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1400سال  –های انرژی آزادسازی بازار حامل  

 های انرژیکل حاملبازار آزادسازی پرده دوم: 
 ...(اول بخش) ادامه از قسمت قبل

و خادمان مطبوعات  کارانبسورد زبان اقتصاددانان و کا« یارانه پنهان انرژی»اصطالح  دوبارهاین روزها 
اصوالً آنچه به عنوان دهد. حملۀ ضدمردمی جدیدی را می نوید افتاده کهجمهوری اسالمی  وابسته

آمیز است برای تحریف ی، مفهومشودو تبلیغ میمصطلح  در بین این جماعت« یارانه پنهان انرژی»
آنان با اتکا به این مفهوم کردن سازوکار واقعی سوداندوزی دولت از منابع طبیعی عمومی. پنهان 

انه پنهان یار »ای را تحت عنوان دولت ساالنه هزینهکنند که گویا مخدوش چنین به ذهن مردم القا می
کنند، برای پرداخت میبنزین  خرید   مبلغی که امروز مردم بابتحال آنکه مثالً  ،دهدبه مردم می« انرژی

کند. ر هم کفایت میهای مربوط به تولید بنزین و تداومش در داخل کشور و حتی بیشتپوشش هزینه
تولید  هشود که حکومت قیمت این کاالی تماماً تولید داخل را نه برمبنای هزیناز جایی آغاز می دعوا

و از تفاوت قیمت ریالی و دالری  کند ریالی آن، بلکه برمبنای قیمتش در بازارهای صادراتی محاسبه می
همین مثال  .شودزاییده می« یارانه پنهان انرژی»آمیز داخل و خارج است که مفهوم مخدوش و تحریف

این همانقدر مضحک است که مثالً  های انرژی مثل گاز و گازوئیل نیز تعمیم دهید.را به دیگر حامل
« مریکاآ»را به قیمت گوجه در بازار « ایران»دولت از شما انتظار داشته باشد یک کیلو گوجۀ تولید داخل 

 !دهیممی« یارانه پنهان کشت»نت بگذارد که داریم و تازه بر سر شما م بخرید

 متیق امیدر آن ا کهیرا محقق کرد، بطور  نشیبنز  کردنیدالر یایاز رؤ یحکومت بخش ۹۸در آبان 
حال سقوط آزاد و  نیفارس( رساند. با ا جی)فوب خل اشیصادرات متیق %۶۰را به  رانیآزاد در ا نیبنز 

شده را در دهان حاکمان گس کرد.  ختهیر  یهاخون نیر یدر برابر دالر، طعم ش الیوار ارزش ر موشک
طمع باعث شده که مجدداً شکاف قیمت ریالی و دالری بنزین  ،۹۸که دو سال بعد از آبان  یبه نحو

 . کند)یعنی دالری کردنش( عود ۀ آن حکومت برای آزادسازی دوبار

 !های انرژیآزادسازی بازار کل حاملاین بار اما هدف، رفتن تا ته خط است: 

که در کمیسیون انرژی مجلس تدوین و منتشر شده « طرح وان»ضد مردمی در کلیات  هنقشۀ این حمل
بنای »)به نام  به رئیسی اقتصادی پیشنهادی اتاق بازرگانی هقابل ردیابی است. طرحی که با جزئیات  بست

زند و گویی هر دو صادره از یک اتاق فکر واحد هستند. در این طرح به طور خالصه بازار مو نمی«( ایران
ای حداقلی برای شود و به هر خانوار سهمیه« دالری»همان یا « آزاد»های انرژی قرار است کل حامل

)وان( داده شود و مصرف )اعم از برق و بنزین و گاز و گازوییل و...( در قالب یک واحد انرژی تجمیعی 
البته از آنجایی که چنین طرحی چونان شود! ها حساب با آنشان، به قیمت روز جهانی مازاد بر مصرف

« تدریجی»کنونی عمل خواهد کرد، برای نیل به آن آزادسازی  های ویرانگر بر اقتصاد نیمه مخروبزلزله

https://ksazmandeh.com/?p=6614
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https://static1.eghtesadonline.com/servev2/D1PWsigxHiJB/b54EPYiYwLU,/%DA%86%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_27_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_1400.pdf
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آب ؛ سنگر اول برق، سپس گاز و ار گرفتهقر  های انرژی به شکلی جداگانه در دستور کارهر یک از حامل
 به دنبالش بنزین و گازوئیل.و 

ای بوده که دارترین کانون حملهاولین و اولویت« برق»های انرژی باال، تا این لحظه چون از میان حامل
ش ترفندها و شگردهای پیدا و پنهان را به خود دیده، در اینجا بهآزادسازی قیمت رنگ   ۱۴۰۰در سال 

 .خواهیم پرداخت

 : از قطع به قبض۱۴۰۰برق 
برای بخشی از نجومی  هایقبضبار صدور اینامسال، های مکرر برق در تابستان داغ بعد از قطعی

مشابه سال  هدور  آور بود؛ از دو تا ده برابر  ها برای برخی مشترکین حیرتغوغایی به پا کرد. رقم مردم
 قبل!

تابستان محل داد و بیداد مردم عصبانی از سوختگی لوازم خانگی بود، ادارات برق که در روزهای اول 
شده بود. در برخی نقاط مثل بدل های نجومی برق محل جدال بر سر قبض به حاال از شهریور و مهر

ها و تجمعات انفرادی و جمعی دیگری مخالفت ؛استان گلستان اعتراضات شکلی جمعی به خود گرفت
های میلیونی تکرار شد، به نحوی که در اواخر مهرماه مجلس نیز خصوصاً در نواحی روستایی علیه قبض

اما دست آخر هم ماجرا با  ؛را بگیرد« های نجومیقبض»ژست رسیدگی به زیر فشار مردم مجبور شد 
 سکوت ماند!ها ماعالم اداره برق به قسطی کردن قبض

 اجرای آزمایشی آزادسازی کامل قیمت برقای بود از در حقیقت آنچه تابستان امسال اتفاق افتاد، جرقه
تشخیص داده شده « خیلی پرمصرف»کشور( که  تیاز جمع %۳به  بیهزار خانوار )قر  ۸۵۰برای حدود 

این آزادسازی سه ماهه، های متضرر ، دولت. با اینحال توضیح خواهیم داد که چرا برخالف ادعای بودند
 ند.اهشهری بود ههای فقیر روستایی و حاشیاتفاقاً بخشی از خانواده

 سازیوارونهو « الگوی مصرف»حکومت در ده سال گذشته چطور با دو اهرم که  خواهیم گفتهمچنین  
ً  «گذاریمدل پلکانی قیمت»  کنندگان میانیمصرفقیمت برق را بر روی حداکثرسازی بار اصلی  اتفاقا

 ثروتمند. باالیی و کنندگان گذاشته و نه مصرف

 نفع کدام طبقه؟ به :سازی قیمت برقپلکانی

 شیافزا %۱۳۵برق را به ناگهان  متیق «هاارانهی یهدفمندساز»که حکومت در طرح  ۱۳۸۹سال از 
-هر کیلووات تر به ازایپرمصرف مشترک   ،پلکانیگذاری برق به شکلی پلکانی درآمد. در نظام داد، قیمت

مشترک  نسبت به انرژی واحدهمان  قیمت تر ازنگرا مبلغی ،مازادی که مصرف کند برق   ساعت
که  شد گذاشتهدر واقع پلکانی کردن قیمت برق ظاهراً با این توجیه  .پردازدمیاز خودش تر مصرفکم

 کند. برای مثال در حفاظتم بینانسلیو از منابع   ثروتمند و فقیر را کمتر هکنندشکاف بین مصرف
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( در صفحه اینستاگرامش معروف تابستان امسال انتشار قبض برق یکماهه علی کریمی )فوتبالیست
پُر ! 1یک خانوار میانی استسال  ۲برق یک ماه معادل مصرف  فقط طیداد که مصرف برق او نشان می

َ »بین  کردن این شکاف همیشه از اهداف پلکانی کردن قیمت  «کنندگانمصرفکم»و  «کنندگانرمصرفاَب
توزیع و تناسب » ، نحوه«پلکان»تر از نفس وجود مهم اما این فقط ظاهر ماجرا است. برق معرفی شده.

کنندگان کند بار واقعی افزایش قیمت برق بر روی کدام دسته از مصرفاست که مشخص می «پلکان
  .افتدمی

هدفمندی( در حوزه برق است، قیمت هر کیلو وات ها )مربوط به سال آغاز حذف یارانهنمودار زیر که 
بینید هر . همانطور که در نمودار میدهدنشان می کنندگانساعت برق را برای هفت دسته از مصرف

محاسبه  باالتری با نرخقبلی  هها نسبت به پلقدر مصرف مشترکین بیشتر باشد، مازاد مصرف آن
 لوواتیک ۳۰۰تا  ۲۰۰ماهانه بین  مصرف   سوم باشد )یعنی همثالً اگر مصرف یک خانواده در پل شود.می

 شود.قبلی دو برابر محاسبه می هنسبت به پلمازاد مصرفش  ساعت هر کیلوواتساعت( قیمت 

 
 هایپله که بیشترین جهش و ارتفاع قیمتی در شویمدقت کنیم، متوجه میاگر به شکل و تناسب پلکان 

باالتر هستیم. درحالیکه اگر  هایو برعکس شاهد تخفیف ارتفاع قیمت در پلکان رخ داده سه و چهار

                                                           
مصرف  نیانگیم کهیبود، درحال ساعتلوواتیک ۶۲۸۰( معادل ۱۴۰۰خرداد مصرف برق علی کریمی در مدت یک ماه ) 1

 بوده است. ۱۳۹۹در سال  ساعتلوواتیک ۲۵۰هر خانوار حدود  یبرا رانیماهانه برق در ا



 

4 
 

1400سال  –های انرژی آزادسازی بازار حامل  

 در مدل فعلیشد، اما ها بود قاعدتاً ارتفاع پلکان باید به تناسب مصرف بیشتر میهدف تنبیه پرمصرف
قیمت برق،  ساالنه افزایشبا  ها. در طول این سالشدهترسیم کننده میانی ضرر مصرفپلکان به شکل 

 حفظ شده. به همین شکل همچنان این تناسب پلکان 

 

 

ها سال نیدر طول ا د،ینیبی. همانطور که مدهدیرا نشان م یدهه از آغاز طرح هدفمند کی یط )مناطق عادی( یبرق خانگ متیق سهیمقا باالدو نمودار 
 ها کماکان دست نخورده مانده است.شکل و تناسب پله اما افته،ی شیهر پله افزا یاز دو برابر برا شینمودار( ب یبرق )محور عمود متیق

با یک مثال ، بهتر است مداشته باشی قیمتی برق پلکان تناسب غیرمنطقیبرای اینکه درک ملموسی از 
 لویک ۲۰۰در مرز پله دوم باشد ) ۱۴۰۰آبان  مصرفش دررا فرض کنید که ای خانواده. اش کنیمبررسی

مصرف کند  شتریب دیساعت در ماه جد لوواتیک ۱۰خانواده فقط به اندازه  نیوات ساعت در ماه(؛ اگر ا
در مرز پله چهارم  یا. اما اگر خانوادهابدییم شیافزا %۷۰ساعت(، قبض برقش ناگهان  لوواتیک ۲۱۰)

ساعت بیشتر و افتادن  لوواتیک ۱۰خانواده با مصرف  نیمساعت مصرف در ماه(، ه لوواتیک ۴۰۰باشد )
 .2شوداضافه میبه قبل نسبت  %۵پنجم، قبض برقش فقط  هدر پل

                                                           
 ۱۴۰۰ -مربوط به تعرفه برق مناطق عادی محاسبات  2

 ساعت مصرف:کیلووات ۲۰۰هزینۀ برق خانوار برای 
100 (kwh) * 60 = 6,000 Toman 
100 (kwh) * 70 = 7,000 Toman 
6000 + 7000 = 13,000 Toman 

 ساعت مصرف:کیلووات ۲۱۰هزینۀ برق خانوار برای 
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 سه و چهارخانوارهای پلکان  دوش افزایش قیمت را رویبه عبارتی نظام پلکانی کنونی مرکز ثقل 
دالیل دهیم، تطبیق میبرق در بخش خانگی  کل توزیع مصرف را بر نمودار نکتههمین . وقتی انداخته
 شود.می ترواضح تصمیمیچنین 

 
 های مجلسمنبع: گزارش مرکز پژوهش - ۹۷توزیع مصرف برق خانگی در سال 

 اضافه شده است(از سوی نویسندگان های رنگی )قسمت

                                                           
100 (kwh)  * 91.3 = 9,130 Toman 
100 (kwh) * 106.1 = 10,610 Toman 
10 (kwh) * 227.8 = 2,278 Toman 
9,130 +10,610  +2,278  = 22,018 Toman 

 ساعت مصرف:کیلووات ۴۰۰هزینۀ برق خانوار برای 
100 (kwh)  * 91.3 = 9,130 Toman 
100 (kwh) * 106.1 = 10,610 Toman 
100 (kwh) * 227.8 = 22,780 Toman 
100 (kwh)  * 410 = 41,000 Toman 
9,130 + 10,610 +22,780 +41,000 =83,520 Toman 

 مصرف: ساعتلوواتیک ۴۱۰هزینۀ برق خانوار برای 
100 (kwh)  * 91.3 = 9,130 Toman 
100 (kwh) * 106.1 = 10,610 Toman 
100 (kwh) * 227.8 = 22,780 Toman 
100 (kwh)  * 410 = 41,000 Toman 
10 (kwh)  * 471 = 4,710 Toman 
9,130 + 10,610 +22,780 +41,000 + 4,710 = 88,230 
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 ۶۰۰ساعت و سر جمع  لوواتیک ۱۰۰دامنه مصرف شش پلکان اول هر کدام  درحالیکه طبق نمودار باال 
 ۶۰۰۰پرمصرف تا  یلیخ ن  یشده، اما در پله آخر دامنه مصرف مشترک نییساعت تع لواتیک
را مورد « کنندگاناَبَرمصرف» نیا یفعل یگذارمتینظام ق ی! به عبارترودیهم م شتریو ب ساعتلوواتیک

کرده است.  عیپله تجم کیاز ده برابر مصرف  شش پلکان نخست را در  شیقرار داده و تا ب ژهیلطف و
ً در پله هفتم ب یمتر ۲۰۰ساکن در مسکن  ۀخانواد کیتعرفه برق  یعنی نیا ( با فتدی)که احتماال

 نخواهد داشت. یتفاوت کندیم یزندگ یمتر ۳۰۰۰ یالیکه در و یانوادهخا

از  %۷.۲معادل « کنندگاناَبرمصرف»از  %۰.۲ میکه بدان شودیتر ممهم ییموضوع خصوصاً از جا نیا
 هکه هر یک به تنهایی به انداز  طرفیماز ثروتمندان  یتیبا اقل یعنی.  کنندیکشور را مصرف م یبرق خانگ

نظام  از طرفی وکنند )ویالهای بزرگ( را در یک ماه مصرف می  میانییک خانوار   برق دو سال مصرف
یکسان  دارند،مصرف  شانبه اندازۀ یک دهمبرق آنان را با کسانی که  هپلکانی کنونی عامدانه تعرف

 !است گرفته

افزایش پلکانی قیمت، بر روی  بار بیشترین چطور کند کهید مییتأادعا را  ایندر عین حال قبلی مودار ن
در پله  )قسمت قرمز( کهمشترکین پرمصرف درحالیکه  ؛میانی )قسمت نارنجی( سرشکن شده مشترکین

نظام  منتفعبیشترین  ،شدمی و قاعدتاً مرکز ثقل نظام پلکانی باید به آنجا منتقلاند جمع شده هفتم
 .هستند کنونیگذاری قیمتپلکانی 

 ینییبار به نفع طبقات پا نیرا ا یبرق خانگ یگذارمتیق یحکومت ادعا کرد که نظام پلکان ۱۴۰۰سال در 
در نظر گرفته  یکنندگانمصرف یبرا متیق شیافزا %۷که  یداده، به نحو رییتغ ییو به ضرر طبقات باال
کنندگان  خارج از چهارچوب مصرف یبرا متیق شیافزا %۲۳مصرف کنند و   نهیبه یکه در چهارچوب الگو

و عوارض برق،  اتیدارند، عالوه بر مال نهیکه مصرف به یکسان دی. حال بماند که اصالً چرا بانهیبه یالگو
سال  یمتیدر نمودار ق دیجد یهاداشته باشند ؟ اما با ا عمال نرخ نهیهز  شیافزاساالنه هم  یبه شکل
 است. روی مشترکان میانیهمچنان بر  برخالف ادعای حکومت که بار اصلی بینیممیمجدداً  زین ۱۴۰۰
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  1400 خرداد تا اسفندمناطق عادی   برق خانگی تعرفه

 

 هفتم   هپل گذاری برق درکه الگوی قیمت 3کوچکی بود هبرق امسال، تبصر  گذاریقیمت هنامآییندر ه البت
ً  راستان بتافصل   ،چین قرمز()خط کردمیمتفاوت  های پیش از آن(ل )یا سالبقیه سانسبت به  استثنائا

برای اولین د و حاال شدنمیچهارم تنبیه  هکنندگان پلمصرفبا کنندگان این پله مشابه مصرفبه طوریکه 
ها همین موضوع هم بود که صدای بخشی از سلبریتی در شکل  پلکان، دو مرکز ثقل پدید آمده بود.بار 

با  دولتها نرفت، بلکه فقط بر روی آننیز بار این افزایش قیمت  که نشان دادشواهد را درآورد. اما 
و ثروتمندان « کنندگانابر مصرف»بخشی از اقشار فقیر )خصوصاً در نواحی روستایی( با یک کاسه کردن 

  .زیر ضرب گرفتنیز را آنان هفتم،  هدر پل

 

                                                           
کیلووات ساعت در مناطق عادی باشد(، معادل  ۶۰۰مازاد  مصرف  دو برابر الگوی بهینۀ مصرف )یعنی مصرفی که باالی  3

 تومان(. ۸۲۰شد )حدود تجدیدپذیر حساب میقیمت برق  
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 خانوار هرسقف مصرف مجاز برای 
که « ارزش ریاضی»اول از کجا کشیده شود، نه یک  هگذاری انرژی، اینکه پلپلکانی قیمتدر نظام 
کند که یک حکومت دارد تعیین می یعنی اینکهطبقاتی دارد. جایگاه پلکان اول و دوم کامالً معنایی 
 فادهاستکامپیوتر از کارگری حق دارد چند المپ در روز روشن کند؟ چند ساعت تلویزیون ببیند یا  هخانواد

  ...یا گرم کند و خنک کند؟ چند ساعت خود را 

 یساعت در ماه بوده، جمهور-لوواتیک ۲۵۶خانوار در سال گذشته درحالیکه میانگین مصرف برق 
 محاسبات»دهه هشتاد ادعا کرد که با  مهی( در نی)هدفمند هاارانهیپروژه حذف  یاز ابتدا یاسالم

 لوواتیک ۲۰۰ ری)ز  یرانیهر خانواده ا یبرق برا نهیمصرف مطلوب و به یبه الگو «یعلم»و  «قیدق
« محاسبات علمی»از این هیچگاه هم ندی با ر   . البته4رسیده است سال رگرمیفصول غ یساعت( برا
بیش میانگین مصرف برق خانوار در وضعیت کنونی مبنایی  شود بر چهمعلوم برداری نکرد تا خود پرده

  !و باید کمتر شود؟ تشخیص داده شدهاز نیاز ضروری 

به  با ایران مشابهت دارند(  اقلیمیی خاورمیانه )که به لحاظ حداقل در مقام مقایسه با سایر کشورها
چنانکه پشتوانه است. گزاف و بی برق خانگی در ایران ی پرمصرفیتوان نشان داد که این ادعاراحتی می

نصف میانگین کشورهای خاورمیانه و کمتر از سرانۀ مصرف برق خانگی در ایران  دهد کهآمار نشان می
 هم درحالیکه دسترسی به لوازم خانگی استاندارد به وضوح برای مردم کشورآن ریقاست. شمال آف
 است. ترمحدود

 

                                                           
 ۸۲که حدود  ییشده که از آنجا نییور به طور جداگانه تع پنج منطقه آب و هوایی کش برایبرق،  هبهینالگوی مصرف   4

 برای سهولت  اند، بندی شدهمابقی در مناطق گرمسیری دستهدرصد  ۱۸کشور و  یدر مناطق عاد یدرصد از مشترکان خانگ
  ایم.گرفته در مناطق عادی کشور بهینه الگوی مصرفرا معیار  ،مقایسه
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 سرانۀ مصرف برق در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا.
کیلووات ساعت  ۲۰۰۴میانگین سرانۀ کشورهای منطقه  (5در دسترسای سال  آمار مقایسه آخرین)به عنوان  در این سال

 6که معادل بیش از سه برابر سرانۀ مصرف خانگی برق طی همان سال در ایران است. منبع در سال بوده
 

تر ای بوده برای آنکه خط مصرف مجاز پایینبنابراین کوبیدن بر طبل دروغین پرمصرفی برق مردم، بهانه
د و درآمدهای دولت یا عمال شود و عوا تری از مردمبر سطح وسیعقیمت  پلکانی  مجازات کشیده شود تا 

َ از ق    .نیست« الگوی مصرف»با خط دولت  این تصویر کاملی از دزدیل قبوض برق بیشتر. اما هنوز هم ب

که آن زمان  بالتغییر مانده دولت« الگوی مصرف بهینه»مقدار درحالی تا اآلن  نیمه دهه  هشتاد از
در  هم هایارانه که این دادمیهای زیادی مصرف یارانههای کمالمپ برای ترویج استفاده از دولت
های موج ،بهینه استاندارد و لوازم خانگی قدرت خرید. در ثانی کاهش 7اندهشدهای اخیر حذف سال

به  تاپ و موبایل()کامپیوتر و لپ جدیدی رواج استفاده از وسایل دیجیتال اخیر، یهاگرمای هوا در سال
جویان و دورکاری آموزان و دانششدن تحصیل دانشعنوان ابزار تحصیلی و همچنین مجازی و خانگی

                                                           
کشور را منتشر کرده بود  ینچندبرق ای از سرانه مصرف خانگی نمودار مقایسه در مطلبی  خبرگزاری فارس ۰۰۱۴در تیر  5
مواردی سرانۀ مصرف شد که در آماری کشورها مشخص میبود و با جستجو در اینترنت و منابع  آمیخته به تحریف و دروغ که

 برخی کشورها چندین برابر کمتر نمایش داده شده است.
6 https://www.nationmaster.com/country-info/group-stats/Middle-Eastern-and-North-
Africa/Energy/Electricity/Consumption-by-households-per-capita  

 یانرژ یورسازمان بهره رعاملیبه نقل از مد – ۹۴خرداد  –نیوز برق  7
www.barghnews.com/0002SI  

https://www.nationmaster.com/country-info/group-stats/Middle-Eastern-and-North-Africa/Energy/Electricity/Consumption-by-households-per-capita
https://www.nationmaster.com/country-info/group-stats/Middle-Eastern-and-North-Africa/Energy/Electricity/Consumption-by-households-per-capita
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« مجاز الگوی مصرف»مقدار کوچکترین تأثیری در یک هیچکرونا  هدور اجباری بخشی از کارمندان در 
  !نداشته است دولت

از جمعیت کشور   %۳۰کند است که حکومت ادعا می« الگوی مصرف» تصنعی برمبنای همین مرز
را « پرمصرفی»اصطالح کند تا این بهها بازی میدر رسانه %۳۰و مدام با این آمار  8هستند« پرمصرف»

. درحالیکه نشان دهدجامعه « سه دهک باالیی»عیناً  و این سی درصد را جا بزند« ثروتمندی»معادل 
ها و در شهرستان« مسکن غیرآپارتمانی»)جمعیت خانواده( و فراوانی « بُعد خانوار»مثل فاکتورهایی 

را  های سه تا ششدر پله مشترکین «ثروتمندی»با  «پرمصرفی» معادل گرفتن روستاها نه فقط این
آنان را به خاک سیاه  نیز در پله هفتم زحمتکشانای از دستهبا جای دادن  حتید، بلکه کننقض می

 .نشانده است

 تملک که هرچند دهدنشان می« ۹۸هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال »به طور مثال بررسی آمار 
مورد در ولی سطح رفاه و برخورداری دارد،  مستقیمی با لوازمی مثل ماشین ظرفشویی و مایکروفر ارتباط

درآمد به خانوارهای کم دهد کهیعنی آمار نشان میوسایل گرمایشی برقی این ارتباط معکوس است. 
گرمایشی برقی دارند تا کشی، تکیه بیشتری بر استفاده از وسایل دلیل محرومیت  بیشتر از گاز لوله

کنند در اولین وارهایی که برای گرمایش از برق استفاده میخانوارهای پردرآمد. تاحدی که تعداد خان
به طور متوسط  . همچنین9است درآمدیبرابر تعداد همان خانوارها در بیشترین دهک  ۵ درآمدکمدهک 

 شکل مشابهیکند. به تکیه می بر برق نیمه پایینی جامعه دو برابر بیشتر از نیمه باالیی برای گرمایش هوا
پایین بطور متوسط دو برابر  هایدر خانوارهای دهک نیز برق به عنوان سوخت آبگرمکن استفاده از

 خانوارهای دو دهک باالست.

ً  )که هم استفاده از کولر گازی در مورد  برخالف تصور رایج برابر کولر آبی مصرف برق دارد( ۶تا  بعضا
 دهد کهنشان می همان سال آماربطوریکه  های ثروتمند نیست،منحصر به خانوادهاین وسیله 

کولر گازی ها از آن %۱۰ثابت و  یدرآمدتر  جامعه بطور متوسط از کولر گازکم ۀمین یخانوارها %۱۲حداقل
ای حتی در آنجاست که اگر در خانه اعداد و ارقاماهمیت این  کنند.متحرک برای سرمایش استفاده می

زیاد مصرف آن خانوار بسیار باشد، به احتمال وجود داشته یکی از دو آیتم آبگرمکن برقی یا کولر گازی 
 هفتم قرار خواهد گرفت. هدر پل

ر )خصوصاً روستایی درآمدتهای کمنه فقط فراوانی استفاده از وسایل برقی گرمایشی در خانوادهبنابراین 
متوجه  ۸۷و  ۹۸دو سال در و حاشیه شهری( بیشتر است، بلکه با مقایسه بین هزینه و درآمد خانوار 

                                                           
که  دهدی( نشان م۱۴۰۰تا مهر  ۹۹)از آبان  اخیر هیکسال هآمار مصرف برق خانگی در دور  طبق اعالم توانیر، بررسی 8
 اند.داده شده صیپرمصرف تشخ ن،یدرصد از مشترک ۲۸.۲به  بیقر 
ايجاد  یبرا یبر حسب نوع سوخت عمده مصرف یشهر یدرصد خانوارها  -۹۸سال  یشهرآمار هزینه و درآمد خانوارهای  9

 هزينه ساالنه یهاگرما در هر يک از گروه
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ن مکدرآمد جامعه بر وسایل گرمایشی برقی و آبگر کم هشویم که در طول این دهه میزان اتکای نیممی
 .برابر شده است دو برق

از  بخشیهفتم در تابستان امسال،  هجهش قیمت پل دهد چرامجموع این عوامل است که توضیح می
اما این هنوز شروع ماجراست.  .و درمانده کردعاصی  چنین شیه شهری را همهای روستایی و حاخانواده

 هکل دست ایبر این جهش قیمتی را سال جدید  ازدولت و مجلس هر دو در حال تهیه طرحی هستند که 
در )دهند به کل فصول سال تعمیم  پیش برده و تا سرحد آزادسازی کامل قیمت برق ها«پرمصرف»

پلکان پنج تا  یبرا یآزادساز نیاز جامعه بود، بلکه ا %۳ نه فقط پلۀ هفتم که شاملدیگر  این صورت
 %۳۰مصرف( که  یالگو یباال نیپلکان سوم تا هفتم )مشترک ایمصرف( و  یاز دو برابر الگو شیهفتم )ب

بار فاجعه های پرجمعیت شهری و روستاییکه برای خانواده ، ا جرا خواهد شدشوندیجامعه را شامل م
 ! 10(خواهد بود.

و آب ترتیب داده شده که هر سه نیز  11های گازچینی حمالت مشابهی در حوزهتوطئهبه موازات  این 
 اند:ها و ترفندهای مشابهی در حال تدویناتفاقاً با اهرم

چنانکه گفتیم دولت یک عدد ریاضی ثابتی را به عنوان الگوی مصرف  مصرف: حداقلالگوی تحمیل + 
نشینان از جمعیت خانوار، محرومیت بخشی از روستاییان و حاشیه مثل هاییفاکتور  کند کهتحمیل می
را های گرما و سرما( و ... و مقتضیات زمانه )کرونا و موج ، فرسودگی تجهیزات خانگیکشیگاز لوله

« الگوی بهینه مصرف»مقدار تخیلی  هاز همین رو دولت اوالً موظف است نحوه محاسب. گیردنادیده می
در ماه که خط شروع تصاعدی کردن قیمت برق است( را علنی  ساعتلوواتیک۲۰۰ردی درآو)عدد من

 ی تلویزیونتماشاکارگری چند ساعت روشنایی و گرما و  هکند تا مشخص شود که دقیقاً برای یک خانواد
هایی که همه از شدن بسیاری از فعالیتخانگیو در نظر گرفته که در چند سال گذشته با وجود کرونا 

 تغییر نکرده است؟« الگوی بهینه»روی دوش دولت برداشته شده، این 

که  برمال کرد زند، بایدجا می« عدالت قیمتی»را اهرم « سازیپلکانی»در مقابل ادعای دولت که ثانیاً + 
دولت  کند. باید پرسید چراطول و دامنه و تناسب پلکان است که عملکرد واقعی دولت را افشا می

که بخش زیادی از مردم را  (پله سه و چهارهای کوتاه اولیه )سازی قیمت در دامنهپلکانیر تمرکزش را ب

                                                           
آبان  ۲۶ -کنند در سال آینده )نقل از مدیر توانیر ده حذف کامل یارانه افرادی که باالی الگوی مصرف، مصرف میوع 10

۱۴۰۰) 
یب کرد که با همین اهرم وازی قیمت گاز از آذرماه امسال تصای را برای آزادسدولت مصوبه۱۴۰۰آبان ر آخرین روزهای د 11
داد. گرچه تا این لحظه جزییات این مصوبه به ها را می«پرمصرف»ای از دستهوعدۀ گرانی گاز خانگی برای  «پلکانی»

به  –  از مردم از آذرماه امسال اجرا خواهد شد. %۲۵شود جهش قیمت گاز خانگی برای بیرون درز نکرده، اما گفته می
 ۱۴۰۰آذر  ۱ -نقل از خبرگزاری تسنیم 

https://tn.ai/2612703 
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 بزرگ چندهای دامنهبر را قیمت برق  افزایش پلکانی ثقل هو در عوض نقطشود قرار داده شامل می
 گذارد؟نمیمصرف هزارکیلووات ساعت 

ارزان یک حق عمومی و اجتماعی در سرزمینی است که جای جای آن ذخایر + ثالثاً برخورداری از برق 
 ریالی به قیمت نوبتوقتی سازی قیمت انرژی پرسید که چرا دالری مدافعانانرژی وجود دارد. باید از 

ناگهان از  افتند و در عوضنمیش رسد یاد دالری کردننیروی کار و مستمری بازنشستگی و... می
دولت  پلیسی سرکوب و مشاوره به حامی دو آتش« دخالت حداقلی دولت»و « آزادسازی»مدافعان 
 شوند؟بدل می

 

 ۱۴۰۰آذر  ۳ -کمیته عمل سازمانده کارگری 


