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فهرستیک بام و دو هوا

موسی غنی نژاد/ دنیای اقتصاد
و  مفاهیم  به  روشنفکران  برخی  رویکرد 
ارزش هایی مانند آزادی و رقابت مصداق بارز 
در  آنها  است.  هوا  دو  و  بام  یک  ضرب المثل 
حوزه سیاست و اجتماع به شدت از آزادی و 
رقابت دفاع می کنند؛ اما وقتی نوبت به اقتصاد 

می رسد، موضع متفاوتی می گیرند.
بررسی این رفتار متناقض می تواند روشنگر مسائل 
مهمی باشد که جامعه ما از زمان های دور گرفتار 
ما  پیشرفت  مانع  مختلف  اشکال  به  و  است  آن 
پررونق  مدرن  جامعه  سوی  به  حرکت  جهت  در 
شده است. آنها که خود را طرفداران سرسخت و 
رادیکال رای مردم و دموکراسی می دانند بحق از 
محدودیت های ناموجهی که بعضا در جهت اعمال 
سیاسی  مسووالن  انتخاب  در  مردم  آزادانه  رای 
می گویند  و  می کنند  انتقاد  می گیرد،  صورت 
گرفت  کم  دست  نباید  را  مردم  تشخیص  قدرت 
معتقدند  آنها  تلقی کرد.  ناآگاه  و  را صغیر  آنها  و 
افراد  مردم در فضای آزاد و رقابتی شایسته ترین 
را برای تصدی مقام های سیاسی انتخاب می کنند 
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سال  چند  رسم  با  مطابق   99 بودجه  الیحه 
گذشته نیمه دوم آذر ماه به مجلس شورای 
اسالمی تقدیم شد. سهم صنعت برق امسال 
عمومی  بودجه  رشد  میزان  با  متناسب  هم 
تفاوت چشمگیری  و  داشته  افزایش  کشور، 
به چشم  به سال های گذشته در آن  نسبت 
گذشته  سال  دو  یکی،  طول  در  نمی خورد. 
به  نیرو  وزارت  در  بودجه  کسری  بحران  که 
کرد  تالش  وزارتخانه  این  رسید،  خود  اوج 
ابعاد  از  ابزارهای مختلف مالی  از  با استفاده 
بدهکاری هایی که به تدریج ریشه صنعت برق 

را می خشکاند، بکاهد.
از  بهره گیری  و  اسالمی  خزانه  اوراق  واگذاری 
منابع ارزی حاصل از فروش برق، دو راهکار اصلی 
این وزارتخانه برای عبور از بحران نقدینگی بود. 
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در باب درآمدهای ارزی صنعت 
برق

ادامه از صفحه یک
هر دو راهکار البته با چالش های جدی هم مواجه 
 ۲۵ مرز  تا  گاه  خزانه  اوراق  تنزیل  نرخ  است. 
بابت تنها در  این  از  افزایش می یابد و  درصد هم 
پروژه های بزرگی که از همان ابتدای کار واگذاری 
اوراق، به عنوان منبع تامین اعتبار آن اعالم شده، 
حاصل  ارزی  هستند.منابع  بهره برداری  قابل 
حواله  قالب  در  که  دلیل  این  به  هم  صادرات  از 
و  می شود  ارائه  بخش خصوصی  صاحبان  به  ارزی 
ناشی  بانکی  دردسرهای  انبوه  در  پول  جابه جایی 
این  اقتصادی  فعاالن  برعهده  تحریمی  شرایط  از 
چندان  مالی  تامین  ابزار  می گیرد،  قرار  صنعت 
آن  جدی تر  مشکل  نمی شود.اما  محسوب  راحتی 
است که صنعت برق برای گذران امورات، توسعه 
کم جان و کمرنگ زیرساخت ها و تامین نقدینگی 
پیش پرداخت هایش  و  پرداخت ها  برای  نیاز  مورد 
چاره ای جز اتکا به این دو روش عمده ندارد. حاال 
فعاالن بخش خصوصی در حوزه های مختلف تالش 
بهبود  بودجه  در  را  مالی  منابع  شرایط  می کنند 
به  هم  را  رو  پیش  دشوار  سال  شاید  تا  ببخشند 

نحوی پشت سر بگذارند.
در این میان، اما سهم خواهی ها به ویژه از درآمدهای 
ارزی حاصل از فروش برق ابعاد گسترده تری دارد. 
ارزی  درآمدهای  که  است  آن  اهمیت  حائز  نکته 
وزارتخانه  این  تنفسی  مفر  تنها  نیرو عمال  وزارت 
صنعت  تامین  زنجیره  کل  در  امور  پیشبرد  برای 
یک  در  درآمدها  این  کردن  متمرکز  است.  برق 
بلکه  است،  غیرمنطقی  و  غیرقانونی  نه تنها  بخش 
می تواند آثار زیانبار گسترده ای در پی داشته باشد.  

اینکه تهاتر مطالبات و بدهی های بخش خصوصی 
سال  چند  طول  در  موثر  راهکار  یک  به عنوان 
امری  بی شک  گرفته،  قرار  استفاده  مورد  اخیر 
درآمدهای  ارزی  تهاتر  اما  است.  انکار  غیرقابل 
ارزی  بدهی  با  برق  خریدار  به عنوان  نیرو  وزارت 
توسعه  صندوق  به  بخش خصوصی  نیروگاه های 
در  را  برق  صنعت  بحران  ابعاد  می تواند  ملی، 
سطحی ملی گسترش دهد.در طول یک سال اخیر 
گسترده ای  تالش های  توزیع  و  انتقال  حوزه  در 
جبران  منظور  به  مگاپروژه هایی  تعریف  برای 
برق  صنعت  زیرساختی  و  توسعه ای  عقب ماندگی 
با بهره گیری از درآمدهای ارزی وزارت نیرو شد. 
گسترده ای  بسیار  نقدهای  اگرچه  بخش خصوصی 
پذیرش  با  اما  داشت،  مگاپروژه ها  این  ساختار  به 
این نکته که دست وزارت نیرو برای تامین مالی 
ریالی پروژه ها بسته است، به مشارکت در آنها تن 
برای  ارزی  تهاترهای  برای  اقدامی  هر  داد.حاال 
تسویه بدهی های ارزی نیروگاه ها که البته عمدتا 
عمومی  نهادهای  یا  مالی  موسسات  مالکانشان 
هستند، به نوعی دهن کجی به چالش های گسترده 
به عنوان  برق  صنعت  توزیع  و  انتقال  بخش های 
ارزش  است که  اشتغال زا  و  حوزه ای ساخت محور 
سایر  افزوده  ارزش  متوسط  برابر  افزوده ای هشت 

صنایع ایجاد می کند.
و گسترده  فراگیر  بحران  برق یک  بحران صنعت 
حوزه  یک  در  بحران  این  از  بخشی  حل  است. 
کوتاه  زمانی  در  و  سادگی  به  می تواند  خاص 
تمامیت برق را به عنوان یک صنعت استراتژیک و 
زیرساختی نابود کند. نیروگاه ها بدون شک یکی از 
کلیدی ترین بخش های کشور محسوب می شوند، 
و  بهینه  فعال،  توزیع  و  انتقال  خطوط  بدون  اما 

رفت.صنعت  بین خواهد  از  نیروگاه ها عمال  این  مگاواتی  هزار  در ظرفیت ۸۰  تولید شده  برق  فراگیر، 
برق یک پیکره جامع، فارغ از تولید، انتقال و توزیع است که برای عبور از بحران نیازمند جامع نگری 
و رویکرد ملی است. این رویکرد بی شک با مصادره درآمدهای ارزی حاصل از فروش برق به نفع یک 
بخش خاص مواجه خواهد شد چرا  که این تهاتر تراز جریان مالی صنعت برق را به نفع موسسات مالی 
خارج صنعت منفی کرده و درآمدهای ارزی صنعت برق را از چرخه مالی این صنعت خارج می کند.  نباید 
این نکته را فراموش کرد که صنعتی که امروز به دلیل قیمت تکلیفی برق، با کسری بودجه حدود ۵ 
هزار میلیارد تومانی در سال مواجه است، در صورت سرازیر درآمدهای ارزی اش برای تسویه بدهی های 
ارزی یک بخش  خاص، باید در انتظار ۱۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و در نتیجه توقف توسعه 
زیرساخت ها، زمینگیر شدن شرکت های سازنده، پیمانکار، مشاور و تامین کننده و در نهایت ایجاد موج 

گسترده ای از بیکاری و ورشکستگی باشد.
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 به رغم تحریم ها محقق شد؛

افزایش 3250 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی و 1600 کیلومتر 
خطوط برق قدرت

سخنگوي صنعت برق گفت: در سال جاري به رغم تحریم ها 3250 مگاوات نیروگاه جدید و 1600 
کیلومتر شبکه انتقال وارد مدار بهره برداري شده است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، مصطفي رجبي مشهدي افزود: در بخش مدیریت مصرف 
امسال حدود 3 هزار و ۸74 مگاوات از پیک تابستان را کاهش دادیم و مدیریت مصرف از نوع پایش پذیر، 

قابل اتکا و با هماهنگي روزانه دیسپاچینگ و شرکت هاي توزیع برق انجام شد.
وی، عدم خاموشي گسترش یافته طي ۱6 سال متوالي در شبکه برق کشور را برآیندي از تالش جمعي 
مجموعه برق کشور عنوان کرد که باعث شد این صنعت پر افتخار حداقل ۱۲ کشور اروپایي، آمریکا و دیگر 
کشورها که طي 3 تا 4 سال اخیر با خاموشي گسترش یافته روبرو شدند را به لحاظ کلیدي ترین شاخص 
پیشرفت و توسعه بخش برق یعني امنیت و پایایي شبکه، پشت سر بگذارد. سخنگوي صنعت برق در تبیین 
اقدامات صنعت برق در سال رونق تولید اظهار داشت: ما توانستیم در سال جاري به رغم تحریم ها ۱۰۰هزار 
مگاوات ظرفیت نیروگاهي را تعمیر و 3 هزار و۲۵۰ مگاوات نیروگاه جدید به همراه ۱۰ هزار مگاولت آمپر 

ترانسفورماتور قدرت و ۱6۰۰ کیلومتر شبکه انتقال را وارد مدار بهره برداري کنیم.
           

  

ایجاد دفاتر صادرات کاال های 
صنعت آب و برق در خارج از 

کشور
مدیرعامـل سـاتکاب بـا تاکیـد بـر ماموریت 
ابالغـی توسـعه در زمینـه صـادرات خدمـات 
فنـی و مهندسـی بـه خـارج از کشـور، گفت: 
سـاتکاب با راه انـدازی دفاتـر ثابـت در خارج 
از کشـور در تـالش برای سـاماندهی و فعالیت 
هرچـه بیشـتر شـرکت های ایرانـی در بـازار 

کشـور های هـدف اسـت.
به گـزارش بـرق نیوز،دفاتـر ثابـت صـادرات خدمات 
بـرق در خـارج  و  و کاالی آب  و مهندسـی  فنـی 
از کشـور راه انـدازی شـده و بـا تـالش متخصصـان 
داخلـی، ایران توانسـته اسـت در میان چهار کشـور 

قـرار  جهـان  گازی  ژنراتور هـای  توربیـن  سـازنده 
. د بگیر

 صنعـت آب و بـرق در گذشـته وابسـتگی زیـادی 
بـه واردات داشـته اسـت، در سـال ۱347 دفاتـری 
در خـارج از کشـور بـه منظـور واردات تکنولـوژی 
و کاال هـای مـورد نیـاز صنعـت آب و بـرق ایجـاد 
شـده بـود، ولـی توانمنـدی متخصصـان داخلـی و 
دسـتاورد های ایـن صنعـت در طـی سـالیان اخیـر 
موجب شـده اسـت تا سـاتکاب ماموریـت پیدا کند 
کـه دفاتری در خارج از کشـور طبـق مصوبه مجمع 
عمومـی بـرای صـادرات دانـش فنـی و تجهیـزات 

تولیـدی حـوزه آب و بـرق ایـران ایجـاد کند.
در ایـن بـاره، محمدولـی عالءالدینـی - مدیرعامـل 
تهیـه  و  شـرکت مادرتخصصـی مدیریـت سـاخت 
بـه  تاکیـد کـرد:   - )سـاتکاب(  بـرق  و  کاالی آب 
تعبیـری صنعـت آب و بـرق کشـورمان کـه پیـش از 
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با نزدیک شدن به توافق تجاری؛ 

صعود جهانی دالر از سر گرفته 
شد

شاخص دالر پس از افت محسوس دیروز مجددا 
صعودی شد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، انتظار می رود تا 
سرانجام پس از هفده ماه جنگ تجاری، دو اقتصاد 
فاز  امضای  سر  بر  هفته  این  پایان  تا  جهان  بزرگ 
واحد  بندی  جمع  یک  به  تجاری  توافق  نخست 
این  برای  چین  وزیر  نخست  تا  است  قرار  برسند. 
کار راهی واشنگتن شود و استیون منوچین، وزیر 

خزانه داری آمریکا از گفتگوی خود با طرف چینی 
خبر داده است.

از شدت  اگر چه  این حال در منطقه خاورمیانه  با 
تنش ها به میزان قابل توجهی کاسته شده است اما 
برخی ریسک ها هنوز به قوت خود باقی مانده اند. 
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در دیدار با محمد بن 
بودن  مصمم  بر  سعودی  عربستان  ولیعهد  سلمان، 
فارس  خلیج  به  نظامی  نیروی  ارسال  به  کشورش 
تاکید کرده و پارلمان ژاپن نیز با اختصاص بودجه 

برای تامین مالی این کار موافقت کرده است.
سی  بی  آر  موسسه  در  بازار  تحلیل گر  کول،  آدام 
نقاط  با کاهش تنش ها در  کپیتال مارکتس گفت: 
مختلف اکنون معامله گران آهسته آهسته در حال 

ثبت سفارشات خرید جدید هستند.
شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از 
ارزهای جهانی را اندازه می گیرد، در معامالت امروز 
در  و  قبل  روز  به  نسبت  درصدی   ۰.۱ افزایش  با 
سطح ۹7.۰7 واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک 

سوئیس معادل ۱.۰۲۹7 دالر اعالم شد.
روابط آمریکا با اروپا نیز بر سر مسائل تجاری کماکان 
گاز  انتقال  پروژه  تحریم  از  پس  و  است  متشنج 
روسیه به آلمان توسط آمریکا، تنش ها بین متحدان 
از  آلمان  و  گرفته  اطلس شدت  اقیانوس  دو سوی 
با هم  است  اروپا خواسته  اتحادیه  کشورهای عضو 
یک سپر دفاعی در برابر تحریم ها تشکیل دهند. از 
سوی دیگر نیز فرانسه آمریکا را تهدید کرده است 
که در صورت عملی شدن افزایش تعرفه ها، پرونده 
را به سازمان تجارت جهانی خواهد بود. برونو لو مر، 
مواضع  خواندن  غیرمنطقی  با  فرانسه  دارایی  وزیر 

آمریکا خواهان بازگشت به میز مذاکره شده است.

ایـن براسـاس نیاز های خـود وارد کننده محصوالت 
بـود، امـروز توانسـته اسـت بـا تـالش متخصصـان 

داخلـی تـوان صـادرات نیز پیـدا کند.
وی بـا اشـاره بـه این کـه در حـال حاضـر بخـش 
اعظمـی از تجهیـزات مـورد نیـاز شـرکت های آب 
و بـرق توسـط متخصصـان داخلی تامین می شـود، 
ادامـه داد: فعالیـت صـورت گرفتـه در ایـن زمینـه 
موجـب شـده اسـت تـا کشـور مـا در عرصه هـای 
مختلـف از جملـه تولیـد توربیـن ژنراتور های گازی 
بـه خودکفایـی رسـیده و در میـان چهـار شـرکت 

سـازنده توربیـن گاز جهـان قـرار بگیـرد.
عالءالدینـی بـا اشـاره بـه تـوان کامـل ایـران برای 
و  گازی  نیروگاه هـای  بخش هـای  تمامـی  سـاخت 
صـادرات آن بـه دیگر کشـورها، تاکید کـرد: همین 
توانایـی فنـی و مهندسـی متخصصـان صنعـت آب 
و بـرق ایـران موجـب شـده اسـت تا در کشـور های 
منطقـه شـاهد سـاخت تاسیسـات مـورد نیـاز ایـن 
سـوی  از  بـرق  نیروگاه هـای  جملـه  از  مناطـق 

شـرکت های ایرانـی باشـیم.
مدیرعامـل سـاتکاب بـا تاکید بـر ماموریـت ابالغی 
توسـعه در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسـی 
بـه خـارج از کشـور، گفـت: سـاتکاب بـا راه انـدازی 
دفاتـر ثابـت در خـارج از کشـور در تـالش بـرای 
سـاماندهی و فعالیـت هرچـه بیشـتر شـرکت های 

ایرانـی در بـازار کشـور های هـدف اسـت.
بنـا بـر اعـالم وزارت نیـرو، وی بـا تاکید بـر این که 
افزایـش  بـه  بـرای کمـک  واسـطه ای  دفاتـر  ایـن 
صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی و هدایـت کاالی 
بـازار کشـور های  بـه  دولتـی  و  بخـش خصوصـی 
هـدف اسـت، اظهـار کـرد: حضـور ثابت و مسـتمر 
در ایـن کشـور ها بـرای فـروش محصـوالت ایرانـی 
بسـیار مهـم اسـت؛ از ایـن رو راه اندازی ایـن دفاتر 
بـه منظـور رصـد دائـم بـازار و شناسـایی نیاز هـای 
کشـور های هـدف نقـش مهمی در توسـعه صادرات 
کاال و خدمـات فنی و مهندسـی صنعـت آب و برق 

داشـت. خواهد 
عالءالدینـی با اشـاره بـه این که آب و بـرق در صدر 
صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی کشـورمان قرار 
گرفتـه اسـت، عنـوان کـرد: ایـران در بسـیاری از 
کاال هـای صنعـت آب و بـرق دارای اسـتاندار های 
معروف تریـن  بـا  رقابـت  قابلیـت  و  اسـت  جهانـی 

نشـان های تجـاری دنیـا را داراسـت.
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سیستان و بلوچستان چشم 
انتظار ایرانیان

خبرها از افزایش تعداد روستا های در محاصره 
سیل به 500 روستا در بخش بلوچستان حکایت 
توزیع آب  مدار شبکه  از  نیز  روستا  دارد. 300 
حفاظت  کل  اداره  شده اند.  خارج  آشامیدنی 
محیط زیست استان سیستان و بلوچستان نیز 
در اطالعیه ای نسبت به احتمال خروج گاندوها 
)تمساح های پوزه کوتاه( از برکه ها هشدار داده 
اعالم شده  است. طغیان رودخانه ها دیگرخطر 

رسمی است.
شرق  جنوب  در  سیل آسا  باران  بارش  پی  در 
شده  آغاز  دی   ۱۹ پنج شنبه  شامگاه  از  که  کشور 

استان های  در  سیالب  شدن  جاری  موجب  و 
شده  هرمزگان  و  کرمان  سیستان وبلوچستان، 
تلفنی  است، حسن روحانی روز گذشته در تماس 
با استاندار سیستان وبلوچستان در جریان مسائل و 
مشکالت این استان در پی بارش های شدید و وقوع 
تسریع  برای  را  الزم  دستورات  و  گرفت  قرار  سیل 
پایگاه  گزارش  به  کرد.  صادر  امدادرسانی  روند  در 
در  رئیس جمهوری  ریاست جمهوری،  اطالع رسانی 
استاندار  موهبتی  علی  احمد  با  تلفنی  تماس  این 
و  امکانات  تمام  اختصاص  بر  سیستان وبلوچستان 
تجهیزات و هماهنگی تمامی بخش ها و دستگاه های 
به  کمک  و  سیالب ها  نهایی  مدیریت  برای  مرتبط 
اسحاق  گذشته  روز  کرد.  تاکید  آسیب دیدگان 
در  هم  رئیس جمهوری  اول  معاون  جهانگیری 
گفت وگوی تلفنی با استانداران سیستان وبلوچستان 
برای  امکانات  همه  تا  داد  دستور  کرمان  و 
شود.  بسیج  سیل  از  آسیب دیدگان  به  رسیدگی 
کشور  شرق  جنوب  در  سیل آسا  بارش های  اگرچه 
استان های سیستان وبلوچستان، کرمان و هرمزگان 
را تحت تاثیر قرار داده اما خبرها حاکی از آن است 
سایر  از  سیستان وبلوچستان  استان  در  شرایط  که 
استان ها وخیم تر است به طوری که میزان بارش ها 
برابر   ۲6 گذشته  سال  به  نسبت  استان  جنوب  در 
پشت  از  آب  شدن  سرریز  نتیجه  در  و  است  شده 

سدهای استان را در پی داشته است.
درخواست تنخواه پنج میلیارد تومانی**

روز گذشته اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت 
پیشنهاد  از  »ایسنا«  با  گفت وگو  در  کشور  بحران 
انجام  برای  دولت  به  تومانی  میلیارد  پنج  تنخواه 
کارهای امدادرسانی در سیل نیز خبر داد و تصریح 
و  اضطراری  اقدامات  انجام  برای  تنها  این  کرد: 

امدادرسانی است.

۵ ناپدید پیدا شدند**
ربیعی سخنگوی دولت هم دیروز در نشست  علی 
سیل  وقوع  درباره  خبرنگاران  با  خود  خبری 
ناپدید  نفر  پنج  کرد:  اظهار  سیستان وبلوچستان 
اما در حادثه سیل سیستان وبلوچستان یک  شدند 
عصر  البته  است.  داده  دست  از  را  خود  جان  نفر 
هالل  جمعیت  مدیرعامل  راشکی  رسول  دیروز 
احمر سیستان وبلوچستان اعالم کرد که پنج نفر از 
ساکنان روستای رادو از توابع دشتیاری چابهار در 
سیالب مفقود شدند که تیم عملیات امداد و نجات 
هالل احمر توانستند این نفرات را نجات دهند. این 
مفقودان در رودخانه و کانال روستای جماعت زهی 
پیدا و به بیمارستان منتقل شدند که حال دو نفر 

از آنها وخیم است.
بیش از سه هزار نفر امدادرسان**

استاندار  موهبتی  احمدعلی  دیروز  دیگر  سوی  از 
سه  هم اینک  که  کرد  اعالم  سیستان وبلوچستان 
در  جهادی  گروه   6۵ قالب  در  نفر   ۵۰۰ و  هزار 
و  فعالیت  به  مشغول  استان  این  سیل زده  مناطق 
پنج  فعالیت  عالوه بر  افزود:  او  هستند.  امدادرسانی 
گروه مهندسی رزمی راه سازی، تاکنون بیش از هزار 
انقالب  پاسداران  از سوی سپاه  لوازم خانگی  بسته 
به  است.  شده  خانوارها  به  تحویل  آماده  اسالمی 
روز  چند  طی  سیستان وبلوچستان،  استاندار  گفته 
اخیر بالگردهایی برای عملیات امدادرسانی و تقویت 
انبارهای اداری جمعیت هالل احمر از جمله چادر 
موادغذایی  بسته های  و  گرمایشی  وسایل  امدادی، 
اختصاص یافته است. همچنین ناوگان ماشین آالت 
سنگین استان نیز جهت نگهداری، مرمت و بهسازی 
حوادث  از  پس  شده  بسته  و  روستایی  مسیرهای 

تقویت شده است.
روستا،   ۵۰۰ ارتباطی  محورهای  قطع  موهبتی 

برق  قطع  فرعی،  مواصالتی  محور   ۲6 شدن  بسته 
توزیع آب  از مدار خارج شدن شبکه  ۱3۰ روستا، 
آشامیدنی 3۰۰ روستا در مناطق مرکزی و جنوبی، 
آسیب شدید به بخش کشاورزی از جمله باغات موز 
و مزارع در شهرستان های کنارک، چابهار و دلگان، 
قطع شبکه ارتباط تلفن در شهرستان های نیکشهر، 
فنوج، بخش هایی از دلگان، سرباز، کنارک، قصرقند 
در  مسکونی  منازل  و  معابر  آبگرفتگی  همچنین  و 
آسیب های  جمله  از  را  روستایی  و  شهری  مناطق 
مناطق سیل زده سیستان وبلوچستان  به  آمده  وارد 

برشمرد.
مسدود شدن راه ارتباطی ۵۰۰ روستا**

دفتر  مدیرکل  ارجمندی،  عباسعلی  آنچه  براساس 
کرده  اعالم  سیستان وبلوچستان  بحران  مدیریت 
روز  از  استان  روستای   ۵۰۰ ارتباط  راه  است، 
است.  شده  بسته  سیالب  براثر  تاکنون  یکشنبه 
محور   ۲6 شدن  بسته  داد:  توضیح  ارجمندی 
مناطق  در  روستا   ۱3۰ برق  شدن  قطع  ارتباطی، 
مرکزی و جنوبی سیستان وبلوچستان، از مدار خارج 
روستا،   ۱۰۰ آشامیدنی  آب  توزیع  شبکه  شدن 
باغات  جمله  از  کشاورزی  بخش  به  شدید  آسیب 
و  چابهار  کنارک،  شهرستان های  در  مزارع  و  موز 
دلگان و قطع شبکه ارتباط تلفن در شهرستان های 
نیکشهر، فنوج، بخش هایی از دلگان، سرباز، کنارک 
از جمله خسارت های سیل 3 روز اخیر  و قصرقند 
در استان بوده است. او افزود: همچنین در جریان 
در  مسکونی  واحد  هزار   ۲۰ بیش از  اخیر  سیالب 
 ۱۰۰ تا   ۲۰ خسارت  دچار  سیستان وبلوچستان 
از سیستان وبلوچستان حاکی  درصد شدند. خبرها 
از آن است که ریزش دیوار یک واحد مسکونی براثر 
بارندگی در »کهک« سراوان جان دختر پنج ساله 

سراوانی را گرفت. 



6

صنعت برق شماره  2565 24 دی 1398

یک بام و دو هوا 
دکتر موسی غنی نژاد 

ادامه از صفحه یک
این خصوص  در  و مداخالت قدرت سیاسی حاکم 
بهانه  به  اغلب  که  انتخاب  کردن گستره  تنگ تر  با 
عنوان  عمومی  مصلحت  نیز  و  صالحیت  تشخیص 
در  حقیقی  نعمتان  ولی  ندارد.  توجیهی  می شود، 
جامعه مردم هستند. از این رو آنها هستند که باید 
خود  تشخیص  و  انتخاب  به  را  خود  خدمتگزاران 
حکومتی  ذی ربط  نهادهای  و  دولت  کنند.  تعیین 
آزادانه  موظفند همانند داور بی طرف زمینه رقابت 
میان کاندیداها را فراهم آورند تا هر آن که از نگاه 
مداخله  شود.  بازی  برنده  است،  شایسته تر  مردم 
جانبدارانه داور در بازی و تاثیرگذاری روی نتیجه آن 
خالف انصاف و عدالت و ناقض حقوق و آزادی های 

خود  انتخاب  در  است  ممکن  مردم  است.  مردم 
برای  انتخابات  اینکه  به  توجه  با  اما  کنند؛  اشتباه 
صورت  معینی  زمانی  دوره  برای  سیاسی  نهاد  هر 
می گیرد، همیشه امکان تصحیح اشتباه وجود دارد 
آزمون و خطا است که مردم در مجموع  این  با  و 

مسیر درست را انتخاب می کنند.
بنابراین به بهانه اشتباه مردم نمی توان انتخاب آنها را 
محدود کرد و به جای آنها انتخاب کرد. نکته جالب 
اینجا است که روشنفکران مدافع این استدالل های 
معقول و محکم وقتی وارد عرصه مباحث اقتصادی 
و  می کند  تغییر  رویکردشان  یک باره  می شوند، 
می کنند  محکوم  را  بازار  در  مردم  انتخاب  آزادی 
بازی و نقض  بر مداخله دولت )داور( در جریان  و 
چه  راستی  به  می زنند.  تایید  مهر  رقابتی  فرآیند 
تفاوتی میان انتخاب آزادانه مردم در عرصه سیاست 
و اقتصاد وجود دارد که در یکی مردم صالحیت و 
الزم  و  ندارند  دیگری  در  و  دارند  تشخیص  قدرت 
انتخاب  تا  باشد  آنها  سر  باالی  قیمی  که  است 
اغلب  راه درست هدایت کند؟  به  و  تنظیم  را  آنها 
نظام  مخالف  چپ  سیاسی  گرایش  با  روشنفکران 
در  دولت  مداخله  بر  به شدت  و  آزاد هستند  بازار 
اقتصاد تاکید می کنند و آن را الزمه تحقق بخشیدن 
به »عدالت اجتماعی« و در جهت تامین »مصلحت 
»تنظیم  مانند  اصطالحاتی  می دانند.  عمومی« 
»قیمت گذاری  مصرف«،  الگوی  »تعیین  بازار«، 
منصفانه«، »توزیع مجدد درآمد و ثروت«، »حمایت 
از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان« و نظایر آن  که 
به شدت در کشور ما رایج است، چه معنایی به غیر 
از مداخله دولت )داور بازی( در انتخاب آزادانه مردم 
در بازی اقتصادی )بازار( دارد؟ چنین مداخالتی در 
توجیه  قابل  فرض  پیش  این  با  تنها  بازی  جریان 
است که مردم قدرت تشخیص کافی برای انتخاب 

درست در جهت مصلحت خود ندارند و الزم است 
یا  کند  تصمیم گیری  آنها  جای  به  باالسری  قیم 
حداقل محدوده تصمیمات آنها را تعیین کند! چرا 
به  اجتماعی  زندگی  از  بخش  یک  در  روشنفکران 
درستی آزادی و رقابت را ارزش متعالی می دانند و 
برای آن سینه چاک می کنند و در بخشی دیگر آن 
بام و دو هوا ریشه  را مذموم می شمارند؟ این یک 
در کجا دارد؟ به نظر می رسد مساله به فهم ناقص 
و  برمی گردد  رقابت  و  آزادی  مفهوم  از  نادرست  و 
این خود ریشه در فقر دانش اقتصادی به ویژه در 
در  اقتصاد  علم  دارد.  علم  این  فلسفی  بنیان های 
نیز  و  آزادی  شناخت  بر  ناظر  معرفت  خود  اساس 
ساز و کارها و نظام  اقتصادی-سیاسی مبتنی بر آن 
منجر  آزادی  اقتصادی  وجه  گرفتن  نادیده  است. 
به درک مخدوش از وجه سیاسی آن نیز می شود. 
به هم  و  اساسی  بر سه رکن  مبتنی  جامعه مدرن 
پیوسته است: مالکیت خصوصی )شخصی(، حکومت 
و  بر جان  مالکیت  انسانی حق  هر  آزادی.  و  قانون 
مال خود دارد. الزمه حفظ این حق، حکومت قانون 
خاص  اراده های  از  مستقل  حکومتی  یعنی  است؛ 
بر  ناظر  کلی  قواعد  برحاکمیت  مبتنی  و  حاکمان 
این  چارچوب  در  انسان ها  انسان ها.  حقوق  حفظ 
به  برای رسیدن  انتخاب  آزادی  از حق  قواعد کلی 
که  مهمی  نکته  برخوردارند.  خود  خاص  اهداف 
می کنند  غفلت  آن  از  اغلب  چپ گرا  روشنفکران 
انتخاب و مبادله در چارچوب  این است که آزادی 
حکومت قانون به شکل گیری نظم بسیار پیچیده ای 
تحت عنوان بازار می انجامد که شناخت آن موضوع 
علم اقتصاد است. در بازار آزاد انسان ها برای رسیدن 
رقابتی می شوند که هدف آن  وارد  اهداف خود  به 
دیگران  خواسته های  بهتر  هرچه  ساختن  برآورده 
تولید  بازار، موفقیت هرکس در گرو  این  است. در 

از  کمتر  قیمتی  و  بهتر  کیفیتی  با  یا خدمتی  کاال 
رقبا است و این به معنی همسویی اهداف فردی و 
جمعی است که آدام اسمیت برای توصیف مکانیسم 
آن از استعاره دست نامرئی یاد می کند. علم اقتصاد 
همانند  چگونه  رقابتی  بازار  که  می دهد  توضیح 
اکتشاف  اسلوب  و  کارآمد  اطالع رسانی  نظام  یک 
منابع  بهینه  تخصیص  آن  نتیجه  که  می کند  عمل 
جامعه  در  عمومی  رفاه  و  ثروت  افزایش  و  کمیاب 
است. فضیلت بزرگ رقابت آزاد از منظر تامین رفاه 
عمومی در عرصه سیاست و اقتصاد در این است که 
و  شدن  شناخته  موجب  اکتشاف  اسلوب  به عنوان 
در  که  برآمدن شایسته ترین ها می شود. همان گونه 
انتخاب مردم  آزادی  عرصه سیاست محدود کردن 
برآمدن  و  حامی پروری، خویشاوند ساالری  به  عمال 
شایستگی  فاقد  و  قدرت  به  وابسته  »خودی های« 
الزم می انجامد، در عرصه اقتصاد نیز سرکوب آزادی 
جهت  در  )دولت(  قدرت  صاحبان  اراده  بازار،  در 
تامین منافع گروه های ذی نفوذ خاص را جایگزین 
دستاوردهای  از  یکی  می کند.  مردم  آزاد  اراده 
رقابت  و سازو کار  اقتصاد کشف جایگاه  علم  بزرگ 
تجربه  که  همان گونه  است.  اجتماعی  زندگی  در 
نشان  سابق  شوروی  مانند  کمونیستی  کشورهای 
داد، فقدان آزادی و رقابت موجب بر صدر نشستن 
غفلت  می شود.  سیاست  و  اقتصاد  در  فرومایگی 
)که  رقابت  بنیادی  نقش  از  چپ گرا  روشنفکران 
خود بدون مفهوم آزادی بی معنا است( در تاسیس 
جوامع مدرن، مانع درک درست آنها از رابطه میان 
سیاست و اقتصاد شده است. یک بام و دو هوای این 
روشنفکران، سوای مساله ایدئولوژیک، ناشی از فقر 
دانش نسبت به بنیادهای موسس علم اقتصاد است.
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رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه وضعیت 
سرمایه گذاری در کشور سال به سال وخیم تر 
می شود، گفت: به لحاظ نرخ استهالک می توان 
انباشت سرمایه رشد نداشته  نه تنها  گفت که 

بلکه کاهش یافته است.
فارس  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
هیات  نشست  دهمین  امروز  خوانساری  مسعود 
تسلیت  ضمن  تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان 
شهادت سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 
نشان داد  را  گفت: مراسم تشییع همبستگی ملت 
اما بعد از آن متاسفانه دو حادثه بد که یکی کشته 
پیکر  تشییع  مراسم  در  هموطنان  از  عده ای  شدن 
مساله  دوم  مساله  و  بود  سلیمانی  قاسم  شهید 
به  آن  دنبال  به  و  اوکراینی  مسافربری  هواپیمای 

شهادت رسیدن تعدادی از هموطنان جوان و نخبه 
کشور بود که اغلب در خارج از کشور تحصیل می 

کردند، رخ داد.
چند  مسافربری  هواپیمای  حادثه  در  افزود:  وی 
نکته حائز اهمیت بود که یکی اصابت پدافند هوایی 
ایران به صورت اشتباه به این هواپیما و نکته دیگر 
اعالم دیرهنگام این حادثه و تناقضات مطرح شده 
در گزارشات راجع به اتفاق مذکور بود که به نوعی 
شده  ایجاد  همبستگی  به  شدن  دار  خدشه  باعث 
بین مردم پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی شد.

یکی  گفت:  الضرب  امین  همایش  برگزاری  به  وی 
پرداخته  ان  به  باید  روزها  این  در  که  مواردی  از 
شود بحث اعتماد عمومی است و معرفی چهره های 

سرشناس می تواند به اعتماد عمومی کمک کند.

مهم  به شاخص های  اشاره  با  ادامه  در  خوانساری 
اقتصادی اشاره کرد و گفت: در این رابطه مشکالت 
ملی  وفاق  نیازمند  آنها  که حل  دارد  وجود  زیادی 

است.
در بحث  اینکه  بیان  با  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
تهدید  مثل  عواملی  گذشته  سال   4۰ در  تورم 
 ۱۸ متوسط  طور  به  مدیریت ها  سوء  و  تحریم ها 
بیان داشت: در سال ۹7  است  داشته  تورم  درصد 
به حدود 4۰ درصد  ماهه    7 در  و  به ۲6.7  تورم 

رسیده است.
وی همچنین با اشاره به رشد نقدینگی بیان داشت: 
رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم 
در 6 ماهه ۹۸ به میزان ۲43 هزار میلیارد تومان 
 ۱۸۸3 از  نقدینگی  ترتیب  این  به  و  شد  اضافه 

میلیارد تومان به ۲۱۲6 میلیارد تومان رسید.
رشد  اینکه  بیان  با  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
بوده  منفی  گذشته  دهه  یک  در  سرمایه گذاری 
رشد   ۸4 تا   74 سال های  در  داشت:  بیان  است، 
را  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   3۰ سرمایه گذاری 
تشکیل داده است اما در سال ۹7 به کمتر از ۱۸ 
درصد یعنی به کمترین میزان در 4۰ سال گذشته 

رسیده است.
بودجه شرکت های  ارقام  بررسی  داشت:  بیان  وی 
سال  در  بودجه  ارقام  اعداد  با   ۹۹ سال  در  دولتی 
7۰ که پروژه های خصوصی سازی شروع شد ارقام 
جالبی را نشان می دهد بطوری که در سال 7۰ این 
رقم ۱۲۰6 میلیارد تومان بوده که اگر تورم ۹۹ را 
به آن دخالت دهیم کل بودجه شرکت های دولتی 

۲۰۱ هزار میلیارد تومان است.
دولتی  بودجه های  رقم  داشت:  اظهار  خوانساری 
میلیارد   ۱4۸۰ که  شده  بینی  پیش   ۹۹ سال  در 

افزایش  درصد   63۰ دهنده  نشان  که  است  تومان 
تنها  نه  می دهد  نشان  که  بوده  دولتی  شرکت های 
اثر  یک  کامال  بلکه  نبوده  موفق  سازی  خصوصی 

عکس هم داشته است.
وی با بیان اینکه وضعیت سرمایه گذاری در کشور 
سال به سال و خیم تر می شود بیان داشت: به لحاظ 
نرخ استهالک می توان گفت انباشت سرمایه نه تنها 
رشد نداشته بلکه کاهش یافته است و با این روند 
کشور  اقتصادی  محیط  ریسک  وضعیت  اگر  حتی 
سرمایه  انباشت  تضعیف  واسطه  به  شود  برطرف 
با مشکل جدی مواجه خواهد  تولیدی کشور  روند 
شد. مگر اینکه وضعیت کسب و کار بهتر و سرمایه 

گذاری به صرفه تر شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه بیان داشت: اگر 
افزایش  اعتماد عمومی  و  بهتر  کار  و  فضای کسب 

یابد مشکالت حل می شود.
در گمرکات  کاال  انباشت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
ریاست  با  مکاتباتی  رابطه  این  در  داشت:  بیان 
اما  شده  انجام  جمهور  رئیس  معاون  و  جمهوری 
نیفتاده است  اتفاقی  تاکنون  این مشکل  برای حل 
گمرکات  در  کاالها  این  از  بخشی  که  حالی  در 
محصوالت آرایشی و بهداشتی هستند که با توجه 
به انباشت ۱۰ ماهه در حال ازبین رفتن است. البته 
در این خصوص ظاهرا موافقت وزارت صمت حاصل 
شده اما بورکراسی بانکی مانع ترخیص این کاالها از 

گمرکات شده است.
خوانساری همچنین به مباحث مطرح شده در رابطه 
با فشارهای مالیاتی بیان داشت: در این بخش الزم 
های  بنگاه  تا  شود  انجام  الزم  اصالحات  تا  است 
تحریم  و  اقتصادی  فشارهای  به  توجه  با  تولیدی 

دچار آسیب نشوند.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران: 

خصوصی سازی موفق عمل نکرده است
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یک مقام مسئول گفت: شرکت های دانش بنیان 
توانمندی های  نمایشگاه  در  حضور  برای 
حمایت  تومان  میلیون   10 سقف  تا  صادراتی، 

بالعوض دریافت خواهند کرد.

فر،  ملکی  سیاوش  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
ریاست  و شکوفایی  نوآوری  توسعه صندوق  معاون 
جمهوری در دیداری که با مقامات بخش صادراتی 
کشور داشت، گفت: از شرکت های دانش بنیان برای 
ایران،  توانمندی های صادراتی  نمایشگاه  در  حضور 
به طور بالعوض تا سقف ۱۰ میلیون تومان حمایت 

می شود.

افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای  وی 
اقدام  بازار و فروش شرکت های دانش بنیان  توسعه 
در  دانش بنیان  شرکت های  حضور  از  حمایت  به 
کرده؛  خارجی  و  داخلی  تخصصی  نمایشگاه های 
توانمندی های  همچون  نمایشگاه هایی  چراکه 
فناورانه  دستاوردهای  و  توانمندی ها  که  صادراتی 
شرکت های دانش بنیان را در معرض دید مشتریان 
بالقوه قرار می دهد و بازدیدکنندگان خارجی زیادی 
توسعه  به  کمک  برای  مناسبی  بستر  دارد،  نیز 

شرکت های  بین المللی  همکاری های  و  صادرات 
دانش بنیان محسوب می شود.

ملکی فر گفت: از این رو صندوق با پرداخت بالعوض 
7۰ درصد هزینه های اجاره و ساخت غرفه تا سقف 
۱۰ میلیون تومان از حضور شرکت های عالقمند در 

نمایشگاه توانمندی های صادراتی حمایت می کند.
صادرات  توسعه  از  حمایت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اقتصاد  ارکان  از  یکی  دانش بنیان،  شرکت های 
نوآوری و شکوفایی  افزود: صندوق  است،  مقاومتی 
ریاست جمهوری با کمک های بالعوض برای حضور 
خارجی،  نمایشگاه های  در  دانش بنیان  شرکت های 
همچنین  و  تجاری،  هیأت های  پذیرش  و  اعزام 
نمایشگاه های  در  دانش بنیان  شرکت های  حضور 
دائمی محصوالت ایرانی در سایر کشورها، از توسعه 

صادرات شرکت های دانش بنیان حمایت می کند.
که  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  کرد:  تاکید  وی 
تأمین مالی شرکت های دانش بنیان را برعهده دارد، 
خدمات متنوعی در 4 حوزه تسهیالت، ضمانت نامه، 
به  توانمندسازی  و  سرمایه گذاری،  و  مشارکت 
برخی  و  می دهد  ارائه  دانش بنیان  شرکت های 
تسهیالت  جمله  از  نیز  صندوق  خدمات  دیگر  از 
یا سرمایه در گردش می تواند  تولید صنعتی  ارزان 

پشتیبان شرکت های صادراتی باشد.
بیشتر  هرچه  کمک  منظور  به  گفت:  فر  ملکی 
سال  در  بازار،  توسعه  برای  شرکت ها  به  صندوق 
و  داخلی  نمایشگاه   ۱۰۰ از  بیش  کنون  تا  جاری 
بیش از ۸۰ نمایشگاه معتبر خارجی تحت حمایت 
شرکت های  همچنین  است.  گرفته  قرار  صندوق 
تا 7۰ درصد هزینه  دانش بنیان عالقمند می توانند 
مانند  تأیید  مورد  صادراتی  استانداردهای  دریافت 
CC را نیز به طور بالعوض از صندوق دریافت نمایند.

کمک 10 میلیون تومانی برای حضور در نمایشگاه توانمندی های صادراتی
تعمیرات نیروگاه های برق حرارتی 

برای پیک مصرف سال 99
تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر پشتیبانی شرکت 
تعمیرات  مورد   674 گفت:  حرارتی  برق 
نیروگاه های حرارتی به ظرفیت 97 هزار و 800 
مگاوات در حال انجام است و پیش بینی می شود 

تا اردیبهشت 99 به پایان برسد.
به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطالع رسانی وزارت 
تعمیرات  برنامه  افزود:  مهرداد«  »غالمرضا  نیرو، 
نیروگاه های حرارتی کشور اعم از خصوصی و دولتی 

از نیمه شهریورماه ۹۸ آغاز شده است.
تعمیرات  مورد   674 مجموع  در  افزود:  وی 
کوتاه مدت و بلندمدت با مجموع ظرفیت ۹7 هزار و 
۸۰۰ مگاوات پیش بینی شده است که تاکنون 46 
هزار و 6۰۰ مگاوات از برنامه تعمیرات اجرا شده یا 

در حال اجراست.
مهرداد ادامه داد: حدود 4۸ درصد از برنامه تعمیرات 
به مرحله اجرا درآمده است، زمان پیش بینی خاتمه 
تعمیرات، پایان اردیبهشت ۹۹ است، البته در پایان 
درصد   ۸۰ از  کمتر  شبکه  مصرف  نیاز  اردیبهشت 
پیک تابستان است و حتی تعویق خاتمه تعمیرات 
برخی واحدها تا خردادماه نیز مشکلی ایجاد نخواهد 

کرد.
حرارتی  برق  فنی شرکت  پشتیبانی  دفتر  مدیرکل 
نیروگاه ها  تعمیرات  کامل  اجرای  کرد:  خاطرنشان 
توسط شرکت های متخصص داخلی انجام می شود.

مهرداد گفت: شرکت برق حرارتی از تولیدات ساخت 
داخل حمایت می کند و براین اساس قریب به اتفاق 
که  می شود  تامین  داخل  طریق ساخت  از  قطعات 
این موضوع به ویژه از چند سال گذشته تشدید شده 

است.
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9

یادداشت

مترجم: مهدی نیکوئی
نرم افزار  توسعه  لهستانی  شرکت  مدیرعامل 
فیوچر پروسسینگ توضیح می دهد که چگونه 
شرکت او توانسته به همکاری با کسب وکارها و 
موکالن خود معنای جدیدی ببخشد. او توضیح 
می دهد که رسیدن به راه حل های درست، پیش 
و مهم تر از هر چیز، نیازمند پرسیدن سواالت 

درست است.
خود ** امروز  وقت  که  ممنون  اشتانگا  میکل  آقای 

را در اختیار ما قرار دادید. پیش از هر چیز، مایلیم 
بدانیم که رهبر موفق کسب وکاری مانند شما، چگونه 
صبح خود را شروع می کند تا آماده یک روز پرمشغله 
افزایش  برای  توصیه هایی  چه  همچنین  شود؟ 

بهره وری روزانه دارید؟
موفق  رهبر  یک  مرا  که  ممنون  می کنم.  خواهش 

اما من ترجیح می دهم خودم  کسب وکار می دانید؛ 
بدانم  پروسسینگ  فیوچر  موفق  تیم  از  عضوی  را 
که بر حسب اتفاق مسوولیتی برای کمک به رشد 
به  است  موظف  و  داشته  سازمان  و  تیم  پایدار 
موکالن شرکت هم در رسیدن به موفقیت هایشان 

یاری رساند.
اندکی  من  مثل  فردی  کاری،  روز  شروع  مورد  در 
معمول،  طور  به  دارد.  نیاز  شدن  بیدار  برای  زمان 
قبل از کار، یا مقداری ورزش می کنم یا به خانه داری 
می پردازم. گاهی نیز به چند دقیقه سکوت و مراقبه 
نیاز دارم تا پیش از دریافت اطالعات و محرک های 
بیرونی جدید به ثبات احساسی و ذهنی رسیده و 
آرامش درونی کسب کنم. در نهایت، هر روزی که 
فرصت باشد، همسر و پسرم را در آغوش می کشم. 
کمک  و  می آورد  من  چهره  به  را  لبخند  کار،  این 

بزرگی در طول روز به من می کند.
شرکت شما رشد چشمگیری داشته و هم اکنون **

در  آنها  به  که  دارید  جهان  سراسر  در  موکل   ۱۵۰
کمک  اطالعات  فناوری  خدمات  و  نرم افزار  توسعه 
دستاوردهای  و  عطف  نقاط  شما،  به نظر  می کنید. 

شرکت چه بوده است؟
بدون شک، شرکت ما در تاریخ فعالیت خود، نقاط 
در  آنها  از  برخی  که  داشته  و دستاوردهایی  عطف 
سطوح دیگری از سازمان بوده و از آنها اطالع ندارم. 
از نظر من، یکی از لحظات روشن فعالیت ما، زمانی 
تمام  از  نظرسنجی  با  و  جمعی  اقدام  در  که  بوده 
تعیین  را  ارزش ها و اصول حرفه ای خود  کارکنان، 
کرده ایم. این ارزش ها و اصول، راهنمای قدرتمندی 
اقدام  در تصمیم گیری های آینده ما بوده و هست. 
و  فروش  فعالیت های  که  بود  زمانی  دیگر،  بزرگ 
بازاریابی خود را حرفه ای کردیم و این اقدام به ما 
کمک کرد تا موج دیگری از رشد را تجربه کنیم. ما 
چند نیروی متمرکز بر کسب وکار به سازمان صرفا 
مهندسی خود اضافه کردیم. به تازگی نیز، سازمان 
را به چند واحد کسب وکار مجزا و حرفه ای تفکیک 
خاصی  صنایع  روی  آنها  از  کدام  هر  که  کرده ایم 
متمرکز شده اند و با استراتژی های کسب وکار خاص 
نسبتا  عملیاتی  فرآیندهای  و  داخلی  خود، ساختار 

متفاوتی دارند.
تصور می کنم که در آینده از نقاط عطف بیشتری 
بازتعریف  و  تغییر  باعث  که  نقاطی  کنیم؛  عبور 
اقدامات ما و شیوه انجام آنها می شود. این تغییرها 
و بازتعریف ها همواره وجود داشته و تالش کرده ایم 
جوی مثبت از همکاری داشته باشیم و همواره به 

نتایج بهتر و نرم افزارهای فوق العاده تری برسیم.
 شرکت فیوچر پروسسینگ طی 4 سال پیاپی به **

عنوان بهترین شرکت نرم افزاری لهستان انتخاب شد 

 Real IT( و به تازگی رتبه دوم جایزه ریل آی تی
Awards( ۲۰۱۹ را به دست آورده است. می توانید 
رمز موفقیت و وجه تمایز خود با رقبایتان را توضیح 

دهید؟
به چنین  من بسیار خوشحال و مفتخر هستم که 
ارزش  سه  ما  کرده ایم.  پیدا  دست  موفقیت هایی 
تخصص  می دهیم:  ارائه  خود  موکالن  به  بنیادین 
بلندمدت و حضور شبیه  نرم افزار، همکاری  توسعه 
یک شریک در همسایگی آنها. رویای ما آن است که 
سواالت درستی بپرسیم تا نتایجی ملموس به شکل 
زمان  در  باکیفیت  و  اتکا  قابل  پایدار،  نرم افزارهای 
شخصه  به  دهیم.  تحویل  خود  موکالن  به  درست 
تمام  که  می کنیم  فراموش  گاهی  ما  می کنم  فکر 
بازار،  اَبرروندهای  و  روز  باب  لغات  بزرگ،  رویاهای 
بدون تحویل محصول قابل اتکا ارزشی ندارند. صادق 
بودن، شفاف بودن و ارتباطات بی پرده در خون ما 
است. زمانی که می بینیم موکالن ما از همکاری با ما 
آسوده خاطرند و می دانند که کار را به کاردان داده 
به شدت  برسند،  به مسائل دیگر خود  و می توانند 
به وجد می آییم. واضح است که موفقیت ما تنها از 
طریق موفقیت موکالنمان محقق می شود. ما برای 
آنکه فلسفه کار خود را برجسته تر کنیم، یک »روش 
روش،  این  کرده ایم.  ایجاد  پروسسینگ«  فیوچر 
وجه تمایز ما با رقبایمان است و در آن ترکیبی از 
به  رفتارهایی که  و  ابزارها  کار، روش ها،  شیوه های 
نتیجه بخشی رابطه ما با مشتریانمان کمک می کند، 

دیده می شود.
شیوه  و  جهان  تغییر  باعث  دائم  طور  به  فناوری   
فعالیت کسب وکارها و صنایع می شود. شرکت شما 
چگونه از آخرین فناوری ها استفاده می کند تا بتواند 
به نوآوری مستمر و اطمینان از به روز بودن خدمات 

راه حل هایش برسد؟ مشاهده متن کامل 

لزوم عمل گرایی در دوران تحول کسب وکارها

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3615296-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
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 امداد رسانی به روستاهای سیل زده شهرستان جاسک
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