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دستورالعمل بخشودگی جرائم موضوع 
2 مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

گرم شدن تدریجی هوا و عبور از کانال ۴۳ هزار 
۳  ...................................مگاواتی مصرف برق

عراق، افغانستان و پاکستان خریدار اصلی برق 
۳  ...........................................................ایران

ایران در میان ۵ کشور برتر سازنده روتور 
۴  .................................................توربین بخار
تعیین نهاد تنظیم گر، پیش نیاز تأسیس وزارت 
۴  .......................................................... انرژی 

۵  نظام تعرفه گذاری، عامل مشکالت بخش انرژی
»ابرخازن ۵00 فاراد« برای نخستین بار در کشور 

6  ............................طراحی و ساخته می شود
6  ..............................سیمبانان" صنعت برق"
7  نقدی بر فهرست کاالهای ممنوعه وارداتی
8  .. ریشه های یک امتناع در سیاست گذاری
9  ..................»راز ترس مدیران از »دورکاری

تصویر نامه و ادامه متن در صفحه12

لزوم تعميم حمايت ها و تسهيالت حوزه توليد 
به پيمانكاران و مهندسان مشاور

ــه ای از  ــی نامـ ــران طـ ــرق ایـ ــت بـ ــندیکای صنعـ سـ
ــوه  ــس قـ ــی، رئیـ ــلیمن رئیسـ ــالم و المسـ حجت االسـ
ــت دستورالعملهای  ــرده اسـ ــت کـ ــه درخواسـ قضائیـ
حمایتی از تولید داخل به نحوی اجرایی شوند که پیمانکاران و 
شرکتهای مهندسی مشاور در جایگاه تولیدکنندگان دانش و 
خدمات فنی و مهندسی نیز مطابق با بیانات مقام معظم رهبری 

شوند. حمایت ها  این  مشمول 
در ابتـــدای ایـــن نامـــه آمـــده اســـت کـــه صنعت برق ایران در 
طول بيش از چهار دهه پس از انقاب شـــکوهمند اســـامی به 
ـــور بدل شده  یکی از صنایع پيشرو و موفق در توسعه اقتصادی کش
ـــا خودکفایی و توفيق در تامين نيازهای داخلی، ضمـــن پيشبرد  و ب
ـــی  ـــص داخل ـــد ناخال ـــر بســـزایی در تولي پروژه های زیرساختی، تاثي

ـــت.  ـــته اس ـــور داش کش
ــررات  ــه تصریـــح شـــده اســـت کـــه در قوانيـــن و مقـ در ادامـ
ـــب و  ـــن، تصوی ـــد تدوی ـــت از تولي ـــه در راســـتای حمای مختلفـــی ک
ـــا و  ـــد، نهاد ه ـــتفاده از واژه تولي ـــل اس ـــا بدلي ـــود صرف ـــاغ می ش اب
ـــا  ـــهيات ب ـــات و تس ـــه خدم ـــور در ارائ ـــی کش ـــازمان های اجرای س
ـــی  ـــازات قانون ـــهيات و امتي ـــات، تس ـــد از خدم ـــک واژه تولي تفکي
ـــکاران و  ـــه و پيمان ـــر گرفت ـــدگان در نظ ـــرای توليدکنن ـــا ب را صرف
مشـــاوران را از اثـــرات قوانيـــن حمایتـــی بی بهـــره می نماینـــد. 
ـــه  ـــاده ۱ آئين نام ـــد ۵ م ـــه در بن ـــد شـــده اســـت ک ـــن تاکي همچني
اجرایـــی مـــاده ۶۱ قانـــون رفـــع موانـــع توليـــد رقابت پذیـــر و 
ارتقـــاء نظـــام مالـــی کشـــور صراحتـــاً توليـــد اعـــم از توليـــد و 
خدمـــات تعریـــف شـــده اســـت و مقـــام معظم رهبری نيـــز در 

دعـــوت به همـــکاری
یک واحد صنعتی معتبر در تهران

 در زمینه های تخصصی زیر استخدام می نماید: 
1. مونتاژکار برق: ـ مدارات فشار ضعیف

PLC ـ مدارات کنترل و
ePlan 2. نقشه کش برق: ـ مسلط به نرم افزار

Office ـ مسلط به نرم افزار
متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس

data@ieis.ir ارسال نمایند. 

نامه سندیکا به رئیس قوه قضائیه:

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://www.aparat.com/ieis.ir
https://www.instagram.com/ieis.ir/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=989304533097&text&app_absent=0
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جمهوری  »نظام  اینکه  به  اشاره  با  خود  بيانات 
اسامی به معنای واقعی کلمه به توليدکنندگان و 
ترویج کنندگان صنعت داخل، کشاورزی داخل، توليد 
داخل و خدمات داخل اهميت میدهد و آنها را تکریم 
میکند«، پيمانکاران را نيز بخشی از زنجيره توليد 

می داننـــد.  کشور 
در پایـــان ضمـــن اشـــاره به اهميـــت موضـــوع و 
شرایط دشوار اقتصادی و همچنين نظر به اثربخشی 
فعاليت شرکتهای پيمانکاری و مهندسی مشاور در 
توسعه زیرساختی و پایدار اقتصاد و صنعت کشور، 
ـــت  ـــده اس ـــت ش ـــه درخواس ـــوه قضائي ـــس ق از رئي
دستورالعملهای حمایتی از توليد داخل به نحوی 
اجرایی شوند که پيمانکاران و شرکتهای مهندسی 
خدمات  و  دانش  توليدکنندگان  جایگاه  در  مشاور 
معظم  مقام  بيانات  با  مطابق  نيز  مهندسی  و  فنی 

رهبری مشمول این حمایت ها شوند.

دستورالعمل بخشودگی جرائم 
موضوع مالیات های مستقیم و 

مالیات بر ارزش افزوده
موضوع  جرائم  بخشودگی  دستورالعمل 
ارزش افزوده  بر  مالیات  و  مستقیم  مالیات های 

ابالغ شد.
اثرات  به  عنایت  با  و  توليد  از  حمایت  راستای  در 
امور  سازمان  کسب وکار،  فضای  بر  کرونا  ویروس 
مالياتی کشور با اباغ دستورالعمل شماره ۱400 بنا 
به اختيار حاصل از مفاد ماده ۱9۱ قانون ماليات های 
قابل بخشش  جرائم  بخشودگی  اختيار  مستقيم، 
موضوع قانون ماليات های مستقيم و قانون ماليات 
اعم  اقتصادی  فعاالن  کليه  برای  ارزش افزوده  بر 
سال  هر  برای  منبع  هر  در  خدماتی  و  توليدی  از 
جرائم  بدهی،  مانده  پرداخت  صورت  در  دوره  یا 
مورد  که  جرائمی  از  بخش  آن  و  قابل بخشش  غير 
بخشودگی واقع نشده است را تا پایان اردیبهشت ماه 
به شرح مندرج در نامه شماره 2۶94/200/ه مورخ 
تفویض  مالياتی  امور  کل  ادارات  23/0۱/۱400به 

نموده است.
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گرم شدن تدریجی هوا و عبور 
از کانال ۴۳ هزار مگاواتی مصرف 

برق
تهران- ایرنا- گرم شدن تدریجی هوا در مناطق 
مختلف کشور به روند مصرف برق شتاب داده 
مصرف  )یکشنبه(  دیروز  که  گونه ای  به  است، 
این  رسید.  مگاوات  هزار   ۴۳ از  بیش  به  برق 
موضوع ضرورت توجه جدی به مدیریت مصرف 
با هدف تامین به موقع برق در شرایط کرونایی را 

دوچندان می کند.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، روند 
افزایش دمای هوا این روزها پله پله به سمت صعود در 
حرکت است و آن گونه که »کبری رفيعی« کارشناس 
سازمان هواشناسی اعام کرد، افزایش تدریجی دما تا 

روز چهارشنبه در نوار غربی کشور تداوم خواهد یافت.
افزایش دمای هوا در کشور استفاده از وسایل سرمایشی 
را بيشتر ضروری کرده که این خود موجب باال رفتن 

مصرف برق خواهد شد.
 گرچه هنوز برخی از نقاط کشور دمای متعادلی دارد 
اما از روز گذشته بنابر اعام شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران، ميزان مصرف برق در ساعت 2۱ و 2۱ دقيقه به 
رقم 43 هزار و ۶۷ مگاوات رسيد که در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال که 34 هزار و 2۵ مگاوات برق مصرف 
شده بود، افزایش 9 هزار و 42 مگاواتی نشان می دهد.

ميزان مصرف برق روز گذشته کشور در مقایسه با روز 
ماقبل آن که 42 هزار و 3۵0 مگاوات بوده نيز نشان 
از رشد ۷۱۷ مگاواتی دارد که بيان گر در پيش بودن 

تابستانی گرم تر از سال های گذشته است.
این در حالی است که امسال نيز مانند پارسال کشورمان 
درگير بيماری کرونا است که ضرورت تامين به موقع 
برق را صدچندان می کند، زیرا مراکز درمانی باید از 

لحاظ تامين برق بدون مشکل باشند.
البته نباید فراموش کرد که امسال ميزان بارش ها نيز 
نسبت به پارسال با کاهش حدود 40 درصدی همراه 
از  برق  تامين  بر  می تواند  کاهش  این  و  است  شده 
سدهای آبی کشور اثر منفی به جای گذاشته و آن را با 

مشکل روبه رو کند.
بر همين اساس باید صرفه جویی در مصرف و اعمال 
سياست هایی که منجر به اصاح شيوه مصرف شود، 

همچنان در دستور کار باشد..
ایران همچنين نشان  برق   گزارش شرکت مدیریت 
می دهد که روز گذشته و در ساعت ۱2 و 3۶ دقيقه 
نيز ميزان مصرف به رقم 4۱ هزار و ۷3۸ مگاوات رسيد، 
این درحالی است که پارسال و در همين بازه زمانی 
29 هزار و ۷۶۷ مگاوات مصرف شده بود که افزایش 
۱۱ هزار و 9۷۱ مگاوات را نشان می دهد.  براساس این 
گزارش، ميزان مصرف برق بخش صنایع نيز روز گذشته 
در ساعت 2۱ و 2۱ دقيقه پنج هزار و ۵۶3 مگاوات بوده 
است. البته به اعتقاد فعاالن صنعت برق هرچه رشد 
مصرف در این بخش افزایش یابد نشان از آن دارد که 
برق در بخش درست خود به مصرف رسيده و از طرف 
دیگر بيانگر رونق بخش کليدی اقتصاد کشور یعنی 
صنعت است.  روز گذشته سه هزار و ۱۸۵ مگاوات برق 

توليدی کشور از منابع تجدیدپذیر تامين شده است.

یک مقام مسئول مطرح کرد؛

عراق، افغانستان و پاکستان 
خریدار اصلی برق ایران

رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران 
گفت: در حال حاضر عراق، افغانستان و پاکستان 

خریداران اصلی برق از ایران هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی 
بر  عاوه  ایران  اینکه  بيان  با  بخشی،  علی  تهران، 
در  همسایه،  کشورهای  برخی  به  برق  صادرات 
واردات  گفت:  بوده،  برق  واردکننده  نيز  مقاطعی 
در  برق  واردات  حتی  ندارد  اشکالی  و  ایراد  برق، 
شرایطی به سود اقتصاد کشور است تا معادل ميزان 
که  انجام شود  نيز  بخش، صادرات  این  در  واردات 
عاوه بر درآمدزایی برای کشور، به پایداری امنيت 

انرژی نيز قوام بخشيده شود.
ایران  به  برق  عمده  فروشنده  را  ترکمنستان  وی 
عنوان کرد و افزود: با تکميل شبکه اتصال برق در 
دست احداث با کشور ارمنستان، امکان واردات برق 
از این کشور نيز ميسر می شود. در حال حاضر عراق، 
افغانستان و پاکستان خریداران اصلی برق از ایران 

هستند.
رئيس هيئت مدیره سندیکای صنعت برق همچنين 
سال های  در  دولت  سوی  از  برق  صادرات  قطع  به 
ادوار گذشته،  داد: طی  ادامه  و  کرد  اشاره  گذشته 
دولت به محض آنکه با کمبود در تأمين برق داخل 
صادراتی  برق  فوری  قطع  به  اقدام  می شد  مواجه 
کشورهای  منفی  واکنش  تصميم  این  که  می کرد 
بی  و  داشت  پی  در  را  ایران  از  برق  واردکننده 
تشدید  را  ایران  به  نسبت  برق  اعتمادی خریداران 
می کرد و این کشورها به سراغ جایگزین های دیگر 

می رفتند.
به گفته این مقام مسئول تبعات قطع برق صادراتی 
خوشبختانه  و  نبود  کشور  اقتصاد  نفع  به  هيچ گاه 
دولت نيز متوجه آثار زیان بار آن شد و مقرر شد در 
متوقف  آن  داخل، صادرات  در  برق  کمبود  صورت 
بنابراین،  واردات، کمبودها جبران شود.  با  و  نشود 
واردات برق محلی از ایراد و اشکال نيست به شرط 

آنکه در مقابل آن، صادرات نيز توسعه داده شود.
را  کشور  در  برق  توليد  ظرفيت  ادامه،  در  بخشی 
مطلوب توصيف کرد و با اشاره به اینکه کمبود برق 
نداریم، توضيح داد: با این حال، شبکه انتقال برق 
باید اصاحات جدی  و  در کشور دچار نقص است 
انجام شود، زیرا هم اکنون،  و فوری در این بخش 
به دليل نبود تجهيزات انتقال برق، مازاد توليد در 
برخی استان ها از جمله خراسان عمًا اتاف می شود 
و امکان انتقال آن به سایر نقاط کشور وجود ندارد.
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متن کامل

ایران در میان ۵ کشور برتر 
سازنده روتور توربین بخار

روتور توربین بخار نیروگاه بعثت، فردا سه شنبه 
روتور  این  ساخت  با  ایران  و  می شود  رونمایی 
توربین بخار در میان پنج کشور برتر سازنده این 

روتورها قرار گرفته است.
این روتور توربين ۸2.۵ مگاواتی  ایسنا،  به گزارش 

در  این  و  شده  ساخته  ایران  متخصصان  توسط 
شرایطی است که به منظور خرید خارج توربين یاد 
شده بایستی 900 ميليارد ریال )حدود سه ميليون 
یورو( برای تامين ارز مورد نياز اختصاص می یافت 
هزینه های  تمامی  روتور،  این  داخل  ساخت  با  که 
صرف شده به 3۵0 ميليارد ریال کاهش یافته است.

عبدالرسول پيشاهنگ- مدیرعامل شرکت تعميرات 
آمادگی  به  اشاره  با  رابطه  این  در  ایران  نيروگاهی 
کامل این شرکت برای انجام پروژه های مشابه برای 
سایر نيروگاه های کشور، گفت: دور نامی این توربين 
3000 دور در دقيقه، تعداد مراحل پره ۱9 ردیف، 
ورودی  بخار  نامی  فشار  عدد،   2۵39 پره  تعداد 
درجه  ورودی ۵۱0  بخار  نامی  دمای  و  بار   ۸۶.۱۸

سانتی گراد است.
وی مدت زمان عملياتی ساخت این روتور توربين 
را شش ماه برشمرد و افزود: در ساخت این توربين 
۷۵ هزار نفر ساعت کارکرد در بخش های مهندسی 
متالورژی، مکانيک و ساخت، تدارکات، ماشينکاری، 
ابعادی  کنترل  و  غيرمخرب  تست های  پره سازی، 

برنامه ریزی و اجرا شده است.
بخار  روتور دمای  این  اینکه  بر  تاکيد  با  پيشاهنگ 
می کند،  تحمل  را  سانتی گراد  درجه   ۵00 باالی 
جنرال  شرکت  روتور  این  پيشين  سازنده  گفت: 
با  ایران  مهندسی   تيم  که  بوده  آمریکا  الکتریک 
وجود عدم دسترسی به مدارک ساخت، نقشه های 
مربوطه و امکان ارتباط با شرکت سازنده، توانسته 
اندازه برداری از روتور موجود در نيروگاه و  با  است 
داخل  به ساخت  اقدام  معکوس  مهندسی  روش  از 

روتور توربين یاد شده کند.
ایران با ساخت این روتور توربين بخار در ميان پنج 
کشور برتر سازنده این روتورها در جهان قرار گرفته 

است.

در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران مطرح شد

تعیین نهاد تنظیم گر، پیش نیاز 
تأسیس وزارت انرژی است

در تازه ترین نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران، 
طرح اخیر مجلس درباره تشکیل وزارت انرژی 
این موضوع  تأکید شد طرح  و  بررسی  و  بحث 
بی نتیجه  رگوالتور  نهاد  گرفتن  نظر  در  بدون 

خواهد بود.
اقتصاد  در  آب  و  انرژی  مقوله  اهميت  به  توجه  با 
حوزه،  دو  این  در  متمرکز  مدیریت  عدم  و  ایران 
»وزارت  و  انرژی«  وزارت  تشکيل  »طرح   99 سال 
آب و محيط زیست« توسط جمعی از نمایندگان به 
مجلس تقدیم و چند روز گذشته نيز اعام وصول 

شد.
در همين راستا، کميسيون انرژی اتاق ایران اولين 
طرح  بررسی  به  را  جدید  سال  در  خود  نشست 
تشکيل وزارت انرژی اختصاص داد. حاضران در این 
تأکيد  رگوالتوری  نهاد  اهميت  ضرورت  بر  نشست 
کردند و تعریف ساختار درستی از نهاد تنظيم گر را 

پيش نياز تأسيس وزارت انرژی عنوان کردند.
اتاق  انرژی  کميسيون  رئيس  صالحی،  حميدرضا 
ایران ابتدا گزارشی از اقدامات و پيگيری های اخير 
این  گزارش  آن  از  بعد  و  داد  ارایه  کميسيون  این 
کميسيون در خصوص بایسته های راهبردی تدوین 

برنامه هفتم توسعه تشریح شد.
طبق این گزارش،ارتقای بهره وری عوامل توليد در 
اقتصاد با ایجاد تغييرات نهادی و اصاحات قيمتی، 
تعيين اولویت  توسعه مناطق با توجه به اولویت های 
سند ملی آمایش،استفاده از همکاری های بين المللی، 
بهره مندی از ظرفيت ایرانيان مقيم خارج و اصاح 
نظام تدبير و برنامه ریزی با مشارکت کليه ذینفعان 

تدوین  در  باید  که  است  اولویت هایی  مهم ترین  از 
برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گيرد.

او درباره طرح مجلس مبنی بر تاسيس وزارت خانه 
به  توجه  بدون  بعضاً  متأسفانه  کرد:  اظهار  انرژی 
کارشناسی متخصصان، تصميم هایی گرفته  نظرات 
می شود که اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد خواهد 
داشت. طرح وزارت انرژی هم به همين شکل است 
و نباید بدون توجه به زیرساخت ها و در نظر نگرفتن 
را تأسيس کرد که صرفاً  همه جوانب وزارتخانه ای 

بار اضافی بر دوش دولت می گذارد.
او در همين زمينه بر ضرورت همکاری بين روسای 
کميته های  و  ایران  اتاق  تخصصی  کميسيون های 

تخصصی مجلس تأکيد کرد.
طرح  این  اجرای  در  نباید  است:  معتقد  صالحی 
از  نباید  از طرفی بخش خصوصی هم  شتاب کرد. 
بلکه  اعام مخالفت کند.  این موضوع  ابتدای طرح 
معتقدم شاید با طرح این موضوع فرصتی پيش آید 

تا نهاد رگوالتوری در حکمرانی اقتصاد جا بيفتد.
ایران هم  اتاق  نمایندگان  هيات  پدیدار، عضو  رضا 
ایران  در  انرژی  حکمرانی  که  موضوع  این  بابيان 
مختلفی  ابزار  و  ساختارها  برنامه ها،  اهداف،  شامل 
داشته اند،  زیادی  تغييرات  زمان  است که در طول 
ادامه داد: باید توجه داشته باشيم که در ابتدا کل 
سؤال  این  به  و  مشخص  را  انرژی  حکمرانی  نظام 
پاسخ داده شود که آثار مثبت و منفی تشکيل این 

وزارتخانه چيست ؟
او توضيح داد: منظور از حکمرانی به مفهوم جهانی 
آن یعنی پاسخگویی، شفافيت و مشارکت در بخش 
اهداف،  در  حاکميت  مداخله  معنای  به  انرژی 
سياست ها، بازیگران، نهادها و روابط مابين آنان در 

بخش انرژی جهت کسب منفعت عمومی است.
محمدقاسمی، رئيس مرکز پژوهش های مجلس اتاق 
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متن کامل

نظام تعرفه گذاری، عامل 
مشکالت بخش انرژی

یارانه  گفت:  انرژی  اقتصاد  کارشناس  یک 
پرداختی دولت برای تامین سوخت بخش برق 
و  است  تومان  میلیارد  هزار   200 حدود  کشور 
به جیب مشترکان  یارانه  این  از  اعظمی  بخش 
بودن  رایگان  با  می شود.  هدایت  پرمصرف 
حتی  انگیزه ای  هیچ  عمالً  نیروگاه ها،  سوخت 
در خوِد صنعت برق برای ارتقا بهره وری انرژی 
وجود ندارد و نتیجه آن راندمان پایین نیروگاه ها 
توزیع در  نامناسب در بخش  تلفات  در کشور، 
انرژی  تولید  سبد  دنیا،  کشور های  با  مقایسه 

عمدتاً وابسته به سوخت گاز است.
بـه گـزارش بـرق نيـوز، زمانيکـه به بررسـی بخش 
اعظمـی از مشـکات بخـش انـرژی کشـور اقـدام 
کنيـد، پـس از ریشـه یابی اساسـی تنهـا بـه یـک 
متهـم ردیـف اول به نام نظـام تعرفه گـذاری انرژی 

می رسـيد.

در کشـور مـا، مشـابه تعـداد انگشـت شـماری از 
کشـور های دیگـر در جهان از سياسـت ارائـه یارانه 
اسـتفاده  تعرفه گـذاری  نظـام  حـوزه  در  انـرژی 
می شـود. بـه ایـن معنـا کـه تنهـا بخـش اندکـی از 
هزینـه تمام شـده توليـد، تبدیل و توزیـع انرژی از 
مشـترکان بـه عنوان هزینـه انرژی دریافت شـده و 
مابه التفـاوت قيمـت تمـام شـده و هزینـه پرداخت 
شـده توسـط مشـترکان در قالـب یارانـه انـرژی و 

توسـط دولـت پرداخـت می شـود.
بـه اسـتناد جزئيـات ارائـه شـده از سـوی متوليـان 
صنعـت بـرق کشـور، هزینـه تمـام شـده توليـد و 
توزیـع انـرژی بـرق بـدون در نظـر گرفتـن هزینـه 
سـوخت معـادل ۷00 تومـان بـرای هـر کيلـووات 
بـرآورد می شـود در حاليکـه ميانگيـن فـروش هـر 
کيلـووات بـرق بـه مشـترکان کشـاورزی، صنعتـی 
در  اسـت.  تومـان   ۶0 معـادل  خانگـی  و  تجـاری 
بـرق  کيلـووات  هـر  بـرای  تنهـا  دولـت  حقيقـت 
تومـان  معـاد ۶40  بـه مشـترکان  فروختـه شـده 

می کنـد. پرداخـت  یارانـه 
مسـئله اصـاح نظـام تعرفه گـذاری بـا توجـه بـه 
ميـزان مصـرف و ادبيـات جهانـی، سال هاسـت کـه 
مـد نظـر مدیـران ارشـد انـرژی کشـور و همچنين 
کارشناسـان حـوزه انـرژی قـرار گرفتـه اسـت. در 
هميـن راسـتا و بـه منظـور بحـث پيرامون مسـئله 
اصـاح نظـام تعرفه گـذاری انـرژی کشـور و تبعات 
منفـی پرداخت یارانه انرژی کشـور به سـراغ قاسـم 
رسـتم پـور، کارشـناس اقتصـادی انـرژی  رفتيم تا 
در ایـن رابطـه بـه گفتگـو بپردازیـم. مشـروح ایـن 

گفتگـو بـه شـرح ذیل اسـت:
در حـال حاضـر بخـش انـرژی کشـور با مشـکاتی 
دسـت و پنجـه نرم می کند، از نظر شـما بـه عنوان 
یـک کارشـناس اقتصـاد انـرژی مهمتریـن عارضـه 

صنعـت برق کشـور چيسـت؟
رسـتم پـور: ببينيـد در کشـور مـا یارانـه پرداختی 
حوزه انرژی بسـيار زیاد و کمر شـکن اسـت، قيمت 
نهایی برق متشـکل از هزینه سوخت، هزینه تبدیل 
سـوخت بـه انـرژی بـرق و همچنيـن هزینه هـای 
انتقـال و توزیـع بـرق هسـت کـه در حـال حاضـر 
قيمـت سـوخت تحویلـی بـه نيروگاه هـای کشـور 
تقریبـاً رایـگان می باشـد. وقتـی صحبـت از یارانـه 
انـرژی در صنعـت بـرق می شـود مربوط بـه همين 
سـوخت رایـگان نيروگاه هـا اسـت که طبعـاً قيمت 
نهایـی بـرق تحویلـی بـه همـه مشـترکان، فـارغ از 
نـوع مشـترک و نيـز ميـزان مصـرف هر مشـترک، 
بـا لحاظ سـوخت رایگان محاسـبه می شـود. از این 
رو، هماننـد بسـياری از حامل هـای انـرژی دیگـر، 
هـر انـدازه مشـترکی، بـرق بيشـتری مصـرف کند، 
سـوخت  یارانـه  از  بيشـتری  سـهم  دارای  بالتبـع 

مربـوط بـه بخـش بـرق خواهـد بود.
یارانـه  ميـزان  پيرامـون  بـرآوردی  تاکنـون  آیـا   

پرداختـی دولـت در حـوزه صنعـت برق داشـته اید 
کـه مشـخص کند چـه مقـدار منابـع دولتـی برای 

ایـن مسـئله در نظـر گرفتـه می شـود؟
رسـتم پور: بـر مبنـای محاسـبات انجـام شـده در 
رابطـه بـا ميزان یارانـه انرژی پرداختـی دولت، تنها 
بـرای توليد بـرق حدود 200 هـزار ميليـارد تومان 

یارانـه توسـط دولـت پرداخت می شـود.
 ممکن است مبنای این برآورد را بيان کنيد؟

رسـتم پـور: ميـزان ایـن یارانـه هـم قابـل توجـه 
هسـت. بـه عنـوان مثـال بـا فـرض توليـد سـاالنه 
300 ميليـارد کيلـووات سـاعت بـرق، حداقـل ۷۵ 
ميليـارد مترمکعـب سـوخت گاز معـادل بـرای این 
ميـزان توليـد مـورد نيـاز هسـت که اگـر قيمت هر 
مترمکعـب را ۱3 سـنت در نظـر بگيریـم و با فرض 
نـرخ دالر 20 هـزار تومانـی، چيـزی بالـغ بـر ۱9۵ 
هـزار ميليـارد تومـان ارزش سـوختی اسـت که در 
نيروگاه هـا سـوزانده می شـود و بابـت آن هيچ پولی 
از مصرف کننـدگان دریافـت نمی شـود. در حقيقت 
ایـن هزینـه سـوخت مـورد نيـاز بـرای توليـد برق 
اسـت و یارانـه تبدیـل انـرژی در نظر گرفته نشـده 

ست. ا
 ایـن سياسـت اتخـاذی در حوزه انرژی کشـور و به 
خصـوص بخـش بـرق یعنی پرداخـت یارانـه انرژی 
و تفـاوت در قيمـت تمام شـده و قيمت فروش برق 

چـه آثاری بر فضـای اقتصادی کشـور دارد؟
ميـزان  بـه  بسـته  شـما  کـه  زمانـی  پـور:  رسـتم 
ميليـارد  هـزار   200 مجموعـا  فـرد  هـر  مصـرف 
تومـان یارانـه پرداخـت می کنيـد، باید منتظـر آثار 
سـوء آن باشـيد. در یـک فضـای اقتصـادی متعادل 
و بـا مدیریت درسـت مبتنـی بر عملکـرد، نرخ های 
کفـاف  بایـد  مشـترکين  بـه  بـرق  فـروش  فعلـی 
هزینه هـای تبدیـل انـرژی و انتقال و توزیـع و برق 

https://barghnews.com/fa/news/45360/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
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اقتصاد ایران و جهان

با حمایت شرکت ساتکاب؛

»ابرخازن ۵00 فاراد« برای 
نخستین بار در کشور طراحی و 

ساخته می شود
مدیرکل دفتر حمایت از ساخت داخل و توسعه 
و  توان  به  اشاره  با  ساتکاب  شرکت  صادرات 
پتانسیل داخل برای خودکفایی در صنعت آب 
امکان  "مطالعه،  تحقیقاتی  پروژه  گفت:  برق  و 
سنجی، طراحی و ساخت یک نمونه »ابرخازن 
۵00 فاراد«، برای نخستین بار میان شرکت مادر 
تخصصی ساتکاب و دانشگاه شهید بهشتی به 

امضا رسید.
)پاون(،  نيرو  وزارت  اطاع رسانی  پایگاه  به گزارش 
"علی اکبر رجلی نوده"، با اشاره به سرعت فعاليت 
برق«  و  »آب  صنعت  در  بنيان  دانش  شرکت های 
با وجود شيوع ویروس کرونا در کشور، اظهار کرد: 
در  فعال  پژوهشی   – تحقيقاتی  واحدهای  فعاليت 
ویروس  گستردگی  علی رغم  برق  و  آب  صنعت  
در  کمبودها  از  بسياری  تحریم،  و   ۱9 کووید 
حوزه های مختلف صنعت برق، آب و آبفا، با استفاده 

و  تامين  کشور،  در  موجود  دانشی  ظرفيت های  از 
پشتيبانی می شود.

توسعه  و  داخل  ساخت  از  حمایت  دفتر  مدیرکل 
اجرای  توافقنامه  امضای  ساتکاب،  شرکت  صادرات 
پروژه تحقيقاتی "مطالعه، امکان سنجی، طراحی و 
ساخت یک نمونه ابرخازن ۵00 فاراد« بين شرکت 
مادر تخصصی ساتکاب و دانشگاه شهيد بهشتی را 
از جمله طرح هایی دانست که در راستای حمایت 
و بخش  بنيان  دانش  توانمندی های شرکت های  از 
از  با هدف حمایت  با حمایت ساتکاب و  خصوصی 

ساخت داخل و دانش بنيان ها صورت می گيرد.
برای  محصول  این  اینکه  بيان  با  ادامه  در  وی 
نخستين بار در کشور توليد خواهد شد، خاطرنشان 
یک  عنوان  به  این  از  پيش  مذکور  ابرخازن  کرد: 
کار  به  نياز،  مورد  بخش های  در  وارداتی  محصول 
طرح  این  اجرای  با  اما خوشبختانه  می شد،  گرفته 
تحقيقاتی، به زودی شاهد بومی سازی و توليد داخل 

آن خواهيم بود.
پژوهشی  پروژه  این  اینکه  به  اشاره  ضمن  رجلی 
در نوع خود به دليل ساخت نمونه و نصب آن در 
صنعت، منحصر به فرد است یادآور شد: قرار است 
خودروی  صنعت  در  پژوهشی  پروژه  این  محصول 
اغتشاشات  کاهش  جهت  مترو  خطوط  و  برقی 
انرژی در زمان ترمز  بازیافت  تامين برق و  خطوط 
کردن مترو، در ایستگاه ها مورد استفاده قرار گيرد.

توسعه  و  داخل  ساخت  از  حمایت  دفتر  مدیرکل 
پروژه  این  داد:  ادامه  ساتکاب  شرکت  صادرات 
به  تبدیل  حال  در  و  آزمایشگاهی  مرحله  در  فعًا 

»عملياتی« شدن است.
به گفته رجلی، پروژه مذکور پس از اجرای پایلوت، 
شدن  عملياتی  مرحله  به  جاری  سال  تابستان  تا 

خواهد رسيد.

"سیمبانان" ژرف اندیشان، فرح 
اندیشان و بلندهمتان صنعت 

برق
روابط  از  نقل  به  توانير  خبري  پایگاه  گزارش  به 
مناسبت  به  مازندران  برق  توزیع  شرکت  عمومي 
از  29 فروردین/ ۱۸ آوریل "روز جهاني سيمبان" 
سيمبانان وظيفه شناس و زحمتکش شرکت توزیع 

برق مازندران قدرداني شد .
سپري در این مراسم که همزمان در ستاد و امورهاي 
توزیع به صورت ویدئو کنفرانسي با حضور معاونين 
این  سيمبانان  و  توزیع  امورهاي  و  ستاد  مدیران   ،
استان و با رعایت پروتکل هاي بهداشتي برگزار شد؛ 
گفت : "سيمبانان" ژرف اندیشان ، فرح اندیشان و 

بلند همتان صنعت برق هستند .
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران سيمبانان را 
مانند کوهي ستبر و استوار توصيف کرد و افزود : 
سيمبانان مرداني هستند که در گرماي تابستان که 

جان مي کاهد و در سرماي زمستان که توان مي 
فرساید به سان کوهي ستبر و استوار ایستاده اند که 
مبادا گزندي بر پيکره تنومند صنعت برق وارد آید .

وي بيان داشت:تاش و مجاهدتهاي شبانه روزي و 
بي وقفه سيمبانان عزیز را در راه آباداني و ارمغان 
آوري روشني در تامين برق مطمئن و پایدار و ایمن 

ستودني ست.
برق  نيروي  توزیع  شرکت  مدیره  هيات  ریيس 
مازندران حضور کارکنان خاق پویا و متخصص را 
افزود:  از ویژگي هاي این صنعت بر شمرد و  یکي 
براي  ساعته   24 که  است  صنعتي   ، برق  صنعت 
برق  ارایه  و  است  آماده  دهي  سرویس  و  خدمت 
مطمن و پایدار به مشترکين فهيم یکي از ماموریت 

هاي اصلي این شرکت بشمار مي رود.
آمادگي  از  مازندران  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
مواقع  در  ها  بحران  با  مقابله  براي  صنعت  این 
شرایط  در   : کرد  خاطرنشان  و  پرداخت  مختلف 
بحران همکاران زحمت کش بویژه سيمبانان ایثارگر 
این شرکت با تاش شبانه روزي و بي وقفه جهت 
پایداري کامل شبکه تمام توان فني و مدیریتي خود 

را بکار مي گيرند .
وي ضمن گراميداشت تقارن این روز بزرگ با روز 
حماسه  از   ، به  را  ایران  اسامي  جمهوري  ارتش 
آفریني و پایمردي مرداني که در طول ۸ سال دفاع 
مقدس ، سربلندي، امينت و افتخار را براي ميهن 
عزیز مان به ارمغان آوردند و جان شيرین خود را 
تسليم پروردگار نمودند و همچنين شهداي صنعت 
برق که روشني خود را مدیون تاش و کوشش این 

نيک مردان باصابت مي باشيم قدرداني کرد.
در این مراسم از پوستر روز جهاني سيمبان رونمایي 
و از سيمبانان برتر حوزه شرکت توزیع برق مازندران 

با اهداي لوح و هدایا تشکر و قدراني شد .
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 عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در یادداشتی مطرح 
کرد

نقدی بر فهرست کاالهای 
ممنوعه وارداتی

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران 
طی یادداشتی به نقد ممنوعیت واردات برخی 
کاالها پرداخته و عنوان می کند که تهیه فهرست 
برای این نوع ممنوعیت ها عالوه برتشدید قاچاق 

به تضییع حقوق مصرف کنندگان می انجامد.
چند سـالی اسـت که فهرسـتی از کاالهای ممنوعه 
وارداتـی تهيـه شـده کـه در ابتـدا ایـن فهرسـت، 
شـامل حـدود ۱۶00 ردیـف کـد تعرفه بـود و طی 
سـال گذشـته تعـداد ایـن اقـام بـه 22۶2 مـورد 

رسـيد. نکتـه حائـز اهميت اینکـه فهرسـت مذکور 
بازرگانـی  بـا  از طریـق نهادهـای رسـمی مرتبـط 
خارجـی نظيـر گمـرک، سـازمان توسـعه تجـارت 
یـا وزارت صمـت در اختيـار بخـش خصوصـی قرار 
نگرفتـه و عجيب اینکه یکی از روش های دسـتيابی 

بـه آن، سـایت اتـاق بازرگانـی ترکيه اسـت.
اعمـال تحریـم،  بـه واسـطه  ارزی  کاهـش منابـع 
دولـت را بـر آن داشـته کـه بـه مدیریـت مصـارف 
ارزی از جملـه کاهش واردات بپـردازد؛ درحالی که 
ایـن امـر بایـد بـا دقـت بيشـتری انجـام می گرفت 
و در عيـن حـال توجـه بـه ایـن نکتـه ضـروری بـه 
رایـج مدیریـت  ابـزار  امـروزه،  نظـر می رسـد کـه 
واردات در سراسـر جهـان، ابـزار تعرفه اسـت اما در 
ایـران ایجـاد محدودیت و ممنوعيت در دسـتور کار 

سياسـتگذاران قـرار گرفته اسـت.
اسـتدالل مسـئوالن آن اسـت کـه تعيين فهرسـت 
کاالهـای ممنوعـه وارداتی، هدف حمایـت از توليد 
داخـل را نيـز دنبـال می کند. امـا ممنوعيت واردات 
برخـی از کاالها بـه  طور غيرمسـتقيم، موجب زیان 
توليـد داخـل و مـردم شده اسـت؛ ضمن آنکـه، اگر 
ایـن فهرسـت بـا نيـت صرفـه جویـی در مصـارف 
ارزی و حمایـت از توليـد داخل تهيه شـده، به نظر 
می رسـد نـام بسـياری از کاالهـای وارداتـی از قلـم 
تهيه کننـدگان ایـن فهرسـت افتاده اسـت. چراکـه 
نمونه هـای مشـابه ایـن کاالهـا بـا کيفيت مناسـب 
در ایـران توليـد می شـود؛ محصوالتـی نظيـر فرش 
و بعضـی از پليمرهـا و ... کـه توليدکننـدگان آن به 
حمایـت نيـاز دارنـد. از طرفـی، این  کـه کاالیی در 
ایـران توليـد می شـود، معيـار صحيحـی بـرای قرار 
دادن آن در فهرسـت ممنوعه نيست، چراکه ممکن 
اسـت اوالً در ایـران با کيفيت مطلوبی توليد نشـود 
کـه با ممنـوع کـردن واردات کاالهـای باکيفيت تر، 

موجبـات تضييـع حقـوق مصرف کننـدگان فراهـم 
می شـود و موضـوع بعـدی، ظرفيـت توليـد کشـور 
اسـت کـه در بسـياری از مـوارد ظرفيـت توليـدی 
کشـور بـرای تاميـن آن محصـول کافی نبـوده و با 
منـع واردات آن، قيمت محصـول در داخل افزایش 

یافته اسـت.
در ادامـه بـرای تبييـن مشـکات حاصـل از ایـن 
سياسـت بـه مصادیقـی از ایـن ممنوعيت ها اشـاره 
می کنـم؛ بـرای مثال ردیـف یک فهرسـت کاالهای 
ممنوعـه وارداتـی بـه حيوانـات مولـد نـژاد خالـص 
قابـل  اسـت؛ پرسشـی کـه  اختصـاص داده شـده  
طـرح بـه نظـر می رسـد آن اسـت کـه آیـا کشـور 
نيـاز بـه  اصاح نـژاد حيوانـات خود ندارد کـه اقدام 
بـه ممنوعيـت واردات ایـن نـوع از حيوانـات کرده؟ 
همچنيـن ردیف هایـی از ایـن فهرسـت، مربـوط به 
واردات ۱2۵ نـوع ماهـی اسـت؛ متاسـفانه ماهی در 
سـبد و سـفره خانـوار ایرانـی جایـی ندارد و شـاید 
قيمـت  نمی شـد،  ممنـوع  آن  انـواع  واردات  اگـر 
یافتـه و مـردم  ایـن محصـول در کشـور کاهـش 
سـهم بيشـتری از سـبد غذایـی خـود را بـه ماهـی 
اختصـاص می دادنـد. در ایـن صـورت ضمـن ارتقـا 
سـامت جامعـه، تقاضـای مـرغ و گوشـت قرمز نيز 
کاهـش می یافـت. البتـه برخـی از انـواع ماهـی و 
بسـياری دیگـر از محصـوالت مـورد نيـاز مـردم به 
صـورت قاچـاق وارد کشـور می شـود. در واقـع تـا 
وقتـی کـه بـرای کاالیـی در کشـور تقاضـا وجـود 
داشـته باشـد و ورود آن کاال به کشـور ممنوع شود، 
از طریـق قاچـاق وارد کشـور خواهد شـد. بنابراین، 
بيـراه نيسـت اگـر بگویيـم، ایـن فهرسـت و ایجـاد 
ممنوعيـت  و محدودیـت در برابـر واردات به قاچاق 
بيشـتر دامـن زده اسـت. جالـب اینکـه دو ردیـف از 
ایـن فهرسـت بـه واردات سـوهان وگـز اختصـاص 

یافتـه اسـت، آیـا واردکننـده ای  در کشـور وجـود 
دارد کـه اقـدام بـه واردات سـوهان و گـز  کند؟ اگر 
نمونه هـای  بـا  آیـا  وارد می شـود،  اقامـی  چنيـن 

داخلـی آن قابـل رقابـت خواهـد بود؟
در عيـن حـال واردات دسـتمال مرطوب بهداشـتی 
امـا ظاهـرا  اعـام شـده،  نيـز ممنـوع  آرایشـی  و 
قاچـاق آن طـی ایـن سـال هـا آزاد بـوده چـرا کـه 
قفسـه های فروشـندگان ایـن محصـوالت، اغلـب با 

برندهـای خارجـی آن پـر بـوده اسـت.
واردات محصوالتـی از ایـن دسـت، احتماال مصارف 
آن،  واردات  ممنوعيـت  امـا  نـدارد  باالیـی  ارزی 
سـودجویی  و  کيفيـت  بـی  محصـوالت  ورود  راه 

می کنـد. همـوار  را  قاچاقچيـان 
از ایـن رو، اگرچـه اساسـا وجـود چنيـن فهرسـتی 
بـا روح رقابـت در تضـاد اسـت، امـا چنانچـه دولت 
بـه تـداوم این سياسـت تمایـل دارد، این پيشـنهاد 
مطـرح می  شـود کـه فهرسـت موجـود بـا توجـه به 
مـواردی چـون نيازهـای اساسـی مـردم و رعایـت 
توليـد  از  حمایـت  مصرف کننـدگان،  حقـوق 
امضاهـای  حـذف  و  قاچـاق  تشـدید  داخلی،عـدم 
بـر  عـاوه  گيـرد.  قـرار  بازنگـری  مـورد  طایـی 
ایـن، ایـن فهرسـت بایـد بـا در نظـر گرفتـن مقدار 
تقاضـای واقعـی بازار تنظيم شـود و بـرای تهيه آن 
بایـد اطاعـات دقيقـی از ظرفيـت توليـد واقعی)نه 
اسـمی( و کيفيـت محصـوالت داخلـی و خارجـی 
وجـود داشـته باشـد تـا مصـرف کننـده  کاالی بـا 

کيفيـت مصـرف کنـد.
همچنيـن الزم اسـت، بازبينـی فهرسـت کاالهـای 
ممنوعـه وارداتـی بـا کمـک و مشـاوره انجمن های 
تخصصـی مربـوط بـه آن کاال صـورت گيـرد. زیـرا 
تشـخيص  بـرای  مراجـع  بهتریـن  انجمـن  هـا 

ممنوعيـت یـا لـزوم واردات یـک کاال هسـتند.
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ریشه های یک امتناع در 
سیاست گذاری

در اقتصـادی که بازیگران اصلـی اش قهرمانان 
اقتصـاد غیررسـمی هسـتند، جـای چندانی 

بـرای فعالیت رسـمی وجود نـدارد.
نمی دانـم ایـن چـه حکمتـی اسـت کـه در دنيـا 
اگـر اتفـاق بـدی رخ دهـد، کشـور مـا جـزو اولين 
کشـورهایی اسـت کـه تحت تا ثير عواقـب منفی آن 
قـرار می گيـرد؛ اما اگر در مسـير بهبود قـرار گيرد، 
کشـور مـا جـزو آخریـن کشـورهایی اسـت کـه در 

مسـير بهتـر شـدن گام برمـی دارد.
گرفتـار  کـه  بودیـم  اوليـن کشـورهایی  مـا جـزو 
ویـروس کرونا شـدیم و به احتمال بسـيار زیاد جزو 
آخریـن کشـورهایی خواهيـم بـود کـه از ایـن تلـه 
نجـات پيـدا کنيـم. بنابراین جای تعجـب ندارد اگر 
در زمينـه توزیع واکسـن جـزو آخرین کشـورهایی 

ایـن  می یابيـم.  دسـت  واکسـن  بـه  کـه  باشـيم 
گمانه زنـی ابعـاد گوناگونـی دارد که در این نوشـته 
بـه یکی از آنهـا اشـاره می شـود. رئيس جمهوری از 
فعاالن بخش خصوصی خواسـته در واردات واکسـن 
مشـارکت داشـته باشـند؛ اما بخش خصوصی به دو 

دليـل قـادر بـه ورود به ایـن مقوله نيسـت.
دليـل  و  اسـت کـه »نمی توانـد«  ایـن  اول  دليـل 
دوم اینکـه »نمی خواهـد«. ایـن »نمی توانـد« چند 

دليـل دارد:
۱- سياسـت گذاری اقتصادی در سـال های گذشـته 
بـه گونـه ای بـوده که مجالـی برای فعاليـت »بخش 
ایـن بخـش  و  نگذاشـته  باقـی  خصوصـی سـالم« 
بـه ایـن دليـل کـه قـادر بـه فعاليت سـالم نبـوده، 
عيـن  در  اسـت.  شـده  کم تـوان  و  نحيـف  بسـيار 
حـال به دليـل اقتضایـی عمل کـردن سياسـت گذار 
خصوصـی  بخـش  یـک  تحریم هـا،  زدن  دور  در 

جعلـی هـم در کشـور شـکل گرفتـه و جـای بخش 
خصوصـی واقعـی را گرفتـه اسـت. در این شـرایط، 
ارتبـاط مالـی و تبادل هـای  تحریم هـا و بن بسـت 
بين المللـی نيـز عمـا از ایـن بخـش جز پوسـته ای 
باقی نگذاشـته اسـت. فضای نامناسـب کسـب وکار، 
و  سياسـی  ریسـک های  و  خلق السـاعه  قوانيـن 
اقتصـادی را هـم بـه ایـن مجموعـه اضافـه کنيـد.

بازارهـای  در  اخيـرا  کـه  اسـت  ایـن  دوم  دليـل 
دربـاره  نادرسـت  تلقـی  یـک  بين المللـی 
اسـت  آمـده  وجـود  بـه  ایـران  بخش خصوصـی 
اساسـی  نقـش  آن  در خلـق  البتـه خودمـان  کـه 
داشـته ایم. از آنجـا که در سـال های گذشـته بخش 
تحریم هـای  بـرای دور زدن  را  خصوصـی صـوری 
ظالمانـه روانـه بازارهـای جهانـی کرده انـد، اکنـون 
بخـش خصوصـی واقعـی در مظان اتهـام طرف های 
خارجـی قـرار دارد کـه واقعی نيسـت یـا تبدیل به 

اسـت. شـده  تحریم هـا  زدن  دور  بـرای  ابـزاری 
دليـل سـوم اینکـه دریافـت بخـش خصوصـی این 
اسـت کـه اراده ای بـرای خـروج اقتصـاد ایـران از 
مناسـبات نوچه پـروری و تيولـداری وجـود نـدارد؛ 
بـه هميـن دليـل در طـول ایـن سـال ها بنگاه های 
رانتـی بـه شـدت رشـد کـرده و رشـته امـور را در 
بازیگـران  کـه  اقتصـادی  در  گرفته انـد.  دسـت 
اصلـی اش قهرمانـان اقتصـاد غيررسـمی هسـتند، 
جـای چندانـی بـرای فعاليـت رسـمی وجـود نـدارد.

سـخن  می رسـد  به نظـر  اینکـه  نهایـت  در 
مرتبـط،  مقامـات  دیگـر  و  محتـرم  رئيس جمهـور 
تعارفـی بيـش نيسـت کـه اگـر نبـود باید بـه جای 
واردات  سـازوکار  سـخنرانی،  طریـق  از  دعـوت 

می کردنـد. ابـاغ  و  مشـخص  را  واکسـن 
امـا بخـش خصوصی بـا وجود احسـاس مسـووليت 
دالیلـی  بـه  مـردم،  جـان  و  سـامت  برابـر  در 

شـود: مقولـه  ایـن  وارد  »نمی خواهـد« 
۱- در سـال های گذشـته بخـش خصوصـی چندان 
به رسـميت شـناخته نشـده، بلکه به حاشـيه رانده 
شـده  اسـت. بيشـتر سياسـت ها، قوانين و داوری ها 
شـرکت های  سـود  بـه  گذشـته  سـال های  در 
دولتـی و حاکميتـی بـوده و بخـش خصوصـی کنار 
گذاشـته شـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه در 
نـام  بـه  تحریم هـا  هزینـه  بين المللـی،  بازارهـای 
بخـش خصوصـی نوشـته می شـود. تجـار خارجـی 
معمـوال هزینـه تحریـم احتمالـی، جریمه های آن و 
هزینـه نقـل و انتقـال غيرمتعـارف پـول را بـه پای 
بخـش خصوصـی ایـران می نویسـند و عـاوه بر آن 
ایـن در  وارد قراردادهـای بلند مـدت نمی شـوند و 
حالـی اسـت کـه ایـن بخـش در داخـل کشـور هم 
انـگار طفيلـی  بـه رسـميت شـناخته نمی شـود و 
اسـت. به هميـن دليل هـرگاه در اقتصاد شـبهه ای 
پيـش آمـده، سـاختارهای نظارتی معمـوال به جای 
ریشـه یابی و برخـورد بـا مسـببان اصلـی، فعـاالن 

بخـش خصوصـی را مجـازات کرده  انـد.
ــه ميــزان زیــادی نااطمينانــی  دليــل دوم اینکــه ب
ــل  ــی از عوام ــود دارد. یک ــده وج ــه آین ــبت ب نس
و  ریاســت جمهوری  انتخابــات  نااطمينانــی، 
ــوم  ــا معل ــت. از کج ــده اس ــت آین ــان دول چيدم
کــه دولــت آینــده مخالــف واردات واکســن نباشــد 
ــل  ــود را باط ــل از خ ــت قب ــت گذاری دول و سياس
ــش  ــه بخ ــت ک ــت اس ــک واقعي ــن ی ــد؟ ای نکن
خصوصــی از یــک ســوراخ، دو یــا چنــد بــار گزیــده 
نمی شــود. وقتــی یک بــار ســرمایه گذاری کنــد 
ــد و مــورد اتهــام  ــاکام بمان ــه دالیــل متعــدد ن و ب
واقــع شــود، خطایــش را تکــرار نخواهــد کــرد. در 
ســال های گذشــته، نــه یک بــار کــه چندبــار 

گزیــده شــده ایم.



9

شماره  2861 30 فروردین 1400

9

یادداشت

متن کامل

موانع و پیامدهای مدیریت از راه دور کدامند؟

راز ترس مدیران از »دورکاری«
ریشه ترس مدیران از صدور مجوز »دورکاری« 
برای کارکنان مشخص شد. نتایج نظرسنجی از 
1200 مدیر و کارمند در 2۴ کشور نشان می دهد 
اضطراری«،  شرایط  مدیریت  در  مدیر  »ناتوانی 
دست  از  »ترس  و  کارمند«  به  منفی  »دید 
نیروی  سه  دورکاری«  هنگام  کارکنان  دادن 
روش   ۴ با  است.  مدیران  ذهن  منحرف کننده 

می توان بر این ترس غلبه کرد.
راز ترس مدیران از »دورکاری«

از  بسياری  کووید-۱9  پاندمی  گذشته،  سال  اوایل 
وادار کرد که در  راه دور  از  به مدیریت  را  مدیران 
مهارت های  نيازمند  رو،  در  رو  مدیریت  با  قياس 
به  را  تغيير  این  بودند  ناچار  آنها  است.  متفاوتی 
سرعت اعمال کنند و بيشترشان اصا آموزش ندیده 
مشاغل  بعضی  که  شد  معلوم  بعدا  گرچه  بودند. 
قابليت سازگاری با این تغيير را دارند اما بسياری از 

حوزه ها بستر الزم برای دورکاری را ندارند یا برای 
دورکاری مناسب نيستند. در نتيجه، برخی مدیران 
که کماکان از کارکنانشان دورند، ممکن است حس 
کنند کارشان از قبل سخت تر شده و همزمان که در 
تاش برای سازگاری با این تغييرات هستند، زندگی 
را به کام کارکنانشان سخت تر و استرس زاتر کنند. 
دور  راه  از  کارکنان  مدیریت  کرونا،  از  قبل  حتی 
نشان  تحقيقات  داشت.  منحصربه فردی  مشکات 
کارمندان  نتوانند  اگر  مدیران،  بعضی  که  می دهد 
خود را »ببينند« نمی توانند به آنها اعتماد کنند که 
واقعا دارند کار می کنند. وقتی یک مدیر دچار چنين 
شک هایی می شود ممکن است انتظارات غيرمعقولی 
در او شکل بگيرد. مثا انتظار دارد کارکنان بيست و 
چهار ساعته در دسترس باشند که این نهایتا، توازن 
و  می زند  هم  بر  را  کارکنان  خانگی  کاری/  زندگی 

استرس کار را بيشتر می کند.
که  را  سناریوهایی  و  کنيم  نگاه  اتفاقات  به  اگر 
کارکنان با آن مواجهند در نظر بگيریم به ویژه افراد 

آسيب پذیر از نظر مالی، می توانيم احتمال دهيم که 
بعضی کارمندها در انجام کارهایشان، عملکرد سابق 
ميزان  در  تغييراتی  شاهد  دست کم،  یا  ندارند  را 
بازدهی خود هستند. این نيز نتيجتا به افت انگيزه 
مختل  بيشتر  را  بازدهی  همين،  و  می شود  منجر 

می کند.
برای بررسی بيشتر این فرضيه، تيم ما از کارکنان 
تا در  از اقصی نقاط جهان دعوت کردند  دورکاری 
شد  آغاز  پارسال  آوریل  که  ادامه داری  تحقيقات 
سوال   92 شامل  نظرسنجی  یک  ما  کنند.  شرکت 
بر  تاثيری  چه  کووید-۱9  ببينيم  تا  کردیم  برگزار 
سامت و بازدهی کارکنان و مدیران داشته. از آنها 
پرسيدیم که آیا این امکان را دارند که محل، زمان 
و نحوه کار کردن خود را انتخاب کنند، آیا کار در 
ایجاد کرده  امور خانه خلل  و  زندگی شخصی شان 
تجربه  را  خاصی  دردسر  تکنولوژی،  نظر  از  آیا  و 
ميزان  سنجش  برای  همچنين  ما  نه.  یا  کرده اند 
از  اشتياق،  و  اضطراب  روحی،  خستگی  مشارکت، 

آنها پرسيدیم که موقع کار چه حسی دارند.
مشاغل  در  که  کشور   24 از  نفر   ۱200 از  بيش 
پرورش  و  آموزش  و  اماک  تا  توليد  از  مختلفی 
ما  نظرسنجی  در  می کردند،  کار  مالی  خدمات  و 
شرکت کردند. ما پس از آن نيز، چندین بار از همان 

افراد نظرسنجی کردیم.
یافته های مقدماتی نظرسنجی نشان داد که بسياری 
از مدیران در انجام کارهای خود با مشکل مواجهند 
حدس  که  همان طور  دارند.  نياز  حمایت  به  و 
عملکرد  و  سامت  کيفيت،  با  مدیریت  می زدیم، 

کارکنان دورکار را بهبود می بخشد.
 اعتمادبه نفس، باورها و اعتماد مدیران به کارکنان 

دورکار
مدیر  و  سرپرست   2۱۵ از  درصد   40 حدود 

در  که  گفتند  ما  نظرسنجی  در  شرکت کننده 
زیادی  اعتمادبه نفس  دور،  راه  از  کارکنان  مدیریت 
ندارند. 23 درصد مدیران با این جمله که »مطمئنم 
مدیریت  را  دور  راه  از  کارکنان  از  تيمی  می توانم 
کنم« کاما مخالف بودند و ۱۶ درصد نيز مطمئن 
نبودند که از پس این کار برمی آیند. ارقام مشابهی 
زمينه  در  مدیران  اعتمادبه نفس  از عدم  نيز حاکی 
تيم ها  نفوذ در کارمندها و هماهنگی موثر  و  تاثير 
از راه دور بودند. این یافته ها نشان دهنده احساس 
عدم »خودکارآمدی« مدیران در مدیریت کارکنان 
به  ایمان  خودکارآمدی،  از  مقصود  است.  دورکار 

توانایی خود در مدیریت شرایط چالشی است.
تعدادی از مدیران نيز نسبت به عملکرد کارکنان از 
راه دور، دیدگاه منفی داشتند. 3۸ درصد مدیران 
با  مقایسه  در  دورکار  کارکنان  که  بودند  معتقد 
ضعيف تری  عملکرد  معموال  حضوری،  کارکنان 
این  به  نسبت  آنها  درصد   22 درحالی که  دارند، 
این  مدیران  از  نيمی  گرچه  نبودند.  مطمئن  نظر، 
ارقام  اما  است  اميدوارکننده  این  و  ندارند  را  نظر 
نشان می دهد هنوز نيمی از افراد نسبت به دورکاری 

دیدگاه منفی دارند.
بسياری از مدیران شک داشتند که کارکنان دورکار 
با گذشت زمان بتوانند انگيزه خود را حفظ کنند. 
4۱ درصد با این جمله موافق بودند »شک دارم که 
کارکنان دورکار بتوانند انگيزه خود را در بلندمدت 

حفظ کنند«. ۱۷ درصد هم مطمئن نبودند.
نگاه  روی  کاری،  سبک  این  درباره  منفی  دیدگاه 
داشت.  تاثير  نيز  کارکنانشان  به  نسبت  مدیران 
تعداد زیادی از مدیران می گفتند که به شایستگی 
یک سوم  تقریبا  دارند.  شک  کارکنانشان  مهارت  و 
کافی  دانش  کارمندانشان،  که  داشتند  شک  آنها 
بيش  و  باشند  داشته  را  کارهایشان  انجام  برای 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3757074-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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نگاه آخر

روزه داری در 80+

https://www.mehrnews.com/photo/5190797/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8%DB%B0
https://www.farsnews.ir/photo/14000113000256/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-400-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--
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