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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز  ،ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻓﻼﺣﺘﯿﺎن ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در اﻣﻮر ﺑﺮق و
اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻏﺮﻓﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ در ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ ،درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﮐﺮدن ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی
ﺣﻮزه ﺑﺮق ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً اﮔﺮ راﻫﺒﺮد دوﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻼح ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻮه
ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎ
ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮق اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﻗﻄﻌﺎً اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺑﺮای اﺻﻼح ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ
وی اداﻣﻪ داد:
وﺟﻮد دارد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه و ﻧﺮخﻫﺎی ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در اﻣﻮر ﺑﺮق و اﻧﺮژی ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺨﺶ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۷۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺪه در
ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﺎراﻧﻪای ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﺑﺖ
ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در
اﺳﺖ.
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ﻓﻼﺣﺘﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﯿﻦ  ۲۰۰ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ،اﯾﺮان در زﻣﺮه
ﺳﻪ ﮐﺸﻮر دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮق ﻗﺮار دارد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻫﯿﭻ
ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﺮخ ﺑﺮق ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی  ۱۵ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ دﻫﻢ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺮق در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  ۱۶ﺗﺎ ۱۷
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮخﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺑﺮق ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ،
ﻧﺮخ ﺑﺮق در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود  ۳۶۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮوش ﺑﺮق در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ۷۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺮخ ﺑﺮق در اﯾﺮان ﮔﺮان اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در اﻣﻮر ﺑﺮق و اﻧﺮژی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ
دوﻟﺖ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺮق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ وزارت ﻧﯿﺮو ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد
ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻧﺮخﻫﺎی ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ را از ﻣﺤﻞ دوﻟﺖ ﯾﺎ
ﻣﺮدم ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
ﻓﻼﺣﺘﯿﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس وزارت ﻧﯿﺮو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را
ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﺋﻪ داده ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
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