چندین مثال برای این غیرشفاف بودن که در اقتصاد بازار غیرقابل تحمل است
میتوانم ذکر کنم .مثال اول این اس��ت که در س��ال  1392گاز طبیعی هر متر
مکعب  2سنت به مصرف کنندههای شخصی و کارخانهها تحویل داده میشود.
قیمت صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه در آن زمان هر متر مکعب  55سنت و
به عراق  44سنت و قرارداد فروش گاز به پاکستان که بخش ایرانی لوله کشی آن
به پایان رسیده 50 ،سنت بوده است .در همین زمان کمبود گاز طبیعی خراسان
از ترکمنستان تأمین و از قرار متر مکعبی  38سنت خریداری شده است.
سؤال این است اگر اقتصاد بازار حاکم بود و گاز را به قیمت حداقل  40سنت به
کارخانههای پتروشیمی و فوالد و غیره تحویل میدادیم ،آیا هزینهها بر قیمت
صادراتی فوب خلیج فارس کاالهای تولید شده فزونی نمیگرفت؟
تخمین حقیر آن است که این کارخانهها حتی قادر به مصرف آب در متر مکعبی
صفر ریال نیز نبودند .چه رسد به آنکه آب را بخواهند به قیمت مترمکعبی بیش
از  10هزار تومان از خلیج فارس شیرین کرده و به سیرجان برسانند .مثال دیگر
این اس��ت که بین س��الهای  91و  92قیمت هر دالر آمریکا علیرغم کوشش
دولت دهم به تثبیت آن ،از  1300تومان در کمتر از یکس��ال به  3600تومان
افزایش یافت .حال چنانچه یارانههای آشکار و پنهان گوناگون به شرکتهای
خودروس��ازی پرداخت نمیش��د ،آیا تولیدات این ش��رکتها توانایی رقابت با
خودروهای خارجی را داش��تند که حتی مصرف کننده آب باقی بمانند .بدون
علت نیس��ت که اجرای دو مصوبه دوران ساز مجلس ش��ورای اسالمی از سوی
دیوانس��االران دولتهای اخیر بر خالف قانون مس��کوت مانده اس��ت .در سال
1381مجلس نرخ دالر را تک نرخی اعالم ومصوب کرد که نرخ ارز در تناسب با
اختالف تورم ریال و دالر ساالنه افزایش یابد .اما دولتها تا  10سال این قانون را
اجرا نکردند و هم اکنون نیز اجرا نمیکنند .اگر این مصوبه اجرا میش��د اکنون
نرخ دالر بیش از  10هزار تومان میبود و برخی صنایع و کشتها از رونق افتاده و
سرمایهگذاریها به سمت صنایع و تولیدات کشاورزی بهینه سوق داده میشد.
قانون دیگری که از طرف دیوانس��االران اخیر زیر پا گذاشته شده قانون کاهش
یارانههای پنهان انرژی و پرداخت هدفمندان��ه یارانههای نقدی به عموم ملت
ایران بوده اس��ت .طبق این قانون باید کلیه حاملهای انرژی  90درصد قیمت
فوب خلیج فارس آنها باشد .در حالیکه برای سالها صنایع انرژی بر به میزانی تا
 2500درصد یارانه غیر مستقیم انرژی دریافت کردهاند.
به عبارت دیگر در این س��الها که دولت میبایست هر بش��که نفت را به قیمت
 95دالر تحویل کارخانههای داخلی میداد ،سوخت این کارخانهها را معادل هر
بشکه نفت سه دالر و  24س��نت به این کارخانهها تحویل داده است .در واقع به
کمتر ازیک بیست و نهم ( )1/29قیمت مصوب مجلس .بر طبق بند  11قانون
مسئولیت مدنی مصوب  1339دیوانساالرانی که چنین ضرر هنگفتی به خزانه
دولت زدهاند ،شخصاً ضامن تأدیه خسارت به بیت المال میباشند.
شما که میگویید در این اقتصاد دستوری ،قیمتها و هزینههای تولید
بر پایه محکم استوار نیستند .چگونه برای طرحهای بلند مدت صنعتی
و اقتصادی و آمایش سرزمین ،توجیه اقتصادی تهیه میشود؟
میخواهم پاسخ این پرسش را بدون هر گونه رو در بایستی بدهم .تهیه کنندگان
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طرحهای توجیهی خود نیز به پوچ بودن این محاسبات واقفند و به همین علت
است که پس از نوش��تن طرح ،حتی چهار عمل اصلی و ریاضی دبستانی را نیز
دیگر به بازی نمیگیرند .در این کشور نخست به قدرت میرسیم بعد طرحهایی
را که به دالیل گوناگون از قبل در نظر داش��تهایم ملب��س به لباس فاخر توجیه
"اقتصادی" میکنیم .اما در نهایت ،مجری که خ��ود میداند طرح چگونه تهیه
شده است حتی زحمت تطبیق آن با واقعیت را به خود نمیدهد .حتی اگر بتوان
با یک حساب ساده به تباهی آن پیبرد .تناقض گویی آشکار دو وزیر و یک معاون
نظارت بر بهرهبرداری آبفای کشور در گزارش منتشر شده در وب سایت اتاق خبر
( 24که در فوق به آن اشاره شده است) نمونه بارز این مدعاست.
برای درک زیانی که از بابت یارانههای پنهان انرژی و قیمتهای ساختگی آن به
اقتصاد ملی وارد می آید ،پنج مورد در خاطر دارم.
الف -در حالیکه شدت تابش و تعداد روزهای آفتابی در سال در حوالی کرمان به
مراتب از کشور آلمان بیشتر است ،استفاده از انرژی خورشیدی در ایران به صرفه
نیست .زیرا نمیتواند با گاز  25برابر ارزان شده رقابت کند.
ب -صنعتی که در صورت حذف یارانهها نمیتواند روی پای خود بایستد ،با کمک
یارانههای پنهان انرژی توانایی آن را دارد که آب دریای عمان را ش��یرین کرده
و با گذراندن از ارتفاعات باالی  2000مت��ر و درفاصله بیش از  500کیلومتر در
کارخانه فوالد خود به مصرف برساند.
ج -افزایش فاصله طبقاتی و دو قطبی شدن جمعیت بیش از همه چیز مرهون
آن است که ثروتمندان ،چه در خانه و چه در کارخانه خود ،توان مصرف انرژی
بیشتری را دارند تا آن زارع فقیر در اندوهجرد.
د -مصرف گاز طبیعی با ارزان فروشی ،تا آنجا تشویق شده که ملت  80میلیونی
ایران بیشتر از اروپای مرفه  360میلیونی ،گاز طبیعی مصرف میکند.
ه -گوی��ا وزارت نیرو یارانههای س��همگین انرژی را ب��رای کارخانهداران کافی
نمیداند و به کشاورزان دس��تور میدهد که چنانچه زراعتشان بیصرفه شده
میتوانند پروانه بهرهبرداری چاه آب خود را فقط به صاحبان صنایع بفروشند و
اکیدا ً نمیتوانند آن را به همسایه کش��اورز موفقی که در پنج کیلومتری ایشان
مزرعهدار است ،آب را انتقال دهند .کرارا ً و با خشونت چنین مجاری انتقال آبی
را با بلدوزر منهدم کردهاند.
ان شاءاهلل که س�خنان دلسرد کننده شما از س�وی مسئولین پاسخی
درخور داش�ته باش�د .میخواس�تم در پایان نظرت�ان را درباره طرح
همیاران آب بدانم؟
اطالعات حقیر از کش��اورزی محدود به پس��ته ،هندوانه و گندم است .از سایر
کشتها اطالع کافی ندارم .همین قدر میدانم هندوانه در مناطق جنوبی استان
از سوی کش��اورزان با صرفهترین محصول شناخته میش��ود .ولی آنطور که
شنیدهام در یکی ازجلسات کارشناسی طرح همیاران آب که بعد از محاسبات
کارشناسی خود کش��ت هندوانه را با صرفهتر از کشت گندم یافتند ،تشخیص
مصلحت دادند که حقیقت را کتمان کنند!!.
در پایان الزم میبینم که کوش��شهای «اقتصاد کرمان» را در شفافس��ازی
مسائل اقتصادی استان ارج نهم.

