
حذف یارانه انرژی، راه حل خاموشی های پیش رو

4انرژی

هشدار چین علیه افزایش قیمت گاز

دولت چین به شرکت های انرژی دولتی CNPC، CNOOC و سینوپک 
هشدار داد در تعیین قیمت گاز در آستانه فصل زمستان که تقاضا افزایش 

قابل توجهی پیدا می کند، دقت کنند.
به گزارش ایسنا، مصرف گاز طبیعی چین در ۱۰ سال گذشته چهار برابر شده 
و به بیش از ۲۵ میلیارد فوت مکعب در روز رسیده است. چین دومین واردکننده 
بزرگ LNG جهان است و حدود ۳۸ میلیون تن از این سوخت را در سال ۲۰۱۷ 
خریداری کرد که ۴۶ درصد نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایش داشت. اکنون شرکت ها 
برای اجتناب از تکرار کمبود گاز زمستان گذشته، میادین گاز قدیمی را به تاسیسات 

ذخیره سازی تبدیل کرده اند.
با وجود رشد مصرف گاز در چین، این سوخت تنها هفت درصد در سبد انرژی این 
کشور سهم دارد در حالی که سهم گاز در اقتصادهای توسعه یافته، یک سوم است؛ 
بنابراین تعجبی ندارد که تولید گاز طبیعی چین پیوسته رو به رشد است و طی یک 
دهه گذشته، نرخ رشد ساالنه ۹ درصدی داشته است که دو برابر نرخ رشد ساالنه 

چهار درصدی تولید آمریکا است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، آمار رسمی نشان داد تولید گاز طبیعی چین در 
سپتامبر به ۱۲.۲ میلیارد متر مکعب رسید که ۸.۵ درصد رشد ساالنه داشت. تولید 
این کشور طی ۹ ماه نخست امسال به ۱۱۶.۲ میلیارد متر مکعب رسید که ۶.۲ درصد 

نسبت به سال گذشته افزایش داشت.
واردات این کشور نیز در آستانه فصل پیک تقاضا، رشد کرده و به ۷.۶۲ میلیون 
تن در سپتامبر رسید که ۲۸.۳ درصد نسبت به سپتامبر گذشته افزایش داشت. آمار 

صادرات ۹ ماهه به ۶۴.۷۸ میلیون تن رسید که ۳۴ درصد افزایش ساالنه داشت.

آژانس بین المللی انرژی:

اوپک باید تولید خود را افزایش دهد
مدیر آژانس بین المللی انرژی اظهار کرد اوپک باید در نشست بعدی خود 
برای افزایش تولید تصمیم بگیرد تا محدودیت عرضه در بازار برطرف شود.
به گزارش ایسنا، فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی در مصاحبه با 
بلومبرگ اظهار کرد: بازارهای نفت جهانی و همچنین رشد اقتصاد جهانی دوره بسیار 
حساسی را سپری می کنند. اگر تولیدکنندگان نفت به سالمت رشد اقتصاد جهانی 
اهمیت می دهند که به نظر من چنین است، باید برای آرام کردن بازار گامهایی را 

بردارند.
بیرول مجددا هشدار خود مبنی بر اینکه بدون افزایش تولید کشورهای اوپک رشد 
اقتصاد جهانی وضعیت هشداردهنده پیدا می کند را تکرار کرد. وی گفت: جهان به 

نفت بیشتری برای جبران عرضه کمتر از سوی ایران و ونزوئال نیاز دارد.
مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی خاطرنشان کرد: اگرچه بازار نفت در حال 
حاضر به خوبی تامین شده است اما اگر تولیدکنندگان تولیدشان را افزایش ندهند یا 

سیگنالی در این باره ارسال نکنند، چند ماه آینده بسیار دشوار خواهد بود.
انرژی عربستان سعودی، روسیه و سایر  بیانیه وزیران  هشدار بیرول برخالف 
تولیدکنندگان نفت است. این تولیدکنندگان اعالم کرده اند ممکن است الزم باشد 
به کاهش تولید بازگردند و به ضرورت آماده کردن گزینه هایی درباره سیاست تولید 
در سال آینده برای جلوگیری از برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار اشاره 

کرده اند.
خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی االخباریه 
گفته است: ما به مرحله نگرانی نسبت به این افزایش رسیده ایم و ممکن است که 
مداخله برای بازگشت به ثبات ضروری باشد. وی اظهار کرد: نگران افزایش سطح 
ذخایر نفت است و سطح تولید در کشورهایی شامل ایران، ونزوئال، لیبی و نیجریه 

را مونیتور خواهد کرد.
آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش بازار نفت خود، نرخ رشد تقاضا برای 
نفت در سال میالدی جاری و آینده را به دلیل افزایش تهدیدهای متوجه رشد اقتصاد 
جهانی کاهش داد. با این حال این آژانس هشدار داد کاهش مازاد ظرفیت تولید، 

قیمتهای نفت را باال نگه خواهد داشت.

تغییر نقشه عراق برای صادرات نفت کرکوک به ایران
عراق ارسال کامیونی نفت از میادین نفتی کرکوک به ایران را در ماه میالدی 

آینده همزمان با آغاز تحریم های آمریکا علیه تهران، متوقف خواهد کرد.
نفتی در  بزرگترین و قدیمی ترین میادین  از  ایسنا، کرکوک یکی  به گزارش 
خاورمیانه است. سال گذشته عراق صادرات نفت از کرکوک به ایران را در قبال 

تحویل میزان مشابه نفت از سوی ایران به بنادر جنوبی این کشور آغاز کرد.
منابع آگاه به رویترز اظهار کردند: در حال حاضر عراق کمتر از ۳۰ هزار بشکه در 

روز نفت را با استفاده از کامیون به ایران صادر می کند.
یکی از این منابع آگاه گفت: ارسال نفت کرکوک به ایران در نوامبر که تحریم های 
آمریکا علیه ایران آغاز می شود متوقف خواهد شد و در عوض، شرکت دولتی سومو 
قصد دارد ۳۰ هزار بشکه در روز نفت را از یک میدان نفتی کوچک نزدیک موصل 

در یک مزایده به فروش رساند.
عبدالمهدی، نخست وزیر جدید عراق پنج شنبه گذشته گفت وقتی که مسئله 
کمک به اجرای تحریم های آمریکا مطرح می شود، عراق منافع و استقالل خود را 

در اولویت قرار می دهد.
یک منبع آگاه از فعالیتهای صادرات نفت عراق گفت: آمریکا عراق را برای توقف 
ارسال نفت به ایران و ازسرگیری صادرات نفت کردستان از طریق ترکیه تحت 
فشار قرار داده است. اگر ترکیه نفت بیشتری از عراق بگیرد، توجیهش برای دریافت 

معافیت از تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران دشوارتر خواهد داشت.
به گفته منابع آگاه، حیدر العبادی، نخست وزیر سابق عراق در اواسط اکتبر با 
دولت منطقه ای کردستان برای ازسرگیری صادرات نفت به بندر سیهان ترکیه از 
طریق این منطقه توافق کرده بود. این توافق باید از سوی عبدالمهدی و وزیر نفت 

وی تایید شود.
یک منبع آگاه گفت: مقامات کردستان با دولت عبادی برای ازسرگیری صادرات 
کرکوک به توافق رسیده بودند و قرار بود نظر نهایی برای امضای توافق، از سوی دولت 

و وزیر نفت جدید داده شود.
دو مقام نفتی در شرکت نفت شمال در گفت و گو با رویترز تایید کردند که دولت 
فدرال و دولت منطقه ای کردستان به توافق رسیده اند اما نهایی شدن این توافق در 

انتظار امضای عبدالمهدی است.

ششم آبان ماه، زمان آغاز عرضه نفت خام در بورساخبار

بورس نفتی  شد
ششم آبان ماه، همان تاریخی که از سوی مسئوالن برای عرضه 
نفت خام در بورس وعده داده شده بود. فرآیندی که با هدف 
دور زدن تحریم ها ایجاد شد تا شاید این بار برخالف گذشته 
که با شکست مواجه شده بود، دریچه های جدیدی را به روی 

صنعت نفت ایران باز کند.
به گزارش ایسنا، چندی پیش اسحاق جهانگیری - معاون اول 
رئیس جمهوری - از عرضه نفت خام ایران در بورس خبر داد و گفت: 
با کشورهای دوست خود گفت وگو و راه های فروش نفت خود را باز 
کرده ایم. نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه خواهد شد تا بخش 
خصوصی، به طور شفاف نفت را خریداری و صادر کند؛ در  نتیجه 
به مقدار مورد نیاز، بخش خصوصی در تناژهای مختلف وارد عرصه 

شده است.
چندی بعد از این اظهارات شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به 
ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد تصویب کرد که با 
هدف متنوع سازی روش های فروش نفت، طرح عرضه نفت خام در 
رینگ صادراتی بورس انرژی در داخل کشور به صورت ارزی انجام 
شود. بر اساس این طرح، وزارت نفت می تواند با استفاده از ظرفیت 
بخش خصوصی برای صادرات، نفت خام و فراورده های نفتی را به 

قیمت رقابتی، در بورس داخل کشور به فروش برساند.
به نظر می رسد عرضه نفت در بورس یکی از راهکارهای مورد 
اشاره اسحاق جهانگیری برای دور زدن تحریم هاست. معاون اول 
رئیس جمهوری گفته که نخستین هدف آمریکا، ممانعت از فروش 
نفت ایران است که با عرضه نفت خام در بورس، بخش خصوصی 

می تواند نفت را از بورس به طور شفاف خریداری و صادر کند.
جزئیات عرضه نفت خام در بورس

بر این اساس، فروش به صورت ۲۰ درصد ریالی و ۸۰ درصد ارزی 
خواهد بود که تسویه بخش ریالی )بر اساس نرخ تسعیر سنا( به صورت 
نقدی قبل از تحویل محموله و تسویه بخش ارزی به صورت اعتباری، 
با ارائه ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت ریالی معتبر از بانک های مورد 
قبول شرکت ملی نفت ایران، پس از تحویل محموله صورت می گیرد. 
خریدار باید بخش ارزی را ظرف مدت زمان مشخص شده بعد از 
بارگیری، به ترتیب مورد تائید شرکت ملی نفت که در اطالعیه عرضه 

اعالم خواهد شد، واریز و تسویه کند.
متقاضیان خرید جهت شرکت در معامله، بایستی ۱۰ درصد ارزش 
سفارش را به صورت ریالی به میزان پیش پرداخت قبل از عرضه به 
حساب اعالمی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه واریز کنند که در صورت انجام معامله، بخشی از ۲۰ درصد ریالی 
محسوب خواهد شد. خریداران بر اساس قیمت پایه اعالمی شرکت 
ملی نفت ایران که بر اساس قیمت های معامالتی امور بین الملل این 
شرکت خواهد بود، بر روی قیمت نفت  خام رقابت کرده که انتظار 
می رود ایجاد چنین فضای رقابتی منجر به کشف قیمت مناسب و 

شفاف شود.
تحویل نفت  خام به خریداران در محموله های حداقل ۵ هزار تنی 
البته،  )معادل حدود ۳۵ هزار بشکه استاندارد( قابل انجام بوده و 

خریداران می توانند با تجمیع قراردادهای خرید، نسبت به برداشت 
محموله های بزرگتر اقدام کنند. فروش محموله ها به صورت مقصد 
آزاد )به جز سرزمین اشغالی فلسطین( خواهد بود. ساز و کار اجرایی 
و سایر شرایط عرضه شامل قیمت پایه، نحوه تحویل محموله، تسویه 
حساب موقت و نهایی، شرایط ضمانت نامه تعهد پرداخت و غیره 

متعاقبا در اطالعیه عرضه  شرکت ملی نفت اعالم می شود.
نظر وزارت نفت در مورد عرضه نفت خام در بورس

در ابتدا شایعه هایی مبنی بر اینکه وزارت نفت با این فرآیند مخالف 
است به گوش رسید و گفته شد دلیل تاخیر عرضه نفت خام در بورس 
عدم همکاری وزارت نفت است. البته بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان 
به این شایعه پاسخ داد و گفت: عرضه نفت خام در بورس پیچیدگی ها 
و ریزه کاری های زیادی دارد که بدون تعیین تکلیف این ریزه کاری ها و 
پاسخگویی به سواالتی که فعاالن این بخش دارند نمی توان آن را اجرا 

کرد. در حال حاضر به همه این ریزه کاری ها پاسخ داده شده است.
نحوه بازاریابی چگونه و بازارهای صادراتی کجاست؟

یکی از سواالتی که در مورد عرضه نفت خام در بورس مطرح 
می شود این است که اگر قرار باشد نفت ایران تحریم شود، بخش 
بخش  پاسخ  بزند؟  صادرات  به  دست  می تواند  چگونه  خصوصی 
خصوصی این است که آمریکا معامالتی که توسط دولت ایران انجام 
می شود را منع کرده و اعالم نکرده است که مردم عادی خرید و 

فروش نکنند. قرار است عامالن بخش خصوصی در قالب تشکل ها، 
و  وارد عمل شوند  انرژی  فعال در حوزه  و شرکت های  اتحادیه ها 
برای فروش نفت می توانند از نفتکش های شرکت ملی نفتکش و یا 
نفتکش های آزاد که تحریم مانع فعالیت آن ها نمی شود استفاده کنند. 
از سوی دیگر بخش خصوصی می تواند سازوکاری را فراهم کند که 
خارج از مقررات سخت دنیا نفت را صادر کند. همچنین گفته می شود 
بازار  کشورهای آسیایی همچون چین و هند و کشورهایی است که 

امکان انتقال ارزی را دارند.
قیمت و نحوه دریافت پول به چه صورت است؟

شنیده ها حاکی از آن است که قیمت بخش خصوصی با قیمت 
بین المللی یکسان است. زیرا نمی توان نفت را با دو نرخ در کشور به 
فروش رساند. بخش خصوصی همچنین نحوه دریافت پول را تعریف و 

از طریق بانک های عاملی که تعریف شده است اقدام می کند.
کارشناسان چه می گویند؟

با اینکه طرح عرضه نفت خام در بورس در یک قدمی اجرا است، 
همچنان مخالفانی دارد. موافقان این طرح بر این باورند که اگر عرضه 
نفت خام در بورس در سال های قبل شکست خورد به این دلیل بوده 
که عرضه نفت خام در بورس در سال های قبل یک مرحله بود و در 
آن زمان در اختیار بخش خصوصی نبود. دولت تصمیم گرفت ۵۰۰ 
هزار بشکه نفت سنگین را با یک قیمت مشخص به فروش برساند 

.متقاضیان خواهان قیمت کم تری بودند اما نماینده امور بین الملل 
اعالم کرد با قیمت کمتر حاضر به فروش نفت  خام نیست در حالی 
که بورس بر اساس عرضه و تقاضاست، آن ها می گویند سبد بخش 
خصوصی کوچک تر است و این بخش محموله های ۵۰ تا ۱۰۰ هزار 
بشکه ای را به بخش خصوصی به فروش خواهد رساند و به همین 

دلیل امکان دور زدن تحریم ها وجود دارد.
هنوز  وقتی  که  باورند  این  بر  طرح  این  مخالفان  که  حالی  در 
نتوانسته ایم مشکالت و ضعف های هسته معامالتی بورس را برطرف 
کنیم چطور می خواهیم یک سیستم نرم افزاری جدید برای بورس 
نفت ایجاد کنیم؟ به عقیده آن ها با عرضه نفت خام در بورس نمی توان 
اثرات تحریم ها را کاهش داد زیرا ساز و کار بورس نفت بر اساس بازار 
آزاد است و بازار آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضاست. طبیعتا ما در سمت 
عرضه مشکلی نداریم، ولی در سمت تقاضا قطعا با مشکالت زیادی 
مواجه خواهیم بود چرا که بازار مناسبی برای تقاضای نفت ما وجود 
نخواهد داشت .از سوی دیگر نحوه تسویه نقدی نفت در بورس، بر 
اساس دالر انجام می پذیرد، ولی با توجه به تحریم های ارزی، در تسویه 

نقدی معامالت دچار مشکل خواهیم شد.
با این حال عرضه نفت خام در بورس قرار است فردا، ششم 
آبان ماه، آغاز شود و شنیده ها حاکی از آن است که اگر این تصمیم 
نتیجه بخش بود باز هم حتی در اندازه های کوچک تر ادامه می یابد.

برپایی کنگره ملی مهندسی شیمی ایران در بهمن ماه
شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ۲ الی ۴ بهمن ماه با شعار توسعه پایدار در صنایع ایران در دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود. به گزارش ایسنا، بهرام ناصرنژاد، رئیس دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر امروز در نشست خبری شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران با بیان اینکه این دومین بار است که می خواهیم سمینار ملی مهندسی شیمی را برگزار کنیم که در واقع شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران به شمار می آید، اضافه 
کرد: این سمینار با عنوان توسعه پایدار در صنایع ایران نامگذاری شده که این موضوع یک دغدغه جهانی به شمار می آید.  وی ادامه داد: تفاوت کنگره امسال با سال های قبل اختصاص یک کمیته صنعتی و بخش مربوط به صنعت برای این کنگره است. یکشنبه / 6 آبان 1397 / شماره ۲66

عضو کارگروه ترویج انجمن انرژی های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی ایران گفت: 
صنعت برق تنها در صورتی می تواند به وضعیت قابل قبولی برسد که قیمت 

تمام شده برق، واقعی و اقتصادی باشد.
 به گزارش ایسنا، نگین بهشت کار امروز در نشستی با حضور فعاالن صنعت برق 
با بیان این که برای این که بتوانیم نقشه راه مناسبی برای حذف یارانه به سوخت های 
فسیلی در تولید برق فراهم کنیم، اولین پیش نیاز رسیدن به اجماع در این زمینه 
است، اظهار کرد: به نظر می رسد هنوز در بدنه کارشناسی کشور اجماعی در این زمینه 

وجود ندارد که قیمت تمام شده برق دقیقا چقدر است.
وی تصریح کرد: در محاسبه و تعیین قیمت کنونی برق، تنها هزینه سرمایه گذاری 
اولیه و هزینه بهره برداری نیروگاه ها بدون احتساب قیمت واقعی سوخت و هزینه 
آالیندگی زیست محیطی در نظر گرفته شده است در صورتی که این دو مورد نیز 
در نظر گرفته شود، از حاصل جمع این موارد می توان دریافت که قیمت برق، قیمتی 

بسیار باالتر از آن چیزی است که در حال حاضر در نظر گرفته شده است.
عضو کارگروه ترویج انجمن انرژی های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی ایران در خصوص 
مدیریت عرضه و تقاضا افزود: به نظر می رسد ریشه مشکل کمبود برق، تقاضا است و 
کلید این موضوع، اصالح یارانه ها به طور اصولی و صحیح است، در غیر این صورت، 
ممکن است در کوتاه مدت بتوان با افزایش قیمت برق در پله های باالی مصرف به نتایج 
مطلوبی برسیم، اما اگر فقط به دنبال باال بردن قیمت دو پله آخر مصرف برق باشیم، 

بهبود راندمان حاصل نخواهد شد.
به گفته بهشت کار در حال حاضر، متوسط راندمان نیروگاه های کشور ۳۸ درصد 
است و راندمان نیروگاه های گازی حتی به زیر ۲۰ درصد نیز می رسد. این در حالی 
است که نیروگاه های سیکل ترکیبی که در دنیا وجود دارند از راندمان باالی ۶۰ 

درصد برخوردارند.
وی خاطرنشان کرد: صنعت برق باید با قیمت های تمام شده اقتصادی برق روبرو 
شود. با ادامه روند تعلق یارانه به سوخت نیروگاه ها و برق مصرفی، صنعت برق و 
نیروگاه ها با مشکل جدی مواجه خواهند شد. ما به هیچ عنوان نمی خواهیم به 
تجدیدپذیرها، یارانه بیشتری تعلق بگیرد بلکه خواهان آن هستیم تا نیروگاه ها همه با 

قیمت های واقعی با یکدیگر رقابت کنند.
عضو کارگروه ترویج انجمن انرژی های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین 
پیشنهاد می شود با در نظر گرفتن بسته های حمایتی برای طبقات محروم، یارانه برق 
نیز به تدریج حذف شود. همه جای دنیا نیز به این نتیجه رسیده اند که از این شکل 
تعلق یارانه به انرژی دست بردارند و از روش های دیگری برای کمک به طبقات محروم 

استفاده کنند.
رایگان کردن انرژی مدارس، یک اشتباه بزرگ است

همچنین محمدحسن غفوری - عضو انجمن انرژی های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی 
ایران - در این نشست گفت: موضوع رایگان کردن انرژی مدارس، یک اشتباه بزرگ 
است و بی شک این مساله آسیب های زیادی را به دنبال خواهد داشت که باید به فکر 

راه چاره ای برای آن بود.
وی با اشاره به طرح هایی همچون رایگان کردن برق مدارس دولتی و غیر دولتی، 
اظهار کرد: در انتهای سال ۱۳۹۶، تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را مطرح 
کردند که انرژی در مدارس رایگان شود. ما می دانیم که مدارس، محل آموزش و 
پرورش نسل آینده جامعه است و صحیح نیست که مصرف گرایی بدون توجه به بهای 

واقعی کاالی ارائه شده از جمله برق، ترویج شود.
وی افزود: مدارس جایی است که می باید دانش آموزان همراه با معلمان خود ارزش 
واقعی انرژی را که بسیار بیشتر از تعرفه های عرضه شده در جامعه است درک کنند 
و نحوه صحیح مصرف را فرا بگیرند، نه اینکه تعرفه های مدارس را از تعرفه های 
یارانه ای فعلی نیز کمتر و رایگان کنیم. رایگان کردن انرژی مدارس، اشتباه ترین کار 
در نادرست ترین مکان، در نادرست ترین سن است که امیدواریم دولت و مجلس در 

اجرای آن تجدیدنظر کنند.

غفوری گفت: به نظر من نمایندگان دولت در مجلس )وزارت نیرو و سازمان 
برنامه( نیز در این امر مقصر هستند که در زمان ارائه چنین طرح هایی از سوی 
مجلس، مقاومت نمی کنند. اکنون متاسفانه شنیده شده است که دولت در حال 
تدوین دستورالعمل اجرای این طرح است. بخش روابط عمومی وزارت نیرو و توانیر 
در سال های گذشته می بایست در زمینه قیمت تمام شده برق آگاهی رسانی بسیار 
قوی تری بخصوص برای مسئوالن انجام می دادند و در جلسات مجلس شرکت و این 

نتایج را ارائه می کردند.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که نمایندگان مردم اگر می خواهند به مدارس 
کمک شود باید از طریق بودجه وزارت آموزش و پرورش و یا بودجه های فرهنگی این 
کار را انجام دهند، چرا که با رایگان کردن برق و انرژی مدارس، فشار مضاعفی بر بدنه 

وزارت نیرو وارد می شود که نتیجه آن تشدید کمبود برق و خاموشی خواهد بود.
او ابراز کرد: این وظیفه بر دوش کارشناسان است که در زمینه چنین طرح هایی 
آگاهی رسانی کنند. در ایران هر دو سال یک بار، با انتخابات مجلس و یا دولت روبه رو 
هستیم و بنابراین مجلس و دولت مالحظاتی دارند، اما خوشبختانه کارشناسان انرژی 
کشور بدون درگیر بودن در مسائل انتخابات و نیاز به جلب رای مردم، می توانند به 
وظایف خود عمل کنند و دولت و مجلس را از نتایج زیان بار تصمیمات غیر کارشناسی 

آگاه کنند.
وی گفت: تعرفه برق خانگی در ایران حدود ۰.۵ سنت بر کیلووات ساعت است و 
پس از کشور ونزوئال یکی از ارزان ترین برق ها در جهان است، حجم یارانه عظیمی 
که به برق مصرفی داده می شود، موجب شده است که دخل و خرج وزارت نیرو با 
هم نخواند، اقتصاد برق با مشکل مواجه شود، وزارت نیرو نتواند بهای برق نیروگاه ها 
را بپردازد، تمایل به سرمایه گذاری در نیروگاه ها چه از جانب سرمایه گذاران و چه از 
جانب بانک ها برای ارائه تسهیالت کم شود و در نتیجه در سال ۱۳۹۷ با خاموشی 

روبرو شویم.
غفوری در خصوص یارانه های انرژی در کشور افزود: مسلما نمی توان برای مدت 
طوالنی یارانه های انرژی را به این شکل در کشور توزیع کرد. اکنون حجم یارانه انرژی 
تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی شده است. ارزش واقعی انرژی در کشور درک 
نمی شود و وزارت نیرو و وزارت نفت به دلیل مصرف بی رویه انرژی، با کمبود برق، 
کمبود گاز و بنزین مواجه هستند. دولت می بایست در سال های گذشته که وضعیت 
اقتصادی بهتر بود، تعرفه های برق، گاز و بنزین را حداقل به اندازه تورم افزایش می داد 

تا کار برای آینده سخت تر نشود.
وی در ادامه تاکید کرد: برای اصالح یارانه انرژی در کشور در بلندمدت به یک طرح 
جامع و همه جانبه نیازمندیم. طرحی که در آن، ارزش واقعی انرژی برای مشترکان 
محسوس شود، طرح های بهینه سازی معنا پیدا کنند اما بار اقتصادی طرح، بر دوش 
طبقات پایین و متوسط نباشد و به مرور یارانه های انرژی از این شکلی که عرضه 

می شوند، اصالح شود.
او خاطرنشان کرد: ولی در کوتاه مدت نیز باید کاری کرد که وضعیت از این وخیم تر 
نشود. اگر برنامه و توان اجرای یک طرح اساسی برای یارانه های انرژی را نداریم و 
شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه مناسب نیست، حداقل کاری که می توان کرد این 
است که تعرفه های برق مشترکان پرمصرف که ۲۰ تا ۲۵درصد مشترکان هستند به 

نرخ واقعی عرضه شود.
نیازمند اصالح ساختار برق در کشور هستیم

همچنین در ادامه ایرج مهرآزما - مشاور مرکز پژوهش های مجلس - درخصوص 
تاریخچه تعرفه های برق و قیمت گذاری آن در ایران گفت: برق در ابتدا در ایران 
خصوصی بود و توسط مالکان نیروگاه ها و شهرداری ها عرضه می شد. این موضوع تا 
برنامه سوم توسعه ادامه یافت ولی در برنامه سوم و بخصوص چهارم با شکل گیری 

توانیر و برق های منطقه ای، برق دولتی شد.
وی اظهار کرد: اولین سیستم حسابداری قیمت تمام شده برق در سال ۱۳۴۶ و 
همزمان با شکل گیری شرکت توانیر در ایران ایجاد شد. این سیستم با هدف تعیین 

تعرفه فروش برق بر اساس مطالعات شرکت مهندسان مشاور هارزا که یک شرکت 
مشاور آمریکایی بود. در ایران شکل گرفت. این شرکت مسئولیت مطالعات چگونگی 
سازمان برق ایران را هم به عهده داشت. در آن سال ها، تعرفه برق برای کل کشور 
یکسان نبوده و برای مناطق مختلف، متفاوت بود. در سال های بعد با گذشت زمان این 
امر کنار گذاشته شد و تا امروز نیز این حسابداری تنها به صورت صوری و غیرواقعی 

انجام می شود.
او افزود: یکی از موارد مورد اهمیت که امروزه کمتر مورد توجه قرار می گیرد محاسبه 
قیمت سوخت است. ما از یک سالی به خاطر اعطای یارانه، قیمت سوخت نیروگاه را 
صفر تومان در نظر گرفتیم، سپس یک تومان و سپس پنج تومان، به طور کلی در هیچ 
زمینه ای از بخش های سیستم دولتی حسابداری قیمت تمام شده پیاده نمی شود. در 
نتیجه نمی دانیم یک کیلووات ساعت انرژی چقدر تمام می شود. نمی دانیم بنزینی که 
به مردم می رسانیم چند تمام می شود، در نتیجه موضوع مهم راندمان نیروگاه ها مغفول 
مانده است. برای مالک نیروگاه مشخص نیست در کدام قسمت نیروگاه سرمایه گذاری 
کند. سال هاست که راندمان نیروگاه ها بصورت متوسط ۳۷-۳۸ درصد است و روی 

این عدد مانده ایم.
مشاور مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گفت: ما در سال آینده نیاز به ۸۰۰۰ 
مگاوات ظرفیت نیروگاهی داریم و با بحران خاموشی روبه رو خواهیم بود. در این رابطه 
یکی از راه حل ها افزایش قیمت برق در ساعات پیک مصرف است. بنابراین هر کسی 
از مرز پیک مصرف عبور کند، مبلغ باالتری را خواهد پرداخت و کنتور سه زمانه برای 
کسانی که مصرف پیک آن ها باال است در نظر گرفته می شود. البته این راهکار تنها 
برای کوتاه مدت در نظر گرفته شده است. همچنین با بهینه سازی می توان مقدار زیادی 

از این نیاز را کاهش داد.
وی درباره اصالح یارانه های انرژی گفت: در سال ۱۳۷۹ مطالعه ای به عنوان کارت 
سبز انجام دادیم. این کارت قرار بود به دارندگان خودروهایی که معاینه فنی دارند، 
اختصاص یابد. آن زمان من کارت انرژی را نیز مطرح کردم. بدین صورت که کل 
یارانه ها را در کارت انرژی بگنجانیم، هر فرد مقداری سهمیه انرژی از جمله بنزین، برق 

و گاز داشته باشد و بتواند آن را مصرف کند.
او به موضوع رگوالتوری اشاره و خاطرنشان کرد: تا زمانی که سیستم رگوالتوری در 
صنعت برق ایجاد نشود، اصالح ساختار معنا ندارد. رگوالتور کسی است که کارشناسان 
انرژی باشد، نسبت به وزارت نفت و نیرو تعلق نداشته باشد و بتواند تصمیم درست 

بگیرد.
مهرآزما اظهار کرد: شرکت گاز، کار درستی انجام داد و تعرفه بخش گاز را به 
نارنجی )الگوی مصرف در معرض خطر( و قرمز  رنگ های سبز )مصرف بهینه(، 
)ضرورت اصالح الگوی مصرف( در قبوض پرداختی مشخص کرد. این کار می تواند 
الگوی مناسبی برای بخش برق نیز قرار بگیرد تا مردم سواد خود در زمینه چگونگی 

مصرف برق را باالتر ببرند.


