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مهم ترين تهديد اصلي پيش رو در جهان

تکنولوژی
اجتماعي
جغرافیای سیاسي
زیست محیطي
اقتصادی

اصهاي دنيا ا من ر مجمع جهاني اقتصاد
بر سايرهای
اثرگذاری وضعيت منابع آبي ري
بخش
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همبسته بودن بخش آب و انرژی

5

همبسته بودن بخش آب ،انرژی و غذا

6

گفتمان جديد در صنعت آب و برق :مبتني بر مديريت تقاضا
تقویت فضای گفتمان،
ارتقای سطح تعامل و مفاهمه با همه ذینفعان
و مدیریت تقاضا درعرصه آب و برق

حکمراني خوب منابع محيط زيستيِ آب ،خاک ،انرژی و پسماند
آب ،خاک ،انرژی و پسماند را باید همبسته یکدیگر دانست

• توانمندی کشورها در مدیریت همبسته این چهار منبع ،در مناطق
خشک و نیمه خشک ،معّرف سطح توسعه یافتگی آن هاست.
• سیاست های بهبود کیفیت زندگی باید متکی بر مدیریت بهبود
هم زمان در بهره برداری از هر چهار منبع باشد.
• تنها امری فنی -بوروکراتیک نیست ،بلکه امری اجتماعی،

اقتصادی ،محیط زیستی و سیاسی است.
• مدیریت همبسته آب ،خاک ،انرژی و پسماند بدون اجماع
سیاسی ،کارآمدی اقتصادی ،همبستگی اجتماعی ،تعامل
سازمانی ،به اشتراک گذاشتن داده ها و اطالعات ،و پذیرش
هزینه های تغییر رویکرد به سمت توسعه پایدار ناممکن است.

حکمراني خوب منابع محيط زيستيِ آب ،خاک ،انرژی و پسماند
مولفه های اصلي مدیریت منابع آب ،خاک ،انرژی و پسماند در میان مدت:

• اجماع ملی در پذیرش مشکالت

• راهبردها و اقداماتی مبتنی بر تجربیات گذشته و درس
آموخته های بین المللی

• دستاوردهای گذشته؛ پشتیبان تغییرات سازنده
• ظرفیت های پیش رو

• فضای علمی و متکی بر بررسی و نقد منصفانه
• بهره گیری از همه شایستگان و نخبگان

• اتکا بر شفافیت و گفت وگوی اجتماعی
• داده های شفاف

• مالحظات فنی،اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیستی
•

توسعه پایدار

اصول گفتمان صنعت آب و برق بر اساس برنامه های دولت تدبير و اميد
اولویت ها
تقدم منافع ملي

اصول
استفاده بهینه از ظرفیت های ملی ،منابع و اموال عمومی

تعامل و همکاری سازنده با سایر دستگاهها

با مدیریت آمایش سرزمین

و حضور فعال در تصمیم گیری های ملی
بهره گیری از نهادهای مدنی مرتبط و جلب مشارکت آنان در

کالن نگری

ایجاد فرصت برابر برای فعالین بخش خصوصی و دولتی

حقوق شهروندی

تعهد نسبت به مطالبات مردم

صداقت و صراحت در برخورد با مردم

و رضایت مشترکین و ذی نفعان

و روحیه انتقاد پذیری

اخالق حرفه ای

پاسخگو کردن واحدهای زیرمجموعه در برابر مردم

مدیریت مبتنی بر ارزش گذاری به سرمایه های انسانی

شايسته گزيني

بهره گیری موثر از آراء و اندیشه های تخصصی

استفاده موثر از توانمندی های تخصصی زنان و جوانان در

صنعت

مناصب مدیریتی

اصالح ساختار اداری

ارتقاء شفافیت و مقابله با فساد اداری

ارتقاء انضباط کاری و سالمت اداری

مديريت منابع آب و انرژی
 مدیریت منابع آب :ارتقای سطح مفاهمه و تعامل با سازمان ها و دولت ،ظرفیت سازی ساختار نیروی انسانی
برای اصالح مصرف و مدیریت تقاضا ،بهرهبرداری بهینه با تکیه بر پایداری منابع زیست محیطی ،تمرکز بر
احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی ،اولویت بندی طرحها با رعایت تمامی مولفات زیست محیطی،
اقتصادی و اجتماعی ،توجه و تاکید بر توسعه و تجهیز شبکه تولید ،جمع آوری و پایش آمار و اطالعات

آب نخستین اولویت کشور است که نیاز به تدبیر دارد.
 مدیریت منابع انرژی :استفاده از راهکارهای مناسب و بهرهگیری از توان تمامی فعاالن این حوزه به منظور
افزایش راندمان ،کاهش تلفات و مدیریت تقاضا توام با افزایش ظرفیتهای نیروگاهی  ،تادیه مطالبات بخش
غیردولتی و بازسازی شبکه های انتقال وتوزیع.

همانقدر که احداث یک نیروگاه چند هزار مگاواتی موجب رضایت است ،کاهش چند هزار
مگاوات مصرف نیز به همان اندازه مسرت بخش است.
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عدم تناسب آب بها با قيمت تمام شده
(كشاورزي ،صنعت و شرب) و افزايش
قيمتها و نرخ تورم

عدم تأمين منابع كافي براي تعمير و
نگهداري از تاسيسات و بهرهبرداري
كارآمد و درست از آنها

منابع ناكافي مالي
(تفاوت هزينه تمام شده و آببها)

عدم تناسب نرخ تعرفه با ساير اقالم
هزينهاي مردم و تمايل به افزايش
مصرف

تنزل كيفيت خدمات آب و ناپايداري طرح هاي
توسعه منابع آب

اهم راهبردهای بخش آب و پساب
• ارتقاء سطح تعامل و مفاهمه در سازمان دولت ،بویژه شورای عالی آب ،ایفای مسئولیت های مشترك تامین امنیت
آبی ،غذایی و انرژی در محدوده ظرفیت اکولوژیك کشور
• ظرفیت سازی ساختاری و نیروی انسانی برای اصالح الگوی مصرف ،مدیریت تقاضا و همکاری های منطقهای
• استقرار حکمرانی خوب براساس اصول و فرآیند مدیریت بهمپیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطوح
ملی ،حوضههای آبریز و محلی و نیز ایجاد و توسعة نهادها و تشکلهای مردمی

• استقرار نظام بهرهبرداری بهینه با تأکید بر پایداری منابع طبیعی و محیطزیست و تعادلبخشی در عرضه و تقاضای
آب و پایش دقیق و بهنگام کمی و کیفی منابع و مصارف آب
• صیانت از ذخایر آب کشور با تمرکز بر احیاء و تعادلبخشی و جبران تراز منفی آب زیرزمینی
• کاهش تلفات آب در شبکه های توزیع
• اولویت بخشی به تامین حقابه های زیست محیطی تاالب ها ،دریاچه ها و رودخانه های کشور
• توسعه همکاری های بین المللی با هدف انتقال دانش و فناوری های بهنگام

اهم برنامه ها در بخش آب و پساب
• توسعه شبکه تولید ،جمع آوری و پردازش آمار و اطالعات پایه بعنوان پیش نیاز برنامه ریزی های ضروری
• بازنگری و اصالح ساختار مدیریت آب کشور متناسب با اصول و ضرورت های مدیریت توأمان عرضه و تقاضا ،جامع
نگری در کل چرخه آب ،اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین با تاکید بر حوضه های آبریز بمنزله واحد اصلی
مدیریت بهم پیوسته منابع آب

• تدوین و ارائه گزارش ملی آب مبتنی بر داده های قابل اعتماد ،آسیب شناسی وضعیت فعلی ،چشم انداز آینده و
راهکارهای تعدیل مشکالت و حرکت های اصالحی
• نهایی کردن تدوین و تصویب سند جامع آب کشور با مشارکت همه ذینفعان
• تداوم طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و کاهش برداشت از این منابع به میزان  8میلیارد متر مکعب
• استقرار نظام حسابداری ملی آب
• بازنگری در سدهای درحال طراحی و ساخت برمبنای داده های معتبر هیدرولوژیك ،تغییرات اقلیمی ،توجیه اقتصادی

و ارزیابی آثار زیست محیطی

اهم برنامه ها در بخش آب و پساب
• تأمین پایدارآب شرب سالم و بهداشتی مورد نیاز آحاد جامعه در شهرها ،روستاها
• توسعه سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضالب ،بازچرخانی و استفاده از پساب
• پایش کمّی و کیفی منابع آب و اعمال استانداردها برای جلو گیری از ورود آالینده ها و تخلیه فاضالب خام به
محیط های پذیرنده طبیعی
•
•
•
•

تنوع بخشی به سامانه های تولید و توزیع آب شرب و بهداشتی و بهره گیری از آب های غیرمتعارف
توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی بویژه در جهت انتقال دانش و فناوری و جلب سرمایه خارجی
توسعه تحقیقات ،پژوهشهای کاربردی و استفاده از فناوریهای نوین
برنامه ریزی و اقدام جهت تامین پایدار نیروی انسانی واجد شرایط مورد نیاز از جمله از طریق:
 همکاری با مراکز آموزش عالی کشور و سازمان ها و مراکز تخصصی بین المللی
 دوره های ترویجی کارورزی
 تحصیالت تکمیلی در شاخه های علوم اجتماعی
 تحصیالت تکمیلی در زمینه های دیپلماسی آب

اهم برنامه ها در بخش آب و پساب
• هماهنگی و همکاری با سازمانها و مراکز مرتبط و ذینفعان جهت برنامه ریزی و اعالم «دهه همکاری ملّی برای آب»
با هدف:
 استفاده از تنگناهای آبی برای تقویت حس همدلی ،گفتگو ،همبستگی و جنبه های اجتماعی عرصه آب (مدیریت
تقاضا)
 بازنمودن کانالهای تصمیم سازی بر روی ذی نفعان و توسعه مشارکت پذیری در اجرای برنامه ها
 تقویت همکاری های بین رشته ای و چند انضباطه در داخل سازمان دولت و نیز با خارج از آن
 بازسازی حکمرانی در عرصه آب با رویکرد جامعه محور حضور فعال بخش خصوصی ،شفاف سازی ،پاسخگویی و
گردش آزادانه اطالعات
 تقویت ارتباطات بین المللی و انتقال دانش و فناوری های بهنگام
 آمادگی بیشتر در جهت همکار های منطقه ای در حوضه های آبریز مشترك با کشورهای همسایه
 تشویق بخش خصوصی و تسهیل ورود سرمایه های غیر دولتی (داخلی-خارجی) در طرح های آب و پساب
 تدارك الزم برای احراز میزبانی «اجالس جهانی آب در سال  »1403و ارتقای همه جانبه سطح و کیفیت
حکمرانی آب در کشور که منجر به دسترسی به چشم انداز توسعه بلند مدت و پایدار آب محور می گردد.

بخش برق و انرژی های تجدیدپذیر
تولید برق (280تراوات ساعت)

رتبه اول در منطقه

1

ظرفيت نامي نيروگاه ها ( 77هزارمگاوات)

رتبه اول در منطقه و رتبه چهاردهم در جهان

2

ظرفیت نصب شده کل کشور تا قبل از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی =  7هزار مگاوات
ظرفیت نصب شده کل کشور تا کنون =  77هزار مگاوات

ايران از معدود کشورهای دارای فناوری ساخت انواع نیروگاه است
 %100تجهیزات توزیع نیروی برق
بیش از  %95تجهیزات انتقال و فوق توزیع
بومي سازی شده و در داخل تولید میشود.

چالش های عمده در بخش برق و انرژی های تجدیدپذیر
• رشد مصرف برق و باالبودن شدت مصرف انرژی
• راندمان نیروگاهها و تلفات انرژی برق
• عدم تمرکز سیاستگذاری ،تدوین راهبردها و اتخاذ تصمیمات در بخش انرژی کشور
• انباشت حجم بدهی های صنعت برق به تولید کنندگان بخش خصوصی برق ،پیمانکاران و تولید کنندگان
تجهیزات و بانکها به میزان بیش از سی هزار میلیارد تومان.
• عدم اصالح تعرفه فروش و انشعاب برق متناسب با نرخ تورّم در سنوات گذشته

• فرسودگی شبکه های انتقال و توزیع
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اهم راهبرد ها در بخش برق و انرژی های تجدیدپذیر
• ارتقا و توسعه نظام مدیریت تقاضا و اصالح الگوی مصرف انرژی با رویکرد کاهش شدّت انرژی در کشور
• توسعه و بازسازی شبکه های فرسوده انتقال و توزیع
• افزایش راندمان نیروگاهها و کاهش تلفات برق
• توسعه انرژی های نو و تجدیدپذیر
• افزایش صادرات برق
• کاهش آالینده ها و تحقق اهداف حفاظت محیط زیست
• توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات مرتبط با صنعت برق
• افزایش ظرفیت نیروگاهی با استفاده از فناوری های جدید

اهم برنامه ها در بخش برق و انرژی های تجدیدپذیر
• بهره برداری از  20هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با احداث و رویکرد افزایش بازدهی
• افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به  4هزار مگاوات در کشور
• توسعه و بهینه سازی شبکه انتقال ،فوق توزیع و توزیع برق کشور در راستای افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق

• ارتقاء متوسط راندمان (بازدهی) نیروگاه های حرارتی کشور به حداقل  40درصد
• تك رقمی نمودن تلفات شبکه توزیع برق کشور
• بهبود شاخصهای بهرهوری و قابلیت اطمینان شبکه
• سازگاری زیست محیطی و ارتقای ایمنی در فعالیت های صنعت برق
• توسعه زیرساختهای هوشمندسازی شبکه برق و ایجاد ارزش افزوده از طریق ارائه خدمات مخابراتی و
انتقال دیتا

اهم راهبردها در بخش مدیریت منابع انساني ،علم و فناوری و پشتیباني صنعت
• توانمندسازی و ارتقای مدیریت و زیرساخت های آن بویژه توانمندسازی مدیران جوان با

رویکرد ویژه به بانوان واجد شرایط برای سطوح مدیریتی
• توسعه مدیریت دانش و شرکت های دانشبنیان
• توسعه ارتباطات بین المللی برای جذب سرمایه خارجی و انتقال دانش و فناوری
• تقویت توان تولید کنندگان و پیمانکاران متناسب با فعالیت های صادراتی

• طراحی و تدوین نقشه راه فناوریهای نوین و انتقال و بومیسازی آنها

اهم برنامه ها در بخش مدیریت منابع انساني ،علم و فناوری و پشتیباني صنعت
• شایسته گزینی در بکارگیری نیروی انسانی برای مسئولیت های ستاد وزارت نیرو و شرکت های تابعه با
برنامه ریزی الزم در جهت:
 تدوین و انتشار شرایط احراز شغلی
 گزینش نیروی داوطلب و شایسته براساس شرایط احراز اعالم شده
• تدوین و اعمال ضوابط الزم برای ارتقای شفافیت و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری ها
• تدوین برنامه اجرایی الزم برای اجرای «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات»
• افزایش آگاهی های عمومی و ارتقای سطح مشارکت ذینفعان در تصمیم سازی ها
• افزایش بهره وری نیروی انسانی و بهبود نظام جبران خدمات
• اجرای آموزش های مورد نیاز طرح صالحیت حرفه ای

اهم برنامه ها در بخش مدیریت منابع انساني ،علم و فناوری و پشتیباني صنعت
• افزایش کمی و کیفی آموزش های مدیریت و تربیت مدیران جوان و کارآمد
• توسعه پژوهش و فناوری از طریق:
 اجرای نقشه راه تحقیقات و توسعه فناوری های ضروری
 تهیه نقشه راه تحقیقات و توسعه فناوری نوین
 گسترش ارتباطات و فعالیتهای علمی بینالمللی و تعامل سازنده با مراکز آموزش عالی کشور
 تقویت صندوق حمایت از تحقیقات صنعت برق
 بهنگام سازی قطب های آموزشی موجود و ایجاد قطب های تخصصی – آموزشی مورد نیاز

متن کامل برنامه وزارت نیرو در دولت دوازدهم در پرتال وزارت نیرو در دسترس عموم
بهویژه فرهیختگان و دانشگاهیان قرار دارد

www.moe.gov.ir

در رویکرد جدید مدیریت آب و برق همراستا با سیاستهای
دولت تدبیر و امید
ظرفیت ها و دیدگاه های جامعه علمي کشور ،نقطه اتکای
پیشرفت و توسعه پایدار کشور است.
وزارت نیرو دست همکاری خود را به سوی نخبگان کشور
گشوده است.

