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 0011خرداد 

هتایت   هاست با مشکل عبور از پیک برق دست به گریبان استت   اگتر در ستال صنعت برق سال

همچون سال جاری، گرمای ز درس هم از راه برسد   از قضا بارندگ  هم مانندِ د  سالِ تترستالِ 

شتویتما از ستوی دیتگتر بتا رشتد  مگا ات مواجه م  00111گذشته نباشد، با کمبود بیش از 

های اخیر، خاموش  دیگر محد د به تابستان   ستاعتات  آ ر مصرف گاز خانگ  در سال سرسام

 ا ج مصرف برق نیست   کمبود گاز در زمستان عرصه را بر تولید برق تنگ کرده استا 

ای  به راست  چرا چنین عدم توازن  میان تولید   مصرف برق  جود دارد   برای حل ریشته

 آن چه باید کرد؟

سال مشورت به صنعت برق، در این مستند کوتاه بتر  01گر ه برق   انرژی آریانا با توشه 

پیرایه  اکا ی نموده   نتتیت ته را   آن است تا پرسش کلیدی باال را با لحن  صادقه   ب 

گزاران  که به ز دی   در د لت سیزدهم سکاندار بتشتش انترژی  به مدیران   سیاست

 کشور خواهند شد، ارایه نمایدا

 امید که مورد  ثوق قرار گیردا 
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    0. قیمت واقعی برق در چهار دهه گذشته به قیمت ثابت 0شکل 

دهد چرا صنعت برق نتوانستته استت  نشان م  0مسیر قرمز از شکل 

همگام با رشد مصرف، ظرفیت نیر گاه  را توسعته بتدهتدا حتبت  

برده استا زمان  منابع مالی صنعت برق را به مُحاق قیمت انرژی، 

های جدیداالحداث، در عمل با ای تاد  با خرید تضمین  برق از نیر گاه

متان  ِای سنگین در آینده، با کمبود منابع مالت  اکتنتون جریان هزینه

آمدیما امر ز، همان آینده دیر ز است   منبع  برای احتداث  فایق م 

نیر گاه جدید باق  نمانده است   درآمد صنتعتت بترق بته زحتمتت 

 دهدا  های نگهداری تأسیسات موجود را م  تکافوی هزینه

  در نهایت آن که در چند سال اخیر، مشکل جدیدی نیز بر ز کترده 

هتایت  کته بتا    عدم امکان تولید نیتر گتاهکمبود شدید گاز است؛ 

(ا 0ایم )مسیر سبتز از شتکتل  پول    ای اد بده  سنگین ساخته ب 

دهد که تأمین انرژی ا لیه )گاز(، ستال بته ستال  ها نشان م  بررس 

ای نته چتنتدان  شود   چالش اصل  صنعت برق در آینده دشوارتر م 

هاست که بته  د ر، احداث نیر گاه نشواهد بود   تأمین سوخت نیر گاه

دغدغه ر زمره مدیران صنعت برق بدل خواهد شدا صنعت برق زمان  

چند ر ز از سال مشکل تأمین برق داشت؛ این مشکل به تتدریتب بته 

(   3از شکل   Iچند هفته   چند ماه گرم سال گسترش یافت )بشش

های سرد سال نیز به خاموشت  دامتن  اکنون چالش تأمین گاز در ماه

ها حاک  از آن استت کته ایتن  (ا بررس 3از شکل   IIزند )بشش م 

چالش همچنان در حال گسترش است   اگر طرح  نو نیفکنیتم بته 

کند   مواقع  که مشکل  در تامین برق  جود  تمام  سال سرایت م 

 تر خواهد شدا ( کوتاه   کوتاه3از شکل   IIIندارد )بشش 

 

 

 عدم توازن تولید و مصرف برق ریشه در چه دارد؟

هتای    گذاران کشور بتر ستیتاستت   در چهار دهه گذشته همواره سیاست 

کنندگان   به عبتارت    حمایت  مبتن  بر پرداخت یارانه انرژی به مصرف 

اند؛ نقطه ا جِ چتنتیتن ستیتاستتت  را    دیگر انرژی ارزان، تأکید داشته 

هتای    م ل  برای تثبیت قیمت حتامتل   0333توان در مصوبه سال    م  

هتا در    رفت با اجرای قانون هدفمندی یارانه   انرژی دیدا در ادامه امید م  

هتای     رق برگردد   شاهد ر ند  اقع  شدن قیمتت حتامتل   0331آذر  

انرژی باشیم، اما  اقعیت به شکل دیگری رقم خورد   قیتمتت  اقتعت   

برق در حال حاضر نزدیک نصف زمان  است که طرح هدفمنتدی اجترا  

نشده بود   برای این که به قیمت پیش از زمتان تتثتبتیتت قتیتمتت  

 (ا0برابر شود )شکل    3های انرژی برسیم، قیمت فعل  باید    حامل 

حب  قیمت انرژی بر خالف ر ند افزایش قیمت سایر کتاالهتا، سته 

(ا نشتستتتیتن 0پیامد عمده بر صنعت برق کشور داشته است )شکل 

رویزه  افزاایزب بزیپیامدِ فوریِ عدم اصالح قیمت انرژی با تورم، 

هتای  در دهتهمصرف و در پی آن افاایب پرشتاب تقاضای برق 

درصتدی نتیتاز  5گذشته بوده استا پیامد این موضوع میانگین رشد 

با  جود رشد اقتصتادی نتاچتیتز ستاالنته  0311مصرف برق در دهه 

درصدی، بوده است! از سوی دیگر، قیمت پاییتن انترژی )بترق   1/0

 ری نه چندان باال را توجیه کترده  بر با بهره گاز(، توسعه صنایع انرژی

است   نتی ه آن فز ن  گترفتتتن رشتد مصترف بتر تتوان احتداث 

های جدید بوده استا تأثیر قیمت پایین انرژی را در گسترش  نیر گاه

ها تنها مسکن  است که  آ ری آن کار جمع بینیم   راه رمزارزها نیز م 

کاهد تا د باره از جای  دیگر بیر ن بزنتد )مستیتر  ی درد را م  لحظه

 (ا0آب  از شکل



  

 . چرا خاموشی به بحران بدل شده است؟ 2شکل 
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 ها ی مشکل  امی  برق دار م؟ . چه  مان شکل 

 چاره کار چیست؟

فرض ما آن استت کته شترایتض حتاضتر در  

مدت تغییر مثبتت چتنتدانت  نتکترده      کوتاه 

مشکل خاموش  را باید در همین شرایض فعل   

که حب  قیمت انرژی به سیاست  چند سالته  

ها نیز تتوان    بدل شده   حت  هدفمندی یارانه 

حل آن را نداشته است، حل کنیما با توجه بته  

این مهم، باید میان تقتاضتا   مصترف تتوازن  

مگا ات  کمتبتود    00111برقرار کنیم   فاصله  

برق را آن قدر بکاهیم که امکان مدیتریتت آن  

 بد ن اعمال خاموش   جود داشته باشدا  

برای رفع این عدم توازن باید سته مستیتر را 

ط  کنیم؛ افزایش ظرفیت نیر گاه    البتته 

نه به همان سیاق گذشته، کاهش تقتاضتا بتا 

مدیریت مصرف که تاکنون ایمان چندان  بته 

ایتم  مهری کرده آن نداشته   نسبت به آن ب 

  اصتتالح تتتعتترفتته بتترق بتتا فتترض امتتتتتداد 

 های حمایت  جاریا سیاست

 قتتت     افاایب ظرفیت نیزروگزا.زی  •

تتریتن    کمبود تولید داریم؛ ا لیتن   فتوری 

مان احداث نیر گاه گتازی استت، امتا    اقدام 

اش فتز نت  گترفتتتن    این چاره نتتتیت ته 

مشکالت ما در زمستتان استتا نتیتر گتاه  

گازی بیشتر یعن  راندمان کمتر   افزایتش  

مصرف گاز بیشتر؛ گازی که در زمستتتان  

ایتم،    نیست تا نیر گاه  که احتداث کترده 

کار کندا هر چند نیر گاه گتازی مشتکتل  

کتنتد، امتا مشتکتلت     تابستان را حل مت  

بزرگتری را در سرمتای زمستتتان ایت تاد  

آمتده    4طور که در شتکتل    کندا همان   م  

کتم    است، نصب مولدهای خورشیدی دست 

مگا ات )اختالف پیک ر ز    5111تا میزان  

  شب تابستان(، با مکانیزم بیع متقابتل )   

هتاستت آن را    نه خرید تضمین  که دهته 

ای جز بدهکاری بیشتتر    ایم   نتی ه   آزموده 

صنعت برق ندارد(، کمترین هزینه را برای  

صنعت برق دارد   تتولتیتدش را نتیتز در  

ساعات میان  ر ز   در محل مصترف بترق  

کندا اگتر بتشتواهتیتم    به شبکه تزریق م  

نیر گاه حرارت  بسازیم نیز باید تکتمتیتل  

های سیکل ترکیبت  در     احد بشار نیر گاه 

  0ها حداکثر    ا لویت قرار گیردا این نیر گاه 

شونتد، امتا بتر    ماه دیرتر ساخته م    00تا  

افتزایتنتدا    مشکل تأمین گاز زمستان نمت  

بهتر است کته یتک ستال در تتابستتتان  

هتا    خاموشت  داشتتته بتاشتیتم تتا ستال 

ها خاموش بشویم یتا بتا هتزیتنته    زمستان 

ستنتتت ، المت     45گزاف   با گاز ییتل  

مان را ر شن نگه داریم! عال ه بتر    های     خانه 

این، منابع مال  موردنیاز احداث مولدهتای  

هتای    خورشیدی    احدهای بشار نیر گتاه 

سیکل ترکیب  با مکانیزم بتیتع متتتقتابتل  

بین  شده است   نیتازمتنتد متنتبتع    پیش 

   جدیدی برای بشش برق نیستا 

برای کاهش مصرف نیز مدیریت مصرف   •

قتانتون رفتع  00توان از ظرفیت ماده  م 

موانع تولید بهره برد، اما تاکنون کَمَتر بته 

ایم   چرای  آن را بتایتد  اجرای آن نبسته

در نگاه مدیران انرژی جست تو کترد کته 

هتای  همانند تمام  مدیران دنیا به پتر ژه

بزرگ چند صد میتلتیتون دالری عتالقته 

دارند تا چند میتلتیتون اقتدام صتدالریا 

صنعت برق برای غلبه بتر ایتن چتالتش، 

ساز کارهای  برای تعویض کولرهای گازی 

  آب  فرسوده، تعدیل ر شنای  معابر   ااا 

در دستور کار دارد؛ امید که اجرای آنتهتا 

در عمل، موجب تقویتِ با رمان به کارکرد  

?

 یا ت .ای 
 مایتی با پردا ت 

یارانه انر ی

 ب   یمت 
انر ی

افاایب بی رویه 
مصرف

تو عه صنایع 
انر ی بر با ب ر  وری 

انر ی پایی 

کا.ب منابع مالی 
صنعت برق

کندی ا دا  
نیروگا  .ای  دید

افاایب پرشتاب 
تقاضای برق

 د  توازن 
تولید و مصرف

 اموشی

افاایب بی رویه 
مصرف گاز

کمبود گاز 
در زم تان

 اموشی در 
زم تان با و ود 
داشت  نیروگا 

IIIا قات  از سال )حد د نیم  از سال( که مشکل  برای تامین برق نداریم : 



مان شودا در این بشش الزم به  ها برای حل مشکل این گونه ر ش

های بدیتهت   ها   اقدام یادآ ری است که آنچه اجرای  شدن طرح

کند، مدیریت نامنس م انرژی کشتور  مدیریت مصرف را تهدید م 

است که پیشنهاد   اجرای طرح  در  زارت نتیتر    پترداختت 

 تابد!  هزینه آن توسض  زارت نفت را برنم 

تتر عتنتوان    طور که پیتش   همان .ای یارانه برق   اصالح  یا ت •

های حمایت  مبتن  بتر پترداختت یتارانته انترژی را    شد، سیاست 

توان به یکباره حذف کرد   متا نتیتز چتنتیتن درختواستت      نم  

های حمایت  همچنان  جود خواهد داشت،    پیشنهادی نداریما تعرفه 

های خود    کنندگان  که با ارزان  برق، در خانه   اما لز م  ندارد مصرف 

غرق در رفاه کاذب  شده   یا با استشراج رمزارز ستود هتنتگتفتتت   

برند، همچنان برق ارزان مصرف کنندا چنین سیاستت  هتم بته    م  

تر است   هم از    های حمایت  نزدیک   فلسفه پرداخت یارانه   سیاست 

التفا ت قیمت تمتام شتده بترق      تعهدات د لت برای پرداخت مابه 

بر کشور برق ارزان را به فوالد   سیمان    کاهدا صنایع انرژی   تعرفه م  

کنند یا به قیمت جهانت       دیگر محصوالت تبدیل   آن را صادر م  

 ها  موجود برا  ا  ا   ظر یت  یروگاهی به م ظور پاسخگو ی  یا  م ر   ابستان . مقا سه گ   ه0شکل 

فر شندا در  اقع صتادرات فتوالد   ستیتمتان،    به در بازار داخل م  

صادرات نفت   گاز به ثمن بَش  است   یارانه پرداخت  نه به مردم  

شودا برای چنین هدف  ضتر ری    که به صاحبان صنایع پرداخت م  

،  0411است که اصالح قیمت برق صنایع در قانون بتودجته ستال  

ها ناش  از قیمت    دایم  شود   قیمت انرژی در صنایع  که سود آن 

 پایین انرژی است، در مسیر  اقع  شدن قرار بگیردا 

های جدید، برق مصترفت     عال ه بر مدیریت مصرف   احداث نیر گاه 

تتریتن ابتزاری کته    های ا ج بار نیز باید مدیریت شودا متهتم   ساعت 

استا با     CPPتواند به این مهم کمک کند قیمت بحران  ا ج بار    م  

های ا ج مصترف بته    این راهکار مشترکان مصارف خود را از ساعت 

باری انتقال داده   نیاز به توسعه ظرفیت نیر گتاهت     های کم   ساعت 

یابدا الزم به یادآ ری است    برای چند ساعت محد د پیک کاهش م  

که قیمت بحران  ا ج بار، نه تنها میانگین قیمتت بترق را افتزایتش  

های بحران  بته    دهد، بلکه اگر مشترک مصارف خود را از ساعت   نم  

های دیگر منتقل کند، پول برق کمتری نیز پرداخت ختواهتد    ساعت 
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  یرو اه م از 
  مدیریت مصرف 

 این مستند در گر ه برق   انرژی شرکت مشا ره مدیریت آریانا تهیه شده   استفاده تمام   یا بشش  از این گزارش با ذکر منبع م از استا


