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 دستورکار جلسه:      
 بررسی یارانه های پنهان   -

 سایرموارد -

 

  :شرح مذاکرات 

 ضرورت شفاف سازی یارانه های پنهان باهدف فرصت سازی و تقویت اقتصاد انرژی 

با   ونیسیکماین  جلسه  نیپنجم . ی، زمینه ای را برای کاهش و مهار تورم فراهم می آوردانرژ یحامل ها متیشدن ق یواقع ـ

  دالر   اردیلی م  70   ،   98در سال    ران یا  ی پنهان انرژ  ارانه یبرگزار شد .    ی پنهان حوزه انرژ  ی ها  ارانه یع  وموض  ی بررس   ت یمحور

  ا یرا در دن   یژ پنهان انر  ارانهی  نیباالتر  یسال متوال   3  ی ط  ایران   2019سال   سازمان ملل در برآورد شده است و براساس گزارش 

  ن یکنند.  اگر از ا  ی پرداخت مانرژی  پنهان    ارانه ی  ران یدوم ا  کیو عربستان    ن یاست که چ  یدر حال  نی. اپرداخت کرده است

انرژ  ارانهی  دالر  اردیلیم  70 ق  دالر  اردیلیم  20  ،یپنهان  ک  یواقع   یها  متیبا  دولت  بازگردد،  دولت  خزانه  و کسرمبه     ی بود 

 زمینه ای برای افزایش تورم نخواهد بود .  گری نخواهد داشت و د ی بودجه ا

به آن پرداخته    د یاست که با  یمباحث  نی از مهم تر  ی کیپنهان    یها  ارانه یکه    می هست  ریدرگ  ی با مسائل مختلف  ی در حوزه انرژ

قانون هدفمند    1388مطرح است چنان که از سال    یمساله در کشور ما به طور جد   نیاز دو دهه است که ا  شیب  د یشود. شا

ها را بنا به اهداف    ارانه یدولتمردان    .شود  یاتیعمل  یخوب بایستی به    در ادامهو    آن آغاز شد   دنش   ی اتیها و عمل  ارانهیکردن  

کرد،    یبند   می توان تقس  یاهداف م  نیا به همها را بن  ارانهی  نیکنند که ا  ی لحاظ م  ،هدف مورد نظر  یگروه ها  یبرا  یمختلف 

  ارانه یلحاظ شده اند اما    یسنوات  یآشکار در بودجه ها  ی ها  ارانهیها به پنهان و آشکار است.    ارانهی  میموارد، تقس  نیاز ا  یکی

  ی ها  م یتوجه به تحربا    .  استنظر  اختالف    ز ی. البته در نحوه محاسبه آن ها ن  رند یگ   ی پنهان در بودجه ها مدنظر قرار نم  یها

را    د یتواند تهد   ی پنهان م  ی ها  ارانهی  ئلبه مسا  ی دگیرسد رس   یکرونا به نظر م   وع یاز ش   یدشوار ناش   یاقتصاد   ط یو شرا  کایآمر

  ارانه ی  98دالر در سال    ارد یل یم  75تا   70 های متفاوتی وجود دارد که پنهان نظر   ارانه ی، در نحوه محاسبه    کند   ل یبه فرصت تبد 

در بخش    یاز انرژ   ی ادیبخش ز  نکه ی. با توجه به ا  ستین  ریها به طور کامل امکان پذ   ارانه یحذف کامل    .  پنهان اعطا شده است

نو مورد    یها   یو انرژ   یمصرف انرژ   یساز  نه یبه  ی ها  ته یدر کم  د یموضوع با  نیرسد که ا  ی، به نظر م   شود  یصنعت استفاده م 

  ی، به طور   از مسائل را حل کند   یاریتواند بس  ی آب و برق م  یخدمات  ی شرکت ها  یساز  یخصوص  .    رد یقرار گ  یبحث و بررس 

مسئول    سیاز مناطق انگل  یکیدر    یشرکت فرانسو  کبعنوان مثال ی.    شده است  یخصوص  سیآب در کشور انگل  ساتیکه تاس 

باالتر در   یاست که دهک ها یبه گونه ا  هارانیپرداخت  وهیش  .  نفر را تحت پوشش دارد ونیلیم 7حدود  که  ستآب ا ساتیتاس 

در    نیرسد که مسئول  ی ، به نظر م  کنند   ی استفاده م  ارانهی  نییپا  یبرابر به طور متوسط نسبت به دهک ها  23  ن یمصرف بنز

شود که دولتمردان در مصرف    ی سبب م  یاجتماع  تو تبعا  یاس یآشنا هستند اما اهداف س   قیحقا  نیباال به تمام ا  یرده ها

 .  به آن اذعان دارند  ز یرا انتخاب کنند که خود نهای مختلفی راه  یانرژ
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به ورود به آن    ی رغبت   ی که بخش خصوص  ی عیصنا  ی برا  ن یکنند همچن  افتیدر  د یسوبس  می توانند صادرات دارند  که    یعیصنا 

  ی مصرف انرژ  ی ساز  نه یاگر به  .   د نشو  قی ورود به آن تشو  ی برا   خصوصی  در نظر گرفته شود تا بخش   ارانه ی  د ی، با  حوزه ندارند 

  ص یتخص  ارانهی  ،  آب و برق   یانرژ   مصرف  ی براباید بدانیم که    و   مهم آماده شود  ن یقبول ا  یبستر جامعه برا   د یراهگشا است با

 .  شود  یم  تها پرداخ ارانهی ن یکمتر ست یز ط یو مح، آب    حفظ خاک  یاما برا  ابد ی یم

ی،  جلسه    ادامه   در از  که    گردید ارائه    پنهان  ارانه گزارشی  شد  اعالم  گزارش  این  طی    وه یش   ینیبازب   یبرا   یمناسب  فرصت و 

 .  وجود دارد ی پنهان انرژ ارانهیپرداخت 

 مسکن حل شود  یستی  بادر کشور با ارانهیو   یانرژ مشکل*

  م ی نظر قرار ده  گاز به برق مد   لیتبد   یرا برا   نیگزیجا  یراه حل ها  د ی، لذا با  برق در کشور است  د یمنبع تول   نیگاز مهم تر  ـ

شود که    ی آن لحاظ م  ی برا  ی اتیکه مال  ستلحاظ شده ا  ی اچ پ  ی به عنوان س   یچنان که در قبض برق مردم کشور آلمان بخش

 .  شود می  هدر  یمساله مصرف گاز را به شدت کاهش داده است و برق کمتر نیا

دولتمردان   تصور  واقع  انرژدر سنوات گذشته  در  بود که  اخت  گان یرا  د یبا  یآن  گ  اریدر  قرار  انرژ   ردیمردم  بحث   . ،   ی کاال  ی 

 حل خواهد شد. یز یاز مسائل با آموزش و برنامه ری اریبس با این نگرش  و است ی و مولد صنعت ی ا هیسرما

تومان    اردیلی م  430  یال  420رقم معادل    نیخواهند کرد  که ا  گانیوات را را  لویک  100  ریدولتمردان اعالم کرده اند مصرف ز

نسبت به    د ی با  میهست  ی مصرف انرژ  یساز  نهیاگر به دنبال به  .  شوند   قی تشو  یانرژ   نهیمردم به مصرف به  ب یترت  نیاست تا بد 

نسبت  ینظام مهندس  د ی. چنان که با دارد  یدرصد پرت انرژ  36چرا که  مسکن به طور ساالنه  ، می مسکن اقدام کن یساز قیعا

مساکن   یساز قیارزان است مردم نسبت به عا ی در حال حاضر انرژ کهآن  لی. متاسفانه به دل مساکن اقدام کند  یساز قیبه عا

است که رقم    یدر حال  ن ی، ا  شود  ی ف اجاره مسکن مدرصد حقوق کارگران صر   80  ی ال  70در کشور ما    .   کنند   یخود اقدام نم

  نه یبه به د ی، نبا  حل نشود نییپا یکه مشکل مسکن در دهک ها ی. لذا تا زمان  است نییپا اریکشورها بس ریاجاره مسکن در سا

کاهش    یراهکار برا   ن یاول  و  با مسکن حل شود   د یدر کشور ما با  ارانهیو    ی مشکل انرژ   گرید   انی. به ب  بود   دوار یام  ی انرژ  یساز

   .   به قبوض برق است ی. اچ. پیافزودن س  ی مصرف انرژ

 .  تهایی را بهمراه داردر یمغا یمصرف انرژ  یساز  نهیبه یها استیبا س  یکردن انرژ گانیرا *

  ی م   اده یکه در کشور ما پ  ی کردن برق به نحو   گان ی. را  مواجه است  یفراوان   ی با چالش ها  ی ها در حوزه انرژ  ی گذار  استیس   ـ

دچار مغایرتهای    یمصرف انرژ  یساز  نهیبه  یها  استیبا س   یکردن انرژ   گانیقطعا را  .  افتد   یاتفاق نم  ایدن  ی کجا  چیشود در ه

شود می  انرژبرای  و    گوناگونی  حوزه  آورد    ی فعاالن  می  بهمراه  را  زیادی  بهتر  مشکالت  لذا  اد   است.  مطال  ن یر  عات  مباحث 

بیشتری کارشناس  پذ   .   رد یصورت گ   ی  رقابت  امکان  تر  ی کی  ع ی صنا  یر یعدم  پ  ی مسائل  ن یاز مهم  شدن    گانی را  ی است که در 

و فوالد    یکاش   مان،یصنعت س   گری؛ چرا که د  شود   یحاصل م  عیصنا  ی برا  یانرژ   متیق  شیو افزا  یمصارف خانگ   ی برا  یانرژ

  و برای   به کل مردم داده شود  یانرژ   ارانهی  .  شود   ی م  ی ری همجوار رقابت کنند و از صادرات آن جلوگ  یتوانند با کشورها   ینم

ها اجتماعجامعه    نییپا  ی دهک  گردد بیشتری    ی عدالت  افزا  ن یا  شنهاد یپ  .    لحاظ  که  از حوزه    ی انرژ   متیق   ش یاست  ابتدا 

 شود. لیتحم  عیبر صنا یفشار  نهانپ ی ها یاز حوزه انرژ  د ی نبا که، چرا آغاز شود یخانگ 
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هدفمند   ی ری گ  م یتصم  د یبا   موقع  ارانه ی  ی در خصوص  با  متناسب  باشد   ت یها  هدفمند   استان  مبحث  فراگ  ارانه ی  ی،  و    ر یها 

گاز   یدر بحث ارزش حرارت  .   ارائه داد   یات یآن راهکار عمل یموضوع تمرکز کرد و برا  نیاز ا  ی صرفا بر بخش  د یاست لذا با  دهیچیپ

از    یتر  نییپا  یارزش حرارت  رانیخانگ   شگاه یمجاورت با پاال  لیبه دل  ی. در واقع استان خراسان رضو   میبا مشکل مواجه هست

. به    گاز باالتر است  ی ارزش حرارت  میشو  یم  کیجنوب کشور نزد  وکه هر چه به سمت مرکز    یدر حال   میکن  یم  افتیگاز در

به صنا  یپنهان  ارانهی  گرید  انیب م   ی انرژ  ع یکه  اعطا  ب  نه ی ، هز  شود   یبر در شرق کشور  ا  یبرا   یشتر یتمام شده    ن یمحصول 

  یها  یبررس   بامساله را    نیتوان ا  یو م  مطرح شد   یدولت و بخش خصوص  ی گفت و گو  یموضوع در شورا  نیشرکت ها دارد. ا

  ، گاز برگزار شود   ، برق  سازمان آب   ن یبا حضور مسئولانرژی    ونیسیکم ی شود جلسه بعد   ی م  شنهادی.  پ  رساند   جه یبه نت  شتریب

درآمد شرکت آب،    ان یم  ،    سازمان ها تضاد منافع   ان یرابطه م  ن یچرا که در ا  ،   رد یخصوص شکل بگ   ن یدر ا  یموضوع چالشو  

 برق و گاز وجود دارد. 

کمک به    یشده و در راستا   ی زی مال برنامه رمساله هدفمند و کا  نیشود اما ا  یپرداخت م   شرفتهیپ  ی در کشورها  یانرژ   ارانهی  ـ

  ن یا  ی بر رو،    ی داخل  استگذارانیس   ی ؛  انرژ   ی ها  ارانه یدر حوزه    .   است  ی انرژ  ه ی رو  ی از مصرف ب  ی ریو جلوگ  د ی، تول  صنعت

  ی برا   یدولت   نیدر سطح مسئول  ی جدی  و عزم  زه یو مهم تر آن که انگ   بیشتری انجام دهند    یموضوعات مطالعات کارشناس 

پنهان و آشکار    ارانهی  یاعطا  جینتا ومتاسفانه جامعه ما در حالت فورس ماژور قرار دارد      .ی ایجاد شود  انرژ   یها  ارانهیاصالح  

شکل    نیها به بهتر  ارانه یکه در زمان جنگ    نیا  و   باشد   ، بهداشت و درمان نمود داشته   مختلف حمل و نقل  ی در حوزه ها  د یبا

 شد. می  م یدر سطح جامعه تقس

در مصارف    ی اتالف انرژ  زانیم  نیشتریچرا که ب  ،  می مصرف هست  یساز  نه یبانوان به به  ژه ینگرش مردم به و  ر ییتغ  ازمند یما ن  ـ

صرفا  . در گذشته    بانوان ارائه دهند   یآموزش مناسب را برا  د یاربط بیذ  ی اساس دستگاه ها  نی. بر هم  افتد   یاتفاق م  یخانگ 

  مردم نهاد  یسازمان ها  قیتوان به آموزش از طر یمتری   گسترده  سطح گرفت اما در یصورت م  مایصدا و س   قیطر  زآموزش ا

 کرد.  ه یتک  غیره، خانواده ها و

 کرد :  آماده را و جامعه  مردمبرای تغییر قیمت های حامل های انرژی بایستی 

  ر ییتغمناسبی به جهت تغییر قیمتها فراهم شود و سپس    بایستی بستری    مردم جامعه  و   یصنعت  یواحدهادر ابتدا برای  ـ   

  م یتصم  گرید   ی . از سو  در نظر گرفته شود   ی شتیمشکالت مع  صورت پذیرد و در این میان نیز  یانرژ   ی حامل ها  یها  متیق

  م ی توان تصم  ی نم  ی انرژ  ی ها و حامل ها  ارانه ی  ی در خصوص هدفمند .    شود   ی به صورت روزمره اتخاذ م  ز ین  ی دولت  ی ها  ی ریگ

تغ   اتخاذ کرد   یبلندمدت با  تغ  ر یی، چرا که  امکان  دارد نیز  ها    استیس   ریی دولت  انرژ   ی چالش هالذا    وجود  را    ی حوزه  همگان 

   رسید.  دلخواه  جه ی شود بتوان به نت یی در کوتاه مدت اخذ و اجرا  ماتیاگر تصم د ی. شاکند   یمدچار سردرگممکن است 

همچون نحوه    ی . موارد  رد یانجام گ   یینها  ی جمع بند   و مطرح    ی مصرف انرژ  ی ساز  نه یبه  ته یکم  بحث یارانه های پنهان در   ـ

  ی )برق کاال  استگذارانینگرش در س   ریی، تغ  ر قبوض برق د  ی. اچ. پی تحت عنوان س   ی فی ، لحاظ کردن رد  گاز به برق   لیتبد 

عا  یا  هیسرما به  یساز   قیاست(،  و  انرژ   ی ساز  نهیمسکن  منازل   یمصرف  پ  در  س   ینیب  شی ،  پیواحد  اچ.  مصرف    یبرا  ی . 

در    یساز  نهیدر به  یساز  فرهنگ   تیاولو  ،  ینرژ ا  متیق  شیدر صورت افزا  عیصنا  یری، عدم امکان رقابت پذ کنندگان عمده  

گاز در    ی، آغاز کردن ارزش حرارت  موجود  ی اعمال تعرفه ها  توجه به دهک های پایین جامعه در،    خانواده ها   در  ی مصرف انرژ

  ی ها  ونیسی کم  ندگان ی، دعوت از نما  در خانواده ها  ی مصرف انرژ  یقرار دادن بانوان در خط مقدم آگاه ساز   ت ی، اولو  بحث گاز
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ع  موارد جماز جمله    و هزینه مسکن  خانوار  نه یتعادل در هز  جاد یا  ، ی و مراجع ذیصالح و مرتبط  اسالم  ی شورا  س مجل  ی تخصص 

 این جلسه بود.   بندی 

   مصوبات جلسه:

 :دراین جلسه مقررگردید 

و    ردیانجام گ  یینها  یجمع بند با توجه به مسائل زیر    ومطرح    یمصرف انرژ  یساز  نهیبه  ته یکم  بحث یارانه های پنهان در  -1

 نتیجه به کمیسیون اعالم گردد 

 . گاز به برقمصرف  لیتبد  -2

 مصرف کنندگان عمده ی برا ی . اچ. پیواحد س   ین یب شیپ و  بر قبوض برق ی . اچ. پیتحت عنوان س  ی فیلحاظ کردن رد -3

 در منازل  یمصرف انرژ  ی ساز نهیمسکن و به ی ساز قیعا -4

 ی نرژا متیق  شیدر صورت افزا عیصنا  یر یعدم امکان رقابت پذ  -5

 خانواده ها  در  یمصرف انرژ در   یساز نهیدر به  یساز فرهنگ  ت یاولو -6

 موجود   ی اعمال تعرفه ها توجه به دهک های پایین جامعه در  -7

 گاز در بحث گاز   ی آغاز کردن ارزش حرارت -8

 در خانواده ها   یمصرف انرژ  ی قرار دادن بانوان در خط مقدم آگاه ساز ت یاولو -9

 ذیصالح و مرتبط ی و مراجع اسالم یشورا  س مجل  یتخصص ی ها ونیسی کم  ندگانیدعوت از نما  -10

 و هزینه مسکن  خانوار نه یتعادل در هز  جادی ا -11
  : جلسه  نحاضری

   آقایان:

 -کمالی فهیم-مدنی –وارسته  –نمازی   -کفاش -خوشحال  -سالمی -نصرآبادی 

  خانمها  

 آزاده  -مالرضایی  

 غایبین جلسه : 
 آقایان : 

 رئیس الساداتی  -اسماعیلی -بشیرنژاد–بامشکی  –منصوریان 

  خانمها  

 اورعی   

 


