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قفل شدگی اقتصاد صنعت برق

صنعــت بــرق ویژگــی خاصــی دارد کــه ضــرورت نــگاه بــه آینــده را 
دوچنــدان مــی کنــد؛ ســاختار صنعــت بــرق بــه واســطه اینکــه یــک 
کاالی انباشــت پذیــر بــه صــورت اقتصــادی نیســت و توانایــی ذخیــره 
ســازی آن بــه صــورت گســترده وجــود نــدارد و از آنجایــی کــه بــرای 
ایجــاد شــبکه و ســاختار عرضــه بــرق، ســرمایه زیــاد و زمــان طوالنــی 
هــم نیــاز اســت، بنابرایــن بــرای اینکــه بتــوان بــه انــدازه کافــی ســبد 
عرضــه بــرق را متناســب بــا تقاضــا فراهــم کــرد، بایــد برنامــه ریــزی 

بلندمــدت داشــت.
بــه اعتقــاد او سیاســتگذاران روی برنامــه ریــزی هــای کوتــاه مــدت 

 گفتگوی اکو ایران با علیرضا  اسدی؛
 معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران

وبینار آموزشی ارتباط مخابراتی بر پایه 
TPS و سیستم حفاظت از راه دور PLC

ثبت میزان تولید حوزه  های صنعت برق و 
الکترونیک )ویژه اعضا سندیکا(

بــه اعتقــاد علیرضــا اســدی، معــاون پژوهــش 
ــرق  ــت ب ــندیکای صنع ــزی س ــه ری و برنام
ــه  ــرق ب ــبکه ب ــای ش ــاخت ه ــران، زیرس ای

نحــوی نیســت کــه بتــوان آنهــا را به ســادگی 
ــا  ــرق ماهیت ــت ب ــن صنع ــعه داد؛ بنابرای توس
ــرای آن  ــزی ب ــه ری ــه برنام ــت ک ــی اس صنعت

ــد.  ــه باش ــده نگران ــدت و آین ــد بلندم بای
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ــاه مــدت  ــگاه کوت متمرکــز هســتند و علــت ایــن ن
ایــن اســت کــه زمانــی کــه کمبــود بــرق باشــد نمی 
ــد از  ــن بای ــرد. بنابرای ــن ک ــازار تامی ــوان آن را از ب ت
ــدارک  ــن ت ــد و ای ــده باش ــده ش ــدارک دی ــل ت قب
ــازه هــای بلندمــدت  ــه در ب ــن اســت ک ــد ای نیازمن
حتــی ۵۰ ســاله بــه اســتقبال توســعه ایــن صنعــت 

اســتراتژیک رفــت.
امــا موضوعــی کــه بــه اعتقــاد اســدی در ســال هــای 
اخیــر در صنعــت بــرق ایــران بــا آن مواجــه بودیــم- 
ــدا  ــت پی ــه صنع ــادی ک ــکالت ح ــطه مش ــه واس ب
کــرده اســت- اگــر چــه بــه لحــاظ فنــی و تکنیکــی، 
ــی  ــی های ــش بین ــود دارد و پی ــی وج ــرح های ط
صــورت گرفتــه اســت از نظــر میــزان بــار مــورد نیاز، 
ــده  ــی دی ــادی اتفاق ــاختاری و اقتص ــر س ــا از نظ ام
نمــی شــود، بــه تعبیــری مــی تــوان گفــت مدیــران 
ــه صــورت فــوری روی  ــرق راهکارهایــی ب صنعــت ب
میزشــان دارنــد کــه ایــن موضــوع باعث شــده اســت 
هزینــه هــا بــرای حــل چالش هــا بهینــه نشــود. چرا 
کــه زمانــی کــه مســائل و مشــکالت در زمــان خــود 
ــات  ــدت تبع ــی م ــوند، در طوالن ــل نش ــل و فص ح
ســنگین تــری در راه خواهــد بــود و حــل آنهــا نیــاز 

بــه صــرف هزینــه هــای بیشــتر دارد.
معــاون پژوهــش و برنامــه ریــزی ســندیکای صنعــت 
بــرق ایــران، معتقــد اســت ســه رونــد اصلــی را بایــد 
در صنعــت بــرق از هــم تفکیــک کرد. نخســت بحث 
تکنولــوژی هــای صنعــت بــرق اســت کــه مــی تــوان 
گفــت بــه مراتــب از ســایر روندهــا در شــرایط بهتری 
بــه ســر مــی بــرد زیــرا زیــر نظــر وزارت نیرو نیســت 
ــی،  ــش خصوص ــرق در بخ ــت ب ــوژی صنع و تکنول
شــرکت هــای فنــاور و در دانشــگاه هــا دنبــال مــی 
شــود. امــا دو رونــد دیگــر بــه شــدت مشــکل دارد؛ 
ــه  ــت ک ــرق اس ــت ب ــادی صنع ــاختار نه ــی س یک

بازیگــران مختلفــی از صنعــت بــرق را تنظیــم مــی 
کنــد. مــا دو دســته بازیگــر داریــم؛ یــک خوشــه آن 
بخــش خصوصــی هســتند و خوشــه بعــدی تولیــد، 
ــا  انتقــال و توزیــع اســت کــه عمدتــا مالکیــت آن ب
بخــش خصوصــی اســت امــا بهــره بــرداری همچنان 

بــه عهــده وزارت نیــرو اســت. 
ــن  ــه متاســفانه ای ــه دیگــری وجــود دارد ک ــا الی ام
ــه  ــه الی ــورده اســت ک ــه شــدت آســیب خ ــه ب الی
ــل  ــه دلی ــرق ب ــت. ب ــرق اس ــت ب ــی صنع حکمران
اینکــه یــک کاالیــی اســت کــه بــه صــورت انحصاری 
بــه دســت مشــتریان مــی رســد و از طریــق مکانیزم 
ــه  ــای در زمین ــش ه ــی چال ــا برخ ــت ب ــازار نیس ب
سیاســتگذاری روبــه رو اســت. بخــش حکمرانــی باید 
وظیفــه تعــادل بخشــی بــه طــرف عرضــه و تقاضــا 
ــه جــای اینکــه  ــن بخــش ب ــا ای را داشــته باشــد ام
حکمرانــی کنــد، شــرایط را بــرای بخــش عملیاتــی 
دولتــی بــرق فراهــم ســازی مــی کنــد. بــه ایــن معنا 
کــه مقــررات زدایــی نــه بــرای بهینــه ســازی عرضــه 
و تقاضــا، بلکــه بــرای دوام بخــش دولتــی در عرصــه 
صنعــت بــرق اســت. ایــن موضــوع باعــث شــده بــه 
ــرق از  تدریــج اعتمــاد عمومــی بازیگــران صنعــت ب
دســت بــرود و در چانــه زنــی بــا گــروه هــای مختلف 

درگیــر شــود.
بــه اعتقــاد اســدی زمانــی کــه دولــت بــه نمایندگــی 
از همــه دیفنعــان بخواهــد وظیفــه تنظیــم کننــده را 
ایفــا کنــد، رفــاه اجتماعــی در همــه حــوز هــا بهینــه 

خواهــد شــد

عرضه دستگاه ضدعفونی کننده دست با 20 درصد تخفیف
با توجه به لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در محیط های کاری، هماهنگی های مقتضی از جانب 
سندیکا به منظور تسهیل تهیه دستگاه اتوماتیک ضدعفونی کننده دست با 20 درصد تخفیف ویژه 

اعضا انجام شده است.
به اطالع اعضای محترم سندیکای صنعت برق ایران می رساند با توجه به لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی 
اتوماتیک  تهیه دستگاه  تسهیل  منظور  به  از جانب سندیکا  مقتضی  کاری، هماهنگی های  در محیط های 

ضدعفونی کننده دست با 2۰ درصد تخفیف ویژه اعضا انجام شده است. 
نماینده  تلفن ۰9۰37191832  با شماره  تهیه دستگاه مذکور  و  بیشتر  اطالعات  متقاضیان جهت کسب 

شرکت ساتراپ تماس حاصل فرمایند. 
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متن کامل

توئیت گشت
سندیکای صنعت برق در صفحه توئیتر خود منتشر کرد:

وزیر صمت اگر تاثیرگذاری مثبت بر فضای ملتهب کسب وکار را در فرصت کوتاه باقیمانده تا پایان 
دولت دوازدهم، دنبال می کند باید تصمیماتی شجاعانه و اصالح گر به منظور حل چالش تامین مواد 
اولیه و تخصیص ارز به صنایع پایین دستی با عمق ساخت باال اتخاذ کرده و حتی االمکان موانع را از 

پیش روی حوزه ساخت و تولید بردارد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

باید به عملکرد وزارت نفت در 
پارس جنوبی امتیاز می دادیم؛ 

نه کارت زرد
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
درباره کارت زرد مجلس به وزیر نفت به دلیل 
تأخیر در توسعه فاز 14 پارس جنوبی گفت: در 
حوزه پارس جنوبی حتی باید به عملکرد وزارت 
نفت امتیاز داده می شد، اما گویا قرار بود آقای 

زنگنه کارت زرد بگیرد.
مهرماه(  )جمعه، 11  عباسی شب گذشته  فریدون 
در حاشیه بازدید از برخی طرح های صنعت نفت در 
با شانا درباره کارت زرد  ایالم، در گفت وگو  استان 
مجلس شورای اسالمی به وزیر نفت گفت: نظر بنده 
مجلس  انرژی  کمیسیون  اعضای  از  یکی  به عنوان 
این بود که در زمینه توسعه فاز 1۴ هیچ تأخیری 
نبوده است. آقای زنگنه  متوجه عملکرد وزیر نفت 
هم در این باره در مجلس توضیحات قانع کننده ای 
ارائه دادند و حتی می شد در این زمینه به وزارت 
در  فازها  اولویت بندی  با  چراکه  داد،  امتیاز  نفت 
پارس جنوبی به نحوی عمل شد که ایران در توسعه 
این میدان گازی به عملکرد قابل قبول تری نسبت به 

قطر دست یافت.
اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس 
عمدتاً  هم  انرژی  کمیسیون  اعضای  کرد:  عنوان 
همین نظر را داشتند، به این ترتیب ما در کمیسیون 
اینکه سؤال به صحن نرود و نماینده محترم  برای 
راهبر  کنسرسیوم  مدیر  شود،  قانع  )سؤال کننده( 
توسعه فاز 1۴ و کارشناسان مربوطه را نیز دعوت 
کردیم و آنها توضیحات مبسوطی درباره علل فنی 
تأخیر در توسعه این فاز ارائه دادند که هیچ یک از 

موارد، قصوری را متوجه آقای زنگنه نمی کرد، با این 
حال باز هم نماینده قانع نشد.

گویا قرار بود آقای زنگنه کارت زرد بگیرد!
جنوبی  پارس  توسعه  بحث  اینکه  یادآوری  با  وی 
بحثی ملی است و نه استانی، درباره کلیت فرآیند 
طرح سؤال توضیح داد: طرح سؤال از مهندس زنگنه 
انجام شد  بوشهر  استان  نمایندگان  از  یکی  توسط 
که در چنین شرایطی، وزیر باید طبق آیین نامه به 
مجلس بیاید و ابتدا در کمیسیون مربوطه )انرژی( 
پاسخ دهد. به عبارت دیگر، کمیسیون انرژی شرایط 
اما  می کند،  فراهم  طرفین  برای  را  جواب  و  سؤال 

طبق آیین نامه نمی تواند در این زمینه نظر دهد.
از  بعد  سؤال کننده  نماینده  اگر  داد:  ادامه  عباسی 
طرح سؤال و جواب در کمیسیون قانع نشود، سؤال 
باید به صحن ارجاع داده شود، به طوری که نماینده 
سؤال کننده و وزیر، هر یک 1۵ دقیقه صحبت کنند 
و اگر باز هم نماینده بعد از ارائه توضیحات وزیر قانع 
نشود، موضوع به رأی گیری گذاشته خواهد شد که 
این مسئله درباره توسعه فاز 1۴ پارس جنوبی نیز 

مطرح شد.
بر  تأکید مجدد  با  انرژی مجلس  رئیس کمیسیون 
نشان  کمیسیون  این  فنی  و  علمی  بررسی  اینکه 
می داد قصوری متوجه وزیر نفت نبوده است، گفت: 
گویا قرار بود ایشان کارت زرد را دریافت کند، زیرا 

خیلی به استدالل ها و حرف ها توجهی نمی شد.
به  دوم  زرد  کارت  دادن  نشان  برای  برخی  تالش 

وزیر نفت
عباسی در ادامه با بیان اینکه احتمال دارد کارت زرد 
دیگری این بار با موضوع مناقشه گازی ترکمنستان 
در راه باشد، توضیح داد: با وجود اینکه بحث اختالف 
با ترکمنستان را در کمیسیون انرژی حل کردیم و 
نماینده سؤال کننده اظهار کرد که قانع شده است، 

https://www.shana.ir/news/307924/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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توانیر فراخوان داد؛

انتخاب نام مناسب براي 
اپلیکیشن خدمات غیرحضوري 

برق ایران
شرکت توانیر در راستاي خدمت رساني بهتر به 
جامع خدمات  توسعه  به  اقدام  برق  مشترکین 
در  خدمات  این  تمامي  که  نموده  الکترونیک 
ایران  برق  غیرحضوري  خدماتي  اپلیکیشن 

متمرکز است.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
حضوري  مراجعات  حذف  راستاي  در  شرکت  این 
مردم به اداره هاي برق در سراسر کشور، اقدام به 
طراحي  اپلیکیشني براي ارائه خدمات برق به مردم 
طریق  از  که   است  نموده  غیرحضوري  صورت  به 
 bargh-omid.ir سایت  همچنین  و  بازار  کافه 

قابل دریافت است.
با  توانیر   عمومي  شرکت  روابط  زمینه  همین  در 
انتشار اطالعیه اي اعالم کرد: با توجه به اینکه این 
شده،  طراحي  مردم  با  بهتر  خدمت  براي  سامانه 

انتخاب نام آن نیز به مردم سپرده شده است. 
در این اطالعیه آمده است:

به  بهتر  رساني  خدمت  راستاي  در  توانیر  شرکت 
خدمات  جامع  توسعه  به  اقدام   برق  مشترکین 
در  خدمات  این  تمامي  که  نموده  الکترونیک 
اپلیکیشن خدماتي غیرحضوري برق ایران متمرکز 

است.
سایت  همچنین  و  بازار  کافه  از  اپلیکشن  این 
این  در  است  دریافت  قابل   bargh-omid.ir
اطالعیه به برخي از ویژگي هاي آن نیز اشاره شده 
است. با توجه به اینکه این سامانه براي خدمت بهتر 
نیز به مردم  نام آن  انتخاب  با مردم طراحي شده، 

سپرده شده است.
نصب  با  توانند  مي  گرانقدر  هموطنان  رو  این  از 
سایت  به  مراجعه  یا  همراه  تلفن  در  اپلیکیشن 
Bargh-omid.ir  اسامي پیشنهادي خود  براي 
این سامانه را با در نظر گرفتن شرایط ذیل ارسال 

نمایند.
شرایط پذیرش اسامي

1- نام ارسالي باید ایراني باشد.
2- نام پیشنهادي منتخب، مشابه سایر سامانه هاي 

یا اپلیکیشین ها نباشد
3- نام پیشنهادي تا حد ممکن بتواند در برگیرنده 

امکانات قابل عرضه در این سامانه باشد.
۴- هر فرد مي تواند بیش از یک نام هم پیشنهاد 

دهد.
باشد.  نام پیشنهادي 1۵ مهرماه مي  ارسال  مهلت 
حداقل به ده نام برتر جوایز ارزنده اهداشده و به نام 

برتر منتخب نیز جایزه نفیسي تقدیم خواهد شد.
ویژگي هاي اپلیکیشین :

• نمایش اطالعات و وضعیت آخرین قبض
• امکان پرداخت آني قبض

• نمایش سوابق پرداخت
• نمایش سوابق مصرف

• ثبت قرائت توسط مشترک )خوداظهاري(
مدیریت  براي  تعرفه  حساب  ماشین  نمایش   •

مصرف
امکان  و  جدید  انشعاب  درخواست  ثبت  امکان   •

پیگیري و پرداخت هزینه انشعاب
• امکان ثبت درخواست تفکیک و ادغام

• امکان ثبت درخواست تغییر نام و مکان
• امکان ثبت درخواست جمع آوري و وصل انشعاب

• امکان ثبت درخواست آزمایش کنتور
روابط عمومي و امور بین الملل شرکت توانیر

سخنگوي صنعت برق خبر داد:

آگهي مزایده فروش برق 
توربین هاي انبساطي 2 نیروگاه 

منتشر شد/ استفاده از برق 
نیروگاه ها براي استخراج رمز 

ارز
انتشار آگهي مزایده  از  سخنگوي صنعت برق، 
فروش برق حاصل از تولید توربین هاي انبساطي 
نیروگاه هاي رامین اهواز و شهیدمنتظري اصفهان 

براي استخراج رمز ارزها خبر داد.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
پایدار  منابع  ایجاد  مشهدي"  رجبي  "مصطفي 
درآمدي در سال هاي اخیر را یکي از اهداف اصلي 
افزود: نوسانات شدید  ایران برشمرد و  صنعت برق 
ارزي و ثبات تکلیفي قیمت فروش برق به مشترکان 
موجب شده است بین درآمدها و هزینه ها در صنعت 
برق کشور شکاف بزرگي ایجاد شود که متاسفانه بر 

ابعاد آن به صورت ماهانه افزوده مي شود.
وي استخراج رمز ارزها و فروش برق مورد نیاز آن را 
یکي از راه هاي کسب درآمد در حوزه برق برشمرد 

هیئت  ابالغي  مقررات  و  قوانین  اساس  بر  گفت:  و 
توان  از  تا  است  شده  مقرر  نیرو  وزارت  و  وزیران 
براي  انبساطي  توربین  دارای  نیروگاهی  واحدهاي 

تولید رمز ارز استفاده شود.
رجبي مشهدي ادامه داد: یکي از راهکارهاي موجود 
در این بخش استفاده از انرژي تولیدي توربین هاي 
انبساطي است که از سوخت گاز، گازوئیل یا مازوت 
جهت تولید برق در آن استفاده نمي شود و تنها از 
طریق جریان گاز برق تولید مي شود. از سوي دیگر 
برق حاصل در شبکه داخلي نیروگاه تزریق و مصرف 

مي شود و به شبکه سراسري متصل نیست.
سه  در  اینکه  بر  تاکید  با  برق  صنعت  سخنگوي 
نیروگاه رامین اهواز، نکا و شهیدمنتظري تجهیزات 
مربوطه نصب شده است، گفت: در این سه نیروگاه 
بین 3۰ تا ۴۰ مگاوات ظرفیت تولید برق از توربین 
انبساطي وجود دارد که در این مرحله 1۵ مگاوات 

براي رمز ارز در نظر گرفته شده است.
مزایده  آگهي  مرحله  این  در  کرد:  تاکید  وي 
انبساطي  توربین هاي  تولید  از  حاصل  برق  فروش 
براي  شهیدمنتظري  و  اهواز  رامین  نیروگاه هاي 
استخراج رمز ارزها در سامانه ستاد)سامانه تدارکات 
www.setadiran. الکترونیکي دولت( به نشاني
به  مربوط  مزایده  آگهي  و  است  شده  منتشر   ir

نیروگاه نکا نیز اواخر هفته جاري منتشر مي شود.
مهلت  آخرین  کرد:  اضافه  برق  صنعت  سخنگوي 
چهاردهم  رامین  نیروگاه  مناقصه  در  حضور  براي 
مهرماه و مناقصه نیروگاه شهیدمنتظري نیز بیستم 

مهرماه خواهد بود.
که  درصددیم  کرد:  خاطرنشان  مشهدي  رجبي 
و  نوسازي  جهت  در  بخش  این  از  حاصل  درآمد 

بهسازي نیروگاه ها مورد استفاده قرار گیرد.
خبرنگار:روح اهلل حمیدیان
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دیرکل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی خبر داد:

صرفه جویی 25 هزار میلیارد 
تومانی صنعت برق با نوسازی 

نیروگاه های حرارتی
حرارتی  برق  تولید شرکت  فنی  دفتر  مدیرکل 
با اشاره به افزایش دو هزار مگاواتی توان تولید 
نیروگاه ها با اجرای طرح های بهسازی و نوسازی، 
سرمایه گذاری  با  حالی  در  طرح ها  این  گفت: 
427 میلیارد تومانی انجام شده که احداث یک 
نیروگاه جدید هزار مگاواتی نیازمند حدود 15 

هزار میلیارد تومان سرمایه  گذاری است.
نیـرو  وزارت  اطالع رسـانی  پایـگاه  به گـزارش 
)پـاون(، "اسـماعیل نمـازی" بـا اعـالم ایـن خبـر 
افـزود:  نیروگاه هـای حرارتـی در کشـور یـا دارای 
توربین هـای بخـار یـا دارای توربین هـای گازی و یا 
سـیکل ترکیبی )توربیـن گازی و بخاری( هسـتند؛ 
دو پارامتـر ارتفـاع از سـطح دریـا و دمـای محیـط، 
در میـزان تـوان خروجـی توربین های گازی بسـیار 
موثـر اسـت؛ بـه طـوری که هرچـه ارتفاع از سـطح 
دریـا بیشـتر شـود و دمـای محیـط افزایـش یابـد 
شـاهد کاهـش تـوان خروجـی توربیـن خواهیـم بود.
یـک  نامـی  ظرفیـت  کـرد:  خاطرنشـان  نمـازی 
توربیـن بـه معنـای ایـن اسـت کـه ایـن توربین در 
شـرایط ایزو )یعنی در سـطح دریـا( و در دمای 1۵ 

درجـه سـانتی گراد چـه مقـدار تولیـد بـرق دارد و 
حـدودا هـر 1۰ درجـه که دمـای محیط نسـبت به 
دمـای ایـزو افزایش می یابـد، ۶.۵ تـا 7 درصد توان 

خروجـی توربیـن را کاهـش می دهـد.
از  ارتفـاع  پارامتـر  در  نمی تـوان  داد:  ادامـه  وی 
سـطح دریـا کـه محـل واقع شـدن نیـروگاه اسـت 
تغییـری ایجـاد کـرد، امـا می تـوان با خنک سـازی 
دمـای  اثـر  کاهـش  و  توربیـن  بـه  ورودی  هـوای 
داد.  بهبـود  را  تـوان خروجـی آن  بـاالی محیـط، 
بدیـن منظـور در چنـد سـال اخیـر با خنـک  کاری 
هـوای ورودی و تغییـر زاویـه پـره راهنمـای هوای 
تـوان  از  بخشـی  کمپرسورتوانسـته ایم  بـه  ورودی 
از دسـت رفتـه نیروگاه هـای گازی در تابسـتان را 
جبـران کنیـم. مدیـرکل دفتـر فنـی تولید شـرکت 
تولیـد نیـروی بـرق حرارتـی بـا تاکیـد بـر اینکه از 
ارتقـای  بـا اجـرای پروژه هـای  تاکنـون  سـال 9۵ 
تـوان عملـی واحدهـای گازی یـک هـزار و ۵۶۵ 
حرارتـی  نیروگاه هـای  تولیـد  تـوان  بـه  مـگاوات 
افزوده شـده اسـت، گفـت:  همچنیـن در این مدت 
بـا اجـرای طرح های رفـع محدودیت هـای تولید در 
واحدهـای قدیمـی بخـار توانسـته ایم ۴۶۴ مگاوات 

بـه تـوان نیروگاه هـای موجـود بیفزاییـم.
نمـازی با اشـاره بـه افزایش دو هـزار و 29 مگاواتی 
اجـرای  بـا  حرارتـی  نیروگاه هـای  تولیـد  تـوان 
طرح های بهسـازی و نوسـازی، گفت: بـرای احداث 
یـک نیـروگاه جدید هـزار مگاواتی حـدود 1۵ هزار 
نیـاز اسـت؛ ولـی  میلیـارد تومـان سـرمایه  گذاری 
نیروگاه هـای  افزایـش دو هـزار مگاواتـی ظرفیـت 
محدودیـت  رفـع  پروژه هـای  اجـرای  بـا  کشـور 
تولیـد و ارتقـای تـوان نیروگاه  هـای موجـود تنها با 
سـرمایه گذاری ۴27 میلیـارد تومانـی انجـام شـده 

ست. ا

سایت " برق امید" راه اندازی 
شد

به  رسانی  اطالع  راستای  در  امید  برق  سایت 
ارائه  و  پرسش ها  به  پاسخگویی  و  مشترکان 

راهکار های کاهش مصرف برق راه اندازی شد.

بــا توجــه به نزدیک شــدن زمــان اجرای طــرح برق 
 امیــد، پایــگاه اینترنتــی ایــن طــرح نیــز بــه آدرس
در  و  انــدازی  http://bargh-omid.irراه   

گرفــت. قــرار  عمــوم  دســترس 
در ایــن پایــگاه ضمــن معرفــی کامــل ابعــاد طــرح 
برنامه هــا و همچنیــن  و  اهــداف  امیــد،  بــرق 
جــداول دقیــق مصــرف ماهیانــه شــامل ایــن طــرح 
و چگونگــی بهــره منــدی از مزایــای آن درج شــده 
ــی از  ــای اطــالع یاب ــن ابزار ه ــر ای ــالوه ب اســت. ع
ــرف  ــد مص ــاهده رون ــد و مش ــرق امی ــت ب وضعی
ــده  ــریح ش ــون در آن تش ــا کن ــترکان ت ــرق مش ب

اســت. 
پرســش های  بــه  همچنیــن  ســایت  ایــن  در 
متــداول در خصــوص طــرح بــرق امیــد نیــز پاســخ 
ــال  ــکان ارس ــال ام ــن ح داده شــده اســت. در عی
ــا  ــا م ــق صفحــه تمــاس ب ــد از طری پرســش جدی

ــود دارد. ــترکان وج ــط مش توس
ــا  ــد، ب ــرق امی ــرح ب ــزارش، ط ــن گ ــاس ای براس
ــه  ــرف بهین ــگ مص ــازی فرهن ــه س ــدف نهادین ه
بــرق در بخــش خانگــی در ســال 1399 بــه 
ــر  ــت. تغی ــیده اس ــران رس ــأت وزی ــب هی تصوی
ــه  نگــرش مصــرف کننــدگان »بخــش خانگــی« ب
اســتفاده صحیــح از منابــع انــرژی و حفــظ محیــط 
زیســت بــا اســتفاده از ســاز و کار هــای تشــویقی و 
ــده از اهــداف اصلــی ایــن طــرح اســت. در  بازدارن
ایــن طــرح مشــترکان بــه ســه دســته مشــترکان 
کــم مصــرف، خــوش مصــرف و پرمصــرف تقســیم 
بــا  متناســب  دســته  هــر  بــرای  می شــوند. 
منطقــه جغرافیائــی، الگــوی مصــرف بــرق تعییــن 
ــه تناســب مشــارکت  ــرق ب می شــود. مشــترکان ب
در ایــن طــرح از مزایــای تشــویقی شــامل تخفیــف 
تــا 1۰۰ درصــد تعرفــه بــرق بهــره منــد می شــوند.
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 2000 مگاوات به ظرفیت برق 
هسته ای ایران افزوده می شود

وزیر نیرو از برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت 
 3000 به  مگاوات   1000 از  ایران  هسته ای  برق 
مگاوات خبر داد و گفت: احداث دو واحد 1000 
اتمی  انرژی  همکاران  سوی  از  دیگر  مگاواتی 

برنامه ریزی شده و در حال کار است .
خبرنگار  با  گفت وگو  در  نیرو  وزیر  اردکانیان،  رضا 
سال  داشت:  اظهار  تسنیم  خبرگزاری  اقتصادی 
13۵3 شمسی وزارت آب و برق  با هدف تجمیع 
همه ظرفیت هایی که دست اندرکار موضوع انرژی 

هستند، به وزارت نیرو تبدیل شد.

وی افزود: وزارت نیروی ما ترجمه واژه وزارت انرژی 
است که در برخی کشورها نیز وجود دارد؛ در زمان 
تشکیل وزارت نیرو هم نیروگاه های برق آبی، هم 
های  نیروگاه  موضوع  هم  و  حرارتی  های  نیروگاه 
نیروگاه  بحث  بعدا  ولی  بود  شده  دیده  ای  هسته 
های هسته ای از وزارت نیرو خارج شد و در اختیار 

سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفت.
زمینه  در  نیرو  "وزارت  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
گفت:  است"،  بردار  بهره  ای  هسته  نیروگاه های 
انرژی  سازمان  توسط  هسته ای  نیروگاهی  وقتی 
اتمی احداث می شود ما از برق تولیدی آن استفاده 
می کنیم؛ درواقع آن برق را خریداری می کنیم و 

بهای آن را به سازمان انرژی اتمی می پردازیم.
مدار  در  ظرفیت  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
بهره برداری برق هسته ای در کشور 1۰۰۰ مگاوات 
و  بوده  بوشهر  نیروگاه  در  ظرفیت  این  که  است 
این  مدیریت  اتمی  انرژی  سازمان  در  ما  همکاران 
تولید  برق  خریدار  ما  و  دارند  عهده  بر  را  نیروگاه 

آن هستیم.
اردکانیان از برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت برق 
هسته ای ایران از 1۰۰۰ مگاوات به 3۰۰۰ مگاوات 
برق  ظرفیت  افزایش  مسیر  در  گفت:  و  داد  خبر 
هسته ای، احداث دو واحد 1۰۰۰ مگاواتی دیگر که 
از آن به عنوان نیروگاه های شماره دو و سه بوشهر 
یاد می شود، از سوی همکاران انرژی اتمی برنامه 
ریزی شده و در حال کار است که البته محدودیت 
های منابع مالی موجب شده که آهنگ اجرای آن، 

آهنگ سریعی نباشد.
وی افزود: امیدواریم با توجه به پاک بودن این انرژی 
و فواید زیاد آن، با گشایش هایی که برای کشور می 
شود، سازمان انرژی اتمی بتواند این دو واحد مهم 

را تکمیل کرده تا از برق آن بهره مند شویم.

اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد 
یوروی دیجیتال به جای پول 

نقد
رئیس کل بانک مرکزی اتحادیه اروپا گفت: »باید 
آماده شویم که در صورت نیاز یوروی دیجیتال را 

عرضه کنیم.«
خبرگزاری  بین الملل  اقتصاد  خبرنگار  گزارش  به 

اتحادیه  بانک مرکزی  اسپوتنیک،  از  نقل  به  فارس 
اروپا قصد دارد روند آزمایش یوروی دیجیتال را که 

می تواند جایگزین اسکناس شود را آغاز کند.
کریستین الگارد، رئیس کل بانک مرکزی اتحادیه 
اروپا، گفت یورو به کشورهای اروپایی تعلق دارد و 

وظیفه ما این است که از آن حفاظت کنیم. 
و  مزایا  درباره  بانک  این  گزارش  به  اشاره  با  وی 
بدان  این  گفت  دیجیتال  یوروی  ایجاد  مضرات 
معناست که در تالش هستیم تا مطمئن شویم یورو 
برای عصر دیجیتال آماده است. ما باید آماده شویم 

که در صورت نیاز یوروی دیجیتال را عرضه کنیم.
در صورتی که شاهد کاهش شدید مصرف اسکناس 
به خاطر دالیلی نظیر تبعات شیوع ویروس کرونا و 
فاصله گرفتن مردم از سکه و اسکناس باشیم نیاز به 

عرضه ارز دیجیتال به خودی خود بیشتر می شود.
ارزهای  بروز  شاهد  که  صورتی  در  دیگر  طرف  از 
و  باشیم  دیجیتال  یوآن  نظیر  دیگری  دیجیتال 
محبوبیت این ارزها رو به گسترش بگذارد باید روند 

عرضه یوروی دیجیتال شتاب بگیرند. 
زمینه  در  که   Gen اندیشکده  سپتامبر  ماه  در 
فناوری های نوظهور تحقیق می کند پیش بینی کرد 
تهدید  را  یوآن دیجیتال نمی تواند جایگاه دالر  که 
کند اما می تواند به چالشی جدی برای یورو تبدیل 

شود.
سال  تا  باید  اروپا  اتحادیه  کرد  تاکید  مؤسسه  این 
2۰2۵ برای جلوگیری از این اتفاق یوروی دیجیتال 

را عرضه کند.
البته هنوز بانک مرکزی اتحادیه اروپا جزئیات برنامه 
استفاده  نحوه  و  یوروی دیجیتال  برای عرضه  خود 
به  آن  مبادالت  احتماال  اما  نکرده  اعالم  را  آن  از 
مرکزیت فرانکفورت و یا از طریق یک نظام پرداخت 

و بانکی گسترده تر انجام خواهد شد.



شماره  2733 13 مهر 99

7

اقتصاد ایران و جهان

نیز  بانک مرکزی گفت: روز گذشته  رئیس کل 
آزادسازی  از  مطلوبی  خبرهای  کردم  تأکید 
منابع مسدودی دارم؛ چراکه در حال حاضر ده ها 
میلیارد دالر از ذخایر بانک مرکزی به دلیل ترس 
از جرایم آمریکا در دیگر کشورها مسدود است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی 
بانک  کل  رئیس  همتی  عبدالناصر  مرکزی،  بانک 
عرصه  صادرکنندگان  از  تقدیر  »آیین  در  مرکزی 
بازگشت ارز به کشور« که با حضور ۵۰ صادرکننده 
از صادرکنندگانی  تشکر  تشکیل شد، ضمن  نمونه 
که با فعالیت خود اجازه نداده اند وقفه ای در چرخه 
اقتصادی کشور ایجاد شود، گفت: از مجموع 1۰8 

)حدود  یورو  میلیارد   23 به  نزدیک  صادرکننده 
و  سال  دو  حدود  مدت  ظرف  دالر(  میلیارد   2۶
که  است  بازگشته  کشور  اقتصاد  چرخه  به  نیم 
توسط  ارزی که  است. همچنین  توجهی  قابل  رقم 
ارز  درصد   1۰۰ به  نزدیک  که  صادرکننده ای   ۵۰
تا   97 سال  مدت  طی  را  خود  صادرات  از  ناشی 
و  بازگردانده اند  به کشور  ماه 99  اردیبهشت  پایان 
میلیارد   22 معادل  دارند،  حضور  امروز  جلسه  در 

دالر است. 
هدف  اینکه  بیان  با  اعتبار  و  پول  شورای  رییس 
دشمن فروپاشی کشور بوده است، تصریح کرد: در 
شرایط دشوار و سختی قرار داریم و مردم عزیزمان 

تحت شدیدترین فشارها و مشکالت اقتصادی قرار 
که  اصلی اش  هدف  به  نتوانسته  دشمن  اما  دارند؛ 
قطعاً  و  برسد  است،  کشور  و  نظام  فروپاشی  همانا 
که  ندادید  اجازه  فعالیت تان  با  شما صادرکنندگان 

اهداف آنها در شرایط جنگ اقتصادی محقق شود.
این  در  که  صادرکنندگانی  از  تشکر  ضمن  همتی 
جلسه نقطه نظرات خود را طرح کردند، گفت: بانک 
مرکزی از نظرات صادرکنندگان متعهدی مانند شما 
استقبال می کند و این موارد را در دولت مطرح و به 

رییس جمهوری ارایه می کنم.
شد:  یادآور  ادامه  در  بانک مرکزی  مقام  عالی ترین 
سایر صادرکنندگان مانند شما که به تعهدات خود 
پایبند هستند و ارز خود را به کشور بازمی گردانند، 
نیازی به ارائه تعهد ندارند؛ از این رو ضروری است 
شما  قدردان  مقررات  و  قوانین  تسهیل  واسطه  به 
از  باید  کشور  اقتصاد  شرایطی  چنین  در  باشیم. 
صادرکنندگانی که چند سال است به تعهدات خود 

پایبند بوده اند، حمایت کند.
همتی ضمن تأکید بر اینکه نرخ های طرح شده در 
بازار ارز واقعی نیست، عنوان کرد: همچنان معتقدم 
تحمیل  کشور  به  که  تحریم ها  فشار  رغم  علی 
با صادرات  یا دشواری ها و مضایغ مرتبط  می شود، 
نفت، بازگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش درآمد 
دولت، این نرخ ها واقعی و صحیح نیست. باید توجه 
متوجه  ضرر  بیشترین  شرایطی  چنین  در  داشت 
طبقات با درآمد ثابت است که بدنه اصلی کشورمان 

را شکل می دهند.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مصمم هستیم 
نرخ ارز را کنترل کنیم، گفت: نفع کشور در تقویت 
ارزش پول ملی است و برهمین اساس برای تعدیل 

نرخ ارز تالش می کنیم. 
شرایط  اینکه  بیان  با  اعتبار  و  پول  شورای  رییس 

این  معتقدم  اظهار کرد:  بر کشور گذراست،  حاکم 
ظالمانه  تحریم های  این  و  نمی ماند  باقی  شرایط 
کردم  تأکید  نیز  گذشته  روز  شکست،  خواهد 
خبرهای مطلوبی از آزادسازی منابع مسدودی دارم؛ 
از ذخایر  میلیارد دالر  ده ها  در حال حاضر  چراکه 
بانک مرکزی به دلیل ترس از جرایم آمریکا در دیگر 

کشورها مسدود است.
سیاست گذار  برای  صادرات  اینکه  بیان  با  همتی 
ارزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: ارزی 
که از سوی صادرکنندگان به سامانه نیما عرضه می 
و  اولیه  مواد  اساسی،  کاالهای  تأمین  صرف  شود، 
قطعات و تولید می شود، از این رو هرچه قیمت ارز 

افزایشی باشد، در نهایت به ضرر تولید است.
شده،  انجام  پیگیری های  براساس  همتی،  گفته  به 
تعهدات  از  دالر  میلیارد   8 بر  بالغ  کنندگان  صادر 
ارزی 27 میلیارد دالری ایفا نشده خود، مربوط به 
پروانه های صادراتی سالهای 1397 - 1398 خود 

را، به تدریج به چرخه اقتصاد کشور آورده اند.
مراحل  در  اینکه  بیان  با  مرکزی  بانک  کل  رییس 
سال  کرد:  عنوان  هستیم  حداکثری  فشار  پایانی 
گذشته رشد اقتصادی غیرنفتی مثبت بود و همین 
صادرات  که  آنجایی  از  می دهیم.  ادامه  را  مسیر 
نفتی مان نیز طی مدت اخیر بهبود پیدا کرده است 
لذا امیدواریم رشد اقتصادی ناشی از نفت نیز بهبود 

یابد.
می کنم  پیشنهاد  کرد:  پایان خاطرنشان  در  همتی 
که  صادرکنندگانی  حضور  با  جلسات  قبیل  این 
و  یابد  تداوم  کردند،  ایفا  را  خود  ارزی  تعهدات 
نمایندگان صادرکنندگان نمونه ای که تعهدات خود 
را ایفا کرده اند، نظرات مشورتی خود را دراین زمینه 
با  و جلسات مشترکی  کنند  ارائه  مرکزی  بانک  به 

حضور نمایندگان بانک مرکزی برگزار شود.

 ده ها میلیارد دالر از ذخایر بانک مرکزی 
در دیگر کشورها مسدود است
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متن کامل

تشدید تورم در صورت 
بی توجهی مجلس به اصالح 
طرح تامین کاالهای اساسی

مرکز پژوهش های مجلس ضمن تاکید بر ضرورت 
اتخاذ سیاستی کارآمد برای افزایش دسترسی 
اساسی،  کاالهای  به  درآمدی  پایین  دهک های 
پیشنهادهایی برای اصالح منابع پیش بینی شده 
برای اجرای طرح تامین کاالهای اساسی ارائه داد 
و درباره تبعات بی توجهی مجلس به این موضوع 

هشدار داد.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
با  اسالمی   شورای  مجلس  های  پژوهش  مرکز 
انتشار گزارشی درباره طرح تامین کاالهای اساسی، 
ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاستی کارآمد برای 
به  درآمدی  پایین  دهک های  دسترسی  افزایش 
منابع  اصالح  برای  پیشنهادهایی  اساسی،  کاالهای 
ارائه داد و  پیش بینی شده برای اجرای این طرح 
اعالم کرد: »عدم توجه مناسب به موارد ذکر شده، 
می تواند سیاست های حمایتی اتخاذ شده را به ضد 
خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه، 
موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و 
افزایش تورم در سال های آینده را فراهم آورد که در 

عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب پذیر 
را در پی خواهد داشت«.

اساسی،  کاالهای  تامین  طرح  »الف«  بند  براساس 
دولت مکلف شده است تا نسبت به پرداخت یارانه 
در  شده  شناسایی  ایرانِی  فرد  هر  به  خرید  اعتبار 
طرح معیشت خانوار، از طریق واریز اعتبار به کارت 
یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند. منابع این 
طرح تا سقف 3۰ هزار میلیارد تومان از محل بند 
»و« تبصره 2 قانون بودجه 99 و همچنین مصارف 
شده  گرفته  نظر  در  قانون  این   1۴ تبصره  جدول 

است.
همچنین مطابق بند »ب« این طرح، قرار است 3۵ 
گرفته  نظر  در  مجوز  به سقف  تومان  میلیارد  هزار 
و  اجتماعی  تأمین  سازمان  دیون  رد  برای  شده 
افزوده  مسلح  نیروهای  اجتماعی  تأمین  سازمان 
شود و این رد دیون به عنوان منابع سیاست حمایتی 
تومان(،  میلیارد  هزار   1۵( اساسی  کاالهای  تأمین 
تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام )تا سقف 1۰ هزار 
میلیارد تومان( و همسان سازی حقوق بازنشستگان 
تحت پوشش صندوق های تأمین اجتماعی، لشکری 
و کشوری )تا سقف 1۰ هزار میلیارد تومان( مجدداً 

مورد استفاده قرار گیرد.
 ۴2۰۰ ارز  تامین  نامطلوب  تورمی  و  پولی  *آثار 

تومانی برای واردات کاالهای اساسی
مرکز  گزارش  مدیریتی«  »خالصه  بخش  در 
طرح  تصویب  ضرورت  درباره  مجلس  پژوهش های 
به  توجه  »با  است:  آمده  اساسی  کاالهای  تامین 
گذشته  سال  دو  در  اساسی  کاالهای  قیمت  اینکه 
برآوردهای  و  است  داشته  توجهی  قابل  افزایش 
کارشناسی نیز نشانگر افزایش نرخ فقر طی دو سال 
کارامد  حمایتی  سیاست  یک  اتخاذ  است،  گذشته 
دسترسی  افزایش  به  منجر  مستقیم  به صورت  که 

دهک های پایین درآمدی به کاالهای اساسی شود، 
یک ضرورت اجتناب ناپذیر ارزیابی می شود و باید 

این موضوع توسط دولت و مجلس دنبال گردد.
سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کاالها و 
نهاده های اساسی که از ابتدای سال 1397 با هدف 
قیمت  با  مردم  نیاز  مورد  اساسی  کاالهای  تأمین 
مطلوب  نتایج  به  شد،  اتخاذ  دولت  توسط  مناسب 
حاصل  ارز  بودن  محدود  به  توجه  با  و  نشد  منجر 
از صادرات نفت خام، تأمین ارز ترجیحی برای این 
گروه از واردات، آثار پولی و تورمی نامناسبی داشته 

است«.
کرده  تاکید  ادامه  در  مجلس  کارشناسی  بازوی 
معیشتی  وضعیت  گرفتن  نظر  در  با  که  است 
اقدام  چهار  همزمان  اجرای  پذیر،  آسیب  اقشار 
ضروری است که عبارتند از: »1- کمک به تأمین 
کاالهای اساسی اقشار کم درآمد )براساس معیارهای 
اقدامات موازی  از  استحقاق سنجی(، 2- پیشگیری 
از  جلوگیری  و  تصمیم گیری  مراجع  پراکنده  و 
مختلف،  مصوبات  طریق  از  بودجه  کسری  افزایش 
3- پیشگیری از رشد پایه پولی از محل استقراض از 
بانک مرکزی ناشی از تأمین ارز ترجیحی )به عنوان 
پایدار  منابع  ایجاد  و۴-  انتخاب(  نه  ضرورت  یک 

غیرتورمی بسته معیشتی«.
*ویژگی های منابع درنظر گرفته شده برای کمک 

به تأمین کاالهای اساسی اقشار کم درآمد
این مرکز پژوهشی با اشاره به محدودیت های بودجه 
و کسری بودجه بالغ بر ۴۰ درصدی که از روش های 
مختلفی مانند انتشار اوراق و استقراض از صندوق 
اعالم کرد:  است،  تأمین شدن  ملی درحال  توسعه 
تمام  در  باید  که  معیارهایی  اصلی ترین  از  »یکی 
مورد  اسالمی  شورای  مجلس  و  دولت  تصمیمات 

توجه قرار گیرد مدیریت کسری بودجه دولت...

یک فعال اقتصادی:

ستاد بحران اقتصادی تشکیل 
شود

ستاد بحران اقتصادی تشکیل شود
بازرگانی،  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو  یک 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پی کاهش 
شدید ارزش پول ملی، خواستار تشکیل ستاد 

بحران اقتصادی شد.
انتشار  با  عباد  مهرداد  ایمنا،  خبرنگار  گزارش  به 

پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت:
" هر روز درصدی از ارزش پول ملی کم می شود، به 
نظرم باید به سرعت ستاد بحران اقتصادی تشکیل 

شود و دست از این اهن و تلپ برداریم. "

https://www.farsnews.ir/news/13990713000125/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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یادداشت

متن کامل

در عصر دیجیتال، رقابت ها و تالطم های بازار بیش 
از هر زمان دیگری است. اما داستان به همین 
جا ختم نمی شود. کسب وکارها عالوه بر رقابت 
ابهام های  با  بازار،  تالطم های  با  خود  انطباق  و 
زیست محیطی  حتی  و  اجتماعی  سیاسی، 
مختلفی طرف هستند. یکی از برجسته ترین این 
ابهام ها یا شرایط غیرمنتظره، فراگیری ویروس 

کرونا در عرض چند ماه بود.
»استراتژی های نجات« در بحران های محیطی

اقتصادی  شرایط  بر  قابل توجهی  اثر  ابهام ها  این 
ورودی ها  هزینه  مثال،  به عنوان  دارند؛  شرکت ها 
)نیروی کار، منابع( و رفتار مشتریان تغییر خواهد 
و  ماند  نخواهد  باقی  این حد  در  تغییرات  اما  کرد. 
را در خطر دیده  بقای خود  گاهی شرکت ها حتی 
و از انجام کارهای روزمره خود ناتوان خواهند شد. 
ممکن است عملیات تولیدی متوقف شود؛ چرا که 
مرزها بسته شده و واردات مواد اولیه متوقف شده 
ارائه خدمات،  دارد که  امکان هم وجود  این  است. 

در  حتی  حال،  این  با  نباشد.  امکان پذیر  دیگر 
پیچیده ترین و غیرمنتظره ترین شرایط هم برخی از 
شرکت ها به خوبی می توانند خود را با امواج انطباق 

داده و به موفقیت برسند.
 شیوه انطباق با ابهام ها

آمریکا،  انتخابات  سیاسی،  ناآرامی های  کرونا، 
تحریم و تغییرات اقلیمی تنها چند مورد از شرایط 
غیرمنتظره ای است که اثرات گسترده ای بر عملکرد 
بر  اثرات  این  حال،  این  با  می گذارد.  شرکت ها 
شرکت های مختلف تفاوت دارد و تغییرات مختلفی 
بر عملکرد آنها می گذارد. اما مساله مهم تر آن است 
که استراتژی های مقابله ای هر شرکت، آینده آن را 

تعیین می کند و نه صرف شرایط پدید آمده.
ابهام های مختلف،  و  ناآرامی ها  به طور کلی، در پی 
اتخاذ  اما  کند.  تغییر  باید  شرکت ها  استراتژی 
استراتژی مناسب، نیازمند ارزیابی صحیح از ماهیت 
و میزان ابهام شرایط است. آیا ابهام و تردیدها تنها 
آن  معنای  به  و  است  اقتصادی  شرایط  به  محدود 

است که تغییراتی در هزینه ورودی ها و رقابت پذیری 
محصوالت تولیدی اتفاق خواهد افتاد؟ یا آنکه ابهام 
و تردید به حدی شدید است که حتی بقای شرکت 
و امکان ادامه فعالیت آن را به خطر انداخته است؟ 
صنعت  براساس  می تواند  ارزیابی  و  تحلیل  این 
)تردیدهای سیاسی برخی صنایع را بیشتر به خطر 
از  بهتر  شرکت ها  از  )برخی  شرکت  یا  می اندازد( 
انطباق  و  وضعیت  پیش بینی  به  می توانند  دیگران 

خود با آن اقدام کنند( متفاوت باشد.
که  بازاری  ماهیت  براساس  باید  استراتژی شرکت، 
در آن فعالیت می کند، باشد: آیا شرکت در شرایط 
که  زمانی  یا  دارد  مستحکم تری  موقعیت  باثبات، 
بازار درحال رشد است؟ آیا شرکت در خطر از دست 
دادن سهم خود از بازار است؟ در شرایطی که بازار، 
راکد یا رو به افول است، شرکت ها باید دوراندیشی 
را سرلوحه کار خود قرار داده و نگاهی هم به انتقال 
باشند.  داشته  کشور  از  خارج  به  خود  فعالیت های 
انتقال فعالیت ها به یک مکان جدید، بسیار هزینه بر 
کنونی  اندک  سود  حاشیه  است  ممکن  و  است 
از  حفاظت  برای  حال  این  با  ببرد؛  بین  از  هم  را 
در  بقا  تضمین کننده  کلیدی  فعالیت های  از  برخی 
و  است  کاری  انجام چنین  به  نیاز  بحرانی،  شرایط 
خواهند  به جا  وخیم تری  نتایج  دیگر،  گزینه های 
گذاشت. محدود کردن انتقال مکان به چند فعالیت 
کلیدی، از میزان هزینه های تحمیل شده به شرکت 
هم خواهد کاست. اما در شرایطی که بازارها درحال 
رشد هستند، احتماال شرکت ها باید هم از فرصت ها 
استراتژی  یک  اتخاذ  برای  خود  منابع  از  هم  و 
و  ابهام ها  به  این گونه  و  کنند  استفاده  تهاجمی تر 

تردیدهای موجود واکنش نشان دهند.
 استراتژی های مناسب بازارهای رو به افول

زمانی که شرکت ها متوجه یک سطح ابهام محدود 

اقتصادی(  شرایط  به  محدود  ابهام  همان  )یا 
حفاظتی  استراتژی  یک  می توانند  می شوند، 
)hedging strategy( در پیش بگیرند و به عنوان 
مثال یک صندوق پس انداز تامینی راه اندازی کنند. 
پس از آرام شدن اوضاع اجتماعی و سیاسی، منافع 
بقا  باشند  توانسته  که  می رسند  شرکت هایی  به 
باالی  بهره وری  به دلیل  است  ممکن  بقا  این  یابند. 
توسط  مختلف  فعالیت های  از  بهره گیری  یا  آنها 
شرکت های چندملیتی باشد یا آنکه به دلیل اقدامات 
حفاظتی دیگر در بخش های منابع انسانی یا کنترل 
بتوانند  که  شرکت هایی  باشد.  شده  حاصل  داخلی 
هزینه های خود را کاهش دهند و نظارت دقیق تری 
بر هزینه کردهای خود داشته باشند، می توانند حتی 
به عنوان  بیایند.  کنار  خود  فروش  افت  مقداری  با 
مثال، شرکت سونی در واکنش به برگزیت، تصمیم 
گرفت تا حضور پررنگ خود را در بریتانیا حفظ کند، 
اما دفتر مرکزی خود را به کشور اروپایی همسایه، 
و  محدود  انتقالی  چنین  هزینه  دهد.  انتقال  هلند 
فعالیت های  حال،  عین  در  و  است  بازگشت  قابل 
در  می دهد.  انتقال  امن تری  مکان  به  را  کلیدی 
به سرعت  از شرکت ها  بسیاری  کرونا،  ظهور  زمان 
تجهیزات  با  یا  ساختند  فراهم  را  دورکاری  امکان 
تولیدی  فعالیت های  به  توانستند  پیشگیری کننده، 

خود ادامه دهند.
باشند،  ابهام ها شدید  این حال، در شرایطی که  با 
شرکت های فاقد ذخیره های مالی کافی و فعال در 
مواجه  ورشکستگی  خطر  با  افول،  به  رو  بازارهای 
نجات  استراتژی  شرایطی،  چنین  در  شد.  خواهند 
است.  گزینه  بهترین   ،)salvaging strategy(
با پذیرفتن احتمال ورشکستگی،  این معنی که  به 
ممکن  آنچه  نجات  و  پیامدها  کاهش  برای  تنها 
این  به  شده  گرفتار  شرکت های  می کوشید.  است، 

واکنش مناسب به ابهامات و تردیدهای موجود چیست؟

»استراتژی های نجات« در بحران های محیطی

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3697544-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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نگاه آخر

شادی هواداران پرسپولیس در تهران
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