توگو با محسن طرزطلب،
اقتصاد برق و بازار آن در گف 
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی نیروگاههای حرارتی:

ً
حتما باید قیمتها را
واقعی کنیم

فائـزهمومنی /بهایهرکیلوواتسـاعتبرقیکهمـادرمصرفخانگیمـانمیپردازیمحدود
 70تومـان اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه مـا بـرای خریـد هـر بـرگ دسـتمال کاغـذی رومیـزی
بهطـور متوسـط78تومـان میپردازیـم .بیـش از80درصـد از بـرق کشـور از طریـقنیروگاههـای
حرارتیتولیدمیشـودکهعمدتاًگازوسـایرسـوختهایفسـیلیبرایتولیدبرقمیسـوزانند.
مابقـیآننیـزبهوسـیلهنیروگاههایبرقابـی،بادیوخورشـیدیتأمیـنمیشـود.از 129نیروگاه
حرارتـی کـه شـامل 580واحـد تولیـد بـرق میشـود 40درصـد دولتـی و  60درصـد خصوصـی
هسـتند.ازمنظرظرفیتمنصوبهسـهمتولیدبرقدرنیروگاههایخصوصی 60درصدوسـهم
نیروگاههـایدولتی 32درصداسـت.درتولیدانرژینیزسـهمنیروگاههایخصوصـی 60درصد
وسـهمنیروگاههـایدولتـی40درصداسـت.نزدیـک23هـزارمـگاواتاز68هـزارو 500مگاوات
نیـروگاهموجودحرارتیکشـوردولتیاسـتکهقـراراسـت12هزارمـگاواتازآندربـورسارائه
شـودامـاآیـاسـرمایهگذاریعالقـهایبـهورودبـهبازارصنعـتبـرقکشـوررادارد؟وقتیاواسـط
سـال« 1394محسـن طرزطلـب» از بخـش آب بهعنـوان مدیرعامـل شـرکت مادرتخصصـی
نیروگاههـایحرارتـیوزارتنیرومنصوبشـدانتقـاداتزیادیبهایـنانتصابواردشـد.حاالاو
کـهاقتصـادومعارفاسلامیدردانشـگاهامامصادقتهرانخوانده 5سـالاسـتکهمدیریت
اینمجموعهرابرعهدهدارد.اینتحصیلکردهام.بی.ایدردانشـگاهویندرپاسـخبهاینانتقاد
میگویـد«:آنزمـانبـهمنگفتندکـهبرقیکمتخصصاقتصـادمیخواهدودنبـالآدمفنی
نیسـت.بـهعبـارتدیگـربیشـترینچالشصنعـتبـرقچالشاقتصـادیاسـتونـهچالش
افـرادمتخصـصوفنی».بحثباایـنمدیر 45سـالهوزارتنیـرودراوجروزهـایآلودگیهوای
تهـرانکـههمـهانگشـتاتهامبـهسـوینیروگاههـایحرارتـیدرآلـودهکردنهـواگرفتـهبودند،
انجـامشـد.آنچـهدرادامهمیخوانیـدبحثدربـارهوضعیتموجـودتولیدبرقواقتصـادآن
درشـرایطیاسـتکهبهایتمامشـدهبـرقدرنیروگاههابارقمیکـهازآنهاخریداریوسـپسبه
مـردمتحویـلمیشـودبسـیاربیشـترازآنرقمیاسـتکهبـهنیروگاههـاپرداختمیشـود.آن
هـمدرشـرایطیکـهدولتهـمدربهایسـوختنیروگاههـاداردیارانهمیپـردازدوهـمدربهای
بـرقبـهمـردمیارانـهمیپـردازدوایـنرونـدموجـبشـدهوزارتنیـروبهطـورمسـتمربـهبخش
خصوصی تولیدکننـده برق بدهکار باشـد.
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گفت وگو در یک نگاه
ساختار اقتصادی صنعت برق که مبتنی بر فروش یارانهای است ،در کنار
عدم پیشبینی راهکارهایی مؤثر برای جبران کسریهای مالی ،این
صنعت را با چالشها و مشکالت عدیدهای مواجه کرده است
نیروگاههای حرارتی برق تولیدی خود را در بازار برق به طور
متوسط هرکیلووات ساعت  ۵۵تومان میفروشند
حداقل رقمی که بابت تولید هرکیلووات ساعت میتوانیم حساب
کنیم  120تا  130تومان است .این هزینه تمام شده بدون
احتساب سوخت است
راندمان نیروگاههای حرارتی کشور در پایان سال  98به میزان 38/56
درصد رسید و درسال  99نیز با اقدامات به عمل آمده و اضافه شدن
بخش بخار واحدهای سیکل ترکیبی بیشتر نیز خواهد شد
با این وضع نمیتوانیم ادامه دهیم .حتماً باید قیمتها را واقعی
کنیم .هم برای مصرف کننده ،هم برای تولید کننده .این وضع
قابل ادامه دادن نیست
متأسفانه ما فقط بازاری را شکل دادهایم که بگوییم بازار
است ،ولی به نظر میرسد بهدلیل نگرانیهایی که از افزایش
قیمت برق داریم ،سعی کردیم بازار را کنترل کنیم
مشترکانی داریم که پر مصرف هستند .این مشترکان محصوالت شان را به
کشورهای خارجی صادر میکنند و درآمد ارزی دارند .مشترکانی که محصول تولید
خود را بهصورت غیر یارانهای بههموطنان میفروشند
اگر بخواهیم هزینه تولید برق ،فقط در حوزه تولید را با قیمت
واقعی با سوخت به قیمت فوب خلیج فارس حدود ۵۰۰
تومان درمی آید
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گرچـه بـرق یـک محصـول اقتصادی محسـوب میشـود
امـاعمالًتولیدبـرقیکچرخهاقتصادینـدارد.درحوزه
نیروگاههـای حرارتـی هم همینطور اسـت .اگر بخواهید
اقتصـاد تولیـد بـرق از نیروگاههـای حرارتـی را توصیـف کنیـد چـه
میگویید؟
سـاختار اقتصـادی صنعـت بـرق کـه مبتنـی بـر فـروش
یارانـهای بـرق به مصرفکنندگان اسـت ،در کنار عدم پیشبینی
راهکارهایـی مؤثـر بـرای جبـران کسـریهای مالـی ،ایـن صنعـت
را بـا چالشهـا و مشـکالت عدیـدهای مواجـه کـرده اسـت کـه
از آن جملـه میتـوان بـه کسـری بودجـه نهادهـای حاکمیتـی
فعـال ،افزایـش بدهـی و تعهـدات معوقـه وزارت نیـرو بـه بخش
خصوصـی ،زیـان سـاز شـدن شـرکت هـای فعـال در حـوزه تولید،
توزیـع و انتقـال نیـروی بـرق ،ناتوانـی بخـش دولتـی و خصوصـی
در بازپرداخـت بهنـگام اقسـاط و تسـویه بدهیهـا ،کمبـود
نقدینگـی و سـرمایه در گـردش و کاهـش معنادار سـرمایهگذاری
اشـاره کـرد .ایـن مـوارد در کنـار مشـکالت تبعـی ناشـی از اعمـال
تحریمهای بینالمللی ،صنعت را در موقعیتی قرار داده اسـت
کـه درصـورت عـدم تدویـن راهکارهایـی ریشـهای و بلندمـدت در
کنـار راهکارهایی مقطعی و گذرا ،دسـتیابی بـه هدف تأمین برق
پایـدار را در آینـده نـه چنـدان دور در هالـهای بـزرگ از ابهـام قـرار
میدهـد .بهعنـوان سیاسـتهایی کالن در ایـن حـوزه میتـوان
بـه اصلاح نظـام تعرفهگـذاری انـرژی الکتریکـی (بـا هـدف
بلندمدتیگـذار از دیـدگاه عرضـه یارانـهای انـرژی الکتریکـی)،
اصلاح گـردش مالی صنعت برق ،جـذب منابع خارجی جهت
تأمیـن مالـی صنعـت نیروگاهـی و جـذب منابـع داخلـی جهـت
تأمیـن مالـی صنعـت نیروگاهـی اشـاره کـرد.
گویـاقـراراسـتبـازهـمبخشـیازنیروگاههـایدولتـیبه
بخـش خصوصـی واگذار شـود .آیا اساسـاًبـا وضعیتی که
در اقتصـاد ایـن حـوزه توصیـف کردیـد جذابیتـی بـرای
بخشخصوصیوجودداردکهبخواهدوارداینعرصهشود؟
قـرار اسـت حدود 12هزار مـگاوات از ۲۳هزار مگاوات ظرفیت
تولیـد بـرق در بخـش دولتـی بـه بخـش خصوصـی واگـذار شـود.
ایـن بخـش در فهرسـت واگـذاری توسـط هیـأت عالـی واگـذاری
تعییـن و مشـخص شـده ،امسـال سیاسـت ایـن بـوده کـه در بـازار
سـهام ،سـهام شـان عرضـه شـود .امـا بـا توجـه بـه ایـن قیمتـی که
االن بـرق در بـازار دارد و هزینههـای نیروگاه ،هزینه بهرهبرداری و
تعمیرات شان بیش از هزینه فروش برقش است ،نه .جذابیتی
ندارد.
االن هزینه تولید هر کیلووات سـاعت برق چقدر اسـت و
مردمچقدربابتآنمیپردازند؟
اول ایـن توضیـح را بدهـم که نیروگاههای بـرق ،برق
را بـه اصطلاح پـای نیـروگاه میفروشـند .مثـل محصولـی کـه در
کارخانـه فروختـه میشـود .بعـد از نیـروگاه هزینههـای انتقـال و
توزیـع بـرق را هـم بایـد به آن اضافه کنیم .یـک قاعده کلی وجود
دارد کـه میگویـد بـه انـدازه هزینـه تولیـد هزینـه انتقـال و توزیـع
هـم بـر بهـای هرکیلووات سـاعت بایـد افـزوده شـود .نیروگاههای
حرارتـی بـرق تولیـدی خـود را در بـازار بـرق بـه طـور متوسـط
هرکیلـووات سـاعت  ۵۵تومـان میفروشـند .هزینـه تمـام شـده
متوسـط نیـروگاه بیـش از ایـن عدد اسـت و این رقم فـارغ از بهای
سـوخت اسـت.
مصرف کنندهها اعم از تجاری ،صنعتی ،خانگی و کشـاورزی
بـا توجـه بـه تعرفههایـی کـه دارنـد ،بـرق را از شـرکتهای توزیـع
میخرنـد .بهـای برقـی کـه بـه مـردم فروختـه میشـود متفـاوت
اسـت .امـا بـه طـور متوسـط ،بیـش از  ۸۰تومان اسـت.
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بـا ایـن توضیح هزینـه تمام شـده هرکیلـووات سـاعت در
نیروگاههایحرارتیچقدراست؟
حداقـل رقمـی کـه بابـت تولیـد هرکیلـووات سـاعت
میتوانیـم حسـاب کنیـم  120تـا  130تومـان اسـت .ایـن هزینـه
تمـام شـده بـدون احتسـاب سـوخت اسـت.
اگـربخواهیـمسـوخترامحاسـبهکنیـمهزینـهتولیدهر
کیلوواتساعتبرقچهرقمیدرمیآید؟
االن سـوخت را متـر مکعبـی  ۵تـا یـک تومانـی
پرداخـت میکنیـم .اگربخواهیـم سـوخت واقعـی را در نظـر
بگیریم متر مکعبی بیش از  ۳۵۰تومان است .این عدد سوخت

را بـه آن عـدد  120تومـان اضافـه کنیـد ،قیمـت در سـفارش هـا
تقریبـاً  ۴۵۰تـا  ۵۰۰تومـان درمـی آیـد .اگـر بخواهیـم هزینـه تولید
بـرق ،فقـط در حـوزه تولیـد را بـا قیمـت واقعـی بـا سـوخت بـه
قیمـت فـوب خلیـج فـارس حـدود  ۵۰۰تومـان درمـی آیـد.
ایـنشـیوهتولیـدوفـروشکـهنـهبـرایبخـشخصوصی
مقـرون بـه صرفـه اسـت و نـه در بخـش دولتـی .چـون
دولـت هم در حـال پرداخت یارانه بسـیار زیادی اسـت و
این شـیوه فقط دولت را بدهکار و بخش خصوصی را ضعیف می
کند.
بلـه دولـت در حـال حاضـر در بخـش بـرق در چنـد مرحله در
حـال پرداخـت یارانـه اسـت .هـم در سـوخت نیروگاهـی و هـم در
تولیـد و انتقـال دارد یارانـه می پـردازد .
با این حسـاب فکر میکنیـد دولت این وضـع را تا کی قرار
استادامهدهد؟
بـا ایـن وضـع نمیتوانیـم ادامـه دهیـم .حتمـاً بایـد
قیمتهـا را واقعـی کنیـم .هـم بـرای مصـرف کننـده ،هـم بـرای
تولید کننده .این وضع قابل ادامه دادن نیست .آنچه االن شاهد
آن هسـتیم نتیجـه همیـن شـیوه پرداخـت یارانـه اسـت .اعتقـاد
دارم تعییـن تعرفـه در مدیریـت مصرف خیلی تأثیرگذار اسـت.
اعتقـادم ایـن اسـت کـه اگـر بخواهیـم از مصـرف کننـده واکنـش
سـریع دریافـت کنیـم ،چیـزی کـه سـریع تحریکـش میکنـد،

نقشبرقمجازیونیروگاههایحرارتی:
موضـوع نیروگاههـای مجـازی بهعنـوان مدیریـت توأمـان
مصـرف و تولیـد ،جهـت تأمیـن بـار بویـژه در دوره اوج بـار از
راهبردهـای جدیـد وزارت نیـرو محسـوب میشـود .بدیـن ترتیـب
بـا مدیریـت مصـارف بـرق ،منحنـی ضریـب بـار در اوقـات
مختلـف سـال اصلاح و نیـاز بـه سـرمایه گذاریهـای زیـاد جهـت
احـداث نیروگاههـای بـزرگ مرتفـع میشـود .بهعنـوان مثـال
بـرای پاسـخگویی بـه نیـاز اوج بـار شـبکه تنهـا در  300سـاعت از
سـال میبایـد حـدود 7هـزار مـگاوات نیـروگاه حرارتـی بـا حجـم
سـرمایهگذاری حـدود  4میلیـارد یـورو احـداث کـرد کـه بـا اعمـال
طرحهـای مدیریـت مصـرف ،حجـم قابـل توجهـی از ایـن
سـرمایهگذاری قابـل صرفهجویـی خواهـد بـود.

بحـث قیمـت اسـت .سـرعت تأثیـر سیاسـت اصلاح قیمـت
در مصرفکننـده باالسـت .کارهـای فرهنگـی و غیرتعرفـهای،
کارهـای الزمـی اسـت امـا زود جـواب نمیدهـد .بایـد مدتـی روی
سیاسـتهای فرهنگـی و غیرتعرفـهای در جامعـه کار شـود و تـا
ایـن فرهنـگ جا بیفتد زمان الزم اسـت .مقصود هم هر دوسـوی
ایـن بـازار اسـت .هم مصرفکنندگان درسـت مصـرف میکنند و
مصـرف خـود را مدیریـت میکننـد و هـم آنچه ما به بـازار عرضه
میکنیـم ،ارزش واقعـی دارد .دسـتکم بـا ایـن کار در سـمت
تولیـد نیـز یـک اتفاقـی رخ میدهـد .تولیدکننـده برق هـم مجبور
میشـود بهـرهوری خـود را افزایـش دهـد تـا بتوانـد اقتصادیتـر
عمـل کند.
هیـچ چشـماندازی دارید که ایـن اتفاق ممکن اسـت چه
زمانیرخبدهد؟
بهنظر من نیازمند یک تصمیم حکومتی و سیاسـی
اسـت .نظـام بایـد روی ایـن موضـوع و خواسـته متمرکـز شـود و
بتدریـج ایـن کار را انجام دهد .االن برنامهای نمیبینم که نشـان
دهـد مـا داریـم بـه این سـمت و سـو حرکـت میکنیم.
شـما از یـک طـرف میگوییـد کـه نمیشـود ایـن وضـع را
ادامـه داد و از سـوی دیگـر اصالح این وضعیـت را متوجه
یکتصمیمحاکمیتیمیدانید.ایجادتغییرهمیشـهکار
سختیاستبویژهآنکهنیازمندتصمیمحاکمیتباشد.

شـما هم دیدهاید که ما اقتضایی تصمیم میگیریم .تا وقتی
در موضوعی دچار یک گیر و گرفتاری نشویم بیشتر تصمیماتی
بـرای تسـکین آن وضعیـت میگیریـم .بـه سـمت حـل مسـأله و
اقـدام اصولـی نمیرویـم .همیـن االن مـا شـاهد آن هسـتیم کـه
کسـی بـرای سـرمایهگذاری در تولیـد بـرق پیشـقدم نمیشـود.
هیـچ انگیـزهای وجـود نـدارد کـه تولیـد کننـده بیایـد و بـرای حـوزه
تولیـد بـرق سـرمایهگذاری کنـد .از سـال  1402قطعـاً بـا مشـکل
جـدی مواجـه خواهیم شـد .نـه دولت سـرمایهگذاری کـرده چون
نداشـته اسـت و نه بخش خصوصی دیگر آن انگیزه الزم را برای
سـرمایهگذاری داشـته اسـت .در تجربههای قبلی ما آنقدر ادامه
دادهایم تا به بنبسـت خوردیم و بعد گفتهایم همه سیاسـتها
و برنامه هایمان اشتباه بود .کاش این کار را میکردیم ،کاش آن
توگوها هسـتیم.
کار را نمیکردیم .منتظر اینطور بحثها و گف 
شـما میگویید اصالح تعرفه و قیمت بـرق باید تدریجی
انجـام گیـرد ولی همین عامل اسـت کـه در گرفتن نتیجه
سـرعت ایجاد میکند .بههر حـال هر اصالحی بایـد از راه
قانـون و مجلـس پیـش بـرود .تجربـه نشـان داده کـه نماینـدگان
مجلـسسـبدرأیشـاندرحوزههـایانتخابیـهچنیـنتغییراتیرا
برنمیتابـد .نمونـهاش را در مجلـس هشـتم و وقتـی بـه چاههـای
غیرمجاز مجوز داده شـد شـاهد بودیم .آن زمان نمایندگان به فکر
کشـاورزان بودنـد کـه سـبد رأیشـان را تأمیـن میکـرد .امـا بهفکـر
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منابع آب زیرزمینی نبودند .اگر قرار باشـد بهای بـرق چه در تولید و
دولـت آنقـدر ثـروت دارد و ایـن ثـروت را بـه نحـوی بیـن همـه
ح شـود نماینـدگان مجلـس بـا آن همراهـی
چـه در مصـرف اصلا 
توزیـع مـیکنـد .بـه مـن هـم میگویـد بـرق را مجانـی بفـروش،
نخواهندکرد.یعنیالزاماًبایدمنتظرحکمحکومتیباشیم؟
فلان کاال را بهصـورت مجانـی یـا بـا حداقـل قیمـت قـرار بـده کـه
حـرف ایـن اسـت کـه االن بـه مـردم هـم بگوییـم بایـد بهـای
ایـن تعـادل بـرای آن قشـر حفـظ شـود .امـا وقتـی چنیـن منابعی
بـرق واقعـی شـود ،میگوینـد مگـر حقـوق و دسـتمزد مـا واقعـی
در اختیـار نیسـت بایـد تدبیـری دیگـر کـرد .االن تولیدکننـدگان
پرداخـت میشـود کـه مـا پـول ایـن انـرژی را بهصـورت واقعـی
فـوالد ،شـرکتهای اسـتخراج معـادن ،تولیدکننـدگان آلومینیوم
پرداخـت کنیـم؟
و مـس دارنـد محصـول شـان را با بهـای جهانی صـادر میکنند و
ایـن همـان سـیکل معیوبـی اسـت کـه در بسـیاری از
درآمدهای بسیار خوبی هم دارند .اما آیا آنها بهای جهانی برق
روشهـای اصالحـی گرفتـار آن میشـویم و همـه چیـز به
را پرداخـت میکننـد .مـا چـرا باید بـرق را به آنها هرکیلـووات ۱۲۰
همهچیزدیگریوابسـتهوموکولمیشـودکههیچگاهآن
تومـان بفروشـیم؟ آنهـا کـه بـه بهـای جهانـی صـادرات میکننـد
اصالحصورتنمیپذیرد.
چـرا بایـد یارانـه سـوخت و انـرژی دریافـت کننـد؟ دسـتکم آنهـا
بلـه .دچـار یـک حلقـه یـا همـان سـیکل معیوبـی کـه شـما
میتواننـد بـرای مصـرف خودشـان نیـروگاه بزنند.
گفتیـد ،هسـتیم .از آن طـرف هـم اگـر بخواهیـم اصلاح کنیـم،
آن صنایعـی کـه شـما اشـاره کردیـد در بهوجـود آمـدن
کارهـای خاصـی بایـد انجـام بگیـرد .االن بحثـی مطـرح اسـت و
ً
چرخههـای معیـوب دیگـری هم نقـش دارند .مثلا همان
روشهایـی در اصلاح بهـای بـرق در مـورد مشـترکانی در حـال
تولیدکننـدگان فـوالد بههمـان قیمـت جهانـی
شـکلگیری اسـت .پیشـنهادمان االن ایـن اسـت :مشـترکانی
محصـوالت خـود را بـه خودروسـازان میفروشـند .درحالـی کـه
داریـم کـه پـر مصـرف هسـتند .ایـن مشـترکان محصـوالت شـان
وقتـی دولـت بـه ایـن صنعـت یارانـه میدهـد دسـتکم بایـد در
را بـه کشـورهای خارجـی صـادر میکننـد و درآمـد ارزی دارنـد.
تولیـد خـودروی بـا قیمـت مناسـب بـرای مـردم نقشـی بهعهـده
مشـترکانی کـه محصـول تولیـد خـود را بهصـورت غیـر یارانـهای
بگیـرد .ولـی مـردم خودرویـی میخرنـد کـه بهایـش از متوسـط
بههموطنان میفروشـند .چرا این دسـته از مشـترکان بهای برق
جهانیهمباالتراست.
مصرفیشـان را واقعـی پرداخـت نمیکننـد؟ مـا فکـر میکنیـم
بلـه .چنیـن امتیـازی یعنـی بـرق یارانـهای در اختیـار خیلـی از
صنایـع اسـت کـه معلـوم نیسـت منابـع و
مصـارف آن کجـا بایـد دیـده شـود.
مـا ً
فعلا پیشـنهادمان همیـن اسـت.
اصلاح بهای برق بـرای مصرفکنندگانی
همین االن ما شاهد آن هستیم که کسی برای
کـه بـازار جهانـی دارنـد .ایـن پیشـنهاد در
شود.
سرمایهگذاری در تولید برق پیشقدم نمی
مجلـس هـم حمایـت شـده و من شـنیدم
هیچ انگیزهای وجود ندارد که تولید کننده بیاید و
ق بندی را مصـوب کرد
که کمیسـیون تلفیـ 
برای حوزه تولید برق سرمایهگذاری کند .از سال
کـه شـرکتهای معدنـی و فـوالدی ،بـرق
تولیدیشـان را بـه قیمـت قـرارداد خریـد
 1402قطعاً با مشکل جدی مواجه خواهیم شد
تضمینـی از وزارت نیـرو تحویـل بگیرنـد.
وزارت نیـرو هـم از ایـن منابـع کارهـای
سـرمایهگذاری و بـاز تولیـد بـرق و اصلاح
شـبکههای فرسـوده را عملیاتـی کنـد.
اگـر ایـن دسـته از مشـترکان بهـای بـرق مصرفیشـان را واقعـی
یکی از سـیکلهای معیوب از چندنرخی بـودن بهای برق
پرداخـت کننـد ،نظـام و حاکمیت هم نظرش این باشـد کـه ما از
ایجـاد میشـودً .
مثلا همیـن کـه فرصتـی تحـت عنـوان
آنهـا بهـای واقعـی بـرق را بگیریم دسـتکم آن وقـت میتوانیم
خریـد تضمینی بـرق وجـود دارد .االن به چـه قیمتی برق
بـه بخشـی از جامعه کـه درآمدهای اندکی دارند یا قشـر ضعیف
تضمینیخریدمیشود؟
جامعـه هسـتند کمک کنیـم و برق آنهـا را به نحوی تأمین کنیم.
تقریبـاً  6-7برابـر قیمـت موجـود در بـازار .االن خریـد
ایـن حداقـل اصالحی اسـت که میتوانـد این معادلـه را مقداری
تضمینیمـان از بخـش خصوصـی بـرای هـر کیلـووات سـاعت
درسـت کنـد .ایـن میتوانـد مرحلـه اول باشـد و بتدریـج سـایر
 ۳۵۰تـا  ۴۰۰تومـان اسـت .بـرای چـه ایـن کار را میکنیـم؟ بـرای
مشـترکان نیـز بـه تناسـب وارد ایـن چرخـه اصلاح قیمت شـوند.
اینکـه سـرمایهگذار را تشـویق کنیـم بیاید سـرمایهگذاری کنـد ،اگر
دسـتکم در ایـن فاصلـه مصرفکننـدگان میتواننـد از طریـق
قـرار بـود برقـش را در بـازار بفروشـد ،بیسـت و چنـد سـال طـول
اصلاح و مدیریـت مصـرف سـبد هزینههـای خـود را مدیریـت
میکشـید کـه اصـل و فـرع پولـش را بگیـرد .دولـت بـرای اینکـه
کننـد .در ایـن میان آن کسـی هـم که دنبال رأی اسـت ،هیچ وقت
سـرمایهگذار را تشـویق کند ،میگوید برق را با این قیمت از شـما
از آن مشـترکان پرمصـرف حمایـت نمیکنـد.
میخـرم .مجبوریـم ایـن کار را انجـام دهیـم تـا سـرمایهگذاری
ولـی واقعیـت این اسـت کـه همـان پرمصرفها هسـتند
صـورت بگیـرد.
کـه هزینههـای انتخابـات را تأمیـن میکننـد .اسپانسـر
آقـای طرزطلـب شـما بـه بـازار بـرق اشـاره کردیـد .ایـن
میشوندوانتظاراتیدارند؟
خـودش میتوانـد موضـوع جـذاب و تأثیرگـذار روی
آن را دیگر من سـر در نمیآورم .این هم حرفی اسـت .اما اگر
همینقضیهواقعیشـدننرخبرقباشـد،چقـدرازآنچه
واقعاً نماینده دلسـوز قشـر ضعیف و مسـتضعف و قشری است
دربازاربرقاتفاقمیافتدبهسمتواقعیشدنرفتهاست؟
کـه میانگیـن درآمدش بـا پرداخت بهای واقعـی برق همخوانی
هیـچ .متأسـفانه مـا فقـط بـازاری را شـکل دادهایـم که بگوییم
نـدارد .قشـری کـه نخسـتین ضربـه اساسـی را میخـورد ،بایـد بـه
بـازار اسـت ،ولـی بـه نظـر میرسـد بهدلیـل نگرانیهایـی کـه از
نحـوی کمـک کنـد تا تعادلی بین این دو قشـر ایجاد شـود .زمانی
افزایـش قیمـت بـرق داریـم و نگرانـیای کـه بدهیمـان مـدام
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چـه اقدامـات و برنامههایـی در ایـن عرصـه انجـام شـده (دسـتاوردها) چـه اقداماتـی بایـد انجـام
میشـده ولـی نشـده ،چشـمانداز تولیـد بـرق در ایـن عرصـه چیسـت؟
موانـع عمـدهای در زمینـه تأمیـن مالـی طرحهـا و سـرمایهگذاری بخـش خصوصـی در احـداث
نیروگاههـای حرارتـی ،مانـع از تحقـق کامـل هدفگذاری برنامه ششـم جهت احداث سـاالنه حدود
 3500مـگاوات ظرفیـت تولیـد بـرق حرارتـی شـده اسـت .بـرای بـرون رفـت از ایـن وضعیـت ،ایـن
شـرکت مـوارد زیـر را بهعنـوان راهـکار در دسـت پیگیـری دارد:
حمایـت از نوسـازی نیروگاههـای فرسـوده بـا اسـتفاده از منابع حاصـل از واگذاریها در راسـتای
مـاده  2قانـون حمایـت از صنعت برق
پیگیری پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده از سوی دولت
لحاظ نمودن مابه التفاوت نرخ ارز در قیمت تمام شده برق
اسـتمرار اجـرای قانـون جهـت بازپرداخـت سـرمایهگذاری در احـداث واحدهـای بخـار
نیروگاههـای سـیکل ترکیبـی از محـل سـوخت صرفهجویـی شـده
تهاتـر بازپرداخـت اقسـاط پرداخـت نشـده نیـروگاه هـای دارای قـرارداد خریـد تضمینـی بـرق
بهدلیـل عـدم پرداخـت مطالبـات آنهـا از سـوی وزارت نیـرو از محـل مابـه التفـاوت قیمـت تکلیفـی
فـروش از قیمـت تمـام شـده بـرق (طلـب وزارت نیـرو از دولـت) باصنـدوق توسـعه ملـی
تسـویه بدهیهـای حسـاب ذخیـره ارزی باتوجـه بـه تعهـد سـازمان برنامـه و بودجـه جهـت
بازپرداخـت آنهـا
افزایـش پیـدا کنـد ،سـعی کردیـم بـازار را کنتـرل کنیـم.
یعنیآنجاهمیکسیکلمعیوبدیگرایجادکردهایم؟
بلـه ،مثل بعضی از بازارهایی که دسـتوری قیمتها
را مشـخص میکننـد .بـه نظـر مـن در بـازار بـرق اگـر
نخواهـم احتیـاط کنـم تـا حـدود بسـیار زیـادی ،دسـتور قیمـت
مشـخص میشـود .مـا هـم چـاره دیگـری نداریـم ،بـا اینکـه مـن
دولتـی هسـتم ،چـاره دیگـری نـدارم .بـرق را آنجـا میفروشـیم،
یعنـی بیـن بـد و بدتـر تصمیـم میگیریـم.
ایـن بـازار بـرق بـا آنچـه قـرار اسـت در بـورس انـرژی قرار
بودبرایبرقاتفاقبیفتدمتفاوتاست؟
میزان برقی که در بورس انرژی قرار بود عرضه شود
کمتـر اسـت .آنجـا هـم سـازوکاری تعریـف کردنـد کـه آن سـازوکار
درسـت نبـوده اسـت .شـرکتهای توزیـع بهعنـوان خریـداران
انحصـاری آمدنـد وارد بـورس شـدند و یکسـری از تولیدکننـدگان
بهدلیـل اینکـه پولشـان را نقـد دریافـت کننـد و بـه خاطـر اینکـه
اینجـا دیـر از بـازار پولشـان را میگیرنـد ،میرونـد جنسشـان را
بـه قیمـت ارزان میفروشـند و یـک پالـس غلـط بـه بیـرون داده
کـه نکنـد قیمـت واقعـی بـرق همیـن اسـت کـه در بـورس انـرژی
عرضـه میشـود .یعنـی نـه آن بـورس انـرژی اسـت و نـه این بـازار
نشـان دهنـده قیمـت واقعـی بـرق؛ بـرای آنکـه قیمـت واقعـی
بـرق را درآوریـم بایـد آمـار دقیـق بینالمللـی را دنبـال کنیـم تـا
ببینیـم نـرخ تبدیـل انـرژی چقـدر اسـت .نـرخ تبدیـل انـرژی را
اینگونـه برایتـان توضیـح دهم که مـن نیروگاه تولید برق درسـت
کردهام و شـما برای تولید برق به من سـوخت مجانی میدهید.
وظیفـه مـن فقـط این اسـت که بـرق تولید کنـم و پـای آن نیروگاه
بـرق را بـه شـما تحویـل دهـم .در تمـام دنیـا هر کیلووات سـاعت
از ایـن بـرق تولیـدی زیر  ۲سـنت نیسـت .اگـر قیمـت دالر 25هزار
تومـان باشـد ،بدون سـوخت هر کیلووات سـاعت زیـر  ۵۰۰تومان
نیسـت .اگـر مـا بهـای فـروش بـرق را رقمی تعریف کنیـم که یک
دهـم ایـن اسـتاندارد جهانـی باشـد ،از دو حـال خـارج نیسـت ،یـا
خیلـی مطابـق با اصـول بهـرهوری تولید را مدیریـت میکنیم که

اینطـور نیسـت ،یـا دسـتوری چنیـن رقمـی را تعییـن کردهایـم.
هـر سـرمایهگذاری هـم وقتـی نیروگاهـی میسـازد بهدنبـال آن
اسـت کـه اصـل و فـرع ایـن سـرمایهگذاریاش را بتوانـد محاسـبه
و بـه چرخـهاش بازگردانـد .پـس باید قیمتی باشـد که  5-4سـاله
ایـن سـرمایهگذاری برگردد .نمیتوان  ۲۰۰میلیون یـورو در جایی
سـرمایهگذاری کـرد و گفـت  ۲۵سـال بعـد پول شـما برمـی گردد.
 ۲۵سـال بعـد ً
اصلا توجیه ندارد کـه من نوعی بخواهـم وارد این
سـرمایهگذاری شـوم.
االن در بـورس انـرژی چـه رقمـی بـرای خریـد بـرق
یشود.
پرداختم 
عـرض کـردم در حـال حاضـر بـا قیمـت هرکیلـووات
سـاعت  ۴۰۰تومان برق تضمینی را میخریم که بتواند سـرمایه
را در  ۵سـال آینده برگرداند .این برای تشـویق سرمایهگذار است،
ولـی در کل در بـازار و بـورس مـدام نگران این هسـتیم که اگر برق
بخواهـد قیمـت واقعـی باشـد افسـار مدیریـت از دسـتمان خارج
میشـود و بدهیهـای مـا بـاال مـی رود و دولـت نمیتوانـد کاری
انجـام دهـد و مـا و ایـن همه بدهـی میمانیم.
منظـورم دولـت اسـت کـه میگویـد اگـر مـن ایـن راه را بـرای
واقعـی شـدن قیمـت بـاز کنـم آن وقـت اگـر مطالبـه بخـش
خصوصـی  Aتومـان اسـت یکبـاره ممکن اسـت چهاربرابر شـود.
مـن دولـت چـون نـدارم کـه پـول را پرداخـت کنـم از 4برابر شـدن
ِ
آن نگران هسـتم .کسـانی هم که در حاکمیت مثل من نشسـتند
نگـران ایـن مسـأله هسـتند که ایـن بدهی افزایش نداشـته باشـد.
اینجاهمکهسیکلمعیوبداریم؟
بلـه ،میگویـم که همه دسـت به دسـت هـم دادهاند
و هیـچ فرقی بـا همدیگر نمیکنند.
دربورسانرژیوزارتنیروچقدربرقعرضهکرده؟
امسـال و سـال گذشـته خیلـی کـم بـرق عرضه شـده؛
البتـه مـن طرفـدار عرضـه برق بیشـتر در بورس نیسـتم
امـا میخواهـم بگویـم کـم عرضه شـده اسـت.
چقـدر وزارت نیـرو بـرای رونـق گرفتـن فـروش بـرق در
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وضعیـت نیروگاههـای حرارتـی ،گذشـته حـال و
چشـمانداز آینـده:
در حـال حاضـر نیروگاههـای حرارتـی بـا
ظرفیـت  68413مـگاوات سـهمی معـادل %80.7
از ظرفیـت 84762مگاواتـی منصوبـه نیروگاههـای
کشـور را بـه خـود اختصـاص دادهانـد.
در دولتهـای یازدهـم و دوازدهـم مجموعـاً
 13259مـگاوات ظرفیـت جدیـد تولیـد بـرق حرارتی
احـداث و بهرهبـرداری شـده و تا پایـان دولت نیز طبق
برنامـه 2186مـگاوات نیـروگاه حرارتی جدید نیـز وارد
مـدار خواهـد شـد .بدیـن ترتیـب طـی دولتهـای
یازدهم و دوازدهم به طور متوسـط سـاالنه حـدود2000
مـگاوات ظرفیـت نیروگاههای حرارتی کشـور توسـعه
یافته اسـت.
علاوه بـر ظرفیتهـای آمـاده بهرهبـرداری تـا
پایـان دولـت ،حـدود 8000مـگاوات ظرفیـت حرارتی
نیـز در دسـت احـداث بـوده کـه در دولـت بعـدی بـه
بهرهبـرداری خواهـد رسـید.
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بـورسانرژیتالشمیکند؟درواقعنقشوزارتنیروتسـهیلگری
وتنظیمگریاستکهبایدعملیاتیشود.
وزارت نیـرو دنبـال ایـن اسـت کـه از زیـر بـار فـروش انحصـاری
بـرق بیـرون بیایـد؛ بـرای اینکه از ایـن الک بیرون بیایـد دنبال این
اسـت کـه قراردادهـای دوجانبـه یـا بـورس انـرژی بیشـتر شـکل
بگیـرد .عالقهمنـد اسـت کـه مصـرف کننـده عمـده ،مسـتقیماً بـا
تولیـد کننـده در ارتباط باشـد و معاملات خود را انجام دهـد و رد
و بدل کردن پول و کاال بین خودشـان انجام بگیرد و در این میان
وزارت نیـرو بحـث انتقـال و بحثهای حاکمیتـی را مدیریت کند
تـا در ایـن میـان حـق طرفیـنپایمـال نشـود .دنبـال این سیاسـت
اسـت کـه به سـمت ایـن نقش بـرود.
آننقشیکهبایدحاکمیتداشتهباشد؟
بلـه ،بگـذارد همـه چیـز سـر جـای خـودش آزاد و
عادالنـه معامله شـود ،اما اگر بخواهد دسـت خـودش را
بـردارد یـک مقـدار مقاومـت میکنـد.
اگـر میـزان مصـرف مـا در دوره اوج 58هـزار تـا 60هـزار
مـگاوات باشـد در زمـان متوسـط مصـرف حـدود  37تـا
40هزارمـگاوات مصـرف بـرق داریـم؛ بـرای آن
20هزارمگاواتدرزمانیکهمصرفنداریمچهاتفاقیمیافتد.
بـه محـض پشـت سـر گذاشـتن دوره پیـک یـا اوج مصـرف
دسـتکم نیمی از این ظرفیت برای تعمیرات دورهای ،اساسـی
و آنچـه بـرای سـرویس نیروگاههـای حرارتـی تعریف شـده آماده
میشـود .بنابرایـن روی ایـن 50درصـد ظرفیـت تولیـد نبایـد
حسـاب کـرد .ایـن روزهـا میبینیـد کـه بـرای تولیـد برق با مشـکل
کمبـود سـوخت مواجهیـم .بنابرایـن بـرای آن ۱۰هـزار مـگاوات
ظرفیـت آمـاده باقیمانده سـوخت کافـی نداریم .آنقـدر مصرف
گاز در ایـن فصـل بـاال مـیرود کـه امـکان تأمیـن سـوخت حتـی
برای آن 37هزارتا۴۰هزارمگاوات هم به سـختی انجام میشود.
بنابرایـن مـا ً
عملا شـرایطی را رقـم زدهایم کـه نمیتوانیـم از این
ظرفیـت اسـتفاده بهینـهای بکنیـم .اگـر فـرض کنیـم بـرای تولیـد
بـرق و صـادرات بخواهیـم سـوخت وارد کنیـم هـم اقتصـادی
نیسـتً .
قبلا فکـر میکردیـم تولیـد اضافـهای کـه بابـت پیـک
ً
تزریـق میکنیـم بعـدا یـک جایـی  7-6مـاه بعـد در جایـی از ایـن
کارخانـهای که سـاختیم میتوانیم اسـتفاده کنیـم االن میبینیم
خوراکـش را نداریـم کـه بخواهیـم  7-6مـاه بعـد از آن اسـتفاده
کنیم.
بابـت هزینـه آمـاده بـودن،وزارت نیـرو پولـی پرداخـت
میکند؟
بلـه ،در حـال حاضر نظـام بازار به این گونه اسـت که
اگـر مـن اعلام آمادگـی کنـم اگـر چـه از من بـرق و انـرژی دریافت
نشـود ولـی بایـد پولـی بابـت ایـن آمادهبـودن پرداخـت شـود؛ بـه
ازای هـر کیلـووات باید  ۱۸۵ریال .مسـئول دیسـپاچینگ باید یک
ظرفیـت آمـاده داشـته باشـد کـه اگر خـدای ناکـرده جایـی اتفاقی
افتاد سـریع جایگزین شـود .ممکن اسـت اصالً هیچ اسـتفادهای
نداشـته باشـد ولـی مجبوریـد ایـن مبلـغ را بدهیـد و ایـن طبیعـی
اسـت .چـارهای غیـر از ایـن نیسـت .اینهـا کـه مـن گفتم بـاز همان
 %50اول اسـت .تعمیـر اسـت ،آمـاده اسـت ولـی  %50مابقـی
بالاسـتفاده اسـت ،چون ظرفیت آمادگی به اندازه  100درصد که
نمیدهـد یـک درصـدی آمـاده و بقیـه بیکار هسـتند.
آیـا مـدل تولیـد بـرق در نقاط مختلف کشـور باید همسـان
باشـد؟ ً
مثلا در همـه جـا بایـد نیروگاههـای حرارتـی ایجاد
کنیم؟
انتخـاب سـاختگاههای نیروگاههـای حرارتـی یکـی از
پیچیدهتریـن موضوعـات فنـی در حـوزه برنامهریـزی توسـعه بـه

شـمار مـیرود .مطالعـات انتخـاب سـاختگاههای نیروگاههـای
حرارتـی بـا توجـه بـه پارامترهـای  15گانه و بررسـی زیرسـاختها
و مشـخصات مختلف تمام نقاط کشـور در افقهای زمانی میان
مـدت و بلنـد مـدت ،بهعنـوان یکـی از مأموریتهای این شـرکت
مسـتمراً در حـال انجـام اسـت ،امـا مهمتریـن معیـار انتخـاب
سـاختگاه ،نزدیکی به مناطق مصرف با توجه به رشـد جمعیتی
و صنعتـی مناطـق اسـت.
زمانی در کشـور فشـاری به وزارت راه و شهرسـازی وارد شد
که برای هر شـهر فـرودگاه بسـازد ،فرودگاههایـی که توجیه
اقتصـادیهـم ندارنـداساسـاًاینخوباسـتکـهماهمه
جانیروگاهحرارتیداشتهباشیم؟
االن بـرق اسـتانهایی راکـه نیـروگا ه حرارتـی ندارنـد از
اسـتانهای همجـوار تأمیـن میکنیـم .چنیـن ایـده ای مطـرح
نیسـت کـه هـر اسـتان بـرای خـودش یـک یـا چنـد نیـروگاه داشـته
باشـد؛ نیاز شـبکه و پخش بار را نگاه میکنند و بر حسـب آن این
سـازهها را طراحـی میکننـد
یکـی از چیزهایی که در چشـمانداز وزارت نیـرو و افق۱۴۰۴
تأکیـد شـده رقابـت منصفانـه در بـازار بـرق اسـت .چقدر
توانسـته اید تحقق ایـن چشـمانداز را در مدیریت تان پی
بگیرید؟
اول در بحـث رقابـت توضیحـی
بدهـم؛ در بـازار بـرق تولیـد کننـدگان
مختلفـی از بخـش خصوصـی و بخـش
دولتـی فعـال هسـتند ،گرچـه مـا بهعنـوان
شـرکت مادرتخصصـی نیروگاههـای
حرارتـی فعـال هسـتیم امـا بـرای هـر یـک
از نیروگاههـای مـا مالکـی وجـود دارد کـه
آن مالـک زیرمجموعه شـرکتی هسـت که
زیـر مجموعـه ماسـت .آنهـا مثـل بخـش
خصوصـی در بـازار رقابـت میکننـد؛
یـک بخـش از آن منصفانـه اسـت .مـا از
هیـچ رانتـی برخـوردار نیسـتیم .هیـچ نـوع
اطالعـی کـه در بـازار کسـی بخواهـد برنـده
شـود نـه مـا ،نـه بخـش خصوصـی نـه بـازار
هیچکـدام نداریـم .واقعـاً یـک رقابـت واقعـی اسـت آنچـه کـه
مـن عـرض کـردم بحـث قیمـت بـود .االن آنچـه رخ میدهـد
قیمتـی اسـت کـه بـرای سـقف بهـای بـرق مشـخص میکننـد.
مـا در بـازار نمیتوانیـم از آن سـقف قیمـت باالتـری ارائـه کنیـم.
میتوانیـم خیلـی پاییـن بیاوریـم ولـی نمیتوانیـم از ایـن عـدد
باالتـر پیشـنهادی بدهیـم .به همیـن خاطر در ایـن بخش رقابت
منصفانـهای بین مـا و بخش خصوصی و خود بخش خصوصی
هـم کـه تعـداد زیـادی نیـروگاه هسـتند داریـم.
امـا در بازاررسـانی و رسـاندن بـه مصـرف کننـده ایـن
رقابتپذیریوجودندارد؟
با توجه به اینکه سـقف مشـخص کردهاند این حرف
درسـت اسـت .مـن عالقهمنـد بـودم کـه سـقف قیمـت نباشـد تـا
آن عـددی را کـه در تولیـد بـرق بـه طـور واقعـی برایـم در میآیـد
حسـاب کنـم و اینگونـه میتوانسـتیم بـا هـم رقابـت کنیـم .دلیـل
هم این اسـت که میخواسـتند کنترل کنند و آمدهاند یک سـقف
گذاشـته انـد و سـقف را خیلی پاییـن قـرار داده اند.
آمـاری از سـال  ۱۳۹۷توانیـر میگویـد مصـرف خانگـی
هشـتاد و پنـج هـزار و نـود و نـه میلیـون کیلو وات سـاعت،
مصرف صنعتی هشـتاد و هشـت هـزار و پانصـد و چهل و
یـک میلیـون کیلـو وات سـاعت بـوده اسـت .ایـن دو نـوع مصرف

خیلـی به هـم نزدیک انـد ،این نزدیک بـودن به لحاظ عـددی برای
تولیدکنندهوبعدبرایبازاربرقچهمفهومیدارد؟
مـا بهعنـوان تولیدکننـده دوسـت داریـم مصـرف بیشـتر شـود
و هـر چقـدر مصـرف بیشـتر شـود مـا خوشـحال میشـویم کـه
تولیداتمـان مصـرف میشـود .االن برای ما بهعنـوان تولیدکننده
اصلـی بـرق خیلـی تفاوتـی نمیکنـد ،امـا ایـن تفـاوت در
شـرکتهای توزیـع بـرق خود را نشـان میدهد ،اگـر از منظر ملی
بخواهیـم ایـن موضـوع را بنگریـم هرچـه مصرف بـرق در بخش
صنعتی بیشـتر باشـد نشـان دهنده آن اسـت که کشـور در حالت
توسـعه و رشـد بیشـتر اسـت.
میتوانـم اینطـور برداشـت کنـم کـه اگـر میـزان مصرف
بـرق در بخـش صنعـت بیشـتر باشـد در درآمـد ناخالص
ملیتأثیربیشتریدارد؟
بلـه ،هـر چـه کـه در بخـش صنعتـی بـرق بیشـتری مصـرف
شـود توسـعه کشـور بیشـتر اتفـاق میافتـاد .توسـعه بیشـتر کشـور
یعنـی مصـرف بـرق بیشـتر؛ باالخره مصـرف خانگی حـدی دارد
و مشـترکان هـم در سـطوح مختلـف سـقفی بـرای مصـرف قائـل
میشـوند ،اگـر مصـرف بخـش صنعتـی بیشـتر شـود بـرای مـا در
آمـدش از آن جهـت هـم کـه بـرق مطمئنتـر مصـرف میشـود

وزارت نیرو دنبال این است که از زیر بار فروش
انحصاری برق بیرون بیاید؛ برای اینکه از این
الک بیرون بیاید دنبال این است که قراردادهای
دوجانبه یا بورس انرژی بیشتر شکل بگیرد.
عالقهمند است که مصرف کننده عمده ،مستقیماً
با تولید کننده در ارتباط باشد و معامالت خود را
انجام دهد

بیشـتر خواهـد بود.
شـایداینپرسـشبهحوزهمسئولیتشمامربوطنباشد.
شـما اشـاره کردیـد کـه از سـال  1402بـه سـبب عـدم
سـرمایهگذاری ،نیروگاهـی به بهرهبرداری نخواهد رسـید.
در عیـن حـال کـه برنامـه ششـم توسـعه دولـت را مکلـف کـرده هـر
سـال5هزارمـگاوات به ظرفیـت تولید برق کشـور افزوده شـود .اگر
قـرار باشـد عمـده مصـرف کننـده مـا مصرفکننـده خانگی باشـند
نمیتـوان انتظـار داشـت که چرخه صنعـت برق اقتصادی شـود.
ایـن بـرق بهعنـوان یـک زیرسـاخت بایـد نقـش ارزشافـزوده در
اقتصادداشتهباشد.
اطالعاتـی کـه دوسـتان ما امسـال دادنـد که اطالعات درسـتی
هـم هسـت نشـان میدهـد میـزان رشـد انـرژی نسـبت بـه سـال
گذشـته  %4/5بـوده و در  ۶مـاه اول امسـال رشـد مصـرف بـرق
صنعتـی و صنایعمـان  %12نسـبت بـه سـال گذشـته رشـد داشـته
است .این اطالعات ،اطالعات ناصحیحی نیست .پس صنعت
بـا وجـود همـ ه ایـن محدودیتهـا و تحریمهـا و رکـودی کـه وجود
دارد شـاهد رشـد بوده اسـت .نگرانی وقتی زیاد میشـود که رکود
برطـرف شـود ،تحریمهـا بیاثـر شـود .یعنـی رشـد اقتصـادی مـا
االن منفـی اسـت و بـ ه یکبـاره مثبـت شـود .آن وقـت مـا بـا یـک
مصرف بسیار بزرگ در بخش صنعت مواجه میشویم که باید
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نگرانـش باشـیم .نگـران ایـن موضـوع کـه چـه طـور میخواهیـم
ایـن میـزان بـرق را تأمیـن کنیـم .االن نگرانـی جدیـد ایـن اسـت
کـه بـا وجـود ایـن میـزان مصـرف چگونـه سـوخت نیروگاههـا را
در پاییـز و زمسـتان میخواهیـم تأمیـن کنیـم .مـا در تابسـتان از
صنایـع خواهـش میکنیـم که یا تعطیل کنند یا مصـرف را پایین
بیاورنـد ،ایـن خواهـش از طریـق اهرمهـای تشـویقی اسـت کـه
بتوانیم قله مصرف در تابستان را مدیریت کنیم و بعد در فصل
کممصرف ،به آن صنایع برق بیشـتری بدهیم ،اما االن در پاییز
و زمسـتان بـا ایـن معضل مواجهیم که سـوخت بـرای تولید برق
نداریـم .بحـث مدیریـت مصـرف جـای خـود را دارد .امـا اگـر آن
رشـد اقتصـادی کـه گفتم اتفاق بیفتـد و مصرف صنایـع افزایش
یابـد بایـد حتمـاً فکـری بـرای آن زمـان شـود آنچه میتوانـد برای
مـا راهگشـا باشـد نظـام تعرفـهای اسـت .از سـوی دیگـر مـا بایـد
راندمان نیروگاههایی که االن داریم بهبود ببخشـیم به این معنا
که با سـوخت کمتری توان بیشـتری در تولید برق داشـته باشـند.
بـرای اینکـه راندمـان نیروگاههایمـان را افزایـش دهیـم
در  8-7سـال اخیـر کارهایـی را شـروع کردهایـم؛ نخسـت
آنکـه اگـر کسـی قـرار اسـت نیـروگاه بسـازد بایـد سـیکل ترکیبـی
باشـد .راندمانـش هـم از 48درصـد کمتـر نباشـد .دیگـر اینکـه
تکنولـوژیای را وارد کنیـم کـه این سـیکل ترکیبـی و راندمان 58
یـا  60شـود .بیـس را از یـک نیـروگاه پایـ ه بـا راندمـان  48بـه 58
ببریـم .االن راندمـان نیروگاههـای گازی کـه داریـم  33درصـد
اسـت کـه بایـد بتوانیـم راندمـان آنهـا را بـه  48درصـد تبدیـل
کنیـم .نیروگاههـای فرسـودهمان را بایـد جمعکنیـم .ایـن کارهـا
همـه یعنـی چندین میلیارد یورو سـرمایهگذاری و اگر ما این کار
را نکنیـم چنـد سـال دیگـر اینجا کنـار هم مینشـینیم میگوییم
چگونـه بـرق تأمیـن کنیـم .در حـال حاضـر توانسـتهایم اوج
مصرف در تابسـتان را پشـت سـر بگذاریم اما عمالً مشـکلمان
تولیـد بـرق در پاییـز و زمسـتان شـده ،چـون مصـرف گاز
خانگـی ،شـهری و تجـاری آنقـدر بـاال رفتـه کـه امـکان تأمیـن
سـوخت نیروگاههـا را نداریـم؛ در حقیقـت در حـوزه صنعـت
چنـد مـاه کالً کشـور را تعطیـل کردهایـم .اگـر قـرار باشـد بـا رشـد
اقتصـادی تأمیـن بـرق هـم رشـد داشـته باشـد بایـد بتوانیـم
سـرمایهگذاری مطلوبـی داشـته باشـیم .االن کـه میدانیـد
اندکسـرمایهگذاریها هـم بـه سـختی انجـام میگیـرد و بـا
مشـکل مواجـه اسـت .بنابرایـن بایـد بتوانیـم چنـد مؤلفـه را بـا
هـم مدیریـت کنیـم.
ماچندنیروگاهفرسودهداریم؟
تقریبـاً 4هـزار و  500مـگاوات .سـه هـزار مـگاوات آن
خیلـی قدیمی هسـت .هزار و  500مـگاوات دیگر هم که
زمـان میگـذرد بـه آن 3هـزار تا اضافه میشـود .تقریبـاً بخواهیم
عدد سرراسـت بگوییـم؛ چهارهـزار و پانصد.
اگربخواهیدبهتعدادبگویید؟
 7تا  8نیروگاه.
ایننیروگاههادرکداماستانهاواقعشدهاند؟
بیشـتر در تهـران اسـت .االن سـه نیروگاهـی
کـه در تهـران داریـم قدیمـی هسـتند .طرشـت،
بعثـت و ری قدیمـی هسـتند .یـک نیـروگاه در خـود شهرسـتان
مشـهد داریـم کـه قدیمی اسـت .یک نیروگاه درخود شـهر شـیراز
داریـم کـه قدیمـی اسـت .در ارومیـه همینطـور در سیسـتان و
بلوچسـتان داریـم؛ زاهـدان ،کنـارک.
گفتـه میشـود متوسـط راندمـان نیروگاهـی در ایـران
37درصـد اسـت کـه از ایـن نظر بـا رتبـه راندمان کشـوری
چـون ایتالیـا در یـک جایـگاه هسـتیم .توصیـف شـما از
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وضعیـت راندمـان نیروگاههایـی کـه تحـت مدیریـت داریـد
چیست؟
راندمـان نیروگاههـای حرارتـی کشـور در پایـان سـال  98بـه
میـزان  38/56درصـد رسـید و درسـال  99نیـز بـا اقدامـات بـه
عمـل آمـده و اضافـه شـدن بخـش بخـار واحدهـای سـیکل
ترکیبـی بیشـتر نیـز خواهـد شـد .در رتبهبنـدی بایـد ببینیـد کـه
سـهم نیروگاههـای حرارتـی در تولیـد بـرق کشـور چقـدر اسـت.
اگـر ایتالیـا را مثـال میزنیـد بایـد ببینیـم کـه کل تـوان تولیـد بـرق
ایتالیـا چقـدر اسـت و سـهم نیروگاههـای حرارتـی در آن چقـدر
اسـت؟ االن سـهم نیروگاههـای حرارتـی ایـران در تولیـد بـرق
82درصـد اسـت .بایـد کشـوری را برای مقایسـه انتخـاب کنیم که
آنجـا هـم سـهم تولیـد بـرق از نیروگاههـای حرارتـیاش مثـل مـا
یـا نزدیـک بـه مـا باشـد .وزیـر از ما خواسـت کـه چنین مقایسـهای
را انجـام دهیـم .کرهجنوبـی کشـوری اسـت کـه 82درصـد از بـرق
تولیـدی اش را از نیروگاههـای حرارتـی تأمیـن میکنـد .براسـاس
ایـن مقایسـه مـا میگوییـم راندمـان نیروگاههـای مـا از متوسـط
دنیـا پایینتـر نیسـت .خوشـبختانه مـا نیروگاههـای بـا سـوخت
زغالسـنگ نداریم .االن در وزارت نفت چشـماندازی برای سـال
 1420تدویـن شـده کـه در قالـب آن بتوانیـم ظـرف یـک دوره 20
سـاله راندمـان نیروگاههـای کشـور را بـه 50درصد برسـانیم .نکته
دیگـر در چنیـن مقایسـههایی باید این نکته باشـد؛ توجه به رشـد
اقتصـادی .شـاید یـک کشـور در شـرایط ثبات باشـد و خیلی رشـد
اقتصادیاش تغییر نکند اما ما باید به رشـد  8درصدی برسـیم
و ایـن یعنـی نیـاز بـه بـرق بیشـتر.
اگـر بخواهیـد بگوییـد در ایـن سـالهایی کـه مسـئولیت
مدیریت شـرکت مادرتخصصی نیروگاههـای حرارتی را
عهـدهدار بودیـد چـه کاری را بایـد انجـام میدادیـد کـه
نتوانستیدانجامبدهیدبهچهموضوعیاشارهمیکنید؟
مـا دنبـال این هسـتیم که سـهم درآمـدیامـان را از مجموعه
توانیـر جـدا کنیـم .بهعنـوان تولیـد کننـده دوسـت داریـم بـه
همـان انـدازه کـه قوانیـن و مقـررات مشـخص کـرده پـول برقـی
کـه میفروشـیم را مسـتقیم دریافـت میکردیـم ،میتوانسـتیم
ل در اختیـار توانیـر اسـت و
راحتتـر برنامهریـزی کنیـم .االن پـو 
آنهـا پولهـا را توزیـع میکننـد .بـه نظر مـن وزارت نیرو با تشـکیل
شـرکت مادرتخصصـی بـرق حرارتـی بایـد مدیریـت مالـی و
برنامهریـزی ،را انجـام مـیداد ولـی نـداده اسـت.
بهلحاظ زیرساختیوسختافزاریچطور؟
از نظر سختافزاری نه .منصفانه بخواهم بگویم در
پنـج سـال و انـدی کـه بهعنوان مدیر این شـرکت هسـتم
هـر کاری کـه خواسـتیم هـم دولـت و هـم وزارت نیـرو همراهـی
و کمـک کردنـد تـا انجـام شـود .بـرق شـوخی نیسـت .مثـل آب
مهـم و حیاتـی اسـت .منظـورم از کلمـه شـوخی جـدی نگرفتن و
سریسـری گرفتـن اسـت .االن نمیشـود گفـت خـدا اگـر بخواهد
بـرق درسـت میشـود .اگـر شـما در کنـار همـکاران مـا باشـید
ی همه مـا این اسـت که
میبینیـد کـه از صبـح تـا آخـر شـب نگران 
نیـم میلیـون لیتـر سـوخت را چگونـه جابهجـا کنیـم تـا خاموشـی
رخ ندهـد .همیشـه فکـر میکردیـم زمسـتان کار مـا راحـت اسـت
و تابسـتان خیلـی سـخت ،ولیکـن االن زمسـتان خیلـی سـختتر
شـده اسـت .االن دعـا میکنـم کـه در سـهماهه زمسـتان هـوا آن
قـدر سـرد نشـود کـه مصـرف گاز مردم بیشـتر شـود و از این سـو ما
شـرمنده مـردم نشـویم .وقتـی کـه هواشناسـی اعلام میکنـد کـه
هـوا سـرد میشـود یـا اینکـه قرار اسـت برف شـروع بـه باریدن کند
مـن تنـم میلـرزد که مصـرف سـوخت و گاز افزایش پیـدا میکند.
االن همـه انتقادهـای ناشـی از آلودگـی هـوا بـه سـوی نیروگاههای

حرارتـی گسـیل شـده اسـت .جالـب اسـت بدانیـد اگـر مـا گاز
طبیعـی بـرای تولیـد بـرق بسـوزانیم تعمیـرات دورهای نیـروگاه
 5سـاله خواهـد بـود .اگـر گازوئیل بسـوزانیم تعمیـرات دورهای 3
سـاله میشـود و اگـر مازوت بسـوزانیم تعمیـرات دورهای باید هر
دوسـال انجام گیرد .سـوزاندن مازوت برای نیروگاه هم مثل سـم
است.
شـما بـه چشـمانداز  1420در وزارت نفـت در مبحـث
راندمـان اشـاره کردیـد اگه بخواهیـد همین چشـمانداز را
بـرای تولید بـرق حرارتی ترسـیم کنیـد چه تصویـری به ما
میدهید؟
بـه نظـر مـن برنامه وزارت نفت برنامه درسـتی اسـت .ما باید
راندمـان را بـه همـان عـددی کـه گفتـم افزایـش بدهیـم و حتـی
زودتـر از آن تاریخـی کـه گفتـم ایـن راندمـان را محقق کنیـم .باید
واحدهـای فرسـوده را جمـعآوری کنیـم .نیروگاههایی بـا راندمان
 %20یـا  .%19مـا از دولـت و مـردم کمـک میخواهیـم کـه واقعـاً
منابعـی فراهـم شـود تـا بتوانیـم ایـن نیروگاههـا را زودتـر جمـع
کنیـم .بایـد به سـمتی برویم کـه واحدهای ما حداقـل آالیندگی و
مصـرف آب را داشـته باشـند .در ایـن جهـت هـم در حال حرکت
هسـتیم .هم آب کم مصرف کنیم هم آالیندگی نداشـته باشـیم
و هـم راندمـان آن بـاال باشـد .نیروگاههایی
کـه از  60سـال پیـش تـا االن بهرهبـرداری
میکنیـم را آهسـته آهسـته از مـدار تولیـد
خارجشـان کنیم.
بـه هـر حـال مـا بایـد آینـدهای را
ترسـیم کنیـم که سـوخت فسـیلی
در آن تمـام میشـود در آن روز مـا
چگونهقراراستکهبرقتولیدکنیم؟
بـرای مـا کـه در نیـروگاه حرارتـی
هسـتیم فکـرش هـم آزارمـان مـی دهد که
چگونـه روزی سـوخت نباشـد و ایـن میزان
بـرق را تأمیـن کنیـم .از آن سـو هرچـه در
انرژیهـای تجدیدپذیـر تلاش مـی کننـد
گویی پیشـرفت ملموسـی دیده نمیشود.
بـرای مـا کـه دومیـن ذخایـر گاز دنیـا را
داریم چنین تصوری خیلی سـخت اسـت.
ولـی بـه هـر حـال بایـد بـه این سـمت و سـو
حرکـت کنیم که سـوخت کمتـری مصرف
کنیـم یـا حداقـل بـا همـان سـوختی کـه
امسـال داشـتم سـال آینده بتوانم برق بیشتری تولید کنم .گرچه
تولیـد بـرق از روشهای تجدیدپذیر مخاطرات خـاص خود دارد
امـا بههـر حـال مـا هـم بایـد بـه سـمتی برویـم کـه در آن مصـرف
سـوخت را در آن ثابـت نـگاه داریـم و بتوانیم برق بیشـتری تولید
کنیم.
براسـاسآمارهـابیـشاز٨۵درصـدبرقکشـورازمصرف
گاز تولید میشـود .اساسـاًاین منطق که سوخت فسیلی
بـه انـرژی بـرق تبدیـل شـود درسـت اسـت؟ راههـای
جایگزینیآنراچهمیدانید؟
بـر اسـاس اطالعـات و آمارهـای بینالمللـی ،حـدود %64
از کل انـرژی بـرق تولیـدی در دنیـا توسـط نیروگاههـای حرارتـی
تولیـد میشـود .همچنیـن سـهم سـوخت گاز طبیعـی حـدود
 %36از سـبد سـوخت مصرفـی نیروگاههـای حرارتـی را بـه خـود
اختصـاص میدهـد .در ایـران سـهم نیروگاههـای حرارتـی از کل
انـرژی تولیـدی حـدود  %90و سـهم سـوخت گاز طبیعـی نیز بالغ
بـر  %85اسـت .ایـن امـر بهدلیل مزیت نسـبی کشـور در دهههای

گذشـته در اسـتفاده و بهرهمنـدی از منابـع سـوخت فسـیلی و
ضـرورت توسـعه شـبکه بـرق بـا توجه بـه اهـداف رشـد اقتصادی
صـورت گرفتـه اسـت.
اسـتفاده از ظرفیتهـای تولیـد بـرق تجدیدپذیـر و توسـعه
نیروگاههـای برقابـی ،بهعنـوان راهکارهـای جایگزیـن جهـت
کاهـش اتـکا بـه سـوختهای فسـیلی ،در دسـتور کار وزارت نیـرو
بـوده لیکـن احـداث نیروگاههـای حرارتـی بـه منظور جلوگیـری از
خاموشـی و پایداری شـبکه در برخی مناطق حائز اولویت اسـت.
بـههـرحـالتـا 6الی 7مـاهدیگـرعمـردولـتدوازدهمبه
پایـانمـیرسـدووزیربعـدیرویکارخواهدآمداگرشـما
به ایشـان بخواهید یک پیشـنهاد خوب بدهید و به ایشان
یـک کلمه نه بگوییـد یعنی اینکه به ایشـان بفرمایید که فلان کار را
انجـام ندهیـدویـکاولویـتبخواهیـدبـهایشـانبدهیـدچـیبـه
ایشاندرخصوصتولیدبرقمیگویید؟
پیشـنهاد مـن بـا توجه به شـرایطی کـه االن در آن هسـتیم و هر
روزی کـه میگـذرد و بـا توجـه به فضایی کـه در آن قـرار داریم و هر
روز هـم ایـن مسـأله پر رنگتر میشـود شـاید همین توجه بیشـتر
بـه مبحـث افزایش راندمـان نیروگاهها اسـت .همان نکتـه آخری
کـه خدمتتـان عرض کردم .شـمای شـرکت تولید موظف هسـتید

ما بهعنوان شرکت مادرتخصصی نیروگاههای
حرارتی برق را بهصورت تمام و کمال در اختیار
توانیر قرار میدهیم .بنابراین ما در صادرات
نقشی نداریم .اما آنچه اطالع دارم حدود  100تا
 120مگاوات برق به افغانستان صادر میشود.
صادرات به پاکستان هم همین حدود است .در
مورد بازار برق عراق بحث این بود که بیایید
سرمایهگذاری کنید تا خطوط انتقال برق در ایران
و عراق را توسعه بدهیم تا با ظرفیت بیشتری
بتوانیم برق صادر کنیم

با همان سوختی که سال قبل به تحویلتان شده حداکثر نیازهای
مصـرف مـردم را تولیـد کنیـد .بـا همیـن سـوختی کـه االن روزی
نزدیـک به  190میلیون لیتر سـوخت معـادل مصرف میکنیم در
تابسـتان روی  280-270میشـود.یک «نـه» هـم کـه میخواهـم
بگویـم ایـن اسـت؛ رونـد کنونـی در درآمد را متوقـف کنید .تکلیف
محـل درآمـدی شـرکتهای تولیـد بـرق را درسـت کنیـد .دارایـی
زیـادی شـرکت مادرتخصصـی نیروگاههـای حرارتـی دارد ولـی
نمیتوانـد از ایـن دارایی اسـتفاده کنـد .آن زمان که تجدید ارزیابی
نکـرده بودیـم  ۱۵۰هزار تا دویسـت هـزار میلیارد تومـان دارایی در
اختیـار مـا بـود .االن مثـل اینکـه  ۵ – ۴برابـر شـده .یکسـری قوانین
و تسـهیلگری میخواهـد کـه بتوانیـم بهتـر تأمیـن مالـی کنیـم.
اوضاعمـان در حـوزه صنعـت بـرق  ۱۶ -۱۵سـال اسـت خیلـی
خـراب اسـت .از آن موقـع کـه قیمتهـا را فریـز کردنـد و سـعی
کردیـم همـه چیـز را در یک سـطحی نگـه داریـم .از آن موقعی که
خصوصیسـازی را طـوری انجـام دادنـد کـه بـه ضـرر حـوزه تولیـد
بـوده ایـن ضـرر هـم بـه صنعت بـرق تحمیل شـده اسـت.
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