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ناتــرازی در بــازار انرژی ایران در ســال های اخیــر و به ویژه در 
زمســتان امســال، موجب جیره بندی برق و گاز صنایع و بنگاه های 
تولیــدی شــده و حتی در بعضی مناطق کشــور، آنهــا را ناگزیر از 
تعطیلی کرده است. صاحبان صنایعی که تابستان ها با کمبود برق 
و زمســتان ها با کمبود گاز روبه رو هســتند، از دور باطلی که آنها را 
در هر ســال و برای دو فصل در اولویت محدودیت، قطعی و حتی 
تعطیلــی به جهت تأمین انرژی بخش هــای خانگی و تجاری قرار 
می دهد، انتقاد جدی دارند. در شهرستان مشهد و خراسان رضوی، 
به میمنت ورود موج ســرد سیبری و شــدت گرفتن بحران گازی و 
حتی چالــش نیروگاه های برق بــرای تداوم فعالیت (به واســطه 
کمبود سوخت)، صنایعی  که پیش تر با محدودیت فعالیت مواجه 
شــده بودند تا حدود ۱۰ روز تعطیلی تحمیلی را هم تحمل کردند. 
اگرچه مسئوالن امر از مدیریت بحران(!) الاقل در کوتاه مدت سخن 
می گویند ولی می توان از همین حاال پیش بینی کرد که چالش های 
ناترازی انــرژی به این زودی ها تمام نخواهد شــد و بازهم بخش 
تولید و صنعت، قربانی اول مدیریــت بحران در دقیقه ۹۰ خواهد 
بود. بــا این اوصاف، تبعات و خســارت تکرار ایــن وضعیت برای 
بخش مولد اقتصاد تا چه میزان اســت؟ پرســش این است وقتی 
مشکالت قابل پیش بینی و پیشگیری هستند، آیا به وقت وقوع باید 

نام بحران را بر آن گذاشت؟
وقتی مدیریت بحران  را  به «تعطیلی صنایع» خالصه می کنند

سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، معتقد است 
نه فقط مسئله ناترازی انرژی بلکه کل اقتصاد و توسعه نیافتگی در 
کشــورمان مربوط به امروز نبوده و نشئت گرفته از بیش از یک  سده 
فقر اندیشه، درماندگی نظری و نابلدی در اقتصاد و برنامه ریزی های 
گذشته بسیاری از دولت ها و مجالس کشور است. البته سال هاست 
که در بر همین پاشنه می چرخد. وجود مسائل با عناوین آزاردهنده ای 
مانند کولبری، ته لنجی، شوتی، دست فروشی خیابانی، دست فروشی 
جــاده ای و... یا بحران های مربوط به پیاز، بحــران رب، بحران مرغ، 
بحران تخم مرغ یا فرونشســت زمین، بحران سیل، نگرانی از تدارک 
میوه شــب عید، ماه هــای محرم، رمضان و قس علیهذا، نشــانی از 
نابلدی در برنامه ریزی اســت که خود نشــئت گرفته از فقر اندیشــه 
و درماندگــی نظــری و همچنین ســوءمدیریت اســت. او می گوید: 
مشــکل ما این است که از اشــتباهاتمان درس نمی گیریم. تعطیلی 
صنایع در تابســتان به دلیل کمبود برق در  حال تبدیل شــدن به یک 
سناریوی تکراری اســت که مدیران این حوزه تدبیر و راه حل اساسی 
برای آن ندارند و امروز شــاهد افزایش دامنه این بحران در زمستان 
و کمبود دیگر انرژی ها مانند گاز نیز هســتیم. متأسفانه این مسیری 
که در آن در  حال حرکت هســتیم، مسیر پیشرفت نیست  بلکه مسیر 
فرار ســرمایه ها و کارآفرینان واقعی است که روزبه روز اعتماد خود 
را به مدیریت اقتصادی کشــور از دســت می دهند و هر روز ناامیدتر 
از گذشته در مسیر درســتی که زمانی با اعتقاد به خدمت به منافع 
ملی در آن قدم گذاشــته بودند، پیــش می روند و اکنون با بروز عدم 
 امنیت ســرمایه گذاری مبتنی  بر قوانین، خالف آن در مقابلشان قرار 
گرفته است. در سال ۸۶ شاهد بارش سنگین برف و به دنبال آن بروز 
برخی چالش های جدی در حوزه های زیرساختی از جمله برق  و گاز 
بودیم  اما مســئوالن از آسیب های آن وضعیت جوی درس نگرفتند 
وگرنــه امروز در این وضعیــت نبودیم. نخبگان جامعــه هزاران بار 
هشــدارهایی درباره رشــد مصرف، توســعه بخش های وابسته به 
انرژی در عرصه های خدماتی، تولید و اقتصادی و حتی موضوعاتی 
مانند تغییرات جوی، افزایش مهاجرت به مناطق شــهری و انبوهی 
موضوعات و عوامل دیگر ناشــی از سوءمدیریت های قابل مشاهده 
می دادند که در آینده حجــم مصرف بر ظرفیت تولید انرژی و دیگر 
نیازهای اقتصادی در بخش های مختلــف و در غیاب تولید واقعی 
غلبه خواهد کرد. اما گویــا مدیران به خواب رفته اند و تمایلی برای 

درس گرفتــن از این تجارب پرهزینه ندارند و هر زمان دچار مشــکل 
می شوند، ناکارآمدی تصمیم سازی خود را بر دوش تحریم-واقعیتی 
که قابل پنهان شدن نیست- می اندازند و بار هزینه ای این ناکارآمدی 
را بــه بخش های تولیدی تحمیل و با افتخــار از آن با نام «مدیریت 
بحران» یاد می کنند! وی اظهار می کنــد: هنگام انتصاب ها، اهلیت 
سیاســی و اهلیت امنیتی بر اهلیت حرفه ای ارجحیت می یابد و از 
آنجا کــه اولویت مدیران، عموما خرید محبوبیت و کســب رضایت 
عمومی کوتاه مدت است و نه منافع بلندمدت و پایدار جامعه، برخی 
سیاست های اصالحی ســخت را بدون توجه به عواقب سنگین به 
تعویــق می اندازند. وزیر محترم نفت در مصاحبه  با شــبکه افق در 
۳۱مــرداد ۱۴۰۱ گفــت: «تمهیدات الزم برای زمســتان انجام گرفته 
است». اما مشاهده شد که این تمهیدات چیزی جز آسیب به بخش 
مولد کشــور نبود. با این گونه مدیریت آنچه آشکار می شود این است 
هر جا  دچار کمبود ناشــی از عدم برنامه ریزی شــدیم، بخشی به نام 
«تولیــد» داریم که می توان از آن برای جلوگیــری از بحران(!) مایه 
گذاشــت و آن را قربانی مدیریت بحران کرد. ریشه این مشکالت هم 
مشخص است. اگر به گفته های آقای چگنی، مدیرعامل شرکت ملی 
گاز، در شــبکه خبر مورخ ۲۵ دی ۱۴۰۱ توجه کنیم، بخشــی از آن را 
خواهیم یافت: «درجنوب خراســان رضوی، ما شــهر تربت جام را 
داشتیم که حدود ۱۷ هزار قطعی داشتیم. مشکالت به دلیل انتقال 
اســت. خطوط انتقالی که گاز را به آن شــهر می رساند، متناسب با 
توسعه آن نیست. یعنی در گذشته این خط جواب می داد. هم خط 
طوالنی است و هم یک خط ۱۰ اینچ است که ظرفیت محدودی دارد. 
وقتی مصارف باال می رود، امکان اینکه انتقال گاز از این خط افزایش 
پیدا کند نیست». آنچه ایشان در اینجا مطرح کرده اند، مسئوالن قبلی 
و همین طور مسئوالن قبلی تر و قبلی تر هم انجام داده اند، یعنی عدم 
برنامه ریزی جهت به روزرسانی زیرساخت ها. به عبارتی تصمیم گیران 
در بســیاری از موارد قیچی به دســت، روبان های افتتاح پروژه های 
مختلــف را پاره کرده و آمارهای کّمی در بســیاری از زمینه ها مانند 
سدسازی، گازرســانی، برق رسانی و امثالهم را در رسانه ها به صورت 
مونولوگ (یک طرفه) اعالم کرده و نشــان داده اند بدون اینکه روشن 
کنند آیا زیرســاخت ها به تناســب این افتتاح ها بوده یا خیر؟ بیم آن 
مــی رود که عمومــا خرید محبوبیت اولویت داشــته باشــد. امروز 
می بینیم در مناطقی  که زیرســاخت ندارند، مرتبا افتتاح گاز رسانی یا 
برق رســانی می شود و عالوه بر این، شاهد افتتاح واحدهای صنعتی 
و حتی کشــاورزی و دامداری بی شمار تکراری با سطح فناوری پایین 
و متوسط رو به پایین هستیم که مرتب ایجاد و تبلیغ می شود و پس 
از گذشت زمان اندکی بسیاری از آنها تعطیل می شوند که نتیجه آن 
اتالف منابع ارزشمند ارزی و ریالی کشور است اما بدون آینده نگری! 
بعد می فرمایند ما برق تابستان یا گاز زمستان را مدیریت کردیم، ولی 
اینکه این وضعیت را چگونه مدیریت کردند، شفاف نیست. متأسفانه 
به کارگیری واژه های بزک شده بسیار رواج یافته و ضربه های مهلکی 
به اقتصاد کشور وارد کرده است. بحرینیان تأکید می کند: مسئوالن در 
این مواقع می گوینــد در مدیریت انرژی مردم با ما همراهی کرده اند  
اما به این اشــاره نمی کنند با پشــت کردن همیشگی به تولید آن هم 
در سال هایی که شــعار اصلی بر محور تولید است و قانون مصوب 
برای آن وجود دارد، بخش مولد کشــور یعنی صنعت و کشــاورزی 
را مجبــور به تعطیلی می کنند تا این مدیریت صورت پذیرد. حال آیا 
می توان تعطیلی و عدم فعالیت یک بخش را برای تأمین نیاز بخش 
دیگر، «مدیریت بحران» تلقی کرد؟! اصال مشخص نیست قرار است 
این مدیریت تولیــد بحران(!) را تا چه زمانــی ادامه دهند و تا چند 
ســال آینده صنایــع و بخش تولیدی ما قرار اســت در فصول گرم و 
ســرد سال با قطعی برق و گاز غافلگیر شــوند و مدیران نیز به خود 
تبریک مدیریت بحران را بگویند. متأسفانه در این شرایط هیچ برنامه 
راهبردی ای را برای غلبه بر ناکارآمدی های مدیریتی که به عدم تکرار 

چنین بحران های قابل پیش بینی و پیشگیری بینجامد، شاهد نیستیم.
خســارت ۸۰۰۰ میلیاردی صنعت  در  خراسان رضوی  طی  ۱۰ روز  

تعطیلی
مدیر دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی خراسان  
رضوی در تشــریح میزان خســارات وارده به صنایع استان از بابت 
هر روز تعطیلی، می گوید: طبق اطالعات منتشرشده از سوی مرکز 
آمــار ایران، میزان «ارزش  افزوده روزانه» بخش صنعت خراســان  
رضوی در ســال ۹۸، به میزان ۶۴ میلیارد تومان برآورد شده است. 
ســتانده (تولید) یعنــی ارزش تولیدات صنعتی اســتان نیز روزانه 
۲۲۵ میلیارد تومان بوده اســت. همچنین در قالب یک بررســی با 
عنــوان «گزارش زودرس حســاب های منطقه ای»، در ســال ۱۴۰۰ 
ارزش  افزوده روزانه بخش صنعت، ۱۷۷ میلیارد تومان اعالم شده 
که این یعنــی با هر روز تعطیلی صنایع، ایــن میزان ارزش  افزوده 
با تصمیم گیری بی محابای مســئوالن فقط در خراسان  رضوی دود 
می شــود! بدون اینکه حســب وظیفه ای که قانــون تکلیف کرده، 
مابازای آنها را تعیین کنند. بحرینیان گفت: در محاســبات تخمینی 
دفتر پژوهش های اقتصاد و توســعه اتاق مشــهد دریافتیم ارزش 
تولیدات صنعتی خراســان  رضوی (ســتانده تولید) در سال ۱۴۰۰، 
روزانه ۵۹۲ میلیارد تومان بوده اســت. به یقیــن، با توجه به تورم 
افسارگســیخته و رشــد نرخ ارز و دیگر عوامل مؤثر تورمی، حسب  
نظر کارشناســی تا حدی می توان مطمئن بــود که ارزش تولیدات 
بخش صنعت خراســان رضوی در ســال  جــاری از ۸۰۰ میلیارد 
تومــان در روز فراتر اســت و ارزش افزوده روزانــه بخش صنعت 
بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان اســت که این خود نشــان دهنده حجم 
عظیم خســارت های وارده به بخش صنعت اســتان در اثر هر روز 
تعطیلی اســت. با تحلیل این اعداد درمی یابیــم تعطیلی ۱۰روزه 

صنایع اســتان، می تواند خسارتی بالغ  بر هشت هزار میلیارد تومان 
بــه این بخش وارد  کند. وی با طرح این پرســش که «برای جبران 
خســارت صنایع در این روزها چه چاره ای اندیشیده شده است؟»، 
می گوید: مســئوالنی که این تصمیم ها را اتخــاذ کرده اند، آیا برای 
توقف وضعیت محاســبه سود بانکی در این ایام و محاسبه مالیات 
و حــق بیمه تأمین اجتماعــی هم راه حلی در نظــر گرفته اند؟ آیا 
قرار اســت بابت توقف خطوط تولید، تغییری در این محاسبات رخ 
دهد و تولیدکننده ای که چراغ بنگاه اقتصادی اش خاموش اســت، 
هزینه هــای مذکور را هــم پرداخت کند؟ متأســفانه متولیان هیچ 
برنامه ای برای جبران خســارت صنایــع ندارند و اعالم نمی کنند با 
ایــن کیفیت از مدیریت بحران، چه لطماتی به اقتصاد کشــور وارد 
می شود. بحرینیان اضافه می کند: در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر 
محیط کســب وکار که توســط تمام ارکان اساسی کشور تأیید شده، 
بــه موضوع قطع انرژی صنایع و جبران خســارات آنها نیز اشــاره 
شــده اســت، اما متأســفانه به آن قانون هم عمل نمی شود و در 
صــورت عدم  جبران این خســارت ها، بســیاری از صنایع به ورطه 
بحران و تعطیلی کشــانده می شوند. در یک ســده گذشته مستندا 
می تــوان ده ها مورد از قوانینی را مثال زد که به ظاهر به نفع تولید 
نگاشته و تصویب شــده اند، اما در عمل همچون بسیاری از موارد 
توسط دولت ها و مجالس به آن قوانین عمل نشده و تصمیم های 
عملی ضد تولید گرفته شــده اســت. گویا تولیــد فقط در قوانین و 
صحبت های تصمیم گیران مورد تکریم است و در مقام عمل، اولین 
بخشی اســت که قربانی ناکارآمدی ها می شود. به عنوان تنها یک 
مصداق دیگر توجه شــما را به ماده ۸ قانــون هدفمندی یارانه ها 
مصوب ۱۵ دی ۸۸ مجلس شــورای اســالمی که آن را هم همه 
ارکان نظــام تأیید کرده بودند، جلــب می کنم که با عدم اجرای آن 
خسارت های زیادی به جامعه و اقتصاد وارد شد و صنعتگران را با 
وجود مفاد این ماده، در گرداب مشکالت رها کردند و به روی خود 
هم نیاوردند. حال پرسش این است که با این عدم تمکین به قانون 
مصوب، آیا می توان به امنیت سرمایه گذاری مطمئن بود؟ به نظرم 
عدم سرمایه گذاری مولد در دهه گذشته، می تواند عالئم روشنی از 
این عدم امنیت و ضد تولید عمل کردن را تا حدی به تصویر بکشد. 
وی می گوید: صنایع در ایام تعطیل هم باید حقوق کارکنان و سود 
تســهیالت بانکی را بپردازند. اگر بخــش صنعت برای همراهی و 
تأمین نیاز ســایر حوزه ها ناگزیر از تعطیلی می شود، آیا مابازای آن 
نباید باری به لحاظ هزینه ها از دوش آن برداشــته شــود و جبران 
خسارت توقف فعالیت برای این بخش در نظر گرفته شود؟ چرا در 
بحث حمایت و تسهیلگری برای بخش تولید فقط به حرف بسنده 
می شــود و خبری از عمل گرایی نیست؟ هنوز اقدامی برای جبران 
خسارت تعطیلی صنایع به خاطر محدودیت برق در تابستان انجام 
نگرفته که در زمســتان هم بحــران گاز و هم چالش برق را تجربه 
کردیم. مســئوالن نباید بــا واژه ها بازی کنند، بلکه شــفاف بگویند 

چگونه جبران خسارت کرده اند؟
مقایســه قیمت انرژی  بخش خانگی  و  صنعتی  ایران  با  ســایر 

کشورها
این پژوهشــگر در ادامه گریزی به وضعیت قیمت گذاری انرژی 

بــرای بخش های خانگــی و صنعتی در ایران می زند و قیاســی با 
سایر کشــورها دارد و می گوید: همیشه حســرت پیشرفت بسیاری 
از کشــورها و عقب ماندگی خودمان را می خوریم. نگاه به ماهیت 
برنامه ریزی و نحوه عمــل آنان می تواند تصویری در ذهن ملت ما 
ایجــاد کند که اولویت آنان چیســت که این موفقیت را به دســت 
آورده اند؟ از میان ده ها شاخص، فقط به یک شاخص اشاره می کنم: 
طبق آمار ترازنامه انرژی ســال ۹۸ وزارت نیرو، متوسط بهای برق 
در بخش خانگی و صنعتی ایران مطابق جدول اســت. بر اســاس 
جدول فوق، قیمت برق خانگی در کشــور مــا کمتر از قیمت برق 
صنعتی اســت، درحالی که همین ترازنامه انرژی نشان می دهد در 
کشورهای پیشرفته چه تفاوتی وجود دارد و قیمت برق با توجه به 
اهمیت بخش ها چگونه مدنظر قرار گرفته اند؟! وی با ذکر این نکته 
که حمایت در بخش انرژی باید به سمت وســوی حوزه های مولد 
ســوق پیدا کند تا اقتصاد دچار افت  و رکود نشــود، اضافه می کند: 
صنایع برخی از کشــورهای پیشــرفته دو برابر بخش خانگی برق 
مصــرف می کنند، اما مصرف بخش خانگی در کشــور ما به مراتب 
چشــمگیرتر اســت. بحرینیان افزود: وزیر محتــرم در قطعی برق 
صنایع و سپس اعالم مدیریت برق در بخش خانگی و تجاری ابراز 
رضایت کردند که رشد افزایش مصرف برق در صنایع، نشان دهنده 
بهبود تولید است؛ البته باز هم بدون اعالم این واقعیت که با قطع 
برق یک  روز در هفته صنایع کشــور، این مدیریت را انجام داده اند. 
اما نمی دانم آگاه بودند که استهالک در کشور ما از تشکیل سرمایه  
ثابت ناخالص از جمله در ماشین آالت بخش صنعت فزونی یافته 
است، زیرا موجودی سرمایه خالص ماشین آالت بخش صنعت به 
قیمت ثابت ۹۰ طی ســال های ۹۱-۹۸، به  میزان ۱۳ درصد کاهش 
یافته اســت. آیا مسئوالن به این موضوع توجه کرده اند که مصرف 
انرژی ماشــین آالت مستهلک چقدر زیاد اســت! می گویند مصرف 
انــرژی را کاهش دهید، ولــی نمی گویند متولــی هدایت تولیدات 
به سمت اســتفاده از فناوری برای کاهش مصرف انرژی کیست؟ 
فقــط نصیحت می  کنند! آیا نگاهی به قــوای مقننه و مجریه دیگر 
کشــورها می اندازند که چگونه هدایت اقتصاد را بر عهده دارند و 
برای دنیــای آینده چگونه برنامه ریزی کــرده و می کنند؟! نخبگان 
کشــور تا به امروز راه حل مشــخصی برای رفع مشــکالت از سوی 
آنهــا ندیده انــد. از آن تعجب آورتر که مســئول متولی صنعت و 
نمایندگان قوه مقننه هم در ســکوت عجیبی چه در تابستان و چه 
زمســتان، زمان را ســپری می کنند! در پایان، وی راهکار عبور از این 
بحران را در نگاه واقع بینانه و به دور از شــعار به راهبرد توســعه 
اقتصاد و صنعت برای بقا و آینده کشور و سرمایه گذاری در صنایع 
حیاتی و اساسی و زیرساخت های مورد نیاز آنها می داند نه آن گونه 
طرح هایی که بعضا به عنوان پیشــران معرفی می شوند و از نگاه 
نخبگان توان توســعه اقتصادی کشور را ندارند و نمی توانند کشور 
را در مقابل پیشرفت های جهان به جایی برساند. وی تأکید می کند: 
گره چالش های امروز را باید خبرگان و نخبگان هر بخش بگشایند. 
اگر اهلیت حرفه ای تصمیم گیران و تصمیم سازان در بخش اقتصاد 
کشور، جای رویکردهای سیاسی و جناحی مد نظر باشد، مشکالت 

امروز به بحران های فردا تبدیل نمی شوند.

سال
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸

خانگی
۳۳۵
۳۳۸
۳۴۷
۴۳۹
۵۰۵

۵۳۸
۵۵۵
۶۱۲

۶۸۸

صنعتی
۴۴۲
۴۲۸
۴۴۳
۵۴۳
۶۳۳
۶۷۵
۶۹۷
۷۵۷
۸۰۸

وزارت نیرو: دفتر برنامه ریزی و اقتصاد کالن برق و انرژی سال ۱۳۹۸، صفحه ۲۳۴، 
توضیح: اعداد گرد شده است

متوسط بهای برق در بخش های مختلف مصرف کننده، ارقام: ریال/ کیلووات ساعت  

نام کشور 
آلمان

انگلستان
ایتالیا

جمهوری چک
دانمارک

سوئد
سوئیس
فنالند
نروژ
هلند

صنعت/ قیمت
۱۵
۱۵
۱۹
۱۰
۸
۷
۱۲
۸
۶
۱۰

خانگی/ قیمت
۳۳
۲۳
۲۹
۱۹
۳۲
۲۰
۲۱
۲۱
۱۳
۲۵
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۱۳۹۸، صفحه ۴۸۳ ، توضیح: اعداد گرد شده است

قیمت برق در کشورهای OECD در سال ۲۰۱۹ ، ارقام: سنت/ کیلووات ساعت 

سیدمحمد بحرینیان از خسارت ۸۰۰۰ میلیاردی صنعت در خراسان رضوی به واسطه تکرار بحران برق و گاز برای بخش تولید می گوید
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