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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. 

این شبکه، 12 برنامه کالن در چارچوب اقتصاد مقاومتی در دستور کار دارد که هر 
برنامه، تعدادی مسئله را شامل می شود. اعضای شبکه از جوانان نخبه کشور بوده و هر 

کدام بر حل یکی از این مسائل متمرکز هستند.

شناسایی ابعاد مسائل و پیشینه آن، هم اندیشی جهت احصاء و ارزیابی راه حل ها، بررسی 
اقدامات  پیگیری  و  ای  نخبگانی و رسانه  مباحث در فضای  تجربیات جهانی، طرح 
از دستگاه ها و مسئولین مرتبط به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، از جمله 

فعالیت هایی است که در این راستا در شبکه انجام می شود.

ارائه  انرژی شبکه تدوین و  با حوزه  برنامه های مرتبط  کتابچه حاضر، در چارچوب 
گردیده است. محتوای این کتابچه، حاصل بررسی های کارشناسی در چارچوب اقتصاد 
و  است  جهانی  نمونه های  بررسی  و  انرژی  حوزه  با صاحبنظران  مصاحبه  مقاومتی، 

توسط کارشناسان و مشاوران شبکه تهیه شده است. 

عالقه مندان می توانند از طریق شماره تماس 77240041 با شبکه تحلیلگران اقتصاد 
مقاومتی در ارتباط باشند و نظرات خود را در خصوص این کتابچه ارائه نمایند. 

معـرفی شبــکه



دسترسی به منابع انرژی و موقعیت جغرافیایی راهبردی بر محوریت انرژی، بزرگترین 
ظرفیت کشور است. در صورتی که از این ظرفیت به صورت هوشمندانه استفاده شود، 
پیشرفت و مقاوم سازی اقتصاد ایران محقق می شود؛ اما استفاده نامطلوب و برنامه ریزی 

نشده از این فرصت بزرگ، به تضعیف و ضربه پذیری کشور می انجامد.

استفاده هوشمندانه از ظرفیت انرژی کشور، نیازمند یک »رویکرد منسجم و یکپارچه« 
است که باید بر اساس مزایای کشور و منطبق بر اصول اقتصاد مقاومتی، تعیین شود. در 
کتابچه حاضر، این رویکرد ارائه شده و اقداماتی بر اساس آن پیشنهاد گردیده است که 

»مسیر انرژی ایران« را ترسیم می کند. 

امید است این تالش منحصر به فرد، در دستور کار دستگاه های مرتبط قرار گیرد تا 
زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور و پیشرفت همه جانبه جمهوری اسالمی ایران 

بیش از پیش فراهم شود. 

از افراد و نهادهای صاحب نظر و فعال در حوزه انرژی کشور دعوت می شود تا مباحث 
مشترک  در جلسات  و  داده  قرار  بررسی  و  نقد  مورد  را  کتابچه  این  در  مطرح شده 

هم اندیشی، نکات خود را در این زمینه ارائه نمایند.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
بهمن ماه 1397

پیـشگــفتار
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نقشـه راه کشـور در بخـش انـرژی

فصل اول



چکیده فصل:

کشــورهای جهــان بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و همچنیــن تولیدکننــده یــا 
مصرف کننــده بــودن در بخــش انــرژی، رویکــرد خــود در اســتفاده از ایــن کاالی راهبــردی 
ــزی  ــرژی برنامه ری ــش ان ــرای بخ ــرد، ب ــن رویک ــای ای ــر مبن ــد و ب ــخص نموده ان را مش

می کننــد. 
انــرژی بــه عنــوان نهــاده )ســوخت( فعالیت هــای اقتصــادی، انــرژی بــه عنــوان مــاده خــام 
ــه عنــوان تامیــن  ــرژی ب ــه عنــوان کشــنده صنعــت، ان ــرژی ب و خــوراک زنجیــره ارزش، ان
ــی، 5  ــت بین الملل ــی و امنی ــزار دیپلماس ــوان اب ــه عن ــرژی ب ــای ارزی و ان ــده درآمده کنن
رویکــردی اســت کــه در بخــش انــرژی، در کشــورهای جهــان غالــب اســت و بــه صــورت 

ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ترکیب
بــا ایــن وجــود در ایــران، تاکنــون رویکــرد مشــخصی بــه عنــوان مبنــای سیاســتگذاری ها 
ــمت و  ــش، س ــن بخ ــای ای ــذا برنامه ه ــت؛ ل ــده اس ــن نش ــرژی تعیی ــش ان ــات بخ و اقدام
ــه  ــی از هم ــا »تجمیع ــی و هدفگــذاری نامشــخص« ی ــته و »پراکندگ ســوی واحــدی نداش
ــت.  ــهود اس ــت«، در آن مش ــن نیس ــم ممک ــا ه ــان ب ــق آن همزم ــه تحق ــوب ک ــداف خ اه
ــران نیــز رویکــردی مشــخص، منســجم و  بنابرایــن ضــروری اســت جمهــوری اســامی ای
یکپارچــه در بخــش انــرژی داشــته باشــد تــا از ایــن ظرفیــت بــزرگ، بــه بهتریــن شــکل 

اســتفاده شــود.
ــه  ــران در در دسترســی ب ــای جمهــوری اســامی ای ــی و مزای ــر اســاس شــرایط جغرافیای ب
منابــع نفــت و گاز، هوشــمندانه ترین رویکــرد بــرای کشــور در بخــش انــرژی عبــارت اســت 
ــه عنــوان مــاده خــام و خــوراک زنجیــره ارزش«، »اســتفاده از گاز  از »اســتفاده از نفــت ب
ــی  ــت جغرافیای ــاده )ســوخت( فعالیت هــای اقتصــادی« و »اســتفاده از موقعی ــوان نه ــه عن ب
کشــور بــه منظــور توســعه تجــارت منطقــه ای انــرژی«. ضروریســت ایــن مــوارد در کنــار 
اصــول اقتصــاد مقاومتــی یعنــی »درونزایــی«، »برونگرایــی« و »مــردم محــوری«، بــه عنــوان 

نقشــه راه و مبنــای برنامه هــای کشــور در بخــش انــرژی قــرار گیــرد.
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بخش اول
5 رویکرد جهانی در بخش انرژی

یکی از مهمترین نهاده های تولید و زیرساخت همه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، 
ناخالص  از تولید  انرژي به طور متوسط 10 درصد  انرژی است. هزینه های مصرف  
جهان را تشکیل می دهد که این میزان، حجم باالی استفاده از این کاالی راهبردی را 

نشان می دهد. 

اهمیت انرژی در جهان به قدری است که در اکثر کشورها، یک وزارتخانه یا معاون 
رییس جمهور، متولی اداره امورات این بخش است. موضوع به همین جا محدود نمانده 
و کشورهای واردکننده و صادرکننده، اقدام به تشکیل اتحادیه هایی برای حفظ منافع 
کشورهای  مجمع  اوپک2،  انرژي1،  بین المللی  آژانس  کرده اند.  انرژي  بخش  در  خود 

صادرکننده گاز3 و ... از جمله این نهادهای جهانی است.

با توجه به نقش ویژه انرژي در اقتصاد و سیاست داخلی و بین الملل، هر یک از کشورهای 
جهان بر اساس موقعیت جغرافیایی خود و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در 
بخش انرژی، یک نوع رویکرد در استفاده از انرژی دارند که بر مبنای آن، سیاست های 

خود را در بخش انرژی طراحی نموده و از این کاالی راهبردی بهره می برند.

رویکرد کشورهای جهان در بخش انرژی را می توان در 5 دسته تقسیم بندی کرد که 
عبارتند از:

• انرژی به عنوان نهاده )سوخت( فعالیت های اقتصادی 
• انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش  

1. International Energy Agency (IEA)
2. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
3. Gas Exporting Countries Forum (GECF)
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• انرژی به عنوان کشنده صنعت 
• انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی 
• انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی 

البته الزم به ذکر است که رویکرد کشورها در بخش انرژی، عموما در یکی از موارد 
فوق خالصه نشده و ترکیبی از این موارد را شامل می شود؛ اما همواره یکی از این 

رویکردها بر سایرین غلبه دارد و مبنای عمل قرار می گیرد.

به عنوان مثال، در روسیه انرژي بیشتر به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی مورد 
توجه قرار می گیرد. نروژ نفت را به عنوان منبعی برای تامین درآمدهای ارزی و حفظ 
آن برای نسل های آینده به حساب می آورد. در بسیاری از کشورهای اروپایی، انرژي به 
عنوان نهاده تولید و فعالیت های اقتصادی محسوب می شود. چین و سنگاپور نفت را به 
عنوان ماده اولیه در زنجیره ارزش مصرف می کنند و این رویکرد غالب را دارند. آلمان 
نیز با وجود شرکت های بزرگی مانند زیمنس و فعالیت های متعدد صنعتی، از صنعت 

انرژي به عنوان کشنده کسب و کارها و صنایع خود استفاده می کند.

در ادامه هر یک از این 5 رویکرد تشریح شده است.

انرژی به عنوان نهاده )سوخت( فعالیت های اقتصادی

در این رویکرد، انرژي نهاده یا سوخت تولید برای فعالیت های مختلف اقتصادی است. 
این فعالیت ها می تواند شامل صنایع انرژي بر مانند صنایع سیمان، شیشه، فوالد، فلزات 
و صنایع غذایی باشد؛ همچنین می توان انرژي را به عنوان نهاده ای برای فعالیت های 
به  برق  قالب  در  باید  عمدتا  انرژي  این  صورت  این  در  گرفت.  نظر  در  خدماتی 

ساختمان های تجاری، اداری و عمومی اختصاص داده شود.

اختصاص انرژي به عنوان نهاده بخش حمل و نقل نیز جزء جدانشدنی سیاست های 
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انرژي کشورها است. زیرا توسعه اقتصادی  با توسعه حمل و نقل همراه است. ساده ترین 
شکل آن جابجایی نیروی کار از خانه به محل کار و بالعکس است. با توسعه اقتصادی 
و توسعه اشتغال، همه انواع حمل و نقل از جمله جابجایی نیروی کار توسعه می یابد.

انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش 

در این رویکرد، نفت و گاز به عنوان حامل های اصلی انرژی در نظر گرفته شده و از 
آن به عنوان ماده اولیه برای توسعه صنایع پسینی  استفاده می شود. به عبارت دیگر، در 
این مدل حامل های انرژي مصرف نمی شوند و نمی سوزند، بلکه در فرآیندی به مواد و 

سپس محصوالت نهایی با ارزش افزوده باالتر تبدیل می شوند. 

کشورهایی که چنین رویکردی در بخش انرژي دارند، به دنبال درآمدهای صادراتی 
ناشی از صادرات محصوالت نهایی یا میانی مبتنی بر محصوالت پتروشیمیایی هستند 
و برای تولید این محصوالت، از نفت و گاز به عنوان ماده اولیه و خوراک استفاده 
می کنند. این رویکرد مختص کشورهای دارنده انرژی نیست؛ بلکه بعضی از کشورهایی 

که انرژی ندارند نیز این رویکرد را اتخاذ کرده اند.

انرژی به عنوان کشنده صنعت 

در این رویکرد، فعالیت های مرتبط با استخراج و بهره برداری از انواع انرژي مانند نفت، 
گاز، زغال سنگ، برق، انرژي هسته ای و انرژي های تجدیدپذیر، مبنایی برای توسعه 

زنجیره های پیشینی این فعالیت ها هستند. 

به عبارت دیگر کشورهای دارای این رویکرد، تامین انرژي را به عنوان نقش اصلی 
پذیرفته اند؛ اما فعالیت هایی که منجر به این تامین انرژي می شوند را اهرمی برای توسعه 
مهندسی،  و  طراحی  نیاز،  مورد  مواد  تولید  تجهیزات،  شامل ساخت  مختلف  صنایع 

توسعه فناوری و تامین مالی کرده اند. 
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شرکت های  ایجاد  اما  است،  مهم  اگرچه  گاز  و  نفت  تولید  رویکرد،  این  اساس  بر 
توانمندی که بتوانند میادین نفت و گاز را توسعه دهند، تجهیزات متناسب با آن را تولید 

کنند و مبنای ارزآوری و اشتغال زایی شوند، از آن مهمتر تلقی می شود.

انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی

در این رویکرد، حامل های انرژي به خصوص نفت، مستقیما موضوع توسعه و رشد 
اقتصادی نیستند؛ بلکه این درآمدهای حاصل از صادرات حامل های انرژي )عمدتا به 
صورت خام( است که منابع الزم برای سیاست های توسعه ای یک کشور را فراهم می کند. 

به این ترتیب، کشور دارنده منابع انرژی می تواند صادرات این منابع را افزایش دهد 
و بدون اینکه زنجیره ارزش یا زنجیره ساخت تجهیزات و شرکت های فعال در آن را 
ایجاد کند، از درآمدهای حاصل از صادرات انرژی، کسب و کار دیگری مثل گردشگری 

را توسعه دهد و آن را به زیرساخت دائمی خود برای خلق ثروت تبدیل نماید. 

انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی

در این رویکرد، صادرات انرژي یا واردات آن به دلیل انحصارهای موجود در تجارت 
جهانی  و  منطقه ای  تعامالت  برای  مبنایی  گاز،  و  برق  تجارت  خصوص  به  انرژي، 

می شود و به این ترتیب، امنیت بین المللی آن کشور تأمین می شود. 

به خود  دنبال وابسته کردن سایر کشورها  به  دارند،  کشورهایی که چنین رویکردی 
اتصال  طریق  از  هم  وابسته سازی  این  عمده  هستند؛  انرژی  منابع  مدیریت  طریق  از 
کشورهای مختلف به شبکه برق یا گاز محقق می شود. نمونه هایی مانند صادرات گاز 
روسیه به اروپا یا شبکه به  هم  پیوسته برق در اروپا، نشان دهنده تبعات سیاسی ناشی از 

تجارت پایدار انرژي و اتخاذ این رویکرد است.
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بخش دوم
رویکرد ایران در بخش انرژی

مترمکعب  تریلیون   33 از  بیش  و  خام  نفت  ذخایر  بشکه  میلیارد   15۸ دارای  ایران 
ذخایر گاز طبیعی است و در مجموع این دو حامل انرژی، بیشترین ذخایر را در میان 
کشورهای جهان دارد. صنایع بسیاری در ایران، بر اساس مزیت برخورداری از این 
منابع شکل گرفته اند. از جمله مهمترین این صنایع می توان به صنعت پتروشیمی اشاره 

کرد که بعد از صادرات نفت، بیشترین سهم را از درآمدهای ارزی کشور دارد. 

کشورهای اطراف ایران شامل عربستان، عراق، کویت، امارت و روسیه در مجموع ۶۸0 
میلیارد بشکه ذخایر نفت خام )معادل 40 درصد ذخایر جهان( در اختیار دارند. به همین 
ترتیب کشورهای روسیه، قطر، عربستان، ترکمنستان و امارات در مجموع دارنده 9۶ 

تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی )معادل 50 درصد ذخایر جهان( هستند. 

نظر  از  هم  و  دارد  توجهی  قابل  گاز  و  نفت  منابع  هم  ایران  که  معناست  بدان  این 
جغرافیایی، در نقطه ای قرار گرفته است که می تواند کشورهای دارای منابع انرژي را 
به کشورهای نیازمند آن وصل کند؛ یا حتی مصرف کننده این منابع و تولید کننده ارزش 

افزوده صادراتی مبتنی بر آن باشد.

با وجود این مزایای قابل توجه و منحصر به فرد کشور، تاکنون رویکرد مشخصی در 
ایران به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا 
برنامه های بخش انرژی، سمت و سوی واحدی نداشته و با پراکندگی و هدفگذاری 
نامشخص روبرو بوده است. در بهترین حالت نیز، تجمیعی از همه اهداف و اقدامات 
خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست، در دستور کار بخش های مختلف قرار 
گرفته است. لذا اتخاذ رویکردی مشخص در بخش انرژی و برنامه ریزی بر مبنای آن، 

از ضروریات استفاده بهینه و هوشمندانه از ظرفیت انرژی کشور است.
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بررسی ها نشان می دهد بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسالمی ایران 
در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش 
انرژی عبارت است از »استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش«، 
»استفاده از گاز به عنوان نهاده )سوخت( فعالیت های اقتصادی« و »استفاده از موقعیت 
جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی«. ضروریست این موارد در 
کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی »درونزایی«، »برونگرایی« و »مردم محوری«، به عنوان 

نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد. 

مصادیق رویکرد پیشنهادی در ادامه تشریح شده است.

استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش

رویکرد مناسب برای ایران در توسعه بخش نفت، استفاده از این کاالی راهبردی به 
عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش است. نفت خام اگر بخواهد به عنوان نهاده 
تولید مصرف شود، عمدتا در بخش حمل و نقل خواهد بود؛ اما رشد بخش حمل و 
نقل تابعی از توسعه اقتصادی است و خود نمی تواند به صورت مستقیم، محرکی برای 
توسعه باشد. البته تبدیل نفت خام به فرآورده های نفتی که در بخش حمل و نقل قابل 

استفاده است، به معنی استفاده از نفت در زنجیره ارزش است.

همچنین اگر نفت خام در ایران صرفا به عنوان منبعی برای درآمدهای ارزی شناخته 
شود، نمی تواند مبنای توسعه قرار گیرد. این راهبرد در تمام صد سالی که ایران دارای 
نفت بوده، مورد توجه قرار گرفته اما نتیجه بخش نبوده است؛ کمااینکه خام فروشی 

نفت، حداقل مزیت را در استفاده از این کاالی راهبردی ایجاد می کند.

عالوه بر این موارد، نفت خام نقش چندانی در وابسته سازی متقابل کشورها ندارد و 
به دلیل امکان جایگزینی آن با نفت خام کشورهای مختلف، نمی تواند به عنوان مبنایی 

برای تأمین امنیت بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. 
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بنابراین نفت خام ایران تنها باید در زنجیره ارزش مصرف شود تا با تولید محصوالت 
نهایی و با ارزش، بیشترین اثر اقتصادی و اشتغال را برای کشور به همراه داشته باشد. 

استفاده از گاز به عنوان نهاده )سوخت( فعالیت های اقتصادی

رویکرد مناسب برای ایران در توسعه بخش گاز، استفاده از این حامل انرژی در قالب 
نهاده و سوخت برای دیگر فعالیت های اقتصادی است. تنوع محصوالت در زنجیره 
ارزش گاز، به اندازه تنوع محصوالت در زنجیره ارزش نفت نیست؛ لذا توسعه زنجیره 
اولویت چندانی  تاکنون در کشور طی شده است،  ارزش گاز، علی رغم مسیری که 

ندارد. 

همچنین صادرات گاز به شکلی که منجر به وابستگی کشورها شود، در شرایطی مفید 
خواهد بود که کشور از مازاد گاز باالیی برخوردار باشد و بتواند این حامل انرژی 
را از طریق خط لوله یا با تبدیل به برق، صادر نماید؛ چرا که جریان تجارت گاز در 
جهان، با توسعه 4LNG به سمتی می رود که وابستگی ناشی از صادرات گاز خارج 
از خط لوله، به تدریج قوت خود را از دست خواهد داد و مزیت دائمی یک کشور 

نخواهد بود. 

بنابراین مناسب ترین رویکرد در توسعه بهینه بخش گاز، استفاده از آن در بخش مصرف 
شامل نیروگاه ها، حمل و نقل، صنایع و خدمات به عنوان سوخت است. 

استفاده از موقعیت جغرافیایی به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی

ایران در چهارراهی قرار گرفته است که بخشی از کشورهای مجاور آن، دارای منابع 
انرژي غنی و فراوان بوده و بخشی دیگر، به شدت نیازمند منابع انرژي  هستند.

4.	گاز	طبیعی	مایع
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کشورهای حوزه خلیج فارس، برای صادرات نفت به دنبال دسترسی به آبهای آزاد و 
بازارهای شرق آسیا مانند هند و چین هستند. همچنین کشورهای منطقه از جمله عراق، 
پاکستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به گاز به عنوان سوختی برای تولید 

برق و سایر مصارف خود نیاز دارند. 

عالوه بر این موارد، شبکه های برق کشورهای منطقه، ناپایدار است؛ لذا تبدیل گاز به 
برق و تبادل آن با کشورهای مجاور، منجر به پایداری شبکه و جبران قله ها و دره های 

مصرف روزانه و فصلی برق می شود. 

انرژی،  ایران در بخش  مهمترین رویکردهای  از  یکی  اساس، ضروری است  این  بر 
توسعه تجارت منطقه ای انرژي در انواع و اقسام آن باشد؛ تا از مزیت جغرافیایی کشور 
در این زمینه به بهترین شکل استفاده شود و امنیت بین المللی ایران از طریق وابستگی 
متقابل تأمین گردد. ایجاد شبکه به هم پیوسته برق و تجارت منطقه ای نفت و گاز، از 

مهمترین راهبردها ذیل این رویکرد هستند.



دسته بندی مسائل بخش انرژی و پیشنهاد 33  اقدام راهبردی

فصل دوم



چکیده فصل:

مســائل بخــش انــرژی را می تــوان در 6 دســته افــراز نمــود کــه عبارتنــد از ســاختار اداره 
ــن  ــرژی، تامی ــره ارزش، مصــرف ان ــرژی، زنجی ــرژی، تجــارت ان ــن ان ــرژی، تامی بخــش ان

مالــی و زنجیــره تامیــن. 
ــش  ــور در بخ ــه راه کش ــاس »نقش ــر اس ــور و ب ــته مذک ــب 6 دس ــل در قال ــن فص در ای
ــای  ــه ضــروری اســت در دســتور کار نهاده ــه شــده ک ــردی ارائ ــدام راهب ــرژی«، 33 اق ان
مســئول قــرار گیــرد. در هــر اقــدام، نقــش نهــادی کــه بایــد بــه عنــوان مجــری فعالیــت کنــد 

نیــز مشــخص شــده اســت. 
در پایــان فصــل نیــز مطابــق بــا اقدامــات ارائــه شــده، »سیاســت های کلــی نظــام در بخــش 
انــرژی« جهــت جایگزینــی بــا ســند موجــود در ایــن زمینــه، بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت 

نظــام پیشــنهاد گردیده اســت.
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بخش اول
دسته بندی مسائل بخش انرژي

برنامه ریزی برای هر یک از بخش های اقتصادی کشور، نیازمند شناسایی و دسته بندی 
مسائل مرتبط با آن بخش است؛ به گونه ای که هر دسته از سایر دسته ها قابل افراز باشد. 

در این بخش، مسائل مرتبط با بخش انرژی دسته بندی و افراز شده است.

انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی های بخش 
انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و 

عبارتند از:
• »مصرف انرژي« به عنوان نهاده تولید 
• تامین ماده اولیه برای »زنجیره ارزش« 
• استفاده در تعامل با سایر کشور ها به منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی های  

متقابل اقتصادی و سیاسی یا »تجارت انرژی«

سه کارکرد فوق در صورتی محقق می شود که انرژي در فرآیند استخراج، تبدیل و 
انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با »تامین انرژي«، دسته ای دیگر از مسائل بخش 

انرژي است.

در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می کند، عبارت است از مجموعه  کاالها، 
خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می توان آنها را ذیل عنوان »تامین مالی و زنجیره 

تامین« تجمیع کرد. 

در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش های اقتصاد مشترک بوده و 
در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، »ساختار اداره بخش انرژی« است. شیوه های 
حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم گیران حاکمیتی 
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در بخش انرژي، ذیل این دسته قرار می گیرد. 

بر اساس موارد فوق، مسائل بخش انرژی را می توان در ۶ دسته ذیل به ترتیب اهمیت 
و کاربرد افراز کرد:

• ساختار اداره بخش انرژی 
• تأمین انرژي 
• تجارت انرژی 
• زنجیره ارزش 
• مصرف انرژی 
• تامین مالی و زنجیره تامین 

در ادامه تعریف هر یک از این ۶ دسته آمده است.

ساختار اداره بخش انرژی

در این دسته از مسائل بخش انرژی، اقدامات مرتبط با اصالح ساختار حکمرانی از قبیل 
ایجاد یا انحالل نهادها، شیوه ارتباط بخش های حاکمیتی و غیرحاکمیتی، بازتعریف 

وظایف و اختیارات نهادها و رابطه بین آن ها مطرح می شود. 

فرآیندهای تدوین برنامه های کالن انرژی از قبیل سبد انرژی مصرفی و صادراتی و 
چارچوب کلی نقش آفرینی دولت و بخش های عمومی و خصوصی، ذیل این دسته 

قرار می گیرد.

تأمین انرژی

در این دسته از مسائل بخش انرژی، اقدامات مرتبط با تامین پایدار حامل های مختلف 
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انرژی اعم از نفت، گاز و برق متناسب با رشد اقتصادی کشور مطرح می شود. 

برنامه های کالن تولید انرژی و حامل های آن، تعیین سبد انرژی کشور و مسائلی از قبیل 
سهم واردات در تأمین نیاز انرژی کشور، ذیل این دسته قرار می گیرد. 

تجارت انرژی

در این دسته از مسائل بخش انرژی، اقدامات مرتبط با تعامالت انرژی کشور با سایر 
کشورها و شیوه های تقویت و تثبیت آن مطرح می شود. 

انتخاب شرکای تجاری، تنوع یا تمرکز در صادرات یا واردات حامل های انرژی، ایجاد 
مکانیزم های پایدار درآمدهای حاصل از صادرات حامل های انرژی، ایفای نقش در بازار 

انرژی منطقه و موارد مشابه، ذیل این دسته قرار می گیرد. 

زنجیره ارزش

به  انرژی  تبدیل حامل های  با  مرتبط  اقدامات  انرژی،  بخش  مسائل  از  دسته  این  در 
محصوالت با ارزش تر مورد توجه قرار گرفته و مطرح می شود. 

بازار  تامین خوراک واحدهای پاالیشی و پتروشیمی، ساماندهی  کاهش خام فروشی، 
فرآورده ها و صادرات محصوالت با ارزش افزوده باال، ذیل این دسته قرار می گیرد.

مصرف انرژی

در این دسته از مسائل بخش انرژی، اقدامات مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی و 
مدیریت آن در بخش صنعتی، خانگی و حمل و نقل مطرح می شود.

قیمت حامل های انرژی برای بخش های مختلف اقتصادی و مکانیزم های قیمت گذاری، 
تدوین استاندارد مصرف برای کاالها و ساختمان ها، ایجاد نظامات رتبه بندی از منظر 
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مصرف انرژی و اصالح یارانه های انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.

تامین مالی و زنجیره تامین

در این دسته از مسائل بخش انرژی، اقدامات ناظر به صنایع تولید و تبدیل و انتقال 
حامل های انرژی مطرح می شود. 

تشکیل  فناوری،  انتقال  و  سازی  بومی  آن،  در  داخلی  نهادهای  نقش  و  مالی  تامین 
تامین  و  ساخت  روس های  و  پروژه ها  مدیریت  زمینه  در  داخلی  توانمند  بنگاه های 

تجهیزات، ذیل این دسته قرار می گیرد.

اقداماتی که بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و مبتنی بر رویکرد کشور در بخش انرژی1، 
در هر یک از دسته های فوق باید در دستور کار قرار گیرد، در بخش های بعدی ارائه 

می شود2.

1.	این	موارد	در	فصل	اول	کتابچه	مطرح	شده	است.
2.	تشریح	هر	اقدام	و	موارد	مرتبط	با	آن	در	این	فصل،	به	صورت	مختصر	انجام	شده	است.	شبکه	تحلیلگران	اقتصاد	مقاومتی	در	خصوص	

هر	اقدام	پیشنهادی،	یک	گزارش	تکمیلی	دارد	که	قابل	ارائه	به	نهادهای	متقاضی	می	باشد.
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بخش دوم
ساختار اداره بخش انرژی

کار  دستور  در  راهبردی  اقدام   5 انرژی« ضروریست  بخش  اداره  »ساختار  در حوزه 
کشور قرار گیرد که عبارتند از:

• تشکیل وزارت انرژی با هدف ایجاد یکپارچگی در اداره بخش انرژی 
• تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر در بخش انرژی  
• اصالح رابطه وزارت نفت با شرکت مّلی نفت ایران از طریق انعقاد قرارداد نفتی  

برای هر یک از میادین در اختیار این شرکت
• اصالح رابطه مالی دولت با پاالیشگاه ها از طریق انعقاد قرارداد بلندمدت برای  

فروش خوراک و خرید فرآورده به قیمت روز بین المللی
• اصالح ساختار بخش توزیع برق از طریق تفکیک وظایف حاکمیتی و  

غیرحاکمیتی 

در ادامه هر یک از این اقدامات تشریح شده است.

1- تشکیل وزارت انرژی با هدف ایجاد یکپارچگی در اداره بخش انرژی

تشکیل وزارت انرژي پیش نیاز اداره یکپارچه امور انرژي در کشور است. تشکیل این 
وزارتخانه در بلندمدت ضروري و اجتناب ناپذیر است؛ زیرا از یک سو اخذ تصمیمات 
هماهنگ و جامع نگرانه در موضوعات مختلف نظیر آمایش سرزمیني با رویکرد انرژي 
و عدم توجه به برخي از حامل های انرژي نظیر ذغال سنگ، نیازمند یک تشکیالت 
منسجم و واحد است؛ از سوي دیگر به سبب عدم یکپارچگي در بخش انرژي کشور، 
دیپلماسي  به  مي توان  آنها  از جمله  که  واقع شده  غفلت  مورد  موضوعات  از  برخي 
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منسجم در بخش انرژي و بهره وري اشاره کرد. عالوه بر این، تشکیل یک وزارتخانه 
منسجم، امکان واکنش ها و تصمیمات سریع و لحظه اي را فراهم مي آورد؛ در حالي که 

ساختارهاي شورایي چنین امکانی را ایجاد نمي کنند. 

بر اساس بند »هـ« ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379/1/17، دولت موظف 
شد تا در جهت عدم گسترش تشکیالت اداری، امور انرژی، امور کشاورزی و دام و 
توسعه عمران روستایی و امور صنعت و معدن را در سه وزارتخانه تجمیع کند. در 
نتیجه قانون گذار مقرر نموده بود که با تشکیل وزارت انرژی، کل امور سیاست گذاری 
و تصّدی بخش انرژی شامل نفت، گاز، برق و انرژی های نو در یک وزارتخانه سامان 
یابد. اما در سال 13۸1 با اصالح مواد 2 و 4 قانون برنامه سوم توسعه، موضوع تشکیل 
وزارت انرژی منتفی و برای تمرکز سیاست گذاری در بخش انرژی، دولت مکّلف به 

ایجاد شورای عالی انرژی شد.

در حال حاضر، نمي توان نسبت به تشکیل وزارت انرژي اقدام کرد؛ چرا که دو وزارتخانه 
نفت و نیرو نقش های تصّدی گرانه زیادی دارند و متولی امور مختلفی در حوزه تصّدی 
هستند؛ لذا در صورت ادغام این دو وزارتخانه بدون فراهم سازي مقدمات آن، امکان 
حذف یا نادیده گرفته شدن برخي از مسئولیت ها و وظایف و حتي نقش هاي مهم به 

سبب افزایش حجم کارها و سنگین تر شدن وظایف شغلي، وجود دارد. 

از سوي دیگر، شرایط فرهنگي و نهادي وزارتخانه ها و سازمان هاي مرتبط با بخش 
بنابراین  نیست.  برخوردار  یکپارچه  ساختاری  تشکیل  جهت  الزم  قرابت  از  انرژي، 
از جمله  انرژي  مقدمات تشکیل وزارت  فراهم کردن  به  نسبت  ابتدا  است  ضروری 
کاهش نقش های تصّدی گرانه، ایجاد نهاد تنظیم گر بخش انرژي و اصالح نظامات آمار 

و اطالعات در بخش انرژي اقدام شود.

با عملیاتی شدن این اقدامات، زمینه برای تشکیل وزارت انرژي فراهم خواهد شد. به 
عنوان مثال با تأسیس نهاد تنظیم گر، به تدریج وزارتخانه های نفت و نیرو از بنگاه داری 
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سمت  به  و  شد  خواهند  خارج  رقابت پذیر  بخش های  در  ویژه  به  تصّدی گری  و 
فعالیت های حاکمیتی حرکت خواهند کرد. تنها در صورت انجام این مقدمات است که 
با دو وزارتخانه ی حکمران به معنای واقعی مواجه خواهیم بود؛ که ادغام آنها در قالب 
وزارت انرژی، موجب خواهد شد تا امور حاکمیت در این حوزه به صورت یکپارچه 

دیده شود. 

بنابراین ضروری است پس از فراهم شدن پیش نیازها، با پیشنهاد الیحه ای از سوی 
دولت، تشکیل وزارت انرژی در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار گیرد. 

2- تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر در بخش انرژی 

نمودن  مرتفع  کارکرد  جهان،  در  که  است  نهادهایی  مهمترین  از  یکی  تنظیم گر  نهاد 
معضل انحصار و ایجاد رقابت در بخش های مختلف اقتصادی را بر عهده دارد؛ نبود 
نهاد تنظیم گر منجر به بروز رفتارهای ضد رقابتی و افزایش هزینه های اقتصادی می شود. 
وجود چنین نهادی، در بخش هایی از اقتصاد که با انحصار طبیعی همراه هستند و ناگزیر 

تعداد بازیگران محدودی دارند، بیشتر ضرورت می یابد. 

بخش انرژی به دلیل شبکه ای بودن و وجود انحصار طبیعی در آن، نیازمند یک نهاد 
تنظیم گر مستقل است. در ایران به دلیل اینکه همه اختیارات تنظیم مقررات و بخش قابل 
توجهی از بنگاه های اقتصادی در اختیار دولت است، انگیزه های الزم برای بهره وری و 
کاهش هزینه های اقتصادی وجود ندارد و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژي عمدتا 
در وضعیت غیربهینه به سر می برند. به همین دلیل وجود نهاد تنظیم گر انرژي در ایران 

ضرورتی دوچندان دارد.

در صورت ایجاد نهاد تنظیم گر مستقل انرژي، اختیار اعطای مجوزها، تعیین قیمت ها، 
تنظیم و پیگیری تحقق استانداردها و سایر مقررات بر عهده این نهاد خواهد بود. این 
مهم در صورت سهیم بودن ذینفعان در ساختار نهاد تنظیم گر انرژي، به ارتقاء بهره وری 
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و  کسب  اقتصاد  و  شده  منجر  انرژي  مصرف  و  تبدیل  انتقال،  تولید،  فرآیندهای  در 
کارهای این حوزه را اصالح خواهد کرد.

ایجاد نهادهای تنظیم گر بخشی در ماده 59 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 
قانون اساسی پیش بینی شد. بر این اساس در سال 1395، اساسنامه نهاد تنظیم گر برق 
هیئت  به  تصویب  برای  و  پیشنهاد  رقابت  شورای  در  تنظیم گر  نهاد  اولین  عنوان  به 
وزیران ارسال گردید؛ اما در نهایت مورد تصویب قرار نگرفت. با اصالح مواد مرتبط 
با نهادهای تنظیم گر بخشی در قانون، تالش برای ایجاد نهاد تنظیم گر برق مجددا و از 
طریق طراحی اساسنامه در شورای رقابت از سرگرفته شد و پس از تصویب اساسنامه 

آن در این شورا، هم اکنون در فرایند بررسی هیئت وزیران قرار گرفته است.

پیشنهاد  فرابخشی،  تنظیم گر  نهاد  عنوان  به  رقابت  شورای  که  آنجا  از  حال،  این  با 
تشکیل نهادهای تنظیم گر بخشی از طریق طراحی اساسنامه را به هیئت وزیران می دهد، 
ضروری است همکاری الزم میان این شورا و وزارتخانه های نفت و نیرو صورت گیرد 
تا به جای ایجاد نهادهای تنظیم گر مجزا در انرژی نظیر تنظیم گر برق، تنظیم گر نفت 
و گاز و تنظیم گر پتروشیمی، این مهم از طریق ایجاد نهاد تنظیم  گر انرژی به صورت 

یکپارچه دنبال شود.

پس از اینکه اساسنامه نهاد تنظیم گر انرژی از طرف شورای رقابت به هیئت وزیران 
نیاز،  تا هیئت وزیران ضمن اصالح اساسنامه در صورت  ارسال شد، ضرورت دارد 
اقدامات الزم را جهت ارسال آن به مجلس شورای اسالمی در دستور کار قرار دهد. 
در نهایت، الزم است اساسنامه مذکور در مجلس شورای اسالمی تصویب شود و نهاد 

تنظیم گر مستقل در بخش انرژی، تاسیس گردد.
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3- اصالح رابطه وزارت نفت با شرکت مّلی نفت ایران از طریق انعقاد قرارداد 
نفتی برای هر یک از میادین در اختیار این شرکت

بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، متولی امور حاکمیتی در حوزه نفت، 
از  اعم  نفتی  اختیار شرکت های  امور غیرحاکمیتی می تواند در  نفت است و  وزارت 
دولتی یا غیر دولتی باشد. این در حالی است که اکنون شرکت مّلی نفت ایران هر دو 
نقش حاکمیتی و غیرحاکمیتی را بر عهده دارد. این موضوع باعث شده است هیچ یک 

از دو نقش فوق به خوبی انجام نشود. 

شرکت مّلی نفت ایران از یک سو به دلیل اینکه طرف قرارداد شرکت ها و پیمانکاران 
است، توانمندسازی خود در توسعه میادین و مدیریت شرکتی را دنبال نمی کند و از 
نفتی  درآمدهای  از  و سهمی  نموده  گذاری  قاعده  میادین  توسعه  برای  دیگر،  سوی 
ماهیت  با  شرکتی  ماهیت  دیگر،  عبارت  به  می کند؛  دریافت  میادین  توسعه  برای  را 
سیاستگذاری در این شرکت خلط شده است. شرکت مّلی نفت ایران از جهت تعامل 
با پیمانکاران، سیاستگذار و از جهت تعامل با حاکمیت، یک شرکت است. این تداخل، 
مانع از نظارت مناسب بر عملکرد شرکت مّلی نفت ایران و توانمند شدن این شرکت 

در توسعه و بهره برداری از میادین نفتی شده است.

برای اصالح این رابطه، ضروری است ساختار شرکت مّلی نفت ایران و رابطه مالی 
و قراردادی آن با دولت و حاکمیت اصالح شود و شرکت مّلی نفت ایران مانند دیگر 

شرکت های نفتی بین المللی، به طرف قرارداد با وزارت نفت تبدیل شود. 

مهمترین اثر این اقدام، فعال شدن شرکت مّلی نفت ایران به عنوان متولّی پیمانکاری 
باالدستی است؛ در واقع در  و تصّدی گری و محّرک اصلی صنعت نفت در حوزه 
نتیجه این اقدام، شرکت مّلی نفت ایران می تواند نیازهای داخلی کشور را تا حدودی 
که به آن اجازه داده شود، برطرف نماید و عالوه بر آن، مانند شرکت های نفتی دیگر 
در حوزه های بین المللی و فراسرزمینی هم فعال شود. اثر دیگر این اقدام، ایجاد زمینه 
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فعالیت برای سایر شرکت های نفتی داخلی و سرمایه گذاران است که باعث می شود 
انحصار موجود از بین رفته و رقابت در حوزه صنعت نفت شکل بگیرد.

قانون نفت مصوب سال 13۶۶ )اصالح شده در سال 1390(، قانون وظایف و اختیارات 
سال  مصوب  ایران  نفت  مّلی  شرکت  اساسنامه  و   1391 سال  مصوب  نفت  وزارت 
1395، قوانین و دستورالعمل های موجود در این زمینه است که اجازه اصالحات مذکور 
را به دولت می دهد؛ با این حال، اقدامات اجرایی برای تحقق تکالیف قوانین فوق تا 

کنون انجام نشده است.

بنابراین ضروری است وزارت نفت متناسب با این قوانین، به سمت تجدید ساختار 
و اصالح رابطه خود با شرکت مّلی نفت ایران حرکت کند. در این راستا، الزم است 
وزارت نفت برای هر یک از میادین در اختیار شرکت مّلی نفت ایران جهت اکتشاف، 
توسعه یا بهره برداری، با این شرکت قراردادی جداگانه امضا کند. در این صورت، 
وظایف حاکمیتی و سیاستگذارانه در اختیار وزارت نفت باقی خواهد ماند و شرکت 

مّلی نفت ایران، به تصدی گری و امور غیرحاکمیتی می پردازد.

4- اصالح رابطه مالی دولت با پاالیشگاه ها از طریق انعقاد قرارداد بلندمدت 
برای فروش خوراک و خرید فرآورده به قیمت روز بین المللی

در حال حاضر، پاالیشگاه ها مجبور هستند خوراک خود را فقط از طریق دولت و از 
محل های مشخص شده توسط شرکت مّلی نفت ایران تأمین کنند. همچنین پاالیشگاه ها 
دولت  خود  به  دولت،  مصوب  قیمت  با  را  خود  تولیدی  اصلی  فرآورده   5 موظفند 
بفروشند. به عبارت دیگر، پاالیشگاه ها نمی توانند تولیداتشان از جمله بنزین، گازوئیل، 
نفت سفید، گاز مایع و نفت کوره را به صورت دلخواه به فروش برسانند و به ناچار، 
باید این محصوالت را به شرکت مّلی پاالیش و پخش با قیمت تعیین شده از طرف 

دولت بفروشند. 
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این محدودیت باعث می شود کیفیت به عنوان مهمترین عامل، در قیمت محصوالت 
انگیزه  پاالیشگاه ها  نتیجه،  )گریدهای مختلف فرآورده های تولیدی( لحاظ نشود. در 
الزم برای برنامه ریزی مبتنی بر افزایش کیفیت محصوالت تولیدی خود را نخواهند 
داشت، تالشی برای ارتقاء بهره وری در تولید محصوالت نخواهند کرد و تنها به عنوان 

پیمانکار دولت و به صورت حق العمل کاری، فعالیت می کنند.

برای حل این مسئله، ضروری است رابطه مالی دولت با پاالیشگاه ها از طریق انعقاد 
قراردادهای بلندمدت فروش خوراک و خرید فرآورده  به قیمت روز بین المللی، اصالح 
گردد. در این قراردادها، ضروری است قیمت نفت خام فروخته شده به پاالیشگاه ها 
برابر با 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس، به صورت دوره ای از آنها دریافت گردد؛ 
این قیمت باید متناسب با کیفیت نفت خام تحویل شده نیز باشد و پاالیشگاه مجاز باشد 

در صورت تمایل، نفت خام مورد نیاز خود را از مسیر واردات تأمین کند. 

به  را  پاالیشگاهی  محصوالت  فروش  کامل  اختیار  دولت  است  ضروری  همچنین 
این  به  باشند؛  داشتنه  اختیار  نیز  مشتریان خود  انتخاب  در  آنها  تا  بدهد  پاالیشگاه ها 
منظور، دولت باید اجازه صادرات 5 فرآورده اصلی را به پاالیشگاه ها بدهد. در این 
چارچوب، در صورتی که دولت به دنبال تأمین فرآورده های مورد نیاز کشور است، باید 

آن را به قیمت روز از پاالیشگاه ها خریداری نماید.

این  و  شود  حاکم  پاالیشگاه ها  عملکرد  بر  اقتصادی  منطق  می شود  باعث  اقدام  این 
شرکت ها، انگیزه الزم برای تولید محصوالت با ارزش و کیفیت بیشتر و حتی تکمیل 

زنجیره ارزش تا حلقه های پائینی را به دست آورند.

بر این اساس، ضروری است وزارت نفت چارچوب و ساختار قراردادهای خود با 
شرکت های پاالیشی را مطابق موارد مذکور اصالح نموده و تغییرات فوق را در آن 

اعمال نماید. 
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5- اصالح ساختار بخش توزیع برق از طریق تفکیک وظایف حاکمیتی و 
غیرحاکمیتی 

یکی از الزامات اصالح ساختار اقتصادی صنعت برق، به منظور تبدیل شدن برق از 
یک خدمت عمومی با تولید زیان ده به یک کاالی تجاری سودده با ارزش افزوده باال، 

شکستن انحصار دولت در بخش توزیع برق و ایجاد بازار خرده فروشی است. 

بر مبنای قانون استقالل شرکت های توزیع برق مصوب سال 13۸4 مجلس شورای 
برق  شرکت های  تعداد  و  می شدند  مستقل  بایستی  برق  توزیع  شرکت های  اسالمی، 
شرکت های  به  همچنین  می کرد؛  پیدا  تقلیل  شرکت   9 به  شرکت   1۶ از  منطقه ای 
توزیع برق استان ها برای نگهداری از تاسیسات و انجام وظایف سیم داری به صورت 
غیردولتی، اختیارات کافی داده می شد. اما بعد از مصوبه مجلس، بیان شد که به دالیل 
حاکمیتی و به منظور رفاه حال مردم، 40 درصد سهام شرکت های توزیع برق به صورت 

ممتاز دولتی باقی مانده و ۶0 درصد سهام عادی به بخش غیردولتی واگذار می شود. 

در عمل، پوسته این شرکت ها خصوصی شد؛ اما هسته آن ها )تفکر، مقررات، رفتار و 
کنترل( دولتی باقی ماند. در چنین شرایطی نه تنها بازار خرده فروشی برق ایجاد نشد، 
بلکه به دلیل ماهیت دوگانه )خصوصی و دولتی(، این شرکت ها ویژگی های منفی هر 

دو شکل خصوصی و دولتی را کسب نمودند.

این وضعیت باعث شده است که در حال حاضر، نسبت زیان انباشته به سرمایه در 
برخی از شرکت های توزیع برق از رقم 100 هزار عبور کند؛ این بدان معناست که این 
شرکت ها بیش از 100 هزار برابر سرمایه خود زیان انباشته دارند. لذا ضروری است 
ساختار شرکت های توزیع برق متناسب با قانون مجلس، به گونه ای اصالح شود که 
این شرکت ها اقتصادی شده و همزمان، خللی در اقدامات مرتبط با توزیع برق کشور 

نیز رخ ندهد.
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از آنجا که فعالیت های سیم داری و بازرگانی برق که به شرکت های توزیع سپرده شده، 
قابلیت تفکیک از یکدیگر را دارند، الزم است با تفکیک این دو فعالیت، دو شخصیت 
حاکم و تاجر در حوزه توزیع برق از هم منفک شده و زیرساخت الزم برای انواع 
فعالیت های تجاری؛ در این حوزه فراهم گردد. فعالیت های مرتبط با سیم داری یک 
فعالیت حاکمیتی است؛ اما بازرگانی برق یک فعالیت غیرحاکمیتی بوده و نباید مدیریت 

و تصّدی آن در اختیار دولت باشد.

بنابراین ضروری است دولت و در راس آن وزارت نیرو، با تفکیک وظایف سیم داری 
)حاکمیتی( و بازرگانی برق )غیرحاکمیتی( و تدوین قراردادهای متناسب، زمینه را برای 
اعمال حاکمیت و سیاستگذاری بر شرکت های توزیع برق فراهم نموده و با در اختیار 
گرفتن مالکیت 100 درصدی تجهیزات شبکه توزیع )سیم داری( از طریق شرکت های 
دولتی، 100 درصد بهره برداری و بازرگانی در توزیع برق را به بخش خصوصی واگذار 

نماید.
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بخش سوم
تامین انرژی

در حوزه »تامین انرژی« ضروریست ۸ اقدام راهبردی در دستور کار کشور قرار گیرد 
که عبارتند از:

• اولویت دادن به توسعه میادین مشترک با تاکید بر میادین گازی 
• توسعه میادین با پیچیدگی و ریسک باال از طریق انعقاد قراردادهای مشارکتی 
• افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی از طریق اولویت دادن به تامین گاز میادین  

تحت تزریق
• افزایش ظرفیت نیروگاهی با استفاده از توان سرمایه گذاران داخلی از طریق  

اعطای تضمین دولتی به آنها 
• بهبود صرفه اقتصادی تولید برق از طریق افزایش ضریب بار شبکه با تاکید بر  

کاهش اوج مصرف
• ارتقاء بهره وری بخش برق با واقعی کردن قیمت سوخت و برق شرکت ها در  

زنجیره تولید تا توزیع
• استفاده از ظرفیت بازیافت گازهای همراه نفت از طریق کاهش قیمت پایه در  

مزایده ها 
• تنوع بخشی به سبد عرضه انرژی از طریق افزایش سهم انرژی بادی و زیست  

توده

در ادامه هر یک از این اقدامات تشریح شده است.
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6- اولویت دادن به توسعه میادین مشترک با تاکید بر میادین گازی

تعدادی از میادین نفت و گاز موجود در کشور، با کشورهای همسایه از جمله قطر، 
عراق، ترکمنستان، امارات و عربستان مشترک هستند. در بسیاری از این میادین مشترک، 
قاعده حاکم، رقابت طرفین برای بهره برداری از میدان است و هر روز غفلت، منجر 
به مهاجرت سیّال و از دست رفتن منابع مشترک می شود. در نتیجه همانطور که در 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر قوانین جاری کشور تاکید شده است، میادین 
مشترک نسبت به میادین غیرمشترک، از اولویت باالتری برای توسعه و بهره برداری 

برخوردار هستند. 

عالوه بر این، با توجه به اینکه احتمال مهاجرت سیّال در میادین گازی بیشتر است، 
توسعه میادین گازی مشترک از اولویت باالتری نسبت به میادین مشترک نفتی برخوردار 

است. 

جنوبی،  پارس  میدان  جمله  از  کشور  در  بزرگ  مشترک  میادین  کنون،  تا  گذشته  از 
در اولویت توسعه قرار داشته و تالش خوبی در این راستا صورت گرفته است؛ اما 
همچنان میادین مشترک متعددی به خصوص میادین گازی، در کشور وجود دارد که 
برای توسعه آنها، اقدام قابل توجهی انجام نشده است. از مهمترین این میادین می توان 
به میادین فرزاد که با عربستان سعودی مشترک است و همچنین میادین گازی مشترک 

با امارات و قطر اشاره کرد. 

بنابراین ضروری است وزارت نفت، توسعه میادین مشترک با اولویت میادین گازی را 
از طریق شرکت های داخلی، یا از طریق همکاری با شرکت های خارجی و یا به وسیله 
یکپارچه سازی توسعه و بهره برداری با کشورهای همسایه، در دستور کار قرار دهد و 

به سرعت آنها را به بهره برداری برساند. 
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7- توسعه میادین با پیچیدگی و ریسک باال از طریق انعقاد قراردادهای 
مشارکتی

کشور ایران دارای میادین نفت و گاز متنوع و متعددی است که بعضی از این میادین، 
به دلیل موقعیت جغرافیایی و یا ساختار داخل مخزن، پیچیدگی باالیی دارند و ریسک 
عملیات در آنها باالست. از جمله این میادین می توان به میادین نفت و گاز واقع در 
حوزه خزر و دریای عمان اشاره کرد که بعضا در آب های با عمق حدود 1000 متر 

قرار گرفته اند. 

توسعه و بهره برداری از این میادین نیاز به فناوری های پیچیده تری دارد که عموما در 
کشور موجود نیست؛ عمده میادینی که در حال توسعه و بهره برداری در داخل کشور 

هستند، میادینی با ریسک عملیاتی پایین تر هستند. 

با توجه به ساختار این میادین و ریسک و پیچیدگی باالی آنها، باید قراردادهایی برای 
توسعه آنها به کار گرفته شود که شرکت نفتی طرف قرارداد، حاضر به پذیرفتن ریسک 
این شرکت ها، قراردادهای مشارکتی  به کارگیری  بهترین شیوه برای  عملیاتی شوند. 
است؛ به طوری که این شرکت ها بتوانند در محصول تولید شده شریک شوند تا به این 

ترتیب، اهتمام بیشتری برای توسعه و بهره برداری از میدان داشته باشند.

با وجود اینکه در برخی میادین از جمله میادین حوزه خزر، اجازه قانونی به انعقاد 
قراردادهای مشارکتی در تولید داده شده و همچنین این نوع قراردادها با توجه به قانون 
وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 از نظر قانونی مجاز است، اقدام 

قابل توجهی برای انعقاد چنین قراردادهایی تاکنون صورت نپذیرفته است. 

انعقاد قراردادهای مشارکتی در میادین با ریسک و پیچیدگی باال، سبب می شود کشور 
از منابع نفت و گاز این حوزه ها نیز بهره مند شود؛ ضمن اینکه فناوری های خاصی که 
برای این حوزه ها مورد نیاز است، توسط شرکت های مجری در کشور مورد استفاده 
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قرار می گیرد و در بلندمدت، امکان انتقال فناوری و بومی سازی آنها نیز فراهم خواهد 
شد.

مجلس شورای اسالمی از طریق قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مجوزهای 
بنابراین ضروری است وزارت نفت برای این  الزم را برای این موضوع داده است. 
حوزه های خاص، قراردادهایی تحت عناوین قراردادهای مشارکتی طراحی کند و به 

تصویب هیئت وزیران برساند و از این طریق، توسعه این میادین را آغاز نماید.

8- افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی از طریق اولویت دادن به تامین گاز 
میادین تحت تزریق

به منظور افزایش ضریب بازیافت در میادینی که در حال تولید هستند و وارد نیمه 
یکی  دارد؛  وجود  برداشت  ازدیاد  برای  متنوعی  روش های  شده اند،  خود  عمر  دوم 
به  گاز طبیعی  این روش،  در  است.  گاز طبیعی  تزریق  این روش ها،  از مشهورترین 
شیوه های متعدد به داخل مخزن تزریق می شود؛ در نتیجه، فشار مخزن تثبیت شده یا 
افزایش می یابد و در برخی موارد، سیّالیت نفت خام داخل مخزن افزایش پیدا می کند. 

به این ترتیب، مجموع تولید نفت از مخزن در طول زمان افزایش می یابد.

از سال های قبل از انقالب، تزریق گاز در تعدادی از مخازن در حال تولید در مناطق 
نفت خیز جنوب شروع شده و تا کنون ادامه یافته است و در حال حاضر، حدود 11 
مخزن تحت تزریق گاز طبیعی هستند. با این وجود، تزریق گاز به این میادین به دلیل 
اینکه گاز تولیدی به بخش های دیگر اختصاص می یابد، در زمان های مختلف دچار 

نوسان شده است. 

کاهش میزان تزریق و نوسان در مخزن، باعث حبس نفت در آن می شود و ضریب 
بازیافت نفت از این مخازن را کاهش می دهد. با توجه به این که تولید نفت زیادی از 
این میادین صورت گرفته و عمر زیادی از آنها گذشته است، باید تزریق گاز در این 
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میادین به صورت مستمر و منظم ادامه یابد.

بررسی ها نشان می دهد هر یک درصد افزایش در ضریب بازیافت میادین نفتی، معادل 
دو سال صادرات نفت، به ذخایر کشور اضافه می کند. در این راستا، ضروری است 
وزارت نفت سرمایه گذاری در پروژه های تزریق گاز را تعیین تکلیف نموده و از طرف 
دیگر با مدیریت صحیح مصرف گاز در کشور، گاز مورد نیاز برای تزریق به این میادین 

نفتی را به صورت برنامه ریزی شده تامین کند. 

9- افزایش ظرفیت نیروگاهی با استفاده از توان سرمایه گذاران داخلی از 
طریق اعطای تضمین دولتی به آنها 

با رشد بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران و بانک ها و تولیدکنندگان برق از اوایل دهه 
90، سرمایه گذاری در این حوزه کاهش پیدا کرده است. نمایندگان بخش خصوصی 
دیگر اعتمادی به تضامین وزارت نیرو ندارند و روند احداث نیروگاه های جدید به طور 
قابل مالحظه ای کند شده است. لذا ضروری است جهت جذب سرمایه های داخلی 
در تولید برق، دولت تضامین ثانویه ای جهت بازپرداخت مبالغ فروش تضمینی برق به 
سرمایه گذاران داخلی اعطا نماید؛ تا بخش خصوصی برای سرمایه گذاری جدید رغبت 

داشته باشد.

به برخی  بازپرداخت سرمایه3  با اعطای تضمین  در سال های 1395 و 139۶، دولت 
تا  کرد  تالش  اینترنشنال،  یونیت   ترکیه ای  شرکت  جمله  از  خارجی  سرمایه گذاران 
شرکت های خارجی را به سرمایه گذاری در حوزه تولید برق تشویق کند؛ اما شرکت های 
داخلی به شدت به این روند اعتراض داشتند و معتقد بودند در صورت اعطای تضامین 
مشابه، حاضر هستند در وضعیت برابر با شرکت های خارجی، در مناقصه شرکت و 
حتی با شرایط بهتر نسبت به طرف خارجی، اقدام به سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه 

3. payment guarantee
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کنند. با این وجود، تاکنون این نوع ضمانت به هیچ یک از سرمایه گذاران داخلی در 
حوزه تولید برق اعطا نشده است.

صورت  در  که  دهد  تضمین  برق  داخلی  سرمایه گذاران  به  دولت  که  صورتی  در 
راحتی  به  کرد،  خواهد  خریداری  مشخص  قیمت  به  آنها  از  را  برق  سرمایه گذاری، 
می توان برای جذب سرمایه ها از انواع مکانیزم های بازار سرمایه استفاده کرد؛ چرا که 

عامل اصلی جذب سرمایه، تضامین پشتیبان است. 

با توجه به اینکه توان فنی و عملیاتی قابل توجه و آماده ای در زنجیره برق کشور وجود 
دارد، اگر منشأ سرمایه ها ایرانی و به صورت ریالی باشد، عمده خدمات و تجهیزات از 
داخل تامین خواهد شد. این در حالی است که در صورت اعطای پروژه به طرف خارجی، 
استفاده از تجهیزات ایرانی مشروط به تایید سرمایه گذار خارجی خواهد بود و در بهترین 

حالت نیز، سقف معینی برای میزان استفاده از تجهیزات ایرانی در نظر گرفته می شود.

بنابراین ضروری است وزارت نیرو، درخواست صدور ضمانت نامه مذکور برای واگذاری 
پروژه های نیروگاهی به سرمایه گذاران داخلی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه 

نموده و از طریق آن، شرایط را برای افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور فراهم نماید.

10- بهبود صرفه اقتصادی تولید برق از طریق افزایش ضریب بار شبکه با تاکید 
بر کاهش اوج مصرف

پایین بودن ضریب بار شبکه برق، به این معناست که بخشی از ظرفیت نیروگاه ها و 
تاسیسات برق در طول سال بالاستفاده می ماند. متوسط ضریب بار شبکه برق ایران 
حدود ۶3 درصد و پایین تر از میانگین دیگر کشورهاست؛ در نتیجه تنها ۶3 درصد 
از ظرفیت تولید تا توزیع برق کشور، در طول سال مورد استفاده قرار گرفته و از 37 

درصد آن تنها در ایام خاصی از سال استفاده می شود. 
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اگر ضریب بار شبکه برق بهبود یابد، از ظرفیت تاسیسات در طول سال بیشتر استفاده 
می شود، قیمت فروش برق کاهش می یابد و سرمایه گذاری در حوزه برق و نیروگاه ها 

به صرفه تر می گردد. 

برای افزایش ضریب بار شبکه برق، دو دسته اقدام عبارت از کاهش اوج مصرف و 
افزایش بار پایه می تواند در دستور کار قرار گیرد. در این میان، کاهش اوج مصرف از 

آنجا که منجر به بهبود صرفه اقتصادی تولید برق می شود، در اولویت قرار دارد.

وزارت نیرو تاکنون از مهمترین بخش هایی که در اوج مصرف نقش دارند، غفلت کرده 
و عمده اقدامات خود را متوجه صنایع و بخش کشاورزی نموده است. این درحالیست 
که با توجه به آمار وزرات نیرو، بخش خانگی با بیش از 50 درصد مصرف در ایام اوج، 
بیشترین سهم را در مولفه های اوج مصرف دارد که با سایر بخش ها اختالف زیادی دارد.

بنابراین به منظور کاهش تقاضای مصرف در زمان اوج مصرف، بخش خانگی نسبت 
به سایر بخش ها اولویت دارد. اقدامات کوتاه مدت برای کاهش مصرف برق خانگی 
در زمان اوج عبارتند از اصالح نظام تعرفه گذاری در اوج مصرف با تمرکز بر مشترکین 
مشترکین  اولویت  با  هوشمند  کنتورهای  و  دیجیتالی  کنتورهای  توسعه  پرمصرف، 
برای  ارتباطی  نوین  ابزارهای  از  استفاده  برق،  قبوض  شیوه صدور  بهبود  پرمصرف، 

تعامل با مشترکین و در نهایت تمرکز بر توسعه تجهیزات کم مصرف سرمایشی. 

همچنین توسعه تجارت برق با کشورهای همسایه، توسعه مصارف برق در بخش های 
صنعت و حمل ونقل و استفاده از فناوری های ذخیره ساز برق نیز اقدامات بلندمدتی 
هستند که از طریق »افزایش مصرف برق در ایام غیرپیک« ضریب بار را افزایش داده و 

صرفه تولید برق را بهبود می بخشد.

به طور کلی پیش بینی می شود با اتخاذ اقدامات کوتاه مدت، اوج مصرف تابستان تا 10 
درصد کاهش یابد. همچنین این ظرفیت وجود دارد که در یک افق 5 ساله با اجرای 



مسیــر انــرژی ایــــران 42

سیاست های بلندمدت، ضریب بار شبکه به 70 درصد برسد. 

به طور خاص در مورد بهینه سازی تجهیزات سرمایشی، برآوردها نشان می دهد می توان 
با ارتقاء رده انرژی کولرهای موجود در منازل، حداقل 3200 مگاوات از اوج مصرف 
شبکه را کاهش داد. عالوه بر این، از آنجا که ساالنه حدود ۸00 هزار دستگاه کولرآبی 
کولر، کشور ساالنه  هر  توان مصرفی  واتی  کاهش 200  با  می شود،  اضافه  به کشور 
با  می توان  این،  بر  عالوه  شد.  خواهد  بی نیاز  مگاواتی   1۶0 نیروگاه  یک  ساخت  از 
جایگزینی کولرهای گازی پرمصرف با کم مصرف، حداقل 1500 مگاوات از تقاضای 

اوج مصرف در فصل تابستان کاست.

بنابراین ضروری است وزارت نیرو به منظور افزایش ضریب بار شبکه، سیاست های 
کوتاه مدت و بلندمدت مرتبط با کاهش اوج مصرف را در دستور کار قرار دهد و زمینه 

را برای بهبود صرفه اقتصادی تولید برق در کشور فراهم نماید.

11- ارتقاء بهره وری بخش برق با واقعی کردن قیمت سوخت و برق شرکت ها 
در زنجیره تولید تا توزیع

یکی از مسائل کلیدی در اقتصاد برق، غیر واقعی بودن قیمت ها در فرآیند تولید تا 
به  از سوخت رسانی  گوناگون  شکل های  به  را  خود  که  مسئله ای  است؛  برق  توزیع 

نیروگاه ها تا تحویل برق به مصرف کننده ی نهایی نمایان می سازد. 

انگیزه  نبود  نیروگاهی،  سوخت  قاچاق  قبیل  از  مشکالتی  قیمت ها  بودن  غیرواقعی 
برای افزایش بازدهی نیروگاه ها، توسعه واحدهای تولیدی انرژی بر با راندمان پائین، 
اقتصادی نبودن توسعه انرژی های نو و فرآیندهای بهینه سازی در بخش مصرف را 

برای کشور به وجود می آورد. 

با وجود این مشکالت، دولت ها عموما از واقعی کردن قیمت به دلیل آثار اجتماعی و 
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اقتصادی آن خودداری کرده اند. اما می توان بسیاری از نتایج واقعی شدن قیمت ها را 
حداقل در بخش تولید و توزیع برق، بدون تاثیر بر مصرف کننده نهایی حاصل کرد. 

به این منظور پیشنهاد می شود جریان مالی تولید و توزیع برق به دو بخش مجزا تقسیم 
شود. در ادامه، جریان بخش تولید به این صورت اصالح گردد که قیمت ها در بخش 
تولید واقعی شود و نیروگاه ها سوخت اختصاص داده شده به بخش برق را به قیمت 
واقعی از وزارت نفت تهیه نموده و برق را نیز به قیمت واقعی به شرکت های توزیع 
بفروشند. شرکت های توزیع نیز با قیمت واقعی، برق را به مصرف کننده نهایی فروخته 
و در مرحله پرداخت بها توسط مصرف کننده نهایی، از منابع حاصل از فروش سوخت 
به نیروگاه ها، مابه التفاوت قیمت برق فروخته شده توسط شرکت های توزیع و قیمت 

یارانه ای برق، پرداخت گردد.

در حال حاضر قیمت سوخت نیروگاهی با نرخ بسیار اندک )50 ریال( به نیروگاه ها 
تحویل می شود و نیروگاه ها نیز موظفند برق را با قیمتی که توسط دولت تعیین شده، 
باال ذکر گردید،  متعددی که در  نتیجه مشکالت  بفروشند؛ در  توزیع  به شرکت های 
برای  انگیزه ای  و  نبوده  اقتصادی  نیروگاه ها  فعالیت  اینکه  از جمله  می آید؛  به وجود 

بهره وری و افزایش کیفیت در آنها وجود نخواهد داشت. 

به  نیروگاهی  قیمت های سوخت   ،13۸7 و   13۸۶ سال های  بودجه  در  این،  از  پیش 
صورت حسابداری واقعی شد و مابه التفاوت قیمت ها در محاسبات بین شرکت توانیر 

و شرکت مّلی نفت ایران، تسویه گردید؛ اما پس از آن، این فرآیند متوقف شد.

با واقعی شدن جریان مالی در بخش تولید و توزیع، صرفه قاچاق سوخت نیروگاهی از 
بین می رود. همچنین انگیزه افزایش بهره وری نیروگاه ها تقویت می شود و سود الزم در 
شرکت های توزیع، برای کاهش اتالف حاصل شده و رقابت سایر تولیدکنندگان برق 

در بازار ممکن می شود. 
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تعرفه گذاری مناسب برق در جریان مالی فروش نهایی، مکمل اقدام فوق خواهد بود و 
با اجرای آن، نیاز به یارانه انرژی کاهش خواهد یافت. همچنین این اقدام، منجر به آشکار 
شدن یارانه های اعطایی دولت در بخش برق می شود و امکان مدیریت آن را فراهم می کند.

بنابراین ضروری است هیئت وزیران با اصالح آئین نامه مربوطه در بودجه ساالنه و یا با 
تدوین آئین نامه جدید، قیمت آزاد سوخت نیروگاهی و قیمت آزاد برق را تعیین نموده 
و ضوابط حاکم بر آن را طراحی نماید. این آئین نامه باید از سوی وزارت نیرو ارائه 
گردد. مجلس شورای اسالمی نیز می تواند در قالب اصالح قانون حمایت از صنعت 

برق، این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

12- استفاده از ظرفیت بازیافت گازهای همراه نفت از طریق کاهش قیمت 
پایه در مزایده ها 

میلیون متر مکعب گاز همراه نفت در کشور در حال  از 40  اکنون روزانه بیش  هم 
سوختن است. سوختن این مقدار گاز موجب انتشار آالینده های محیط زیستی، عالوه 
بر زیان های اقتصادی ناشی از عدم بهره برداری از آنها شده است. این میزان سوختن 

گاز همراه، بیش از 1.5 برابر ظرفیت یک فاز استاندارد در پارس جنوبی است. 

وزارت نفت همواره بر اجرای برنامه های مختلفی جهت استفاده از گازهای همراه نفت 
تاکید داشته است. از جمله مهمترین این برنامه ها می توان به انتشار اولین آگهی مزایده 
گاز همراه در سال 1393 اشاره کرد. از زمان انتشار اولین آگهی مزایده تا کنون، چندین 
نوبت مزایده گاز همراه برگزار شده است؛ اما بررسی ها موید آن است که این مزایده ها 
جز اجرا شدن چند پروژه کوچک، نتایج قابل توجهی نداشته  و کاهش محسوسی در 

حجم گازهای در حال سوختن ایجاد نکرده است. 

یکی از مهمترین گلوگاه های عدم موفقیت مزایده گازهای همراه، قیمت پایه باال برای 
واگذاری جریان های گاز است. در نخستین مزایده، قیمت بسیار باال بود؛ در شیوه نامه 
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بعدی این قیمت کاهش پیدا کرد و به 0.5 تا 2 سنت به ازای هر مترمکعب گاز رسید. 
اما با توجه به اینکه هر کسب و کاری در حوزه جمع آوری گازهای همراه اعم از تولید 
برق، تزریق به شبکه، مصرف در صنایع و ... درآمد ریالی دارد، این قیمت پایه نیز باال 
محسوب می شود و انگیزه الزم را برای سرمایه گذاران فراهم نمی کند. این در حالی 
است که هزینه فرصت این گازهای سوزانده شده برای وزارت نفت تقریبا صفر است.

اجرای طرح هایی که منجر به کاهش سوختن گازهای همراه نفت می شود، می تواند 
انتشار گازهای گلخانه ای در کشور را به میزان 10 درصد کاهش دهد. همچنین این 
امکان وجود دارد که بتوان از طریق استفاده بهینه از گازهای همراه، آنها را برای تولید 

برق، تولید فرآورده و یا حتی صادرات مورد استفاده قرار داد. 

در شرایط فعلی، به طور متوسط روزانه در حدود 2۶ میلیون متر مکعب گاز به ترکیه 
صادر می شود که بنا به شرایطی افزایش و کاهش می یابد. لذا این امکان وجود دارد 
که بتوان با گاز حاصله از اجرای پروژه های جلوگیری از سوختن گازهای همراه، این 
بازار صادراتی را تثبیت نمود. از سویی دیگر، اجرای طرح های مرتبط با استفاده بهینه 
از گازهای در حال سوختن از طریق بخش خصوصی نیز امکانپذیر است؛ این مهم 
می تواند موجب بکارگیری سرمایه های بخش خصوصی در صنعت نفت شده و زمینه 

توانمندی آنها برای اجرای طرح های بزرگتر را نیز فراهم آورد. 

بنابراین ضروری است وزارت نفت در برگزاری مزایده برای جلوگیری از سوختن 
گازهای همراه نفت، تسریع و با کاهش قیمت پایه در مزایده ها، فعالیت بخش خصوصی 
از حیث موضوعات حقوقی، قراردادی و اقتصادی )به ویژه قیمت پایه( را تسهیل کند. 

13- تنوع بخشی به سبد عرضه انرژی از طریق افزایش سهم انرژی بادی و زیست توده

در راستای تنوع بخشی به سبد عرضه انرژی کشور و کاهش وابستگی به مصرف نفت 
و گاز، ضروری است منابع خرید تضمینی برق تجدیدپذیر –که از عوارض برق حاصل 
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می شود- به سمت توسعۀ نیروگاه های بادی و زیست توده سوق داده شود. 

در سال های اخیر، اقدامات قابل توجهی از سوی وزارت نیرو برای توسعه منابع انرژی 
تجدیدپذیر و ایجاد تنوع در سبد انرژی انجام شده است؛ اما در این میان، اولویت بندی 
در  ارز  پایین  قیمت  دلیل  به  لذا  است.  نگرفته  فناوری ها صورت  انواع  بین  خاصی 
سال های گذشته، عمده سرمایه گذاری ها بر نیروگاه های خورشیدی تمرکز پیدا کرد؛ 

همچنین بخش قابل توجهی از عوارض برق برای خرید برق خورشیدی هزینه شد. 

اولویت  در  خورشیدی،  نیروگاه های  توسعه  می دهد  نشان  بررسی ها  وجود،  این  با 
تولید  و  بوده  وارداتی  خورشیدی  پنل های  بخش  اصلی ترین  که  چرا  نیست؛  کشور 
برق خورشیدی، هزینه باالیی دارد. به طور کلی، هرچند کسب و توسعه فناوری های 
تجدیدپذیر از جمله نیروگاه های خورشیدی حائز اهمیت بوده و باید در دستور کار 
مراکز پژوهشی و دانشگاهی قرار گیرد، اما باید توجه داشت که داخلی  سازی در برخی 
فناوری های تجدیدپذیر، هزینه بر و بلندمدت بوده و توسعه و انتقال فناوری در این 

حوزه نیز الزاما با روش های فعلی از جمله خرید برق تضمینی رخ نمی دهد. 

در مقابل، فناوری تولید توربین های بادی تقریبا به طور کامل به داخل منتقل شده و 
اکثر قطعات این توربین ها، توسط چند شرکت داخلی تولید می شود. همچنین توسعه 
نیروگاه های زیست توده، اعم از تولید بیوگاز و یا نیروگاه های زباله سوز، عالوه بر ایجاد 
در  ویژه  به  پسماندهای کشور  و  زباله ها  مدیریت  بهبود وضعیت  به  می تواند  انرژی 

سواحل شمالی کمک نماید. 

بنابراین ضروری است وزارت نیرو به صورت هدفمند، منابع حاصل از عوارض برق 
را به سوی خرید برق از منابع بادی و زیست توده سوق دهد تا عالوه بر ایجاد تنوع 
در سبد عرضه انرژی کشور، تولید داخلی نیز رونق بگیرد و مشکالت زیست محیطی 

مرتفع گردد. 



47فصل دوم؛ دسته بندی مسائل بخش انرژی و پیشنهاد 33  اقدام راهبردی

بخش چهارم
تجارت انرژی

در حوزه »تجارت انرژی« ضروریست ۶ اقدام راهبردی در دستور کار کشور قرار گیرد 
که عبارتند از:

• عرضه مستمر و منظم نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی در رینگ  
صادراتی بورس انرژی

• ایجاد شبکه به هم پیوسته برق منطقه ای 
• توسعه تجارت منطقه ای و سوآپ گاز 
• توسعه صادرات گاز از طریق خط لوله به کشورهای منطقه 
• افزایش حجم سوآپ نفت خام با اولویت حوزه خزر 
• ایجاد قطب بانکرینگ خلیج فارس در جزیره قشم 

در ادامه هر یک از این اقدامات تشریح شده است.

14- عرضه مستمر و منظم نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی در 
رینگ صادراتی بورس انرژی

بازاریابی و فروش نفت کشور تاکنون، صرفا توسط شرکت مّلی نفت ایران انجام شده 
است. این مسئله عالوه بر اینکه باعث شده بخش خصوصی و غیر دولتی نتواند در 
حوزه بازاریابی و فروش نفت و فرآورده های آن فعال شود و در این کسب و کار رایج 
در دنیا حضور داشته باشد، در شرایط تحریم نیز موجب محدود شدن ظرفیت های 

کشور در صادرات نفت می شود. 

این اقدام، از زمان تصویب قانون برنامه سوم توسعه در دستور کار کشور قرار گرفت 
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و اجرای آن به نهادهای متولی واگذار شد. در سال 1390 برای اولین بار نفت خام در 
بورس کاال عرضه شد، اما به دلیل سخت گیری های شرکت مّلی نفت ایران و عدم تداوم 
عرضه، منجر به معامله خاصی نشد. با تشکیل بورس انرژی در سال 1391، زمینه برای 
پیگیری جدی تر عرضه نفت خام در بورس فراهم شد؛ تا این که در سال 1397 پس از 
تشدید تحریم ها، این اقدام مجددا در دستور کار قرار گرفت. در این برهه، نفت خام با 
ایجاد جذابیت های الزم در بورس عرضه گردید و در مراحل اولیه با توفیق روبرو شد. 

متنوع  دولتی،  انحصار بخش  از  نفتی  فرآورده های  و  نفت خام  تجارت  خارج شدن 
سازی روش های فروش نفت و فرآورده های نفتی بر اساس ماده 13 سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی، کمک به صادرات نفت کشور در شرایط تحریم، جلوگیری از فساد در 
فروش نفت به دلیل شفافیت ساز و کار عرضه نفت در بورس، رقابت بر اساس کشف 
قیمت، افزایش عمق بازار سرمایه از طریق ایجاد ابزارهای مالی مانند معامالت آتی، 
سلف و اختیار و در نهایت هدایت سرمایه های کشور به سمت بازار نفت و کمک به 
تامین مالی ریالی از طریق توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر فروش فیزیکی نفت، از جمله 

آثار این اقدام است.

با وجود اینکه در قانون برنامه ششم توسعه بر عرضه نفت خام در بورس تصریح شده 
است، مجلس شورای اسالمی باید با تصویب یک قانون دائمی مختص این موضوع، 
بستر قانونی الزم برای آن را به وجود آورد و یک میزان حداقلی برای آن تعیین نماید؛ 
نفتی در  میعانات گازی و فرآورده های  به عرضه  بر نفت خام،  قانون عالوه  این  در 
بورس نیز باید اشاره شود. همچنین ضروری است سازمان بورس ابزارهایی را به منظور 
عمق دادن، تنوع بخشیدن و شکل دادن به این بازار طراحی و مجوزهای آن را اخذ کند. 

وزارت نفت نیز به عنوان بازیگر اصلی در این اقدام، باید بخش مشخصی از فروش 
نفت را برای عرضه در بورس در نظر بگیرد و زمینه عرضه مستمر و منظم نفت خام، 

میعانات گازی و فرآورده های نفتی در رینگ صادراتی بورس انرژی را فراهم کند.
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15- ایجادشبکهبههمپیوستهبرقمنطقهای

موقعیت خاص جغرافیایی ایران و وجود زیرساخت های مناسب تولید و انتقال برق در 
کشور، ایران را نسبت به کشورهای منطقه در اولویت ایجاد شبکه برق منطقه ای قرار 
داده است. ایجاد شبکه برق منطقه ای به دلیل ایجاد وابستگی متقابل میان کشورهای 
فشارهای  اعمال  هزینه  و  می کند  تقویت  را  کشور  بین المللی  امنیت  آن،  در  حاضر 

اقتصادی علیه ایران را افزایش می دهد. 

توسعه و مشارکت دسته جمعی کشورها در جهت افزایش رشد اقتصادی و کاهش 
تحریم پذیری صادرات  کاهش  برق،  بخش  در  غیرضروری  میزان سرمایه گذاری های 
برق ایران به دلیل دشواری تفکیک آن از برق کشورهای منطقه، افزایش قابلیت اطمینان 
شبکه برق و افزایش کارآیی بازار برق داخلی به دلیل افزایش صادرات ناشی از فروش 

برق، از دیگر مزایای ایجاد شبکه به هم پیوسته برق منطقه ای توسط ایران است.

با توجه به کمبود شدید برق در برخی از کشورهای عضو اکو از جمله پاکستان و 
افغانستان و همچنین ظرفیت باالی صادرات برق در کشورهای ایران، ترکمنستان و 
ترکیه، ایده ایجاد شبکه منطقه ای برق بین کشورهای عضو، با استقبال مواجه شده است؛ 
اما روند ایجاد این شبکه طی سال های اخیر، به دالیل مختلفی از جمله عدم وجود 

زیرساخت های الزم در کشورهای هدف، تا کنون به کندی پیش رفته است.

در حال حاضر ظرفیت ارتباط الکتریکی ایران با ترکیه حدود 500 مگاوات است که 
می تواند به ۶50 مگاوات افزایش یابد. ارتباط الکتریکی ایران با ترکمنستان نیز حدود 
350 مگاوات است که تا 700 مگاوات قابل افزایش است. درخصوص ارتباط الکتریکی 

با کشور افغانستان نیز طرحی با ظرفیت 500 مگاوات به زودی اجرا خواهد شد.

اقدام تشکیل  اولین  ایران،  ایجاد شبکه به هم پیوسته برق منطقه ای توسط  به منظور 
کارگزاران  میان  هماهنگی  و  برق  تجارت  موانع  رفع  منظور  به  منطقه ای  کمیته های 
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و  بهره برداران  »کمیته  ابتدا  در  است  الزم  بنابراین  است.  منطقه  در  انرژی  بازارهای 
برق  شبکه  تشکیل  برای  الزم  اولیه  زیرساخت های  ایجاد  با هدف  بازار«  تنظیم گران 
منطقه ای و »شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی منطقه« به عنوان شورایی دارای قدرت 
اجرایی و سیاسی و با هدف حمایت های سیاسی و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز 

برای شبکه برق منطقه ای تشکیل شود.

برای تشکیل این دو نهاد، الزم است یک هیئت تخصصی متشکل از نمایندگان وزارت 
امور خارجه، وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و وزارت 
نفت به سرپرستی وزارت امور خارجه، از طریق دبیرخانه سازمان اکو واقع در تهران، با 
دیگر کشورهای عضو این سازمان ارتباط برقرار کرده و تشکیل این دو نهاد و طراحی 
نیرو،  وزارت  نیز  همزمان  برساند.  اکو  سازمان  تصویب  به  را  آنها  فعالیت  سازوکار 
زیرساخت های الزم برای ایجاد شبکه به هم پیوسته برق منطقه ای را ایجاد نموده تا پس 

از به نتیجه رسیدن مذاکرات و پیگیری ها، فعالیت شبکه آغاز شود.

16- توسعه تجارت منطقه ای و سوآپ گاز

موقعیت جغرافیایی خاص ایران و برخورداری کشور از شبکه سراسری گاز، امکان تبادل 
گاز بین کشورهای همسایه را برای ایران به صورت منحصر به فردی فراهم می کند. 

از  این کشور  از طرفی  برخوردار است؛  اهمیت ویژه ای  از  ترکمنستان  میان،  این  در 
نظر ذخایر گاز در رده ششم دنیا قرار دارد و از سویی دیگر، ایران مناسب ترین مسیر 
به حساب  مهم مصرف گاز جهان  مراکز  به  این کشور  گاز  انتقال  جغرافیایی جهت 
می آید. عالوه بر ترکمنستان، برخی از کشورهای همسایه مانند آذربایجان و ترکیه، برای 
صادرات و ترانزیت گاز به اروپا، به میزان بیشتری گاز نیاز دارند که در این بین، راهی 

به جز ایران در تامین این میزان گاز ندارند. 

به همین دلیل انجام سوآپ گاز ترکمنستان با آذربایجان و ترکیه، می تواند به عنوان اقدام 
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آغازین در این زمینه در دستور کار قرار گیرد. بدین ترتیب، الزم است قرارداد خرید 
گاز از ترکمنستان به میزان ساالنه 10 میلیارد متر مکعب احیا شود و ساالنه 4 میلیارد 
متر مکعب از آن به آذربایجان و ۶ میلیارد مترمکعب از آن به ترکیه فروخته شود؛ در 
قالبی دیگر، ایران می تواند اجازه دهد ترکمنستان مستقیما بر سر حجم و قیمت گاز با 
آذربایجان و ترکیه وارد مذاکره شود و در این بین، میزان گاز مورد توافق از مسیر ایران 

عبور کرده و در مقابل مبلغی تحت عنوان حق ترانزیت اخذ شود.

همچنین از آنجا که پاکستان نیز با کمبود شدید گاز مواجه است، در صورت احداث 
خط لوله ایران-پاکستان، ایران می تواند ساالنه حدودا 10 میلیارد مترمکعب از ظرفیت 
پاکستان اختصاص  به  ترکمنستان  از  به سوآپ گاز  را  لوله مذکور  استفاده خط  بال 

دهد.

سابقه سوآپ گازی در کشورمان به توافق سال 2004 با آذربایجان برمی گردد. طبق 
این قرارداد 25 ساله، ایران متعهد شد تا معادل گاز دریافتی از آذربایجان، به جمهوری 
نخجوان گاز تحویل دهد. حجم این سوآپ در سال 2017 بالغ بر 0.۶ میلیارد مترمکعب 
در حجم های  برخی شرکت های خصوصی  اخیر،  سال های  در  است. همچنین  بوده 

محدود، به سوآپ گاز بین ترکمنستان و آذربایجان اقدام کرده اند.

منافع  و  اشتغال  ایجاد  بر  عالوه  کشور،  در  گاز  سوآپ  و  منطقه ای  تجارت  توسعه 
اقتصادی، نقش کشورمان را در تامین امنیت انرژی منطقه پررنگ تر خواهد نمود. بدیهی 
است اگر ایران بخواهد ضریب امنیت خود را در منطقه و جهان ارتقاء دهد، باید بر 
جریان های انرژی منطقه تسلط پیدا کند؛ در این صورت، اعمال فشارهای اقتصادی علیه 

ایران، منطقه را با بحران انرژی روبرو خواهد کرد.

در این راستا، ضروری است وزارت نفت با ترکمنستان وارد مذاکره شود و مسائل 
مربوط به قیمت گاز را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نماید و در نهایت، قرارداد 
جدیدی با این کشور منعقد کند. سپس این وزارتخانه با ترکیه و آذربایجان بر سر 
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فروش گاز خریداری شده از ترکمنستان، به توافق برسد. همچنین پیشنهاد می شود 
ایران،  بین  چهارجانبه  همکاری  زمینه  خارجه،  امور  وزارت  کمک  با  نفت  وزارت 
ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه در سوآپ گاز را فراهم نماید تا امکان عقد قرارداد بین 

این کشورها و زمینه انتقال گاز مورد توافق، از طریق ایران فراهم شود. 

17- توسعه صادرات گاز از طریق خط لوله به کشورهای منطقه

صادرات گاز به شکلی که منجر به وابستگی کشورها شود و امنیت بین المللی برای 
طریق  از  انرژی،  حامل  این  که  بود  مفید خواهد  شرایطی  در  تنها  کند،  ایجاد  ایران 
خط لوله صادر شود؛ چرا که جریان تجارت گاز در جهان، با توسعه 4LNG به سمتی 
می رود که وابستگی ناشی از صادرات گاز خارج از خط لوله، مانند صادرات نفت 
خام، به تدریج قوت خود را از دست خواهد داد و مزیت دائمی برای یک کشور 

ایجاد نمی کند.5

در واقع واردکنندگان و صادرکنندگان LNG در هر لحظه که بخواهند، می توانند مبادی 
وارداتی و مقاصد صادراتی خود را عوض کنند؛ اما خط لوله این طور نیست. از منظر 
اقتصادی نیز، حاشیه سود ناشی از صادرات گاز به روش LNG )با وجود قیمت های 
باالتر آن در مناطقی مانند شرق دور( کمتر از حاشیه سود صادرات با خط لوله است. 

از آنجا که بازار اتحادیه اروپا بازاری اشباع شده است و قیمت های آن برای صادرات 
با خط لوله صرفه اقتصادی ندارد، بنابراین مهمترین مقصد صادرات خطوط لوله گاز 
خلیج  حاشیه  کشورهای  و  ترکیه  پاکستان،  عراق،  از جمله  منطقه  کشورهای  ایران، 

فارس است. 

4.	گاز	طبیعی	مایع
5.	همانطور	که	در	فصل	اول	تشریح	شد،	راهبردی	ترین	شیوه	مصرف	گاز	در	ایران،	استفاده	از	این	حامل	انرژی	در	فعالیت	های	اقتصادی	
به	عنوان	سوخت	است.	اما	به	منظور	توسعه	تجارت	منطقه	ای	انرژی،	صادرات	گاز	از	طریق	خط	لوله	نیز	می	تواند	در	دستور	کار	قرار	گیرد.
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صادرات گاز به روش خط لوله به کشورهای منطقه عالوه بر درآمدهای اقتصادی، 
منجر به ایجاد وابستگی متقابل میان ایران و سایر کشورهای منطقه می شود و هدف 

ایران در این زمینه را محقق می کند.

بر این اساس، ضروری است ابتدا وزارت نفت طرح های LNG و صادرات گاز به اروپا 
را متوقف کند، در ازای این سیاست از روسیه که عرضه کننده انحصاری گاز به بازار 
اروپاست، امتیاز بگیرد و به ازای آن، این کشور را از حضور در بازار گاز منطقه منع 
کند. در ادامه الزم است وزارت نفت، زیرساخت های صادرات گاز به پاکستان و عراق 
را تکمیل نموده و با کشورهای منطقه برای تامین گاز مورد نیازشان، وارد مذاکره و 

قرارداد شود.

18- افزایش حجم سوآپ نفت خام با اولویت حوزه خزر

حاشیه  کشورهای  ویژه  به  ایران  اطراف  در  خام  نفت  تولیدکننده  کشورهای  برخی 
دریای خزر، به آب های آزاد دسترسی ندارند یا دسترسی کمی دارند. از سوی دیگر 
راه های موجود برای انتقال نفت این کشورها به بازارهای جهانی پرهزینه  است. بنابراین 
ایجاد مسیری برای فراهم کردن دسترسی این کشورها به آب های آزاد، از مهمترین 
ایران،  مسیر  از  خام  نفت  سوآپ  تقویت  است؛  ایران  انرژي  دیپلماسی  اولویت های 

راهبردی در این راستا است.

نیز  آینده  تغییر کرده است و در  به شرق  از غرب  انرژی  اخیر، جریان  در سال های 
چین  و  هند  مانند  آسیا-اقیانوسیه  به  معروف  آسیایی  کشورهای  در  انرژی  تقاضای 
افزایش قابل توجهی خواهد داشت. اما کشورهای منطقه خزر شامل روسیه، قزاقستان، 
ترکمنستان و جمهوری آذربایجان باید برای دسترسی به بازارهای نفت آسیا، مسیرهایی 

به شرق یا جنوب ایجاد کنند. 
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هزینۀ انتقال در این مسیرها باال است؛ لذا در صورتی که امکان سوآپ نفت خام برای 
این کشورها فراهم شود، برای آنها مطلوبیت باالیی دارد. تقویت سوآپ نفت خام از 
ایران عالوه بر منافع اقتصادی، از منظر سیاسی و امنیتی نیز مفید است و امنیت ملی و 
قدرت چانه زنی ایران را در سطح منطقه ای و جهانی افزایش خواهد داد و روابط ایران 

را با همسایگان، به ویژه همسایگان شمالی، عمیق تر می کند.

اما  است؛  انجام شده  از حوزه خزر، در سال های گذشته  نفت خام  عملیات سوآپ 
اطمینان  عدم  ایجاد  باعث  و  متوقف  ایران  از سوی  عملیات  این   ۸0 دهه  اواخر  در 
در کشورهای حوزه خزر شد؛ سوآپ نفت خام کردستان عراق نیز به دلیل تحریم ها 
متوقف گردید. ظرفیت سوآپ نفت از حوزه خزر در حال حاضر نزدیک به 500 هزار 

بشکه در روز است که می تواند افزایش یابد.

بر این اساس، ضروری است وزارت نفت نسبت به جلب نظر کشورهای حوزه خزر و 
همچنین عراق برای از سرگیری سوآپ نفت اقدام کند و با کاهش حق سوآپ، انگیزه 

الزم برای حضور این کشورها در فرآیند سوآپ نفت خام را فراهم کند.

19- ایجاد قطب بانکرینگ خلیج فارس در جزیره قشم

عملیات بانکرینگ عبارت است از سوخت رسانی به کشتي ها در زمان دقیق و با کیفیت 
و قیمت مناسب. تحویل سوخت بر روي دریا با استفاده از شناورهاي مخصوص و 
یا پهلوگیري کشتي در اسکله های سوخت رسانی، دو روش انجام عملیات بانکرینگ 
با  و  قبولي است  قابل  اقتصادي  داراي صرفه   متداول تر و  البته روش دوم  که  است؛ 

شرایط جغرافیایي ایران نیز تناسب دارد. 

ایران به خصوص در جزیره قشم، ظرفیت نفتی و جغرافیایی قابل توجهی برای توسعه 
عملیات بانکرینگ دارد؛ اما به دلیل غفلت از این موضوع و بروز تحریم ها، عملیات 
بانکرینگ در ایران کم رونق شده است و برای توسعه آن، برنامه مشخصی وجود ندارد.
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ظرفیت درآمد 21 میلیارد دالری از طریق بانکرینگ در حوزه خلیج فارس، موجب 
شد تا طرح جامع سوخت رسانی به کشتی ها )بانکرینگ( در سال 13۸4 تهیه و تدوین 
گردد. بر اساس هدفگذاری صورت گرفته، 50 درصد از سهم درآمد بانکرینگ خلیج 
فارس برای ایران در نظر گرفته شد؛ اما در اجرا، این هدفگذاری محقق نشده و در 
حال حاضر، سهم ایران از بانکرینگ خلیج فارس در بهترین حالت، تنها به 10 درصد 

می رسد.

توسعه عملیات بانکرینگ نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه ها و ارگان های مختلفی 
است؛ برای مثال راه اندازی یک پروژه بانکرینگ، به همکاری وزارت امور اقتصادی 
و دارایی در زمینه گمرک، وزارت راه و شهرسازی در خصوص تشریفات دریایی و 
عوارض بندری و وزارت نفت برای تامین سوخت مستمر و منظم نیاز دارد. با این 
وجود، مهمترین مسئله در حال حاضر این است که عملیات بانکرینگ، متولّی مشخصی 

در کشور ندارد. 

بنابراین ضروری است دولت در گام اول، متولّی این حوزه را مشخص نماید و برنامه 
مشخصی برای توسعه عملیات بانکرینگ تدوین کند. بررسی ها نشان می دهد با توجه 
اصلی  متولی  باید  نفت  وزارت  بانکرینگ،  عملیات  در  سوخت رسانی  محوریت  به 

توسعه این فعالیت باشد.
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بخش پنجم
زنجیره ارزش

در حوزه »زنجیره ارزش« ضروریست 3 اقدام راهبردی در دستور کار کشور قرار گیرد 
که عبارتند از:

• توسعه ظرفیت پتروپاالیشگاهی در سواحل جنوبی کشور با استفاده از  
سرمایه های داخلی از طریق اعطای تنفس در پرداخت هزینه خوراک

• هدایت سرمایه ها به سمت تکمیل زنجیره ارزش با تنظیم نرخ خوراک واحدهای  
پتروشیمی باالدستی بر اساس ارزش افزوده تولیدات آنها

• توقف طرح های پتروشیمی با مکان یابی نامناسب 

در ادامه هر یک از این اقدامات تشریح شده است.

20- توسعه ظرفیت پتروپاالیشگاهی در سواحل جنوبی کشور با استفاده از 
سرمایه های داخلیازطریقاعطایتنفسدرپرداختهزینهخوراک

تولید  خام  نفت  بشکه  میلیون   3.9 مجموع  از  آمریکا،  تحریم های جدید  از  پیش  تا 
شده در میادین نفت کشور، 1.7 میلیون بشکه در داخل به عنوان خوراک واحدهای 
به صورت خام، صادر  نیز  باقیمانده  بشکه  میلیون   2.2 و  می شد  استفاده  پاالیشگاهی 
می گردید. اما پس از تحریم های آمریکا چه در دوره 90-91 و چه در دوره جدید، 

صادرات نفت خام ایران بیش از 50 درصد کاهش یافت. 

یک راهبرد هوشمندانه در بخش انرژی که عالوه بر بی اثر کردن تحریم  صادرات نفت، 
می تواند ثمرات قابل توجهی در حوزه  دیپلماسی، اقتصاد و کارآفرینی داشته باشد و 
منجر به کاهش خام فروشی نفت شود، افزایش ظرفیت فرآورش نفت و میعانات گازی 
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به اندازه »تمام نفت و میعانات گازی تولیدی در کشور« است؛ به  صورتی که تکمیل 
زنجیره ارزش پتروشیمی نیز، برای سهم مناسبی از آن متناسب با بازار منطقه ای مهیا 
شود. به دلیل همین هدف صادراتی، این ظرفیت باید در سواحل جنوبی کشور فعال 

شود و توسعه یابد.

در این راستا، ضروری است توسعه پتروپاالیشگاه ها در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که 
واحدهای پتروپاالیشگاهی با ترکیب یک واحد پتروشیمی و یک واحد پاالیشی، ارزش 
سبد محصوالت تولیدی خود را نسبت به یک واحد پاالیشی مجزا، افزایش می دهند 
و صرفه اقتصادی این فعالیت را باالتر می برند. ضمن اینکه دیگر نیازی به تأسیس یک 
واحد پتروشیمی باالدستی جداگانه با خوراک مایع نخواهد بود و محصوالت مورد نیاز 

مستقیما در یک واحد صنعتی تولید می شود. 

توسعه ظرفیت پتروپاالیشگاهی کشور در سال های اخیر، با برخی مشکالت زیرساختی 
مواجه بوده است؛ این مشکالت، تعداد طرح های پتروپاالیشی را کاهش داده و دوره 
مشکالت  میان  از  است.  داده  افزایش  نیز  را  شده  تعریف  طرح های  معدود  ساخت 
فاینانس های  نرسیدن  ثمر  »به  و  مالی«  »تامین  مشکل  می توان  موجود،  زیرساختی 
خارجی« را خصوصا پس از اعمال تحریم های آمریکا، به عنوان مهمترین مانع توسعه 

طرح های پتروپاالیشی دانست.

بر این اساس، می توان برای تامین مالی داخلی پروژه های مذکور با استفاده از سرمایه های 
این  اجرای  و  کرد  اقدام  بازار سرمایه  از طریق سازوکارهای  مردمی  منابع  و  داخلی 

پروژه ها را به بخش غیردولتی واگذار نمود. 

گرفتن  نظر  در  مذکور،  قراردادهای  طراحی  بر  عالوه  زمینه،  این  در  دولت  حمایت 
»تنفس در پرداخت هزینه خوراک« برای مجریان پروژه های پتروپاالیشگاهی در این 
از  بخشی  یا  تمام  در  اعطای خوراک  تنفس خوراک،  از  منظور  قراردادهاست.  قبیل 
به صورتی که  پتروپاالیشگاهی است؛  بهره برداری واحد  از  اول و دوم پس  سال های 
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هزینه خوراک در این مدت به عنوان وام دولت به مجموعه سهامداران پتروپاالیشگاه 
به حساب آید و طی یک مدت مشخص )به عنوان مثال 12 سال طبق برآوردهای انجام 

شده( با نرخ سود 4 درصد ارزی بازپرداخت شود. 

بررسی ها نشان می دهد فرآورش کل نفت صادراتی کشور به حجم 2.2 میلیون بشکه 
در پتروپاالیشگاه های با فناوری روز، به 400 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری طی ۸ 
سال احتیاج دارد؛ این سرمایه گذاری معادل ساالنه 50 هزار میلیارد تومان می شود و 

تامین آن، از طریق سرمایه های داخلی امکانپذیر است.

طراحی  طریق  از  فوق  مدل  اجرای  به  نسبت  نفت  وزارت  است  ضروری  بنابراین 
قراردادهای متناسب با آن اقدام کند. مجلس شورای اسالمی نیز می تواند با تصویب 
قانونی در این زمینه، بستر اعطای مجوز تنفس خوراک و توسعه ظرفیت پتروپاالیشگاهی 

کشور از این طریق را ایجاد نماید.

21- هدایتسرمایههابهسمتتکمیلزنجیرهارزشباتنظیمنرخخوراک
واحدهایپتروشیمیباالدستیبراساسارزشافزودهتولیداتآنها

در حال حاضر با گذشت حدود 3 دهه از عمر صنعت پتروشیمي کشور، همچنان تولید 
بسیاري از محصوالت خام با کمترین ارزش افزوده ادامه دارد و بسیاري از زنجیره هاي 

مهم در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، نادیده گرفته شده است. 

به عنوان نمونه ظرفیت تولید متانول در کشور در حال حاضر برابر 7 میلیون تن در 
سال است؛ این ظرفیت تا سال 1401 به 23 میلیون تن خواهد رسید. اما در مقایسه با 
سایر محصوالت با ارزش افزوده بیشتر، ظرفیت تولید متانول در کشور 7 برابر پروپیلن 
و 30 درصد بیشتر از اتیلن است. این اختالف پس از بهره برداري از طرح هاي جدید 

متانول، تشدید نیز خواهد شد. 
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یکي از دالیل عدم توسعه بر مبنای زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی، سیاست گذاري 
غلط در قیمت گذاري خوراک است. به عنوان نمونه نحوه قیمت گذاري خوراک گاز 
طبیعي سبب شده است که سهم باالي سرمایه گذاري هاي انجام شده در پتروشیمی های 
با خوراک گاز، به سمت محصوالت نظیر متانول و اوره و آمونیاک که ارزش افزوده 
کمی دارند، سوق پیدا کند و سرمایه گذاري در دیگر زنجیره هاي مهم و حیاتي این 

صنعت از لحاظ اقتصادي غیر منطقي شود. 

در سـال 139۶ میـزان پرداختـي واحدهـای پتروشـیمی بـرای هـر متـر مکعب گاز 
طبیعـي تنهـا 10 سـنت بوده اسـت؛ این عدد در سـال 1397 به حدود 11.۸ سـنت 
رسـیده کـه 50 تـا 70 درصد قیمت گاز طبیعي صادراتي کشــور به تــرکیه اسـت. 
همــچنین بخشـي از گاز مصرفـي ایـن واحدهـا، بـه عنـوان سـوخت و بـا قیمـت 
ناچیـز حـدود 132 تومـان بـه ازاي هـر متـر مکعـب در نظر گــرفته می شـود؛ که 

بـه معنـای حراج منابع کشـور اسـت.

تنظیم نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی بر مبنای محصوالت تولیدی، باعث می شود 
افزوده  ارزش  با  تولید محصوالت  در  را  بیشتر  مالکان، سودآوری  و  سرمایه گذاران 
تولید  به  بازگشت اصلی سرمایه گذاری شان، منوط  ببینند و  ارزش  بیشتر در زنجیره 
بر تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز و تولید  این مهم عالوه  این محصوالت شود. 
ارزش افزوده بیشتر، منجر به کاهش واردات محصوالت میانی پتروشیمی و کمک به 

صادرات محصوالت با ارزش افزوده بیشتر و غیرقابل تحریم می شود.

را  پتروشیمی  واحدهای  خوراک  انواع  نرخ  نفت،  وزارت  است  ضروری  بنابراین 
متناسب با نوع خوراک، به نحوی تعیین نماید که سودآوری شرکت سرمایه گذار، 
در تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشتر در زنجیره ارزش باشد. به عنوان مثال 
در مورد پتروشیمی های با خوراک گاز، ضروری است قیمت خوراک گاز آنها برابر 
با قیمت گاز صادراتی تعیین شود و در صورت ارائه محصوالت پایین دستی مانند 
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پروپیلن، به تناسب محصول ارائه شده، از تخفیف در قیمت فوق بهره مند شوند.۶

22- توقف طرح های پتروشیمی با مکان یابی نامناسب

صنایع  مّلی  شرکت  کار  دستور  در  پتروشیمی  طرح   30 به  نزدیک  حاضر  حال  در 
این  دارد.  قرار  غیردولتی  و  و کوچک خصوصی  بزرگ  و سرمایه گذاران  پتروشیمی 
طرح ها اکثرا در اثر فشار نمایندگان مختلف شهرها و استان ها تعریف شده اند اما به دلیل 
مکان یابی نامناسب، موانع بزرگ و غیرقابل چشم پوشی پیش روی خود دارند. به دلیل 
همین موانع غیرقابل چشم پوشی، میانگین پیشرفت فیزیکی این طرح های پتروشیمی 

کمتر از 10 درصد بوده است.

مصرف  برای  بازار  نبود  نظر،  مورد  صنعتی  فرآیندهای  برای  نیاز  مورد  آب  نبود 
فرآورده های تولید شده، دوری از بازارهای صادراتی )دوری از دریا(، نبود خوراک به 
دلیل عدم تامین آن توسط واحدهای باالدستی یا خط لوله تامین کننده خوراک و آسیب 
رساندن به محیط زیست منطقه، از جمله این موانع است که نمی توان آنها را برطرف 

نمود.

تعریف چنین طرح هایی، موجب می شود هزینه های بدون بازگشت به سرمایه گذاران 
تحمیل شود و از آن مهمتر، سایر پیشنهادها و طرح ها که عمدتا متناسب با زیست بوم و 
شرایط فرهنگی و اقتصادی منطقه نیز هستند، به بهانه در حال کار بودن این طرح های 

پتروشیمی متوقف شوند. 

بنابراین ضروری است وزارت نفت و شرکت مّلی صنایع پتروشیمی، نسبت به متوقف 
کردن طرح های پتروشیمی با مکان یابی نامناسب اقدام کنند. در این صورت ظرفیت های 

6.	همانطور	که	در	فصل	اول	تشریح	شد،	راهبردی	ترین	شیوه	مصرف	گاز	در	ایران،	استفاده	از	آن	در	فعالیت	های	اقتصادی	به	عنوان	
سوخت	است؛	اما	اگر	قرار	است	از	این	حامل	انرژی	در	زنجیره	ارزش	استفاده	شود،	باید	در	انتهای	این	زنجیره	مصرف	شود	تا	محصوالت	

با	ارزش	افزوده	باال	تولید	کند.
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با  استانی و محلی برای توسعه و اشتغال فعال می شود و کسب و کارهای متناسب 
اقتضائات بومی و محلی شکل می گیرد. همچنین تکلیف کشور در خصوص احداث 
صنایع پتروشیمی مشخص می شود و اکثر واحدهای پتروشیمی در کنار دریا و به قصد 

صادرات ساخته خواهند شد. 

به این ترتیب، وظیفه اصلی در این زمینه، متوجه وزارت نفت و شرکت مّلی صنایع 
پتروشیمی است. مجلس شورای اسالمی نیز می تواند با یک طرح قانونی، مانع ایجاد 
واحدهای پتروشیمی بدون مطالعات اقتصادی توجیه پذیر و خارج از طرح های جامع 

شرکت مّلی صنایع پتروشیمی شود. 
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بخش ششم
مصرف انرژی

در حوزه »مصرف انرژی« ضروریست ۶ اقدام راهبردی در دستور کار کشور قرار گیرد 
که عبارتند از:

• مدیریت مصرف بنزین از طریق اعطای سهمیه به هر ایرانی 
•   CNG تنوع بخشی به سبد مصرف انرژی در حوزه حمل و نقل از طریق توسعه

با اولویت حمل و نقل عمومی
• بهینه سازی مصرف انرژی در بخش خانگی از طریق حذف یارانه پنهان  

مشترکین پرمصرف
• ارتقاء بهره وری انرژی در بخش ساختمان از طریق طراحی و اجباری کردن  

برچسب انرژی
• بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنعت از طریق حذف یارانه پنهان  

واحدهای صنعتی دارای مصرف غیربهینه 
• مدیریت مصرف انرژی از طریق یکپارچه سازی و هوشمندسازی کنتورهای  

آب، برق و گاز

در ادامه هر یک از این اقدامات تشریح شده است.

23- مدیریت مصرف بنزین از طریق اعطای سهمیه به هر ایرانی

بنزین،  و مصرف  قاچاق  رشد  و  اخیر  سال  یک  در  ارز  قیمت  افزایش  به  توجه  با 
ضرورت مدیریت مصرف این کاالی مهم و راهبردی بیش از پیش احساس می شود. 
حال که دولت بنا دارد مجددا کارت سوخت را فعال نماید، ضروری است در الگوی 
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اجرای آن بازنگری صورت گیرد. 

مّلی سرپرست  کد  بستر  بر  ایرانی  هر  به  بنزین  »تخصیص سهمیه  پیشنهادی  الگوی 
خانوار« است. بر این اساس، پیشنهاد می شود سهمیه بنزین یارانه ای به صورت »ماهانه 
30 لیتر بنزین 1000 تومانی به ازای هر فرد« در نظر گرفته شود و این سهمیه بر بستر 
کد مّلی، به سرپرست خانوار تخصیص یابد. نرخ مصارف مازاد بر سهمیه نیز )نرخ 
آزاد( در بازاری که بین مردم برای خرید و فروش سهمیه شکل می گیرد، تعیین گردد. 

در قالب این الگو در صورت لزوم، امکان مدیریت بازار و تعیین نرخ آزاد به صورت 
تکلیفی نیز توسط دولت وجود دارد. در واقع دولت می تواند به صورت گام به گام و با 
اتخاذ سیاست های هوشمندانه، نرخ دوم را تدریجا به سمت قیمت فوب خلیج فارس 

سوق دهد و از آزادسازی ناگهانی آن بپرهیزد. 

الگوی تخصیص سهمیه بنزین به هر خودرو که طی سال های 13۸۶ تا 1394 بر بستر 
کارت سوخت اجرایی شد، آثار مثبتی در مدیریت مصرف و کنترل قاچاق داشت. با این 
وجود، افرادی که خودرو نداشتند یا کم مصرف بودند، در این الگو مدنظر قرار نگرفته 
و حقوقشان از منابع عمومی کشور اعطا نگردید؛ چرا که عمال بنزین یارانه ای تنها به 
افراد دارای خودرو و موتور سیکلت تعلق می گرفت و این مصداق تخصیص ناعادالنه 

و غیربهینه منابع بود. 

اجرای مدل تخصیص سهمیه به هر فرد، مزایای متعددی دارد. اول اینکه به عدالت 
یارانه  از  بدون خودرو،  و  از خودرودار  اعم  که همه خانوارها  است؛ چرا  نزدیک تر 
بنزین بهره مند می شوند. دوم اینکه مشکل قاچاق و یارانه پنهان بنزین پرمصرف ها را 
به صورت دائمی حل می کند؛ زیرا نرخ آزاد به نرخ کشورهای همسایه نزدیک بوده و 
لذا انتقال بنزین به کشورهای همسایه، به صورت شفاف و با قیمت منصفانه صورت 
می گیرد؛ پرمصرف ها نیز یارانه اضافی دریافت نمی کنند. سومین اثر مثبت این اقدام آن 
است که نیازی به افزایش یارانه نقدی وجود ندارد؛ در واقع منابع یارانه نقدی از اختیار 
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دولت خارج شده و در قالب سهمیه بنزین، مستقیما در اختیار خود مردم قرار خواهد 
گرفت. همچنین که این یارانه نقدی به صورت مستقیم و کامال هدفمند از دهک های 
باال به پائین منتقل می شود. به عنوان مثال در صورتی که یک خانواده 4 نفره که خودرو 
تومان  هزار  ماهانه 120  بفروشد،  تومان  نرخ 2000  به  را  بنزین خود  ندارد، سهمیه 
منفعت نقدی خواهد داشت. این مدل درآمدهای دولت که می تواند صرف امور حمل 

و نقل شود را نیز افزایش خواهد داد.

اصلی ترین نهاد اقدام کننده در این زمینه، دولت و وزارت نفت است. گرچه با توجه 
به حساسیت های موجود در مورد قیمت بنزین، مجلس شورای اسالمی باید همکاری 
الزم را با دولت داشته باشد، اما دولت اختیار کافی برای اصالح قیمت بنزین را دارد. 
به عنوان مثال در قانون بودجه 97، دولت اختیار افزایش قیمت فرآورده های نفتی را 

داشت، اما از این ظرفیت استفاده نکرد. 

24- تنوع بخشی به سبد مصرف انرژی در حوزه حمل و نقل از طریق توسعه   
CNGبااولویتحملونقلعمومی

یکی از راهکارهای مدیریت و کاهش مصرف بنزین همزمان با اجرای نظام سهمیه 
بندی، توسعه سوخت جایگزین یعنی 7CNG است. توسعه CNG در ایران از سال 13۸3 
شروع شد و با سرعت خوبی گسترش پیدا کرد و با جایگزین شدن به عنوان بخشی از 

مصرف بنزین کشور، باعث تامین امنیت عرضه انرژی در اوج تحریم ها شد. 

قابل توجهی در  بنزین، سهم  به  CNG نسبت  قیمت کمتر  دلیل  به  استقبال مردم هم 
رونق آن داشت. اما در سال های اخیر، استفاده از گاز فشرده به عنوان سوختی پاک و 
جایگزین برای خودروهای سبک و حتی مینی بوس ها و اتوبوس ها، کاهش یافته است. 
ایران، میزان استفاده از گاز فشرده  تا آنجا که براساس آمار رسمی شرکت مّلی گاز 

7.	گاز	طبیعی	فشرده	شده
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در کشور از سال 1391 تا کنون، بطور میانگین 20 میلیون متر مکعب در روز بوده و 
تغییری نداشته است.

تسهیل احداث جایگاه های CNG به ویژه در کالن شهرها با افزایش کارمزد جایگاه های 
سوخت متناسب با قیمت زمین، توسعۀ جایگاه های اختصاصی CNG برای تاکسی ها و 
وانت بارها در کالن شهرها و تسهیل فرایندهای دوگانه سوز کردن خودروها، تعویض 
مخازن فرسوده و رفع مشکالت فنی خودروهای دوگانه سوز، از جمله اقداماتی است 

که باید در این زمینه در دستور کار قرار گیرد.

ایجاد تنوع در سبد انرژی و کاهش هزینه سوخت، مهمترین اثر افزایش سهم CNG در 
حمل و نقل است. بررسی ها نشان می دهد جایگزینی بنزین با گاز طبیعی فشرده از سال 
13۸۶ تا سال 1393، معادل 25 میلیارد دالر منفعت برای کشور به ارمغان آورد. چرا که 

CNG بسیار ارزان تر از بنزین است.

بنابراین ضروری است وزارت نفت با همکاری دیگر نهادها از جمله وزارت صمت و 
شهرداری ها، زمینه اجرای راهکارهای پیشنهادی در این زمینه را فراهم آورد. 

25- بهینه سازی مصرف انرژی در بخش خانگی از طریق حذف یارانه پنهان 
مشترکین پرمصرف

به منظور مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی، ضروری است حذف یارانه پنهان 
انرژی مشترکین پرمصرف در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس، الزم است ابتدا بر مبنای 
روند مصرف عموم مردم و با لحاظ شرایط اقلیمی و فصلی، میزانی از مصرف انرژی 
به عنوان الگو تعیین می 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. 
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تفاوت این الگو با تعرفه های پلکانی کنونی 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.

در سال های 1393 تا 139۶ قیمت انواع حامل های انرژی بارها افزایش پیدا کرد؛ اما در 
همه این سال ها، جبران کسری منابع یارانه های نقدی در اولویت قرار گرفت و برای 
تحقق این هدف، تعرفه همه پله های مصرف انرژی به صورت یکسان افزایش یافت. 
این اقدام سبب شد کاهش شدت انرژی و عادالنه کردن توزیع یارانه مرتبط با آن در 
کشور، به عنوان اصلی ترین اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مغفول باقی 
بماند. در نتیجه در حال حاضر، افرادی که بیشتر انرژی مصرف می کنند، از »یارانه پنهان 

انرژی« به صورت مضاعف برخوردار می شوند.۸

علیرغم این وضعیت، در سال های اخیر، حذف »یارانه نقدی پردرآمدها« بیشتر مورد 
بیشتری  اولویت  پرمصرف ها«  انرژی  »یارانه  که حذف  درصورتی  است؛  بوده  توجه 
دارد. زیرا با توجه به ضعف زیرساخت های اطالعات اقتصادی کشور، شناسایی افراد 
پردرآمد اغلب با خطا روبه روست و حذف یارانه نقدی دهک های باال ساده نیست؛ اما 
مصرف انرژی تمامی خانوارها از طریق کنتورها قابل سنجش است و می توان آن را 
مالک تصمیم گیری قرار داد. همچنین هر چقدر یارانه نقدی افراد حذف شود، اثری بر 
شدت انرژی و سایر شاخص ها ندارد؛ اما آزادسازی قیمت انرژی اقشار پرمصرف، هم 

عدالت یارانه ای به همراه دارد و هم شدت انرژی را کاهش می دهد. 

خاموشی های گستردۀ برق در تابستان سال جاری، سبب شد با ورود نهادهای پژوهشی 
مشترکین  برق  قیمت  اصالح  اسالمی،  شورای  مجلس  همراهی  همچنین  و  کشور 
پرمصرف به صورت جدی در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد؛ این وزارتخانه نیز 

8.	به	اختالف	قیمت	واقعی	انرژی	با	قیمتی	که	دولت	از	مشترکین	دریافت	می	کند،	یارانه	پنهان	گفته	می	شود؛	چرا	که	به	صورت	نقدی،	
مبلغی	به	مردم	پرداخت	نمی	شود	اما	هزینه	فرصت	از	دست	رفته	این	درآمد	را	دولت	متحمل	می	شود.
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طرح خود را در این زمینه ارائه نمود که هم اکنون نیازمند تصمیم هیئت وزیران است. 
اما در حوزه گاز خانگی، با توجه به رشد تولید در سال های گذشته، همچنان اهمیت 
بهینه سازی مصرف انرژی مغفول است و عزمی برای جلوگیری از مصرف بی رویه گاز 
توسط مشترکین پرمصرف وجود ندارد؛ لذا محتمل است که در آینده ای نه چندان دور، 

کشور دچار کمبود انرژی برای پاسخگویی به نیاز فصل زمستان شود.

اصالح  فعلی  رویکردهای  به  نسبت  پرمصرف  مشترکین  انرژی  پنهان  یارانه  حذف 
قیمت ها چند مزیت دارد. با استفاده از این مدل، مشترکین پرمصرف به اصالح رفتار 
خود ترغیب می شوند و شاخص شدت انرژی بهبود می یابد. مطالعه تجربیات جهانی 
نشان می دهد اجرای این مدل توانسته است تا 15 درصد و در مواردی حتی تا 30 
این مدل شاخص عدالت در  انرژی را کاهش دهد. همچنین اجرای  درصد مصرف 
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 مدل 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 مدل، نارضایتی اجتماعی کمتری نیز 
از  اکثریت مردم  الگوی مصرف به شیوه ای تعیین می شود که  ایجاد می کند؛ چرا که 

افزایش قیمت مصون باشند و قیمت انرژی تنها برای اقلیت پرمصرف ، آزاد شود. 

محاسبات نشان می دهد دولت می تواند با حذف »یارانه پنهان انرژی« مشترکین پرمصرف، 
بر اساس قیمت های نفت، 40 دالر تا 100 دالر در هر بشکه و بسته به توان صادرات 
انرژی صرفه جویی شده، از 14 تا 17 هزار میلیارد تومان در سال افزایش درآمد داشته 
باشد. چرا که یا اقشار پرمصرف باید انرژی را گران تر بخرند و یا در صورت صرفه جویی، 

تا حد خوبی امکان صادرات انرژی )به خصوص در مورد برق( وجود دارد.

مرجع اصلی تصمیم گیر در موضوع فوق، هیئت وزیران و تیم اقتصادی دولت است. در 
واقع هیچ منع قانونی برای اصالح قیمت انرژی مشترکین پرمصرف وجود ندارد. در این 
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زمینه الزم است وزارت نیرو در حوزه برق و وزارت نفت در حوزه گاز، پیگیری های الزم 
را داشته باشند و الگوی اصالح تعرفه برق و گاز  ویژه مشترکین پرمصرف را ارائه دهند.

26- ارتقاء بهره وری انرژی در بخش ساختمان از طریق طراحی و اجباری 
کردن برچسب انرژی

در بخش ساختمان، دو عامل بنای ساختمان و رفتار مصرف کننده در مصرف انرژی 
اثرگذار بوده و روشی که بتواند این دو عامل را به یکدیگر متصل کند و در عین حال 

هر دو را بهبود بخشد، از اهمیت فراوانی برخوردار است. 

اقدام قبلی مورد  رفتار مصرف کننده بسیار متاثر از سیاست های قیمتی است که در 
بررسی قرار گرفت. در این اقدام، طراحی و اجباری کردن برچسب انرژی که سیاستی 
غیرقیمتی و مبتنی بر بهبود بنای ساختمان است، به منظور مدیریت مصرف انرژی در 

بخش ساختمان پیشنهاد می شود. 

بر این اساس، ضروری است صدور مجوز پایان کار توسط شهرداری برای ساختمان های 
نوساز، منوط به داشتن برچسب انرژی شود. به عبارت دیگر، شهرداری تنها در صورتی 
مجوز پایان کار ساختمان را صادر  کند که سازنده ساختمان، برچسب انرژی ساختمان 

خود را دریافت کرده باشد. 

برچسب انرژی، سندی است که میزان مصرف انرژی ساختمان را با توجه به مشخصات 
سازه ای، مصالح، موتورخانه، درب ها، پنجره ها و غیره مشخص می کند. برچسب انرژی 
ساختمان که به نوعی، مفهوم عملیاتی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و ماده 1۸ 
قانون اصالح الگوی مصرف انرژی است، می تواند در بستر یک تعامل میان سازمان ملی 
استاندارد و سازمان نظام مهندسی، توسط بازرس نظام مهندسی و در خالل بازرسی 
نهایی و بررسی دیگر پارامترهای مقررات ملی ساختمان و بدون پرداخت هزینه اضافی 

توسط مالک، صادر شود.



69فصل دوم؛ دسته بندی مسائل بخش انرژی و پیشنهاد 33  اقدام راهبردی

انتقال سند، رهن و  همچنین این روش می تواند از طریق منوط کردن هرگونه ثبت، 
اجاره، تغییر کاربری ساختمان و بازسازی ساختمان )بازسازی که نیازمند اخذ مجوز از 
شهرداری است( به داشتن برچسب انرژی ساختمان، برای ساختمان های موجود اجرا 

شود. 

وزیران  هیئت  توسط  ساختمان  ملی  مقررات   19 مبحث  ابالغ  از  سال   17 از  بیش 
می گذرد؛ مبحثی که با هدف کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان طراحی شد. اما 
با وجود اهمیت این بخش، به دلیل اجباری نبودن این کار، عمال شهرداری ها و سازمان 
نظام مهندسی، انگیزه ای برای پیاده سازی کامل آن نداشته اند. همچنین بر مبنای ماده 
1۸ قانون اصالح الگوی مصرف )مصوب 13۸9(، وزارت مسکن موظف شد آیین نامه 
صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان و یا همان برچسب انرژی ساختمان را حداکثر 
1 سال بعد از ابالغ قانون، به هیئت وزیران پیشنهاد دهد؛ سرانجام بعد از گذشت 7 
سال از ابالغ قانون، در دی ماه 139۶، آئین نامه اجرایی ساختمان سبز توسط معاون اول 
رئیس جمهور ابالغ شد. عالوه بر تاخیر ۶ ساله در ابالغ آئین نامه فوق، طراحی ضعیف 
در ساختار و منوط کردن اجرای آن به بازنگری مبحث 19، مهم ترین موانع در اجرای 

آن است.

طراحی و اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان، سبب تشدید نظارت و بهبود ساخت 
و  سازها از منظر مصرف انرژی خواهد شد. پیش بینی می شود که با اقدامات فوق، تا 25 

درصد ظرفیت کاهش مصرف انرژی در ساختمان های نوساز به وجود آید.

در این زمینه ضروری است سازمان مّلی استاندارد، برچسب انرژی ساختمان را طراحی 
نموده و در تعامل با سازمان نظام مهندسی و شهرداری ها، آن را به مرحله اجرا برساند.
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27- بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنعت از طریق حذف یارانه پنهان 
واحدهای صنعتی دارای مصرف غیربهینه 

به منظور مدیریت مصرف انرژی در بخش صنعت، در گام اول باید بر صنایع انرژی بر 
تمرکز کرد. در این صنایع نیز باید واحدهای صنعتی غیربهینه از منظر انرژی را در کانون 
توجه و تصمیم گیری قرار داد. در این زمینه الزم است از شاخص الگوی مصرف ویژه 
انرژی استفاده شود. برای تعیین این شاخص، می توان میانگین مصرف انرژی به ازای 

تولید یک واحد محصول در داخل کشور را مالک قرار داد. 

پس از تعیین مبنای مصرف بهینه انرژی، نظام قیمت گذاری انرژی در صنایع باید اصالح 
شود تا یارانه پنهان واحدهای صنعتی دارای مصرف غیربهینه حذف گردد. این اقدام از 

یکی از 3 مسیر زیر قابل پیاده سازی است:

1- قیمت انرژی برای واحدهای با بهره وری پائین، به صورت پلکانی افزایش یابد و 
با تخفیف همراه باشد. اختالف قیمت این واحدها از محل  برای واحدهای بهره ور 

افزایش قیمت واحدهای کم بازده تأمین شود.

2- دولت در راستای ترغیب و تشویق صنایع به مصرف بهینه انرژی و انجام پروژه های 
بهینه سازی، به جای تغییر قیمت انرژی، رقابت مالیاتی ایجاد کند. بدین صورت که 
واحدهای بهره ور، از طریق بخشش و یا تخفیف مالیاتی، تشویق شوند و کمبود این 
تنها به  اینجا، مالیات  مالیات از طریق جریمه واحدهای غیربهره ور، جبران شود. در 

عنوان یک ابزار تنظیم گری مورد استفاده قرار می گیرد نه ابزار درآمدی.

3- همانند بسیاری از کشورها، صندوقی جهت حمایت از پروژه های ارتقاء بهره وری صنعتی 
تشکیل شود و منابع آن، از افزایش قیمت انرژی واحدهای صنعتی غیربهر ه ور تامین گردد.

تاکید می شود که در اقدامات فوق، صرفا صنایع انرژی بر مورد نظر هستند؛ همچنین تنها 
واحدهای غیربهینه )به عنوان مثال 10 الی20 درصد از کل ظرفیت تولید کشور( مشمول 
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افزایش قیمت خواهند شد تا رفتار مصرفی خود را اصالح نمایند.

برخالف سیاست های کالن ابالغی، شدت انرژی در ایران در سال 2015، با 1۶ درصد 
تولید  دالر  ازاء 1000  به  خام  نفت  معادل  تن  به 0/51  سال 2010،  به  نسبت  رشد 
ناخالص ملی رسیده است. براساس مواد 25 و 2۶ قانون اصالح الگوی مصرف انرژی 
غیربهینه  با مصرف  نیرو موظفند که صنایع  و  نفت  )مصوب 13۸9(، وزارتخانه های 
انرژی را به وسیله استاندارهای مصرف انرژی، شناسایی و به وسیله افزایش قیمت 
حامل های انرژی مصرفی جریمه کنند. اما با وجود گذشت بیش از ۸ سال از ابالغ 
این قانون، براساس گزارش رسمی وزارت نفت، هیچ مکانیزم جریمه ای برای صنایع 
با مصرف غیربهینه انرژی تهیه نشده و این قانون به صورت سلیقه ای اجرا می شود. 
مناسبی  شفافیت  از  قانون،  این  اجرای  با  ارتباط  در  نیرو  وزارت  عملکرد  همچنین 
برخوردار نیست. از طرفی سازمان ملی استاندارد، بسیاری از استانداردهای مرتبط با 
مصرف انرژی در صنایع را یا تهیه نکرده و یا در صورت تهیه و ابالغ، نظارت مناسبی 

بر اجرای کامل آن نداشته است. 

بر اساس آخرین ترازنامه انرژی کشور در سال 1394، از عرضه اولیه انرژی تا رسیدن 
به مصرف کننده نهایی، بیش از ۶00 میلیون بشکه معادل نفت خام، یعنی حدود یک 
سوم عرضه کل انرژی کشور، در مسیرهای تبدیل، انتقال و توزیع، تلف می شود. این در 
حالیست که مطابق با گزارش شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، تا پایان برنامه ششم 
توسعه، بیش از 2000 میلیون بشکه معادل نفت خام در تمامی عرصه های مصرف، اعم 

از خانگی، صنعت و حمل و نقل، ظرفیت صرفه جویی وجود دارد. 

با اصالح نظام قیمت گذاری انرژی در صنایع که منجر به مدیریت مصرف در واحدهای 
غیربهینه می شود، نه تنها امنیت عرضه انرژی ایران پایدار خواهد شد، بلکه ظرفیت های 
فراوانی برای صادرات انرژی آزاد می شود. پیش بینی می شود با این اقدام، در مدت 10 

سال بتوان شدت انرژی در صنایع انرژی بر را 30 درصد بهبود داد.
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بنابراین ضروری است وزارت نفت و وزارت نیرو در همکاری با سازمان مّلی استاندارد 
و دیگر نهادها، اقدامات پیشنهادی در این زمینه را در دستور کار قرار دهند.

28- مدیریت مصرف انرژی از طریق یکپارچه سازی و هوشمندسازی 
کنتورهای آب، برق و گاز

و  یکپارچه سازی  برای  است  ضروری  انرژی،  مصرف  بهینه  مدیریت  منظور  به 
نیرو،  و  نفت  وزارت  میان  همکاری   در  گاز  و  برق  آب،  کنتورهای  هوشمندسازی 
اقدامات الزم در دستور کار قرار گیرد. در این راستا می توان ابتدا با اصالح قوانین نظام 
مهندسی و قواعد اعطای پایان کار شهرداری ها، ساختمان های نوساز را ملزم به استفاده 
از این کنتورها کرد. سپس الزم است مشترکین پرمصرف، با اولویت مشترکین خانگی، 
تجاری و عمومی )بخش های اصلی پیک ساز( ملزم به تعویض کنتور خود شوند و 

هزینه کنتور نیز به تدریج بر روی قبوض آتی از آن ها اخذ گردد. 

در این مرحله می توان از انواع سیاست های تشویقی برای ترغیب سایر مشترکین نیز 
بهره برد. همچنین می توان با تعریف برخی کسب وکارها مبتنی بر پردازش داده های 

حجیم، رونق بیشتری به اقتصاد این حوزه داد. 

است  شده  مقرر   ،1390 سال  مصوب  مصرف  الگوی  اصالح  قانون   47 ماده  در 
وزارتخانه هاي نفت و نیرو دستورالعمل فني همسان طراحي، ساخت، تامین، نصب 
و بهره برداري زیرساخت و تجهیزات اندازه گیري و کنترل شبکه هوشمند را تعیین، 
متقاضیان  براي همه  این دو وزاتخانه موظف شدند  نتیجه  نمایند. در  اجراء  ابالغ و 
جدید اشتراک، تنها کنتورهاي هوشمند مجهز به سیستم قرائت و کنترل هوشمند بار و 

امکانات فناوري اطالعاتي روزآمد را نصب نمایند. 

بینی شده بود که حداکثر ظرف مدت پنج سال، کنتورهاي همه  در این قانون پیش 
مشترکین موجود با اولویت مشترکین پرمصرف و همچنین شبـکه هاي توزیع و انتقال 
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با کنتـورها و تجهیزات مجهز به سامانه قرائت و کنترل هوشمند بار و فناوري اطالعاتي 
روزآمد جایگزین شود. همچنین سامانه هاي قرائت، کنترل و فناوري اطالعات برق، گاز 

و آب به صورت هماهنگ و یکپارچه طراحي، اجراء و به بهره برداري برسد. 

)فهام(  انرژی  مدیریت  اندازه گیری  هوشمند  فراسامانه  طرح  قالب  در  نیرو  وزارت 
اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام داده است. نصب 2۸0 هزار کنتور هوشمند 
برق و قابلیت پشتیبانی از 2.5 میلیون کنتور با زیرساخت سرورهای موجود و ایجاد 
قابلیت اتصال کنتورهای گاز و آب به کنتور برق از جمله این اقدامات است. همچنین 
سازندگان و پیمانکاران متعددی در خصوص تولید کنتورهای هوشمند و زیرساخت 
و  اسناد  نیز  گاز  کنتورهای  دور  راه  از  قرائت  برای  اند.  شده  فعال  آنها  افزاری  نرم 
مقیاس  در  نیز  مواردی  و  تهیه شده  مقیاس محدود  در  اجرا  برای  دستورالعمل الزم 
5000 کنتور به صورت پایلوت در حال اجرا شدن است؛ اما هنوز برنامه جامعی در این 
خصوص تدوین نگردیده است و موانع متعدد و پنهانی پیش روی این مسئله وجود 

دارد که باید برطرف گردد. 

کاهش چشمگیر هزینه های قرائت کنتور، افزایش دقت و صحت اطالعات جمع آوری 
بانک  ایجاد  غیرفنی،  تلفات  کاهش  صورتحساب ها،  صدور  تسهیل  و  تسریع  شده، 
اطالعاتی جامع مصرف انرژی، تسهیل سیاست گذاری و مدیریت جامع انرژی و تقسیم 
انتقال،  تولید،  ایجاد کسب و کارهای جدید در حوزه  این بخش،  یارانه های  عادالنه 
عرضه و بهینه سازی مصرف و ارتقاء امنیت تامین انرژی از جمله دستاوردها و مزایای 

این اقدام است. 

بنابراین ضروری است وزارتخانه های نفت و نیرو در یک همکاری و با طراحی یک 
برنامه مشخص اجرایی، زمینه هوشمندسازی و یکپارچه سازی کنتورهای آب، برق و 

گاز را در یک مدت مشخص فراهم نمایند.
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بخش هفتم
تامین مالی و زنجیره تامین

در حوزه »تامین مالی و زنجیره تامین« ضروریست 5 اقدام راهبردی در دستور کار 
کشور قرار گیرد که عبارتند از:

• توانمندسازی شرکت های اکتشاف و تولید داخلی از طریق اعطای مدیریت  
عملیات توسعه میادین به آنها 

• تامین مالی مردمی پروژه های باالدست نفت و گاز با استفاده از ظرفیت بازار  
سرمایه از طریق ایجاد جذابیت در قراردادهای نفتی

• ایجاد سازوکار تعیین عمق ساخت داخل محصوالت و شرکت های ایرانی در  
بخش انرژی به منظور حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی

• ایجاد سازوکار تامین مالی قراردادهای تولید کاال و خدمات بخش انرژی مبتنی  
بر عواید قرارداد 

• ایجاد بانک داده کاالها و خدمات مورد نیاز در بخش انرژی بر اساس استاندارد  
کدینگ با هدف توسعه استفاده از توان داخلی

در ادامه هر یک از این اقدامات تشریح شده است.

29- توانمندسازی شرکت های اکتشاف و تولید داخلی از طریق اعطای 
مدیریت عملیات توسعه میادین به آنها 

به  داخلی  توانمند  شرکت های  تبدیل  نفت،  حوزه  در  کشور  مهم  اهداف  از  یکی 
شرکت های اکتشاف و تولید )E & P( است. الزمه تحقق این هدف، در نظر گرفتن سهم 
حداقل 51 درصدی در تمامی کنسرسیوم های ایجاد شده برای توسعه میادین نفتی و 
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گازی برای شرکت های ایرانی یا دست کم واگذاری مدیریت عملیات توسعه میدان 
به آنها است. در غیر این صورت، شرکت های داخلی به »شرکای غیراپراتور« تبدیل 
می شوند که نقش مهمی در تامین مالی و اجرای قرارداد ندارند؛ در نتیجه نه ریسک 
زیادی در این زمینه می پذیرند و نه نقش مهمی در تصمیم گیری ها در روند اجرای 
قرارداد خواهند داشت؛ بنابراین یادگیری واقعی ناشی از تصمیم گیری و عملیات نیز 

در آنها محقق نمی شود.

قراردادهای توسعه ای خود، شرکت های غیرایرانی را  اکثر  وزارت نفت هم اکنون در 
به عنوان اپراتور انتخاب کرده است. حال آنکه در اصالحیه مصوبه هیئت دولت برای 
اجازه انعقاد قراردادهای موسوم به IPC این امکان به وزارت نفت داده شده است که 

شرکت های ایرانی را به عنوان اپراتور تعیین کند.9

را  تصمیم گیری  ریسک  ایرانی،  می شود شرکت  باعث  از یک سو  راهبرد  این  اتخاذ 
بپذیرد و در نتیجه مجبور به یادگیری و طی فرآیندهای الزم برای انتقال دانش مدیریت 
و تامین مالی توسعه میادین شود. از سوی دیگر شرکت خارجی شریک نیز با توجه به 
اینکه سودآوری سرمایه گذاری اش در کنسرسیوم، منوط به تصمیم گیری های درست 
اپراتور )یعنی شرکت ایرانی( است، دانش الزم برای بهره برداری و توسعه بهینه میدان را 
در اختیار شرکت ایرانی قرار خواهد داد. در غیر این صورت، هیچ یک از دو طرف )نه 
شرکت ایرانی و نه شرکت خارجی( انگیزه الزم برای انتقال مناسب دانش و توانمندی 

مدیریت و توسعه میادین را نخواهند داشت.

توسعه  اپراتور  عنوان  به  را  ایرانی  شرکت های  نفت  وزارت  است  ضروری  بنابراین 
میادین و رهبر پروژه ها انتخاب کند و نهادهای نظارتی از جمله کمیسیون انرژي مجلس 

شورای اسالمی نیز بر حسن اجرای این اقدام نظارت نمایند.

9.	تبصره	1	ماده	4	از	مصوبه	فوق
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30- تامین مالی مردمی پروژه های باالدست نفت و گاز با استفاده از ظرفیت 
بازار سرمایه از طریق ایجاد جذابیت در قراردادهای نفتی

در حال حاضر صنعت نفت و گاز به خصوص در بخش باالدست، به سرمایه گذاری 
کالنی نیاز دارد. دو مسیر برای تامین این منابع مالی پیش روی کشور وجود دارد که 
عبارتند از جذب سرمایه خارجی و تامین مالی داخلی. تجربه تاریخی کشور و آمارهای 
موجود نشان می دهد سرمایه گذاری خارجی در هیچ سالی طی دو دهه گذشته بیشتر 

از 5 میلیارد دالر نبوده است؛ آماری که در شرایط تحریم، بسیار محدودتر می شود. 

بنابراین با توجه به نیاز 134 میلیارد دالری بخش باالدست صنعت نفت و گاز به منابع 
مالی طبق برآورد وزارت نفت، تنها راه ممکن و عملیاتی برای تامین مالی پروژه های 
این حوزه، استفاده از سرمایه ها و منابع داخلی است. تجربه کشور نشان می دهد در 
صورت جذابیت پروژه و تسهیل شرایط سرمایه گذاری در آن برای مردم و صاحبان 
سرمایه، تامین مالی آن از منابع داخلی، در کوتاه ترین زمان انجام خواهد شد. همچنین 
از آنجا که طبق گفته صاحبنظران و فعاالن صنعت نفت و گاز، 70 درصد مصارف 
پروژه های این حوزه می تواند به صورت ریالی انجام شود، این مهم از لحاظ فنی و 

عملیاتی نیز امکانپذیر بوده و تنها الزم است شرایط آن ایجاد و تسهیل گردد.

تاکنون مبالغ قابل توجهی به وسیله ابزارهای متنوع مالی در بازار سرمایه، برای بخش 
انرژی تامین مالی شده است. در یکی از بزرگترین این موارد، شرکت مّلی نفت ایران 
برای طرح های  در سال 1394  اوراق مشارکت  تومان  میلیارد  به عرضه 5000  اقدام 
توسعه ای غرب کارون و میدان گازی پارس جنوبی کرد. در حال حاضر نیز ابزارهای 
متنوعی در بازار سرمایه جهت تامین مالی وجود دارد که از این میان، صندوق سرمایه 
به  تا  اصل سرمایه  بازپرداخت  به  نیاز  عدم  دلیل شرایطی همچون  به  پروژه  گذاری 
سرانجام رسیدن پروژه و همچنین امکان سهامدار شدم مردم در پروژه نهایی، نسبت به 
سایر ابزارها ارجحیت دارد؛ چرا که پروژه های کالن صنعت نفت و گاز نیاز به زمان 
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3 تا 5 ساله برای بهره برداری دارد و تا آن زمان، بازگشت سرمایه سرمایه امکان پذیر 
نخواهد بود و یا بسیار محدود است. با این وجود، وزارت نفت همواره تامین مالی 

خارجی را در دستور کار قرار داده و ظرفیت منابع داخلی بهره نبرده است.

طبق بررسی های کارشناسی و عملیاتی انجام شده و نظر فعاالن این حوزه، 5 اقدام 
بایستی در دستور کار وزارت نفت، نهادهای واسط از جمله سازمان بورس اوراق بهادار 
و مجلس شورای اسالمی، قرار گیرد؛ تا بدین طریق، شرایط الزم جهت تامین مالی 

پروژه های باالدست نفت و گاز از طریق سرمایه های مردم فراهم گردد. 

تعیین شرکت ایرانی به عنوان رهبر پروژه که در اقدام قبلی مورد اشاره قرار گرفت، 
عرضه سهام در قالب »صندوق سرمایه گذاری پروژه« به عنوان سازوکار تامین مالی 
داخلی، انتقال مالکیت تاسیسات سطح االرضی پروژه جهت تسهیل شرایط ضمانت، 
استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد ضمانت کننده و تضمین پرداخت 
با  باید  که  است  اقدامی   5 نقدی،  پرداخت  به جای  قالب محصول  در  پروژه  هزینه 

مدیریت وزارت نفت در همکاری با دیگر نهادها، عملیاتی شود.

31- ایجاد سازوکار تعیین عمق ساخت داخل محصوالت و شرکت های ایرانی 
در بخش انرژی به منظور حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی

یکی از اصلی ترین پیش نیازهای اجرای صحیح سیاست های حمایتی از توان داخل، توان 
تشخیص محصول داخلی از محصول وارداتی است. تاکنون اندازه گیری میزان استفاده 
از توان داخل در کشور، مبتنی بر رویکرد »کاالمحور« بوده است و همواره تالش شده 
است تا فهرستی از کاالهای ایرانی تهیه شود. از سوی دیگر، فرآیند تشخیص کاالی 

ایرانی نیز »نهادمحور« بوده است. 

به بیان دقیق تر، اندازه گیری سهم تولید داخل از طریق بازدیدهای کارشناسی توسط 
کارشناسان یک نهاد انجام می شود که اشکاالت فراوانی را به همراه داشته است؛ از 
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جمله این اشکاالت می توان به دقت پائین اندازه گیری، امکان وقوع فساد، سلیقه محور 
بودن، بی توجهی به زنجیره تامین کاال، از قلم افتادن خدمات داخلی، غفلت از سهم 
وارداتی  کاالی  معرفی  با  قانون  زدن  دور  امکان  و  باال  هزینه  داخلی،  انسانی  نیروی 
به جای تولید داخل، اشاره کرد. بنابراین در حال حاضر، سازوکار مشخصی وجود ندارد 

که به صورت دقیق، معین کند کدام کاالها و خدمات، به چه میزان داخلی است.

میزان داخلی سازی )عمق ساخت داخل(  اندازه گیری  برای  مناسب  طراحی شاخص  
شدن  فراهم  است.  داخل  توان  از  حمایت  نتیجه  در  و  سنجش  برای  گام   مهمترین 
زیرساخت الزم برای اعمال سیاست های حمایت از توان داخل، امکان برآورد دقیق 
میزان توانمندی داخلی در حوزه های مختلف، ایجاد رقابت سازنده میان شرکت های 
داخلی، ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالها و خدمات برای ارتقاء 
توان داخل و کمک به شناخت مزیت های نسبی کشور، از جمله مزایای طراحی چنین 

شاخصی است.

تعیین سهم داخلی در یک محصول، سهم  برای  ارائه شده  محوریت اغلب تعاریف 
ارزش خلق شده در داخل مرزهای جغرافیایی یک کشور و توسط نیروی انسانی همان 
کشور است. رویکردهای مختلفی در تشخیص میزان داخلی سازی محصوالت وجود 
دارد که مهمترین آن ها عبارت اند از تغییر در دسته بندی تعرفه ای از طریق محاسبه کد 
گمرکی بین المللی، تشخیص عملیات ویژه تولید بر اساس بررسی کارشناسی و تعیین 
میزان ارزش افزوده خلق شده در داخل کشور. از این میان، استفاده از رویکرد سوم با 

وجود پیچیدگی هایی که دارد، در بسیاری از کشورها رایج است. 

گزارش ها حاکی از آن است که از سال 13۶1 تا سال 1390، در صنعت نفت و گاز 
کشور، در مجموع بیش از ۶9 هزار قلم کاال به ارزش حدود 5300 میلیارد تومان از 
داخل و بیش از ۶34 هزار قلم کاال به ارزش حدود 21 میلیارد دالر از خارج تهیه شده 

است. 
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به عبارت دیگر در طول این مدت، مجموع خرید خارجی در صنعت نفت و گاز، 10 
تا 20 برابر خرید از داخل بوده است؛ حال آنکه برآوردها نشان می دهد که دانش فنی 
ساخت ۶4 درصد از این محصوالت در کشور وجود دارد. بنابراین در صورت اصالح 
سازوکارها از جمله سازوکار تعیین عمق ساخت داخل و حمایت از صنایع بر اساس 
آن، امکان تامین بخش اعظمی از نیاز صنعت نفت و گاز کشور از داخل فراهم خواهد 

شد.

تدوین  با  وزارتخانه،  این  تابعه  شرکت های  و  نفت  وزارت  است  ضروری  بنابراین 
آئین نامه های هوشمندانه و ایجاد سازوکار تعیین عمق ساخت داخل بر اساس آن، از 

صنایع با ساخت داخل باال حمایت نماید.

32- ایجاد سازوکار تامین مالی قراردادهای تولید کاال و خدمات بخش انرژی 
مبتنی بر عواید قرارداد 

مسئله تامین مالی در بنگاه های اقتصادی، یکی از مهم ترین موانع اجرای طرح ها در 
ایران و توسعه ساخت داخل است. یکی از مدل های تعامل بنگاه و نهاد مالی، تامین 
مالی پروژه ای است. بررسی ها نشان می دهد از جمله مهمترین دغدغه های نهادهای 
از اجرای  نهاد مالی پس  تامین مالی پروژه ها ، ریسک عدم پرداخت سهم  مالی در 

پروژه است. 

انتهای پروژه اطمینان  به عبارت دیگر، نهاد تامین مالی از بازپرداخت سهم خود در 
کافی ندارد؛ در این زمینه، تصمیم تمامی نهادهای مالی اخذ ضمانت هایی نظیر امالک و 

دارایی هایی ارزشمند است تا نگرانی خود را به طور کامل رفع نمایند. 

با این وجود، اخذ چنین ضمانت هایی، مشکالت جدی مالی برای بنگاه های داخلی 
ایجاد می کند و توان اقتصادی آن ها را کاهش می دهد. طبق مطالعات انجام شده در 
کشورهای مختلف، ریسک عدم پرداخت سهم نهادهای مالی به کمک ابزارهایی مبتنی 
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بر قرارداد پروژه، قابل رفع است و نیاز به وثیقه گذاری امالک و دارایی ها را در بسیاری 
از پروژه ها، کاهش می دهد یا به کلی مرتفع می کند. 

شیوه تامین مالی به کمک عواید قرارداد، بر پایه اعطای حق واگذاری عواید قرارداد به 
پیمانکار استوار است. به عبارت دیگر بر اساس یک سازوکار قانونی، پیمانکار می تواند 
عواید قرارداد خود را بدون اجازه کارفرما به یک نهاد تامین مالی واگذار نماید و از 
لحظه ای که کارفرما از واگذاری عواید قرارداد مطلع گردد، طبق قانون موظف است 
بدهی مالی خود را در وجه نهاد تامین مالی پرداخت نماید. بدیهی است در این شیوه، 
نهادهای مالی برای ورود به پروژه و خرید عواید قرارداد، اعتبار و توانمندی هر دو 

طرف یعنی کارفرما و پیمانکار را ارزیابی خواهند کرد. 

هم اکنون چنین زیرساخت قانونی  در کشور وجود ندارد و ظرفیت بنگاه های اقتصادی 
برای تامین مالی، متناسب با ارزش تضامینی نظیر امالک و دارایی های فعلی و سابقه 
بنگاه است؛ اما در نتیجه پیاده سازی نظام تامین مالی به کمک عواید قرارداد، امکان 
تامین مالی بنگاه های اقتصادی تا سقف ارزش قراردادهایی که در دست دارند فراهم 

می گردد. 

طبق آمارهای سال 201۶، حجم جهانی گردش مالی از طریق این شیوه تامین مالی، 
2300 میلیارد یورو معادل 3.5 درصد GDP جهان بوده  است. قاره اروپا سهم 1500 
میلیارد یورویی از این بازار داشته که معادل 10 درصد از GDP این قاره است و چین 
به تنهایی با گردش مالی 300 میلیارد یورو، رتبه اول بهره مندی از تامین مالی بر پایه 
نیز با حجم  عواید قرارداد در آسیا را دارد. کشورهای منطقه نظیر ترکیه و روسیه 
گردش مالی ساالنه حدود 30 میلیارد یورو از این شیوه تامین مالی استفاده می کنند.

پیاده سازی نظام تامین مالی بر پایه عواید قرارداد، نیازمند زیرساخت های قانونی مناسب 
و آیین نامه های اجرایی می باشد. در این زمینه بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای 

اروپایی و شرق آسیا با تصویب قوانین الزم این امکان و ابزار را فعال کرده اند. 
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در ایران نیز استفاده از این امکان نیازمند تعبیه زیرساخت قانونی الزم است؛ بنابراین 
ضروری است مجلس شورای اسالمی، زیرساخت قانونی الزم را فراهم نموده و سپس 

دولت و وزارت نفت، آئین نامه اجرایی آن را تهیه نمایند.

33- ایجاد بانک داده کاالها و خدمات مورد نیاز در بخش انرژی بر اساس 
استاندارد کدینگ با هدف توسعه استفاده از توان داخلی

ایجاد بانک داده نیازهای زنجیره تامین از طریق اصالح سامانه »ستاد«10 و الزام دستگاه ها 
و شرکت های دولتی برای استفاده از این سامانه، اقدامی ضروری برای استفاده از توان 
داخل است. این بانک داده برای کمک به شرکت های داخلی، سیاست گذاری ها، اجرای 
زنجیره  زمینه  در  ارائه خدمات  و  برنامه ریزی ها  سیاست ها،  تاثیر  بررسی  سیاست ها، 

تامین کارکردهای قابل توجهی دارد.

حوزه،  هر  تفکیک  به  تجهیزات  و  خدمات  کاال،  نوع  هر  برای  بازار  حجم  محاسبه 
برآورد ظرفیت ها و توانمندی های بالفعل و بالقوه بخش خصوصی، برآورد دقیق در 
مورد نیازهای کشور به تفکیک نوع و حجم، میزان استفاده از توان داخل در هر حوزه، 
توان  از  آن ها  استفاده  میزان  و  بخش  هر  کننده های  تامین  مورد  در  دقیق  اطالعات 
داخلی، میزان فعالیت و موفقیت شرکت های داخلی در معامالت دولتی و ...، از جمله 

کارکردهای این بانک داده است.

وزارت نفت علی رغم الزام قانونی از سامانه »ستاد« استفاده نمی کند و خود به توسعه 
یک سامانه تدارکات الکترونیکی پرداخته است. این درحالیست که وضعیت سامانه یا 
سامانه های وزارت نفت در این زمینه و میزان کارآمدی آنها به عنوان یک بانک داده، 

به درستی مشخص نیست.

در سال 139۶، 470 هزار میلیارد تومان صرف انجام معامالت دولتی و عمومی شده 

10.	سامانه	تدارکات	الکترونیک	دولت
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است. در صورتی که این معامالت از طریق سامانه »ستاد« انجام شود و بانک داده مبتنی 
بر آن ها ایجاد شود، می تواند منجر به شناسایی و رشد تولیدکنندگان داخلی شود.

بنابراین ضروری است به منظور ایجاد الزام قانونی برای بخش عمومی و دولتی، »قانون 
آیین نامه معامالت دولتی« و »قانون برگزاری مناقصات« توسط مجلس شورای اسالمی 
به گونه ای اصالح شود که با ایجاد و تثبیت یک بانک داده هوشمند از کاالها و خدمات 
مورد نیاز در بخش انرژی بر اساس استاندارد کدینگ، استفاده از توان داخلی توسعه 

یابد.



پیشنـهاد
 »سیاست های کلی نظام در بخش انرژی« 
به مجـمـع تشخیـص مصلـحت نـظام

مطابق با آنچه تحت عنوان »مسیر انرژی ایران« در این کتابچه ترسیم گردید، 
به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد می شود »سیاست های کلی نظام در 
بخش انرژی« را اصالح نموده و متن پیشنهادی در ادامه را جایگزین آن نماید.



باسمه تعالی
سیاست های کلی نظام در بخش انرژی

بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسالمی ایران در در دسترسی به منابع نفت 
و گاز، رویکرد کشور در بخش انرژی عبارت است از »استفاده از نفت به عنوان ماده خام و 
خوراک زنجیره ارزش«، »استفاده از گاز به عنوان نهاده )سوخت( فعالیت های اقتصادی« و 
»استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی«. این موارد 
مبنای  محوری«،  »مردم  و  »برونگرایی«  »درونزایی«،  یعنی  مقاومتی  اقتصاد  اصول  کنار  در 

برنامه های کشور در بخش انرژی خواهد بود. 

بدین ترتیب، سیاست های کلی نظام در بخش انرژی در ۶ دسته عبارت است از:

الف( ساختار اداره بخش انرژی

1- ایجاد یکپارچگی در نظام اداره بخش انرژی از طریق وزارت انرژی و نهاد تنظیم گر مستقل 

2- تفکیک نقش های حاکمیتی و غیرحاکمیتی در بخش انرژی و خروج دولت از تصّدی گری 
در فعالیت های غیرحاکمیتی 

ب( تأمین انرژی

1- اولویت دادن به توسعه میادین مشترک با تاکید بر میادین گازی

2- استفاده از قراردادهای مشارکتی برای توسعه میادین با پیچیدگی و ریسک باال

3- افزایش بازده برداشت از میادین نفتی از طریق
• اولویت دادن به تزریق گاز میادین تحت تزریق نسبت به سایر مصارف گاز 
• بازیافت مستمر و منظم گازهای همراه نفت 

4- بهبود صرفه اقتصادی تولید برق از طریق افزایش ضریب بار شبکه با تاکید بر کاهش 
اوج مصرف

5- افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور از طریق اعطای تضمین دولتی به سرمایه گذاران داخلی

۶- تنوع بخشی به سبد عرضه انرژی از طریق افزایش سهم انرژی بادی و زیست توده



ج( تجارت انرژی

1- متنوع سازی روش های فروش منابع انرژی با تاکید بر عرضه مستمر و منظم نفت خام، 
میعانات گازی و فرآورده های نفتی در بورس انرژی

2- استفاده از ظرفیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی از طریق
• ایجاد شبکه به هم پیوسته برق منطقه ای 
• خرید نفت خام و گاز از کشورهای منطقه و فروش به کشورهای متقاضی 
• صادرات گاز از طریق خط لوله به کشورهای منطقه 
• ایجاد قطب بانکرینگ خلیج فارس 

د( زنجیره ارزش

1- توسعه ظرفیت پتروپاالیشگاهی کشور در سواحل جنوبی با استفاده از سرمایه های داخلی

2- تکمیل زنجیره ارزش با اولویت نفت خام بر اساس مزیت های جغرافیایی کشور از طریق 
ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری در انتهای زنجیره

ه( مصرف انرژی

1- حذف یارانه پنهان انرژی مشترکین پرمصرف در بخش خانگی

2- هدفمند کردن یارانه های بنزین از طریق اعطای سهمیه برابر مصرف به هر ایرانی

3- تنوع بخشی به سبد مصرف انرژی در بخش حمل و نقل با تاکید بر توسعه مصرف گاز 
طبیعی فشرده شده

4- بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان با قاعده گذاری از طریق برچسب انرژی
و( تامین مالی و زنجیره تامین 

1- توانمندسازی شرکت های اکتشاف و تولید داخلی از طریق اعطای مدیریت عملیات توسعه 
میادین به آنها 

2- تامین مالی مردمی پروژه های کالن بخش انرژی با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه
3- استفاده از توان شرکت های داخلی در کسب و کارها و پروژه های بخش انرژی از طریق

• ایجاد زیرساخت های هوشمند شناسایی توانمندی های داخلی 
• تسهیل روش های تامین مالی از منابع داخلی 




