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معرفی شبکه

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

سال 1395 فعالیت  رسمی خود را آغاز نمود.

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

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

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

همچنین سایر فعالیت های شبکه، ارائه نمایند. 
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نظام پلکانی تعرفه های برق و گاز مشترکین خانگی در حال حاضر به گونه ای طراحی 
شده است که هر چقدر مشترکین بیشتر مصرف کنند، از »یارانه پنهان« بیشتری بهره مند 
خواهند شد. به عالوه تا قبل از سال 139۸، افزایش ساالنه تعرفه ها برای همه مشترکین 
یکسان بوده و لذا فشار اقتصادی ناشی از آن، بر همه اقشار جامعه اعمال شده است. 

به منظور حل این مسئله در راستای اجرای ماده ۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 
اصالح تعرفه برق و گاز مشترکین پرمصرف خانگی ضروری است. اقدامی که با کاهش 
یارانه پنهان گاز و برق، درآمدهای دولت را افزایش داده و عالوه بر تحقق عدالت در 

توزیع یارانه های انرژی، مصرف انرژی را کاهش می دهد.

با اصالح تعرفه های مشترکین پرمصرف گاز و برق خانگی و کاهش و حذف تدریجی 
یارانه پنهان آن ها، اوال فشار اقتصادی بر همه مصرف کنندگان وارد نمی شود، ثانیا افزایش 
قیمت ناشی از حذف یارانه پنهان مشترکین پرمصرف می تواند در کاهش مصرف این 
گروه تاثیرگذار باشد و به این ترتیب باعث کاهش شدت انرژی کشور شود. به این 
ترتیب به کسانی که بیشتر از الگوی تعیین شده، انرژی مصرف می کنند، یارانه دولتی 

در حوزه انرژی داده نمی شود و عدالت اجتماعی در این زمینه بیشتر محقق می شود.

در این گزارش با محاسبه میانگین قیمت فعلی گاز و برق برای مشترکین خانگی و 
همچنین در نظر گرفتن قیمت واقعی این دو حامل انرژی بر مبنای ارزش واقعی گاز 
با روش های مختلف، یارانه پنهانی که به مصرف کنندگان خانگی گاز و برق تخصیص 
داده می شود، محاسبه شده است. بر این اساس در مجموع حدود 70 هزار میلیارد تومان 
یارانه پنهان گاز و 30 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان برق به مشترکین خانگی تخصیص 
می یابد؛ که البته همه این میزان یارانه قابل حذف نیست و بخش عمده آن به مشترکین 

کم مصرف و اقشار متوسط و رو به پائین جامعه تعلق دارد.

خالصه مدیریتی



در طرح  پیشنهادی این گزارش به عنوان اولین گام در حذف یارانه پنهان مشترکین 
پرمصرف، افزایش تعرفه گاز و برق تنها برای مشترکینی خواهد بود که مصرف ماهانه 
آنها باالتر از الگو است. به عبارت دیگر، طرح  پیشنهادی تنها نزدیک به ۲5 درصد 
مشترکین گاز و 15 درصد مشترکین برق را شامل می شود و از این طریق، بر اساس 
الگوی انتخابی از میان روش های ارائه شده، بین 1500 تا حدود 3000 میلیارد تومان 
بدین  برای دولت حاصل می شود.  مشترکین  این  پنهان  یارانه  از محل حذف  درآمد 
ترتیب عالوه بر اینکه به اقشار متوسط و رو به پائین جامعه فشار وارد نمی شود، الگوی 

مصرف نیز اصالح می گردد.

الزم به ذکر است، طرح  ارائه شده در این گزارش تنها نمونه ای از روش های افزایش 
تعرفه گاز و برق برای مصارف باالتر از الگوست که در دنیا نیز تجربه شده است و به 
عنوان گام اول در اصالح نظام تعرفه گذاری تلقی می شود. در صورتی که تصمیم دولت 
بر کاهش بیشتر یارانه پنهان مشترکین پرمصرف به طور کامل باشد، اعمال تعرفه های 

موثرتر امکان پذیر است. 
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بخش اول 
مقدمه

در سال گذشته سهم بخش خانگی از کل مصرف برق کشور 33.5 درصد بوده است1 
و در ۸ ماه نخست همان سال، سهم بخش خانگی و تجاری در مصرف گاز بیشتر از 
30 درصد بوده است۲. همچنین بیش از 50 درصد از مصرف برق و گاز کشور در ایام 
پیک مصرف این حامل ها، یعنی به ترتیب فصول تابستان و زمستان، مربوط به مشترکین 

خانگی است3و۴.

طبق ماده ۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ظرفیت طرح هدفمندسازی یارانه ها باید 
در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های 
عدالت اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، اولویت در تمرکز اصالح تعرفه های 
برق و گاز به عنوان یکی از حامل های انرژی مطرح در هدفمندسازی یارانه ها، با »مشترکین 
پرمصرف خانگی« خواهد بود؛ چراکه اثرگذاری بیشتری در کاهش میزان شدت انرژی 
کشور دارد و همچنین نظام تعرفه گذاری و فروش منابع دولت را عادالنه تر خواهد کرد.

بر اساس نظام پلکانی فعلی تعرفه های برق و گاز، هر چقدر مشترکین بیشتر مصرف 
از سال 139۸،  تا قبل  بهره مند خواهند شد. همچنین  بیشتری  پنهان«  »یارانه  از  کنند، 
افزایش ساالنه تعرفه ها برای همه مشترکین یکسان بوده و لذا فشار اقتصادی ناشی از 
آن بر همه اقشار جامعه اعمال شده است5؛ از طرفی به دلیل مالحظات معیشتی عموم 
مردم، دولت از جهش ناگهانی قیمت برق و گاز و آزادسازی قیمت ها معذور بوده است. 

1. گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو، فروردین ۹۸
2. خبرگزاری میزان؛ کد خبر: 4712۹6

3. گزارش سیاستی ۹70601، کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، شهریورماه 13۹7
4. خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹6110۸042۸۹

5. از سال 13۹۸ بر اساس مصوبه هیئت دولت، مشترکین پرمصرف برق 16 درصد جریمه می پردازند.
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مطابق با تجربیات کشورهای مختلف در تعرفه گذاری حامل های انرژی، افزایش قیمت 
در پله های باالتر از الگو باید جهشی باشد؛ تا جایی که پله های نهایی بدون دریافت یارانه 
پنهان، قیمت تمام شده انرژی یا قیمت صادراتی آن را بپردازند. به این منظور، الزم است 
ابتدا بر مبنای روند مصرف عموم مردم و با لحاظ شرایط اقلیمی و فصلی، میزانی از مصرف 
انرژی به عنوان الگوی مصرف تعیین شود؛ سپس قیمت انرژی برای مصارف باالتر از 
الگوی مصرف به صورت پلکانی و با قیمت آزاد و حتی بیشتر از آن محاسبه گردد و برای 
مشترکینی که در حد الگو مصرف می کنند، قیمت در محدوده فعلی ثابت بماند یا کمتر 
افزایش یابد. تفاوت این الگو با تعرفه های پلکانی کنونی برق و گاز این است که در شرایط 
فعلی، تعرفه تمامی پله ها کمتر از قیمت آزاد و عمال یارانه ای بوده و در نتیجه، همچنان هر 
کس بیشتر انرژی مصرف کند، یارانه پنهان بیشتری می گیرد. همچنین اختالف تعرفه پله ها 

بسیار کم بوده و قیمت های پلکانی فعلی، اثر ملموسی بر کاهش مصرف ندارد. 

با اصالح تعرفه های برق و گاز مشترکین پرمصرف خانگی و کاهش و حذف تدریجی 
یارانه پنهان آنها از طریق الگوی ارائه شده، اوال فشار اقتصادی بر همه مصرف کنندگان 
وارد نمی شود، ثانیا افزایش قیمت ناشی از حذف یارانه پنهان مشترکین پرمصرف می تواند 
در کاهش مصرف این گروه تاثیرگذار باشد و به این ترتیب باعث کاهش شدت انرژی 
کشور شود. همچنین با این اقدام، به کسانی که بیشتر از الگوی تعیین شده انرژی مصرف 
می کنند، یارانه دولتی در حوزه انرژی داده نمی شود و از آنجا که مشترکین پرمصرف 
خانگی در حوزه برق و گاز معادل همان اقشار پردرآمد هستند، افزایش تعرفه مصارف 
خارج از محدوده متعادل آنها، عدالت اجتماعی را در این زمینه بیش از پیش محقق می کند. 

در این گزارش ابتدا وضعیت تعرفه گذاری و یارانه پنهان در حوزه گاز و برق خانگی 
تعرفه گذاری  نظام  این  قانونی اصالح  قرار گرفته است. سپس پشتوانه  بررسی  مورد 
مطرح گردیده و در نهایت ضمن ارائه پیشنهادهای اصالحی، درآمد حاصل از این اقدام 

برای دولت و دیگر آثار آن در کشور ارزیابی شده است.
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بخش دوم 
محاسبه یارانه پنهان مشترکین گاز خانگی

مقدار یارانه پنهان گاز در بخش خانگی، از طریق محاسبه اختالف قیمت واقعی گاز به 
ازای هر مترمکعب با متوسط قیمت فعلی ضرب در کل مصرف بخش خانگی، بدست 
می آید. اما برای محاسبه قیمت واقعی گاز، نظرات متعددی مطرح شده است که در 

ادامه بررسی می شود.
سناریوهای مختلف در محاسبه قیمت واقعی گاز

قیمت گاز در بازار جهانی، قیمت صادراتی گاز، گاز فلر و نرخ خوراک پتروشیمی های 
گازی، از جمله نرخ هایی است که در حال حاضر برای فروش گاز در کشور وجود دارد 

و هیچ کدام نمی تواند به تنهایی، مبنای تعیین قیمت واقعی گاز باشد.

نرخ بازار جهانی )هاب MENA(: چنانچه قیمت تبادالت منطقه ای خصوصا قیمت 
هاب MENA1 مبنای قیمت گذاری گاز طبیعی ایران قرار گیرد، میانگین قیمت منطقه ای و 
هاب MENA که برابر با 11 سنت می باشد۲، هزینه فرصت از دست رفته عرضه یارانه ای 
گاز طبیعی )که همان ارزش واقعی گاز تلقی می شود( خواهد بود. در این حالت با 
فرض نرخ 1۲ هزار تومانی برای دالر، یارانه پرداختی دولت در بخش گاز خانگی بالغ 

بر ۶۶ هزار و 300 میلیارد تومان است. 

نرخ صادرات به کشورهای همسایه: در سال گذشته بیش از 13 میلیارد و ۸00 میلیون 
مترمکعب گاز صادر شده است3. قیمت گاز صادراتی به مقاصد مختلف، تفاوت می کند. در 
صورتی که یک بازار واحد )مانند بورس انرژی( برای فروش گاز به مصرف کنندگان خارج از 

1.Middle East and North Africa
2. مرکز پژوهش های مجلس؛ گزارش شماره 1305۸54

3. خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۸03120005۸3
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کشور وجود داشته باشد، در رقابت خرید و فروش بازار، قیمت نهایی گاز کشف می گردد. به 
گفته مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز، خصوصی سازی، برون سپاری و رگوالتوری از جمله 
عوامل موثر در تعیین قیمت واقعی گاز است1. اما در حال حاضر نه تنها چنین بازاری وجود 
ندارد بلکه مشتریانی مانند پاکستان و افغانستان هنوز به گاز ایران دسترسی ندارند. بنابراین 

قیمت گاز به صورت دوجانبه و با چانه زنی، آن هم با کشورهایی معدود، تعیین می شود.

در این حالت نیز توجه به چند مورد در تعیین قیمت گاز موثر است. یکی میزان نیاز کشور 
مقصد به گاز خریداری شده است؛ مثال اگر تمام سیستم گرمایش یک کشور در فصل زمستان 
به گاز وارداتی وابسته باشد، آن وقت طبیعتا حاضر است ولو با قیمت باال اقدام به خرید گاز 
نماید. نکته دوم امکان جایگزینی گاز ایران با گاز صادراتی کشورهای دیگر است که در این 
صورت قیمت گاز ایران کاهش خواهد یافت. نکته سوم که در قیمت گذاری مورد توجه 
قرار می گیرد، حامل های انرژی دیگری است که در صورت نبود گاز در کشور مقصد، باید 
جایگزین گاز شده و سوزانده شوند؛ اگر هزینه فرصت سوزاندن این حامل ها برای کشور 

واردکننده زیاد باشد، آن وقت حاضر است گاز ایران را با قیمت باالتری خریداری کند. 

در حال حاضر بر اساس برخی اطالعات، اگر قیمت صادرات گاز به ترکیه که سهم 
5۶ درصدی از صادرات گاز کشور دارد، مالک قرار گیرد، ارزش گاز صادراتی حدود 
33 سنت برای هر متر مکعب خواهد بود. از طرفی قیمت هر متر مکعب گاز صادراتی 
به عراق برابر با ۲۲ سنت اعالم شده است که حدود 33 درصد از صادرات گاز ایران 
را شامل می شود۲. میانگین موزون این دو قیمت یعنی ۲5.7۴ سنت را می توان هزینه 
فرصت از دست رفته دولت در عرضه گاز طبیعی به صورت یارانه ای در نظر گرفت؛ 
هرچند این قیمت نیز به طور کار قابل اعتنا نیست چرا که باید امکان افزایش صادرات 
گاز به این کشورها بررسی شود. با وجود این، در این حالت یارانه پرداختی دولت در 

بخش گاز خانگی  بالغ بر 1۶۲ هزار و ۶00 میلیارد تومان است.

1. انرژی امروز، کد خبر: 2244۸
2. خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13۹۸0131000713
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نرخ فلرینگ گاز: در سال ۲017 به طور متوسط روزانه حدود ۴۸ میلیون متر مکعب 
گاز در واحدهای بهره برداری نفت و گاز کشور سوزانده شده است1. بر اساس آمارهای 
داخلی نیز میزان فلرینگ گاز در سال 1397 حدود 1۶ میلیارد مترمکعب تخمین زده 
شده است. با توجه به این حجم از گازی که سوزانده می شود، در صورتی که بنا باشد 
با  اولویت  بهره مند گردد، طبیعتا  آن  مالی  منافع  از  بیشتری صادر شده و دولت  گاز 
گازهایی است که بدون هیچ استفاده ای سوزانده شده و از بین می رود، نه گازی که با 
قیمت پایین به مردم داده می شود. با این نگاه هزینه فرصت از دست رفته گاز طبیعی 
را حتی می توان صفر در نظر گرفت. به طور مشخص در این حالت دولت بابت گاز 

خانگی که در اختیار مشترکان قرار می دهد، یارانه ای پرداخت نمی کند. 

الزم به ذکر است که در حال حاضر، جمع آوری گازهای مشعل در حجم بسیار کم توسط 
بخش خصوصی انجام می شود؛ در این راستا روزانه 3 میلیون مترمکعب گاز به قیمت ۴.5 سنت 
)قیمت مزایده( به ازای هر مترمکعب به این بخش تحویل می شود. با لحاظ کردن رقم ۴.5 
سنت، یارانه پرداختی دولت در بخش گاز خانگی بالغ بر ۲3 هزار و ۸00 میلیارد تومان است.

بر اساس برنامه های اعالم شده، در آینده کارخانجات NGL گازهای همراه را با قیمت 
معینی دریافت می کنند و با ایجاد ارزش افزوده، تولیدات خود را به فروش می رسانند. 
با راه اندازی طرح های NGL 3100، NGL 3200 و NGL خارگ، ساالنه از سوزانده شدن 
بیش از 10 میلیارد مترمکعب گاز جلوگیری خواهد شد. بنابراین میزان گاز فلر کشور 
در سال های آتی را می توان کمتر از 10 میلیارد مترمکعب برآورد کرد. اما در حال حاضر 

هیچ کدام از سه طرح مذکور به مرحله عملیاتی نرسیده اند.

نرخ خوراک پتروشیمی های گازی: با توجه به داده های ترازنامه انرژی سال 139۴ برای 
سهم هر یک از بخش ها از کل مصرف گاز طبیعی و نرخ رشد ساالنه میزان خوراک 
پتروشیمی، میزان مصرف گاز این بخش در سال 1397 با احتساب ارقام خارج از شبکه 

1. گزارش آماری بانک جهانی
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گاز، حدود 13 میلیارد مترمکعب تخمین زده می شود. قیمت خوراک پتروشیمی های 
گازی به صورت غیر یارانه ای محاسبه می شود. از آنجا که در محاسبه قیمت خوراک 
این بخش، موضوع ارزش واقعی گاز دخیل بوده است، این نرخ می تواند مرجعی برای 
تعیین قیمت واقعی گاز در شرایط فعلی باشد. از سوی دیگر در صورتی که به هر دلیلی 
صادرات گاز دولت کاهش پیدا کند یا متوقف شود، در دسترس ترین اقدام دولت برای 
عرضه گاز، فروش به واحدهای پتروشیمی است. این رقم بین 9 تا 1۴ سنت عنوان شده 
است که می توان میانگین این بازه یعنی 11.5 سنت را در نظر گرفت. در این حالت 
یارانه پرداختی دولت در بخش گاز خانگی بیش از ۶9 هزار و ۶00 میلیارد تومان است.

برآورد قیمت واقعی گاز جهت محاسبه یارانه پنهان

با توجه به اینکه فرصت صادرات گاز برای ایران با قیمت های متفاوت از قیمت خرید و 
فروش در کشورهای منطقه وجود دارد و اینکه ایران به دلیل دارا بودن بیشترین ذخایر گاز 
منطقه و جغرافیای سیاسی ویژه، می تواند نقش محوری در صادرات گاز ایفا کند، مالک قرار 
دادن قیمت های منطقه ای در مورد حامل انرژی گاز پشتوانه محکمی ندارد و این سناریو رد 

می شود؛ چرا که در صورت این اقدام، قیمت تغییر قابل مالحظه ای خواهد داشت.

همچنین چنانچه ذکر شد، هر کدام از 3 سناریوی دیگر به دالیلی قابل دفاع هستند. 
در اینجا برای جمع بندی میان همه حالت های استفاده از گاز که اکنون در کشور اتفاق 
می افتند، میانگین موزون این 3 سناریو محاسبه شده و مالک عمل قرار می گیرد. بر این 
اساس قیمت گاز معادل 11.۶5 سنت خواهد بود که می تواند مبنای محاسبه یارانه پنهان 
این بخش قرار گیرد. در این حالت یارانه پنهان پرداختی دولت در بخش گاز خانگی 

حدود 70 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

تومانی، حدود  با دالر 1۲ هزار  معادل  مترمکعب گاز  واقعی هر  ارزش  نرخ،  این  با 
1۴00 تومان خواهد بود. این در حالی است که اکنون متوسط قیمت هر متر مکعب گاز 

خانگی حتی برای پرمصرف ترین مشترکین از ۲50 تومان تجاوز نمی کند.
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بخش سوم 
محاسبه یارانه پنهان مشترکین برق خانگی

برای برآورد میزان یارانه پرداختی به خانوارهای مختلف در حوزه برق، الزم است قیمت 
تمام شده برق با احتساب هزینۀ سوخت در نظر گرفته شود. بر اساس نتایج بخش قبل، ارزش 
واقعی گاز برابر با 11.۶5 سنت برای هر متر مکعب برآورد شده است. با فرض دستیابی به 
بازدهی ۴0 درصدی نیروگاه ها تا پایان سال 139۸، به ازای هر متر مکعب سوخت گاز طبیعی 
در نیروگاه باید ۴ کیلووات ساعت برق تولید شود. لذا می توان قیمت سوخت برای تولید هر 
کیلووات ساعت برق را ۲.91 سنت در نظر گرفت. لذا با در نظر گرفتن قیمت 1۲ هزار تومانی 

برای دالر، هزینه سوخت هر کیلووات ساعت برق برابر با 3۴9 تومان می شود. 

از آنجا که طبق محاسبات سازمان برنامه و بودجه کشور، سایر هزینه های تولید تا توزیع و رساندن 
برق به مصرف کننده در مجموع برابر با 90 تومان برای هر کیلووات ساعت است، در نتیجه قیمت 

تمام شده هر کیلووات ساعت برق با احتساب هزینه سوخت برابر با ۴39 تومان خواهد بود.

این در حالیست که میانگین بهای برق بخش خانگی در سال 139۸، برای پرمصرف ترین 
مشترکین هم از ۲۲7 تومان تجاوز نمی کند )با احتساب افزایش 7 درصدی تعرفه های سال 
139۸ برای همه مصرف کنندگان(1. در این حالت هر مشترکی که برق بیشتری مصرف 
می کند، یارانه بیشتری از دولت دریافت می کند، به گونه ای که در حال حاضر یارانه پنهان 

آخرین پله مصرفی ۸ برابر یارانه پنهان اولین پله است.

در نتیجه مقدار یارانه پنهان برق در بخش خانگی، از طریق محاسبه اختالف قیمت تمام شده هر 
کیلووات ساعت برق با متوسط قیمت فعلی ضرب در کل مصرف بخش خانگی، بدست می آید. با 
فرض متوسط قیمت فعلی ۸3 تومان برای هر کیلووات ساعت و با احتساب قیمت تمام شده ۴39 
تومان، کل یارانه پنهان برق بخش خانگی در سال 139۸ حدود 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

1. تعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها، سال 13۹۸
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بخش چهارم
 آثار اصالح تعرفه مشترکین پرمصرف برق و گاز و پشتوانه قانونی آن

افزایش تعرفه های برق و گاز تا کنون به گونه ای بوده است که نرخ پله های مختلف، 
همه با یک درصد مشخص افزایش پیدا کرده است. با چنین روشی، هیچگاه یارانه 
پنهان کاهش پیدا نمی کند و اثری هم بر کاهش مصرف نخواهد داشت. البته از سال 
139۸، معادل 1۶ درصد جریمه برای مشترکین پرمصرف برق در نظر گرفته شد که 
تا حدی وضعیت را بهبود داد و عالوه بر کاهش مصرف، برای دولت درآمدزا بود. با 
وجود این، پیشنهاد می شود ساختار تعرفه ها به صورت کالن اصالح شود و پله های 
باالتر، افزایش قیمت بیشتری را تجربه کنند تا یارانه پنهان مشترکین پرمصرف به طور 

کامل حذف شود.

حذف یارانه پنهان برق و گاز مشترکین پرمصرف، نسبت به رویکردهای فعلی اصالح 
قیمت ها چند مزیت دارد. با استفاده از این الگو، مشترکین پرمصرف به اصالح رفتار 
خود ترغیب می شوند و شاخص شدت انرژی بهبود می یابد. مطالعه تجربیات جهانی 
نشان می دهد اجرای این الگو توانسته است تا 15 درصد و در مواردی حتی تا 30 
درصد مصرف انرژی را کاهش دهد. همچنین اجرای این الگو، شاخص عدالت در 
توزیع یارانه ها را بهبود می دهد؛ چرا که با اجرای آن، مصرف انرژی بیشتر، با یارانه 
بیشتر همراه نخواهد بود. به عالوه چون در الگوی فوق فقط پرمصرف ها -که عموما 
پردرآمدترند- مشمول افزایش قیمت محسوس می شوند، به عموم مردم و به ویژه اقشار 

کم درآمد فشار وارد نمی شود.

بهره گیری از این الگو، نارضایتی اجتماعی کمتری نیز ایجاد می کند؛ چرا که الگوی 
مصرف به شیوه ای تعیین می شود که اکثریت مردم از افزایش قیمت مصون باشند و 
قیمت انرژی تنها برای اقلیت پرمصرف، آزاد شود. این درحالیست که با توجه به اینکه 
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موضوع درآمدزایی پایدار، یکی از مباحث مورد توجه در ساختار بودجه کشور است، 
چنین طرح هایی به میزان قابل توجهی در کمک به افزایش درآمد دولت نیز موثر است.

مبانی قانونی اصالح تعرفه مشترکین پرمصرف برق و گاز

در ادامه به مبانی قانونی این اصالح اشاره شده است:

اجرای  ظرفیت  از  استفاده  مقاومتی،  اقتصاد  کلی  سیاست های   ۴ ماده  در  الف( 
هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی 

و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی مطرح شده است. 

ب( بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 13۸۸/10/15، دولت مکلف است 
قیمت حامل های انرژی را اصالح کند، به طوری که:

ماده 1؛ بند ب( میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به 
تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد )٪75( متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس 

از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود.

ماده 1؛ بند ج( میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج 
تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

ج( مطابق بند الف از ماده 39 بخش 10 قانون برنامه ششم توسعه به دولت اجازه 
داده شده است که قیمت برق و حامل های انرژی را به تدریج تا پایان سال 1۴00 با 
مالحظات مذکور در این بند و با توجه به بندهای اول و دوم قانون هدفمند کردن 
یارانه ها اصالح کند و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و 
بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، اقدامات الزم 

را به عمل آورد.
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همچنین وزارت خانه های نفت و نیرو طبق ماده ۴5 قانون برنامه ششم توسعه موظف 
شده اند برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را بر اساس »سند ملی راهبرد انرژی 

کشور«1 به تصیب هیئت وزیران برسانند.

د( بر اساس سند ملی راهبرد انرژی کشور مصوب 139۶/۴/۲۸ هیئت وزیران، اولین 
بند از راهبردهای کلی بخش انرژی کشور واقعی کردن قیمت نسبی حامل های انرژی 
در بخش های مختلف مصرف کننده است که حداکثر تا پایان پنج سال اول اجرای این 

سند باید اجرا گردد و در سال های آتی نیز تداوم داشته باشد.

در این راستا سازمان برنامه و بودجه، برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را در 
اعمال  و  انرژی  حامل های  تعرفه  اصالح  آن  طبق  که  نمود  ارائه   1397/۶/۲۶ تاریخ 
جریمه های مندرج در قوانین مرتبط با مشترکین پرمصرف بر اساس الگوی مصرف 

انرژی باید اجرایی شود. 

1. سند ملی راهبرد انرژی کشور مصوب ۹5/1/23 شورای عالی انرژی
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بخش پنجم 
پیشنهاد عملیاتی برای اصالح یارانه پنهان مشترکین پرمصرف گاز 
نزدیک به 75 درصد از مشترکین خانگی گاز در اقلیم معتدل )اقلیم 3( کمتر از ۶00 
مترمکعب در ماه گاز مصرف می کنند؛ لذا پیشنهاد می شود الگوی مصرف مناطق معتدل 

برای مصرف گاز ماهانه ۶00 مترمکعب در نظر گرفته شود. 

بر این اساس، ضروری است تعرفه گاز برای مصارف باالتر از الگو به شکلی بازدارنده 
و متناسب با ارزش واقعی گاز تعیین شود. طرح پیشنهادی گزارش1 به این صورت 
است که در اولین پله بعد از الگوی مصرف، یک جهش قیمتی اعمال شود؛ به گونه ای 
که تعرفه این پله نصف ارزش واقعی گاز )معادل ۶99 تومان( باشد. جهش بعدی برای 
مشترکینی که بیشتر از ۸00 مترمکعب در ماه مصرف می کنند رخ خواهد دهد و تعرفه 
این پله برابر با قیمت واقعی گاز مقرر می شود. این تعرفه )139۸ تومان( برای سه پله 
متوالی ثابت است. مشترکین دو پله آخر مصرف که ماهانه بیشتر از 1100 مترمکعب 
مصرف می کنند )کمتر از ۲ درصد مشترکین( نیز باید 3 برابر قیمت واقعی گاز )۴19۴ 

تومان( را در دو پله آخر مصرفی خود پرداخت نمایند.

آورده دولت از بابت کاهش یارانه پنهان گاز مشترکین پرمصرف با این مدل، بالغ بر 
1170 میلیارد تومان خواهد بود؛ اما اثر اصلی این اقدام عالوه بر آورده درآمدی، بهینه 
شدن مصرف است. در آینده می توان بر اساس قوانین و سیاست های باالدستی و با این 

الگو، قیمت گاز در پله های پائین تر را نیز به قیمت واقعی نزدیک نمود.

1. جزئیات محاسبات مرتبط با این پیشنهاد، در ضمیمه یک گزارش آمده است.
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بخش ششم 
پیشنهاد عملیاتی برای اصالح یارانه پنهان مشترکین پرمصرف برق

متعادلی  مصرف  برق  خانگی  مشترکین  از  درصد   ۸5 که  است  آن  از  حاکی  آمارها 
دارند و تنها 10 الی 15 از درصد از مشترکین هستند که الگوی مصرف نامتعارف و 
مسرفانه ای در پیش گرفته اند و تحت عنوان مشترک پرمصرف می توان آنها را قلمداد 
کرد. در جدول زیر مقادیر الگوی مصرف مناطق مختلف گرمسیری فعلی و پیشنهادی 

آورده شده است:
جدول 1- مقايسه الگوی مصرف برق مناطق اقليمی مختلف فعلی و پيشنهادی

الگوی مصرف مصوب فعلیمناطق مختلف اقلیمی
)کیلووات ساعت در ماه(

الگوی مصرف پیشنهادی
)کیلووات ساعت در ماه(

30003000ماه های گرم منطقه گرمسیری 1

20002000ماه های گرم منطقه گرمسیری 2

10001500ماه های گرم منطقه گرمسیری 3

400500ماه های گرم منطقه گرمسیری 4

ماه های گرم مناطق عادی و
ماه های غیرگرم مناطق گرمسیری

300400

با توجه به اینکه الگوهای مصرف متناسب با شرایط هر اقلیم انتخاب شده است و 
بازدارنده  برای  بود،  مقرر خواهد  الگوی  از  کمتر  منطقه،  هر  مردم  اکثریت  مصرف 
بودن قیمت  برق مشترکین پرمصرف در پله های باالتر از الگو، 3 شیوه پیشنهاد شده 

است1.

1. جزئیات محاسبات مرتبط با این پیشنهادها، در ضمیمه دو گزارش آمده است.
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پیشنهاد اول: تعیین قیمت تمام شده برق به طور یکسان برای همه پله های باالتر از الگو

در این شیوه قیمت برق پله های کمتر از الگو، بدون تغییر و به همان شکل تعرفه های 
مصوب سال 139۸ باقی می مانند. اما تعرفه پله های مصرف باالتر از الگو همگی به 
این روش، قیمت گذاری بر  با ۴39 تومان تعیین می گردند. در  برابر  صورت یکسان 
مبنای پله های مصرفی و با جهش در پله های باالتر از الگو انجام گرفته است که هم 
در راستای افزایش عدالت اجتماعی است و همچنین به عموم مصرف کنندگان فشاری 

وارد نمی شود.

البته در این حالت، متوسط قیمت برق مشترکین حاضر در باالترین پله مصرفی کمتر از 
۲50 تومان برای هر کیلووات ساعت است که همچنان فاصله زیادی با قیمت تمام شده 
برق دارد. در نتیجه باز هم به مصارف باالتر از الگو یارانه تعلق می گیرد، اما مقدار آن 
کاهش یافته و حالت صعودی آن در پله های باالتر از الگو از بین رفته است. در این 
حالت درآمد دولت بیش از ۶ درصد افزایش می یابد که معادل حدود ۴00 میلیارد تومان 

خواهد بود.
پیشنهاد دوم: تعرفه گذاری بر مبنای یارانه پنهان آخرین پله کمتر از الگو

در این شیوه نیز قیمت برق پله های کمتر از الگو، بدون تغییر و به همان شکل تعرفه های 
مصوب سال 139۸ باقی می مانند. اما تعرفه پله های مصرف باالتر از الگو به شکلی 
تعیین می گردند که یارانه اولین پله باالتر از الگو برابر با یارانه پرداختی به آخرین پله 
کمتر از الگوی مصرف باشد و روند تخصیص یارانه پنهان در پله های باالتر از الگو 
شکل نزولی خواهد داشت. در این راستا قیمت هر کیلووات ساعت برق در پله های 

مصرفی باالتر از الگو حدودا برابر با  ۶۴۲ تومان می شود.

الزم به ذکر است که در این حالت متوسط قیمت برق باالترین پله مصرفی کمتر از 
350 تومان برای هر کیلووات ساعت و کمتر از قیمت تمام شده برق است. در نتیجه 
باز هم به مصارف باالتر از الگو یارانه تعلق می گیرد، اما مقدار آن کاهش یافته و حالت 
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صعودی آن در پله های باالتر از الگو به شکل نزولی تبدیل شده است. در این شیوه 
درآمد دولت در بخش خانگی نزدیک به 1۶ درصد معادل 1100 میلیارد تومان افزایش 

می یابد.
پیشنهاد سوم: تعرفه گذاری بر مبنای قیمت برق تجدیدپذیر

در این شیوه نیز قیمت برق پله های کمتر از الگو، بدون تغییر و به همان شکل تعرفه های 
مصوب سال 139۸ باقی می مانند. اما قیمت خرید تضمینی برق بادی و خورشیدی 
از مولدهای مختص مشترکین، مالک تعرفه گذاری برای پله های مصرفی باالتر از الگو 

قرار گیرد.

برای  بادی  برق  تضمینی  قیمت خرید  نیرو  وزارت  اعالم  اساس  بر  در حال حاضر 
مولدهای با ظرفیت یک مگاوات و کمتر برابر با 7۴1 تومان و برای مولدهای خورشیدی 
با ظرفیت 100 کیلووات و کمتر، 910 تومان و قیمت خرید تضمینی برق خورشیدی 

از واحدهای با ظرفیت ۲0 کیلووات و کمتر، 10۴0 تومان است.1

باید توجه کرد که با تعرفه پیشنهادی سوم، متوسط پرداختی مشترکین پرمصرف به 
ازای هر کیلووات ساعت حدود ۴00 تومان است. این عدد همچنان کمتر از قیمت 
تمام شده برق است. در عین حال که حدود ۸5 درصد از مشترکین، زیر الگو مصرف 
می کنند و مشمول افزایش قیمت نمی شوند، برآورد می شود که درآمد دولت ناشی از 
شیوه تعرفه گذاری سوم، ۲۴ درصد )در بخش خانگی( معادل بیش از 1700 میلیارد 

تومان افزایش یابد. 

1. تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک، ساتبا
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ضمیمه یک 
محاسبات درآمد حاصل از تعرفه های پیشنهادی گاز

با توجه به مطالب بیان شده در بخش پنجم، پیشنهاد می شود تعرفه گاز خانگی ماه های 
سرد مناطق معتدل، مطابق جدول زیر اعمال گردد:

جدول 2-  تعرفه های پلکانی فعلی و پيشنهادی گاز خانگی در ماه های سرد اقليم 3 )معتدل(

پله های تعرفه ماهانه
)متر مکعب(

تعرفه فعلی
)ریال(

متوسط  قیمت 
هر پله/ فعلی

)ریال(

تعرفه پیشنهادی
)ریال(

متوسط  قیمت 
هر پله/ پیشنهادی

)ریال(

اختالف تعرفه ها
)ریال(

04144144144140 تا 100

100414414414414 تا 200

2006۹046۹6۹046۹0 تا 300

300۹66572۹665720 تا 400

40012426۹012426۹00 تا 500

500151۸۸15151۸۸150 تا 600

600220۸۹776۹۹0134447۸2 تا 700

7002622116۸6۹۹020۹7436۸ تا ۸00

۸003036136413۹۸030۸410۹44 تا ۹00

۹003450156213۹۸0423110530 تا 1000

10003۸64176113۹۸0515۹10116 تا 1100

110044161۹6۸41۹40714237524 تا 1200

4۸3021۸041۹40۹۹2637110بیشتر از 1200
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بر این اساس میزان متوسط یارانه پنهان گاز خانگی در هر پله مصرفی مطابق جدول 
زیر است:

جدول 3-  متوسط قبض پرداختی و يارانه پنهان مشترکين خانگی گاز با تعرفه های فعلی و پيشنهادی

پله های تعرفه 
ماهانه

)متر مکعب(

متوسط  مبلغ 
قبض مشترکین هر 

پله/ فعلی
)ریال(

میزان یارانه 
پرداختی دولت برای 
متوسط مصرف هر 

پله )ریال(

متوسط  مبلغ 
قبض مشترکین 
هر پله/ پیشنهادی

)ریال(

میزان یارانه 
پرداختی دولت 
برای متوسط 
مصرف هر پله 

)ریال(

درصد 
کاهش یارانه 

پنهان

02070067۸3002070067۸3000 تا 100

100621002034۹00621002034۹000 تا 200

200117300337770011730033777000 تا 300

30020010046۹2۹0020010046۹2۹000 تا 400

4003105005۹۸05003105005۹۸05000 تا 500

50044۸500724050044۸50072405000 تا 600

600634۸00۸452200۸73۹00۸2131002.۸ تا 700

700۸76300۹60۸7001572۹00۸۹121007.2 تا ۸00

۸00115۹20010723۸002621400۹26160013.6 تا ۹00

۹0014۸3500117۹7500401۹400۹26160021.5 تا 1000

10001۸4۹20012۸2۹۸005417400۹26160027.۸ تا 1100

1100226320013۸13۸00۸2134007۸6360043.1 تا 1200

27255001474۹500124074005۹6760065.6بیشتر از 1200

با توجه به داده های این جدول، نمودار زیر مقایسه میزان متوسط یارانه پنهان مشترکین 
گاز خانگی در هر پله را در دو حالت تعرفه های فعلی و تعرفه های پیشنهادی نشان 

می دهد.
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شکل 1- مقايسه متوسط يارانه پنهان گاز خانگی به مشترکين هر پله در دو حالت فعلی و پيشنهادی

بر همین اساس الگوی مصرف و تعرفه پرمصرف ها در سایر اقلیم های آب و هوایی به 
صورت جداول زیر پیشنهاد می شود:

جدول 4- تعرفه های پلکانی فعلی و پيشنهادی گاز خانگی در ماه های سرد اقليم 1

پله های تعرفه ماهانه
)متر مکعب(

تعرفه فعلی
)ریال(

متوسط  قیمت 
هر پله/ فعلی

)ریال(

تعرفه پیشنهادی
)ریال(

متوسط  قیمت هر پله/ 
پیشنهادی

)ریال(

اختالف 
تعرفه ها
)ریال(

04144144144140 تا 300

3006۹04536۹04530 تا 400

400۹66537۹665370 تا 500

500124264012426400 تا 600

600151۸754151۸7540 تا 700

700220۸۹026۹۹0122047۸2 تا ۸00

۸00262210۸06۹۹01۸۹۹436۸ تا ۹00
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۹003036126413۹۸02۸0310۹44 تا 1000

10003450145213۹۸03۸6710530 تا 1100

11003۸64164413۹۸0474710116 تا 1200

120044161۸4441۹40660437524 تا 1300

4۸30205041۹40257737110بیشتر از 1300

جدول 5- تعرفه های پلکانی فعلی و پيشنهادی گاز خانگی در ماه های سرد اقليم 2

پله های تعرفه ماهانه
)متر مکعب(

تعرفه فعلی
)ریال(

متوسط  قیمت 
هر پله/ فعلی

)ریال(

تعرفه پیشنهادی
)ریال(

متوسط  قیمت هر 
پله/ پیشنهادی

)ریال(

اختالف 
تعرفه ها
)ریال(

04144144144140 تا 250

2506۹04606۹04600 تا 350

350۹66552۹665520 تا 450

450124266212426620 تا 550

550151۸7۸2151۸7۸20 تا 650

650220۸۹366۹۹0127۸47۸2 تا 750

750262211216۹۹01۹۹2436۸ تا ۸50

۸503036131113۹۸02۹3610۹44 تا ۹50

۹503450150413۹۸0404010530 تا 1050

10503۸64170013۹۸04۹4410116 تا 1150

115044161۹0341۹406۸6237524 تا 1250

4۸30211241۹40257337110بیشتر از 1250

جدول 6- تعرفه های پلکانی فعلی و پيشنهادی گاز خانگی در ماه های سرد اقليم 4

پله های تعرفه ماهانه
)متر مکعب(

تعرفه فعلی
)ریال(

متوسط  قیمت هر 
پله/ فعلی
)ریال(

تعرفه پیشنهادی
)ریال(

متوسط  قیمت هر 
پله/ پیشنهادی

)ریال(

اختالف تعرفه ها
)ریال(

04144144144140 تا 150

1506۹04۸36۹04۸30 تا 250
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250۹665۹۸۹665۹۸0 تا 350

350124272512427250 تا 450

450151۸۸56151۸۸560 تا 550

550220۸10246۹۹0142247۸2 تا 650

650262212226۹۹02217436۸ تا 750

7503036142313۹۸0325110۹44 تا ۸50

۸503450162513۹۸0444310530 تا ۹50

۹503۸641۸2۹13۹۸053۹710116 تا 1050

10504416203۹41۹40744۸37524 تا 1150

4۸30225441۹40256537110بیشتر از 1150

جدول 7- تعرفه های پلکانی فعلی و پيشنهادی گاز خانگی در ماه های سرد اقليم 5

پله های تعرفه ماهانه
)متر مکعب(

تعرفه فعلی
)ریال(

متوسط  قیمت هر 
پله/ فعلی
)ریال(

تعرفه پیشنهادی
)ریال(

متوسط  قیمت هر 
پله/ پیشنهادی

)ریال(

اختالف 
تعرفه ها
)ریال(

04144144144140 تا 75

756۹05066۹05060 تا 150

150۹66656۹666560 تا 250

2501242۸051242۸050 تا 350

350151۸۹4۹151۸۹4۹0 تا 450

450220۸11326۹۹0161047۸2 تا 550

550262213466۹۹02507436۸ تا 650

6503036155713۹۸0364610۹44 تا 750

7503450176۸13۹۸04۹3۸10530 تا ۸50

۸503۸641۹7۸13۹۸05۹4310116 تا ۹50

۹504416226741۹40۸21737524 تا 1050

4۸30241541۹401121737110بیشتر از 1050
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ضمیمه دو 
محاسبات درآمد حاصل از تعرفه های پیشنهادی برق

در ادامه محاسبات مرتبط با هر یک از سه پیشنهاد آمده است:

پیشنهاد اول:

در  ارائه شد، جداول زیر برای قیمت گذاری برق خانگی  آنچه در بخش ششم  اساس  بر 
ماه های گرم مناطق عادی و ماه های غیر گرم سایر مناطق پیشنهاد می شود:

جدول 8- تعرفه های پلکانی فعلی و پيشنهادی  برق خانگی ماه های گرم مناطق عادی و ماه های غير گرم 
ساير مناطق )طرح1(

پله های تعرفه 
ماهانه

)کیلووات ساعت(

تعرفه فعلی
)ریال(

متوسط قیمت به 
ازای هر کیلووات 

ساعت فعلی
)ریال(

تعرفه پیشنهادی
)ریال(

متوسط قیمت به ازای 
هر کیلووات ساعت 

پیشنهادی
)ریال(

اختالف 
تعرفه ها
)ریال(

05245245245240 تا 100

1006115536115530 تا 200

200131071613107160 تا 300

30023571035235710350 تا 400

400270۸136۸43۹0155516۸2 تا 500

5003407167543۹02070۹۸3 تا 600

37571۹6۸43۹02427633مازاد بر 600
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جدول 9- محاسبه متوسط قبض پرداختی و ميزان يارانه پنهان هر پله طرح پيشنهادی 1

پله های تعرفه 
ماهانه

)کیلووات 
ساعت(

متوسط قبض 
پرداختی مشترکین 
هر پله/ تعرفه فعلی

)ریال(

میزان یارانه 
پرداختی دولت 
برای متوسط 
مصرف هر پله 

)ریال(

متوسط قبض 
پرداختی 

مشترکین هر پله/ 
تعرفه پیشنهادی

)ریال(

میزان یارانه 
پرداختی دولت 
برای متوسط 
مصرف هر پله 

)ریال(

درصد 
کاهش 

یارانه پنهان

0262001۹3300262001۹33000 تا 100

100۸2۹50575550۸2۹505755500 تا 200

20017۹000۹1۸50017۹000۹1۸5000 تا 300

300362350117415036235011741500 تا 400

400615600135۹۹006۹۹7001275۸006 تا 500

500۹2135014۹3150113۸7001275۸0015 تا 600

127۹5501573۹5015777001275۸001۹مازاد بر 600

با توجه به داده های جدول فوق، نمودار زیر مقایسه میزان متوسط یارانه پنهان مشترکین برق 
خانگی با تعرفه های فعلی و در حالت تعرفه های پیشنهادی را نشان می دهد.

شکل 2- مقايسه ميزان متوسط يارانه پرداختی به مشترکين خانگی برق در دو حالت تعرفه  های فعلی و پيشنهادی 1
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پیشنهاد دوم: 

در این حالت نیز جداول زیر برای قیمت گذاری برق خانگی در ماه های گرم مناطق 
عادی و ماه های غیر گرم سایر مناطق پیشنهاد می شود:

جدول 10- تعرفه های پلکانی فعلی و پيشنهادی برق خانگی ماه های گرم مناطق عادی و ماه های غير گرم 
ساير مناطق )طرح 2(

پله های تعرفه ماهانه
)کیلووات ساعت(

تعرفه فعلی
)ریال(

متوسط قیمت به 
ازای هر کیلووات 

ساعت فعلی
)ریال(

تعرفه 
پیشنهادی

)ریال(

متوسط قیمت به ازای 
هر کیلووات ساعت 

پیشنهادی
)ریال(

اختالف 
تعرفه ها
)ریال(

05245245245240 تا 100

1006115536115530 تا 200

200131071613107160 تا 300

30023571035235710350 تا 400

400270۸136۸642.517۸13717 تا 500

50034071675642.52625301۸ تا 600

37571۹6۸642.53210266۸مازاد بر 600
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همان طور که در جدول زیر مشاهده می شود متوسط یارانه دریافتی اولین پله پرمصرف تقریبا 
برابر با یارانه آخرین پله زیر الگو شده است. این موضوع در شکل 3 نیز به وضوح دیده می شود.

جدول 11- محاسبه متوسط قبض پرداختی و ميزان يارانه پنهان هر پله طرح پيشنهادی 2

پله های تعرفه 
ماهانه

)کیلووات 
ساعت(

متوسط قبض 
پرداختی مشترکین 
هر پله/ تعرفه فعلی

)ریال(

میزان یارانه 
پرداختی دولت 
برای متوسط 
مصرف هر پله 

)ریال(

متوسط قبض 
پرداختی مشترکین 

هر پله/ تعرفه 
پیشنهادی

)ریال(

میزان یارانه 
پرداختی دولت 
برای متوسط 
مصرف هر پله 

)ریال(

درصد 
کاهش یارانه 

پنهان

0262001۹3300262001۹33000 تا 100

100۸2۹50575550۸2۹505755500 تا 200

20017۹000۹1۸50017۹000۹1۸5000 تا 300

300362350117415036235011741500 تا 400

400615600135۹۹00۸01450117405014 تا 500

500۹2135014۹31501443۹50۹7055035 تا 600

127۹5501573۹5020۸645076705051مازاد بر 600

با توجه به داده های جدول فوق، نمودار زیر مقایسه میزان متوسط یارانه پنهان مشترکین 
برق خانگی با تعرفه های فعلی و در حالت تعرفه های پیشنهادی را نشان می دهد.

شکل 3- مقايسه ميزان متوسط يارانه پرداختی به مشترکين خانگی برق در دو حالت تعرفه  های فعلی و پيشنهادی 2
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پیشنهاد سوم: 

در این روش جداول زیر برای قیمت گذاری برق خانگی در ماه های گرم مناطق عادی 
و ماه های غیر گرم سایر مناطق مورد استفاده قرار می گیرد.

جدول 12-  تعرفه های پلکانی فعلی و پيشنهادی برق خانگی ماه های گرم مناطق عادی و ماه های غير گرم 
ساير مناطق )طرح 3(

پله های تعرفه 
ماهانه

)کیلووات ساعت(

تعرفه فعلی
)ریال(

متوسط قیمت به 
ازای هر کیلووات 

ساعت فعلی
)ریال(

تعرفه 
پیشنهادی

)ریال(

متوسط قیمت به ازای 
هر کیلووات ساعت 

پیشنهادی
)ریال(

اختالف 
تعرفه ها
)ریال(

05245245245240 تا 100

1006115536115530 تا 200

200131071613107160 تا 300

30023571035235710350 تا 400

400270۸136۸74101۸۹04702 تا 500

50034071675۹100304۸56۹3 تا 600

37571۹6۸10400407۹6643مازاد بر 600

با تعرفه پیشنهادی این طرح، متوسط پرداختی مشترکین پرمصرف به ازای هر کیلووات 
ساعت حدود ۴00 تومان است. این عدد همچنان کمتر از قیمت تمام شده برق است.
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جدول 13- محاسبه متوسط قبض پرداختی و ميزان يارانه پنهان هر پله طرح پيشنهادی 3

پله های تعرفه 
ماهانه

)کیلووات 
ساعت(

متوسط قبض 
پرداختی تا هر پله/ 

تعرفه فعلی
)ریال(

میزان یارانه پرداختی 
دولت برای متوسط 
مصرف تا هر پله 

)ریال(

متوسط قبض 
پرداختی تا هر پله/ 

تعرفه پیشنهادی
)ریال(

میزان یارانه 
پرداختی دولت برای 
متوسط مصرف تا 

هر پله )ریال(

درصد 
کاهش 
یارانه 
پنهان

0262001۹3300262001۹33000 تا 100

100۸2۹50575550۸2۹505755500 تا 200

20017۹000۹1۸50017۹000۹1۸5000 تا 300

300362350117415036235011741500 تا 400

400615600135۹۹00۸507001124۸0017 تا 500

500۹2135014۹3150167620073۸30051 تا 600

127۹5501573۹502651200202300۸7مازاد بر 600

با توجه به داده های جدول فوق، نمودار زیر مقایسه میزان متوسط یارانه پنهان مشترکین 
برق خانگی با تعرفه های فعلی و در حالت تعرفه های پیشنهادی را نشان می دهد.

شکل 4- مقايسه ميزان متوسط يارانه پرداختی به مشترکين خانگی برق در دو حالت تعرفه  های فعلی و 
پيشنهادی 3



35 گزارش سیاستی 980501 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

در پایان این بخش، تعرفه مناطق گرمسیری با در نظر گرفتن طرح پیشنهادی 3 به 
صورت جداول زیر ارائه می گردد:

جدول 14-  تعرفه های پلکانی فعلی و پيشنهادی برق خانگی ماه های گرم منطقه گرمسيری 4

پله های تعرفه ماهانه
)کیلووات ساعت(

تعرفه فعلی
)ریال(

تعرفه پیشنهادی
)ریال(

اختالف تعرفه ها
)ریال(

04214210 تا 100

1004۹04۹00 تا 200

200۸73۸730 تا 300

30013۹613۹60 تا 400

400200۹200۹0 تا 500

5002620741047۹0 تا 600

3145۹1005۹55مازاد بر 600

جدول 15-  تعرفه های پلکانی فعلی و پيشنهادی برق خانگی ماه های گرم منطقه گرمسيری 3

پله های تعرفه ماهانه
)کیلووات ساعت(

تعرفه فعلی
)ریال(

تعرفه پیشنهادی
)ریال(

اختالف تعرفه ها
)ریال(

04374370 تا 1000

1000113711370 تا 1500

1500200۹74105401 تا 2000

200021۸5۹1006۹15 تا 3500

35002357۹1006743 تا 4500

45002534104007۸66 تا 6000

270۸1040076۹2مازاد بر 6000
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جدول 16-  تعرفه های پلکانی فعلی و پيشنهادی برق خانگی ماه های گرم منطقه گرمسيری 2

پله های تعرفه ماهانه
)کیلووات ساعت(

تعرفه فعلی
)ریال(

تعرفه پیشنهادی
)ریال(

اختالف تعرفه ها
)ریال(

03۸53۸50 تا 1000

1000۸73۸730 تا 2000

200014۸574105۹25 تا 3000

30001۸34۹1007266 تا 3500

350021۸5۹1006۹15 تا 4500

4500235710400۸043 تا 6000

2534104007۸66مازاد بر 6000

جدول 17-  تعرفه های پلکانی فعلی و پيشنهادی برق خانگی ماه های گرم منطقه گرمسيری 1

پله های تعرفه ماهانه
)کیلووات ساعت(

تعرفه فعلی
)ریال(

تعرفه پیشنهادی
)ریال(

اختالف تعرفه ها
)ریال(

01751750 تا 1000

10001۹41۹40 تا 2000

20002102100 تا 3000

3000۸7374106537 تا 3500

35001573۹1007527 تا 4500

4500200۹10400۸3۹1 تا 6000

235710400۸043مازاد بر 6000




