ﻫــﺪف وزارت ﻧﯿــﺮو از اﻓﺰاﯾــﺶ
ﺗﻌﺮﻓﻪ آب و ﺑﺮق ﭼﯿﺴﺖ؟
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﭘﺮﻣﺼﺮف آب و
ﺑﺮق ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد
درآﻣﺪ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﺻﻨﻌﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو،
ﻫﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﮐﻼن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۹اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ ،ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی ﻫﻢﭼﻮن آب و ﺑﺮق اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل ،۱۳۹۴
اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮﯾﺎراﻧﻪای و واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪ
اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در دوﻟﺖ دﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ و در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
اﻧﺪﮐﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد اﻣﺎ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎوﺟﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل

 ۱۲۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﺮق را  ۶۶ﺗﻮﻣﺎن و در آب ،ﺑﺎوﺟﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ۱۰۰۰
ﺗﻮﻣﺎن ،اﯾﻦ ﮐﺎﻻ  ۴۰۰ﺗﺎ  ۴۵۰ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ  ۵۰درﺻﺪ از
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﯿﺮو درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آب و ﺑﺮق ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢﺗﺮ
از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻮده ﯾﻌﻨﯽ آﻫﻨﮓ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در آب و ﺑﺮق ﺑﻮده اﺳﺖ
،در دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ در اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻌﺮﻓﻪ آب و ﺑﺮق ﻫﻔﺖ
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و
آﻧﭽﻪ از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﺧﺬ ﻣﯽﺷﻮد را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﭘﺮﻣﺼﺮف داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راهﺣﻞ ﺗﻨﺶﻫﺎی

راﻫﮑﺎر را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف و اﻓﺰاﯾﺶ
و ﺑﻪوﯾﮋه در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻮده ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور
اﯾﻦ دو ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺑﺎره ،رﺿﺎ اردﮐﺎﻧﯿﺎن – وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو – ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮای
ﻣﺠﻤﻮع آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﺑﺮق ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪاری ﺑﯿﺶﺗﺮ از
ﻫﺰﯾﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ در ﺳﺒﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮار را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺳﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮع آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﺑﺮق اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ از دﺧﺎﻧﯿﺎت و رﻗﻢ ﺧﯿﻠﯽ
ﻧﺎﭼﯿﺰی اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﺻﻼح ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﺮﻣﺼﺮفﻫﺎ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ درآﻣﺪ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن
ﭘﺮﻣﺼﺮف را ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺮف ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ
در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺧﻮد را از ﺻﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮﺣﺬر
داﺷﺘﻪاﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺻﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ اﺻﻼح ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﭘﺮﻣﺼﺮف آب و ﺑﺮق ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ درآﻣﺪ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ درﺻﺪد ﺗﺎﻣﯿﻦ
درآﻣﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻌﺮﻓﻪ ،وﺳﯿﻠﻪای
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ؛ ﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﭘﺮﻣﺼﺮف را ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺮف
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺧﻮد را از ﺻﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان ﺑﺮای
اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
درآﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در آﯾﻨﺪه ،اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻔﻌﺖ

اﺻﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی آب و ﺑﺮق در اﯾﺮان ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در اﯾﻦ دو ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪوﺟﻮد آﯾﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻟﯿﺴﺖ درﯾﺎﻓﺖ
آبﺑﻬﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﯾﺮان ﺟﺰو ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
آبﺑﻬﺎ را از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی وزارت ﻧﯿﺮو ،ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ آب و ﺑﺮق اﺳﺖ اﻣﺎ
اﯾﻦﮐﻪ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺗﺎ ﭼﻪﻣﯿﺰان در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.
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