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سپهر برزی مهر،
 دبیر سندیکای صنعت برق ایران 

سال 99 هم با همه افت و خیزهایش به پایان 
رسید. شاید کمتر کسی در روزهای ابتدایی این 
سال عجیب فکر می کرد که بیماری کرونا قرار 
است تا پایان سال مهمان ناخوانده مردم ایران و 

جهان باشد. 

درباب سالی که گذشت؛

ســال سخــت 
امســال بــدون تردیــد ســال رخدادهــای عجیــب و غیرقابل 
پیــش بینــی در بطــن اقتصــاد ایــران و جهــان بــود. بــا این 
تفــاوت کــه کشــورهای توســعه یافتــه ابزارهــا، قوانیــن و 
ــت  ــرای مدیری ــی مناســب و منعطفــی ب اهرم هــای حقوق
بخشــی از هزینه هــا و فشــارهای ناشــی از پاندمــی کرونــا 
را در اختیــار داشــتند امــا کشــورهای در حــال توســعه ای 
ماننــد ایــران نــه تنهــا آمادگــی مواجهــه بــا موج آســیب زا 
و پرخطــر بیمــاری و هزینــه هــای ناشــی از آن را نداشــت 
ــی از  ــل بخش ــا، تحمی ــرل هزینه ه ــا در کنت ــه عم بلک
ــاده ترین  ــوان س ــه عن ــادی را ب ــاالن اقتص ــه فع ــا ب آن ه

راهــکار در پیــش گرفــت. 
بــه ایــن ترتیــب در روزهــای ابتدایــی ســال و پــس از پایان 
دوره قرنطینــه و محدودیت هــای شــدید، شــرکت ها و 
بنگاه هــای اقتصــادی کار خــود را بــا تنظیــم دورکاری هــا، 
ــای  ــت پروتکل ه ــه رعای ــوط ب ــای مرب ــرش هزینه ه پذی

فرآیند رانت زدایی از صنایع
علیرضا کالهی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق تهران

اقتصاد  در  اخیر  سال های  طول  در  آنچه  حوزه صنعت  در 
از  ایران رخ داده است، کاهش تنوع تولید و به دنبال آن 
بین رفتن فرصت های شغلی و سرکوب درآمد بوده است. 
به واسطه سیاست های نادرست، رشد اقتصادی در صنایع 
ایران به صورت نامتوازن شکل گرفته است، به همین دلیل 
فقط شاهد رشد و رونق در صنایع باالدستی و تولید کننده 

مواد اولیه بودیم که در فضایی اختصاصی فعالیت می کنند
سال ۹۹ با همه دشواری هایش رو به پایان است و ما می رویم 
برنامه  براساس  بود  قرار  که  سالی  شویم؛   ۱۴۰۰ سال  وارد  تا 
چشم انداز نقطه عطفی در رشد اقتصادی ایران و جایگاه ما در 
منطقه باشد. یکی از اتفاقات مهم در سال جاری تصویب قانون 
رفع معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه و خام بود که تاثیرات و 
دستاوردهای مثبت آن در صورت سیاست گذاری صحیح دولت 

و دستگاه های اجرایی در سال آینده قابل مشاهده خواهد بود.
در حوزه صنعت آنچه در طول سال های اخیر در اقتصاد ایران 
رخ داده است، کاهش تنوع تولید و به دنبال آن از بین رفتن 
واسطه  به  است.  بوده  درآمد  سرکوب  و  شغلی  فرصت های 
سیاست های نادرست، رشد اقتصادی در صنایع ایران به صورت 
رشد  شاهد  فقط  دلیل  همین  به  است،  گرفته  شکل  نامتوازن 
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ــه  ــدی ک ــک های ج ــز ریس ــتی و نی بهداش
جــان و ســامتی کارکنانشــان را تهدیــد 
ــر  ــاید اگ ــه ش ــد. البت ــاز کردن ــرد، آغ می ک
مشــکات محــدود بــه شــیوع کرونــا و لــزوم 
ــود،  ــد ب ــا شــرایط جدی ــگ شــدن ب هماهن
آن  پیامدهــای  می توانســتند  شــرکت ها 
ــدازه ای تحمــل کننــد، امــا مســاله  ــا ان را ت
جایــی بغرنــج می شــد کــه فعــاالن صنعــت 
ــات  ــت مطالب ــدم دریاف ــل ع ــه دلی ــرق ب ب
قراردادهــای  نبــود  نیــز  و  معوقشــان 
منصفانــه بــرای کنتــرل نوســانات اقتصادی، 
ــا مشــکات  ــف شــده و ب ــه شــدت تعضی ب
ــد.  ــرم می کردن ــه ن ــت و پنج ــدی دس ج

ــد یکــی از ســخت ترین  ــی تردی ســال ۹۹ ب
ســال های صنعــت بــرق بــود. اســتمرار 
ــدید در  ــود ش ــی و رک ــع مال ــود مناب کمب
ــازنده،  ــا شــرکت های س ــرق عم ــت ب صنع
پیمانــکار، مشــاور و تامیــن کننــده را در 
شــرایط ســکون و گاهــا ســقوط قــرار داد. در 
حقیقــت وزارت نیــرو کــه در طــول همیــن 
ســال جــاری پیاده ســازی طــرح بــرق امیــد 
را بــه عنوان یکــی از دســتاوردهایش معرفی 
کــرد، بــه دلیــل کمبــود شــدید منابــع مالی 
قــادر بــه تعریــف پروژه هــای جدیــد نبــود و 
البتــه کاهــش میــزان مصــرف برق بــه دلیل 
ــع  ــایر صنای ــدی س ــای تولی ــت ظرفیت ه اف
ــت  ــرمایه گذاری در صنع ــه س ــاز ب ــم نی ه
ــد،  ــه بای ــه ک ــر از آنچ ــیار کمت ــرق را بس ب

نشــان داد. 
در طــول ســال جــاری البتــه جهــش دوبــاره 
نــرخ ارز نشــان داد کــه قــرار نیســت صنعت 

بــرق از رخدادهــای گذشــته عبرتــی بگیــرد. 
ــازی  ــرای پیاده س ــی ب ــاره اندیش ــدم چ ع
قــرارداد تیــپ، پیــش بینــی راهــکار و 
ــارات  ــران خس ــرای جب ــی ب ــیوه ای قانون ش
نهاده هــای  قیمــت  افزایــش  از  ناشــی 
تولیــد بــه ویــژه ارز و همچنیــن باتکلیفــی 
قراردادهــا در کــوران شــیوع بیمــاری کرونــا 
و تاطمــات ارزی بــه درســتی نشــان داد که 
صنعــت بــرق همچنــان از نبــود تصمیمــات 
و اقدامــات جســورانه و نجــات بخــش بــرای 

ــرد. ــج می ب ــا رن قرارداده
در طــول ماه هــای گذشــته و بــا وجــود 
ــا و افزایــش  جهش هــای ارزی، شــیوع کرون
متوقــف،  قراردادهــای  تعــداد  بی ســابقه 
وزارت نیــرو چندیــن بــار بــا اعــام تنفس از 
اقدامــات حقوقــی ســختگیرانه دســتگاه های 
ــری  ــود، جلوگی ــش خ ــت پوش ــی تح اجرای
کــرد امــا هنــوز هــم بــه درســتی مشــخص 
نیســت کــه گام بعــدی پــس از پایــان دوره 
ــس  ــرکت ها پ ــت و ش ــس چیس ــن تنف ای
ــدی  ــات جدی ــد منتظــر چــه اتفاق از آن بای

باشــند. 
واقعیــت ایــن اســت کــه عــدم کارایــی نظام 
حقوقــی و قــراردادی صنعت برق در شــرایط 
بحــران، ریشــه همــه ایــن مشــکات اســت 
کــه بــه ایجــاد مــوج مخربــی از قراردادهــای 
ــخ  ــاری و فس ــده و برکن ــر ش ــف منج متوق
ــه شــرکت  ــت نام ــط ضمان ــا و ضب قرارداده
هــا، خســارات غیرقابــل جبــران ناشــی از آن 
ــا  ــته، ب ــال داش ــه دنب ــرکت ها ب ــرای ش را ب
ــا هنــوز هــم اراده ای جــدی  ــن وجــود ام ای

ــرارداد  ــردن ق ــرا ک ــاغ و الزم االج ــرای اب ب
تیــپ در وزارت نیــرو، توانیــر و شــرکت های 

تابعــه آن دیــده نمــی شــود. 
بــه نظــر می رســد کــه سیاســتگذاران و 
نپذیرفته انــد  هــم  هنــوز  تصمیم ســازان 
ــد ۱۹،  ــی کووی ــه بحــران ناشــی از اپیدم ک
ــونامی  ــک س ــاد ی ــه و ایج ــانات روزان نوس
ــه  ــی نیســتند ک ــابقه ارزی، چالش های بی س
ــا اقدامــات معمــول و تصمیــم  حــل آنهــا ب
باشــد.  امکان پذیــر  رایــج  گیری هــای 
ــه  ــر در هم ــب ویرانگ ــن ترکی ــه ای ــرا ک چ
بخش هــای اقتصــاد زیان هایــی گســترده 
ایجــاد کــرده امــا در صنایــع زیرســاختی که 
عمدتــا بــا کارفرمایــان دولتــی کار می کنند، 
ابعــاد بحــران بســیار گســترده تر اســت. 
ــت در شــرایط ســخت  ــه دول ــژه آنک ــه وی ب
تحریم هــا، کاهــش چشــمگیر قیمــت نفــت 
و صــادرات و زیان هــای اقتصــادی ناشــی از 
شــیوع کرونــا، بــا بی پولــی و کســری بودجــه 
شــدید نیــز دســت بــه گریبــان بــوده اســت. 
ــن  ــه ای ــل مجموع ــن دلی ــه همی ــت ب درس
ــع  ــرای صنای ــی را ب ــرایط کنون ــل ش عوام
ــرق بســیار  ــه ویــژه صنعــت ب زیرســاختی ب

دشــوار کــرده اســت. 
فرامــوش نکنیــم کــه بــدون هیــچ تردیــدی 
کارآفرینــان و فعــاالن بخــش خصوصــی 
واقعــی بــه عنــوان راهگشــای توســعه پایــدار 
ــیب  ــترین آس ــور، بیش ــه کش ــه جانب و هم
را از محــل بــر هــم ریختــن معــادالت 
شــوند.  مــی  متحمــل  اقتصــادی  کان 
ســهم بخــش خصوصــی صنعــت بــرق 

کــه از ارکان زیرســاختی و پیشــرو اقتصــاد 
کشــور بــا خوشــه های عظیــم تولیــدی 
ــات  ــده و از خدم ــوب ش ــی، محس و خدمات
ده هــا هزارکارشــناس و متخصــص و هــزاران 
کارخانــه، برخوردار اســت و نقشــی برجســته 
ــد، از  ــا می کن ــی ایف ــص مل ــد  ناخال در تولی
بحــران مخــرب کنونــی بیــش از ســایر 
ــه  ــا ب ــه تنه ــه ن ــرا ک ــت. چ ــش هاس بخ
ــش  ــت مطالبات ــه دول ــری بودج ــل کس دلی
ــه در  ــد، بلک ــت نمی کن ــع دریاف ــه موق را ب
ســاختار حقوقــی و قــراردادی کنونــی قــادر 
بــه مدیریــت ریســک های موجــود نبــوده و 
ــی اش در صــورت  ــار کاری و مال ــا اعتب عم
ــا  ــای جــاری کام ــف و فســخ قرارداده توق

در مخاطــره قــرار می گیــرد. 
ــال  ــی سـ ــای پایانـ ــا در روزهـ ــاال امـ حـ
ســـخت ۱3۹۹، عاجـــل تریـــن و کلیـــدی 
ـــش  ـــات بخ ـــت مطالب ـــدام پرداخ ـــن اق تری
خصوصـــی اســـت. فعـــاالن ایـــن بخـــش 
بایـــد توانـــی بـــرای آغـــاز ســـال آینـــده 
روزهـــای  در  اگـــر  و  باشـــند  داشـــه 
ـــی  ـــل بخش ـــد حداق ـــال نتوانن ـــده س باقیمان
از منابـــع مالـــی مـــورد نیازشـــان را از طریـــق 
تســـویه مطالبـــات معـــوق خـــود تامیـــن 
کننـــد، بـــدون تردیـــد ســـال آینـــده بـــا 
و گســـترده تری  چالش هـــای جدی تـــر 

بـــرای آنهـــا آغـــاز خواهـــد شـــد. 
ـــار  ـــالی سرش ـــش رو س ـــه ســـال پی ـــد ک امی
ــد و  ــد باشـ ــتی و امیـ ــت، تندرسـ از برکـ
ســـال ۱۴۰۰، روزهـــای بهتـــری را بـــرای 

ـــد.   ـــم بزن ـــور رق ـــرق کش ـــت ب صنع
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