
۴www.sharghdaily.com دوشنبهاقتصاد
۲۶ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۷۳

ادارات تحویل شرکت های خودروسازی روزانه شاهد مراجعانی هستند 
که وکالت نامه در دســت، کارهــای تحویل خودروی خودشــان را پیگیری 
می کنند. این در حالی است که مکرر در قراردادهای قرعه کشی به خریداران 
هشــدار داده شده که امکان صلح وجود ندارد؛ اما این رویه کامال در ادارات 
تحویل پذیرفته و عرف شده اســت. اختالفات ناشی از معامالت غیررسمی 
حواله و امتیاز قرعه کشی منجر به شکل گیری ۱۵ هزار پرونده در قوه قضائیه 
شده است. این تعداد پرونده قضائی را اگر با میزان خودروهایی که به روش 
قرعه کشی به فروش رسیده اند، مقایسه کنیم، متوجه حجم باالی اختالفات 
حقوقی ناشــی از این روش غیرمتعارف فروش خواهیم شــد. مشــاهدات 
میدانی یکی از ادارات تحویل شــرکت خودروســازی ســایپا نشان می دهد 
تعداد کســانی که با وکالت نامه پیگیر کار خودروی خودشان هستند، بیشتر 
از مشــتریانی اســت که با کارت ملی این فرایند را طی می کنند. در طول این 
مشــاهدات میدانی خبرنگار شــاهد فردی بود که با سه وکالت نامه کارهای 
تحویل خودروهایش را پیگیری می کرد. از رفتار و تســلط او در انجام مراحل 
اداری این کار، مشــخص بود برای اولین بار نیســت که ایــن امور را پیگیری 
می کند. ضمن آنکه بعید به نظر می رســد که کسی برای استفاده شخصی 
یا خودروی دوم ســراغ ســه خودرو با کالس قیمتی متوسط برود. در همین 
زمینه با یکی از خریداران وکالتی گفت وگو کردم. او گفت به فردی که برنده 

قرعه کشی شده بود، شش ماه پیش ۱۲ میلیون پول دادم و همه پرداخت ها 
را خــودم بر عهده گرفتم. وقتی از او پرســیدم که آیــا نگران بدعهدی طرف 
مقابــل نبودی، گفت: بــرای همه خرید و فروش های امتیاز برنده شــدن در 
قرعه کشی ماجرا به همین سادگی ختم نمی شود، برخی از آنها زیر قول خود 
می زنند و برای خریدار دوم دردســر درست می کنند. با وجود گالیه مقامات 
قضائی از اضافه شدن پرونده قرعه کشی های خودرویی و داللی بر حجم زیاد 
پرونده های بالقوه کشور اما با طرح های عجیب دولت این روش ادامه دارد. 
در ماه های اخیر دولت طرح قرعه کشــی ویژه افزایش جمعیت و جایگزینی 
خودروهای فرســوده را اجرا می کند که هر دو طرح زمینه بروز فســادهای 
جدیدی را ایجاد کرده است. امروزه با یک جست وجوی ساده می توان خرید 
و فروش کارت ملی مادران دارای شــرایط را دیــد. روزنامه های مختلف در 
روزهای اخیر گزارش های دقیق و مفصلی در همین زمینه منعکس کرده اند. 
این رسانه ها از مادرانی نوشته اند که به دلیل وضع درآمدی، حتی در صورت 
برنده شــدن توانایی پرداخت هزینه خودرو و بهره منــدی از اختالف قیمت 
بــازار- کارخانه را ندارنــد و فقط می توانند امتیاز خــود را به مبلغ ناچیزی 
بفروشند. در حقیقت این مادران خریدار واقعی نیستند و تنها به بازار داللی 
دامن می زنند. به همین ترتیب، بازار خرید و فروش کارت ماشین خودروهای 
فرسوده نیز رونق گرفته است. در این بازار افرادی به سراغ مالکان خودروی 

فرســوده می رونــد و کارت ماشــین او را خریــداری می کنند تــا در صورت 
برنده شــدن در قرعه کشی طرح جایگزینی از مابه التفاوت چند ده تا چند صد 
میلیونی بهره مند شوند. در واقع با اجرای این طرح مالک خودروی فرسوده 
بــه خودروی نو دســت پیدا نمی کند و در این میان تنها توانســته امتیاز خود 
را به فروش برســاند؛ مبلغی که حتی شــاید منجر به نوسازی وسیله نقلیه 
او نیز نشــود. طرح های قرعه کشی نه تنها نتوانســته اند خودرو را به دست 
مصرف کننده واقعی برسانند  بلکه زمینه را برای بروز فساد نیز ایجاد کرده اند. 
خرید و فروش کارت ملی مادران، خرید کارت ماشــین خودروی فرسوده و... 
همگی باعث بروز فســاد و اختالفات بین شهروندان می  شود. علت اصلی 
بروز این فســاد، شــفاف نبودن فرایند معامالت و دور زدن قانون است. البته 
روشن است که حاکمیت با تدابیری مانند خرید و فروش شفاف در بورس کاال 
آنها را رفع کند. دفاع کارشناســان و خودروسازان از روش عرضه بورس کاال 
در مرتبه اول به جهت شفافیت و در رتبه دوم به دلیل کوتاه شدن دست دالل 
از زنجیره مالی فروش خودرو است. به نظر کارشناسان در روش بورس کاال، 
معامالت قابل ردیابی است و خریدار و فروشنده کامال شفاف هستند، برخالف 
روش قرعه کشی که ممکن است انتقال حواله به صورت غیررسمی باشد. از 
ســویی دیگر حضور دالل ها در زنجیره فروش خودرو، فضای خودروســازی 

را آلوده به دالل پروری می کند که امنیت این صنعت را به خطر می اندازد.

روش قرعه کشی فسادزا و ناکارآمد است

رامیز قلی نژاد*: نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در دهه های اخیر، 
با نرخ رشد باال در اغلب کشورها از جمله ایران افزایش یافته است. 
عدم دسترســی آســان و مقرون به صرفه به خدمات مناسب مالی، 
همواره مسئله ای جهانی بوده است. تخمین زده می شود که حدود 
۲٫۹ میلیارد نفر از مردم جهان به منابع رســمی بانکداری و خدمات 

مالی دسترسی ندارند (میریاال شکار، صبادا ویرامانی،۲۰۱۷).
این امر زمانی بسیار خطیر و حیاتی جلوه می کند که بدانیم بخش 
زیادی از این مردمان از گروه های آسیب پذیر جوامع مختلف هستند.

طبق آمار بانک جهانی، در سال ۲۰۰۶ میالدی، ۲۰ درصد از مردم 
جهان در فقر مطلق به سر می بردند. این رقم ۱۰ سال بعد، یعنی در 
ســال ۲۰۱۶ به زیر ۱۰ درصد رسید. یکی از سیاست های اصلی بیشتر 
کشــورهای دنیا، مبارزه با فقر و کاهش اختالف طبقاتی در جامعه 
اســت. در کشورهایی با اقتصاد ناپایدار و تورم مزمن مانند ایران، این 
مســئله اهمیت بیشــتری پیدا می کند؛ زیرا قشر مستضعف جامعه 
روزبه روز فقیرتر شــده و فاصله طبقاتــی افزایش می یابد. همچنین 
شیوع بیماری کرونا در سال های اخیر مزید بر علت شده و قدرت خرید 
مردم را کاهش داده است. فراگیری مالی یکی از بهترین استراتژی ها 
بــرای کاهش فقر و فاصلــه طبقاتی در جوامع اســت؛ زیرا افراد با 
توانمندشــدن، از فقر خارج می شوند. بانک جهانی از مدت ها پیش 
اهمیت توانمندسازی مالی خانواده ها را در مبارزه با فقر درک کرده 
 Financial) بود و به همین دلیل برنامه ای را با عنوان فراگیری مالی
Inclusion) از ســال ۲۰۱۴ آغاز کرد که هدف آن گسترش دسترسی 
همه جمعیت جهان به ابزارهای اولیه اما ضروری مالی بود. منظور 
از ابزارهــای مالی ضروری عبارت از حســاب یا هر موجودیت مالی 
دیگر مبتنی بر پول رایج (کیف پول دیجیتالی، کارت و...) است که به 
یک فرد امکان بدهد حداقل از پنج خدمت پایه مالی یعنی پرداخت، 
پس انداز، اعتبار، انتقال ارزی ُخرد و بیمه بهره مند شــود. این برنامه 
باعث شــد به تدریج بحث فراگیری مالی به ادبیات سیاســت گذاری 
بسیاری از کشورها وارد و در برخی کشورها به یکی از اجزای کلیدی 

برنامه های توســعه ای و فقرزدایی بدل شود. اما چرا فراگیری مالی 
ناگهان چنین اهمیتی یافت؟ علت آن را باید در تحولی جســت وجو 
کرد که در معنای فقر و سیاست های فقرزدایی در ادبیات اقتصادی 
رخ داده  بود. طی ســالیان طوالنی، فقر در ادبیات اقتصاد توســعه، 
کمتربودن درآمد از هزینه های ضروری معنا می شــد؛ اما آمارتیا سن

 (Amartya Sen) اقتصــاددان تعریفی جدید از فقر به دســت داد 
که منجر به تغییر سیاســت های فقرزدایی در دنیا شد. او معتقد بود 
فقر، نداشــتن پول نیست بلکه نداشتن قابلیت های الزم برای تحقق 

استعدادهای فردی و محرومیت از فرصت هاست.
ازهمین رو تأمیــن مالی ُخرد از مهم تریــن موضوعات در دنیای 
معاصر و مدرن امروز شده است. این تأمین مالی از طریق دسترسی 
شــهروندان بــه ابزارهای ســاده مالــی رخ می دهــد. در حقیقت 
امــروزه فراگیری مالی حداقلی، جزئی و ُخــرد، از حقوق گریزناپذیر 
شهروندی اســت و هیچ شخص، نهاد و دولتی حق ندارد افراد را از 
داشــتن این حق محروم کند. ایجاد توانمندی در افراد در این زمینه 
بــه فراگیری مالــی در اقتصاد کمک خواهد کــرد؛ چراکه این اتفاق 
نه تنها مشــارکت شــهروندان را در امور اقتصادی افزایش می دهد؛ 
بلکه به رشــد کســب وکارهای کوچک و متوسط هم کمک خواهد 
کرد. بیمه یکی از پنج خدمت پایه در فراگیری مالی اســت. خدمات 
بیمه در ســطوح مختلف باعث می شــود افراد و کســب وکارها در 
صــورت مواجهه با اتفاقــات و خطرات و حــوادث احتمالی فردی 
و جمعی در آینده مانند ســیل، زلزله، بیمــاری و فوت، تصادف و...، 
میزان ضرر را به حداقل برســانند. ازآنجایی کــه افراد فقیر جامعه 
بسیار آسیب پذیر هستند، ممکن اســت با یک اتفاق مانند بیماری یا 
ازدست دادن شغل، آسیب های جبران ناپذیری ببینند؛ بنابراین داشتن 
برخــی بیمه ها مانند بیمه ســالمت، عمر و موارد مشــابه برای این 
افراد ضروری اســت. بیمه در شکل ســنتی خود، نوعی از تعاون و 
همیاری اجتماعی اســت به منظور سرشــکن کردن زیان فرد یا افراد 
معــدود، بین همه افــراد گروه یا جامعه که در قــرن اخیر در قالبی 

نوین و بر پایه علومی مانند اقتصاد، حقوق و آمار بنا شــده اســت. 
اقتصاددان مشــهور «آلفرد مارشــال» در کتاب اصول علم اقتصاد 
خود می نویســد: «بیمه بهایی است که برای رهایی از عدم اطمینان 
می پردازیم». در میان مباحث مربوط به تولید و سرمایه گذاری، شاید 
هیچ یک به پیچیدگی مســئله نااطمینانی و راهکارهای غلبه بر آن 
نباشد. در واقع با وجود دنیای سرشار از نااطمینانی و ریسک، هرگونه 
ســرمایه گذاری امری غیرعقالیی می نماید؛ مگر آنکه با اســتفاده از 
ابزارهای مختلفی بتوان این نااطمینانی را کاهش داد یا الاقل تبعات 
آن را در میان افراد بیشــتری توزیع کرد. ازهمین رو است که بیمه  را 
امروزه به عنوان ستون فقرات سرمایه گذاری می شناسند و شکوفایی 
آن  را ضامن ثبات و پایداری تولید می دانند. درک علل ســطح پایین 
ســرمایه گذاری و به دنبال آن، میزان تولید در کشورمان و همچنین 
نرخ پاییــن فراگیری مالی، بــدون واکاوی جایــگاه صنعت بیمه و 
وضعیت کنونی آن در اقتصاد ایران، میسر نیست. بیمه نقشی حیاتی 
و اجتناب ناپذیــر در رشــد اقتصادی دارد (چن و همــکاران، ۲۰۱۲). 
امروزه این صنعت جزئی الینفک از نظام مالی کشــورها محســوب 
می شــود و در کنار دیگر نهادهای مالی مانند بانک ها و بازار سرمایه، 
وظیفه تأمین مالی واحدهای اقتصادی را بر عهده دارند (حسن زاده و 
کاظم نژاد، ۱۳۸۷). به عالوه صنعت بیمه با ایجاد امنیت و اطمینان، 
زمینه توانمندی افراد و جامعه و گســترش فعالیت های تولیدی را 
فراهم می آورد (صفدریان و همکاران، ۱۳۹۷). منابع صنعت بیمه و 
شــیوه صحیح سرمایه گذاری در این صنعت، عالوه بر رشد توانگری، 
به تورم زدایی و افزایش توان اقتصادی کشــور منتهی خواهد شــد 
(ســلیمانی، رئیس کل سابق بیمه مرکزی). به طور کلی شرکت های 
بیمه، حق بیمه پرداختی مشــتریان را ســرمایه گذاری می کنند و با 
تشــکیل سبد منطقی سرمایه گذاری -براســاس آیین نامه های بیمه  
مرکزی- خروجی مناســب و اطمینان بخشــی را برای بیمه گذاران 
و ســهام داران ایجاد می کنند. صنعت بیمه بــا انجام فعالیت هایی 
مانند سرشــکن کردن ریسک ها از طریق ذخیره سازی حق بیمه برای 

پوشش تعهدات مشتریان و پوشش ریسک ها در عرصه تأمین مالی و 
سرمایه گذاری، به تأمین مالی می رسد.

بیمه عمر و فراگیری مالی
وقتی از منظر اجتماعی و تأمین مالی ُخرد برای آحاد شهروندان 
به موضوع نگاه کنیم، از مجموع محصوالت و رشــته های بیمه ای، 
در کنار برخی محصوالت پشتیبان مانند بیمه های اتومبیل، بیمه های 
زندگی اهمیت بســزایی پیدا می کنند. بیمه عمر در میان رشته های 
متنــوع بیمه ای همواره جایگاه ویــژه ای را در صنعت بیمه به خود 
اختصاص  داده است. دلیلش این است که پوشش های این بیمه نامه 
مستقیم متوجه انسان هاست که به عنوان منابع و سرمایه های انسانی 
در هر اقتصادی بسیار ارزشمند هستند. با داشتن بیمه عمر، هر فردی 
می تواند آرامــش خاطری را برای آینده خود ایجاد کند و از ســوی 
دیگر با ســرمایه های حاصل از آن می تواند در توســعه اقتصادی و 
اجتماعی کشور سهیم باشد. در میان تمام انواع پس انداز، بیمه عمر 
یک ویژگی متمایز دارد: در کنار پس اندازهای بلندمدت، پوشش های 
درمانی مختلف و نیز بهره مندی از پوشــش های بازنشستگی را نیز 
فراهم مــی آورد که در شــرایط پیچیده ای کنونی، از ورشکســتگی 
اقتصادی و ناتوانی در پوشــش هزینه های درمان پیشگیری می کند. 
با وجود این نقش و اهمیت، متأسفانه تقاضاهای بیمه زندگی تابعی 
از متغیرهای بنیادین مانند درآمد، اشــتغال، تورم، سطح تحصیالت، 

شهرنشینی، فقر و... است (لی و همکاران، ۲۰۱۳).
با نگاهی به ســابقه تاریخی بیمه عمر در ایران می توان دید که 
بیمه عمر از سال ۱۳۱۱ وارد ایران شده و از طریق شرکت های مختلف 
بیمــه _خارجی و داخلی_ به بیمه گذاران خدمات گوناگون بیمه ای 
ارائه شده اســت. با وجود سابقه طوالنی این بیمه نامه، متأسفانه با 
پوشــش تنها ۲۰ درصد از مردم ایران، ضریب نفوذ و آمار دارندگان 
این بیمه نامه چشمگیر نیست (روزنامه دنیای اقتصاد) و این موضوع 
یکی از نگرانی های بخش بیمه ای کشور شده است. عوامل متعددی 

بر این موضوع تأثیرگذار است :

عوامل اقتصادی: نرخ باالی تورم و ســطح پایین درآمد بیشتر اقشار 
جامعه که قدرت خرید آنها را حتی برای تأمین نیاز های اولیه کاسته 
اســت. عوامل فرهنگی و اجتماعی: نا آشــنایی و شناخت نداشــتن 
کامــل از بیمه هــای عمر، باورهای ســنتی، نبود دانــش بیمه ای و 
شــناخت واقعی نســبت به بیمه نامه های عمر، ریســک گریز بودن 
ایرانی ها و نداشــتن برنامه بلند مدت برای زندگی، تلقی نادرست از 
کفایت بیمه های پایه (بیمه  های اجتماعــی) برای جبران زیان ها و 

خسارت های احتمالی.
عوامل مربوط به ساختار شرکت های بیمه: ترجیح بیمه های شخص 
ثالــث و بیمه نامه های درمان در کنار اجباری بودن برخی رشــته ها، 
عدم اطالع رسانی درست و کافی از سوی بنگاه های بیمه ای و بیمه 
مرکزی، اشــتباهات و سوءاستفاده های برخی عوامل شبکه بازاریابی 
و فروش بیمه های عمر، تبعات ناشــی از تحریم های ظالمانه و نبود 
ارتباطات بین المللی و همکاری نداشتن با شرکت های جهانی مانند 

آلیانز و آکسا در زمینه بیمه های عمر.
فقدان زیرســاخت های فناوری محور: بازیگران سنتی بیمه در ایران 
گرچه اکثر خدمات بیمه را ارائه می کنند اما شیوه کار به صورت سنتی 
و نداشتن پلتفرم هوشــمند مقایسه قیمت یا صدور بیمه نامه، لزوم 
فعالیت اســتقرار سامانه های فناوری محور و استارت آپ ها را در این 
بخش محسوس کرده است. البته وجود موانع قانونی در بیمه مانند 

سایر حوزه ها یکی از چالش های اصلی توسعه استارت آپ هاست.
فناوری های مالی و فراگیری مالی

اقتصاد ایران در ســال های اخیر شرایطی ویژه و منحصربه فرد را 
تجربه کرده اســت و انتظار می رود این شرایط در سال های آینده نیز 
ادامه داشــته باشد. بروز بی کاری، کاهش ارزش پول ملی، وابستگی 
بیش از حد به درآمدهای نفتی، تحریم و تبعات آن، واردات بی رویه و 
نامناسب بودن فضای کسب وکار از مهم ترین مشکالت و چالش های 

اقتصاد ایران در یک دهه اخیر بوده است. 
ادامه در صفحه ۱۰

بیمه و فراگیری مالی

مهفام سلیمان بیگی: کمبود گاز بسیاری از استان های ایران را تعطیل 
کرد و حاال نه تنها فعالیت برخی شهرک های صنعتی و کارخانه  ها را 
نیمه تعطیل کرده بلکه ماجرا به کاهش ســاعات پخت نانوایی ها و 
تعطیلی جایگاه های سوخت CNG هم رسیده است. در این میان، به 
جای آسیب شناسی چالش انرژی در ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین 
مالکان ذخایر نفتی و گازی جهان، بازار انتشــار داده های نادرســت 
و ناقص داغ شــده تا مصرف کنندگان خانگــی به عنوان عامل ایجاد 
بحران انرژی در ایران معرفی شوند. مصرف کنندگانی که تابستان ها 
هم مقصر جیره بندی برق و بحران آب معرفی می شوند تا ناکارآمدی 
مدیریتی با کم هزینه ترین روش ممکن، یعنی قصور مصرف کنندگان 

خانگی، الپوشانی شود.
مشترکان خانگی ایرانی اسراف کار هستند؟

هفته هاســت کمبود گاز تأمین انرژی صنایع را دچار مشــکل کرده 

و در روزهای اخیر کار به جایی رســیده که گاز کشــور کفاف تأمین نیاز 
ادارات و جایگاه های ســوخت CNG را هم نمی دهد. حاال دیگر حتی 
کمبود گاز فعالیت نانوایی ها را هم به چالش کشــیده و شیفت پخت 
آنان در چندین شــهر محدود شــده اســت. در این میــان، دوباره بازار 
آمارهای دستکاری شــده و ناقص، داغ شده تا مصرف کنندگان خانگی 
به عنــوان متهمان کســری گاز معرفی شــوند. آمارهایی که می گویند 
مصرف گاز مردم ایران معادل چین پرجمعیت یا آن را با مقدار مصرف 
مردم ترکیه مقایســه می کنند. این در حالی است که پیش از این در ۲۴ 
آذر امسال جواد اوجی، وزیر نفت، اعالم کرده بود ۷۰ درصد مشترکان 
خانگــی گاز مطابق با الگوی مصرف رفتار می کنند. در آمارهای ناقص 
اما به تنوع سبد انرژی کشورها هیچ اشاره ای نمی شود. برای مثال اینکه 
انرژی گاز در ســبد مصرف مردم ترکیه یا چین بــا چه نوع انرژی های 
دیگری جایگزین شــده اســت و اگر در ترکیه نصــف ایران گاز مصرف 

می شــود، چند برابر انرژی خورشــیدی تولید و استفاده می شود؟ برای 
دریافت این موضوع، خوب اســت به سبد مصرف انرژی ایران و ترکیه 
نگاهــی بیندازیم. در حال حاضر ترکیه در حال ثبت رکوردهای جدیدی 
در زمینه تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر و منابع داخلی زغال سنگ 
است. بر اســاس گزارشی که دو ســال پیش وزارت انرژی ترکیه ارائه 
داد، حدود ۹۰ درصد از برق تولیدی این کشور از انرژی های تجدیدپذیر 
تأمین می شــود؛ به طوری که ۴۴ درصد نیروگاه های این کشور برق آبی، 
۱۴٫۵ درصد از انرژی باد، ۷٫۲ درصد از انرژی خورشیدی، ۵٫۳ درصد از 
انرژی زمین گرمایی و ۲٫۶ درصد از طریق زیســت توده تأمین می شود. 
در ایران اما بر اساس اعالم شرکت ملی گاز، بیش از ۹۵ درصد از سبد 
انرژی اولیه کشــور مرکــب از گاز طبیعی و فراورده های نفتی اســت؛ 
چرا که حدود ۹۰ درصد برق تولیدی کشــور هم بر مبنای سوخت های 
فسیلی تولید می شــود. بنابراین وقتی مدل های عرضه انرژی در ایران 
متنوع نیست، طبیعی اســت که آمار مصرف سوخت های فسیلی در 

آن بیشتر می شود.
توهم انرژی سیاست گذاران

تا همین چندی پیش اطالعات غیرکارشناســی از وضعیت تولید 
و سرمایه گذاری انرژی در ایران منجر به انتشار گزارش های نادرستی 
از وضعیت گاز ایران و توان صادراتی آن شــده بود؛ گزارش هایی که 

بحران انرژی را به اروپا نزدیک و از ایران بسیار دور تصور می کرد.
فریدون برکشــلی، رئیس گروه مطالعات انرژی وین، با اشاره به 
این موضوع به «شرق» توضیح می دهد: سیاست گذاران ایران درباره 
عظمــت و قدرت پارس جنوبــی دچار توهم بودند و هشــدارهای 
کارشناسی را مبنی بر لزوم جذب سرمایه جدی نگرفتند. حاال هم آن 
کســانی که باید تأثیرشان در بحران فعلی مرکز توجه قرار بگیرد، در 
وهله اول نمایندگان ادوار مجلس هستند نه مردم. برکشلی می گوید: 
باید گفت نمایندگان مجلس در تغییر و معیوب سازی استراتژی گازی 
ایران نقش مهمی داشتند. نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابی 
خود، نیازمند دستاوردســازی بودند. در دورانی، آمد و شد نمایندگان 
مجلس به طبقات ۱۴ و ۱۵ ســاختمان طالقانی برای البی و رایزنی 
به منظور ایجاد خط لوله گاز به مناطق مختلف کشــور کامال جلب 
توجه می کرد. بنابراین اســتراتژی گازی که در ســطوح باالی کشور 
مورد توجه قرار داشــت و از سوی کارشناسان تنظیم شده بود، عمال 
از مســیر منحرف شــد. همچنین به گفته این کارشــناس، اینکه در 
بیشتر کشورهای کم مصرف، استفاده از برق را بر گاز ترجیح داده اند، 
نکته مهمی اســت که باید مرکز توجه قرار بگیــرد. طبق اظهارات 
برکشلی، در تدوین برنامه های انرژی بین صادرات گاز طبیعی و برق، 
شعاع رشد بازار مصرف و قیمت گاز بیشتر تشخیص داده شده بود، 
با این حال عالقه مندی به لوله گذاری و توســعه شبکه انتقال گاز، به 
اولویت مهم دولت تبدیل شــده و توسعه شبکه برق رسانی در حد 

شبکه گازرسانی، انگیزه سرمایه گذاری نداشت.
اشتباه توسعه صنایع انرژی بر در ایران

رئیس گــروه مطالعــات انرژی ویــن همچنین بــاور دارد نقش 

سیاست های منســوخ دولتی در توسعه صنایع را هم نباید دست کم 
گرفت: « همین حاال که ما داریم صحبت می کنیم، قریب به ۴۵۰ مجوز 
فوالدســازی در دست ســرمایه گذاران اســت. در عصری که کشورها 
به طور سیستماتیک از حوزه صنایع انرژی طلب دور می شوند، در ایران 
با الگوی توسعه منسوخ شده اواسط دهه ۱۹۵۰ میالدی صنایع انرژی بر 
مورد توجه قرار گرفته اند. در عین حال، این بخش گاز ایران اســت که 
هزینه صنایع مســتعمل و از رده خارج کشــور را می پــردازد. صنایع 
قدیمی، نوسازی نشــده و دور از تکنولــوژی روز، به یمن انرژی فراوان 
می تواننــد به حیات خود ادامه دهند. اینکه شــدت انرژی در اقتصاد 
ایران ســه برابر متوسط جهانی است، یعنی اقتصاد باید عقب ماندگی 
تکنولوژیک خود را با گاز، برق و انواع انرژی های فسیلی قابل دسترس 
جبــران کند». صالح رحیمی، دیگر کارشــناس انرژی نیز به مهر گفته 
اســت: «علت کمبود گاز، مبنا قرارگرفتن گاز در ســبد انرژی کشــور و 
عدم تنوع کافی در این ســبد اســت و مصرف باالی گاز خانگی لزوما 
به دلیل بد مصرفی مردم نیســت  بلکه باید این نکته را در نظر گرفت 
که گاز به طور مســتقیم و از طریق لوله کشــی به مصرف کننده نهایی 
می رسد و این موضوع خود تلفاتی دارد. از طرفی نبود رشد بهره وری 
نسبت به میزان مصرف، سبب افزایش مصرف گاز شده است. در واقع 
ساختمان سازی نامتناسب با برچسب انرژی و استاندارد نبودن وسایل 

گرمایشی سبب هدر رفت باالی انرژی می شود».
بیشترین اتالف گاز در نیروگاه های برق

وحید گودرزی، کارشــناس شــرکت ملی گاز نیز در گفت وگویی 
توضیح داده بود که بر اســاس آخریــن آمار مصرف گاز ایرانیان ۵٫۵ 
برابر دنیا برآورد می شــود و چنین رقم نامتعارفی نمی تواند منحصر 
به بخش خانگی باشــد. گودرزی توضیح داده بود: بر اســاس سبد 
مصرفی انرژی ۲۸ درصد گاز در بخش خانگی، ۳۳ درصد صنعت، 
۳۳ درصد نیروگاه ها و باقی آن در بخش عمومی مصرف می شود و 
بیشــترین میزان مصرف و اتالف گاز ساالنه مربوط به نیروگاه هاست. 
این در حالی است که راندمان چشمگیری در این زمینه وجود ندارد. 
بررسی ها نشان می دهد میانگین راندمان نیروگاه ها در جهان بیش از 
۶۰ درصد است، در حالی که با اعالم وزارت نیرو این رقم در ایران تنها 

۳۹ درصد برآورد می شود.
سهم مشترکان خانگی از بحران آب چقدر است؟

سناریوی مقصر  خواندن مردم به کسری گاز ختم نمی شود و حاال 
سال هاست در بحران آب هم انگشت مسئوالن و تیم های تبلیغاتی 
و رسانه ای شان، مردم را نشــانه گرفته است. این در حالی است که 
مطابق اعالم وزارت نیرو، آب شرب تنها حدود هفت تا هشت درصد 
مصرف آب کشور را تشکیل می دهد و از این میان هم مطابق گزارش 
وزارت نیرو بیشــتر از نیمی از مشــترکان آب یعنی حدود ۵۴ درصد 

مردم، کامال مطابق با الگوی مصرف رفتار می کنند.
حاال سال هاست کارشناسان می گویند حکمرانی آب و تخصیص 
بهینه  آب در ایــران اصوال مانند اکثر بخش های اقتصاد کشــور، نه 
مبتنی بــر تئوری های اقتصادی بلکه مبتنی بــر تئوری های رفاقت، 

رابطــه، البی گری، نقض قانون، آزمون  و خطا، تقلیدی و مافیا انجام 
می شــود. از انتقال بین حوضه ای آب بــدون ابزارهای اقتصادی و با 
فشــارها، رابطه ها و رانت های سیاســی، تأســیس غیرعلمی سدها 
و فــروش آن بــه متقاضیان غیرقانونــی، نقض حقابه ها و انتشــار 
حقابه هــای غیرقانونی و عرضه  آب با قیمــت کمتر از هزینه  نهایی 
به بخش هــای خاص گرفته تا عدم مقابله بــا چاه های غیرقانونی، 
تصویب پروژه های ذخیره، انحراف و انتقال آب، به ویژه سدســازی و 
کانــال انتقال آب در وزارت نیرو و شــرکت های آب منطقه ای بدون 
توجیه اقتصادی و ناســازگار با زیست بوم، همه این موارد با امضای 
دولت ها اتفاق می افتد اما درنهایت مردم مقصر بحران آب معرفی 
می شــوند. بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران، در سال گذشته میزان 
آب مصرفی در بخش شــرب فقط ۸٫۲ میلیارد مترمکعب و بخش 
کشــاورزی و صنعت به ترتیب ۸۲ و ۲٫۴ میلیــارد مترمکعب بوده 
اســت؛ یعنی حدود ۸۸ درصد کل آب مصرفی در بخش کشاورزی 
مصرف می شــود. در این میان و بر اساس اعالم اتاق بازرگانی ایران، 
ضایعات کشــاورزی ســهم بزرگی در اتالف آب دارند؛ ضایعاتی که 
حاصل نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، انبار، ســردخانه و حمل ونقل 
مناسب است . همچنین باید اشاره کرد که عالوه بر برداشت بی رویه 
از منابع آب های زیرزمینی در ایران، کارشناسان به پروژه های عمرانی 
غیرکارشناسی در حوزه آب از جمله ساخت افراطی و بدون مطالعه 
کافی سدها و انتقال آب از خلیج فارس اشاره کرده و آن را به عنوان 

عوامل اصلی تشدید بحران آب در ایران معرفی می کنند.
عبــاس محمدی، مدیر گروه دیده بان کوهســتان، در گفت وگو با 
ایســنا ضمن اشــاره به اینکه اکنون بیش از ۷۰۰ سد بزرگ در کشور 
وجود دارد، گفته اســت تداوم روند فعلی سدسازی در کشور باعث 
از بین رفتن منابع جبران ناپذیر و با ارزش آب، مصب رودخانه ها و زیر 

آب رفتن صدها روستا، مرتع، مزارع و ... می شود.
۸۰ درصد مشترکان برق کم مصرف هستند

این وضعیت درباره برق هم تکرار می شود. در تابستان که کسری 
انرژی گاهی به ســهمیه بندی برق و قطع بــرق صنایع و کارخانه ها 
منجر شــده اســت، دوباره پای مصرف کنندگان خانگی در رسانه ها 
بــه میان می آید. این در حالی اســت که مصطفی رجبی مشــهدی، 
سخنگوی صنعت برق در دوم تیر امسال به شبکه مدیریت برق ایران 
اعالم کرد که حدود ۸۰ درصد مشترکان برق کمتر از الگوی مصرف، 
برق مصــرف می کنند و در این میان ۷۲ درصــد تهرانی ها هم جزء 

مشترکانی هستند که الگوی مصرف برق را رعایت می کنند.
با این حــال بنا بــر اعالم وزارت نیــرو قریب به ۸۵ تــا ۹۰ درصد 
نیروگاه هــای برق ایران حرارتی هســتند و با ســوخت گاز فعالیت 
می کنند و مابقی آن برق آبی هستند. به این ترتیب بحران آب و کسری 
گاز تولید برق در ایران را به شــدت تحت تأثیر قرار داده اســت و در 
ایران برخالف بسیاری از کشورهای جهان و حتی منطقه توجهی به 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر و نیروگاه های خورشیدی نشده است و 

کسری برق هم اغلب پای مشترکان خانگی نوشته می شود.

آیا واقعا آن طور که برخی از مدیران اجرائی می گویند، مصرف کنندگان خانگی 
جزء مقصران اصلی ناترازی انرژی محسوب می شوند؟

دیوار کوتاه مردم


