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فهرستاشک های بودجه

دکتر علی فرحبخش/ دنیای اقتصاد
خود  بی نظیر  کتاب  در  سعدی  اجل  شیخ 
گلستان در باب قناعت چنین روایت می کند: 
»بر آن کدخدا زار باید گریست / که دخلش 
بود نوزده و خرج بیست.« هرچند این سخن 
در کشور ما به ضرب المثلی تبدیل شده است 
که همه ایرانیان در ذهن دارند، اما وصف حال 
سند مالی دولت نیز است. سندی که هرسال 
از سوی دولت تدوین می شود و در معرض رای 

نمایندگان ملت قرار می گیرد.
آنقدر  جداول  در  مندرج  اعداد  که  است  جالب 
فقط  نه  که  هستند  الزم  توضیح  بدون  و  متعدد 
از  هم  اقتصاددانان  از  بسیاری  بلکه  عادی،  افراد 
به  هم  ما  آنکه  برای  می گذرند.  آن  بررسی  خیر 
مبتال  گسترده  اطالعات  این  از  ناشی  سرگیجه 
نشویم، مایلم چند مورد از مشاهدات عینی خود 

را درخصوص تخصیص منابع مالی ارائه کنم.
چهره  شاهد  تلویزیون  در  پیش  چندی   -۱
که  بودم.  شین آباد  مدرسه  دختران  معصومانه 
قربانی حادثه ای شدند که با هزینه چند صد هزار 

مشاهده متن کامل

خاموش شدن چراغ عمر 500 
واحد درصنعت برق 

پیام باقری نایب رئیس سندیکای برق و نایب رئیس فدراسیون انرژی است با ناراحتی و 
اندوه از روزگار تیره صنعت برق می گوید و در پاسخ به این پرسش  نامه اتاق بازرگانی که 
واقعا در این صنعت چه می گذرد می گوید ؛ باید بدانید و مدیران ارشد سیاسی و اقتصادی 
کشور نیز باید بدانند که در همین سال های تازه سپری شده 500 واحد از 100 واحد فعال 

در صنعت برق از پای درآمده اند و جایشان در مجموعه صنعت خالی مانده است. 

4 ...چالش »قراردادهای متوقف« در صنعت برق
تاثیرات  علت  به  ری  برق  نیروگاه  تعطیلی 
4 ..............................آالیندگی آن بر تهران

شریف  دانشگاه  در   WSS زمستانه  سمینار 
5 .......................................... برگزار می شود

افزایش  ابتدای سال ۹۹ چقدر  از  برق  تعرفه 
5 .................................................... می یابد؟
6پیشنهاد یکی از فعاالن اقتصادی به دولت
استان  نمونه  صادرکننده  یاسان  شرکت 
7 ............................................... مرکزی شد
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در  و  دور  نه چندان  سال هایی  و  روزها  در  شاید 
وضعیتی که روزگار صنعت برق بر همین مداری که 
االن می چرخد گردش کند، با چشم هایی از بهت و 
شگفتی گرد و بیرون زده ببینیم که برق خانه ها، برق 
کارخانه ها و برق در سایر مراکز مصرف قطع شده و 
امیدی به برگشت آن نیست. اگر این روزگاری که 
امروز شاهد آن هستیم ادامه یابد و دولت توانایی، 
اراده و خیال تغییر در قیمت دستوری برق را که 
از سال ۱394 تا امروز حبس شده است را نداشته 
در  کاهنده سرمایه گذاری  روند  به  توجه  با  و  باشد 
این صنعت و در ساخت و احداث نیروگاه های تازه 
نیروگاهی،  موجود  واحدهای  شدن  فرسوده  با  و 
از  این روز سیاه زودتراز چیزی که تصور می کنیم 
راه برسد. همه نشانه های بحران در صنعت برق و 
آن  برآیند  و  شده  جمع  هم  دور  آن  پیش  صنایع 
و  فعال گذشته  واحد  تعطیلی 500  در  را می توان 
واحدهای  ظرفیت های  درصدی   50 ماندن  خالی 
پرکارترین  از  یکی  باقری  پیام  دید.  نیفتاده  پا  از 
نیروهای ورزیده در صنعت برق که خود دارای بنگاه 
تولیدی است و نایب رئیس سندیکای برق و نایب 
رئیس فدراسیون انرژی است با ناراحتی و اندوه از 
روزگار تیره صنعت برق می گوید و در پاسخ به این 
پرسش  نامه اتاق بازرگانی که واقعا در این صنعت 
نشریه  دیگر همچون  برخی  چه می گذرد می گوید 
نیفتادن واحدهای  و  ماندن  شما می پرسند معجزه 
فعال در این صنعت چیست؟ باید بدانید و مدیران 
ارشد سیاسی و اقتصادی کشور نیز باید بدانند که 
در همین سال های تازه سپری شده 500 واحد از 
از پای درآمده اند  ۱00 واحد فعال در صنعت برق 
است.  مانده  خالی  صنعت  مجموعه  در  جایشان  و 
نامه اتاق بازرگانی با با آقای باقری گفت وگو کرده 
این  است  خواسته  او  از  پرسش  نخستین  در  و 

سختی  سال های  از  پس  که  کند  باز  را  معماگونه 
خود  بدهی های  و  دولتی  شرکت های  و  دولت  که 
درحالی که  و  نمی دهند  خصوصی  واحدهای  به  را 
سال هاست گفته می شود اعضای سندیکای صنعت 
برق دیگر توانایی ادامه کار ندارند چگونه است که 
این واحدها فعالیت دارند مرگ خاموش 50  هنوز 
درصد کارخانه ها باقری می گوید: این طور نیست که 
بنگاه های فعال در صنعت برق هنوز زنده اند.  همه 
نیمی از هزار بنگاه موجود سال های پیش به مرور 
از این فعالیت بازمانده و رفتن را بر ماندن ترجیح 
دادند. کار این بنگاه ها دیگر پیش نمی رفت و دخل 
و خرج نمی خواند و مدیران و مالکان بنگاه ها گرفتار 
هم  امروز  تا  نداشتند.  را  کار  ادامه  توانایی  و  شده 
مرگ  می رسد  نظر  به  و  نبوده  کم  بنگاه ها  تلفات 
نزدیک به 500 واحد در این صنعت را باید جدی 
فرض کرد. این فعال ارشد حوزه برق می گوید: 50 
درصد باقی مانده واحدهای فعال سال های  قبل نیز 
با کمتر از 30 درصد و یاحتی کمتر از 25 درصد 
ظرفیت فعالیت می کنند و دیری نمی کشد که این 
وضعیت  این  ادامه  و  فعلی  شرایط  در  نیز  واحدها 
ارائه شده در  آمارهای  به  اگر  بازمی مانند.  از رفتن 
سرعت  که  می بینیم  کنیم  نگاه  خوب  صنعت  این 
تعطیلی بنگاه ها بیشتر شده است و این جای نگرانی 
دارد. چرا به این روزگار رسیدیم؟ چرا درحالی که 
بالنده ای  و  بزرگ  بازار  برق  انرژی  مثل  کاالیی 
می تواند  ایران  می شود  گفته  و  دارد  داخل  در 
صادرکننده بزرگ برق به کشورهای همسایه باشد، 
توضیح  باقری  رسید؟  راه  از  سخت  روزهای  این 
می دهد: واقعیت تلخ این است که اقتصاد ایران در 
کلیت خود با بحران، نارسایی، کاستی و کجی های 
بدترین  از  یکی  است.  مواجه  ساختاری  و  بنیادین 
ایران که شاید سرچشمه بقیه  بحران ها در اقتصاد 

تصمیم گیری  نظام  در  بحران  است  شده  مشکالت 
اقتصادی در باالترین سطح و در اقتصاد کالن است. 
نمی خواهم بگویم که کشورهای دیگر تنگنا ندارند 
می توان  اما  است  منظم  و  مرتب  آنها  چیز  همه  و 
و  مشکالت  کردن  برطرف  برای  کشوری  هر  گفت 
فراهم  را  نسخه هایی  مشکالت  تکرار  از  جلوگیری 
سیاستمداران،  عمل  و  اندیشه  برآیند  که  کرده 
ایران  در  است.  اقتصادی  فعاالن  و  اقتصاددانان 
متاسفانه نسخه ای که در سطح کالن برای مداوای 
اقتصاد بیمار داده می شود فاقد اثربخشی و کارایی 
برای درمان است. این بحران سیاستگذاری داخلی 
سرچشمه مشکالت صنعت و خدمات و کشاورزی 
شده و صنعت برق نیز از این وضعیت بد بی نصیب 
نمانده است. اما در دهه ۱390 به دالیل گوناگون 
و به ویژه به دلیل استقالل طلبی ایران و ایستادگی 
بار  دو  ایران  تحریم  اندوه بار  داستان  برابر غرب  در 
کارکردی  دراوج  روزها  این  که  است  افتاده  اتفاق 
تحریم ها هستیم. ابعاد تحریم به مرور آشکارتر شده 
خانواده  اقتصاد  کالن،  اقتصاد  بر  آن  پیامدهای  و 
به  برق  صنعت  می شود.  پدیدار  بنگاه ها  اقتصاد  و 
بحران  پیامدهای  از  نیز  بزرگ  صنعت  یک  مثابه 
و  دیده  آسیب   تحریم  بحران  و  تصمیم گیری  در 
درحالی که این صنعت می توانست در برابر تحریم از 
خود صیانت کند اما این اتفاق نیفتاده است. روندها 
و  سال  هر  تنگناها  می بینیم  می کنیم  نگاه  که  را 
و  پیشین  به سال سپری شده  نسبت  دوره  در هر 
دوره پیشین بیشتر، ژرف تر و بنیادی تر شده است 
این  در  و  شده  دیروز  از  بیشتر  امروز  مشکالت  و 
شرایط نباید انتظار داشت فردای صنعت برق بهتر 
از امروز باشد. قراردادهای معوق صنعت برق ایران 
گسترده ای  و  بزرگ  چالش های  گرفتار  سال هاست 
تغییر  از هر چیز مستلزم  بیش  آنها  است که حل 

است.  این صنعت  حقوقی  و  اقتصادی  ساختارهای 
نظیر  مشکالتی  قالب  در  امروز  آنچه  حقیقت  در 
و  رکود  معوق،  بدهی های  متوقف،  قراردادهای 
برق  صنعت  بنیانهای  تضعیف  به  نقدینگی  کمبود 
در بخش های دولتی و خصوصی منجر شده، نتیجه 
آن  ابعاد  گاهی  است که  بزرگتری  بسیار  مشکالت 
نیز گسترده می شود.به نظر  اقتصاد کالن کشور  تا 
می رسد مشکالت صنعت و اقتصاد ایران در بعدی 
متاثر  و  اقتصاد کشور  بودن  کالن ریشه در دولتی 
بودن فضای کسب و کار از این اقتصاد دولتی دارد 
بنا نهاده شده  که پایه های آن بر درآمدهای نفتی 
است.ایران هم مانند بسیاری از کشورهای در حال 
گرفتاری  در  سال هاست  نفت،  به  متکی  توسعه 
مستمر خود به بیماری هلندی، هزینه های مربوط 
زیرساخت  ایجاد  و  پروژه ها  اجرای  کشورداری،  به 
را از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت تامین 
دلیل  به  که  داده  نشان  تجربه  البته  می کند. 
حکمرانان  که  دولت هایی  باالی  جاری  هزینه های 
اقتصادی کشورهایشان هستند، توسعه زیرساخت ها 
سهم کمتری از درآمدهای نفتی دارد. به هر حال 
وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی به ایجاد 
اقتصادی،  ساختارهای  در  گسترده ای  نقیصه های 
که  شده  منجر  کشور  فرهنگی  حتی  و  اجتماعی 
بخش قابل توجهی از مشکالت کنونی ناشی ازهمین 
می رسد  نظر  به  البته  است.  نابهنجار  ساختارهای 
فرهنگ تصدی دولت بر اقتصاد، در بحبوحه عوارض 
بی تردید  اما  باخته،  رنگ  آن  اجتماعی  و  اقتصادی 
الیه های  در  فرهنگی  چنین  ایجاد  از  نمی توان 
درونی اقتصاد کشور چشم پوشید. به نظر می رسد 
ایجاد فرهنگ کارفرما- پیمانکار – سازنده یکی از 
مهم ترین پیامدهای اقتصاد نفت محور و متعاقب آن 
بانک محور ایران است. کارفرما – پیمانکار بر همین 
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مقابل  در  کارفرما  عنوان  به  دولت  همواره  اساس 
قرار  سازنده  یا  پیمانکار  عنوان  به  بخش خصوصی 
انجام  جای  به  می کنند  تالش  یک  هر  و  می گیرد 
یک فعالیت منسجم در راستای تامین منافع ملی 
 – مناقصه  یک  قالب  در  را  منافع خود  دوسویه،  و 
قرارداد دنبال کنند. این نوع ارتباط البته در صنایعی 

مانند برق به دلیل نوع قراردادهای آن که عمدتا 
 )B to G )business to govermment
هسـتند، پررنـگ  تر هم شـود. چـرا کـه اصلی ترین 
صنعـت  فعـاالن  خدمـات  و  کاال  مصرف کننـده 
بـرق دولـت اسـت و منابـع ایـن کارفرمـای بـزرگ 
و قدرتمنـد، شـاهرگ اصلـی احیـا و اسـتمرار ایـن 
صنعـت محسـوب می شـود. البتـه صنعت بـرق هم 
در زمـان وفـور درآمدهـای نفتی با چالـش چندانی 
مواجـه نبـود. اما وجـوه منفـی این فرهنـگ زمانی 
خـود را نشـان داد کـه دولـت و یا به بیـان دقیق تر 
تـوازن  بـا عـدم  بـه دالیـل مختلـف  نیـرو  وزارت 
در سـاختار اقتصـادی اش مواجـه شـد. درسـت در 
همیـن زمـان فرهنـگ کارفرمـا – پیمانـکار آثـار 
خـود را در نحـوه تخصیـص منابـع بـه پروژهخ های 
در حـال اجـرا و قراردادهـای یک سـویه سرشـار از 
ریسـک نشـان داد. به طوری کـه هنـوز هـم علیرغم 
تالش سـندیکا به عنـوان نماینـده بخش خصوصی 
صنعـت بـرق برای اجرایی شـدن یک قـرارداد تیپ 
منصفانـه، وزارت نیـرو و دسـتگاه های ذیربـط آن از 
پذیـرش چنیـن قـراردادی شـانه خالـی می کنند تا 
شـاید قـدرت خـود را در جایـگاه کارفرمایـی حفظ 
کننـد. در چنیـن فضایی، هر چـه تالش های بخش 
خصوصـی بیشـتر شـد، بـه نتیجـه کمتری رسـید. 
به طوری کـه بـا وجـود چالش های گسـترده و توقف 
صدهـا قـرارداد، هنـوز هـم برخوردهـای سـلیقه ای 
در قراردادهـا، اسـناد مناقصـه و نـوع مـراودات بین 

دسـتگاه های ذیربـط دولتـی بـه بالتکلیفـی فعاالن 
صنعـت بـرق دامن زده و شـرکت های آنهـا را بیش 
از پیـش دچـار بحـران می کند.بارها دیده شـده که 
دسـتگاه های مشـابه، بـه عنـوان مثـال دو شـرکت 
توزیـع بـرق در دو اسـتان مختلـف، در مـورد یـک 
متفاوتـی  و  مغایـر  رفتارهـای  مشـکرت  موضـوع 
دارنـد کـه بـه ایجـاد زیان هـای جبران ناپذیـر برای 
پیمانـکاران و سـازندگان منجـر می شـود. ایـن نوع 
برخوردهـا وهمچنیـن سـلیقه ای بـودن قراردادهـا 
ناشـی از فرهنـگ کارفرمایـی اسـت کـه پیشـتر به 
آن اشـاره شـد. مشـکل اینجاسـت که مدیـران این 
شـرکت ها اساسـا اعتقـادی به لـزوم ایجـاد وحدت 
رویـه در مناسـبات و مبـادالت خـود ندارند.نتیجـه 
روشـن ایـن رفتار توقـف صدها قرارداد زیرسـاختی 
اگرچـه سـاماندهی موضـوع  اسـت.  بـرق  صنعـت 
قراردادهـا در سـطح کالن بـه عهـده وزارت نیـرو و 
دسـتگاه های ذیربـط اسـت، اما هنـوز هـم بـا وجود 

بحرانـی شـدن شـرایط، مقاومت هـا بـرای تدویـن، 
ابـالغ و اجرایـی شـدن یک قـرارداد تیـپ منصفانه 
کـه منافـع دو طـرف کارفرمـا و پیمانکار- سـازنده را 
دربـر داشـته باشـد، بـه خوبـی به چشـم می خـورد. 
ایـن مقاومت هـا کـه سال هاسـت در برابـر کنتـرل 
ریسـک ها وتوزیـع زیان هـای اجتماعـی قـرارداد بین 
کارفرمـا و پیمانـکار – سـازنده ادامـه داشـته، یکی از 
مهم تریـن چالش هـای پیـش روی بخـش خصوصی 
بـرای بهبـود فضای کسـب و کار اسـت. چـرا که این 
صنعـت بـرق قـرارداد تیپی با لحـاظ کـردن حداقل 
نیازهـای دو طرف معامله داشـت و زیان و رسـیک را 
تنهـا متوجه یک طرف قرارداد نمی کرد، امروز شـاهد 
چنیـن وضعیت بغرنجی در حیطـه قراردادها نبودیم.
آنچـه در طـول سـال های اخیـر رخ داد، ایـن بود که 
در سـخت ترین روزهـای اقتصاد کشـور کـه بی ثباتی 
قیمت هـا، افزایـش تـورم و ارز، جهـش بهـای اولیـه 
و کاالهـای واسـطه ای وتحریم هـا همـه بخش هـای 
صنعت برق را تحت الشـعاع قرار داده بود، کارفرمایان 
صنعـت برق تـالش کردند بـه جای مدیریـت کردن 
بحـران و حفـظ بخـش خصوصـی، ریسـک ها را بـه 
منابـع  کنند.کمبـود  منتقـل  اقتصـادی  بنگاه هـای 
مالـی در وزارت نیـرو در کنـار رکـود، تحریم، افزایش 
قیمـت ارز و مطالبـات معـوق و ده هـا چالـش دیگر، 
صنعـت برق را به شـرایط اضطرار رسـانده، اما وزارت 
نیرو به جای کنترل شـرایط و سـازماندهی منسـجم 
ذینفعـان دولتـی و خصوصـی این صنعت بـه نحوی 
کـه شـرایط را بـا کمترین هزینه ممکن پشـت سـر 
بگذارنـد چـه بایـد کـرد؟ از نایـب رئیس سـندیکای 
صنعـت برق می پرسـیم چـه کار می شـود کـرد؟ آیا 
باید دسـت روی دسـت گذاشـت تـا 500 واحد باقی 
مانـده فعـال در ایـن صنعت نیـز تعطیل شـوند و آیا 
اصـوال می تـوان کاری کـرد؟ باقری توضیـح می دهد: 

شـاید حل مسـاله دشـوار شـده صنعت برق را باید از 
جایـی بزرگتـر شـروع کـرد. اینجـای بزرگ  بـه نظرم 
نـگاه تـازه حاکمیـت یا دولـت به اداره کشـور اسـت. 
بـه ایـن معنـی کـه بایـد از همـه ظرفیت هـای ایران 
اسـتفاده شـود. واقعیـت ایـن اسـت کـه تـا امـروز از 
همـه ظرفیت هـای کشـورمان اسـتفاده نکرده ایـم و 
بـه همین دلیل اقتصاد در سـرازیری افتاده اسـت. در 
ایـران افـراد و گروه هـای شایسـته و کارآمـدی وجود 
دارنـد کـه بـر موضوع هـای گوناگـون تسـلط دارند و 
کارشناسـان ورزیـده ای شـده اند که متاسـفانه بیرون 
مانده انـد. ایـن نـگاه که دولـت می تواند گره هـای کار 
را بگشـاید را بایـد تعدیـل کـرد و از گذشـته همیـن 
ایـران درس گرفـت. دولت نمی توانـد به تنهایی کارها 
را پیـش ببـرد وهمـه ارکان نظـام و سـایر نهادها باید 
در مسـیر صیانـت و توسـعه از منافـع ملـی در یـک 
مسـیر حرکت کننـد. گام بعدی اصالح سـاختارهای 
اقتصادی اسـت. دنیای معاصر این تجربه را به دسـت 
آورده کـه اقتصـاد را بایـد بخش خصوصـی اداره کند 
و بچرخانـد و دولت هـا فقـط سیاسـتگذاری کارآمـد 
داشـته باشـند. سیاسـتگذاری ها در ایـران متاسـفانه 
غیرکارشناسـی شـده و جهـت دار اسـت و بـه توزیـع 
رانت منجر شـده اسـت. باید پرسـید در کدام کشـور 
70 درصـد فعالیت هـا در نهادهایی متمرکز شـده که 
معافیـت مالیاتـی دارند و فشـار مالیات بـر دوش 30 
درصـد فعـاالن شـناخته شـده می افتـد. ایـن راهبرد 
جـواب نمی دهـد و بایـد تعدیـل شـود. مگر می شـود 
دولـت هر جـا کم آورد به سـراغ تولیدکنـدگان بیاید 
و آنهـا را تضعیـف کنـد. ایـن چـه راهبـرد و نگاهـی 
اسـت کـه مدیران دولـت در بحران ها به سـراغ بخش 
شـناخته شـده می آینـد و می خواهنـد همـه سـود و 

دارایـی و درآمـد را مشـمول مالیـات کنند.

گذاشت  دست  روی  دست  باید  آیا   
تا 500 واحد باقی مانده فعال در این 
اصوال  آیا  و  تعطیل شوند  نیز  صنعت 
توضیح  باقری  کرد؟  کاری  می توان 
می دهد: شاید حل مساله دشوار شده 
بزرگتر  جایی  از  باید  را  برق  صنعت 
نظرم  به  بزرگ   اینجای  کرد.  شروع 
اداره  به  دولت  یا  حاکمیت  تازه  نگاه 
از  باید  کشور است. به این معنی که 
همه ظرفیت های ایران استفاده شود
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در گفتگو با مهر مطرح شد

چالش »قراردادهای متوقف« در 
صنعت برق

برق  سندیکای  برق  صادرات  کمیته  رییس 
نرخ  برای  را  تعدیل  مقوله  که  گفت:در صورتی 
نظر  در  برق  تولید  روند  در  تولید  های  نهاده 
برای  فعالیت  ادامه  به  میلی  شک  بی  نگیریم 

تولیدکنندگان صنعت برق باقی نمی ماند.
پیام باقری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بسیاری 
از قراردادهای ما به دلیل نوسانات نرخ ارز و تأثیری 
تمام  قیمت  و  تولید  نهاده های  بر  نوسانات  این  که 
این  است.  شده  متوقف  می گذارند  تولید  شده 
قراردادها طبیعتاً همچنان در حال پیگیری است تا 
مشکالت آن را حل و فصل کنیم. باید در نظر داشت 

اختیار  در  که  مسائلی  دلیل  به  قراردادها  این  که 
تولیدکنندگان نیست متوقف شده است.

صنعت  در  دار  ریشه  نقیصه  یک  با  ما  افزود:  وی 
برق به نام نبود قراردادهای تیپ رو به رو هستیم. 
در جلسات، کارگروه ها و بخش های مختلفی تدوین 
متأسفانه  که  کردیم  پیگیری  را  قراردادها  نوع  این 
می تواند  قراردادها  نوع  این  ایم.  نرسیده  نتیجه  به 
کارفرما  و  کند  کنترل  را  کارفرما  ذائقه  از  بخشی 
نمی تواند با هر سلیقه و ذائقه ای قرارداد منعقد کند 
پیمانکار  دوش  بر  را  قرارداد  مسؤولیت  بار  تمام  و 

بگذارد.
چنین  فقدان  دلیل  به  مسؤول  مقام  این  گفته  به 
شاهد  برق  صنعت  فعالیت  روند  در  قراردادهایی 
اعمال سلیقه کارفرمایان هستیم. کارفرما در نوشتن 
نفع  به  سلیقه  اعمال  مناقصه،  اسناد  نویس  پیش 
با روح قرارداد اصلی در تضاد است.  خود دارد که 
دارند  اقتصادی  توجیه  که  قراردادی  است  طبیعی 
متوقف می شود. این مساله در صنعت برق به چالش 

»قراردادهای متوقف« تبدیل شده است.
با  ایران  برق  سندیکای  صادرات  کمیته  رئیس 
مدیران  و  برق  بین سندیکای  اینکه جلساتی  بیان 
به  تا  است  شده  برگزار  نیرو  وزارت  و  توانیر  ارشد 
اگر  داشت:  اظهار  شود،  رسیدگی  قراردادها  این 
این جلسات نتیجه دهد باعث می شود قراردادهای 
توقف  این  اکنون  شوند.  فعال  دوباره  شده  متوقف 
باعث آسیب به صنعت برق می شود. در حال حاضر 
فعاالن صنعت برق تمایلی به سرمایه گذاری جدید 

ندارند.
را  تعدیل  مقوله  که  صورتی  در  داد:  ادامه  باقری 
در  برق  تولید  روند  در  تولید  نهاده های  نرخ  برای 
برای  فعالیت  ادامه  به  میلی  شک  بی  نگیریم  نظر 

تولیدکنندگان در این زمینه نمی ماند.

تعطیلی نیروگاه برق ری به علت تاثیرات آالیندگی آن بر تهران
عضو شورای شهر تهران از تعطیلی موقت نیروگاه ری به علت تاثیرات آالیندگی آن بر تهران خبر 
داد. نیروگاه برق ری به وسعت 52500 متر مربع در جاده قدیم قم- باقرشهر و در نزدیکی پاالیشگاه 

تهران واقع شده است.
حسن خلیل آبادی عضو شورا شهر تهران  از تعطیلی نیروگاه برق ری خبر داد.

وی علت تعطیلی موقت این نیروگاه را تاثیر آن بر آلودگی هوا تهران و شهرستان ری عنوان کرد.
نیروگاه برق ری به وسعت 52500 متر مربع در جاده قدیم قم- باقرشهر و در نزدیکی پاالیشگاه تهران واقع 
شده است. ماه گذشته نیز شایعاتی مبنی بر استفاده این نیروگاه 979 مگاواتی از سوخت مازوت در روزهای 

آلودگی هوا مطرح شد.



5

صنعت برق شماره  2558 11 دی 1398

سمینار زمستانه WSS در 
دانشگاه شریف برگزار می شود

برق  مهندسی  دانشکده  فرهنگی  ـ  علمی  کانون 
دانشگاه صنعتی شریف، پنجمین سری سمینارهای 
زمستانه )WSS( با موضوعات مختلف و به روز علوم 

و مهندسی کامپیوتر را برگزار می کند.
    WSS به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، رویداد
با هدف گردآوری دانشمندان، محققان و مهندسان 
به  و  ایده ها  تبادل  به منظور  جهان  سراسر  ایرانی 
توسط  شده  کسب  پیشرفت های  اشتراک گذاری 
ایرانیان در سراسر جهان در زمینه موضوعات به روز 

علوم و مهندسی کامپیوتر برگزار می شود.
از  پژوهشگرانی  میزبان  همایش  این  همچنین 
سراسر  در  برجسته  تحقیقاتی  مراکز  و  دانشگاه ها 
جهان از جمله گوگل، اسپاتیفای، دانشگاه استنفورد 
بر  عالوه  بار،  نخستین  برای  امسال  که  باشد  و... 
جهت  پوستر  بخش  شامل  کارگاه ها  و  سخنرانی ها 
ارائه دستاوردها و مقاله ها توسط پژوهشگران ایرانی 

خواهد بود.
با   )WSS( زمستانه  سمینارهای  سری  پنجمین 
موضوعات مختلف علوم و مهندسی کامپیوتر، ۱2 و 
۱3 دی ماه ۱39۸ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار 

می شود.

تعرفه برق از ابتدای سال ۹۹ 
چقدر افزایش می یابد؟ 

سخنگوی صنعت برق گفت: برای سال آینده از 
اول فروردین ماه ۹۹ به میزان 7 درصد تعرفه برق 
برای همه مشترکان افزوده می شود و مشترکان 
پرمصرف نیز که بیش از الگوی مصرف، به مصرف 
بر 7 درصد، 16 درصد  برق می پردازند، عالوه 

دیگر نیز افزایش تعرفه خواهند داشت. 
سخنگوی  مشهدی،  رجبی  مصطفی  شعارسال: 
صنعت برق کشور در نشستی خبری اظهار داشت: 
برق  تامین  محدودیت  در حدود 300 ساعت  تنها 
مدیریت  با  که  دارد  وجود  سال  گرم  های  ماه  در 
یافت؛  خواهد  کاهش  ها  محدودیت  این  مصرف، 
ندارد،  اوقات هیچ محدودیتی  در سایر  برق  تامین 
عالوه بر آن صنعت برق می تواند نیازهای جدید برق 
برقی کردن  برق،  تامین کند. سخنگوی صنعت  را 
کاهش  جهت  مناسبی  اقدام  را  ها  سیکلت  موتور 
به  موضوع  این  گفت:  و  کرد  ارزیابی  هوا  آلودگی 
بهبود هوای کالن شهرها کمک خواهد کرد و بر این 
اساس آمادگی وجود دارد تا تامین برق ایستگاه های 
شارژ انجام شود. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
شرکت توانیر با بیان اینکه "سه هزار و 250 مگاوات 
تا  گذشته  سال  مصرف  پیک  از  جدید  نیروگاه 

تا  امسال  پیک  از  گفت:  شد"،  اضافه  امسال  پیک 
 3000 حدود  نیز   99 سال  تابستان  مصرف  پیک 
بهره  مدار  به  برق  تولید  جدید  ظرفیت  مگاوات 
برداری وارد می شود. وی، از ثبت رکورد سه هزار 
و ۸74 مگاواتی با اعمال مدیریت مصرف خبر داد و 
گفت:امسال و در پیک مصرف 200 هزار تفاهنامه با 
مشترکان صنعتی، کشاورزی و سایرین برای اعمال 
مدیریت مصرف امضا شد ئ اعمال مدیریت مصرف 
در صنایع و بخش کشاورزی در زمان اوج مصرف در 
تابستان امسال نبود خاموشی برنامه ریزی شده برق 
در  افزود: مدیریت مصرف  به همراه داشت. وی  را 
تابستان امسال صادرات برق کشور براساس تعهدات 
در  آنکه رشد ۱20 درصدی  را ممکن کرد، ضمن 
و  ریزی  برنامه  معاون  به همراه داشت.  را  صادرات 
امور اقتصادی توانیر گفت: توجه نکردن به مدیریت 
پنج  نیاز  توانست  می  امسال  تابستان  در  مصرف 
هفت  که  را  جدید  های  نیروگاه  به  هزارمگاواتی 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری هم نیاز داشت، 
برای کشور به دنبال داشته باشد که اعمال مدیریت 
از  مصرف این نیاز را برطرف کرد. رجبی مشهدی 
پرداخت 350 میلیارد تومان پاداش خوش مصرفی 
و  خبرداد  امسال  پیک  در  کشاورزی  و  صنایع  به 
برق  صنعت  مشترک  میلیون   29 از  امسال  گفت: 
24 میلیون مشترک زیر الگوی مصرف، برق مصرف 
تنها  آنان  برق  تعرفه  اساس  همین  بر  و  کردند 
هفت درصد اضافه شد. وی ادامه داد: پنج میلیون 
مشترک نیز باالتر از الگو، مصرف داشتند که تعرفه 
درصد  هفت  با  که  شد  اعمال  ۱۶درصد  آنها  برای 
مابقی مشترکان تعرفه آنها23درصد افزایش داشت. 
تصریح  توانیر  اقتصادی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون 
از اول فروردین ماه 99  نیز  کرد: برای سال آینده 
به میزان 7 درصد تعرفه برق برای همه مشترکان 

افزوده می شود و برای مشترکان پرمصرف نیز که 
بیش از الگوی مصرف، به مصرف برق می پردازند، 
درصد   ۱۶ همگانی،  درصدی   7 افزایش  بر  عالوه 
وی  داشت.  خواهند  برق  تعرفه  افزایش  نیز  دیگر 
مشترک  میلیون  هشت  امسال  تابستان  در  افزود: 
مصرف  پارسال  به  نسبت  مشترک  میلیون   24 از 
کمتری از حد الگو داشتند و برهمین اساس و طبق 
به  پاداش  تومان  میلیارد   ۱0۶ نیرو  وزارت  مصوبه 
آنان پرداخت شد. سخنگوی صنعت برق به تالش 
برای ورود استارتاپ ها به موضوع مدیریت مصرف 
به صورت جدی در تابستان 99 اشاره کرد و گفت: 
پیش بینی می شود بتوان با ورود استارتاپ ها بتوان 
هزارمگاوات صرفه جویی اعمال کرد که در مجموع 
مدیریت مصرف خواهیم  از محل  هزارمگاوات  پنج 
داشت. رجبی مشهدی ضمن تکذیب مجدد افزایش 
قیمت ها ناشی از حذف قبض کاغذی گفت: اگر هر 
مشترکی بتواند مستدل افزایش قبض برق ناشی از 
حذف قبض کاغذی را نشان دهد یکسال از پرداخت 
قبض معاف خواهد شد. وی افزود: پیش بینی می 
 300 بتواند  برق  کاغذی  قبض  حذف  طرح  کنیم 
همراه  به  یکسال  در  جویی  صرفه  تومان  میلیارد 
مهم  عامل  برق  صنعت  سخنگوی  باشد.  داشته 
انتشار ذرات معلق در کالنشهرها را وسایل نقلیه و 
موتورسیکلت ها برشمرد و گفت: سهم صنایع عمده 
و نیروگاه ها در آلودگی هوا حدود 23 تا 24 درصد 
است که نقش نیروگاه ها در این بین بسیارکم است. 
طبیعی  گاز  اگر  ها  نیروگاه  افزود:  مشهدی  رجبی 
مصرف کنند هیچ گونه ذرات معلقی تولید نخواهند 
کرد و نیروگاه ها تنها در شرایط اضطرار از سوخت 
عامل  است  ممکن  که  کنند  می   استفاده  مازوت 
از  استفاده  نیز  حاضر  حال  در  و  باشد  آالیندگی 
سوخت مازوت در این نیروگاه ها بسیار اندک است.
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بروکراسی سنگین بر دوش ستادی که تسهیل را 
یدک می کشد

پیشنهاد یکی از فعاالن اقتصادی 
به دولت

مازندران  نیروگاهی  برق  تولید  فعاالن  از  یکی 
با بیان اینکه دولت کاالی ما را براساس نرخ ارز 
هزار  ارزی  تسهیالت  می گوید؛  کند،  خریداری 
تومانی از دولت دریافت کردم اما برای بازپرداخت 

انتظار دارند که با ارز بازار آزاد تسویه کنم.
در  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  فعالیت  سابقه 
کشور به سال ۸9 بر می گردد که براساس اصل ۱27 
قانون اساسی جمهوری اسالمی برای حمایت از تولید 
به ریاست وزیر صنایع و معادن و نماینده ویژه رئیس 

جمهور در امور اجرایی تشکیل  شده است. 
به دلیل گسترش فعالیت و به اصطالح برنامه ریزی برای 
با حضور  این ستاد در استان ها  رفع مشکل، فعالیت 

استانداران کشور برگزار می شود.
اینکه این ستاد تا چه حد توانسته مشکالت تولیدکنندگان 
و افراد مراجعه کننده به این مرکز را رفع کند به سراغ 
یکی از تولیدکنندگان رفتیم و با جمشید حسن پور 
مدیرعامل شرکت باران نیرو بشل که در زمینه تولید 
برق نیروگاهی فعالیت می کند، گفت وگویی داشته ایم که 

در زیر می خوانید؛
تاکنون در  آیا  با ستاد تسهیل آشنا هستید  *چقدر 

جلسات رفع موانع تولید حضور داشتید؟
یک بار برای دریافت تسهیالت ۶ میلیارد تومانی از ستاد 
معرفی شدیم که به دلیل بروکراسی سنگین دریافت 
نکردیم، سپرده گذاری یکی از موارد مطرح شده پس از 
مصوبات ستاد تسهیل بوده و همچنین در نحوه نگارش 
فاکتورها ایراداتی و درخواست های را مطرح کردند که 
به دلیل طوالنی شدن زمان پرداخت تسهیالت منصرف 

شدیم.
ویژه  به  اقتصادی  فعاالن  که  مشکالتی  *مهم ترین 

تولیدکنندگان در کشور با آن مواجه هستند؟ 
95 درصد هزینه های ما بر اساس منابع ارزی تامین 
می شود و انتظار داریم که دولت کاالی ما را هم براساس 
نرخ ارز خریداری کند، اما با این روند امکان ادامه تولید 

وجود ندارد
هر تولید کننده مشکالت خاص خودش را دارد، بنده 
در بخش تولید برق با چالش های جدی مواجه هستم، 
دولت در خرید محصول ما که تولید برق است بر اساس 
نیازهای خودش عمل می کند، عمده مشکل بنده خرید 
تکلیفی برق بدون در نظر گرفتن منافع تولیدکننده از 
جانب دولت، بیشترین هزینه های ما برای تولید منابع 
ارزی است، ارز از پنج سال گذشته تاکنون روند صعودی 
را در پیش گرفته و به ۱2 برابر رقم سال 93 رسیده اما 

دولت کاالی ما را تکلیفی خریداری می کند.
چه  اخیر  سال های  در  ارز  نرخ  افزایش  به  توجه  *با 

انتظاراتی از دولت دارید؟
95 درصد هزینه های ما بر اساس منابع ارزی تامین 
می شود و انتظار داریم که دولت کاالی ما را هم براساس 
نرخ ارز خریداری کند، اما با این روند امکان ادامه تولید 
وجود ندارد. امکان تامین هزینه روغن برای ما وجود 
کردن  وارد  امکان  ارز  قیمت  افزایش  وجود  با  ندارد، 

دستگاه ها فراهم نیست، در حال حاضر توقف تولید برق 
برای ما مقرون به صرفه تر از زمان فعالیت است. 

آیا رایزنی هایی برای صادرات انجام داده اید؟
تصویب  وجود  با  اداری  سنگین  بروکراسی  دلیل  به 
مجلس آئین نامه های آن از جانب دولت اجرا نمی شود.

*آیا مقررات تصویبی به نفع تولیدکننده است؟ این 
موضوع در ستاد تسهیل استان مطرح شده است؟ 

نمی دهد؛  را  قوانین  این  کردن  اجرایی  اجازه  دولت 
بنده ۱0 نامه برای استاندار و معاونانش ارسال کردم 
اما پاسخی دریافت نکردم و برای مالقات حضوری هم 
مراجعه کردیم که زمینه آن  فراهم نشده است، در کشور 
70 هزار مگاوات برق مصرف می شود اما سهم تولیدی 
استان مازندران به 2هزار مگاوات رسیده است، سهم ما از 
تولید برق به چهار تا پنج درصد کل کشور رسیده است.
دیگر  از  تولید  برابر  دو  اندازه  به  ما  تابستان  ایام  در 
است  ممکن  می کنیم،  وارد  برق  کشور  استان های 
استان های دیگر کشور نتوانند برای تامین نیازمندی های 

برق با مسؤوالن استانی همکاری کنند. 
استان  در  برق  بخش  در  سرمایه گذاری  بحث  *در 

مازندران چه اقداماتی انجام شده است؟ 
سرمایه گذاری مناسبی در بخش برق استان مازندران 
نیروگاه  به  مجهز  استان ها  بیشتر  است،  نشده  انجام 
شده در تنها نقطه ای کشور که نیروگاه جدیدی احداث 
نشده مازندران است، سرمایه گذاری خاصی برای بخش 
نیروگاهی استان انجام نشده و سرمایه گذاران هم مورد 

حمایت قرار نگرفتند.
شرکت ما به دلیل  عدم خرید برق توسط دولت تعطیل 
شده است در تابستان هم درخواست دارند که با ۱00 
امکانپذیر  ما  برای  روند  این  و  کنیم  کار  توان  درصد 
تومان   2۸ را  ما  تولیدی  برق  امسال  دولت  نیست، 
خریداری می کند و به طور متوسط ۸0 تومان به مردم 
می فروشد، قیمت برق هم باید واقعی شود چرا دولت از 

جیب خودش پرداخت کند.
*شما برای کاهش هزینه تولید چه برنامه ریزی داشته 

اید؟
هزینه های ما به دلیل وارداتی بودن دستگاه ها ارزی است 
و امکان کاهش آن تنها بستگی به مساعدت دولت دارد.

 برای اخذ تسهیالت چه اقداماتی انجام دادید؟
بنده به دولت هر کیلو وات ساعت ۱00 تومان فروختم 
همان موقع از دولت دالر هزار تومانی دریافت کردم االن 
حاضر هستم همان دالر را به قیمت 4 هزار و 200 تومان 
به دولت برگردانم اما  دولت انتظار دارد که دالرها را با 
قیمت بازار آزاد برگردانیم که در حال حاضر برای ما 

امکانپذیر نیست.
تسهیالت ارزی هزار تومانی از دولت دریافت کردم اما 
برای بازپرداخت انتظار دارند که با ارز بازار آزاد تسویه 
کنم، بنده حاضر هستم که با ارز 4 هزار و 200 تومانی 
دیونم را به دولت برگردانم اما این درخواست هم مورد 
تایید قرار نمی گیرد، من ۱۱ میلیون دالر تسهیالت 
ارزی دریافت کردم اما با افزایش قیمت ارز محصوالت ما 

افزایش پیدا نکرده است.
حتی به بانک پیشنهاد دادم که حاضرم پس از تبدیل 
با سود 30 درصد دیونم را  به ریالی  ارزی  تسهیالت 

پرداخت کنم اما
دولت انتظار دارد که دیون تسهیالت ارزی دالر هزار 
تومانی را به قیمت ارز ۱3 هزار تومانی پرداخت کنم 
که این رقم در توان بنده به عنوان تولید کننده ای که 

محصولم را تکلیفی خریداری می کنند نیست.
قبول نمی کنند، دولت انتظار دارد که دیون تسهیالت 
ارزی دالر هزار تومانی را به قیمت ارز ۱3 هزار تومانی 
پرداخت کنم که این رقم در توان بنده به عنوان تولید 
کننده ای که محصولم را تکلیفی خریداری می کنند 

نیست.
متن کامل

https://www.farsnews.com/news/13981011000045/%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D8%AF%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2
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شرکت یاسان صادرکننده نمونه استان مرکزی شد 
شرکت یاسان در بیست و سومین سالروز ملی صادرات به عنوان صادرکننده نمونه استان مرکزی در سال 

9۸ انتخاب شد.
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فعال سازی کمیته مشترک 
بازرگانی ایران و دانمارک

معاونت بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران در نظر دارد کمیته مشترک 

بازرگانی ایران و دانمارک را فعال سازی کند. 
با  تجارت  سابقه  که  افرادی  کلیه  از  راستا  این  در 
برای  می شود  دعوت  دارند،  را  دانمارک  کشور 
ثبت نام و حضور در جلسه ای که تاریخ آن متعاقبا 
اعالم می شود، با شماره ۸57323۸۸ تماس بگیرند.

سومین همایش راهکارهای 
توسعه فرهنگ صنعتی  برگزار 

می شود 
کارآفرینی،  و  مقاومتی  اقتصاد  روز  آستانه  در 
سومین همایش ملی »راهکارهای توسعه فرهنگ 
صنعتی« با هدف هم افزایی بخش های فرهنگی و 
صنعتی کشور روز دوشنبه 28 بهمن 1۳۹8 از 
ساعت 14 الی 18:۳0، در محل مرکز همایش هاي 

سازمان مدیریت صنعتی برگزار مي گردد. 
بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  می توانند  عالقمندان 
در این خصوص با دبیرخانه همایش با شماره تلفن 
۸۸۶04222 داخلی 4330 تماس حاصل نموده و یا 
به تارنمای http://excellence.imi.ir  مراجعه 

کنند. 

فعال سازی کمیته مشترک 
بازرگانی ایران و لبنان

معاونت بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران در نظر دارد کمیته مشترک 

بازرگانی ایران و لبنان را فعال سازی کند. 
با  تجارت  سابقه  که  افرادی  کلیه  از  راستا  این  در 
برای ثبت نام  لبنان را دارند، دعوت می شود  کشور 
اعالم  متعاقبا  آن  تاریخ  که  جلسه ای  در  حضور  و 

می شود، با شماره ۸57323۸۸ تماس بگیرند.

فراخوان حضور در پاویون 
سندیکا در دوازدهمین 

نمایشگاه بین المللی انرژي هاي 
تجدیدپذیر

انرژی های  بین المللی  نمایشگاه  دوازدهمین 
به  انرژی  صرفه جویی  و  بهره وری  تجدیدپذیر، 
انرژی های  تخصصی  رویداد  مهمترین  عنوان 
تجدیدپذیر کشور روزهای 6 الی ۹ اسفند سال 
جاری به همت وزارت نیرو و سازمان انرژی های 
با  )ساتبا(  برق  انرژی  بهره وری  و  تجدیدپذیر 
حمایت سندیکا و تشکل های مرتبط، در محل 
برگزار  تهران  بین المللی  نمایشگاه های  دائمی 

می شود. 
هماهنگی  گذشته،  سنوات  موفق  تجربه  طبق 
در  سندیکا  عضو  شرکت های  حضور  برای  الزم 
انرژی های  کمیته  پاویون  بنام  مستقل  فضای  یک 
بعمل  نمایشگاهی  با تجهیزات  تجدیدپذیر سندیکا 
آمده و شرکت های عضو می توانند با پرداخت مبلغ 
۱9۸0000 ریال به ازای هر متر مربع، در مجموعه 

غرفه های پاویون مذکور شرکت کنند. 
به  توجه  با  می شود  دعوت  عضو  شرکت های  از 
صورت  در  شده،  گرفته  نظر  در  فضای  محدودیت 
از  را  مربوطه  فرم  نمایشگاه  در  حضور  به  تمایل 
سایت سندیکا دریافت و پس از تکمیل به دبیرخانه 
هماهنگی های  برای  یا  فرمایند  ارسال  سندیکا 
باقرپور  نمایشگاه های سندیکا )خانم  امور  با  بیشتر 

داخلی۱۱3( تماس حاصل فرمایند. 
آدرس  به  نمایشگاه  سایت  در  بیشتر  اطالعات 

www.enrgysaving.ir قابل مشاهده است.
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9

یادداشت

دو  از  یکی  به  می توانند  شرکت ها  تمام  تقریبا 
استراتژی ساده سازی قیمت یا محصول روی آورند 
و به موفقیت برسند )کاهش شدید قیمت محصول 
ساده  محصولی  ارائه  یا  رقبا  مقابل  در  خدمات  و 
و  باشد  لذت بخش  آن  از  استفاده  که  کاربردی  و 
مشتریان را جذب خود کند(. با این حال، بسیاری 
به  نهایت  در  و  نمی کنند  حرکتی  چنین  آنها  از 
مشکالت فراوانی دچار می شوند. یکی از دالیل این 

موضوع، گرفتار شدن به تله مهارتی است.
تئودور لویت، در یکی از معروف ترین مقاالت تاریخ 
»نزدیک بینی  نام  با  ریوو  بیزینس  هاروارد  مجله 
بازاریابی« چنین استدالل می کند که شرکت ها باید 
به جای تولید محصوالتی خاص، به تامین نیازهای 
سال  مقاله،  این  انتشار  )تاریخ  بپردازند  مشتریان 

آمریکایی  شرکت  نگرشی،  چنین  با  است(.   ۱9۶0
قدیمی پن سنترال، به جای آنکه خود را به عنوان 
یک شرکت ریلی بشناسد، باید توجه می کرد که در 
صنعت حمل ونقل فعال است. با این تحلیل، زمانی 
که سفرهای هوایی افزایش یافت، باید وارد این بازار 

هم می شد.
چنین  عموما  کسب وکار،  استراتژی  کارشناسان 
مانند  شرکتی  گرفته اند.  سخره  به  را  دیدگاهی 
هوایی  خط  یک  اداره  از  دانشی  چه  پن سنترال 
می آیند  پدید  زمانی  شرکت ها  محصوالت  داشت؟ 
داشته  ظهور  برای  دلیلی  و  متمایز  تخصصی  که 
از  شرکت ها  امتناع  و  اکراه  حساب،  این  با  باشند. 
باشد:  داشته  خوبی  دلیل  است  ممکن  ساده سازی 
آنها مهارت ها یا فرهنگ الزم برای ورود به یک بازار 

جدید را ندارند. آیا منطقی بود که در سال ۱94۸، 
زنجیره ای  رستوران  لوکس ترین  و  بزرگ ترین 
رستوران های  مجموعه  راه اندازی  به  اقدام  آمریکا 
مک دونالد  مانند  شده ای  ساده سازی  و  ارزان قیمت 
کند؟ احتماال نه. مهارت هایی که باعث می شود یک 
شرکت قابلیت ارائه یک محصول یا خدمت پیچیده 
بازار  از ورود به یک  را به دست آورد، اغلب آن را 

بسیار ساده تر سلب صالحیت می کند.
تاریخی توجه کنید. در  این حال، به سه تجربه  با 
تخصصی  به  توجه  با  اچ پی  شرکت   ،۱9۸0 دهه 
به  داشت،  پیشرفته  لیزری  پرینترهای  در  که 
سرعت تبدیل به بزرگ ترین پرینترساز جهان شد. 
چاپ  کیفیت  با  جوهرافشان  پرینترهای  که  زمانی 
بر  سلطه  به  شروع  نازل  بسیار  قیمتی  اما  پایین تر 
ونکوور  ناشناس در  اچ پی یک شرکت  بازار کردند، 
پرینترهای  با  بتواند  تا  کرد  تاسیس  واشنگتن 
لیزری خودش )واقع در شهر بویزی آیداهو( رقابت 
کسب وکار  سنتی  بازی  امکان  اقدام،  این  با  کند. 
به سمت  بویزی  تولیدی شهر  عملیات  فراهم شد. 
بازارهای خاص پیش رفت و پرینترهای پیچیده تری 
)بزرگ تر، سریع تر و دارای کیفیت باالتر( تولید کرد. 
و مشتریان  بودند  گران تر  این محصوالت  که  البته 
نصیب  باالتری  سود  حاشیه  اما  نداشتند  چندانی 
عملیاتی  واحد  زمان،  همین  در  می کردند.  شرکت 
داشتن  نگه  پایین  ضمن  توانست  ونکوور  در  واقع 
پرینترهای  کار  سرعت  بر  هزینه ها،  و  قیمت ها 
سایر  و   )Canon( کنون  با  و  بیفزاید  جوهرافشان 
تدریج  به  کند.  رقابت  بازار  تازه وارد  شرکت های 
پرینترهای جوهرافشان توانستند نیازهای بازار انبوه 
را تامین کنند و پرینترهای لیزری متمرکز بر بخش 
بسیار محدود و خاصی از بازار شد. اچ پی که در هر 
دو حوزه فعالیت خوبی داشت، توانست رهبری بازار 

را حفظ کند.
یک  از  کمیاب  نمونه ای  کامپیوتر،  حافظه  صنعت 
رهبر قدیمی بازار است که موفقیت در محصوالت 
جدید و ساده تر را از طریق یک انشعاب ناخواسته 
تجربه کرد. شرکت کوانتوم، بزرگ ترین تولیدکننده 
دیسک های حافظه ۸ اینچی کامپیوتری در آمریکا 
ساده تر  دیسک های  با ظهور  دیسک ها  این  اما  بود 
25/ 5 اینچی منسوخ شدند. این شرکت، محصول 
معرفی  بعد  سال   4 را  خود  اینچی   5  /25 جدید 
سال  در  صورت،  هر  در  بود.  دیر  بسیار  که  کرد 
۱9۸4، تعدادی از کارکنان کوانتوم تصمیم به ترک 
پی دی سی  نام  با  دیگری  شرکت  تاسیس  شرکت، 
و   )Plus Development Corporation(
گرفتند.  اینچی   3  /5 حافظه  دیسک های  تولید 
کوانتوم پیشنهاد تامین مالی شرکت جدید را ارائه 
اختیار گرفت.  را در  مالکیت آن  کرد و ۸0 درصد 
پی دی سی دیسک های حافظه جدید را طراحی کرد 
اما عملیات تولیدی آن را به واحدی از ماتسوشیتا 
فروش  بعد،  سال   3 کرد.  برون سپاری  ژاپن  در 
دیسک های حافظه ۸ و 25/ 5 اینچی کوانتوم کامال 
با هوشمندی 20  این شرکت  اما  بود  متوقف شده 
درصد سهام باقی مانده پی دی سی را هم خریداری 
کرد. پس از آن، مدیر پی دی سی را به عنوان مسوول 
کل شرکت منصوب کرد، واحدهای تولیدی قدیمی 
را تعطیل کرد، اما توانست نشان تجاری کوانتوم را 
زنده نگه دارد. کوانتوِم جدید تبدیل به بزرگ ترین 
تامین کننده دیسک های حافظه جهان شد، در سال 
و سومین  گذاشت  فروش  به  را  200۱ سهام خود 
دگردیسی خود را، این بار به عنوان رهبر محصوالت 
کرد.  آغاز  فیلم(  و  نوارکاست  )مانند  نواری  حافظه 
مثال آخر. دهه ها بود که شرکت الن برادلی )ای بی(، 

رهبر بازار در صنعت خود بود. متن کامل

تامین مهارت های الزم برای ساده سازی

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3610397-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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نگاه آخر

قشم بزرگ ترین جزیره ی ایران است که در خلیج 
طبیعی  و  گردشگری  جاذبه های  دارد.  قرار  فارس 
این جزیره در ایران همتا ندارد و هر گردشگری را 
به سمت خود جذب می کند و اگر اهل سفر هستید 
از  و  به قشم سفر کرده  توصیه می شود که حتماً 

زیبایی های این جزیره لذت ببرید.

بهار قشم در فصل زمستان

https://www.mehrnews.com/photo/4811156/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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