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پايش بازار

پويايي هاي بازار
در نيﻤﻪ اول هفتﻪ گذشتﻪ شاهد اوج گيري دوباره قيﻤﺖ نفﺖ در بازار جهاني بوديﻢ ايﻦ درحاليسﺖ كﻪ گزارش
اوپك و افزايﺶ نرخ بهره توسط بانك مركزي آمريكا بﻪ ميزان  ٠.٢٥درصد منجر بﻪ ثﺒات قيﻤتها و حتي افﺖ
قيﻤتها در بازه هفﺖ روزه شد .تداوم اثرات مخالفﺖ اوپك پﻼس براي افزايﺶ عرضﻪ و حفظ افزايﺶ ٤٠٠هزار
بشكﻪ اي كشورهاي عضو در دسامﺒر ،افزايﺶ قيﻤﺖ فروش نفﺖ خام توسط شركﺖ سعودي آرامكو ،تﺼويﺐ
ﻻيﺤﻪ ساخﺖ  ١.٢تريﻠيون دﻻري در كنگره آمريكا ،رشد صادرات ماهانﻪ چيﻦ ،كاهﺶ مﺤدوديتهاي كرونايي
و افزايﺶ فعاليتهاي شﺒكﻪ حﻤل و نقل جهاني ،تداوم بﺤران جهاني گاز پس از افزايﺶ قيﻤﺖ  ٣٠٠درصدي و
استفاده از نفﺖ بعنوان سوخﺖ جايگزيﻦ از عوامﻠي اسﺖ كﻪ قيﻤﺖ نفﺖ را هﻤچنان در كريدور باﻻي  ٨٠دﻻر
نگاه داشتﻪ اسﺖ.
تفسير هفتﻪ
استفاده از انرژي هستﻪ اي براي توليد برق در ايران مقرون بﻪ صرفﻪ است

مقدمﻪ:
دكتر عﻠي اكﺒر صالﺤي يكي از چهره هاي متشخص عﻠﻢ و سياسﺖ در كشور اسﺖ .او متولد  ١٣٢٨در كربﻼ
اسﺖ .صالﺤي از سال  ١٣٨٩تا  ١٣٩٢وزير امور خارجﻪ ايران بود .او از سال  ١٣٧٧تا  ١٣٨٢نﻤاينده ايران
در آژانس بيﻦالﻤﻠﻠي انرژي اتﻤي و بيﻦ سالهاي  ١٣٨٦تا  ،١٣٨٨معاونﺖ دبيركل سازمان هﻤكاري اسﻼمي را
بر عهده داشﺖ .از سال  ١٣٩٢تا  ١٤٠٠معاون رئيسجﻤهور و رئيس سازمان انرژي اتﻤي ايران بود .صالﺤي
پيشتر از سال  ١٣٨٨تا  ١٣٨٩نيز هﻤيﻦ سﻤﺖ را بر عهده داشﺖ .عﻠياكﺒر صالﺤي تﺤﺼيﻼت خود را در دانشگاه
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آمريكايي بيروت و مﺆسسﻪ فناوري ماساچوسﺖ در رشتﻪهاي فيزيك هستﻪاي و مهندسي هستﻪاي انجام داده
اسﺖ .او استاد مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شريف اسﺖ و دو دوره رئيس ايﻦ دانشگاه بوده اسﺖ .صالﺤي
در  ٢٠مهر  ١٤٠٠در جﻠسﻪ درس سياستگذاري انرژي در دانشگاه صنعتي شريف حاضر شد و با ارائﻪ مطﻠﺐ
خود ،بﻪ سئواﻻت دانشجويان و حاضران پاسخ گفﺖ .نوشتﻪ زير يادداشﺖ هاي مﻦ از سخنان دكتر صالﺤي
اسﺖ .سخنان او بﻪ دليل تخﺼص و تجربﻪ در بخﺶ انرژي كشور حائز اهﻤيﺖ اسﺖ.
عﺒاس مﻠكي
*********
 -١انرژي يك پديده انتزاعي اسﺖ .براي يك انسان فيزيكي ،ماده آن چيزي اسﺖ كﻪ حامل انرژي و حامل
مﻤنتوم اسﺖ .اساس ماده نور اسﺖ .پس اﷲ نور السﻤاوات و اﻻرض ،ايﻦ نظريﻪ مﻦ اسﺖ.
 انرژي مثل دما ،پول و زمان يكﻪ هاي پايﻪ نيسﺖ. مي توان گفﺖ كﻪ بيﻦ جرم و سرعﺖ يك رابطﻪ اي وجود دارد كﻪ آن را انرژي مي ناميﻢ .يعنيE=1/2mv2
 انيشتيﻦ تا اندازه اي حالﺖ حسي انرژي را كاهﺶ داده و بﻪ آن ابعاد واقعي تري دادE=mc2 . -٢انرژي عامل حركﺖ در جامعﻪ اسﺖ زيرا
 در چيﻦ و ايران بدليل كﻤﺒود منابع انرژي برخي از كارخانجات متوقف هستند. هﻤﻪ كشورها بدنﺒال عرضﻪ مطﻤئﻦ انرژي در بازار جهاني انرژي هستند مشخص نيسﺖ كﻪ صادرات انرژي مﻤدوح باشد .براي ايران صادرات منابع اوليﻪ انرژي بايد با تاملصورت گيرد .ثروت هاي خداداي را نﺒايد دود كرد ،نﺒايد تﺒديل بﻪ دﻻر و سپس آن را مﺼرف
كرد .بايد ايﻦ ثروت را در روي زميﻦ مجددا احيا كرد.
 نروژ حدود  ١٠٠٠ميﻠيارد دﻻر در صندوق ذخيره ارزي خود داشتﻪ و دولﺖ حق ندارد از منابعنفتي در بودجﻪ خود استفاده كند .يعني نروژ از ماده خام براي سرمايﻪ گذاري مجدد استفاده
ميكند.
 -٣انرژي داراي وجوه متعددي اسﺖ .از جﻤﻠﻪ
 وجﻪ حقوقي مانند چگونگي استفاده از ذخائر مشترك بيﻦ ايران وعراق وجﻪ سياسي ،مانند تﺤريﻢ نفتي آمريكا توسط مﻠك فيﺼل پادشاه عربستان سعودي در ١٩٧٣ وجﻪ سياستگذاري ،هر كشور الزامات بومي خودش را براي سﺒد انرژي دارد .بعنوان مثال برايايران نرخ بازگشﺖ سرمايﻪ و نرخ تﺒديل ارز هﻤواره درحال تغيير اسﺖ .بﻪ هﻤيﻦ دليل براي تشويق
سرمايﻪ گذاران هﻤواره با مشكل روبرو هستيﻢ .مثﻼ در مﺤاسﺒات مربوط بﻪ ساخﺖ يك نيروگاه
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فسيﻠي ،كسي نﻤي داند كﻪ قيﻤﺖ گاز طﺒيعي ورودي را چﻪ مقدار بگيرد .برخي ميگويند كﻪ
قيﻤﺖ گاز تﺤويﻠي بﻪ نيروگاه ها صفر اسﺖ.
 وجﻪ فنآوري ،مانند تﺤقيق و توسعﻪ در مرزهاي دانﺶ ،هﻤچون هيدروژن ،گداخﺖ ،انرژيهايپاك
 وجﻪ مربوط بﻪ راندمان ،تﺒديل برق بﻪ گرما راندماني برابر  ١٠٠درصد دارد .اما تﺒديل گرما بﻪ برقراندمان پاييﻦ تري داشتﻪ و مقداري از گرما تﻠف مي شود.
انرژي بﻪ سﻪ صورت بﻪ شكل عﻤده در اختيار ماسﺖ:
 فسيﻠي يا پايان پذير هستﻪ اي پاك يا تجديدپذيردر ايﻦ ميان برق بﻠﺤاظ سهولﺖ و دسترس بودن از اهﻤيﺖ خاصي برخوردار اسﺖ.
 كشورها سعي مي كنند كﻪ منابع انرژي مورد نياز الكتريسيتﻪ را تك منﺒعي نكنند .بﻪ هﻤيﻦ جهﺖعﻼوه بر نفﺖ و گاز و زغال سنگ از باد و خورشيد نيز استفاده مي كنند.
در ايران استفاده بهينﻪ از انرژي هاي مختﻠف و مقدار استفاده مهﻤتريﻦ موضوع اسﺖ.
 الزامات بومي ،توپولوژي ،و شرايط اقﻠيﻤي كشور در ايﻦ ميان براي تهيﻪ سﺒد انرژي حائز اهﻤيﺖاسﺖ.
 يارانﻪ انرژي بايد دوباره بررسي شود مﺤل توليد انرژي تا مﺼرف مهﻢ اسﺖ.در مورد وضعيﺖ انرژي ايران چند نكتﻪ را عرض مي كنﻢ
 نياز بﻪ تهيﻪ يك منﺒع اطﻼعاتي ) (Data Baseداريﻢ تا ظرفيﺖ صنعتي كشور را تخﻤيﻦ بزنيﻢ. مطابق گزارش آماري بي پي ايران بزرگتريﻦ دارنده ذخائر ثابﺖ شده گاز طﺒيعي جهان تا ٢٠١٦بوده اسﺖ .ايﻦ مقدارد  ٣٣تريﻠيون مترمكعﺐ اسﺖ
 نسﺒﺖ ذخائر بﻪ توليد ايران در مورد نفﺖ خام  ٩٤سال اسﺖ .توليد نفﺖ خام ايران در ٤ ،٢٠١٦ميﻠيون بشكﻪ در روز بوده اسﺖ .در مورد گاز با توجﻪ بﻪ توليد بيشتر ايﻦ رقﻢ  ٥٠سال اسﺖ.
 در پس از انقﻼب تا كنون اكتشافات مﺒيﻦ آن بوده اسﺖ كﻪ  ٢٥درصد بﻪ ذخائر نفﺖ خام و ٧٥درصد بﻪ ذخائر گاز طﺒيعي ثابﺖ شده ايران افزوده شده اسﺖ.
 قيﻤﺖ گاز آنچنان باﻻ رفتﻪ اسﺖ كﻪ قيﻤﺖ معادل نفﺖ خام آن  ١٩٠دﻻر براي هر بشكﻪ اسﺖ. اما نكتﻪ ايﻦ جاسﺖ كﻪ از نفﺖ و گاز چﻪ مقدار مﺼرف و چﻪ مقدار صادر كنيﻢ؟ بﻪ چﻪ شكﻠيصادر كنيﻢ؟ خام يا با توجﻪ بﻪ زنجيره ارزش؟
در مورد صنعﺖ هستﻪ اي ايران نيز چند نكتﻪ عرض مي كنﻢ:
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 در  ١٣٥٢سازمان برنامﻪ و بودجﻪ ايران از موسسﻪ پژوهشي استانفورد مي خواهد كﻪ مطالعاتي درمورد انرژي هستﻪ اي براي ايران انجام دهد .آنها براي ظرفيﺖ توليد برق حدود  ٢٠٠٠٠مگاوات
در يك بازه زماني  ٢٠سالﻪ پيشنهاداتي مي دهند .بنابر نظر ايﻦ موسسﻪ هر  ١٠٠٠مگاوات ساعﺖ
برق با توجﻪ بﻪ راندمان پاييﻦ نيروگاه هاي فسيﻠي ايران باعث آزاد شدن  ١١تا  ١٢ميﻠيون بشكﻪ
در سال مي شود .هﻤچنيﻦ توليد هر  ١٠٠٠مگاوات ساعﺖ برق هستﻪ اي باعث كاهﺶ  ٧ميﻠيون
تﻦ گازهاي گﻠخانﻪ اي در سال مي گردد .پس توليد  ٢٠هزارمگاوات ساعﺖ برق براي ايران باعث
صرفﻪ جويي  ٢٤٠ميﻠيون بشكﻪ در سال و يا روزانﻪ  ٦٦٠هزار بشكﻪ نفﺖ خام مي گردد .هﻤچنيﻦ
ايﻦ كار باعث كﻤتر شدن  ١٤٠ميﻠيون تﻦ گاز گﻠخانﻪ اي در سال براي ايران مي شود
 اگر بيشتريﻦ مﺼرف ايران در پيك برق را  ٦٣هزار مگاوات بگيريﻢ ،ايﻦ بدان معناسﺖ كﻪ ٢٤٠ميﻠيون تﻦ توليد دي اكسيد كربﻦ در ايران با توليد هستﻪ اي  ٢٠هزار مگاواتي كﻤتر مي شود.
 از سوي ديگر براي توليد  ١٠٠٠مگاوات برق روزانﻪ  ٦تا  ٧ميﻠيون مترمكعﺐ گاز طﺒيعي موردنياز اسﺖ كﻪ ايﻦ مقدار ساﻻنﻪ حدود  ٢.٢ميﻠيارد مترمكعﺐ گاز اسﺖ .و براي  ٢٠هزار مگاوات
برق ايﻦ مقدار بﻪ  ٤٦ميﻠيارد مترمكعﺐ گاز در سال مي رسد.
 پس از انقﻼب فعاليﺖ در بخﺶ صنعﺖ هستﻪ اي متوقف شد .دو نيروگاه بوشهر قرار بود ٢٤٠٠مگاوات بﻪ شﺒكﻪ برق بدهند .پيك مﺼرف در آن زمان  ٤٥٠٠مگاوات بود .بنابرايﻦ با توجﻪ بﻪ عدم
تغيير شﺒانﻪ روزي در توليد برق هستﻪ اي ،ايﻦ برق مي توانسﺖ مﺒناي توليد )(Base Load
شﺒكﻪ ايران باشد.
 در دوره آيﺖ اﷲ هاشﻤي رفسنجاني مجددا كار بر روي توليد برق هستﻪ اي شروع شد .در دورههايبعد قرار شد مجﻤوعا  ٨٠٠٠مگاوات ظرفيﺖ توليد برق هستﻪ اي در ايران با مشاركﺖ روسيﻪ
ساختﻪ شود.
 -٩در اروپا وضعيﺖ صنعﺖ برق هستﻪ اي متفاوت اسﺖ .اروپا مي گويد كﻪ تا  ٢٠٥٠بﻪ انرژي هستﻪ اي نياز
دارد.
 پس از دو حادثﻪ چرنوبيل و فوكوشيﻤا بﺤث هستﻪ اي در اروپا مدتي رو بﻪ افول بود .برخي ازكشورها بﻪ سﻤﺖ انرژي هاي تجديدپذير رو آوردند .مثﻼ آلﻤان در حال حاضر  ٤٥هزار مگاوات
ظرفيﺖ توليد انرژي خورشيدي دارد .اما با گذشﺖ زمان اروپا احساس كرد كﻪ گرچﻪ نﺼﺐ
نيروگاههاي خورشيدي مناسﺐ اسﺖ ،اما پايداري شﺒكﻪ را با برق تجديدپذير نﻤي توان تضﻤيﻦ
نﻤود .از طرف ديگر نيروگاه هاي حرارتي فسيﻠي قابل روشﻦ و خاموش كردن مداوم نيسﺖ .بﻪ
هﻤيﻦ جهﺖ براي ذخيره برق بﻪ استفاده از ئيدروژن رو آوردند.
 -بﻪ نظر مﻦ هﻤراه با انرژي فسيﻠي مي توان از انرژي هستﻪ اي استفاده كرد.
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 در مورد ايران نﻤي توان بيﻦ قيﻤﺖ برق هستﻪ اي و فسيﻠي مقايسﻪ اي صورت داد ،چون قيﻤﺖنفﺖ و گاز در ايران مشخص نيسﺖ .اما براي تقريﺐ بﻪ موضوع عرض مي كنﻢ كﻪ سرمايﻪ گذاري
براي ساخﺖ تاسيسات برق هستﻪ اي جهﺖ توليد  ١٠٠٠مگاوات چيزي در حدود  ٥ميﻠيارد دﻻر
اسﺖ .ايﻦ عدد براي يك نيروگاه فسيﻠي با راندمان باﻻ بيﻦ  ٧٠٠تا  ٨٠٠ميﻠيون دﻻر اسﺖ.
 هزينﻪ جاري يك سالﻪ يك نيروگاه هستﻪ اي بستگي بﻪ قيﻤﺖ اورانيوم داشتﻪ اما متوسط ٤٠ميﻠيون دﻻر در سال اسﺖ .براي هﻤيﻦ مقدار توليد يعني  ١٠٠٠مگاوات  ١١ميﻠيون بشكﻪ نفﺖ
با قيﻤﺖ  ٨٠دﻻر هر بشكﻪ يعني  ٨٨٠ميﻠيون دﻻر ساﻻنﻪ بايد هزينﻪ كنيد.
 عﻤر متوسط نيروگاه هستﻪ اي  ٨٠سال و براي نيروگاه هاي فسيﻠي  ٥٠سال اسﺖ. پس اگر در ايران يك نيروگاه هستﻪ اي ساختﻪ شود و نفﺖ مﺼرفي معادل آن نيروگاه را در شﺶسال صادر كنيﻢ ،هزينﻪ هاي آن نيروگاه تسويﻪ خواهد شد.
 ضﻤﻦ ايﻦ كﻪ قيﻤﺖ ساخﺖ نيروگاه هستﻪ اي در حال پاييﻦ آمدن اسﺖ .در آمريكا ساخﺖ نيروگاههاي كوچك هستﻪ اي بﺼورت ماژوﻻر از سر گرفتﻪ شده اسﺖ .بﻪ گفتﻪ ارنسﺖ مونيز وزير انرژي
آمريكا نيروگاه هاي كوچك  ٤٠مگاواتي هستﻪ اي در حال تهيﻪ اسﺖ كﻪ آنها را مي توان با يكديگر
سري كرده و بﻪ ايﻦ صورت ايﻤني آنها باﻻ مي رود(Small and Medium Reactor) .
 نكتﻪ ديگر آن اسﺖ كﻪ ايﻦ روش مي تواند براي شﻤا تاميﻦ سرمايﻪ كند .يعني با ساخﺖ اوليﻦنيروگاه  ٤٠مگاواتي مي توانيد از فروش برق آن بﻪ سرمايﻪ گذاري در دوميﻦ نيروگاه اقدام نﻤاييد.
 در مورد تغييرات اقﻠيﻤي نيز سهﻢ توليد گازهاي گﻠخانﻪ اي با توليد هستﻪ اي برق پاييﻦ مي آيد. -١٠در مورد بعد سياسي صنعﺖ هستﻪ اي چند نكتﻪ عرض كنﻢ:
 داشتﻦ انرژي هستﻪ اي مشكل فني و اقتﺼادي ندارد. غرب با صنعﺖ هستﻪ اي ايران مشكل ندارد ،با قوي شدن ايران مشكل دارد. توماس فريدمﻦ خﺒرنگار نيويرك تايﻤز مي گويد كﻪ ايران داراي جايگاه ژئوپﻠتيكي ويژه ايسﺖ كﻪلزوما در زمان هاي متفاوت امپراتوري خود را گسترش مي دهد .خطر آن اسﺖ كﻪ ايران بتواند
نظﻢ جهاني و يا هﻤان تفوق دﻻر را بﻪ خطر اندازد .اگر ايران در مسير ما باشد ،مشكﻠي نيسﺖ ،اما
اگر نﺒاشد ،نﺒايد گذاشﺖ كﻪ ايران توسعﻪ پيدا كند.
 بﻪ نظر مﻦ ايران در ميانﻪ مربعي كﻪ اضﻼع آن آمريكا ،اروپا ،چيﻦ و روسيﻪ اسﺖ ،قرار دارد.چگونگي تعامل با ايﻦ كشورها ،آينده ايران را مي سازد.
 -١١از لﺤاظ داخﻠي بﺤث معيشﺖ مردم مهﻢ اسﺖ .بايد بﻪ ايﻦ مسئﻠﻪ رسيدگي كرد .اما بﻪ نظر مﻦ تاريخ
ايران مي گويد كﻪ ما از دوران قاجار دوره برانگيختگي را داشتيﻢ .در پس از انقﻼب دوران بالندگي را
داريﻢ .و حاﻻ داريﻢ ياد مي گيريﻢ .بازخورها بﻪ ما راه آينده را نشان خواهند داد .انسان بﻪ اميد زنده اسﺖ.
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