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 کردم، مطرح را مصرف الگوی اصالح ی مسئله بنده که گذشته سال
 که آبی اگر که دادند اطالع ما به کردند، تحقیق کشورمان پژوهشگران

 به درصد ده این شود، جوئی صرفه آن درصد ده میشود، مصرف کشور در
 صنعت برای و خانگی شرب برای امروز که است ای استفاده تمام قدر

 بخشهای در کشور آب درصد نود امروز. میگیرد قرار استفاده مورد
 درصد ده - آمیز اسراف مصرف غلط، مصرف - میشود مصرف کشاورزی

 کار به گوناگون مصارف برای و صنعت برای و شرب آب برای دیگر
 مقدار کنیم، جوئی صرفه درصد ده ما کشاورزی کار در اگر یعنی. میرود

 اینقدر رسید؛ خواهد برابر دو به اینها امثال و صنعت و شرب مصرف
 - انرژی حاملهای مصرف و برق مصرف ی مسئله. است مهم مسئله
 .است مهم هم - گازوئیل بنزین،

 حرم مجاوران و زائران اجتماع در در العالی مدظله رهبری معظم مقام بیانات) 
 (1831فروردین  1 –رضوی  مطهر

. هستند بشر زندگی در مهمی بسیار مسائل فاضالب و برق آب،

 نیز دانش و علم است، انسان حیات موجب فرهنگ اصل که طور همان

 نیز انرژی کالً و برق و آب. است اساس بشر تحرک و توسعه برای

 .هستند ها انسان زندگی حیاتی موارد از غذایی مواد همانند

 برق و آب مسئله در و دارید توانمندی انسانی نیروی نیرو، وزارت در شما

 خیلی این. رویم می آن سمت به داریم یا هستیم خودکفا که بگوییم توانیم می

 صادر مهندسی - فنی خدمات زمینه این در داریم حتی ما و است مهم

 دانش و معلمین تحقیقاتی، آموزشی، مراکز همه از مورد این در. کنیم می

 .کنم می تشکر ها رشته این آموختگان

 

 مدیران و معاونین وزیر، با دیدار درمقام معظم رهبری مدظله العالی  )بیانات

 (1818فروردین  13 - نیرو وزارت ارشد

 شناسد نمی روز و شب که است اقداماتی دسته آن از مردم، برق و آب تامین

 به کرد. امروز عمل زمینه این در جهادی مدیریت و روحیه یک با باید و

 بررسی برای جلسه این و داریم قرار خاصی وضعیت در انرژی تامین لحاظ

 وضعیت از رفت برون برای توان می که است مدتی کوتاه و فوری اقدامات

  .کرد تمهید فعلی

 داخلی های ظرفیت بر تکیه با توانیم می ها تحریم و مشکالت همه وجود با

 شویم فائق مشکالت بر تر کوتاه بسیار بلکه ساله 1۱ زمانی فاصله یک در نه

  .باشیم داشته پیش در را روشنی بسیار آینده و

 حضور با "کشور برق صنعت مسائل بررسی" ویژه نشست )آیت اهلل رئیسی در

 (10۱۱مرداد  8برق  صنعت اول تراز کارشناسان و مدیران
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 ههای ویکردو ر جههادی با تقویت روحیهه   گام دوم انقالب اسالمی آغازوزارت نیرو در دولت سیزدهم مصمم است تا در 
نسبت به توسعه ظرفیتههای تهامین آب و بهرق و مهدیریت      ،گرن و برون پیشرو ،زا مولد، درون انعطاف پذیر، فرصت ساز،

رضه و تقاضای آب و برق و ارائه خدمات مطلوب آب و برق و استفاده سالم از پسهاب اقهدام نمایهد تها ضهمن      توامان ع
نسبت به ایفای ماموریت های اصلی دستگاه، با  انرژی، و آب های بخش در ابالغی باالدستی اسناد اهداف به دستیابی

 و دینهی  ههای  آمهوزه  بهه  با پایبنهدی  ظرفیت ها تمام کارگیری به و مشروع مردم مطالبات به نسبت رعایت اصل تعهد
 همهه يینفعهان، ارتقها     مشارکت جلب و اجرائی های فعالیت و مدیریت ی عرصه در ای حرفه اخالق رعایت و اخالقی
 سرمایه های انسانی اقدام نماید.  تخصصی های توانمندی از موثر اداری و استفاده سالمت و شفافیت

 اصول اساسی برنامه وزارت نیرو در دولت کار و تالش بشرح زیر می باشد:     

 حصول اطمینان از تامین آب و برق مطمئن و پایدار در جهت رفع نیازهای متعارف بخش های مختلف کشور 

  ارتقای حکمرانی و بهره وری آب از طریق استقرار مدیریت بهم پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در
رعایت اصول توسعه های آبریز و محلی و نیز اجرای طرح های توسعه و بازچرخانی پساب با  سطح ملی، حوضه

محیطی با  زیست و اقتصادی ی،مختلف اجتماعهای  سرمایهو هماهنگی متقابل بین ، آمایش سرزمین پایدار
 مشارکت مؤثر يینفعان 

  ارتقا  تاب آوری شبکه برق کشور با تمرکز بر توسعه ظرفیت تامین برق پایدار، امنیت عرضه و تقاضا، بهبود
 کیفیت و حفظ محیط زیست با گسترش انرژی های تجدید پذیر

 ارائه استمرار پایداری و برق و آب بنگاههای فمصار و منابع در تعادل ایجاد منظور به برق و آب اقتصاد بهبود 
  خدمات

 ارتقا  سطح پژوهش و فناوری با تاکید بر تقویت توان ساخت داخل 

 محیط کسب و کار در صنعت آب و برق از طریق تعامل حداکثری با بخش خصوصی و تعاونی ها، بهره  بهبود
 مندی از ظرفیتهای قانونی، حضور فعال در بازارهای ملی و بین المللی و جذب سرمایه 

  ارزش گذاری به سرمایه های انسانی و بهره گیری موثر از آرا  و اندیشه های تخصصی 

 منابع و اموال عمومیهای ملی، ظرفیت  استفاده بهینه از 

  

 مقدمه

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#6
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#5
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#5
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 تدوین و نظارت هدایت، سازماندهی، ریزی، برنامه سیاستگذاری،مبنی برتحقق ماموریت خود  منظور به نیرو وزارت
 جمهوری مقدس نظام انداز چشم و اهداف چارچوب در را خوداقدامات  ،در حوزه برق، آب و آب و فاضالب مقررات
 رعایت با کشور عظیم های ظرفیت به متکی و اسالمی انقالب های ارزش و ، آرماناصول بر تاکید با ،ایران اسالمی
 .رساند می انجامهای ملی و اجتماعی  مسئولیت و ای حرفهاصول 

زحمتکش این وزارت می امه کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان خدوم و نکه میثاق  رنامهباین ارزش های حاکم بر 
 :می باشد  باشد، به شرح زیر

 انقالب اسالمی نعمتان کلیه آحاد جامعه و مردم به عنوان ولی کسب رضایت الهی و به نسبت تعهد (1

 حرکت در جهت تحقق اهداف و آرمان های انقالب اسالمی ایران به ویژه گام دوم انقالب (2

 خطیر مسئولیت این ایفای در خود های توانمندی و ستعدادهاروحیه جهادی و کلیه ا کارگیری به (8

 اجرائی های فعالیت و مدیریت در ای حرفه اصول رعایت و اخالقی و دینی های آموزه به التزام (0

مدت و  کوتاه نگرش بر نگری کالن و تقدم دستگاهی و بخشی منافع بر کشور مصالح و ملی منافع تقدم (5
  بخشی

 منابع بین نسلیرعایت مالحظات زیست محیطی و حفظ  (6

مصرف  شدت و میزان کلیه بخش ها و يینفعان وزارت نیرو برای جلوگیری از اسراف و کاهش مشارکت جلب (7
 انرژی

استفاده از ظرفیت های عظیم داخلی و اتکا به توان ملی برای تامین نیازها، اجرای پروژه ها و عملیاتی کردن  (3
 برنامه ها

  ملی شده پذیرفته معیارهای و استانداردها رعایت (1

 و نمایندگان آنها  مردم برابر در زیرمجموعه واحدهای ییپاسخگوو  يینفعان با برخورد در صراحت و داقتص (1۱

 اداری متناسب با شرایط ویژه کشور و ماموریت خطیر وزارت نیرو در این برهه زمانی ساختار اصالح (11

ظرفیت منابع انسانی برای اجرای تجارب و  از اثربخش گیری بهره ،وزارت نیرو انسانی های سرمایه تاکید بر (12
 مدیریتی مناصب در از جوانان و استفاده برنامه ها

 ی اجراییدستگاهها سایر با و موثر سازنده همکاری و ، هم افزاییتعامل (18

 اداری فساد با مقابله و شفافیت ارتقا  برای تالش (10

 صنعت در دولتی و خصوصی اقتصادی در بخش فعالین برای برابر فرصت ایجادجلوگیری از انحصار طلبی و  (15
   برق و آب

  

 ارزش های حاکم بر برنامه
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مهمترین  ،«ایران اسالمی جمهوری محترم ریاست ابالغی های سیاست»و « اسالمی انقالب دوم گام بیانیه»عالوه بر 
به  خواهد بوداسناد باالدستی که در تدوین این برنامه مدنظر قرار گرفته و مبنای برنامه ریزی و اقدامات وزارت نیرو 

 شرح زیر است:

 محورها و بندهای مرتبط با حوزه ماموریت وزارت نیرو نام سند

  های سیاست

 در نظام  کلی

 "انرژی"  زمینه

 . انرژی  شدت  کاهش و  مصرف  سازی بهینه ه 7 - الف قسمت

  برای  تالش و  محیطی  زیست  مسائل  رعایت با  آن از  استفاده و کشور  انرژی  منابع در  تنوع ایجاد ه 1 - ب قسمت

 . آبی  انرژیهای  اولویت با تجدیدپذیر  انرژیهای  سهم  افزایش

  خورشیدی و  بادی  قبیل از ها نیروگاه ایجاد و نو  انرژیهای  فنی  دانش و  آوری فن  کسب  برای  تالش ه 0 - ب قسمت

 کشور در  گرمایی  زمین و  سوختی  پیلهای و

 کلی های سیاست

  زمینه در نظام

 "آّب منابع"

 آبریز های حوضه در سرزمین آمایش و پایدار توسعة اصول اساس بر آب چرخة کل در مدیریت جامع نظام ایجاد-1

 .کشور

 مصرف و نگهداری و عرضه و استحصال در آب سیاسی و امنیتی و اقتصادی ارزش به توجه و وری بهره ارتقای -2

 .آن

 .ممکن طریق هر از کشور در آب طبیعی غیر و طبیعی ضایعات رساندن حداقل به آب، استحصال میزان افزایش -8

 های شبکه و داری آبخوان و آبخیزداری و سد های طرح اجرای در تناسب رعایت منظور به جامع برنامة تدوین -0

 در مردم نقش تقویت و فنون و دانش ارتقای و غیرمتعارف های آب از استفاده و اراضی تسطیح و تجهیز و آبیاری

 .برداری بهره و استحصال

 .مشترک های آب منابع از استفاده اولویت و شود می خارج کشور از که هایی آب مهار -5

 کلی سیاستهای

  در زمینه نظام

 الگوی اصالح"

 "مصرف

 های شاخص بر تأکید با و زمینه این در موفق الگوهای تشویق و ارائه با وری بهره فرهنگ ترویج و توسعه ه8

 .مندی رضایت و انضباط پذیری، مسوولیت کارآمدی،

 .مصرف الگوی رعایت در عمومی نهادهای و دولتی های شرکت دولت، پیشگامی -5

 کاهش منظور به غیرقیمتی و قیمتی اقدامات از متعادل ای مجموعه اعمال با انرژی مصرف در جویی صرفه -7

 یک حداقل به و توسعه پنجم برنامه پایان تا کنونی میزان سوم دو حداقل به کشور «انرژی شدت شاخص» مستمر

 :زیر های سیاست بر تأکید با توسعه ششم برنامه پایان تا کنونی میزان دوم

 .انرژی تولید جدید های ظرفیت ایجاد در انرژی مصرف و انتقال تولید، در وری بهره افزایش به دادن اولویت -

 .انرژی مصرف و عرضه سازی بهینه منظور به کشور انرژی سامانه یکپارچه و جامع مطالعات انجام -

 کردن فراهم و مالی حمایت نظیر تشویقی های سیاست اعمال و انرژی وری بهره ملی برنامه تدوین -

 و مردمی نهادهای گیری شکل و انرژی عرضه و مصرف سازی بهینه های طرح اجرای برای بانکی تسهیالت

 .انرژی کارایی ارتقا  برای خصوصی

 اجباری استانداردهای اعمال و تدوین انرژی، مصرف و عرضه به مربوط مقررات و قوانین تصویب و بازنگری -

 الزام و آنها اجرای حسن بر نظارت نظام تقویت و بر انرژی تجهیزات و وسایل کلیه واردات و تولید برای ملی

 اسناد باالدستی
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 محورها و بندهای مرتبط با حوزه ماموریت وزارت نیرو نام سند

 .بر انرژی تولیدی فرآیندهای اصالح به کنندگان تولید

 .نوین و پذیر تجدید های انرژی سهم افزایش و برق تولید منابع سازی متنوع نیروگاهها، بازدهی افزایش -

 و برق همزمان تولید و برق بازده پر و مقیاس کوچک پراکنده، تولید نیروگاههای از برق تولید گسترش -

 .حرارت

 سیاست چارچوب در کشاورزی بخش بویژه ها بخش تمام در آب بهینه مصرف شدن نهادینه و وری بهره ارتقا  -3 

 :زیر های

 .آن سازی هنگام به و مختلف های بخش در آب مصرف الگوی ملی سند اجرای و تدوین طراحی، -

 .آب مصرف و نگهداری استحصال، سازی بهینه های طرح از حمایتی و تشویقی های سیاست اعمال -

 از جلوگیری و آب منابع کیفیت پایش آب، ضایعات کاهش برای الزم ضوابط و استانداردها اعمال و تدوین -

 .آبها آلودگی

 و شرب آب توزیع و تأمین بهینه های سامانه ایجاد کارآمدتر، آبیاری های شیوه اعمال و کشت الگوی اصالح -

 سازی بهینه

 .بیشتر اقتصادی و راهبردی ارزش براساس تولید بخش در آب مصرف و تخصیص -

 .آب چرخانی باز و مجدد استفاده برای ریزی برنامه -

 های سفره در بویژه آب مصارف و منابع بین تعادل ایجاد برای مناسب عملیاتی های برنامه اجرای و تدوین -

 .اقلیمی شرایط با سازگار سیل، و خشکسالی مدیریت اعمال و منفی تراز دارای زیرزمینی

 کلی سیاستهای

  در زمینه نظام

 "محیط زیست"

 و بمخر یها شعها و اجموا ،صوتی یها گیدلوآ ک،خا آب، ا،هو هالیندآ ملاعو و منابع لکنتر و مستمر پایش ه5

 رات،مقر و نیناقو در محیطی یستز یها¬شاخص و هااردستاندا عایتر به املزا و قلیما نامساعد اتتغییر

 .مینزسر مایشآ و توسعه یها¬برنامه

 و پسماندها مدیریت و گانیکار و سالم ورزیکشا تمحصوال ک،پا یها ژینرا از دهستفاا کربن، کم صنعت ه 3ه1

 .محیطی یستز و طبیعی ،جتماعیا دی،قتصاا یها ینمنداتو و  ها یتظرف از یگیر هبهر با ها بپسا

 ا،غذ ،منابع آب، فمصر یلگوا زیسا بهینه و جتماعیا و دیقتصاا مختلف یها بخش در تولید یلگوا حصالا ه 3ه2

 .یستز محیط با رگازسا سوختی ادمو یجوتر هبویژ ژینرا و ادمو

 کلی سیاستهای

  در زمینه نظام

آمایش "

 "سرزمین

 اقلیمی، بندی پهنه و تولید منابع با متناسب کشاورزی بخش نوسازی کشور، های مزیت افزایی هم -2 -ج  قسمت

 .پایه دانش خدمات و کاال تولید و نوین خدمات بخش سازماندهی صنعتی، تولید های زنجیره تکمیل و اصالح

 های استان ظرفیت از گیری بهره با کشور شمال و جنوب سواحل و جزایر هماهنگ ی توسعه -8 -هه  قسمت

 و پشتیبان مرتبط، صنایع استقرار و گاز و نفت و دریایی منابع اساسی، زیربناهای جغرافیایی، موقعیت همجوار،

 ده طی) فراملی تعامل تقویت با تحقیقات و ای حرفه - فنی عالی، آموزش گردشگری، بازرگانی، ی توسعه و بر انرژی

 (.ساله پنج ی برنامه دو قالب در سال

 از گیری بهره و زیربنایی امور تقویت با کشور غرب و شرق در مرزی مناطق هماهنگ ی توسعه -0 - هه قسمت

 .فرامرزی تعامل و بازرگانی آموزشی، گردشگری، ملی ظرفیت ی توسعه جهت نسبی های مزیت

 مناطق یافتگی توسعه سطح ارتقای با اجتماعی پیوندهای و وحدت ملی، یکپارچگی همگرایی، تقویت -0 - و قسمت
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 محورها و بندهای مرتبط با حوزه ماموریت وزارت نیرو نام سند

 .توسعه های کانون و ها قطب ایجاد و کشور مختلف

 .الزم تدابیر با ها استان مراکز به رویه بی های مهاجرت از پیشگیری -5 - و قسمت

ساماندهی سطوح خدمات و استقرار جمعیت در کشور با توجه به مدیریت سوانح طبیعی، حوادث و منابع  -و-8بند 

ضریب ایمنی تأسیسات زیربنایی و حیاتی و ابنیه مراکز جمعیتی و شناسی جهت افزایش  آب و رعایت شرایط زمین

  .شهرها و روستاها

های ارتباطی اصلی و شریانی سرزمین و تبدیل کشور به مرکز عبور و مرور هوایی  تقویت شبکه ریلی و راه -ز -2بند 

از، برق( و مخابرات در منطقه به منطقه برای ترانزیت کاال و مسافر و نیز ایفای نقش مرکزیت مبادله انرژی )نفت، گ

 .منظور حفظ امنیت و منافع ملی

 . های توسعه زیست در طرح ها، منابع طبیعی تجدیدشونده و حفظ محیط وری بهینه از سرمایه بهره و احیا حفظ، –ح 

 کلی سیاستهای

 مقاومتی اقتصاد

 انرژی شدت کاهش وری، بهره و اشتغال تولید، افزایش جهت در ها یارانه سازی هدفمند اجرای ظرفیت از استفاده -0

 .اجتماعی عدالت های شاخص ارتقا  و

 داخلی کاالهای مصرف ترویج و مصرف الگوی اصالح کلی های سیاست اجرای بر تأکید با مصرف مدیریت -3

 .تولید در پذیری رقابت و کیفیت ارتقا  برای ریزی برنامه با همراه

 :طریق از گاز و نفت صادرات از حاصل درآمد پذیری ضربه با مقابله -18

 .برق صادرات افزایش - 

 بازدهی دارای کاالهای تولید توسعه گاز، و نفت صنعت ارزش زنجیره تکمیل طریق از افزوده ارزش افزایش -15 

 نفتی های فرآورده و پتروشیمی محصوالت برق، صادرات بردن باال و( انرژی مصرف شدت شاخص براساس) بهینه

 .منابع از صیانتی برداشت بر تأکید با

قوانین و مقررات 

 باالدستی

 قانون اصالح الگوی مصرف انرژی -1

 کشور توسعه های برنامه دائمی قانون احکام -2

 رکشو مالی منظا یتقاار و پذیر قابتر تولید نعامو فعقانون ر -8

  آب عادالنه قانون توزیع -0

 قانون هدفمندکردن یارانه ها -5

 قانون سازمان برق ایران -6

 قانون حمایت از صنعت برق کشور -7

 اساسی  قانون 00 اصل کلی های سیاست اجرای قانون – 3

 سند ملی راهبرد انرژی کشور -1

 برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور -1۱
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 برق و انرژی

  مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی و با تکیه بر توانمندی های داخلی در سطح  355۱3صنعت برق ایران با

 جهانی از جایگاه چهاردهم و در منطقه دارای رتبه نخست میباشد. 

 تجهیزات توزیع نیروی برق و بیش از 1۱۱ایران از معدود کشورهای دارای فناوری ساخت انواع نیروگاههاست و %

 .میشود در داخل تولید و شده سازی جهیزات انتقال و فوق توزیع، بومی% ت15

  هم اکنون بورس انرژی با هدف بهبود محیط کسب و کار و امکان خرید و فروش رقابتی برق برای حضور و

 مشارکت کلیه تولید کنندگان و مصرف کنندگان راه اندازی و در دسترس میباشد.

 مگاوات می باشد که عمدتا با سرمایه گذاری بخش  35۱دپذیر بالغ بر ظرفیت نصب شده نیروگاه های تجدی

 خصوصی به بهره برداری رسیده است. 

 ( وضعیت کلی صنعت برق پس از پیروزی انقالب اسالمی را نشان می1نمودار شماره )  دهد. بر این اساس با دو

برابر شده است.  2۱برابر و  11ب بیش از ها، اوج نیاز مصرف و تولید برق به ترتی برابر شدن جمعیت طی این سال

مگاوات مصرف صنعتی جدید به تقاضای برق اضافه شده است.  1۱۱۱در واقع ساالنه یک میلیون مشترک جدید و 

 مگاوات رسیده است.   355۱3بنابراین کل ظرفیت نامی نصب شده نیروگاهی به 

 نقش صنعت برق در توسعه کشور -(1نمودار )

 

 ( 2نمودار )دهد که میزان تولید های مختلف را نشان میوضعیت ظرفیت نصب شده برق به تفکیک تکنولوژی

 13درصد و نیروگاه بخاری  25درصد و نیروگاه گازی  86درصد و نیروگاه سیکل ترکیبی  10های آبی نیروگاه

 تبیین وضع موجودفصل اول : 
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درصد( گاز  6زوت )های حرارتی شامل سوخت ماباشد. الزم به يکر است در حال حاضر سوخت نیروگاهدرصد می

 باشد.درصد( می 10درصد( و نفت گاز ) 3۱طبیعی )

 به تفکیک )مگاوات( 1011 ریت انیتا پا یروگاهینصب شده ن ینام تیظرف -(2نمودار )

 

 ( وضعیت مالکیت نیروگاه8نمودار )دهد. مطابق این های مختلف را نشان میهای مختلف به تفکیک تکنولوژی

 اند.های گازی و سیکل ترکیبی مالکیت داشتهبیشتر در نیروگاهنمودار بخش خصوصی 

 

 1311سال  انیدر پا یروگاهینصب شده ن تیظرف تیمالک تیوضع -(3نمودار )
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 ( وضعیت مشترکین را نشان می0نمودار ) درصد از  3۱میلیون حدود  8۱دهد که مشترکین خانگی با تعداد

شوند. این در درصد از مشترکین را شامل می 18میلیون حدود  5نیز با مشترکین را شامل شده و مشترکین تجاری 

میلیون کیلووات ساعت بوده  237،871به میزان  1811( کل فروش برق در سال 5حالی است که مطابق  نمودار )

کیلووات ساعت در سال بیشترین مصرف برق را به خود اختصاص  میلیارد 1۱0است. مشترکین صنعتی با مصرف 

 درصد از انرژی برق در بخش تولید )صنعت و کشاورزی( مصرف گردیده است. 5۱اند. بنابراین بیش از هداد

 

 1311 سال در برق صنعت مشترکین توزیع و تعداد -(0) نمودار

 

 

 )میلیون کیلووات ساعت( 1311های مختلف در سال  وضعیت مصارف برق در بخش -(5نمودار )

 

 

 



 12 دولت سیزدهمبرنامه وزارت نیرو در 

 

 ( وضعیت 6نمودار شماره )گونه که مالحظه  دهد. همانهای مختلف را نشان می رشد پیک مصرف برق طی سال

باشد. البته با درصد می 5.2ساله  1۱درصد و میانگین رشد  7.1ساله پیک برق معادل  0۱شود میانگین رشد می

و  1813های  توجه به اقدامات انجام شده و مجموعه تحوالت اقتصادی کشور، رشد مصرف پیک برق در سال

 به یک درصد کاهش یافته است. 1811

 

 وضعیت رشد مصرف برق در ایام پیک -(6نمودار )

 

 ولی داشته نزولی رشد نرخ%( 2.2) 1811 تا%( 3.3) 1831 های سال طی نیروگاهی جدید ظرفیت احداث روند 

 .است داشته صعودی رشد نرخ تقاضا حداکثر

 دچار کسری شده و کشور با  10۱۱شود در تابستان سال با توجه به وضعیت مصرف و تولید برق مالحظه می

 355۱3کشور در حال حاضر  یها روگاهین ینام تیظرفطور که اشاره گردید  همانخاموشی اجباری مواجه است. 

ها به حجم آب  آن دیتول زانیاست که م یآب برق یها روگاهیمگاوات از نوع ن 12۱33 این میزان از. باشد یمگاوات م

 5۱۱۱۱گرم سال حداکثر  یدر روزها یحرارت یها روگاهین یعمل تیظرفشده پشت سد وابسته است.  رهیيخ

و  ایاز ارتفاع محل نصب نیروگاه از سطح در یتابع یحرارت یواحدها یو نام یعمل تیظرف تفاوت. باشد یمگاوات م

از  شتریمتر ارتفاع ب 1۱۱هر  ی)به ازاو همواره مورد سؤال مسئولین کشور بوده است است  طیدرجه حرارت مح

 زانیدرصد از م ۱.7درجه،  15باالتر از  یهوا در دما یدرجه دما کیهر  شیافزا یدرصد و به ازا کی ا،یسطح در

 یحال حاضر با توجه به کاهش حجم مخازن آب سدها در (.ابدی یکاهش م یحرارت یهاواحد ینام تیظرف

نماید  مگاوات است. یادآوری می 0۱۱۱ طور متوسط به در تابستان ها روگاهین نیا دیتول زانیم ،یآب برق یها روگاهین

 تیاین اساس، در مجموع قابل بر مگاوات بوده است. 1۱۱۱آبی بیش از  های برق میزان تولید نیروگاه 1811در سال 

برق کشور در مصرف  ازیحداکثر ن .باشد میمگاوات  50۱۱۱ امسال تقریباً در تابستان یروگاهین یواحدها دیتول

 . رسیدمگاوات  67۱12به  مردادماه سال جاری
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  به شرح زیر می باشد: 1813در سال مصارف صنعت برق  –عدم تعادل منابع وضع 

  هزار میلیارد تومان 02منابع درآمدی فروش داخلی و خارجی برق حدود 

 هزار میلیارد تومان 66گذاری صنعت برق حدود  مصارف سرمایه 

  ها و شبکه و سایر هزینه های جاری( صنعت  )شامل خرید برق، بهره برداری از نیروگاهمصارف هزینه ای

 هزار میلیارد تومان 6۱برق بیش از 

 ها( از دولت )صنعت برق( تا  مطالبات معوق بخش غیردولتی )پیمانکاران، تولیدکنندگان برق و تجهیزات و بانک

 د.هزار ملیارد تومان می باش 51حدود  1813پایان سال 

 برای نیروگاهها( مصرفی سوخت احتساب )بدون حسابرسی سازمان گزارش و دفتری قیمت به شده تمام هزینه 

 272 تولید و تومان 3۱ فروش قیمت میانگین به توجه با که بوده تومان 118 ازا  هرکیلوواتساعت به 1813 سال

 برق، صنعت از حمایت قانون 6 بند اساس بر فروش قیمت و شده تمام قیمت التفاوت مابه ساعت، کیلووات میلیارد

التفاوت،  مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابهباقیمانده شود که  می تلقی دولت از برق صنعت مطالبات جز 

 باشد. هزار میلیارد تومان می 53حدود 

  تومان  215به در سالجاری برآورد قیمت تمام شده هرکیلوواتساعت برق بدون احتساب سوخت مصرفی نیروگاهها

 تومان آن را مشترکین پرداخت می کنند.  10رسیده است که براساس تعرفه های تکلیفی فقط 

 و فروش و شده تمام قیمت شکاف افزایش داری، نیروگاه در خصوصی بخش درصدی% 65 سهم به توجه با 

 بنابراین. باشد می افزایش حال در زیادی شیب با نیرو وزارت از خصوصی بخش مطالبات حجم ارز، نرخ افزایش

 تعهدات و ارز نرخ تغییر با ویژه به) ها هزینه رشد کنار در( برق قیمت اصالح عدم دلیل به) درآمدها نسبی ثبات

 پرداخت توانایی دولت شده موجب( است ارز نرخ از متاثر دو هر که برق تضمینی خرید یا مالی تامین ارزی

 .باشد نداشته خصوصی های نیروگاه به مناسب زمان در را مذکور زیان از ناشی مطالبات

 

 آب و آبفا

 آب کم و خشک ای منطقه در آسیا، بارش متوسط دوم یک و دنیا بارش متوسط سوم یک معادل بارشی با ایران

 بسیار توجه ضرورت که است استراتژیک و مهم چنان کشور ما، در آبی منابع و آب مسئله دلیل همین به. دارد قرار

 نیاز عمومی، بهداشت سطح افزایش شهرها، جمعیت افزون روز رشد. است ساخته دوچندان را آن به راهبردی و جدی

 های شبکه فرسودگی ها، قیمت تثبیت آب، منابع آلودگی شهرها، آب منابع محدودیت غذایی، محصوالت به گسترده

 مدیریت پیچیدگی بر و  نموده چالش دچار نیز را آب اندک منابع همین از برداری بهره و سایر مواردی که توزیع و تأمین

 کنار در تا شده سبب امر این و بوده درپی پی های خشکسالی درگیر دهه دو ما کشور. است افزوده کشور در آب منابع

 به مترمکعب 18۱۱ حدود به و یافته کاهش کشور تجدیدپذیر آب منابع سرانه جمعیت، افزایش و آب رویه بی مصرف

 منابع کمبود همچنین. دارد قرار آبی تنش شرایط در های بین المللی شاخص براساس که برسد، سال در نفر هر ازای
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 میلیارد 185 بر بالغ مخزن کسری و زیرزمینی آب منابع از رویه بی برداشت سبب ها، بارش کاهش اثر در سطحی آب

 تأمین پایداری زمینه در بخصوص کشور برای را ای عدیده مشکالت خود که شده استراتژیک منابع این از مترمکعبی

 نموده است.  ایجاد شرب آب

 متوسط از کمتر متر میلی 16.5 حدود که بوده متر میلی 280.6 برابر 13-11 آبی سال به منتهی بارش ساله 15 میانگین

 هم و بارش میزان کمترین هم که طوری به است داشته زیادی ، نوسانات بارش میزان در دهه اخیر. است درازمدت

 موضوع با هم دوره، این در کشور آب بخش ترتیب این به. است شده تجربه دوره این در ها سال ترین پربارش از یکی

 .است بوده روبرو آن از ناشی خسارات و سیل با هم و مختلف مصارف برای آب شدید کمبود و بارش کاهش

 از جلوگیری و آن مصرف وری بهره ارتقای و بهینه مدیریت آب، موضوع به پرداختن تا شده سبب مذکور موارد

کلیات وضعیت منابع آبی کشور براساس آخرین  .شود تبدیل کشور در مهم و کلیدی موضوع یک به آتی، های بحران

 استخراج شده به شرح زیر می باشد:سالیانه بیالن 

 مترمکعب میلیارد 0۱۱: درازمدت متوسط اساس بر کشور در بارندگی کل حجم 

 (بارندگی کل از% 72.5) مترمکعب میلیارد 21۱: واقعی تعرق و تبخیر میزان 

 مترمکعب میلیارد  66: رواناب میزان 

 مترمکعب میلیارد 00: نفوي میزان 

  :میلیارد متر مکعب 11۱میزان کل منابع آب تجدیدپذیر 

 میلیارد 66) مترمکعب میلیارد 13: زیرزمینی و سطحی آب منابع از مختلف مصارف برای آب برداشت کل حجم 

 .(گردد برمی کشور هیدرولوژیکی چرخه به مترمکعب میلیارد 82 و خالص مصرف مترمکعب

 (آب مصارف کل از% 31) مترمکعب میلیارد 37.2: کشاورزی بخش برداشت میزان 

 (آب مصارف کل از% 3.7) مترمکعب میلیارد 3.5: بهداشت و شرب بخش برداشت میزان 

 (آب مصارف کل از% 2.8) مترمکعب میلیارد 2.8: خدمات و صنعت بخش برداشت میزان 

 مترمکعب میلیارد 50 و 00: ترتیب به زیرزمینی و سطحی آب منابع از برداشت میزان 

 مترمکعب میلیارد 5.3: زیرزمینی آب منابع از ساالنه برداشت اضافه متوسط 

 مترمکعب میلیارد 186 بر بالغ: موجود آماری دوره طی زیرزمینی آب منابع از تجمعی برداشت اضافه میزان 

 1811 سال پایان تا محدوده 01۱ و 6۱1: ترتیب به( ممنوعه و کل) مطالعاتی های محدوده تعداد 

 مترمکعب میلیارد 31 بالغ شده، انجام های بررسی آخرین اساس بر مختلف مصارف برای ریزی برنامه قابل آب حجم

 ها  برداشت میزان آبریز، های حوضه در آب مصارف و منابع بین تعادل و پایداری به رسیدن برای که است شده برآورد

 37.2 از بایستی کشاورزی بخش مصرف میزان راستا همین در. یابد کاهش سطح این به باید مختلف مصارف برای
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و  محیط زیستمترمکعبی و افزایش این میزان به سهم  میلیارد 2۱ کاهش) مترمکعب میلیارد 67.2 به مترمکعب میلیارد

 نیز آبریز های حوضه آب منابع از مترمکعب میلیارد 1۱.7 است يکر به الزم. برسد( جبران کسری مخازن آب زیرزمینی

 .است شده لحاظ کشور ریزی برنامه قابل آب قالب در ها رودخانه جریان پایداری و محیطی زیست نیازهای برای

 بر بالغ تاکنون شده، انجام های بررسی و مقررات و قوانین چارچوب در دریاها، آب منابع به کشور دسترسی به توجه با

 شده زدایی نمک صورت به آن از بخشی که است شده صادر دریا آب برداشت برای تخصیص مجوز مترمکعب میلیارد 26

 (.شده زدایی نمک آب مترمکعب میلیون 2701) گرفت خواهد یا گرفته قرار استفاده مورد

 بخش آب کشور به شرح زیر می باشد :اصلی های  آخرین وضعیت شاخص

 شده در حوزه توسعه منابع آب  برداری ملی بهره سد 57 )از این تعداد عدد 115شده  برداری بهره ملی سدهای تعداد

 و خاک نواحی مرزی می باشد(

  میلیارد مترمکعب از حجم مخازن مذکور  1.5یلیارد مترمکعب )م 58حجم مخازن سدهای بهره برداری شده حدود

 مرزی می باشد( نواحی خاک و آب منابع توسعه جهت شده برداری بهره مربوط به سدهای

 میلیارد مترمکعب از حجم مخازن  7.3مترمکعب ) میلیارد 83.5 شده برداری بهره سدهای تنظیمی آب ظرفیت

 مرزی می باشد( نواحی خاک و آب منابع توسعه جهت شده برداری بهره مذکور مربوط به سدهای

 هزارهکتار 2833زهکشی احداث شده تاکنون بالغ بر  و آبیاری اصلی  شبکه های  

  مگاوات 12136ظرفیت نصب شده نیروگاه های برقابی تاکنون 

 هزار فقره  36هوشمند حدود  کنتورهای نصب 

باشد که در سالیان اخیر به دلیل  های اصلی بخش آب می تأمین آب شرب جوامع شهری و روستایی یکی از مأموریت

 تبدیل شده است. مسأله اصلی تصمیم گیران بخش آب به آب شرب شهرها، های متوالی و مصرف باالی  خشکسالی

درصد شهرها از نظر تأمین  73دهد  بررسی وضعیت پایداری تأمین آب شرب شهری در مرداد ماه سالجاری نشان می

شهر آب مورد نیاز خود را در نقطه سر به سر تولید و یا کمتر از آن  8۱۱آب شرب در وضعیت عادی قرار داشته و حدود 

 یا بعضاً قطعی آب می گردد.  دریافت می کنند که منجر به کاهش فشار در نقاط دریافت و

 از محیطی زیست و بهداشتی باالی حساسیت و گستردگی دلیل به نیز فاضالب سامانه های جمع آوری و تصفیه

 های فاضالب دفع و آوری جمع سیستم باشد. فقدان می حیاتی های زیرساخت از یکی و مهم و اولیه های شاخص

بر بروز مشکالت در مناطق جمعیتی تحت  عالوه آن، صحیح عملکرد در اختالل بروز یا صنعتی و بهداشتی خانگی،

 آب تامین منابع شدن آلوده زیرزمینی، های آب به فاضالب نفوي معابر، آلودگی و نامطبوع بوی ایجاد پوشش، منجر به

 .داشت خواهد پی در را مويی حشرات تکثیر و گوناگون های بیماری سرایت احتمال باالرفتن  شرب،

 :فاضالب به شرح زیر می باشد و آب بخش های شاخص وضعیت کلیات

 11.38: شهری آب شبکه پوشش تحت جمعیت میزان% 
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 76: بهداشتی و سالم آشامیدنی آب از مند بهره روستایی جمعیت میزان% 

 26.5: شهری درآمد بدون آب میزان% 

 52.5 :فاضالب تصفیه و آوری جمع های سامانه پوشش تحت شهری جمعیت میزان% 

 در مترمکعب میلیون 12.6 حدود اسمی ظرفیت با و واحد 166: آنها اسمی ظرفیت و آب های خانه تصفیه تعداد 

 روز شبانه

 در مترمکعب میلیون 5.3 اسمی ظرفیت با و واحد 256: آنها اسمی ظرفیت و فاضالب های خانه تصفیه تعداد 

 روز شبانه

 حال در) روز شبانه در مکعب متر هزار 565 اسمی ظرفیت با پروژه 16 شامل زدایی، نمک تأسیسات کل ظرفیت و تعداد

 و روز شبانه در مترمکعب هزار 865 حدود ظرفیت با پروژه 72 تعداد این از. باشد می( برداری بهره و ساخت

 به مربوط تاسیسات این ظرفیت از درصد 12. باشند می برداری بهره حال در تومان میلیارد 15۱۱ از بیش گذاری سرمایه

 سال پایان تا) باشند می خوزستان و بلوچستان و سیستان بوشهر، هرمزگان، بر؛ مشتمل کشور جنوبی ساحلی های استان

1811) 

باید توجه داشت که در برهه زمانی کنونی، با بروز پدیده تغییر اقلیم و پدیده های حدی )خشکسالی شدید و سیل های 

سهمگین( ، برنامه ریزی در این بخش باید بر مبنای ادامه روند موجود و سناریوی بدبینانه انجام شود تا قدرت پوشش 

 ه مردم دچار اختالل نگردد. دهی در شرایط حدی افزایش یافته و خدمات رسانی ب

از طرفی به دلیل تداوم خشکسالی ها در کشور، سیاست های توسعه ای کشور و استقرار فعالیت های اقتصادی مختلف 

  بخصوص آب بر، باید بر مبنای آمایش سرزمین و ظرفیت های منابع آبی مناطق مختلف انجام شود.
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   و انرژی برق

 رشد نامتعارف مصرف برق و باالبودن شدت مصرف انرژی 

 ها و تلفات انرژی برق راندمان نیروگاه 

  تفاوت زیاد بین قیمت های تکلیفی فروش و قیمت تمام شده برق 

 پایین بودن تکنولوژی تجهیزات مصرف کننده برق بخصوص در مصرف کنندگان بزرگ 

  فرسوده بودن تاسیسات و شبکه های انتقال و توزیع برق 

 عدم توسعه نیروگاههای تجدید پذیر متناسب با برنامه های باالدستی و رشد و توسعه جهانی 

  بدهیهای انباشته به نیروگاههای بخش خصوصی و بانکها و تسویه حساب بدهی این نیروگاهها به صندوق توسعه

 ملی

 ازپرداخت تسهیالت به ویژه تسهیالت ارزیناتوانی نیروگاه ها در ب 

 ها توسط بخش خصوصی های جدید در احداث نیروگاهگذاریکاهش قابل مالحظه سرمایه 

 عدم اصالح تعرفه فروش و انشعاب برق متناسب با نرخ تورّم در سنوات گذشته 

 مطابق قانون حمایت از صنعت  التفاوت قیمت تمام شده انرژی برق و انشعاب با قیمتهای تکلیفی به عدم جبران ما

 برق

 عدم تخصیص کافی منابع عمومی برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز در شبکه انتقال و فوق توزیع 

 رمزارز و ناترازی تولید و مصرف انرژی برق در ماه های گرم استخراج مراکز غیرمجاز فعالیت فزاینده رشد 

 ها  نگرانی از تامین سوخت مورد نیاز برای نیروگاه 

 

 و آبفا آب

 ها تغییرات آب و هوایی و وقوع شرایط حدی سیل و خشکسالی در کشور و پیچیدگی مدیریت این پدیده 

 ها های زیرزمینی و افت سطح آبخوان کاهش شدید يخایر آب 

 فرابخشی صورت به آب منابع مدیریت حکمرانی نظام استقرار کامل عدم 

 آب خصوص در مختلف های بخش در نگری بخشی 

 کشور آب بخش با مرتبط های سازمان و نهادها توسط آبریز های حوضه مدیریت در پیوسته بهم رویکرد عدم 

 ،آبریز های حوضه بازیگران بین در منافع تضاد و رقابت اختالف 

 يینفعان موثر های مشارکت ایجاد برای فعلی کارهای و ساز ناکارآمدی 

 کشاورزی و آب کلی های سیاست بین ناهمسویی 

 مرتبط های آلودگی افزایش و آبی منابع کیفیت روزافزون کاهش 

 فصل دوم : چالش ها و مسائل اصلی
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 روز استحصال و جامعه و برداشت رفاه سطح افزایش و اقتصادی توسعه جمعیت، رشد دلیل به آبی منابع بر فشار 

 تعادل و احیا در يینفعان منافع تضاد و زیرزمینی آب منابع از رویه بی برداشت و سطحی آب منابع از آب افزون

 جایگزین معیشت و زیرزمینی های آب بخشی

 کشاورزی بخش در ویژه به آب در بخش های مختلف مصرف رویه بی مصرف  

 می شود آب منابع از بخشی شدن مصرف غیرقابل که منجر به افت کیفیت و آبی منابع به ها آالینده انواع ورود   

 رویکرد پایداری سفره ها و منابع آبی با آب منابع یکپارچه آبی بر مدیریت منابع محلی غلبه مدیریت   

 کشور در مختلف مصارف برای استانداردها براساس آب مناسب بازچرخانی عدم 

 و آبفا آب اقتصاد و تعرفه نامناسب ساختار 

 آنها مالی به موقع عدم تأمین و تمام نیمه های طرح تعدد 

 آبی تأسیسات و منابع حریم و بستر به حقوقی و حقیقی اشخاص تعرض 

 نگهداری بهینه این و برداری فرسودگی تاسیسات و شبکه های انتقال آب و محدودیت شدید منابع برای بهره 

 تأسیسات

 جامعه رفاه سطح افزایش و اقتصادی توسعه جمعیت، فشار بر منابع آبی به دلیل رشد 

 داخلی منابع محل از گذاری سرمایه در مالی توان عدم و فاضالب و آب های شرکت بودن ده زیان انباشته، زیان 

 هاانباشته شرکت مطالبات پیمانکاران و بدهی های باالی حجم 

 کنندگان مصرف به آب فروش قیمت و شده تمام هزینه بین زیاد فاصله 

 باال) شهری و روستایی آب شبکه در آب اتالف نرخ میزان بودن باال و فاضالب و آب تاسیسات بودن فرسوده 

 (درآمد بدون های آب میزان بودن

 فاضالب و آب  تاسیسات از صحیح برداری بهره و نگهداری تعمیر، جهت مالی منابع کمبود 

 لجستیک و تاسیسات آب، کمبود و بهداشتی و آشامیدنی آب از روستایی جمعیت برخورداری شاخص بودن پایین 

 روستاها به آبرسانی برای

 (نقدینگی عدم و فاضالب های پروژه اجرای شدید گرانی علت به) فاضالب آوری جمع خدمات پوشش بودن پایین 

 ریالی و ارزی های وام سررسید دربازپرداخت ها شرکت ناتوانی 

 امدادی لودر، خودروهای بیل، آبرسانی، تانکر) بحران مدیریت  لجستیک و آالت ماشین شدید و کمبود فرسودگی 

 ...( و سریع واکنش

 در شده لحاظ عمومی منابع با اجرایی های ظرفیت اساس بر آبفا و آب های طرح نیاز مورد تااعتبار تطابق عدم 

 کشور سنواتی های بودجه

 از ظرفیت آبهای آزاد و شور برای تامین کمبود آبهای شرب و صنعت کافی عدم استفاده 

 پایین بودن دسترسی به خدمات مطلوب دفع فاضالب خصوصا در مناطق اولویت دار و شهرهای ساحلی 

  



 19 دولت سیزدهمبرنامه وزارت نیرو در 

 

 

 

 نرژیبرق و ا

  توسعه بازارهای رقابتی، گسترش بازار گواهی ظرفیت و افزایش معامالت در بورس انرژی و گسترش سهم

 معامالت دو جانبه برق در بازار

 ساماندهی اقتصاد برق و بهبود فضای کسب و کار 

  همسایه مطابق استانداردهای بین المللی با هدف گسترش توسعه ارتباطات شبکه برق ایران با کشورهای

 مبادالت و صادرات انرژی برق

 های تجدید پذیر توسط بخش خصوصی اولویت در توسعه ظرفیتهای نیروگاهی از طریق نیروگاه 

 های تولید پراکنده  توسعه نیروگاه(DG, CHP, CCHP)  خصوصا در شهرکهای صنعتی با سرمایه گذاری

 بخش خصوصی

 زایش ظرفیت نیروگاهی با استفاده از تکنولوژی های نوین و با راندمان باال اف 

 افزایش ضریب بار شبکه برق کشور 

  حمایت موثر از تولید داخل بویژه در حوزه تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر، پستهایGIS،  رله ها و سایر

 تجهیزات مورد نیاز پستها و نیروگاه ها

  ایجاد نهاد تنظیم گر بخش برق به منظور بهبود فضای کسب و کار و تعادل بخشی در منابع و مصارف 

  ارتقا  متوسط راندمان )بازدهی( نیروگاه های حرارتی کشور از طریق بکار گیری فن آوریهای جدید نظیر

کیبی از طریق افزودن در ساخت نیروگاهها، تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل تر H و  Fتوربین های کالس 

 بخش بخار و اجرای پروژه های بازتوانی نیروگاههای بخاری قدیمی 

 اهمیّت ویژه به توسعه و بازسازی شبکه های فرسوده انتقال و توزیع 

 هماهنگی با بخش گاز در جهت استفاده بهینه از منابع انرژی کشور 

 ن و بانکها و تسویه حساب بدهی سرمایه تعیین تکلیف مطالبات سرمایه گذاران بخش خصوصی، پیمانکارا

 گذاران بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی

  ارتقا و توسعه نظام مدیریت تقاضا و اصالح الگوی مصرف انرژی با رویکرد کاهش شدّت انرژی در کشور از

 جمله با ایجاد نهاد تنظیم مقررات بخش برق 

 ال و توزیعاستمرار پروژه های کاهش تلفات برق در شبکه های انتق 

 توسعه انرژی های نو و تجدیدپذیر 

 افزایش صادرات و مبادله برقبا کشورهای منطقه 

 توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات مرتبط با صنعت برق 

 های گازی کشور به منظور افزایش راندمان و کاهش مصرف سوخت از محل  تکمیل بخش بخار نیروگاه

 سوخت صرفه جویی شده

 فصل سوم : رویکردها و راهبردها
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  های دیپلماسی برق از جمله سنکرون کردن شبکه برق ایران با روسیه و اتصال به شبکه برق  برنامهتکمیل

 کشورهای خلیج فارس از طریق کابل زیردریا

 بینی شده در  سازی مصرف برق )ازطریق سازوکارهای پیش توسعه فعالیتهای مرتبط با مدیریت مصرف و بهینه

 قانون رفع موانع تولید( 12ماده 

 ل تعرفه های مخفف صرفا برای مصارف کشاورزی و خانگی داخل الگواعما 

 هدایت مصرف کنندگان عمده برای تامین برق از طریق احداث نیروگاه و یا بورس انرژی  

 تنوع بخشی به سبد تولید انرژی برق در کشور 

 برق کنندگان مصرف و تولیدکنندگان کلیه برای( ترانزیت) توزیع و انتقال شبکه تسهیل استفاده از 

 مقررات توسط نهادهای حاکمیتی از جمله: و قوانین دقیق و جدی اجرای  

 صنعت از حمایت قانون 6 ماده جبران مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام شده صنعت برق موضوع 

 برق

  قانون برنامه ششم توسعه 81اصالح تعرفه های تکلیفی برق مطابق ماده 

  کنندگان از برق غیر مجازقانون مجازات استفاده 

  قانون حمایت از صنعت برق 0اصالح هزینه برقراری انشعاب تا هزینه تمام شده موضوع ماده 

 61 ماده 8 تبصره ها در نیروگاه های تجدیدپذیر آالینده تولید از حاصل منافع و شده جویی صرفه سوخت 

 مصرف الگوی اصالح قانون

 

 و آبفا آب

  بخش آب و آبفای کشور مبتنی بر اصول توسعه پایدار و استفاده بهینه از امکانات تقویت حکمرانی مطلوب در

 طبیعی و زیرساختی کشور

 اتمام بر تأکید و آب منابع پیوسته هم به مدیریت الزامات اساس بر آبی های طرح بندی اولویت نظام استقرار 

 شده استفاده آبهای بازچرخانی تا آبخیزداری از منظوره چند های طرح چرخه تکمیل و همزمان

 دریا آب ویژه به نامتعارف آب منابع از برداری بهره و آب از مجدد استفاده و بازچرخانی  

 و برداری بهره ،سازی بهینه توسعه، احداث، در خارجی گذاران سرمایه و داخلی غیردولتی بخش مشارکت افزایش 

 تأمین منابع مالیآبفا و تنوع بخشی به  و آب های طرح از نگهداری

 آبیاری و زهکشی  های طرح های نیمه تمام اولویت دار در بخش تامین آب )سدها(، شبکه تکمیل و توسعه

احداث، طرح های آبرسانی برای شرب و تاسیسات جمع آوری و تصفیه  دست در و موجود سدهای دست پایین

 فاضالب

  های مختلف مصرف بخشمدیریت تقاضا و پیاده سازی الگوی بهینه مصرف در 

 نیهای آب زیرزمی پایداری و تعادل بخشی در عرضه و تقاضای آب با هدف کاهش بیالن منفی سفره 

 گذاری آب به منظور کاهش فاصله بین هزینه تمام شده و قیمت فروش اصالح نظام قیمت   
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 کنترل تلفات و هدررفت آب 

 روستاهای فاقد آب آشامیدنی مطمئن های تدوین شده برای تحت پوشش قرار دادن برنامه تکمیل 

  نیمه تمام تأمین و انتقال آب شرب در راستای تأمین پایدار و مطمئن آب شرب برای  های طرحتسریع در اجرای

 آحاد جامعه 

 حفاظت از منابع آب سالم خصوصاً  های اجرایی فاضالب با هدف ارتقای سالمت عمومی و تسریع در اجرای طرح

 های شمالی و خوزستان  در استان

 مهندسی نظامگیری از ظرفیت سازمان  بهره عملیاتی نمودن مقررات ملی ساختمان در بخش تاسیسات آب و 

 آپارتمانی واحدهای و منازل داخل در فاضالب و آب تأسیسات اجرای و طراحی در تحول ایجاد برای

  های نیروگاه های برقابی کوچک،  به ویژه در زمینه های کاربردی پژوهشو تجاری سازی فناوری ها و توسعه

 زایی مصنوعی، بارورسازی ابرها ، باران ROکن غشایی، سلولزی و تاسیسات آب شیرین

 های اجتماعی در جهت توسعه فرهنگ مصرف بهینه آب  سازی و توسعه سرمایه فرهنگ 

 ها آبی استان متوسعه مصارف آب برمبنای  منابع موجود و برنامه مصوب سازگاری با ک 

 های  بخشی از جمله شورای عالی آب برای رفع تعارضات میان وزارتخانه ایجاد و تقویت سازوکارهای موثر بین

 نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست در مقوله آب 

 سازی مصرف آب  حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات بهینه 

  



 22 دولت سیزدهمبرنامه وزارت نیرو در 

 

 

 

 برق و انرژی

  هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با احداث و رویکرد افزایش بازدهی  2۱بهره برداری از 

  هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید توسط صنایع  1۱برنامه ریزی برای احداث و بهره برداری از حداقل

 بزرگ

  افزایش ظرفیت از طریق تکمیل طرح های نیمه تمام نیروگاهی، افزایش کارائی و رفع محدودیت های تولید

 نیروگاه های حرارتی و جایگزینی نیروگاه های فرسوده 

  از محل سوخت صرفه جویی شدهمگاوات  هزار 1۱میزان افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به 

  توسعه و بهینه سازی شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع برق کشور در راستای افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق و

 تامین برق پایدار  

  از طریق احداث نیروگاه های درصد  01.5ارتقا  متوسط راندمان )بازدهی( نیروگاه های حرارتی کشور به حداقل

قانون رفع موانع  12ه های سیکل ترکیبی و از محل سازوکارهای ماده راندمان باال و توسعه بخش بخار نیروگا

 تولید

 استمرار برنامه کاهش تلفات شبکه توزیع برق کشور بصورت تک رقمی 

  ساماندهی اقتصاد برق و بهبود فضای کسب و کار 

 وری و قابلیت اطمینان شبکههای بهرهبهبود شاخص 

 میلیون کنتور هوشمند با  1.5اجرای طرح فهام با نصب ساالنه  توسعه زیرساختهای هوشمندسازی شبکه برق و

 قانون بودجه 15و پرمصرف با فرض استمرار تبصره  اولویت مشترکین دیماندی

  قانون رفع موانع تولید 12با استفاده از سازوکار ماده  %1کاهش رشد مصرف برق ساالنه به میزان 

  در قوانین بودجه سنواتی در هماهنگی « تمام شده و تکلیفی فروشمابه التفاوت قیمت های »پیگیری ایجاد ردیف

 با سازمان برنامه و بودجه کشور

  برنامه ریزی برای تهاتر و تسویه مطالبات تولید کنندگان برق 

 توسعه ارتباطات شبکه ای با کشورهای همسایه و افزایش مبادالت انرژی برق 

 ر کشورنوسازی شبکه های فرسوده برق روستایی در سراس 

 شناسایی و جمع آوری مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز 

  جایگزینی تجهیزات و لوازم پرمصرف مشترکین با محصوالت کم مصرف با اولویت کولرهای گازی و آبی و

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 12المپهای روشنایی از محل سازوکار ماده 

 تسریع و  برق تولید ظرفیت افزایش با متناسب تامین شرایط افزایش ها، نیروگاه مایع و گاز سوخت تامین پیگیری 

 ها نیروگاه يخیره مایع سوخت مخازن تکمیل در

 اساسی فصل چهارم : برنامه ها و اقدامات
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 آب و آبفا

  مدیریت تنش آبی در شهرها و روستاهای کشور با رویکرد افزایش تاب آوری و پایداری خدمات یکپارچه آب شرب

شهر در معرض تنش آبی  8۱۱سال آبی جاری )در حال حاضر برای رفع کامل تنش آب شرب در شرایط مشابه 

 :از طریق  هزار روستا بصورت آبرسانی سیار خدمات ارائه می شود( 3می باشد و به 

 21تکمیل و بهره برداری از  بامیلیون مترمکعب در سال  7۱۱افزایش ظرفیت تامین و تولید آب به میزان  (1

  و تجهیز چاهها و سامانه های يیربط طرح آبرسانی و تصفیه خانه های آب و حفر

میلیون مترمکعب در سال و افزایش آن به ظرفیت  2۱۱مدیریت مصرف به منظور صرفه جویی به میزان  (2

اعمال تعرفه ، انجام فعالیت های فرهنگی و آموزشی گسترده، نصب تجهیزات کاهنده مصرفبا  منابع آبی

هزار  1۱۱ایی و رفع انشعابات غیرمجاز به میزان ساالنه شناسو  های پلکانی برای مشترکین خارج از الگو

 فقره

میلیون مترمکعب منابع آبی از  2۱۱بازسازی و ارتقا  تاسیسات به منظور کاهش هدررفت و صرفه جویی  (8

 هزارکیلومتر شبکه توزیع آب 10طریق اصالح و بازسازی 

بهبود کیفیت آب شرب و افزودن منابع  ارتقا  کیفی آب شرب از طریق پایش و مدیریت کیفیت منابع تامین، (0

 81روستا در  116شهر و  155پروژه در  12۱۱تامین آب کنارگذاشته به ظرفیت تامین آب موجود با اجرای 

ارتقا  تصفیه خانه آب از نوع متعارف برای و از طریق  میلیون مترمکعب در سال 8۱۱استان کشور به ظرفیت 

اختالط ، گیری سامانه های تصفیه خانه انتخابی برای تامین آب مورد نیازبه کار، حذف آالینده های مورد نظر

توسعه و بهبود تجهیزات آزمایشگاهی ، جایگزینی منابع تامین آب جدید، منابع آب موجود با منابع آب جدید

 سنجش کیفیت آب

مترمکعب مخازن هزار  5۱۱افزایش توان يخیره سازی آب از طریق احداث و بهره برداری از یک میلیون و  (5

 جدید يخیره آب شرب در شهرهای و روستاهای سراسر کشور

 مگاوات 6۱۱پایدار سازی تامین برق تاسیسات از طریق خرید و نصب  (6

 دستگاه تانکر آبرسانی سیار 1۱۱۱افزایش توان آبرسانی سیار با خرید  (7

  درصد  1۱درصد فعلی  به  32ارتقا  شاخص سطح تحت پوشش آب شرب روستایی از 

  مترمکعب میلیون 50۱۱ حجم مخزن به سد 8۱ تکمیل و بهربرداری ازافزایش ظرفیت تامین منابع آب از طریق 

 میلیارد متر مکعب در حال بهره برداری است( 58 سد به حجم مخزن 115)در حال حاضر 

  های آبیاری و اصالح روشهای انتقال و توزیع آب کشاورزی از روش سنتی به روش لوله گذاری و احداث شبکه

 میلیون مترمکعب در سال 25۱هزار هکتار و صرفه جویی به میزان  125زهکشی در سطح کشور به میزان 

 با هدفگذاری: غیرمتعارف های آب از گیری بهره با بهداشتی و شرب آب توزیع و تولید های سامانه به بخشی تنوع 

  در روز هزار مترمکعب 0۱۱به میزان  شرب مصارف برای آب تامین (1

توسط  در روز مترمکعب هزار 6۱۱ میزان صنعتی به مصارف برای و انتقال آب تسهیل افزایش ظرفیت تامین (2

 و یا سایر يینفعان متقاضی  صنایع
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 06 از برداری بهره و تکمیل با پساب، از استفاده و بازچرخانی فاضالب، تصفیه و آوری جمع های سامانه توسعه 

 در) هزار مترمکعب در شبانه روز 2۱۱میلیون و  1به ظرفیت  فاضالب جدید خانه تصفیهطرح جمع آوری و ایجاد 

 برداری بهره حال در روز شبانه در مترمکعب هزار 3۱۱ و میلیون5تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت  256 حاضر حال

 (است

  در ایجاد طرح های مشارکت صنایع مستقر در نقاط هدف برنامه ریزی و ایجاد مشوق های الزم به منظور

  روز شبانه در مترمکعب هزار 6۱۱ ظرفیت به خش صنعتفاضالب و استفاده از پاب حاصله در ب

 و آب انتقال و تامین های طرح اجرای در دولتی غیر بخش توسعه مشارکت و کشور آب اقتصاد ساختار اصالح 

 فاضالب تاسیسات توسعه

 منابع این از برداشت کاهش و زیرزمینی آب منابع بخشی تعادل و احیا  طرح تداوم  

  کیلومتر 2۱۱۱۱به میزان  آنها گذاری و نشانهرودخانه های دائمی کشور  ها تعیین حریم و بستر رودخانهاتمام ، 

  هزار کنتور با استفاده از روش مشارکت  6۱نصب کنتورهای هوشمند با اولویت چاه های کشاورزی به میزان

 کشورخصوصی در سطح  –عمومی 

 ساماندهی عملیات کیلومتر 0۱۱ اجرای و و آزاد سازی تصرفات کیلومتر 0۱۱۱الیروبی رودخانه ها به میزان 

 های اولویت دار رودخانه

 آلودگی منابع  از جلوگیری برای الزم مقررات و استانداردها اعمال و بهداشتی و شرب آب منابع کیفی و کمّی پایش

 آب و ارتقا  کیفی آن

 شده تمام هزینهبه  با توجه ای تعرفه ساختار اصالح 

 حفاظت و بهره برداری از آبهای مشترک، صیانت از حقابه های کشور و تقویت دیپلماسی آب 

  اصالح سامانه های اندازه گیری)کنتورهای هوشمند(، تحویل حجمی آب به کشاورزی و استفاده از سامانه های

 مدرن پایش )تله متری(

 و باروری ابرهانامتعارف )جوی و ژرف( قاتی در خصوص آبهای اجرای طرحهای تحقی 

 تهاتر و تسویه مطالبات پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات و کاالی بخش آب 

  آب تاالبها و دریاچه ها و احیای آنهااولویت در اجرای برنامه های تامین 

  خشکسالی و سیلمدیریت وقایع حدی و تدوین برنامه اجرایی مدیریت 

  مربوطه آب و مطالعات  عداده های پایه منابارتقا  وضعیت 

 پیاده سازی مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی   
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1414 واحد شاخص حوزه تجمعی تا    

برق و 

 انرژی

 6111 هزار فقره نصب کنتورهای هوشمند جدید 

 21111 هزار فقره کنتور هوشمندتبدیل کنتورهای قدیمی به 

 11111 مگاوات مدیریت مصرف و بار

 21111 مگاوات افزایش ظرفیت توان تولید برق کشور

 11111 مگاوات )از محل تحویل سوخت صرفه جویی شده( توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر

 0111 کیلومتر مدار و توزیع توسعه خطوط انتقال

 13511 مگاولت آمپر و توزیع توسعه پستهای انتقال

 0115 درصد های حرارتی راندمان نیروگاه

 11 درصد نسبت به سال قبل کاهش ساالنه تلفات انتقال و توزیع

آب و 

 آبفا

 تکمیل طرح های تامین آب )سدها و سامانه های انتقال(

 میلیارد مترمکعب حجم مخزن 510برای افزایش  
 31 تعداد طرح 

 کشاورزی آب توزیع و انتقال روشهای اصالح

 زهکشی و آبیاری های شبکه احداث و گذاری لوله روش به سنتی روش از 
 125 هزار هکتار 

 تکمیل و احداث طرح های آبرسانی و تصفیه خانه های آب

 برای مصارف شرب و بهداشتی  
 011 سال در مترمکعب میلیون

 1011 هزار متر مکعب در شبانه روز تکمیل و احداث طرح های جمع آوری و  تصفیه خانه های فاضالب 

  61 هزار فقره  توسعه نصب کنتورهای هوشمند آب با اولویت بخش کشاورزی

 21111 کیلومتر  تعیین حریم و بستر رودخانه و نشانه گذاری*

 0111 کیلومتر  غیرقانونیالیروبی رودخانه و آزادسازی تصرفات 

 011 کیلومتر  دیواره سازی و ساماندهی رودخانه های اولویت دار

 10111 کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه آب شرب شهری و روستایی

 011 شبانه روزهزار متر مکعب در  احداث و توسعه آب شیرین کن جدید**

 611 شبانه روزهزار متر مکعب در  توسط صنایع و سایر متقاضیان احداث و توسعه آب شیرین کن جدید

 11 درصد روستایی شرب آب پوشش تحت سطح 

 
با اجرای این پروژه کل حریم، بستر و نشانه گذاری رودخانه های دائمی کشور به پایان رسیده و امکان صیانت از منابع آبی و مدیریت این *

 قانونی میسر می شودرودخانه ها به صورت حقوقی و 
هزار مترمکعب در روز در حال اجرا می باشد  2۱۱پروژه با ظرفیت  20هزار مترمکعب آب شیرین کن فعال، در حال حاضر  865** در کنار 

 آب شیرین کن جدید تعریف و اجرایی خواهد شد هزار متر مکعب در روز 2۱۱نیز پروژه های جدید با ظرفیت  10۱0و تا پایان سال 

  

 فصل پنجم : اهداف کمی
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 تبیین وضع موجود

های مدیریتی  ها و نظام مندی از فناوری ارایه مستمر خدمات حیاتی و حساس آب و برق در سطح کشور نیازمند بهره

باشد. به همین منظور  کارآمد می های بومی، ملی و منابع انسانی توانمند، با انگیزه و پیشرفته، به روز، متناسب با ظرفیت

های تحقیق و توسعه، رفع و حذف عوامل  مندی از نتایج پروژه ها و بسترهای قانونی مناسب، اجرا و بهره ایجاد زیرساخت

بازدارنده کسب و کار فناورانه، جوانگرایی و افزایش اعتماد به منابع انسانی تحصیلکرده و کارآمد، تامین مالی و تجهیز 

 باشند. های مهم در تحقق اهداف وزارت نیرو می دار از مولفه های اولویت ها و پروژه مورد نیاز برای اجرای طرحمنابع 

سازماندهی و آموزش منابع انسانی، ایجاد انگیزه و تعهد کاری، ارتقا  سطح فرهنگ سازمانی و نشاط اداری، ایمنی و 

های جدید مدیریتی و  ام اداری، توسعه بهره مندی از فناوریسالمت کارکنان، همچنین راهبری برنامه های اصالح نظ

توجه جدی به پیاده سازی نظام مدیریت دانش، سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی از رویکردهای مهم وزارت 

 های علمی و تخصصی باتجربه های خود از ظرفیت . وزارت نیرو برای تحقق ماموریتسیزدهم خواهد بودنیرو در دولت 

صنعت آب و برق و  مرکز آموزشهای تخصصی و صالحیتهای حرفه ایاز قبیل پژوهشگاه نیرو، موسسه تحقیقات آب، 

ها و کارخانجات بزرگ  گیری از توان تولیدی شرکت موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت برخوردار بوده و با بهره

 ورزد.  به تامین آب و برق مطمئن اهتمام می برداری شرکت بهره 2۱۱تولیدکننده، مشاوره و پیمانکاری و بیش از 

وزارت نیرو در برنامه های راهبردی خود، تقویت و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، بهره گیری از مزیت های 

سطح و توان رقابتی صادرات در صنعت آب و برق را هدف قرار داده است. تقویت تشکل های صنعتی و  نسبی و ارتقا 

ل و همکاری با تشکل های غیردولتی صادراتی صنعت آب وبرق و افزایش مشارکت بخش خصوصی از اجرایی، تعام

اهم سیاست های این وزارت است. بنابه گزارش سازمان توسعه تجارت، طی سالهای اخیر وزارت نیرو حائز رتبه برتر در 

 صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور بوده است.

 

 های و مسائل اساسی چالش

 های سنگین مدیریتی جود فاصله بین نسلی برای به عهده گرفتن مسئولیتو 

 وجود ساختارهای موازی و بوروکراتیک و ضعف در چابکی سازمانی 

 های علمی و فناوری گذاری عدم ثبات منابع مالی برای سرمایه 

 ارایه خدمات در  های نو مرتبط با صنعت و افزایش فاصله کیفی کارگیری گسترده و هوشمند فناوریضعف در ب

 مقایسه با سطح جهانی

  عدم آشنائی کافی تولیدکنندگان و پیمانکاران و مشاوران صنعت آب و برق به ساز و کارهای صدور خدمات فنی

 مهندسی و کاال

 عدم حمایت کافی نهادها و موسسات مالی و بانکی و بیمه ای برای پشتیبانی از صادر کنندگان 

 مات و وجود موانع متعدد در فرایند صدور آنها در مقایسه با رقبای خارجیرقابتی نبودن محصوالت و خد 

 صنعت پشتیبانی و فناوری انسانی، های سرمایهفصل ششم : 
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 رویکردها و راهبردها 

 های منابع انسانی صنعت آب و برق در قالب استانداردهای شغلی و آموزش و  ها و توانمندی ارتقا  قابلیت

 ای های صالحیت حرفه گواهینامه

 از طریق آموزش مهارت های مدیریتی و تمرکز بر های مدیران مجموعه وزارت نیرو  بهبود شایستگی

 توانمندسازی مدیران جوان

 ارتقا  شبکه علمی نخبگان و متخصصین صنعت آب و برق 

 سازی آنها  های نوین در صنعت آب و برق و انتقال و بومی طراحی و تدوین نقشه راه فناوری 

 بنیان در صنعت آب و برق  توسعه شرکت های دانش 

 انش در صنعت آب و برقتوسعه مدیریت د 

 تقویت توان تولید کنندگان و پیمانکاران متناسب با فعالیت های صادراتی 

 ایجاد ساز و کارهای الزم برای برخورداری صادر کنندگان از تسهیالت بانکی و تضمین های بیمه ای 

 حمایت از انتقال و بومی سازی فناوری های نو در راستای دستیابی به مزیت های نسبی 

 

 ها و اقدامات رنامهب

 ها و ارتقا  اثربخشی آنها توسعه مراکز رشد و توسعه فناوری مرتبط با طرح 

 المللی های علمی بین گسترش ارتباطات و فعالیت 

 تقویت صندوق حمایت از تحقیقات صنعت برق 

 های تخصصی صنعت آب و برق  ها و اساتید در حوزهتوسعه تعامل و ارتباط با دانشگاه 

 ای شدن، جوانگرایی با تاکید بر جذب نخبگان  گرایی، حرفه زی نیروی انسانی براساس تخصصری برنامه 

 وری نیروی انسانی و بهبود نظام جبران خدمات افزایش بهره 

 ای  های مورد نیاز طرح صالحیت حرفه اجرای آموزش 

  مدیر جوان و کارامد 0۱۱افزایش کمی و کیفی آموزشهای مدیریت و تربیت حداقل 

 آموزشی مورد نیاز   -آموزشی قبلی و ایجاد قطب های تخصصی   -های علمی  روزرسانی قطب به 

 بازنگری و ساده سازی فرایندهای مرتبط با خدمات مشترکین و تقویت خدمات الکترونیکی 

  افزایش صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی با هدف ایجاد فرصت برای شرکت های مشاور و پیمانکاران و

 سازندگان و همچنین صنایع داخلی صنعت

  توسعه ارتباطات بین المللی مفید با موسسات مالی، فنی ، مدیریتی و انتقال دانش فنی از طریق همکاری های

 موثر با نههادهای جهانی

 توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات 

 استقرار نظام مدیریت امنیت اطالعات 

  نظام حکمرانی دادهتوسعه دولت الکترونیک و پیاده سازی 
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 تبیین وضع موجود

 ،برای اتمام آنها بیش از  که دارد وجود بودجه شماره یک قانون پیوست در طرح نیمه تمام 571 در بخش آب و آبفا

حالی است که در ( منابع مالی مورد نیاز است. این در 1811هزار میلیارد تومان )براساس فهارس بهای سال  8۱۱

 میلیارد تومان اعتبار برای آنها مصوب شده است. هزار 12قانون بودجه سال جاری حدود 

 درصد،  37درصد، صنعتی  08 حدود بر اساس تعرفه های ابالغی، در حال حاضر مشترکین آب برای مصارف شرب

 درصد از هزینه تمام شده دفتری را پرداخت می کنند. 05کشاورزی تقریبا رایگان و مشترکین برق بطور میانگین 

  باقیمانده مطالبات تایید شده شرکتهای زیر مجموعه ارائه دهنده خدمات برق از دولت بابت مابه التفاوت هزینه

 هزار میلیارد تومان میباشد. 35فروش، در حدود  های تمام شده با قیمتهای تکلیفی

 مجموع بدهیهای صنعت برق به تولید کنندگان غیر دولتی برق، پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات و بانکها در 

هزار میلیارد تومان میباشد. شرکتهای آب و آبفا بابت اجرای طرحهای تملک دارایی های  51حدود  1811سال 

 میلیارد تومان به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان کاالها و تجهیزات بدهکارند.  هزار 6سرمایه ای حدود 

 

 ها و مسائل اساسی چالش   

 تکلیفی های قیمت و شده تمام هزینه بین فاحش تفاوت از ناشی برق و آب صنعت های هزینه و درآمدها توازن نبود 
 برق و آب فروش

 برق و آب منابع توسعه های طرح مالی تأمین برای اقتصادی شده بینی پیش های ظرفیت و قوانین تناسب عدم 

 داری خصوصی های آب و برق بر اساس اصول و قواعد مدیریت شرکتی و شرکت اداره نشدن شرکت 

  بدهیهای انباشته به نیروگاههای بخش خصوصی و بانکها و تسویه حساب بدهی این نیروگاهها به صندوق توسعه
 ملی

 مطالبات شرکتهای آب و برق از دولت بابت مابه التفاوت قیمتهای تکلیفی و هزینه های تمام شده 

 سیسات فاضالب و طرحهای انتقال کمبود اعتبارات منابع عمومی دولت برای اجرای طرحهای منابع آب و ایجاد تا
 نیروی برق

 

 ها طرح تکمیل و گذاری منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه   

سال آینده، منابع مورد نیاز برای  0با توجه به ابعاد وسیع پروژه ها، ضرورت اجرای همزمان و اتمام  آنها طی 

ن مدت با همکاری دستگاه های يیربط به ویژه اجرای برنامه ها و پروژه ها پیش بینی شده که می بایست طی ای

البته  سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شبکه بانکی، تامین و سرمایه گذاری شود.

 فصل هفتم : مدیریت منابع مالی
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روش های متعددی برای تامین مالی این پروژه ها مدنظر است که این موضوع به صورت ویژه و حتی در صورت 

 وزارتخانه مورد پیگیری قرار می گیرد. نیاز، با اصالح ساختار

های پیش بینی شده در این برنامه، منابع ریالی  طرح تکمیل و گذاری بر اساس جدول زیر و برای سرمایه

میلیون یورو برآورد و محاسبه  22511هزار میلیارد تومان و منابع ارزی مورد نیاز حدود  551مورد نیاز بیش از 

 شده است  

سال 4طی  واحد سرمایه گذاری و تکمیل طرح هانوع  حوزه  

 برق و انرژی

 366111 میلیارد تومان برق )ریالی( سرمایه گذاری

 11511 میلیون یورو سرمایه گذاری تولید برق )ارزی(

 5111 میلیون یورو از محل سوخت صرفه جویی شده بهینه سازی و کاهش مصرف برق و انرژی

 6111 میلیون یورو از محل سوخت صرفه جویی شده تجدیدپذیرتوسعه نیروگاه های 

 12111 میلیارد تومان نصب کنتورهای هوشمند جدید 

 11111 میلیارد تومان تبدیل کنتورهای قدیمی به کنتور هوشمند

 آب و آبفا

 10111 میلیارد تومان تکمیل طرح های تامین آب 

 لوله روش به سنتی روش از کشاورزی آب توزیع و انتقال روشهای اصالح

 زهکشی و آبیاری های شبکه احداث و گذاری
 21111 میلیارد تومان

 22111 میلیارد تومان تکمیل طرح های آبرسانی و تصفیه خانه )مصرف شرب و بهداشتی( 

 10111 میلیارد تومان تکمیل طرح های جمع آوری و تصفیه خانه های فاضالب

 1211 میلیارد تومان هوشمند آبتوسعه نصب کنتورهای 

 511 میلیارد تومان تعیین حریم و بستر رودخانه و نشانه گذاری

 2111 میلیارد تومان الیروبی رودخانه و آزادسازی تصرفات غیرقانونی

 0111 میلیارد تومان دیواره سازی و ساماندهی رودخانه های اولویت دار

 16111 میلیارد تومان و روستاییاصالح و بازسازی شبکه آب شرب شهری 

 10111 میلیارد تومان مدیریت تنش آبی و ارتقاء کیفی اب شرب

 0511 میلیارد تومان احداث و توسعه آب شیرین کن*

 20111 میلیارد تومان روستایی شرب آب پوشش تحت سطحارتقاء 

 
 پیش بینی شده است.  10۱۱توضیح ضروری اینکه پروژه های فوق بر اساس نرخ تسعیر سامانه نیما در نیمه مرداد 

سال جهت  0)*( سرمایه گذاری در بخش آب شیرین کن ها توسط بخش خصوصی احداث می شود و اعتبار درج شده برای 
 مربوط به قراردادهای جاری و توسعه آتی می باشد.خرید تضمینی محصول از سرمایه گذاران مذکور بصورت تجمعی و 

 

 ها و اقدامات برنامه

 آب و برق  بخش مالی های نظام تعرفه خدمات و مقررات و اصالح قوانین 

 سازی و مدیریت مصرف آب و برق اختصاص منابع مالی پایدار برای تحقق اقدامات مرتبط با بهینه 
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 های ملی و  های نیمه تمام بر اساس نیازها و ضرورت طرح بندی لویتها و او اصالح رویکرد انتخاب و تعریف طرح

 امکانات اعتباری

 المللی های بخشی غیردولتی و مؤسسات بین تنوع بخشی به تامین مالی و جذب مشارکت سرمایه 

 برق و حجم بدهی زیهاد دولهت بهه    آب و ان انباشته صنعت جبران زیبرای  استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی

 بخش غیردولتی

  توسعه بورس خرید و فروش برق برای تمامی مشترکان دیماندی 

  قانون رفع موانع تولید 12استفاده حداکثری از سازوکار ماده 

 اصالح نظام قیمت گذاری و تعرفه های آب و برق صنایع دارای محصول صادراتی 

  اصالح حق انشعاب آب و برق متناسب با سرمایه گذاری انجام شده و قیمت تمام شده 

 ولتهی بابهت اجهرای طرحههای     سهرمایه گهذاران غیرد   صندوق توسعه ملهی  اقساط ارزی بازپرداخت تعیین تکلیف

 نیروگاهی

  اموال و داراییهای صنعت آب و برق به همان بخشبازگشت منابع حاصل از فروش  

  گسترش مشارکت و ارتقا  توانمندهای بخش خصوصی  ،کسب و کار ، توسعه خصوصی سازیبهبود فضای 

    و  توسعه بازارهای رقابتی و افزایش معامالت در بورس انرژی و گسترش سهم معامالت دو جانبهه بهرق در بهازار

 توسعه بازار گواهی ظرفیت

 راه اندازی بازارهای محلی آب 
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 سوابق اجرایی و مدیریتی 

 وزیر صنایع و معادن (1

طرح و پروژه بزرگ و اثرگذار  1۱۱دستیار ویژه رییس جمهور و مجری طرح مهر ماندگار با هدف تکمیل حدود  (2

های آبرسانی و فاضالب، پاالیشگاه، پتروشیمی، توسعه میادین نفتی و  به خصوص در حوزه سد، نیروگاه، شبکه

 اه آهن، بنادر، کارخانجات، موزه، مترو و ... گازی، راه، فرودگاه، ر

 مشاور رییس جمهور  (3

بندی بنزین، توسعه حمل و نقل عمومی،  مجری نوسازی ناوگان خودرویی کشور، سهمیه 18ریاست ستاد تبصره  (0

جویی در  ها میلیارد دالر صرفه گازسوز کردن خودروها و گسترش سبد سوخت که نتیجه این طرح عظیم ملی ده

 باشد. بنزین میمصرف 

 عضو شورای عالی فنی کشور (5

 عضو شورای پول و اعتبار (6

 رییس کارگروه حمایت از تولید کاالهای داخلی (0

 عضو شورای عالی مسکن (0

 معاون شرکت سیما چوب (1

 ای استان اردبیل های زنجیره مدیرعامل شرکت فروشگاه (11

 رییس مؤسسه عمران استان اردبیل (11

 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( مدیریت شرکت تولید مسکن ارزان قیمت (12

 

 تحصیـلی سـوابـق

 کارشناسی مقطع در ایران صنعت و علم دانشگاه عمران؛ مهندسی (1

 ارشد کارشناسی مقطع در تهران دانشگاه اقتصاد؛ (2

 (رحمانی تیمور دکتر آقای: راهنما استاد تورم، بر تکاثری ضریب و پولی پایه ترکیب اثر: نامه پایان موضوع)

 .نامه  پایان از دفاع آستانه در دکتری مقطع در اسالمی آزاد دانشگاه تحقیقات علوم واحد اقتصاد؛ دانشجوی (3

 استاد مقاومتی، اقتصاد رویکرد با خانوار رفاه و اقتصادی رشد بر برق تعرفه آزادسازی اثرات: نامه پایان موضوع)

 (معمارنژاد دکتر آقای: راهنما

 رزومه علی اکبر محرابیان


