محدودیتهای مالــی اقدامات
بســیاری انجــام شــد .اعــم از
مدیریــت مصــرف تــا ســاخت و
افتتاح نیروگاه .از جمله اقدامات
شاخصی که انجام شد ،موضوع
کاهش تلفات شــبکههای توزیع
بــرق کشــور اســت کــه از بــاالی
 15درصــد بــه  11درصــد تقلیــل
داده شد .این اقدام بسیار مهمی
از نظــر ارتقــای بهــرهوری ،فنی و

اقتصادیاست.
در ایــن دولــت حــدود  7هــزار مــگاوات نیــروگاه بــرق جدیــد بــه
بهرهبرداری رســید و برق تولیدی آن وارد مدار شد که در شرایط مالی
کنونی وزارت نیرو دستاورد بسیار مهمی تلقی میشود .االن ظرفیت
تولیــد بــرق کشــور از  76هزار مــگاوات عبور کــرده و تا پایــان دولت به
 77هــزار مــگاوات خواهد رســید .این موضوع کشــور مــا را در جایگاه
چهاردهمکشورهایدنیاواولمنطقهنشاندهاست.
همچنین در تابســتان ســال 95با مدیریت مصرف و بار توانستیم
بیــش از 3هــزار مگاوات پیــک برق را کاهــش دهیم .کاری کــه در این
دولــت کلید خورد مدیریت طرف تقاضا و مصــرف برق بود .یعنی از
آخرینروشهاییکهدرکشورهایمختلفبرایمدیریتباراستفاده
میشودتابدونخاموشیبرنامهریزیشد .ازپیکبارسالعبورکنند،
بهرهبردیم.خوشبختانههمانطورکهاشارهشدازاینطریقپیکبار
ســال 95را 3هــزار مــگاوات کاهــش دادیم .بــه این منظــور با صنایع
بــزرگ قرارداد دوجانبه بســتیم تــا در پیک بــار که در تابســتان اتفاق
میافتد 30درصد مصرف برقشــان را کاهش دهند .در عوض به آنها
اجــازه میدهیــم که به همیــن مقدار در ســایر اوقات و بــا تعرفههای
پاییــن مصــرف کننــد .همچنیــن از صنایع خواســتیم کــه تعمیرات
اساســی را به تابستان موکول کنند و از کشاورزان نیز درخواست کردیم
که اســتفاده از برق برای مــواردی نظیر پمپهای برقی چــاه آب را به
ساعات غیر پیک منتقل کنند .سایر اقدامات فرهنگی برای مدیریت
تقاضــای مشــترکان خانگــی نیــز انجــام شــد .خوشــبختانه بــا اینکه
پیشبینی میکردیم پیک بار ســال  95به  55هزار مگاوات برسد این
اتفــاق رخ نــداد و بدون آنکه نارضایتی ایجاد شــود 3هــزار مگاوات از
پیک بار کاسته شد .در غیر این صورت مصرف بیش از 5هزار مگاوات
رشد میکرد و ما مجبور بودیم به میزان  2تا  3هزار مگاوات خاموشی
اعمال کنیم و این موضوع نارضایتی عمومی در پی داشت.
بنابراین ما بر خالف دولتهای قبل در دو بخش فعالیت کردیم؛
اول ،ایجاد زیرساختهای جدید نیروگاهی و شبکههای برق رسانی؛
دوم ،مدیریت طرف تقاضا .همین موضوع ســبب شد تا ما در دولت
یازدهمباقطعیبرقمواجهنشویم.
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اشــارهکردیدکهاقداماتســازهایراهمدر 3سالاخیردنبال
کردید.آنهمدرشــرایطیکهبهدلیــلکاهشقیمتنفتبا
محدودیتشــدیدمنابعمالیروبهروبودیم.کدامطرحهای
سازهایدرایندولتبهسرانجامرسید؟
طــی  3ســال اخیــر بــا وجــود محدودیتهــای مالــی  23ســد بــه
بهرهبرداری رســید که طرح توســعه آن قبل از شــروع دولت یازدهم
کلیــد خــورده بــود و تکمیــل آنهــا توجیــه فنــی و اقتصــادی داشــت.
همچنینتعدادقابلتوجهیشبکهآبیاریوزهکشیاحصاشدکهدر
توسعهکشاورزینقشقابلتوجهیدارند.
اما در این مدت طرح سدســازی جدیدی شــروع نشــد .در گذشته
یک اســتنتاج ناخودآگاهی وجود داشــت که ما تمــام کمبودهای آبی
را با ســاخت ســدهای بیشــتر میتوانیم حل کنیم که البته اشتباه بود،
چراکهمیزانبارشیکهازآسماننازلمیشوداغلبعددثابتیاست
و سدسازی به ما این امکان را نمیدهد که میزان آب تجدید شونده را
افزایش دهیم .بنابراین برای ما درست مصرف کردن منابع اهمیت
بیشتری از سدسازی دارد.
عــاوه بر این ،کار بســیار عظیمی در ارتباط با آبرســانی روســتایی
طــی ایــن مــدت انجام شــد و
از اقدامــات شــاخص وزارت
اگر وضعیت آبی
نیرواســت .بیــش از 4میلیون
کشور را به 6
نفــر روستانشــین که از شــبکه
مرحله مرطوب،
آب بیبهــره بودنــد ،اکنــون
نرمال ،قابل تحمل،
از آب شــرب و بهداشــتی
برخــوردار هســتند و ایــن
دارای تنش آبی ،تنش
موضــوع توســعه عدالــت
آبی و کمبود آب
اجتماعی را در پی داشت.
تقسیم کنیم،
افتتــاحایــن23ســد
خوزستان ،گیالن و
چقــدر بــه حجــم
مازندران در وضعیت
ذخیرهســازی آب
تنش آبی و کمبود آب
کمککرد؟
و تأمین نیازهای آبی
در ایــن بخــش  17ســد
مخزنــی بــا آب قابــل تنظیــم
هستند .هچنین 18
 2هــزار و  970میلیــون متــر
استان کشور در تنش
مکعــب و حجــم مخــزن 4
آبی شدید و  9استان در
هزار و  14میلیــون مترمکعب
وضعیت کمبود آب
بــه بهرهبــرداری رســید و
هستند
همینطــور  6ســد مخزنــی با
آب قابــل تنظیم  450میلیون
متــر مکعــب و حجــم مخزن
هــزار میلیــون مترمکعــب
آبگیری شد .بخشی از این سدها مربوط به آب شرب ،برخی دیگر برای
تأمین آب کشاورزی و تعدادی نیز برای هر دو بخش کاربرد دارد.
ســیالبهایاخیردراســتانهایخوزســتانوفارسباردیگر
اهمیتســدهارانمایانکرد.آیاهنوزهمعقیدهداریددیگربه
سدسازیدرایراننیازینیست؟
مــا به دنبال توقف سدســازی در ایران نیســتیم و عقیــده داریم در
هرجایــی که نیاز به سدســازی باشــد باید مطابــق با آمــار بارشهای
منطقــه و محاســبات جدیــد ،سدســازی انجــام شــود .در ســدههای
گذشــته وزارت نیرو و مجموعه صنعت آب کشــور کارنامه درخشانی
از حیث ایجاد تأسیســات مدیریت آب داشته اســت .اما در چند سال
گذشــته در سدســازی افراط کردیم و برخی از این ســدها محاسباتش
بر اســاس آمارهای بارش گذشــته بــوده اما ایــن آمارها اکنون بســیار
پایین آمده اســت .بنابراین در کنار مدیریت صحیح منابع و مصارف
آب بــا سدســازی اصولی نیز مخالف نیســتیم .به طــوری که مالحظه
میکنیــد با وجــود محدودیت منابع مالی بعــد از بازنگری طرحهای
سدســازی بر اســاس آورد آب ،ســاخت آنهــا در این دولت نیــز ادامه
یافــت .بــه هر حــال از نقش بســیار مهم و مؤثر ســدها نباید گذشــت.
برای مثال در اســتانهایی چون بوشــهر یا فارس در مهار سیالبهای
شدید این استانها ،ســدها اهمیت ویژهای داشتند .به طوری که طی
بحران فارس ،سیستمهای اندازهگیری ما نشان داد حجم سیالب در
اســتان بیش از 2000مترمکعب بر ثانیه بوده است ،بنابراین چنانچه
ســدهای استان ســیالب را کنترل نمیکردند ،مطمئناًبروز فاجعه در
استانحتمیبود.
وضعیتبهرهوریآبدرایرانچگونهاست؟
بهــرهوری آب در ایــران کمتــر از  40درصــد و میانگیــن جهانــی آن
 60درصد اســت .به دلیل پایین بودن آن شــیوههای آبیاری به صورت
ســنتی ایران اســت در حالی که در دنیا به صورت آبیاری تحت فشــار یا
به صورت بارانی اســت .البته در کشــور ما آبیاری بارانی به علت تبخیر
زیاد مناسب نیســت .در ایران بیش از  90درصد منابع آب در کشاورزی
مصرف میشــود که در کشــورهای دیگــر این مقدار بیــش از  70درصد
نیســت .تصــور مــردم بــر این اســت که چــاه میزننــد که آب بیشــتری

اســتخراج کنند اما واقعیت این است که سفرههای زیرزمینی ظرفیت
محــدودی دارد و امکان اســتخراج بیــش از حد وجود نــدارد .حفر چاه
آب امکان اســتفاده از آب را کاهش میدهد .زمانی با 20متر چاه به آب
میرســیدیم امــا االن در همان جا در عمق 300متری هم مشــکل آب
هســت و باغها در حال خشک شــدن است .در دنیا معیاری مورد قبول
اســت و آن اینکــه در کشــوری اگر تا 40درصــد از منابع آبی آن اســتفاده
شــود در استفاده از منابع معتدل اســت ،تا 60درصد تنش آبی خوانده
میشــود و بیش از این میزان شــرایط بحرانی اســت کــه در حال حاضر
میــزان تنش آبــی در ایــران بیــش از  70درصد اســت ،مــا برنامهریزی
کردهایــم تا این میــزان را به 60درصد کاهش دهیــم .اگر وضعیت آبی
کشــور را بــه 6مرحله مرطوب ،نرمــال ،قابل تحمــل ،دارای تنش آبی،
تنــش آبــی و کمبود آب تقســیم کنیــم ،خوزســتان ،گیــان و مازندران
در وضعیــت تنــش آبــی و کمبــود آب و تأمیــن نیازهــای آبی هســتند.
همچنین 18اســتان کشــور در تنش آبی شــدید و 9اســتان در وضعیت
کمبودآبهستند.
مهمترین اقدامی که طی دولت یازدهم در صنعت برق رقم
خورد،چهمیدانید؟
در ایــن بخــش نیــز بــا وجــود

عــاوه بر اینها ،درخصــوص انرژیهای تجدیدپذیــر نیز اقدامات
قابــل توجهــی انجام شــد .به طــوری که در ســال  94فقــط 11مگاوات
ظرفیــت جدیــد از انرژیهای تجدیدپذیر به مدار آمد اما در ســال95
از 100مگاوات عبور کرد.
همچنین در طرح برقرســانی روســتایی نیز تحول بسیار عمیقی
انجام شــد .اکنون تمام روســتاهای با جمعیت باالی  10خانوار دارای
بــرق هســتند و ایــن یــک اتفاق بســیار قابــل توجــه در زمینــه عدالت
اجتماعــی و در امر برقرســانی به شــمار میآید .به ایــن ترتیب دیگر
روســتای بیش از 10خانوار بدون برق نخواهیم داشــت و طی سال95
حدود  31روســتا نیز از انرژیهــای تجدید پذیر برقدار شــدند .این کار
بسیار شاخصی است که دولت یازدهم به آن دست یافت.
در زمینــه جــذب ســرمایه خارجــی در صنعــت آب و بــرق
چهاقداماتیانجامشــدهاســت؟آیاوزارتنیروتوانســتاز
فضایپسابرجامبخوبیاستفادهکند؟
پس از انعقــاد برجام مراجعات متعددی از کشــورهای مختلف
داشــتهایم .هیأتهــای اقتصادی روســیه ،چیــن ،کره جنوبــی ،ژاپن،
ترکیــه ،بلژیــک ،دانمــارک ،اســپانیا ،انگلیــس و آلمــان از جملــه
کشــورهایی بودهانــد کــه در ایــن مدت بــه صــورت مکرر بــرای انجام
مذاکره وارد ایران شدهاند؛ در این بین ،برخی منجر به قرارداد ،برخی
منجر به اجرا و برخی نیز در حال مذاکره است.
بخش آب و آبفا نیز توانســت قراردادهــا و موافقتنامههای خوبی
برای جذب ســرمایه خارجی منعقد کند .بخش برق در این یک سال
هزارانساعتمذاکرهانجامدادودرنتیجهاینمذاکراتپسابرجامی،
موافقتنامههایی با شــرکتهای متعــدد از کره جنوبــی ،ژاپن ،ترکیه،
چینوروسیهامضاکردهایم.بعضیازاینموافقتنامههاتاآنجاپیش
رفته که ســرمایهگذار خارجی زمین گرفته است .لذا میتوان گفت که
مجموعــه وزارت نیــرو در بخش آب و بــرق موفقیتهای بزرگی بعد
از برجام کســب کرد که در ســطح عملکرد دولت طی یک سال بعد از
برجامقابلمالحظهاست.
دربخــشبــرقچقــدرقــراردادامضاشــدوعامــلموفقیت
صنعتبرقچهبود؟
مجمــوع پیشــنهادهای طرفهــای خارجــی بــه ایــران در زمینــه
طرحهــای برقی بیــش از  10تا  15میلیــارد یورو بوده اســت که بیش از
دو میلیــارد یورو ســرمایه خارجی در این بخش جــذب کردیم .اغلب
طرحهــای اجرا شــده در زمینــه انرژیهــای تجدیدپذیر بوده اســت و
بخشــی نیز بــه ســرمایهگذاری روسهــا در نیــروگاه  1400مگاواتی در
اســتان هرمزگان مربوط میشود که قرار است روسها با وام کم بهره
روسی به میزان یک میلیارد و 600میلیون دالر آن را بسازند.
وزارت نیرو از ســالهای گذشــته یک سیاســت روشــن در ارتباط با
نحــوه خریــد برق از بخــش خصوصی داشــته که این موضــوع بعد از
اجــرای برجام توجه ســرمایهگذاران بخش خصوصــی خارجی را نیز
بــه ســرمایهگذاری در ایــن صنعت جلب کرده اســت .بــه این ترتیب
مذاکرات طوالنی که با چندین شــرکت خارجی از جمله شرکتهایی
از روســیه ،چین ،ژاپن ،کره ،ایتالیا و آلمان داشــتیم بخوبی پیش رفته
است.
البتــه ناگفتــه نماند که قانون تشــویق و حمایت از ســرمایهگذاری
خارجیهمدرقانونموردتأکیدقرارگرفتهوهمدرسیاستهایکلی
نظام از ســوی رهبر معظم انقالب بر آن تأکید شــده اســت و به یقین
معیار اصلــی وزارت نیــرو در جذب ســرمایهگذاری خارجــی ،تأمین
منافعومصالحملی خواهدبود.
آیــابرنامهایبــرایاصــاحتعرفههــایآبوبرقکهمشــکل
اصلیایندوصنعتاست،ندارید؟
فعــاً برنامهای بــرای افزایش قیمــت آب و برق مطرح نیســت و
در ایــن مورد ما تابع قانون بودجــه خواهیم بود .اما قانونگذار در طول
برنامهششمتوسعهدولترامکلفکردهکهقیمتحاملهایانرژی
را به قیمت تمام شــده آن برســاند که امیدواریم این موضوع محقق
شود تا اقتصاد آب و برق اصالح و انگیزه صرفهجویی در مصرف آب و
برق و گسترش انرژیهای تجدیدپذیر در کشور قوت بگیرد.
صنعتآبوبرقزمانیکهوارددولتدوازدهممیشودچه
فرقیباابتدایدولتیازدهمخواهدداشت؟
فکــر میکنــم صنعــت آب و بــرق از نظــر اقتصــادی بــه پایداری
بیشــتری نســبت به ابتدای دولت دســت مییابــد .از طرفی مصرف
آب و برق نســبت به ابتدای دولت بسیار مدیریت شدهتر میشود و از
نظر ساخت داخل و توسعه فناوریهای مربوط به صنعت آب و برق
قطعاًما توســعه بیشتری خواهیم داشــت .این موضوع در خصوص
ســاخت ســد اکنون محقق شده اســت .به طوری که هماکنون تمامی
سدهایکشورباهرمشخصات،طرحوتجهیزاتیتوسطمتخصصان
داخلی ســاخته و به بهرهبرداری میرســد و نه تنهــا 100درصد در این
زمینــه به خودکفایی رســیدهایم بلکه در ســایر کشــورها نیــز اقدام به
ساخت ســد کردهایم .به طور کلی من چشــمانداز صنعت آب و برق
را برای سال 96مثبت میبینم.
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