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  پايش بازار 
  

   
  

 پويايي هاي بازار 
كه گزارش    يستدرحال  نيا  مي بود  ينفت در بازار جهان  متيدوباره ق  ير ياول هفته گذشته شاهد اوج گ  مهيدر ن

افت    ي و حت  متها يدرصد منجر به ثبات ق  ٠.٢٥  زاني به م  كا يآمر  ي نرخ بهره توسط بانك مركز   ش ياوپك و افزا
هزار  ٤٠٠  شيعرضه و حفظ افزا  ش يافزا  يتداوم اثرات مخالفت اوپك پالس برا  در بازه هفت روزه شد.  متهايق

  ب يتصو،  آرامكو  سعودي  توسط شركت  نفت خامفروش    متيق  شيافزا،  عضو در دسامبر  يكشورها  يبشكه ا
  يي كرونا  ي هاتيكاهش محدود،  نيرشد صادرات ماهانه چ  ،كايدر كنگره آمر  يدالر  ون يل يتر  ١.٢ساخت    حهيال

و    يدرصد   ٣٠٠ متيق  شيگاز پس از افزا يتداوم بحران جهاني، شبكه حمل و نقل جهان يتهايفعال  شيو افزا
دالر    ٨٠از عواملي است كه قيمت نفت را همچنان در كريدور باالي    نيگزياستفاده از نفت بعنوان سوخت جا

  نگاه داشته است.
  

  ه تفسير هفت
  ايران مقرون به صرفه است  توليد برق در استفاده از انرژي هسته اي براي

  مقدمه: 
  كربال  در  ١٣٢٨  متولد علي اكبر صالحي يكي از چهره هاي متشخص علم و سياست در كشور است. او  دكتر  
از سا  .است ايران ١٣٩٢تا    ١٣٨٩ل  صالحي  نماينده ايران    ١٣٨٢تا    ١٣٧٧  سال  از   او .  بود وزير امور خارجه 

  را  اسالمي  همكاري  سازمان ، معاونت دبيركل١٣٨٨تا    ١٣٨٦  هايسال  بين  و  اتمي  انرژي  الملليبين  آژانس در
  صالحي   بود.   ايران  اتمي  انرژي   سازمان جمهور و رئيسمعاون رئيس   ١٤٠٠تا    ١٣٩٢  سال   از   .داشت  عهده   بر

  دانشگاه  اكبر صالحي تحصيالت خود را درعلي   نيز همين سمت را بر عهده داشت.  ١٣٨٩تا    ١٣٨٨  سال  از   پيشتر
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  داده   انجام ايهسته   مهندسي و ايهسته   فيزيك  هايرشته   در ماساچوست  فناوري  مؤسسه  و بيروت  آمريكايي
  الحي ص  .است  بوده   دانشگاه  اين  رئيس   دوره  دو  و  است شريف  صنعتي  دانشگاه انرژي  مهندسي  استاد  او.  است
در جلسه درس سياستگذاري انرژي در دانشگاه صنعتي شريف حاضر شد و با ارائه مطلب    ١٤٠٠  مهر  ٢٠در  

  صالحي خود، به سئواالت دانشجويان و حاضران پاسخ گفت. نوشته زير يادداشت هاي من از سخنان دكتر  
  است. سخنان او به دليل تخصص و تجربه در بخش انرژي كشور حائز اهميت است. 

  عباس ملكي
  

 *********  
  

و حامل    يانتزاعي است. براي يك انسان فيزيكي، ماده آن چيزي است كه حامل انرژ  هانرژي يك پديد  -١
 اساس ماده نور است. پس اهللا نور السماوات و االرض، اين نظريه من است. ممنتوم است.

 مثل دما، پول و زمان يكه هاي پايه نيست.  نرژي ا -
اي وجود دارد كه آن را انرژي مي ناميم. يعني        مي توان گفت كه بين جرم و سرعت يك رابطه -

2E=1/2mv 
 2E=mcداده و به آن ابعاد واقعي تري داد.   انيشتين تا اندازه اي حالت حسي انرژي را كاهش -

 زيرا  انرژي عامل حركت در جامعه است -٢
 در چين و ايران بدليل كمبود منابع انرژي برخي از كارخانجات متوقف هستند.  -
 كشورها بدنبال عرضه مطمئن انرژي در بازار جهاني انرژي هستند همه  -
مشخص نيست كه صادرات انرژي ممدوح باشد. براي ايران صادرات منابع اوليه انرژي بايد با تامل  -

صورت گيرد. ثروت هاي خداداي را نبايد دود كرد، نبايد تبديل به دالر و سپس آن را مصرف  
 زمين مجددا احيا كرد. بايد اين ثروت را در روي   كرد.

ميليارد دالر در صندوق ذخيره ارزي خود داشته و دولت حق ندارد از منابع    ١٠٠٠نروژ حدود   -
از ماده خام براي سرمايه گذاري مجدد استفاده   نفتي در بودجه خود استفاده كند. يعني نروژ 

 كند. مي 
 انرژي داراي وجوه متعددي است. از جمله   -٣

 ي استفاده از ذخائر مشترك بين ايران وعراق حقوقي مانند چگونگ  وجه -
 ١٩٧٣، مانند تحريم نفتي آمريكا توسط ملك فيصل پادشاه عربستان سعودي در  وجه سياسي -
هر كشور الزامات بومي خودش را براي سبد انرژي دارد. بعنوان مثال براي    ،سياستگذاري  وجه  -

غيير است. به همين دليل براي تشويق  ايران نرخ بازگشت سرمايه و نرخ تبديل ارز همواره درحال ت 
سرمايه گذاران همواره با مشكل روبرو هستيم. مثال در محاسبات مربوط به ساخت يك نيروگاه  
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مقدار بگيرد. برخي مي  ويند كه  گفسيلي، كسي نمي داند كه قيمت گاز طبيعي ورودي را چه 
 قيمت گاز تحويلي به نيروگاه ها صفر است. 

هاي قيق و توسعه در مرزهاي دانش، همچون هيدروژن، گداخت، انرژي مانند تح   ، فنآوري  وجه  -
 پاك

درصد دارد. اما تبديل گرما به برق    ١٠٠مربوط به راندمان، تبديل برق به گرما راندماني برابر    وجه -
 راندمان پايين تري داشته و مقداري از گرما تلف مي شود.  

 انرژي به سه صورت به شكل عمده در اختيار ماست: -٤
 سيلي يا پايان پذير ف -
 هسته اي  -
 پاك يا تجديدپذير  -

 دسترس بودن از اهميت خاصي برخوردار است.  و  در اين ميان برق بلحاظ سهولت  -٥
كشورها سعي مي كنند كه منابع انرژي مورد نياز الكتريسيته را تك منبعي نكنند. به همين جهت   -

 استفاده مي كنند. عالوه بر نفت و گاز و زغال سنگ از باد و خورشيد نيز 
 در ايران استفاده بهينه از انرژي هاي مختلف و مقدار استفاده مهمترين موضوع است.   -٦

و شرايط اقليمي كشور در اين ميان براي تهيه سبد انرژي حائز اهميت    ،الزامات بومي، توپولوژي  -
 است. 

 يارانه انرژي بايد دوباره بررسي شود  -
 محل توليد انرژي تا مصرف مهم است.  -

 در مورد وضعيت انرژي ايران چند نكته را عرض مي كنم  -٧
 ) داريم تا ظرفيت صنعتي كشور را تخمين بزنيم. Data Baseنياز به تهيه يك منبع اطالعاتي (  -
  ٢٠١٦مطابق گزارش آماري بي پي ايران بزرگترين دارنده ذخائر ثابت شده گاز طبيعي جهان تا   -

 است  تريليون مترمكعب ٣٣بوده است. اين مقدارد  
  ٤  ،٢٠١٦سال است. توليد نفت خام ايران در   ٩٤نسبت ذخائر به توليد ايران در مورد نفت خام   -

 سال است.  ٥٠اين رقم بشكه در روز بوده است. در مورد گاز با توجه به توليد بيشتر  ميليون 
  ٧٥درصد به ذخائر نفت خام و    ٢٥در پس از انقالب تا كنون اكتشافات مبين آن بوده است كه   -

 درصد به ذخائر گاز طبيعي ثابت شده ايران افزوده شده است. 
 دالر براي هر بشكه است.  ١٩٠ت معادل نفت خام آن مقيمت گاز آنچنان باال رفته است كه قي -
چه مقدار مصرف و چه مقدار صادر كنيم؟ به چه شكلي  اما نكته اين جاست كه از نفت و گاز   -

 صادر كنيم؟ خام يا با توجه به زنجيره ارزش؟ 
 ران نيز چند نكته عرض مي كنم:ايدر مورد صنعت هسته اي  -٨
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سازمان برنامه و بودجه ايران از موسسه پژوهشي استانفورد مي خواهد كه مطالعاتي در    ١٣٥٢در   -
مگاوات    ٢٠٠٠٠انجام دهد. آنها براي ظرفيت توليد برق حدود    مورد انرژي هسته اي براي ايران

مگاوات ساعت   ١٠٠٠ساله پيشنهاداتي مي دهند. بنابر نظر اين موسسه هر    ٢٠در يك بازه زماني  
ميليون بشكه   ١٢تا    ١١باعث آزاد شدن  ايران  برق با توجه به راندمان پايين نيروگاه هاي فسيلي

ميليون    ٧مگاوات ساعت برق هسته اي باعث كاهش    ١٠٠٠هر    در سال مي شود. همچنين توليد 
هزارمگاوات ساعت برق براي ايران باعث   ٢٠تن گازهاي گلخانه اي در سال مي گردد. پس توليد  

هزار بشكه نفت خام مي گردد. همچنين    ٦٦٠ميليون بشكه در سال و يا روزانه    ٢٤٠صرفه جويي  
 از گلخانه اي در سال براي ايران مي شود ميليون تن گ ١٤٠اين كار باعث كمتر شدن 

  ٢٤٠هزار مگاوات بگيريم، اين بدان معناست كه    ٦٣اگر بيشترين مصرف ايران در پيك برق را   -
 هزار مگاواتي كمتر مي شود.  ٢٠ميليون تن توليد دي اكسيد كربن در ايران با توليد هسته اي 

  ميليون مترمكعب گاز طبيعي مورد   ٧  تا  ٦مگاوات برق روزانه    ١٠٠٠از سوي ديگر براي توليد   -
هزار مگاوات    ٢٠مكعب گاز است. و براي  رميليارد مت  ٢.٢النه حدود  انياز است كه اين مقدار س 

 ميليارد مترمكعب گاز در سال مي رسد.  ٤٦برق اين مقدار به  
  ٢٤٠٠بود    ر پس از انقالب فعاليت در بخش صنعت هسته اي متوقف شد. دو نيروگاه بوشهر قرا -

مگاوات بود. بنابراين با توجه به عدم    ٤٥٠٠اوات به شبكه برق بدهند. پيك مصرف در آن زمان  مگ 
)  Base Loadتغيير شبانه روزي در توليد برق هسته اي، اين برق مي توانست مبناي توليد ( 

 ايران باشد. شبكه
هاي د. در دوره در دوره آيت اهللا هاشمي رفسنجاني مجددا كار بر روي توليد برق هسته اي شروع ش  -

قرار شد مجموعا   ايران با مشاركت روسيه    ٨٠٠٠بعد  مگاوات ظرفيت توليد برق هسته اي در 
 ساخته شود. 

به انرژي هسته اي نياز    ٢٠٥٠در اروپا وضعيت صنعت برق هسته اي متفاوت است. اروپا مي گويد كه تا   -٩
 دارد. 
ل بود. برخي از  و اروپا مدتي رو به افپس از دو حادثه چرنوبيل و فوكوشيما بحث هسته اي در   -

هزار مگاوات    ٤٥كشورها به سمت انرژي هاي تجديدپذير رو آوردند. مثال آلمان در حال حاضر  
نصب   گرچه  كه  كرد  احساس  اروپا  زمان  گذشت  با  اما  دارد.  خورشيدي  انرژي  توليد  ظرفيت 

يدپذير نمي توان تضمين  هاي خورشيدي مناسب است، اما پايداري شبكه را با برق تجد نيروگاه 
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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ين قيمت برق هسته اي و فسيلي مقايسه اي صورت داد، چون قيمت  در مورد ايران نمي توان ب -
نفت و گاز در ايران مشخص نيست. اما براي تقريب به موضوع عرض مي كنم كه سرمايه گذاري  

ميليارد دالر    ٥حدود    مگاوات چيزي در  ١٠٠٠براي ساخت تاسيسات برق هسته اي جهت توليد  
 ميليون دالر است.  ٨٠٠تا   ٧٠٠راندمان باال بين است. اين عدد براي يك نيروگاه فسيلي با 

به قيمت اورانيوم داشته اما متوسط   -   ٤٠هزينه جاري يك ساله يك نيروگاه هسته اي بستگي 
ميليون بشكه نفت    ١١مگاوات    ١٠٠٠ميليون دالر در سال است. براي همين مقدار توليد يعني  

 نه بايد هزينه كنيد.  ميليون دالر ساال  ٨٨٠دالر هر بشكه يعني  ٨٠با قيمت 
 سال است.   ٥٠سال و براي نيروگاه هاي فسيلي  ٨٠عمر متوسط نيروگاه هسته اي  -
پس اگر در ايران يك نيروگاه هسته اي ساخته شود و نفت مصرفي معادل آن نيروگاه را در شش   -

 سال صادر كنيم، هزينه هاي آن نيروگاه تسويه خواهد شد. 
هسته اي در حال پايين آمدن است. در آمريكا ساخت نيروگاه    ضمن اين كه قيمت ساخت نيروگاه  -

هاي كوچك هسته اي بصورت ماژوالر از سر گرفته شده است. به گفته ارنست مونيز وزير انرژي  
مگاواتي هسته اي در حال تهيه است كه آنها را مي توان با يكديگر   ٤٠آمريكا نيروگاه هاي كوچك  

 ) Small and Medium Reactorنها باال مي رود. ( سري كرده و به اين صورت ايمني آ
نكته ديگر آن است كه اين روش مي تواند براي شما تامين سرمايه كند. يعني با ساخت اولين   -

 د.يد از فروش برق آن به سرمايه گذاري در دومين نيروگاه اقدام نمايي مگاواتي مي توان  ٤٠نيروگاه  
 گلخانه اي با توليد هسته اي برق پايين مي آيد. ي  ازهادر مورد تغييرات اقليمي نيز سهم توليد گ -

 در مورد بعد سياسي صنعت هسته اي چند نكته عرض كنم: -١٠
 داشتن انرژي هسته اي مشكل فني و اقتصادي ندارد.      -
 يران مشكل ندارد، با قوي شدن ايران مشكل دارد.  اغرب با صنعت هسته اي  -
گويد كه ايران داراي جايگاه ژئوپلتيكي ويژه ايست كه    توماس فريدمن خبرنگار نيويرك تايمز مي  -

را گسترش مي دهد. خطر آن است كه ايران بتواند    امپراتوري خود در زمان هاي متفاوت  لزوما  
اندازد. اگر ايران در مسير ما باشد، مشكلي نيست، اما  نظم جهاني و يا همان تفوق دالر را به خطر  

 اگر نباشد، نبايد گذاشت كه ايران توسعه پيدا كند.  
دارد.   - قرار  است،  روسيه  و  اروپا، چين  آمريكا،  آن  اضالع  كه  مربعي  ميانه  در  ايران  من  نظر  به 

 چگونگي تعامل با اين كشورها، آينده ايران را مي سازد.  
معيشت مردم مهم است. بايد به اين مسئله رسيدگي كرد. اما به نظر من تاريخ    از لحاظ داخلي بحث  -١١

بالندگي را   از انقالب دوران  برانگيختگي را داشتيم. در پس  از دوران قاجار دوره  ايران مي گويد كه ما 
 يد زنده است.ام  ه ب   داريم. و حاال داريم ياد مي گيريم. بازخورها به ما راه آينده را نشان خواهند داد. انسان


