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استراتژی ارزی بدون برجام

دکتر پویا جبل عاملی/ دنیای اقتصاد
ــش  ــال کاه ــا احتم ــام ب ــکا از برج ــروج آمری خ
ــراه اســت. سیاســت  ــای ارزی کشــور هم درآمده
ارزی مطلــوب بایــد بــر مبنــای ایــن ســناریو 
طراحــی شــود. مــا نیازمنــد سیاســت ارزی ای 
هســتیم کــه قــادر باشــد مصــارف ارزی را بــا 
توجــه بــه صــادرات نفتــی بــه زیــر یــک میلیــون 
بشــکه تــا پایــان ســال مدیریــت کنــد. هــر چنــد 
ــام  ــه فرج ــد ک ــاره کرده ان ــتی اش ــات به درس مقام
برجــام هنــوز مشــخص نیســت، امــا از هم اکنــون 
ــیم  ــام را ترس ــدون برج ــتراتژی ارزی ب ــد اس بای
ــتراتژی در  ــن اس ــرای ای ــد ب ــدف بای ــرد. دو ه ک
نظــر گرفــت: اول تامیــن نیازهــای اضطــراری 
جامعــه و دوم تضمیــن بســتری بــرای عمــوم 
ایــن  در  خــود.  ارزی  نیازهــای  تامیــن  بــرای 
به دلیــل  ارز  قیمــت  هدف گــذاری  چارچــوب، 
شــوک در درآمدهــای ارزی نمی توانــد و نبایــد 
ــن  ــر ای ــرد؛ در غی ــرار گی ــت سیاســت گذار ق اولوی
ــای  ــه اتخــاذ تصمیم ه ــد منجــر ب صــورت می توان
موقــت و ایذایــی شــود کــه در نهایــت بــه تحلیــل 
ــتر ارزی  ــه بس ــا چ ــد؛ ام ــر می انجام ــن ذخای رفت

ــد؟ ــن کن ــدف را تامی ــن دو ه ــد ای می توان
اگر حتی فروش نفت کشور به زیر یک 
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 جلسه شورای شهر تهران برای انتخاب شهردار

جلسه علنی شورای شهر تهران 
صبح یکشنبه 23 اردیبهشت 
13۹۷ به ریاست محسن 
هاشمی تشکیل و به اتفاق آرا 
»سیدمحمدعلی افشانی« با کسب 
1۹ رأی به عنوان شهردار تهران 
انتخاب شد.

قیمت واقعی برق
 در پیچ و تاب حمایت های دولتی

بـه گـزارش فصـل تجـارت؛ در شـرایطی کـه 
بسـیاری از کارشناسـان و فعاالن بخـش انرژی 
معتقدنـد که بایـد قیمـت انـرژی از جمله برق 
در کشـور واقعـی شـود تـا هـم شـاهد کاهش 
سـوء مصـرف و اصـراف باشـیم و هـم صنعت 

بـرق از خطـر برشکسـتگی خارج شـود. 

 گــزارش مرکــز آمــار ایــران نشــان مــی دهــد کــه 
ــته )95 و  ــال گذش ــرق در دو س ــوزه ب ــورم در ح ت
96( منفــی بــوده اســت. طبــق گــزارش مرکــز آمــار 
تــورم کل کشــور در ایــن حــوزه در ســال 96 منفــی 
8.07 در ســاعت اوج بــار منفــی 5.17 و در ســاعت 
ــوده اســت. اعــدادی کــه  ــار منفــی 12.48 ب کــم ب

بیانگــر آن اســت کــه قیمــت بــرق باوجــود افزایــش 
قیمــت هــا و نســبت بــه تــورم هــای ســاالنه کشــور 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــرق ب ــت. ب ــته اس ــش داش کاه
ــرژی در طــول چنــد  اصلــی تریــن حامــل هــای ان
ــه  ــت یاران ــت و پرداخ ــت حمای ــته تح ــه گذش ده
ــل  ــن دلی ــه همی ــوده اســت و ب ــت ب ــوی دول از س
ــر از  ــیار پایین ت ــه بس ــور همیش ــت آن در کش قیم
قیمــت واقعــی آن بــه دســت مصرف کننــدگان 
رســیده اســت. نکتــه ای کــه کارشناســان ســال های 
تاکیــد می کننــد واقعــی  بــر آن  ســال اســت 
ــرق  ــه ب ــژی از جمل ــای ان ــت حامل ه ــازی قیم س
اســت. طبــق آمــار وزارت نیــرو ایــران ارزان تریــن 
ــده  ــت ش ــور ثب ــن 200 کش ــان را در بی ــرق جه ب
بیــن المللــی در اختیــار دارد. ســال گذشــته معــاون 
وزیــر نیــرو گفتــه بــود:» قیمــت تمــام شــده بــرق 
بــدون احتســاب هزینــه ســوخت مصرفــی در 
نیروگاه هــا عــددی در حــدود 105 تومــان بــه ازای 
ــرایطی  ــن در ش ــت و ای ــاعت اس ــووات س ــر کیل ه
اســت کــه متوســط قیمــت فــروش بــرق 66 تومــان 
اســت. بــه عبــارت دیگــر حــدود 40 تومــان در هــر 
ــه  ــه ب ــا توج ــم. ب ــرر می کنی ــاعت ض ــووات س کیل
اینکــه در طــول یــک ســال مــا حــدود 240 میلیارد 
کیلــووات ســاعت بــرق در اختیــار مصرف کننــدگان 
ــر 10  ــغ ب ــی بال ــوع رقم ــم؛ در مجم ــرار می دهی ق
هــزار میلیــارد تومــان در ســال مابه التفــاوت قیمــت
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

قیمت واقعی برق در پیچ و تاب 
دولتی حمایت های 

در شرایطی که بسیاری از کارشناسان و فعاالن 
بخش انرژی معتقدند که باید قیمت انرژی از 

جمله برق در کشور واقعی شود
صفحه1

یک درصد مشترکان ۴0 درصد برق 
تهران را مصرف می کنند

تأکید  با  تهران  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
برای  مصوبه ای  گذشته  سال  دولت  اینکه  بر 
سازمان های دولتی ابالغ کرد که مصرف برق خود 

را کاهش دهند،
صفحه ۴

بهره برداری از نیروگاه 10 مگاواتی برق 
خورشیدی در قم در آینده نزدیک 

منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
با  نیروگاهی  که  است  قرار  گفت:  قم  استانداری 
ظرفیت تولید 10 مگاوات برق خورشیدی در استان 

تا سه ماه آینده به بهره برداری برسد. 
صفحه 5

فراخوان عمومی وزارت نیرو برای انتخاب 
مدیران جدید صنعت آب و برق 

وزارت نیرو در راستای راهبرد شایسته گزینی 
و  شرایط  واجد  افراد  از  دوازدهم  دولت  در 
مختلف  بخش های  در  همکاری  به  عالقه مند 

دعوت به همکاری کرد.
صفحه 5

کاهش شش هزار مگاواتی تولید برق
را  تولیدی  برق  از  نیمی  اصفهان  استان  صنایع 

مصرف می کنند.
صفحه 5

ایران در تعمیرات  خودکفایی 
نیروگاهی 

ایران  نیروگاهی  تعمیرات  شرکت  مدیرعامل 
تعمیرات  مگاوات  هزار   12 تا   10 ساالنه  گفت: 
حاضر  حال  در  و  می شود  انجام  نیروگاهی 
به  نیروگاهی  تعمیرات  در  ایران  پیشرفت 
از طرف  حدی رسیده که تحریم ها و تهدیدها 
روند  در  تاثیری  تکنولوژی  صاحب  کشورهای 

کار ندارد.
صفحه 6

مهندسی صنعت  دستاوردهای  همایش 
برق در معادن در تبریز 

در  برق  مهندسی  نوین  دستاوردهای  همایش 
معادن و صنایع معدنی در دانشکده مهندسی برق 

و کامپیوتر دانشگاه تبریز آغاز شد.
صفحه 6

عرضه  کاالی برق نیروگاه های طوس، 
ارومیه و کازرون 

نیروگاه های طوس، ارومیه و کازرون کاالی برق 
دوره  با  فیزیکی  بازار  برق  تابلوی  در  را  خود 
ماهانه خردادماه  و  اردیبهشت  هفتگی  تحویل 

عرضه خواهند کرد.
صفحه ۷

باتری دنیا در استرالیا آغاز  بزرگترین 
به کار کرد 

در  گسترده  طور  به  امروزه  لیتیومی  باتری های 
گوشی ها، لپ تاپ ها و دوربین ها مورد استفاده 
قرار می گیرند. اما استفاده از باتری های لیتیومی 
غول پیکر و دارای ظرفیت باال به منظور تامین برق 

هزاران خانوار امری تازه است.
صفحه ۷

تخفیف ویژه برق کشاورزی در 
شمالي خراسان 

صورت  در  دارند،  برقی  آب  چاه  که  کشاورزانی 
 20 اوج،  ساعت  چهار  در  خود  مصرف  مدیریت 

ساعت دیگر از برق رایگان بهره مند می شوند.
صفحه ۷

سیف: دالر ۷000 تومانی در پستوها 
معامله می شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: صحبت هایی 
درباره دالر 6 هزار و 800 و ۷ هزار تومانی شنیده 
می شود اما حجم بسیار بسیار کوچکی است که 

در پستوها مبادله می شود.
صفحه 8

استخدام 1000 مشاور برای حل 
تولید  مشکل 

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی از استخدام 1000 مشاور برای کمک به حل 

مشکل تولید خبر داد.
صفحه ۹

تعریف دولت از معامالت کوچک، 
بزرگ و متوسط تغییر کرد

معامالت  سقف  دولت،  جدید  مصوبه  اساس  بر 
کوچک به 25 میلیون تومان افزایش یافته و از این 
پس معامالت بزرگ معامالتی هستند که برآورد 

اولیه آنها بیش از 250 میلیون تومان باشد.
صفحه ۹

انگشتی دیگر کافی نیست! قواعد سر 
به خاطر  تولیدکننده  شرکت های  از  بسیاری 
و  فروش  برنامه ریزی  به  نسبت  که  رویکردی 
از  را  زیادی  ارزش  دارند   )S&OP( عملیات 
به  سرانگشتی  قواعد  از  آنها  می دهند.  دست 
جای روش های ریاضی جدی استفاده می کنند و 
از فقدان هماهنگی میان بخش های مختلف رنج 

می برند.
صفحه 10
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ادامه از صفحه 1
ضــروری،  نیازهــای  برســد،  بشــکه  میلیــون 
می توانــد تامیــن شــود. ایــن نیازهــا رقمــی زیــر 9 
ــا  ــوان آن را ب ــت و می ت ــال اس ــارد دالر در س میلی

ــرد.  ــن ک ــا تامی ــت تحریم ه ــود بازگش وج
ــرخ  ــا ن ــت ب ــد توســط دول ــا بای ــزان تقاض ــن می ای
دولتــی کــه حداکثــر 15 درصــد اختــاف بــا نــرخ 
ــر  ــود. در نظ ــخ داده ش ــد، پاس ــته باش ــازار داش ب
گرفتــن ایــن ســطح و دینامیــک بــودن قیمــت ارز 
ــن  ــه گرفت ــا فاصل ــرا ب ــی، ضــروری اســت؛ زی دولت
ــاد و  ــی، فس ــزه رانت جوی ــازار، انگی ــت ب آن از قیم
ــای  ــه کااله ــن ارز ب ــص ای ــدم تخصی ــت ع در نهای
ضــروری بیشــتر می شــود. فــارغ از ایــن حجــم ارز 
دولتــی، بانــک مرکــزی بایــد بــا توجــه بــه جریــان 
ــود را  ــه ارز خ ــده، بقی ــه آین ــگاه ب ورودی ارز و ن
بــه بــازار تزریــق کنــد تــا نیازهــای دیگــر مــردم بــا 
مکانیســم قیمتــی پاســخ داده شــود. ایــن مداخلــه 
نیــز بایــد بــا ســازوکار حــراج و بــدون آنکــه ایجــاد 

ــت کنــد، محقــق شــود. ران
وقتــی درآمــد ارزی کاهــش می یابــد و نیــاز اســت 
ــک راه  ــا ی ــا و تنه ــد، تنه ــش یاب ــرف کاه ــا مص ت
ــر  ــت. اگ ــت ارز اس ــش قیم ــود دارد و آن افزای وج
دولــت بــه هــر دلیــل بخواهــد ایــن راه را دور بزنــد، 
دقیقــا همــان کاری را انجــام داده کــه نبایــد انجــام 
بدهــد. ماننــد بیمــاری کــه بایــد دارو بخــورد؛ امــا او 
ــش قیمــت در  خواهــان مصــرف دارو نیســت. افزای
ــرف  ــده مص ــات و تعدیل کنن ــت راه نج ــن وضعی ای
ــم  ــاد. مکانیس ــرای اقتص ــاری ب ــه ب ــت ن ارزی اس
ــارف ارزی  ــت، مص ــادر اس ــرعت ق ــه س ــی ب قیمت
ــل  ــد، تعدی ــه درآم ــی ب ــت شــوک منف را در وضعی
ــتورالعمل  ــنامه و دس ــا بخش ــه ب ــری ک ــد؛ ام کن
دولتــی نــه بــه آن ســرعت میســر اســت و نه دســت 
ــوان  ــا به عن ــرد. تنه ــورت می گی ــی ص ــر تعدیل آخ
ــک  ــا ی ــوان ب ــروز می ت ــروار، ام ــه خ ــت نمون مش
محاســبه سرانگشــتی بــرآورد کــرد کــه اگــر شــما 
قصــد مســافرت خــارج از کشــور را داشــته باشــید 
ــا داشــتن هــزار  ــد، ب ــه آســیای دور بروی و حتــی ب
ــازار،  ــا ب ــت آن ب ــاف قیم ــی و اخت ــورو ارز دولت ی
ــی  ــود. یعن ــد ب ــی خواه ــا مجان ــما تقریب ــفر ش س
ــا  ــدد، نه تنه ــازار می بن ــر ب ــم ب ــه چش ــتی ک سیاس
ــود  ــه خ ــد، بلک ــرل کن ــارف را کنت ــد مص نمی توان
ــک  ــتر. در ی ــای بیش ــرای تقاض ــود ب ــی می ش عامل
ــا  ــا، تنه ــت تحریم ه ــود بازگش ــا وج ــی ب کام، حت
ــت کارآی  ــرای مدیری ــک راه ب ــط ی ــک راه و فق ی
ــه  ــت ب ــود دارد؛ بازگش ــدود ارزی وج ــع مح مناب
مکانیســم بــازار و بــرای تحقــق ایــن راه بایــد دســت 
ــاری  ــادالت تج ــویه مب ــده و تس ــاز ش ــا ب صرافی ه
ــه  ــوان ب ــا بت به صــورت غیرمتمرکــز انجــام شــود ت

ــرد. ــذر ک ــی گ ــع تحریم ــری از موان شــکل بهت

ادامه از صفحه 1
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــروش تکلیف ــده و ف ــام ش تم

ــود.« ــت ش پرداخ
ــوزه  ــورم ح ــا ت ــاط ب ــار در ارتب ــز آم ــزارش مرک گ
ــه  ــه ب ــادی ک ــان اقتص ــی زی ــه خوب ــم ب ــرق ه ب
دلیــل ارزانــی بــرق بــر کشــور تحمیــل مــی شــود 
را نشــان مــی دهــد. طبــق ایــن گــزارش شــاخص 
قیمــت تولیدکننــده بخــش بــرق، بــر مبنــای ســال 
ــال 1396  ــار، در س ــاعات اوج ب ــه 1390، در س پای
برابــر بــا 117.7 اســت کــه نســبت بــه ســال قبــل 
ــن  ــش نشــان داده اســت. همچنی 5.2 درصــد کاه
ــا  ــر ب ــال  1395 براب ــور در س ــاخص مذک ــدد ش ع
124.1 بــوده کــه نســبت بــه ســال قبــل 4.4 

ــت.  ــته اس ــش داش درصــد کاه

ــده  ــن شــاخص کل قیمــت تولیدکنن ــر ای ــاوه ب ع
ــه 1390، در  ــال پای ــای س ــر مبن ــرق، ب ــش ب بخ
ــبت  ــه نس ــت ک ــا 120.5 اس ــر ب ــال  1396 براب س
بــه ســال قبــل، 8.07 درصــد کاهش داشــته اســت. 
شــاخص قیمــت بخــش بــرق در ســال 1395، رقــم 
ــل از آن،  ــال قب ــه س ــبت ب ــه نس ــوده ک 131.1 ب
معــادل 4.5 درصــد کاهــش نشــان داده اســت. 
ــن  ــی شــاخص ای ــرات فصل ــن درصــد تغیی همچنی
ــوده و  ــی ب ــز منف ــار و پایی ــل به ــش در دو فص بخ
در دو فصــل تابســتان و زمســتان نســبت بــه فصــل 

ــد. ــی ده ــش را نشــان م ــل از خــود افزای قب
ــر  ــرق، ب ــش ب ــده بخ ــت تولیدکنن ــاخص قیم ش
مبنــای ســال پایــه 1390، در ســاعات اوج بــار، در 
ســال 1396 برابــر بــا 117.7 اســت کــه نســبت بــه 
ســال قبــل 5.2 درصــد کاهــش نشــان داده اســت. 
ــور در ســال  1395  ــدد شــاخص مذک ــن ع همچنی

برابــر بــا 124.1 بــوده کــه نســبت بــه ســال قبــل 
4.4 درصــد کاهــش داشــته اســت. شــاخص قیمــت 
ــه  ــای ســال پای ــر مبن ــرق، ب ــده بخــش ب تولیدکنن
1390، در ســاعات میــان بــار، در ســال  مــورد 
ــه  ــبت ب ــه نس ــد ک ــر 117.9، می باش ــی براب بررس

ــل 7.0 درصــد کاهــش داشــته اســت. ســال قب
ــور در ســال  1395  ــدد شــاخص مذک ــن ع همچنی
ــال  ــه س ــبت ب ــه نس ــد ک ــا 126.8 می باش ــر ب براب

ــل 4.4 درصــد کاهــش داشــته اســت. قب
ــر  ــرق، ب ــش ب ــده بخ ــت تولیدکنن ــاخص قیم ش
مبنــای ســال پایــه 1390، درســاعات کــم بــار، در 
ــبت  ــه نس ــد ک ــر، 129.6 می باش ــال1396 براب س
بــه ســال قبــل 12.5 درصــد کاهــش داشــته اســت. 
ــور در ســال  1395  ــدد شــاخص مذک ــن ع همچنی
برابــر 148.1 می باشــد کــه نســبت بــه ســال قبــل 

4.8 درصــد کاهــش داشــته اســت.
بــه اعتقــاد کارشناســان اصــاح قیمــت حامل هــای 
ــن  ــم تری ــی از مه ــرق یک ــوص ب ــه خص ــرژی ب ان
گام هایــی اســت کــه دولــت بــرای اصــاح اقتصــاد 
ــرار دهــد، موضوعــی  ــد در دســتور کار ق ــران بای ای
کــه اگرچــه بــه هزینــه هــای تولیــد، خانــوار و... در 
ابتــدا اضافــه خواهــد کــرد ولــی در طوالنــی مــدت 

بــه نفــع اقتصــاد کشــورمان خواهــد بــود.
در حــال حاضــر وزارت نیــرو یکــی از بدهکارتریــن 
محســوب  کشــور  در  دولتــی  وزارتخانه هــای 
می شــود. رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو چنــدی 
ــوع  ــرد: مجم ــام ک ــی اع ــت و گوی ــش در گف پی
تولیدکننــدگان  بــه  نیــرو  وزارت  بدهی هــای 
تامیــن  پیمانــکاران،  شــامل  بــرق  غیردولتــی 
کننــدگان تجهیــزات و تولیدکننــدگان بــرق بیــش 

از 30 هــزار میلیــارد تومــان اســت.«



شماره  2179         23 اردیبهشت 1397

۴ اخبار صنعت برق

تأکید  با  تهران  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
برای  مصوبه ای  گذشته  سال  دولت  اینکه  بر 
برق  مصرف  که  کرد  ابالغ  دولتی  سازمان های 
خود را کاهش دهند، گفت: بدمصرفی برق تنها 
دولتی ها  اما  نمی شود،  مربوط  خانگی  بخش  به 

بدمصرف تر هستند.
زیرساخت  برق  اینکه  به  اشاره  با  صبوری  حسین 
زیرساخت هاست و انرژی جزء الینفک زندگی است 
و زندگی بدون برق سخت است، گفت:  شرکت توزیع 
برق تهران در حال حاضر 4.5 میلیون مشترک دارد 
که 15 درصد مشترکان کشور را به خود اختصاص 

داده است.
وی با بیان اینکه 10 درصد مصرف برق یعنی حدود 
تهران مصرف  در شهر  کیلووات ساعت  میلیارد   21
می شود، گفت:   10 درصد اوج مصرف برق در تهران 
رخ می دهد، بنابراین برای اینکه بتوانیم به این 4.5 
میلیون مشترک انرژی برق برسانیم، باید خود را از 
همه حاالت آماده کنیم، چرا که شبکه توزیع تهران 
32 هزار کیلومتر است که 70 درصد آن شبکه کابلی 
است. صبوری گفت: تهران دارای 650 مرکز حیاتی 
و حساس است و ساالنه یک هزار همایش، کنفرانس 
و مسابقات ورزشی در این شهر برگزار می شود، پس 
وجود  برنامه ها،  گونه  این  برگزاری  الزامات  از  یکی 

برق پایدار است. 

فارس/

یک درصد مشترکان ۴0 درصد 
برق تهران را مصرف می کنند

به  اشاره  با  تهران  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
 96 سال  خاموشی های  گفت:  خاموشی ها  کاهش 
نسبت به سال 95، 20 درصد کاهش یافته و میزان 
درصد   88  ،96 سال  پایان  در  مردم  رضایت مندی 

بوده است. 
)اوج( مصرف برق  افزود: در سال گذشته پیک  وی 
تهران 4 هزار و 700 مگاوات بود که امسال پیش بینی 
می شود، به 5 هزار مگاوات برسد که امسال مسئوالن 
خشکسالی،  لحاظ  به  که  کردند  تأکید  نیرو  وزارت 
را  برق آبی  نیروگاه های  توسط  انرژی  تولید  میزان 
نخواهیم داشت، بنابراین رشد 5 تا 6 درصدی مصرف 
برق نیز باعث شده تا امسال سال حساسی از بابت 

تأمین برق خواهیم داشت. 
وی ادامه داد:  اوج مصرف برق کشور حداکثر 300 
ساعت است، بنابراین این 300 ساعت اوج مصرف از 
بنابراین  8 هزار و 760 ساعت در طول سال است،  
وقتی فصل تابستان می رسد، ساعات اوج مصرف برق 

از ساعت 12 تا 16 و از 19 تا 23 است. 
بتوانیم حداقل 10  ما  اگر  اضافه کرد:  پس  صبوری 
درصد در این بازه زمانی مدیریت مصرف انجام دهیم 
و بارهای حساس و تجهیزات پرمصرف را در این بازه 
استفاده نکنیم، بدون هیچ مشکلی از تابستان عبور 

خواهیم کرد. 
عصر  و  صبح  به  برق  عادی  تعرفه های  گفت:  وی 
مربوط می شود، بنابراین در ساعات اوج اگر مصرف 
مشترکان  برای  پلکانی  تعرفه  یابد،  افزایش  برق 
مصارف  اگر  مشترکان  بنابراین  می شود،  محاسبه 
خود را به ساعت 11 شب به بعد منتقل کنند، تعرفه 
آنها یک چهارم تعرفه خواهد بود، پس این اقدام هم 
به خود و هم به شبکه برق سودآوری خواهد داشت. 
وی با تأکید بر اینکه مشترکان برق و کًا بدمصرف 

خانگی ها  برای  مصرف  الگوی  دو  گفت:  هستیم، 
تعریف شده است که در زمستان ماهانه هر مشترک 
کیلووات   250 تابستان  در  و  ساعت  کیلووات   200
که  می دهد  نشان  آمارها  اما  کند،  مصرف  ساعت 

نزدیک 50 درصد این الگو را رعایت نمی کنند. 
افزایش  و  قیمت  افزایش  بیشترین  وی،   گفته  به 
پلکانی مشمول این بخش و کسانی که الگوی مصرف 

را رعایت نمی کنند، است. 
کرد:  تصریح  تهران  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
مشترکان  عمدتاً  که  تهرانی  مشترکان  درصد  یک 
دیماندی )قرارداد خرید برق باال( هستند، 40 درصد 
برق تهران را مصرف می کنند؛ یعنی صنایع، ادارات، 
صدق  آنها  برای  موضوع  این  دولتی ها  و  تجاری ها 
مابقی که 99 درصد مشترکان می شوند،  و  می کند 
60 درصد مصرف برق را به خود اختصاص می دهد. 
توسط  مصرف  کاهش  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ادارات و سازمان ها امسال یک هزار و 100 تفاهم نامه 
به امضاء خواهد رسید، در پاسخ به این سؤال فارس 
که پرسید، آیا آماری از اینکه دولتی ها مصرف برق 
خود را کاهش می دهند، گفت: مصوبه ای در این مورد 
سال گذشته توسط دولت اباغ شد که مصارف دولتی 
10 درصد مصرف خود را کاهش دهند، بنابراین تمام 
و  نکردند  رعایت  را  این موضوع  دستگاه های دولتی 
تنها 30 تا 40 درصد دستگاه های دولتی مصرف برق 

خود را کاهش دادند. 
آیا  که  فارس  خبرنگار  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
یا  داد  کاهش  را  برق  مصرف  درصدی،   7 افزایش 
خیر،  گفت:  به هر حال در حال حاضر تنها 60 درصد 
از مشترکان دریافت می شود  قیمت تمام شده برق 
و 85 درصد مشترکان خانگی، ماهانه در قبوض برق 
آنها مبلغ 50 هزار تومان درج می شود؛ یعنی ماهانه 

پرداخت  برق  پول  تومان  هزار   25 مشترکان  این 
مثل  هزینه ها  سایر  به  نسبت  که  مبلغی  می کنند، 

موبایل پایین تر است. 
وی تأکید کرد:  به هر حال مشکل تولید برق نداریم و 
اگر مصرف برق به شدت افزایش یابد و شبکه توانایی 
تحمل آن را نداشته باشد، رخ دادن حوادث در شبکه 

برق طبیعی است. 
وی در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس که پرسید 
است،  قدیمی  تهران  برق  توزیع  شبکه  درصد  چند 
درصد   70 که  داریم  برق  توزیع  شبکه   32 گفت:   
آن شبکه کابلی و زمینی است، بنابراین 20 درصد 
شبکه برق تهران قدمت باالیی داشته و بخشی از آن 
فرسوده است؛ یعنی بخشی از شبکه برق تهران باالی 

30 سال عمر دارند. 
وی افزود: ما برای نوسازی شبکه توزیع برق بی تفاوت 
نیستیم و به صورت جدی،  ساالنه بازسازی آن را در 
دستورکار خود قرار داده ایم، بنابراین خاموشی ها 20 

درصد کاهش داشته است. 
به گفته وی، تلفات شبکه توزیع برق در سال گذشته 
7.3 درصد بود ک در انتهای سال 96 به 6.93 درصد 

رسید و امسال به 6.4 درصد خواهد رسید. 
وی افزود: مدت زمان خاموشی به ازای هر مشترک 
در پایان سال 95 حدود 250 دقیقه در سال بود که 
با برنامه های انجام شده،  در پایان سال 96 این عدد 
به 160 دقیقه رسید و قرار است، در پایان سال 97 

به 130 دقیقه در سال برسد. 
وی تصریح کرد:  به هر حال هنوز افزایش 7 درصدی 
آن  از  کاملی  اطاع  و  نشده  اباغ  ما  به  برق  قیمت 
ندارم. به گفته وی در حال حاضر 400 میلیارد تومان 
از نهادها و سازمان ها بابت عدم پرداخت برق مصرفی 

خود طلبکار هستیم. 
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منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  معاون هماهنگی 
نیروگاهی  که  است  قرار  گفت:  قم  استانداری 
در  برق خورشیدی  تولید 10 مگاوات  با ظرفیت 

استان تا سه ماه آینده به بهره برداری برسد.
مهرداد غضنفری با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری 
برای تولید برق خورشیدی در استان اظهار کرد: یک 
وجود  زمینه  این  در  قانونی  محدودیت های  سری 
دارد، وزارت نیرو معتقد است که سرمایه گذاری برای 
میزان  به  باید  قم  استان  در  خورشیدی  برق  تولید 
کسری برق تولیدی در استان نسبت به مصرف آن 

باشد.
است  گونه ای  به  قم  استان  موقعیت  داد:  ادامه  وی 
که هم می تواند برق موردنیاز خود را از طریق انرژی 

فارس/
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 

قم خبر داد

بهره برداری از نیروگاه 10 
مگاواتی برق خورشیدی در قم 

در آینده نزدیک

خورشیدی تامین و هم این برق را به بقیه استان ها 
صادر کند، رویکردی در استان قم تعریف کردیم تا 
سرمایه گذاران به ایجاد نیروگاه های برق خورشیدی 

در قم روی بیاورند.
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استانداری قم افزود: جانمایی برای ایجاد نیروگاه های 
و  است  گرفته  صورت  استان  در  خورشیدی  برق 
سرمایه گذاران زیادی برای ایجاد این نیروگاه ها در 
احداث  برای  کار  آمادگی کردند، مقدمات  اعام  قم 
نیروگاه های برق خورشیدی متعدد در استان فراهم 

شده است.
جاری  سال  در  قم  استان  گذاری  هدف  غضنفری، 
برق  مگاوات   100 تولید  برای  ظرفیت  ایجاد  را 
خورشیدی دانست و تصریح کرد: البته برای احداث 
نیروگاه های برق خورشیدی به ظرفی 500 مگاوات 
سرمایه  و  است  شده  مشخص  موردنیاز  زمین  نیز 
نیروگاه ها  این  در  سرمایه گذاری  برای  را  گذاران 

دعوت کردیم.
از  نیرو  وزارت  با  همکاری  با  باید  داد:  ادامه  وی 
در  قم  استان  برای  شده  مشخص  محدودیت های 

زمینه میزان تولید برق خورشیدی عبور کنیم.
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
با  نیروگاهی  که  است  قرار  افزود:  قم  استانداری 
ظرفیت تولید 10 مگاوات برق خورشیدی در استان 

تا سه ماه آینده به بهره برداری برسد.
وی در پایان خاطرنشـان کرد: مکان مشـخص شـده 
بـرای ایجـاد نیـروگاه بـرق خورشـیدی بـا ظرفیـت 
تولیـد 500 مـگاوات در منطقـه حـوض سـلطان بـا 
عرصـه هـزار هکتـار اسـت و ایـن نیـروگاه از لحـاظ 
محـل اجـرا مشـکلی نـدارد، امـا فرآیند احـداث آن 

بیشـتر از یـک سـال طـول می کشـد.

ایسنا/

فراخوان عمومی وزارت نیرو 
برای انتخاب مدیران جدید 

صنعت آب و برق
وزارت نیرو در راستای راهبرد شایسته گزینی در 
دولت دوازدهم از افراد واجد شرایط و عالقه مند 
به  دعوت  مختلف  بخش های  در  همکاری  به 

همکاری کرد.
این وزارتخانه درصدد است به منظور انتخاب بخش 
دیگری از مدیران خود از بین دواطلبان واجد شرایط، 
پنج مدیر جدید خود را طی فرایند برگزاری آزمون، 
بخش های  در  حضور  برای  رتبه بندی  و  مصاحبه 

مربوطه انتخاب کند.
بر این اساس مدیرکل دفتر خصوصی سازی و امور 
مجامع وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  شرقی،  آذربایجان 
مدیریت آب  منطقه ای  مرکز  مدیر  خراسان رضوی، 
شهری تهران )RCUWM( و مدیر مرکز بین المللی 
قنات و سازه های تاریخی آبی جزو مراکزی خواهند 
بود که مدیران آن ها در این دوره از طریق فراخوان 

عمومی انتخاب خواهند شد.
پیش از این نیز برای نخستین بار در کشور مدیرکل 
دولت  نیروی  وزارت  رسانی  اطاع  و  عمومی  روابط 
طی  از  پس  و  عمومی  فراخوان  اعام  با  دوازدهم 

مراحل آزمون و مصاحبه انتخاب شده بود.
و  احراز  شرایط  از  اطاع  کسب  برای  عاقه مندان 
درخواست  فرم  تکمیل  همچنین  و  مربوطه  وظایف 
می توانند از 23 اردیبهشت لغایت ششم خردادماه به 

آدرس www.moe.gov.ir  مراجعه کنند.

را  تولیدی  برق  از  نیمی  اصفهان  استان  صنایع 
مصرف می کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان در آیین 
تجلیل از مدیران صنایع همکار در کاهش پیک بار 
مصرف برق گفت : 50 درصد از برق استان اصفهان 
 20 جویی  صرفه  با  شودکه  می  مصرف  صنایع  در 
درصدی میتوان از خاموشی برق در تابستان امسال 
امسال  افزود:  عاقمندان  کرد. حمیدرضا  جلوگیری 
با  رود  زاینده  سد  کاهش  و  آب  کمبود  به  توجه  با 
بایت برق در استان اصفهان  کاهش شش هزار مگا 

روبه رو هستیم.
وی با اشاره به اینکه پیک بار مصرف برق در تابستان 
از ساعت 11 صبح آغاز و تا 5 عصر ادامه دارد، افزود: 
از  استفاده  با  زمان  این  در  استان  صنعت  مدیران 
تجهیزات کاهنده مصرف، می توانند کمک زیادی به 

صرفه جویی برق کنند.
استان  شهرستان   23 در  اینکه  بیان  با  عاقمندان 
فعالیت  صنعتی  مشترک   300 از  بیش  اصفهان 
هزار  چهار  استان  صنایع  پارسال،  گفت:  میکنند، 

مگابایت درمصرف برق صرفه جویی کردند. 
 31 از  همکار  صنایع  مدیران  از  تجلیل  آیین  در 
صنعت که بیشترین همکاری را تابستان پارسال، در 

صرفه جویی برق داشتند، تقدیر شد.

خبرگزاری صدا و سیما/
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان:

کاهش شش هزار مگاواتی تولید برق

http://www.moe.gov.ir/
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مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت: 
ساالنه 10 تا 12 هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی 
انجام می شود و در حال حاضر پیشرفت ایران در 
تعمیرات نیروگاهی به حدی رسیده که تحریم ها 
و تهدیدها از طرف کشورهای صاحب تکنولوژی 

تاثیری در روند کار ندارد.
عین اهلل صالحی در نشست خبری در جریان بازدید 
ایران،  نیروگاهی  تعمیرات  شرکت  از  خبرنگاران 
بیان  با  ایران  نیروگاهی  تعمیرات  مدیرعامل شرکت 
و  پره ها  نصب  تقریبا  گذشته  سال   20 در  اینکه 
در  امروزه  کرد:  اظهار  بود،  انحصاری  هم  توربین ها 
سایزهای  با  بخار  توربین  پره های  ساخت  در  ایران 
مختلف نیز به خودکفایی رسیده ایم و اگر 80 هزار 
مگاوات ظرفیت نصب شده در کشور باشد با افتخار 

اعام می کنیم که از لحاظ پره های توربینی و بخار و 
کمپرسورها به خودکفایی کامل رسیده ایم. 

اباغ  نیرو  وزارت  از سال گذشته  اینکه  بیان  با  وی 
از خارج  کرده است که خرید پره  توربین های بخار 
ممنوع است، بنابراین در سال گذشته از خروج  15 
میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری شد، عنوان کرد: 
بخش زیادی از اورهال نیروگاه های عراق و بخشی از 
تعمیرات تجهیزات نیروگاهی در کشور ترکیه توسط 

ایران انجام می شود.
به گفته مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، 
در حال حاضر 80 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده 
تا 12  به طور پیوسته و مداوم 10  کشور است که 
هزار مگاوات آنها تحت تعمیرات اساسی و یا جزئی 
پیک  از  باالتر  ظرفیت  این  البته  که  می گیرد  قرار 

مصرف پیش بینی شده تا جوابگوی شبکه برق باشد.
صالحی تصریح کرد: در حال حاضر 90 تا 95 درصد 
تعمیرات نیروگاهی انجام شده و تا اوایل خرداد ماه 

تعمیرات نیروگاهی به اتمام می رسد.
وی با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این شرکت ارائه 
واحدهای  احداثی  تعمیرات  و  کارشناسی  خدمات 
ابتدا  همان  از  گفت:  است،  نیروگاهی  شده  نصب 
به  شد  فروخته  ایران  به  نیروگاهی  واحدهای  که 
و  ساخت  و  فنی  دانش  انتقال  هدف  با  عنوان  هیچ 
بهره برداری صورت نگرفته است و کشورهای صاحب 

این تکنولوژی ها با این اقدام موافقت نمی کردند.
افزود:  ایران  نیروگاهی  تعمیرات  شرکت  مدیرعامل 
انتقال  ایران،  نیروگاهی  تعمیرات  تشکیل شرکت  با 
شکل  آرام  آرام  تعمیرات  و  بهره برداری  و  دانش 
با  همزمان  که  سازنده  شرکت های  بنابراین  گرفت، 
شارژ  خصوص  در  خود  استعماری  نقش  راه اندازی، 
با  می کردند  تحمیل  را  کشور  به  قطعات  تأمین  و 
نقش  برنامه هایشان  این  تمام  شرکت  این  پیشرفت 
بر آب شد. صالحی با اشاره به اینکه وقتی در زمان 
بهره برداری از نیروگاه ها مشکلی برای یک قطعه رخ 
نو  قطعه  جایگزینی  از سیاست  این کشورها  می داد 
استفاده می کردند، گفت: در دو دهه اخیر علی رغم 
اینکه هزینه رفت و برگشت قطعه و حتی بازگشت 
می رفت،  باال  ریسکش  ایران  به  تعمیراتی  قطعه 
شرکت تعمیرات نیروگاهی تاش کرد تا با پیشرفت 
از دانش تعمیرات نیروگاهی به اهداف موردنظر کشور 
دست یابد. وی تصریح کرد: با رشد ایران در زمینه 
تعمیرات نیروگاهی از انتقال ارز به کشورهای صاحب 
به  یافت  کاهش  وابستگی ها  و  جلوگیری  تکنولوژی 
می توانیم  کامل  طور  به  حاضر  حال  در  که  طوری 

تمام قطعات نیروگاهی را در ایران اورهال کنیم.

 ایسنا/
خودکفایی ایران در تعمیرات نیروگاهی

در  برق  مهندسی  نوین  دستاوردهای  همایش 
معادن و صنایع معدنی در دانشکده مهندسی برق 

و کامپیوتر دانشگاه تبریز آغاز شد.
هدف از برگزاری این کنفرانس 2 روزه تلفیق دانش 
حوزه  پژوهشگران  دادن  سوق  و  برق  مهندسی 
با  معدنی  صنایع  و  معدن  سمت  به  برق  مهندسی 
استفاده از ظرفیت های دانشگاهی است. دبیر اجرایی 
روسیه،  از  خارجی  مهمان   16 گفت:  نیز  همایش 
تخصص های  با  آلمان  و  استرالیا  چین،گرجستان، 
این  در  معدنی  گذاران  سرمایه  و  برق  مهندسی 

همایش حضور دارند.
رئیس دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز گفت: 
این دانشکده 60 هیئت علمی و 2 هزار دانشجو در 
مقاطع مختلف و در تمام گرایشهای برق و کامپیوتر و 
30 آزمایشگاه تحقیقاتی دارد و آماده تعامل با صنایع 
روشنایی  است.  آنان  چالشهای  و  مشکات  رفع  و 
در  رباتیک  ساختارهای  از  ،استفاده  معادن  نوین 
است،  خطرناک  انسانی  نیروی  حضور  که  فضاهایی 
زیاد  عمق های  در  مخابراتی  های  زیرساخت  توسعه 
بدون  اکتشاف  نوین  آوری  فن  کارگیری  معدن،به 
نوین  تکنولوژی های  از  بهره مندی  زمین،  تخریب 
معادن  مانیتورینگ  و  دوردست  معادن  در  ارتباطی 
استان و نظارت آناین از دستاوردهای این همایش 

خواهد بود.  

خبرگزاری صدا و سیما/

همایش دستاوردهای مهندسی 
صنعت برق در معادن در تبریز
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سنا/
عرضه  کاالی برق نیروگاه های طوس، ارومیه و کازرون 

بورس

عرضه  کاالی برق نیروگاه های 
طوس، ارومیه و کازرون

نیروگاه های طوس، ارومیه و کازرون کاالی برق خود 
را در تابلوی برق بازار فیزیکی با دوره تحویل هفتگی 

اردیبهشت و ماهانه خردادماه عرضه خواهند کرد.
ایران  انرژی  بورس  گذشته  روز  معامات  در    
) شنبه 22 اردیبهشت ماه 97(، در تابلوی قراردادهای 
بیشتر  و  یکسال  سررسید  با  استاندارد  موازی  سلف 
قراردادهای سلف موازی استاندارد نماد سمپنا 70 هزار 

از 21 میلیارد و 340 میلیون  ارزش بیش  به  قرارداد 
ریال مورد معامله قرار گرفتند. 

انرژی  بورس  معامله  قابل  بهادار  اوراق  سایر  بازار  در 
صندوق  سرمایه گذاری  گواهی های  بازار  در  ایران، 
سرمایه گذاری پروژه و در نماد پرند بیش از 3 میلیون 
و 148 هزار گواهی از گواهی های این صندوق با ارزش 
معامله  مورد  ریال  میلیون   66 و  میلیارد   11 از  بیش 

قرار گرفت. 
انرژی  بورس  برق  بازار  اردیبهشت   22 در  همچنین 
ایران نیز شاهد معامله 500 ، 601 قرارداد معادل 7 
میلیون 236 هزار کیلووات ساعت به ارزش بیش از 2 
میلیارد و 170 میلیون ریال بود. شایان ذکر است در 
همان روز نماد بارپایه و میان باری با قیمت 300 ریال 

بر کیلووات ساعت مورد معامله قرار گرفت. 
شنبه،  معاماتی  جلسه  آغاز  در  می شود  نشان  خاطر 
باری  میان  روزانه،  بارپایه  روزانه،  بارپیک  نمادهای 
روزانه و کم باری روزانه 19، 20 و 21 خرداد 97 و بار 
پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم 

باری هفتگی 16 تیر 97 گشایش یافتند. 
باری  میان  روزانه،  بارپایه  روزانه،  بارپیک  نمادهای 
پایان  اردیبهشت 97 در  باری روزانه 27  روزانه و کم 
تحویل  فرایند  و  شده  متوقف  شنبه  معاماتی  جلسه 
آنها آغاز شد. همچنین یکشنبه )23 اردیبهشت 97( 
ارومیه و کازرون کاالی برق خود  نیروگاه های طوس، 
را در تابلوی برق بازار فیزیکی با دوره تحویل هفتگی 

اردیبهشت و ماهانه خردادماه عرضه خواهند کرد.

در  گسترده  طور  به  امروزه  لیتیومی  باتری های 
گوشی ها، لپ تاپ ها و دوربین ها مورد استفاده 
قرار می گیرند. اما استفاده از باتری های لیتیومی 
غول پیکر و دارای ظرفیت باال به منظور تامین 

برق هزاران خانوار امری تازه است.
 الون ماسک مدیر عامل تسا با عمل به وعده خود 
توانست در مدت زمانی کمتر از 100 روز بزرگترین 

خبرگزاری مهر/

بزرگترین باتری دنیا در استرالیا 
آغاز به کار کرد

باتری لیتیومی دنیا را در جنوب استرالیا آماده بهره 
برداری کند.

بزرگترین باتری دنیا در استرالیا آغاز به کار کرد
در  گسترده  طور  به  امروزه  لیتیومی  های  باتری 
گوشی ها، لپ تاپ ها و دوربین ها مورد استفاده قرار 
می گیرند. اما استفاده از باتری های لیتیومی غول 
پیکر و دارای ظرفیت باال به منظور تامین برق هزاران 

خانوار امری تازه است.
این باتری جدید که به طور آزمایشی برق مورد نیاز 
تامین می  استرالیا  را هم در جنوب  چندین خانوار 
کند باعث صرفه جویی حیرت آور 90 درصدی در 

هزینه های پرداختی برق این خانوارها شده است.
 Hornsdale پیکر  غول  باتری  این  رسمی  نام 
نئوئن  نام  به  شرکتی  و  است   Power Reserve

کنترل و مدیریت آن را بر عهده دارد. الون ماسک در 
نوامبر سال گذشته قول داده بود تا در مدتی کمتر 
باتری غول پیکر لیتیومی را آماده  این  از 100 روز 

استفاده کند.
وی تا بدان حد از توانایی خود برای عمل به وعده 
ظرف  نتواند  اگر  کرد  تضمین  که  بود  مطمئن  اش 
مدت اعمال شده باتری یادشده را تحویل دهد 50 
میلیون دالر قبض برق کل منطقه را خواهد پرداخت 
رایگان در  به  را  آن  یادشده  باتری  تکمیل  از  بعد  و 

اختیار مقامات محلی قرار می دهد.
این باتری که حدود یک هفته زودتر از ضرب االجل 
اعامی آماده بهره برداری شده 100 مگاوات ساعت 
زیادی  تعداد  به  برق  تولید  برای  و  دارد  ظرفیت 

توربین بادی مرتبط است.

صورت  در  دارند،  برقی  آب  چاه  که  کشاورزانی 
 20 اوج،  ساعت  چهار  در  خود  مصرف  مدیریت 

ساعت دیگر از برق رایگان بهره مند می شوند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی 
بینی  پیش  و  آسمانی  نزوالت  کاهش  به  اشاره  با 
افزایش یک و نیم درجه ای دمای تابستان امسال، 
از افزایش پیک مصرف برق در استان خبر داد و از 
شهروندان و به خصوص کشاورزانی که چاه آب برقی 
دارند خواست با رعایت الگوی مصرف همکاری الزم 
را با این شرکت داشته باشند تا در تابستان خاموشی 

برق نداشته باشیم.
علیرضا صبوری افزود: کشاورزان در صورت مدیریت 
مصرف خود در چهار ساعت اوج یعنی ساعت 12 تا 
رایگان  برق  از  روز،  دیگر شبانه  در 20 ساعت   ،16

برخوردار می شوند.
برق مصرفی کشاورزان استان حدود دو برابر میانگین 
کشور است. میانگین مصرف برق مشترکان کشاورزی 
344هزار  شمالی  خراسان  است.  16درصد  کشور 
50درصد  از  بیش  که  دارد  کشاورزی  عرصه  هکتار 
اراضی مستعد به آبیاری نوین آن تجهیز شده است.

خبرگزاری صدا و سیما/ 

تخفیف ویژه برق کشاورزی در 
خراسان شمالي
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تسنیم/

سیف: دالر ۷000 تومانی در 
پستوها معامله می شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: صحبت هایی درباره 
دالر 6 هزار و 800 و ۷ هزار تومانی شنیده می شود 
اما حجم بسیار بسیار کوچکی است که در پستوها 

مبادله می شود.

سیف: دالر 7000 تومانی در پستوها معامله می شود
مجلس  در  ارزی  جلسه  حاشیه  در  سیف  اهلل  ولی 
با  ارتباط  اظهارداشت:برقراری  اسامی  شورای 
بانک های مرکزی اروپایی و ارتباط با بانک های بزرگ 
از  کشور  بانکی  نظام  و  مرکزی  بانک  برای  اروپایی 
بحث های اساسی است که در مذاکره با پنج کشور 

دنبال می کنیم.
وی افزود: در حال حاضر مذاکراتی بین ایران با سه 
کشور اروپایی، چین و روسیه در حال انجام است که 
این مذاکرات  برای  به مقدماتی که  توجه  با  طبیعتا 
گیرد  قرار  شرایطی  در  ایران  شده  قرار  آمده  پیش 
و  می برد  را  الزم  انتفاع  برجام  از  ُکند  احساس  که 
اقتصاد  مثبت  حرکت  برای  زمینه ای  باشد  قرار  اگر 
ما در برجام ایجاد نشود ایران نمی تواند به تعهداتش 

عمل کند.
مذاکرات،  اساسی  محورهای  از  یکی  افزود:  وی 
ارتباطات بانکی است و همکاران ما در بانک مرکزی 
امیدواریم  و  دارند  حضور  مذاکرات  این  در  هم 
شرایطی ایجاد شود که نظام بانکی بتواند ارتباطات 

بین المللی خود را داشته باشد.
سیف درباره انتظار مشخص بانک مرکزی از اروپا در 
این مذاکرات ادامه داد: برقراری ارتباط با بانک های 
مرکزی اروپایی و ارتباط با بانک های بزرگ اروپایی 
برای بانک مرکزی و نظام بانکی کشور از بحث های 

اساسی است که دنبال می کنیم.
وی درباره نتایج تصمیمات اخیر ارزی نیز گفت: در 
با  و  می گذرند  تصمیم  این  از  که  گذشته  ماه  یک 
وجود اینکه ابتدای کار بوده بالغ بر 7 میلیارد دالر 
ارزهای مختلف برای واردات به کشور تخصیص داده 
شد و همچنین 4 میلیارد دالر تامین ارز کردیم که 
نشان می دهد مسیر واردات جاری است و هیچگونه 

وقفه ای در آن وجود ندارد.
رییس کل بانک مرکزی افزود: در رابطه با صادرات 
آشنایی  عدم  دلیل  به  هفته ای  یک  وقفه  وجود  با 
صادرکنندگان و راه اندازی سامانه نیما، یک میلیارد 
و 200 میلیون دالر ارز ناشی از صادرات به سامانه 
نیما عرضه شده که حاکی از ان است که این مدل 

کارایی خود را نشان داده و ایرادی ندارد.
متفرقه ای که  نیازهای  با  رابطه  در  داد:  ادامه  سیف 
وجود دارد 33 مورد شناسایی شده و کمیته فعالی 
در بانک مرکزی با حضور دستگاه های دیگر تشکیل 
و  واقعی  نیاز  عنوان  به  که  نیازی  نوع  هر  و  شده 

منطقی شناسایی شود تامین ارز خواهد شد.
وی با بیان اینکه تعادل الزم را در منابع و مصارف 
ارزی کشور داریم و از این جهت جای نگرانی نیست، 
گفت: صحبت هایی درباره دالر 6 هزار و 800 و 7 
بسیار  بسیار  حجم  اما  می شود  شنیده  تومانی  هزار 

کوچکی است که در پستوها مبادله می شود.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: قرار نیست ارز 
کشور را برای قاچاق و تامین نیازهای انتقال سرمایه 
و  ملی  سرمایه  کشور  ارز  چراکه  دهیم،  تخصیص 
متعلق به 80 میلیون ایرانی است و باید به نیازهای 

واقعی و منطقی تخصیص یابد.
سیف خاطرنشان کرد: دالر 4200 تومانی را به همه 
این لحظه  تا  نیازهای واقعی تخصیص می دهیم که 
بخشی از این نیازها شناسایی شده و بخشی در شرف 

شناسایی است که در آینده اضافه می شود.
وی افزود: ظرف یک ماه گذشته بیش از 100 میلیون 
یورو بر همین مبنا به مسافران، بیماران و دانشجوان 
ارز فروخته شد و در آینده نیز ادامه پیدا می کند و 
و  اباغ  مناسب  کار  و  ساز  و  فرآیند  کدام  هر  برای 

عملیاتی شده است.
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مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی از استخدام 1000 مشاور برای کمک به حل 

مشکل تولید خبر داد.

تسنیم/

استخدام 1000 مشاور برای حل 
مشکل تولید

کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل  نجفی  صادق 
در  امشب  تیتر  برنامه  در  صنعتی  شهرک های  و 
بخشی  گفت:  تولیدی  واحدهای  مشکات  خصوص 
تأمین  بیمه،  مالیات،  همچون   تولید  مشکات  از 
واحدهای  بیشتر  که  است  عام  به صورت  نقدینگی 

تولیدی درگیر آن هستند.
تأمین  همچون  مشکات  از  بخشی  داد:  ادامه  وی 
هر  در  نیز  بازاریابی  کیفیت،  بهبود  روز،  تکنولوژی 
جداگانه  به صورت  باید  تولید  واحدهای  از  کدام 
 1000 منظور  بدین  که  شود  حل وفصل  و  بررسی 
تا  استخدام شده  کوچک  سازمان صنایع  در  مشاور 
مشکات هر واحد را به طور جداگانه شناسایی کنند 

و برای رفع آن راهکارهای مناسب ارائه دهند.
راستای  در  خوبی  حرکت های  اینکه  بیان  با  نجفی 
راستا   این  در  گفت:  شده  کوچک  صنایع  تقویت 
واحد صنایع کوچک در  نوسازی 1700  و  بازسازی 

دستور کار قرار دارد.
با  جاری  سال  در  شده  مقرر  همچنین  افزود:  وی 
تأمین سرمایه مناسب از محل تسهیات اعطایی 10 

درصد از صنایع کوچک صادرات گرا شوند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک در خصوص راهکار 
رفع مشکل تأمین سرمایه در گردش واحدها تصریح 
کرد: بانک در این شرایط باید با تمام توان وارد شوند؛ 
طی جلساتی که با مدیران بانک ها داشتیم قرار شد 
شرایطی ایجاد شود تا روند تأمین سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی تسریع شود و هر درخواست بیش 

از یک ماه طول نکشد.
تسهیات  اقساط  بازپرداخت  زمان  در خصوص  وی 
انجام  بانک ها  با  توافق  با  بازپرداخت  زمان  گفت: 
و  خاص  شرایط  محروم  مناطق  در  البته  می شود 

بهتری دارد.

رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی  سجاد هاشمی 
بر  مبنی  ارائه شده  آمار  به  اشاره  با  هم  عباس آباد 
1400 بنگاه مشکل دار گفت: آمار واقعی شاید بیشتر 

از اینها باشد.
در  عباس آباد  صنعتی  شهرک  مدیره  هیئت  رئیس 
از  تولیدی  بنگاه های  این سؤال که مشکات  جواب 
کجا شروع می شود، تأکید کرد: تا بازدید میدانی از 

بنگاههای تولیدی نباشد، مشکل حل نخواهد شد.
بنگاه های  از  میدانی  بررسی های  با  گفت:  هاشمی 
مشکل دار باید از نزدیک با مشکات شناخت داشته 

باشیم و آنها را حل کنیم.
قوانین  بنگاه ها  این  مشکات  عمده  افزود:  وی 

ناکارآمد است.
است، گفت:  آلوده  کار  اینکه فضای  ابراز  با  هاشمی 
این  که  می دهیم  بانکی  بهره  درصد   18 امروز 

مشکاتی را برای بنگاه ها ایجاد کرده است.
سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسامی نیز گفت: بنگاه های مشکل دار 

بیشتر از 1400 واحد تولیدی است.
و  درون سازمانی  مشکات  از  بخشی  گفت:  وی 
به دولت و  تولیدی، مربوط  بنگاه های  برون سازمانی 
بخش دیگر مربوط به مجلس است که با هماهنگی 

مجلس و دولت باید این مشکات برطرف شود.
خصوص  در  معادن  و  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
عملکرد مجلس برای رفع مشکات تولید گفت: یکی 
از مشکات عمده بخش تولید، بحث مالیات بر ارزش 
افزوده  است که 5 سال به صورت آزمایشی اجرا  و 
این مدت  در طول  تمدید شد؛  دیگر هم  یک سال 
نابسامانی هایی در بخش تولید به وجود آورد که  مقرر 
شده این موضوع ظرف یکی دو ماه آینده در مجلس 

تعیین تکلیف شود.

معامالت  سقف  دولت،  جدید  مصوبه  اساس  بر 
کوچک به 25 میلیون تومان افزایش یافته و از 
که  هستند  معامالتی  بزرگ  معامالت  پس  این 
برآورد اولیه آنها بیش از 250 میلیون تومان باشد.
و  اقتصادی  امور  وزارت  پیشنهاد  به  دولت  هیئت 
دارایی و به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری 
مناقصات و ماده 42 قانن الحاق برخی مواد به قانون 
جدید  نصاب  دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم 

معامات کوچک، بزرگ و متوسط را تصویب کرد.
به این ترتیب معامات کوچک معاماتی هستند که 
مبلغ معامله تا سقف 25 میلیون تومان باشد،  سقف 
معامات متوسط بیش از معامات کوچک و حداکثر 
معامات  همچنین  میباشد.  تومان  میلیون   250
بزرگ معاماتی هستند که براورد اولیه انها بیش از 

250 میلیون تومان باشد.

تسنیم/

تعریف دولت از معامالت کوچک، 
بزرگ و متوسط تغییر کرد
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مترجم: معصومه عشوری مقدم
  Bain : منبع

به خاطر  تولیدکننده  شرکت های  از  بسیاری 
و  فروش  برنامه ریزی  به  نسبت  که  رویکردی 
از  را  زیادی  ارزش  دارند   )S&OP( عملیات 
به  سرانگشتی  قواعد  از  آنها  می دهند.  دست 
جای روش های ریاضی جدی استفاده می کنند و 
از فقدان هماهنگی میان بخش های مختلف رنج 

می برند.

قواعد سر انگشتی  دیگر کافی نیست

شرکت  در  چگونه  سازوکار  این  که  بگیرید  نظر  در 
سازنده  شرکت  یک  در  است:  شده  گرفته  به کار  زیر 
سخت افزارهای رایانه ای نسبت به عدم تطابق در عرضه 
و تقاضا یک رویکرد متفاوت وجود داشت. این شرکت 
بر ارسال محصوالتی که در چین ساخته و از راه دریا  
ارسال می شد تکیه کرده بود؛ زیرا این محصوالت 15 الی 
20 درصد به ازای هر واحد ارزان تر از محصوالتی که از 
راه هوایی می آمدند، بودند؛ اما با اینکه اغلب محصوالت 
به صورت دریایی ارسال می شد، تیم بازرگانی معموال با 
تاخیر ثبت سفارش های خود را درباره ترکیب واحدهایی 
که باید بفروشد اعام می کرد. بنابراین، شرکت همواره 
که  کند  تصمیم گیری  آخر  دقیقه  در  که  بود  ناچار 
محموله را به صورت هوایی ارسال کند تا بتواند میزان 
محصول تامین شده را با پیش بینی تقاضایی که تغییر 
نظر  به  آشنا  این مشکات  می کرد، هماهنگ سازد.  
می آیند، برخی از بنگاه های تولیدی گاه، با اتمام ناگهانی 
موجودی کاال یا مازاد آن روبه رو می شوند اما علت را 
در نمی یابند. برخی دیگر با تنوع زیاد در حجم تولید 
کارخانه ها و تفاوت کارخانه های مختلف مواجه می شوند. 
مشاوره  مانند شرکت های  حتی شرکت های خدماتی 
مناسب  فرد  تخصیص  برای  اغلب  اطاعات  فناوری 
به مشتری در زمان مناسب مشکل دارند. در این گونه 
موقعیت ها، مدیران زنجیره تامین و مدیران بخش های 
کسب وکار نمی توانند بفهمند که دیگران در چه فکری 
هستند. حتی در برخی موارد، مدیران یکدیگر را در بروز 

مشکات مقصر می دانند.
از  را  الزم  بهره برداری  نمی توانند  که  شرکت هایی 
فرآیند های برنامه فروش و عملیات به عمل آورند باید 
شاخص های زیر را برای عدم کارآیی خود جست و جو 

کنند:

برنامه ریزی برای عملکرد متعالی نیازمند 
همسوسازی اهداف راهبردی و عملیاتی

قواعد سر انگشتی 
دیگر کافی نیست!

ـ تصمیم گیری در بخش های یک سازمان بدون توجه 
به بخش های دیگر و در انزوا انجام می گیرد: زمانی که 
یا  خود  خاص  عملیاتی  پیش فرض های  با  بخش  هر 
درک  نمی تواند  می کند  عمل  خود  ویژه  محرک های 

درستی از سایر بخش ها داشته باشد.
قدرت  نبود  و  روشن  حاکمیت  فقدان  از  افراد  ـ 
رنج  برنامه ریزی  فرآیند های  درباره  تصمیم گیری 

می برند.
دارد:  وجود  حقیقت  یک  از  متعدد  نسخه های  ـ 
یک  درون  در  مختلف  بخش های  نمونه،  به عنوان 
شرکت تولیدی اغلب داده های مختلفی درباره تعداد 
شده اند،  ارسال  گذشته  فصل  در  که  محموله هایی 

دارند.
از  باالیی  میزان  اغلب  برنامه ریزی  الگوریتم های  ـ 
دقت کاذب را دارند و برنامه ریزان می خواهند برنامه 
را برای تطبیق با هر یک از تغییرات دستخوش تغییر 
سازند. نتیجه آن است که هیاهوی زیادی در سطح 
عملیاتی رخ می دهد و برنامه دقیقی شکل نمی گیرد.
و  عرضه  میان  تطبیق  عدم  نشانه های  به  تیم ها  ـ 
بر یافتن منبع تغییرپذیری  تقاضا حمله می کنند و 
در  را  آنها  موضوع  این  ندارند.  تاکید  کنترل  قابل 

حالت انفعالی قرار می دهد.

ساختن ارکان موفقیت
تامین  زنجیره  بهینه سازی  و  مشکات  این  حل 
مدیریت  به  نسبت  یکپارچه تر  رویکرد  یک  نیازمند 
مدیریت  موفق  برنامه  یک  است.  عملیات  و  فروش 
بر هماهنگی نزدیک میان  فروش و عملیات مبتنی 
بخش های مرتبط است. این هماهنگی باید با قدرت 
از تحلیل ساده  فراتر  بسیار  تحلیلی همراه شود که 
دارای  اثربخش  فرآیند  یک  باشد.  ریشه ای  علل 

ویژگی های زیر است:

ارتباط ریاضی با برنامه ها: برونداد برنامه ریزی شده از 
زنجیره تامین می تواند به روشنی هم به برنامه تقاضا 

متصل شود و هم به برنامه عملیاتی.
حول  تیم ها  این  هماهنگ:  بخشی  میان  تیم های 
شده اند.  همگرا  خاص  عملیاتی  پیش فرض های 
برنامه های  اثر حجمی  بازاریابی  تیم  نمونه،  به عنوان 
به صورت  را  برنامه ها  این  و  می داند  را  تبلیغاتی 

زمان مند با تیم زنجیره تامین در میان می گذارد.
شرکت  تصمیم گیری:  حق  و  شفاف  حاکمیت 
همچون  روشی  از  بهره گیری  با  را  مسوولیت ها 
از تصمیم گیری های عمده  برای هر یک   RAPID
تعیین کرده است. این روش مالکانی را به پنج نقش 
این  کلیدی در هر تصمیم گیری اختصاص می دهد. 

نقش ها عبارت است از:
1. کسی که اقدامات را پیشنهاد می دهد.
2. کسی که پیشنهاد را تصویب می کند.

پیاده سازی  برای  را  مقدماتی  اقدامات  که  کسی   .3
تصمیم انجام می دهد.

4. کسی که برونداد کارش برای تعیین توجیه پذیری 
پیشنهادها الزم است.

5. کسی که تصمیم گیری می کند.
و  عرضه  برنامه های  عملیاتی:  برنامه  ثبات  افزایش 
می شوند  تعیین  ماهانه  زمان بندی  براساس  تقاضا 
تغییر  تعیین شده  معیارهای  به  متناسب  تنها  و 
در  10درصد  که  می شود  گفته  مثا  می پذیرند؛ 

پیش بینی تغییر رخ خواهد داد.
قابلیت تعیین علت ریشه ای: به عنوان نمونه، کاهش 
فروش یک محصول حیاتی و مهم می تواند به سرعت 
فروش محصوالت  برای  فروش  کارکنان  انگیزش  به 

قدیمی ربط داده شود.
ادامه در صفحه 11



شماره  2179         23 اردیبهشت 1397

11یادداشت مدیریتی

ادامه از صفحه 10
دیگر  نمی تواند  عملیات  و  فروش  برنامه  اجرای خوب 
مورد پذیرش باشد زیرا مشتریان انتظارات باالتری برای 
دسترسی بهتر به محصوالت و تحویل سریع پیدا کرده اند. 
همچنین، زنجیره تامین پیچیده تر شده و تامین کنندگان 
با شبکه گسترده تری از تامین کنندگان، ارائه کنندگان 
مدیریت  شرکای  و  ثالث  شخص  تدارکاتی  خدمات 
این  به رو هستند. هماهنگ کردن همه  موجودی رو 
فعالیت ها یک چالش جدی خواهد بود. با این حال، ما 
شرکت هایی را دیده ایم که عملکرد خود را با تکیه و تاکید 
بر برنامه مدیریت فروش و عملیات به عنوان محور اصلی 
این شرکت ها  داده اند.  افزایش  برنامه ریزی  فرآیند  کل 
بهبودهایی را برای دستیابی به پیش بینی های 20 تا 50 
درصد دقیق تر، کاهش 10 تا 30 درصد موجودی انبار، 5 
تا 15 درصد کاهش زمان توقف تولید و 5 تا 20 درصد 

افزایش تحویل به موقع داشته اند.

  الگوهای موفق برنامه ریزی عملکرد
برنامه ریزی برای عملکرد متعالی نیازمند همسوسازی اهداف 

راهبردی و عملیاتی حول پنج محور به شرح زیر است:
1. ایجاد پیوند میان برنامه های عملیاتی ساالنه و راهبرد 

زنجیره تامین و پارامترهای خاص عملیاتی
و  عرضه  برنامه های  یکپارچه سازی  و  همسوسازی   .2

تقاضا به صورت ماهانه
3. ایجاد انضباط و ساختاری برای ایجاد تغییرات اثربخش 

و سریع
4. ارتقای قواعد داده ای و رسمیت بخشیدن به آن

5. بهره گیری از حلقه های بازخورد برای ایجاد بهبودهای 
مستمر و حذف تغییرپذیری قابل کنترل.

در ادامه، به ترتیب به هریک از این محورها می پردازیم.
ایجاد پیوند میان برنامه های عملیاتی و راهبرد زنجیره 

به  بودجه  از  مستقیم  به طور  اغلب  شرکت ها  تامین: 
برنامه عملیاتی ماهانه جهش می کنند. اما این کار تقریبا 
همیشه منجر به ضعف در تصمیم گیری می شود. زیرا 
اهداف عملیاتی  به صورت  نقشه خود  ترجمه  افراد در 
ماهانه عجوالنه رفتار می کنند. به جای این کار، بهتر 
است یک برنامه تاکتیکی 6 تا 12 ماهه تهیه شود که 
موضوعاتی همچون پیش فرض های عملیاتی خاص و 
اولویت بندی ها در مواردی همچون مدیریت موجودی 
کاال و برنامه های توسعه و ترفیع محصول را مشخص 
حول  را  وظیفه ای  بخش های  همه  برنامه  این  سازد. 
یک زبان واحد جمع می کند و احتمال فریب سیستم 
را کاهش می دهد. به عنوان نمونه، اگر اولویت ها به ما 
بگویند که تامین محصوالت ابتدا به کشورهای رده اول و 
دوم در زنجیره تامین برود، کسی حق ندارد تامین را به 

سوی کشورهای رده سوم هدایت کند.
موضوعاتی که در این برنامه مورد بحث قرار می گیرند 
دسته های  به  ارائه شده  خدمات  میزان  تعیین  شامل 
مدیریت  برای  متناسب  راهبرد  مشتریان،  مختلف 
موجودی کاال، محل نگهداری موجودی و نرخ خروج 
بخش های  همه  جمع آوری  بود.  خواهد  انبار  از  آنها 
سازمان حول یک محور به تیم برنامه ریزی این امکان 
باشد  را می دهد که یک دیدگاه سازمان گستر داشته 
میزان  همچون  مولفه هایی  میان  متقابل  وابستگی  و 
موجودی ها، سطح خدمات و دقت پیش بینی ها را در نظر 
بگیرد. این وابستگی های دوسویه را می توان به صورت 
ریاضی به گونه ای تبیین کرد که همه افراد با یک دسته 

مفروضات و بده بستان های مشترک کار کنند.

تقاضا  و  عرضه  یکپارچه سازی  و  همسوسازی 
به صورت ماهانه

 شرکت هایی که عملکرد باالیی دارند برنامه کان خود 

را به صورت برنامه های جزئی و عملیاتی از طریق یک 
جلسه ماهانه تعریف می کنند. فروش، بازاریابی، تامین 
مالی، تدارکات و تیم های مدیریت موجودی کاال همگی 
در ایجاد برنامه های مشارکتی بر حسب جغرافیا و نوع 
محصول شرکت می کنند. این برنامه ها برای پشتیبانی 
از طرح ها به صورت معادالت ریاضی به یکدیگر پیوند 
داده می شوند، به گونه ای که اگر تقاضا کاهش یابد، گروه 
زنجیره تامین به سرعت پیامدهای آن را برای مدیریت 
موجودی تعیین می کند و می تواند تنظیماتی را انجام 
دهد. بخش بازاریابی نیز به نوبه خود می تواند با ایجاد 
یک برنامه تبلیغاتی در کوتاه مدت به این روند کمک 
کند. مذاکره بر سر این تنظیمات می تواند دشوار باشد، 
وظیفه ای  بخش های  در  برنامه ریزان  از  کدام  هر  زیرا 
ممکن است نسبت به دقت سایر بخش ها بدبین باشند 
و خود دست به اقداماتی برای تامین منافع خود بزنند. 
این کار به برنامه ضربه می زند، بنابراین ضروری است 
که موارد عدم توافق را به صورت عمومی برطرف کنید. 
یک تیم ارشد اجرایی باید همه پیامدها را به گونه ای 
درک کند که بتواند تصمیم گیری نهایی را انجام دهد. 
برگزاری جلسات جدی ماهانه به این امر کمک می کند.
ایجاد انضباط و ساختاری برای ایجاد تغییرات سریع و 
اثربخش :  یک فرآیند مدیریت فروش و عملیات اثربخش 
به صورت متناسب بر شکاف هایی متمرکز می شود که 
بین برنامه و عملکرد واقعی شرکت وجود دارد. این برنامه 
مشکات فوری برخاسته از رخدادهای پیش بینی نشده 
را مورد پردازش قرار می دهد و تنظیماتی را در عدم 

توازن عرضه و تقاضا ایجاد می کند.  

  ارتقا و پاسداری از قواعد داده ای
 بسـیاری از برنامه ریـزان عمدتا به خاطـر اینکه درک 
ریاضـی و فهم کمی نسـبت بـه بده بسـتان های مالی 

دارنـد، با معیارهای سـطحی تصمیم گیـری می کنند، 
کـه ایـن یـک اشـتباه بـزرگ اسـت. یـک بازنگـری 
جدی تـر به وسـیله یـک تیـم تحلیلگـر قدرتمنـد که 
بتوانـد تحلیل را در قالب درسـت برای مدیران ارشـد 
بسـته بندی کنـد، بـه شـرکت ها اجـازه می دهـد تا با 
راهکارهـای ریشـه یابی اثربخش بـه روندهای نوظهور 

نشـان دهند. واکنش 

  بهره گیری از حلقه های بازخورد بسته
تنهـا در صورتـی  برنامـه مدیریـت عملیـات  یـک   
می توانـد بهبـود یابد کـه کارکنـان بتواننـد از آن یاد 
بگیرنـد. حلقه هـای بازخـورد به بخش هـای وظیفه ای 
ایـن اجـازه را می دهنـد کـه چگونگـی تاثیرگـذاری 
تغییـرات بـر عملیـات شـرکت را شـرح دهنـد. بـر 
برنامه ریـزی  هماهنـگ  تیـم  بازخوردهـا،  اسـاس 
بهتـر می توانـد تغییرپذیـری را در سراسـر سیسـتم 
کنتـرل کنـد. این موضـوع شـامل ایجاد تمایـز میان 
تغییـرات  ایجـاد  و  مضـر  و  سـودمند  تغییرپذیـری 
تغییرپذیـری  سـاختن  متوقـف  بـرای  متناسـب 
نامطلوب اسـت. به عنـوان نمونه، یکی از شـرکت های 
خدماتـی دریافـت کـه دروندادهای تولیـدی اش روبه 
کاهش اسـت. در این شـرکت انگشـت اتهـام همه به 

سـوی گـروه مدیریـت زنجیـره تامیـن بـود.
کـه  سـاخت  برمـا  دقیق تـر  تحلیـل  یـک  امـا 
به صـورت  کارخانه هـا  بـرای  سـریع  سـفارش های 
مسـتمر افزایش یافته بـود و زمان بندی عـادی تولید 
را بـر هـم زده و بـه تیـم فـروش نیـز اطاع رسـانی 
نشـده بـود. در پاسـخ، شـرکت خـط تولیـد خـود را 
بـه چنـد خـط تقسـیم کـرد و محرک هـا بـرای تیـم 
فـروش را تغییـر داد تـا بـا خـط تولیدهـای تـازه کار 
و سـفارش ها را بـا فرآیند هـای جدیـد تامیـن کننـد.
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