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شاه کلید گشایش قراردادهای متوقف 
در بودجه ۱۴۰۰

به  که  برق  صنعت  قراردادهای  موضوع 
قیمت ها  پیش بینی  غیرقابل  نوسانات  دلیل 
هزینه  و  درآمد  ساختار  در  آشفتگی  و 
مشاور  و  پیمانکار  سازنده،  شرکت های 
بالتکلیف مانده اند، در طول قریب به یک دهه 
مهم ترین چالش های  و  اصلی ترین  اخیر جزو 

فعاالن صنعت برق کشور بوده است.

موضـــوع قراردادهـــای صنعـــت بـــرق کـــه بـــه دلیـــل نوســـانات غیرقابـــل 
پیش بینـــی قیمت هـــا و آشـــفتگی در ســـاختار درآمـــد و هزینـــه 
ـــد، در  ـــف مانده ان ـــاور بالتکلی ـــکار و مش ـــازنده، پیمان ـــرکت های س ش
ـــن  ـــن و مهم تری ـــزو اصلی تری ـــر ج ـــه اخی ـــک ده ـــه ی ـــب ب ـــول قری ط

ـــت. ـــوده اس ـــور ب ـــرق کش ـــت ب ـــاالن صنع ـــای فع چالش ه
اگرچـــه در طـــول ایـــن مـــدت تـــالش ســـندیکای صنعـــت بـــرق 
ایـــران بـــرای حـــل ایـــن مســـاله و تعییـــن تکلیـــف قراردادهـــای 
ـــی از  ـــکل برخ ـــع مش ـــوردی و رف ـــی م ـــه بررس ـــت ب ـــف در نهای متوق
ـــت  ـــه صنع ـــن اســـت ک ـــت ای ـــا واقعی ـــد، ام ـــا منجـــر ش ـــن قرارداده ای
ـــن  ـــاد ای ـــری از ایج ـــرای جلوگی ـــی ب ـــاختی قانون ـــه زیرس ـــاز ب ـــرق نی ب
ـــی و  ـــزار حقوق ـــک اب ـــد ی ـــت بای ـــن صنع ـــالوه ای ـــه ع ـــاله دارد. ب مس
ـــروز  ـــورت ب ـــا در ص ـــد ت ـــته باش ـــت داش ـــکا در دس ـــل ات ـــی قاب قانون
ـــه  ـــادر ب ـــی ثبـــات کشـــور، ق ـــاره ایـــن مشـــکل در بســـتر اقتصـــاد ب دوب

ـــد.  ـــی باش ـــی و بوروکراس ـــع تراش ـــن مان ـــا کمتری ـــل آن ب ح
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ــن  ــی از قوانیـ ــوان یکـ ــه عنـ ــه بـ ــون بودجـ قانـ
باالدســـتی حاکـــم بـــر صنعـــت بـــرق و نیـــز 
ـــد  ـــت درآم ـــرای مدیری ـــی ب ـــای قانون ـــن مبن اصلی تری
و هزینه هـــای حاکمیـــت، یکـــی از مهم تریـــن 
ـــاله  ـــا مس ـــه ب ـــرای مواجه ـــود ب ـــای موج ظرفیت ه
ــکاران  ــازندگان و پیمانـ ــف سـ ــای متوقـ قراردادهـ
حـــوزه نیروســـت. بازخوانـــی مســـاله قراردادهـــای 
ـــه در  ـــد ک ـــان می ده ـــرق نش ـــت ب ـــف صنع بالتکلی
ـــرارداد  ـــد ق ـــان عق ـــکاران در زم ـــوارد پیمان ـــب م غال
ــای  ــدودی ریســـک های افزایـــش هزینه هـ ــا حـ تـ
ایفـــای تعهـــدات را پیش بینـــی کـــرده و در حـــد 
ـــس  ـــود منعک ـــراردادی خ ـــغ ق ـــی در مبال ـــل قبول قاب
می کننـــد، امـــا در طـــول دو ســـال گذشـــته، افزایـــش 
نـــرخ ارز، حقـــوق و دســـتمزد و افزایـــش بهـــای فلـــزات 
ـــت  ـــن صنع ـــاالن ای ـــه فع ـــده ک ـــب ش ـــی موج اساس
ـــود  ـــدات خ ـــای تعه ـــت و ایف ـــه فعالی ـــه ادام ـــادر ب ق

ـــند. ـــان نباش ـــال کارفرمای در قب
ــت  ــکل اسـ ــن شـ ــه ایـ ــی بـ ــول کنونـ روال معمـ
کـــه پیمانـــکاران بـــا تهیـــه الیحـــه ای درخواســـت 
تجدیدنظـــر در مفـــاد قـــراردادی خـــود را تســـلیم 
کارفرمـــا کـــرده و در صـــورت عـــدم امـــکان رســـیدگی 
ـــه رســـیدگی  ـــف ب ـــی مکل ـــی فن ـــورای عال ـــه آن، ش ب
ـــه  ـــا توج ـــود. ب ـــا می ش ـــن قرارداده ـــوع ای ـــه موض ب
بـــه تحـــوالت اقتصـــادی طـــی ســـالیان گذشـــته، عمـــال 
ـــورای  ـــه ش ـــکاران ب ـــی پیمان ـــح اعتراض ـــی لوای تمام
ـــرت  ـــه کث ـــا توج ـــه ب ـــده ک ـــه ش ـــی احال ـــی فن عال
ـــه پاســـخگویی و  ـــادر ب مـــوارد ارجاعـــی، ایـــن شـــورا ق
ـــه آنهـــا نیســـت. همیـــن تکثـــر و تعـــدد،  رســـیدگی ب
بـــه تطویـــل زمـــان رســـیدگی بـــه درخواســـت ها 
ـــی ها را از  ـــن بررس ـــج ای ـــال نتای ـــده و عم ـــر ش منج
ـــس  ـــی اســـت پ ـــد. گفتن ـــارج می کن ـــاع خ ـــز انتف حی
از جهـــش ارزی دو ســـال اخیـــر و افزایـــش بهـــای 

ـــت  ـــاز صنع ـــه موردنی ـــواد اولی ـــی و م ـــزات اساس فل
ـــه  ـــده ب ـــاع ش ـــی ارج ـــح اعتراض ـــم لوای ـــرق، حج ب
ـــته  ـــش چشـــمگیری داش ـــی، افزای ـــی فن ـــورای عال ش
ــش از ۱۰۰۰  ــون بیـ ــه اکنـ ــه طوری کـ ــت. بـ اسـ
قـــرارداد پیمانـــکاری در صنعـــت بـــرق بـــه ارزش 
ـــده  ـــف  ش ـــال متوق ـــارد ری ـــزار میلی ـــر ۳۰ ه ـــغ ب بال

ـــت.  ـــیدگی اس ـــار رس و در انتظ
ـــای  ـــش هزینه ه ـــب افزای ـــرایط موج ـــن ش ـــداوم ای ت
ـــان  ـــدن زم ـــل طوالنی ش ـــه دلی ـــا ب ـــرای پروژه ه اج
رســـیدگی، نابـــودی شـــرکت های پیمانـــکاری 
ـــمگیر  ـــش چش ـــرق و افزای ـــت ب ـــص در صنع متخص
ـــرای  ـــندیکا ب ـــن رو س ـــد. از ای ـــد ش ـــکاری خواه بی
بهبـــود فضـــای کســـب وکار، حفـــظ و ایجـــاد اشـــتغال 
ـــده  ـــره »۲« ماده واح ـــالح تبص ـــا و اص ـــنهاد ابق پیش
اصالحیـــه تبصـــره »۸۰« قانـــون بودجـــه ســـال ۱۳۵۶ 
و تفویـــض بخشـــی از اختیـــارات شـــورای عالـــی فنـــی 
بـــه وزارتخانه هـــای ذی ربـــط برحســـب موضـــوع را 
ـــه  ـــا اضاف ـــه ب ـــی رود ک ـــد آن م ـــت. امی ـــه داده اس ارائ
ـــون  ـــت قان ـــه و در نهای ـــه الیح ـــد ب ـــن بن ـــدن ای ش
بودجـــه، حـــل مســـاله قراردادهـــای متوقـــف صنعـــت 
ـــا ســـرعت بیشـــتری  ـــی، ب ـــرق روی یـــک ریـــل قانون ب

ـــش رود. پی

سخنگوی صنعت برق:

مراکز غیرمجاز استخراج 
رمزارز به مراجع قضایی معرفی 

می شوند
تهران- ایرنا- سخنگوی صنعت برق با هشدار به 
مراکز استخراج رمزارز که از برق غیرقانونی برای 
این کار استفاده می کنند، گفت: این گونه مراکز 
غیرمجاز در صورت شناسایی، به مراجع قضایی 
معرفی و به پرداخت جریمه محکوم خواهند شد.
"مصطفی  نیرو،  وزارت  از  ایرنا  روز شنبه  به گزارش 
در  تاثیرگذار  راهکارهای  درباره  مشهدی"  رجبی 
کاهش مصرف سوخت نیروگاه ها، افزود: جمع آوری 
مهمترین  از  رمزارز،  استخراج  غیرمجاز  مراکز 
و  برق  برای کاهش مصرف  تعیین شده  محورهای 

کمک به کاهش مصرف سوخت نیروگاه هاست.
در  رمزارز  استخراج  غیرمجاز  مراکز  ادامه داد:  وی 
برق  هزینه  پرداخت  به  الزام  ضمن  کشف،  صورت 

مصرفی، به مراجع قضایی معرفی می شوند.
سیاست  خاطرنشان کرد:  برق  صنعت  سخنگوی 
استخراج  مزارع  تشکیل  از  حمایت  نیرو،  وزارت 

است  استخراجی  مراکز  سایر  و  در کشور  رمزارزها 
که به صورت قانونی فعالیت می کنند.

مراکز  از  دسته  آن  با  حال،  این  با  اضافه کرد:  وی 
استخراج که به صورت غیرمجاز از برق با تعرفه ای 
به غیر از تعرفه مربوطه استفاده می کنند، به شدت 

برخورد خواهد شد.
رجبی مشهدی ادامه داد: در همین زمینه در صورت 
ارزها،  رمز  استخراج  غیرقانونی  مراکز  شناسایی 
جریان برق آنها قطع و عالوه بر معرفی افراد خاطی 
به مراجع قضایی، هزینه برق مصرفی و خسارت های 
وارده به شبکه برق نیز از متخلفان دریافت می شود.

مرکز   ۲۴ تاکنون  گفت:  برق  صنعت  سخنگوی 
از ۳۱۰ مگاوات  بیش  با ظرفیت  ارز  رمز  استخراج 

مجوز فعالیت گرفته اند.
وی با اشاره به اینکه در این زمینه عده ای به صورت 
غیرقانونی فعالیت می کنند، افزود: تاکنون یک هزار 
 ۲۵۰ به  نزدیک  ظرفیت  با  غیرمجاز  مرکز   ۶۲۰ و 
از  این میان بیش  از  مگاوات شناسایی شده اند که 
عامالن  گزارش  کمک  به  درصد(   ۳۰( مرکز   ۵۰۰

شناسایی کشف شده است.
شناسایی  عامالن  خاطرنشان کرد:  رجبی مشهدی 
 ۱۰ سقف  تا  رمزارزها،  استخراج  غیرمجاز  مراکز 
میلیون تومان مشمول دریافت پاداش خواهند بود.

شناسایی،  عامالن  اطالعات  خاطرنشان کرد:  وی   
منطقه ای  برق  شرکت های  و  شده  تلقی  محرمانه 
و  صیانت  برای  الزم  اقدامات  برق  نیروی  توزیع  و 

جلوگیری از افشای آن را انجام می دهند.
به گزارش ایرنا، پیشتر "سعید زرندی" معاون طرح 
اعالم کرد:  برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت  و 
دستگاه های  خوداظهاری  برای  ماهه  یک  فرصت 
استخراج رمزارز که از پنجم دی ماه داده شده قابل 

تمدید نیست.
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مدیرکل دفتر پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع ساتبا 
مطرح کرد:

امکان احداث ۱2۱ هزار و ۵۰۰ 
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در 

کشور
تهران - ایرنا - مدیرکل دفتر پتانسیل سنجی و 
ارزیابی منابع ساتبا گفت: از سال ۱397 تاکنون 
به  موفق  پتانسیل سنجی،  مطالعات  انجام  با 
شناسایی ۱2۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت احداث 

نیروگاه تجدیدپذیر و پاک در کشور شده ایم.

به گزارش روز شنبه پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، 
دفتر   ۱۳۹۷ سال  پائیز  از  افزود:  غالمی"  "میترا 
پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع ساتبا تهیه مجموعه 
و  پرپتانسیل  سایت های  "شناسایی  کتابچه های 
ارزیابی منابع انرژی های تجدیدپذیر کشور" را آغاز 

کرده است.
وی ادامه داد: تاکنون شناسایی مناطق مستعد در 
خورشیدی،  شامل  تجدیدپذیر  انرژی  حوزه های 
به  برق آبی  و  زیست توده  زمین گرمایی،  بادی، 
تفکیک برای ۳۱ استان کشور و همچنین جزایر آن 
صورت پذیرفته است که نتایج این مطالعات ماهیانه 
در وب سایت ساتبا در دسترس عموم قرار می گیرد.

غالمی گفت: در حال حاضر مجموع پتانسیل نظری 
یا تئوری شناسایی شده در بخش انرژی خورشیدی، 
بالغ بر ۷۰ هزار مگاوات، بخش انرژی بادی بیش از 
حدود  زیست توده  انرژی  بخش  مگاوات،  هزار   ۴۷
۱۰۰۰ مگاوات، بخش انرژی زمین گرمایی افزون بر 
انرژی برق آبی کوچک حدود  ۱۰۰۰ مگاوات و نیز 

۲۵۰۰ مگاوات برآورد شده است.
این مقام مسوول  از شناسایی مجموع ۱۲۱ هزار و 
تجدیدپذیر  نیروگاه  احداث  پتانسیل  مگاوات   ۵۰۰
ساخت:  نشان  خاطر  و  داد  خبر  کشور  در  پاک  و 
نرم  از  استفاده  با  تئوری،  پتانسیل سنجی  فاز  در 
افزارهای مرتبط و انطباق اطلس اختصاصی انرژی 
مستعد  مناطق  کشور  کل  نقشه  با  تجدیدپذیر 
شناسایی می شوند و در فاز بعدی ارزیابی تلفیقی، 
اولویت بندی و تعیین سهم انرژی های پاک برای هر 

استان صورت می پذیرد.
آبان  در  خورشیدی  های  نیروگاه  ایرنا،  گزارش  به 
سهمی  ظرفیت،  مگاوات   ۴۱۱.۶۰ با  امسال  ماه 
به خود  را  تجدیدپذیر  های  انرژی  از  درصدی   ۴۹

اختصاص دادند.

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت ایران:

کمیته پیگیری تجارت ایران و تاجیکستان برگزار می شود
تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کمیته پیگیری 
راستای  در  تاجیکستان  با کشور  زمین شناسی  و  گمرکی  تجارت، سرمایه گذاری،  معدن،  صنعت، 

پیگیری تفاهمات انجام شده در سیزدهمین اجالس کمیسیون مشترک دو کشور برگزار می شود. 
به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان توسعه تجارت ایران، »بهروز الفت« اظهار داشت: این کمیته با مسئولیت 
سازمان توسعه تجارت ایران و بخش همکاری های اقتصادی خارجی وزارت رشد اقتصاد و سرمایه تاجیکستان 

در تاریخ نهم دی ماه سال جاری به صورت مجازی برگزار شد.
وی افزود: از توافقات انجام شده در این کمیته می توان به تشکیل کارگروه صنعت، معدن و تجارت، نشست 
تبادل  بازرگانی،  مشترک  اتاق  چارچوب  در  وبینار  برگزاری  کشور،  دو  استاندارد  مسئوالن  میان  مجازی 

اطالعات شرکت های خصوصی و توسعه همکاری ها در حوزه های زمین شناسی اشاره کرد. 
مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: با توجه به اهمیت تبادل هیات های 
تجاری و برگزاری نمایشگاه های اختصاصی میان دو کشور این موضوع با در نظرگرفتن پروتکل های بهداشتی 

در دستورکار قرار گرفت. 
الفت خاطرنشان کرد: با توجه به نهایی شدن اسناد پیش  نویس سند تبادل الکترونیکی گمرکات و یادداشت 
تفاهم همکاری های اقتصادی  میان دو کشور، تسریع در امضای اسناد مذکور مورد توافق طرفین قرار گرفت.

وی افزود: مقرر شد کمیته صنعت، معدن و تجارت میان دو کشور در آینده نزدیک با مسئولیت این سازمان 
برگزار شود.

به گزارش ایرنا، در ۹ ماهه سال جاری، ۱۱۰ میلیون تن کاال به ارزش ۵۲ میلیارد دالر بین ایران و کشورهای 
مختلف مبادله شد که سهم صادرات ۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر 

و سهم واردات ۲۵ میلیون تن به ارزش ۲۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر بود.
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افت شاخص بورس در معامالت 
امروز بازار

تهران- ایرنا - شاخص کل در بازار بورس امروز 
)شنبه( 43 هزار 682 واحد افت داشت که در 
نهایت این شاخص به عدد یک میلیون و 3۵4 

هزار واحد رسید.
به گزارش روز شنبه ایرنا، در معامالت امروز بیش 
از ۶ میلیارد و ۵۲۶ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
ارزش ۸۶ هزار و ۵۱۹ میلیارد ریال داد  به  بهادار 

و ستد شد.
همچنیـن شـاخص کل )هـم وزن( بـا هشـت هزار 
و ۵۳۹ واحـد کاهـش بـه ۴۵۵ هـزار و ۱۶۸ واحـد 

و شـاخص قیمـت )هـم وزن( بـا پنـج هـزار و ۵۸۹ 
واحـد افـت بـه ۲۹۷ هـزار و ۹۴۳ واحد رسـیدند.

عـالوه بـر ایـن در بیـن تمامـی نمادها، نمـاد گروه 
بـا ۱۰۵ واحـد، توسـعه  )برکـت(  برکـت  دارویـی 
معـادن روی ایـران )کـروی( بـا ۹۱ واحـد، معدنـی 
دماونـد )کدمـا( بـا ۹۰ واحـد، پسـت بانـک ایـران 
تراکتورسـازی  آهنگـری  واحـد،   ۷۲ بـا  )وپسـت( 
ایـران )خاهـن( بـا ۶۷ واحـد، کارت اعتبـاری ایران 
کیـش )رکیـش( بـا ۶۰ واحـد و آسـان پرداخـت 
پرشـین )آپ( بـا ۵۷ واحد بیشـترین تاثیر مثبت را 

بـر شـاخص کل داشـتند.
برپایـه ایـن گـزارش امـروز نمـاد ملـی صنایع مس 
ایـران )فملـی( بـا سـه هـزار و ۲۷۷ واحـد، فـوالد 
 ۲۶۷ و  هـزار  سـه  بـا  )فـوالد(  اصفهـان  مبارکـه 
واحـد، صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس )فـارس( 
بـا دو هـزار و ۸۲۲ واحـد، شـرکت سـرمایه گذاری 
تامیـن اجتماعـی )شسـتا( بـا دو هـزار و ۳۷ واحد، 
معدنـی و صنعتـی گل گهـر )کگل( بـا یـک هـزار 
تامیـن  پتروشـیمی  گاز  و  نفـت  واحـد،   ۳۵۰ و 
)تاپیکـو( بـا یـک هـزار و ۳۱۵ واحـد، پاالیش نفت 
اصفهان)شـپنا( بـا یک هـزار و ۱۸۸ واحـد، معدنی 
و صنعتـی چادرملـو )کچـاد( بـا یـک هـزار و ۱۱۹ 
واحـد، ایـران خـودرو )خـودرو( بـا یک هـزار و ۶۴ 
واحـد و سـرمایه گـذاری غدیـر )وغدیـر( بـا یـک 
هـزار و ۵۲ واحـد با تاثیـر منفی بر شـاخص همراه 

بودند.
گـروه دارویـی برکـت )برکـت(، شـرکت سـرمایه 
گـذاری تامیـن اجتماعـی )شسـتا(، ایـران خـودرو 
)خـودرو(، لیزینـگ پارسـیان )ولپـارس(، سـرمایه 
نفـت  پاالیـش  )سـیتا(،  تامیـن  سـیمان  گـذاری 
اصفهـان )شـپنا( و  فـوالد مبارکه اصفهـان )فوالد( 

درگـروه نمادهـای پربیننـده قـرار داشـتند.

امـروز  معامـالت  در  هـم  دارویـی  مـواد  گـروه 
صدرنشـین برتریـن گروه هـای صنعـت شـد و در 
ایـن گـروه ۳۴۲میلیـون و ۵۸۹ هزار برگه سـهم به 
ارزش ۹ هـزار و ۹۹۰ میلیـارد ریال داد و سـتد شـد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شـاخص فرابـورس نیـز حـدود ۵۰۳ واحـد کاهش 
داشـت و بـر روی کانـال ۱۹ هـزار و ۲۲۲ واحـد 

ماند. ثابـت 
همچنیـن در ایـن بـازار دو میلیـارد و ۲۹۴ هـزار 
برگـه سـهم به ارزش ۸۴ هـزار و ۳۹۴ میلیارد ریال 

داد و سـتد شد.
توزیـع  )وملـل(،  ملـل  اعتبـاری  نمادهـای  امـروز 
داروپخـش )دتوزیـع(، پلیمـر آریـا ساسـول )آریا(، 
آسـیا سـیر ارس )حآسـا(، کلر پارس ) کلر(، افرانت 
)افـرا(، شهرسـازی و خانه سـازی باغمیشـه )ثباغ(، 
تولیـدات پتروشـیمی قائـد بصیـر )شـبصیر(، زرین 
معـدن آسـیا )فرزین( و شـرکت بیمـه اتکایی امین 
)اتـکام( بـا تاثیر مثبت بر شـاخص این بـازار همراه 

بودند.
امـروز نمادهـای سـنگ آهـن گهرزمیـن )کگهـر(، 
)میدکـو(،  خاورمیانـه  معدنـی  صنایـع  هلدینـگ 
مینـو  صنعتـی  )زاگـرس(،  زاگـرس  پتروشـیمی 
)صبـا(،  تامیـن  صبـا  گـذاری  سـرمایه  )غصینـو(، 
فـوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، سـهامی ذوب آهن 
اصفهـان )ذوب(، پتروشـیمی تندگویـان )شـگویا(، 
پتروشـیمی مـارون )مـارون(، بیمـه کوثـر )کوثر( و 
شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع )ارفـع( تاثیـر منفی بر 

شـاخص ایـن بـازار را داشـتند.
شـاخص کل در بـازار بـورس روز )چهارشـنبه( ۱۳ 
هـزار و ۸۵۷ واحـد افـت داشـت کـه در نهایت این 
شـاخص بـه رقـم یـک میلیـون و ۳۹۸ هـزار واحد 

رسید.
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متن کامل

بودجه ۱4۰۰ بر سر دوراهی 
افزایش مالیات یا بستن راه های 

فرار مالیاتی
تهران- ایرنا- مالیات به عنوان یکی از مهمترین 
دولت  مناقشه  محل  به  پایدار  درآمدی  منابع 
و نمایندگان در بودجه ۱4۰۰ بدل شده است. با 
تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق اکنون 
نمایندگان باید بین دوراهی افزایش مالیات و یا 

بستن راه های فرار از آن یکی را انتخاب کنند؟
به گزارش روز شنبه ایرنا، سه شنبه هفته گذشته 
تلفیق مجلس  در کمیسیون  بودجه ۱۴۰۰  کلیات 
شورای اسالمی با ۲۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف 
تاریخ  در  دولت  شد.   تصویب  ممتنع  رای  یک  و 
۱۲ آذر سال جاری الیحه بودجه را تقدیم مجلس 
کرده بود. بنابراین، کلیات بودجه تقریباً با تأخیری 
یکماهه به تصویب کمیسیون تلفیق رسید. بخشی 
از این تأخیر به خاطر اختالفات موجود بر سر منابع 
در  شده  تعریف  هزینه های  و  مصارف  و  درآمدی 

بودجه ۱۴۰۰ بود.
پایدار  منابع  از  یکی  عنوان  به  مالیات،  افزایش 
درآمدی و تأکید نمایندگان مخالف الیحه بودجه بر 
این موضوع به محل اختالف دولت و مجلس تبدیل 

شده است.
منتقدان معتقدند که با اخذ مالیات بیشتر می توان 
»علی  مثال  برای  داد.  کاهش  را  نفت  به  وابستگی 
اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نایب  نیکزاد«،  
ما  بود:  گفته  تلفیق  کمیسیون  جلسه  حاشیه  در 
می توانیم در موضوع مبانی مالیاتی تدابیر بهتری در 
بودجه اتخاذ کنیم و از فرار مالیاتی جلوگیری کرده 
و از اشخاص ثروتمند مالیات اخذ کنیم و نه اینکه 
بخواهیم دوباره بر اقشار ضعیف مالیات وضع کنیم.

ایرادی در اصل موضوع و اهمیت مالیات در اقتصاد 
و بودجه نیست. از دیدگاه پژوهشگران حوزه اقتصاد 
درآمد  نوع  پایدارترین  و  مناسب ترین  مالیات  نیز 
برای دولت بوده و ابزاری است کارآمد جهت اجرای 
در  اقتصاد  هدایت  حتی  و  اقتصادی  سیاست های 

مسیر اهداف کالن.
کشورهایی  در  که  معتقدند  اقتصاددانان  به عالوه، 
مانند ایران که دولت ها برای تأمین هزینه های خود 
متکی به درآمدهای فروش منابع طبیعی )و یا تک 
محصولی( هستند، توجه بیشتر به نقش مالیات در 
بودجه دولت و تالش و اقداماتی جهت افزایش سهم 
بسیار  دولت  درآمدهای  کل  از  درآمدها  نوع  این 
ضروری است. زیرا منابع طبیعی محدود بوده و این 
کشورها نمی توانند تا ابد اقتصاد خود را بر پایه یک 

ماده خام مانند نفت اداره کنند.
همچنین، اتکای به نفت و یا هر ماده خام دیگری، 
اقتصاد کشور را در مقابل نوسانات و تکانه های بازار 
این هدف  بنابر  پذیر می کند.  بسیار آسیب  جهانی 
درآمدهای  کامل  جایگزینی  باید  دولت  مدت  بلند 

نفتی با درآمدهای مالیاتی باشد.
شدن  فراهم  نیازمند  کاری  چنین  البته، 
تغییراتی  اعمال  و  سو  یک  از  الزم  زیرساخت های 
ساختاری در دیگر بخش های اقتصادی و حتی غیر 

اقتصادی است. برای مثال در یک اقتصاد خصوصی 
مالیاتی  درآمدهای  روی  می تواند  بیشتر  دولت 
حساب باز کند تا در یک اقتصاد دولتی. زیرا رونق 
تولید، که خود منشأ اصلی درآمدهای مالیاتی است 

در اقتصاد خصوصی بیشتر امکان پذیر است.
افزایش  جای  به  مالیاتی  فرار  از  جلوگیری  لزوم 

پایه های مالیاتی
 از این رو صحبت از جایگزینی و افزایش درآمدهای 
کشور  کنونی  احوال  و  اوضاع  در  ویژه  به  مالیاتی، 
باید با احتیاط صورت گیرد. ضرورت این احتیاط در 
اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه نمایان است.
»محمدباقر نوبخت« عصر روز سه شنبه در حاشیه 
با  اسالمی  تلفیق مجلس شورای  جلسه کمیسیون 
بودجه  یک  بودجه،  این  دولت  نظر  از  اینکه  بیان 
واقعبینانه است، گفت: بخشی از مردم معیشتشان 
به طور مستقیم با پرداخت های ما صورت می گیرد، 
عمل  انقباضی  طور  به  بودجه  در  اگر  بنابراین 
می کردیم و به مردم فشار می آوردیم می توانستیم 
بخش بزرگی از هزینه ها را با مالیات تامین کنیم،   
اما ما که قرار نیست از مردم به عنوان مالیات،  مبالغ 

باالیی را بستانیم و آنچه به مردم بدهیم کم باشد.
درباره  هم   ۱۴۰۰ بودجه  سخنگوی  خانلو،  مژگان 
چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: افزایش 
پایه های مالیاتی جدید نیاز به تصویب قانون دائمی 
مجلس دارد که اگر در تصویب قانون تسریع شود 
قطعاً ظرفیت وصول ایجاد خواهد شد. در اصالحیه 
مالیاتی،  فرار  از  جلوگیری  طریق  از  بودجه  الیحه 
پایانه های  قانون  مالیاتی،  معافیت های  ساماندهی 
فروشگاهی، مالیات معوق و مالیات ستانی هوشمند 

امکان وصول منابع مالیاتی بیشتر وجود دارد.
این نقل قول ها حکایت از آن دارد که دولت متمایل 
به جلوگیری از فرار مالیاتی است تا افزایش مالیات. 

شرایط  در  ویژه  به  مالیات،  افزایش  موضوع  زیرا 
کنونی اقتصاد کشور امری منطقی به نظر نمی رسد. 
بخش  جلو  تدابیری  اندیشیدن  با  بتوان  شاید  اما 
قابل توجهی از فرار مالیاتی را گرفت. البته این کار 
همکاری  و  مشارکت  و  بوده  ملی  عظمی  نیازمند 

قابل توجه قوای سه گانه را می طلبد.
فرار مالیاتی یکی از واقعیت های اقتصادی کشور به 
شمار می رود که اتفاقاً رقم قابل توجی را نیز در بر 
می گیرد، طوری که می تواند بخشی از کسری تراز 

عملیاتی را جبران کند.
وجود  مالیاتی  فرار  میزان  از  دقیقی  آمار  هرچند 
بین  ایران   در  موجود  برآوردهای  طبق  اما  ندارد، 
وجود  مالیاتی  فرار  تومان  میلیارد  هزار   ۴۰ تا   ۲۵
دارد. البته صاحبنظران این مبلغ را بسیار بیشتر از 

این می دانند.
برای نمونه »غالمرضا تاجگردون«، نماینده پیشین 
در  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  و  مجلس 
مجلس دهم حجم معافیت های مالیاتی در کشور را 
حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان و فرار مالیاتی 
این  بود.  کرده  برآورد  تومان  میلیارد  هزار  را ۱۰۰ 
برآورد برای سال ۱۳۹۸ است و بی شک در حال 

حاضر ارقام باالتر نیز قابل تصور است.
این درحالی است که بر اساس آمار و ارقام مربوط 
به درآمدها و هزینه ها در سال آینده کل درآمدهای 
در  بود.  خواهد  ریال  میلیارد  هزار   ۳۱۷۵ دولت 
بخش هزینه ها نیز دولت قرار است در سال آینده 

۶۳۷۰ هزار میلیارد ریال هزینه کند.
قرار  همدیگر  کنار  را  هزینه ها  و  درآمدها  وقتی 
می دهیم مشخص است که تراز عملیاتی سال آینده 
حدود منفی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به 
معافیت های  موضوع  ساماندهی  صورت  در  عبارتی 
مالیاتی و فرار مالیاتی بیش از ۷۰ درصد از کسری 

https://www.irna.ir/news/84167635/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C


6

برق و انرژی شماره  2794 13 دی 99

رئیس سازمان بورس:

نهادهای باالدستی در 
فرآیندهای بازار رقابتی دخالت 

نکنند!
رئیـــس ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار 
بـــا بیـــان اینکـــه نهادهـــای باالدســـتی 
ــت  ــی دخالـ ــازار رقابتـ ــای بـ در فرآیندهـ
ــذاری  ــه قیمت گـ ــت: نتیجـ ــد، گفـ نکننـ

بورســـی،  عرضه هـــای  در  دســـتوری 
ــت. ــهامداران اسـ ــدن سـ ــرر شـ متضـ

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از ســازمان 
ــل،  ــاف اص ــن قالیب ــادار، حس ــورس و اوراق به ب
ــان  ــا بی ــادار ب ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س رئی
فرآیندهــای  در  باالدســتی  نهادهــای  اینکــه 
بــازار رقابتــی دخالــت نکننــد، گفــت: نتیجــه 
ــی،  ــای بورس ــتوری در عرضه ه ــذاری دس قیمت گ

ــت. ــهامداران اس ــدن س ــرر ش متض
قیمت گــذاری  مثــل  اقداماتــی  افــزود:  وی 
فــوالد،  هماننــد  حوزه هایــی  در  دســتوری 
ســیمان، خــودرو، فشــار بــه نهادهــای بازنشســتگی 
جهــت تأمیــن نقدینگــی و … هرچنــد، بــا انگیــزه 
انجــام  مــردم  منافــع  از  صیانــت  ارزشــمند 
می شــوند امــا نه فقــط در میــدان عمــل بــه 
ــهامداران  ــع س ــه مناف ــه ب ــند بلک ــه نمی رس نتیج

هــم آســیب می زننــد.
ــدد،  ــای متع ــل، تجربه ه ــاف اص ــه قالیب ــه گفت ب
مشــمول  محصــوالت  اغلــب  داده  نشــان 
قیمت هــای دســتوری در بــورس، راهــی بــازار آزاد 
ــروش  ــه ف ــی ب ــای گزاف ــا قیمت ه ــوند و ب می ش
می رونــد و همــه تفــاوت قیمت هــای هنگفــت 
ناشــی از خریــد بورســی ایــن محصــوالت و فــروش 
آن هــا در بــازار آزاد، بــه جیــب واســطه ها ســرازیر 

می شــود.
اوراق  و  بــورس  ســازمان  داشــت:  اظهــار  وی 
بهــادار در چارچــوب مأموریــت قانونــی خــود 
موافــق  ســرمایه گذاران،  از  حمایــت  بــرای 
نیســت. و  نبــوده  دســتوری،  قیمت گذاری هــای 

قالیبــاف اصــل گفــت: »نهادهــای باالدســتی« 
بــرای مقابلــه بــا پیامدهــای منفــی ناخواســته، در 

ــد. ــت نکنن ــی دخال ــازار رقابت ــای ب فرآینده
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متن کامل

صفر تا صد ماجرای سوزاندن 
مازوت در نیروگاه ها/ مازوت 

زیاد داریم یا گاز کم است؟
شایعه پر بودن مخازن مازوت و استفاده از آن 
برق در حالی مطرح می شود  تولید  نیروگاه  در 
که افزایش چشمگیر مصرف گاز خانگی و قطعی 
از  استفاده  اصلی  نیروگاه، عامل  به  گاز ورودی 

سوخت های مایع نظیر مازوت است.

فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
فصل زمستان در دهه اخیر عالوه بر سرما با خود 
به همراه  را  هوا  آلودگی  نام  به  ناخوانده ای  مهمان 
آلودگی در  اول  دارد. در شرایطی که متهم ردیف 
و  بود  مسئله خودروهای سواری  سال های گذشته 
عمده فعالیت ها به منظور رفع آلودگی هوا پیرامون 
ممنوعیت عبور و مرور برنامه ریزی می شد اما شدت 
آلودگی در زمستان سال جاری و در حالیکه تردد 
از  کمتر  کرونایی  ممنوعیت های  علت  به  خودروها 
سال گذشته است، این سوال را در ذهن به وجود 
می آورد که علت اصلی آلودگی هوا در فصل زمستان 

کدام عامل است؟
مصرف  مازوت  چرا  برق  تولید  *نیروگاه های 

می کنند؟
سازمان  رئیس  کالنتری،  عیسی  ارتباط  همین  در 
نکته  این  به  اشاره  ضمن  زیست  محیط  حفاظت 
اصلی  عامل  مازوت  نظیر  مایع  مصرف سوخت  که 
آلودگی هوا است، گفت:» دست ما در محیط زیست 
مازوت  سوخت  از  که  نیروگاه هایی  تعطیلی  برای 
استفاده می کنند، بسته است زیرا در این صورت با 

کمبوِد شدید برق مواجه خواهیم شد. «
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بیان اینکه 
اما در حال حاضر  در گذشته مازوت صادر می شد 
است،  شده  متوقف  تحریم ها  دلیل  به  آن  صادرات 
تاکید کرد:» در این شرایط هم مصرف نفت خاِم ۲۵ 
درصد پاالیشگاه های کشور به مازوت تبدیل می شود 
که این مقدار مازوت، مازاد بر نیاز کارخانجات است، 
به همین دلیل یا پاالیشگاه ها باید تعطیل شوند یا 

اینکه اصال از مازوت استفاده نکنند.«
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  اظهارات 
شامل ۲ ادعای اصلی است. مسئله اول اینکه علت 
سوخت  مصرف  کالنشهرها  هوای  آلودگی  اصلی 

و  برق  و  تولید  نیروگاه های  در  مازوت  نظیر  مایع 
کارخانجات بزرگ است.

مسئله دوم اینکه مصرف مازوت در صنایع و نیروگاه 
این  نرفتن  فروش  و  مازوت  تولید  افزایش  علت  به 

محصول در بازارهای جهانی است.
مانع  بدون  مازوت  نظیر  نفتی  فرآورده  *صادرات 

انجام می شود
در  است.  دقیق  بررسی  نیازمند  ادعاها  این  دو  هر 
کارشناسان  به  را  اول  نکته  بررسی  راستا  همین 
محیط زیست واگذار کرده و به بررسی مسئله دوم 
مطرح شده مبنی بر علت اصلی مصرف مازوت در 

زمستان می پردازیم.
بررسی این ادعا پیش از ورود به بحث، نیازمند دانش 
مختصری از نحوه فعالیت نیروگاه های حرارتی تولید 
برق به عنوان متهم ردیف اول این پرونده است. در 
برای  نیروگاه های حرارتی  بدانیم  باید  همین راستا 
فعالیت به گاز طبیعی نیاز دارند. در شرایطی که گاز 
طبیعی مورد نیاز تامین نشود این نیروگاه ها به سراغ 
مصرف گازوییل به عنوان سوخت مایع می روند اما 
نرسد،  نیروگاه  دست  به  نیز  مصرفی  گازوییل  اگر 

مازوت تنها جایگزین خواهد بود.
اهمیت  حائز  نکته  این  به  توجه  اساس،  این  بر 
است که عمده نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی 
عالقه ای به استفاده از مازوت ندارند، زیرا استفاده 
از مازوت زمینه خوردندگی تجهیزات توربین گازی 
این  برای  را  بهره برداری  هزینه  و  کرده  مهیا  را 

نیروگاه ها افزایش می دهد.
بنا بر اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، 
فروش نرفتن مازوت به عنوان یک فرآورده نفت در 
بازار جهانی علت مصرف این سوخت در نیروگاه و 
صنایع بزرگ است. این در حالیست که یک منبع 
آگاه در وزارت نفت، ضمن تکذیب اظهارات رئیس 

سازمان حفاظت محیط زیست گفت:» تولید مازوت 
مختلف،  ماه های  در طول  پاالیشگاه های کشور  در 
متفاوت است اما به طور میانگین حدود ۱ میلیون 
بازار  تولید می کنیم که  فرآورده  این  از  ماه  تن در 

صادراتی آن نیز مهیا است.«
این نکته که تحریم  به  اشاره  با  این مقام مسئول، 
مانعی  اما  کرده  دشوار  را  نفتی  فرآورده  صادرات 
به  مازوت  جمله  از  محصوالت  این  صادرات  برای 
وجود نیاورده است، گفت:» اگر بخواهیم مقایسه ای 
بین صادرات گاز و مازوت برقرار کنیم، باید گفت، 
انتقال  صادرات گاز طبیعی به علت محدویت فنی 
و همچنین مقصدهای انگشت شمار صادراتی بسیار 
دشوارتر از نفت کوره بوده و ادعای پر بودن انبارها 
از مازوت به علت ناتوانی در صادرات از اساس غلط 

است.«
*افزایش مصرف گاز خانگی دلیل مصرف سوخت 

مایع در نیروگاه است
نیروگاه های  در  مازوت  مصرف  علت  دقیق  بررسی 
اندازه  کشور پیش از اینکه به دلیل وجود بیش از 
گاز  وجود  کمبود  علت  به  باشد،  کشور  در  مازوت 
طبیعی در کشور است. در همین راستا، همه ساله 
خانگی  گاز  مصرف  افزایش  شاهد  سرد  فصل  در 
گاز  از  درصد   ۸۰ به  نزدیک  جاییکه  تا  هستیم. 
تولیدی کشور به مصارف خانگی اختصاص می یابد.

استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  اظهارات،  استناد  به 
به  نسبت  استان  این  در  گاز  مصرف  میزان  تهران 
یافته  افزایش  مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد 

است.
به  سرد  فصل  در  خانگی  گاز  تامین  اهمیت 
اندازه ای است که زمینه قطعی گاز صنایع بزرگ و 
نیروگاه های حرارتی تولید برق را مهیا کرده و آن ها 
را مجبور به استفاده از سوخت مایع نظیر گازوییل 

https://www.farsnews.ir/news/13991013000413/%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D8%B2
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متن کامل

ارمنستان خواستار واردات 22۵۰ کاال از ایران به جای ترکیه شد
کشور ارمنستان اعالم کرده است قصد دارد به دلیل تحریمهای ترکیه حدود 22۵۰ قلم کاال را از ایران 

تأمین کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت در 
مکاتبه ای تأکید کرده است: طبق اطالعات واصله از وزارت امور خارجه، کشور ارمنستان اعالم کرده است، 
به دلیل تحریمهای ترکیه قصد دارد کاالهای ایرانی را جایگزین ۲۲۵۰ قلم کاالی وارداتی خود از کشور 

ترکیه نماید که این موضوع فرصت بسیار خوبی را برای شرکتهای ایرانی فراهم خواهد کرد.
خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به سفر وزیر اقتصاد این کشور به تهران به قید فوریت نسبت به 

تعیین شرکتهای توانمند ایرانی برای صادرات کاال به ارمنستان اقدام مقتضی انجام شود

وام جدید کرونا بنگاه محور شد 
به  چارچوب پرداخت وام کرونا در مرحله دوم 
سمت بنگاه محوری تغییر یافته و نحوه پرداخت 
آن به واحد اقتصادی را دستگاه اجرایی مربوطه 

تعیین می کند.
به گزارش ایسنا، در راستای حفظ اشتغال بنگاه ها و 
صیانت از نیروهای کار، پرداخت تسهیالت حمایتی 
به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در دستور 
کار وزارت کار قرار گرفت و بر این اساس، ۱۴ رسته 
شغلی منتخب که بیشترین آسیب از شیوع ویروس 
کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب 
استفاده  برای  بودند،  فرمایی  خویش  یا  کارفرمایی 
از تسهیالت مذکور به سامانه کارا معرفی شدند تا 

مراحل ثبت نام خود را از این طریق دنبال کنند.
حمایتی  تسهیالت  پرداخت  نخست  مرحله  در 
کرونا، نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در کشور 
پرداخت شده و متقاضیان به ۱۹ بانک تعیین شده 
در این حوزه معرفی شدند که مبلغ مذکور در ۱۴ 

رسته و ۸۵۸ زیر رسته تعریف شده است.
نیز رقمی  در مرحله دوم پرداخت تسهیالت کرونا 
معادل ۸۰۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده که 
قرار است به چهار بخش حمل و نقل، گردشگری، 

فرهنگ و هنر و ورزش اختصاص یابد.
توسعه  و  سیاستگذاری  دفتر  مدیرکل  گفته  به 
در  کرونا  تسهیالت  پرداخت  کار،  وزارت  اشتغال 
مرحله دوم به سمت بنگاه محوری تغییر کرده است 
و در این مرحله صرفنظر از بخش حمل و نقل ریلی 
بود،  تسهیالت شده  پرداخت  قبال هم مشمول  که 
در  و ورزش  و هنر  فرهنگ  سه بخش گردشگری، 

دستور کار قرار گرفته است.
در مرحله دوم پرداخت تسهیالت کرونا رقمی معادل 

۸۰۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده و قرار است 
به بخش حمل و نقل ۳۵۰۰ میلیارد تومان، بخش 
گردشگری ۲۰۰۰ میلیارد تومان، بخش فرهنگ و 
 ۸۰۰ ورزشی  بخش  و  تومان  میلیارد   ۱۷۰۰ هنر 

میلیارد تومان اختصاص داده شود.
ازوجی افزود: ستاد مقابله با کرونا پرداخت تسهیالت 
حوزه  کارهای  و  کسب  و  شاغلین  به  حمایتی 
ادامه  در  را  هنر  و  فرهنگ  و  گردشگری  ورزشی، 
حمایت دولت از صاحبان مشاغل و کسب وکارهای 
شدیدا آسیب دیده از کرونا به تصویب رسانده است.
کرونا  وام  پرداخت  چارچوب  گفته  وی  که  آنطور 
مشابه تسهیالت قبلی است ولی اینکه به هر واحد 
اقتصادی چگونه پرداخت شود چارچوبی است که 
دستگاه اجرایی مربوطه تعیین کرده است. به عنوان 
برای  که  چارچوبهایی  گردشگری  حوزه  در  مثال 
تعیین شده  گردی  بوم  و  اقامتی  مراکز  و  ها  هتل 
مبنای پرداخت تسهیالت از سوی بانکها خواهد بود.
پیش از این معاونت اشتغال وزارت کار از اختصاص 
به  کرونا  حمایتی  تسهیالت  تومان  میلیارد   ۲۰۰۰
بخش  به  تومان  میلیارد   ۱۷۰۰ گردشگری،  بخش 
بخش  به  تومان  میلیارد   ۸۰۰ و  هنر  و  فرهنگ 
ورزش در مرحله دوم پرداخت وام کرونا و بر اساس 
پرداخت  بود.  داده  خبر  کرونا  ملی  ستاد  مصوبات 
تسهیالت بخش حمل و نقل نیز در این مرحله ادامه 
دارد و برای این منظور ۳۵۰۰ میلیارد تومان پیش 

بینی شده است.
مبلغ تسهیالت حمایتی دولت شامل ۱۲۰ میلیون 
ریال وام برای کسب و کارهای آسیب دیده و ۱۶۰ 
به  باالجبار  برای واحدهایی است که  ریال  میلیون 
با کرونا تعطیل شده  یا ستاد مبارزه  دستور دولت 

اند.
در  و  درصد   ۱۲ سود  نرخ  با  کرونا  تسهیالت 

https://www.isna.ir/news/99101309235/%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%88%D8%A7%D9%85
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تجربه دینا مولیگان، مدیرعامل سابق شرکت بیمه 
گاردین

استفاده از ارزش ها برای 
برنامه ریزی استراتژیک

وقتی توفان سندی در اکتبر 2۰۱2 رخ داد، من 
در خانه ام در وستچستر کانتی نیویورک بودم. 
را  آن  قدیمی  درختانی  که  قدیمی  خانه  یک 
به شیشه  به شدت  باران  احاطه کرده اند. وقتی 
زیر  می داد،  تکان  را  چیز  همه  باد  و  می خورد 
یک میز پناه گرفتم. اما آن قدر که نگران هزاران 
کارمند شرکت گاردین که در اطراف نیوجرسی 
و نیویورک زندگی می کردند بودم، برای خودم 
نگرانی نداشتم. بیش از یک سال قبل، مدیرعامل 
این شرکت بیمه شده بودم که خدماتی مثل بیمه 
عمر، بیمه از کارافتادگی، دندانپزشکی و مرخصی 
پزشکی ارائه می دهد. حاال چطور می توانستیم به 

مردم و شرکت مان در این حادثه کمک کنیم؟

استفاده از ارزش ها برای برنامه ریزی استراتژیک
به دلیل اینکه برق قطع شده بود، اخبار را از طریق 
از  گزارش ها  می کردم.  دنبال  باتری ای  رادیوی 
بود.  نگران کننده  عمیقا  درماندگی ها  و  خرابی ها 
باشند دعا کردم، سپس،  امان  اینکه همه در  برای 

بعد از تمام شدن توفان، سر کار برگشتیم. 
اول از همه، یک تیم کوچک مدیریت بحران تشکیل 
دادیم. فهمیده بودیم که دفتر اصلی ما در منهتن، 
داده  دست  از  را  تلفنی  است. خدمات  شده  ویران 
بودیم. یک متر و نیم آب وارد البی شده بود و به 
ما گفتند نمی توانیم تا چند ماه آینده وارد آن دفتر 
دفتر  در  ماهواره ای  تلفن  یک  خوشبختانه،  شویم. 
داشتیم که به شکل معجزه واری هنوز سر پا بود و 
کار می کرد. یک پرینت از لیست کارکنان گرفتیم و 
شروع به گرفتن تماس با آنها کردیم. می خواستیم 

مطمئن شویم که همه حالشان خوب است. 
سراغ  آنها  بیشتر  از  بودیم  توانسته  بعد،  روز  دو 

بگیریم. فقط چند نفر باقی مانده بودند که تعدادی 
از کارکنان گاردین حضوری به خانه هایشان رفتند. 
خانه هایشان  که  کارکنان مان  از  دسته  آن  برای 
در  نبود،  سکونت  قابل  دیگر  و  بود  شده  خراب 
نداشتند،  برق  که  آنهایی  برای  گرفتیم.  اتاق  هتل 
یک  همچنین  ما  رهبری  تیم  فرستادیم.  ژنراتور 
کرد  فعال  را  شرکتی  اجتماعی  مسوولیت  گروه 
به خاطر  کارکنان  که  هزینه هایی  پوشش  برای  تا 
هر  و  کند  ایجاد  صندوقی  شده اند،  متحمل  توفان 
کاری الزم باشد انجام شود تا افراد به زندگی عادی 
برگردند. تعدادی از آنها از این پول برای تعمیرات 
خانه استفاده کردند؛ برخی دیگر وسایل خانه شان 
را که خراب شده بود، جایگزین کردند. یک نفر هم 
که یکی از بستگانش را در توفان از دست داده بود، 
تدفین  مراسم  و  خانواده  اعضای  بقیه  سفر  هزینه 
را  گاردین  ما می خواستیم  متقبل شد. مطمئنا،  را 
باال بکشیم و دوباره مدیریتش کنیم. اما می دانستیم 
تا زمانی که کارکنان مان و خانواده هایشان احساس 
کار  سر  به  نمی توانند  نکنند،  آرامش  و  امنیت 

برگردند. 
وظیفه بعدی ما این بود که دفاتر مرکزی موقت پیدا 
کنیم. مدیر امور ملکی ما جایی را برای اجاره کردن 
پیشنهاد داد. نمی دانستیم چه زمانی قرار است آنجا 
باشیم. حدود ۹ ماه طول کشید تا به دفاتر مرکزی 
را  اجاره  قرارداد  برگردیم و خوشحالم که  خودمان 

یکساله بستیم. 
و  بودیم،  موقت  دفتر  آن  در  که  زمانی  مدت  در 
سازمان  رهبری  تیم  برگشتند،  سرکار  کارکنان 
باشند.  چه  باید  ما  اولویت های  می دانست  دقیقا 
می کند.  متبلور  را  شما  تفکر  این،  مثل  بحرانی 
می دانستم که فرهنگ کارمند محور و مشتری محور 
چیزی  همان  و  است  قوی  فرهنگ  یک  گاردین، 

روی  را  کسب وکار  پایه های  می خواستیم  که  است 
برای  را  خودمان  باید  که  بود  واضح  کنیم.  بنا  آن 
بیشتر  دیجیتال،  آینده  و  بعدی  طبیعی  بالی 
آماده می کردیم و این کار با انتقال کلیه داده ها و 
وابسته  و  ابری  تکنولوژی  به  کاری مان  فرآیندهای 
همچنین  بود.  امکان پذیر  فیزیکی  مکان  به  نبودن 
در  که  کردیم  متعهد  را  شرکت مان  و  خودمان 
حوزه های دیگر مثل تنوع پذیری، برابری، جامعیت، 
جهانی سازی و اقتصاد گیگی، یک سر و گردن باالتر 

از دیگران باشیم. 
من ذاتا همیشه یک برنامه ریز بودم. اما تجربه ام با 
داد  یاد  من  به  سندی،  توفان  در  گاردین  شرکت 
که  اشتباه هایی  همه  کنم:  فکر  بلندمدت تر  حتی 
پیش آمد چه بود و چگونه می توانستیم خودمان را 
از آنها محافظت کنیم؟ همچنین، اگر می خواستیم 
اتفاق های  چه  برباییم،  را  شده  ایجاد  فرصت های 

مثبتی رخ می داد؟
مدیرعاملی  دهه  یک  تقریبا  طول  در  ذهنیت  این 
توانستیم  زمان،  آن  در  کرد.  کمک  خیلی  من، 
میلیون   ۲۹ به  نفر  میلیون   ۵ از  را  کاربران  پایگاه 
نفر افزایش دهیم، تعداد نیروی کار را دو برابر کنیم 
را  برسانیم، ۱۰ سال متوالی رشد  نفر  به ۹۵۰۰  و 
به  و  کنیم  ثبت  مدیریت مان  تحت  دارایی های  در 
۸۰ میلیارد دالر برسانیم، و درآمد عملیاتی پیش از 
کسر مالیات را بیش از دو برابر کنیم. مهم تر از آن، 
اوج بحران کووید-۱۹  اخیر که در  نظرسنجی های 
رضایت ۸۹درصدی مشتریان  از  ثبت شده، حاکی 
گاردین  می گویند  هم  کارکنان  درصد   ۸۶ و  است 
را به عنوان یک محل کار عالی، برای کار کردن به 
دیگران پیشنهاد می دهند. این اعداد و ارقام بسیار 
از میانگین صنعت و معیارهای ملی هستند.  فراتر 
شرکت گاردین ۱۶۰ سال قدمت دارد و قصد دارد 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3726954-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9
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نگاه آخر

دهانه غالمان
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