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  برنامه عملیاتی و  سیاست وزارت نیرو براي اقتصاد مقاومتی  جزئیات

  

 هاي کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی رهبر معظم انقالب متناظر با وظایف وزارت نیرو سیاست

محور قرار دادن رشد بهره وري در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمند سازي نیروي کار، تقویت رقابت  - 3بند 
ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیري ظرفیت و قابلیتهاي متنوع در جغرافیاي  پذیري اقتصاد، 

  .مزیتهاي مناطق کشور

مدیریت مصرف با تأکید بر اجراي سیاستهاي کلی اصالح الگوي مصرف و ترویج مصرف کاالهاي داخلی  - 8بند 
  .ر تولیدهمراه با برنامه ریزي براي ارتقاء کیفیت و رقابت پذیري د

انتخاب مشتریان راهبردي، ایجاد (مقابله با ضربه پذیري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق  - 13بند 
هاي فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق،  تنوع در روش

  )هاي نفتی افزایش صادرات پتروشیمی، افزایش صادرات فرآورده

  

 بخش برق

  اصالح نظام اقتصادي و بهبود بهره وري در عرضه و تقاضاي برق: محور اصلی 
  :اهداف 

  .اصالح نظام اقتصاد صنعت برق در قالب بنگاه اقتصادي. 1

  .افزایش بهره وري برق در کلیه مراحل زنجیره تولید تا مصرف. 2

ملزومات تبدیل کشور به قطب تامین و تبادل و انتقال برق و تالش براي تأمین  توسعه زیرساخت هاي تولید. 3
  .برق منطقه

  .پایداري و بهبود کیفیت و کمیت خدمات برق در بخشهاي مختلف مصرف. 4

  سیاستهاي متناظر با اهداف بخش برق

  ها، کاهش تلفات انتقال و توزیع و بهینه سازي مصرف انرژي برقافزایش راندمان نیروگاه. 1

  ادالت منطقه ايتوسعه صادرات برق و مب. 2

  اصالحات اقتصادي و مدیریتی بخش برق. 3

  وراك و تجدیدپذیر در سبد انرژي کشهاي پ افزایش سهم انرژي. 4
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  برنامه هاي متناظر با سیاست هاي بخش برق

افزایش راندمان نیروگاه ها، کاهش تلفات انتقال و توزیع و بهینه سازي مصرف انرژي ) سیاست اول
  برق

  :برنامه ها 

  .تدوین و اعمال معیار کارایی مصرف انرژي در واحدهاي نیروگاهی. 1

  .الزام به رعایت استانداردهاي مصرف انرژي در واردات و ساخت تجهیزات. 2

  .حمایت از تولید لوازم برقی با راندمان باال و حمایت از شرکتهاي خدمات انرژي. 3

هاي انتقال و  برداري از شبکه ي انرژي در طراحی و بهرهساز توسعه فعالیتهاي طراحی و مهندسی براي بهینه. 4
  .توزیع

  .هاي قیمتی حاملهاي انرژي جهت کنترل نرخ رشد مصرف گیري از سیاست بهره. 5

  .وري انرژي الکتریکی در بخشهاي مختلف مصرف از طریق بهینه سازي ارتقاء بهره. 6

ازي به سیکل ترکیبی، اجراي طرحهاي افزایش راندمان افزایش راندمان نیروگاه ها از طریق تبدیل واحدهاي گ. 7
   نیروگاه هاي بخار و تولید همزمان آب و برق

  

  توسعه صادرات برق و مبادالت منطقه اي) سیاست دوم

  :برنامه ها 
  .افزایش نقش کشور در بازارهاي منطقه اي برق. 1

  .تسهیل تجارت برق توسط بخش غیردولتی. 2

  .زم جهت افزایش صادرات برقهاي الاحداث زیرساخت. 3

  .افزایش صادرات برق ، کاال ، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی. 4

  اصالحات اقتصادي و مدیریتی بخش برق) سیاست سوم

  :برنامه ها 

  .شفاف سازي قیمت تمام شده و واقعی نمودن نرخ فروش برق. 1

  .کلیفی برق تعیین تکلیف مابه التفاوت قیمت تمام شده و نرخ هاي فروش ت. 2
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  گسترش فضاي رقابت در تولید و توزیع برق. 3

  .تقویت بورس انرژي و توانمندسازي و توسعۀ بازار انرژي برق در کشور. 4

و بسترسازي جهت افزایش سرمایه گذاري در صنعت ) خصوصی و تعاونی(حمایت و تشویق بخش غیردولتی . 5
  .برق

سازي  در زمینۀ انرژیهاي تجدیدپذیر و بهینه) وصی و تعاونیخص(گذاري بخش غیردولتی  حمایت از سرمایه. 6
  .مصرف انرژي

  

تأمین برق مشترکین و متقاضیان مگاواتی از طریق عقد قرارداد دو جانبه فی ما بین تولید کننده و مصرف . 7
  کننده برق

  ایجاد بازار گواهی ظرفیت. 8

  سبد انرژي کشور هاي پاك و تجدیدپذیر در افزایش سهم انرژي) سیاست چهارم 

  :برنامه ها 

  .هاي تجدیدپذیر از طریق خرید تضمینی و بلندمدت برق توسعه بازار انرژي. 1

  .تأمین برق روستاهاي دور از شبکه با استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژي. 2

ز منابع ایجاد بسترهاي الزم قانونی و اجرایی و حمایت فنی براي تشویق بخش خصوصی به تولید انرژي ا. 3
  .تجدیدپذیر

جویی حاصل  هاي تجدیدپذیر از محل صرفه التفاوت قیمت خرید انرژي تخصیص منابع مورد نیاز براي تأمین مابه. 4
  .از کاهش مصرف سوختهاي فسیلی

 

 


