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 بیان مسئله

سئله تعرفهن شتار پیش رو تحقیقی پیرامون م سئله گذاری حاملو شناخت م ست. هدف از این تحقیق  های انرژی و آب ا

گذاری در کشور با استفاده از منابع و اسناد ملی، تجربه کشورهای گذاری و یافتن راهکارهای اصالح و ارتقای تعرفهتعرفه

سان شنا سخن کار ست. دیگر و دریافت  صالح نظام تعرفه گذاری آب و حامل ها حوزه آب و انرژی ا ی انرژی، راهی ا

  واهد شد.خاست به سوی اصالح مصرف آن ها که منجر به کاهش شدت انرژی کشور و همچنین حفظ منابع طبیعی 

ژی مصرف کنند از ز انرادر کشور ما از گذشته، به دلیل یارانه ای بودن قیمت حامل های انرژی، هرچه مشترکین بیشتر 

ف انرژی شده که یارانه بیشتری استفاده می کنند و این وضعیت منجر به شکل گیری الگوی مصرف مسرفانه در مصر

  رفت سرمایه های ملی شده است. رسبب صرف هزینه های گزاف و هد

ردم است تا در مه هدف از تعرفه گذاری آب و حامل های انرژی، سیاست گذاری در چگونگی تخصیص این منابع ملی ب

ال نیازهای معیشت حراستای اهداف اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران و متناسب با مقتضیات زمانی باشد و در عین 

 سعی شده است به سواالت زیر پاسخ داده شود: پرژهو رفاه مردم را تامین کند. در این 

  ی آورد؟ماصالح نظام قیمت گذاری حامل های انرژی چه ظرفیت ها و یا مخاطراتی برای دولت بوجود 

 ارائه اعداد و  اصالالالح نظام قیمت گذاری انرژی چه تاریری بر کاهش شالالدت انرژی دارد صبه صالالورت دقیق و با

 ارقام(؟

 مت گذاری انرژی اماتی در خصوص نظام قیکشورهای پیشرو در زمینه استفاده بهینه از مصرف انرژی، چه اقد

 انجام داده اند؟

  ر خصالالوص قیمت گذاری از ابتدای انقالب تاکنون چه اقدامات، قوانین، دسالالتورالعمل ها و ... ددر کشالالور ایران

 انرژی انجام شده است؟

 چه موانعی در پیش روی اصالح نظام قیمت گذاری انرژی در ایران وجود دارد؟ 
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 نتایج اصالح نظام قیمت گذاری انرژی برای دولت( 1
ملی به مردم است  هدف از تعرفه گذاری آب و حامل های انرژی، سیاست گذاری در چگونگی تخصیص این منابعه: مقدم

ر عین حال نیازهای زمانی باشد و د مقتضیاتتا در راستای اهداف اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران و متناسب با 

ی شود این مطلب است مو گفتگو با کارشناسان حاصل  معیشت و رفاه مردم را تامین کند. آنچه که از مجموعه تحقیقات

از بد مصرفی  که سیاست قیمت گذاری باید به گونه ای باشد که مصرف کنندگان را به خوش مصرفی تشویق کند و

تر یار دولت است، نه تنها پایداربازدارد. با این کار قطعا منابع ملی مردم ایران که بهره برداری، کنترل و عرضه آن در اخت

یار دولت جمهوری اسالمی در اخت ،در مدیریت کشور و نیز منازعات بین المللی نسبی خواهد ماند بلکه به عنوان یک مزیت

 خواهد بود.

 برق: -بخش اول 

 مزایای اصالح و مدیریت نظام تعرفه گذاری برق برای دولت

شترکین برق در مین جهت قیمتی که مقیمت انرژی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان پایین است. در ه

ه قیمت در بخش بخش های مختلف پرداخت می کنند با وجود نظام پلکانی در بخش خانگی و با وجود افزایش ساالن

 عمومپیشرفته رهای خانگی و صنعت، همچنان با قیمت تمام شده برق فاصله دارد. این در حالی است که در برخی کشو

ه میزان مصرفشان بمام شده برق را می پردازند و مشترکینی که پر مصرف هستند، بسته مصرف کنندگان برق، قیمت ت

 جریمه می شوند و باید مبلغ بیشتری پرداخت نمایند.

 نظام تعرفه گذاری تشویق و تنبیه دربازدارندگی با  اعمال

الح رفتار مصرف کنندگان بخش به عقیده کارشناسان، اصالح نظام تعرفه گذاری برق نقش انگیزشی و بازدارندگی در اص

های مختلف دارد. به جز عوامل رفتاری مصرف کنندگان، عواملی دیگری هستند که بی توجهی به آن ها موجب هدر 

رفتن انرژی می شود. معماری مناسب ساختمان متناسب با آب و هوای منطقه صتعداد پنجره ها، ساختار ساختمان، جنس 

با عایق حرارتی  UPVCق حرارت در ساختمان سازی، استفاده از پنجره های دوجداره مصالح(، استفاده از مصالح عای

مناسب، تعبیه ساختارهای به روز و بهینه سرمایش و گرمایش در واحدهای مسکونی، به کار گیری تجهیزات برقی با رده 

ین موارد در بخش خانگی و و توجه به تعمیرات دوره ای تجهیزات گرمایشی و سرمایشی ساختمان از جمله ا Aانرژی 

استفاده از دستگاه ها و تجهیزات بهینه، به کار گیری خطوط تولید بهره ور، انتخاب یا ساخت ساختمان عایق بندی شده 

برای کارخانه یا تولیدی و توجه به بهینه ترین ساعات کاری در شبانه روز از جمله این موارد در صنعت است. کلیه عواملی 

و بلکه موارد بیشتر از آن را بسیاری از سازندگان ساختمان، صاحبان صنایع و مشترکان خانگی می دانند  که مثال زده شد

اما چرا به آن ها عمل نمی شود؟ زمانی که هزینه اولیه ای که برای انجام این دست از امور باید صرف کرد حتی در بلند 



4 

 

مصرف کننده دارد، طبیعتا عده کثیری از مصرف کنندگان مدت بیشتر از ضرری باشد که عدم توجه به این امور برای 

رغبت و انگیزه ای برای انجام این اصالحات و جلوگیری از هدر روی انرژی ندارند. اعمال جریمه به صورت افزایش 

قیمت برای مصارف زیاد، عاملی بازدارنده خواهد بود. همچنین تشویق مشترکین کم مصرف به صورت تخفیف های 

در کشور مالزی، برای  2014جب توجه بیشتر مصرف کنندگان به امور مذکور خواهد گردید. برای مثال در سال قیمتی مو

تشویق مشترکین کم مصرف، مشترکینی که در دو پله اول تعرفه قرار داشتند از عوارض مربوط به انرژی های تجدیدپذیر 

 .1معاف شدند

 کاهش یارانه پنهان و اصالح نظام تعرفه گذاری

اصالح تعرفه گذاری باعث کاهش مصرف برق در کشور خواهد شد. این موضوع نه تنها به کاهش شدت انرژی در کشور 

کمک می کند بلکه می تواند راهکاری برای جبران بخشی از بدهکاری های وزارت نیرو باشد. چنانچه افزایش قیمت 

ی درآمدی جامعه آرار اجتماعی نا مطلوبی داشته برق در شرایط کنونی کشور برای همه بخش ها و برای همه دهک ها

باشد، حداقل واقعی کردن قیمت و حتی جریمه برای مشترکینی که مصرفشان بیش از الگوی مصرف است کار مطلوب 

و بلکه الزمی است. چراکه نتایج منفی این مصرف بیش از الگو در پیک مصرف برق در هر سال متوجه همه مردم خواهد 

( که منجر به چند مرحله خاموشی گسترده گردید. بنابراین الزم است تعرفه های برق 1397بستان امسال صشد. مانند تا

برای مشترکین پر مصرف اصالح شود تا یا منجر به کاهش مصرف گردد و یا در صورت مصرف بیش از حد، الاقل قیمت 

رآمد بیشتر برای وزارت نیرو می شود که در حال واقعی یا حتی صادراتی برق را پرداخت نمایند. این موضوع باعث کسب د

 1395در سال  حاضر به همه پله های مصرفی صدر بخش خانگی( حتی آخرین پله یارانه پرداخت می کند. به طور مثال

هزار تومان از یارانه پنهان برق استفاده  130کیلو وات ساعت، حدود  700تا  600ماهانه  مشترکین پر مصرف با مصرف

پیشنهادی توسط کانون تفکر ایتان در بخش خانگی در همین سال،  IBTاین در حالی است که اجرای مدل  ندکردمی

. اخذ قیمت تمام شده برق یا بیشتر از آن از 2میلیارد تومان درآمد دولت را از فروش برق افزایش دهد. 2100می توانست 

ست. به عنوان مثال در کشور سریالنکا مشترکین کم مشترکین پر مصرف در بسیاری از کشورهای دیگر صورت گرفته ا

مصرف مبلغی معادل نیمی از قیمت تمام شده برق را می پردازند اما قیمتی که مشترکین پر مصرف پرداخت می کنند 

 1398به گفته دکتر اردکانیان، وزیر محترم نیرو، اصالح تعرفه های برق برای سال  .3برابر قیمت تمام شده برق است 2.5

 .4مگاوات مدیریت مصرف را در پی خواهد داشت 1500حدود 

 برای مشارکت در طرح های جدیدایجاد انگیزه 

همچنین یکی از نیازهای وزارت نیرو کوچک کردن شبکه عظیم برق رسانی اش است. برای نمونه رساندن برق به یک 

ط انتقال تا آن روستا دارد، به عالوه روستای کم جمعیت در بخش کم تراکم کشور هزینه زیادی به لحاظ کشاندن خ

تلفات زیاد برق در این مسیر همواره وجود خواهد داشت. اما می توان با اعمال سیاست های صحیح و استفاده از انرژی 

                                                 
 SESB :https://www.sesb.com.myتغغیرات نرخ تعرفه برق شرکت  1
 ، ایتانBTIحذف یارانه انرژی مشترکین پرمصرف با مدل قیمت گذاری  2
 64568شناسه خبر: مقاومتی نیوز،  3
 63235 پایگاه خبری وزارت نیرو، کد خبر: 4

https://www.sesb.com.my/
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های تجدید پذیری مانند خوشیدی، بادی و زیست توده، برق این روستا را تامین نمود که نمونه های معدود در استان 

شرقی انجام شده است. همین موضوع برای بسیاری از صنایع بزرگ و پر مصرف صادق است. همان طور که آذربایجان 

اکنون برخی پتروشیمی ها مانند پتروشیمی مبین و فجر خودشان نیروگاه دارند، بسیاری صنایع دیگر نیز می توانند نیروگاه 

یرو فقط منحصر به روستاهای دور و صنایع بزرگ نیست، مستقل داشته باشند. تولید برق مجزا از شبکه سراسری وزارت ن

بلکه در شهرها نیز می توان از تجهیزات مبتنی بر سلول های خورشیدی برای تامین برق منازل استفاده کرد. اما چرا 

ن رغبت به اجرای این گونه طرح ها در شهرها کم است و چرا صنایع کمی از نیروگاه های مستقل برخوردار هستند؟ هما

طور که گفته شد ضرر و زیان عدم انجام این طرح ها به قدری کم است که مصرف کنندگان ضرورتی برای اجرای این 

گونه طرح ها نمی بینند. مضافا آنکه معموال اجرای این گونه طرح های جدید، با احساس تردید از کارآمد بودن یا نبودن 

باید عاملی قوی وجود داشته باشد تا مشترکین را به سمت انجام و ترس از مشکالت احتمالی پیش رو همراه است، پس 

این گونه کارها سوق دهد. اگر قیمت برق به سمت واقعی شدن پیش برود به تدریج مصرف کنندگان بخش های مختلف 

خود متوجه می شوند که اگر به اصالح ساختارهای مصرفی نپردازند در بلند مدت باید هزینه زیادی بابت برق مصرفی 

پرداخت کنند و از طرح هایی که موجب کاهش و بهینه سازی مصرف می گردد، استقبال می کنند. همچنین اگر گزینه 

ای برای جایگزینی برق شبکه سراسری پیش رویشان قرار بگیرد که در بلند مدت هزینه کمتری را بر آن ها متحمل می 

جرای آن اقدام کنند. البته در این راستا دولت می تواند به صورت شود، حاضر هستند حتی با صرف هزینه اولیه زیاد، به ا

های مختلف به مشترکین کمک کند و باید کارهای اطمینان بخش برای فضای روانی جامعه نیز توسط دولت انجام گیرد. 

ار است. این کار به طور مثال در بحث احداث نیروگاه در صنایع، دولت اعالم کرده است که مازاد برق این گروه را خرید

 نوعی اطمینان بخشی و عامل انگیزشی قیمتی برای این دسته از مصرف کنندگان است. 

 و ورود بخش خصوصی افزایش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای تولید برق باعث بقای بیشتر منابع فسیلی کشور می شود. می توان نفت و گاز را 

پتروشیمی ها به کاالهایی با ارزش افزوده بیشتر تبدیل و صادر نمود. مزیت دیگر انرژی های تجدیدپذیر، عدم تولید  در

گازهای آالینده هوا است. موضوع آلودگی هوا و محیط زیست همواره یکی از معزالت پیش روی دولت ها بوده است و 

وخت های فسیلی، روند آلودگی هوا را کاهش خواهد داد. همان بهره گیری بیشتر از منابع تجدیدپذیر انرژی به جای س

طور که اشاره شد، اصالح تعرفه های برق تمایل به بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر را افزایش خواهد داد. در حال 

مگاوات است  13262ی و هسته ای( برابر ابحاضر میانگین ظرفیت عملی نیروگاه های تجدیدپذیر ایران صبا احتساب برق

سهم انرژی های تجدیدپذیر از مصرف  2در شکل . 5درصدی از ظرفیت تولید برق کشور را دارد 20حدودا  یکه سهم

 .6دیده می شود 2016و  2004کشور اروپایی در سال های  28نهایی انرژی  ناخالص

                                                 
  https://amar.tavanir.org.ir: 1396آمار تفصیلی صنعت برق ایران،  5
  https://ec.europa.eu/eurostatآمار مربوط به انرژی های تجدیدپذیر: 6
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رژی های تجدیدپذیر قابل مشاهده نیز جهت استفاده بیشتر از ان 2020در این نمودار هدف گذاری کشورها برای سال 

است. جالب آنجا است که برخی کشورها مانند سوئد، فنالند و دانمارک هم اکنون به این هدف دست یافته اند. نقاط 

را نشان می دهند و نقاط سبز رنگ مربوط به کشورهایی است که تا سال  2020نارنجی رنگ هدف مورد نظر برای سال 

رسیده است. مطابق  2020یدپذیر از سبد مصرفی انرژی شان به میزان مورد هدف در سال سهم انرژی های تجد 2016

درصد قرار  15کشور، سهم انرژی های تجدیدپذیر را  در سبد مصرفی انرژی خود بیشتر از  28کشور از  18شکل باال، 

د از انرژی مصرفی خود را از درص 40درصد و کشور فنالند نزدیک به  50داده اند. کشور سوئد در حال حاضر بیش از 

درصد از انرژی مصرفی خود را از انرژی های  30انرژی های تجدیدپذیر تامین می کنند. کشور دانمارک اکنون بیشتر از 

های زغالسنگ، گاز و نفت به صفر برساند وابستگی خود را به انرژی 2050تجدیدپذیر تامین می کند و قصد دارد تا سال 

 .7دردنیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنو تمامی انرژی مو

با اصالح نظام تعرفه گذاری و نزدیک شدن قیمت ها به قیمت تمام شده صدر حال حاضر به صورت پلکانی افزایشی( 

وزارت نیرو در پرداخت به موقع مبلغ برق خریداری شده از بخش خصوصی موفق تر خواهد بود. این امر تمایل ورود 

 نخستین برایبه بازار برق را به خصوص در حوزه انرژی های تجدیدپذیر افزایش خواهد داد. در ایران بخش خصوصی 

 برق خرید به موظف نیرو وزارت دولت، مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 62 ماده براساس توسعه سوم برنامه در بار

 خرید نیز توسعه پنجم و چهارم های برنامه در و گردید تشویقی های نرخ با خصوصی بخش از تجدیدپذیر منابع تولیدی
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. ورود هر چه بیشتر بخش خصوصی به 8یافت ادامه بیشتر جدیت با بعدی مصوبات و قوانین این اساس بر برق تضمینی

 صنعت برق کشور موجب هدایت نقدینگی به سوی این صنعت و کاهش هزینه های دولت خواهد شد.

 9هدف اصالح تعرفه برق ۲ یاز خاموش یریمصرف و جلوگ یریتمد

زایا و ظرفیت های م بارهوهاب مکاری زاده عضو مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی پژوهشگاه نیرو، دربه گفته 

صالح الگوی ااصالح تعرفه گذاری انرژی برای دولت و کشور، بحث اصالح قیمت فراتر از موضوع کاهش مصرف و 

ای مثال شما می مسئولین بتوانند تصمیم گیری درست تری را انجام دهد. برمصرف است. در واقع ابزاری است که 

خواهید گرفت و مثال نخواهید یک کارخانه فوالد احداث کنید. اگر سیگنال قیمتی درستی دریافت نکنید، تصمیم صحیح 

تر انرژی زیادی را صرف  تکنولوژی های با بازده پایین تر وارد کشور می کنید و بهره وری پایین می آید و از آن مهم

 اد.دمی کنید. آلوده شدن هوا از دیگر آرار آن است و حتی منابع دیگری مانند آب را هدر خواهید 

خانه ها برای سرمایه  خیلی فراتر از اصالح الگوی مصرف و صرفه جویی است. بلکه به توانمند سازی وزارت موضوعاین 

می گیرد و بخش بوط می شود. اگر این اتفاق نیفتد توسعه صورت نگذاری جهت ساخت و توسعه زیرساخت هایشان مر

می گردد. پس  خصوصی هم توجیه سرمایه گذاری ندارد. در نتیجه بعد از مدتی ضررش به خود مصرف کننده ها بر

 ته باشیم و سیگنالضروری است هر چه سریع تر قیمت ها اصالح شوند. اگر بخواهیم اقتصادی در تعامل با دنیا داش

گر نیست الاقل باید درستی را به بخش های اقتصادی و اجتماعی مان بدهیم. قیمت انرژی مان اگر مانند کشورهای دی

 با آن ها هماهنگ باشد.

 اصالح تعرفه ها نقش انگیزشی دارد

داریم.  نیم دو راهکارکاگر از بُعد اصالح الگوی مصرف یا افزایش بهره وری انرژی در بخش های مختلف به قضیه نگاه 

نیم. کاالهای با یکی فنی و دیگری غیر فنی؛ راهکار فنی این است که فرض کنید استانداردهای مصرف تعریف می ک

ی ساختمانی را رعایت کنیم. رده انرژی بهتر وارد کنیم. در فرایندهای صنعتی خط تولید پیشرفته وارد کنیم . استاداردها

اشد کسی دنبال انجام این یگنال قیمتی وجود داشته باشد. اگر انرژی ارزان بمنتهی برای ایجاد انگیزه حتما باید یک س

چندین مالیات هم دریافت  موارد نمی رود. در بُعد غیر فنی هم برای مثال در برخی کشورهای خارجی در کنار قیمت انرژی

د را اصالح کند مانند تاری خومی کنند. این کار را  با این هدف انجام می دهند که مصرف کننده وادار شود عادات رف

اصالح کند و بدون صرف  استفاده از روشنایی مناسب و تنظیم ترموستات و ... که مصرف کننده وادار می شود رفتارش را

ی خرید تجهیزات و ابزار هزینه صرفه جویی در انرژی را انجام دهد. یک پله جلو تر این است که در تصمیم گیری ها برا

سال برایش به  3ا ی 2دهی و بر چسب انرژی را لحاظ کند چون احساس می کند در بلند مدت بعد از انرژی موضوع باز

 صرفه خواهد بود.
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 تصمیم گیری و سیاست گذاری باید دقیق و جامع باشد

ر کشور دنبال می کنیم اما ددر مورد کشاورزی درست است که بحث امنیت تامین مواد غذایی را  زاده،به عقیده مکاری

ق برایش استفاده می شود اید جوری سیاست گذاری بکنیم که نهاده های ما هدر نرود. برای مثال هندوانه چقدر آب و برب

ه هایی که برای تولید این اما با چه قیمتی صادر می شود در حالی که بازار مطلوب هم ندارد. شاید بهتر بود همان نهاد

ک انرژی ارزان قیمت بدهیم راین در کشاورزی هم باید به محصوالت استراتژیمیوه استفاده کردیم را صادر می کردیم. بناب

ید و صادر بکنیم. می توانیم و محصوالتی که سازگار با اقلیم ما هستند. محصولی که آب زیادی بخواهد دلیلی ندارد ما تول

اشته باشیم که سیگنال دارچه ای محصوالتی که با مزیت نسبی داریم را تولید و صادر کنیم. پس باید سیاست جامع و یکپ

 درستی را به بخش های اجتماعی و اقتصادی مان بدهیم.

فاده می کردند و از شبکه اگر تعرفه برق صنعت زیاد بود تا االن خیلی از مشترکین صنعتی از مولد برای تولید برق است

ست این کار را انجام اپروسه شان بوده برق نمی گرفتند در حالی که فقط برخی شرکت های پتروشیمی که از اول هم در 

ط تولیدی را وارد کنیم که داده اند. موضوع همان سیگنال قیمتی است. پس باید همه تعرفه ها افزایش داشته باشند. تا خ

یندهای انرژی بر و آالینده منطقی و معقول باشد. وگرنه نتیجه این خواهد شد که خط تولیدی وارد خواهد شد که انواع فرا

رای مصرف انرژی زیاد ا ایجاد می کنیم و پس آب هایی  ایجاد می شود که آلوده کنننده محیط زیست است. از طرفی بر

والت خارجی را ندارد چون از خط آن ها باید نیروگاه فراهم کنیم. حاال با این قیمت پایین باز هم یا توانایی رقابت با محص

به آن کارخانه دار، منافع  اند با قیمت پایین صادر کند ما برای رساندن سودتولید ضعیف استفاده کرده است. اگر هم بتو

 ملی را متضرر کرده ایم.

اچاق سوخت و یا قکه بحث قاچاق در مرزها به چه صورت است. افزایش قیمت ها مانع  شودمالحظه می  در حال حاضر

مع برای تعرفه ها باید یک تصمیم گیری جا حتی برخی کاالهای ارزان قیمت حاصل از انرژی های تعرفه ای می شود.

د کند و سوما کمترین آلودگی انجام دهیم. با این هدف که اوال کمترین منابع هدر رود دوما بیشترین ارزش افزوده را ایجا

 نیم.را ایجاد کند. و بعد در مسیری قرار بگیریم که در آن مزیت نسبی داریم و می توانیم رشد بک

لی نیاز به مدیریت تابستان است. تغییر اقلیم خی در این بخش،مشکل مصرف  غیر یکنواخت است. مصرف در بخش خانگی

یست سطح مصرف دارد. مدیریت مصرف به معنای مصرف نکردن نیست به معنای درست مصرف کردن است و الزم ن

ند و مردم را دچار مشقت و ضه بکندولتها همواره خواسته اند امکاناتی که داشته اند را به مردم عر .یدرفاهی پایین بیا

مصرف را مدیریت  سختی نکنند. ولی یک زمانی که رعایت مصرف نمی شود مجبور هستند با کارهای سیاستی زمان پیک

ستند، زیاد مصرف کنند. نگاه وزارت به این موضوع درآمد زایی نیست. بحث این است که یک عده ای که پر مصرف ه

ا یا باید مولد رف و از قشر ضعیف تر هم هستند دچار خاموشی می شوند. پر مصرف هکنند و عده دیگری که کم مص

 النه به نظر نمی رسد.بگیرند یا با سلول خورشیدی برقشان را تامین کنند یا قیمت واقعی اش را بپردازند که ناعاد

مازاد برقشان را از آنها می در بعضی بخش های صنعتی دولت حمایت کرده است که خودشان نیروگاه بزنند و حتی دولت 

هر از خرد. مانند فوالد مبارکه، پتروشیمی فجر و مبین و برخی صنایع معدنی. این طرح، خیلی طرح موفق و خوبی است. 
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به مدیریت مصرف و مدیریت بار می رسیم که مهم ترین عامل ایجاد آن قیمت گذاری  جهت به مسئله نگاه می شود

 محرک باشد. تارهای صحیح در همه بخش های مصرف کننده انرژی یکصحیح است که برای انجام رف

 10هااصالح تعرفه نیازیشبرق پ یدارانخر یمتنوع برا یقراردادها یطراح

 م تعرفه گذاری برق،خانم مریم محمدی کارشناس اقتصاد برق و انرژی در پژوهشگاه نیرو درباره اصالح نظابه گفته 

آیین نامه از ند که این برای اصالح آیین نامه تکمیلی تعرفه برق شروع به کار کرد 1393ایشان و همکارانشان از سال 

ماید. برای پاسخ به این نتغییر نکرده بود، و در حال حاضر در اختیار وزیر نیرو است و کافی است ایشان امضا  80دهه 

برنامه ریزی استراتژیک  آن را به پروژه ،هستاصالح نظام سیاست گذاری تعرفه برق چه پژوهش هایی نیاز سوال که برای 

و مطالعات جامع  استخراج شد نقشه راه این پروژه ها مجموعه ای از چند پروژه باشد.در واقع این کار باید . ندتبدیل کرد

اری گذاری همراه با سیاست گذ چرا که تعرفه در این مرحله پرداخته نشداعداد و ارقام  که البته به گرفتتعرفه برق انجام 

برای چه  که گرفتبسته های حمایتی سیاستی در کشورهای مختلف مطالعه است و صرفا بحث هزینه و قیمت نیست. 

 .قشری لحاظ می شود

هدف ایران از تعرفه گذاری امنیت عرضه برق است پس سیاست گذاری باید متناسب با همان هدف به عقیده محمدی، 

نمی تواند روی قیمت برق مانور بدهد. نیروگاه ها  نیرو با وضعیت فعلی وزارت باشد. باید ببینیم چه چیزی مهم تر است.

را می خریم اما نتوانستیم. نهایتا قیمت برق  شانبستیم که با قیمت باال برق ECAرا خصوصی کردیم و با آن ها قرارداد 

 به مقدار واقعی اش نزدیک می شود.

 کم اصالح تعرفه ها با ایجاد قراردادهای دقیق و مح

ا این کار نیاز به ببحث قراردادها خیلی مهم است. خود مشترک گاهی حاضر است به دالیل مختلف پول بیشتری بدهد. 

ن شرایط یارانه را تصمیمات سیاسی کلی و کالن نیست بلکه به صورت موردی با مشترک قرارداد بسته می شود. در ای

هستند اختصاص  صییت یا بیماری خامعلولدارای دارند مثال  ویژه ایبه بخش خاصی که مشکالت بیشتر هم می توان 

 این کار واقعا نیاز به مطالعه دارد.البته داد. 

قرار می مصرف کننده  در برابرروش  10. مثال خواهند شد قراردادها خود مردم تغییر تعرفه ها را خواستار اینبا ایجاد 

مانند بسته های پیشنهادی اپراتورهای تلفن همراه که  .انتخاب کندبا شرایطش بیشتر همخوانی دارد را تا آنچه که  دهیم

قراردادهای ما  هر مشترک متناسب با نیازش انتخاب می کند و حتی به دلخواه مبلغ بیشتری هم پرداخت می نماید.

ز زمستان ضعیف است. برای مثال حتی در یک قرارداد بین المللی با کشور عراق هم ضعیف عمل شده بود. کشور عراق ا

سال گذشته پول برقش را نداده بود. ظاهرا ساز و کاری برای قطع کردن برق در قرارداد تعبیه نشده بود. ولی در تابستان 

که مصرف داخلی زیاد شد و اعتراضات مردمی شکل گرفت که چرا وقتی خودمان برق نداریم به عراق برق صادر می 

رفتیم، چراکه در قرارداد برای قطع برق از طرف ایران  جای عراق ما زیر سوالکنید، صادرات برق را قطع کردند. حاال به 
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فقط شرایط خاصی مانند جنگ لحاظ شده بود. بحث قراردادهای حقوقی در همه بخش ها بسیار مهم و مورد نیاز است. 

 از طرفی کار ساده و کم هزینه ای است.

 واگذاری به بخش خصوصی

شرکت های توزیع مثل هر بنگاه اقتصادی دیگر می دانند که هزینه تولید و توزیع برق نیروگاهها و  به گفته محمدی،

صقیمت( چقدر برایشان تمام می شود اما قیمت تکلیفی چیز دیگری است. یعنی باید فرض کنیم این قسمت از معادله 

بعضی از  . برای مثالرو را کم کنیمبه نظر من باید بار وزارت نی می توان کرد.چکار  حال باید دید کهتغییرناپذیر است. 

انرژی های تجدیدپذیر، اگر  حوزهدر  مشترکین صنعتی خودشان نیروگاه داشته باشند. همه اینها با قرارداد ممکن است.

ذاری نمی کند اما با فرهنگ سازی می توان در مقیاس کوچک گعنوان نیروگاه به آن نگاه کنیم کسی سرمایه  بهبخواهیم 

تجدیدپذیر کرد. مثال در بعضی روستاها به جای کشاندن برق به آن روستا انرژی های را تشویق به استفاده از و خرد مردم 

به کار را یا پنل خورشیدی استفاده کرد. به این وسیله وزارت نیرو از بار خودش کم کرده است و  زیست تودهمی توان از 

د کننده کوچک یقوانینی پیش بینی شود که مثال تولقرارداد باید در قالب همان مردم واگذار کرده است. در این شرایط 

 بخرد. در صورت نیاز بیشتر، از وزارتمازاد برقش را به شبکه بفروشد یا 

در خانه به  نوان مثالبه این صورت که به عآپ های مختلفی در دنیا راه افتاده است.  استارتکاهش مصرف،  در زمینه

با  ا می کنیم کهاست ما کمک شم از شما صرف برق همسایه شما به دالیل مختلف کمترمردم می روند و می گویند م

دم گذاشته شده کارها بحث مدیریت مصرف هم به عهده خود مر چنینشود. با این  شما کمتررف مص راه حل های ما

ه جز زمان پیک ب کسی که کمتر مصرف می کند در طول سال به ضرر وزارت نیرو کار می کند. چراکه از طرفی است.

 صنعتبخش یاید. در فیت ایجاد شده برای مصرف است. باید مصرف شود تا پول نیروگاه در بردر تابستان بقیه سال ظ

طرح و  ودش آنبه این معنی که مشترک خ می گویند demand برای این موضوع ساز و کاری وجود دارد که اصطالحا

باز ده است استفاده نکند شن را می خرد حاال اگر از برقی که برایش فراهم می خواهد را تقاضا می کند و آ تعرفه ای که

 باید پولش را بدهد.هم 

 گواهی ظرفیت، راهی برای تامین بودجه

واحدی  3 ی نهاخ می خواهد برای مثال فردیبحث دیگر که چند وقتی است مطرح شده است گواهی ظرفیت است. 

اه می داند که در آینده سه واحد نیروگحاال نه تنها  را بگیرد و پولش را بپردازد.نه باید از قبل گواهی ظرفیت آن خا د.بساز

است. البته  ت کردهدریافاز قبل هم پولش را  بلکه برنامه ریزی کند که الزم است به مصرف کنندگان اضافه می شود

 نیاز های ابداعی اه حلر گونهبه این مااما  .هستنداجرایی  های زیادی گرفته اند که همه آن هابرای این موضوع ایراد

 داریم.

در می توان دی دسته بنبحث انشعاب هم هست. پول انشعاب در همه جای شهر و برای همه خانه ها یکسان است. با 

فه های متفاوتی همچنین شهرهای مختلف می توانند تعر .در نظر گرفتشهری مثل تهران چند تعرفه در بخش خانگی 

 داشته باشند.
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 هارگوالتور ،ر کشورهای دیگرد دوره بازبینی داشته باشند. باید روی آن کار علمی شود و بررسی صورت گیرد.باید فه ها تعر

ای هستند. بر این  هم عضو این رگوالتوری هستند که بسیار افراد تربیت شده و ویژهافرادی . ندستهکامال مستقل 

ز دولت مستقل است و انظر مالی رگوالتور بودجه ای ندارد یعنی  رگوالتوری یک هیئت دیگری نظارت دارد. همچنین از

یک سال نیاز به از عد کشورها اسناد در رگوالتوری باین در  با اعطای مجوز و امثال آن پول خود را بدست می آورد.

 ح می کنند.یاز اصالنبازبینی و رای مجدد دارد. هر سال اتفاقات صنعت برق را رصد می کنند و قوانین را در صورت 

 گاز: -بخش دوم 

 ظرفیت های اصالح مصرف گاز برای کشور

میلیون مترمکعب  830تا  800هزار میلیارد مترمکعب گاز، به طور میانگین روزانه بین  34ایران با در اختیار داشتن بیش از 

یلیارد مترمکعب افزایش کند که به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز، این رقم تا پایان امسال به یک مگاز تولید می

با گسترش تولید گاز طبیعی در کشور، استفاده از گاز به عنوان سوخت جایگزین نیروگاه ها و صنایع، سوخت  .11یابدمی

جایگزین خودرو افزایش یافته است. همچنین گاز رسانی به مناطق شهری و روستایی گسترده تر شده است. در سال 

میلیارد مترمکعب  70میلیارد مترمکعب بود که این رقم امسال از مرز  67یروگاهی حدود مقدار گازرسانی به بخش نگذشته 

همچنین مقدار  .ها به سوخت مایع نیز کاهش یابددرصد کنونی نیروگاه 10کند تا مقدار وابستگی کمتر از عبور می

زرسانی به بخش خانگی و تجاری میلیارد مترمکعب و گا 50حدود  96ها در سال گازرسانی به بخش صنایع و پتروشیمی

 12میلیارد مترمکعب بود. 12میلیارد مترمکعب و سهم سبد صادراتی گاز ایران در سال گذشته  51حدود 

 سهم اندک انرژی در سبد هزینه خانوار

تومان( است در حالی که مشترکین خانگی  1100سنت صحدود  13 در حال حاضر قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی صادراتی

تومان پرداخت می کنند و گران ترین قیمت داخلی گاز که  150خل کشور به طور متوسط برای هر متر مکعب گاز دا

تومان است. قیمت پایین این حامل انرژی باعث  450( است، برای هر متر مکعب برابر با CNGمربوط به سوخت خودرو ص

ن وجود نداشته باشد و برای مردم نیز عاملی برای می شود انگیزه ای برای رعایت مالحظات انرژی در صنعت ساختما

کاهش و کنترل مصرف وجود ندارد. زیرا گاز در سبد هزینه ای خانوار، سهم زیادی ندارد. طبق آمار درگاه ملی انرژی در 

و   %3.42، برای یک خانوار شهری نسبت هزینه های انرژی صنفت و گاز( به کل هزینه های خانوار برابر با 1394سال 

 سوخت های ههزین یعی،بگازط هایه هزین بوده است. این هزینه های انرژی شامل %5.36برای یک خانوار روستایی برابر 

                                                 
 283738 شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی: کد خبر 11
 283831شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی: کد خبر 12



12 

 

. بنابراین خانواده ها صبه خصوص خانوارهای شهری( سیگنال 13می باشد خودرو سوخت های هزینه و خانگی بخش در یعام

 هره وری انرژی در منازل، دریافت نمی کنند.قیمتی مناسبی برای کنترل و کاهش مصرف و افزایش ب

 را تشکیل می دهد کشور سبد انرژی %70گاز طبیعی 

میلیارد  70پتانسیل  ،در بخش صادرات، ما به گفته حسن منتظر تربتی، مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شور های دنیا تنها کشوری هستیم که بیش تقریبا بین ک .متر مکعب صادرات گاز طبیعی را به کشور های همسایه داریم

 30 درصد سبد مصرف انرژی را گاز تشکیل می دهد و این می طلبد که در بخش های خانگی و تجاری تا حدود 70از 

 .14درصد کاهش مصرف داشته باشیم 15درصد و در بخش نیروگاهی تا حدود 

هزار مترمکعب بود که این رقم در تیرماه به  800و میلیون  512سال، اممیانگین مصرف روزانه گاز در سه ماه نخست 

شود که این میلیارد مترمکعب گاز در کشور مصرف می 214ساالنه معادل  .15میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت 521

 .16میزان از نظر اقتصاد مقاومتی به هیچ عنوان قابل قبول نیست

 گاز کاالیی استراتژیک برای صادرات

حجم باالی صادرات گاز به کشور های اروپایی، این منطقه را در این حامل انرژی وابسته به خود کرده کشور روسیه با 

است. بنابراین حتی در مناقشات سیاسی هیچگاه اروپا خطر قطع صادرات گاز از روسیه را قبول نمی کند. تجربه این 

موفق به دریافت  گترین مشتری گاز طبیعی ایران،به عنوان بزر ترکیهموضوع برای کشور خودمان نیز وجود دارد. کشور 

. از این موضوع روشن می شود که صادرات ایران 17های نفتی آمریکا علیه ایران شده استدرصدی از تحریم 25معافیت 

باید روی محصوالت و کاالهایی متمرکز باشد که می تواند معادالت صحنه سیاسی منطقه و جهان را به نفع ایران تحت 

گاز طبیعی همچنان ، رئیس دپارتمان تحلیل بازار مجمع کشورهای صادرکننده گاز قرار دهد. به گفته محجوبه بالیفا، تاریر

 اختصاص خود به را جهان انرژی سبد از درصد 60  میالدی، 2024نقش مهمی در آینده دنیا ایفا خواهد کرد و در سال 

 .18ددا خواهد

میلیارد متر مکعب است در عین  70گاز طبیعی ایران به کشورهای همسایه  همان طور که اشاره شد پتانسیل صادرات

میلیارد متر مکعب صادرات انجام شده است. این در حالی است که در همان سال، گاز رسانی  12حال در سال گذشته تنها 

است. بدیهی است با صرفه  میلیارد متر مکعب بوده 50و صنعت و پتروشیمی برابر با  51به بخش خانگی و تجاری برابر با 

جویی و افزایش بهره وری در بخش خانگی، تجاری و صنعتی، می توان سهم صادرات را از منابع گازی کشور افزایش 

                                                 
 4139ترازنامه هیدروکربوری کشور سال  13
 سایت شرکت ملی گاز ایران 14
 283738 ی نفت و انرژی: کد خبرشبکه اطالع رسان 15
 285393 شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی، کد خبر: 16
 سایت شرکت ملی صادرات گاز ایران 17
 سایت شرکت ملی صادرات گاز ایران 18
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داد و این نه تنها سود آوری برای دولت و مردم خواهد داشت بلکه این مزیت ایران در منطقه و جهان را همچنان تداوم 

 خواهد بخشید. 

 19یشدت انرژ یشافزا یلاز دال یکیو ارزان به گاز  راحت یدسترس

و پایداری اقتصادی  منابع انرژی در رشد ،نصرت اهلل سیفی، مدیر عامل سابق شرکت بهینه سازی مصرف سوختبه گفته 

مهم  یار داشتن منبع انرژی، بسیارکشور، در اخت برای انجام امور جاری و امور توسعه ایکنند. نقش مهمی ایفا میکشورها 

ه بر داشتن منابع، امکان است. اولین اهمیت گاز طبیعی در کشور ما فراوانی و در دسترس بودن آن است. دوم اینکه عالو

خطوط لوله از  دسترسی هم داریم. به این معنی که زیر ساختها شامل تاسیسات شیرین سازی و پاالیش و همچنین

ار مناسب به شبکه های ال به ایستگاههای تقویت فشار و سپس با فشتاسیسات عسلویه تا لوله کشی منازل که برای انتق

به گاز را فراهم کرده  شهری و کنتورهایی که در منازل در بیشتر نقاط ایران وجود دارد، همگی امکان دسترسی گسترده

 است و این یک مزیت برای ایران است.

ره اند یا خیلی کم دارند و یا یم که یا از ذخایر گازی بی بهاین مزایا را وقتی می توانیم درک کنیم که کشورهایی را ببین

 گاز در اختیار دارند اما شبکه گسترده ای برای مصرف آن ندارند.

 لزوم استفاده از سبد متنوعی از سوخت

سبدی از سوخت  الزم استهمه بخش های صنعت، ساختمان، حمل و نقل و کشاورزی نیاز به گاز دارند. در عین حال 

جایگزینی وجود داشته  تفاده شود. اول اینکه از نظر اقتصاد مقاومتی اگر یکی از این سوخت ها قطع شود امکانها اس

که ترکمنستان گاز  1386باشد. اگر گاز قطع شود اکثر خانه های ایرانی هیچ چیزی برای گرم کردن خود ندارند. سال 

طور می تواند ضربه اقتصادی  نی جان خود را از دست دادند. همیننفر از اتباع ایرا 46صادراتی به ما را قطع کرد، نزدیک 

 به کارخانه هایی بزند که گازشان قطع می شود. پس الزم است سبد سوخت متنوع داشته باشیم.

یشتری دارد و در زنجیره باز سوی دیگر به طور طبیعی و عقالنی باید گاز را در جایی استفاده کرد که آن ارزش افزوده 

ته گری، آلومینیم ی تواند رروت بیشتری تولید کند. اول صنعت است و صنایعی مثل فوالد، کاشی سازی، ریخعرضه م

رزش افزوده دارد. اهستند که در محاسبات اقتصادی که سرمایه گذارها ارائه می دهند مشخص است که هر کدام چقدر 

 اعی است. که رفاه اجتم وجود دارداز طرفی قطعا یک ارزش افزوده پنهان هم 

ر کشاورزی یا حمل و نقل گرمایش و سرمایش منازل می تواند با گاز باشد که آن را نباید فراموش کرد. به هر حال چه د

هر فراورده  باید گاز یا و چه در منازل از گاز استفاده شود، آنچه مهم است، نحوه استفاده و بهره وری در مصرف است.

 باال استفاده کنیم. دیگری را به درستی و با بهره وری

                                                 
 77704 مقاومتی نیوز، کد خبر: 19



14 

 

 نقش مصرف گاز در شدت انرژی کشور

یم بر خالف تصور عموم با توجه به اینکه ما گاز فراوان دار ،مدیرعامل سابق شرکت بهینه سازی مصرف سوختبه عقیده 

ک ی کند. وقتی به یکه با گاز رسانی شدت انرژی کاهش پیدا می کند این طور نیست بلکه شدت انرژی افزایش پیدا م

ا سعی می کنند با سوخت رسانی با مشکالتی همراه است که مصرف کننده ها عمدت داده می شود،شهری فراورده مایع 

کمتر مصرف کند چراکه  درایت و مواظبت مصرف کنند. برای مثال اگر از کپسول گاز مایع استفاده می کند، سعی می کند

 سفید هم همین طور است. مجبور می شود دوباره آن را با زحمت پر کند یا نفت 

جا نقش ایفا می کند. هنگامی اما اگر به گاز طبیعی وصل شود، یک مفهومی داریم به اسم ارر بازگشتی یا ارر رفاه، که این

بخاری می گذارد در صورتی  که بخاری مصرف کننده، به گاز وصل باشد به راحتی دما را باال می برد و یا در همه اتاق ها

ویند. این موضوع شدت گه صورت فراورده بود خیلی محتاط تر مصرف می کردد. به این حالت ارر رفاه می که زمانی که ب

 ان به گاز است. انرژی را باال برده است. یکی از دالیل باال رفتن شدت انرژی در ایران، دسترسی راحت و ارز

از سوئیچ می کنیم، گمازوت یا گازوئیل به از آن طرف ممکن است کسی فکر کند که ما وقتی در نیروگاه سوخت را از 

ا پایین نمی آورد. شدت انرژی کاهش پیدا می کند. خیر حتی در مواردی که مواظبت کنیم، تغییر سوخت شدت انرژی ر

یا انرژی  BTUشخص مبرای مثال اگر به جای مازوت، گاز مصرف شود، شدت انرژی را پایین نمی آورد زیرا یک مقدار 

 100اگر در بویلر نیروگاه اگر  ست که برای ایجاد آن نیاز به سوزاندن مقدار کافی گاز وجود دارد. برای مثالحرارتی نیاز ا

 لیتر مازوت بسوزد و گاز را جایگزین آن کنیم باید معادل حرارتی همان مقدار بسوزد. 

ن هیدروکربور ز سبک تریپس شدت انرژی فرق نکرد اما یک خاصیتی دیگری دارد و آن اینکه در آالیندگی چون گا

. این ها از لحاظ فنی موجود در طبیعت است، آالینده کمتری تولید می کند و از این جهت جایگزینی گاز یک مزیت است

سنت می فروشیم در حالی  60 از لحاظ اقتصادی وقتی گازوئیل را آزاد می کنیم، هر لیتر گازوئیل را و ترمودینامیکی بود.

 ارد.دسنت است. مزیت اقتصادی در جایگزینی گاز با گازوئیل وجود  20صادراتی که یک متر مکعب گاز 

 اسراف معزل فراوانی

یز دچار این معزل بود. در نمعزل فراوانی، اسراف است. نه فقط گاز بلکه بنزین، گازوئیل، برق و حتی تا مدتی پیش گندم 

 را کاریمت صادراتی فوب خلیج فارس و قی، ن المللیحال حاضر قیمت حامل ها در کشور ارزان است. اگر قیمت های بی

  م.یگاز و بنزین را با یک پفک نمکی و نوشابه گازدار مقایسه کن و نداشته باشیم

کردن ضایع در حال ن ترتیب که این اجناس با ارزش در مقایسه با اجناس دم دستی ما قیمت پایینی دارد. به ایخواهیم دید

اد سرمایه برای سرمایه گذاری و برای ملت نمی کنیم به این معنی که دولت می تواند ایج . رروت زایی همها هستیمآن

 همچنین ایجاد اشتغال بکند.
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 بنزین: -بخش سوم 

 ظرفیت های اصالح تعرفه بنزین برای کشور

ه نخست امسال، ما 6یابد و در مجموع در میلیون دالر یارانه پنهان به بنزین اختصاص می 35 حدود روزانه در حال حاضر

در کشور ما از همان دوران پس از جنگ تحمیلی که برنامه  20.میلیارد دالر یارانه به بنزین تعلق گرفته است 5،5بیش از 

های توسعه تدوین و اجرا شد، بنزین به عنوان سوخت اصلی خودروهای سبک کشور، همراه با یارانه در اختیار مردم قرار 

به عنوان سوخت دوم، راهکار غیرقیمتی خوبی بود که در کاهش مصرف بنزین تاریر  80در دهه  CNGگرفت. توسعه 

و برخی مشکالت خودروهای دوگانه سوز تا قبل  CNGگذاشت. با این وجود به دلیل زمان بر بودن توسعه جایگاه های 

رح سهمیه بندی و دو که طرح سهمیه بندی بنزین اجرا شد، روند مصرف بنزین صعودی بود. با اجرای ط 1386از سال 

 نرخی کردن قیمت بنزین صاصالح تعرفه( مصرف بنزین کشور رو به کاهش گذاشت.

با وجود اینکه در سال های بعد از آن، هدفمندی یارانه ها نیز اتفاق افتاد اما عدم تداوم ساز و کارهای قیمتی و غیر قیمتی 

ل های اخیر مصرف بنزین رشد فزاینده ای داشته باشد. در کنترل مصرف سوخت تا به امروز، باعث شده است که در سا

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون آن هم در شرایطی که دولت یارانه زیادی بابت هر لیتر بنزین پرداخت می کند. به گفته 

کند، لیتر بنزین مصرف می 1،1بر اساس آمار رسمی، هر ایرانی در شبانه روز ، انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران

 6تا  5.7لیتر است و مصرف بنزین در ایران معادل  0.5و در اروپا  0.3لیتر، چین  0.1در حالی که این میزان در ترکیه 

در این باره گفته خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی اسداهلل قرههمچنین  .برابر میانگین جهانی است

کنیم و در برخی از مواقع نیز مقدار مصرف از تولید شود، مصرف میتولید میدر کشور به همان میزان که بنزین  است،

 21.گیردسبقت می

مصرف باالی بنزین به خصوص تا سال گذشته، منجر به واردات بیشتر بنزین شده است. واردات بنزین به این معنا است 

یمت جهانی بنزین را یا دولت باید دفع و جبران که قیمت بنزین متارر از قیمت های جهانی خواهد بود. بنابراین نوسانات ق

کند یا باید مستقیما روی زندگی مردم تاریر بگذارد، چراکه ساز و کار تنظیم شده ای برای حداقل کردن ارر این نوسانات 

و هر در زندگی مردم تا کنون وجود نداشته است. در ایران از آنجایی که دولت ها قیمت بنزین را رابت نگه می داشتند 

چند سال مقداری آن را افزایش می دادند، پس همواره افزایش قیمت های جهانی سوخت از جیب دولت جبران می شد. 

میلیون  97در ماه های اخیر که با راه اندازی فازهای مختلف پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، تولید بنزین داخلی روزانه به 

مصرف فراوان بنزین به ضرر دولت نباشد. بلکه به دلیل عدم النفعی که به لیتر هم رسیده است، هنوز این طور نیست که 

                                                 
 285062 شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی، کد خبر: 20
 285583 ر:شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی، کد خب 21
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خاطر صادر نکردن بنزین با قیمت جهانی ایجاد می شود، همچنان دولت از مصرف زیاد بنزین و قیمت پایین آن متضرر 

 خواهد بود.

سال اخیر به واسطه افزایش  در همین چندعنوان کرده است، سازی مصرف سوخت مدیرعامل شرکت بهینهدر این رابطه 

میلیون لیتر افزایش یافته است، اما  90میلیون لیتر به بیش از  60ظرفیت پاالیشی کشور، تولید روزانه بنزین از حدود 

 توان پاالیشگاه ساخت و بر میزان تولید بنزین اضافه کرد؟گیرد و مگر چقدر میطور مستمر از تولید سبقت میمصرف به

 بنزین میلیون لیتر  8در ترکیه با جمعیت تقریبا مشابه ایران، روزانه  است.انرژی ارزان آفت اقتصاد کشور ز، به گفته دالوی

میلیون لیتر مصرف روزانه هستیم. چه کسی چنین مجوزی برای مصرف  100شود و ما در حال رسیدن به مرز می مصرف

 22های آینده پاسخگو باشیم؟میزان مصرف، در قبال نسل محابای انرژی به ما داده است و چگونه قرار است با اینبی

های نفتی منطقه به نقل از شرکت ملی پخش فرآوردهبسیار مفید است. چنانچه  ،به عنوان سوخت جایگزین CNGتوسعه 

جی در گیالن به مصرف رسید که این انمترمکعب سی 697هزار و  471میلیون و 182گیالن، در هفت ماهه امسال 

اما الزم است مسائل و مشکالت پیرامون این سوخت  . 23استمیلیون لیتر بنزین  178جویی بالغ بر معادل صرفهمقدار 

در سطح شهر ها، بر طرف نمودن مشکالت  CNGحل شود. از جمله می توان به مکان یابی و توسعه مناسب جایگاه های 

اینه فنی و افزایش اماکن و ساعات معاینه فنی خودروهای و ارتقای فنی خودروهای گاز سوز و دوگانه سوز، کاهش هزینه مع

 گازسوز، اشاره کرد.

 قاچاق بنزین، نتیجه ارزان فروشی سوخت

اختالف قیمت بنزین داخل کشور با کشورهای همسایه، زمینه قاچاق بنزین را فراهم کرده است. در حال حاضر قیمت هر 

مان است و این در حالی است که کمترین اختالف قیمت با کشورهای تو 1000لیتر بنزین به صورت تک نرخی و برابر با 

تومان است. که برای قاچاقچیان سوخت در هر دقیقه به  16000تومان و بیشترین اختالف قیمت برابر با  5400همسایه 

قاچاق را بسیار . بدیهی است که این اختالف قیمت فراوان انگیزه 24میلیون تومان درآمد ایجاد می کند 277و  138ترتیب 

عدم نظارت کافی و جامع در توزیع بنزین چه قبل از رسیدن به جایگاه سوخت و چه از جایگاه به مصرف  باال می برد.

 کننده، زمینه قاچاق را مساعدتر کرده است. 

آن به پرداخت ارقام هنگفت به عنوان یارانه بنزین که نیمی از  ،سازی مصرف سوختمدیرعامل شرکت بهینهبه گفته 

عدالتی ای، هر دو از نمودهای بیطور قاچاق بنزین با قیمت یارانهیابد و همینهای رروتمند جامعه اختصاص میدهک

عدالتی نقش داشته است، ملت شک اگر برای مردم تبیین شود که قیمت کنونی بنزین، چگونه در ترویج این بیبی .است

اهی خواهند کرد و از این چالش که تبعات منفی آن رو به افزایش است، سوخت همر گذاریفهیم ایران در اصالح قیمت

 25.کنیمعبور می

                                                 
 285062 شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی، کد خبر: 22
 285468 شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی، کد خبر: 23
 عیار آنالین 24
 285062 شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی، کد خبر: 25
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 وضعیت فعلی تخصیص یارانه پنهان بنزین، بی عدالتی در توزیع یارانه انرژی است

امل های انرژی، بحث به گفته دکتر نوفرستی عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس مسائل انرژی، با قیمت های فعلی ح

که مردم  قیمت حامل های انرژی به قدری کم استبرای هیچ کس مهم نیست. اهش مصرف و بهینه سازی مصرف ک

 وجود ندارد. انگیزه ای برای مدیریت مصرف خود ندارند و عامل بازدارنده ای هم برای مصرف بیش از اندازه

 غیر ممکن است افزایش تک نرخی قیمت بنزین

م قاچاق از بین برود و هم تا ه یمت را به مبلغ معامله غیر قانونی در مرزها نزدیک کنیمراهکار قیمتی این است که قیک 

ان عضو کمیسیون در گفتگوهایی که با تعدادی از نمایندگ که این در حال حاضر غیر ممکن است. مصرف کنترل شود

دیدگاه وجود دارد که  اینشد که  مشاهده ،انجام شده استانرژی مجلس و حتی مشاور وزیر نفت در برنامه های رادیویی 

 97ت در قالب بودجه دول سال گذشتهامروز شرایط جامعه آمادگی پذیرش کوچک ترین تغییرات قیمتی را ندارد. دی ماه 

آن زمان این طرح  .ودبتومان  4000و مجلس هم مخالفت کرد. آن موقع دالر هنوز  دادتومانی را پیشنهاد  1500بنزین 

عه آمادگی شوک قیمتی برای جبران کسری بودجه دولت مطرح شده بود. امروز اوضاع بدتر است و جام جامع نبود و صرفا

 جدید را ندارد. احیای کارت سوخت تکلیف مجلس به دولت بود.

کشور ارزش داشت که  سامانه کارت سوخت ایجاد شد که هزینه زیادی دربرداشت اما به قدری برای 86در تیر ماه سال 

انگین فروش روزانه ه سرمایه گذاری آن در کمتر از یک ماه برگشت. آمارها نشان می دهد در آن سال میظاهرا هزین

 86ر در روز بود و سال میلیون لیت 73میلیون لیتر کاهش داد. سال قبلش میانگین مصرف  10بنزین صمصرف + قاچاق( را 

سال بعد ما تازه دوباره  9ی یعن 94ر هم رسیده بود. سال میلیون لیت 55میلیون لیتر رسید. حتی در روزهایی که به  64به 

 93ه بنزین در سال میلیون لیتر رسیدیم. حذف کارت سوخت رشد فروش بنزین را افزایش داد. رشد فروش روزان 72به 

 صرف شکل منطقی بهمرسید. وزیر نفت آن زمان این طور استدالل کرد که روند  %2به  94بود و در سال  %1.6برابر 

ی ندارند و قاچاق هم در این دو سال بیانگر این است که مردم پر مصرف %2خودش گرفته است و این میانگین رشد زیر 

ع کوتاه نرخ بنزین فوب جهانی نفت به کف قیمت ها سقوط کرده بود و حتی در مقط نرخدر آن زمان نداریم. در حالی که 

 ه است.خوش بینان %2این  ین آن زمان می گفتیم کهبنابراتومان رسیده بود.  1000خلیج فارس به زیر 

 %11به  97در سال  و %8به  96رسید. در سال  %5به  95رشد فروش در سال کردند. بنزین را تک نرخی  94در خرداد 

د که داستان سقوط قیمت برسد تعجب آور نیست. آن روز پیش بینی نکردن %20سال به امرسید. با همین روند اگر تا آخر 

 در حال حاضرت. سا دالر رسیده 70ت، سیاسی است و دائمی نیست. در سالهای بعدی قیمت نفت رشد کرد و االن تا نف

 6د پارسال هم رش %8در  هم که حساب کنیم با قیمت فوب خلیج فارس فاصله داریم. سال گذشتهحتی با نرخ دالر 

رفت و لب مرز گمی تومان  1000 بنزین رااست. درصدش سهم قاچاق بوده است یعنی آن زمان هم قاچاق سود داشته 

 تومان می فروخت. 3000
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 سهمیه بندی در شرایط کنونی توصیه نمی شود

وع یارانه پنهان و برویم، موضو دو نرخی کردن قیمت بنزین سراغ سهمیه بندی بخواهیم به اگر به عقیده نوفرستی، 

یارانه ای  ،ایین دالرپل صحبت می کنیم. خب در گذشته با نرخ بلکه از بیت الما نه هزینه دولتاز است. مطرح عدالت 

تومان گفته شده  5000دود حقیمت هر لیتر بنزین  فعلی، با نرخ دالر در حال حاضربود. اما  یکمترمبلغ که دولت می داد 

هم خالص در فروش  تومان 1000تومان یارانه می دهد، در حالی که آن  4000است. یعنی دولت برای هر لیتر بنزین 

زینه ها چشم پوشی هاگر از این بیت المال نمی رود و هزینه حمل و نقل و جایگاه سوخت و غیره از آن کم می شود. 

این هزینه رداخت می کند. میلیارد تومان یارانه پ 364از بیت المال  روزانه دولتبا توجه به مصرف فعلی بنزین،  ،شود

حض در توزیع یارانه های این حالت بی عدالتی م ادی که بیشتر استفاده می کنند.؟ به نفع افراست به نفع چه کسیگزاف 

های پر مصرف برخوردار  انرژی است. این نحو یارانه دادن صدقه دادن از جیب خانواده های کم مصرف محروم به خانواده

 10باال است و  دهک های است. در واقع از جیب آن فردی که خودرو ندارد و جزو دهک اول است به آن کسی که جزو

 .رودبرابر آن فرد انرژی مصرف می کند می 

 ،اندازه سهمیه داده می شود اما همچنان یارانه زیادی که به یارانه را بهتر می کند.توزیع عادالنه سهمیه بندی بنزین، 

قف نداشته باشد، یارانه س اگر نرخ دوم هر عددی باشد اما .البته کنترل شده است و کاهش پیدا کرده است کهوجود دارد 

قرار  مزار تومان هه 4یا  3اگر فرضا نرخ دوم را  قاچاق خیلی کمک نمی کند.کاهش پنهان را کاهش می دهد اما به 

به طور  خ دوم هم یارانهدر نرپس  از طرفی جامعه چقدر ظرفیت افزایش قیمت را دارد؟ دهیم باز هم قاچاق آن سود دارد.

به هر حال یک هیم اگر نرخ دوم را قیمت واقعی فعلی قرار ند از طرفی حتی قط کم می شود.و ف کامل حذف نمی شود

تقاضا برای بنزین کم  کشش قیمتیاز طرفی  .در جامعه اررگذار خواهد بود تورمی ایجاد می کند به خصوص بار روانی آن

امسال  باقیمانده از اهم 5 – 4. در این پایین نمی آید آنمصرف  بنزین، یعنی با دو نرخی کردن .صفر است به نزدیک و

خواهد  لحاظ جه سال آیندهبود درد دولت اگر بخواهد این کار را بکند یمیا ربه نظ .به وجود نیایدبهتر است شوک قیمتی 

 کرد.

خ دوم هم کنترل شده نرمصرف در  میزان باید به این شکل نیست. متیبه نظر می رسد دولت به دنبال راهکار تغییر قی

کند. لذا ممکن است بری دولت برای قاچاق می خواهد فک می رسد. به نظر وجود داردباشد چرا که همچنان انگیزه قاچاق 

 .الزام به استفاده از کارت سوخت باشد ولی سهمیه بندی را مطرح نکند

 دو راهکار غیر قیمتی برای جلوگیری از قاچاق سوخت

د شد که هزینه زیادی دربر داشت اما به قدری برای کشور ارزش داشت که سامانه کارت سوخت ایجا 86در تیر ماه سال 

ظاهرا هزینه سرمایه گذاری آن در کمتر از یک ماه برگشت. آمارها نشان می دهد که در آن سال، میانگین فروش روزانه 

لیتر در روز بود و سال  میلیون 73میلیون لیتر کاهش داد. سال قبل از آن میانگین مصرف  10بنزین صمصرف + قاچاق( را 

وزارت نفت بنزین  94در خرداد سال  میلیون لیتر هم رسیده بود. 55میلیون لیتر رسید. حتی روزهایی بود که به  64به  86

که این به قاچاق  داده شدرا تک نرخی کرد و این یعنی زمزمه کم رنگ کردن و حذف تدریجی کارت سوخت، هشدار 
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. از طرفی اگر قبل از آن سامانه ای و نظارتی نباشد به راحتی تانکر حامل سوخت می سوخت از جایگاه کمک می کند

 تواند بین راه مسیرش را عوض کند و جای دیگری برود.

تر بنزین که قاچاق می میلیون لی 15-10که بسیار هم مهم است، در حال حاضر سود  اگر صورت مسئله فقط قاچاق باشد

ست. این موضوع را می میلیون ایرانی می دهد بیشتر است و این یک فاجعه ا 80ولت به شود از هزینه یارانه ای که د

ود. یکی الزام به استفاده در راهکار غیر قیمتی دو موضوع اصلی باید حتما انجام ش توان با احیای کارت سوخت حل نمود.

ه رگیری تا رساندن بنظارت قدرتمند از بادر جایگاه های سوخت و دیگری توسعه  کارت سوخت شخصیاز 

ت است که است. بخش اول مربوط به قاچاق سوخت با برداشت از جایگاه های سوخت است. درس جایگاههای سوخت

بنابراین  کنترل می شود. در این طرح سهمیه بندی مطرح نیست اما افراد آن قدر هوشمند هستند که بدانند آمار مصرفشان

کنیم. وقتی مردم  و ایجاد تورم ، فقط الزام کارت سوخت شخصی را تاکید با همین قیمت بنزین و بدون شوک قیمتی

که میزان مصرف  بدانند و در تلویزیون هم تاکید شود که استفاده از کارت سوخت شخصی ضروری است پس می فهمند

برای کار  است که لیتر بنزین بخرد در سامانه معلوم می شود و مشخص 500کنترل می شود. پس اگر کسی در یک روز 

دی برداشت شود با فرد دیگری گرفته است. باید شفاف سازی صورت گیرد تا افراد بدانند که اگر بنزین به طور غیر عا

لیتر بنزین نیاز دارد.  100د ساعت هم در جاده باشد به اندازه دو باک بنزین یعنی حدو 15برخورد می شود. اگر یک راننده 

استفاده می کند. در سیستم  لیتر بنزین برداشت کند معلوم است غیر عادی 200روز بخواهد اما اگر این فرد برای مثال هر 

ها بنزین زده است مشخص است که این فرد با این کارت سوخت در فالن روز فالن مقدار بنزین زده است. اینکه کجا

یگاه را نزدیک ق بعد از جاهم مشخص است. پس سیستم خوب می تواند اطالعات دقیق داشته باشد. این موضوع قاچا

 هم نیست.به صفر می کند. آن مقدار جزئی که آن هموطن مرزنشین، قاچاق کند آنقدر کوچک است که خیلی م

 گفته استاچاق کاال و ارز یکی از نمایندگان ستاد مبارزه با ق .بخش دوم مربوط به حجم عمده قاچاق قبل از جایگاه است

ی کرده اند. میانگین است. دستگاه های نظارتی در این حوزه مسئول هستند و کوتاه به تازگی کارهایی در حال انجام

روی کارت کید تاضمن در  رشد داشته است که بخش عمده این رشد مربوط به قاچاق است. %11فروش نیمه اول سال 

حوی پایش شود که نه سوخت برای جایگاه اما واضح است که قاچاق اصلی قبل از جایگاه است. سامانه نظارتی باید ب

قصد باید مشخص باشد. چیزی متانکرها وسط راه مسیر را عوض نکنند. تانکرها در مبدا باید بارنامه داشته باشند. مبدا و 

ا تا جایگاه و بعد از جایگاه با مانند پیمایش گازوئیل وسایل نقلیه سنگین که وجود دارد. تقویت سامانه نظارتی از نقطه مبد

 ی تواند با همین نرخ ها و بدون ایجاد تورم قاچاق را نزدیک به صفر رساند. کارت سوخت، م

میلیون  95روزانه بنزین حدود  در حال حاضر پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، ما را از واردات بنزین بی نیاز کرده است. تولید

هزار میلیارد تومانی  4لی ا 3ر ماه سود یک سری باندهای قاچاق د نباید لیتر است و امکان صادرات بنزین هم وجود دارد.

 از قاچاق سوخت ببرند.
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 ۲6یانرژ یمصرف حامل ها یریتراهکار مد «گذارییمتنظام ق»اصالح  

مدیر عامل شرکت و  های نفت، گاز و پتروشیمینایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراوردهاحسان باقریان، به گفته 

ضا هم باال می رود. پس سیکل افتاده ایم که هرچه عرضه را باال می بریم، تقا در حال حاضر در یک ،پتروپاالیش مهان

ت می کنیم که بنزین بهتری ما باید از سیاست های ترکیبی استفاده کنیم یعنی در عین حال که پاالیشگاه هایمان را تقوی

 حمل  نقل عمومی را تقویت کنیم. بلکه باید تولید کنند باید بدانیم از یک جایی به بعد دلیلی برای تولید بیشتر وجود ندارد،

موضوع  ی؟ ایننفت یها فراورده یرو صادرات سا یدتول یااز مصرف باال زد، صادرات آن به صرفه است  ینبنز یدتول اگر

 ینکوچک واردات بنز یها یشگاهکردستان پاال یماالن خود اقل ، وابسته است.افتد یکه اتفاق م زمانی یطبه شرا یلیخ

برسد که  یمکن است روزکشش وجود دارد. اما م ینطور و امروز در فروش بنز ینهم ی. افغانستان و پاکستان تا حددارد

 یقابازار هدف را به سمت آفر یدکنند. آن وقت ما با یدتول ینو بنز احداث کنندباالتر  یفیتبا ک یها یشگاهخود آن ها پاال

مثال  ی. برایستر از ذهن نشود دو یداپ ینبنزاز نفت خام با ارزش تر  داتیبرسد که در تول یروز ینکه. اما ایمده ییرتغ

محصول  یکوان برسد که به عن یروز یدشا .دهد صبه خودش اختصارا  یناز بنز یبخش می تواندال ها حلّ یدتول

و  یفیتبه واسطه ک دیشا یمشبه اروپا داشته با ینصادرات بنز یماالن اگر بخواه ینکه. کما ایمنگاه کن آن به یکاستراتژ

 یددارد که از تول یرادیب چه ا. خیمبه اروپا صادر بکن یمتوان یال ها را محلّ  یدشوار باشد اما بعض یگر، این کارمشکالت د

 .یمکن یشتررا ب ین هاو صادرات ا یمکم کن نزینب

ود. این افق آینده است شبرابر  اصلی ترین راهکار قیمتی این است که تمام حامل های انرژی نرخشان با نرخ بین المللی

باعث تغییر قیمت ها در  که می تواند از امروز شروع شود. درست است که افزایش نرخ بنزین در زندگی مردم ارر دارد و

م قسمت زندگی مردم بخش های دیگر می شود. اما ما فقط روی بنزین سوبسید نمی دهیم. برای مثال نفتکوره روی کدا

فید وقتی می گویید بیشتر سدر خیلی از نیروگاه ها و بخش های دیگر مصرف نمی شود. یا در مورد نفت  ارر دارد؟ نفتکوره

چرا هنوز روی آن  درصد جامعه روستایی از نفت سفید استفاده نمی کنند پس 80درصد جامعه شهری و بیش از  90از 

 سوبسید داده می شود؟

ینچنین است. امروز باید ااق رخ می دهد. حتی در مورد رب گوجه و دارو در هر جایی که اختالف قیمت به وجود بیاید قاچ

خب  هستیمدرصد  18 یا 8به یک نقطه ای برسیم که سوبسیدها را برداریم. برای مثال در نفت سفید، اگر نگران آن 

ه باشد. با اینکه پرداخت اشتد. یا حتی دولت می تواند پرداخت ریالی یمو فقط به آن ها سوبسید بده کنیمها را شناسایی آن

 92صرف کننده به درصد م 8اما محاسنی هم دارد. مثال در نفت سفید به واسطه  محسوب نمی شود صحیحیریالی کار 

مزایایش خوراک  درصد سوبسید نمی دهیم و دیگر اینکه یک جنس را ما درکشور خراب نمی کنیم. نفت سفید یکی از

ال ها و حتی اگر گازوئیلی تفاق بیفتد همه این ها حرکت می کنند به سمت تولید حلّپاالیشگاه های کوچک است. اگر این ا

 پا بازار خوبی وجود دارد.هم در آن مانده باشد ، گازوئیل را استحصال می کنند و صادر می کنند. برای حالل ها در ارو
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رکت از بنزین حرغیب مردم به برای ت CNGیک راهکار غیرقیمتی کاهش مصرف بنزین، پایین نگه داشتن قیمت گاز 

مصارف بی رویه زیاد  به سمت گاز است. همچنین دسترسی به بنزین ارزان باید از بین برود. چراکه در غیر این صورت

ن به تنهایی کافی نیست می شود و قاچاق هم توسعه می یابد. حداقل می توان آن را پر هزینه کرد. جایگزینی گاز ارزا

 بنزین کنترل شود. بلکه حتما باید مصرف

 گاز طبیعی جایگزین ارزان بنزین

 ،( را کنار بگذاریمصایمنی HSEبحث های اگر مطالعه جامعی روی سوخت جایگزین بنزین نشده است.  به گفته باقریان،

که مصرف  شته استوجود داسیاست هایی راجع به گاز سوز کردن یا گازوئیلی کردن همیشه زمانی از لحاظ اقتصادی، 

مطالعه ای  انجامیل زیاد است رفته ایم. اما در حال حاضر که گازوئ وئیل بیشتر از تولید بوده و به سراغ گازسوز کردنگاز

ه است، این تعداد مخزن چون این قدر جایگاه گاز درست شد گفته شود که. از طرفی نباید استشده ن در این زمینه دیده

ز ده سال برگردیم اخوب است بگذاریم همین باشد چون ممکن است بعد ساز داریم و اینقدر شغل ایجاد شده است، پس 

ه سمت گازوئیل سوز شدن بو ببینیم هزینه های فرصت زیادی ایجاد کرده است و می توانستیم از روز اول با هزینه کمتر 

 در این مورد یک بررسی جدی نیاز است. سحرکت کنیم. پ

م هست. یعنی برای هو گاهی هم هر دو هستند. البته مصرف برای انرژی خوراک پتروشیمی ها به شکل های گاز، مایع 

اما خوراک مایع سودآور  کسب حرارت به طور مثال از گاز استفاده می کنند. پتروشیمی های با خوراک گاز سودآور هستند

صد شود. االن ر باید پتروشیمی با خوراک گاز هم زنجیره ارزشش که به محصول نهایی می رسد نیست. در عین حال

آن هستیم و از این موضوع  برای مثال متانول در خیلی از کشورها به عنوان ماده اولیه استفاده می شود و ما صادرکننده

 تانول را محدود کند.مخوشحال هستیم. اگر تکنولوژی الزم را نداریم، هدف گذاری ما کند است. بایستی دولت صادرات 

از را به خودمان بفروشیم. افکار از ببینیم. تک تک زنجیره ها باید سودآور باشد. حتی باید گما باید همیشه خود را خریدار گ

اه مردم شود. می توان عمومی باید توجیه شوند. با صادر کردن گاز پول هایی وارد کشور می شود که می تواند صرف رف

ی ما در همه چرخه اقتصاد های استراتژیک شود.تکنولوژی هایی را وارد کرد که منجر به بی نیازی ما از دیگران در کاال

ن اتفاق می افتد این طور نیست مانند توتال و شل و ... ای اجزا خود باید سودآور باشد. در برندهای تولید نفت خارجی بزرگ

یک نقطه ه نقطه، زیان آن که توتال بگوید من زنجیره تامینم در یک نقطه زیان دارد و در ده نقطه سود آور است و آن د

دم انجام می دهم و آن نقطه را خو 10را پوشش می دهند پس ما ایرادی ندارد آن زیان را بپذیریم. بلکه می گوید آن 

 تحمل نمی شوم.میک نقطه زیان آور را کس دیگری هست که بتواند انجام دهد پس برون سپاری می کنم و زیان را 

 همه اجزای اقتصاد ما باید سودآور باشد

اولیه یک سری شرایط دارد که حضورش در یک کشور باعث مزیت نسبی می شود. اولین نکته رعایت سودآوری  هر ماده

و ایجاد ارزش افزوده کامال منطقی خواهد بود. یعنی هیچ جزئی در اقتصادمان نباید باشد که به تنهایی خودش سود آوری 

باید بررسی کنیم با این گاز چه کنیم که بتوانیم از آن  حت کنیم،اگر ما واردکننده گاز باشیم و بهایش را پردا نداشته باشد.
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سود آوری کنیم. متاسفانه تعریف بسترهای اقتصادی از مزیت نسبی ایراد دارد. تعریفشان این است که مزیت نسبی یعنی 

 یک چیز رایگان که فقط بشود از آن پول در آورد.

گازوئیل فراوانی داریم. در  رنامه ریزی کنیم. برای مثال در حال حضر درباید بتوانیم روی آنچه مزیت و فراوانی داریم ب

زوئیل ما سولفورش زیاد حاال مثال گا شرایط کنونی تولید گازوئیل بسیار باالتر از میزان مصرفش در داخل کشور است.

 است و مشتری ما سولفور پایین می خواهد. 

ایین بیاورد و اجازه هزار لیتر( که سولفورش را پ 200شیم صمثال این را به یک مجموعه داخلی با قیمت جهانی بفرو

دانسیته گازوئیل ها کار  وصادراتش را به او بدهیم تا بازارهای جدیدی برای ما ایجاد شود. همچنین می تواند روی رنگ 

قتی نفت سفید را به . وبکند. قیمت جهانی گازوئیل از نفت سفید پایین تر است. نفت کوره از نفت سفید پایین تر است

 در دنیا گازوئیل با قیمت پایین تری فروخته خواهد شد. نند باید توجه کنند کهگازوئیل می ز

 آب: -بخش چهارم 

 اصالح نظام قیمت گذاری آب در بخش های مختلف

ان، مربوط توزیع سرانه منابع آب در جه 1کشور ایران از دیرباز به عنوان سرزمینی نیمه خشک شناخته شده است. شکل

 . 27را نشان می دهد 2008به داده های بلند مدت تا سال 

ه کشورهای با سرانه متر مکعب در یک سال بوده است و در زمر 2500تا  1800مطابق این شکل سرانه منابع آب ایران 

است بلکه به  زوده شدهسال از زمان مذکور نه تنها به جمعیت کشور اف 10متوسط به پایین قرار گرفته است. با گذشت 

ع آب ایران کمتر از این دلیل بارش های کم، منابع آبی کشور نیز تقلیل رفته است. در نتیجه در حال حاضر سرانه مناب

 متر مکعب است. 1099مقدار و حدود 

                                                 
 94اسفند  مروری بر منابع آب ایران،  موسسه تحقیقات آب، 27



23 

 

 

 توزیع سرانه منابع آب در جهان - 1شکل 

این در حالی  است. استفاده شود آن کشور در خط قرمز قرار گرفته تجدیدشونده آب درصد از منابع 60اگر در کشوری 

براساس معیارهای جهانی برای رسیدن به یک . شوددرصد منابع تجدیدشونده استفاده می 80است که در ایران بیش از 

 . 28درصد است 40 پذیر تجدید آب حداکثر استفاده از منابع ،کشور پایدار

رب و بهداشت(، صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس آمار سال منابع آبی در سه بخش شهری صش

می گشته است. این عدد برای منطقه جنوب  رهاسازی کشاورزی بخش برای کشور آب منابع از%  92 حدودهای گذشته 

خش شهری و صنعتی بوده است. میزان برداشت آب جهت مصرف در ب %70و  %84غرب آسیا و جهان به ترتیب برابر با 

بوده است. این آمار برای کشورهای جنوب غرب آسیا و جهان در بخش شهری به  %2و  %7در ایران به ترتیب برابر با 

 .29بوده است %19و  %7و در بخش صنعتی به ترتیب  %12و  %9ترتیب 

 بخش کشاورزیآب در 

آب شیرین  درصد 70 حدودعیت در تمام دنیا است که این یک واق»در همین رابطه رضا اردکانیان، وزیر نیرو گفته است: 

های شیرین در بخش شود که در مناطق خشک و نیمه خشک این میزان مصرف از آبدر بخش کشاورزی مصرف می

مصرف صحیح آب، بیشتر متوجه به رسد. بنابراین طبیعی است لزوم توجه درصد می 95تا  85کشاورزی به حدود 

به سمت استقرار  ی حوزه کشاورزی باشد پس باید با همکاری نزدیک وزارت جهاد کشاورزیترین بخش مصرف یعناصلی

نکته قابل توجه در مصرف آب بخش کشاورزی این است که بخش « 30.الگوهای مناسب کشت در هر منطقه حرکت کنیم

و نه تنها در زمین های زیادی از آبی که به اسم کشاورزی رها سازی می شود در مسیرها و کانال ها تبخیر می گردد 
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 94اسفند  مروری بر منابع آب ایران،  موسسه تحقیقات آب، 29
 272807 عیار آنالین، کد خبر: 30
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حدود یک  ما متوسط بارش باران در کشورکشاورزی استفاده نمی شود بلکه به ذخایر آب زیر زمینی نیز اضافه نمی گردد. 

بنابراین اگرچه در حال حاضر بهره وری مصرف  31.هستیم آب سه برابر دنیا هم شاهد تبخیر عین حالسوم دنیاست، در 

% از برداشت آب از منابع، تماما به زمین های کشاورزی  90ن است اما این بدان معنا نیست که آب در کشاورزی بسیار پایی

 می رسد و به دست کشاورز مورد بهره برداری قرار می گیرد. به نظر می رسد در این بخش دو مشکل کلی وجود دارد:

 هدر روی آب از طریق تبخیر زیاد از زمان رهاسازی تا رسیدن به دست کشاورز -1

 ا اقلیمبهدر روی آب در زمین کشاورزی به صورت هایی نظیر آبیاری غیر بهره ور و کشت نامتناسب  -2

بنابراین برای اصالح مصرف در بخش کشاورزی نمی توان به کاهش تولید و کوچک سازی بخش کشاورزی در کشور 

متاسفانه » ر این رابطه بیان کرده است:به عنوان راهکار اصلی نگاه کرد. کاوه مدنی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست د

 این نگاه که ناشی از عدم اشراف و اطالع مطرح کنندگان آن به نقش کشاورزی در اقتصاد اجتماعی ایران صاشتغال زایی(

و به راحتی هم نمی توانیم نگرش مردم به این موضوع را است در جامعه رواج پیدا کرده  ،اهمیت امنیت غذایی است و

هیم. مرور سوابق موجود برای تبادل نفت و غذا، چالش های تامین گندم، گستره تحریم ها در دوران های مختلف تغییر بد

و شرایط و موقعیت سیاسی خاص کشور، اربات میزان اهمیت و درستی دغدغه امنیت غذایی در ایران است اما باید توجه 

ته امنیت غذایی نیز دارای تعریف مشخص و الب سان نیست.داشته باشیم که امنیت غذایی لزوما با خودکفایی غذایی یک

علمی است و اگر بر آنچه که در این حوزه می خواهیم، اشراف کامل داشته باشیم، می توانیم با توسعه الگوی کشت بر 

 «32از سایر منابع کشور همچون منابع آب و خاک نیز حفاظت کنیم. ،اساس آمایش سرزمین ضمن تامین امنیت غذایی

سئله دیگری که در این حوزه وجود دارد، عدم دسترسی به اطالعات و آمار دقیق به خصوص در برداشت از آب های م

تکمیل مطالعات پایه را  وگردآوری  ،فافیت اطالعات، شناساییش زیر زمینی به وسیله چاه است. کاوه مدنی در این رابطه،

 آب میزان : در حالیکه هنوز آمار درستی از ه استو گفتانسته دبرنامه ریزی درست  برای ضرورت مهم و انکار ناشدنی

به تجربه کشورهای موفق  توجهبا  .ندارد، چطور می شود برنامه ریزی دقیقی در این حوزه داشت وجود کشور تجدیدپذیر

عات به در این حوزه، یکی از وظایف مهم دولت اعالم مستمر، دقیق و درست وضعیت منابع آبی و انتقال درست اطال

و  همانطور که شاخص بورس و آلودگی هوا به صورت روزانه اعالم می شود، وضعیت منابع و مصارف  استمردم و جامعه 

 «33.آب در کشور هم باید به صورت روزانه اعالم شود تا باور و همراهی مردم را به دنبال داشته باشد

 آب در بخش شهری صشرب و بهداشت(

به فروش می  ریال 4809 به طور متوسط به مبلغ شود کههزینه میریال  10434 ،کعب آببرای هر مترمدر حال حاضر 

سرانه مصرف آب در ، ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرومعاون مدیرکل دفتر برنامه. به گفته هدایت فهمی، 34رسد

رخی از مناطق کالن شهرهای لیتر در شبانه روز به ازای هر نفر است که این رقم در ب 220شهرهای ایران هم اکنون 

                                                 
 1665163 خبرگزاری تسنیم، شناسه پیام: 31
 283845 عیار آنالین، کد خبر: 32
 283845 عیار آنالین، کد خبر: 33
 1397ریور گزارش ماهانه صنعت آب و برق، شه 34
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عمال دولت در  چندی پیش وزیر نیرو با اشاره به اینکه 35.رسدلیتر در شبانه روز می 300کشور مانند تهران به بیش از 

اگر فردی در مصرف آب اسراف که سوال اینجاست » گفته بود: کندای پرداخت میهظقابل مالح یارانه ،شرب آب بخش

و از جیب اقشار ضعیف این کرد کند آیا برای آن فرد نیز باید از دولت سوبسید دریافت میفاده کرده و بیش از الگو است

توجه  .منابع پرداخته شود؟ چرا که هر چه دامنه سوبسیدها را گسترش دهیم فشار به اقشار ضعیف جامعه وارد خواهد شد

ه چون میزان مصرف بخش شرب در کل کمتر ما به بخش کشاورزی و فاصله گرفتن از بد مصرفی به این معنا نیست ک

از هشت درصد کل آب مصرفی است پس ما در این بخش مشکل جدی نداریم. بلکه باید در این زمینه نیز به سمت 

چرا که برای همین تهران بزرگ آب و منبع جدیدی نداریم که بتوانیم تامین کنیم و . تر مصرف برویمهای صحیحشیوه

 36«.و مصرف را با همین آب موجود پاسخگو باشیم باید رشد معقول جمعیت

با اینکه هم اکنون نظام تعرفه گذاری آب در بخش خانگی به صورت پلکانی افزایشی می باشد اما همچنان در پله های 

اما ارزش آب شرب به جهات باالتر، یارانه پنهان وجود دارد. گرچه سهم آب شرب در سبد مصرف منابع آب اندک است 

امروزه تنها مسئله اقتصاد آب مطرح نیست. ما حتی اگر کشور  .ابل مقایسه با سهم آن از کل مصارف آب نیستدیگر ق

های آبریز باید به یاد داشته باشیم در اکثر حوضه ،رروتمندی باشیم و بخواهیم به رروتمندان نیز یارانه مصرف آب بدهیم

زم است تعرفه های آب شرب خانگی با توجه به تورم ساالنه بنابراین ال 37.کشور آب بیشتری برای مصرف وجود ندارد

به نحوی بهبود یابد که برای مشترکین پر مصرف منجر به کاهش مصرف  IBTکشور و البته استفاده از مدل هایی نظیر 

 شود و برای مشترکین کم مصرف با طرح های تشویقی انگیزه کنترل بیشتر مصرف را ایجاد کند.

هدف »بیان کرده بود:  .گذاری آب باید حداقل دو هدف عمده را محقق سازدنظام تعرفهاشاره به اینکه  رضا اردکانیان با

این مهم  ت.ها به ابزاری برای کمک به عدالت اجتماعی اسنخست آشکار شدن ارزش ذاتی آب و هدف دوم تبدیل تعرفه

و بهبود اقتصاد آب به هیچ عنوان به معنی فشار  ها به قصد اصالح الگوی مصرفرا باید به یاد داشت که اصالح تعرفه

به کار بگیریم  یهایدهند روشهای گوناگون اقتصاد اجتماعی به ما اجازه مییکسان اقتصادی به تمامی اقشار نیست. مدل

تری از ها حتی حمایت اجتماعی مناسبکه ضمن تاریرگذاری بر اصالح الگوی مصرف و بهبود شرایط اقتصادی شرکت

 38«.پذیر صورت بگیردهای کم درآمد و اقشار آسیبهگرو

. طبق 39و به صورت پلکانی افزایشی است 1گانه شهر تهران، مطابق جدول 22در حال حاضر تعرفه آب خانگی در مناطق 

این جدول روند افزایشی قیمت آب شرب خانگی بر اساس پله های مصرفی در دو مرحله افزایش بیشتری پیدا می کند. 

% افزایش می  100متر مکعب  40% و با عبور از  76.5متر مکعب به اندازه  25ی که با عبور از مصرف ماهانه به طور

 .یابد

                                                 
 73389 پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، کد خبر: 35
 272807 عیار آنالین، کد خبر: 36
 پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو 37
 پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو 38
 سایت شرکت آب و فاضالب استان نهران 39
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 ، از شهریور ماه سال جاریگانه شهر تهران بر اساس طبقات مصرف 22تعرفه آب مناطق  – 1جدول 

 آب در بخش صنعت

% است. این عدد  2های گذشته، سهم بخش صنعت از منابع آب تجدید پذیر کشور تنها  بر اساس آمار ذکر شده در سال

در مقایسه با میزان جهانی آن به وضوح کمتر است و این در حالی است که صنعت باالترین بهره اقتصادی را از آب 

ر و متوسط جهانی در نموداری از مقایسه بهره وری اقتصادی آب ایران، برخی کشورهای دیگ 2حاصل می کند. شکل

. همان طور که مشاهده می شود بهره وری آب در صنعت در ایران حدودا یک هفتم 40است بخش صنعت و کشاورزی

 متوسط جهانی است.

                                                 
 94اسفند  مروری بر منابع آب ایران،  موسسه تحقیقات آب، 40
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 کشاورزی و بهره وری آب در ایران و جهان در صنعت - 2شکل 

فقدان ارزش اقتصادی »: گفته بود آبیملی سازگاری با کم نشست تخصصی پیرامون کارگروهدر  چندی پیش وزیر نیرو

های و حتی فناوریبد های صنعتی در کشور آنگونه که باید گسترش نیاآب باعث شده بازچرخانی و استفاده از پساب

به بهبود  توان به ابزاری برای ترغیب صنایعرشد مناسب پیدا نکند. بنابراین اصالح تعرفه گذاری را می ،متناسب برای آن

 41«.ها مبدل کردفناوری و اصالح کردار محیط زیستی آن

قیمت آب در شهرهای مختلف با توجه به نحوه تامین آب و شرایط جغرافیایی آن منطقه متفاوت است. برای مثال مهر 

هزار  25 متریانتقال آب از خلیج فارس به اصفهان، اواخر سال گذشته بیان کرده بود که  علی زاده، استاندار اصفهان،

در حال  1. بر اساس جدول42کندیک هزار تومان پرداخت می ،دارد اما صنعت، برای هر مترمکعب آبتومان هزینه برمی

 تومان به ازای هر متر مکعب است. 600حاضر در شهر تهران، نرخ تعرفه بخش صنعتی، 

 این و شود می تامین زمینی زیر منابع از زیکشاور و صنعت شرب، در مردم نیاز درصد 50بیش از  این سال های اخیر در

 در بلکه شد؛ نخواهند احیا منابع این سالیانه بارش بار دو یا یک با و روند می پیش اضمحالل و نابودی سوی به منابع

 .43بازگردند اول حال به منابع این تا کشید خواهد طول سال 20 بارش، شرایط بهترین

                                                 
 رسانی وزارت نیرو پایگاه اطالع 41
 نشریه خبری، تحلیلی و پژوهشی مهندسی آب 42
 1394، وزارت نیرو، تیر آینده سیمای و فاضالب و آب و آب بخش های برنامه وضعیت گزارش 43
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 آبی استسازگاری با کم آبی، کلید قفل بی

باید بگوییم که چون در مورد آب شرب ن ،صادق یونسلو، مدیر دفتر مدیریت مصرف آب و کاهش آب بدون درآمدبه گفته 

ب بد مصرف آاز کل مصرف آب است پس رهایش کنیم و روی بخش های دیگر تمرکز کنیم. در این بخش هم  %8این 

مانند ایران، ور خشکی برای کشاین مقدار لیتر در روز است.  200می شود. میانگین مصرف کشور برای هر نفر نزدیک به 

 .دارداصالح  نیاز به وضعیت مصرف، این بنابراینعدد باالیی است. 

 تاس %23سهم آب بدون درآمد از مصرف آب شرب تهران 

ب و ه شرکت آاز مصرف آب شرب استان تهران را آب بدون درآمد تشکیل می دهد. یعنی آبی ک %23در حال حاضر 

قسیم می شود؛ فاضالب آن را تولید می کند اما از مصرفش درآمدی کسب نمی کند. آب بدون درآمد به سه بخش ت

 د.بخش اول هدر رفت واقعی، بخش دوم هدر رفت ظاهری و بخش سوم مصارف مجاز بدون درآمد می باشن

کستگی خط انتقال شانشعاب یا  تقال وی شبکه، خط انتهدر رفت واقعی آبی است که از دست رفته است، مثال بابت نش

 ست.ا %9.5رخ داده است و واقعا آب از دست رفته است. سهم هدر رفت واقعی از آب های بدون درآمد 

 یبابتش پول دتوان نمی آب و فاضالبدر هدر رفت ظاهری، ظاهرا آب هدر رفته است ولی آبی از دست نرفته است بلکه 

 8ال در یک ساعت م هستند مثال شیر آبی که چکه می کند یا کولر آبی که معمو. یکسری مصارف خیلی ککنددریافت 

نتورهای دقیق تر در دنیا توان اندازه گیری ندارند. ک فعلیلیتر آب مصرف می کند. اینگونه مصارف را کنتورهای  10تا 

زینه برگردانده شود. ا این هوجود دارد اما گران است و با توجه به قیمت ارزان آب در ایران سال ها طول می کشد ت

اندازه  لیتر 8الی  7.5یعنی در محدوده دبی های پایین با دقت  Cهستند. کالس  Dو  Cدر رده کالس  فعلیکنتورهای 

ا دارد. بخشی از همین خط %40 – 30گیری می کند و کمتر از این را اندازه گیری نمی کند. اگر هم اندازه گیری بکند 

ت آب است اما از هدر رف آبفابه دزدی های آب است. یعنی انشعاب غیر مجاز که از دیدگاه  هدر رفت ظاهری مربوط

 %10.5الی  10 . هدر رفت ظاهری برای تهراندریافت نشده استآن  بابتدیدگاه مشترک مصرف شده است فقط پولی 

 است.

. که دداروجود ش نشانی هزار شیر آت 21مصارف مجاز بدون درآمد مانند استفاده آتش نشانی است. مثال در تهران حدود 

برداشت  از آن تد،آتش نشانی برای پر کردن ماشین های آتش نشانی و خاموش کردن آتش سوزی هایی که اتفاق می اف

گر آتش سوزی شد، تر یک شیر آتش نشانی گذاشته شود که ام 150می کند. در طراحی شبکه های توزیع می گویند هر 

اما  بینندمردم میستند را هاستفاده کنند. این شیرها دو نوع هستند یکی زمینی و یکی ایستاده است. آنهایی که ایستاده 

از کل آب بدون ه می کند. . این شیرها هیچ کنتوری ندارند و در دسترس آتش نشانی است و استفادندزمینی ها را نمی بین

 مربوط به شیر آتش نشانی است. %2درآمد تهران، حدود 

! به این صورت کرداست. برای تولید آب باید آب مصرف  باقی می ماند. این مقدار مربوط به تصفیه خانه %23از  1.5%

ما می گیرند و بعد  که زمانی که آب در فرایند تصفیه از صافی ها رد می شود، یکسری امالح و مواد شناور را صافیهای
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یعنی  نداین صافی ها، آب و هوا را با فشار از پایین بر می گردانتمیز کردن مجدد از مدتی کثیف می شوند. برای 

backwash را برای  %3. طراحی های خود تصفیه خانه های آب این است که هر چه قدر آب تولید کردند ندمی کن

backwash  را که به عنوان دور ریز تلقی  %3است. در واقع آن  %1.5حدود  و فاضالب در شرکت آباستفاده کنند. اما

و به اول  ندتا ته نشین شود. سپس از رویش آب را برمی دار ندبلکه در بسترهایی قرار می ده ندمی شود، دور نمی ریز

از آب برای شستشو  ،بر می گردد. همچنین برای بعضی از قسمت های مخزن و دوباره به فرایند تصفیه ندخط می ریز

باید شستشو شود بعد به کنتور متصل گردد. خود این آب ها هم  کنند. یا برای مثال لوله را که تعمیر می شودمیاستفاده 

 هستند. %0.5حدود 

 دالیل بد مصرفی آب در کشور

قیمت آب بر می گردد.  بخشی از بد مصرفی به آداب و رسوم و عادات مصرفی ما بر می گردد. بخشی بهبه گفته یونسلو، 

اگر  ی دارند.یباال که ذاتا مصرف یبخشی هم به تجهیزات مرتبط با آب برمی گردد مثل دوش ، فالش تانک ، شیرآالت

 ت کنیم.اگر همه آب های دنیا را برای کشور خودمان بیاوریم، نمی توانیم مدیری نشوند،اینها اصالح 

استفاده کنیم. کم  ت که بدانیم همین آب هایی که داریم را چه طوریکی از بهترین روش های تامین آب این این اس

درست استفاده  مصرفی نه بلکه مصرف بهینه کنیم. اگر همین سهم کم آب از مصرف کل که در شبکه خانگی است را

ند که های پر آب هستنیازی به حفر چاه، خط انتقال و تصفیه خانه نداشته باشیم. خیلی از کشور %20کنیم شاید تا 

ای لیتر صرفه جویی کنیم. این عدد به از  60 – 50لیتر است. پس به ازای هر نفر ما شاید بتوانیم  130-120مصرفشان 

ه باشد، میزان مصرف لیتر صرفه جویی وجود داشت 50میلیارد(، عدد بزرگی است. اگر  7از مصرف کل صیعنی حدودا  7%

 اریم.فه جویی می شود. پس ما در بخش شرب بد مصرفی دمیلیارد صر 1.7یک چهارم می شود. یعنی حدود 

ضررش را فرد بدمصرف، یی فایده ای ندارد باید یک جا بگوییم، یکم مصرف دائما ازاز طرفی اگر قیمت آب پایین باشد و 

 ننده وجود داشتهکلمس کند. اگر اختالف قیمت هر چند کم، بین تجهیزات مرسوم فعلی و تجهیزات کاهنده و کنترل 

 باشد، باز هم به علت قیمت پایین آب به سراغ این تجهیزات نمی روند.

صدر  نلیتر بنزی 14-13کسی که پیکان دارد بد مصرف می کند؟ این ماشین  برای مثال، موضوع دیگر تجهیزات است.

صاحب د. پس کن لیتر مصرف می 4کند. در حالی که ماشینی در ژاپن ساخته می شود که  مصرف می کیلومتر( 100

با یک بار  فالش تانک در برای نمونه، هم درست کنیم.را باید ابزار  بنابرایندر این اختالف مصرف نقشی ندارد.  خودرو

یتر آب مصرف می ل 6لیتر یا  3لیتر آب خالی می شود. در حالی که فالش تانک هایی هستند که  20الی  13کشیدن 

لیتر در دقیقه آب  20ا ت 18بین  استفاده می شود،هایی که در خانه ها  دوش همچنیندارد.  فردکنند بسته به نیازی که 

ایی داریم که آب را با می شود. ولی دوش ه لیتر 180برابر بادقیقه زیر دوش بایستد  10مصرف می کند. یعنی اگر کسی 

لیتر  60برابر بادوش باشد  دقیقه زیر 10لیتر در دقیقه آب مصرف می کنند. اگر  9تا  6هوا قاطی می کنند و حداکثر بین 

 لیتر است. 120می شود. تفاوتش 
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 د قفل بی آبی، سازگاری با کم آبی استیکل

آب سه ویژگی دارد. آب تولید شدنی نیست. دوم اینکه کاالی استراتژیک است و قابل انتقال نیست صدر انتقال از یک 

ز اصفهان به یزد(. سوم اینکه هیچ جایگزینی هم ندارد. حوزه به حوزه دیگر مشکالتی پیش خواهد آمد مانند انتقال آب ا

د قفل یکل برای مثال وقتی برنج گران شد، به سراغ محصوالت گندم مانند ماکارونی رفتند، اما آب اصال جایگزین ندارد.

 ی ندارد.تا زمانی که ما این بدمصرفی را داریم، هر چقدر هم آب بیاوریم فایده ا بی آبی، سازگاری با کم آبی است.

متر  1000ی هر نفر کمتر متر مکعب آب بوده است. االن به ازا 7000در ایران به ازای هر نفر  1330در سال های حوالی 

مین به اندازه زمکعب شده است. حجم بارندگی که مشخصا کم شده است و جمعیت هم زیاد شده است. افزایش گرمای 

ال جاری می شده است و تر نیز شده است. احداث سد به تبخیر آبی که قبدرجه باعث تبخیر بیش 2یک درجه و خاورمیانه 

سد را می بینیم اما  ودر زمین فرو و به سفره های زیرزمینی می رفته است، کمک کرده است. ما اگر کاهش آب دریاچه 

 کاهش آب سفره زیرزمینی را نمی بینیم که معزل بزرگی است.

ست. این قیمت تومان ا 400تومان و قیمت فروش هر متر مکعب حدود  1200قیمت تمام شده یک متر مکعب آب شرب 

 2000رش حدود ریال است در حالی که بطری آب معدنی یک لیت 3مجمع برای پارسال است. قیمت آب شرب هر لیتر 

قعا آب نیست کنند که وا . باید همه باورنقش بسزایی داشتتومان است. چرا کمربند ایمنی را همه می بندند؟ جریمه ها 

برای آیندگان ما نیز بلکه ت برای ما نیس موجود،این آب تمام و اگر نباشد باید از آب های آلوده استفاده کرد. به عالوه 

 ت.هس
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 تاثیر اصالح نظام قیمت گذاری بر کاهش شدت انرژی( ۲
صرف انرژی ممیزان انرژی در اقتصاد است. شدت انرژی،  بخش عملکردچگونگی شدت انرژی معیاری برای مقدمه: 

رژی است. به عبارتی، صاولیه یا نهایی( برای حصول یک واحد تولید ناخالص داخلی، تعریف می شود که عکس کارایی ان

نرژی باالتر است. انرژی کمتری مصرف شود، شدت انرژی کمتر و کارایی ا ،معین GDPهر چه به ازای حصول یک واحد 

ند گرمایش و سرمایش، فاده می شوند یا مستقیما برای خدمات زندگی مردم صمانکلیه حامل های انرژی که در کشور است

ح روشن است که حمل و نقل و رفاهی( به مصرف می رسند و یا صرف سوخت صنایع و نیروگاه ها می گردند. به وضو

الح روش های ر اصافزایش بازدهی تجهیزات، ابزار آالت و خودروها و همچنین جلوگیری از هدر رفت انرژی در کنا

دت انرژی مصرف نتیجه اش کاهش مصرف در ازای حصول همان نتیجه قبلی خواهد بود و این به معنای کاهش ش

گان و تصمیم گیران است. قطعا ارزش نهادن به حامل های انرژی با تخصیص قیمت مناسب به آن ها، مردم، تولیدکنند

 کرد. دولت را ملزم به توجه و عمل به موضوعات مذکور خواهد

 برق: -بخش اول 

 تاثیر اصالح نظام قیمت گذاری برق بر کاهش شدت انرژی

درصد سهم  80.9گیگاوات ساعت بوده است. از این میزان مصرف،  235482.4برابر با  1394مصرف برق کشور در سال 

. 44ل و نقل استبخش های خانگی، صنعتی و کشاورزی است و باقی مصرف مربوط به سایر بخش ها اعم از تجاری و حم

درصد افزایش داشته است. یعنی در پایان برنامه پنجم  25سال گذشته حدود  5نسبت به  1394مصرف برق در سال 

 . 45درصد بیشتر شده است 25توسعه، مصرف برق کشور نسبت به پایان برنامه چهارم 

درصد افزایش مصرف  37نشانگر حدود  همین مقایسه میان مصرف برق کشور در پایان برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم

 . 46است

حال باید دید آیا معیارهای رشد اقتصادی نیز متناسب با همین افزایش مصرف، در طی دو برنامه توسعه، رشد و نمو داشته 

 33به ترتیب برابر با  1394تا  1389و بین سال های  1389تا  1384ایران بین سال های  GDPاند؟ برای نمونه، رشد 

 .47است درصد 6.5د و درص

                                                 
 1394ترازنامه انرژی سال  44
 1389ترازنامه انرژی سال  45
 1384ترازنامه انرژی سال  46
 آمار بانک جهانی 47
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 افزایش مصرف بدون رشد اقتصادی

درصدی  33ه با رشد درصدی مصرف برق همرا 37با مقایسه آمار مربوط به دو برنامه توسعه، متوجه می شویم افزایش 

 1394تا  1389های  می تواند قابل قبول باشد. اما طی سال 1389تا  1384تولید ناخالص داخلی مربوط به سال های 

وضوع نگران کننده مدرصدی تولید ناخالص داخلی رخ داده است و این  6.5درصدی مصرف برق در کنار رشد  25یش افزا

نرژی باالخص برق ابخش اعظم مصرف  1394است. از این آمار می توانیم نتیجه بگیریم حداقل در سال های اخیر تا 

انوارها رسیده است خنگی به مصارف اولیه و رفاهی به جای اینکه برای تولید و خدمات مفید مصرف گردد، در بخش خا

فته است. به رکه ارزش افزوده ای برای کشور نداشته است و همچنین بخش اعظم آن در بخش خانگی و صنعت هدر 

نبودن ساختمان ها از  عبارت دیگر بهره وری پایین خطوط تولید صنایع، بهینه نبودن تجهیزات سرمایشی اماکن و عایق

 ملی بوده که موجب هدر روی برق شده است.جمله عوا

 ی یارانه هاسازکاهش شدت انرژی با اجرای گام اول هدفمند

سبی بهتری در مقایسه نبا توجه به آنچه بیان شد، انتظار داریم شدت انرژی طی سال های برنامه چهارم توسعه وضعیت 

تا  1386ی سال های طروند افزایشی شدت انرژی  نشان می دهد که 1با برنامه پنجم توسعه داشته باشد. نمودار شکل 

مطابقت دارد. مضافا  داشته است که با مطالب گفته شده 1394تا  1389شیب کندتری از تغییرات آن در سال های  1389

ر شده تا حدودی شدت انرژی نسبت به سال قبلش حتی کاهش یافته است. از اعداد و ارقام ذک 1389اینکه در سال 

 ریت مصرف و افزایش بهره وری در کاهش شدت انرژی روشن می شود.جایگاه مدی

سالی  1389روند افزایشی شدت انرژی از بین رفته است. سال  1390و  1389در سال های  1بر اساس نمودار شکل 

ش است که گام اول قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شده است. در این سال تعرفه برق به شکل پلکانی امروزی در بخ

و به تبع آن شدت انرژی  48درصد کاهش پیدا کرد 8خانگی اصالح شد، در نتیجه مصرف سرانه برق در بخش خانگی 

کاهش یافت. عدم اجرای صحیح مراحل بعدی هدفمندسازی یارانه ها موجب افزایش مصرف در سال های بعد شد اما 

 تی، می توان در کنترل شدت انرژی موفق بود.اجرای همان مرحله اول، نشان داد که با سیاست های صحیح نیمه قیم

                                                 
 46، ص1395، ایتان، IBTشترکین پرمصرف با مدل قیمت گذاری حذف یارانه انرژی م 48
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 139449تا سال  1386نمودار تغییرات شدت انرژی از سال  -3شکل 

 

 گاز: -بخش دوم 

 تاثیر اصالح قیمت گاز طبیعی بر شدت انرژی

ت می گیرد. در صورتی که رفع مصرف حامل های انرژی با هدف رفع نیازهای روزمره، ارائه خدمات و یا تولید کاال صور

نیازهای زندگی همراه با صرفه جویی و دقت باشد و از طرفی حداقل انرژی مورد نیاز در تولید کاال و ارائه خدمات مصرف 

شود یعنی به بیان دیگر بهره وری حداکثر شود، شدت انرژی کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد. اصالح نظام قیمت 

اص گاز، در همه بخش های مصرف یعنی خانگی، تجاری، عمومی و صنعتی صشامل نیروگاه گذاری انرژی و به طور خ

ها، صنایع و پتروشیمی ها( به گونه ای که از یک سو رفاه نسبی مردم حفظ شود و همچنین صنایع استفاده کننده از 

ه سمت ایجاد ارزش افزوده و انرژی متضرر نشوند و از سوی دیگر منابع انرژی زا حفظ و صیانت شوند و در عین حال ب

سهم مصرف  1تبدیل شدن به مزیت نسبی برای کشور سوق داده شوند، یک ضرورت ملی در هر کشوری است. شکل

. چنانچه دیده می شود نزدیک به نیمی از مصرف 50نشان می هد 1394کنندگان نهایی از مصرف گاز طبیعی را  در سال 

 می شود. گاز طبیعی مربوط به بخش خانگی و تجاری

                                                 
 1394ترازنامه انرژی سال  49
 1394ترازنامه انرژی سال  50
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 سهم مصرف کنندگان نهایی از مصرف گاز طبیعی صدرصد( - 4شکل 

نعت می تواند برای کاهش مصرف گاز طبیعی که منجر به کاهش شدت انرژی خواهد شد، تمرکز روی بخش خانگی و ص

ی انرژی نشان می تفکیک حامل ها مصرف نهایی انرژی در بخش خانگی برای هر خانوار را به 2مفید واقع شود. شکل

بیشتر از دو  1394تا  1384خانوار طی سال های  دهد. همان طور که مالحظه می شود سهم گاز طبیعی در سبد انرژی

اهش یافته است و کسال سهم سایر فراورده های نفتی  10برابر سایر حامل های انرژی بوده است.  همچنین در این 

رف خانگی بوده است. البته طبیعی با نفتکوره و نفتگاز در نیروگاهها و با نفت سفید در مصا علت این امر جایگزینی گاز

ر کرده است. نکته گسترش برق و گاز در مناطق شهری و روستایی سهم این دو حامل انرژی را در مصارف خانگی بیشت

فراورده های نفتی  وا از سوخت گاز دیگر این است که برای تولید برق به عنوان انرژی مصرفی در بخش خانگی، عمدت

 در نیروگاه های حرارتی استفاده می شود.

 

 51مصرف نهایی انرژی در بخش خانگی برای هر خانوار به تفکیک حامل های انرژی -5شکل 

                                                 
 1394ترازنامه هیروکربوری سال  51

47.7

33.83
6.61

1.46

10.39

خانگی،عمومی و تجاری

صنعت

حمل و نقل

کشاورزی

مصارف غیر انرژی
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 برابر عربستان 2برابر ژاپن و حدود  8شدت انرژی ایران بیش از 

انرژی شدت  ، درباره شدت انرژی گفته است:زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیستمعاون محیط  مسعود تجریشی،

کنیم، یا نسبت به به این معناست که مثال اگر بخواهیم هزار دالر کاال تولید کنیم برای تولید آن چقدر انرژی مصرف می

برابر  8.8شدت مصرف انرژی ما  .کنیم که وضع کشور ما در این زمینه نیز خوب نیستکشورهای دیگر چقدر مصرف می

میزان شدت انرژی در ایران بنابراین  برابر عربستان است 1.8برابر اندونزی و  2برابر امارات،  3برابر ترکیه،  4.7ژاپن، 

دهد در ایران به دلیل وجود انرژی بسیار ارزان در حال هدر دادن منابع خود هستیم این اعداد نشان می .ستا بسیار باال

زمانی نرخ رشد  .در آلودگی هوا ببینیم توانیممی را آن آرار که است مشکلی این. دارد حکایت صنایع ناکارآمدی زا که 

ای از نرخ رشد اقتصادی در کشور بیشتر از نرخ انتشار بود، اما به علت ارزان بودن قیمت انرژی، انتشار گازهای گلخانه

های روز، کاهش مصرف انرژی را رقم بزند، اما ما با استفاده از فناوریاقتصادی پیشی گرفت، در حالی که دنیا توانست 

 52.به علت ارزان بودن آن نتوانستیم به این هدف دست یابیم

 نشان جدولی در که است عدد یک انرژی شدت، مدیر عامل اسبق شرکت ملی گاز ایران بیان کرده است: جراحی مظفر

 هرچه انرژی شدت ،جدول این در. هستیم جدول انتهای در تقریبا   ما متأسفانهکه کشورها کجا قرار گرفته اند.  دهد می

 برای 2011 سال در که رقمی و است 0.09 فرانسه و 0.08 ژاپن و انگلستان عدد مثال طوره ب. است بهتر باشد، کمتر

 در 0.33 عدد با هم دهن کشور و هستیم کشورها بدترین جزء تقریبا جدول این در یعنی ؛است 0.47 شده ربت ما کشور

 با شویم هند مثل بخواهیم و کنیم مصرف درست کنیم سعی اگر که است این سؤال حال. است آخر به مانده یکی جدول

 پله 2 یعنی شود؛ی م جوییه صرف روز در نفت بشکه هزار صد چند معادل که فهمید توان می سرانگشتی حساب یک

 که سالهایی همان از که داریم گازی بخاری میلیون 20 ما چه؟ یعنی دنرک مصرف بد تفاسیر این با. کنیم می صعود

 هنوز ما و است دوم جهانی جنگ از قبل برای داریم ما که هاییه شوفاژخان یا شود می استفاده هم هنوز است شده نصب

 53.دهیم می هدر را انرژی ،جهان روز دانش از اطالعی یب با که است گونه این .دهیم می قرار استفاده مورد را آنها

 بنزین: -بخش سوم 

 نقش مصرف بنزین در شدت انرژی

 های بخش از یک هر در ونقل حمل بخشاز مصرف بنزین موتور در کشور سهم بخش حمل و نقل است.  %98بیش از 

 لحاظ اقتصادی های بخش از یک هر در بخش این افزوده ارزش درنتیجه نماید، می ایفا مهمی بسیار نقش اقتصادی

 است الزم نکته این ذکر. بود نخواهد برخوردار باالیی دقت از اییتنه هب بخش این انرژی شدت بهمحاس لذا. است شده

                                                 
 285393 شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی، کد خبر: 52
 97، شهریور 156ماهنامه ندای گاز، شماره  53
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 که گیرد می صورت شخصی خودروهای سوخت نعنوا به بخش این ییانه انرژی فمصر از توجهی قابل بخش که

 و نیست هبمحاس قابل اقتصادی های حساب در آن از ناشی افزوده ارزش نگی،اخ بختش های فعالیت از بسیاری همانند

 قابل افزوده ارزش مولد که ونقل حمل بخش خدمات از ناشی خدماتی و تجاری های فعالیت رشته از بخش آن فقط

 حمل» گروه در خصوصا  خدمات بخش زیرمجموعه اقتصادی های فعالیت رشته در هستند ملی های حساب در بهمحاس

 علت به 1386 سال تا انرژی نهایی فمصر دهد، می ننشا 1شکل چنانکه.  دارند قرار« اطاتبارت و رداریباان ونقل،

 با 1386 سال در. است بوده رو روبه افزایشی روند با( CNGص فشرده عیبیگازط و گاز نفت و موتور بنزین فمصر افزایش

 افزایش و موتور بنزین های سهمیه شافزای با لیکن یافت کاهش نهایی فمصر موتور، بنزین بندی سهمیه اجرای غازآ

 بنزین های سهمیه کاهش با 1388 سال در. یافت افزایش 1387 سال در نهایی فمصر بخش این در ها، سوخت سایر

 و بندی سهمیه اجرای ادامه رغم علی 1389 - 94 های سال در لیکن شد رو روبه کاهش اندکی با نهایی فمصر موتور،

 ،(2صشکل شد رو روبه کاهش با بنزین فمصر دوره، اولیه های سال در اینکه وجود با ها یارانه هدفمندی نقانو اجرای غازآ

 پایانی دوره های سال در بنزین قیمت یتبتث و بخش این در فمصر افزایش و ونقل حمل نناوگا افزایش علت به لیکن

 سال در ولی. یافت ادامه نهمچنا هایین فمصر افزایشی روند ،(گاز نفت ویژه بهص سوخت غیرقانونی فروش چنین هم و

 ونقل حمل بخش در وردهافر این فمصر نشد منطقی و یمایشپ اساس بر گاز نفت عرضه طرح اجرای ارر در 1394

اما با  54.شد ایجاد ونقل حمل بخش در نفتی های وردهافر مجموع و وردهافر این فمصر در توجهی قابل کاهش سنگین،

و ادامه یافتن آن تا کنون، نه تنها مصرف سوخت را به علت پایین آمدن قیمت  1394 تک نرخی شدن بنزین در سال

نسبی بنزین در سبد مصرفی مردم، باال برده است، بلکه اختالف قیمت بنزین داخل با کشورهای همسایه، اشتیاق به 

 قاچاق بنزین را به شدت افزایش داده است.

 

 139455الی  1384یی انرژی در بخش حمل و نقل از سال مصرف نها -6شکل 

                                                 
 1395ترازنامه هیدروکربوری سال  54
 1394ترازنامه هیدروکربوری سال  55
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 56صمیلیون لیتر( 1394الی  1386روند  مصرف بنزین از سال -7شکل 

 57میلیون لیتر بوده است. 92میلیون لیتر و در نیمه اول امسال حدود  86برابر  96میانگین مصرف روزانه بنزین در سال 

ری در بخش های مختلف در مجموع موجب افزایش شدت انرژی خواهد شد. به طور مثال کیفیت پایین بودن بهره و

پایین سوخت و ساز خودروهای موجود در کشور در مقایسه با بسیاری از کشورها، عامل مصرف انرژی بیشتر در ازای 

میانگین مصرف بنزین  ،انهای نفتی منطقه اصفهمدیرعامل شرکت پخش فراوردهدریافت خدمت یکسان است. به گفته 

 لیتر است.  1.9لیتر و در فرانسه  2.5لیتر است، اما این میزان در ژاپن و آلمان  11کیلومتر  100ایران در 

ها بوده که موجب تمایل نداشتن مردم در استفاده دلیل مصرف پایین بنزین در کشورهای دیگر مربوط به توسعه زیرساخت

که  90الی  88، دیده می شود که در سال های  3و شکل  2با مقایسه شکل  58.از خودروهای شخصی خود شده است

مصرف بنزین سیر نزولی داشته است، شدت انرژی نیز کاهش یافته است. با اصالح تعرفه بنزین و گسترش و نوسازی 

یه اعم از نفری درو شخصی کاهش پیدا خواهد کرد و از طرفی وسایل نقلخوشبکه حمل و نقل عمومی، قطعا استفاده از 

و باری بهینه و با صرفه تر خواهد شد. بدین ترتیب مصرف انرژی در حوزه حمل و نقل کاهش یافته و شدت انرژی نیز 

 کاهش می یابد.

                                                 
 1394ترازنامه انرژی  56
 283829 شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی، کد خبر: 57
 438069 پایگاه خبری تحلیلی صراط، کد خبر: 58
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 139459شدت مصرف انرژی از ابتدای برنامه اول تا سال  -8شکل 

 

 

 

                                                 
 1395آمارنامه مصرف فراورده های نفتی انرژی زا سال  59



39 

 

  ذاریگقیمت نظام خصوص در پیشرو کشورهای قداماتا( 3

می بندند. کاهش  تعیین قیمت حامل های انرژی به کاری گوناگونی را برای ساز و کارها ،کشورهای مختلفمقدمه: 

ز کشورها انواع در بسیاری ا مصرف با استفاده از ابزار تعرفه، یکی از راه های متداول مدیریت مصرف انرژی در دنیا است.

در کل مبلغ قبض  لیات هامالیات ها در قبض انرژی از مصرف کنندگان اخذ می شود به طوری که گاهی سهم مجموع ما

یران در مقایسه با بسیاری بیشتر از سهم هزینه واقعی انرژی است. نکته قابل توجه اینجا است که قیمت آب و انرژی در ا

معه هدایت نشده است از کشورها ارزان است و از طرفی هنوز در ایران، این ارزانی انرژی به سمت دهک های ضعیف جا

 ه انرژی بهره می برند.و همه دهک ها از یاران

 در مالزی کم مصرف ها تشویق می شوند

کنند. از جمله این ها و مناطق فدرالی در حوزه تولید و توزیع برق فعالیت میهای مختلفی در ایالتدر کشور مالزی شرکت

کشور مالزی  61نو منطقه فدرالی البوا 60است که تنها شرکت تولید و توزیع برق در ایالت صباح SESBها، شرکت شرکت

 درصد از آن متعلق به دولت است. 20و  TNBتابعه شرکت  SESBدرصد از  80است. 

 ها از افزایش تعرفهمعافیت کم مصرف

های عملیاتی و نگهداری، افزایش هزینه بابت ارتقا کیفیت و قابلیت به دلیل افزایش هزینه SESBشرکت  2014در سال 

ها، اقدام به افزایش نرخ تعرفه برق مصرفی هسوبسید دولت بر روی سوخت نیروگا ها و همچنین کاهشاطمینان زیرساخت

ای که مشترکین مشترکان خود نمود. در این میان افزایش تعرفه مشترکان خانگی بر حسب مصرف صورت گرفت به گونه

درصد  25ایش قیمت بیشتر از گونه افزایش قیمتی نداشتند اما مشترکین بسیار پر مصرف حتی با افزکم مصرف تقریبا هیچ

کیلو وات ساعت بود، به ازای هر کیلو وات  300ها کمتر از هم روبرو شدند. در واقع مشترکینی که مصرف ماهانه برق آن

درصد افزایش قیمت را در قبض  9کردند و تنها به دلیل اصالح قبوض، حداکثر ساعت همان مقدار قبل را پرداخت می

کیلو وات ساعت  350تا  300سایر مشترکین افزایش قیمت داشتند، برای مثال مشترکینی که بین برق شاهد بودند. اما 

های کردند که در قبضسنت پرداخت می 33به ازای هر کیلو وات ساعت  های موجودکردند در قبضدر ماه مصرف می

زایش اعمال شد. مشترکین با مصرف رینگیت اف 14رینگیت تا  6سنت افزایش پیدا کرد و روی قبض برق از  44جدید به 

رینگیت در قبضشان اعمال گردید و مشترکینی که بیشتر از  23تا  6کیلو وات ساعت در ماه مقدار افزایش  500تا  350

درصد افزایش قیمت در قبض برقشان وارد شد. معافیت دیگری  25درصد تا  17کردند از کیلو وات ساعت مصرف می 500

                                                 
60 Sabah 
61 Labuan 
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 FiT62های تجدیدپذیر است که تحت عنوان مصرف لحاظ شده بود، عوارض مربوط به انرژی که برای مشترکین کم

 مطرح شده است. 

 

FiT چیست؟ 

های های کوچک حوزه انرژیمکانیسمی برای مشارکت مصرف کنندگان برق در کمک به توسعه طرح FiTمنظور از 

محاسبه  SEDAمشارکت که توسط نهادی به نام  مگاوات در کشور مالزی است. میزان این 30تجدیدپذیر تا ظرفیت 

درصد از مبلغ قبض  6/1برای هر مشترک به میزان  FiTشود. مقدار گردد به شکل عوارض در قیمت برق وارد میمی

کننده است. به این ترتیب همان طور که در جدول مشخص است، آن مشترکی که میزان بیشتری برق مصرف آن مصرف

برای  SESBبیشتری نیز پرداخت خواهد کرد. همچنین شرکت  FiTپردازد، مقدار مبلغ بیشتری می کند و به تبع آنمی

کنند را از کیلو وات ساعت و کمتر از آن در ماه مصرف می 300تشویق مردم به مصرف کمتر برق، مشترکین خانگی که 

 .63معاف کرده است FiTپرداخت 

 ها جهانی قیمت اناتنوسسازی خنثیتنظیم مالیات فروش سوخت برای 

در کشور شیلی قیمت سوخت های فسیلی با شرایط بین المللی بازار تنظیم می شود. این تغییر قیمت در همه سطوح حتی 

خرده فروشی سوخت در ایستگاه های خدمات شهری نیز وجود دارد. اما از یک نوع مالیات ویژه فروش سوخت به نام 

IEC سیستم  2011ده می شود. در فوریه برای کنترل این تغییرات استفاSIPCO  صسامانه صیانت در مقابل تغییرات

                                                 
62 Feed in Tariff 

63 https://www.sesb.com.my 

https://www.sesb.com.my/
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 FEPCOقیمتهای بین المللی سوخت( با هدف کاهش عدم قطعیت قیمت های داخلی محصوالت نفتی معرفی و جایگزین 

 صصندوق تثبیت قیمت فراورده های نفتی( شد.

SIPCO وخت خودرویی تاریر تغییر پذیری قیمت چهار نوع س را پوشش می دهد و بنگاه های تجاری کوچک و متوسط

یژه سوخت اضافه و( را از طریق یک بخش متغیر که به صیا از( بخش اصلی مالیات CNGخودرو و  LPGصبنزین، دیزل، 

ایین قیمت های مرجع پاین بخش به وسیله اختالف نرخ برابری واردات و حد باال یا  صیا کم( می شود تعدیل می کند.

تفاوت از قیمت م  %10می شود. این تنظیمات در صورتی اعمال می شود که قیمت های جهانی نفت بیشتر از  تعیین

 مرجع باشد. قیمت مرجع به وسیله وزارت اقتصاد تعیین می شود.

صمکانیسم تثبیت قیمت سوخت( جایگزین شد.  MEPCOبا مکانیسم جدیدی به نام  2014این سیستم در سال  

MEPCO  همان قواعد تنظیم بخش متغیر مالیات سوخت البته با برخی اصالحات، کار می کند و به بخش بر اساس

کاهش می یابد و یک حدی برای  %5رابت مالیات سوخت دست نمی زند. در این روش محدودیت تغییرات قیمت ها تا 

سو در هفته کم یا زیاد نشود. پ 5تغییرات هفتگی قیمت قرار می دهد به طوری که قیمت های هر لیتر سوخت بیشتر از 

تحت این سیستم، یک محدوده قیمتی حول میانگین قیمت های قبلی و آینده سوخت، تعیین می شود. اگر قیمت سوخت 

برای خنثی کردن این تغییرات تنظیم می شود. به این  IECاز این حد تعیین شده باالتر رود یا پایین تر بیاید، مالیات 

خنثی می شود و فشار برای مصرف کننده به حداقل  IECالحظه قیمت های بین المللی با مالیات وسیله تغییرات قابل م

 64می رسد.

 .شیلی سوخت فسیلی زیادی ندارد و به واردات وابسته است و همین مسئله، برق را در این کشور بسیار گران کرده است

درصد از انرژی این کشور  20کرد که بر اساس آن،  ، شیلی قانونی را تصویب2013در سال ذکر این نکته الزم است که 

های تجدیدپذیر های مختلف در حوزه انرژیباید از منابع تجدیدپذیر تامین شود. این قانون باعث شد پروژه 2025تا سال 

 هایگذاری در انرژیهای فسیلی در شیلی باعث شد چاره دیگری جز سرمایهدر شیلی آغاز شود. درواقع کمبود سوخت

 65.تجدیدپذیر برای آینده باقی نماند

 IBTمدل تعرفه دو بخشی در مقابل مدل 

استرالیا، روش قیمت گذاری خرده فروشی آب، در طول زمان تغییر کرده است. پیش از سال  در بیشتر مناطق شهر سیدنی

سه  IBTشیوه با مدل  ، این1993تا  1990ارائه آب برای مشترکان خانگی سیدنی به شکل رایگان بود. از سال  1988

را گرفت. تعرفه دو بخشی  IBT، تعرفه دو بخشی جای مدل 2005تا سال  1994سطحی صسه پله( جایگزین شد. از سال 

می باشد که برای همه مصارف  ساالنه صشارژ رابت( و یک شارژ بر مبنای حجم مصرف شامل یک هزینه دسترسی رابت

                                                 
 WPS Fossil Fuel Subsidy and Pricing Policies)7531(و  2014ergy overview AEPC enمراجع:  64
 34719 برق نیوز، کد خبر: 65
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بود که به حدود یک دالر در سال  1993سنت به ازای هر مترمکعب در سال   65اعمال می شود. نرخ حجمی مبنا، برابر 

 استمرار یافت. 2009معرفی شد و تا حدود سال  IBTمجددا نوعی مدل  2005رسید. در سال  2005

ع کردند. هیئت مستقل در تعرفه گذاری آب، رجو IBTشهرهای سیدنی و ملبورن مجددا به استفاده از مدل  2005در سال 

 ونه بیان می کند:را این گ IBTتعرفه دو بخشی به مدل  (، دالیل این رجوع ازIPARTنظیم مقررات و قیمت گذاری صت

 در تعرفه های دو بخشی، مشتریان آسیب پذیر با مبلغ قبض بیشتری روبرو می شوند. -1

 .دتعرفه های دو بخشی، سیگنال قیمتی ضعیف تری به مصرف کنندگان پر مصرف آب ارسال می کن -2

 تعرفه های دو بخشی، تمایزی میان مصرف اختیاری و غیر اختیاری قائل نمی شود. -3

 اما درباره عبارات باال نکات زیر نیز مطرح شده است:

ما پر جمعیت از لحاظ الزوما رفاه همه مشترکین را فراهم نمی کند. برای مثال یک خانواده کم درآمد  IBTمدل  -1

ه ازای هر نفر کمتر گیرد. در حالی که میانگین مصرف آب این خانواده ب میزان مصرف در در پله دوم قرار می

جمی کارا پیشنهاد حاز یک خانواده کم جمعیت تر است. از منظر رفاه و کارایی، مدل تعرفه دو بخشی با نرخ 

این ده شود. مقدار می شود. در این حالت بخشی از شارژ رابت می تواند به خانواده های آسیب پذیر برگردان

 بازگشتی می تواند تابعی از درآمد و تعداد اعضای خانوار باشد.

تی ضعیف و مدل تعرفه دو بخشی فقط زمانی که نرخ حجمی زیر سطح کارآمد تنظیم می شود، سیگنال قیم -2

باه برای بعضی مصرف کنندگان وحتی خود ارائه لزوما سیگنال اشت IBTفایده ارسال می کند. اما مدل بی

 فرستد.دهندگان می 

استفاده غیر اختیاری، عبارت نامفهومی است. برای مثال آب استفاده شده در فالش تانک سرویس بهداشتی، در  -3

حالت کلی در دسته آب های غیر اختیاری محسوب می شود. از طرفی میزان مصرف آب غیر اختیاری ساالنه 

  66ه قرار می گیرد.در پله مصرفی یک است و برای بیشتر مصارف غیر اختیاری در همین پل

 usage( و مصرفی صfixed charges، شامل دو بخش رابت ص67در حال حاضر تعرفه آب خانگی در شرکت سیدنی واتر

charges است. یعنی این شرکت از روش دو بخشی استفاده می کند. بخش رابت شامل هزینه آب، فاضالب، آبراه برای )

 68تنظیم می گردد. IPARTشرکت هر چهار سال از طرف بارندگی و سیالب و ... است. قیمت های این 

که در شهر پِرت استرالیای غربی خدمات رسانی انجام می دهد، در افزایش تعرفه آب  69از طرفی شرکت واتر کورپوریشن

 %6مترمکعب در سال،  500دو پله ای استفاده کرده است. به این صورت که برای مصارف تا  IBTخانگی از نوعی 

در نظر گرفته شده است. این افزایش  %40مترمکعب در سال، افزایش قیمت  500یمت و برای مصارف باالی افزایش ق

متوسط  2016-17درصدی بر اهمیت مدیریت مصرف در شرایط آب و هوایی فعلی تاکید می کند. در دوره ساالنه  40
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آن دسته از مشترکین خانگی را تحت  درصدی شارژ آب مصرفی، تنها 40مترمکعب بود. افزایش  223مصرف آب خانگی 

تاریر قرار خواهد داد که بیشتر از دو برابر متوسط مصرف خانگی، آب را مصرف می کنند. قیمت ها هر ساله توسط 

 70فرمانداری ایالتی، به عنوان بخشی از بودجه ساالنه مرور و تنظیم می گردد.

 کنونتاانقالب یمت گذاری انرژی در ایران از ق( 4

امل های انرژی و حاز ابتدای انقالب و به خصوص بعد از پایان جنگ تحمیلی، توجه به چگونگی مصرف آب و مقدمه: 

، نسبت به قیمت گذاری تعرفه گذاری آن ها بیشتر شد. هر ساله دولت ها متناسب با سیاست هایی که در پیش گرفته اند

دن قیمت یک حامل ری می تواند با افزایش، کاهش و حتی رابت مانحامل های انرژی اقدام می کنند. این قیمت گذا

جهت گیری و تعیین  بخش مهمی از سیاست های کالن قیمتی بر اساس برنامه های پنج ساله توسعه انرژی همراه باشد.

 می شوند اما در جزئیات تصمیم با دولت و هیات وزیران است.

 جمهوری اسالمی ایران مصرف و بهره وری انرژی در برنامه های توسعه

هایی با هدف توسعه جمهوری اسالمی ایران در جهات ها و برنامهاز ابتدای به رمر نشستن انقالب اسالمی ایران، فعالیت

است. با توجه به تاریر انرژی و مسائل مربوط به آن در توسعه کشور، بخشی از  گوناگون انجام گرفته و طرح ریزی شده

ای ایران در های توسعهاند. در این گزارش به صورت مختصر به قوانین و برنامهه انرژی معطوف شدهها به حوزاین برنامه

سال جنگ تحمیلی امکان اجرای برنامه های  بعد از انقالب، در طی هشتهای انرژی پرداخته شده است. حوزه حامل

موجودیت و حاکمیت ملی ایران مورد  رجی،وجود تحریم ها از سوی کشورهای خا بین رفت، زیرا با توسعه در کشور از

زندگی مردم گردید. با پایان رسمی  بیشتر تالش های دولت صرف اداره جنگ و تأمین حداقل شرایط تهدید قرار گرفت و

هدف استقالل  پنج ساله توسعه ی کشور با ضرورت بازسازی اقتصاد آسیب دیده کشور، برنامه های و 1367جنگ در سال 

افزایش رفاه اجتماعی به صورت  قتصادی کشور، صرفه جویی در مصرف انرژی وارشد و توسعه ی  سیاسی، ملی و اقتدار

 .71به مرحله اجرا درآمد 1368قرار گرفت و از سال  مدون در دستور کار دولت

 های اول تا ششم توسعه برنامه

منفی اقتصادی حاکم به شرایط رشد  های جنگ تحمیلی و  تبدیل روندهدف اصلی برنامه اول توسعه بازسازی خسارت

از محورهای  (ازجمله برقص ذخیره سازی منابع مهم انرژیاقتصادی در آینده بود که به برنامه سازندگی شهرت یافت. 

بهینه سازی در مصرف انرژی، قیمت حامل های انرژی را  بود. در برنامه دوم توسعه، دولت به منظوربرنامه دوم توسعه 

زمینه های مشارکت بخش خصوصی و اجرای کارآمد  لغو انحصارات برای فراهم شدن ر برنامه سوم توسعه،د نمود . تعیین
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 دولت موظف گردید به منظور اعمال صرفه جویی در مصرف،در این برنامه  .صرفه جویی تدوین گردید سیاست های

و تدوین معیارهای فنی مرتبط با  مهمی ازجمله تهیه منطقی نمودن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست، اقدامات

 انرژی، تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رعایت انرژی در تجهیزات، فرآیندها و سیستم های مصرف کننده مصرف

 مسکونی به منظور پرهیز از اتالف انرژی را انجام دهد. استانداردهای مصرف انرژی در طراحی و ساخت ساختمان های

برنامه چهارم توسعه، اجرای طرح  قانون 3در ماده ی در برنامه چهارم توسعه ادامه یافت. های صرفه جویی انرژسیاست

سامانه های مصرف کننده انرژی در  اصالح و ارتقاء فن آوری وسایل، تجهیزات انرژی بر و های بهینه سازی و کمک به

در برنامه  نظر گرفته شد. مصرف درهوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری های کم  جهت کاهش مصرف و آلودگی

 جلوگیری از اتالف منابع مهم انرژی با افزایش بهره وری انرژی، حمایت از سیاست های صرفه جویی و پنجم توسعه،

برنامه پنجم  134دارد. طبق ماده  زندگی خانواده ها جزء اولویت های اساسی دولتمردان قرار هدف ارتقاء شاخص های

در راستای منطقی کردن  به منظور اعمال صرفه جویی، تشویق و حمایت از مصرف کنندگان ستتوسعه، دولت موظف ا

به اعمال مشوق  برق، حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست، نسبت اصالح الگوی مصرف انرژی به ویژه

اقدام نماید.  با کیفیت بهینه سازی مصرف انرژی، تولید محصوالت کم مصرف و های مالی جهت رعایت الگوی مصرف و

میزان  می شود برای صرفه جویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم کاهش همچنین به دستگاه های اجرایی اجازه داده

 منعقد نماید. همچنین در این برنامه آمده وزارت نیرو مجاز بهره مندی قبلی، با بخش های خصوصی و تعاونی قرارداد

. از جمله 72مشترکین کشور را به کنتور هوشمند مجهز نماید کشور در طول برنامه،است برای مدیریت بار شبکه برق 

اهداف کلی موجود در سند برنامه ششم توسعه، افزایش بهره وری و کاهش شدت انرژی در کشور و بهینه سازی مصرف 

های انرژی یمت حاملانرژی است. دو مورد از راهبردهای دستیابی به این هدف که در سند تصریح شده است، اصالح ق

باشد. برای این منظور ذکر شده تا انتهای برنامه ششم و اصالح نظام اقتصاد صنعت برق در قالب بنگاه اقتصادی، می

های برق بر اساس قیمت تمام شده اصالح شود همچنین برای کاهش شدت انرژی کمک مالی و فنی به است که تعرفه

انجام گیرد. همچنین برای ترویج و گسترش  (19ی مقررات ملی ساختمان صمبحث ها جهت تغییر تکنولوژی و اجرابنگاه

های کلی اصالح الگوی فرهنگ صرفه جویی و مدیریت مصرف انرژی باید مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست

ژی و تکمیل . در قانون برنامه ششم دولت مکلف شده است که به منظور افزایش ارزش افزوده انر73مصرف صورت پذیرد

زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی، اقداماتی را انجام دهد. برای مثال ترتیبی اتخاذ نماید که ساالنه تلفات انرژی در 

درصد کاهش یابد. همچنین نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از  5بخش ساختمان 

 .74ندارند، خودداری کند را 4گذاری خودروهایی که شرایط یوروشماره

 هارسیدن به اهداف برنامه
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صرفه  برنامه های توسعه، پیشرفت محسوسی در ارتباط با به طورکلی می توان گفت علیرغم قوانین و مقررات موجود در

یم اما . با اینکه اکنون در دوران اجرای برنامه ششم توسعه قرار دار75جویی انرژی و اقدامات مؤرر در کشور دیده نمی شود

های موجود عنوان شده است، باال بودن شدت انرژی در ایران در مقایسه بنا بر آنچه در سند ششم توسعه به عنوان چالش

های تولید، تبدیل و عرضه نفت و گاز در کشور، عدم اجرای دقیق با کشورهای توسعه یافته، باال بودن تلفات در بخش

های قابل ها به بخش خصوصی، انباشته شدن بدهیجمله واگذاری نیروگاه ، از44های اصل قانون نحوه اجرای سیاست

های تکلیفی، سهم بسیار اندک توجه بخش برق وزارت نیرو به دلیل عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت

توسعه یافته و صنعتی  های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، باال بودن مصرف برق در ایران در مقایسه با کشورهایانرژی

از جمله معزالت فعلی کشور  76هاگذاری صنایع نفت و گاز و نیروگاهو ناکافی بودن حضور بخش غیردولتی در سرمایه

ها از سالیان پیش تا امروز ادامه یافته است. امید است با اجرای صحیح قوانین موجود و عمل جهادی است که برخی از آن

ها، بتوانیم با شتاب بیشتری به سمت پیشرفت و ارتقای ز نیروهای جوان متخصص در همه حوزهدر این عرصه و استفاده ا

 ها حرکت کنیم.کشور عزیزمان در کلیه زمینه

 اقدامات صورت گرفته در تعرفه گذاری برق

ل نبودن بخش ترده وفعاو البته گس مسکونی و به تبع آن باال رفتن تعداد واحدهای افزایش شدید جمعیت در کشور ایران

قرار بگیرد. الزم  کشور موجب گردید که بخش خانگی در رتبه اول مصرف برق صنعت به اندازه کشورهای توسعه یافته،

وار، سطح زیربنای محل خان درآمد خانوار، بعد ،انرژی الکتریکی، جمعیت و ساختار آن به ذکر است عواملی همچون قیمت

ی در میزان مصرف نرخ باسواد سکونت خانوار، تعداد اعضای شاغل خانوار وجغرافیایی محل  سکونت خانوار، موقعیت

لوازم  شنایی، استفاده ازمصرف برق در بخش خانگی عمدتا  شامل رو .تأریر بسزایی دارندی انرژی الکتریکی در بخش خانگ

سطح باالیی قرار  در در ایران، مصرف انرژی برق نسبت به سایر مناطق جهان خانگی و دستگاه های خنک کننده است.

آمریکا  مرکزی که توسط سازمان اطالعات 2007برق در جهان، در سال  دارد. بر اساس گزارش بررسی وضعیت مصرف

ترازنامه انرژی، صد و یکمین کشور پرمصرف برق جهان شناخته ش کشور جهان، بیست 211تهیه شده است، ایران در بین 

درصد  31.7 ،1392مجلس، از مجموع انرژی برق تولیدی کشور در سال  اساس گزارش مرکز پژوهش های بر .(1385

وات ساعت می کیلو 2900در ایران  در بخش خانگی استفاده می شود، به طوری که متوسط مصرف سرانه برق خانگی

ی جدید ا ورود کاالهااست و ب برابر متوسط جهانی 3مصرف سرانه برق خانگی در کشور ما،  باشد. به این ترتیب متوسط

ایش مصرف برق خانگی تداوم افز ایرانی، این میزان مصرف در حال افزایش است و در صورت برقی در میان خانواده های

 د.واردکنندگان انرژی محسوب می شو ، کشور ما جزء 1401تا سال 

 1392سال  ساعت در میلیون کیلووات 22.143به  1368در سال  15.791از برق کشور در بخش خانگی  میزان مصرف

( 72-1368ص ر برنامه اول توسعهد .(1372انرژی، صترازنامه  ستا رخوردار بودهب %8.5 رشد ساالنه افزایش یافت که از
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نیز میانگین  (78-1374صیون کیلووات ساعت برآورد گردید. در برنامه دوم توسعه میل 18.7 نگیمتوسط مصرف برق خا

 برآورد شد. همچنین در طی سال های اجرایی این برنامه، ووات ساعتمیلیون کیل 26.4 رق مشترکین خانگیمصرف ب

-1379ص در برنامه سوم توسعه .(1378ترازنامه انرژی، (  بوده است %5.9 میزان مصرف برق خانگی ساالنه دارای رشد

ون کیلووات میلی 35.5ن بخش به برق در بخش خانگی ادامه یافت و متوسط مصرف برق در ای - روند فزاینده مصرف (83

ترازنامه انرژی، ص بوده است %6.6 ساعت رسید. میزان مصرف برق خانگی در طی برنامه سوم توسعه نیز دارای رشد ساالنه

میلیون کیلووات ساعت بوده  50.2میانگین مصرف برق خانگی ( 88-1384ص همچنین در برنامه چهارم توسعه( 1383

ترازنامه انرژی، ص برآورد گردید %6برنامه چهارم  برق مشترکین خانگی در ذکر است که رشد سالیانه مصرف است. الزم به

میلیون  60.8، مقدار 1392برق مشترکین خانگی تا سال  میانگین مصرف( 94-8913ص در برنامه پنجم توسعه 77(.1388

بوده  ٪4.7برابر  1394تا  1389 ساعت برآورد گردیده و نیز رشد سالیانه مصرف برق خانگی در طی سال های کیلووات

برآورد  ٪5.6نیز رشد سالیانه مصرف برق در بخش خانگی حدود  1397از پایان برنامه پنجم تا سال درنهایت  است.

 78های اخیر دارد.گردد که خود نشان از رشد مصرف این بخش در سالمی

 هاکاهش مصرف برق با هدفمندسازی یارانه

های کمترین رشد مصرف مربوط به بازه برنامه پنجم توسعه یعنی سالشود با نگاهی به اعداد ذکر شده مشخص می

و  1389 در سالطرح این با اجرای است. در این بازه زمانی، طرح هدفمندسازی یارانه ها اجرا گردید.  1394الی  1389

رانه مصرف سدر این سال  متوقف شد. 1390در سال ، رشد مصرف برق 79های برق به شکل پلکانی امروزاصالح تعرفه

درصد کاهش را  7.11قبل  که نسبت به سال گردیدکیلووات ساعت  2555.5، حدود برق به ازای هر مشترک خانگی

و به تبع آن سرانه مصرف هر مشترک  وجود افزایش تعداد مشترکین خانگی، مصرف برق در این بخش نشان می دهد. با

با متوسط  1389این است که تا سال  بیانگر 1397تا  1380بررسی روند مصرف برق طی سال های  .خانگی کاهش یافت

هدفمندسازی یارانه ها، این رشد مصرف متوقف  با اجرای طرح 1390روند افزایشی بوده و در سال  این %7رشد ساالنه 

مجددا  شاهد افزایش مصرف  تا کنون 1391سال  ازخانگی با کاهش قابل توجهی مواجه بوده است ولی  شده و در بخش

های بعدی این ها که موجب کاهش مصرف برق شد متاسفانه گام. بعد از اجرای گام اول هدفمندسازی یارانه80بوده ایم

های برق و نحوه تخصیص یارانه، تقریبا هر طرح به طور صحیح اجرا نگردید و به جای مدیریت صحیح ساالنه تعرفه

ف کنندگان افزوده شد. جدول زیر میزان متوسط افزایش سال بر قیمت برق بخش خانگی به طور یکسان برای همه مصر

 دهد.نشان می 1397تا  1393قیمت برق بخش خانگی را از سال 

 139781الی  1393های میزان افزایش قیمت برق بخش خانگی طی سال – 2جدول 

 درصد افزایش قیمت برق سال

                                                 
 دانشگاه رازی، 1395ایران، آذین قاسمی،  در خانگی برق مصرف سازی نهبهی گذاری سیاست الزامات تبیین 77
 97و شهریور  96گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق، تیر  78
 1395، ایتان، IBTحذف یارانه انرژی مشترکین پرمصرف با مدل قیمت گذاری  79
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 1395، ایتان، IBTحذف یارانه انرژی مشترکین پرمصرف با مدل قیمت گذاری  81
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1394 %10 

1395 %10 

1397 %7 

انه، نه تنها مصرف گذاری برق و توزیع یاراطالعات فوق بیانگر این موضوع است که در صورت مدیریت صحیح تعرفه 

شار جامعه وارد نخواهد شود بلکه فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت حامل انرژی بر همه اقبرق تا حدودی کنترل می

 شود.برق را یادآور میهای کنونی شد. این حقیقت، نیاز به اصالح تعرفه

 اقدامات موثر صورت گرفته در مصرف گاز

کشف گردید. به مرور زمان و با پیشرفت علم  1337اولین میدان گازی مستقل ایران در ناحیه سراجه استان قم در سال 

به مرحله بهره  و تکنولوژی در زمینه های اکتشاف، حفاری و تولید، تعداد بیشتری از میادین و ذخایر گازی کشور کشف و

به طور کلی ذخایر گاز کشور بر سه گونه موجودیت یافته اند. این سه گونه، گازهای همراه نفت، گازهای  82برداری رسید.

کالهک و ذخایر اربات شده میادین مستقل گازی هستند که در دریا و خشکی یافت می شوند. گاز غنی تولید شده از این 

تولید گاز طبیعی در  زدایی به گاز سبک قابل استفاده برای مصرف کننده تبدیل می شود.منابع در فرایند پاالیش و نم 

اداره و مدیریت شرکت ملی نفت ایران قرار دارد. گاز طبیعی مورد استفاده برای مصارف داخلی، تحویل شرکت ملی گاز 

 83 در بخش های مختلف می شود.ایران می گردد و پس از پاالیش توسط خطوط انتقال، شبکه و انشعاب آماده مصرف 

 سوخت پاک

گاز طبیعی سوختی تمیز است که به دلیل پایین بدون آلودگی زیست محیطی در چند دهه اخیر در سطح جهان مورد توجه 

بخشی از تامین انرژی مورد نیاز بخش های صنعتی صنیروگاه، صنایع و پتروشیمی( و  1350قرار گرفته است. از آغاز دهه 

. بعد از انقالب نیز روند رو به رشد استفاده از گاز طبیعی ادامه 84ی در کشور را گاز طبیعی بر عهده گرفتتجار-خانگی

 1395در سال  %75به  1357در سال  %8پیدا کرد به طوری که سهم آن در کل مصرف نهایی حامل های انرژی از حدود 

را  1395رده های نفتی از ابتدای انقالب تا سال نمودار مقایسه روند مصرف گاز طبیعی و مصرف فراو 1. شکل85رسید

مصرف گاز طبیعی ساالنه با شیب نسبتا تندی افزایش یافته است. مصرف فراورده های  1نشان می دهد. مطابق شکل

مصرف فراورده های نفتی رو به کاهش گذاشته  1393نفتی هم با شیب کمتری تقریبا ساالنه زیاد شده است اما از سال 

ین حال در همان زمان مصرف گاز طبیعی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. علت این امر افزایش تولید گاز است در ع

                                                 
 1384ترازنامه هیدروکربوری سال  82
 1374ترازنامه انرژی سال  83
 همان 84
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به بعد است. همچنین با گسترش  93طبیعی و جایگزینی آن با نفتکوره و گازوئیل به عنوان سوخت نیروگاه ها از سال 

 ناطق گردید.شبکه گاز رسانی خانگی، گاز طبیعی جایگزین نفت سفید در بعضی م

 

 1395تا سال  1355های نفتی از سال  نمودار مقایسه مصرف گاز طبیعی و فراورده - 9شکل 
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 گاز طبیعی، فراوان و ارزان

دادادی برای کشور ما خبه بعد ایران در رتبه نخست ذخایر گاز طبیعی جهان قرار گرفته است. این نعمت  1391از سال 

ه عنوان کاالی بت نسبی به حساب می آید و نه تنها به عنوان سوخت مصرفی قابل بهره برداری است بلکه یک مزی

 صادراتی و با قابلیت ایجاد ارزش افزوده نیز خودنمایی می کند.

گاز طبیعی از سوی دولت یارانه پنهان دریافت می کنند که در این میان بیشترین یارانه  همه بخش های مصرف کننده

 1389ه ترتیب به نیروگاه ها، صنعت و بخش خانگی تعلق می گیرد. تا قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در سال ب

و پلکانی شدن تعرفه گاز خانگی، قیمت گاز به صورت تک نرخی با یارانه زیادی برای مشتری خانگی محاسبه می شد. 

رت پلکانی معین گردیده است اما همچنان متوسط هزینه دریافتی بعد از هدفمندی یارانه ها تا کنون اگرچه تعرفه به صو

نمودار  2از مشترک خانگی به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی اختالف زیادی حتی با قیمت وارداتی آن داشته است. شکل

ه به قیمت مقدار یارانه هر سال با توج میزان یارانه گاز طبیعی مربوط به بخش های مختلف مصرفی را نمایش می دهد.

 بر 1386 از لبق های سال یارانههر متر مکعب گاز داخل کشور و ارزش منطقه ای گاز در آن سال محاسبه شده است. 

. است شده گرفته رظن در صادراتی گاز نرخ 1386 - 93 های سال در که درحالی شده هبمحاس گاز واردات نرخ اساس

آن  طرح و ترکیه کشور و نایرا بین ما صادراتی گاز قیمت زمینه در ییظرهان الفاخت وجود به توجه با 1394 سال برای

 رظن در گاز مترمکعب هر ای منطقه ارزش نعنوا به صادراتی و وارداتی گاز نرخ میانگین المللی، بین داوری ندیوا در

 86ت.اس شده گرفته

                                                 
 1394ترازنامه هیدروکربوری سال  86
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 در بخش های مختلف 1394تا  1383یارانه گاز طبیعی در سال های  - 10شکل 

 آبان( 15 الی فروردین 16 ازم صگر های ماه برای ماه 7 بندی نزما صورت به خانگی بخش در یعیبط گاز فروش تعرفه

 این بر شود، می هبمحاس شده تعریف های اقلیم و لکانیپ صورت به (فروردین 15 الی آبان 16 ازص سال سرد ماه بنج و

 سال سرد و گرم های ماه برای میانگین مقدار است شده ارائه 1390 - 94 های الس برای جدول این در چهآن اساس،

 گرفتن قرار و اقلیم صخصو در دقیق عاتالاط داشتن نیازمند مسکونی واحد هر مصرفی گاز بهای دقیق باتمحاس و بوده

 87.ستا سال از سرد ماهه نجپ و گرم ماهه هفت های دوره از هرکدام در مربوطه مصرفی پلکان در

 اقدامات موثر صورت گرفته در مصرف بنزین

با نگاه به  از سال ها پیش بنزین به عنوان سوخت حمل و نقل خودروهای سواری در ایران مورد استفاده قرار می گرفت.

دیده می شود که مصرف این سوخت دائما روند صعودی داشته است.  1386مصرف بنزین از بعد از جنگ تحمیلی تا سال 

 کنترل های سیاست اجرای ولی یافت، افزایش برابر 3/1 حدودا   1382 - 85 های سال زمانی دوره در نزینب مصرف

 اواخر از ها یارانه هدفمندی قانون اجرای همچنین و 1386 سال در فرآورده این عرضه در بندی سهمیه نظیر مصرف

 دیگر، سوی از کشور سواری خودروهای تسوخ ویژه مصرف شاخص بهبود و تدریجی نوسازی و و وس یک از 1389 سال

 که 1382 - 85 زمانی دوره در بنزین مصرف سالیانه متوسط رشد روندروند مصرف بنزین را به شکل نزولی تغییر کرد. 

 بدین. بود درصد 9/  42 حدود شد، می عرضه غیره و بندی سهمیه مانند محدودیتی گونه هیچ اعمال بدون فرآورده این

 1384 سال به نسبت درصد 9/  8 دهنده هشدار مرز به 1385 سال در بنزین مصرف رویه بی رشد که درحالی ترتیب

 این مصرف کاهش در بسزایی تأریر ابتدا در که شد عملیاتی 1386 سال اوایل در سوخت هوشمند سامانه ، بود رسیده
                                                 

 همان 87



51 

 

 مواجه درصدی 12/  4 چشمگیر کاهش با 1385 سال به نسبت سال این در مصرف رشد که طوری به داشت فرآورده

 گرفته مصرف صعودی روند جلوی ،1389 سال یپایان های ماه در ها یارانه هدفمندی قانون اول فاز اجرای با سپس .شد

 روند الذکر، فوق اقدام دو همراه به بود، شده آغاز قبل های سال از که CNG های جایگاه احداث با ترتیب بدین. شد

در سال های اخیر روند مصرف بنزین مجددا سیر صعودی پیدا کرده است  88.یافت ادامه انهمچن بنزین مصرف کاهشی

 89میلیون لیتر بوده است. 92میلیون لیتر و در نیمه اول امسال حدود  86برابر  96و میانگین مصرف روزانه بنزین در سال 

 شرکت تشکیل با ،ونقل حمل بخش در ازگ نفت و بنزین جایگزین سوخت عنوان به CNG یا فشرده گازطبیعی از استفاده

 دوگانه دروهایخو تولید موضوع دو بر تمرکز با CNG ملی پروژه چارچوب در 1379 سال در سوخت مصرف سازی بهینه

 عرضه های جایگاه ثاحدا و گازسوز به سوز بنزین و گازوئیلی خودروهای کارگاهی و ای کارخانه تبدیل طریق از سوز

CNG های فرآورده عرضه های جایگاه نمودن منظوره دو موضوع 1384 سال از .گرفت قرار شرکت نای کار دستور در 

 مصرف ازیس بهینه شرکت وظایف کلیه 1386 سال از. گردید محول نفتی های فرآورده پخش ملی شرکت به مایع

 .شد واگذار نفتی های فرآورده پخش ملی شرکت CNG حطر مدیریت به سوخت

 

 90صمیلیون لیتر( 1395الی  1368مصرف روزانه بنزین از سال  - 11شکل 

 تغییرات قیمتی بنزین

رابت ماند.  1368ل اتومان عرضه کرد و این رقم تا س 3تومان افزایش به نرخ  2دولت قیمت بنزین را با  1359در سال 

ادامه  1373تومانی نیز تا سال  5که البته بنزین تومان در هر لیتر بفروش رسید  5بنزین به نرخ  69در این بین سال 

زمان اگرچه یک قیمت  تا آن تومان عرضه شد. 10قیمت بنزین به دو برابر افزایش یافت و به نرخ  1374سال  یافت.

                                                 
 1394نامه هیروکربوری کشور سال تراز 88
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52 

 

 به بعد هر سال شاهد افزایش قیمت این فراورده بوده ایم. 74ماند اما از سال تعیین شده برای بنزین چند سال رابت می

شد که این رقم در پایان این کار این تومان عرضه می 16در زمان روی کارامدن دولت اصالحات هر لیتر بنزین به نرخ 

شد که تومان عرضه می 80در عین حال در پایان دولت هشتم هر لیتر بنزین با نرخ  .تومان رسید 38دولت به بیش از 

تومان  100و به مبلغ تومان افزایش یافت  20به مقدار 1386ر سال رابت ماند و د 1386سال تا  1383این رقم از سال 

با اجرا شدن سهمیه بندی، بنزین به صورت دو نرخی عرضه شد. قیمت سهمیه ای همان  1387. از سال 91شدعرضه 

رای هدفمندی ادامه داشتند. در همان سال با اج 1389تومان بود و این قیمت ها تا سال  400تومان و قیمت آزاد برابر  100

رابت ماند. از  1392تومان افزایش یافت و تا سال  700تومان و قیمت آزاد به  400یارانه ها قیمت بنزین سهمیه ای به 

تومان عرضه شد. در اوایل سال  1000تومان افزایش یافت و بنزین آزاد با قیمت  700قیمت سهمیه ای به  1393سال 

تومان تصویب شد که تا امروز همچنان قیمت بنزین همان  1000ین به مبلغ در هیات دولت، تک نرخی شدن بنز 1394

است. کنار گذاشتن سهمیه موجب شد که مصرف کنندگان، نگرانی از اتمام بنزین ارزان تر در صورت استفاده زیاد، نداشته 

دا کند و به کاالی کم باشند. از طرفی عدم افزایش قیمت ساالنه، باعث شد که به تدریج قیمت نسبی بنزین کاهش پی

ارزشی تبدیل شود. این ربات قیمت نه تنها منجر به کاهش مصرف نشد بلکه به علت اختالف با قیمت بنزین در آن طرف 

 مرز، به گسترش حجم قاچاق بنزین کمک کرد.

 ز لطف نباشدخالی ا 1389 تا 1357 هایسال طی فراورده این  در این بین شاید نگاهی گذرا به آمار واردات و مصرف

ایران تنها با کمبود یک  ،در اولین سال واردات به وارد کننده بنزین تبدیل شد. 1361ایران برای اولین بار در سال  باشد.

هایی هزار لیتری بنزین در هر روز مواجه بود اما بی توجهی به مدیریت مصرف و مهار آن از طریق روش 200میلیون و 

میلیون لیتر درروز افزایش  5سال میزان واردات خود را به  7زی باعث شد تا ایران ظرف چون افزایش قیمت و فرهنگ سا

میلیون لیتر از  10وزارت نفت برای تامین نیاز بنزین کشور روزانه بیش از  ،1381در سال  براساس آمارهای موجود، .دهد

در  میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. 22این فراورده را وارد کرده است که این رقم دو سال پس از آن به بیش از 

میلیون لیتر در روز رسیده است که البته علت اصلی آن تاکید  27واردات این فراورده در هر روز به بیش از  1385سال 

 چرا که مسئوالن نفتی در آن های کشور برای تولید بنزین بوده است.زمان بر عدم توسعه پاالیشگاه نآمسئوالن نفتی 

های کشور با توجه به هزینه پایین مان با تاکید بر قیمت پایین بنزین در بازارهای جهانی تاکید داشتند توسعه پاالیشگاهز

لت نهم با توسعه واستداللی که در اواخر دولت هشتم به شدت رد شد و در ابتدای د واردات اصال به صرفه نیست.

افزایش یک مرتبه واردات ت. ای به خود گرفالیشگاه جدید شکل تازهپا 7های قدیمی و برنامه برای احداث پاالیشگاه

ای بنزین در شرایطی که قیمت این فراورده در بازار جهانی به یکباره افزایش یافت باعث شد تا مسئوالن نفتی به فکر چاره

 92.دبرای این مشکل بیفتند و طرح سهمیه بندی بنزین را به عنوان بهترین روش برگزینن

                                                 
 134384 تابناک، کد خبر: 91
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 93صمیلیون لیتر در روز( 1395الی  1361میزان واردات بنزین از سال  - 12 شکل

 مصرف شتاب ها، یارانه هدفمندی قانون اجرای از سآن پ قیمت افزایش ازجمله دالیلی به CNGسوخت جایگزین 

 سال در CNG مصرف رشد نزولی نسبتا  روند .است بوده همراه کمتری آهنگ با و داده دست از را خود اولیه افزایشی

 می گازسوز، خودروهای خرید از خودرو صاحبان استقبال کاهش دالیل بررسی در. است خورده رقم 1388 - 94 های

 ،حطر اجرای نخستین های سال با مقایسه در بنزین به نسبت CNG سوخت قیمت در تغییر نظیر متعددی عوامل توان

                                                 
 1395آمارنامه مصرف فراورده های نفتی انرژی زا سال  93
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 سوخت عرضه جدید های جایگاه احداث و توسعه در مشکالت سوز، دوگانه هایخودرو فنی مشکالت برخی وجود

 خودروسازان توسط سوز دوگانه خودروهای تولید کاهش این بر عالوه و سرد فصول در ها آن سوخت تأمین و گازطبیعی

 دهد می نشان اآماره . البتهبرشمرد کاهش این دالیل عنوان به را 1394 تا 1391 های سال در خصوص به کشور بزرگ

 مصوب های برنامه اساس بر فشرده گازطبیعی عرضه های جایگاه احداث نظیر CNG حطر در ای توسعه های فعالیت که

 94.است داشته ادامه همچنان 1394 سال در شده

 احیای کارت سوخت

ل اختالف قیمت داخلی یبه تازگی و پس از تاکیدات فراوان کارشناسان، دولت برای جلوگیری از قاچاق بنزین که به دل

. در حال حاضر، آن با قیمت کشورهای همسایه به شدت گسترش پیدا کرده است، طرح احیای کارت سوخت را کلید زد

پس اعالم دولت، بنزین  واین طرح در مرحله ربت نام از متقاضیان دریافت کارت سوخت قرار دارد و در هفته های آینده 

 واهد شد.تنها با کارت سوخت شخصی تحویل خ

گیرد. به گفته کاظم بهمچنین در ادامه این روند ممکن است طرح اعطای سهمیه بنزین به هر فرد در دست اقدام قرار 

هر فرد به جای هر خودرو را در  این مرکز طرح ارائه بنزین به 1396از آذر ماه  ،های مجلسرییس مرکز پژوهشجاللی، 

ی موجود اجرا خواهد شد اما به های تغییر نخواهد کرد و مطابق قبل و سیاستدست بررسی دارد، در این طرح یارانه نقد

جای ها بهگیرد. این سهمیهطور ماهانه تعلق میاندازه مشخصی اعتبار استفاده از بنزین بههر ایرانی دارای کد ملی، به

شود، بارگذاری عبیر میسوخت برخط ت کارت سوخت در کارت ملی هوشمند افراد و یا کارت بانکی که از آن به عنوان کارت

 .گرددمی

 20هزار میلیارد تومان یارانه پنهان از طریق توزیع بنزین به خودروهای شخصی و حدود  40دولت ساالنه حداقل حدود 

ه می های سنتی و اینترنتی، وانت و ... که خدمات عمومی ارائهزار میلیارد تومان یارانه پنهان به خودروهایی مانند تاکسی

درصد خانوارها از خودروی شخصی استفاده  50دهد دهد بر اساس آمار بانک مرکزی نشان میدهند، تخصیص می

کنند، در نتیجه پرداخت توان گفت که نیمی از خانوارها از یارانه پنهان بنزین استفاده نمیبنابراین آمار اینگونه می .کنندمی

ن خانوارها باشد ضمن آنکه خانوارهای دارای خودروی شخصی نیز با دریافت یارانه تواند امتیازی برای اییارانه بنزین می

 95.بنزین به میزان مصرفشان از این یارانه استفاده خواهند کرد

 اقدامات صورت گرفته در تعرفه آب

المی رسید. به تصویب مجلس شورای اس 1361پس از ظهور انقالب اسالمی، قانون توزیع عادالنه آب در اسفند ماه سال 

سایر  وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی واین قانون آمده است:  33در ماده 

                                                 
 1394سال ترازنامه هیروکربوری کشور  94
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شرح زیر تعیین و پس از تصویب  برای هر یک از مصارف در تمام کشور به مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف

 .شورای اقتصاد وصول نماید

کننده قرار در اختیار مصرف ه و به صورت تنظیم شدهی که استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفتدر موارد -الف 

برداری و هزینه استهالک مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهره :های جاری از قبیلگرفتن هزینهگیرد، نرخ آب با در نظر

 .شودمیکننده وصولو از مصرفاقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین  تأسیسات و با توجه به شرایط

نظارت و خدماتی که انجام  تواند به ازاءپذیرد دولت میدر مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمی -ب 

کننده وصول صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در دهد با توجه به شرایطمی

 96.نماید

 و تعیین قیمت پلکانی  قانون هدفمندی

ست که مربوط به جواز اتنها در یک جا به عبارت قیمت پلکانی اشاره شده  1388در قانون هدفمندی یارانه ها در سال 

 این قانون است: 3تعیین قیمت پلکانی برای آب در ماده 

ی تعیین شود که اه گونه مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور ب میانگین قیمت آب برای مصارف»

یمت تمام قاسالمی ایران معادل  تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریتدریج  به

 .شده آن باشد

غرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز جبرای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق  ترجیحی و پلکانیتعیین قیمت  :تبصره

 «.بود خواهد

قیمت آب برای مشترکان آب شهری و روستایی و قیمت خدمات دفع با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها،  1389در سال 

و تنها آب  نشدفاضالب برای تمامی مشترکان افزایش یافت، البته آب کشاورزی در مرحله اول مشمول تعدیل قیمت 

این نوع افزایش قیمت، اولین  98صورت گرفت. مصرفی پله 9 این افزایش قیمت در .97تصفیه شده افزایش قیمت داشت

 تعرفه گذاری پلکانی در تعرفه گذاری حامل های انرژی در بخش خانگی بود.

از اول  را درصدی نرخ آب 30تا  10ریزی، مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش ازمان مدیریت و برنامهس 1394در سال 

ازای هر های خانگی بههای آب شرب شهری در کاربریرخ تعرفهنرد. سال برای مصارف مختلف ابالغ کآن مهر ماه 

متر  20تا  15درصد، برای بازه مصارف از  10متر مکعب در ماه به میزان  15واحد مسکونی برای بازه مصارف کمتر از 

برای مصارف  درصد، 20متر مکعب در ماه به میزان  40تا  20، برای مصارف بیش از درصد 15 مکعب در ماه به میزان

 .99یافتدرصد افزایش  20های غیرخانگی به میزان درصد و برای کاربری 30متر مکعب در ماه به میزان  40بیش از 

                                                 
 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 96
 سایت خبری فردا 97
 خبر آنالین 98
 سایت خبری، تحلیلی و اقتصادی بورس نگار 99



56 

 

 نبود سیگنال قیمتی مناسب عامل افزایش مصرف

ی ها تا حدودقائم مقام شرکت آب و فاضالب استان تهران پس از اجرای هدفمندی یارانه ،پورنوذریبه گفته علیرضا 

ها یک درصد رشد نشان داد که این مصرف آب تهرانی 1394نسبت به سال  1395مصرف آب کنترل شد، اما در سال 

وقتی کاالی با ارزشی  .آمار نشان داد باید در خصوص اصالح قیمت آب و واقعی شدن آن اقدام مناسبی صورت گیرد

 100.اید منتظر افزایش مصرف آب باشیمآب تا حدود زیادی از قیمت واقعی خود عقب است ناگزیر ب مانند

مسئولیت وزیر نیرو و عضویت رؤسای به پیشنهاد وزارت نیرو و با ملی سازگاری با کم آبی  کارگروه 1396اواخر سال 

تشکیل  های برنامه و بودجه، حفاظت محیط زیست و وزرای جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارتسازمان

کارگروه ملی سازگاری با کم آبی را نقطه شروعی برای حل مسائل آب عنوان کرد و  ،وزیر نیرو گردید. رضا اردکانیان،

درک مشترکی در زمینه آب ایجاد و این موضوع  ،های مرتبطگفت: با ایجاد این کارگروه و همکاری مشترک میان دستگاه

کل گیری کار گروه ملی سازگاری با کم حال باید دید ش 101ت.ها و نهادها تبدیل شده اسبه دغدغه اصلی همه سازمان

آبی، به چه میزان و با چه سرعتی می تواند ایران را در زمینه مسائل آب و حوزه های وابسته به آن مانند کشاورزی، به 

 نیازها و اهداف خود نزدیک کند.
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 اصالح نظام قیمت گذاری انرژی در ایرانموانع ( 5
ه منجر به کاهش کری آب و حامل های انرژی، راهی است به سوی اصالح مصرف آن ها اصالح نظام تعرفه گذامقدمه: 

ای انرژی را شدت انرژی کشور و همچنین حفظ منابع طبیعی خواهد شد. در طی سال های گذشته دولت ها حامل ه

یاسی دولت ها نیز ی ستورم و شرایط جامعه، قیمت گذاری می کردند. رویکردها و شعارها متناسب با قیمت های جهانی،

راه خود اصالح تعرفه های مورر بوده است. با اینکه رویدادی مانند هدفمندی یارانه ها به هم قیمتی در اعمال تغییرات

مل ها و آب شرب نتوانسته به دنبال داشت اما همچنان در هیچکدام از حاصنه به شکل ایده آل( برخی حامل های انرژی را 

تالف کننده انرژی الگوی مصرف را از یک کشور پر مصرف و ا ،ی مناسب به مصرف کنندگانایم با دادن سیگنال قیمت

 به کشوری با مصرف صحیح تبدیل کنیم.

رفاه و افزایش فشار  عمومی به واسطه کاهش از دالیل اصلی این موضوع می توان به ترس دولت ها از ایجاد نارضایتی

ر حالی است که در دقیمت واقعی( حامل ها و آب شرب، نام برد. این  اقتصادی در پی افزایش قیمت صنزدیک کردن به

ای قیمتی مناسب طی سال های گذشته به جای سیاست گذاری در تعیین قیمت ها و مدیریت مصرف با ابداع سیگنال ه

ک های رای همه دهبکه منجر به کاهش فشار به قشر ضعیف تر جامعه گردد، اتفاقا قیمت بعضی از حامل ها هر ساله 

ته باشد(. از طرفی نبود جامعه زیاد شده است صاما نه به اندازه قیمت واقعی یا صادراتی که تاریر کافی در مصرف داش

نه ارزان زیرساخت های الزم در بخش های مختلف که منجر به کاهش مصرف و اصالح مصرف شود صتجهیزات بهی

انع اصالح نظام نرژی و...( نیز دلیل دیگری است که مقیمت، خودروهای کم مصرف، ساخت و ساز متناسب با حفظ ا

 قیمت گذاری انرژی شده است.

 10۲متناسب با اهداف کشور باشد یدبا یتعرفه گذار 

ح نظام تعرفه گذاری خانم مریم محمدی کارشناس اقتصاد برق و انرژی در پژوهشگاه نیرو درباره موانع اصالبه گفته 

. در حالی که به عنوان فراوان هستنددرباره تعرفه گذاری برق صمیم گیری موضوع ت دخیل درنهادهای برق، در کشور ما 

که یکی از آنها  هستند ادچهار نهمثال در کشور انگلیس که در این حوزه برای بسیاری از کشورها جایگاه الگو را دارد، 

فعالیت در آن  و خبره ای شناسافراد سر البته که به نام دفتر بازار آب و برق استبا تعداد افراد معدود ( officeیک دفتر ص

 چرا در ایران این همه سازمان و نهاد در امر تعرفه گذاری وارد می شوند؟ .می کنند

  باشد سیاست گذاری است و باید متناسب با اهداف کشورنوعی  تعرفه گذاری

داف و برنامه های آن کشور مربوط تعرفه گذاری برق در هر کشور نوعی سیاست گذاری است و به اهبه گفته محمدی، 

است و قوانین و شده بر همین اساس چیده  نیزهمه چیز  ،رقابت خیلی مهم استکه انگلیس  ی ماننددر کشور می شود.

کننده خیلی مهم  حقوق مصرف ،کشورهایی مانند کانادا، آمریکا و هنددر  به تبع آن تعرفه ها هم سختگیرانه هستند.
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تماع عمومی شکل می دهند. نمایندگان مردم و ذینفعان صنعت برق در این جاری را در ازقیمت گاست. بنابراین رویه 

جلسه شرکت می کنند و هر کدام نسبت به قیمت نظر می دهند. رگوالتورها این جلسات را مدیریت و کنترل می کنند. 

برق  خرید و فروشخاموشی یا مسئله  دنرخ ندا مسائلی مانند .کشورهایی مانند ایران امنیت برق برایشان مهم تر است

هنوز دغدغه این کشورها است. بنابراین گام اول در تعرفه گذاری این است که نهادهای مسئول با  کشورهای دیگر از

در حال  توجه به شرایط فعلی کشور و اهداف و برنامه های بلند مدت آن اقدام به سیاست گذاری در این عرصه بکنند.

 .باید متناسب با همان هدف باشد سیاست گذاریامنیت عرضه برق است پس  تعرفه گذاری،از  هدف ایرانحاضر 

 علت گران تر بودن تعرفه صنعت، نگاه غلط به مصالح کالن کشور

ه دولتی بود قیمت ها کشرکت توزیع آنجا  در پی این بحران دچار بحران تامین برق شد و 2008آفریقای جنوبی در سال 

که برای  یزی کردندربرنامه  از طرفی برای بلند مدتایش داد که باعث افزایش تورم در کشورشان شد. را به شدت افز

نیروگاهی  ظرفیت رشد اقتصادی قیمت بخش صنعت باید ارزان تر باشد چراکه بخش خانگی سودی ندارد و از طرفی از

اما سرمایه . خیلی کم است ایامی دیگر استفاده در ایامی استفاده بسیار می شود و درخیلی استفاده نمی کند چون  موجود

خانگی یا حتی  بخشاز  صتولید ناخالص داخلی( کشور خواهد شد. بنابراین GDPگذاری در بخش صنعت موجب افزایش 

تصمیم گیری بلند  یرانامتاسفانه در کشاورزی مبلغ بیشتری دریافت می کنند تا به بخش صنعت سوبسید صیارانه( بدهند. 

تجاری را بخش  ت،هنوز در جلسادر ایران بخش تجاری و صنعت بیشترین قیمت را دارند.  نداریم.این صورت  بهمدت 

 ی بابت برق بپردازند.گران را افرادی رروتمند تلقی می کنند که باید پول بیشترمعادل طالفروشان می دانند و صنعت

 سیاست گذاری هابه روز نشدن 

ایران این بوده  در دوران جنگ سیاستکشور ارزان کردن تعرفه بخش صنعت است.  در حال حاضر الزمه رشد اقتصادی

اری ها هم تعرفه صید و ماهی گیری و مرغ ددر کشاورزی صفر کرده اند. های بخش بعضی است که تعرفه برق را در 

ع قوانین جدید ضروری ض، در حالی که بازبینی و وهمچنان ادامه دارد ها ین سیاستبرخی از ا .بوده استبسیار پایین 

 است.

 دنداشته باش و مطالعاتی تصمیمات باید پشتوانه علمی

مسئله دیگر این است که همه تصمیمات در این حوزه باید با پشتوانه مطالعاتی  بر اساس نظر این کارشناس اقتصاد برق،

صفحه  3000در انگلیس عادل آن در حالی که م صفحه است 50انجام شود. آیین نامه تکمیلی تعرفه برق کشور ما حدود 

شود، می گرفته در نظر  سناریو 3یا  2ما  در آیین نامه در سناریوهای موجود است.این دو در چیست؟ تفاوت  است. تفاوت

به طور مثال در بحث های حقوقی در یک قرارداد میان شرکت توزیع و مصرف کننده اگر شرکت توزیع به تعهدات فنی 

چیزی  حالتهای دیگرو برای  فاق بیفتد و اگر مشترک به تعهدات خود عمل نکرد آن اتفاق بیفتدخود عمل نکرد این ات

سناریو آورده شده باشد. در نتیجه در ایران در صورت ایجاد اختالف  20صفحه شاید مثال  3000اما در آن  ذکر نمی شود.

بحث . نمونه دیگر اینکه در حال حاضر وقتی موضوع در دادگاه مطرح می شود، بحث های عدم شفافیت پیش می آید
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است. استان  گی مجلس تبدیل شدهنمایندکاندیداهای ابزار تبلیغی برای  و به یک سیاسی شده است ،گرمسیری منطقه

 گرمسیری هستند. به نظر می آید مبنای علمی آن از بین رفته است. در برخی ماه های سال های زیادی

 کند وزارت نیرو باید بار خود را سبک

ر به خود مردم واگذار وزارت نیرو باید بخشی از تولید برق را به کمک انرژی های تجدید پذی به عقیده مریم محمدی،

اما با فرهنگ سازی می  کند. اگر بخواهیم به عنوان نیروگاه به تجدیدپذیر نگاه کنیم خب کسی سرمایه گذاری نمی کند

ی و زیست توده کرد. به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مثل خورشیدتوان در مقیاس کوچک و خرد، مردم را تشویق 

ی کنند. آیا الزم است به طور مثال روستاهایی در آذربایجان شرقی هستند که خود برق مورد نیاز خودشان را تامین م

توانند خودشان  ی میوزارت نیرو برق را با هزینه زیاد تا همه نقاط کشور برساند؟ همچنین بعضی از مشترکین صنعت

صرف در بخش خانگی منیروگاه داشته باشند. با تهیه و تدوین قراردادهای مناسب و محکم می توان بخشی از مدیریت 

 را نیز به خود مردم واگذار کرد. 

ی قرار ممصرف کننده  رابردر بروش  10. مثال خواهند شد قراردادها خود مردم تغییر تعرفه ها را خواستار اینبا ایجاد 

پراتورهای تلفن همراه که امانند بسته های پیشنهادی  .با شرایطش بیشتر همخوانی دارد را انتخاب کندتا آنچه که  دهیم

 د.هر مشترک متناسب با نیازش انتخاب می کند و حتی به دلخواه مبلغ بیشتری هم پرداخت می نمای

 103یکد مل   به «یکارت انرژ»پنهان سوخت با اختصاص  یارانهعادالنه  یعتوز

به نظر می رسد  علیفدر شرایط  ،و کارشناس مسائل انرژیمدیرعامل انجمن جامعه ایمن کشور دکتر نوفرستی، به گفته 

به  ،نگین داده می شودساین یارانه  در شرایطی که .برای کاهش مصرف بنزین نباشد تمدولت به دنبال راهکار تغییر قی

خصیص یارانه و آن موضوع ت شده استمطرح  شسال پی 5ری می رود که راهکار کامل ت دولت به سمتنظر می رسد 

ین عادالنه ترین شکل توزیع یعنی دادن یارانه سهمیه برابر روی هر کد ملی است. ا .سهمیه برابر برای همه ایرانیان است

م، سوخت گیری ودپس با همین قیمت فعلی افراد ملزم هستند با کارت سوخت شخصی و بدون وجود نرخ  یارانه است.

 کنند. الزمه آن این است که کارت سوخت جایگاه ها حذف شود.

 توزیع عادالنه انرژی با کارت انرژی

در ساختار کات سوخت مهم این است که مردم بدانند میزان بنزینی که برداشت می کنند و جایگاههایی به عقیده نوفرستی، 

فردی دارد برای قاچاق، از سوخت استفاده میکند. این راهکار  که بنزین می زنند رصد می شود و مشخص می شود که

جلوی قاچاق را می گیرد اما جلوی بی عدالتی را نمی گیرد. چون سوبسید به خودرو تعلق می گیرد. در حال حاضر برای 

فکر می کاهش مصرف و جلوگیری از قاچاق همزمان با عدالت در توزیع یارانه انرژی به کارت انرژی یا کارت سوخت 

شود که به هر کد ملی تعلق می گیرد. اما بنا نیست به هر فرد چند لیتر مشخص سهمیه بنزین مانند کوپن تعلق بگیرد 
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که بعدا آن فردی که استفاده ندارد سهمیه بنزینش را در بازار رانویه بفروشد و عده ای دالل به وجود بیایند که با قیمت 

 25تا  20ه به خانواده حقیقی برسد در جیب دالل ها برود. بلکه مثال ماهانه هر کس پایین بخرند و به جای آن که یاران

لیتر بنزین ماهانه، اما نه سهمیه بنزین بلکه یارانه سهمیه  100نفره می شود  4لیتر سهم ماهانه دارد که برای یک خانواده 

بدیل می شود. نرخ محاسبه نرخ شناور است که هر که با نرخ آزاد به وجه ریالی در کارت اعتباری یارانه انرژی خانوار ت

ماه ممکن است به خاطر تغییرات منطقه ای کم یا زیاد شود. مبنا این است که دولت از بیت المال، ریالی بابت بنزین یارنه 

هر فرد ایرانی تومان یا هر مبلغی باشد. نکته اینجا است که یارانه به  8000تومان یا  6000ندهد. حاال نرخ آزاد می خواهد 

لیتر می خواهد مصرف بکند اشکالی  100نفره اگر در ماه بیشتر از  4مثال همان خانواده  و نه به هر خودرو تعلق می گیرد.

 ندارد ولی باید بهایش را به نرخ آزاد بپردازد.

تاکسی  %90ی القابل مدیریت است. در حال حاضر با CNGدر اجرای این طرح ،کرایه تاکسی ها با سوخت جایگزین 

ه به قیمت گاز خانگی که در خودروها با توج CNGوانت بارها دو گانه سوز هستند. افزایش استفاده از  %80ها و باالی 

و کمیسیون تومان است، به سود دولت است. آقای محمد حسینی عض 450خودرو که  CNGتومان است و قیمت  150

ست. این موضوع پیشینه االه ارائه یارانه سوخت برای برقراری عدالت برنامه و بودجه مجلس گفته است که دولت به دنب

یرامون بحث یارانه پبرمی گردد که آقای روحانی از نمایندگان مجلس و کارشناسان تقاضای همفکری  92اش به اسفند 

ارائه داد. این را زین ز و بنپیشنهاد کارت انرژی برای سه حامل انرژی یعنی برق، گا دکتر نوفرستی ها را کردند. آن موقع

قدار ریالی معادل انرژی گاز، اول ماه کارت به م طرح با عنوان کارت اعتباری یارانه انرژی برابر صکایاب( مطرح شده بود.

د. مثال در مورد بنزین شارژ می شود و مقدار هر کدام متناسب با همان فصل سال خواهد بو برق و بنزین برای هر فرد،

ارت انرژی می تواند قابل نقد شدن نیست. ک خص شارژ می شود و این مبلغ تا آخر ماه یا آخر فصلکارت به مقدار مش

فاده از کارت انرژی در باشد و به صورت خودکار مبلغ را کسر کند. از طرفی الزامی به است BRTشبیه به کارت مترو و 

ند. در آخر دوره مبلغ با نرخ آزاد پرداخت ک پمپ بنزین نیست یعنی فرد می تواند مبلغ بنزین را از هر کارت دیگری

ایشان می خرد. در این طرح  باقیمانده در کارت انرژی قابل برداشت است. در واقع دولت مازاد سهم آن ها از انرژی را از

ینه انند به صورت آزاد هزمردم باید بدانند هر چه صرفه جویی کنند و در کارت بماند، برای خودشان است. پس حتی می تو

 یری کند. ها را پرداخت کنند که به این شکل نقدینگی کاهش می یابد و حتی از رشد تورم می تواند جلوگ

 درآمد حاصل از کاهش مصرف باید در حوزه انرژی صرف شود

زه اساس کارت انرژی چیست؟ ما به مصرف بسیار باالی انرژی عادت کرده ایم. با این قیمت های ارزان انرژی امروز، انگی

و میلی برای بهینه سازی وجود ندارد. طرح کارت انرژی کمک می کند مردم به دو چیز توجه کنند. یکی اینکه ارزش 

حامل های انرژی را واقعی تر لمس کنند و دوم اینکه بدانند هر چه صرفه جویی کنند مستقیم به نفع خودشان است. با 

ی شود. مردم متقاضی می شوند و سازندگان به سمت تولید محصوالت ادامه این روند طرح های بهینه سازی توجیه پذیر م

بهینه و یا ساخت و ساز مناسب حفظ انرژی می روند. یک موضوع مهم که باید به آن تاکید شود این است که درآمد 

سعه حمل حاصل از صرفه جویی مردم و کاهش مصرف و حذف قاچاق، نباید در بودجه جاری برود بلکه تماما باید برای تو
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و نقل عمومی و مسائل مربوط به حوزه انرژی هزینه شود به خصوص برای بنزین باید در توسعه حمل و نقل عمومی، 

 و حتی خودروهای هیبریدی هزینه شود. CNGتوسعه 

 104مصرفکم یقو تشو پرمصرف یمهبا جر یانرژ یگذاراصالح نظام تعرفه

سخه ای که برای در مدیریت انرژی، ن ،شرکت بهینه سازی مصرف سوختنصرت اهلل سیفی، مدیر عامل سابق به گفته 

نیاز دارند اترژی های  اگر دانمارک یا کشورهای دیگر .هر کشوری بسته می شود قابل استفاده برای سایر کشورها نیست

اری در منطقه جنگلی گر معمتجدیدپذیر یا اتمی را استفاده کنند به این دلیل است که به آن دسترسی دارند. برای مثال ا

ه کرد و در آنجا باید از برای ساخت خانه از چوب استفاده می کند، این نسخه را نمی توان در یک محیط بیابانی استفاد

هدف  باید ببینیم کاهگل استفاده شود. برای کشور ما اینگونه رفتن به سمت انرژی های تجدید شونده صالح نیست.

، در گاز طبیعی ن است، گاز طبیعی جزو سوخت های پاک است و کمترین کربن ممکنچیست، اگر هدف کاهش تولید کرب

 وجود دارد. یعنی یک کربن در متان وجود دارد.

الینده نیستند در حالی اشتباه فکر می کنند تجدیدشونده ها آ گازهای گلخانه ای عمدتا دی اکسید کربن است. مردم به

سوخت نمی سوزانند؟ پس  ره های بسیار درجه باال نیاز است. آیا این کوره هاکه برای تولید یک چیپس سیلیکون، به کو

ن کلی انرژی مصرف کنید. برای اینکه مواد مورد استفاده در سیستم های تجدید شونده را جمع آوری کنید باید قبل از آ

د کلی انرژی و هزینه ی( بایبنابراین کامال پاک هم نیست. از آن طرف برای از بین بردن فتوولتاییک صصفحات خورشید

 داد.

ول تبدیل کنیم. ممکن است پ. باید قبل از آنکه از ارزش بیفتند آنها را به سرمایه و دگاز ونفت و زغال سنگ دار ایران

ه این حامل ها از ارزش روزی برسد که عصر نفت از بین برود در حالی که ذخایر زمین پر از نفت باشد. پس قبل از آنک

جه به اینکه یک دارایی بین نسلی به پول تبدیل شوند. چه طور گاز را به پول روز تبدیل کنیم؟ با محاسبه، با تو دبیفتند بای

یادی مصرف نکنیم و را چگونه مصرف کنیم که نسل های آینده هم به مشکل نخورند و دچار کمبود نشوند. از یک سو ز

الن تولید برق از اکه سبدی از انرژی ها را مصرف کنیم.  از سوی دیگر در مخازن را نبندیم. توصیه کلی این است

ه صالح کلی کشور و بر اساس بفتوولتائیک یا باد، گران تر از تولید برق از گاز است. بنابراین باید طوری پیش ببریم که 

 اقدامات حساب شده باشد.

 کاهش مصرف گاز با اقدامات قیمتی و غیر قیمتی

. هنوز در کشور از وجود دارد دو دسته اقدامات قیمتی و غیر قیمتیمدیریت مصرف گاز، برای کاهش و  ،سیفیبه گفته 

تقسیم می شود. برای  سیاستی و تکنولوژیکی دو بخشخود به اقدامات غیر قیمتی به مقدار کافی استفاده نکرده ایم که 

ش از حد استاندارد و کسانی که بد برای مصارف بی ،در سیاستی می توان بدون اینکه به قیمت پایه گاز دست زد مثال

در این صورت انی که کمتر مصرف می کنند جایزه بدهیم. سکبه بگیریم. و پول مصرف می کنند به صورت پلکانی بیشتر 
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همچنین  د.کنمی  خارج گونه شدت انرژی را کم می کند و مصرف را از حالت اسرافاین روش، درآمد رابت خواهد بود اما 

که مثال گفته است از  19. در ساختمان سازی مبحث شودانرژی باالتر استفاده  درجهکم مصرف تر با  از تجهیزاتباید 

 .شود رعایت، باید پنجره های دو جداره استفاده کنیم

ن نمی توان به قیمت های بعضی می گویند اال انجام داد. نیزمی توان همزمان با اقدامات غیر قیمتی ، اقدامات قیمتی 

قیمت  جامعه شار ضعیفن صدمه به اقدوب، به کار برد که طبق آن روش ها اروش هایی ر می تواند. اتفاقا پایه دست ز

الگوی مصرف به هر کسی  به اندازه از این دست است. در این روشها را باال برد. پیشنهاد کارت انرژی و سهمیه انرژی 

صرف کند یا به دیگران که می تواند آن را ماست و برق سوخت شامل گاز، بنزین، گازوئیل  یه. سهمه می شودسهمیه داد

ما قیمت لزواین قیمت  د.کنبه قیمت باالتری خریداری باید منتقل کند. بر این اساس اگر خارج از آن الگو مصرف کرد 

وارد  اگر یک کشتیی که به اندازه قیمت . برای مثاله باشدتکه فرصت اقتصادی داش است بلکه قیمتینیست، بین المللی 

 تنگه هرمز شود دولت می تواند به آن بفروشد.

تصادی به شکل در این صورت اقتصاد هم یک نفسی می کشد. این روش های قیمتی و غیر قیمتی در همین شرایط اق

 دی به جامعه بدهیم.عاقالنه قابل اجرا خواهد بود. نه تنها ممکن است بلکه باید انجام بدهیم تا یک نشاط اقتصا

ابل اجرا خواهد ق کارت انرژی در کمتر از شش ماهمدیر عامل سابق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، طرح  به عقیده

فر داده شود. در این در کارت انرژی یا کارت سوخت که از مشتقات آن است، به جای روش قبلی باید سهمیه به نبود. 

مانند  ر تعریف شدهتقال دهد و یا در یک بازاصورت اگر فردی خودرو نداشت می تواند سهم خود را به کس دیگری ان

ارت سوخت بهتر از بورس انرژی، آن را بفروشد. در حال حاضر به عنوان یک تصمیم سریع برای دولت، استفاده از ک

 افزایش تک نرخی قیمت حامل ها است.

 105گذاری انرژیترس از کاهش رضایت عمومی مانع اصالح نظام تعرفه

مدیر عامل شرکت و  های نفت، گاز و پتروشیمینایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراوردهیان احسان باقربه گفته 

ی یک موضوع سیاسی بوده پتروپاالیش مهان درباره موانع اصالح نظام قیمت گذاری بنزین و گاز، بنزین از نگاه اجتماع

دیده می گرانی هایی  ،نران شدن قیمت بنزیاست و در توقعات و تصورات مردم خیلی مورر است. یعنی بالفاصله بعد از گ

ا سرعت پایین قیمت آن بوده بکه لزوما ارتباطی با قیمت بنزین ندارند. راه حلی که برای بنزین از گذشته بوده، رشد شود 

در رار افزایش قیمت بنزین سال آ 6یا  5است. اگر هر ساله بنزین به اندازه یک درصد رابتی گران می شد مطمئنا بعد از 

ف قابل مدیریت خواهد مصر جامعه واقعی می شد. حداقل در یک برنامه ده ساله، میزان افزایش قیمت روشن خواهد بود و

عمومی هستند. امروز  علت عمده تعلل دولت ها در اصالح تعرفه بنزین سیاسی است. دولت ها به دنبال جلب رضایت شد.

نظام سهمیه بندی در  باشد. باید توجه کرد که هر اختالف قیمت و هم اصالح قیمت گازوئیل و بنزین سریع نمی تواند

 خود فسادهایی دارد اما گاهی ضررش کمتر از اجرا نکردن طرح است.
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ند. از طرفی به کار گام اول این است که کارت سوخت احیا شود، چراکه کمک به شناسایی قاچاق قبل از جایگاه می ک

افیت الزم است. ما باید به شوند و الزم است به بعد روانی توجه شود. در طرح ها شففرهنگی نیاز است. مردم باید توجیه 

 سمت طرح هایی حرکت کنیم که مشارکت مردم را بطلبد.

 فراوانی گاز دلیلی برای مصرف بی رویه

ا انگیزه کافی وجود تغییر و ارتق است. اما برای هاآن بهره وری پایین نیروگاه ها به دلیل تکنولوژی پایین و غیر سود آور

رایط فعلی مصرف ندارد زیرا قیمت گاز پایین است. همچنین فراوانی گاز موجب مصرف بی رویه آن شده است. در ش

ت گاز مصرفی من زیاد کننده با خود می گوید، سرمایه گذاری برای کاهش مصرف گاز سودی ندارد که در مقایسه با قیم

 باشد و من بخواهم به سمت آن بروم.

ش خانگی مصرف شکل گاز که دیگر قاچاق نیست. پس آمار مصرف مربوط به مشترکین واقعی است. بنابراین در بخم

. در حمل و نقل دقرار داده نمی شوو برای آن ها انتخاب های مختلف  داده نمی شوندغلط است. چرا مردم آموزش 

اتوبوس و عدم پیاده روی  ط بد ایستگاه مترو، شلوغیعمومی همین حالت وجود دارد؛ کمبود تاکسی در روزهای بارانی، نقا

 ست.آلودگی هوا، باعث عدم گرایش مردم به حمل و نقل عمومی و استفاده از خودرو شخصی ا به خاطر

ی کند بار مصرفش یک دلیل این مصرف زیاد این است که حمل و نقل عمومی ضعیف است. فردی که از مترو استفاده م

وس برقی به شکل دیگر، ی که از اتوبوس استفاده می کند بار مصرفش روی گازوئیل می افتد اتوبروی برق می افتد، فرد

ف بنزین ارر ماشین شخصی هم بحث دیگری است. پس عدم تفکر کافی روی حمل و نقل عمومی ناخود آگاه روی مصر

است. در این زمینه  ل عمومی ماگذاشته و این فشار در مصرف بنزین امروز نتیجه سیاست های غلط در خدمات حمل و نق

 مسیر اصالح را باید طی کرد.

 106یستلوکس و پرمصرف ضرور یزاتتجه یآب برا« تمام شده یمتق» یینتع

کشور  و اساسی یبین چالش های اصل ،صادق یونسلو، مدیر دفتر مدیریت مصرف آب و کاهش آب بدون درآمدبه گفته 

و مرتبط با ده به ساختمانی که تجهیزات کاهنپس باید ر مهم است اگر بحث آب اینقد .بحث آب دومین مشکل است

سختی در این زمینه  ومصرف بهینه آب، نصب نمی کند از همان اول پایان کار ندهند. یعنی قوانین خیلی محکم و سفت 

 باید وجود داشته باشد. برای کنترل مصرف سه راه حل کلی وجود دارد:

ختمان، بحث های مقررات ملی سا 16صالح قوانین و مقرراتی مانند مبحث اقدامات قانونی: اصالح تعرفه، ا -1

 برچسب آب

 اقدامات فرهنگی: روش ها و راهکارها، تغییر در دیدگاههای فرد -2

 اصالح ابزار و تجهیزات: استفاده از ابزارهایی که مصرف را بهینه می کنند -3
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رای تجهیزات آب بی خیلی چیزها یارانه می دهند بحث المپ کم مصرف بود. چه طور برا ،مشابه این موضوع در برق

ه ها وانت هایی می ایستادند و المپ کم مصرف توزیع می کردند و به هر سر چهاررا 83-82هم یارانه بدهند. سال 

را هم افزایش دادند. همه  تومان بود. از آن طرف قیمت برق 1050تا با کارت ملی می دادند. قیمتش هم  5الی  4خانواده 

صرف و تغییر یکسری از المپ کم مصرف استفاده کردند و االن دیگر جا افتاده است. برای مثال با خرید المپ کم م از

 وسایل برقی سعی می کنیم پول برقمان را مدیریت کنیم.

دت یست و راهکار بلند ماین سه بخش الزم و ملزوم یکدیگرند و با هم باید اجرا شوند. فرهنگ سازی به تنهایی کافی ن

ی و وارداتی متناسب با آب ساله باشد. وسایل مرتبط با آب باید بهینه شود. شیرآالت تولید 30ساله یا  20است که شاید 

زیر آن می ایستد فرد ه وقتی کسانتی متر  60در  60در ابعاد  ه می شوددوش هایی دید در بازارکشور ما باید استفاده شود. 

ند که از همه طرف آب لیتر در دقیقه است. یا وان هایی هست 50 – 40وجی آب آن خر و استانگار زیر آبشار ایستاده 

اید، خودش کلی مصرف است. کسانی که این طور لیتر آب بی 4-3تا نازل دارد از هر نازلش  20می پاشند، این وان ها 

 استفاده می کنند باید پولش را هم بدهند.

 قطعات کاهنده مصرف آب

ه شود، خروجی آب عات کم مصرف منظور حتما خود شیرآالت نیست. یک رگوالتور که سر شیر بستقط ،یونسلوبه گفته 

. این قطعات داخل کشور لیتر است 2لیتر کاهش می دهد. فشار آب هم زیاد شود خروجی همان  3یا  2لیتر به  20را  از 

ه کند، مصرفش از دوش مناسب استفاداز مصرف آب یک فرد در خانه همان دوش است. اگر از  %40هم تولید می شود. 

 صرفه جویی شده است. %70-65لیتر در دقیقه کاهش می یابد یعنی  8-7لیتر در دقیقه به  20

ی یابد. از جمله ملیتر کاهش  3-2ه این قطعه صپروالتور( را بسته شود به کلیتر است  13-12خروجی شیرهای معمولی 

مقررات  16رد در مبحث شت آب گرم و ... است. این موارد به صورت استانداراهکارهای دیگر، عایق بندی لوله ها، برگ

 ملی ساختمان آورده شده است.

 موجب بد مصرفی ،رایگان شدن آب بعضی اماکن

شده کی داده الکترونی آب یک مسجد شیر. برای مثال به رایگان شدن آب بعضی اماکن موجب بد مصرفی شده است 

به راحتی و  نمی کنم تهیهباتری برای این شیر می گوید مسئول آنجا  ،آن تمام شده است باتری در حال حاضر که. بود

 هد.د؟ چون پول آب نمی چنین است چرا از تعویض این شیر الکترونیکی با شیر معمولی سخن می گوید.

ندارد و تنها  وبیآبی که در خانه ها مصرف می کنیم آب خاکستری است. آب خاکستری آبی است که آلودگی میکر 80%

رد. اگر مواد شوینده حاوی یکسری شوینده ها است. می توان آن را برای مثال به فالش تانک سرویس بهداشتی هدایت ک

 ن استفاده کرد.می توان برای آبیاری گل و گیاه و درخت هم از آ ،فرایند تصفیه ساده حذف شودیک این آب با 
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 جمع بندی( 6

های انرژی صبرق، گاز و گذاری حاملهای فرایند تعرفهی بررسی عمیق لوازم و نیازمندیاست برا ایدیباچهاین تحقیق 

ای جامع و کامل شود. آنچه که در طی این تحقیق دیده شد نیاز بنزین( و آب در کشور که منجر به ایجاد یک نظام تعرفه

های انرژی وعی از حاملاهم کردن سبد متنای است که در کنار فرهای انرژی به گونهای برای حاملبه یک نظام تعرفه

کنندگان را به مدیریت مصرف وادار کند و از اسراف و بدمصرفی جلوگیری برای عموم مردم با تشویق و تنبیه، مصرف

های انرژی نشان داده شد که نماید. در این نوشتار با تبیین وابستگی شدت انرژی کشور به چگونگی مصرف این حامل

های دارای ارزش افزوده به جای مصرف افسار گسیخته در بخش خانگی و ه سمت صنعت و بخشهدایت مصرف ب

 رفاهی، شدت انرژی کشور را کاهش خواهد داد.

گران کنندگان خانگی، سازندگان ساختمان، صنعتهای انرژی در رغبت و انگیزه مصرفنقش پررنگ قیمت آب و حامل

مورد ، ههای جدید و پربازدستفاده از فناوریوری، تعمیر و ارتقای تجهیزات و اجویی، افزایش بهرهو کشاورزان به صرفه

گذاری در کشورهای دیگر نشان داد در سایر نقاط جهان نیز برای مدیریت منابع بررسی موضوع تعرفه .گرفت تاکید قرار

 استفاده شده است. های اقتصادی، از ابزار تعرفهطبیعی و فرصت

ها هر کدام به صورت جداگانه در ها صدر سال اول( و پلکانی کردن قیمتنزین، هدفمندی یارانهبندی بتجربه سهمیه

وررتر، مهای آب و برق و گاز مورر بوده است. اگرچه اجرای ناقص و عدم استفاده از الگوهای مدیریت مصرف و ربات شبکه

یمتی، نیمه قیمتی و غیر عمال راهکارهای مختلف قتاریر این راهکارها را در بلند مدت کاهش داد اما مشخص شد که با ا

توان به اهداف مطلوبی در حوزه آب و انرژی گذاری است، میها تعرفهترین آنقیمتی در مدیریت مصرف انرژی که از مهم

 دست یافت.

قل در هر حوزه ای مناسب، وجود نهادی واحد و مستبرای رسیدن به الگوی تعرفهکه شود در پایان این نوشتار تاکید می

البته این  ای که قواعد وضع شده به وسیله این نهاد ضمانت اجرایی و پشتوانه قانونی داشته باشد وضروری است به گونه

های زمانی مشخص و متناسب با شرایط کشور مورد بازنگری نگرانه و همراه با مطالعات کافی باشد و در دورهقواعد، جامع

ها سد راه این مسیر بوده است رفع گردد. از جمله این الزم است موانعی که در طول این سال قرار بگیرد. در این راستا

 ها اشاره کرد:توان به این نمونهموانع می

 ترس دولت ها از ایجاد نارضایتی عمومی به واسطه کاهش رفاه و افزایش فشار اقتصادی 

  دصنعتی یا تجهیزاتی در بعضی موارنبود زیرساخت های الزم 

 ها و عدم وجود پشتوانه علمی و مطالعاتی جامعبه روز نشدن سیاست گذاری 

 در کشور گاز فراوانی نفت و نگاه غلط به مقوله 
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