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مقدمه
نیا براساس آمار منتشر شده توسط بانک جهانی، متوسط مصرف جهانی برق در د

کیلووات ساعت در سال است؛ این درحالی است که 900برای مشترکین خانگی 
کیلووات ساعت برق مصرف میکنند 2900مشترکین ایرانی در بخش خانگی ساالنه 

.و این رقم دست کم بیش از سه برابر میانگین جهانی است
توجه به ازدیاد مصرف در بخش انرژی و به خصوص برق، همواره یکی از چالشبا 

ه پیک در تابستان گذشت. های وزارت نیرو، تامین تقاضای برق مصرفی بوده است
هزار مگاوات رسیده است و 57مصرف برق به طور پیاپی رکودشکنی کرده و به رقم 

فتی این رکورد زنی مصرف برق در شرایطی رخ میدهد که بر اساس گزارش های دریا
.  از سراسر کشور در اغلب شهرهای کشور خاموشی رخ داده است

ست که نظر میرسد با توجه به شرایط بحرانی پیش آمده اکنون زمان آن رسیده ابه 
ای صنعت برگام های جدی در جهت اصالح الگوی مصرف برق و اصالح اقتصاد این 

.شودافزایش میزان تولید برق برداشته 

 هاراهکارهای مقابله با بحران خاموشی
هزینه ی مصارف کمتر از الگو ارزان (: IBT)اصالح نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی 

ه مقودار تر و یارانه ای تعیین میگردد و با عبور مصرف از آن، قیمت به صوورت پلکوانی و بو
ازاد بور به عبارت دیگر با این سیاست هزینه ی مصرف مو. قابل مالحظه ای افزایش می یابد

. به میگورددالگو با قیمت تمام شده و در پله های باالتر با قیمت جهانی و حتی بیشتر محاس
ند پرهیوز در این حالت از افزایش شدید قیمت برای مشترکینی که در حد الگو مصرف میکن

.میشود
قابل استفاده از این مدل به جهت افزایش با 

مصرف،بیش از الگوی پلکان های در مالحظه 
ترغیبپرمصرف به اصالح رفتار خود مشترکین 
صورت میزان مصرف کشور و بدین می شوند 

.کاهش می یابد
نیوا بررسی مدل های موجوود در د: تعرفه گذاری مطلوب برای کنترل پیک مصرفنظام 

صورف در نشان میدهد که میتوان با اجرای سیاست بحرانی بار تا حد مطلوبی میزان پیک م
در این مدل برخی از روزهای سال به  عنوان روز بحرانوی بوه مشوترکان. کشور را کاهش داد

6اعالم میشود و در این روزها ممکن است قیمت زمان اوج بار نسبت به زموان معموولی توا 
یین کرد کوه برای این کار میتوان مقدار الگوی مصرف را به  گونه ای تع. برابر نیز افزایش یابد

حرانوی و بدین ترتیب پس از تعیوین روزهوای ب. درصد مشترکان داخل الگو قرار بگیرند75
وی مقدار الگوی مصرف در روزهای بحرانی، تعرفوه مشوترکینی کوه مقوداری بیشوتر از الگو

.مصرف استفاده کنند با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد
جومی فروشی برق از جمله دالیل بدهکاری نمفت : برقافزایش میزان تولید راهکارهای 

یل ، گاز ، گازوئ)طبق آمار قیمت تمام شده ی برق بدون احتساب سوخت . وزارت نیرو است
توموان بور 120قورار میگیورد نیروگاه هوا دریافتی که به طور رایگان در اختیار ...( مازوت و 

توموان بور کیلوووات میشوود ولوی بورق 350کیلووات است و با احتساب قیمت گاز حودود 
توموان 75تومان و به بخش صنعتی کیلووواتی 50تولیدی به بخش خانگی کیلوواتی حدود 

شوور به فروش میرسد پرواضح است که این نوع تعرفه گوذاری جوز نوابودی صونعت بورق ک
ده ندارد زیرا در این صورت نه تنهوا سورمایه گذاری در صونعت بورق سوودنتیجه ی دیگری 

نعت نیست بلکه باعث زیان سرمایه گذار نیز میشوود در نتیجوه سورمایه گوذاری در ایون صو
.کاهش یافته و میزان تولید دچار افت شدیدی میشود

رای فلذا برای افزایش سرمایه گذاری در صنعت برق ابتدا باید محرک هوای الزم در بوازار را بو
چنین هم. جذب سرمایه ایجاد کرد که این موضوع با اصالح نظام تعرفه گذاری حاصل میشود

میتوان با اجورای مودل هایی ماننود صوندوق سورمایه گذاری پوروژه زمینوه ای بورای جوذب 
.دادسرمایه های مردمی در صنعت برق را فراهم کرد و بدین صورت میزان تولید را افزایش

خورد و سرمایه گذاری پروژه مهم ترین ابزاری است که بر پایه استفاده از سرمایه هایصندوق 
هام نیمه خرد مردمی در بستر بورس، مالکیت پروژه اقتصادی و منافع حاصل از آن را بوه سو

الزم از موضوع فعالیت صندوق، جمع آوری منابع مالی. قابل عرضه برای عموم تبدیل می کند
وژه متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و اختصاص این منابع موالی بوه منظوور سواخت پور

.مورد نظر صندوق مطابق طرح توجیهی است

:IBTمزایای استفاده از مدل تعرفه گذاری پلکانی افزایشی 
الگوی  استفاده از این مدل به جهت افزایش قابل مالحظه در پلکان های بیش از با -1

اهش مصرف، مشترکین پرمصرف به اصالح رفتار خود ترغیب میشوند و بدین صورت با ک
امین مصرف انرژی، ظرفیت صادرات انرژی کشور به کشورهای همسایه افزایش می یابد که ت
. مالی و حتی افزایش یارانه های سایر اقشار در گام های بعدی هدفمندی را فراهم میکند

اجرای این مدل شاخص عدالت در توزیع یارانه را بهبود میدهد زیرا با اجرای این مدل -2
ی بیشتر را پرمصرف به ازای مصرف بیشتراز الگو تعیین شده باید قیمت واقعی و یا حتاقشار 

.ودکنند و مثل مدل کنونی مصرف انرژی بیشتر، با یارانه بیشتر همراه نخواهد بپرداخت 
ه ای در این مدل نارضایتی اجتماعی کمتری ایجاد میشود زیرا که الگوی مصرف به شیو-3

ش میگردد که اکثریت مردم هم نیازهای شان به انرژی تامین میگردد و هم از افزایتعیین 
. مصون می مانند و قیمت انرژی تنها برای اقلیت پرمصرف آزاد میشودقیمت 

های با ورود قیمت آزاد انرژی به سیستم قیمت گذاری زمینه برای خصوصی سازی بخش-4
سان تولید و توزیع انرژِی  و ایجاد اشتغال فراهم میشود اما در مدل افزایش قیمت یکمتولی 
نبودن بخشمردم که قیمت پله ها از قیمت واقعی پایین تر است به دلیل سودده برای 

.میگیردنیز از حوزه ی تولید فاصله خصوصی 

:مزایای ایجاد صندوق سرمایه گذاری پروژه برای تامین مالی صنعت برق
وانند می تاستفاده از صندوق پروژه، مردم با : آحاد جامعه در توسعه اقتصادی کشورمشارکت -1
یشرفت در پاز این طریق عالوه بر مشارکت و پروژه های بزرگ زیربنایی کشور سهیم باشند در 

.، از منافع اقتصادی آن نیز بهره مند شوندکشور
پایوان واحدهای سورمایه گذاری پوس از : سرمایه های جذب شده به پروژه در بلندمدتحفظ -2

، پروژه تبدیل به سهام بنگواه اقتصوادی مربوطوه می شوود و لوذا بورخالف روش اوراق مشوارکت
سرمایه جذب شده به پروژه در دوره بازگشت اصل و سود سرمایه در پروژه محفوو  می مانود و

بوه عوالوه بوا ایون روش دو هودف حاصول . سرمایه گذاران در بلندمدت از آن برخوردار می شوند
اوالً بهره بووردار، انگیووزه تکمیوول پووروژه را خواهوود داشووت تووا بتوانوود بووه موقووع، سووود : می شووود

در سرمایه گذاران را پرداخت کند؛ ثانیاً تحت فشار برای پرداخوت اصول و سوود سورمایه گذاری
. سررسید مشخص قرار نخواهد گرفت

افزایش میزان مصرف -1: تابستان اخیر تحت تاثیر دو المان مهم صورت پذیرفتخاموشی های 
عث عدم وجود برنامه ریزی در کالن در وزارت نیرو با. در سال های اخیر. تولیدکاهش میزان -2

یود تولشده که طی سال های اخیر میزان مصرف افزایش پیدا کرده و قدم بوه قودم بوه میوزان 
تقاضوای نزدیک شده و از آن عبور کند که در نتیجه امکان پاسخگویی به تمامی میوزانکشور 

. مصرف وجود نداشته باشد
اهبورد با بررسی مدل های جهانی برای مقابله با بحران خاموشی درمی یابیم که به طوور کلوی ر

ک مصورف اصالح الگوی مصرف توسط دو رویکرد تعرفه گذاری پلکوانی افزایشوی و کنتورل پیو
اهش اجرای این دو رویکرد و افزایش تعرفه مشوترکین پرمصورف عوالوه بور کو. اجرایی میشود

ا جذب مصرف انرژی، منجر به سودده شدن سرمایه گذاری در صنعت برق شده و بدین صورت ب
ین سرمایه به این بخش میزان تولید بورق نیوز افوزایش می یابود و دو الموان مطورح شوده توام

.می گردد

وهشی گروه پژافزایشی ، -تعرفه گذاری پلکانیحذف یارانه مشترکین پرمصرف با مدل کتاب 1.
تحلیل گران فناور 

های گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان ارزیابی ابعاد بحران تأمین برق تابستان و راهکار2.
“آنمقابله با 

ایتانکتاب صندوق سرمایه گذاری پروژه، راهکاری برای رفع مشکل تامین مالی، 3.


