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سرمایهگذاری روزانه  222میلیارد تومان در وسط جنگ اقتصادی

رد پای بخش خصوصی غیرواقعی در کاستیهای اقتصاد
آلبرت بغزیان

استاد دانشگاه

یادداشت

کاستیهای بخش خصوصی در اقتصاد سال 99چه بود؟ در سالی که به روزهای پایانی آن نزدیک
شــدیم ،بارهــا در مورد کــمکاری دولت و حاکمیت در قبال بخش خصوصی صحبت و راهکارهای
متعددیبرایبرونرفتازمشکالتاقتصادیمطرحشدهاستکهبعضاًبهدالیلمختلفچون
تحریم ،بیتوجهی سیاســتگذاران به هشدارها ،تعلل در تصمیمگیری ،ناهماهنگی بین برخی از
دستگاهها و موارد دیگر مورد توجه قرار نگرفته است .در شرایطی که دولت وظیفه دارد فضا را برای
بخشخصوصیفراهمکندتااینبخشباکمترینریسکسرمایهگذاریوفعالیتتوسعهایخود
رادنبالکند،بخشخصوصیهمملزمبهپرداختنبهنکاتیاستکهبرایاقتصادومردمضرورت
دارد.اماقبلازآنکهبهسؤالیادشدهبپردازیمبایدعنوانشودکهمنظورازبخشخصوصیچیست.
در ایران ما شــاهد ســه نوع بخش خصوصی هستیم .بخش اول سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی
هستند که با سرمایه شخصی و یا حتی با مشارکت خانواده و دوستان و با تکیه بر پتانسیل خود یک
فعالیتاقتصادیوتولیدیراایجادکردند.اینگروهبههیچبخشیوابستهنیستوکامالًبراساس
توانخودسیاستگذاریوبرنامهریزیمیکنند.
ایننوعازبخشخصوصیوابستگیخاصیبهبانکهانداردوباکاراییوبهرهوریباالفعالیتهای
خودرادنبالمیکند.درسالجاریکهاقتصادباچالشهایبیشماریمواجهشداینگروهسعیکرد
کهبرایبقایخودبجنگد.فعاالناینعرصهبارشدقیمتارز،افزایشهزینهها،مشکالتمتعدد
درتأمینمواداولیهوعدمدسترسیبهارز 4200تومانیمواجهبودندوباسودبسیارناچیزسالمالی
خود را بستند .قاعدتاًنمیتوان از این گروه توقع زیادی داشت وحتی خرده گرفت که چرا برای رتق و
فتق اقتصاد کشور کاری نکردند .این گروه همین که ادامه حیات میدهند بسیار باارزش است و این
امرنشانمیدهدکهبخشخصوصیواقعیباوجودتمامبحرانهابهجهتبهرهوریباالوداشتن
ابتکارمیتواندرشدکند.گروهدومبخشخصوصی،فعاالناقتصادیراشاملمیشودکهبراساس
رانتهایدولتیوحاکمیتیارتزاقمیکنند.اینافرادباویژهخواریووابستهبودنبهصاحبانقدرت
برایخودکسبوکاریراهانداختهاند.اینگروههموارهدرزمانارائهتسهیالتواطالعاتدررتبهاول
هستندوبهواسطهداشتنچنینامریبهراحتیبهسودهایکالندستپیدامیکنند.اینگروهازاینکه
قوهقضائیهبرکارآنهانظارتکند،گالیهدارندوهیچگونهچراییراازدستگاههاینظارتینمیپذیرند.
ایننوعازبخشخصوصیبرایشانمنافعکشوراهمیتینداردوهموارهبهدنبالاینهستندکهمنافع
شخصی و گروه محدود خود را تأمین کنند .در سالهای 98و 99بارها این گروه تعادل بازار را به هم
ریخت .به عنوان مثال با ارز 4200تومانی نهاده دام وارد کردند اما با انبار کردن و فروختن آن در بازار
آزاد به سودهای کالن رسیدند .این گروه همانهایی هستند که با ارز دولتی خودرو وارد کردند .چنین
بخشخصوصیحاضرنیستبرایمنافعملیتالشکند.
گروهدیگرازبخشخصوصیکهعموممردمازعملکردآنهاباخبرهستند،خصولتیهاهستند.
اینگروهبهدنبالاموالدولتیهستندوهرزمانکهقراراستواگذاریمجموعههایتحتتصدیگری
دولت انجام شود ،فرصت را از همه بخشها میگیرند و با عناوین مختلف چون پرداخت بدهی،
بنگاهدولتیراتحتمالکیتخوددرمیآورند.چنینبخشخصوصیباقیمتهایبسیارپایینو
بامنابعبانکی،بنگاهدولتیراخریداریمیکند.اگرواگذاریهایصورتگرفتهموردپایشقرارگیرد،
میبینیم که در تمام واگذاریها حرف و حدیث و شبهههایی وجود دارد .با توجه به چنین تعاریفی
قطعاًجبران کاســتیهای بخش خصوصی با گروه دوم و ســوم است .دو گروه یاد شــده اگر از سود و
منفعتطلبیخودکمکردهبودندوبهسمترضایتمشتریانومردممیرفتند،خیلیازمشکالت
حلمیشد.گروهدوموسومبرایکاراییوبهرهوریکارخاصیانجامندادندوهمینامرسببشده
مدیریتدرهزینهصورتنگیرد.فعاالنبخشخصوصیکهدرگروهدوموسومقرارمیگیرندهمان
صادرکنندگانیهستندکهتمامتالشخودرابرایبرنگرداندنارزانجامدادند.دوگروهیادشدهدراکثر
حوزههادخالتکردندواجازهندادندکهفضایاقتصادازالتهابوچالشفاصلهبگیرد.ازاینرواگر
درکشورصاحببخشخصوصیواقعیمانندگروهاولبودیمکهباوجودتماممشکالتبرایرونق
تولیدوتنوعمحصوالتتالشمیکرداکنونکشورباتورمدورقمیمواجهنبود.
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تکرار کردن موفقیتی
کــه بــا همــکاری و
هماهنگــــــــی گــروه
بزرگــی از آدمیــان
رضا اردکانیان
بــه دســت میآیــد
وزیر نیرو
همیشه دشوارتر از به
دست آوردن آن موفقیت برای اولین بار است.
پویــش هرهفته_الف_ب_ایــران وقتــی بــرای
بــار اول در مهرمــاه  1398بــه رئیسجمهوری
محترم وعده داده شد ،با کمک همه همکاران
وزارت نیــرو در ســتاد ،شــرکتهای تابعــه و
شــرکتهای بخــش خصوصــی تــاش کردیم
تــا درســت بموقــع کار تکمیــل ،راهانــدازی و
بهرهبــرداری از  227طرح به ارزش بیش از 33
هزار میلیارد تومان را در سراســر کشور به انجام
رســانیم .ما هفته بههفته طبق زمانبندی این
کار را انجام داده و در اسفند  1398ختم پویش
را بــه افتخــار ایــران و ایرانیانــی کــه در بــه ثمــر
رســیدن پویش یا بهرهمندی از مزایای طرحها
سهیم بودند جشن گرفتیم .گزارش آنچه را در
پویش هرهفته_الف_ب_ایران انجام گرفت با
عنــوان «وعدهای کــه وفا شــد» خدمت ملت و
نظام جمهوری اسالمی ایران گزارش کردیم.
تکرار موفقیت پویــش هرهفته_الف_ب_
ایران در سال  1398را از ابتدای امسال تاکنون
نیز شــاهد بودیم و روز سهشنبه بیستوششم
اســفندماه  1399بــار دیگــر موفقیــت همــه
دســتاندرکاران دولتی و غیردولتی در اجرای
طرحهــای آب و برق در ســال  1399را جشــن
گرفتــه و اختتامیه پویــش هرهفته_الف_ب_
ایــران در ایــن ســال نیــز برگــزار شــد .مــا برای
دومین ســال موفق شــدیم آنچه را وعده داده
بودیم طبق برنامه و با زمانبندی مشــخص به
مردم ایران تقدیم کنیم.
پویــش هرهفته_الف_ب_ایــران در
ســال  1399نســبت بــه ســال  1398دارای
پیشــرفت مفهومی و مقداری بود .پیشرفت
مفهومی آن بود که در این ســال «اصالحات
ســازوکاری» به «طرحهای ساختوســازی»
اضافه شــدند .ما بــا درک این واقعیت مهم
که ســازوکارها بستر و پیشــران بهتر و بهرهور
شدن ساختوسازها هستند و نظام انگیزهها
برای پیشبرد عمران و آبادانی بشدت تحت

تأثیر سازوکارهاســت ،اصالحات سازوکاری،
نرمافــزاری و نهــادی را در دســتور کار پویش
ســال  1399قــرار دادیــم و بــه ایــن جهــت
پیشرفتی مفهومی در اجرای پویش و دستور
کار صنعت آب و برق را شاهد بودیم .پویش
هرهفته_الف_ب_ایران ســال  1399شــاهد
افزایــش مقداری نیز بــود .تعداد طرحهایی
کــه در ایــن پویش به بهرهبرداری رســیدند و
میزان سرمایهگذاری صورتگرفته روی آنها
بســیار چشــمگیر و نســبت به ســال  1398با
افزایش همراه بوده است.
طرحهــای ساختوســازی اعــم از ســد،
شــبکه آبیــاری ،انــواع نیــروگاه حرارتــی و
تجدیدپذیــر ،تصفیهخانــه آب و فاضــاب،
آبرسانی پایدار روســتایی و تأسیسات انتقال
و توزیــع بــرق بــه تعــداد  254طــرح و بــا
ســرمایهگذاری  80163میلیارد تومان در 31
استان کشور در قالب این پویش افتتاح شده
و به بهرهبرداری رسیدند (جدول .)1
طرحهای ســازوکاری اجراشــده در قالب
ایــن پویــش نیــز  53طــرح بــوده اســت و به
ایــن ترتیــب صنعــت آب و بــرق در ســال
 1399جمعــاً  307طــرح بــه ارزش 81022
میلیارد تومان را راهاندازی و به بهرهبرداری
رسانده اســت .این بدان معناست که میزان
ســرمایهگذاری بــه بهرهبــرداری رســیده در
صنعــت آب و برق ایران در ســال  ،1399در
شــرایطی که کشور و دولت تحت شدیدترین
جنگ اقتصــادی و بــروز بحران کرونــا بوده،
بهطــور متوســط در هــر روز بــه  222میلیارد
تومان بالغ شده است.
اختتامیــه و آخرین روز پویــش هرهفته_
الف_ب_ایــران نیــز ویژگــی خــاص خــود را
داشــت .طــرح بــزرگ جمــعآوری و تصفیه
فاضــاب غــرب تهــران و تصفیهخانــه
فاضــاب پردیــس بــه ارزش  9175میلیارد
تومان به ایستگاه پایانی رسیدند .بخش آب
و جمــعآوری و تصفیــه فاضــاب تهــران در
دولت یازدهم شــاهد پیشــرفت گســتردهای
بوده اســت .جمــع ســرمایهگذاری در این دو
بخــش در دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم
بالــغ بــر  16000میلیــارد تومــان بــوده و
جمعیــت تحــت پوشــش شــبکه فاضــاب
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طرحهای افتتاحشده در آخرین هفته پویش هرهفته_الف_ب_ایران در سال 1399
نام طرح (میلیارد تومان)
طرح بزرگ جمعآوری و تصفیه فاضالب غرب تهران
تصفیهخانه فاضالب پردیس
سد نهب
تصفیهخانه بزرگ آب گیالن
تصفیهخانه فاضالب مسکن مهر صومعهسرا
بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین
به ظرفیت  150مگاوات
جمع
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تهران
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قزوین
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گیالن
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مازندران
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جدول  .1طرحهای ساختوسازی پویش هرهفته_الف_ب_ایران در سال 1399
کالنشــهر تهــران از  2.5میلیون نفر در ســال
 1392بــه  6میلیــون نفــر افزایــش یافتــه و
ظرفیــت تصفیهخانههــای فاضالب رشــد 9
برابری داشته است.
طرح فاضالب غرب شــهر تهران شــامل
احــداث  6واحــد تصفیهخانه ،حفــر 11668
کیلومتــر تونــل فاضــابرو 1670 ،کیلومتــر
شــبکه جمــعآوری فاضــاب و خــط انتقال
اســت کــه جمعیــت  3میلیــون نفــر را بــا
ظرفیــت تصفیــه  780000مترمکعــب در
شــبانهروز تحــت پوشــش قــرار میدهــد.
عملیــات احــداث تصفیهخانه ایــن طرح با
عنــوان تصفیهخانــه فیــروز بهــرام در ســال
 1396آغــاز شــده بــود کــه با تحت پوشــش
قرار دادن  2100000نفر دومین تصفیهخانه
بــزرگ کشــور اســت و بــه ایــن علــت کــه
از فنــاوری بــهروز دنیــا اســتفاده میکنــد
قابلیــت تولید پســاب بــا بهترین اســتاندارد

محیطزیســتی و تولیــد لجــن اســتاندارد را
داراســت .بخش لجن این تصفیهخانه قادر
بــه تولید  6مگاوات برق نیز اســت که نیمی
از مصرف برق تأسیسات این تصفیهخانه را
تأمین میکند.
طرح فاضالب غرب شــهر تهران مکمل
طرحهای متعدد آب و فاضالب دولتهای
یازدهم و دوازدهم در اســتان تهران اســت.
واحدهای اول و دوم تصفیهخانه هفتم آب
تهران ،بهرهبرداری از طرح آبرســانی از سد
ماملو ،طرح سالمت با هدف تعادلبخشی
کمی و کیفــی آب در مناطق غربی و جنوب
شــهری تهران ،بهرهبــرداری از تصفیهخانه
آب شهرســتان پردیــس ،تکمیــل رینــگ
آبرســانی شهر تهران از ســامانههای شمال
شــرق و غــرب ،بهرهبــرداری از طرحهــای
آبرســانی جنــوب شــرق و جنــوب غــرب
اســتان تهــران؛ بــه عــاوه احــداث  16واحد

تصفیهخانــه فاضــاب بــا ظرفیــت 310
میلیــون مترمکعــب در ســال ،توســعه و
اصــاح  3800کیلومتــر شــبکه جمــعآوری
اصلــی و فرعــی فاضــاب ،اجــرای 129
کیلومتــر خطــوط انتقــال فاضــاب ،نصب
 341000فقــره انشــعاب جدیــد فاضالب با
هزینه کردن  11هزار میلیارد تومان به عالوه
ســاخت  7000کیلومتر از کل  8000کیلومتر
شــبکه خطوط انتقال فاضالب هدفگذاری
شــده از جملــه اقدامــات صورتگرفتــه در
اســتان تهران در حیطه آب و فاضالب بوده
است.
ظرفیــت تصفیــه فاضالب شــهرهای
اســتان تهــران (به غیر از شــهر تهــران) تا
قبــل از دولــت یازدهــم حــدود  9میلیون
متــر مکعــب در ســال بــوده کــه از ابتدای
دولــت تدبیــر و امیــد تاکنــون از رشــد 9
برابری به  80میلیون مترمکعب رســیده
و جمعیــت تحــت پوشــش فاضــاب در
شهرهای اســتان تهران (به غیر از تهران)
بــه  880000نفــر افزایــش یافته که رشــد
چهــار برابــری نســبت بــه قبــل از دولــت
یازدهم را نشان میدهد.
کارکنــان وزارت نیرو ،شــرکتهای تابعه
و شــمار زیــادی از شــرکتهای مهندســین
مشــاور و پیمانــکاری در بخــش خصوصــی
و غیردولتــی کوشــیدند بــا وجــود همــه
نامالیمتهــای بینالمللــی و اقتصادی به
همه وعدههای داده شــده دربــاره احداث،
تکمیل و بهرهبــرداری از طرحهای صنعت
آب و بــرق در بخــش ساختوســازها و
ســازوکارها جامــه عمــل پوشــانده شــود .ما
وعــده داده بودیــم بــا همــه وجــود و تــوان
بکوشــیم حتــی در آخریــن ســال دولــت
کــه معمــوالً دســتگاههای اجرایــی دچــار
صورتهایــی از کمانگیزگی میشــوند ،یک
لحظه از پا ننشــینیم و در سال جهش تولید
جــز بــه پیشــبرد آبادانــی ایــران و همزمــان
دمیــدن روح امیــد بــه جامعه نیندیشــیم و
طرحهایــی را که در قالــب پویش هرهفته_
الف_ب_ایران وعــده داده بودیم به نتیجه
برســانیم« ،وعــدهای کــه وفــا شــد» بــرای
دومین بار؛ تقدیم به ملت ایران.

