
 در دولت تدبير و اميدبرق  وآب ها و دستاوردهاي صنعت  زيرساخت

 ها طرح 
سال 

1357 

شروع دولت 

 يازدهم

عملكرد 

 تاكنون

بيني تا  پيش

 1399پايان 

 بيني تا پيش

 1400نيمه 

 9/4 8/7 7/7 0/9 - (ميليون نفر)شبكه پايدار  -آبرساني روستايي

 % است. 53% و 85مند هستند. اين آمار در جهان به ترتيب  % جمعيت روستايي از نعمت آب شرب سالم بهره82/5% جمعيت شهري و 99/9 *

هزار نفر آب سالم دريافت  700ميليون و  7روستا با جمعيت  10885روستا آبرساني شده و در مجموع بالغ  بر  30به طور متوسط هر هفته به  *

 يابند.  اند. يك ميليون و هفتصد هزار نفر ديگر از جمعيت روستايي تا پايان دولت به آب شرب سالم و بهداشتي دسترسي مي كرده

 20219 18719 16008 68721 7024 (مگاوات)هاي حرارتي  شده نيروگاه ظرفيت نصب

 1163 1109 791 105 0 (مگاوات)هاي تجديدپذير  شده نيروگاه ظرفيت نصب

 3422 3347 2929 54641  4367 (تعداد روستا)رساني به روستاها  برق

در جهان به ترتيب معادل  2018% جمعيت روستايي از نعمت برق برخوردار هستند. اين آمار در سال 99/7% جمعيت شهري و 100در حال حاضر  *

 % بوده است. 79% و 96

 ها و اقدامات مديريت مصرف كاهش يافته است.  % با برنامه1% به 5ميزان رشد ساليانه اوج بار از  *

 تلفات و هدررفت شبكه توزيع نيروي برق براي اولين بار در تاريخ صنعت برق يك رقمي شده است.  *

 % از كل).57,5سال گذشته صادرات خدمات فني و مهندسي صنعت آب و برق در رتبه اول صادرات اين خدمات بوده است ( 6طي  *

  .هزارميليارد تومان بر اساس نرخ ارز جاري بوده است 40ها در صنعت برق (دولتي و خصوصي)  ساالنه حدود  گذاري ميزان سرمايه *



 تعداد طرح ها طرح رديف
تعداد 

 استان

 گذاري ارزش سرمايه

 (ميليارد تومان)

 1024 4 م.م 184/35سد با حجم مخزن  4 سد مخزني 1

 2165 2 هكتار 45000شبكه به مساحت  2 شبكه اصلي آبياري و زهكشي 2

 8290 7 مگاوات 982نيروگاه با ظرفيت  8 حرارتي  نيروگاه 3

 357 2 مگاوات 40/8نيروگاه به ظرفيت  8 تجديدپذير  نيروگاه 4

 1356 5 طرح 14 ها و خطوط انتقال برق پست 5

 28 2 هزار نفر 15روستا، جمعيت  24طرح،  2آبرساني روستايي 6

 257 4 طرح 4 آبرساني شهري 7

 1068 5 هزارنفر 1609خانه، جمعيت تحت پوشش  تصفيه 7خانه فاضالب تصفيه 8

 960 2 هزار نفر 414خانه با جمعيت تحت پوشش  تصفيه 2 خانه آب تصفيه 9

10 
سيستم بازچرخاني، خط انتقال، 

 سازه  كنترلي،اليروبي
 395 2 طرح 2

 استان 15طرح در   53                     15900
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 افتتاح مركز پايش صنعت برق كشور *

 برداري از سامانه بيمه حوادث مشتركين برق اندازي و بهره راه *

 هاي مسي با كابل خودنگهدار در استان خراسان شمالي % شبكه فرسوده فشار ضعيف و جايگزيني سيم100اصالح  *

 99برنامه عبور موفق از دوره اوج مصرف برق در تابستان  *

 ايران -ب-الف-پويش هرهفته 

  1399هاي افتتاح شده تا پايان مرداد  طرح

 طرح در گستره كل كشور                      4                                                                



 تعداد طرح ها طرح رديف
 گذاري ارزش سرمايه

 (ميليارد تومان) 

 سد  14 سد ملي 1

34100 

  

 شبكه  8 شبكه اصلي آبياري و زهكشي 2

 نيروگاه  15 حرارتي  نيروگاه 3

 نيروگاه  25 تجديدپذير  نيروگاه 4

 طرح 21 و خط انتقال برق  پست 5

 طرح  43 آبرساني روستايي 6

 خانه  تصفيه 11 خانه فاضالب تصفيه 7

 خانه  تصفيه 10 خانه آب تصفيه 8

 طرح 46 هاي سازوكاري طرح 9

 193 جمع

  

 ايران -ب-الف-پويش هرهفته 

 1399هاي باقي مانده تا پايان سال  طرح



 طرح ها  
سال 

1357 

شروع دولت 

 يازدهم

عملكرد 

 تاكنون

بيني تا  پيش

 1399پايان 

 بيني تا پيش

 1400نيمه 

 57 49 43 144 19 (تعداد)سد ملي 

 برداري رسيده است. روز يك سد ملي به بهره 50در اين دولت به طور متوسط هر  1400تا نيمه  *

 333 329 324 2123 552  (هزار هكتار)شبكه اصلي آبياري و زهكشي 

 % از محل صندوق توسعه ملي) بوده است. 55هزار ميليارد تومان ( 38هاي آبياري و زهكشي  گذاري براي ساخت سدها و شبكه سرمايه *

 رسد. هزار نفر مي166هزار نفر است و تا پايان دوره به 150هاي آبياري و زهكشي تاكنون  زايي مستقيم ناشي از شبكه اشتغال *

 53 48 39 119 27 (تعداد)خانه آب شهري  تصفيه

 96 87 76 168 4 (تعداد)خانه فاضالب شهري  تصفيه

 خانه آب شهري افتتاح شده است.  خانه فاضالب شهري و هر دو ماه يك تصفيه به طور متوسط هر ماه يك تصفيه 1400تا نيمه  *

 95 89 85 30 0 (تعداد)كن  شيرين آب

 كن افتتاح شده است.  شيرين به طور متوسط هر ماه يك سامانه آب 1400تا نيمه  *

 در دولت تدبير و اميدبرق  وآب ها و دستاوردهاي صنعت  زيرساخت


