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وبینار تکمیلی آشنایی با انواع بیمه های 
بازرگانی و کاربرد آنها 

شنبه 4 اردیبهشت برگزار می شود

علیرضا اسدی؛
 معاون پژوهش و برنامه ریزی 

سندیکای صنعت برق ایران

ادامه در صفحه2

دولت ایران بیشترین حجم یارانه را در جهان 
و در بین سایر بخش ها به حوزه برق می دهد، 
اما میزان رضایت مردم در سطح مورد انتظار 
افزایش پیدا نکرده است و یا دست کم حجم 
برق رسانی  خصوص  در  نارضایتی  از  زیادی 
حوزه های  و  جامعه  اقشار  میان  در  کشور  در 

صنعتی دیده می شود.

پـارادوکس یـارانه برق
است؛  انرژی در جهان  یارانه ای  بزرگترین بخش  ایران  برق  صنعت 
بنابر گزارش آژانس بین المللی انرژی )IEA( 46 درصد کل یارانهای 
که در جهان برای برق پرداخت می شود مربوط به صنعت برق ایران 
است و سایر کشورها مجموعا 54 درصد کل یارانه ای که برای برق 
پرداخت میشود را به خود اختصاص می دهند. مثال روسیه با 145 
نفر  میلیارد   1.4 با  چین  دالر،  میلیارد   13 جمعیت  نفر  میلیون 
جمعیت 12 میلیارد دالر یارانه و ایران با 80 میلیون جمعیت 51 
میلیارد دالر یارانه برق می دهد. براساس این گزارش در سال 2019 
در جهان 317 میلیارد دالر یارانه انرژی پرداخت شده است که ایران 
با 86 میلیارد دالر رتبه اول است و از مجموع یارانه پرداختی، حدود 
60 درصد بصورت یارانه برق می باشد که تقریبا برابر 11 درصد تولید 

ناخالص داخلی است )شکل 1(. 
گذشته از این که مقادیر ارائه شده در این گزارش چه میزان دقت 
دارد و اینکه مبنای محاسبه چه بوده است، این مساله که حوزه برق 
در ایران بیشترین میزان یارانه را به مردم پرداخت می کند، جای انکار 
ندارد. حال اگر مبنای سیاست گذاری برای پرداخت یارانه انرژی را 

مدل مفهومی برای سیاست گذاری میزان بهینه یارانه برق؛
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متن کامل و شکل ها

افزایش رفاه جامعه در نظر بگیریم، باید انتظار داشت 
برق  بخش  از  را  رضایت  بیشترین  ایران  مردم  که 
داشته باشند. این در حالی است که علیرغم حجم 
زیاد یارانه ای که در بخش انرژی پرداخت می شود، 
در وقایعی مانند خاموشی های کالن شهرهای کشور 
در زمستان سال 1399 و خاموشی های داوطلبانه و 
اجباری تابستان سال های گذشته، حجم زیادی از 
و رسانه ها  اجتماعی  از طریق شبکه های  نارضایتی 
مطرح  را  سوال  این  که  می شود  منتشر  جامعه  در 
می کند آیا به راستی این سیاست نه از منظر صرفا 
اقتصادی -که بارها مورد چالش قرار گرفته است- 

بلکه از منظر اجتماعی، سیاست موجهی است؟ 
شواهد موجود حاکی از یک شرایط پارادوکسیکال 
نشان  را  برق  حوزه  سیاست های  در  )متناقض نما( 
می دهد؛ به این معنا که دولت ایران بیشترین حجم 
یارانه را در جهان و در بین سایر بخش ها به حوزه 
برق می دهد، اما میزان رضایت مردم در سطح مورد 
انتظار افزایش پیدا نکرده است و یا دست کم حجم 
زیادی از نارضایتی در خصوص برق رسانی در کشور 
دیده  صنعتی  حوزه های  و  جامعه  اقشار  میان  در 
که  می آید  میان  به  پرسش  این  بنابراین  می شود. 
مواجه  برق  بخش  در  عجیبی  وضع  چنین  با  چرا 
تحلیل  را  وضعیت  این  می توانیم  چگونه  هستیم؟ 
چارچوبی  گذار  سیاست  به  می توانیم  آیا  و  کنیم 
برای تصمیم گیری جهت برون رفت از وضع موجود 

ارائه کنیم؟ 
تحلیل  برای  ایده ای  طرح  زمینه  الفر«   »منحنی 
فراهم کرد که  انرژی  یارانه  شرایط سیاست گذاری 
در این یادداشت ارائه می شود. داستانی از قول یک 
روزنامه نگار، مشهور نقل شده است به این مضمون 
سال  در  )اقتصاددان(  الفر  که  جلسه ای  در  که 
1974 با مقامات دولت آمریکا )دیک چنی و دونالد 

رامسفلد( در یک رستوران داشته  است، الفر روی 
یک دستمال کاغذی رابطه بین نرخ مالیات و درآمد 
دولت را نشان می دهد. طبق این نمودار رابطه بین 
مالیات و درآمد دولت بصورت یک منحنی u وارونه 
نرخ  افزایش  با  دولت  درآمد  که  بدین ترتیب  است؛ 
به  می یابد.  کاهش  سپس  و  افزایش  ابتدا  مالیات 
دو  با  مالیات  از  دولت  درآمد  میزان  دیگر  عبارت 
بنابراین  مالیاتی یکسان می باشد.  پایین  باال و  نرخ 
آنکه سرمایه داران  برای  می کند  پیشنهاد  دولت  به 
را  مالیات  نرخ  برای سرمایه گذاری تشویق کند،  را 
درآمدهای  کاهش  نگران  آنکه  بدون  دهد  کاهش 
دولتی باشند. اگر چه این مدل با داده های تجربی 
انطباق کاملی ندارد و انتقادهایی به آن شده است 
اما می تواند در فهمیدن و تحلیل موضوعات مشابه 
مانند سیاست گذاری یارانه )به عنوان مالیات منفی( 

راهگشا باشد. 
را  مشابهی  مدل  می توانیم  اینجا  در  اساس  این  بر 
نشان  نمودار  این  کنیم.  ترسیم   2 شکل  به صورت 
افزایش  با  جامعه  دریافتی  رفاه  میزان  می دهد 
یارانه ابتدا افزایش پیدا می کند و به نقطه ماکزیمم 
می رسد. مثال در بخش برق، مردم با پرداخت کمتری 
برق مورد نیاز خود را دریافت می کنند در نتیجه از 
آنکه  به دلیل  اما  می شوند.  برخوردار  بیشتری  رفاه 
تولید کننده  رفاه  مازاد  از  مصرف کننده،  رفاه  مازاد 
برای  تولیدکنندگان  انگیزه  نتیجه  در  می کاهد، 
اعتباری  همچنین  می یابد.  کاهش  سرمایه گذاری 
زیرساخت ها  توسعه  جهت  می توانست  دولت  که 
شده  یارانه  پرداخت  صرف  کند،  سرمایه گذاری 
با  متناسب  صنعتی  زیرساخت های  بنابراین  است، 
میزان تقاضای مورد نیاز مصرف کننده افزایش پیدا 
نمی کند و علیرغم تقاضای جامعه، پدیده خاموشی 
کاهش  جامعه  رفاه  خاموشی،  بروز  با  می دهد.  رخ 

به  را  رفاه  ناحیه  می توانیم  تحلیل  این  در  می یابد.     
افزایش  اول  بخش  در  که  کنیم  تقسیم  بخش  دو 
به نقطه  تا  افزایش رفاه می شود  یارانه موجب  نرخ 
شکندگی صنعت می رسد. نقطه شکنندگی نقطه ای 
است که زیرساخت های صنعت برق برای عرضه برق 
با  نمی تواند  و  دارد  قرار  خود  ظرفیت  حداکثر  در 
افزایش تقاضای بیشتر  برق مورد نیاز را تولید کند؛ 
بنابراین  دهد.   می  رخ  خاموشی  پدیده  نتیجه  در 
علی رغم  شکنندگی(  نقطه  از  )بعد  دوم  بخش  در 
آنکه یارانه بیشتری پرداخت می شود به دلیل آنکه 
صنعت برق از مرز شکنندگی عبور کرده استو توان 
عرضه از میزان تقاضا جا مانده است، خاموشی رخ 
خواهد داد و با  بروز خاموشی ها، میزان رفاه کاهش 

می یابد )شکل 3(. 
مطلوب  سطح  تعیین  برای  می تواند  تحلیل  این 
یارانه برق مورد استفاد قرار گیرد؛ به این معنا که 
میزان رفاه در منحنی بطور خطی با افزایش یارانه 
افزایش پیدا نمی کند. در واقع زمانی که خاموشی 
ایجاد شده  باشد نشان دهنده کاهش رفاه اجتماعی 
شده  باشد.  پرداخت  زیادی  یارانه  اگر  حتی  است 
بخش  یارانه  پرداخت  برای  دولت  دیگر  عبارت  به 
برق، یک نقطه عطف دارد و با عبور از نقطه عطف، 
پرداخت یارانه بیشتر رفاه را افزایش نمی دهد. حال 
همراه  زیاد  یارانه  پرداخت  وضعیت  در  دولت  اگر 
را  یارانه  میزان  می تواند  باشد،  خاموشی  پدیده  با 
کاهش دهد ) جابه جایی از S2  به S1( و با خارج 
ناحیه بدون خاموشی،  به  ناحیه خاموشی  از  شدن 
بدون آنکه نگران کاهش سطح رفاه جامعه باشد و 
منابع آزاد شده را صرف توسعه زیرساخت صنعت 

نماید)شکل 4(. 
بـه  می توانیـم  مـدل  ایـن  اسـاس  بـر  بنابرایـن 
سیاسـت گذار چارچوبـی بـرای تصمیـم گیـری در 

خصـوص یارانـه انـرژی ارائـه کنیـم بدیـن ترتیـب 
کـه با توجـه به قرارگیری سیاسـت پرداخـت یارانه 
بـا  نیمـه دوم منحنـی؛ دولـت می توانـد  بـرق در 
کاهـش یارانـه بخـش بـرق و  سـرمایه گذاری برای 
افزایـش عرضـه )از طریـق افزایـش ظرفیـت تولید 
بـدون  بهینه سـازی(،  فناوری هـای  بکارگیـری  و 
آنکـه نگـران کاهـش رفـاه اجتماعی باشـد، موجب 
افزایـش تـوان عرضـه بخش بـرق گردد و عـالوه بر 
رونق بخشـی صنعـت برق، رشـد اقتصادی، اشـتغال 
و افزایـش ثـروت ملـی را فراهـم نمایـد. در اینجـا 
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه کاهـش یارانـه بـدون 
زیرسـاخت های  بـرای  سـرمایه گذاری  افزایـش 
صنعـت بـرق، میـزان رفـاه را کاهش خواهـد داد و 
آنچـه در زمینـه کاهـش یارانه های بنزیـن رخ داد، 

ممکـن اسـت رخ دهـد. 
واحد،  کل  یک  مثابه  به  بخش خصوصی  نهاد  آیا 
از  اعم  موجود  نهادهای  میان  در  درحال حاضر 
نهادهای دولتی و حکومتی در جایگاه مناسبی قرار 
دارد؟ واقعیت این است که باید گفت در مقایسه با 
دهه 1360 البته بخش خصوصی ایران در موقعیت 
بهتری قرار دارد. اما آیا نهاد خصوصی در ایران در 
از جمله همین ترکیه که  با سایر کشورها  مقایسه 
در همسایگی ایران قرار گرفته یا کره جنوبی که در 
جنوب شرقی آسیا واقع شده است و نیز آنچه باید 

باشد، جایگاه قابل اعتنایی دارد؟
حقیقت این است که پاسخ این سوال منفی است. 
در  دولت  سهم  و  نقش  می دهد  نشان  بررسی ها 
قدرت  و  دارایی  نظر  از  بخش خصوصی  با  مقایسه 
برابر کاه است.  سیاسی و فرهنگی همانند کوه در 
با وجود همه  همین دولت فعلی )دولت دوازدهم( 
بی قدرتی که گریبانش را گرفته است، با در اختیار 
و  مالی  پولی،  سیاست های  بانک  مرکزی،  داشتن 

http://www.ieis.ir/fa/article/1136/?l
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دستورالعمل های موجود 
پاسخگوی مشکالت قراردادهای 

بخش خصوصی برق نیست
با  گفت:  ایران  برق  صنعت  سندیکای  دبیر 
بندی  اولویت  و  موجود  قراردادهای  غربالگری 
آنها از نظر اهمیت اجرا با توجه به نیاز جامعه، 
اجرا  دایره  از  را  قراردادها  از  برخی  توان  می 
خارج کرد و بودجه ر به مابقی طرح های مهم تر 

اختصاص داد.
در  برق  صنعت  سندیکای  دبیر  مهر،  برزی  سپهر 
این  بیان  با  ساتکاب  خبری  پایگاه  با  گو  و  گفت 
مطلب که »ساتکاب« به عنوان پشتیبان صنایع آب 
و برق، همچون گذشته با تعیین کارگروه های ویژه 
موانع  رفع  و  بنیان  دانش  شرکتهای  از  حمایت  و 

بانکی، در سال 1400 خواهد توانست شعار رشد و 
جهش تولید به ویژه در صنایع آب و برق را محقق 
به درستی »مانع  سازد، گفت: مقام معظم رهبری 
زدایی« را چالش اصلی تولید برای بخش خصوصی 

تشخیص دادند و بر رفع آن اهتمام ورزیدند.
بر  مقدم  زدایی«  »مانع  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
صنایع  برای  کرد:  خاطرنشان  است،  »پشتیبانی« 
زیرساختی کشور به ویژه صنایع »آب و برق«، رفع 
موانع حتی بر پشتیبانی ها نیز جهت دستیابی به 

یک اقتصاد پایدار ارجحیت دارد. 
برزی مهر ضمن اشاره به اینکه صنعت برق حدود 
از صنایع موجود کشور را تشکیل داده  12 درصد 
این صنعت  در  تولیدکنندگان  داشت:  اظهار  است، 
با  ارز،  نرخ  نوسانات  از  متاثر  اخیر،  طی چند سال 
مشکالت مختلفی مواجه شدند و این مسئله به ویژه 

بر قراردادهای این گروه با کارفرمای دولتی تاثیرات 
بسیاری وارد کرده است. 

ادامه  در  همچنین  برق،   صنعت  سندیکای  دبیر 
بخشهای  و  نیرو  وزارت  در  نماینده  یک  وجود 
مرتبط با صنایع آب و برق مانند؛ وزارت صنایع را 
جهت تسهیل و تسریع در امور ذیربط موثر و مفید 
ارزیابی و تصریح کرد: متاسفانه بخش خصوصی در 
که  صورتی  در  ندارد،  مشخصی  متولی  حاکمیت 
بسیاری از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو دارای 

ظرفیتهای خوبی در این زمینه هستند. 
برزی مهر با بیان اینکه »ساتکاب« تا کنون اقدامات 
در  ها  پروژه  و  ها  طرح  اجرای  تسهیل  در  موثری 
حوزه برق شرکتهای خصوصی و دانش بنیان داشته 
حامی  تواند  می  درستی  به  ساتکاب  گفت:  است، 
صحیحی  ارتباطات  با  و  باشد  برق  و  آب  صنایع 
که تا کنون داشته، می تواند در حوزه تعرفه های 
زمینه  تولید  موانع  رفع  تیپ،  قراردادهای  گمرکی، 
تحقق شعار رهبری در نوروز 1400 را فراهم کند. 

وی دستورالعمل های موجود را پاسخگوی مشکالت 
قراردادهای موجود بخش خصوصی در حوزه برق، 
با  کرد:  تاکید  و  ندانست  برق  نوسانات  از  ناشی 
آنها  بندی  اولویت  و  موجود  قراردادهای  غربالگری 
از نظر اهمیت اجرا با توجه به نیاز جامعه، می توان 
و  کرد  خارج  اجرا  دایره  از  را  قراردادها  از  برخی 
بودجه  را به مابقی طرح های مهم تر اختصاص داد. 
شد:  یادآور  همچنین  برق  صنعت  سندیکای  دبیر 
برق،  و  آب  صنایع  پشتیبان  عنوان  به  »ساتکاب« 
ویژه،  های  کارگروه  تعیین  با  گذشته  همچون 
موانع  رفع  و  بنیان  دانش  شرکتهای  از  وحمایت 
بانکی، در سال 1400 خواهد توانست شعار رشد و 
جهش تولید به ویژه در صنایع آب و برق را محقق 

سازد.

ابالغیه اصالحات کتاب مقررات 
صادرات و واردات سال 1400

اصالحات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 
1400 ابالغ شد.

تشکل های  و  استان ها  معاونت  اعالم  براساس 
ایران،   کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
سال  واردات  و  صادرات  مقررات  کتاب  اصالحات 

1400 ابالغ شده است. 
شایان ذکر است در ابالغیه پیوست حدود 40 ردیف 
تعرفه مرتبط با صنعت برق دچار تغییر شده است. 
یا  و  تفکیک  تعداد حدود 50 درصد شامل  این  از 
تعرفه جدید، حدود 30 درصد شامل  ایجاد ردیف 
و حدود 20 درصد  ردیف  اصالح شرح  یا  و  حذف 
دچار افزایش یا کاهش حقوق گمرکی گردیده است. 

پیوست

http://www.ieis.ir/UserImage/000122/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA.pdf
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توسعه انرژی های پاک با 
همکاری شهرداری

در راستای ایجاد تعامالت الزم جهت بهره مندی 
از حداکثر ظرفیت ها به منظور حفاظت و صیانت از 
محیط زیست، استفاده بهینه از انرژی با استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر، توسعه انرژی های پاک 
محیط زیست  آالینده های  کنترل  همچنین  و 
انرژی های  سازمان  بین  همکاری  »تفاهم نامه 
و  )ساتبا(  برق  انرژی  بهره وری  و  تجدیدپذیر 

سازمان حفاظت محیط زیست« مبادله شد.
به گزارش ایسنا، در راستای تحقق اهداف حفاظت 
قانون  پنجاهم  اصل  موضوع  زیست،  محیط  از 
ارتقای  موضوعات  با  همکاری  تفاهم نامه   اساسی، 
فرهنگ زیست محیطی از طریق اقدامات مشترک، 
در  طرفین  مشترک  ظرفیت های  از  بهره گیری 
بهبود  تجدیدپذیر،  انرژی های  توسعه  راستای 
زیست  محیط  از  حفاظت  و  برق  انرژی  بهره وری 
آالینده های زیست محیطی،  تقلیل  به  کشور، کمک 

حمایت از محیط زیست به منظور حفاظت، احیا و 
بهره برداری از محیط زیست با استفاده از فن آوری و 
انرژی های نو، بین سازمان انرژی های تجدیدپذیر و 
بهره وری انرژی برق و سازمان حفاظت محیط زیست 
به امضای محمد ساتکین معاون وزیر نیرو و رئیس 
محیط  معاون  تجریشی  مسعود  و  ساتبا  سازمان 
زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست رسید.

تدوین  در  همکاری  می افزاید،  گزارش  این 
تولید  مرتبط،  تبلیغی  و  فرهنگی  فعالیت های 
ساتبا،  نیاز  مورد  آموزشی  نیازهای  تامین  و  محتوا 
ظرفیت  میزان  و  اولویت بندی  تعیین  در  همکاری 
احداث سیستم های تجدیدپذیر در مناطق مختلف، 
برای  زیست محیطی  مجوز  صدور  در  تسهیل گری 
امکان  بررسی  تجدیدپذیر،  نیروگاه های  احداث 
محیط زیست  ملی  صندوق  مالی  منابع  از  استفاده 
و  ضوابط  تدوین  جهت  در  اقدام  همچنین  و 
تخصصی  بخش های  در  الزم  دستورالعمل های 
محیط  حفاظت  سازمان  اقدامات  جمله  از  مرتبط 

زیست در این تفاهم نامه است.
با  فعالیت های مرتبط  انجام  این گزارش،  بر اساس 
آموزشی  نیازسنجی  زیست محیطی،  فرهنگ  اشاعه 
در  محیط زیستی  موضوعات  تعریف  محیط زیستی، 
به  مشترک  همکاری  ساتبا،  پژوهشی  اولویت های 
مدیریت  نظام  نمودن  واجرایی  پیاده سازی  منظور 
سبز در کلیه دستگاه های اجرایی کشور و همکاری 
در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  با  جانبه  همه 
اجرای ماده 19 قانون هوای پاک از اقدامات مورد 

تعهد سازمان ساتبا عنوان شده است.
بنا بر این گزارش، در راستای عملیاتی شدن مفاد 
نمایندگان  از  متشکل  کمیته ای  تفاهم نامه،  این 
و  اجرایی  ترتیبات  تنظیم  و  تدوین  برای  طرفین 
پیگیری عملیاتی شدن این تفاهم نامه تشکیل شود.

هفته جاری صورت می گیرد؛

بررسی اعمال ماده ۲34 به دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون 
حمایت از توسعه صنایع پایین دستی

به دنبال استنکاف دولت از اجرای کامل "قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی" تقاضای تعدادی 
از نمایندگان برای اعمال ماده )۲34( قانون آیین نامه داخلی مجلس در کمیسیون انرژی مجلس 

بررسی می شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دستور کار کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی اسالمی در 

تاریخ دوشنبه )23 فروردین ماه( و )سه شنبه 24 فروردین ماه( به شرح ذیل اعالم شد؛
بنابراین گزارش صبح روز دوشنبه موانع اجرای "قانون حمایت از  توسعه صنایع پایین دستی، نفت خام و 
میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی" در راستای تقاضای تعدادی از نمایندگان برای اعمال 
ماده )234( قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی مبنی بر استنکاف دولت از اجرای کامل قانون 
مذکور با حضور مسئوالنی از سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی و وزارت نفت، در این کمیسیون 

بررسی می شود.
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برای نخستین بار در صنعت برق؛

بازده نیروگاه های حرارتی ایران 
به 3۹ درصد رسید

تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت مادرتخصصی 
تولید نیروی برق حرارتی گفت: بازده نیروگاه های 
حرارتی کشور برای نخستین بار در تاریخ صنعت 

برق ایران به رقم 3۹ درصد افزایش یافت.
»محسن  نیرو،  وزارت  از  ایرنا  روزشنبه  گزارش  به 
ایران  حرارتی  نیروگاه های  بازده  افزود:  طرزطلب« 
از  درصدی  دهم  چهار  از  بیش  رشد  با  پارسال 
38.56 درصد به 39 درصد افزایش یافت؛ رقمی که 
نیروگاه های  بازده  سالیانه  افزایش  میزان  بیشترین 
حرارتی در هشت سال اخیر بوده و موجب کاهش 
مصرف 846 میلیون مترمکعب/لیتر سوخت معادل 

در سال 99 شده است.
درصدی  دهم  افزایش چهار  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
صرفه جویی  درصد  یک  از  بیش  نیروگاه ها  بازده 
دنبال  به  را  نیروگاه ها  مصرفی  سوخت  سالیانه 
سالیانه  صرفه جویی  خاطرنشان کرد:  است،  داشته 

ملی  و حفظ سرمایه  افزوده  ارزش  سوخت موجب 
به  منجر  اقدام های  اجرای  اساس  این  بر  می شود، 
افزایش بازدهی با حمایت ها و مشوق های دیده شده 
در ضوابط، مقررات و قوانین باالدستی از مهمترین 

اهداف این شرکت است.
بازده  به  دست یابی  مهم  عوامل  از  یکی  طرزطلب، 
یاد شده را اجرای کامل برنامه تعمیرات واحدهای 
افزود: بعضی واحدها در طول  و  نیروگاهی دانست 
بهره برداری دچار اشکاالتی می شوند که می تواند بر 
محدودیت ها  این  که  باشد  تاثیرگذار  آن هـا  بازده 
در زمان اجرای برنامه تعمیرات واحدها رفعشده و 

کاهش بازده واحدها جبران می شود.
بر همین  ادامه داد:  برق حرارتی  مدیرعامل شرکت 
نظام  استراتژی  تدوین  و  دقیق  بررسـی  با  اساس 
و  نیروگاهی  واحدهای  تعمیرات  و  نگهـداری 
همچنین انجام به مـوقع بازدیدهای دوره ای و برنامه 
تعمیراتی اشکاالت ایجاد شده در دوره بهره برداری 
رفع  بر  عالوه  اقدام  این  و  شده  رفع  واحدهـا  از 
بازده واحدهـا را در  افزایش  محدودیت های تولید، 

پی دارد.
وی با اشاره به نقش ساخت بخش بخار نیروگاه های 
سیکل ترکیبی در دست یابی به بازده 39 درصدی، 
متوسط  به طور  بزرگ  گازی  واحدهای  بازده  گفت: 
31 درصد است که با احداث واحد بخار متصل به 
آن ها و تکمیل بلوک سیکل ترکیبی، بازده مجموعه 
همین  در  می یابد؛  افزایش  درصد   45 از  بیش  به 
 936 و  یک هزار  مجموع  در  گذشته  سال  راستا 
شبکه  ظرفیت  به  سیکل ترکیبی  بلوک  مگاوات 

سراسری برق کشور اضافه شده است.
طرزطلب، به اجرای برنامه ارتقای واحدهای گازی 
ارتقا  عملیات  اجرای  گفت:  و  کرد  اشاره   V94.2
تعمیرات  با  هم زمان  گازی  واحدهای  این  روی  بر 

اساسی واحدها، باعث افزایش 10 مگاوات در توان 
برای هر واحد  بازده  افزایش  تولیدی و یک درصد 

شده است.
افزایش  ادامه داد:  حرارتی  برق  شرکت  مدیرعامل 
بهره وری واحدهای نیروگاهی، کاهش میزان سوخت 
مصرفی و استفاده بهینه از سوخت تخصیص یافته 
مهم ترین  جمله  از  کشور  حرارتی  نیروگاه های  به 

مزایای افزایش بازده نیروگاه های حرارتی است.
منظور  به  شرکت  این  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
گفت:  کشور،  حرارتی  نیروگاه های  افزایشبازده 
ترکیبی  چرخه   نیروگاه های  سمت  به  جهت گیری 
به  توجه  با  کمتر  آالیندگی  و  باال  بازدهی  با 
این  تجهیزات  داخل  ساخت  و  فناوری  پیشرفت 
برنامه  کامل  اجـرای  و  برنامه ریزی  نیروگاه ها،  نوع 
واحدهای  تبدیل  و  نیروگاهی  واحدهای  تعمیرات 
از  ترکیبی  سیکل  واحدهای  به  باز  سیکل  گازی 
ارتقای  برای  برنامه های صنعت برق حرارتی  جمله 

بازده واحدهای تولید برق حرارتی است.
این مسوول تاکید کرد: بازنشسته کردن واحدهای 
در  بهره وری  ارتقـای  پایین،  بازده  با  و  فرسوده 
خصوصی،  بخش  بیشتر  مشارکت  و  فعالیت ها 
استفـاده بیشتـر از فناوری روز جهان و هماهنگی  
ایران در  و همکاری با شرکت مدیریت شبکه برق 
برنامه هایی  دیگر  از  نیز  تولید  بهینه  آرایش  جهت 
بازده  افزایش  است که مجموعه برق حرارتی برای 
نیروگاه های حرارتی کشور در دستور کار قرار داده 

است.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی خاطرنشان کرد: بر 
اساس آخرین سند شورای عالی انرژی کشور مقدار 
بازده نیروگاه های حرارتی در سال 1420 برابر با 50 
درصد هدف گذاری شده است که در تالشیم با اجرا 
و تحقق برنامه های یاد شده به این مهم دست یابیم.

در اسفند ماه سال ۹۹ رقم خورد؛

صرفه جویی 1۹ میلیون لیتری 
مصرف آب

 سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق 
از  استفاده  وضعیت  آخرین  گزارشی  در  ایران 
انرژی های تجدیدپذیر در اسفندماه ۹۹ را منتشر 
میلیون   1۹ صرفه جویی  نشان دهنده  که  کرده 

لیتری در مصرف آب است.
نیرو،  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران 
انرژی های  از  استفاده  وضعیت  آخرین  گزارشی  در 
که  کرده  منتشر  را   99 اسفندماه  در  تجدیدپذیر 
نشان دهنده صرفه جویی 19 میلیون لیتری در مصرف 

آب است.
این گزارش می افزاید، در این مدت استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر صرفه جویی معادل 25 میلیون مترمکعب 
گاز طبیعی در بر داشته و توانسته مانع از انتشار 57 
هزارتن گاز گلخانه ای شود. همچنین استفاده از این 
نوع انرژی مانع از انتشار آالینده های محلی به میزان 

0.4 هزار تن شده است.
سهم انواع نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر در اسفندماه 
به عدد 920 هزار و 260 مگاوات برق رسید که در این 
بین سهم نیروگاه های بادی 317 مگاوات، نیروگاه های 
خورشیدی 452.75 مگاوات، نیروگاه های زیست توده 
10.56 مگاوات، نیروگاه های برق آبی کوچک 105.65 
مگاوات و سهم بازیافت تلفات  حرارتی 15.1 مگاوات 

بوده است.
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متن کامل

رشد 15 درصدی شاخص 
شدت انرژی در کشور/ ایران 

به واردکننده انرژی تبدیل 
می شود؟

در شرایطی که شدت انرژی در 10 سال گذشته 
بعید  افزایش 15 درصدی مواجه شده، هیچ  با 
نیست که با ادامه روند کنونی کشورمجبور به 

واردات انرژی از سایر کشورهای دنیا بشود.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
سند ملی آمایش سرزمین پس از مدت ها در اسفند 
بودجه کشور  و  برنامه  توسط سازمان  سال 1399 
در  مندرج  اطالت  مبنای  بر  شد.  ابالغ  و  تصویب 
این سند، کاهش هدررفت در زنجیره تولید، انتقال 
و توزیع انرژی تا سطح استانداردهای بین المللی و 
به   1424 سال  تا  باید  انرژی  مصرف  بهینه سازی 

عنوان سیاست راهبردی پیگیری شود.
در همین ارتباط، یکی از محورهای مهم این سند، 
مسئله  ارتقاء بهره وری و کاهش شدت انرژی است. 
به منظور بحث پیرامون این بخش از سند آمایش 
از  مناسبی  تعریف  ابتدا  در  است  بهتر  سرزمینی 

شاخص شدت انرژی داشته باشیم.
*شاخص شدت انرژی بیانگر چیست؟

شاخص های  اساسی ترین  از  یکی  حاضر  حال  در 
جهانی موجود در حوزه انرژی که بیانگر اوضاع هر 
کشور در این حوزه است، شاخص شدت انرژی نام 

دارد.
بر اساس تعریف، میزان انرژی مورد نیاز برای تولید 
ملی هر کشور، شدت  ناخالص  تولید  از  واحد  یک 
یک  کنید،  فرض  دیگر  عبارت  به  دارد،  نام  انرژی 
طرفی  از  دارد،  سود  تومان   100 ساالنه  کارخانه 
میزان مصرف انرژی این کارخانه 10 کیلوگرم معادل 

انرژی نفت خام است، بنابر این شاخص شدت انرژی 
معادل  کیلوگرم   0.1 برابر  واحد صنعتی  این  برای 

انرژی نفت بر تومان محاسبه خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان شاخص شدت انرژی را یک 
اقتصادی  نظام  کارآمدی  برآورد  منظور  به  معیار 
یک  برای  باال  انرژی  شدت  زیرا  می کنند،  تلقی 
اقتصاد بیانگر میزان مصرف انرژی زیاد برای تولید 
است فلذا این مسئله می تواند میزان کارآمدی یک 

نظام اقتصادی را تعیین کند.
حوزه  کارشناس  غفاری،  سیما  رابطه،  همین  در 
ارتباط  فهم  برای  مثال  یک  به  اشاره  انرژی ضمن 
گفت:»  انرژی  شدت  شاخص  و  اقتصاد  کارآمدی 
شدت انرژی باال بیانگر قیمت یا هزینه باالی تبدیل 
همین  به  و  است  داخلی  ناخالص  تولید  به  انرژی 
هزینه  یا  قیمت  بیانگر  انرژی  کم  شدت  صورت 
داخلی  ناخالص  تولید  به  انرژی  تبدیل  پایین تر 

است.«

اگر  مثاًل  داد:»  ادامه  انرژی  حوزه  کارشناس  این 
شدت مصرف انرژی در کشور  ایران 2 برابر کشور 
ترکیه باشد یعنی ایران برای تولید میزان مشابهی 
مصرف  انرژی  ترکیه  برابر   2 خدمات  و  کاال  از 

کرده است.«
چگونه  ایران  در  انرژی  شدت  شاخص  *وضعیت 

است؟
در  کشور  کالن  سیاست گذاران  که  شرایطی  در 
اصالح  کلی  نظیر سیاست های  باالدستی  سندهای 
در  انرژی  شدت  شاخص  کاهش  بر  مصرف  الگوی 
کشور به معنای صرفه جویی در انرژی مورد نیاز به 
منظور تولید یک واحد از تولید ناخالص ملی تاکید 
کرده اند اما در عمل شاهد بی توجهی به این شاخص 

و افزایش آن هستیم.
تولید  از  موجود  آمار  مبنای  بر  و  راستا  همین  در 
کشور  انرژی  کل  مصرف  میزان  و  داخلی  ناخالص 
انرژی  شدت  میزان  خام«  نفت  با  »معادل سازی 

روند  حفظ  با  گذشته  سال   10 طول  در  کشور 
نوسانی، رشد 15 درصدی را تجربه کرده است. این 
کشورهای  سایر  در  شاخص  این  که  حالی ست  در 

جهان با کاهش 20 درصدی مواجه شده است.
برای فهم بهتر از روند 10 ساله تغییر شدت انرژی 
در کشور، اگر در سال 2010 به طور مثال با یک 
بشکه نفت امکان درامدزایی 100 تومانی برای تولید 
یک  میزان  همان  با  می شد،  مهیا  کشور  ناخالص 
درآمدزایی  امکان  تنها  در سال 2020  نفت  بشکه 

86 تومانی برای کشور ایجاد می شود.
همانطور که اشاره شد، مسیر شاخص شدت انرژی 
در کشور شیب متفاوتی نسبت به مسیر این شاخص 
کشورهای  حالیکه  در  و  داشته  کشورها  سایر  در 
انرژی  به سوی کاهش شاخص شدت  دیگر جهان 
حرکت کرده اند، این مسئله در ایران با افزایش قابل 

توجه مواجه شده است.
مقایسه  انرژی  حوزه  کارشناسان  اذعان  به  البته 
تنهایی  به  کشورها  میان  انرژی  شدت  شاخص 
نمی تواند به تحلیل صحیح از مقایسه کارآمدی نظام 
اقتصادی منتج شود، زیرا عواملی نظیر اقلیم و آب 

و هوا تاثیر مستقیمی در میزان شدت انرژی دارد.
با این وجود و در شرایطی که فرض کنیم، آب  و هوا 
ایران در حغرافیای جهانی مشابه  استقرار  در مدار 
باشد، لذا بازهم مقایسه شاخص شدت انرژی ایران 
با کشورهای هم مدار در دنیا نشان دهنده تفاوت 
معنادار و میزان مصرف انرژی بسیار زیاد در کشور 

است.
را طی  افزایشی  روند  ایران  در  انرژی  *چرا شدت 

می کند؟
اوضاع نامناسب مصرف انرژی در ایران تاکنون آثار 
طوریکه  به  است،  گذاشته  جا  به  متعددی  زیان بار 
بزرگ گازی  به عنوان دارنده دومین مخازن  ایران 

https://www.farsnews.ir/news/14000122000304/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84
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مقررات تامین برق مراکز 
استخراج رمز ارزها بروزرساني 

شد/ 4 روش تامین برق پیش 
روي استخراج کنندگان رمز ارز

دستورالعمل  در  گفت:  برق  صنعت  سخنگوي 
جدید که با اصالحاتي ابالغ شده ، اوقات سال 
دو  نوع  بحراني(،  )اوج  یك  نوع  دسته  سه  به 
)محدودیت بار( و نوع 3 )عادي( تقسیم بندي 
شده است که هر کدام نیز تعرفه خاص خود را 

دارد.
نیــرو  وزارت  اطالع رســانی  پایــگاه  به گــزارش 
)پــاون(، "مصطفــي رجبــي مشــهدي" در خصــوص 
ــرد:  ــار ک ــي اظه ــا اوج بحران ــک ی ــوع ی ــات ن اوق
مي شــود  اطــالق  زمان هایــي  بــه  دوره  ایــن 
ــد در  ــت تولی ــت ظرفی ــدم کفای ــل ع ــه دلی ــه ب ک
ــروز  ــال ب ــتي، احتم ــار درخواس ــا اوج ب ــه ب مقایس
خاموشــي وجــود دارد. حداقــل میــزان اوقــات 
بحرانــي برابــر بــا 300 ســاعت اســت و مطابــق بــا 
ــماره 58144  ــه ش ــاده »4« مصوب ــره »2« م تبص
فــروش  وزیــران  هیئــت  مــورخ 1398.05.13 
بــرق از طریــق شــبکه در ایــن ایــام بــه مشــترکان 

ــت. ــوع اس ــا ممن ــز ارزه ــتخراج رم اس
ــت  ــا محدودی ــوع دو ی ــرایط ن وي در خصــوص ش
بــار نیــز گفــت: ایــن اوقــات خــارج از اوقــات نــوع 
یــک )اوج بحرانــي( بــوده و حداکثر 2700 ســاعت 
ــاس  ــر اس ــر و ب ــرکت توانی ــط ش ــه توس ــت ک اس
نیروگاه هــا،  ســوخت  تامیــن  محدودیت هــاي 
عرضــه بــرق و ســایر قوانیــن و مقــررات در کشــور 

ــود. ــالم مي ش ــن و اع تعیی
ــا  ــوع 3 ی ــاي ن ــاره زمان ه ــهدي درب ــي مش رجب
ــه  ــامل کلی ــا، ش ــن زمان ه ــت: ای ــز گف ــادي نی ع

ــوع یــک )اوج  ــات ن ــز اوق ــه ج اوقــات ســال ب
بحرانــي( و دو )محدودیــت دار( اســت.

ــرق  ــه ب ــه تعرف ــرق در زمین ــت ب ــخنگوي صنع س
خاطرنشــان  نیــز  ارز  رمــز  اســتخراج  مراکــز 
ــر  ــاي ه ــد، به ــه جدی ــاس ابالغی ــر اس ــرد: ب ک
کیلــووات ســاعت بــرق مصرفــي مراکــز اســتخراج 
رمزارزهــا برابــر بــا 16 هــزار و 574 ریــال تعییــن 
شــده کــه ایــن میــزان در زمان هــاي نــوع 3 
ــوع  ــاي ن ــم و در زمان ه ــب نی ــا ضری ــادي( ب )ع
2 )محدودیــت دار( بــا ضریــب 2 محاســبه خواهــد 

شــد.
ــر  ــده ب ــن ش ــه تعیی ــزود: تعرف ــن اف وي همچنی
ــرخ  ــرق و ن ــي ب ــاي صادرات ــط به ــاس متوس اس
ــار  ــک ب ــاه ی ــه م ــر س ــا، ه ــامانه نیم ــعیر س تس
توســط شــرکت توانیــر اصــالح و به روزرســاني 
ــال  ــرو ارس ــراي وزارت نی ــزارش آن ب ــده و گ ش

مي شــود.
ــتخراج  ــز اس ــراي مراک ــرو ب ــوق هاي وزارت نی مش

رمــز ارز
ــاره  ــال درب ــن ح ــرق در عی ــت ب ــخنگوي صنع س
ــراي  ــه شــده ب برخــي از تخفیفــات در نظــر گرفت
ایــن مراکــز گفــت: بهــاي بــرق دریافتــي از 
ــا تخفیــف  ســطوح ولتــاژ 400 و 230 کیلوولــت ب
20 درصــدي و از ســطوح ولتــاژي 132، 66 و 63 
ــا تخفیــف 12 درصــدي محاســبه خواهــد شــد.  ب
ــز  ــتخراج رم ــز اس ــي مراک ــرق مصرف ــن ب همچنی
ــالح  ــع ذي ص ــد مراج ــاس تائی ــر اس ــه ب ــا ک ارزه
ــه اســتخرهاي اســتخراج داخــل کشــور متصــل  ب
ــال  ــاژ اتص ــاي ولت ــر تخفیف ه ــالوه ب ــوند ع مي ش
مذکــور، مشــمول 15 درصــد تخفیــف دیگــر نیــز 

ــد شــد. خواهن
واحدهــاي  تمامــی  افــزود:  مشــهدي  رجبــي 

ــه  اســتخراج رمــز ارزهــا کــه دوره ســاخت آنهــا ب
پایــان رســیده و اقــدام بــه راه انــدازي واحــد خــود 
کــرده و فعالیتشــان را آغــاز کرده انــد، موظــف بــه 
ــرداري  ــه بهره ب ــه پروان ــیس ب ــواز تاس ــل ج تبدی
ــا درخواســت از وزارت صمــت هســتند، در غیــر  ب
ــوان  ــا ت ــر ب ــا براب ــدرت مجــاز آنه ــن صــورت ق ای
مصرفــي دوره ســاخت )کارگاهــي( در نظــر گرفتــه 
شــده و هزینــه تجــاوز از قــدرت بــرق دوره احــداث 

از مشــترک اخــذ خواهــد شــد.
ایــن گــزارش می افزایــد، وزیــر نیــرو آخریــن 
ــز اســتخراج  ــرق مراک ــن ب ــررات تامی ــش مق ویرای
ــر  ــرد. ب ــالغ ک ــه اب ــن هفت ــی همی ــز ارز را ط رم
اســاس ایــن ابالغیــه، تامیــن بــرق مرکز اســتخراج 
ــر اســت  ــکان پذی ــار روش ام ــه چه ــا ب ــز ارزه رم

ــده متقاضــي اســت. ــه عه ــه انتخــاب آن ب ک
بــر ایــن اســاس، طــی ایــن ابالغیــه تامیــن بــرق از 
طریــق روش "الــف" ســرمایه گذاري در طرح هــاي 
ــن  ــگ تامی ــرق، روش "ب ــه ســازي مصــرف ب بهین
ــر )اعــم از  ــرق از طریــق نیروگاه هــاي تجدیدپذی ب
موجــود و جدیــد(، روش "ج" اتصــال بــه شــبکه و 
خریــد انــرژي از شــرکت بــرق، روش"د" بــا نصــب 
ــرداري از مولدهــاي حرارتــي، چهــار روش  و بهره ب
تعریــف شــده اي اســت کــه متقاضیــان مي تواننــد 
ــا را  ــز خــود یکــي از آنه ــرق مراک ــن ب ــراي تامی ب

انتخــاب کننــد.

قوانین مالیاتی قانون بودجه 
سال 1400 و خالصه احکام 

مربوط به معافیت های مالیاتی
تبصره های مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال 
معافیت های  به  مربوط  احکام  خالصه  و   1400

مالیاتی تدوین شده است.
سال  بودجه  قانون  در  مندرج  مالیاتی  تبصره های 
معافیت های  به  مربوط  احکام  خالصه  و    1400
و   مالیاتی  امور  کل  ادارات  از  یکی  توسط  مالیاتی 
سازمان  مالیاتی  فنی  و  مدیرکل حسابرسی  معاون 

امور مالیاتی کشور تدوین شده است.
جهت سهولت بهره برداری اعضای سندیکای صنعت 
برق ایران به استحضار می رساند، بندهای ب، د، هـ، 
ط،ل، ق، و ت تبصره 6 این قانون به حوزه فعالیت 

اعضای محترم ارتباط نزدیک تری دارد.
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متن کامل

غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران

بخش خصوصی سند راهکارهای 
تحقق شعار سال را تدوین 

می کند
غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نشست 
بر  رضوی  خراسان  تجاری  فعاالن  با  مشترک 
از مفهوم و  به درک مشترک  ضرورت رسیدن 
قوا و دستگاه های  اقتضائات شعار سال توسط 

مرتبط،  تاکید کرد.
با  رضوی  خراسان  خارجی  تجارت  حوزه  فعاالن 
غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق 

مشهد، دیدار و گفت وگو کردند.
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
کاستن  به  صرفا  تولید،  از  مانع زدایی  گفت:  ایران 
جهت  در  و  نمی شود  خالصه  قوانین  انباشت  از 
به  نیاز  خصوصی،  بخش  پای  از  بندها  گشودن 
مشترک  درک  از  که  بود  خواهد  فراقوه ای  نهادی 

همه ساختارهای متولی، شکل گرفته باشد.
غالمحسین شافعی در دیدار با فعاالن حوزه تجارت 
اصل  اگرچه  شد:  متذکر  رضوی،  خراسان  خارجی 
44 قانون اساسی، به درستی از جانب معظم له به 
در  آنچه  اما  شد  وصف  اقتصادی«  »انقالب  عنوان 
اجرای این قانون شاهدیم، عملکردی ضعیف و دون  

شأن آن است، چنانکه ارزیابی ها حکایت از آن دارند 
جهت گیری  و  تاکیدات  برخالف  دولت  سهم  که 
قانون مذکور، در این سال ها از اقتصاد افزایش یافته 

است.
 ،44 اصل  قانون  اجرای  مورد  در  شد:  متذکر  وی 
با مسائل اساسی و ریشه ای دست به گریبانیم که 
اگر به آن ها توجه نشود، فرعیات موضوع، ما را به 
جایی نخواهد رساند. با کمال تاسف سیاست گذاران 
ستون  این  از  که  رویکرد  این  با  تصمیم سازان  و 
چندصباحی  بود،  خواهد  فرج  دیگر  ستون  به 
گشایشی را رقم می زنند اما باز با اتخاذ مجموعه ای 
اشتباه،  اجرایی  رویکردهای  و  غلط  تصمیمات  از 

عقبگرد کرده و به خانه اول باز می گردند.
شافعی با تاکید بر اهمیت اعتمادسازی برای فعاالن 
اقتصادی، گفت: گاهی شاهدیم فالن مقام مسئول 
و متولی، به مراتب بهتر و صریح تر مطالبات بخش 
خصوصی را شرح می دهد اما آنجا که پای عمل به 
اقدام می شود. این شکاف  میان می آید، جور دیگر 
میان حرف و عمل، انگیزه و اعتماد بخش خصوصی 

اقتصاد ایران را متاثر ساخته است.
برای تحقق شعار سال به درک مشترکی از مفهوم و 

اقتضائات از سوی قوا نیازمندیم
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، به دشواری ها 
و فراز و فرودهایی اشاره کرد که طی چند سنوات 
بخش  گریبانگیر  گذشته،  سال  در  ویژه  به  و  اخیر 
خصوصی ایران شد: علی رغم همه فشارهایی که از 
آمده و  وارد  اقتصاد کشور  بر  امروز  به  تا  سال 97 
برای منبع اصلی درآمد کشور  محدودیت هایی که 
یعنی »نفت« ایجاد شد، اقتصاد کشور به نوعی اداره 
شد؛ سهم بزرگی از این تالش ها برای مهار مشکالت 
و تامین نیازهای جامعه و همچنین عدم توقف چرخ 
تولید در کشور، بر دوش بخش خصوصی بوده است.

بخش  که  کرد  انکار  نمی توان  کرد:  تاکید  وی 
خصوصی سهم مهمی در اداره اقتصاد کشور دارد، 
قائل  آن  برای  را  الزم  و  درخور  جایگاه  آنکه  ولو 
بی مهری ها  همه  علی رغم  اقتصادی  فعاالن  نشوند. 
برابر مشکالت  اهانت آلود، در  برخوردهای  و بعضی 
این مسئله جای تقدیر و تشکر  پایمردی کردند و 
خصوصی  بخش  که  کنم  می  افتخار  شخصا  دارد. 
توانست  با وجود همه فشارهای داخلی و خارجی، 
که  اگر  کنید  تصور  و  کند  اداره  را  کشور  اقتصاد 
این موانع نبودند، چه ظرفیت هایی برای فعاالن این 
برجسته  دستاوردهای  چه  و  می شد  فراهم  حوزه 

دیگری حاصل می آمد؟
پشتیبانی ها،   ، »تولید  شعار  به  اشاره ای  شافعی، 
مانع زدایی« داشت و عنوان کرد: رهبر معظم انقالب 
به درستی خالءها و مسائل اقتصادی را درک کرده 
و از پِی نام گذاری های اقتصادی در سنوات گذشته، 
ذعان داریم که  ا این عنوان در 1400 رسیدند.  به 
اقتصاد، یکی از اثرگذارترین مولفه ها بر رشد جوامع 
دیگر  روز  ام کشورها  قدرت  سنجش  معیار  است. 
توان نظامی آن ها نیست و این شاخص بر نرخ رشد 
یافته  تمرکز  کشورها،  اجتماعی  رفاه  و  اقتصادی 

است.
قوای  همگرایی  گرو  در  را  سال  شعار  تحقق  وی 
مختلف  ارکان  اگر  کرد:  تصریح  و  دانست  مختلف 
 ، »تولید  شعار  از  مشترکی  درک  به  اثرگذار  و 
ایجاد  جای  به  و  برسند  مانع زدایی«  پشتیبانی ها، 
نهاد  در  متعدد  شوراهای  و  کارگروه ها  کمیته ها، 
ی  فراقوه ا ساختار  و  نهاد  یک  شکل گیری  خود، 
جایگاه  آن  در  خصوصی  بخش  که  کنند  دنبال  را 
ول  تح به  می توان  آن گاه  باشد؛  داشته  درخوری 
در  که  است  مسئله ای  این  بود.  امیدوار  تغییر،  و 
در  امور  زمام  و  تجربه شده  نیز  مترقی  کشورهای 

این مباحث به بخش خصوصی سپرده شده است.
وی تاکید کرد: امروز با عدم رغبت فعاالن اقتصادی 
بررسی شود  باید  به سرمایه گذاری مولد مواجهیم. 
تولید  سوی  و  سمت  ایران  در  سرمایه ها  چرا  که 
و  داللی  حوزه های  به  و  نمی کنند  میل  صنعت  و 
سوداگری رغبت نشان می دهند؟ از سویی، شاهدیم 
بزنگاه شفاف تر عمل می کند  این  آن کسی که در 
آن  اما  دچار می شود  و خسران  به جریمه  بیشتر 
دیگری که پنهان کاری و سودجویی و تخلف دارد، 
به واسطه رویه های غلط موجود، سود کرده و منتفع 
می شود. با این اوصاف چطور می توان انتظار داشت 
را تجربه  تولید، توسعه  و  اقتصاد  که بخش رسمی 

کند؟
در  نقش آفرینی بخش خصوصی  اهمیت  از  شافعی 
تصمیم سازی ها سخن به میان آورد و افزود: بدون 
شناخت مشکالتی که بخش خصوصی خود مطرح 
و مطالبه می کند، چطور می توان مانع زدایی کرد؟ 
این روند به این می ماند که انگار برای بیماری بدون 

آنکه نبضش را بگیرند، نسخه پیچیده شود.
در کشور  از سال 1397  که  ارزی  او سیاست های 
اتخاذ شد را عامل عمده مشکالت برای بخش تجارت 
خارجی کشور برشمرد و عنوان کرد: بخش خصوصی 
این  موانع،  و  مشکالت  و  فرافکنی ها  همه  رغم  به 
اما سیاست های تجاری کشور  آورد  تاب  را  شرایط 
ارزی  رویکردهای  تحت الشعاع  واسطه،  همین  به 
ارزشمندی  فرصت های  از  نتوانستیم  و  گرفت  قرار 
به  بود،  برای بخش صادرات کشور فراهم شده  که 
شکل شایسته ای بهره بگیریم. البته پارلمان بخش 
را در  دیدگاه های خود  دفعات  به  ایران  خصوصی 
این رابطه به دولت منتقل کرد و اخیرا مطلع شدیم 
بازرگانی،  اتاق  پیشنهادات مشترک سه  و  نامه  که 
برای حل مشکالت و  بند،  تعاون در 13  و  اصناف 

http://otaghiranonline.ir/news/37687
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دولت ها و افراد حقیقی و حقوقی مختلف برای 
و  منابع  ناگزیرند  جدید،  راهبردهای  اجرای 
تصمیمی  کنند؛  کسب  تازه ای  شایستگی های 
به  جدید  منابع  کسب  برای  است  ممکن  که 
یکی از گزینه های خرید، ساخت، اتحاد و ادغام 
این  مخاطب  که  آنجا  از  شود.  ختم  تملیك  و 
نوشتار مدیران شرکت ها و سازمان ها است، در 
ادامه صرفا بر واژه شرکت تاکید شده است ولی 
الزم است یادآور شوم که این مطلب در سطح 

ملی نیز قابلیت کاربست دارد.
غالبا  که  است  داده  نشان  بین المللی  مطالعات 
شرکت ها از یک روش خاص برای توسعه استفاده 

توان  آنها  از  معدودی  بسیار  تعداد  و  می کنند 
در  دارند.  را  فوق  گزینه های  تمامی  از  بهره گیری 
از  حاصله  یافته های  طرح  با  تا  برآنیم  نوشتار  این 
مطالعات این حوزه، اندکی از ناهمواری این مسیر و 

سختی تصمیم گیری آن بکاهیم.
تعریف  باشد  نیاز  شاید  فوق،  گزینه های  میان  از 
اتحاد راهبردی را با هم مرور کنیم. اتحاد راهبردی، 
مابین  موقتی  نانوشته-  یا  نوشته  است-  قراردادی 
دو یا چند دولت، اشخاص حقیقی و حقوقی برای 
منافع  و  همکاری  نوع  خاص.  اهدافی  به  دستیابی 
هر یک از طرفین واضح و مشخص است و استقالل 
طرفین بعد از خاتمه اتحاد حفظ خواهد شد. گفتنی 

به  دستیابی  راستای  در  راهبردی  اتحادهای  است 
اهداف و استراتژی های طرفین شکل می گیرد.

بحث را در دو حالت ساده و پیچیده پی می گیریم. 
در حالت ساده، فرض کنید شما در کسب و کارتان 
از  انبوهی  آن،  تبع  به  و  فرآیندها  از  مجموعه ای 
انجام می دهید. حال سوال مهمی که  را  فعالیت ها 
باید یک مدیر بتواند به آن پاسخ دهد این است که 
انجام  را شرکت خود  فعالیت ها، کدام  این  از میان 
دهد، کدام را از بیرون و بازار خریداری و در کدام 

بخش از فعالیت ها اتحاد راهبردی برقرار کند؟
مدیران  که  بگیرید  نظر  در  را  مثال، شرکتی  برای 
آن چند بار در سال مسافرت هوایی دارند، بدیهی 
آژانس های  خدمات  از  منظور  این  به  که  است 
شرکتی  اگر  اما  کرد،  خواهد  استفاده  هواپیمایی 
برای بخشی از کارکنان خود که روی سکوی نفتی 
در وسط خلیج  فارس کار می کنند، بخواهد خدمات 
ببیند، احتماال  یا دریایی تدارک  حمل ونقل هوایی 
خرید از بازار گزینه مناسبی نباشد. پاسخ به سوال 
خرید، ساخت یا اتحاد، پاسخ بسیار مهمی است.  به 
یاد داشته باشیم در گزینه »خرید« شرکت ها طی 
یک قرارداد کامل و با تمام جزئیات از بازار اقدام به 
»ساخت«،  گزینه  در  می کنند.  خود  نیازهای  رفع 
شرکت ها به صورت کامال مستقل و با تکیه بر توان 
مدیریت و سازماندهی خود کارها را انجام می دهند 
ناگزیرند  طرفین  »اتحاد«  گزینه  در  آنکه  حال  و 
چراکه  کنند  تصمیم گیری  مشترک  به صورت 
نمی توان از طریق یک قرارداد ساده تمام جزئیات 
فرآیند مدیریت و تقسیم ارزش را کنترل کرد و باید 

منافع طرفین همواره مدنظر قرار گیرد.
برای  ماتریسی  ساده،  زبانی  به  همکاران  و  چیلد 
چگونگی ورود کسب وکارها به تصمیم های راهبردی 
این  کرده اند.  طراحی  را  اتحاد  و  ساخت  خرید، 

راهبردی  »اهمیت  عامل  دو  مبنای  بر  ماتریس 
آن  انجام  برای  شرکت  »شایستگی   و  فعالیت« 
فعالیت در مقایسه با بهترین های صنعت« طراحی 

شده است.
فعالیت های کلیدی و  از  در محور عمودی، منظور 
راهبردی، فعالیت هایی است که اگر به درستی انجام 
نشوند، اختالل جدی در دستیابی به اهداف به وجود 
شایستگی   میزان  محاسبه  برای  آورد.  خواهند 
شرکت به نسبت رقبا نیز می توان از طریق به گزینی 
و  وزن  مقایسه  و  فعالیت ها   )Benchmarking(
آن  در  شرکت  نسبی  شایستگی  رقبا،  با  آن  رتبه 
نیم رخ  ماتریس  از  کرد.  محاسبه  را  خاص  فعالیت 
نیز   )Competitive Profile Matrix( رقابتی 

می توان در این خصوص بهره گرفت.
از جمله  استدالل می کنند که همه شرکت ها  آنها 
شرکت های خیلی بزرگ، با محدودیت منابع و در 
بسیار  رو  این  از  هستند.  مواجه  آن  کمبود  نتیجه 
فعالیت های  برای  را  منابع  بتوان  که  است  حیاتی 
راهبردی در خدمت گرفت. بنابراین منطقی به نظر 
و  غیرکلیدی  فعالیت های  شرکت  که  می رسد 
غیرراهبردی خود را با خیال راحت از بیرون شرکت 
و از بازار خریداری کند. البته این به آن معنا نیست 
که همه این گونه فعالیت ها را باید از بازار خریداری 
می توان  مدیران  صالحدید  صورت  در  بلکه  کرد، 
خریداری  بازار  از  را  فعالیت ها  این گونه  از  بخشی 

کرد.
زیاد  فعالیت ها  استراتژیک  اهمیت  اگر  طرفی  از 
سرمایه گذاری  و  ساخت  فکر  به  است  بهتر  باشد، 
مواقع  اکثر  در  نیز  راهبردی  اتحاد  باشیم.  آن  در 
زمانی مناسب است که اهمیت راهبردی فعالیت ها 
قابل  حالت ها  کلیه   )1( شکل  در  است.  متوسط 

مشاهده است. 

نقدی بر خودکفایی کامل در مسیر توسعه

منطق ورود به اتحادهای راهبردی

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3754497-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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سفره ای با سخاوت بهاری

https://www.mehrnews.com/photo/5185147/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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