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قیمتهای فعلی برق نگران کننده است
سـرمایه گذاریهای جدید در صنعت بـرق بود که ایـن موضوع موجب
پس رفـت این صنعت خواهد شـد .به این معنـی زمانی کـه وزارت نیرو
نتواند دسـتمزد پیمانکاران و سـازندگان خود را به موقـع پرداخت کند،
اجـرای پروژههـا با تاخیـر انجام میشـود.
وی در توضیـح بیشـتر میگویـد :یارانههایـی کـه هـر ماه بـه مردم
پرداخت میشـود بخشـی از آن را صنعت برق تامین میکنـد ،در جایی
دیگـر دولـت روی خـود قیمت بـرق هم بـه مـردم یارانـه میدهـد این
سیستم درهم یارانه در یارانه سـرمایه گذاریهای جدید در صنعت برق
را با مشـکل روبـهرو میکنـد.در واقع بـرای چنین وضعیتـی فقط خود
دولت میتواند سـرمایه گذاری کنـد و نه بخش خصوصی و نه سـرمایه
پـس از تثبیـت قیمـت حامـل هـای انـرژی در سـال  ،۱۳۸۳مهـر گذار خارجی.چون وضعیت قیمت روشـن نیسـت و بازار اصلـی برق زیر
ثبات بـر قیمت فـروش بـرق زده شـد درحالیکـه تـورم رشـد فزاینده فشـار یارانـه در یارانه لـه شـده است.سـرمایه گـذاری دولتی هـم که با
داشـت ،دالر از هـزار تومان به بیـش از چهار هـزار تومان رسـید و تامین کمبود شـدید منابع حال و روزش مشـخص اسـت.
تجهیزات برق نیـاز به سـرمایه کالن داشـت؛ در این بیـن روز بـه روز بر
متوسطقیمتبرقچگونهتعیینمیشود؟
کولهبار بدهی وزارت نیـرو افزوده شـد و از توان پرداخـت آن کم تا جایی
که در دولـت یازدهـم پـس از مذاکرات بسـیار مقرر شـد وزارت نیـرو از
پرداخـت سـهم هدفمنـدی یارانههـا بـه دولت معـاف شـود.هماکنون
قیمـت تمامشـده تولید بـرق بـه  ۱۱۰تومـان بـدون احتسـاب هزینه
سـوخت رسـیده درحالی که بـه طور متوسـط  ۶۰تومـان از خریـداران
بـرق دریافـت میشـود البتـه مشـترکین کشـاورزی و روسـتایی نیز با
تخفیف چشمگیر هرکیلووات ساعت برق را  ۱۵تومان می خرند .هزینه
سـوخت نیروگاهها نیز که توسـط دولت پرداخت میشـود بسـتگی به
نوع سـوخت  ۱۰۰تا  ۱۵۰تومـان میشـود.مالحظات دولت نسـبت به
توان معیشـتی مـردم در تصمیمگیری بـرای افزایـش نرخ بـرق نیز در
بیشترشـدن فاصله بین نرخ فـروش و قیمت تمامشـده تاثیر گذاشـته
و درنهایـت بـا وجـود پرداخـت  ۱۰هـزار میلیـارد تومـان از بدهیهای
بنا بر این گـزارش  ،مهندس شـیرانی یکی از کارشناسـان خبـره در
وزارت نیرو به بخش بـرق ،ایـن وزارتخانه هنوز در ایـن بخش بدهکاری
هنگفتـی دارد.امری که مسـلما در توان صنعـت برق بـرای ادامه حیات حوزه اقتصـاد انرژی بـرق در این بـاره یک سـوال طرح میکنـد که چرا
تاثیر میگذارد و پیاده شدن طرح های توسعه ای آن را برای پاسخگویی متوسـط قیمت برق اصلا  67تومان اسـت؟ چه کسـی میتوانـد ثابت
به نیاز مصرف با چالـش مواجه خواهد کـرد .در ایران هر فـرد  14درصد کند این نـرخ  67تومان اسـت؟ما اطالعات و مدارک درسـتی در دسـت
پول بـرق و  86درصد هزینـه مخابرات پرداخـت میکند .ایـن در حالی نداریم ،در این زمینـه ابهام و تردید وجود دارد .چون این مسـأله شـفاف
اسـت که در همهجای دنیا هزینه برق بیشـتر از هزینه مخابرات اسـت .نیسـت .معموال اینگونـه بحث میکنیـم کـه  30درصد از مصـرف برق
در آمریکا هزینه بـرق  65درصـد و هزینه مخابـرات  35درصد اسـت .خانگی اسـت 40 .درصد صنعتی و  30درصد کشـاورزی اسـت و بهطور
در حالی که قیمت جهانی برق برای مصارف خانگی  12تا 14سـنت متوسـط اعالم میکنیم قیمت برق  67تومان اسـت .این درحالی اسـت
و برای مصارف صنعتی  7سنت محاسبه میشـود ،قیمت  2سنتی برق که میتـوان با وسـواس بیشـتری در این زمینه رفتـار کرد .مـا برخالف
در ایران موجـب شـده وزارت نیرو بـرای تامین هزینههای جـاری خود همه دنیا بـرق صنعتی را گرانتر میفروشـیم و بـرق خانگـی را ارزانتر؛
درحالی کـه این مـدل باید برعکس باشـد .مدلهـای ما اکنـون بههیچ
نیز دچار مشـکل شود.
مهندس مسـعود حجت مدیرعامل پیشین شـرکت مدیریت شبکه وجه توجیهپذیر نیسـت.
وی در ادامـه ابـراز میکند که راهـکاری که برای ایـن موضوع متصور
برق ایـران معتقد اسـت بـا قیمتهـای پاییـن بـرق نمیتـوان منتظر
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اسـت این اسـت که یک نهاد قانونگذاری در مجموعه وزارت نیرو شـکل
بگیرد و اسـتقالل خـود را داشـته باشـد .هیـأت دولت ایـن مـدل را در
اسـفند سـال  1393مصوب کرد تـا مقدمات الزم بـرای ایجـاد این نهاد
رگوالتوری فراهم شـود و فرجـهای  6تا  7ماهـه برای آن تعییـن کرد اما
وزارت نیـرو در این مدت با فراز و نشـیبهای زیادی مواجه شـد و گمان
میکنم هیچ اقدامـی در این خصـوص انجام نـداد .تصور من این اسـت
که اگر چنیـن مرجعی شـکل گیرد ،شـفافیت کار بسـیار زیـاد خواهد
شـد.در واقع مشـکل اصلی خود وزارت نیرو اسـت کـه نه اختیـار الزم را
دارد و نه به سـمت تشکیل نهادی مرجع رفته اسـت که قیمت برق آنجا
تامین شـود .مثال مخابرات این کار را کرده اسـت و قیمـت و تعرفهها در
یک شـورا تعیین میشـود اما قیمت برق باید به تصویب مجلس برسد.
خب در مجلس هـم عموما نمایندههـا دنبال کاهش قیمتها هسـتند
تا بتواننـد رای خـود را حفظ کنند.

ضعیفتر عمـل کردهایـم .در واقـع نرخ بـرق در سـبد خانـوار ایرانی
یک درصد اسـت .ایـن آمـار در رابطه با مخابـرات حـدود 4ـ 3درصد
اسـت .در دنیا با وجـود مدیریت مصرفی کـه وجود دارد ،بـرق حدود
4ـ 3درصـد از سـبد خانـواده را تشـکیل میدهـد .باتوجـه بـه ایـن
مثالهـا افزایـش قیمـت بـرق بایسـتی بهطـور جـدی مـورد توجـه
قـرار گیرد.
نـرخ بـرق در سـال  1347بهطـور متوسـط  9/2ریـال بـرای هـر
کیلوواتسـاعت بـود .اکنـون ایـن رقم بـه  614ریال رسـیده اسـت.
یعنـی نرخ بـرق در مدت حـدود  50سـال  212برابر شـده اسـت .در
این مدت خـودرو بیش از هزار برابر شـده اسـت .مثال خـودرو پیکان
در آن زمـان  21هزار تومـان بـود و اکنون خـودرو پراید بیـش از 21
میلیـون تومان اسـت.
حقوق کارمنـدان متخصص در آن زمـان حدود  2هـزار تومان بود
و اکنـون حدود  2میلیـون تومان اسـت؛ یعنی هزار برابـر .حتی بلیت
هواپیما اگـر مثال آن زمـان  100تومان بـود اکنون  170هـزار تومان
اسـت و ایـن یعنـی هـزار و  700برابـر رقـم قبلـی آن .این امر نشـان
میدهـد که فعـاالن صنعـت بـرق بهدرسـتی عمـل نکـرده و زیادی
مالطفـت بهخـرج دادهاند.

مقایسه قیمت برق با کشورهای همسایه
مساله مهمی که در بررسـی قیمت برق در کشـور باید مورد توجه
قرار گیرد نسـبت این قیمت با قیمتی اسـت که کشـورهای همسایه
به شـهروندان خـود میدهند ،حجـت در مقـام مقایسـه قیمت برق
با کشـورهای همسـایه میگوید :فروش برق در کشـورهای همسایه
حدود بین  7تا  10سـنت اسـت .بایـد پذیرفت کـه مصرفکنندگان
سنجش قیمت برق با دالر درست نیست
برق در ایـن کشـورها افـرادی کمخرد نیسـتند کـه برق را بـا چنین
مبنـای محاسـبه قیمـت بـرق ماننـد دیگـر فـرآورده هـای
قیمتـی پذیرفتـه و خریـداری میکننـد؛ آنـان میداننـد قیمت برق انـرژی ،دالر اسـت و بـر ایـن اسـاس قیمـت گذاریهـا در مناطـق
همیـن اسـت .در فرانسـه بـه رغـم اینکـه نیـروگاه اتمـی بـرق را به مختلـف دنیـا مقایسـه میشـود .امـا شـیرانی منتقـد ایـن شـیوه
بهـای ارزانتـری تولیـد میکند ،امـا باز هـم با ایـن حـال قیمت هر محاسـبه اسـت .وی معتقـد اسـت کـه :مقایسـه قیمـت بـرق در
کیلووات سـاعت برق حداقـل 6ـ 5یورو سـنت ـحـدود  220تومانـ کشـور مـا بـا قیمـت بـرق دنیـا براسـاس شـاخص دالر آزاد روش
محاسـبه میشـود .ما با نگاه داشـتن قیمت بـرق در 2سـنت و بدون درسـتی نیسـت .حقـوق کارمنـدان و مدیـران نیـز براسـاس
پرداخت یارانـه ،فاتحـه صنعت بـرق را میخوانیـم .هزینه جـاری را شـاخص دالر آزاد پرداخـت نشـده و طبـق شـاخصهای کشـور
اخذ میکنیـم و نمیتوانیم هزینه سـرمایهگذاری و تعمیـرات الزم را اسـت .شـاخصی که معمـوال در دنیـا مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد،
تامین کنیم .نیاز شـدید داریم تا جمعـی از اقتصاددانان گـرد آمده و شـاخص قـدرت خریـد اسـت ()PPP: Purchasing Power Parity
و بانک مرکزی مرتبا این شـاخص را اعلام میکند .اگـر ما بخواهیم
با تعییـن قیمت درسـت ،بـه داد صنعت برق برسـند.
همچنین برای روشـن شـدن هزینـه برق در سـبد خانـوار حجت خـود را بـا کشـورهای دیگر قیـاس کنیم تـا بدانیـم باتوجه به سـبد
آمـار جالبـی میدهـد :در ایران هـر فـرد  14درصـد پول بـرق و  86یک خارجـی در چه جایگاهـی قـرار میگیریـم ،باید حقـوق خود را
درصد هزینـه مخابـرات پرداخت میکند .ایـن در حالی اسـت که در بر این عـدد تقسـیم کنیم.
بـر ایـن اسـاس عـددی کـه بـه دسـت خواهیـم آورد خیلـی از
همهجای دنیـا هزینه برق بیشـتر از هزینه مخابرات اسـت .در آمریکا
حقـوق خارجیهـا دور
هزینـه بـرق  65درصـد و
نیسـت؛ چراکـه ایـن رقـم
هزینه مخابـرات  35درصد
قدرت خرید ،ارزش سـنت
اسـت .در دانمارک این آمار
مهندس حجت :در ایران هر فرد 14
را  2/6برابـر کـم میکنـد.
بـرای بـرق  54درصـد و
درصد پول برق و  86درصد هزینه
قیمـت بـرق در آمریـکا 10
بـرای مخابـرات  46درصد
مخابرات پرداخت میکند .این در
سـنت اسـت .اگر ایـن رقم
اسـت .در ژاپـن بـرق  59و
حالی است که در همهجای دنیا هزینه
را تقسـیم بـر  2/6کنیـم،
مخابـرات  41درصد اسـت.
برق بیشتر از هزینه مخابرات است
 3/4سـنت میشـود و آنگاه
ایـن نشـان میدهـد مـا در
قیمت بـرق آنها کـه حدود
مقایسـه با وزارت مخابرات
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 100تومـان اسـت ،بـا قیمت بـرق مـا چنـدان فاصلـهای نمیگیرد .بـه سـر میبریم.
بنابرایـن در یـک طیـف قـرار داریـم و بـا قیمـت بـرق آنهـا فاصلـه
ف کننده است نه تولید کننده
هدف فقط مصر 
400ـ 300تومانی نداریـم .البته من هم معتقدم قیمـت برق قابلیت
افزایش دارد؛ ولی ایـن بحثی دوطرفه اسـت .ما باید بهطـور همزمان
سـه برنامـه را دنبـال کنیم.
وی در توضیـح برنامههای مورد نظـرش ادامه داد کـه :یکی از این
برنامههـا این اسـت که اگر شـهروند بـه صنعت بـرق پولـی پرداخت
کرده اسـت ،این پـول نباید بـه صنایـع دیگر بـرود؛ بلکـه باید صرف
خود صنعت شـود .نیروگاههایی کـه وزارت نیرو به دلیـل بدهیهای
دولـت بـه برخـی بخشهـا واگـذار کـرد ،در معاملههـای بعـدی بـه
کونیم یـا دو برابـر قیمت فـروش رفت و تـازه بـرای بار سـوم نیز با
ی 
قیمتی گـزاف معامله شـد .سـوال این اسـت که ایـن منابـع از جیب
چه کسـی رفت؟ اگـر آن منابع به صنعـت برق بازمیگشـت ،تاکنون
در حـال حاضـر هزینـه تولیـد ،انتقـال و توزیـع بـرق (بـدون
بسـیاری از مشـکالت صنعت بـرق حل شـده بود.
نکتـه بعـدی بحـث بهـرهوری اسـت .طبـق آمـار جهانـی تعـداد در نظـر گرفتـن هزینـه سـوخت فسـیلی بـرای تولیـد بـرق)
پرسـنلی کـه در سـال  1999در صنعـت بـرق ایـران کار میکردند ،حـدود  100تومان بـرای هر کیلـووات سـاعت و میانگین هزینه
حـدود  52هـزار نفر اعلام شـده اسـت .نکته جالـب اینجاسـت که دریافتـی از مـردم حـدود  50تومـان بـرای هرکیلووات سـاعت
طبق آماری کـه توانیر در سـال  1391یا  1392منتشـر کـرد ،تعداد اسـت .تفـاوت هزینـه تولیـد و پرداختی از سـوی مشـترکین به
پرسـنل  48هـزار نفـر اعلام شـده اسـت .ایـن آمـار نشـان میدهد صـورت یارانـه پنهـان از طـرف دولـت پرداخـت میشـود.
بنا بـه گفته اسـداله قـره خانی سـخنگوی کمیسـیون انرژی
بـه رغـم ظرفیـت  15هـزار مگاواتـی کـه در آن زمـان داشـتیم و در
سـالهای اخیر بـه  70هزار مگاوات رسـیده اسـت ،تعداد پرسـنل ما مجلس ؛ قیمـت برق در شـرایط کنونی متناسـب بـا هزینههای
تمام شـده آن نیسـت علت آن هم وضعیت نامناسـب معیشـتی
افزایش متناسـب را نداشـته اسـت.
شـیرانی در پایان میگوید که :نکتـه دیگر در رابطه بـا انرژیهای مـردم اسـت کـه از قـدرت مانـور دولـت بـرای افزایـش قیمـت
تجدیدپذیـر اسـت .مـا بـه قبضهـای بـرق خـود هزینـهای را بهنام کاسـته و وزارت نیـرو را در تنگنـای عمل بـه تعهدات قـرار داده
سـرمایهگذاری بـرای خریـد بـرق انرژیهـای تجدیدپذیـر اضافـه و مانـع از پیشـرفت برنامـه هـای ایـن وزارتخانـه در دراز مدت
کردهایـم .دولـت نیـز وظیفـه دارد بـرای اسـتفاده از انرژیهـای شـده است.
امـا علـی دادپـی اقتصـاددان مقیـم آمریـکا معتقـد اسـت
تجدیدپذیـر در آینـده برنامهریزیهایـی انجـام دهـد.
در تمـام کشـورها دولتهـا در ابتـدا حمایتهایـی از انرژیهـای کـه شـکاف در بهـای برق(قیمـت تمـام شـده و قیمـت فروش)
جدیـد میکنند تـا آنهـا کمـی تجـاری شـوند و آنـگاه بـرای رقابت ناشـی از عـدم اسـتفاده از حاشـیه هزینـه و مدلهای نوسـان در
وارد بازار شـوند .اخیـرا در آلمان برق یک روز کشـور بهطـور کامل از تقاضـا بـرای قیمـت گـذاری در آن اسـت .در واقع هدف بیشـتر
انرژیهای تجدیدپذیـر تامین شـد .در دانمارک نیز اخیـرا چهار روز توزیع ارزان برق بوده اسـت تـا درآمدزایی .در نتیجه دسترسـی
پیوسـته برق کشـور از انرژیهای تجدیدپذیـر تامین شـد .ولی پس بـه بـرق بیشـتر بـه عنـوان یـک حـق اجتماعـی و یـک تعهـد
از آن اعالم کردند دوره حمایتی تمام شـده و دیگر بایـد وارد بورس و دولتـی نـگاه میشـود .بـرای بسـیاری از قانونگـذاران و اکثریت
بازار برق شـوند .احتمـاال هزینههـای حمایتها نیـز از طریق بودجه مصرفکننـدگان افزایـش بهـای بـرق یـک نـوع خلف وعـده به
شـمار مـی آید.
تامین شـده اسـت.
در حـال حاضـر هزینـه تولیـد ،انتقـال و توزیـع بـرق (بـدون
در انتهـای این گـزارش این گفتـه مهنـدس حجت به نظـر آینده
صنعت بـرق را بـا این قیمـت هـا و تعرفهها روشـن میکنـد :اگر این در نظـر گرفتـن هزینـه سـوخت فسـیلی بـرای تولیـد بـرق)
ثبات در قیمـت برق ادامه یابـد ،پویایی در این صنعـت از بین خواهد حـدود  100تومان بـرای هر کیلـووات سـاعت و میانگین هزینه
رفت .بسـیاری از پیمانکاران برقـی اکنون به پیمانـکاری برای نفت یا دریافتـی از مـردم حـدود  50تومـان بـرای هرکیلووات سـاعت
حوزههـای دیگـر روی آوردهاند و این اصال خوب نیسـت .تأسیسـات اسـت .تفـاوت هزینـه تولیـد و پرداختی از سـوی مشـترکین به
صنعت برق بایسـتی توسـعه یابد و نمیتوانـد بدون تغییـر و تعویض صـورت یارانـه پنهـان از طـرف دولـت پرداخـت میشـود .اگـر
باقـی بمانـد .اکنـون پسـتهای بـرق ،کابلهـای توزیـع و خطـوط قیمت بـرق صادراتـی بـه کشـور عـراق را در نظربگیریـم(350
انتقال باید نوسـازی و تقویت شـود .کار سـنگینی داریـم و در غفلت تومان) ایـن اختالف بـه  300تومـان بـرای هرکیلووات سـاعت
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خواهـد رسـید.اگرچه تعرفههـای برق پلکانی هسـتند امـا نکته
قابـل توجه این اسـت که بـه تمـام پلکانهای بـرق یارانـه تعلق
میگیـرد و در نتیجه مصرف برق بیشـتر با دریافـت یارانه پنهان
بیشـتر همـراه خواهند بـود .همانطـور که گفته شـد در شـرایط
کنونـی ارزش هـر کیلـووات سـاعت بـرق صادراتـی 350تومان
اسـت در حالیکـه پله آخـر تعرفه بـرق خانگـی پـس از افزایش
قیمـت در سـال  94بـه  293تومان رسـیده اسـت کـه از ارزش
صادراتـی آن حـدود  60تومـان ارزانتـر اسـت .در این شـرایط
مشـترکین بـرق خانگی هـر چه بیشـتر مصـرف کننـد ،از یارانه
آن بیشـتر بهرهمنـد میشـوند! بر اسـاس محاسـبات ،پرمصرف
تریـن مشـترکین خانگـی ماهانـه بیـش از  130هـزار تومـان از
یارانـه پنهـان بـرق اسـتفاده میکند کـه بسـیار بیشـتر از یارانه
پنهـان مشـترکین کممصـرف اسـت
البتـه بـه اعتقـاد قـره خانـی واقعـی شـدن قیمت بـرق یک
فرایند تدریجی اسـت و باید بر اسـاس وضعیت اقتصـادی مردم
و در یـک دوره خـاص زمانـی محقـق شـود حـال سیسـتم این
افزایـش خـواه پلکانـی باشـد یا هـر سیسـتم دیگر.

بر اسـاس آن تعریف کند .در قیمت گـذاری نه تنها از نوسـان در
تقاضا اسـتفاده میشـود بلکـه از تعرفه گـذاری بـرای گروههای
مختلف مصرفی ،تشـویق اسـتفاده از المپهای کم مصرف ،عایق
بنـدی و سـایر رفتارهـای مصـرف بهینه هم اسـتفاده میشـود.
رفتـار حمایتـی شـامل همـه جامعـه هـم نمیشـود .بـه عنوان
مثال شـرکتهایی هسـتند که از مشترکانشـان می خواهند در
صورتی که با مشـکل مالی مواجه هسـتند به آنها اطلاع بدهند.
یا از قطـع برق مشـترکان در زمسـتان خـودداری میکنند .ولی
اتفاقا برق اصال ارزان نیست!
ایـن گـروه کوچکـی از جامعه اسـت نـه همـه جامعه .در شـیوه
کوروش کرم پور دبیر کمبسـیون انرژی اما اعتقـادی به ارزان فعلی فـروش بـرق در کشـور در واقـع رانـت مصرف بـرق توزیع
بودن قیمـت بـرق نـدارد .وی معتقد اسـت که مطابـق وضعیت میشـود و به جـای درآمدزایی تنهـا زیان انباشـته تولیـد کرده
معیشـتی مردم نمیتـوان گفت که قیمـت برق پایین اسـت چرا و میکنـد.
که اولیـن افزایش غیـر تدریجی قیمـت برق وضعیـت اقتصادی
اقشـار کم درآمـد را تحـت تاثیـر قـرا میدهـد ،بنابرایـن دولت
مشکل اصلی شکاف بین قیمت تمام شده برق و قیمت
بـرای واقعـی کـردن قیمـت حاملهـای انـرژی بایـد بـه دنبال فروش است
راهـکار دیگـری باشـد  ،تا بـه ایـن صـورت اقشـار کمدرآمـد از
ایـن سـخنان در حالـی اسـت کـه حبیـب اهلل بیطـرف وزیـر
آسـیب های ناشـی از افزایـش قیمتها در حاشـیه قـرار گیرند .نیروی دولـت اصالحات گفته اسـت که متأسـفانه دولت یازدهم
به گفته وی میتوان با اسـتفاده از سـبک هـای مدیریتی کارآمد تنهـا روی کاهـش تـورم تمرکز کـرده اسـت و به رکـود توجهی
و اسـتفاده از تکنولوژیهـای روز از هزینههای قیمت تمام شـده نمیکنـد .بـرای آنکـه تـورم افزایـش نیابـد ،از افزایـش قیمـت
بـرق اسـت .امـا علـی دادپـی اقتصـاد دان مخالـف این دیـدگاه فـروش بـرق خـودداری میکنـد اما ایـن امـر مشـکالت جبران
اسـت،وی بـا توجه بـه تجربـه جهانـی بـازار بـرق میگویـد :در ناپذیـری ایجـاد کرده اسـت .اقتصـاد باید بـه صورت یک بسـته
همـه جـای دنیـا بـرق توسـط شـرکتهایی تولیـد و توزیـع به هـم پیوسـته دیده شـود .ایـن مسـائل بـا مدیریـت اقتصادی
میشـود کـه هدفشـان
درسـت قابل حـل خواهد
فقـط درآمدزاییاسـت.
بود.دولـت بایـد از منابـع
ایـن شـرکتها حداقـل
صنعـت بـرق بـرای
قره خانی :واقعی شدن قیمت برق
هزینـه
میکوشـند
پرداخـت یارانـه صـرف
یک فرایند تدریجی است و باید
تولیـد و توزیـع را از
نظر کند .اساسـا پرداخت
مردم
اقتصادی
وضعیت
اساس
بر
دریافت
مصرفکننـدگان
یارانه بایـد از محـل وضع
و در یک دوره خاص زمانی محقق
کننـد .در نتیجـه قیمـت
عوارض بـه قیمـت حامل
شود حال سیستم این افزایش خواه
یـک سـیگنال هزینـه
هـای انـرژی علاوه بـر
اسـت که مصـرف کننده
پلکانی باشد یا هر سیستم دیگر
قیمـت محاسـباتی بـه
رفتـار خـود را میتوانـد
دسـت می آمـد؛ نـه آنکه
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کـرم پـور میگوید:دولـت اگـر میخواهـد قیمـت بـرق
واقعی شـود نخسـت بایـد فرایندهـای مدیریتـی را بـهروز کند
و با مسـلح کـردن صنعت بـرق بـه آخریـن تکنولوژیهـای روز
میـزان قیمـت تمـام شـده بـرق را کاهـش دهـد .وی در مـورد
نحـوه نظارت مجلـس بـر عملکردهـای عملیاتی دولـت تصریح
میکنـد :مجلـس فقط مـی توانـد مانع اجـرای کارهـای اضافی
دولت شـود .و نمی توانـد در کار هـای اجرایـی ورود پیـدا کند.
به گفته وی سـرمایه گـذاری حتی بـا قیمتهای پاییـن کنونی
بـرای سـرمایهگذار جـذاب بـوده و ایـن صنعـت در سـالهای
آتی مشـکلی از نظر جذب سـرمایه گـذاری و در نتیجـه اجرای
رمق صنعـت را بـرای پرداخـت یارانـه بگیرنـد .اگر ایـن فرایند طرحهـای توسـعه ای نخواهـد داشـت.
اصلاح شـود ،صنعت بـرق جـان تـازه ای خواهـد گرفـت و می
انرژی ،یک نگرانی جهانی
توانـد بدهی های خـود را بـه شـرکتها و کارخانجـات طرف قر
ارداد خـود پرداخـت کنـد .البته مشـکل تنهـا محدود بـه یارانه
نیسـت؛ چراکـه بنابر آمـاری کـه داده میشـود تنهـا  10تومان
از قیمـت هر کیلـووات سـاعت بـرق بـه یارانـه اختصـاص داده
میشـود .مشـکل اصلـی شـکاف بیـن قیمـت تمـام شـده برق
و قیمـت فـروش آن اسـت کـه حتـی بـا حـذف یارانـه بـاز هم
پرنخواهـد شـد.
مجلس موافق واقعی شدن قیمت
اما به مجلـس برگردیـم از قره خانی میپرسـیم کـه مجلس
چـه عملکـردی بـرای بهبـود قیمـت بـرق میتوانـد در پیـش
گیـرد؟ کـه وی میگویـد :مجلـس موافـق واقعی شـدن قیمت
امـا علـی دادپـی پرسـش جالبـی را پیـش میکشـد،وی
بـرق اسـت بـرای ایـن منظـور و تسـهیل اجـرای واقعی شـدن
قیمـت حاملها بـه خصوص بـرق قوانیـن متعددی وضعشـده میپرسـد که جالب نیسـت کـه در ایـران بـرق صنعتـی گرانتر
اسـت .باید توجه داشـت که مجلس نهـاد قانونگـذاری و نظارت از بـرق خانگـی اسـت؟ و جوابـی کـه خـودش بـه این پرسـش
اسـت نه اجرایی .بنابراین دراین مـورد این اراده دولت اسـت که میدهد:ایـن نکتـه بسـیار جالبـی اسـت کـه نشـان میدهـد
تعییـن میکند چـه قانونی پـس از تاییـد ما اجرا شـود .بـه این هـدف از یارانـه هـا و بـرق ارزان در کشـور ما بـه نـدرت حمایت
معنی کـه نوع مصوبـه هایی که از سـوی دولت در مجلـس ارائه از تولیدکننـده اسـت .یارانـه هـا در واقـع رانتـی اسـت بـرای
مصرفکننـده .بـرق ارزان بـرای تولیـد کننـده اسـتارت آپهـا،
میشـود در عملیاتـی شـدن آن نقش موثـری دارد.
قـره خانـی معتقـد اسـت کـه هسـتند سـرمایه گذارانـی که کشـاورزان و دامـداران توجیـه دارد نـه بـرای خانـه هایـی کـه
حتـی در شـرایط کنونـی و بـا قیمتهـای پاییـن بـرق بـه ان عایقبنـدی نشـدهاند و در زمسـتان و تابسـتان یـا بـه شـدت
صنعـت ورود پیـدا میکنندچـرا کـه آنـان خـوراک گاز و حتی گرم یـا بـه شـدت سـرد نگـه داشـته میشـوند .نکتـه دیگـر در
مایـع را خریـداری نمیکننـد و قیمـت صفـر خریـد خـوراک ایـن قیمـت گـذاری ایـن اسـت :مصـرف بـرق صنعتـی معموال
موجـب میشـود قیمـت تمـام شـده بـه خـودی خـود کاهش یکنواخـت و قابـل پیشبینـی اسـت .حـال آنکـه مصـرف بـرق
یابـد که اگر بـا قطـع پرداخـت یارانه نیـز همراه شـود قیمتها خانگی به دلیل اسـتفاده متغیر از وسـایل و لـوازم الکترونیکی در
کاملا واقعـی میشـود .از ایـن رو بـه نظـر نمـی رسـد مشـکل سـاعات مختلف نوسـانات متناوبی را تجربه میکند .در حالیکه
خاصی پیش پای سـرمایه گذار باشـد .کرم پور اما معتقد اسـت انـرژی یـک نگرانـی جهانـی شـده اسـت جالب اسـت کـه ورای
کـه دولت بایـد فکـری بـه حـال کوچـک سـازی وزارتخانهها و تشـویقهای فرهنگـی هیـچ اسـتفادهای از نظـام قیمتگـذاری
سـازمانهای درون سـازمانی وزارت نیـرو کنـد تـا بـا کاهـش بـرای بهینهسـازی مصـرف برق در کشـور نمیشـود .بـرق ارزان
یـک حـق نیسـت ،حتـی یـک موهبـت هم نیسـت.
هزینههـای جانبـی قیمـت تمـام شـده بـرق پاییـن آید.
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