  بخش های  در  جديدی  حساسيت های  و  انتظارات  انرژی، 
مصرف برای مديريت مصرف برق به وجود آمده که توسعه مديريت 

انرژی به منظور استفاده کارآمد و بهينه از منابع انرژی، انجام مطالعات، 
تحقيق و توسعه، آموزش و آگاه سازی، انتشارات، طراحی، مشاوره و 
اقتصادی،  و  اجرا و حمايت های فنی  اطالع رسانی، مديريت ساخت، 
و  طرح ها  مديريت  غيردولتی،  بخش های  در  ويژه  به  ظرفيت سازی 

پروژه های بهينه سازی بخشی از آن است. 

جدول شماره 30 - تأمین مالی پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی از طریق طرح یارانه سود تسهیالت

تسهیالت مصوب نام شرکتعنوان طرح
)میلیون ریال(

صرفه جویی انرژی ساالنه
)مگاوات ساعت(

3277117238آب و فاضالب اصفهانبهينه سازی مصرف انرژی در چاه ها و ايستگاه های پمپاژ آب

76005775سيمان آبادهاصالح الگوی مصرف انرژی در کارخانه های سيمان
2193527252 طرح سيمان کرمان

40002386سيمان کردستان

180004550سيمان آرتا اردبيل

40001192سيمان آباده
8572338393جمع

3000013680تراکتورسازی ايراناصالح الگوی مصرف انرژی در کارخانه ريخته گری

--3500آزمون دقيق کوشاتوسعه و تجهيز 5 آزمايشگاه صرفه جويی انرژی

11922352073مجموع
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تعداد مصوب نام شرکت هاعنوان طرح
)دستگاه(

تسهيالت مصوب
)ميليون ريال(

 صرفه جويی انرژی 
ساالنه

)مگاوات ساعت(

حمايت از ارتقای رتبه انرژی کولرهای آبی

350001295117215گرمای جنوب

650001491822191سپهر الکتريک
600002064010800سوالن سبز

2500072388553مشهد دوام

1850005574758759جمع

تعداد مصوب نام شرکت هاعنوان طرح
)دستگاه(

تسهيالت مصوب
)ميليون ريال(

صرفه جويی انرژی 
ساالنه

)مگاوات ساعت(

حمايت از ارتقای رتبه ی انرژی در يخچال، فريزر، و يخچال 
B و Aفريزرخانگی به رتبه های

13164653781/627181حايرآسا
1220102895111522فيلور

4250010456/910725يخچاوان

800003381520527دونارخزر

16622244098/840775امرسان
20786655747/435748الکترو استيل

1028002196010552يخساران
736201583915839نيکسان صنعت ساوه

66000216607483آذرسيلوان تبريز

992664286309/7180352جمع

حمايت از جايگزينی مبرد R600a به جای مبرد  R134a در سيکل 
تبريد يخچال و يخچال فريزر

1200001488012000امرسان
1500001860015000نيکسان صنعت ساوه

2800003458728000الکترو استيل
5500006806755000جمع

410123/7294111-مجموع

15. مدیریت شبکه اندازه گیری هوشمند )طرح فهام(
اندازه گيری  شبکه  مديريت  و  برنامه ريزی  يازدهم  دولت  در 
الگوي مصرف،  اصالح  براي  مناسب  بسترسازي  اهداف  با  هوشمند 
از  بار  پيک  کاهش  يارانه ها،   کردن  هدفمند  قانون  کامل  اجراي 
و  بار  مديريت  اعمال  امکان  بار،  مديريت  برنامه های  اجرای  طريق 
تلفات  کاهش  اضطراري،  شرايط  در  شبکه  بهره بردار  توسط  انرژی 

توزيع، کاهش  فني شبکه  تلفات  مانيتورينگ  و  و شناسايی  غيرفني 
مطالبات،  وصول  بهبود  و  قبض  صدور  و  قرائت  در  انساني  خطاي 
کيفيت  بر  نظارت  و  قطعي  زمان  کاهش  و  خدمات  کيفيت  افزايش 
انرژي هاي  و  پراکنده  توليدات  از  استفاده  بسترسازي گسترش  برق، 
تجديدپذير، امکان پيش فروش برق و راه اندازي بازار خرده فروشي 
برق، کاهش هزينه هاي بهره برداري و توسعه شبکه، ايجاد زيرساخت 
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مناسب جهت پياده سازی و توسعه شبکه هوشمند در کشور  و فراهم 
آوردن بستر مناسب جهت قرائت مکانيزه کنتورهاي آب و گاز  اجرايی 

شد. که تاکنون اقدامات ذيل  انجام شده است:
- تدوين نقشه راه، طراحی مفهومی، فنی و استانداردهای بومی سيستم 

اندازه گيری هوشمند با رعايت الزامات امنيتی و پدافند غيرعامل
- تدوين دستورالعمل های مرتبط با تنوع بخشی به تعرفه های برق و 

برنامه های پاسخگويی بار 
- امکان سنجی استفاده از زيرساخت فهام جهت مديريت تأمين برق 

خودروهای الکتريکی
- تدوين طرح ملی اپراتور هوشمند با هدف ايجاد مدل کسب و کار 

جهت سرمايه گذاری بخش خصوصی
و  هوشمند  کنتورهای  ساخت  فنی  دانش  انتقال  و  بومی سازی   -

نرم افزارهای شبکه هوشمند 
انرژی و  ارتقای دانش مهندسين مشاور در زمينه شبکه هوشمند   -
صدور دانش فنی به کشورهای منطقه )عمان، تاجيکستان، بنگالدش 

و عراق(
و  ساخت  مهندسی،  و  فنی  مديريت،  بخش های  در  اشتغال زايی   -

پياده سازی شبکه هوشمند  به تعداد 1000 نفر
- امکان تست تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری شبکه هوشمند 

در پژوهشگاه نيرو 
- ساماندهی و ارتقای خدمات مشترکين و وصول درآمد شرکت های 

توزيع نيروی برق
ارتقای  و  توزيع  شرکت های  در  هوشمند  شبکه  زيرساخت  ايجاد   -

دانش بهره برداران شبکه توزيع:
سخت افزاری  ظرفيت  با  کنترل  مرکز   5 راه اندازی   *  

2500000  و ظرفيت نرم افزاری 5000000 مشترک 
هوشمند  کنتور  هزار   110 از  بيش  راه اندازی  و  نصب   *  

مشترکين بزرگ کشور شامل 16000 چاه کشاورزی  
بار  مگاوات   7000 از   بيش  پايش  و  مديريت  امکان   *  

مصرفی شبکه
از  استفاده  با  آبی کشور  منابع  مديريت  امکان  * تسهيل   

پايش انرژی و کاهش هزينه های مربوطه به ميزان 90 درصد 
* امکان مديريت بار و کاهش پيک بار مصرفی به ميزان   

1500 مگاوات در تابستان سال جاری با اين سيستم 
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40

(رکیک میلیون مشت)ایجاد زیرساخت سیستم هوشمند  اندازه گیری و اجرای طرح برای پست های توزیع و روشنایی معابر 
گانه5پیاده سازی سیستم هوشمند اندازه گیری برای یک میلیون مشترک نواحی 

نمودار شماره 17- مقایسه روند اجرایی طرح  فهام طی سال های گذشته

با اين اقدامات تاکنون تعداد 127 هزار کنتور هوشمند برای بخش هايی 
نصب  پرمصرف  مشترکين  و  مشترکين صنعتي  کشاورزی،  همچون 

شده است.

16. برق رسانی  روستایي به کلیه روستاهاي باالي 10 
خانوار

در راستای توسعه عدالت اجتماعی و محروميت زدايی، برق رسانی به 
شدن  برخوردار  با  و  يافت  ادامه  نيز  دوره  اين  در  کشور  روستاهای 

2152 روستا از نعمت برق، تعداد روستاهای برق دار کشور به بيش از 
56800 روستا رسيد.  

در اين ميان، 217 روستا با 2350 خانوار در نقاط صعب العبور، دور افتاده 
کشور و يا درون عرصة منابع طبيعی و جنگل ها بوده که با استفاده 
از سيستم های انرژی های نو و تجديدپذير )سيستم های خورشيدی و 
بادی( برق دار شده اند که از اين تعداد، 117 روستا عملکرد اين دوره 

است.
جمعيت  تثبيت  ضمن  روستاها  به  برق رسانی  سايه  در  است  بديهی 
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و  اشتغال  شهرها،  به  بي رويه  مهاجرت  از  جلوگيری  و  روستاها  در 
شد.  خواهد  شکوفاتر  روستايی  بخش  در  نيز  اقتصادی  فعاليت های 

به اين ترتيب ايران، اولين کشور منطقه است که روستاهای خود را 
به صورت رايگان برق رسانی کرده است.

جدول 31- تعداد روستاهاي برق دار شده

جمعساالنهسال

139144554561
139263055191
139347355664
139450656170
139564156811

444/1 درصد رشد انتها نسبت به ابتداي دوره
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40000

50000

60000
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54659 56811

نمودار18- تعداد روستاهاي برق دار شده
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عملکرد حوزه تحقیقات و منابع انساني در دولت یازدهم
)متغیرهاي کلیدي طي سال هاي 1392 تا پایان اردیبهشت  1396(

1. توسعه فناوري و ساخت داخل 34 فناوري   نوین در 
صنعت آب و برق 

خودکفايی  سياست  اساس  بر  و  نيازها  رفع  منظور  به  نيرو  وزارت 

صنعتی خود به توليد و ساخت تجهيزات مرتبط با صنعت آب و برق 
اقدام نموده است. جدول زير عناوين اين طرح ها که در شش شرکت 

اصلی وزارت نيرو صورت پذيرفته است را ارايه می کند.
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جدول شماره 32- تجهیزات کلیدي ساخت داخل

شرکت توانیر

ميزان صرفه جويي 
ارزي/ ريالي زمان بهره برداري  محل اجرا يا 

بهره برداري  نام مجري يا محقق مؤسسه مجري  عنوان طرح

1392 برق خراسان مهندس سوزن چي شرکت کيان ترانسفو طراحي و ساخت پست کامپکت 
63 kv

1

شرکت  مترو مهندس عليرضا 
کالهي شرکت سيم و کابل ابهر  kv طراحي و ساخت کابل هاي

400 )دفني و تونلي( 2

در استان هاي مختلف مهندس جمشيد بردبار
 شرکت الکترونيک 

افزارآزما / پادرعد / توس 
فيوز

طراحي و ساخت کنتورهاي 
هوشمند مشترکين برق 3

1394 برق خراسان مهندس زعفراني شرکت آذرخش طراحي و اجراي نرم افزار و  
DCS کنترل پست هاي برق

4

1392 مديريت شبکه برق پياده سازي فناوري PMU در 
صنعت برق 5

شرکت توليد نيروی برق حرارتی

ميزان صرفه جويي 
ارزي/ريالي زمان بهره برداري  محل اجرا يا 

بهره برداري نام مجري يا محقق مؤسسه مجري  عنوان طرح

فروردين 96
نيروگاه سيکل 

ترکيبي پرند، بهشهر، 
نوشهر و قشم

توگا-مکو-پارس 
ژنراتور برق حرارتي/مپنا ساخت توربين هاي گازي 25 

مگاواتي 1

سال 95 نيروگاه سيکل 
ترکيبي پرند توگا-پارس ژنراتور برق حرارتي/مپنا طراحي و ساخت توربين هاي 

گازي و ژنراتور 45 مگاواتي  2

سال 96 نيروگاه سيکل 
ترکيبي پرند پرتو برق حرارتي/مپنا

ارتقائ ظرفيت و راندمان 
توربين هاي کالس E از 

160مگاوات به 180 مگاوات
3

شهريور 94 نيروگاه شهيد مفتح مپنا-توسعه 1 مپنا برق حرارتي تبديل برج تر به برج خشک در 
نيروگاه هاي بخار 4

شهريور 94 نيروگاه شهيد مفتح برق حرارتي
جايگزيني پساب تصفيه خانه هاي 

فاضالب به جاي آب در 
نيروگاه هاي بخار

5

سال 92

نيروگاه هاي سيکل 
ترکيبي ري،مشهد، 
کنگان و تمامي 
نيروگاهي که در 

آنها از توربين هاي 
V94.2 استفاده 

مي شود

مکومپنا/مهام شرق/
آهار برق حرارتي سيستم کنترل نيروگاه 6

سال هاي 92 تا 95 سراسر کشور
تمامي شرکت هاي 
مديريت توليد برق 

کشور
برق حرارتي ساخت 1597 قطعه جديد 

نيروگاه هاي حرارتي 7
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سازمان انرژی های تجديدپذير و بهره وری انرژی برق )ساتبا(

ميزان صرفه جويي 
ارزي/ ريالي زمان بهره برداري  محل اجرا يا 

بهره برداري  نام مجري يا محقق مؤسسه مجري  عنوان طرح

600هزار يورو و 
ارزي 30 ميليارد 

ريال ريالي به ازاي 
هر دستگاه

1394 کرج – کارخانه پارس
شرکت مهندسي 

ساخت و ژنراتور مپنا 
)پارس(

مپنا ساخت توربين هاي بادي 2/5 
مگاوات 1

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

ميزان صرفه جويي 
ارزي/ريالي زمان بهره برداري  محل اجرا يا 

بهره برداري  نام مجري يا محقق مؤسسه مجري  عنوان طرح

بطور متوسط 
70درصد کاهش 
هزينه نسبت به 

خارجي

بطور متوسط 
50دصد کاهش 
هزينه نسبت به 

خارجي

سال 94

سال 93

نيروگاه خيام  

پروژه سد آزاد دشت 
دهگالن

شرکت صنعتي 
پمپيران شرکت صنعتي پمپيران طراحي و ساخت پمپ هاي با 

فشار  باال 1

بطور متوسط يک 
سوم کاهش هزينه 

نسبت به خارجي
92 الي 95

کاربرد زياد 
الکتروموتورهاي با 
3000 دور در دقيقه 
در ايستگاه هاي پمپاژ

شرکت جمکو شرکت جمکو طراحي و ساخت الکتروموتورهاي 
دور باال 2

بطور متوسط 
30درصد کاهش 
هزينه نسبت به 

خارجي
سال 93

تصفيه خانه فاضالب 
اروميه / تصفيه خانه 
مهاباد )مجموعا 4 

دستگاه(
آقاي عبدالهي شرکت ربات ساز

طراحي و ساخت روبوت هاي 
آشغالگير تصفيه خانه هاي آب و 

فاضالب
3

بومي سازي 
فناوري و 

خودکفايي در 
زمينه پااليش آب

سال 95 چاه شماره 411 تهران شرکت پيام آوران 
نانوفناوري فردانگر

شرکت پيام آوران 
نانوفناوري فردانگر

طراحي و ساخت تصفيه خانه هاي 
حذف نيترات و فلزات سنگين با 

استفاده از نانو تکنولوژي
4

صرفه جويي به 
ميزان 15درصد 
در هزينه اجرا 
در شهرهاي با 
زمين گرانقيمت 
جهت اجراي 

طرح تصفيه خانه 
فاضالب

سال 95
مجتمع خوابگاهي 
دانشگاه تهران 
)خوابگاه جمال(

دکتر مهرنيا دانشگاه تهران
MBR ساخت راکتورهاي

Membrane Bio Re�)
)actor

5

ادامه جدول شماره 32- تجهیزات کلیدي ساخت داخل
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انتقال دانش فني 
طرح در جهت 
بومي سازي با 

کاهش 50 درصد 
هزينه ساخت 

نسبت به روش 
متعارف پکيج ها

سال 93 ابوموسي شرکت رعداب جنوب شرکت رعداب جنوب ساخت پکيج هاي کوچک تصفيه 
فاضالب 6

پيش بيني کاهش 
70 درصد جهت 
 تملک زمين و 
50 درصد در 

اجراي تصفيه خانه

سال 95 و 96
تصفيه خانه فاضالب 
تبريز )ساخت پايلوت 

صنعتي(
دکتر ابراهيمي دانشگاه سهند ساخت سيستم هاي تصفيه 

فاضالب به روش گرانولي 7

کاهش يک 
سوم هزينه ها در 
مقايسه با مدل 

خارجي

سال 92

 سال 92

ظرفيت 2500 
کيلووات براش 
ليفت در طرح 
ام الدبس)اهواز(

ظرفيت 6/6 مگاوات 
روتورسيم پيچ در طرح 

آبرساني گل گهر

شرکت جمکو شرکت جمکو طراحي و ساخت الکتروپمپ هاي 
ظرفيت باال 8

کاهش يک 
سوم هزينه ها در 
مقايسه با مدل 

خارجي
سال 92 مناطق شبکه توزيع 

آب شهر تهران شرکت شريف تراشه شرکت شريف تراشه
طراحي و ساخت شيرآالت مجهز 

به کنترل گرهاي الکتريکي در 
شبکه آب شهرها

9

صرفه جويي نسبت 
به نوع فرانسوي 

45درصد

صرفه جويي نسبت 
به نوع فرانسوي 

25درصد

 سال 94

سال 96

 انتقال آب از منطقه 
22 به منطقه 21 

تهران

آبرساني به شهرستان 
ورامين و پاکدشت

شرکت لوله و ماشين 
سازي ايران

شرکت لوله و ماشين 
سازي ايران

توليد لوله هاي چدني ضد زلزله 
که فقط در دو کشور ژاپن و ايران 

ساخته مي شود
10

صرفه جويي ارزي 
با توجه به تامين 
اجزاي تشکيل 
دهنده براي 

ساخت لوله هاي 
GRP

92 الي 95
در خطوط انتقال آب 
و خطوط جمع آوري 

فاضالب شهرها
شرکت هاي توليدي

11 شرکت توليدي با 
3 شرکت توليد داراي 
طراح هاي توسعه اي 

)فراسان، پيشتاز صنعت 
پارس خرم، گروه صنعتي 

بهشت کوير)آريانا(

خودکفايي در توليد انواع لوله هاي 
GRP و FRP

11

ادامه جدول شماره 32- تجهیزات کلیدي ساخت داخل

ميزان صرفه جويي 
ارزي/ ريالي زمان بهره برداري  محل اجرا يا 

بهره برداري  نام مجري يا محقق مؤسسه مجري  عنوان طرح
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توليد روزانه 300 
کيلووات برق

نصب توربين 300 
کيلوواتي از نوع 

داخلي با 70درصد 
کاهش هزينه در 
اجرا در مقايسه با 

نوع خارجي

سال 94

سال 94

 تصفيه خانه آب شماره 
يک اروميه

 خط انتقال آب کمال 
صالح

 خانم مينا نائبي

پارسيان نانودانش

 آقاي سهراب محمدي

 پارسيان نانودانش

طراحي و ساخت ميکرو 
توربين هاي آبي به جاي 

فشارشکن شبکه هاي آب شهري
12

کمتر از 50درصد 
در مقايسه با 

سامانه نوع خارجي

از سال 90 استفاده 
شده و در سال 94 
و 95 فرآيند بهينه 
سازي شده است

در 20 استان کشور 6 شرکت توليدي 6 شرکت توليدي
طراحي و ساخت سامانه الکتروليز 

نمک طعام براي  توليدکلر در 
تصفيه خانه ها

13

پيش بيني 
صرفه جويي در 
ميزان انرژي به 

ميزان يک چهارم 
در مقايسه با روش 

متعارف

سال 96

تصفيه خانه فاضالب 
کرچگان استان 

اصفهان )در مرحله 
پايلوت صنعتي و 
انجام آزمون هاي 

عملکردي(

دکتر سهيلي شرکت نانوواحد صنعت 
پرشيا

طراحي و اجراي سيستم نانو بابل 
براي تصفيه خانه هاي فاضالب 14

کاهش هزينه 
به يک سوم 
در مقايسه با 

روش هاي متعارف
سال 95

پايلوت صنعتي در 
چرم شهر براي حذف 

کرم از فاضالب

پايلوت صنعتي در 
تصفيه خانه هشترود 
جهت حذف آرسنيک

پايلوت آزمايشگاهي 
براي حذف نيترات

دکتر خرم و همکاران دانشگاه تبريز
طراحي و اجراي پالسماي سرد 

براي حذف نيترات و فلزات 
سنگين از آب

15

شرکت توسعه آب و نيروی ايران

ميزان صرفه جويي 
ارزي/ريالي زمان بهره برداري  محل اجرا يا 

بهره برداري  نام مجري يا محقق مؤسسه مجري  عنوان طرح

94 طرح سد و نيروگاه 
آزاد مهندس مهران لطفي شرکت نوبا-فرآب ساخت توربين هاي آبي 1

94 طرح سد و نيروگاه 
آزاد دکتر محمد دورعلي

شرکت فرآب و شرکت 
اتوماسيون طراحي سيستم 

دورعلي
ساخت گاورنر نيروگاه هاي آبي 2

95 سد کارون 4 مهندس قاسم باسره  طرح سد و نيروگاه 
کارون 4 دوربين و ربات مونيتور سد 3

دکتر نوربخش / دکتر 
محمد دورعلي

دانشگاه تهران / دانشگاه 
شريف ساخت توربين هاي آبي کوچک 4

ادامه جدول شماره 32- تجهیزات کلیدي ساخت داخل

ميزان صرفه جويي 
ارزي/ ريالي زمان بهره برداري  محل اجرا يا 

بهره برداري  نام مجري يا محقق مؤسسه مجري  عنوان طرح
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شرکت مدیریت شبکه برق ایران

ميزان صرفه جويي 
ارزي/ ريالي زمان بهره برداري  محل اجرا يا 

بهره برداري  نام مجري يا محقق مؤسسه مجري  عنوان طرح

1395 مديريت شبکه برق 
ايران دکتر پاکروان شرکت دانش بنيان پرتو 

تماس نوين SDH 1

ادامه جدول شماره 32- تجهیزات کلیدي ساخت داخل

2. تدوین نقشه راه تحقیقات و توسعه 54 فناوري جدید 
و مهم در حوزه آب، برق و فاضالب 

در راستاي تحقق برنامه هاي راهبردي وزارت نيرو، دستيابي به دانش 
و فناوري هاي کليدي صنعت آب و برق، در دستور کار مديران صنعت 
و  کاربردي  تحقيقات  طرح هاي  عناوين  و  موضوعات  و  گرفته  قرار 
توسعه فناوري در شوراي آموزش، پژوهش و فناوري وزارت نيرو به 
تصويب رسيد. بنا به تصميم شوراي مذکور، مديريت اجراي طرح هاي 

تا  تحقيقات آب محول شد  و موسسه  نيرو  پژوهشگاه  به  نظر  مورد 
و  پژوهشي  مراکز  دانشگاه ها،  فني  و  علمي  توان  از  بهره گيري  با 
شرکت هاي دانش بنيان داخلي، اقدامات مربوطه را برنامه ريزي و  به 

مرحله عمل درآورند. 
شايان ذکر است اسناد راهبردي و نقشه راه بسياري از طرح هاي مورد 
نظر در دولت يازدهم تهيه )عناوين ستاره دار )*( جدول زير( و عمليات 

اجرايي برخي از آنها آغاز شده است. 

جدول شماره 33- طرح های تحقیقات کاربردي و توسعه فناوری صنعت برق و انرژي

شرکت مادرتخصصي ذیربطمجری محوریعنوان فناوری

توانيرپژوهشگاه نيرومدل سازی و برنامه ريزی جامع انرژی1

توانيرپژوهشگاه نيروسيستم هاي انتقال برق با ظرفيت باال 2

توانيرپژوهشگاه نيروسيستم هاي سرمايشي پيشرفته و کارآ *3

توانيرپژوهشگاه نيروزيرساخت خودروي برقي4

توانيرپژوهشگاه نيروطراحي، پياده سازي و استقرار سيستم های نوين خدمات مشترکين5

توانيرپژوهشگاه نيروطراحي شبکه توزيع کالن شهرها *6

توانيرپژوهشگاه نيروتجهيزات فشار قوي عايقي در مناطق با اقليم خاص *7

توانيرپژوهشگاه نيروبه کارگيري فناوري هاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان8

توانيرپژوهشگاه نيروتجهيزات الکترونيک قدرت در شبکه برق *9

توانيرپژوهشگاه نيروتجهيزات و سيستم هاي پيشرفته حفاظت شبکه10

توانيرپژوهشگاه نيرونرم افزارهاي تحليل، مطالعه و راهبري شبکه برق *11

توانيرپژوهشگاه نيروابررسانا در صنعت برق و انرژي12
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شرکت مادرتخصصي ذیربطمجری محوریعنوان فناوری

توانيرپژوهشگاه نيرونرم افزارهای شبيه ساز بهره برداری شبکه برق13

توانيرپژوهشگاه نيرواتوماسيون پيشرفته در شبکه توزيع *14

توانيرپژوهشگاه نيروذخيره سازهاي انرژي در صنعت برق15

توانيرپژوهشگاه نيروترانسفورماتورهاي با تلفات پايين16

توانيرپژوهشگاه نيروشبکه های هوشمند17

توانيرپژوهشگاه نيروتوسعه پايايی در شبکه برق ايران18

توانيرپژوهشگاه نيروتوسعه فناوری ربات های صنعت برق19

20 )CHP( طراحي و ساخت توربين گازي 200 کيلوولتي با سيستم توليد همزمان برق و حرارت
توانيرپژوهشگاه نيروبراي توليد پراکنده و ذخيره سازي انرژي آن

توانير/توليد نيروی برق حرارتي پژوهشگاه نيروسيستم های اندازه گيری پيشرفته )ابزار دقيق( *21

توانير/توليد نيروی برق حرارتي پژوهشگاه نيروآزمايشگاه هاي مرجع 22

توانير/توليد نيروی برق حرارتي پژوهشگاه نيروموتورهاي الکتريکي پيشرفته *23

توانير/توليد نيروی برق حرارتي پژوهشگاه نيروامنيت حوزه اطالعات و ارتباطات صنعت برق24

توانير/توليد نيروی برق حرارتي پژوهشگاه نيرونانو در صنعت برق و انرژي25

توانير/توليد نيروی برق حرارتي پژوهشگاه نيروپايش سالمت سازه هاي صنعت برق *26

توانير/توليد نيروی برق حرارتي پژوهشگاه نيروکنترل خوردگي در صنعت برق27

توليد نيروی برق حرارتیپژوهشگاه نيرومديريت آالينده ها )هوا، آب و خاک( در صنعت برق28

توليد نيروی برق حرارتیپژوهشگاه نيروسيستم هاي کنترل نيروگاهي *29

توليد نيروی برق حرارتیپژوهشگاه نيروافزايش راندمان نيروگاه هاي حرارتي *30

توليد نيروی برق حرارتیپژوهشگاه نيروتوربين هاي بخار نيروگاهي *31

توليد نيروی برق حرارتیپژوهشگاه نيروسيستم هاي توليد هم زمان برق، حرارت، برودت و آب شيرين *32

توليد نيروی برق حرارتیپژوهشگاه نيروساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي33

توليد نيروی برق حرارتیپژوهشگاه نيروارزيابی وضعيت و عمر باقيمانده قطعات داغ نيروگاهی34

توليد نيروی برق حرارتیپژوهشگاه نيروافزايش عمر واحدهای نيروگاهی قديمی35

ادامه جدول شماره 33- طرح های تحقیقات کاربردي و توسعه فناوری صنعت برق و انرژي
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شرکت مادرتخصصي ذیربطمجری محوریعنوان فناوری

توليد نيروی برق حرارتیپژوهشگاه نيروبهره برداري، نگه داري و تعميرات نيروگاه ها *36

توليد نيروی برق حرارتیپژوهشگاه نيروتوربين هاي گازي نيروگاهي *37

ساتباپژوهشگاه نيروانرژي خورشيدي*38

ساتباپژوهشگاه نيروانرژی زمين گرمايی *39

ساتباپژوهشگاه نيروانرژی زيست توده *40

ساتباپژوهشگاه نيروانرژی باد در کشور *41

ساتباپژوهشگاه نيروپيل سوختي42

جدول شماره 34- طرح های تحقیقات کاربردي و توسعه فناوری صنعت آب و آبفا

شرکت مادرتخصصي ذیربطمجری محوریعنوان فناوریردیف

مهندسي آب و فاضالب کشورمؤسسه تحقيقات آب سيستم هاي نوين تصفيه فاضالب *1

مديريت منابع آب/مهندسي آبفامؤسسه تحقيقات آب نمک زدايی از آب شور *2

مديريت منابع آبمؤسسه تحقيقات آب منابع آب جّوي3

مديريت منابع آبمؤسسه تحقيقات آب حکمرانی پايدار آب4

مديريت منابع آبمؤسسه تحقيقات آب اقتصاد آب5

مديريت منابع آبمؤسسه تحقيقات آب حسابداري ملي آب6

مديريت منابع آبمؤسسه تحقيقات آب مطالعات اجتماعي- حقوقي آب7

مديريت منابع آبمؤسسه تحقيقات آب آب هاي فسيلي و ژرف8

مديريت منابع آبمؤسسه تحقيقات آب استحصال آب باران9

مديريت منابع آبمؤسسه تحقيقات آب ديپلماسی آب10

مديريت منابع آبمؤسسه تحقيقات آب توربين هاي کوچک آبي11

مديريت منابع آبمؤسسه تحقيقات آب بررسي اثرات اقليم و مديريت خشکي و خشکسالي12

ادامه جدول شماره 33- طرح های تحقیقات کاربردي و توسعه فناوری صنعت برق و انرژي
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3. انجام بیش از 13 میلیون نفرساعت آموزش کارکنان 
افزایش  و  کارکنان  حرفه اي  توانمندي  ارتقای  براي 
متوسط سرانه آموزش کارکنان از 36/5 ساعت در سال 

1392 به 57/3 ساعت در سال 1395
در مجموع در دولت يازدهم 55046531 نفرساعت آموزش )معادل 
330311 نفرماه( برای کارکنان و مديران شرکت های تابعه و وابسته 
وزارت نيرو اجرا شده است که با احيای موسسه تحقيقات و آموزش 
مديريت و ابالغ بسته های آموزش خاص مديران و تاييد صالحيت 

مالحظه  قابل  رشد  از  مديران  هدفمند  آموزش  آن،  ارزيابی  کانون 
برخوردار شد. همچنين همانطور که نمودار نشان می دهد، آموزش های 
کوتاه مدت به طور متوسط در هر سال نسبت به سال قبل، به ميزان 
21 درصد رشد داشته است و با فعال سازی واحد بين الملل در موسسه 
آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق و طراحی و تدوين 37 
دوره آموزش فنی و تخصصی به زبان انگليسی نسبت به برگزاری72 
دوره آموزشی برای 243 نفر از کارکنان صنعت آب و برق کشورهای 

افغانستان، تاجيکستان، عراق و سوريه انجام شده است.

جدول شماره 35- کل آموزش های برگزار شده برای کارکنان و مدیران وزارت نیرو در دولت یازدهم

میزان رشد نسبت به سال قبل )درصد(سرانه آموزشعملکرد آموزش )نفرساعت(سال

1392277386336/58
13933039652409
1394392341151/629
1395435515857/311
----13564055مجموع

2773863
3039652

3923411
4355158

0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
5000000

1392 1393 1394 1395

عت
رسا

نف

نمودار شماره 19-  تغییرات کل آموزش های برگزاری شده وزارت نیرو در دولت یازدهم
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نمودار شماره 20-  روند رشد سرانه آموزش های ضمن خدمت در شرکت های تابعه و وابسته وزارت نیرو

و  در ستاد  فعالیت ها  و ساماندهي  بازطراحي ساختار   .4
 30 از  بیش  ابالغ  و  تدوین  و  زیرمجموعه  دستگاه هاي 

آئین نامه، دستورالعمل و نظامنامه از جمله: 
- دستورالعمل نحوه انتخاب و شرح وظايف مامورين ماده 30 قانون 

توزيع عادالنه آب 
- دستورالعمل اجرايي بند »و« تبصره 11 قانون بودجه سال 1394

شستشو،  گذاري،  لوله  حفاري،  عمليات  بر  نظارت  دستورالعمل   -
توسعه و آزمايش پمپاژ چاه هاي آب با استفاده از بخش خصوصي

- دستورالعمل ارجاع کار و کنترل ظرفيت کار حفاران داراي پروانه 
صالحيت از وزارت نيرو

- دستورالعمل نظارت عاليه بر فرآيند کنترل آب شرب در شرکت هاي 
مادر تخصصي و زيرمجموعه آن ها

اجراي  امالک جهت  و  اراضي  تملک  و  تامين  نحوه  - دستورالعمل 
طرح هاي عمومي

- نظامنامه مديريت ريسک
- دستورالعمل تعيين دوره اي محدوده شبکه موثر برق کشور

دايم پست ها و خطوط  و  تحويل موقت  و  راه اندازي  - دستورالعمل 
انتقال نيروي برق

- دستورالعمل مستندسازي و تحليل حوادث شبکه اصلي برق کشور
- دستورالعمل تعيين پست هاي حساس شبکه موثر برق کشور

جبران  غيرمجاز،  بهره برداري  حجم  محاسبه  نحوه  دستورالعمل   -
خسارات وارده و اعاده به وضع سابق

آمادگي  مانورهاي  برگزاري  و  سناريو  تهيه  نحوه  دستورالعمل   -

مديريت بحران و پدافند غيرعامل
در  فعاليت  پروانه هاي  االمتياز  و  حق  کارمزد  تعيين  - دستورالعمل  

صنعت برق
- دستورالعمل تخصيص و برداشت از آب دريا

- نظامنامه مديريت سيالب در وزارت نيرو
از تاسيسات  - دستورالعمل صدور مجوز احداث/ پروانه بهره برداري 
توليد، انتقال، تصفيه، توزيع، فروش، جمع آوري و استفاده مجدد از آب 

و فاضالب و پساب
- نظام نامه تامين و حمايت از ساخت داخل کاال در وزارت نيرو

و  رودخانه ها  در  نفتي  آلودگي هاي  با  مقابله  نحوه  دستورالعمل   -
مخازن سدها

- آيين نامه تشخيص صالحيت شرکت های راهبر تاسيسات آب 
- دستورالعمل اصالحی مواد 27 و 28 قانون توزيع عادالنه آب

- نظامنامه مهندسی ارزش 
- آيين نامه راه اندازی و تحويل موقت و دايم پست ها و خطوط انتقال 
چاه های  حفاری  امور  تصدی گری  فعاليت های  واگذاری  آيين نامه   -

عميق آب 
نيروگاه های  بهره بردار  شرکت های  صالحيت  تشخيص  آيين نامه   -

برق آبی
- بهينه سازی عرضه و تقاضای برق و انرژی

- شورای پايايی شبکه برق کشور 
- مديريت بحران و پدافند غير عامل



104

كارنامه وزارت نيرو در دولت يازدهم



105

تحقيقات و منابع انساني

برنامه ریزی  و 
امور اقتصادی 



106

كارنامه وزارت نيرو در دولت يازدهم

الف - برنامه ریزي و اجراي سیاست هاي اقتصاد مقاومتي

* کاهش تلفات شبکه توزیع برق 
در راستاي برنامه ملي ارتقای بهره وري انرژي و با توجه به اقدامات 
انجام شده و آمار تلفات نقطه به نقطه يکساله منتهی به اسفندماه 95، 
تلفات شبکه برق کشور به 10/7 درصد رسيد. اين در حالي است که 
تلفات شبکه برق کشور منتهي به سال 91 برابر 15/2 درصد بوده که 

در طي چهار سال به 10/7 رسيد.

* شروع عملیات احداث بخش بخار نیروگاه های گازی
در راستاي برنامه ملي ارتقای بهره وري انرژي، در سال 95 عمليات 
اروميه،  فردوسی،  کاشان،  سبالن،  پرند،  جهرم،  نيروگاه های  اجرايی 
آغاز  مگاوات   3545 ظرفيت  به  مجموعًا  چابهار  و  رودشور  عسلويه، 

شده است.

* تکمیل و بهره برداری بیش از 2500 مگاوات نیروگاه 
جدید شامل

در راستاي برنامه ملي ارتقای توان توليد ملي، در سال 95 :
- دو نيروگاه برق آبي رودبار لرستان و داريان جمعًا به ظرفيت 305 

مگاوات افتتاح شدند.
- 11 واحد نيروگاهي مجموعًا به ظرفيت 1820 مگاوات وارد مدار 

شدند.
- 121 مگاوات نيروگاه تجديد پذير وارد مدار شد.

به  پراکنده  توليد  نيروگاه  مگاوات   145 ميزان  به  سال  پايان  تا   -
بهره برداري رسيده اند. الزم به ذکر است در همين مدت براي 2233 
خريد  قرارداد  فقره   51 و  صادر  جديد  احداث  موافقتنامه  مگاوات 

تضمينی جديد به ظرفيت 524/5 مگاوات مبادله شده است.

* شروع عملیات اجرایی احداث 10000 مگاوات ظرفیت 
اسمی تولید برق توسط بخش خصوصی و دولتي

در راستاي برنامه ملي ارتقای توان توليد ملي و در سال 95، عمليات 
داالهو،  آباد،  خرم  مازندران،  غرب  قشم،  ماکو،  نيروگاه های  اجرايی 
المرد، هريس و سيکل ترکيبی بندرعباس مجموعًا به ظرفيت 10072 

مگاوات آغاز شده است. 

شبکه  هوشمندسازي  شروع  و   AMI سیستم  اجراي   *
برق کشور

در راستاي برنامه ملي ارتقای بهره وري در سال 95 تعداد 127 هزار 
کنتور هوشمند براي مشترکين ديماندي در شبکه برق کشور نصب 

شد.

تا  بین 10  فاقد برق،  به روستاهای  اتمام برق رسانی   *
20 خانوار

عدالت  توسعه  و  اقتصاد  کردن  عدالت بنيان  ملي  برنامه  راستاي  در 
اجتماعي و از ابتدای سال 95، به تعداد 580 روستاي فاقد برق داراي 
برخوردار  برق  نعمت  از  کشور  مختلف  استان های  در  خانوار   2500

شده اند.

* نصب کنتورهای حجمی مکمل روی چاه ها
تعداد  به   ،95 سال  در  و  بهره وري  ارتقای  ملي  برنامه  راستاي  در 
چاه هاي مجاز نصب شده اند که مي تواند موجب  کنتور روي   4400

تعادل بخشي منابع آب زيرزميني شود.

آب های  منابع  در  مناسب  اندازه گیری  ابزارهای  * نصب 
سطحی

تعداد 600  به  در سال 95  بهره وري  ارتقای  ملي  برنامه  راستاي  در 
شده  نصب  زهکشي  و  آبياري  شبکه هاي  روي  اندازه گيري  دستگاه 

است.

فاقد  چاه  حلقه   20000 کردن  المنفعه  مسلوب  و  پر   *

عملکرد حوزه برنامه ریزی  و امور اقتصادی در دولت یازدهم
)متغیرهاي کلیدي طي سال هاي 1392 تا پایان اردیبهشت  1396(
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پروانه و مضر به مصالح عمومی
در راستاي برنامه ملي ارتقای بهره وري در سال 95 به تعداد 13000 

چاه غيرمجاز بسته شد.

* آبگیری یا افتتاح سدهاي مرزي
در راستاي برنامه ملي ارتقای توان توليد ملي و در طي سال 95 به 
تعداد 10 سد مرزي از جمله تنگ حمام، سومبار، سراب گيالنغرب، 
داريان با حجم تنظيم 1918 ميليون مترمکعب آبگيري و يا افتتاح شد.

* بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی اصلی )آب های 
مرزی(

در راستاي برنامه ملي ارتقای توان توليد ملي و در سال 95 بالغ بر 50 
هزار هکتار شبکه آبياري و زهکشي به بهره برداري رسيد.

* آبگیری یا افتتاح سدهاي غیرمرزی
پروژه  اين  سدهاي  ملي،  توليد  توان  ارتقای  ملي  برنامه  راستاي  در 
تنظيم 452  به حجم  ويس  چراغ  گيوي،  کوچري،  شامل حوضيان، 
ميليون مترمکعب در سال 95 آبگيري و افتتاح شده اند. همچنين سد 

رودبار لرستان در شهريور سال جاري آبگيري شده است.

* بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی اصلی غیرمرزی
در راستاي برنامه ملي ارتقای توان توليد ملي و در سال 95 بالغ بر 5 
هزار هکتار شبکه آبياري و زهکشي غيرمرزي به بهره برداري رسيده 

است. 

* تامین آب شرب 3000 روستا با جمعیتي بالغ بر 2/1 
میلیون نفر

عدالت  توسعه  و  اقتصاد  کردن  عدالت بنيان  ملي  برنامه  راستاي  در 
اجتماعي و از ابتدای سال 95 ، به جمعيت روستايي بالغ بر 2 ميليون 

نفر آبرساني شده است.

* تکمیل و بهره برداري تصفیه خانه هاي فاضالب
در راستاي برنامه ملي ارتقای توان توليد ملي و در سال 95 ، تصفيه خانه 
فاضالب به ظرفيت 403 هزار مترمکعب در شبانه روز با هدف تامين 
استفاده  و  محيط زيست  حفظ  مردم،  زندگي  جهت  بهداشتي  شرايط 

مجدد از پساب به بهره برداري رسيده است.

* واگذاری پروژه هاي آب و فاضالب به بخش خصوصی
تعداد  به   95 سال  در  اقتصاد،  مردمي کردن  ملي  برنامه  راستاي  در 
امضا  نيز  آن  قراردادهاي  و  واگذار  خصوصي  بخش  به  پروژه   22
 شد. همچنين واگذاری طرح تکميل فاضالب شهر کرمان به روش 

بيع متقابل نيز در شرف نهايي شدن است.

* اصالح الگوي مصرف آب در بخش شرب
مطابق  و   95 سال  در  بهره وري،  ارتقای  ملي  برنامه  راستاي  در 
آمارگيري نقطه به نقطه، به طور متوسط در سطح کل کشور درصد 
 22.3 از  کمتر  به  ماه  در  مترمکعب   20 باالي  مصرف  با  مشترکين 

درصد از کل مشترکين رسيده اند.
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جدول 36 - خروجي هاي سند چشم انداز و برنامه راهبردي وزارت نیرو در افق 1404:

تعداد طرح هاتعداد شاخص هاتعداد راهبردهااسناد

بخش هاي

38229281آب
26157316آبفا

18157376برق و انرژي

20112100آموزش، پژوهش و فناوري

216298پشتيباني صنعت آب و برق

حوزه هاي وظيفه اي

216180منابع انساني
134419ساختار و فرآيند
187146خصوصي سازي

113443فناوري اطالعات و ارتباطات
162230مديريت مالي

82624مشترکين
176655توسعة صادرات
141941روابط بين الملل
114149روابط عمومي

13054مديريت بحران و پدافند غيرعامل

25311311612جمع

ب- اجرایي کردن سند چشم انداز وزارت نیرو و 
برنامه هاي اجرایي آن

حرکت در مسير برنامه راهبردي و چشم انداز فردي، سازماني و ملي 
براي هر فرد، سازمان و يا کشوري الزم و ضروري است. بعد از ابالغ 
مقام  توسط   1404 افق  در  ايران  اسالمي  جمهوري  چشم انداز  سند 
معظم رهبري وزارت نيرو نسبت به تدوين برنامه راهبردي اقدام کرد. 
اين وزارتخانه جزو معدود دستگاه هاي اجرايي کشور است که داراي 
برنامه راهبردي بلندمدت يکپارچه از سند چشم انداز تا برنامه عملياتي 
براي تمامي بخش ها و حوزه هاي فعاليتي خود است. اين مهم نتيجه 
کار بيش از 18 هزار نفر ساعت جلسات رسمي در سطوح کارشناسان 

خبره، مديران و مديران عالي وزارت نيرو است. 
چشم انداز  سند  بيانيه  نيرو  وزارت  راهبردي  برنامه  سند  عالي ترين 
است که همه منابع اين وزارتخانه در جهت تحقق آن به کار گرفته 

مي شوند.
و  طرح ها  سطح  تا  چشم  انداز  سطح  از  نيرو  وزارت  راهبردي  برنامه 
پروژه هاي عملياتي را پوشش مي دهد. شکل زير نمايي از پيوستگي 

اسناد برنامه اي در وزارت نيرو را نمايان می کند: 

نمودار 21 –فرآیند کلي تدوین سند چشم انداز
در جدول زير خالصه اي از خروجي کار قابل مالحظه است: 
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سند  تدوين  موضوع  يازدهم  دولت  کار  به  شروع  سال  اولين  در   
چشم انداز و برنامه راهبردي وزارت نيرو به نتيجه رسيد و نتايج اين 
سند به بخش هاي زير مجموعه ابالغ شد. بالفاصله پس از ابالغ سند 
چشم انداز موضوع پياده سازي سند چشم انداز و برنامه راهبردي وزارت 
نيرو در دستور کار قرار گرفت. برخي از اين اقدمات به شرح ذيل است:
1. ابالغ سند چشم انداز و برنامه هاي عملياتي مربوطه به شرکت هاي 

مادرتخصصي و معاونت هاي مرتبط و پيگيري اجراي آن 
در  و تالش  راهبردي  برنامه  استقرار  مناسب  الگوي هاي  بررسي   .2

جهت توليد فرآيندهاي مناسب پياده سازي 
3. رصد و بررسي تجربه پياده سازي در سازمان هاي مشابه و بهره گيري 

از نظرات صاحبنظران مرتبط داخل و خارج وزارت نيرو 
4. رصد نرم افزارهاي مناسب پياده سازي 

5. قراردادن سرفصل سند چشم انداز در گزارش هاي مجمع شرکت هاي 
مادرتخصصي وزارت نيرو 

6. اقتباس برنامه هاي اقتصاد مقاومتي از سند چشم انداز 
ششم  برنامه  تدوين  در  چشم انداز  سند  خروجي هاي  از  استفاده   .7

توسعه 
براساس سند  زير مجموعه  عملياتي بخش هاي  برنامه هاي  تهيه   .8

چشم انداز
9. تشکيل کميته نظارت بر پياده سازي سند چشم انداز

10. انتخاب پژوهشگاه نيرو به عنوان مشاور طرح پياده سازي 
و  چشم انداز  سند  اساس  بر  شرکت ها  ساالنه  برنامه  تدوين  از  پس 
و  شده  تعيين  شرکت ها  اولويت دار  پروژه هاي  ابالغي،  برنامه هاي 
اجراي آنها در مجموعه صنعت آب و برق دنبال شد. در ادامه گزارش 
شرکت ها  عملکرد  گزارش  قالب  در  پروژه ها  اين  پيشرفت  عملکرد 
شد.  تهيه  مرتبط  چشم انداز  سند  اهداف  تحقق  ميزان  خصوص  در 
پروژه هاي اولويت دار بخش هاي زيرمجموعه که در دولت يازدهم در 
جهت تحقق اهداف سند چشم انداز دنبال شده اند به شرح ذيل است: 

* تولید نیروي برق حرارتي
1. راه اندازی 3000 مگاوات ظرفيت نامی جديد توليد برق حرارتی

در  بخار سيکل ترکيبی  اجرايی 4000 مگاوات بخش  2. شروع عمليات 
قالب قراردادهای بيع متقابل

افزايش  هدف  با   V94.2 گازی  توربين های  در   IGV+ طرح  اجرای   .3
 120 مجموعًا  و  واحد  هر  در  مگاوات   5 تا   3 ميزان  به  عملی  ظرفيت 

مگاوات در کل کشور
4. شروع طرح بازتوانی نيروگاه های بخاری شهيد رجايی، شهيد مفتح

5. شروع طرح نوسازی نيروگاه گازی ری
با  جديد  حرارتی  نيروگاه  مگاوات   2000 اجرايی  عمليات  شروع   .6

سرمايه گذاری بخش دولتی و خصوصی توسط بخش خصوصی
7. اصالح مصرف آب در نيروگاه های همدان و اسالم آباد اصفهان

8. استقرار نظام HSE و اخذ گواهينامه های معتبر در تمام نيروگاه ها

در  زيست محيطي  آثار  کنترل  و  پايش  آنالين  سامانه  استقرار   .9
نيروگاه هاي حرارتي

باال  راندمان  ترکيبی  سيکل  نيروگاه های  واحد  اولين  راه اندازی   .10
)F کالس(

* انتقال و توزیع:
1. افزايش ظرفيت پست های انتقال و فوق توزيع

2. افزايش طول خطوط انتقال و فوق توزيع
3. افزايش طول خطوط توزيع نيروی برق

4. افزايش ظرفيت پست های توزيع
5. توسعه استفاده از سيستم های CHP و CCHP در نيروگاه ها

6. توسعه نيروگاه های توليد پراکنده
7. اصالح و بهينه سازی شبکه توزيع

8. کاهش نرخ خاموشي
9. ايجاد زير ساخت هوشمند در شبکه توزيع

10. کاهش تلفات شبکه
11. برچسب گذاري انرژي براي محصوالت و تجهيزات انرژي بر و تدوين 
معيارهاي مصرف انرژي در فرايندهاي انرژي بر )استانداردسازي اجباري(

12. حمايت از توليد تجهيزات پربازده انرژي
13. کاهش رشد پيک مصرف

ESCO 14. حمايت از شرکت هاي خدمات انرژي
15. توسعه قراردادهاي دو جانبه

فيبرنوري  شبکه  ظرفيت هاي  از  تجاري  بهره برداري  حق  واگذاري   .16
برق کشور به بخش خصوصي، تعاوني و يا عمومي غير دولتي

17. توسعه مبحث مهندسی ارزش در کليه طرح های صنعت برق
با کشورهای  18. راهبری الزم در توسعه صادرات و مبادله برق کشور 

همجوار
19. افزايش قابليت اعتماد شبکه با اصالح سيستم های حفاظتی و کاهش 

عملکرد ناخواسته سيستم های حفاظتی
20. توسعه بازار و بورس برق از دو طرف عرضه و تقاضا

* آب:
1. تجهيز چاه ها به کنتورهای هوشمند 

2. تهيه و اجرای برنامه عمل و تامين منابع مالی برای بازسازی، مرمت، 
اصالح و عالج بخشی تاسيسات آبی

3. طرح استقرار و نهادينه کردن نظام بهره برداری، حفاظت و نگهداری از 
منابع و تاسيسات آب کشور

4.  مطالعه و بررسی وضعيت رودخانه های نيازمند ساماندهی مرزی
5. برنامه ريزی و اولويت بندی پروژه های سامان دهی رودخانه های مرزی

رودخانه هاي  حريم  و  بستر  حد  تعيين  ساماندهي،  اجراي  و  مطالعه    .6
کشور 
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7.  طراحی و استقرار سيستم نرم افزار مديريت يکپارچه اطالعات و آمار 
حفاظت و بهره برداری از آب های زيرزمينی 

8.  طراحی و استقرار سيستم نرم افزار مديريت يکپارچه اطالعات و آمار 
حفاظت و بهره برداری از آب های سطحی

9. طرح استقرار و نهادينه کردن نظام بهره برداری، حفاظت و نگهداری از 
منابع و تاسيسات آب کشور

در  آبخوان داری  و  مصنوعی  تغذيه  طرح های  عملکرد  ارزيابی   .10
حوضه های آبريز 

11. اجرای طرح های تغذيه مصنوعی و آبخوان داری در حوضه های آبريز
12. به هنگام سازی اطلس منابع آب کشور در سطح محدوده های مطالعاتی

13.  مطالعه و تعيين شاخص های بهره وری آب در بخش های مختلف و 
سنجش و پايش آنها

14. اندازه گيری، مطالعه و شناسايی کيفيت منابع آب زيرزمينی 
15. ارائه برنامه های حفاظت، احيا و مرمت سازه های تاريخی آب

16. تجهيز قنوات و چشمه ها به ابزار اندازه گيری 
17. مهار آب از طريق ذخيره سازی در مخازن سدها

18. توسعه و ايجاد شبکه های آبياری زهکشی 
19.  تامين و استحصال آب از طريق مديريت ابرها 

20.  طرح تحقيقات کاربردی 

* آب و فاضالب: 
1. اجرا و توسعه طرح هاي توزيع آب شهری

2. مطالعه و شناسايي طرح هاي مجتمع هاي آبرساني روستايي

3. اجرا و توسعه طرح هاي آبرساني به روستاها با اولويت اجراي طرح هاي 
مجتمع هاي آبرساني روستايي دارای توجيه فنی و اقتصادی

4. اجرای عمليات اصالح، بازسازي و نوسازی شبکه های آب شهرها و 
روستاها

5. ارتقاء، ايمن سازي و توسعه سامانه هاي گندزدايي آب
6. توسعه شبکه آزمايشگاهي ميکروبي و بيولوژي آب 

7. تامين و استحصال آب از طريق شيرين سازی توسط بخش غيردولتي
8. اجرا و توسعه طرح هاي فاضالب شهرها

9. ارزيابي و پايش تعداد طرح هايي که تمام يا بخشي از آن به بهره برداري 
مي رسند

10. مطالعه طرح هاي فاضالب شهرها
11. مطالعه، شناسايي و تحقيق در فناوري هاي نوين تصفيه فاضالب 

12. پياده سازي الگوي بهينه مصرف آب شرب و بهداشتي در کشور
13. فرهنگ سازی و آموزش همگانی در راستای رعايت الگوی مصرف

14. مطالعه و تعيين قيمت تمام شده آب شرب در کليه شهرها و اصالح 
تعرفه های فروش

15. تجهيز حوزه هاي مستقل شبکه توزيع به لوازم اندازه گيري هوشمند 
16. انجام مطالعات و شناسايی نشت های انشعابات، شبکه توزيع، خطوط 

انتقال و مخازن
17. انجام مطالعات آب بدون درآمد و باالنس آب

و  مشاورين  پرسنل،  براي  تخصصي  آموزشی  دوره هاي  برگزاري   .18
پيمانکاران مرتبط
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ج- تنوع بخشي به تامین مالي طرح هاي اولویت دار صنعت آب و برق: 

جدول شماره  37 -  تامین مالي طرح هاي عمراني وزارت نیرو طي سال هاي دولت یازدهم )میلیارد تومان(

1392139313941395عنوان

296054522952717منابع عمومي ملی و استانی1
61475210190ماده 180 قانون برنامه پنجم2
1600020002000انتشار اوراق مشارکت3
1891 55019160فروش و تهاتر اموال و دارايي ها4
015625405890اسناد خزانه اسالمي5
0006259تهاتر بدهي هاي بانکي6
2765753900خشکسالي7
704157241054027صندوق توسعه ملي8
1200128900فاينانس چين9
18770360397بانک هاي توسعه اي10
--275433180توازن استاني و 2 درصد نفت وگاز11
1270162317002500منابع داخلي12
0144741105809تسهيالت خاص صندوق توسعه ملي براي آب هاي مرزي و شبکه هاي سيستان13
0521439630عوارض خاص براي توسعه آب و برق روستايي و تجديد پذير14
0002500تسهيالت ماده56 براي تامين ورق طرح هاي آبرساني15
005001000تسهيالت خاص صندوق توسعه ملي براي آب روستايي16

0002200اوراق صکوک اسالمی17

1146162811521282سرمايه گذاري بخش خصوصي در پروژه هاي آب و فاضالب18

11919170872060837292جمع
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د- سرمایه گذاري خارجي در طرح هاي حوزه آب، برق و 
فاضالب: 

را  زمينه  پسابرجام،  دوران  در  اقتصادي کشور  تحوالت  کنوني  روند 
براي حضور و فعاليت بخش خصوصي داخلی و خارجی در زمينه های 
مختلف کشور از جمله صنعت آب و برق فراهم ساخته است. بدون 
ترديد در چنين شرايطي و در راستای سياست هاي دولت تدبير و اميد 
در جهت  نيرو تالش  وزارت  وظيفه  مهمترين  پساتحريم،  دوران  در 
تسهيل روند سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلی و خارجی و رفع 
يکی  بنابراين  است.  بوده  مسير  اين  در  احتمالي  موانع  و  مشکالت 
اولويت های وزارت نيرو در دولت يازدهم فراهم آوردن  از مهمترين 
و  آب  بخش  در  خارجی  سرمايه گذاری  جذب  برای  مناسب  شرايط 
برق در چارچوب اقتصاد مقاومتی قرار داشته است. به عبارت ديگر،  
روز  فناوری  از  استفاده  با  محصوالت  توليد  افزايش  اشتغال،  توسعه 
دنيا، توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي و جلب و جذب سرمايه 
داخلي و خارجی و دستيابی به رشد و توسعه اقتصادی پايدار از اهداف 
بخش آب و برق بوده که تامين سرمايه آن از طريق مشارکت بخش 
خصوصي داخلي و خارجي با تاکيد بر سرمايه گذاری خارجی صورت 
افزايش  حوزه  در  نيرو  وزارت  راهبردهای  بنابراين  است.  پذيرفته 
سرمايه گذاری در دولت يازدهم روي محورهاي زير قرار داشته است:

قراردادی  ترتيبات  قالب  در  خارجی  مستقيم  سرمايه گذاری  * جذب 
)B.O.O وB.O.T( با هدف انتقال دانش و تکنولوژی روز دنيا و حمايت 

از ساخت داخل با اولويت:
- تکميل طرح های نيمه تمام

- سرمايه گذاری مشترک بين المللی
- توسعه صادرات و ترانزيت برق از طريق ايران به کشورهای همجوار

* فاينانس خارجی با اولويت استفاده از:
- وام های کم بهره و بلندمدت 

- تکميل طرح های نيمه تمام
سازندگان  مشاوره ای،  پيمانکاری،  ظرفيت  از  حداکثری  استفاده   -

تجهيزات و خدمات مهندسی داخلی
- بهسازی و افزايش بهره وری طرح های فرسوده صنعت آب و برق با 

تکيه بر نوآوری و فناوری های جديد

تحقق اين برنامه ها، راهبردها و اهداف در دولت يازدهم، با همکاری 
بانک  کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  جمله  از  دولت  ارکان  همه 
مرکزی، بانک های عامل، وزارت امور اقتصادي و دارايی، وزارت نفت، 
سازمان حفاظت محيط زيست در ارائه مجوزهاي الزم، تامين منابع 

مالی طرح ها و ارائه تضامين صورت گرفته است.
در راستای ماموريت وزارت نيرو در امور سرمايه گذاری، يعنی تسهيل 
روند سرمايه گذاري بخش خصوصي )داخلی و خارجی( و رفع موانع 
از 400  نيرو، بيش  احتمالي، دفتر سرمايه گذاری وزارت  و مشکالت 
جلسه با سرمايه گذاران خارجی از 42 کشور مختلف عمدتًا اروپايي و 
بين المللي شامل يونسکو، کميسيون  نهادهاي  از  آسيايي و 3 هيات 
و اتحاديه اروپا )در مجموع 150 درخواست سرمايه گذاری خارجي به 
ارزش تقريبی 100 ميليارد دالر( برگزار کرده است. در همين راستا، 
دولت  اول  )از  مذکور  مدت  طی  نيرو  وزارت  فعاليت های  مهمترين 

يازدهم تا پايان فروردين 96( به شرح زير است:
1. تهيه کتابچه راهنمای سرمايه گذاری خارجی در بخش آب و برق 

ايران )موجود بر روی سايت دفتر سرمايه گذاری(
در  خارجي  فاينانس  و  سرمايه گذاري  فرآيندهاي  فلوچارت  تهيه   .2

بخش آب و برق ايران )موجود بر روی سايت دفتر سرمايه گذاری(
قابل سرمايه گذاری در بخش آب و  پروژه هاي   و  3. معرفی طرح ها  

برق به سرمايه گذاران داخلي و خارجی
4. معرفی قوانين و مقررات سرمايه گذاری در بخش آب و برق ايران 

)موجود بر روی سايت دفتر سرمايه گذاری(

برق  آب،  در صنعت  گذاري  افزايش سرمايه  راستاي  در  مجموع  در 
و فاضالب در دولت يازدهم )از اول دولت يازدهم تا پايان فروردين 
96( اقدامات زير به تفکيک در بخش برق و آب و فاضالب صورت 

پذيرفته است:

* بخش برق
همانگونه که جداول 38 تا 40 و نمودار 22 و 23  نشان مي دهد در 
دولت يازدهم تعداد  699 پروانه احداث/ موافقت نامه اصولي به ارزش 
در  داخلي  و  براي سرمايه گذاران خارجي  ميليارد دالر  تقريبی 28/3 
ارزش  به  پروانه  تعداد 219  اين  از  که  است  برق صادر شده  بخش 
10/5 ميليارد دالر به قرارداد خريد تضميني و تعداد 107 پروانه به 

ارزش 989 ميليون دالر به بهره برداري تجاري رسيده است. 
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جدول 38- تعداد پروژه های سرمایه گذاري که در دولت یازدهم موافقت نامه یا پروانه احداث گرفتند و هنوز به امضاء قرارداد نرسیده اند

تعدادشرح
حجمظرفیت

)میلیون دالر()مگاوات(

سرمايه گذاري داخلي

726601420نيروگاه حرارتي بزرگ

32533321999مولد مقياس کوچک
000جمع تجديدپذير

33259923419جمع داخلي

سرمايه گذاري خارجي

22153109653نيروگاه حرارتي بزرگ
000مولد مقياس کوچک

1916752713جمع تجديدپذير
411698512366جمع خارجي

3732297715785جمع

جدول 39- پروژه های سرمایه گذاري که در دولت یازدهم به امضاي قرارداد خرید تضمیني رسیده اما تاکنون به بهره برداري نرسیده اند

حجمظرفیتتعدادشرح
)میلیون دالر()مگاوات(

سرمايه گذاري داخلي

1249604250نيروگاه حرارتي بزرگ

14517091025مولد مقياس کوچک

45546734جمع تجديدپذير
20272156009جمع داخلي

سرمايه گذاري خارجي

1075294141نيروگاه حرارتي بزرگ

000مولد مقياس کوچک

7275346جمع تجديدپذير
1778044487جمع خارجي

2191501910496جمع
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جدول 40-  پروژه های سرمایه گذاري که در دولت یازدهم به بهره برداري رسیده اند

حجمظرفیتتعدادشرح

)میلیون دالر()مگاوات(

سرمايه گذاري داخلي

3492393نيروگاه حرارتي بزرگ

70500300مولد مقياس کوچک

24130200جمع تجديدپذير
971122893جمع داخلي

سرمايه گذاري خارجي

000نيروگاه حرارتي بزرگ

000مولد مقياس کوچک
105996جمع تجديدپذير

105996جمع خارجي

1071181989جمع
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نمودار23-  مجوزهاي صادر شده براي سرمایه گذاري در بخش برق )میزان سرمایه گذاري(

*  بخش آب و فاضالب
در دولت يازدهم در بخش آب و فاضالب تعداد 99 قرارداد به ارزش 

تقريبی 62 هزار ميليارد ريال امضا شده است که تعداد 19 قرارداد به 
ارزش 2845 ميليارد ريال به بهره برداري تجاري رسيده است.
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نمودار 24- سرمایه گذاري در بخش آب و فاضالب پروژه های B.O.O،  B.O.T، R.O.T، بیع متقابل و برق آبي
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روابط بين الملل،  توسعه صادرات 
و پشتيباني صنایع  برق و آب
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و  آب  در صنعت  شده  ايجاد  ظرفيت های  و  توانمندی ها  به  توجه  با 
برق کشور که در صورت حمايت اصولی و رفع موانع موجود رقمی 
معادل 20 ميليارد دالر درآمد ارزی را به خود اختصاص خواهد داد، در 
انسجام بخشي هاي الزم، مرکز توسعه صادرات و پشتيباني  راستاي 
افزايشی  روند  ايجاد شد.   نيرو  وزارت  در ساختار  برق  و  آب  صنايع 
صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق و اخذ رتبه اول 
در ميان ساير خدمات طی سنوات اخير نشانگر اهميت اين موضوع 
با استناد به گزارش سازمان توسعه تجارت، سهم بخش نيرو  است. 
الي 1395  در صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال هاي 1392 
حائز رتبه برتر شده است. در گزارش هاي سازمان توسعه تجارت سهم 
صادرات خدمات فني و مهندسي صنعت آب و برق درسال1392 به 
به   1394 سال  درصد،   62 ميزان  به   1393 سال  درصد،   47 ميزان 
ميزان 98 درصد و در 9 ماهه سال 1395 به ميزان 48 درصد از کل 
صادرات خدمات فني و مهندسي کشور اعالم شده است. اين عملکرد 
موفق در سال 1393 منجر به عضويت وزير محترم نيرو در شورای 
عالی صادرات شد. ميزان صدور خدمات فني و مهندسي صنعت آب 
برق در طي سال هاي 1392 الي 1395 در حدود 4/5 ميليارد دالر بوده 
است. از سال  92 تاکنون شرکت های پيمانکار صنعت آب و برق کشور 
با حمايت هاي وزارت نيرو در کشورهای اتيوپی، آذربايجان، ارمنستان، 

ازبکستان، آفريقای جنوبی، افغانستان، الجزاير، پاکستان، تاجيکستان، 
ترکمنستان، سريالنکا، سوريه، سودان، عراق، عمان و کنيا پروژه های 
مختلفی را اجرا کرده اند. از مهمترين اين پروژه ها می توان به پروژه 
برق رسانی  پروژه  سريالنکا،  کشور  در  اومااويا  نيروگاه  و  سد  احداث 
به 1000 روستا در کشور سريالنکا، سد و نيروگاه سنگ توده 2 در 
کشور تاجيکستان، سد و نيروگاه راغون در کشور تاجيکستان، نيروگاه 
حيدريه و صدر در کشور عراق، تصفيه خانه کربال در عراق، نيروگاه 
تصفيه خانه  عراق،  کشور  در  رواندوز  سد  سوريه،  در  جندر  و  تشرين 
کرکوک در عراق و احداث شش واحد تصفيه خانه در کشور سودان 

اشاره کرد.
مپنا، صانير، صانرژی، پارسيان، فراب، شفاب، گوهر رود، شيمبار، ايران 
ترانسفو، توليد ملزومات برقی، تابليه، صفانيکو، پاوان پی، سابير، سابير 
بين الملل، کيان آب، طوس آب، مشانير، تونل و سد آريانا، مهاب قدس، 
عمراب، سيم نور پويا، کوثران نوين آبادان، اويول، عمران منابع اهواز، 
زالل ايران، کيسون، ساپتا، گام اراک، سينا برق، گروه صنعتی ميالد، 
ارجان پی، ميراب، نصب نيرو، متبا، کنتورسازي، قدس نيرو، سيم و 
کابل ابهر، شرکت کابل سازی افق البرز و تانا بين الملل از شرکت هاي 

فعال در پروژه هاي برون مرزي صنعت آب و برق هستند.

حوزه روابط بین الملل
توسعه صادرات و پشتیباني صنایع برق و آب
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نمودار 25- میزان صادرات خدمات فني و مهندسي در بخش هاي مختلف از سال 1392 تا نه ماهه1395
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نیرو صنعت دانش فنی مخابرات نفت، گاز راه ساختمان

نمودار 26 -پروژه های صدور خدمات فنی و مهندسی کشور طی سال های 92 تا 95 )نه ماهه( )میلیون دالر(
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7-1- تبادالت برق: 
با کشورهای همجوار خود  ايران در شرايط فعلی  جمهوری اسالمی 
شامل پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربايجان، ارمنستان، ترکيه 
و عراق ارتباط الکتريکی دارد. اين ارتباطات الکتريکی برون مرزی در 
آينده نزديک باز هم تقويت خواهد شد. بعد از روي کار آمدن دولت 
يازدهم با توجه به اينکه چشم انداز وزارت نيرو، تبديل ايران به مرکز 
در  است.  پيگيري  حال  در  موضوع  اين  بوده،  منطقه  برق  راهبردي 
اين راستا ارتباط با کشورهاي روسيه، تاجيکستان و کشورهاي حوزه 
جنوبی خليج فارس در دست بررسي، مطالعه و اقدام است. در طول 
برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، توسعه صادرات برق به کشورهای 
همجوار مورد توجه قرار دارد. در اين خصوص ميزان صادرات برق 
به کشورهای همجوار  ماهه سال 1395  نه  پايان  تا  از سال 1392 
شامل پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربايجان، ارمنستان، ترکيه 

و عراق36575 ميليون کيلو  وات   ساعت اعالم شده است که معادل 
3318 ميليون دالر درآمد ارزي داشته است. 

الزم به ذکر است مبادالت برق مهم تر از صرف صادرات برق است، 
کشورها،  در  شبانه روز  ساعات  و  فصول  برخي  در  که  معني  اين  به 
واردات برق مقرون به صرفه تر از نصب و راه اندازي نيروگاه فقط براي 
حدود چند صد ساعت کارکرد در سال است. در اين خصوص وزارت 
تشکيل کميته مشترک صادرات  در ضرورت  توجيهي  گزارشي  نيرو 
مبادالت  مرکز  به  ج.ا.ايران  تبديل  راستاي  در  طبيعي  گاز  و  برق 
منطقه اي برق تهيه کرده و در کميسيون اقتصاد هيات محترم دولت 
و کميسيون شوراي عالي انرژي مطرح کرده است. اميد است که به 
اين دولت هماهنگي و همکاري الزم در  فعلي  روند  ادامه  با  زودي 
ايجاد  نفت  و  نيرو  وزارت خانه هاي  مابين  کشور  ملي  منافع  راستاي 

شود. 
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عراق پاکستان افغانستان ارمنستان آذربایجان ترکیه

نمودار 27- حجم صادرات برق از سال 1392 تا پایان نه ماهه سال 1395 به تفکیک کشور


