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معرفی شبکه

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی یک کانون تفّکر با ماموریت »اثرگذاری بر تصمیمات 
مسئولین و دستگاه ها به منظور تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی در کشور« است که در 

سال 1395 فعالیت  رسمی خود را آغاز نمود.

این شبکه، 10 برنامه کالن در چارچوب اقتصاد مقاومتی در دستور کار دارد که هر 
برنامه، تعدادی مسئله را شامل می شود. اعضای شبکه از جوانان نخبه کشور بوده و هر 

کدام بر حل یکی از این مسائل متمرکز هستند.

شناسایی شبکه مسائل در هر حوزه، طراحی راهکار برای حل مسائل احصاء شده و 
هم اندیشی جهت ارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای 
نخبگانی و رسانه ای و پیگیری راهکارهای ارائه شده از دستگاه ها و مسئولین مرتبط به 

منظور اتّخاذ تصمیمات الزم، از جمله فعالیت هایی است که در شبکه انجام می شود.

یکی از انواع تولیدات شبکه »گزارش سیاستی« است که با هدف طرح مختصر و مفید 
یک مسئله و ارائه راهکار برای حل آن، ویژه تصمیم گیران تهیه می شود. گزارش سیاستی 
حاضر نیز در قالب برنامه »ساماندهی بخش انرژی« در شبکه، در همین چارچوب تهیه 

شده است.

عالقه مندان می توانند از طریق سایت Moqnet.ir با شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در 
ارتباط باشند و نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را در خصوص فعالیت های شبکه 

ارائه نمایند. 
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عدم تعادل در میزان تولید و مصرف برق در کشور، موجب بوجود آمدن خاموشی های 
اخیر برق شده است؛ مسئله ای که از آن تحت عنوان بحران برق یاد می شود. آمارها 
بار، مربوط به بخش  نشان می دهد بیش از 50 درصد از مصرف برق در زمان اوج 
خانگی است. بنابراین می توان بخش خانگی را موثرترین مولفه در شکل گیری بحران 
برق به شمار آورد. در این میان، 20 درصد از مشترکین خانگی 42 درصد از مصرف 
برق را به خود اختصاص داده اند؛ که می توان از آنها تحت عنوان مشترکین پرمصرف 

یاد کرد.

مشترکین  جاری،  سال  تابستان  در  مگاواتی   57.000 بار  اوج  به  توجه  با  نتیجه  در 
پرمصرف بیش از 10.000 مگاوات از مصرف برق را پوشش می دهند. لذا چنانچه این 
بخش از مشترکین نیز مانند سایر مردم به صورت متعارف برق مصرف کنند، حدود 

5.000 مگاوات از ظرفیت شبکه کاسته شده و خاموشی برق اتفاق نمیافتد.

برق خود  کنترل مصرف  به  تمایلی  پرمصرف  مشترکین  باعث شده  که  اصلی  عامل 
نداشته باشند، ارزان بودن قیمت برق )اعطای برق یارانه ای( در پله های باالی مصرف 
است. بنابراین اتخاذ سیاست مناسب در قیمت گذاری و اصالح تعرفه برق، اقدامی 
اثرگذار  خانگی  بخش  مصرف  کاهش  در  می تواند  جهانی،  تجربیات  طبق  که  است 
باشد؛ این سیاست عالوه بر سوق دادن مصرف کنندگان به کنترل مصرف خود، منجر 
به کاهش زیان های تولید برق بیش از حد برای وزارت نیرو )در گام اول( و اقتصادی 

شدن تولید برق )در گام های بعدی( نیز خواهد شد.

بنابراین مشترکین پرمصرف خانگی به دلیل سهم باالیی که از مصرف برق به ویژه در 
ساعات اوج بار دارند، اصلی ترین گزینه برای اصالح تعرفه برق بوده و در نتیجه، الزم 

نیست قیمت برق برای همه مردم افزایش داشته باشد.

خالصه مدیریتی



رسمی،  اطالعات  و  آمار  بر  تکیه  با  مسئله  این  ابعاد  بررسی  گزارش ضمن  این  در 
بررسی های کارشناسی، کسب نظر از مسئولین مرتبط و تجربیات جهانی، پیشنهادهایی 
جهت اصالح تعرفه برق مشترکین پرمصرف خانگی به صورت دقیق و عملیاتی جهت 

استفاده دستگاه های مسئول در 6 جدول ارائه شده است. 

بر این اساس ضروریست وزارت نیرو و در سطح باالتر هیئت وزیران به عنوان نهاد 
تصمیم گیر در این زمینه، به منظور حل بحران خاموشی در سال های آتی، جلوگیری از 
وارد آمدن فشار به عموم مردم و تولیدکنندگان و همچنین اصالح اقتصاد صنعت برق، 

افزایش تعرفه صرفا برای پله های باالی مصرف را در دستور کار قرار دهد.
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بخش اول
 مقدمه

بدهی حدود 30.000 میلیارد تومانی وزارت نیرو که هر ساله به آن افزوده می شود و 
بخش اعظم آن مربوط به هزینه های تولید و عرضه برق است، ناشی از تفاوت قابل 

توجه میان قیمت تمام شده برق و قیمت فروش آن است.

کیلووات  هر  ازای  به  تومان  متوسط حدود 105  به طور  برق  تولید  در حال حاضر 
ساعت برای وزارت نیرو هزینه دارد و فروش آن به دلیل اعطای یارانه دولتی، به قیمت 
65 تومان )به طور متوسط( انجام می شود. این زیان 40 تومانی به ازای هر کیلووات 
ساعت، علیرغم وجود قوانین، در بودجه سالیانه پیش بینی نشده و لذا وزارت نیرو روز 

به روز بدهکارتر می شود. 

یارانه  اعطای  و  است  متعارف  حد  از  بیش  کشور  در  برق  مصرف  دیگر،  طرف  از 
غیرهوشمندانه و ناکارآمد به تمام مشترکین، اعم از کم مصرف و پرمصرف، به این مسئله 
دامن زده است. این مصرف غیرمعمول باعث شده در اوقاتی از سال به ویژه تابستان، 
کشور با بحران خاموشی برق روبرو شود؛ بحرانی که عالوه بر مردم، تولیدکنندگان و 

کارگاه های تولیدی را تحت تاثیرات منفی خود قرار می دهد.

در این شرایط، اصالح تعرفه برق به منظور اصالح الگوی مصرف یک اقدام اجتناب 
ناپذیر است و زمینه را برای حل بحران خاموشی و بهبود وضعیت اقتصاد صنعت برق 
فراهم می کند؛ با این وجود، همواره تبعات اجتماعی و نارضایتی عمومی مانع اجرای 

این اصالحات بوده است. 

بررسی های کارشناسی، مطالعات آماری، اظهارات مسئولین و تجربیات جهانی نشان 
می دهد که می توان بدون افزایش قیمت برق برای همه اقشار و با جلوگیری از وارد 
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آمدن فشار به عموم جامعه و همچنین تولیدکنندگان که متضّرر اصلی بحران خاموشی 
برق هستند، برای اصالح تعرفه برق اقدام نمود.

در این گزارش به ابعاد این مسئله پرداخته شده و در پایان، پیشنهادهایی اجرایی و 
عملیاتی جهت اقدام مسئولین مرتبط در وزارت نیرو و هیئت وزیران ارائه شده است.
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بخش دوم 
ضرورت اصالح تعرفه های برق از منظر هزینه های دولت

برخورد غیرکارشناسی و عمدتا سیاسی مسئولین )اعم از دولت و مجلس( با صنعت 
برق باعث بروز دومینویی از مشکالت در این صنعت شده که بحران خاموشی اخیر 

یکی از بزرگترین نشانه هاي آن است.

اصلی ترین مورد از این برخوردهای غیرکارشناسی در زمینه قیمت گذاری برق است. 
در ایران با برق به صورت دوگانه برخورد می شود. از طرفی با برق مانند یک کاالی 
اقتصادی برخورد شده و بخش اعظمی از آن به بخش خصوصی واگذار می شود و از 
طرف دیگر، مانند یک خدمت عمومی که توسط دولت به آحاد مردم ارائه می گردد، از 
آن استفاده شده و با قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده به مشتریان عرضه می شود. این 

مابه التفاوت در جدول زیر محاسبه شده است:
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جدول 1- مابه تفاوت فروش تکليفی و قيمت تمام شده برق از ابتدای طرح هدفمندی يارانه ها تا سال 13941
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1389183.37238.558210/358.954321/526857/710.586

1390183.62149.159267/773.893402/434981/314.924

1391194.62351.77926690.9262/467440173/933.855

1392202.62453.187262/5126.156622/6586323/565.551

1393219.51191.013414/6169.808773/6688273/460.010

1394227.294115.589508/5214.381904-395/589.894

در این میان نکته بسیار جالب این است که این مابه تفاوت قیمت تمام شده و قیمت 
استنکاف  آن  پرداخت  از  دولت  عمال  و  ندارد  جایی  سالیانه  بودجه  در  برق  فروش 

می کند2؛ موضوعی که باعث شده است تولید برق برای وزارت نیرو زیان ده باشد.

1. گزارش دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو 
2. این در حالی است که بر اساس تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 90 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و 
ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق، دولت و مشخصا سازمان برنامه و بودجه مکلف است که این موضوع را در بودجه سالیانه در نظر بگیرد.
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شکل 1- زيان ناشی از توليد هر کيلووات ساعت برق در سال 13951

نتیجه اینکه وزارت نیرو به دلیل این عدم توازن در درآمدها و هزینه ها، روز به روز 
بدهکارتر می شود؛ تا آنجا که هم اکنون با بیش از 30 هزار میلیارد تومان بدهی در 
مجموع بخش آب و برق، لقب بدهکارترین وزارتخانه دولت را به خود اختصاص 

داده است.

و 1395  در سال های 1392  مسیر  این  از  نیرو  وزارت  بدهی  میزان  زیر  در جدولی 
مقایسه شده است که این مسئله را به خوبی نشان می دهد:

1. گزارش دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو
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جدول 2- ميزان بدهی های وزارت نيرو تا پايان سال 13951

ابتدای سال 1392نام شرکتشرح بدهیردیف
)میلیارد تومان(

ابتدای سال 1395
)میلیارد تومان(

بدهی به نیروگاه های 1
خصوصی

3.1065.678شرکت توانیر

شرکت مدیریت شبکه برق 
3.3655.156ایران

6.47110.834جمع

بدهی به پیمانکاران و 2
سازندگان تجهیزات برق

731343شرکت توانیر

64284سازمان توسعه برق

795627جمع

4.8768.281شرکت توانیربدهی به بانک ها3

8352.479برق آبی هابدهی نیروگاه های برق آبی4

بدهی ناشی از نیروگاه های 5
4.4149.365نیروگاه های واگذار شدهواگذار شده

17.38331.586جمع بدهی ها6

بر این اساس، اصالح تعرفه برق عالوه بر آثاری که در مدیریت و کنترل مصرف خواهد 
داشت، از منظر کاهش هزینه های وزارت نیرو نیز امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. 

صورت  به  باید  اصالحات  این  می دهد  نشان  کارشناسی  بررسی های  وجود،  این  با 
تدریجی و با اولویت بندی های الزم در اقشار مختلف مصرف کنندگان انجام شود؛ 
در واقع اصالح دفعی و یکباره تعرفه ها ممکن نیست و در صورتی که این اصالح به 

صورت گزینشی و هدفمند انجام نشود، کارآمد نخواهد بود.

1.  همان
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بخش سوم
وضعیت مصرف و تعرفه برق در بخش صنعت

بر اساس آمار وزارت نیرو، در سال های اخیر زمان اوج بار در فصل تابستان، از شب 
به روز منتقل شده است. عالوه بر این، اختالف اوج مصرف تابستان و زمستان در 
سال 1396 به بیش از 20.000 مگاوات رسیده که عمده آن مربوط به وسایل سرمایشی 

است. 

سرمایشی  وسایل  سهم  بودن  ناچیز  علت  به  بخش صنعت  می دهد  نشان  آمار  این 
ندارد؛  زمستان  و  تابستان  اوج مصرف  اختالف  بر  چندانی  تأثیر  در مصرف خود، 
همچنین که سهم مصرف این بخش در زمان اوج بار، 18.6 درصد است که نسبت 
به بخش خانگی حدود یک سوم است. با این وجود به دلیل سیاستگذاری نادرست، 
اولین گروه های متضّرر بوده  همواره در بحران خاموشی برق، بخش صنعت جزو 

است.

عالوه بر این، در حال حاضر برخالف بسیاری از کشورهای جهان، در ایران قیمت 
برق مشترکین صنعتی گران تر از مشترکین خانگی و تجاری است؛ سیاستی که برخالف 

حمایت از تولید و تشویق کننده مصرف بیشتر در کشور است.
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1OECD نمودار 1- مقايسه قيمت  برق بخش صنعتی و خانگی در کشورهای عضو

بنابراین، بخش صنعت به دلیل سهم کم و تعرفه باالی برق، اولویت افزایش قیمت برق 
و اصالح نظام تعرفه گذاری در این حوزه نخواهد بود.

1.  مقاومتی نیوز؛ کد خبر: 62668
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بخش چهارم
 مشترکین پرمصرف خانگی اولویت اول در اصالح تعرفه برق

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس که اخیرا منتشر شده است1، باالترین سهم 
مصرف برق در زمان اوج مصرف مربوط به بخش خانگی است:

نمودار 2- نقش مولفه های تشکيل دهنده اوج بار برق2

بر این اساس بخش خانگی با 50.8 درصد، اصلی ترین عامل شکل گیری اوج مصرف 
می باشد. به همین دلیل در صورتی که درصد مساوی از بخش های مختلف به عنوان معیار 
کاهش اوج بار قرار بگیرد، بخش خانگی بیشترین تاثیر در کاهش توان مصرفی اوج بار را 

خواهد داشت.

1.  گزارش شماره 15923 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
2.  همان
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پس از آنکه مشخص شد مشترکین خانگی باالترین سهم در شکل گیری اوج مصرف 
را دارند باید دانست که آیا سهم همه مشترکین در این مسئله یکسان است؟

مسئولین وزارت نیرو اعالم کرده اند که 80 درصد از مشترکین خانگی مصرف متعادلی 
دارند و تنها 20 از درصد از مشترکین هستند که الگوی مصرف نامتعارف و مسرفانه ای 

را در پیش گرفته اند و تحت عنوان مشترک پرمصرف می توان از آنها یاد کرد.1 

بر اساس آمار شرکت توانیر 20 درصد از مشترکین خانگی که تحت عنوان مشترکین 
از مصرف برق در بخش خانگی را به خود  پرمصرف شناخته می شوند، 42 درصد 

اختصاص داده اند.

بنابراین با توجه به اوج بار57.000 مگاواتی تابستان سال جاری و مصرف تقریبا 50 
درصدی بخش خانگی، مشترکین پرمصرف بیش از 10.000 مگاوات از مصرف برق را 
شامل می شوند. برای درک اهمیت این میزان مصرف باید دانست علت خاموشی های 

اخیر کمبود تولید 5.000 مگاوات برق بوده است. 

به این ترتیب چنانچه این مشترکین نیز مانند سایرین مردم به صورت متعارف برق 
مصرف می کردند، حدود 5000 مگاوات از ظرفیت شبکه کاسته می شد و خاموشی 

برق اتفاق نمی افتاد.

1. مقاومتی نیوز؛ کد خبر: 59531
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بخش پنجم
 آثار اصالح تعرفه برق مشترکین پرمصرف خانگی

اصالح تعرفه مشترکین پرمصرف خانگی مانند هر اقدام اقتصادی دیگر پیامدها و آثاری 
را به دنبال خواهد داشت که در ادامه به برخی از مهمترین آنها به اختصار اشاره می شود:

اصالح الگوی مصرف یا پرداخت هزینه مصرف نامتعارف

افزایش تعرفه برق مشترک پرمصرف، این مشترکین را با هزینه های واقعی مصرفشان 
روبرو می کند و قاعدتا این موضوع، آنها را به سمت اصالح الگوی مصرف در جهت 

استفاده بهینه از انرژی برق و کاهش اسراف ترغیب خواهد کرد.

اگر هم این مهم به هر دلیلی این اتفاق نیفتد، این مشترکین هزینه رفتار مصرفی ناصحیح 
خود را پرداخت کرده و کشور از این ناحیه، با دادن یارانه پنهان به مشترکین پرمصرف 
متضّرر نمی شود. هرچند می توان با اعمال جریمه هایی برای مشترکین که حتی با پرداخت 
قیمت واقعی برق رفتار خود را اصالح نمی کنند، احتمال وقوع چنین مواردی را کاهش داد.

بهبود وضعیت اقتصاد وزارت نیرو و صنعت برق

اقتصاد وزارت نیرو به دلیل عدم توازن هزینه ها و درآمدها به شدت در معرض خطر 
است. اصالح تعرفه مشترکین پرمصرف می تواند بخشی از فاصله 40 تومانی تولید و 
فروش برق را پوشش دهد و امکان پرداخت بخشی از بدهی های وزارت نیرو را فراهم 

آورد؛ و یا حداقل از روند افزایش این بدهی ها بکاهد. 

در واقع افزایش تعرفه برق مشترکین پرمصرف، یارانه پنهان هزاران میلیارد تومانی را به 
درآمد وزارت نیرو تبدیل خواهد کرد. 
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البته ذکر این نکته ضروري است که از سوي دیگر حتماً باید وزارت نیرو برنامه منسجم 
و جامعي براي کاهش هزینه ها و کاهش حجم تصدي گري داشته باشد تا توازن درآمد 
برای مشترکین  برق  تعرفه های  باید  دیگر، هم  بیان  به  و هزینه، زودتر محقق گردد. 

پرمصرف افزایش یابد و هم از هزینه ها کاسته شود.

جلوگیری از ایجاد نارضایتی عمومی

حساسیت های اجتماعی و نارضایتی مردم، همواره از سوی مسئولین به عنوان یکی 
از مهمترین دالیل عدم اصالح تعرفه های برق معرفی شده است. با این وجود، دولت 
عمدتا با افزایش سراسری تعرفه برق برای همه مردم، عمال این هزینه را به عموم مردم 

تحمیل می کند. 

با افزایش هدفمند قیمت برق )تنها برای مشترکین پرمصرف( طبیعی است که نارضایتی 
در 80  درصد از مشترکین که مصرف متعادلی دارند، بوجود نخواهد آمد و این موضوع 

زمینه را برای تصمیم گیری در این حوزه ایجاد می کند.

افزایش عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری

برق  از  رویه، همچنان  بی  علیرغم مصرف  برق  پرمصرف  مشترکین  در حال حاضر 
یارانه ای استفاده می کنند و بررسی ها نشان می دهد که 10 درصد از مشترکین که تحت 
عنوان پرمصرف شناخته می شوند، بیش از 2 برابر سایر مشترکین از یارانه برق بهرمند 

می شوند1.  

1.  مقاومتی نیور؛ کد خبر: 62668
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نمودار 3- مقايسه ميزان متوسط يارانه ماهيانه برق مشترکين در پله های مختلف مصرف

بنابراین با اصالح تعرفه برق برای این مشترکین، قیمت برق در پله های باالی مصرف 
به صورت آزاد )متناسب با متوسط قیمت تمام شده تولید برق تجدیدپذیر( محاسبه 
شده و مشترکین پرمصرف از هیچ گونه یارانه ای در مصرف برخوردار نخواهند شد؛ 

موضوعی که سبب افزایش عدالت در بهره مندی از یارانه برق خواهد شد.
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بخش ششم
 تجربیات جهانی تعرفه گذاری برق در بخش خانگی

یکی از ابزارهای کنترل مصرف برق و افزایش بهره وری در بسیاری از کشورها، نظام 
تعرفه گذاری برق است. در ادامه تجربه چند کشور در این زمینه مورد بررسی قرار 

می گیرد:

فرانسه

فرانسه بزرگترین تولیدکننده برق در بین کشورهای اروپایی است. در سال های اخیر، 
در این کشور نوع خاصی از تعرفه گذاری برق به نام تعرفه تمپو1 اعمال می شود که 
مشترکین خانگی و تجاری کوچک می توانند بر اساس آن، با شرکت های تامین برق 

قرارداد امضا کنند.

تعرفه گذاری تمپو، یک نظام قیمت گذاری نسبتا پیچیده است که 6 نرخ مختلف از 
قیمت برق را در زمان های مختلف ارائه می دهد. بر اساس تعرفه تمپو قیمت برق با توجه 
به شرایط آب و هوایی، مناسبت های روزهای سال و ساعت های شبانهروز تعیین میشود.

در تعرفه گذاری تمپو به طور کلی سه رنگ وجود دارد؛ آبی، سفید و قرمز که به ترتیب 
نشان دهنده قیمت پایین، متوسط   و باال هستند. شرکت تامین کننده برق فرانسه2، رنگ 
روزهای مختلف سال را مشخص می کند؛ رنگ هر روز بر اساس پیش بینی تقاضای 
برق برای آن روز مشخص می شود؛ میزان تقاضا عمدتا توسط آب و هوا تحت تأثیر 
قرار می گیرد. همچنین امکان دارد که اپراتور شبکه انتقال برق فرانسه، در صورت بروز 

اتفاقات خاص در شبکه برق، رنگ روز را تغییر دهد.

1. Tempo
2. EDF
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عالوه بر رنگ خاص در هر روز، ساعات هر روز نیز تقسیم بندی ویژه ای دارد که 
شامل سه دسته ساعت اوج بار، ساعت عادی یا میان باری و ساعت کم باری میشود.

در روزهای آبی، قیمت برق به مراتب کمتر از سایر روز هاست؛ در روزهای سفید 
قیمت برق متعادلتر است و در روزهای قرمز هم قیمت برق بسیار باال بوده و حتی به 
9 برابر قیمت در روزهای آبی نیز میرسد. به طور معمول سردترین روزهای زمستان، 

روزهای قرمز را تشکیل می دهند.

تعیین قیمت برق متناسب با تقاضا و افزایش آن در زمان اوج بار موجب می شود که 
مردم به مصرف کمتر در این زمان ها تشویق شوند. 

در شکل زیر قیمت گذاری برق بر اساس سه رنگ آبی، سفید و قرمز در نظام قیمت 
گذاری تمپو نشان داده شده است:

(Source: www.ieadsm.org) شکل 2- مقايسه تعرفه گذاری برق فرانسه در روزهای مختلف سال

همانطور که در شکل باال نیز مشخص است، قیمتگذاری در هرسه روز با رنگ های آبی، 
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سفید و قرمز برای ساعات کمباری و اوج بار متفاوت است. 

قیمت برق در روزهای قرمز ساعات اوج مصرف به باالترین میزان خود یعنی بیش از 
35 سنت یورو به ازای هر کیلووات ساعت و در روزهای آبی و در ساعات شبانه نیز به 

کمترین میزان معادل حدود 3 سنت یورو به ازای هرکیلووات ساعت می رسد. 

بر اساس نظام قیمتگذاری تمپو، میزان مصرف در روزهای سفید 15 درصد در مقایسه 
با روزهای آبی کاهش یافته و در روزهای قرمز نیز میزان مصرف 45 درصد کمتر بوده 

است. 

با توجه به اینکه اجرای این نوع تعرفه نیازمند زیرساخت کنتورهای هوشمند است، 
اجرای آن فعال در کشور عملی نیست. اما از آنجایی که 50 درصد از کنتورهای خانگی، 
3 زمانه هستند، میتوان ساعات مشخصی از روز را در فصل گرما به عنوان ساعات 

بحرانی معرفی کرد. 

مکزیک

در سال 2002 مسئوالن حوزه انرژی مکزیک تصمیم گرفتند که مقدار یارانه انرژی را 
برای همه نواحی کاهش دهند. به همین دلیل در همه اقلیم ها، مشترکین برق به سه گروه 
مشترکین کم مصرف، مشترکین با مصرف متعارف و مشترکین پرمصرف تقسیم شدند.

داشته شد که  نگه  ثابت  برق مشترکین کم مصرف  قیمت  بندی،  تقسیم  این  از  پس 
حدود 70 درصد از مردم را شامل می شد. قیمت مشترکین با مصرف متعارف با یک 
شیب مالیم افزایش پیدا کرد؛ به طوری که با مصرف بیشتر این مشترکین، میزان یارانه 
انرژی آنها نیز مرتبا کاهش می یافت. تعداد این مشترکین نیز در حدود 25 درصد از 

کل مشترکین بود.

اما بیشترین فشار به مشترکین پرمصرف وارد شد؛ به طوری که قیمت کل برق این مشترکین 
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با قیمت تمام شده برق، محاسبه شد. تعداد این مشترکین هم 5 درصد از کل مشترکین بود.

با این شیوه تعرفه گذاری عالوه بر درآمدزایی، مصرف برق نیز به طور چشمگیری 
کاهش یافت به طوری که درصد افراد خارج از الگوی مصرف از 5 درصد به 2 درصد 
رسید و کاهش 60 درصدی پیدا کرد. تعرفه های برق کشور مکزیک برای دو اقلیم 

معمولی )Tariff 1( و اقلیم بسیار گرم )Tariff 1F( در شکل زیر مشاهده می شود:

شکل 3- تعرفه گذاری برق در مکزيک1

با توجه به قیمت های فوق مشخص است که اصالح تعرفه های برق مکزیک کامال 
با تمرکز بر مشترکین پرمصرف و در همه نواحی صورت گرفته است. به این ترتیب 
که برای هر اقلیم آب و هوایی یک الگوی مصرف تعیین شده و قیمت برق مشترکین 
باالی الگوی مصرف، با قیمت کامال آزاد محاسبه شده است. با توجه به جدول فوق، 
الگوی مصرف برق در مکزیک برای اقلیم عادی 250 کیلووات ساعت و برای مناطق 

گرمسیری نیز 2500 کیلووات ساعت در ماه تعیین شده است.

1. مقاومتی نیوز؛ کد خبر: 61897



27 گزارش سیاستی 970601 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

در  مشابه  پله های  برق  قیمت  پرمصرف،  مشترکین  برق  قیمت  آزادسازی  بر  عالوه 
اگر  که  به طوری  است؛  بوده  متفاوت  نیز  متعارف  و مصرف  کم مصرف  گروه  دو 
یک مشترک مناطق عادی در گروه کم مصرف قرار بگیرد، آنگاه قیمت برق او برای 
مصارف بین 75 تا 125 کیلووات ساعت با نرخ 0.749 پسو مکزیک محاسبه می شود؛ 
اما اگر این مشترک در گروه با مصارف متعارف قرار بگیرد، همین مقدار مصرف او با 
قیمت 1.043 پسو مکزیک1 محاسبه می گردد. متفاوت بودن قیمت برق در گروه های 
مختلف باعث می شود تا انگیزه مشترکین برای کاهش مصرف برق چندین برابر بشود.

 کوبا

در کوبا، دولت قیمت برق برای همه مصرف کنندگان خانگی را )به استثنای مشترکین 
نیازمند( به صورت پلکانی افزایش داده است. این افزایش قیمت برق در جدول زیر 

مشاهده می شود:
جدول 3- تغييرات تعرفه در کوبا به منظور مقابله با بحران برق

پلکان های مصرفی
)کیلووات ساعت(

قیمت )دالر برکیلووات ساعت(

تعرفه جدیدتعرفه قدیمی

100 - 00.090.09

150 - 1010.200.30

200 - 1510.200.40

250 - 2010.200.60

300 - 2510.200.80

0.301.30بیش از 300

Source: Central American Regional Programmatic Study for the Energy Sector

1. Mexican Peso = 0.053 dollar
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مشترکین  بر  تمرکز  با  کوبا  در  برق خانگی  قیمت  افزایش  فوق،  به جدول  توجه  با 
پرمصرف انجام شده است به طوری که قیمت پله اول ثابت، اما قیمت پله آخر بیش 

از 4 برابر افزایش یافته است. 

برزیل

در برزیل 80 درصد برق مصرفی در سال گذشته به عنوان سهمیه هر مشترک در نظر 
گرفته می شود. بر این اساس، برای میزان مصرف باالتر از سهمیه، قیمت برق افزایش 
زیادی پیدا می کند به طوری که برای مصارف بین 200 تا 500 کیلووات ساعت، 50 
درصد افزایش قیمت و برای مصارف بیش از 500 کیلووات ساعت 200 درصد افزایش 

قیمت در نظر گرفته شده است. 

ایالت کالیفرنیا آمریکا

در ایالت کالیفرنیا آمریکا طرح تخفیف تعرفه ای موسوم به 20-20 اجرا شد. بر اساس 
این طرح به مشترکین خانگی که در زمان اوج مصرف تابستانه 20 درصد کمتر از سال 
گذشته برق مصرف می کردند، 20 درصد تخفیف در هزینه برق داده شد. همین اعداد 

برای مشترکین بزرگ تجاری و صنعتی 30 درصد در نظر گرفته شد.

عالوه بر اقدامات فوق در کالیفرنیا، شرکت های توزیع برق و گاز تغییرات هوشمندانه ای 
در تعرفه های بخش خانگی اعمال کردند. کمیسیون خدمات عمومي ایالت کالیفرنیا 
براي کنترل بحران برق در ژوئن سال 2001، قیمت برق مشترکین خانگی دو شرکت 

SCE و PG&E را به طور چشمگیري افزایش داد. 

این افزایش قیمت براي همه مشترکین به صورت یکسان انجام نشد و افزایش قیمت 
قیمت  افزایش  درصد  زیر  جدول  گرفت.  صورت  پرمصرف  مشترکین  بر  تمرکز  با 

تعرفه هاي برق را در این سال نشان میدهد:
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جدول 4- تغييرات تعرفه در کاليفرنيا با تمرکز بر مشترکين پرمصرف 

درصد افزایش تعرفهپله مصرفي مشترك

بدون افزایش1

بدون افزایش2

12 درصد3

29 درصد4

47 درصد5

Source: New England Demand Response Initiative

همانطور که در جدول فوق نیز مشاهده میشود، سیاست افزایش قیمت ایالت کالیفرنیا 
به طور یکسان براي همه مشترکین اعمال نشده و مشترکیني که داراي مصارف حداقلي 
بسیار  مشترکین  برق  تعرفه  قیمت  و  قیمت  افزایش  هیچ  بدون  اول(  پله  )دو  بودند 

پرمصرف )واقع در پله پنجم( حدود 47 درصد افزایش یافت. 

این سیاست هوشمندانه باعث شد تا توان مصرفي در زمان اوج بار سال 2001 حدود 
12 درصد نسبت به سال 2000 کاهش یابد.

همچنین اصالح تعرفه های برق در کالیفرنیا طی سالهای 2002 تا 2006 نیز مشابه سال 
2001، کامال با تمرکز بر مشترکین پرمصرف صورت گرفته است. به طوری که قیمت 
برق سال 2002 نسبت به سال 2000 برای مشترکین کم مصرف 17 درصد اما برای 
مشترکین پرمصرف 79 درصد افزایش یافته است. همچنین از سال 2004 به 2006، 

تعرفه اولین پله تنها 3 درصد اما تعرفه پله آخر 83 درصد افزایش پیدا کرده است.

زیمباوه

 در زیمباوه تعرفه گذاری به صورت پلکانی در 3 پله در نظر گرفته شده است. تعرفه 
سطوح دو پله اول بر اساس ارزیابی درآمد خانوارهای هر پله و توانایی پرداخت آن ها 
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و مقایسه با هزینه سوخت های جایگزین به صورت یارانه ای مشخص می شود. به عنوان 
مثال، توانایی پرداخت خانوار در حدود 5 الی 10 درصد هزینه های خانوار تعریف می شود. 

همچنین با توجه به اینکه مشترکین پله آخر افراد پردرآمد هستند، لذا تعرفه سطوح پله 
آخر نیز به صورت آزاد و غیر یارانه ای طبق جدول زیر مشخص شده است:

جدول 5- تعرفه برق در زيمباوه با تمرکز بر مشترکين پرمصرف

پله های مصرفي ماهانه مشترکین
)کیلووات ساعت(

نرخ مصرف برق
)دالر به ازای هر کیلووات ساعت(

00.02 تا 50

510.11 تا 300

0.15بیش از 300

طبق جدول فوق مشترکین پرمصرف در زیمباوه به ازای هر کیلووات ساعت حدود 
1350 تومان پرداخت می کنند. در ایران، پرمصرف ها به طور متوسط 190 تومان برای هر 
کیلووات ساعت برق می پردازند که نسبت به بهای تمام شده تولید یا واردات برق بسیار 
پایین است. با در نظر گرفتن درآمد 0.2 برابری سرانه مردم زیمباوه نسبت به مردم ایران، 

می توان گفت تعرفه برق مشترکین پرمصرف در زیمباوه 35 برابر ایران است.

مالزی

در مالزی دولت به سوخت تولید برق، یارانه اختصاص داده است. همچنین به مشترکینی 
که قبض آن ها کم تر از 20 رینگیت )40 هزارتومان( باشد یارانه ویژه ای اختصاص داده 

است.

دولت مالزی در بازه زمانی 1 جوالی تا 31 سپتامبر به دلیل افزایش هزینه تولید برق، 
تعرفه برق مشترکین پرمصرف که باالی 300 کیلووات مصرف دارند را افزایش داده 
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و از مشترکین کم مصرف حمایت می کند؛ در واقع برای مشترکین زیر 300 کیلووات 
افزایش تعرفه اعمال نمی شود.

آفریقای جنوبی

مسئولیت تولید و توزیع برق عمده کشور آفریقای جنوبی بر عهده کمیسیون تامین 
برق )Eskom( است. سابقه مالی Eskom نشان می دهد که این بخش در سال 2009 با 
زیان های مالی فراوانی روبرو شد و دیگر قادر به ادامه تولید برق در آفریقای جنوبی 
نبود. اما مسئوالن این کشور توانستند با تکیه بر نظر اقتصاددانان و کارشناسان، این 
واحد را مجددا به سودآوری برگردانده و مسیر آن را در تجهیز و نوسازی شبکه تولید 

تا توزیع برق هموار کنند.

برای نیل به این هدف، تصمیم رگوالتور انرژی این کشور بر این شد تا تعرفه های 
برق را طی چند سال متوالی افزایش دهد. اما این افزایش قیمت به طور یکسان بر همه 
اعمال نشد؛ به طوری که طی سه مرتبه افزایش قیمت برق، تعرفه مشترکین پرمصرف 

با درصد بیشتری نسبت به دیگر مشترکین گران شد.
جدول 6- درصد افزايش تعرفه برق در آفريقای جنوبی

درصد افزایش درصد افزایش سال 2013
پله مصرفی درصد افزایش سال 2011سال 2012

کمتر از 50 کیلووات ساعت در ماه5.505.405.20

بین 50 تا 350 کیلووات ساعت 13.5013.2310.59
در ماه

بین 350 تا 600 کیلووات ساعت 25.9025.8021.95
در ماه

باالتر از 600 کیلووات ساعت 25.9025.8035.82
در ماه
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قیمت،  افزایش  مرتبه  سه  هر  در  می شود،  مشاهده  نیز  فوق  جدول  از  که  همانطور 
مصارف پایین با کمترین درصد افزایش و در حدود 5.5 درصد اما تعرفه پله های باالیی 

تا 35.8 درصد هم در سال اول افزایش پیدا کرد.

استفاده از این شیوه قیمت گذاری، عالوه بر درآمدزایی، منجر به کاهش مصرف برق در 
آفریقای جنوبی شد؛ به طوری که متوسط مصرف برق سالیانه بخش خانگی از 3700 
کیلووات ساعت در سال 2010 به 3200 کیلووات ساعت در سال 2014 تقلیل یافت.

این موضوع به خوبی در شکل زیر مشاهده می شود:

نمودار 4- روند کاهش مصرف برق در کشور آفريقای جنوبی
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بخش هفتم 
نظر مردم، کارشناسان و مسئولین مرتبط

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی در جلسه ای که ابتدای مردادماه 1397 
به منظور بررسی ابعاد اصالح تعرفه برق مشترکین پرمصرف برگزار نمود، جوانب 
این طرح را با حضور مسئولین وزارت نیرو، شرکت توانیر، دولت، بخش خصوصی، 
نیز  از آن  داد. پس  قرار  بررسی  نمایندگان مجلس و کارشناسان صنعت برق مورد 
در جلسات مشترک دبیرخانه کمیته و دستگاه ها، ابعاد بیشتری از این مسئله ارزیابی 

شد.1

اقتصاد مقاومتی طبق نظر  انجام شده در دبیرخانه کمیته  با توجه به جمع بندی های 
کارشناسان و دستگاه ها، پیشنهاد اصالح تعرفه برق مشترکین پرمصرف خانگی مورد 

قبول قرار گرفته است.

در اظهاراتی جداگانه، اردکانیان وزیر نیرو نیز موافقت خود با این مهم را بیان کرده 
است. وی در مصاحبه ای بیان کرده است: ما در زمینه مصرف برق، بد مصرف هستیم؛ 
اینکه دمای آسایش 25 درجه است، اما حتی در نقاط گرمسیری خود را عادت داده ایم 
که با اتکا به برق ارزان و یارانه ای دمای محیط را در حد 17 و 18 حفظ کنیم، در هیچ 
جای دنیا پذیرفته نیست. ناگزیریم مجموعه ای از سیاست های تشویقی و تنبیهی را به 
کار بگیریم؛ چرا که ادامه روند فعلی و ِصرف توجه به تولید برای جوابگویی به تقاضا، 
روندی پایدار نخواهد بود. برنامه وزارت نیرو برای اصالح مصرف، افزایش یکسان 
تعرفه های آب و برق نیست بلکه در نظر دارد تعرفه ها را به گونه ای اصالح کند که 

پرمصرف ها تنبیه و کم مصرف ها تشویق شوند.2

1. مقاومتی نیوز؛ کد خبر: 60831
2.  برق نیوز؛ کد خبر: 33571
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همچنین حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته است: 30 درصد از مشترکین 
جزء مشترکین پرمصرف هستند و ضرورت دارد تعرفه آنها اصالح شود.1

مردم نیز در نظرسنجی برنامه مناظره شبک یک سیما که در خصوص بحران خاموشی 
برق و راهکارهای رفع آن برگزار شد، با رای 80 درصدی موافقت خود را با افزایش 

تعرفه برق مشترکین پرمصرف به جای قطع برق تولیدکنندگان اعالم کردند.

1. خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: 392049
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بخش هشتم 
پیشنهاد عملیاتی

و  کارشناسی  مطالعات  نظر دستگاه های مسئول،  انجام شده،  بررسی های  به  توجه  با 
همچنین بررسی تجربیات جهانی، پیشنهاد می شود اصالح تعرفه پله های باالی مصرف 

برق که بر مشترکین پرمصرف تمرکز خواهد داشت، به شرح زیر انجام شود:

الف( الگوی مصرف بخش خانگی بر حسب کیلووات ساعت در ماه به تفکیک هر 
اقلیم آب و هوایی و به تفکیک فصل گرم و غیرگرم، به گونهای تعیین میشود که بر 
اساس میانگین مصرف ماهانۀ مردم در سال 96 حداقل 80 درصد از مشترکین داخل 

الگو بوده و حداکثر 20 درصد از مشترکین باالی الگوی مصرف قرار بگیرند.

ب( وزارت نیرو تعرفه های برق را به نحوی تغییر دهد که تعرفه برق مشترکین داخل 
الگو نسبت به مصوبه شماره 12160/ت55055هـ مورخ 09/02/1397 هیئت محترم 
الگوی مصرف،  بر  مازاد  مصارف  پلکانهای  تعرفه  و  بماند  باقی  تغییر  بدون  وزیران 
حداقل برابر میانگین تعرفۀ خرید تضمینی برق خورشیدی و حداکثر برابر تعرفۀ خرید 

تضمینی برق خورشیدی خانگی )20 کیلووات و کمتر( قرار داده شود.

ج( ردیف مربوط به عبارت »حداکثر بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت« از جدول 
تعرفه ها حذف شود.

بر این اساس، با رعایت بندهای فوق، تعرفه های برق و الگوی مصارف ماهیانه در سال 
جاری، مطابق با جداول ذیل به تفکیک فصل گرم و غیرگرم خواهد بود. این جدول 
می تواند مورد استفاده وزارت نیرو جهت تغییر تعرفه برق با تمرکز بر پله های باالی 

مصرف و مشترکین پرمصرف برق قرار بگیرد.
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جدول 7- تعرفه برق مناطق عادی و ماههای غيرگرم مناطق گرمسير: الگوی مصرف ماهيانه برابر 400 
کيلووات ساعت در ماه

متوسط انرژی مصرفی ماهیانه 
)کیلووات ساعت در ماه(

قیمت پایه هر کیلووات 
ساعت فعلی )ریال(

قیمت پایه هر کیلووات ساعت 
تفاوت )ریال(پیشنهادی )ریال(

04904900 تا 100

5715710مازداد 100 تا 200

122412240مازداد 200 تا 300

220322030مازداد 300 تا 400

253145001969مازداد 400 تا 500

318470003816مازداد 500 تا 600

351180004489مازداد بر 600

جدول 8- تعرفه برق مناطق گرمسير 4: الگوی ماهيانه مصرف برابر 500 کيلووات ساعت در ماه

متوسط انرژی مصرفی ماهیانه )کیلووات ساعت 
در ماه(

قیمت پایه هر کیلووات 
ساعت فعلی )ریال(

قیمت پایه هر کیلووات 
تفاوت )ریال(ساعت پیشنهادی )ریال(

03933930 تا 100

4584580مازداد 100 تا 200

8168160مازداد 200 تا 300

130513050مازداد 300 تا 400

187818780مازداد 400 تا 500

244945002051مازداد 500 تا 600

293980005061مازداد بر 600
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جدول 9- تعرفه برق مناطق گرمسير 3: الگوی ماهيانه مصرف برابر 1500 کيلووات ساعت در ماه

متوسط انرژی مصرفی ماهیانه 
)کیلووات ساعت در ماه(

قیمت پایه هر کیلووات ساعت 
فعلی )ریال(

قیمت پایه هر کیلووات 
تفاوت )ریال(ساعت پیشنهادی )ریال(

04084080 تا 1000

106310630مازداد 1000 تا 1500

187845002622مازداد 1500 تا 2000

204245002458مازداد 2000 تا 3500

220370004797مازداد 3500 تا 4500

236870004632مازداد 4500 تا 6000

253180005469مازداد بر 6000

جدول 10- تعرفه برق مناطق گرمسير 2: الگوی ماهيانه مصرف برابر 2000 کيلووات ساعت در ماه

متوسط انرژی مصرفی ماهیانه 
)کیلووات ساعت در ماه(

قیمت پایه هر کیلووات ساعت 
فعلی )ریال(

قیمت پایه هر کیلووات 
تفاوت )ریال(ساعت پیشنهادی )ریال(

03603600 تا 1000

8168160مازداد 1000 تا 2000

138845003112مازداد 2000 تا 3000

171445002786مازداد 3000 تا 3500

204270004958مازداد 3500 تا 4500

220370004797مازداد 4500 تا 6000

236880005632مازداد بر 6000
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جدول 11- تعرفه برق مناطق گرمسير 1: الگوی ماهيانه مصرف برابر 3000 کيلووات ساعت در ماه

متوسط انرژی مصرفی ماهیانه 
)کیلووات ساعت در ماه(

قیمت پایه هر کیلووات 
ساعت فعلی )ریال(

قیمت پایه هر کیلووات 
تفاوت )ریال(ساعت پیشنهادی )ریال(

01641640 تا 1000

1811810مازداد 1000 تا 2000

1961960مازداد 2000 تا 3000

81645003684مازداد 3000 تا 3500

147045003030مازداد 3500 تا 4500

187870005122مازداد 4500 تا 6000

220380005797مازداد بر 6000

جدول 12- تعرفه برق همه مناطق در ماههای غيرگرم سال: الگوی ماهيانه مصرف برابر 300 کيلووات ساعت در ماه

متوسط انرژی مصرفی ماهیانه )کیلووات ساعت 
در ماه(

قیمت پایه هر 
کیلووات ساعت فعلی 

)ریال(

قیمت پایه هر کیلووات 
ساعت پیشنهادی 

)ریال(
تفاوت )ریال(

04904900 تا 100

5715710مازداد 100 تا 200

122412240مازداد 200 تا 300

220345002297مازداد 300 تا 400

253170004469مازداد 400 تا 500

318470003816مازداد 500 تا 600

351180004489مازداد بر 600




