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اطالعات شخصی

• نام و نام خانوادگي: حبيب ا... بيطرف                                وضعيت تاهل: متاهل داراي 3 فرزند	
• تاريخ تولد: 1335       ميزان تحصيالت: فوق ليسانس	
• محل تولد: يزد                  رشته تحصيلي: راه و ساختمان	

سوابق تحصيلي

• فوق ليسانس راه و ساختمان از دانشكده فني دانشگاه تهران، 1363-1365	
• ليسانس راه و ساختمان از دانشكده فني دانشگاه تهران، 1360- 1353 ورودي سال 1353 با رتبه 59 كنكور 	

سراسري
• ديپلم رياضي از دبيرستان تعليمات اسالمي يزد، 1350-1353	

سوابق شغلي و اجرایي

• عضو مركز تحقيقات آب جهاد سازندگي، 1364-1365	
• استاندار استان يزد طي سالهاي  1365-1368	
• عضو هيئت علمي دانشگاه دولتي با مرتبه مربي از سال 1368	
• معاون آموزش و سازندگي وزارت نيرو طي سالهاي  1369-1373	
• رئيس هيئت مديره سازمان سازندگي و آموزش وزارت نيرو ، 1370-1373	
• مجري طرحهاي ملي كارون 3 و 4 طي سالهاي 1373-1376	
• عضو هيئت مديره شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، 1373-1376	
• وزير نيرو در دولتهاي هفتم و هشتم جمهوري اسالمي ايران طي سالهاي 1376 – 1384	
• مشاور ارشد پژوهشگاه نيرو، از سال 1384	
• عضو هيئت علمي پژوهشي پژوهشگاه نيرو، از سال 1384 تا 1390	
• عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران از 1391 تا كنون	
• مدير عامل بنياد حاميان دانشكده فني تهران از 1393 تا 1395	
• رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران از سال 1394 تا 1395	
• مشاور ارشد مديريت در شركتهاي مهندسين مشاور در صنعت برق	
• عضو هيئت مديره شركت مولد نيروگاهي جهرم از سال 1392 تا كنون	
• معاون مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت از سال 1395 تا كنون	

سوابق علمی، تخصصی و اجرایی
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 شركت در دوره هاي آموزشي
موسسه برگزار كنندهزمان برگزاريعنوان دوره آموزشي

• مديريت استراتژيك	
• 	DOS سيستم عامل
• 	AutoCAD نرم افزار
• 	Start up مديريت پروژه
• مديريت پروژه	
• مدلهاي رياضي براي طراحي سدهاي قوسي	
• مديريت نوين در قرن 21	

آذر ماه 1369
آذر ماه 1371
مهر ماه 1372
دي ماه 1373
مهر ماه 1374

Sep. 1995
ارديبهشت ماه 

1386

سازمان مديريت صنعتي
شركت داده پردازي
شركت داده پردازي

مركز مطالعات و آموزش مديريت

دانشگاه صنعتي اميركبير
مؤسسه CISM ايتاليا

مؤسسه توسعه و تحقيقات اقتصادي

عضویت در تشکل هاي علمي و حرفه اي

• عضو انجمن مديريت پروژه ايران	
• عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران	
• عضو انجمن مهندسين عمران	
• عضو انجمن مهندسين منابع آب ايران	
• عضو انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران	
• عضو كانون فارغ التحصيالن دانشكده فني دانشگاه تهران	

                                                                                                                                                                     

عضویت در مجامع علمي و كميته هاي تخصصي
تاریخ انتصابعضویت یا مسئوليت

1- عضويت در كميته برنامه ريزي آموزشهاي علمي-كاربردي شوراي گسترش آموزش عالي
2- عضويت در كميته برنامه ريزي آموزشهاي علمي-كاربردي وزارت نيرو

3- عضويت در شوراي تحقيقات صنعت برق ايران
4- عضويت در شوراي تحقيقات آب كشور

5- رئيس كميته آموزش وزارت نيرو
6- عضويت در كميته برنامه ريزي آموزشهاي علمي-كاربردي وزارت مسكن و شهرسازي

7- عضويت در هيئت مميزه اعضاء هيئت علمي وزارت نيرو
8- عضويت در ستاد دانشگاه جامع تكنولوژي

9- رئيس شوراي گنجينه ملي آب ايران
10-رئيس هيئت امناء مؤسسه تحقيقات آب

11- رئيس هيئت امناء مؤسسه آموزش عالي علمي-كاربردي صنعت ّآب و برق
12- رئيس هيئت امناء پژوهشگاه نيرو

13- رئيس هيئت امناء دانشكده صنعت آب و برق
14- عضويت در هيئت امناء دانشگاههاي منطقه جنوب

15- عضويت در هيئت امناء سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
16- عضويت در هيئت امناء دانشگاههاي منطقه جنوبشرق

70/8/15
71/1/19
71/2/14
71/4/22
71/6/16
71/10/9
71/11/3
73/8/18

طبق اساسنامه
طبق اساسنامه
طبق اساسنامه
طبق اساسنامه
طبق اساسنامه

77/3/6
80/10/16
81/3/7
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17- عضويت در هيئت امناء دانشگاه يزد
18- عضويت در هيئت امناء مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاع

19- عضويت در شواريعالي كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران
20- عضويت در هيئت مديره بنياد آزادي، رشد و آباداني ايران
21- عضويت در هيئت مديره مؤسسه انديشه و احسان توحيد

22- رئيس شورايعالي انجمن مديريت پروژه ايران
23- عضويت در كميسيون دائمي شوراي عتف

24- رئيس كميسيون تخصصي انرژي شوراي عتف
25- عضويت در هيئت مديره انجمن نفت ايران

83/1/9
84/2/3
84/5/8
84/9/20
86/5/29

از سال 1386
از سال 1395
از سال 1395
از سال 1396

ارائه مقاالت و سخنراني در كنفرانس ها

تاریخ ارائهعنوان كنفرانس هاي ملي و عنوان مقاله یا سخنراني

1- نهمين همايش كميته ملي آبياري و زهكشي
77/12/5»موقعيت ايران ازنظر مديريت منابع آب«

2- دومين همايش ملي انرژي
78/2/25 »چالش ها و راهكارهاي بخش انرژي در ايران«

3- دومين سمينار هيدروليك ايران
78/8/15»نقش حركت هاي علمي در روند توسعه ملي«

4- سمينار دستاوردهاي پژوهشي و تحقيقات صنعتي
78/9/8»راهكارهايي براي تقويت ارتباطات دانشگاه با صنعت«

5- دومين همايش بررسي  و تحليل آموزشهاي علمي-كاربردي
78/12/11»جايگاه آموزشهاي علمي-كاربردي در توسعه منابع انساني صنعت«

6- همايش سراسري همكاري هاي دولت، دانشگاه، صنعت در توسعه ملي
79/2/31»راهبردهاي مهم در همكاري دانشگاه و صنعت«

7- همايش نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در توسعه كاربرد انرژي هاي جديد
79/8/3»چالش هاي پيش روي انرژي هاي تجديدپذير«

8- دهمين همايش كميته ملي آبياري و زهكشي
79/8/25»بهره وري آب كشاورزي در ايران«

9- چهارمين همايش سدسازي ايران
79/12/2»ارزيابي روند سدسازي در چهار دوره اخير«

10- سومين همايش ملي انرژي
80/2/11»الگوي مصرف انرژي در ايران«

11- همايش تونل
80/8/7»توسعه فناوري احداث تونل هاي بلنديك ضرورت ملي«

12- اولين كنفرايش مكانيك سنگ ايران
80/11/9»افق هاي كاربرد تخصصي مكانيك سنگ در ايران«
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13- چهارمين همايش ملي انرژي
82/2/20»مهمترين راهبردهاي انرژي در ايران«

14- كنفرانس نيروگاههاي آبي كشور
82/3/6»روند ساخت داخل نيروگاههاي آبي«

15- همايش بررسي مشكالت شبكه هاي آبياري و زهكشي
83/3/9»چالش هاي موجود در مديريت مصرف آب كشاورزي«

16- همايش بتن و زلزله
83/7/16»مسئله خوردگي در بتن تاسيسات«

17- اولين كنفرانس مديريت منابع آب
83/8/26»مؤلفه هاي مديريت بهم پيوسته منابع آب«

18- پنجمين همايش ملي انرژي
84/2/17»خصوصي سازي در بخش انرژي«

19- كنفرانس ملي تجربه هاي ساخت شبكه هاي آبياري و زهكشي
84/4/4»9 راهكار براي ارتقاء بهره وري از آب كشاورزي«

20- دومين كنفرانس بناهاي بلند 
دي ماه 1394»نقش مديريت و ساختار در پديدآوري بناهاي بلند«

21- كنفرانس نفت و گاز 2017
بهمن 95»برنامه و سياستهاي حمايتي صنعت نفت در انتقال و توسعه فناوري«

 
تاریخ ارائهمحل برگزاريعنوان كنفرانس هاي بين المللي و عنوان مقاله

22- همايش بين المللي قنات
79/2/19ايران»فناوري قنات، ابداعي بهينه«

23- اجالس منطقه اي آسيا و اقيانوسيه در موضوع انرژي براي توسعه پايدار
79/9/1اندونزي»راهكارهاي ايران در سازگارسازي بخش انرژي با توسعه پايدار«

24- دومين كنفرانس مديريت منابع آب و فاضالب شهري در كشورهاي آسيايي
80/2/18ايران»اهداف كمي و كيفي آب و فاضالب در برنامه سوم توسعه ج.ا.ا. «

25- كنفرانس بين المللي آب شيرين
80/9/13آلمان»استراتژي هاي مديريت منابع آب ايران«

26- كنفرانس بين المللي مديريت و توسعه قنوات و كانال هاي آبياري
81/2/28عمان»جايگاه قنات ها در استحصال آب در ايران«

27- كنفرانس بين المللي انرژي وامنيت درجهان درحال تغيير
» 6 عامل مهم در امنيت انرژي«

ايران
83/2/6
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28- كنفرانس بين المللي انرژي هاي تجديدپذير
»نقش كمك هاي مالي و فني بين الملللي در توسعه كاربرد انرژي هاي 

تجديدپذير«
83/3/12آلمان

Icold 29- هفتاد و سومين اجالس كميسيون بين المللي سدهاي بزرگ
84/2/15ايران»روند سدسازي در ايران معاصر«

30- سومين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه ايران
86/2/10ايران»فرآيندهاي مديريت تغيير در پروژه كارون 3«

31- كنفرانس هاي بين المللي برق )دوازدهم تا نوزدهم(
سال 76-83ايران»تصوير ساالنه صنعت برق ايران، چالش ها و توسعه«

32- كنفرانس بين المللي جهاني شدن اقتصاد در كشورهاي اوراسيا
مرداد 86قزاقستان»نقش اتصال شبكه هاي برق كشورهاي منطقه در جهاني شدن اقتصاد«

33- ششمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه ايران
بهمن 89ايران»فرآيند مديريت پروژه در طرح نيروگاه آبي كارون 3«

34- دوازدهمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه ايران
بهمن 95ايران»مديريت پروژه در پروژه هاي باالدستي نفت«

اهم اقدامات در مسئوليت هاي اجرائي

دوره جهاد سازندگي-�

برنامه ريزي وهمكاري در راه اندازي مركز تحقيقات آب جهاد سازندگي جهت ساخت مدلهاي فيزيكي 	 
سازه ها وتاسيسات آبي ودريايي

دوره استانداري-�

ارتقــاء ســطح مديريــت اســتان و بكارگيــري نيروهــاي متخصــص و باتجربــه در كليــه ادارات كل، بســيج 	 
امكانــات دولتــي و مردمــي اســتان در راســتاي پشــتيباني از جنــگ و دفــاع مقــدس، پايه گــذاري كارهــاي 
زيربنايــي اســتان مثــل دانشــگاه يــزد، تاميــن آب شــهرهاي يــزد، اردكان و ميبــد، فــوالد آليــاژي و ايجــاد 

تحــركات جــدي در بخــش معــدن و بازرگانــي در اســتان يــزد

   دوره معاونت آموزشي-�

ارتقاء سطح مراكز آموزشي وزارت نيرو به يك دانشكده صنعتي و شش آموزشكده فني	 
توسعه كمي و كيفي آموزشهاي كوتاه مدت و بلندمدت داخلي وزارت نيرو	 
احداث ساختمانهاي آموزشي، آزمايشگاهها و خوابگاههاي دانشجويي براي مراكز آموزشي وزارت نيرو	 
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دوره مدیریت اجرائي طرح هاي ملي-�

شروع واقعي فعاليت هاي طرح عظيم نيروگاه آبي كارون 3 به عنوان يكي از پيچيده ترين و مشكلترين 	 
طرحهاي عمراني ملي و اتخاذ تصميمات مهم فني و مديريتي در اجراي پروژه و انعقاد قراردادهاي خريد 

تجهيزات نيروگاه با اتكاء به ساخت داخل و حل مسائل تجهيز كارگاه

دوره مدیریت وزارت نيرو-�

توســعه قابــل توجــه تاسيســات آب و بــرق كشــور ازجملــه ســاخت  50ســد مخزنــي بــزرگ و ملــي و 	 
17هــزار مــگاوات نيــروگاه و 560هــزار هكتــار شــبكه مــدرن آبيــاري و زهكشــي و افزايــش ظرفيــت 
تاميــن آب مصــارف شــهري بميــزان 3ميليــارد مترمكعــب بــا اجــراي طرحهــاي مختلــف آبرســاني و 

ــال ــه فاضــالب طــي 8 س ــه آب و 50 تصفيه خان ــال آب و ســاخت 27 تصفيه خان انتق
توســعه دانايــي ازطريــق گســترش مراكــز آموزشــي و پژوهشــي وزارت نيــرو و افزايــش ســطح علمــي و 	 

مهارتــي كاركنــان و گســترش فعاليت هــاي پژوهشــي، نــوآوري، انتقــال و جــذب فناوري هــاي جديــد 
و گســترش ســاخت داخــل و تكميــل زنجيــره صنايــع نيروگاهــي و اصــالح هــرم نيــروي انســاني

ــه 	  ــازماندهي كلي ــي و س ــادر تخصص ــركتهاي م ــكيل ش ــق تش ــررات ازطري ــاختار و مق ــالح س اص
شــركتهاي تابعــه و وابســته و جداســازي شــركتهاي قابــل واگــذاري از بدنــه وزارت نيــرو و ســاماندهي 
ــاي  ــنامه ها و آيين نامه ه ــررات و اساس ــي مق ــري و بازنويس ــاتكاب و بازنگ ــركت س ــب ش ــا در قال آنه

ــي شــركتها ــي و معامالت مال
برون ســپاري و خصوصي ســازي ازطريــق واگــذاري ســهام دولتــي شــركتهاي قابــل واگــذاري شــركت 	 

ســاتكاب )حــدود 50شــركت( و آماده ســازي و فــروش اوليــن نيــروگاه دولتــي و جلــب ســرمايه بخــش 
 BOO و BOT ــروگاه به صــورت ــراي ســرمايه گذاري در احــداث ني ــي و خارجــي ب خصوصــي داخل
و برون ســپاري بخشــي از فعاليت هــاي شــركتها در احــداث، توســعه، تعميــر و نگهــداري و برخــي از 

ت ما خد
توســعه مديريــت ازطريــق ارتقــاء ســطح علمــي و مهارتــي مديــران و تقويــت پژوهشــهاي مديريتــي و 	 

ــن شايسته ســاالري  ــت موازي ــرد IT و ICT و رعاي مدرن ســازي سيســتم هاي اداري و گســترش كارب
در انتصابــات و ترويــج فرهنــگ 

ادب و احتــرام و برقــراري انضبــاط مالــي و بازرگانــي در مــراودات و معامــالت شــركتها و اســتقرار نظــام 	 
جديــد ارزيابــي عملكــرد و تقويــت مباني پاســخگويي

تقدیرنامه ها-�
كسب عنوان استاد نمونه دانشكده مهندسي عمران دانشگاه امام حسين )ع( در سال 1372	 
كسب رتبه برتر در ارزيابي عملكرد وزارتخانه ها در سال 1381	 
كسب عنوان قابل تقدير در ارزيابي عملكرد وزارتخانه ها در سال 1382	 
كسب عنوان داور برتر در بيست و دومين كنفرانس بين المللي برق در سال 1386	 
ــروژه در 	  ــت پ ــي مديري ــن الملل ــهاي بي ــي در كنفرانس ــاي تخصص ــزاري پانله ــه در برگ ــب تقديرنام كس

ســالهاي 90 و91 و 92 
كسب تقديرنامه در داوري سومين دوره انتخاب پروژه ملي برتر در سال 1391	 



فصل اول: اصول، اهداف و راهبردهاي كالن

1.1. اصول حاكم بر برنامه
وزارت-نیرو-به-منظور-سیاستگذاری،-برنامه-ریزی،-سازماندهی،-هدایت،-نظارت-و-همچنین-تدوین-ضوابط-و-مقررات،-فعالیت-های-
خود-را-در-چارچوب-اهداف-و-چشم-انداز-نظام-مقدس-جمهوری-اسالمی-ایران-و-با-تاکید-بر-اصول-و-ارزش-های-انقالب-اسالمی-
و-متكی-به-ظرفیت-های-گسترده-کشور-با-رعایت-و-گسترش-اخالق-حرفه-ای-و-مسئولیت-اجتماعی-به-انجام-می-رساند.-در-ایفای-
این-ماموریت-ها،-رعایت-استانداردها-و-معیارهای-پذیرفته-شده-ی-ملی-و-همچنین-حقوق-و-رضایت-آحاد-جامعه-مورد-تاکید-است.-بر-

همین-اساس،--برنامه-تقدیمی-بر-التزام-به-اصول-زیر-متكی-می-باشد:-
تعهد-نسبت-به-مطالبات-مردم-و-به-کارگیری-همه-ی-استعدادها-و-توانمندی-خود-در-ایفای-مسئولیت. � - 
پایبندی-به-آموزه-های-دینی-و-اخالقی-و-رعایت-اخالق-حرفه-ای-در-عرصه-ی-مدیریت-و-فعالیت-های-اجرائی � - 
تعهد-نسبت-به-تقدم-منافع-ملی-و-مصالح-کشور-بر-منافع-بخشی-و-گروهی � - 
تقدم-کالن-نگری-بر-نگرش-کوتاه-مدت-و-همكاری-در-توانمند-سازی-همه-بخش-ها � - 
جلب- � و- نیرو- وزارت- های- فعالیت- با- مرتبط- مدنی- نهادهای- از- گیری- بهره- برای- تالش- و- شهروندی- حقوق- رعایت- - 

مشارکت-آنان-در-صنعت-آب-و-برق
و- � پذیری- انتقاد- روحیه- داشتن- عامه،- نیازهای- به- توجه- و- آنها- نمایندگان- و- مردم- با- برخورد- در- صراحت- و- صداقت- - 

بهره-گیری-از-دیدگاههای-کارشناسانه
پاسخگو-کردن-واحدهای-زیرمجموعه-در-برابر-مردم-با-اصل-قرار-دادن-رضایت-مشترکین-و-ذی-نفعان � - 
اصالح-ساختار-اداری-و-کارامد-کردن-آن،-ارتقاء-انضباط-و-سالمت-اداری � - 
ساماندهی-و-ارتقاء-مدیریت-مبتنی-بر-شایسته-ساالری � - 
ارزش-گذاری-به-سرمایه-های-انسانی-و-بهره-گیری-موثر-از-آراء-و-اندیشه-های-تخصصی- � - 
تعامل-و-همكاری-سازنده-با-سایر-دستگاهها-و-حضور-فعال-در-تصمیم-گیری-های-ملی � - 
تالش-برای-استفاده-بهینه-از-ظرفیت-های-ملی،-منابع-و-اموال-عمومی � - 
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تالش-برای-ارتقاء-شفافیت-و-مقابله-با-فساد-اداری � - 
استفاده-موثر-از-توانمندی-های-تخصصی-زنان-و-جوانان-در-مناصب-مدیریتی- � - 
ایجاد-فرصت-برابر-برای-فعالین-خصوصی-و-دولتی-در-صنعت-آب-و-برق--- � - 

2.1. دیدگاههای كلی
ارائه-خدمات- وزارت-نیرو-بر-این-باور-است-که-حصول-اطمینان-از-ایجاد-زیرساخت-های-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری-به-منظور-
گسترده،-پیوسته-و-مستمر-تأمین-آب،-برق-و-جمع-آوری-و-دفع-بهداشتی-فاضالب-به-آحاد-جمعیت-کشور-به-صورت-مطمئن-و-
اقتصادي-با-رعایت-مالحظات-زیست-محیطی،-به-عنوان-ماموریت-اصلی-این-وزارت،-نقش-تعیین-کننده-اي-در-توسعه-پایدار-و-بهبود-
مستمر-کیفیت-و-رفاه-زندگي-مردم-دارد.-کیفیت-و-پایداری-ارائه-این-خدمات،-تاثیر-بسزایی-بر-دستاوردهای-سایر-بخش-ها-از-جمله-

کشاورزي،-مسكن،-صنعت،-خدمات،-بهداشت،-امنیت-و-محیط-زیست-دارد.-
وزارت-نیرو-با-تمرکز-بر-انجام-مطلوب-امور-حاکمیتی-و-کاهش-تصدی-گری،-به-گونه-ای-نسبت-به-ایجاد-زیرساخت-های-نرم-

افزاری-و-سخت-افزاری-اقدام-می-نماید-تا-انجام-فعالیت-های-تصدی-با-محوریت-بخش-خصوصی-صورت-پذیرد.--
در-راستای-دستیابی-به-اهداف-چشم-انداز-و-سیاست-های-کلی-اقتصاد-مقاومتی،-وزارت-نیرو-در-صدد-است-با-تقویت-روحیه-و-
رویكرد-جهادی،-انعطاف-پذیر،-فرصت-ساز،-مولد،-درون-زا،-پیشرو-و-برون-نگر،-نسبت-به-مدیریت-عرضه-و-تقاضای-آب،-برق،-انرژی،-
خدمات-آب-و-فاضالب-و-همچنین-ارتقای-سطح-آموزش،-پژوهش،-و-فناوری-و-بسترسازی-توسعه-بازار-کاال-و-خدمات-صنعت-آب-

و-برق-اقدام-نماید.-
وزارت-نیرو-با-تاکید-بر-ضرورت-ارتقای-منزلت-اجتماعی-روستائیان-و-جایگاه-روستاها-در-اقتصاد-ملی،-با-ایجاد-زیرساخت-های-

تامین-آب-و-برق،-به-شكوفائی-و-پیشرفت-عدالت-محور-روستاها-کمک-می-نماید.-
وزارت-نیرو-توفیق-در-انجام-ماموریت-های-فوق-را-منوط-به-بهره-مندی-از-منابع-انسانی-خالق،-حرفه-ای-و-کارامد-و-همچنین-

استفاده-از-آخرین-دستاوردهای-علمی،-پژوهشی،-فناوری-و-روش-های-نوین-مدیریت-و-نیز-توسعه-توانمندی-داخلی-می-داند.-

3.1. اهداف كالن
حصول-اطمینان-از-تامین-آب-و-برق-مطمئن-و-پایدار-برای-کلیه-نیازهای-کشور---� --
ارائه--� استمرار- پایداری- و- برق- و- آب- بنگاههای- مصارف- و- منابع- در- تعادل- ایجاد- منظور- به- برق- و- آب- اقتصاد- بهبود- --

خدمات-
و--� مقررات- تنظیم- ای،- حرفه- صالحیت- نظام- استقرار- بر- تاکید- با- حاکمیت- اعمال- های- زیرساخت- تقویت- و- ایجاد- --

استانداردهای-ارائه-خدمات،-استقرار-سیستم-های-پایش-و-نظارت-بر-فعالیت-بنگاههای-تامین-و-عرضه-آب-و-برق
و--� آب- صنعت- های- فعالیت- در- تعاونی- و- خصوصی- بخش- حضور- تسهیل- و- گسترش- و- کار- و- کسب- محیط- بهبود- --

برق-
در--� تقاضا- مدیریت- بر- مبتني- آب- منابع- بهم-پیوسته- مدیریت- استقرار- طریق- از- آب- وری- بهره- و- حكمراني- ارتقای- --

سطح-ملي،-حوضه-هاي-آبریز-و-محلي-با-رعایت-اصول-توسعه-پایدار،-آمایش-سرزمین-و-هماهنگي-متقابل-بین-سرمایه-هاي-
مختلف-اجتماعي،اقتصادي،-زیست-محیطي-با-مشارکت-مؤثر-ذینفعان-و-ذی-مدخالن«
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مدیریت--� الكتریكی،- انرژی- تقاضای- و- عرضه- توام- وری- بهره- بهبود- بر- تمرکز- با- کشور- برق- شبكه- آوری- تاب- ارتقاء- --
تقاضا-و-بهره-برداری-موثر-از-ظرفیت-مبادالت-منطقه-ای-انرژی.

گسترش-و-ارتقاء-سطح-پژوهش،-فناوری-و-نو-آوری-با-تاکید-بر-تقویت-توان-ساخت-داخل.-� --

4.1. راهبردهای كليدی
بهره-گیری-موثر-از-ظرفیت-ها-و-ابزارهای-نوین-بازارهای-مالی-و-سرمایه-به-منظور-تامین-منابع-مالی-مورد-نیاز--� --
خصوصی،--� بخش- گذاری- سرمایه- ریسک- پوشش- و- مالی- منابع- تامین- تسهیل- برای- عمومی- منابع- دهی- جهت- --

سرمایه-گذاری-در-فعالیت-های-خاص-)آب-روستائی-و-...(.
با--� برق- و- آب- اقتصاد- تقویت- و- خدمات- ارائه- استمرار- منظور- به- ها- تعرفه- ساختار- اصالح- و- رقابتی- بازار- گسترش- --

رعایت-مالحظات-اقشار-آسیب-پذیر
امنیت--� اهداف- تحقق- تضمین- برای- تقاضا- مدیریت- رویكرد- تقویت- منظور- به- افزاری- نرم- های- فعالیت- بر- تاکید- --

عرضه-آب-و-انرژی-
بر--� تمرکز- با- نیرو- وزارت- کلیدی- های- ماموریت- ایفای- برای- ای- حرفه- و- خالق- توانمند،- انسانی- منابع- به- اتكای- --

نیروهای-جوان.
زنجیره--� از- برداری- بهره- سازی- حداکثر- برای- داخل- ساخت- فناوری- در- نوآوری- و- کاربردی- های- پژوهش- گسترش- --

ارزش-تولید-انرژی-از-منابع-انرژی-تجدید-پذیر.
امور--� در- ملی- منافع- سازی- حداکثر- منظور- به- الملل- بین- حقوقی- نظام- و- دیپلماتیک- های- ظرفیت- از- برداری- بهره- - --

آب-و-انرژی
منابع--� توسعه- انرژی،- تلفات- کاهش- نیروگاهها،- راندمان- افزایش- برای- قانونی- های- ظرفیت- از- حداکثری- استفاده- --

- انرژی-تجدید-شونده-و-بهینه-سازی-مصرف.-
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فصل دوم : بخش آب و آبفا

1.2. سيماي بخش 
اهم-اکنون-متوسط-بارندگي-درازمدت-ساالنه-کشور-حدود-242.3-میلي-متر-مي-باشد-که-کمتر-از-یک-سوم-میانگین-بارش-جهاني-است.-
لذا-کشور-ما-به-دلیل-قرارگیري-در-منطقه-خشک-و-نیمه-خشک-دنیا-و-با-ادامه-روند-موجود-در-استفاده-از-آب،-بحران-آب-را-با-شدت-
بیشتري-تجربه-خواهد-نمود.-از-طرفي-مقایسه-میزان-بارش-ها-در-مقاطع-زماني-مختلف-حاکي-از-آن-است-که-میانگین-17ساله-)219-
میلي-متر(-و-نیز-9-ساله-اخیر-)207-میلي-متر(-کاهش-محسوسي-نسبت-به-میانگین-درازمدت-و-31-ساله-)255-میلي-متر(-داشته-است.-
بدین-ترتیب-طي-سال-هاي-اخیر-میزان-آب-تجدیدشونده-در-اثر-کاهش-بارش،-افزایش-تبخیر،-تغییر-الگوي-بارش-)شدت-مدت--
فراواني(-و-نیز-تغییر-نوع-بارش-ها-و-درمجموع-در-اثر-بروز-پدیده-تغییر-اقلیم،کاهش-قابل-مالحظه-اي-داشته-است.-بررسي-ها-نشان-
مي-دهد-که-متوسط-درازمدت-منابع-آب-تجدیدشونده-کشور-از-130-میلیارد-مترمكعب-در-سال-به-116-میلیارد-مترمكعب-رسیده-و-

حدود-14-میلیارد-مترمكعب-کاهش-داشته-است.-
براساس-نتایج-بهنگام-سازي-طرح-جامع-آب-کشور،-میزان-مصرف-آب-کشور-حدود-100-میلیارد-مترمكعب-مي-باشد-که-%40-
آن-از-منابع-آب-سطحي-و-60%-آن-از-منابع-آب-زیرزمیني-تأمین-مي-شود.-از-این-میزان-حدود-90%-در-بخش-کشاورزي،-8%-در-
بخش-شرب-و-2%-در-بخش-صنعت-مورد-استفاده-قرار-مي-گیرد.-بنابراین-باتوجه-به-116میلیارد-مترمكعب-منابع-آب-تجدیدشونده-ي-
درازمدت،-86%-از-منابع-آب-تجدیدشونده-کشور-مصرف-مي-گردد-که-با-سقف-شاخص-60-درصد-تعیین-شده-براي-کشور،-فاصله-
معني-داري-دارد.-همچنین-میزان-سرانه-آب-تجدیدشونده-ي-کشور-نیز-از-6850-مترمكعب-در-سال-1335،-به-1450-مترمكعب-در-
سال-1395-رسیده-که-با-پیش-بیني-جمعیت-106-میلیون-نفري-در-سال-1420،-این-سرانه-به-1100-مترمكعب-کاهش-خواهد-یافت.
منابع-آب-زیرزمیني-به-عنوان-منابع-آب-استراتژیک-کشور-)تأمین-کننده-ي-57%-آب-شرب-شهري،-83%-آب-شرب-روستایي،-
63%-آب-صنعت-و-خدمات-و-52%-آب-کشاورزي(-دچار-مشكالت-عدیده-مي-باشد-به-نحوي-که-در-حال-حاضر-از-609-محدوده-
مطالعاتي-کشور،-تنها-227-محدوده-آزاد-بوده-و-357-محدوده-به-لحاظ-بهره-برداري،-در-شرایط-ممنوعه-و-بحراني-قرار-دارند-و-مابقي-
25-محدوده-نیز-فاقد-پتانسیل-قابل-توجه-هستند.-همچنین-اغلب-محدوده-هاي-بزرگ-و-مطلوب-و-بااهمیت-از-نظر-کمیت-و-کیفیت-
منابع-آب-زیرزمیني،-از-بین-رفته-به-نحوي-که-حدود-78%-محدوده-هاي-مذکور-در-محدوده-ممنوعه-قرار-دارند.-برداشت-بي-رویه-از-این-
منابع-موجب-شده-تا-این-منابع-با-افت-شدید-مواجه-گشته-و-در-حال-حاضر-از-حجم-ذخایر-استراتژیک،-بالغ-بر-120-میلیارد-مترمكعب-

از-ظرفیت-تعادلی،-اضافه-برداشت-انجام-شده-است.-
آب-موردنیاز-شرب-و-بهداشت-به-علت-حساسیت-کمي-و-کیفي-آن،-همواره-جزو-دغدغه-هاي-اصلي-دولت-ها-بوده-است.-براساس-
آخرین-اطالعات،-جمعیت-تحت-پوشش-شبكه-آب-شهري-در-حال-حاضر-به-99.3%-و-جمعیت-روستایي-تحت-پوشش-شبكه-آب-

شرب-به-حدود-80%-رسیده-است.-در-حال-حاضر-جمعیت-شهري-تحت-پوشش-شبكه-جمع-آوري-فاضالب-حدود-47%-است.-
ورود-فزاینده-فاضالب-هاي-انساني،-پساب-هاي-صنعتي-و-زهاب-هاي-کشاورزي-به-رودخانه-ها،-تاالب-ها،-سواحل-و-آبهاي-ساحلي-
به- انساني-و-پساب-هاي-صنعتي- این-محیط-ها-شده-است.-تخلیه-بي-رویه-فاضالب-هاي- افزایش-مواد-مغذي-و-آالینده-ها-در- باعث-
از-حد- افزایش-عناصر-و-ترکیبات-مضر-بیش- آبهاي-سطحي-در-مناطق-مسكوني-و-و-واحدهاي-صنعتي-سبب- چاه-هاي-جذبي-و-

استانداردهاي-زیست-محیطي-گردیده-است.-
اختالف-زیاد-میان-هزینه-تمام-شده-و-تعرفه-هاي-تكلیفي-موجب-شده-است-که-تمامي-شرکت-هاي-زیرمجموعه-با-مشكل-کمبود-
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منابع-مالي-براي-سرمایه-گذاري-و-هزینه-هاي-الزم-براي-تعمیر-و-نگهداري-مواجه-شوند.-قابل-ذکر-است-در-بخش-آب-شرب-نسبت-
تعرفه-آب-به-هزینه-تمام-شده-43%-بوده-و-این-امر-در-بخش-آب-سطحي-در-کشاورزي-کمتر-از-1%-و-در-بخش-آب-زیرزمیني-نیز-

میزان-دریافتي-از-بخش-کشاورزي-صفر-مي-باشد.-
در-حال-حاضر-تأسیسات-بسیاري-از-جمله؛-370-سد-با-ظرفیت-آب-تنظیمي-بالغ-بر-37میلیارد-مترمكعب-و-بالغ-بر-2.2-میلیون-

هكتار-شبكه-آبیاري-و-زهكشي-در-جهت-ارتقاي-راندمان-انتقال-آب-و-توسعه-کشاورزي-احداث-شده-است.-

2.2. چالش ها وراهبردها
 چالش ها

تغییرات-آب-و-هوایي-و-خشكسالي-ها-� --
فقدان-آمایش-سرزمین-و-سیاست-گذاري-کالن-براي-توسعه-کشور-� --
عدم-استقرار-حكمراني-پایدار-آب-از-طریق-استقرار-مدیریت-بهم-پیوسته-منابع-آب-� --
کاهش-سهم-سرانه-منابع-آب-تجدید-شونده-� --
وضعیت-بحراني-منابع-آب-زیرزمیني-و-وجود-اضافه-برداشت-تجمعي-بیش-از-120-میلیارد-مترمكعب-� --
مشكالت-زیست-محیطي-پیكره-هاي-آبي-و-آلودگي-منابع-آب-� --
ترکیب-نامناسب-ساختار-مصرف-آب-در-بخش-هاي-مختلف-و-بهره-وري-پایین-آن-� --
کمبود-منابع-مالي-براي-تأمین-آب-شرب-شهرها-و-روستاهاي-کشور-� --
عدم-تعادل-در-منابع-و-مصارف-بنگاههای-بخش-آب-به-دلیل-عدم-نگرش-اقتصادي-به-آب-� --
تعدد-پروژه-هاي-نیمه-تمام-و-طوالني-شدن-دوره-ساخت-و-معطل-ماندن-سرمایه-گذاري-هاي-انجام-شده-� --
فقدان-مشارکت-فراگیر-ذینفعان-و-ذیمدخالن-در-مدیریت-منابع-و-تأسیسات-آبي-� --
ضعف-در-ایجاد-سامانه-هاي-منسجم-تهیه-آمار-و-اطالعات-در-منابع-و-مصارف-آب-� --

 راهبردها

1--استقرار-حكمراني-خوب-براساس-اصول-و-فرآیند-مدیریت-بهم-پیوسته-منابع-آب-مبتني-بر-مدیریت-تقاضا-در-سطح-ملي،-
حوضه-هاي-آبریز-و-محلي،-ایجاد-و-توسعة-نهادها-و-تشكل-هاي-مردمي

2--استقرار-نظام-بهره-برداري-بهینه-با-تأکید-بر-پایداري-منابع-طبیعي-و-محیط-زیست-و-تعادل-بخشي-در-عرضه-و-تقاضاي-آب-و-
پایش-دقیق-و-بهنگام-کمي-و-کیفي-منابع-و-مصارف-آب

3--ارزش-گذاري-اقتصادي-آب-با-رعایت-مالحظات-اجتماعي،-امنیتي-و-زیست-محیطي-در-تمامي-بخش-هاي-مصرف-به-منظور-
ارتقاي-بهره-وري-در-کل-چرخه-تولید-و-مصرف-آب-

4--ایجاد-و-استقرار-نهاد-تنظیم-مقررات-و-ساماندهي-و-توسعه-بازارهاي-محلي-آب
5--پیگیري-ساماندهي-سكونت-گاه-ها-و-فعالیت-هاي-صنعتي،-کشاورزي،-زیربنایي-و-خدماتي-براساس-توان-اکولوژیكي-حوضه-هاي-

آبریز
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6--ارتقاي-بهره-وري-و-صرفه-جویي-در-مصرف-آب-با-همكاري-و-مشارکت-مصرف-کنندگان-براي-دستیابي-به-توسعه-پایدار
7--استقرار-نظام-مدیریت-کیفي-منابع-آب-و-ارتقاي-کیفیت-آن-با-تأکید-بر-پیشگیري-از-آلودگي-منابع-آب

8--توسعه-بهره-برداري-از-آب-هاي-غیرمتعارف-بارعایت-مالحظات-زیست-محیطي
9--ساماندهي-کمي-و-کیفي-زهاب-هاي-کشاورزي-و-توسعه-سامانه-هاي-جمع-آوري-و-تصفیه-فاضالب-کلیه-بخش-هاي-مصرف-

و-بازچرخاني-و-استفاده-مجدد-از-این-منابع
10--توسعه-مشارکت-و-سرمایه-گذاري-بخش-خصوصي-در-طرح-هاي-آب-و-فاضالب-
11--ارتقاي-مشارکت-بهره-برداران-و-ذینفعان-در-مدیریت-منابع-آب-و-تأسیسات-آبي

3.2. برنامه ها
1--تداوم-اجرای-طرح-احیاء-و-تعادل-بخشي-منابع-آب-زیرزمیني

2---تسریع-در-اجرا-و-تكمیل-برنامه-مهارآبهاي-مرزي
3--اولویت-بندی،-ساخت-و-تكمیل-طرح-های-تامین-آب-و-شبكه-هاي-آبیاري-و-زهكشي-به-ویژه-در-اراضي-پایاب-سدهاي-دردست-

بهره-برداري
4---برنامه-ریزي-جهت-تأمین-حقابه-زیست-محیطي-تاالب-هاي-کشور-با-همكاري-سایر-دستگاه-هاي-مسئول

5--ارتقاي-شاخص-بهره-مندي-آحاد-جامعه-از-خدمات-جمع-آوري-و-تصفیه-فاضالب
6--اجرای-برنامه-های-جلوگیري-ازآلودگي-منابع-آب-و-ارتقاي-شاخص-هاي-کیفي-آن

7--تأمین-پایدارآب-شرب-شهرها-و-روستاها)به-لحاظ-کمي-و-کیفي(
8--توسعه-استفاده-از-منابع-آب-غیرمتعارف-بخصوص-شیرین-سازي-)نمک-زدایي(-آب-هاي-شور-دریا-

9--ساماندهي-وحفاظت-از-بستر-و-حریم-رودخانه-ها،-تاالب-هاو-سواحل
10--تثبیت-حقابه-هاي-کشور-ازآبهاي-مرزي-و-مشترک

11--مشارکت-درتهیه-و-اجراي-برنامه-هاي-ملي-سازگاري-با-تغییر-اقلیم
12--اصالح-ساختار-اقتصاد-آب-کشور
13--استقرار-نظام-حسابداري-ملي-آب

14--توسعه-تحقیقات،-پژوهش-هاي-کاربردي-و-استفاده-از-فناوري-هاي-نوین-
15--ارتقاي-مشارکت-بهره-برداران-در-مدیریت-منابع-و-تأسیسات-آبي
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4.2. اهداف كمي
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فصل سوم: بخش برق و انرژي

1.3. سيمای بخش 
صنعت-برق-ایران-به-عنوان-صنعت-زیربنایي-در-فرآیند-توسعه-اقتصادي-و-اجتماعي-کشور-با-ایجاد-زیرساخت-هاي-الزم،-نقش-ارزنده-
و-اساسي-در-توسعه-کشور-داشته-و-بسترهاي-مورد-نیاز-براي-پویایي-و-رشد-کشور-را-فراهم-کرده-است.-درحال-حاضر-این-صنعت-با-
تحت-پوشش-قرار-دادن-100-درصد-جمعیت-شهري-و-بیش-از-99-درصد-جمعیت-روستایي،-گسترده-ترین-خدمت-را-به-مردم-شریف-

ایران-ارائه-مي-دهد.-
این-بخش-مبتنی-بر-توسعه-توانمندیهای-داخلی-از-وضعیت-خوبی-در-مقایسه-با-سایر-بخشهای-کشور-برخوردار-است.-همچنین-
دارای-جایگاه-ممتاز-بین-المللی-است.-صنعت-برق-ایران-با-تكیه-بر-توانمندی-های-داخلی-از-جایگاه-چهاردهم-در-سطح-جهانی-و-
جایگاه-اول-در-منطقه-برخوردار-است.-با-وجود-بیش-از-77-هزار-مگاوات-ظرفیت-نصب-شده-نیروگاهی،-123-هزار-کیلومتر-شبكه-
انتقال-و-فوق-توزیع،-327-هزار-مگاولت-آمپر-ظرفیت-پست-های-انتقال-و-فوق-توزیع،-657-هزار-ترانسفورماتور-توزیع،-770--هزار-
کیلومتر-شبكه-فشار-متوسط-و-فشار-ضعیف،-حدود-34-میلیون-مشترک-برق-با-توجه-به-رشد-مستمر-مصرف-برق،-این-صنعت--نیاز-

به-برنامه-های-دقیق،-سرمایه-گذاری--و-پی-گیری-مستمر-دارد.
تولید-انرژی-الكتریكی-به-میزان-289-میلیارد-کیلووات-ساعت-در-سال-1395-و-تامین-اوج-بار-55400-مگاوات-در-تابستان-سال-

1396-بخشی-از-عملكرد-صنعت-برق-را-شامل-می-شود.-
در-طول-سال-های-اخیر-برنامه-های-کاهش-تلفات-انرژی-الكتریكی-و-مدیریت-مصرف-اجرا-شده-است.-

در-حال-حاضر-جمهوری-اسالمی-ایران-جزو-معدود-کشورهایی-است-که-دارای-فناوری-ساخت-انواع-نیروگاهها-است.-در-عین-
حال-100%-تجهیزات-توزیع-نیروی-برق-و-بیش-از-95%-تجهیزات-انتقال-و-فوق-توزیع-توسط-صنعت-گران-داخلی-تولید-می-شود.

در-راستای-بهبود-محیط-کسب-و-کار،-ضمن-اجرای-برنامه-تجدید-ساختار-صنعت-برق-و-ایجاد-محیط-رقابتی،-امكان-دسترسی-
باز-به-شبكه-فراهم-شده-و-با-شكل-گیری-بورس-برق،-امكان-خرید-و-فروش-رقابتی-برق-ایجاد-شده-است.

جهت-گیري-هاي-مهم-صنعت-برق،-تأمین-انرژي-الكتریكي-مورد-نیاز-کشور-برای-مصارف-مختلف-براساس-برنامه-هاي-راهبردي-
وزارت-نیرو-است.-همچنین-ایجاد-رقابت-بین-سرمایه-گذاران-بخش-خصوصي،-خودکفایي-در-طراحي،-ارتقاي-تكنولوژي،-بهره-وري-
اقتصادي،-افزایش-سطح-پایداري-و-قابلیت-اطمینان-در-شبكه-هاي-برق-و-ارتقا-در-مؤسسات-توسعه-اي-صنعت-برق-از-دیگر-برنامه-هایي-

است-که-در-سالهاي-اخیر-از-سوي-کارگزاران-این-صنعت-زیربنایي-و-منحصر-به-فرد-با-جدیت-دنبال-مي-شود.

2.3. چالش ها و راهبردها
چالش ها :

1--رشد-مصرف-برق-و-باالبودن-شدت-مصرف-انرژی
2--افزایش-انتظارات-مردم-و-مسئولین-از-صنعت-برق

3--عدم-اصالح-تعرفه-فروش-انرژی-و-انشعاب-برق-متناسب-با-نرخ-تورم-در-سنوات-گذشته
4--عدم-پرداخت-ما-به-التفاوت-قیمت-تمام-شده-انرژی-برق-و-انشعاب-و-فروش-تكلیفی-مطابق-قانون-حمایت-از-صنعت-برق

5--عدم-تخصیص-منابع-عمومی-برای-ایجاد-زیرساختهای-مورد-نیاز-در-شبكه-انتقال-و-فوق-توزیع
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6--انباشت-حجم-بدهی-های-صنعت-برق-به-تولید-کنندگان-بخش-خصوصی-برق،-پیمانكاران-و-تولید-کنندگان-تجهیزات-و-
بانكها-به-میزان-بیش-از-30-هزار-میلیارد-تومان.

7--فقدان-بستر-الزم-جهت-استفاده-از-ظرفیت-ماده-12-قانون-رفع-موانع-تولید-رقابت-پذیر-و-ارتقای-نظام-مالی-کشور
8---راندمان-پایین-نیروگاه-ها-و-تلفات-انرژی-برق

راهبردها-

1--توسعه-بازارهاي-رقابتی-و-افزایش-معامالت-در-بورس-انرژی-و-گسترش-سهم-معامالت-دو-جانبه-برق-در-بازار
با-هدف-گسترش-مبادالت-و- المللی- بین- استانداردهای- با-کشورهای-همسایه-مطابق- ایران- ارتباطات-شبكه-برق- 2--توسعه-

صادرات-انرژی-برق
3--احداث-نیروگاه-هاي-تجدید-پذیر-و-برق-آبي-کوچک-توسط-بخش-خصوصي
4--افزایش-صادرات-خدمات-فنی-و-مهندسی-و-تجهیزات-مرتبط-با-صنعت-برق

)DG, CHP, CCHP(-5--توسعه-نیروگاه-هاي-تولید-پراکنده
6--افزایش-ظرفیت-نیروگاهی-با-استفاده-از-تكنولوژی-توربین-های-کالسF -و-باالتر

7--افزایش-ضریب-بار-شبكه-برق-کشور
8--حمایت-موثر-از-تولید-داخل-بویژه-در-حوزه-تجهیزات-نیروگاههای-تجدیدپذیر،-پستهای-GIS،-رله-ها-و-سایر-تجهیزات-مورد-

نیاز-پستها-و-نیروگاه-ها
9--ایجاد-نهاد-تنظیم-مقررات-بخش-برق-به-منظور-بهبود-فضای-کسب-و-کار-و-تعادل-بخشی-در-منابع-و-مصارف-

10--بازآرایي-شبكه--برق-کشور-با-هدف-کاهش-تلفات-و-بهبود-راندمان-و-هوشمندسازی-شبكه--

3.3. برنامه ها و اهداف كمی
مدیریت-اقتصاد-برق،-کاهش-تصدی-گری-و-چابكسازی،-افزایش-بهره-وری-و-توسعه-زیرساختهای-موردنیاز-در-بخش-های-تولید،-

انتقال-و-توزیع-از-محورهای-اصلی-این-برنامه-است-که-در-قالب-یازده-زیر-برنامه-بشرح-ذیل-قابل-پیگیری-می-باشد.
1ـ-احداث-و-بهره-برداری-از-20000مگاوات-ظرفیت-جدید-تولید-برق-با-رویكرد-افزایش-بازدهی-به-همراه-شبكه-موردنیاز-

2ـ-افزایش-ظرفیت-تولید-برق-تجدیدپذیر-به-4000-مگاوات-در-کشور
3--توسعه-و-بهینه-سازی-شبكه-انتقال،-فوق-توزیع-و-توزیع-برق-کشور-در-راستای-افزایش-قابلیت-اطمینان-شبكه-برق-و-امكان-

تامین-برق-مطمئن-و-پایدار--
4ـ-ارتقاء-متوسط-راندمان-)بازدهی(-نیروگاه-های-حرارتی-کشور-به-حداقل-%40

5ـ-تک-رقمی-نمودن-تلفات-شبكه-توزیع-برق-کشور
6ـ-بهبود-شاخص-های-بهره-وری-و-قابلیت-اطمینان-شبكه

7ـ-توسعه-زیرساختهای-هوشمندسازی-شبكه-برق-و-ایجاد-ارزش-افزوده-از-طریق-ارائه-خدمات-مخابراتی-و-انتقال-دیتا-
8ـ-ساماندهی-اقتصاد-برق-و-بهبود-فضای-کسب-و-کار-در-صنعت-برق-
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9ـ-بهبود-الگوی-مصرف-و-کاهش-شدت-مصرف-انرژی-
10--حمایت-از-سازندگان-تجهیزات-و-پیمانكاران-داخلی-و-توسعه-تحقیق-و-فناوری-به-منظور-ایجاد-و-رشد-رقابت--پذیری-در-

عرصه-جهانی
11ـ-ارتقاء-مسئولیت-های-اجتماعی-و-حفاظت-از-محیط-زیست-
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فصل چهارم: بخش مدیریت، منابع انساني، علم و فناوري و پشتيبانی صنعت 

1.4. سيماي بخش 
ارایه-مستمر-خدمات-حیاتي-و-حساس-در-سطح-کشور-نیازمند-بهره-مندي-از-فناوري-ها-و-نظام-هاي-مدیریتي-پیشرفته،-به-روز،-متناسب-
انگیزه-و-کارآمد-مي-باشد.-به-همین-منظور-ایجاد-زیرساخت-ها-و-بسترهاي- با- با-ظرفیت-هاي-بومي،-ملي-و-منابع-انساني-توانمند،-
قانوني-مناسب،-اجرا-و-بهره-مندي-از-نتایج-پروژه-هاي-تحقیق-و-توسعه،-رفع-و-حذف-عوامل-بازدارنده-کسب-و-کار-فناورانه،-جوانگرایي-
و-افزایش-اعتماد-به-منابع-انساني-تحصیلكرده-و-کارآمد،-تامین-مالي-و-تجهیز-منابع-مورد-نیاز-براي-اجراي-طرح-ها-و-پروژه-هاي-

اولویت-دار-از-مولفه-هاي-مهم-در-تحقق-اهداف-وزارت-نیرو-مي-باشند.
سازماندهي-و-آموزش-منابع-انساني،-ایجاد-انگیزه-و-تعهد-کاري،-ارتقاء-سطح-فرهنگ-سازماني-و-نشاط-اداري،-ایمني-و-سالمت-
کارکنان،-همچنین-راهبري-برنامه-هاي-اصالح-نظام-اداري،-ارتقاء-بهره-مندي-از-فناوري-هاي-جدید-مدیریتي-و-توجه-جدي-به-پیاده-
سازي-نظام-مدیریت-دانش،-سالمت-اداري-و-صیانت-از-حقوق-شهروندي-از-رویكردهاي-مهم-وزارت-نیرو-در-دولت-دوازدهم-مي-باشد.-
وزارت-نیرو-براي-تحقق-ماموریت-هاي-خود-از-ظرفیت-هاي-علمي-و-تخصصي-باتجربه-از-قبیل-پژوهشگاه-نیرو،-موسسه-تحقیقات-
آب،-موسسه-آموزش-عالي-علمي-کاربردي-صنعت-آب-و-برق-و-موسسه-تحقیقات-و-آموزش-مدیریت-برخوردار-بوده-و-با-بهره-گیري-
از-توان-تولیدي-شرکت-ها-و-کارخانجات-بزرگ-تولیدکننده،-مشاوره-و-پیمانكاري-و-بیش-از-200-شرکت-بهره-برداري-به-تامین-آب-و-

برق-مطمئن-اهتمام-مي-ورزد.-
وزارت-نیرو-در-برنامه-هاي-راهبردي-خود،-تقویت-و-توسعه-صادرات-خدمات-فنی-و-مهندسی،-بهره-گیري-از-مزیت-هاي-نسبي-
و-ارتقاء-سطح-و-توان-رقابتي-صادرات-در-صنعت-آب-و-برق-را-هدف-قرار-داده-است.-تقویت-تشكل-هاي-صنعتي-و-اجرایي،-تعامل-و-
همكاري-با-تشكل-هاي-غیردولتي-صادراتي-صنعت-آب-وبرق-و-افزایش-مشارکت-بخش-خصوصي-از-اهم-سیاست-هاي-این-وزارت-
است.-بنابه-گزارش-سازمان-توسعه-تجارت،-طي-سالهاي-اخیر-وزارت-نیرو-حائز-رتبه-برتر-در-صادرات-خدمات-فني-و-مهندسي-در-

کشور-بوده-است.

2.4. چالش هاي عمده
وجود-فاصله-بین-نسلي-براي-به-عهده-گرفتن-مسئولیت-هاي-سنگین-مدیریتيـ-
وجود-بروکراسي-و-مقررات-حاکم-براي-بهره-مندي-از-خدمات-افراد-باتجربه-بخش-غیردولتي-ـ-
-وجود-فارغ-التحصیالن-بیكار-با-سطح-سواد-متفاوت-و-مدرک-یكسانـ-
-عدم-ثبات-منابع-مالي-براي-سرمایه-گذاري-هاي-علمي-و-فناوريـ-
-ضعف-در-به-کارگیري-گسترده-و-هوشمند-فناوري-هاي-نو-مرتبط-با-صنعت-و-افزایش-فاصله-کیفي-ارایه-خدمات-در-مقایسه-با-ـ-

سطح-جهاني
-عدم-آشنائی-کافی-تولیدکنندگان-و-پیمانكاران-و-مشاوران-صنعت-آب-و-برق-به-ساز-و-کارهای-صدور-خدمات-فنی-مهندسی-و-کاالـ-
-عدم-کفایت-نهادها-و-موسسات-مالی-و-بانكی-و-بیمه-ای-برای-پشتیبانی-از-صادر-کنندگانـ-
-رقابتی-نبودن-محصوالت-و-خدمات-و-سهولت-ارائه-آنها-در-مقایسه-با-رقبای-خارجیـ-
-نگاه-کوتاه-مدت-شرکت-های-فعال-در-حوزه-صادرات-و-بی-توجهی-به-اهمیت-ظرفیت-سازی-بلندمدتـ-
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3.4. راهبردها و رویکردها
با-عنایت-به-اهداف-کالن-منابع-انساني-و-توسعه-فناوري-در-سند-چشم-انداز-مشتمل-بر-ارتقاء-دانش-و-مهارت-منابع-انساني،-بهبود-
شایستگي-ها-)به-ویژه-در-مدیران(،-افزایش-اعتبارات-علمي-و-فناوري،-توسعه-پژوهش-هاي-کاربردي-و-فناوري،-افزایش-خالقیت-و-

نوآوري-و-توسعه-مدیریت-دانش،-راهبردهاي-ذیل-ارایه-مي-شود:
ارتقاء-قابلیت-ها-و-توانمندي-هاي-منابع-انساني-صنعت-آب-و-برق-در-قالب-استانداردهاي-شغلي-و-آموزش-و-گواهینامه-هاي- -.1

صالحیت-حرفه-اي
بهبود-شایستگي-هاي-مدیران-مجموعه-وزارت-نیرو-از-طریق-آموزش-مهارت-هاي-مدیریتي-و-تمرکز-بر-توانمندسازي-مدیران- -.2

جوان
ارتقاء-شبكه-علمي-نخبگان-و-متخصصین-صنعت-آب-و-برق -.3

دستیابی-به-هدف-تخصیص-دو-درصد-از-درآمدهاي-صنعت-آب-و-برق-به-امر-»-آموزش«-و-»تحقیقات-و-فناوري«- -.4
طراحي-و-تدوین-نقشه-راه-فناوري-هاي-نوین-در-صنعت-آب-و-برق-و-انتقال-و-بومي-سازي-آنها- -.5

توسعه-شرکت-هاي-دانش-بنیان-در-صنعت-آب-و-برق- -.6
توسعه-مدیریت-دانش-در-صنعت-آب-و-برق -.7

تقویت-توان-تولید-کنندگان-و-پیمانكاران-متناسب-با-فعالیت-های-صادراتی -.8
ایجاد-ساز-و-کارهای-الزم-برای-برخورداری-صادر-کنندگان-از-تسهیالت-بانكی-و-تضمین-های-بیمه-ای -.9

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

4.4. برنامه ها و اقدامات
1- توسعه پژوهش و فناوري در صنعت آب و برق:

--اجراي-نقشه-راه-تحقیقات-و-توسعه-30-فناوري-مورد-نیاز-ـ-
--تهیه-نقشه-راه-تحقیقات-و-توسعه-حداقل-10-حوزه-فناوري-نوینـ-
--توسعه-مراکز-رشد-و-توسعه-فناوري-مرتبط-با-طرح-ها-و-ارتقاء-اثربخشي-آنهاـ-
--گسترش-ارتباطات-و-فعالیت-هاي-علمي-بین-الملليـ-
--تقویت-صندوق-حمایت-از-تحقیقات-صنعت-برقـ-
--توسعه-تعامل-و-ارتباط-با-دانشگاه-ها-و-اساتید-در-حوزه-هاي-تخصصي-صنعت-آب-و-برق-ـ-

2- توانمندسازي منابع انساني و ارتقاء مدیریت و زیرساخت هاي آن:

--برنامه-ریزي-نیروي-انساني-براساس-تخصص-گرایي،-حرفه-اي-شدن،-جوانگرایي-با-تاکید-بر-جذب-نخبگان-ـ-
--افزایش-بهره-وري-نیروي-انساني-و-بهبود-نظام-جبران-خدماتـ-
-اجراي-آموزش-هاي-مورد-نیاز-طرح-صالحیت-حرفه-اي-ـ-
--افزایش-کمي-و-کیفي-آموزشهاي-مدیریت-و-تربیت-حداقل-500-مدیر-جوان-و-کارامدـ-
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--به-روزرساني-قطب-هاي-آموزشي-قبلي-و-ایجاد-قطب-های-تخصصي-ـ-آموزشي-مورد-نیاز-ـ-
3- اصالح ساختار و توسعه مدیریت:

ـ-اصالح-ساختارهاي-سازماني-و-بازآرائی-شرکت-هاي-زیرمجموعه-حسب-نیاز-با-رویكرد-چابک-سازي،-متناسب-سازي-و-منطقي-ـ-
نمودن-تشكیالت

--کاهش-تصدی-گری-و-ساماندهی-فعالیت-هاي-برونسپاري----ـ-
--بازنگري-و-ساده-سازی-فرایندهاي-مرتبط-با-خدمات-مشترکین-و-تقویت-خدمات-الكترونیكيـ-

4- حمایت و پشتيبانی از صنایع آب و برق با رویکرد توسعه صادرات:

--توانمندسازي-بخش-غیردولتي-صنعت-آب-و-برق-به-عنوان-موتور-اصلي-توسعه-کشور-و--ایجاد-اشتغال-و-افزایش-تولیدـ-
--افزایش-صادرات-کاال-و-خدمات-فني-و-مهندسي-با-هدف-ایجاد-فرصت-براي-شرکت-هاي-مشاور-و-پیمانكاران-و-سازندگان-ـ-

و-همچنین-صنایع-داخلي-صنعت
--توسعه-سرمایه-گذاري-خارجي-در-صنعت-آب-و-برق-با-ایجاد-حلقه-هاي-واسط-براي-تعریف-بسته-هاي-سرمایه-گذاري-و-ایجاد-ـ-

نهادهاي-توانمند-داخلي-براي-مشارکت-در-سرمایه-گذاري-هاي-مشترک-
--توسعه-ارتباطات-بین-المللي-مفید-با-موسسات-مالي،-فني-و-مدیریتي-و-انتقال-دانش-فني-از-طریق-همكاري-هاي-موثر-با-نهاد-ـ-

های-جهانی




