مرکز امور بين الملل و هماهنگي ديپلماسي آب و برق
کارگروه تغيير اقليم با رويکرد بينالمللي

 -1مشخصات جلسه :
شماره جلسه26 :

تاريخ1399/11/12 :

مكان :به صورت مجازی

زمان جلسه 10 :الي 11:30

 -2اعضاء جلسه :
حاضران:
 سرکارخانم دکتر رحيمي (معاونت محترم پشتيباني صنعتي مرکز امور بينالملل و هماهنگي ديپلماسي آب و برق وزارت
نيرو و رييس کارگروه)
 جناب آقای مهندس تبيانيان (نماينده محترم سنديكای صنعت برق ايران و دبير کارگروه)
 جناب آقای مهندس قلخاني (نماينده محترم شرکت مديريت منابع آب ايران)
 سرکار خانم مهندس عبادتي (عضو محترم خبره)
 سرکار خانم دکتر لطفي (نماينده محترم معاونت آب و آبفا)
 سرکار خانم مهندس گلريزان (نماينده محترم شرکت مهندسي آبفای کشور)
 آقای مهندس دودانگه (همكار محترم سرکار خانم مهندس گلريزان -شرکت مهندسي آبفای کشور)
 جناب آقای مهندس مقيمي(نماينده محترم شرکت توانير)
 جناب آقايان مهندس محمدی (همكاران محترم جناب آقای مهندس مقيمي -نماينده محترم شرکت توانير)
 جناب آقای مهندس خادم (نماينده محترم ساتبا)



غايبان:
جناب آقای مهندس جاللي (نماينده محترم پژوهشگاه نيرو)

 -3دستور جلسه:

 .1نحوه کمک مالي بالعوض کوچک مقياس آلمان
 .2گزارش اثرات متقابل ويروس کوويد 19-و تغيير اقليم در صنعت آب و برق
 .3شاخصهای عملكرد دستگاهها در تغيير اقليم
الف :ارائه گزارش عملكرد شرکت توانير
ب :ارائه گزارش عملكرد ساتبا
 .4بحث و تبادل نظر در خصوص وبگاه و يا بولتن تغيير اقليم
 .5ارائه اخبار تغيير اقليم
 .6پرسش و پاسخ

 -4خالصه مذاکرات:
در ابتدای جلسه ،دبير کارگروه ضمن تشكر از حضور اعضای محترم  ،دستور جلسه را قرائت نمودند .رييس محترم کاارگروه نياز از
حضور اعضا در جلسات مجازی کارگروه تشكر کرده و جلسه را شروع نمودند .مهمترين مباحث ايان جلساه کاه از قرياا مجاازی
برگزار شد ،به شرح زير ميباشد:

الف) نحوه کمک مالي بالعوض کوچک مقياس آلمان
با توجه به قرح پرسشهای متعدد از سوی شرکتهای وابسته به وزارت نيرو از مرکز امور بين الملل و هماهنگي ديپلماسي آب و
برق و با عنايت به قرح موضوع در جلسات کارگروه ،توضيحاتي توسط خانم دکتر رحيمي رياست محترم کارگروه در خصوص
نحوه کمک مالي بالعوض کوچک مقياس آلمان به اعضا ارائه شد.
بر اين اساس بخش خصوصي و شرکت هايي که اکثريت سهامشان متعلا به بخش خصوصي باشد ،قادر به استفاده از کمک
بالعوض فوق خواهند بود .مقرر شد شرکتهای تابعه با رعايت کليه ضوابط و پروتكلهايي که برای ارائه اقالعات وجود دارد،
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جهت دريافت کمک بالعوض فوق ،اقدام و نتيجه اقدمات را جهت هماهنگي با وزارت امور خارجه ،به مرکز امور بين الملل و
هماهنگي ديپلماسي آب و برق اعالم نمايند.

ب) گزارش اقدامات در خصوص کمکهای مالي CTCN

در بخش بعدی جلسه خانم دکتر رحيمي از اعضای کارگروه برای ارسال مستندات مربوط به پروژههای  CTCNتشكر کردند.
جمعا  15فرم تكميل شده مرتبط با  CTCNاز جانب بخش برق و آب وزارت نيرو دريافت شده و پس از جمع بندی خطاب به
نهاد علمي و فناوری رياست جمهوری (آقايان وقني و جنگآور) ارسال شده است .اظهار اميدواری شد تا منابع  CTCNبه
شرکتهای فعال در بخش برق و آب تخصيص يابد .تاکيد شد در صورت وجود پيشنهاد جديد ،اعضا درخواستها را به زبان
انگليسي و منطبا با فرمهای اعالم شده ارسال نمايند.

ج) گزارش اثرات متقابل ويروس کوويد 19-و تغيير اقليم در صنعت آب و برق

در ادامه جلسه آقای مهندس تبيانيان گزارشي از اثرات متقابل ويروس کوويد 19-و تغيير اقليم در صنعت آب و برق ارائه دادند .با
استعالم اثرات کوويد 19-بر بخشهای مختلف آب و برق ،گزارشات متنوعي از سوی پژوهشگاه نيرو ،ساتبا ،شرکت مديريت منابع
آب ايران ،سنديكای صنعت برق ايران و دفتر محيط زيست وزارت صمت (بالغ بر  70صفحه) دريافت گرديد .اين گزارش در سه
بخش شامل ميزان انتشار گاز  ،CO2صنعت برق و انرژِی و همچنين صنعت آب و فاضالب تنظبم شده است .تاثير کرونا بر تقاضای
انرژی در جهان ،تاثير کرونا بر صنعت برق ايران ،تاثير ويروس بر منابع آب و تصفيه فاضالب آلوده به ويروس ،محافظت از منابع
آب ،تجارب ايران در حوزه آب سالم و فاضالب بهداشتي در پي شيوع بيماری کوويد 19-از مهمترين بخشهای گزارش مذکور
است .مقرر شد گزارش جهت کسب نظرات نهايي به اعضای کارگروه ارسال شود.

د) بحث و تبادل نظر در خصوص وبگاه و يا بولتن تغيير اقليم

در اين بخش از جلسه رئيس و دبير کارگروه توضيحاتي را در خصوص اقدمات صورت گرفته برای ايجاد بستر اقالع رساني
کارگروه ارائه دادند .استفاده از بولتن به دليل نياز به نيروی انساني تمام وقت و لزوم ارائه مطالب در برنامه زماني مشخص ،در شرايط
فعلي کارگروه عملياتي نيست  .با توجه به امكانات وبگاه نظير عدم نياز به بروزرساني در مهلت زماني مشخص ،امكان دسترسي به
مطالب قبلي برای کاربران ،امكان تعيين گروههای مخاقب وبگاه و  ...استفاده از آن مورد تاکيد قرار گرفت.
همچنين پيشنهاد شد که آدرس وبگاه در ادامه آدرس فعلي وزارت نيرو باشد و در بارگذاری اقالعات در وبگاه بر عدم انتشار
محتوای محرمانه و همچنين مطالبي که مصداق رانت اقالعاتي باشد تاکيد شد .کليه مطالب منتشر شده در وبگاه در قالب پروتكلها
و قوانين جاری وزارت نيرو خواهد بود .مقرر شد چارچوب اوليه و پيشنهاد در خصوص محتوا و قالب وبگاه به دفتر فناوری
اقالعات و آمار وزارت نيرو ارائه شود و پس از برگزاری جلسه با دفتر مذکور در خصوص قراحي قالب وبگاه ،پيشنهادات به
اعضای کارگروه جهت بررسي ،اصالح و نهاييسازی وبگاه اعالم گردد.
تاکيد شد که وبگاه بستر مناسبي جهت انعكاس فعاليتهای کارگروه بوده و مخاقبان و اثر گذاری گستردهتری خواهد داشت.

ه) شاخصهای عملکرد دستگاهها در تغيير اقليم
ساتبا :آقای مهندس خادم نماينده محترم سازمان ساتبا وظيفه اين سازمان را صرفا خريد برق تضميني از نيروگاههای تجديدپذير
عنوان و اعالم نمود در حال حاضر به قور مشخص فعاليتي مبني بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از سوی ساتبا صورت نمي
گيرد .با فرض توليد برق تجديدپذير به عنوان يكي از راه کارهای مورد توجه در بحث تغيير اقليم مي توان اشاره کرد که تا پايان دی
ماه حدود  850مگاوات انواع نيروگاه تجديدپذير نصب شده است .در دی ماه توليد برق تجديدپذير حدود  88.5ميليون کيلووات
ساعت بوده که معادل عدم انتشار  57هزار تن گاز  CO2است.
توانير :آقای مهندس مقيمي نماينده محترم شرکت توانير اعالم کردند که مجموعه توانير بعد از حادثه تاسيسات جنوب غربي کشور
اقدماتي را بطور عملياتي آغاز کرده است .اين فعاليتها عمدتا در قالب سازگاری با آثار ناشي از تغيير اقليم بوده و شامل تغيير مقرهها
به سيليكوني در سطوح مختلف ولتاژ ،انجام کتينگ روی مقرههای سراميكي ،تعويض شبكهها و احداث پستهای  GISجديد جهت
مقابله با اثرات رقوبت و آلودگي شديد در برخي از نواحي کشور است.
به قور کلي شش پروژه در حوزه تغيير اقليم توسط شرکت توانير تعريف و به وزارت نيرو اعالم شده است -1 .ساماندهي مصرف
گاز گلخانه ای  SF6در صنعت برق کشور  -2کاهش تلفات شبكههای انتقال و توزيع ناشي از تغيير اقليم  -3تعويض هادیها و
تجهيزات در معرض آلودگي  -4استفاده از پنلهای فتوولتايک و آبگرمکنهای خورشيدی در مناقا صعب العبور  -5کاور کردن
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خطوط مجاور با مناقا جنگلي و تاالبها برای حفاظت از پرندگان  -6احداث و افزايش قدرت پست ها ،پروژههای تعريف شده در
اين خصوص است.

و) ارائه اخبار تغيير اقليم
 خانم مهندس گلريزان :گزارشي از اقدامات شرکت مهندسي آبفای کشور در خصوص  IKIبه اعضای جلسه ارائه شد .مكاتبات واقالع رسانيهای الزم در خصوص  IKIبه شرکتهای آب و فاضالب استانها ارسال شده و همچنين مكاتبات و هماهنگيهای مورد
نياز با حراست انجام پذيرفته است.
 خانم دکتر رحيمي :ايشان به عنوان نماينده وزارت نيرو در مباحث مديريت سبز (کاهش انتشار و انطباق) به سازمان محيط زيستمعرفي شدهاند .مقرر شد اقالعيهها و رويدادهای مرتبط از جانب ايشان و ساير اعضای کارگروه به اشتراک گذاشته شود.
 آقای مهندس تبيانيان :نامه دريافتي از اتاق بازرگاني ايران در خصوص جوايز کنفدراسيون اتاقهای بازرگاني آسيا و اقيانوسيه نظيرچهارمين جايزه اقيانوسيه مزايای هيدرو و انرژیهای پاک به اعضا ارائه شد.
 -5مصوبات:
رديف
1
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مصوبه
ارسال گزارش چكيده اثرات متقابل ويروس کوويد 19-و تغيير اقليم در
صنعت آب و برق به اعضای کارگروه جهت ارسال نظرات تكميلي
اعالم نظرات اعضا در خصوص گزارش چكيده اثرات متقابل ويروس
کوويد 19-و تغيير اقليم در صنعت آب و برق

مسئول اجرا

مهلت اجرا

دبير کارگروه

اسرع وقت

اعضای کارگروه

يک هفته

ارسال مكاتبات دريافتي از اتاق بازرگاني ايران درخصوص جايزه اقيانوسيه
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مزايای هيدرو و انرژیهای پاک کنفدراسيون اتاقهای بازرگاني آسيا و
اقيانوسيه به اعضای کارگروه

 -6دستور جلسه آينده:
 متعاقبا اعالم ميگردد.
 ارائه اخبار تغيير اقليم
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دبير کارگروه

اسرع وقت

