«ابتکار» گالیه شهروندان درباره قیمت میوه در میادین میوهوترهبار را بررسی میکند

یکسوم ماهیهایی که صید میشوند به بشقاب انسانها نمیرسند
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«ابتکار» از وضعیت نامطلوب جریان آزاد اطالعات گزارش می دهد

خوانندگان باید به چ ه نکاتی برای حفظ سالمت حنجره توجه کنند

هاله خاکستری ابهام پیرامون شفافیت دولت

آیا صدا هم میمیرد؟
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اجالس دو روزه سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل بلژیک آغاز به کار کرد

نوبت بازی ترامپ
با کارت ناتو

حداقل  11نفر در حادثه تصادف اتوبوس و نفتکش در کردستان طعمه حریق شده و جان باختند

آتش به جان مردم در جادههای مرگ
دستور روحانی و جهانگیری خطاب به استاندار کردستان؛ علت وقوع سانحه اخیر در سنندج را در اسرع وقت اطالعرسانی کنید
اعالم سه روز عزای عمومی در کردستان
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گروه ایران و جهان  -نشست دو روزه سران ناتو در بروکسل بلژیک در حالی از روز گذشته آغاز به کار کرد که این اجالس
به طور کامل تحت شعاع روابط آمریکا و متحدان غربی و نیز دیدار ترامپ و والدمیر پوتین در فنالند قرار گرفته است.
پیش از آغاز رسمی اجالس ناتو ،اظهارنظرهای مقامات آمریکایی و اروپایی در قبال این نهاد مقدمات ایجاد چالش در این
نشست را کلید زده بود.
شرح در صفحه 15

عارف در نشست خبری:

فساد دیگر قبحی ندارد

صفحه 10

سرمقاله

رضا دهکی

از جیک جیک مستون تا خودکرده بیتدبیر!
به هنگام وقوع مشکالت و بالیای گوناگون ،وجه غالب اخبار و اطالعات به سوی جنبههای ایجابی ماجرا
میرود .اگر خشکسالی رخ داده به کاهش بارندگی مربوط میشود و اگر هوا گرم است ،دلیلش گرمایش
جهانی است.
ادامه در صفحه 2

یادداشت

یادداشت

فرار از اصالح ساختاری ،توسل به تنبیه مصرفکننده

دلیل اصلی خاموشیهای اخیر چیست؟

نظر قضاوت
عمل َا
ِ
ِ
صحاب قدرتَ ،م ِ

مسعودخوشابى
درس بزرگى كه تمام تح ّولخواهان واقعى از بَر هستند اين است كه وجه غالب
مبناى قضاوت جهانيان قبل از به قدرت رسيدن متكى بر تراوشات ناشى از انديشهها
است ولى به محض دستيابى به قدرت معيار ارزيابى عوض مىشود ،مبنای اعمال
ىگيرد.
قرار م 
قبل از تصاحب قدرت سياسى بزرگترين سالح تح ّولخواهان توانایى ارزيابى نقادانه
آنها از برآيند قواست ،آنها با اين ابراز و ابزار نيرو جذب مىكنند و رشد مىكنند تا
جایى كه ديگر نه باالیىها مىتوانند اقتدار سياسى خود را حفظ كنند و نه پایينىها
مىخواهند به شيوه قبل زندگى كنند؛ پروسه جابهجایى قدرت فرا مىرسد و در صورت
سنجش كمى و كيفى دگرگون مىشود .
موفقيت تح ّولخواهان ،مِنبعد مالك و وسيله
ِ
مبناى كار سنجش ،رفتار و اَعمال تحولخواهان با يكديگر و با طبقات ،اقشار و
گروههاى كثير الوجوه اجتماعى به خصوص طيف وسيع اقليتها در مرحله نخست و
با دنيا در وهله دوم ،قرار مىگيرد .
اينها بديهيات است ،در دست داشتن قدرت سياسى ،در تعبيرى ساده شده يعنى
در اختيار داشتن باالترين جايگاه مديريت جامعه ،يعنى عبور از فازى كه به نظر يك
قدرت بالقوه و يك آلترناتيو احتمالى ،به يك قدرت بالفعل و يك جايگزين قطعى
تبديل مىشود.
حاال ديگر از زبان عمل شناخته مىشوى و مورد قضاوت قرار مىگيرى.
از انقالب صنعتى كه در يك پروسه  ٧٠ساله (ُ )١٨٥٠ -١٧٨٠رخ داد به اين سو،
تح ّولخواهان صرفاً به نقد حاكميت نپرداختند بلكه رسماً برنامههاى خود را در صورت
تصاحب قدرت سياسى اعالن كردند .
جهانيان به اين برنامهها و ميزان پايبندى اصحاب جديد قدرت سياسى نيز نظر
داشتند و هرگونه تخطى احتمالى را تعقيب مىكردند و مدنظر قرار مىدادند .
اگر از مصاديق پرشمار تاريخى در جهت اثبات موارد فوق بتوان چشمپوشى كرد،
در خالصهترين تعبير ،مالك قضاوت پس از بر تن كردن رداى مديريت« ،اعمال»
شماست.
ْ
اعمال ،آمار و ارقامى است با معيار ،اشل ( )échelleو استاندارد جهانى .
شاخص
و
ِ
مدير مجرى و ناظر برنامهاى است كه بايد خلاّ قانه در
باز هم در برداشت ساده شدهْ ،
حداقل زمان با حداكثر راندمان با رعايت كليه موازين حقوقى و انسانى به اجرا در آورد.
براى مثال يك مدير عامل كارخانه پس از يك دوره پنج ساله در گزارشش در
مرحله نخست مقايسه كمى وكيفىاى از واقعىترين حاصل كارش با پيشبينىهاى
مندرج در برنامه ارائه مىدهد و در صورت تمايل به استماع توجيهات احتماليش ابقا يا
اخراج مىشود  .در تعقيب همين فضا ،تمامى تح ّول خواهان به محض تصاحب قدرت
سياسى ،به كادرهاى خالق ،قانونمند ،ساعى ،از خود گذشته ،وفادار به آرمانهاى
به غايت انسانى مقبول جهانيان ،خدمتگزاران صديق مردم مىمانند كه صرفاً نقش
كاتاليزورى را دارند كه بناست قدرت را به خود مردم واگذار كنند و بس .
تمامى تحولخواهان واقعى تاريخ يك خواسته بيشتر نداشته و ندارند« :تفويض
قدرت به صاحبان اصلى آن» در هزاره سوم ميالدى هم ،اين ام ِر قابل اثبات مورد توافق
قرار گرفته كه اين مهم در قدم نخست صرفاً با توسعه دموكراسى قابل وصول است.
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چند سالی است که وزارت آموزشوپرورش با اتمام فصل امتحانات وظایف تربیتی
خود را به وزارت نیرو تفویض میکند و جالب اینکه این وزارتخانه نیز مانند وزارت
آموزش و پرورش الگوهای تنبیهی را برای مشترکان خود انتخاب میکند؛ از قطع
گاهوبیگاه برق در ایام بحرانی سال گرفته تا قطع آب در مناطق گرمسیر جنوب
کشور ،ابزارهای وزارتخانهای است که هر سال دلیل اصلی اعمال این ابزارها را رفتار
اشتباه مردم در استفاده از وسایل پرمصرف میداند و برای خود چارهای جز قطع
برق و آب نمییابد! امسال اما با تجربه خاموشیهای مکرر در تهران و شهرهای
بزرگ ،توجیه دیگری به یاری مسئوالن صنعت برق آمده و آن کمبود بارشها و
کاهش ظرفیت تولید از نیروگاههای برقابی است .با این حال در این سالها همواره
نوک پیکان به سوی مردم بوده و تلقی عمومی بر این است که تنها مصرف زیاد
مردم موجب بروز عدم تامین برق شده و گویی در این میان سهمی برای ناکارآمدی
مدیریتی در نظر گرفته نمیشود .در همین مدت اخیر ،کدام مقام مسئول از کمبود
سرمایهگذاری در صنعت برق ،بدهیهای کالن وزارتخانه یا راندمان پایین نیروگاهها
و تلفات زیاد در شبکه انتقال و توزیع به عنوان دلیل خاموشیهای اخیر در کنار
مصرف زیاد برق ،ذکر کرده است؟! هر چند رفتار مصرفی نادرست مردم در بخش
برق همچنان وجود دارد اما این همه این واقعیت نیست.
سهم  5درصدی برقابیها
سدها یکی از منابع تولید برق و از اصلیترین منابع تامین برق در مواقع بحرانی
و اوج بار هستند .با وجود سهم  5درصدی تولید برق کشور از منابع برقابی در کل
سال ،این نیروگاهها در ساعات اوج مصرف بیش از  15درصد تولید برق را بر عهده
دارند .با توجه به کاهش ذخایر سدها به علت کمبود بارش در سال آبی جاری ،توان
تولید برق از این منابع کاهشی چشمگیر داشته و این خود یکی از دالیلی است که
با آن خاموشیهای اخیر توجیه شده است.
طبق آمار حدود  70درصد ظرفیت نیروگاههای برقابی کشور در استان خوزستان
قرار دارند .این آمار با توجه به شرایط بحران اقلیمی این استان ،این سوال را ایجاد
میکند که آیا این حجم سرمایهگذاری انجام شده برای نیروگاههای برقابی در این
استان یا سایر نقاط کشور بر اساس برنامهای بلندمدت و توسعهای بوده است؟ با
توجه به سهم قابل توجه ظرفیت نیروگاههای برقابی ( 15درصد) در کشور و موضوع
عدم قطعیت در تامین برق از این منابع که نیازمند بارش کافی و ذخیره مناسب
آب پشت سدهاست ،انتظار میرود سندی به منظور پیشبینی ،امکانسنجی و
توسعه ظرفیتهای برقابی در کشور به صورت بلندمدت وجود داشته باشد تا اینگونه
با کاهش بارش در یک سال ،اختالل در برقرسانی صورت نگیرد .حال آنکه آنچه

مشخص است نبود برنامهای مشخص در این رابطه است .شاید یکی از دالیل اصلی
عدم توسعه متناسب منابع تجدیدپذیر در طی سالهای اخیر نیز به رغم تصریح
اسناد باالدستی در افزایش ظرفیت این منابع ،در فقدان برنامه کالن بهرهگیری از
1
این منابع در بلندمدت باشد.
سیاستهای بهینه برای کنترل مصرف
آمارهای شرکت توانیر در زمان اوج مصرف ،نشان از سهم  50درصدی مشترکین
خانگی در مصرف برق دارد که عمده آن به علت استفاده از وسایل سرمایشی در
بخشهای مصرفکننده است .با وجود تالشهایی که مجموعه حاکمیتی صنعت
برق برای کنترل مصرف در ایام پیک میکنند ،همواره تاکید میشود که محور
اصلی مدیریت مصرف باید در بخش خانگی باشد و این بخش است که باید مصرف
خود را کاهش دهد .اما با این حال به نظر میآید برنامههای جلب همکاری صنایع
و مشترکین کشاورزی و یا تغییر ساعت کاری ادارات همواره با هدف کاهش مصرف
این بخشها به منظور تامین نیاز بخش خانگی انجام میشود و زمانیکه اجرای این
برنامهها نیز پاسخگوی کنترل مصرف نباشد ،برق مشترکین خانگی قطع شده و با
وجود اعتراض این مشترکین ،اینطور بیان میشود که این خاموشیها برنامهریزی
شده نیست و صرفا برنامههای مدیریت مصرف هستند که ناچار به اجرای آن
هستیم! اصل پاسخگویی و شفافیت پیششرط جلب همکاری مردم در هر برنامه
ملی و مقطعی مثل مدیریت مصرف در ایام پیک مصرف برق است .در شرایطی که
تقریبا همه مشترکین خانگی در شهر تهران در طول دو هفته اخیر حداقل یکبار
خاموشی را تجربه کردند ،شنیدن این اظهارات قطعا آنها را نسبت به برنامههای
مدیریت مصرف بدبین یا دلسرد میکند.
همچنین سیاستهای قیمتی اعمال شده وقتی بر اساس الگوی مصرف
تفکیکشده مشترکین نباشد ،نتیجه دلخواه سیاستگذار را نخواهد داشت ،چنانچه
مقام مسئولی در وزارت نیرو چندی پیش در مصاحبهای اعالم کرد که افزایش
 7درصدی قیمت برق برای همه مشترکین هیچ تاثیری در کاهش مصرف برق
نداشته است .در بین نهادهای حکمران صنعت برق ،چقدر این سوال طرح شده که
نتیج ه اعمال برنامههای مدیریت در بخش خانگی در طی سالهای اخیر چه بوده
است؟ چند درصد مشترکین خانگی ،این موضوع را میدانند که پیک بار سالهاست
از شب به روز منتقل شده است؟ چه برنامههایی برای کنترل استفاده از وسایل
سرمایشی پرمصرف (که عمدتا قاچاق بودهاند) در طی سالهای اخیر اجرا شده
است؟ تا چه میزان اجرای برنامههای ترویجی فعلی در رسانهها تاثیر در کاهش اوج
مصرف این مشترکین داشته است؟ چه سیاستهایی برای کنترل مصرف مشترکین
پرمصرف خانگی اعمال شده و آیا بهترین راهحل برای این مشترکین تهدید به
قطعی برق است؟ اینها سواالتی است که پاسخ به آنها یقینا ابهامات زیادی را برای
مجموعههای حاکمیتی صنعت برق برطرف خواهد کرد.
تداوم روند خاموشیها
رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در دو دهه اخیر همواره صعودی بوده که این
موضوع به دلیل توسعه تکنولوژی و برقیشدن لوازم و وسایل مصرفی در این مدت،

امری ضروری و اجتناب ناپذیر ،قلمداد میشود .اما به دلیل کاهش سرمایهگذاری در
احداث نیروگاههای جدید از اواخر دهه  ،80رشد ظرفیت با کاهش مواجه شده که از
عوامل اصلی چالشهایی است که امروزه این صنعت با آن دست و پنجه نرم میکند.
در برنامه پنجم و ششم توسعه وزارت نیرو مکلف به افزایش ظرفیت تولید برق به
میزان سالی  5هزار مگاوات است .این یعنی تا پایان سال  96باید  35هزار مگاوات
به ظرفیت اسمی افزوده میشد .حال آنکه آمارها نشان میدهد تا پایان سال ،96
تنها نیمی از این میزان (17هزار مگاوات) محقق شده و این روند کاهشی در فصل
بهار  97نیز ادامه داشته است .بنابراین نه تنها در طی سالهای اخیر بهبود چندانی
در روند رشد مصرف برق کشور (که متولی اصلی بهبود آن وزارت نیرو بوده) صورت
نگرفته ،بلکه روند رشد ظرفیت تولید برق نیز نتوانسته این میزان مصرف را پاسخگو
لهای آتی حتما ادامه
باشد و از این رو با ادامه روند فعلی ،خاموشیهای اخیر در سا 
خواهند یافت .شاید امسال افکار عمومی بپذیرند که کمبودها در تامین برق به دلیل
کاهش بارندگی است اما به طور قطع در سالهای آتی حتی با بهرهگیری 100
درصدی از ظرفیتهای برقابی کشور با خاموشی مواجه خواهد بود.
اصالحات ساختاری
واقعیت این است که روندی که از حدود دو دهه پیش با اجرای برنامههای تجدید
ساختار در صنعت برق آغاز شده ،به دلیل ضعف در الیه سیاستگذاری و اجرا،
اکنون این صنعت را با چالشهای بزرگی مواجه کرده که نمودهای کوچکی از آن در
خاموشیهای اخیر بروز پیدا کرد .صنعت برقی که به امید تغییر پارادایم از «صِ رف
تامین پایای برق» به «تامین پایا در عین کاهش هزینهها» به استقبال برنامههای
تجدید ساختار رفت ،اکنون با چالشهای اولیه تامین برق و خاموشی روبهرو است.
عدم بهبود جدی راندمان در  15سال اخیر ،نبود سندی بلندمدت برای توسعه بخش
تولید برق و سرمایهگذاری در این حوزه ،ضعف در آموزش مدیریت مصرف ،کمبود
شدید منابع مالی ،موضوع آالیندگی زیستمحیطی نیروگاهها و مشکالت ناشی از
خصوصیسازی و واگذاری نیروگاهها ،همه و همه در نهایت امر ریشه در اشکال و
تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی صنعت برق دارد .در شرایط فعلی صنعت برق
با مشکالت بیان شده به نظر بدیهیترین کار برای یک مدیر ،پذیرش کمبودها و
صداقت با مردم در طرح مشکالت بوجود آمده و سپس جلب حمایت آنها برای
اجرای سیاستهایی مثل مدیریت مصرف ،تعرفهگذاری هدفمند ،استفاده از وسایل
کممصرف و غیره است نه آنکه با طرح مسئله بدمصرفی مردم تمام هزینههای
خاموشی را متوجه آنها کرده و در صورت ادامه رفتار مصرفی تهدید به خاموشی
شوند .این اولین گام بهبود شرایط زیرساختی حیاتی و مهم است که این روزها
کمتر مورد توجه است.
 -1طبق قانون برنامه پنجم میبایست  5000مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور
از منابع تجدیدپذیر تامین شود ،حال آن که تا پایان این برنامه تنها  170مگاوات
ظرفیت نصب شده از این منابع بوده است.
* کارشناس انرژی اندیشکده مطالعات حاکمیت دانشگاه شریف

