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پايش بازار

پويايي هاي بازار
دولت آمريكا صريحا در بازار نفت مداخلﻪ مي كند .هفتﻪ گذشتﻪ آمريكا  ٢٠ميليون بشكﻪ از ذخاير استراتژيك
نفت آمريكا ) (SPRرا بﻪ بازار ريخت .همزمان از كشورهاي چين ،ژاپن ،كره جنوبي ،و هند نيز خواست كﻪ چنين
كاري را انجام دهند .در اروپا بيماري كوويد ١٩-مجددا چنگ و دندان نشان مي دهد .اتريش از جمعﻪ مقررات
قرنطينﻪ را بﻪ اجرا گذاشت .قيمت نفت خام سﻪ دﻻر هر بشكﻪ تنزل پيدا كرد .نفت برنت امروز در بازار بورس
لندن بﻪ قيمت  ٧٨.٨٩دﻻر هر بشكﻪ بﻪ فروش رفت .قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت براي تحويل در
كاشينگ در بازار نيوريورك بﻪ قيمت  ٧٦.١٠دﻻر هر بشكﻪ معاملﻪ شد .قيمت گاز طﺒيعي در هنري هاب مجددا
از  ٥دﻻر هر ميليون بي تي يو بيشتر شد.
تفسير هفتﻪ
مناسب است كﻪ تصميم گيري در مورد حامل هاي انرژي در ايران در يك نقطﻪ متمركز شود.
مقدمﻪ:
دكتر سيد هاشم اورعي استاد تمام دانشكده برق دانشگاه صنعتي شريف است .وي تحصيﻼت دوره كارشناسي
و كارشناسي ارشد خود را در دانشگاه  Walesانگلستان بﻪ اتمام رساند و سپس مدرك دكتراي خود را در رشتﻪ
ماشين هاي الكتريكي از دانشگاه  Cambridgeانگلستان دريافت كرد .وي رئيس انجمن انرژي بادي ايران نيز
مي باشد .اورعي همﻪ هفتﻪ مقاﻻتي را در روزنامﻪ جهان اقتصاد منتشر مي كند .اورعي در  ١٨آبان ١٤٠٠در
جلسﻪ درس سياستگذاري انرژي در دانشگاه صنعتي شريف حاضر شد و با ارائﻪ مطلب خود ،بﻪ سئواﻻت
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دانشجويان و حاضران پاسخ گفت .نوشتﻪ زير يادداشت هاي من از سخنان دكتر اورعي است .سخنان او بﻪ
دليل تخصص و تجربﻪ در بخش انرژي كشور حائز اهميت است.
عﺒاس ملكي
*********
 -١تاريخ انسان نشان مي دهد كﻪ
 بشر بيش از يكصدهزارسال است كﻪ با انرژي سروكار دارد .ابتدا با شكار حيوانات ،و سپس آتش ،وگرما و حركت تا امروز.
 از ده هزار سال پيش مصرف انرژي متناسب با جمعيت افزايش يافتﻪ ،اكنون عامل رشد توليد ناخالصداخلي با انرژي بيشتر از جمعيت ارتﺒاط دارد.
 با كشف سوخت هاي فسيلي و انقﻼب صنعتي مصرف انرژي از  ١٨٥٠تا  ١٥ ،٢٠٠٠برابر شده است. از  ٢٠١٥يعني اجﻼس پاريس ) (COP21تا امروز اجﻼس گﻼسكو ) (COP26درجﻪ حرارت كره زمين ١.١درجﻪ ساتتيگراد بيشتر شده است.
 -٢در حاليكﻪ همﻪ بﻪ كمتر شدن مصرف حامل هاي فسيلي ايمان داشتيم ،و بﻪ ما گفتﻪ شد كﻪ سرمايﻪ
گذاري در منابع زغال سنگ ممنوع شده و در اجﻼس گﻼسكو نيز توليد آن الزاما بﻪ تدريج حذف خواهد
شد ،اما بﻪ يكﺒاره
 در اروپا قيمت گاز طﺒيعي گران شد .مي دانيم كﻪ يك پنجم گاز مصرفي اروپا از روسيﻪ تامين ميشود. در اروپا سرعت باد در دو ماهﻪ اخير نسﺒت بﻪ متوسط  ٥سال قﺒل  ٥٠درصد كمتر شد. نيروگاه هاي زغال سنگي انگلستان مجددا شروع بﻪ كار كردند. در چين خاموشي هاي گسترده در شهرها و كارخانجات اتفاق افتاد .اين كشور نيز تعداد نيروگاه هايبا مصرف زغال سنگ را افزايش داد.
 با باﻻ رفتن قيمت نفت خام و ال ان جي هند نيز واردات زغال سنگ خود را افزايش داد. -٣در علوم مربوط بﻪ انرژي واژه گذار انرژي ) (Energy Transitionمفهومي موثر و با معناي وسيع است .اين
بار گذار انرژي بر محور كمتر مصرف كردن انرژي دﻻلت دارد .ماهيت گذار انرژي همچون گذشتﻪ زمان
براست و نياز بﻪ زيرساخت هاي تازه دارد .در طول تاريخ تا امروز چهار تحول عمده با اين موضوع مربوط
است:
 افزايش نفوذ برق ) :(Electrificationتا  ٢٠٥٠نيمي از كل انرژي هاي مصرفي در جهان ،انرژيالكتريكي خواهد بود .انرژي الكتريكي در سﻪ بخش بيشتر مصرف مي شود :اول در حمل و نقل كﻪ بﻪ
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تدريج در حمل و نقل جاده اي تغيييرات عمده اي صورت خواهد گرفت .دوم در بخش ساختمان و
سوم در بخش صنايع.
 افزايش سهم انرژي هاي تجديدپذير ) :(Renewablesحدس زده مي شود تا  ٢٠٥٠دو سوم از كلانرژي مصرفي جهان از تجديدپذيرها باشد.
 افزايش بازدهي مصرف انرژي ) :(Efficiencyدر  ٢٠٢٠كل مصرف انرژي در جهان  ٤٠٠اگزاژول بودهاست .در  ٢٠٣٠اين بﻪ  ٤٧٠اگزاژول افزايش مي يابد .همﻪ پيش بيني ها حاكي از آن است كﻪ بدليل
نقش فنآوري و افزايش بازدهي مقدار مصرف انرژي پس از آن كمتر خواهد شد.
 كاهش آلودگي هوا ):(Decarbonization -۴نيروهاي پيشران براي پيش بيني آينده عﺒارتند از
 ارتقاء فنآوري باعث مي شود كﻪ قيمت وسائل مورد نياز براي انرژي هاي پاك كمتر و كمتر شود.همچنين ظرفيت استفاده از چنين انرژي هايي بيشتر و بيشتر شود.
 جمعيت جهان تا  ٢٠٥٠افزايش خواهد يافت اما با نرخ رشد كمتري نسﺒت بﻪ گذشتﻪ. از لحاظ زماني تنها سﻪ دهﻪ تا  ٢٠٥٠فرصت داريم. توليد ناخالص داخلي در سطح جهاني تا  ٢٠٥٠بﻪ دو برابر خواهد رسيد. -۵وضعيت سوخت هاي فسيلي در از اكنون تا  ٢٠٥٠اين چنين است كﻪ ابتدا توليد اين حامل هاي انرژي
بيشتر شده و در  ٢٠٢٦توليد اوپك بﻪ حداكثر مي رسد .اما در  ٢٠٥٠سهم  ٨٠درصدي سوخت هاي
فسيلي در  ،٢٠٢٠بﻪ  ٥٠درصد مي رسد.
 -۶ازدياد مصرف انرژي الكتريكي نيازمند تغييرات عمده در اين حامل انرژي است:
 بﻪ جهت باﻻبردن امنيت انرژي و كم كردن عدم قطعيت ها در شﺒكﻪ ،نيازمند خطوط انتقال طوﻻنيتر مي باشيم تا تركيب ورودي ها بتواند ريسك ها را كاهش دهد .در اين زمينﻪ شﺒكﻪ هوشمند
) (Smart Gridو فنآوري انتقال با ولتاژ باﻻ ) (Extra High Voltage Transmissionبﻪ ما كمك مي كند.
 يكي از گلوگاه هاي گذار انرژي بخش ذخيره سازي انرژي است .در حمل ونقل اين مسئلﻪ از چالشهاي ماست .تعداد خودروهاي الكتريكي بشدت در حال افزايش است .در بخش باتري ها بﻪ يك باتري
جديد دست يافتﻪ شده كﻪ عمر مفيد آن يك ميليون مايل است .خودروي جديد تسﻼ با يك بار شارژ
مي تواند  ٧٠٠كيلومتر را طي كند .اما همچنان هزينﻪ باتري باﻻست .يك سوم قيمت خودرو بﻪ باتري
تعلق دارد.
 در بخش توسعﻪ برقي كردن و توليد توزيع شده ،حالت مصرف كننده و توليد كننده مي تواند يكيباشد .من بﻪ آن تورف كننده ) (Prosumerمي گويم .در زمان شارژ خودرو ،باتري خودرو مي تواند
بخشي از شﺒكﻪ باشد .يعني مي توان در آن انرژي را ذخيره كرد و در زمان ديگري از آن استفاده كرد.
پس عدم قطعيت شﺒكﻪ كمتر مي شود.
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 روند سرمايﻪ گذاري در شﺒكﻪ الكتريكي و در انرژي هاي تجديدپذير افزايش يابنده است .از  ٢٠١٧تا ٢٠٥٠اين رقم از  ٦٩٠ميليارد دﻻر بﻪ  ١٤٠٠ميليارد دﻻر مي رسد.
 -٧در ايران
 روزانﻪ  ٨٥ميليون ليتر بنزين ١١٠ ،ميليون نفت گاز ٧٠٠ ،ميليون مترمكعب گاز طﺒيعي ،و يكميليارد كيلووات ساعت برق در سال مصرف مي كنيم .ارزش جمع اين مصرف  ١٣٠ميليارد دﻻر در
سال است .يعني يك سوم از توليد ناخالص داخلي ما در بخش انرژي مصرف مي شود .بعﺒارت ديگر
از هر تومان سﻪ ريال را خرج انرژي كرده ايم.
 در جهان حدود  ٤٠٠ميليارد دﻻر براي يارانﻪ انرژي مستقيم پرداخت مي شود ٨٠ .ميليارد دﻻر ازآن در ايران انجام مي پذيرد .سهم عربستان  ٢٩ميليارد دﻻر است .يعني يك ايراني  ٥٠برابر يك
چيني يارانﻪ انرژي دريافت مي كند.
 امروزه حداكثر  ١٠درصد از انرژي مصرفي ايران از منابع تجديدپذير است .اين عدد با در نظرگرفتنانرژي حاصل از ريزش آب سدهاست.
 يكي از اشكاﻻت انرژي هاي تجديدپذير پايين بودن بازدهي آنان از تﺒديل بﻪ انرژي الكتريكي است.راندمان انرژي خورشيدي بﻪ برق  ٢٥درصد و در مورد انرژي بادي  ٤٠درصد است .راندمان انرژي
بادي در ايران  ٥٠درصد است.
 در ايران در گذشتﻪ ما تغييرات وزش باد در سال را در نظر نمي گرفتيم و در درازمدت يعني  ٥٠سالسرعت باد را ثابت فرض مي كرديم .در حاليكﻪ سرعت متوسط باد در سال جاري نسﺒت بﻪ متوسط
 ٥سال اخير نصف شده است.
 بار اصلي توليد برق در ايران بﻪ دوش نيروگاه هاي حرارتي است كﻪ با سوخت هاي فسيلي كارميكنند .قيمت سوخت تحويلي بﻪ نيروگاه ها تقريﺒا صفر است .هزينﻪ برق توليدي در فاصلﻪ بين
 ١٠٠تا  ٢٥٠٠تومان طﺒق نظر كارشناسان محاسﺒﻪ مي شود .من قيمت واقعي هزينﻪ توليد برق در
ايران را نمي دانم.
 -٨و اما توصيﻪ هاي من
 بﻪ نظر من براي جهان بهتر است كﻪ بﻪ توسعﻪ صنايع گاز طﺒيعي پرداختﻪ و عمر مصرف گاز را طوﻻنيكند تا بﻪ مرحلﻪ بعدي گذار انرژي برسيم .گزارش ها نشان مي دهد كﻪ قلﻪ توليد گاز طﺒيعي در
 ٢٠٣٢اتفاق خواهد افتاد و پس از آن بﻪ تدريج كم خواهد شد .گاز بﻪ دليل آﻻيندگي كمتر مي تواند
حلقﻪ واسط مابين ديگر سوخت هاي فسيلي و انرژي هاي پاك باشد.
 انتقال بﻪ انرژي هاي پاك بايد با طمانينﻪ صورت گيرد .هرگونﻪ شتاب در اين كار بﻪ اختﻼل و نهايتابحران انرژي منتج مي شود.
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 دو مشكل عدم توسعﻪ متناسب بخش توليد انرژ يهاي تجديدپذير در ايران عﺒارتست از اول عدم ثﺒاتمالكيتي .يعني مالكيت ،مديريت ،و نظارت همﻪ در دستان ناتوان دولت است .دوم عدم وجود نظام
تنظيم گر كﻪ نظام صحيح رابطﻪ بين توليد كننده و وزارت نيرو را مشخص كند.
 -بﻪ نظر من نهايتا بايد تصميم گيري در مورد حامل هاي انرژي در ايران در يك نقطﻪ متمركز شود.
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