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فهرستریشه پنهان اعتراضات

علی میرزاخانی/ دنیای اقتصاد
با  می توان  را   ۹۸ آبان  آخر  هفته  اعتراضات 
افزایش  مساله  به  صرفا  کامل  ساده انگاری 
انگیزه های  با  یا  داد  تقلیل  بنزین  قیمت 
دیگری به مسائل سیاسی گره زد )البته منهای 
اغتشاشاتی که روی موج اعتراضات سوار شد( 
یا کلی گویانه به ناکارآمدی و فساد مرتبط کرد. 
بدون  پرسش  تحلیل ها، یک  این  همه  در  اما 
پاسخ می ماند و آن اینکه چرا این اعتراضات 
بالفاصله پس از افزایش قیمت بنزین آغاز شد؟
پاسـخ بـه ایـن سـوال در گـرو توجـه بـه مناطق 
کانونـی اعتراضـات یعنـی حاشـیه های پایتخت و 
سـایر کانون هـای دارای مختصـات مشـابه اسـت. 
مناطـق  ایـن  جمعیتـی  ویژگی هـای  بـه  توجـه 
می توانـد زاویـه نادیـده ای از علـت اعتراضـات را 

کند. عیـان 
ایـن  در  سـاکن  جمعیـت  ویژگـی  مهم تریـن 
حاشـیه ها )به ویـژه حاشـیه پایتخـت( را می تـوان 
کـه  اجبـاری  دانسـت؛  مشـترک«  »اجبـار  یـک 
اکثریـت سـاکنان ایـن شـهرهای پیرامونـی را در 

مشاهده متن کامل

آغاز همکاری مشترک  وزارت صمت و 
سندیکا برای تدوین برنامه های صنعت برق 
جلسـه نماینـدگان هیات مدیـره سـندیکای صنعت برق ایـران با مهنـدس نیازی؛ جانشـین 
معاونـت امـور صنایـع وزارت صمـت و مهنـدس گـردان؛ مدیـرکل دفتـر بـرق و الکترونیک 

وزارتخانـه مذکـور، یازدهـم آذر سـال جـاری در محل سـندیکا برگزار شـد. 

ارزرمزها/ برق  تعرفه  قانونی  ۲۰مغایرت 
3 .........شکایت به دیوان عدالت اداری رفت

سال  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت  مهلت 
3 .......... ۹7، تا پایان دی ماه ۹۸ تمدید شد
4 .......................... پیچ  وخم رگوالتوری برق

المللی  بین  نمایشگاه  و  کنفرانس  ششمین 
5 ...........................................ترانسفورماتور

انرژی  و  الکترونیک  برق  نمایشگاه  سومین 
5 .................................................. های نوین

تجدیدپذیرها  به  برق  قبوض  از  مبلغی  چه 
6 ................................................... می رسد؟

دانشگاه  در  صنایع  توسعه  و  تحقیق  دفاتر 
7 ............................ امیرکبیر ایجاد می شود

پارس تابلو، صادرکننده نمونه کشور در سال 
7 .............................................................۹۸
۸ ............................معضالت تولیدکنندگان
۸ ..................................................  تابلو برق

صرف  زمان  چقدر  شرکت تان  بازاریابی  برای 
۹ ...................................................می کنید؟
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جلسه  از  هدف  گردان  مهندس  جلسه  ابتدای  در 
را تدوین برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت صنعت 
با توجه  با کمک سندیکا عنوان کرد و گفت:  برق 
به اینکه سندیکای صنعت برق ایران تشکل نمونه 
کشور بوده و ظرفیت های مناسبی به لحاظ اجماع 
درصدد  صمت  وزارت  دارد،  پژوهش  و  خبرگان 
برنامه های  تدوین  برای  ظرفیت  این  از  استفاده 

صنعت است.
در ادامه، مهندس بخشی به روابط موثر سندیکا و 

سندیکا  رویکرد  کرد:  تاکید  و  اشاره  وزارت صمت 
در سال های اخیر مبنی بر تحلیل وضعیت صنعت 
و ارائه گزارش های پژوهشی برای ارتقاء جایگاه این 

صنعت بوده است.
معاونت  جانشین  نیازی،  مهندس  جلسه  ادامه  در 
امور صنایع وزارت صمت با اشاره به شرایط خاص 
بررسی  ضرورت  بر  ادامه دار،  تحریم های  و  کشور 
تمام سناریوهای اقتصادی برای آینده تاکید کرد و 
از سیاست دولت در تدوین راهبردهای صنعت در 

افق دو ساله و 5 ساله خبر داد.
به گفته وی، 34 زنجیره صنعتی در کشور شناسایی 
شده است که در حال رایزنی با تشکل های مربوطه 
برای تدوین برنامه های راهبردی هستند. هدف این 
برنامه ها حفظ شرایط موجود و جلوگیری از تنش 
بیشتر جهت دستیابی به مزیت های کنونی صنعت 
و یا جهش مثبت برای صنایع با مزیت های باالست. 
در رویکرد جدید، اجرایی شدن راهبردهای تدوین 
خصوصی  بخش  تشکل های  مطالبه گری  با  شده 

بدست می آید. 
مهندس نیازی ضمن اشاره به ظرفیت وزارت صمت، 
معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و ستاد اقتصادی 
دولت و جلسه سران سه قوه برای از میان برداشتن 
موانع تولید، اظهار داشت: پیشنهادات توافق شده با 
سندیکا می تواند در قالب بسته های سیاستی رونق 
تولید به نهادهای مذکور ارائه و در سطوح مختلف 
پیگیری شود. بر این اساس یک چارچوب اولیه در 
آن  براساس  تا  می شود  داده  قرار  سندیکا  اختیار 
برنامه های مربوط به تولید، مدیریت واردات، افزایش 

عمق ساخت داخل و توسعه صادرات تهیه شود.
اقدامات پژوهشی که  بیان  به  اعضای هیات مدیره 
کردند  عنوان  و  پرداخته  شده،  انجام  سندیکا  در 
سند  ایران،  برق  صنعت  آینده نگری  پروژه  که 
گزارش  ایران،  برق  صنعت  کار  و  کسب  راهبردی 
برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات 
تحریم های  گزارش  ایران،  برق  صنعت  مهندسی 
از   ... و  برق کشور  بر صنعت  آن  تاثیر  و  اقتصادی 
جمله کارهای پژوهشی است که در سندیکا تدوین 

و به نهادهای مختلف ارائه شده است. 
انجام شده در  اقدامات پژوهشی  با توجه به سابقه 
تهیه  که  شد  تاکید  الزم،  اسناد  وجود  و  سندیکا 
وزارت  نیاز  مورد  راهبردهای  و  برنامه ها  تدوین  و 

صمت، نیاز به زمان زیادی ندارد و می توان وارد فاز 
اجرایی شد. در این خصوص مقرر شد اسناد موجود 
جمع  جهت  نتیجه  و  بررسی  وزارت صمت  توسط 

بندی نهایی به سندیکا اطالع داده شود.
در پایان، اعضای حاضر در جلسه به بیان دغدغه ها 
و مشکالت واحدهای صنعت برق کشور پرداختند 
و مسئولین حاضر در جلسه قول مساعد دادند که 
پیگیری های الزم برای حل مسائل و مشکالت این 

صنعت را انجام دهند.
تعدیل  و  مالیات  به  مربوطه  مشکالت  شد  مقرر 
هماهنگی  با  مستقل  نشست های  طی  قراردادها 
موافقت  با  شود.  پیگیری  صمت  وزارت  و  سندیکا 
مشکالت  گزارش  شد،  بنا  نیرو  وزارت  نمایندگان 
درخصوص  سندیکا  عضو  شرکت های  پروژه های 
از  و  ارسال  نیازی  آقای  دفتر  به  اجتماعی  تامین 

طریق وزات صمت پیگیری شود.
با  مرتبط  نامه های  آیین  شد  بنا  اعضا  موافقت  با 
و خدماتی  تولیدی  توان  از  استفاده  قانون حداکثر 
داخل  ساخت  عمق  حوزه  در  خصوص  به  کشور 
که خرداد سال جاری ابالغ شده است، با کمک و 
تدوین  کارشناسی سندیکا  از ظرفیت های  استفاده 
نظارتی  کارگروه  یک  پیشنهاد شد  شود. همچنین 
با حضور نماینده سندیکا برای پایش حسن اجرای 
قانون مذکور تشکیل و نسبت به جلوگیری از واردات 

کاالی دارای مشابه داخلی اطمینان حاصل شود.
خصوصی  بخش  شرکت های  مطالبات  خصوص  در 
فیمابین  سه جانبه  جلسه ای  شد  بنا  برق،  صنعت 
نیرو، سندیکا و وزارت صمت تشکیل شود.  وزارت 
و  تامین  در  شرکت ها  اگر  شد  مقرر  همچنین 
تخصیص ارز از بانک مرکزی با مشکل مواجه شدند، 
از ظرفیت های معاونت صنایع وزارت صمت استفاده 

کرد. 
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اقتصاد ایران

رییس هیات مدیره انجمن بالکچین ایران گفت: 
که  ارزرمزها  استخراج  برای  تعرفه  نرخ  مصوبه 
اخیرا اعالم شد ۲۰ مغایرت با قانون دارد که در 
راستای رسیدگی به آن به دیوان عدالت اداری 

نامه نوشته ایم.
انجمن  مدیره  هیات  رییس  شرفی،  محمدرضا 
درباره  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  ایران  بالکچین 
ارزرمزها  برای استخراج  تعرفه در نظر گرفته شده 
گفت: این مصوبه یک طرفه بوده و به نظر می رسد 
نظر کارشناسان در آن لحاظ نشده است. در بخشی 
از این مصوبه اشاره شده است که در زمان کم باری 
است،  تومان   4۶۶ حدود  ساعت  کیلووات  هر  نرخ 
مگر صنعتی می تواند شرایط خود را در ایام مختلف 
سال تغییر دهد؟! این در حالی است که نرخ تعرفه 
باری ۹۶5  این صنعت در حالت غیرکم  برای  برق 

تومان در نظر گرفته شده است.
را  شرایطی  چنین  با  صنعت  این  فعالیت  وی 
غیرممکن دانست و افزود: در اعتراض به این مصوبه 
که ۲۰ مغایرت با قوانین کشور دارد، دادخواستی را 
به دیوان عدالت اداری، اتاق بازرگانی ایران و دولت 
داده ایم. از طرفی رکن زمان در این صنعت، نقش 
ذی  مسوولین  که  حالی  در  کند.  می  ایفا  پررنگی 
ربط توجهی به این رکن مهم نداشته و زمان بررسی 
سویی  از  است.  بر  زمان  شدت  به  قوانین  تغییر  و 
دیگر توجهی نیز به اظهارات کارشناسی نمی شود.

چند  حاضر  حال  در  مسوول  مقام  این  گفته  به 
اقدام  این حوزه وجود داشتند که  فعال رسمی در 
به خروج از کشور کردند. ترجیح فعاالن این حوزه 
خروج از کشور است و اغلب نیز فعالیت خود را در 

چین آغاز کرده اند.
شرفی شرایط ایران به ویژه در حال حاضر را برای 

و  ندانست  مناسب  این حوزه  ورود سرمایه گذاران 
اظهار داشت: در چنین شرایطی که دولت با مصوبه 
های غیرکارشناسی شرایط جذب سرمایه و فعالیت 
را دشوارتر می کند. در حال حاضر یکی از مشکالت 
ارزی  استخراج  های  دستگاه  مجوز  زمینه  این  در 
غیرمجاز می  را  آنها  اکنون  و  وارد شدند  که  است 
اصال  کشور  به  آنها  ورود  زمان  حالیکه  در  دانند. 

قانونی در این زمینه وجود نداشته است.
رییس هیات مدیره انجمن بالکچین ایران ادامه داد: 
برای به دست آوردن این نرخ برق در این صنعت، 
نرخ متوسط صادراتی را در نظر گرفته اند در حالی 
که می توان کف نرخ صادراتی را برای ایجاد جذابیت 
و حمایت این صنعت در نظر گرفت. صادرات برق 
استخراج  زیرساخت می خواهد در حالیکه صنعت 
ارزرمزها به زیرساخت چندانی نیاز ندارد و در مقابل 

می تواند عایدی خوبی برای کشور داشته باشد.
اغلب  برای  تولید  نهادهای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
صنعت  نهادهای  این  گفت:  است،  یکسان  صنایع 
نیست. مثل دستگاه های  ارزرمز یکسان  استخراج 
پیشرفت  سرعت  که  این صنعت  در  استفاده  مورد 
آن خیلی باال است و در مدت زمان کوتاه مدل آن 
بیت  قیمت  رشد  دیگر  از سویی  قدیمی می شود. 

کوین در دنیا نیز سرعت باالیی دارد .
تومان  میلیارد  هزار   5 حدود  اینکه  بیان  با  شرفی 
در این حوزه سرمایه وجود دارد، افزود: نرخ تعرفه 
برق برای فعالیت در حوزه ارزرمزها در ترکمنستان 
عالوه  به  هزینه  این  روسیه  در  و  سنت   ۲ حدود 
هزینه نگهداری 3 تا 4 سنت است. در ونزوئال نرخ 
برق استخراج ارزرمزها رایگان است و در چین نیز 
نرخ تعرفه برق برای فعالیت در این صنعت حدود 3 
سنت است که این عدد با هزینه های نگهداری به 

4 سنت نیز می رسد.

در گفتگو با مهر مطرح شد

۲۰مغایرت قانونی تعرفه برق ارزرمزها/شکایت به دیوان 
عدالت اداری رفت

مهلت بازگشت ارز حاصل از 
صادرات سال ۹7، تا پایان 

دی ماه ۹۸ تمدید شد
مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 13۹7 
امسال  ماه  دی  پایان  تا  مرکزی  بانک  ابالغ  با 

تمدید شد.
بانک مرکزی در نامه ای از انجام توافق این بانک با 
سازمان امور مالیاتی برای تسهیل در رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان خبر داد و با اشاره به توافقات خود با 
نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد: به 
بازگشت  مهلت  با صادرکنندگان،  منظور مساعدت 
پایان دی ماه ۹۸ تمدید  تا  ارز صادراتی سال ۹۷ 
شده است. بر این اساس، تمامی صادرکنندگان سال 
۹۷ تا پایان دی ماه سال جاری فرصت دارند تا برای 
آخرین بار، جهت بهره مندی از معافیت های مالیاتی 
یاد شده، نسبت به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز 
حاصل از صادرات متعلقه اقدام کنند. بانک مرکزی 
همچنین تاکید کرده است که در پایان مهلت یاد 
این  از صادرات  ارز حاصل  بازگشت  اطالعات  شده 
مالیاتی  امور  سازمان  به  صادرکنندگان  از  دسته 
کشور توسط این بانک ارسال خواهد شد. همچنین 
بر اساس اعالم بانک مرکزی، اطالعات بازگشت ارز 
تا پایان آبان ماه  حاصل از صادرات صادرکنندگان 

امسال به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
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در  مستقل  رگوالتور  تاسیس   : اقتصاد  دنیای 
بررسی ها  دارد؟  ضرورت هایی  چه  برق  صنعت 
ساختار  میان  تفاوت  مهم ترین  می دهد  نشان 
نهاد  وجود  پیشرفته،  کشورهای  و  ایران  برق 
تنظیم گر مستقل و قدرتمند است. نهاد تنظیم 
مقررات یکی از مهم ترین ارکان تجدید ساختار 
به  زیادی  کمک  و  بوده  مختلف  کشورهای  در 
موفقیت تجدید ساختار در این کشورها کرده 
است. اما در ایران چنین نهاد قدرتمند و مستقلی 
وجود ندارد و وزارت نیرو یا نهادهای وابسته به 
آن این وظیفه را برعهده دارند که این به ایجاد 
مساله تعارض منافع دامن می زند. حاال این سوال 
مطرح است که نهاد تنظیم گر باید چه ویژگی ها 
و حدود اختیاراتی داشته باشد تا بتواند در کنار 
اینکه به وظیفه اصلی خود عمل کند، این تعارض 

منافع را ایجاد نکند؟
ساختاری  »چالش های  تفصیل  به  گزارش  این  در 
مستقل  تنظیم گر  نهاد  »بیوگرافی  برق«،  صنعت 
رقابت  شورای  عملکرد  »ضعف  و  قدرتمند«  و 

است.  گرفته  قرار  واکاوی  مورد  تنظیم گری«  در 
پژوهش های  مرکز  سوی  از  که  پژوهشی  براساس 
تعرفه گذاری«،  نظام  »ضعف  شده  انجام  مجلس 
»تغییرات ساختاری ناقص در صنعت برق«، »ضعف 
برنامه ریزی  »نبود  و  نظارت«  و  سیاست گذاری  در 
کل نگر«، عواملی هستند که بحران های صنعت برق 
از آنجا ریشه دوانده است. مطابق واکاوی ها، ضعف 
مشخص  مکانیزم  »نبود  به دلیل  تعرفه گذاری  نظام 
تکلیفی  نرخ  بودن  »پایین  قیمت گذاری«،  برای 
برق«، »عدم تعادل منابع و مصارف«، »بدهی های 
عظیم وزارت نیرو« و »عدم تعادل تولید و مصرف« 
مانند  دالیلی  به  سو  آن  در  است.  شده  پدیدار 
»واگذاری های  خصوصی سازی«،  راه  نقشه  »نبود 
مانند  برق  صنعت  اصلی  دارایی های  غیراصولی 
به  واگذاری  یا  دولت  دیون  تادیه  بابت  واگذاری 
نهادهای  تشکیل  »عدم  و  غیرتخصصی«  نهادهای 
اصلی موردنیاز« ضعف تغییرات ساختاری ناقص در 

صنعت برق آشکار شده است.
نبود  چالش  ظهور  به  منجر  که  هم  عواملی  دسته 
برنامه  »نبود  شامل  شده اند  کل نگر  برنامه ریزی 
مشخص جهت خصوصی سازی و تجدید ساختار«، 
خصوصی سازی«،  از  ناشی  تبعات  بررسی  »عدم 
نبودن  »مشخص  مناسب«،  آزادسازی  »عدم 
مشخص  برنامه  »نبود  خصوصی سازی«،  اهداف 
است.  فعلی«  شرایط  از  گذار  جهت  مدون  و 
ضعف  ریشه  می دهد  نشان  بررسی ها  همچنین 
به  برق  صنعت  نظارت  و  سیاست گذاری  در 
بخش  بر  اجرایی  بخش  »تسلط  همچون  عواملی 
سیاست گذاری«، »ضعف در تدوین قوانین و رعایت 
آن«، »عدم شفافیت هزینه ها«، »نبود ناظر بیرونی 
بازمی گردد.  درونی«  ارزیابی  »فقدان  و  قدرتمند« 
درحالی  برق  صنعت  بحران های  و  چالش ها  ریشه 

به چهار عامل کلیدی و زیرمجموعه های مذکور گره 
برق  صنعت  فعاالن  و  تحلیلگران  که  است  خورده 
معتقدند در ایران زیرساخت قانونی و نهادهای الزم 
انجام وظایف حاکمیتی این صنعت به صورت  برای 
مهم ترین  آنها،  اعتقاد  به  نگرفته اند.  شکل  کارآمد 
تفاوت بین ساختار برق ایران و کشورهای پیشرفته، 
در  است.  قدرتمند  و  مستقل  تنظیم گر  نهاد  وجود 
برق«  تنظیم  را کمابیش »هیات  این وظیفه  ایران 
کشورهای  در  و  می دهد  انجام  رقابت«  »شورای  و 
تنظیم  »کمیسیون  عهده  بر  وظیفه  این  پیشرفته 
مقررات انرژی در آمریکا« و »نهاد تنظیم گر کشوری 

و نهاد تنظیم گر اتحادیه اروپا« است.
بیوگرافی رگوالتور

براساس  معناست؟  چه  به  مستقل  رگوالتور  اما 
می شود  عنوان  نهاد  این  از  که  مشخصی  تعاریف 
رگوالتور نهادی مستقل است که در چارچوب قانون، 
اقدام به وضع مقررات )دستورالعمل های الزم االجرا( 
می کند.  مقررات  و  قوانین  اجرای  بر  نظارت  و 
هدف اصلی از تنظیم مقررات و حتی وضع قوانین 
دستیابی به سود اجتماعی بهینه در بلندمدت است. 
این هدف از دید سرمایه گذار صنعت برق، دریافت 
سود معقول سرمایه گذاری و هزینه خدمات است؛ 
با  استاندارد  دریافت خدمات  دید مصرف کننده،  از 
قیمت منطقی است و باالخره از دید سیاست گذار به 

معنای تامین پایدار برق و رضایت اجتماعی است.
آن  اهداف  و  مستقل  رگوالتور  تعریف  که  حال 
این  عملکرد  محدوده  به  بگذارید  شد،  مشخص 
ارزیابی ها،  براساس  کنیم.  اشاره  تنظیم گر  نهاد 
شامل  باید  مستقل  رگوالتور  عملکرد  محدوده 
هزینه های  بر  »نظارت  برق«،  تعرفه های  »تعیین 
شرکت ها«، »برنامه  ریزی کلی برای سیستم برق و 
سیاست گذاری برای دستیابی به اهداف«، »نظارت 

بر تغییرات بزرگ ساختاری شرکت ها )مانند ادغام، 
بازار  و  مبادالت  مقررات  »تنظیم  و...(«،  خرید 
انرژی«، »نظارت بر بازارهای انرژی« و »نظارت بر 
این  باشد. حال  برق«  فعال در صنعت  شرکت های 
سوال مطرح می شود که یک رگوالتور مستقل باید 
استقالل  »داشتن  باشد؟  داشته  ویژگی هایی  چه 
عملکردی«، »دارا بودن اختیارات قضایی و اجرایی 
کافی جهت برخورد با متخلفان«، »دریافت اطالعات 
و  بازیگران  تمامی  از  دقیق  فنی  و  مالی  کامل 
شرکت  های موجود در صنعت برق« و »تعیین تعرفه 
دریافتی«  اطالعات  براساس  عملکرد  بر  نظارت  و 
ویژگی های اصلی هستند که یک رگوالتور مستقل 

باید از آنها برخوردار باشد.
ضعف عملکرد شورای رقابت

تعیین  که  چارچوب هایی  و  تعاریف  براساس 
رقابت  »شورای  است:  شده  نوشته  قانون  در  شده 
بازار  که  خاص  خدمتی  یا  کاال  حوزه  در  می تواند 
آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل 
نهاد تنظیم کننده بخشی را برای تصویب به هیات 
وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی 
خود را در حوزه مزبور به نهاد تنظیم کننده بخشی 
واگذار کند.« اما صورت وضعیت چه چیزی را نشان 
می دهد. ارزیابی ها حاکی است ضعف عملکرد شورای 
رقابت در رگوالتوری مستقل در »عدم دسترسی به 
برای  کافی  تخصص  »نبود  و  نیاز«  مورد  اطالعات 
می شود.  خالصه  برق«  صنعت  مقررات  تنظیم 
لحاظ  از  رقابت  شورای  که  باورند  این  بر  محققان 
باید  بنابراین  است.  مناسبی  ظرفیت  دارای  قانونی 
یک  به عنوان  این شورا  اجرایی  توان  تا  کرد  تالش 
نهاد مستقل تقویت شود. به اعتقاد آنها، ضعف شورا 
در دو موضوع »دسترسی به اطالعات« و »تخصص 

برای تصمیم گیری« باید پوشش داده شود.

در یک گزارش پژوهشی بررسی شد

پیچ  وخم رگوالتوری برق
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سخنگوی صنعت برق با اشاره به اعمال 1۰ درصد 
عوارض در قبوض برق اظهار کرد: از این میزان، 
اختصاص  تجدیدپذیرها  توسعه  به  درصد  پنج 

دارد.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  مشهدی  رجبی  مصطفی 
درباره سهم تجدیدپذیرها از قبوض برق توضیح داد: 
در قبوض برق ۱۰ درصد عوارض اعمال می شود که 
پنج درصد آن به تجدیدپذیرها اختصاص دارد. به 
عبارت دیگر پنج درصد افزایش بهای انرژی، بابت 
عوارضی که منجر به توسعه انرژی های تجدیدپذیر 

می شود، صورت می گیرد.
مشترکی  قبض  اگر  مثال  داد:برای  ادامه  وی 
به عوارض  تومان  تومان شود، ۱۰ هزار  ۱۰۰ هزار 
اختصاص دارد که پنج درصد این عوارض که 5۰۰۰ 
تومان می شود، به انرژی های تجدیدپذیر اختصاص 

دارد و پنج درصد دیگر به توسعه روستایی.
سخنگوی صنعت برق با بیان این که اعمال عوارض 

داد:  توضیح  است،  داشته  وجود  پیش  سال  سه  از 
عوارض ابتدا پنج درصد بود، بعد هشت درصد شد و 

در سال ۱3۹۸ به ۱۰ درصد رسید.
حدود  سال  در  پول  کل  مشهدی،  رجبی  گفته  به 
۱۸۰۰ میلیارد تومان است که ۹۰۰ میلیارد تومان 

به توسعه انرژی های تجدیدپذیر اختصاص دارد.
حال و روز تجدیدپذیرها در ایران

نو  انرژی های  لحاظ  از  که  است  کشوری  ایران 
باالیی  پتانسیل های  بادی  و  خورشیدی  همچون 
داشته و پرونده استفاده از انرژی های تجدیدپذیر از 
سوی دولت به صورت جدی درحال پیگیری است و 
تخمین زده می شود، با شرایط فعلی بین ۱5 تا ۲۰ 
هزار مگاوات ظرفیت قابل نصب نیروگاه های بادی 
داشته  وجود  ایران  در  دارند،  اقتصادی  صرفه  که 
تجدیدپذیر  منابع  از  تاکنون  اساس  این  بر  باشد. 
حدود چهار میلیارد و 4۰5 میلیون کیلووات ساعت، 
انرژی تولید شده که این میزان تولید برق توانسته 

کشور  در  گلخانه ای  گاز  تن  میلیون  سه  انتشار  از 
بکاهد.

کرده  اعالم   )IEA( انرژی  بین المللی  آژانس   
تاثیر  تحت  جهانی  تجدیدپذیر  نیروی  ظرفیت 
نصب تاسیسات فوتوولتائیک خورشیدی در خانه ها، 
ساختمان ها و صنعت، تا پنج سال دیگر 5۰ درصد 
این که  به  توجه  با  راستا  این  در  رشد خواهد کرد. 
ضریب بار تولیدی این نیروگاه ها در ایران نسبت به 
توسعه  دولت درصدد  است،  باالتر  میانگین جهانی 
بیش تر این انرژی پاک است و طبق برآوردها بیش 
نیروگاه های  احداث  ظرفیت  مگاوات  هزار   ۱5۰ از 

خورشیدی در کشور وجود دارد.
مجموع ظرفیت تولید نیرو از منابع تجدیدپذیر در 
مقایسه با ۲.5 تراوات در سال گذشته، به میزان ۱.۲ 
تراوات تا سال ۲۰۲4 رشد خواهد کرد که معادل 
آمریکاست.  در  شده  نصب  نیروی  ظرفیت  مجموع 
طبق گزارش ساالنه IEA  از انرژی های تجدیدپذیر 
درصد   ۶۰ حدود  خورشیدی  فوتوولتائیک  جهانی، 
رشد  این  از  درصد   ۲5 در خشکی  بادی  نیروی  و 
را تشکیل خواهد داد. سهم تجدیدپذیرها در تولید 
نیرو از ۲۶ درصد فعلی به 3۰ درصد در سال ۲۰۲4 

رشد خواهد کرد.
و  )دولتی  پاک  و  تجدیدپذیر  نیروگاه های  ظرفیت 
غیردولتی( نصب شده در کشور تا پایان شهریورماه 
۱3۹۸ حاکی از آن بود که 3۰۲.۲ مگاوات متعلق 
به  متعلق  مگاوات   34۶.3 بادی،  نیروگاه های  به 
به  متعلق  مگاوات  ولتائیک، ۸۸.4  فتو  نیروگاه های 
متعلق  مگاوات   ۱۰.5 کوچک  برق آبی  نیروگاه های 
به نیروگاه های زیست توده، ۱3.۶ مگاوات بازیافت 
تلفات  مگاوات ظرفیت کاهش  تلفات حرارتی، ۸۰ 
می شود  مگاوات  آن ۸4۱  مجموع  که  است  شبکه 
به مردادماه )۷۶۱مگاوات( ۱۰.5 درصد  که نسبت 

افزایش داشته است.
منابع  از  ماه  آبان  پایان  تا  گزارش  این  اساس  بر 
میلیون   4۰5 و  میلیارد  چهار  حدود  تجدیدپذیر 
میزان  این  که  شده  تولید  انرژی  ساعت،  کیلووات 
گاز  تن  میلیون  سه  انتشار  از  توانسته  برق  تولید 
تولید  میزان  این  بکاهد.  کشور  در  گلخانه ای 
انرژی های نو باعث شده بیش از یک میلیارد و ۲5۱ 
میلیون مترمکعب از مصرف سوخت های فسیلی در 
ایران که جزو عوامل اصلی آالیندگی هوا در کشور 
است، کاسته و بیش از ۹۶۹ میلیون لیتر در مصرف 
نیروگاه های  عملکرد  شود.  صرفه جویی  نیز  آب 
کاهش  ساعت  کیلووات  میلیون   45۱ تجدیدپذیر، 
موجب  و  داشته  همراه  به  را  برق  در شبکه  تلفات 
شده  محلی  آالینده های  تن  هزار   ۱۸ انتشار  عدم 

است.
تاسیس 3۶۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور

درون  تجدیدپذیر  نیروگاه  مگاوات   3۶۰ هم اکنون 
نصب  ظرفیت  و  است  احداث  حال  در  کشور 
است.  رسیده  مگاوات   ۸4۷ به  نو  انرژی های  شده 
همچنین تاکنون ۱۱۸ نیروگاه تجدیدپذیر مگاواتی 
دیگر  مگاواتی  نیروگاه   35 و  شده  نصب  کشور  در 
نیروگاه   355۸ تاکنون  است.  احداث  حال  در  نیز 
شده  نصب  کشور  در  کوچک  مقیاس  خورشیدی 
است.  نصب  حال  در  نیز  دیگر  نیروگاه   ۲5۰۰ و 
این  در  غیردولتی  سرمایه گذاری  حجم  همچنین 
رسیده  ریال  میلیارد  هزار   ۱۲5 از  بیش  به  بخش 

است.
تجدیدپذیر  نیروگاه های  درصد   43 کلی  طور  به 
بادی،  نوع  از  درصد   3۶ خورشیدی،  نوع  از  کشور 
از  درصد  یک  کوچک،  برق آبی  نوع  از  درصد   ۱۱
و  حرارتی  بازیافت  درصد  یک  و  توده  زیست  نوع 

توربین های انبساطی است.

چه مبلغی از قبوض برق به تجدیدپذیرها می رسد؟
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امیرکبیر:

دفاتر تحقیق و توسعه صنایع 
در دانشگاه امیرکبیر ایجاد 

می شود
تهران- ایرنا- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
امیرکبیر گفت: این دانشگاه برای رفع نیازهای 
صنعت و جامعه بستری فراهم کرده تا شرکت ها 
و صنایع مختلف کشور بتوانند در مراکز فناوری 
و  تحقیق  دفاتر  یا  و  یابند  حضور  نوآوری  و 

توسعه)R&D( ایجاد کنند.
به گزارش روز چهارشنبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
نوآورانه  رویداد  در  تودشکی«  حسینی  »حسین 

در  تایر  حوزه  های  ایده  از  حمایت  و  شناسایی 
ما  گذاری  هدف  افزود:  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه 
دانشگاه های  به  شدن  تبدیل  گذشته  سال  پنج  از 
زیرا دانشگاه های صنعتی در حوزه  بود؛  نسل سوم 
اثرگذاری فناوری در جامعه و صنعت برنامه ریزی 

شده و فعالیت می کنند.
گذشته  سال های  در  امیرکبیر  دانشگاه  گفت:  وی 
شرکت های  از  حمایت  و  سازی  تجاری  حوزه  در 
و  ریزی   برنامه  فناور  واحدهای  و  بنیان  دانش 
همچنین  است.  داده  انجام  متعددی  فعالیت های 
در ۶ سال گذشته تنها ۱۷ واحد فناور داشتیم، اما 
اکنون این دانشگاه در سه ساختمان و پنج دانشکده 

فعالیت های نوآورانه و فناورانه را دنبال می کند.
حاضر  درحال  اینکه  به  اشاره  با  تودشکی  حسینی 
۲۰۰ واحد فناور و شرکت دانش بنیان در دانشگاه 
نقطه  افزود:  کنند،  می  فعالیت  امیرکبیر  صنعتی 
و  ایده پردازی  حوزه  در  مفید  و  موثر  فعالیت  قوت 
دانشگاه  در  البته  است.  با بخش خصوصی  فناوری 
همکاری با شرکت ها و صنایع مختلف آغاز شده و 
 )R&D( اکنون شاهد ایجاد دفاتر تحقیق و توسعه

شرکت ها و صنایع در دانشگاه هستیم.
تصریح  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  پژوهشی  معاون 
دانشگاه صنعتی  در  معدنی  کرد: دو شتاب دهنده 
امیرکبیر حضور دارند و با دانشگاه همکاری می کنند 
و  ایده های نوآورانه با کمک صنعت گران عملیاتی 

خواهد شد.
دانشکده های  کرد:  خاطرنشان  مسوول  مقام  این 
در  می توانند  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  در  زیادی 
می توان  آنها  جمله  از  که  کنند  فعالیت  تایر  حوزه 
از دانشکده های مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی، 
شیمی، برق، هوافضا، مکانیک، نساجی و کامپیوتر 

نام برد.

پارس تابلو، صادرکننده نمونه کشور در سال ۹۸
در مراسم روز ملی صادرات، لوح تقدیر و تندیس زرین )صادرکننده نمونۀ ملی( به شرکت پارس تابلو، 

به عنوان یکی از مهم ترین شرکت های فعال در زمینۀ خدمات فنی و مهندسی اهدا شد.
روز  اقتصادی«،  شکوفایی  صادراتی،  تولید  »رونق  شعار  با  صادرات،  ملی  سالروز  سومین  و  بیست  مراسم 
 دوشنبه ۱۱ آذر ماه ۹۸، با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، در سالن اجالس سران برگزار شد و از صادرکنندگان نمونه و ممتاز کشور تجلیل 

به عمل آمد.
در این مراسم، لوح تقدیر و تندیس زرین )صادرکننده نمونۀ ملی( به شرکت پارس تابلو، به عنوان یکی از 

مهم ترین شرکت های فعال در زمینۀ خدمات فنی و مهندسی اهدا شد.
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اقتصاد ایران

 عضو هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان 
تابلو برق، با بیان اینکه مقام معظم رهبری، قوای 
سه گانه و دیگر ارگان های دولتی و حکومتی، 
به منظور  را  خود  تالش  اخیر  سال های  در 
حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی انجام 
داده اند، اعالم کرد: با این وجود به دلیل برخی 
نتیجه  سوءتدبیرها،  بعضا  و  ناهماهنگی ها 

 موردانتظار از این حمایت ها حاصل نشد.
شرکت  هیات مدیره  رئیس  سعادتی  محمدعلی 
اشاره  با  »دنیای اقتصاد«،  با  گفت وگو  در  جابون، 
برق،  صنعت  پیش روی  چالش های  و  مشکالت  به 
چالش های  و  مشکالت  موانع،  بررسی  برای  گفت: 
پیش روی صنعت برق و به طور مشخص حوزه تولید، 
باید ضمن توجه به وضعیت بین المللی، اقتصادی و 

سوءتدبیر هایی  و  ناهماهنگی ها  به  ایران،  اجتماعی 
که منجر به نتیجه نامطلوب شد نیز توجه کرد. وی 
ایران،  اقتصاد  علیه  آمریکا  تحریم های  تاثیر  درباره 
شده  تحمیل  تحریم های  چنانچه  معتقدم  گفت: 
می شد،  اعمال  دیگری  اقتصاد  بر  ایران  اقتصاد  بر 
اما  اقتصاد فلج می شد؛  در مدت زمان کوتاهی آن 
خوشبختانه این تحریم ها نه تنها نتوانست دشمنان 
را به اهداف شان برساند، بلکه فرصت هایی را نیز در 
هیات مدیره  رئیس  گذاشت.  تولیدکنندگان  اختیار 
افزایش  با  به نظرم  کرد:  تصریح  جابون  شرکت 
هماهنگی میان نهادها و همچنین برخورد مدبرانه 
برطرف  صنایع  چالش های  از  بسیاری  مسائل،  با 
خواهد شد. هم اکنون بزرگ ترین مشکل پیش روی 
تولیدکنندگان تابلو برق، وضعیت رکودی – تورمی 

حاکم بر اقتصاد است.
سعادتی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی 
از 35درصد  تنها  جابون،  تولیدی  از جمله شرکت 
چنین  در  گفت:  می کنند،  استفاده  خود  ظرفیت 
بلکه  افزایش می یابد،  تولید  نه تنها هزینه  وضعیتی 
نیست.  جدید  سرمایه گذاری  برای  جایی  دیگر 
توسعه  روی  سرمایه گذاری  در  ناتوانی  متاسفانه 
در  ایران  جایگاه  تنزل  موجب  تابلوسازی،  صنعت 
شده  محصول  این  تولیدکننده  کشورهای  میان 
مطالبات  به موقع  پرداخت  عدم  افزود:  وی  است. 
تولیدی،  شرکت های  تضامین  آزادی  و  تابلوسازان 
سنگینی  ضربه  که  بوده  بخش  این  مشکل  دیگر 
به تولیدکنندگان وارد و به دنبال آن معضل کمبود 
هیات مدیره  عضو  است.  کرده  تشدید  را  نقدینگی 
داد:  ادامه  برق،  تابلو  تولیدکنندگان  انجمن صنفی 
فرآیندهای اداری و حقوقی نسبت به گذشته بهبود 
یافته؛ اما هنوز بسیاری از تولیدکنندگان نمی توانند 
حق و حقوق خود را در زمینه آزادی وصول مطالبات 

داد:  ادامه  کنند. سعادتی  احقاق  تضامین  آزادی  و 
ثبت  برای  را  سامانه ای  قوه قضائیه  پیش  چندی 
شکایت برای آزادی تضامین شرکت های خصوصی 
)جابون(  ما  شرکت  مدیرعامل  کرد.  راه اندازی 
به منظور پیگیری همین مورد اقدام به ثبت شکایت 
تلفنی  تماس  در  بعد  روز  چند  کرد.  سامانه ای  در 
با شرکت، اعالم شد: چنانچه این مشکل منجر به 
به  قضا  باشد، دستگاه  تولیدی شده  واحد  تعطیلی 

آن ورود می کند.
وی افزود: تامین ارز به منظور واردات مواد اولیه یا 
تجهیزات موردنیاز واحدهای تولیدی، دیگر معضل 
این روزهای واحدهای تولیدی است. طوالنی بودن 
زمان تخصیص، ریسک و هزینه باالی انتقال ارز، از 
جمله موارد تاثیرگذار در هزینه تمام شده محصول 
است. عضو هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان 
تابلو برق با اشاره به هزینه های واسطه های داخلی 
و خارجی در هنگام انتقال ارز، گفت: درحال حاضر 
خرید  ارزش  تا۱5درصد   ۱۰ باید  تولیدکنندگان 
کار  صورت  این  غیر  در  بپردازند؛  به واسطه ها  را 
خریدهای خارجی انجام نمی شود. سعادتی با انتقاد 
از روند طوالنی ترخیص کاال از گمرک، گفت: پیش تر 
ترخیص کاال از گمرک به طور میانگین سه روز کاری 
ترخیص  برای  اکنون  که  حالی  در  می برد؛  زمان 
همان کاال با وجود توسعه دولت الکترونیک، به طور 
میانگین ۷ روز کاری زمان نیاز است. وی در مورد 
مالیات بر تسعیر نرخ ارز که از تولیدکنندگان وصول 
می شود نیز اظهار کرد: افزایش نرخ ارز به استثنای 
باال بردن قدرت رقابت با فروشندگان خارجی سود 
آنان  از  نباید  و  ندارد  تولیدکنندگان  برای  دیگری 
به عنوان  کرد.  دریافت  اضافه  مالیات  دلیل  این  به 
بانکی  مثال، فرض کنید تولیدکننده ای در حساب 
موجودی  یورو  میلیون  یک  کشور  داخل  در  خود 

دارد. چنانچه قیمت ارز افزایش یابد، قیمت کاالها 
بنابراین  افزایش می یابد؛  نیز  وارداتی  اولیه  مواد  یا 
ارزی  این حساب  بابت موجودی  نباید  تولیدکننده 

مالیاتی پرداخت کند.
مالیات  درباره  جابون  شرکت  هیات مدیره  رئیس 
از مشتریان  بسیاری  نیز مطرح کرد:  افزوده  ارزش 
شبه دولتی  یا  دولتی  شرکت های  برق،  تابلو  صنف 
هستند. وصول مالیات ارزش افزوده از این مشتریان 
متعدد  موارد  در  و  است  زمانبری  و  دشوار  فرآیند 
ارزش  مالیات  تا مدت ها و گاه هیچ وقت  خریداران 
اعالم  سعادتی  نمی کنند.  پرداخت  را  خود  افزوده 
کرد: موانع و مشکالت دیگری از جمله هزینه های 
بیمه تامین اجتماعی بر سر راه تولید و توسعه وجود 
این  رفع  با  مسووالن  امیدوارم  حال  هر  در  دارد. 
مشکالت و حمایت بیشتر از تولیدکنندگان داخلی، 
از  پیش  از  بیش  را  کشور  اشتغال زایی  افزایش  با 
مزایای خودکفایی و افزایش تولید داخلی بهره مند 
اشاره  با  جابون  شرکت  هیات مدیره  رئیس  کنند. 
گفت:  شرکت،  این  فعالیت  زمینه  و  تاریخچه  به 
امکانات  با  جابون  شرکت  پیش  دهه  سه  از  بیش 
 ۱۰ همکاری حدود  از  بهره مندی  و  محدود  بسیار 
در  برق  تابلوسازی  در صنعت  را  فعالیت خود  نفر، 
وضعیتی شروع کرد که تابلوسازان توانمند و باتجربه 
داشتند.  حضور  صنعت  این  در  قبل  سال  ده ها  از 
سعادتی تصریح کرد: اگرچه در ابتدا امکانات و میزان 
تولید جابون چندان قابل توجه نبود، اما این شرکت 
با تالش مستمر، بهره مندی از نیروهای متخصص و 
به سرعت  توانست  مدرن،  ماشین آالت  به کارگیری 
جایگاه ویژه خود را کسب و تثبیت کند. به گفته 
وی، عمده فعالیت شرکت جابون، ساخت تابلوهای 
برق فشار ضعیف و متوسط )ثابت-کشویی( تا سطح 

ولتاژ ۳۶KV است.

معضالت تولیدکنندگان
 تابلو برق
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یادداشت

است؟  درست  استراتژی؛  یعنی  بازاریابی 
شده،  انجام   ۲۰1۹ اوت  در  که  نظرسنجی  یک 
از مدیران  این سوال،  یافتن پاسخ دقیق  برای 
بازاریابی در آمریکا سوال کرده: »برای مدیریت 
آینده  برای  آمادگی  و  بازاریابی  فعلی  وضعیت 
آن در شرکت تان، چقدر زمان صرف می کنید؟« 
به طور کلی، 341 مدیر در پاسخ گفته اند 5/ 6۸ 
درصد زمان خود را صرف مدیریت شرایط فعلی 
بازاریابی می کنند و فقط 5/ 31 درصد زمان خود 
را به آماده شدن برای  آینده اختصاص می دهند.

کـه  صنعتـی  و  بخـش  انـدازه  بـه  یافته هـا  ایـن 
شـرکت در آن کار می کند، بسـتگی دارد.  با توجه 
بـه آنچـه در مـورد توسـعه کسـب وکار دیجیتال و 
لـزوم ایجـاد تحـوالت تکنولوژیک برای یـک آینده 
شـگفت انگیز  نتایـج  ایـن  می شـود،  گفتـه  بهتـر 
هسـتند. بـه هـر سـایت و مرجعـی کـه در مـورد 
بازاریابـی اسـت مراجعـه کنیـد، در مورد اسـتفاده 

از تکنولوژی هـای پیشـرفته مثـل هـوش مصنوعی، 
و  تجزیـه  و  شخصی سـازی  ماشـینی،  یادگیـری 
کسـب وکارهای  در  بـودن  برنـده  بـرای  تحلیـل 
آینـده، از طریـق توسـعه تجربـه مشـتری و ایجـاد 
محصـوالت و خدمـات جدیـد، تاکیـد شـده اسـت. 

پـس دلیـل ایـن عـدم ارتبـاط چیسـت؟
در  دیگـر  مـدارک  و  شـواهد  بـه  نگاهـی 
نظرسـنجی های مربـوط بـه بازاریابی و کسـب وکار، 
سـه محـرک را کـه باعـث می شـوند بازاریاب هـا بر 
وضعیـت حال متمرکز شـوند و آینـده را رها کنند، 

اسـت: شناسـانده 
فشـار بـرای بـه دسـت آوردن منافـع کوتاه مـدت: 
نقـش بازاریاب هـا معمـوال به عنـوان اهرمـی بـرای 
بـاال بـردن فـروش در کوتاه مـدت، بـه جـای موتور 
رشـد بلند مـدت دیـده می شـود. فشـار بـرای بـه 
دسـت آوردن نتایـج خـوب فصلـی، باعث می شـود 
بازاریـاب بـه جـای سـاختن قابلیت هـای جدیـد یا 

راه انـدازی  بـر  پلت فرمـی،  کسـب وکارهای  ایجـاد 
کمپین هـای بازاریابـی متمرکـز شـود تـا هـر چـه 
سـریع تر مشـتری بیشـتر جذب کند یا خـط تولید 

دهد. توسـعه  را 
معمـوال  کـم:  بسـیار  اسـتراتژیک  نقش هـای 
نقش هـای فنـی بـه بازاریاب هـا واگـذار می شـود؛ 
یـا  اجتماعـی  رسـانه های  مدیریـت  مثـل 
 ۲۰۱۹ اوت  نظرسـنجی  نتایـج  در  پروموشـن ها. 
درصـد   3۷ در  تنهـا  بازاریابـی  شـد  مشـخص 
شـرکت ها عامـل ورود بـه بـازار اسـت، تنهـا در 3۶ 
درصـد شـرکت ها عامـل رشـد درآمد اسـت، و تنها 
در ۶/ ۲۰ درصـد شـرکت ها عامـل گزینـش بـازار 
اسـت. اگـر بازاریاب هـا صندلی ای در اتـاق مدیریت 
نداشـته باشـند، اعتبـار الزم را برای الهام بخشـی یا 

ندارنـد. اسـتراتژیک  تغییـرات  هدایـت 
یـک  در  بازاریاب هـا:  بـه  پاداش دهـی  سـاختار 
نظرسـنجی، بازاریاب هـا گفتـه بودنـد کـه ۹/ ۱۸ 
درصـد پاداش هـای آنها به طـور میانگین بر اسـاس 
عملکردشـان اسـت و ممکـن اسـت ۲/ ۸ درصـد 
دیگـر از سـود سـهام شـرکت، دریافـت کننـد. این 
موفقیـت   بـر  تمرکـز  بـه  می توانـد  تـوازن،  عـدم 
کوتاه مـدت در معیارهـای مالـی منجر شـود تا آنها 
بـه جـای تمرکز بـر اهـداف اسـتراتژیک بلند مدت، 
بتواننـد پـاداش عملکـرد بیشـتری دریافـت کننـد.
پـس اگـر سـازمان بازاریابـی شـما در زمـان حـال 
بـرای آمـاده  یـا منابـع الزم  گیـر کـرده و زمـان 
شـدن در برابـر آینـده را نداریـد، چـه بایـد بکنید؟ 
در اینجـا یـک سـری راهکارهـای عملـی کـه طـی 
آموزش هـا، تحقیقـات و همـکاری بـا شـرکت های 

دیگـر بـه دسـت آمـده، ارائـه می شـود.
چگونگی تمرکز بر آینده

تخصیـص زمـان به صـورت هفتگی بـرای بلند مدت 

فکـر کـردن: برنامه ریـزی اسـتراتژیک نباید سـالی 
برنامه ریـزی  نـوع  ایـن  بگیـرد.  صـورت  بـار  یـک 
تیـم  روزانـه  و  هفتگـی  تفکـر  از  بخشـی  بایـد 
بازاریابـی باشـد. چشـم انداز بلند مـدت یعنـی فکـر 
کـردن در مـورد برندسـازی و روابـط بـا مشـتری، 
حتـی اگـر تصمیم گیری هـا به صـورت کوتاه مـدت 
تیم هـای  و  مدیـران  می توانیـد  می شـوند.  اتخـاذ 
ایـن  کـردن  مطـرح  بـا  کنیـد  تشـویق  را  خـود 
سـوال کـه تصمیم هـای کوتاه مـدت چه نقشـی در 
اسـتراتژی های بازاریابـی و شـرکتی دارنـد، بـه فکر 
قابلیت هـای  روی  سـرمایه گذاری  باشـند.  آینـده 
بازاریابـی: مهارت هـا و دانش در سـطح سـازمان که 
در فرآیندهـای کلیـدی نهادینـه شـده، موتورهـای 
بـه  قابلیت هـا  ایـن  هسـتند.  موفقیـت  محـرک 
شـرکت ها امـکان می دهـد موفقیـت خـود را تکرار 
کننـد، بـا بهـره وری بیشـتری کار کننـد، خطاها را 

حـذف کننـد و فعالیت هـا را سـازماندهی کننـد.
همچنیـن تقلیـد کـردن شـرکت های رقیب مشـابه 
رقابتـی  شـکاف  بنابرایـن،  و  می شـود  سـخت تر 
بازاریاب هـا  می شـود.  بیشـتر  زمـان  طـول  در 
بـا  عمدتـا  قابلیت هـای جدیـد،  ایجـاد  می گوینـد 
مهارت هـای  از  کـه  کارکنـان جدیـدی  اسـتخدام 
تـازه برخوردارنـد یـا آمـوزش کارکنان موجـود )۸/ 
آنهـا  5۹ درصـد( صـورت می گیـرد. بـه جـز آن، 
کمـک  هـم  مشـاوره  شـرکت های  و  آژانس هـا  از 
می گیرنـد تـا بـه قابلیت هـای جدیـد مجهز شـوند 
و آن را در فرهنگشـان نهادینـه کننـد. باید کشـف 
کسـب وکارتان  بـرای  قابلیت هایـی  چـه  کنیـد 
کلیـدی اسـت و آنهـا را ایجـاد کنیـد. مهم تـر از 
همـه اینهـا، سـعی کنید فرهنـگ یادگیـری مداوم 
را ایجـاد کنیـد تـا کارکنان طبق یـک برنامه منظم 

مهارت هـای تـازه را کسـب کننـد.

نجات بازاریاب ها از تله »کوتاه مدت گرایی«

برای بازاریابی شرکت تان چقدر زمان صرف می کنید؟
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نگاه آخر

پاییز گلستان

با سرد شدن هوا، درختان پاییزی فرش رنگین خود را در پهنای عظیم جنگل های استان گلستان 
پهن می کنند. این جنگل ها مساحتی بیش از ۲۰۰ کیلومتر را در بر می گیرند که در ادامه رشته کوه های 
البرز از کوه های شهرستان بندر گز شروع شده و درمشرق به جنگل های مینودشت و گلستان می رسد. این 
تصاویر تنها بخش بسیار بسیار کوچکی از این طبیعت هزار رنگ است. پارک جنگلی »النگدره« مساحت 
آن حدود ۱۸۵ هکتار و در پنج کیلومتری جنوب غربی شهر گرگان و در مسیر جاده ناهارخوران قرار دارد. 
این مکان با آب و هوایی کم  نظیر، مکانی فوق العاده برای بازدید به  شمار می رود. چندی پیش، جاده ای 
که برای تردد خودروها در پارک جنگلی النگدره استفاده می شد به پیاده راه تبدیل شد. پیاده راه النگدره 

یکی از زیباترین پیاده راه ها در کشور محسوب می شود.

https://www.isna.ir/photo/98091208802/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86#1
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