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 اخبار صنعت برق

تصمیم کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکا برای برگزاری 
جلسه سه جانبه با ساتبا و سازمان سرمایه گذاری
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رویکرد اقتصادی شهردار تهران

محمد ثاقب فرد/ روزنامه دنیای اقتصاد
این  است.  شهردار  انتخاب  آستانه  در  تهران  شهر 
نمایندگان  عهده  بر  قانون  طبق  مهم  وظیفه 
شورای شهر تهران قرار دارد تا از میان گزینه های 
معرفی شده، نفر برگزیده را به وزارت کشور معرفی 
کنند. تهران، پایتخت کشور است و اداره شهرداری 
آن از نظر تعداد وظایف، عمق وظایف و سازمان های 
حتی  و  کشور  شهرهای  دیگر  با  آن  زیرمجموعه 

خاورمیانه قابل مقایسه نیست.
قوی ترین  از  فردی  است  شایسته  جهت،  این  از 
کالن  دیدگاه  دارای  که  کشور  تجربه  با  مدیران 
مدیریت  است،  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
تیم های  از  و  گیرد  عهده  به  را  شهرداری  سازمان 
کند.  استفاده  کالن  نهاد  این  اداره  برای  تخصصی 
تومانی  میلیارد  هزار   ۵۲ بدهی  به  عنایت  با  آنچه 
بیشتر  تهران  برنامه سوم شهر  تدوین  و  شهرداری 
شهردار  اقتصادی  رویکرد  به  توجه  می نمایاند،  رخ 
منتخب است. ناکارآمدی مالیه شهر و توسعه نیافتگی 
اقتصادی شهر تهران با تاکید بر وجهه اجتماعی آن 
بزرگ ترین دالیلی است که اهمیت توجه به رویکرد 
اقتصادی شهردار منتخب را نشان می دهد. آن طور 
که شهروندان تهران و برنامه ریزان شهری تشخیص 
          ادامه در صفحه 3

جلسه هیات رییسه کمیته انرژی های تجدیدپذیر 
اردیبهشت  یازدهم  ایران،  برق  صنعت  سندیکای 

سال جاری برگزار شد. 
یکـی از محورهـای اصلـی این جلسـه، بررسـی ضرورت  
برگـزاری جلسـه ای مشـترک فیمابین سـاتبا، سـازمان 
تجدیدپذیـر  انرژی هـای  کمیتـه  و  سـرمایه گذاری 

 نشست وزیر نیرو و وزیر انرژی جمهوری آذربایجان

سـندیکا بـود.  همچنیـن ارائـه گـزارش از سـمینار 
توسـعه پایـدار و تعییـن برنامه هـای کمیتـه بـرای 
هفته هـای آتـی از دیگـر موضوعات مـورد بحث بود. 
در ادامـه دبیـر جلسـه از پیگیری هـا و توافق هـای 
انجام شـده بـا نمایندگان سـازمان جهانی یونیسـف 
بررسـی  و  مشـترک  جلسـه  برگـزاری  جهـت 

بـه  بنـا  داد.  خبـر  همـکاری  بالقـوه  فرصت هـای 
تصمیـم اعضـا مقرر شـد جلسـه عمومـی کمیته روز 
دوشـنبه، 31 اردیبهشـت مـاه سـاعت 13 بـا حضور 
شـرکت های عضـو کمیتـه در محـل سـندیکا برگزار 
شـود.  همچنین مقرر شـد نامه ای در راستای تامین 
۲0 درصـدی بـرق سـازمان ها و نهادهـای دولتـی از 
بـه سـازمان های  و  تهیـه  تجدیدپذیـر  بـرق  محـل 
مختلـف ارسـال شـود تا طـی آن شـرکت های عضو 
جهـت بهره منـدی از پـروژه هـای مرتبـط، معرفـی 
شـوند. در ادامـه جلسـه بنـا شـد جلسـه هماهنگـی 
تشـکل های تجدیدپذیـر در اول خـرداد سـال جاری 
بـا حضـور دو نماینـده از هر تشـکل برگزار شـود که 
دبیـر کمیته مسـئول پیگیری و هماهنگـی برگزاری 

این جلسـه در سـندیکا شـد.
در پایان جلسـه پیشـنهاد شـد موارد قابل طرح در 
جلسـه سـه جانبه سـازمان سـرمایه گذاری، ساتبا و 
کمیتـه تجدیدپذیـر سـندیکا بـه صورت فایـل ارائه 
آمـاده شـود تـا پـس از هماهنگـی زمـان، جلسـه 
بـا دعـوت از نماینـدگان ایـن سـازمان ها و حضـور 
هیـات رییسـه کمیته انـرژی تجدیدپذیـر، در محل 

سـندیکا تشـکیل شود.

http://news.moe.gov.ir/Detail?ANWID=56933
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 اخبار اقتصادی  اخبار صنعت برق

یادداشت مدیران

تجدیدپذیر  انرژی های  کمیته  تصمیم 
برگزاری جلسه  برای  سندیکا 
سه جانبه با ساتبا و سازمان 

سرمایه گذاری 
جلسه هیات رییسه کمیته انرژی های تجدیدپذیر 
سندیکای صنعت برق ایران، یازدهم اردیبهشت 

سال جاری برگزار شد. 
صفحه 1

رونمایی از دستاورد شرکت  پیمان 
خطوط شرق در تامین ماژول 
پردازشگرهای پایانه راه دور

حاشیه  در  دور  راه  پایانه  پردازشگرهای  ماژول 
مراکز  کارشناسان  و  مدیران  گردهمایی 
دیسپاچینگ برق های منطقه ای سراسر کشور در 
شیراز توسط معاونت راهبری مدیریت شبکه برق 
ایران و مدیرعامل برق منطقه ای فارس رونمایی 

شد. 
صفحه 3

ارز  ضرورت پیگیری تعدیل قیمت 
و فلزات در جلسه مشترک با هیات 

سندیکا مدیره 
جلسه هیات رییسه کمیته تخصصی ارتینگ و 
حفاظت در برابر صاعقه، پنجم اردیبهشت سال 
جاری در محل سندیکای صنعت برق ایران تشکیل 

شد.
صفحه 3

را  برق  تامین  نتوانستیم سختي هاي 
به مردم بیان کنیم

منطقه اي  برق  مدیرعامل  خلق  خوش  غالمرضا 
تمام  قیمت  و  برق  تامین  صعوبت  گفت:  تهران 
شده آن براي مردم شفاف سازي نشده است و ما 

نتوانستیم این کار را انجام دهیم.
صفحه 4

واردات برق از جمهوری آذربایجان 
تابستان  برای 

به گفته وزیر نیرو توافقی با طرف آذری در زمینه 
به ظرفیت 18۰  امسال  تابستان  در  برق  واردات 

مگاوات امضا شد.
صفحه 4

برای تدوین طرح  اولتیماتوم مجلس 
انرژی  جامع 

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
انرژی  کمیسیون  ماهه  یک  مهلت  از  اسالمی 
ارسال  برای  بودجه  و  برنامه  سازمان  به  مجلس 

طرح جامع انرژی کشور خبر داد.
صفحه 5

گردهمایی  دوره  برگزاری هشتمین 
نیروگاه های کشور  مدیران 

شرکت ماه تاب گستر )نیروگاه رودشور( در نظر 
مدیران  و  عامل  مدیران  دارد هشتمین سمینار 
نیروگاه های کشور را با حضور سخنرانان داخلی 

و خارجی برگزار نماید.
صفحه5

تهاتر طلب و بدهی بخش خصوصی 
برق جدی گرفته نمی شود 

در حالیکه روی حمایت از کاالی ایرانی تاکید ویژه 
شده است بخش خصوصی تولید کننده برق در 
کشور گرفتار موضوع بدهی به دولت است و این 
در حالی است که این بخش در حال حاضر 25 

هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد 
صفحه 6

صنعت تولید برق در مرز ورشکستگی 
قرار دارد 

شرکت های  سندیکای  مدیره  هیأت  عضو 
برق در  تولید  برق می گوید صنعت  تولیدکننده 

مرز ورشکستگی قرار دارد 
صفحه 7

رباتیک  فناوري  توانمندي هاي  معرفي 
برق   صنعت 

همزمان با بیست و سومین دوره کنفرانس توزیع 
نیروي برق کشور، توانمندي هاي فناوري رباتیک 

صنعت برق در نشستي ویژه معرفي خواهد شد. 
صفحه 7

خاورمیانه  اقتصادهای  آسیب شناسی 
در 5 محور 

دنیای اقتصاد: »صندوق بین المللی پول« 
جدیدترین به روزرسانی خود از گزارش 
»چشم انداز اقتصادی منطقه ای« منطقه 

خاورمیانه و شمال آفریقا )منا( را در روزهای 
اخیر منتشر کرد.

قیمت طال، قیمت دالر،قیمت سکه و 
ارز  قیمت 

در  آزادی طرح جدید  بهار  تمام  قطعه سکه  هر 
بازار تهران با قیمت دو میلیون و 4۰ هزار تومان 
و هر گرم طالی 18 عیار با قیمت 1۹2 هزار تومان 

فروخته می شود
صفحه ۹ 

نقدینگی اضافه  1۰۰۰ میلیارد  روزانه 
می شود

قیمت  اینکه  بیان  با  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
فعلی دالر در بازار غیر رسمی حباب دارد به فعاالن 

اقتصادی پیشنهاد کرد که کمی صبر کنند.
صفحه ۹

بازاریابی به زبان کودکان  چگونه 
کسب وکاری را متحول کرد 

در سال 1۹36 روث هندلر و شوهرش الیوت، 2۰۰ 
دالر بدهی داشتند و از پس پرداخت اجاره خانه 

برنمی آمدند. الیوت یک نجار کمرو بود،
صفحه 11
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ادامه از صفحه 1
زیست  آلودگی  تهران،  شهر  مهم  مساله  سه  دادند 
بی عدالتی  و  حمل ونقل  شبکه  ناکارآمدی  محیطی، 
در شهر است. حل این مسائل در کنار اصالح ساختار 
سمت  به  حرکت  مالی،  انضباط  شهرداری،  اداری 
درآمد های پایدار، اتمام پروژه ها و جذب سرمایه های 
رویکرد  چارچوب  در  همگی  خارجی  و  داخلی 
اقتصادی شهردار جای می گیرد. ضمن تاکید بر نحوه 
رویکرد  انتخاب  تهران،  شهر  شورای  سیاست گذاری 
خواهد  اساسی  نقش  اجرا  امر  در  شهردار  اقتصادی 
منتخب  شهردار  که  است  نگارنده  پیشنهاد  داشت. 
برخوردار از رویکرد اقتصاد آزاد در تصمیم گیری باشد 
و استفاده از فرصت های بخش خصوصی و مشارکت 
شهروندان در تصمیم گیری ها، کاهش اتکا به فروش 
و  خالقیت  محل  از  درآمد  ایجاد  و  شهری  دارایی 
و  بدهی ها  دارایی ها،  در  شفافیت  و  شهری  نوآوری 
اقتصاد  مصداق های  به عنوان  را  هزینه ها  و  درآمدها 
تصمیم گیری های  کند.  لحاظ  خود  برنامه  در  آزاد 
خدمات  ساختن  واقعی  در  شهری  مدیریت  سخت 
شهری و تشخیص و وصول عوارض های شهری که 
برای  شهر  اجتماعی  و  انسانی  توسعه  آن  رویکرد 
شهروندان باشد. می طلبد که فرد منتخب اعتقاد به 
اقتصاد بخش خصوصی داشته باشد. آن را در برنامه 
پیشنهادی خود به شورا به شفافیت بیان کند و در 

سوابق وی این رویکرد آزمون شده باشد.
برخـورداری از رویکـرد علمـی بـه اقتصـاد، بیـش 
تدویـن  بـرای  را  شـهردار  تـوان  چیـز  هـر  از 
حکمرانـی  شـهری،  مالـی  مدیریـت  سـاختار های 
شـهر و محاسـبه سـهم دولـت ملـی در هزینه های 

می سـنجد. را  تهـران  شـهر 

رونمایی از دستاورد شرکت 
پیمان خطوط شرق در تامین 

ماژول پردازشگرهای پایانه راه دور

ماژول پردازشـگرهای پایانه راه دور در حاشیه 
مراکـز  کارشناسـان  و  مدیـران  گردهمایـی 
سراسـر  منطقـه ای  برق هـای  دیسـپاچینگ 
کشـور در شـیراز توسـط معاونـت راهبـری 
مدیریت شـبکه بـرق ایـران و مدیرعامل برق 

منطقـه ای فـارس رونمایی شـد. 
سـیدمهدی مدنی مدیرعامل شـرکت پیمان خطوط 
نمایشـگاه  در  کـه  مـاژول  ایـن  درخصـوص  شـرق 
تجهیـزات پایش و راهبری شـبکه برق مـورد بازدید 
مدیـران و کارشناسـان شـرکت مدیریت شـبکه برق 

ایـران و شـرکت های بـرق منطقـه ای کشـور قـرار 
گرفـت، گفـت: RTU بخـش اصلـی جمـع آوری و 
ارسـال دیتـای مـورد نیـاز مراکـز دیسـپاچینگ در 
سـطوح مختلـف توزیـع، فـوق توزیع و انتقال اسـت. 
وی افـزود: ایـن تجهیز تـا چندی پیـش به خصوص 
در سـطوح فـوق توزیـع و انتقـال اغلـب از برندهای 
پیمـان  شـرکت  امـا  می گردیـد  تامیـن  خارجـی 
خطـوط شـرق در سـال 91 اقـدام به سـاخت داخل 
 RTU آن نمـود و نخسـتین بخـش از ماژول هـای
 PKS سـاخته شـده در این شـرکت بـا نام تجـاری
RTU513 را بـا حضـور همایون حائـری،  رونمایی 
کـرد و اینـک ماژول پردازشـگر ایـن RTU که یکی 
از قطعـات مهـم و کلیـدی ایـن پـازل اسـت پس از 
سـاخت در شـرکت پیمـان خطـوط شـرق تکمیل و 
رونمایـی شـد. مدنـی خاطر نشـان کـرد: قطـع نیاز 

و وابسـتگی کشـور در تامیـن ایـن کاال عـدم خروج 
شـکوفایی  و  رشـد  زمینـه  فراهـم  و  کشـور  از  ارز 
هرچـه بیشـتر در صنایع »هایتک« از دسـتاوردهای 
عمـده ایـن کار بـوده اسـت. وی در پایـان تاکیـد 
کارهـای  انجـام  بـرای  فراوانـی  کـرد: ظرفیت هـای 
بـزرگ توسـط متخصصـان داخلـی وجـود دارد کـه 
شـکوفایی آن در گـرو همراهـی و اعتماد مسـئوالن 
بـه ظرفیت هـای داخلـی اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت 
ایـن مـاژول که به عنـوان CMB10 بـر روی پایانه 
در  اسـت  نصـب  قابـل   PKS RTU513 دور  راه 
حاشـیه گردهمایـی مدیـران و کارشناسـان مراکـز 
دیسـپاچینگ برق هـای منطقـه ای سراسـر کشـور 
در شـیراز توسـط معاونـت راهبری مدیریت شـبکه 
فـارس  منطقـه ای  بـرق  مدیرعامـل  و  ایـران  بـرق 

شـد. رونمایی 

اصالحیه: تصویر مورد استفاده این خبر در بولتن شماره 2175 آرشیوی بوده که در این شماره به روز شده است.
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به گفته وزیر نیرو توافقی با طرف آذری در زمینه 
به ظرفیت 18۰  امسال  تابستان  در  برق  واردات 

مگاوات امضا شد.
انرژی  وزیر  با  دیدار  حاشیه  در  اردکانیان  رضا   
جمهور  رئیس  سفر  در  گفت:  آذربایجان  جمهوری 
به باکو توافق نامه ای همکاری بین دو کشور امضا 
شد که بر اساس آن روابط دو کشور توسعه یابد که 
با طرف آذری  از آن سفر، توافقی  از یک ماه  کمتر 
در زمینه واردات برق در تابستان امسال به ظرفیت 

1۸0 مگاوات امضا شد.

وی با بیان اینکه امکان فنی تبادل برق با آذربایجان 
تا ۸00 مگا وات وجود دارد که بعد از تابستان این 
رئیس  سفر  در  افزود:  کنیم،  می  فعال  را  ظرفیت 
جمهور، هماهنگ کردن شبکه برق ایران و جمهوری 
که  بود  توافقاتی  از  دیگر  یکی  روسیه  و  آذربایجان 
بسیار با اهمیت است که با پشت سر گذاشتن مراحل 
باالیی می  به حد  برق  از نظر کیفیت  این کار  فنی 
رسیم. وزیر نیرو ادامه داد: روسیه سه برابر ظرفیت 
نصب شده برق ایران برق دارد که این موضوع ما را 
وادار می کند از نظر فنی باالترین کیفیت را احراز 
کنیم که قرار است بزودی جلسه ای بین هیئت فنی 
سه  برق  شبکه  و  شود  برگزار  مسکو  در  کشور  دو 

کشور به این تطابق )سنکرون شدن( برسد.
اردکانیان گفت: بر این اساس از وزیر انرژی جمهوری 
از  بازدیدهایی  تا  کردیم  رسمی  دعوت  آذربایجان 
ظرفیت ساخت ایران داشته باشد و در زمینه انرژی 
انجام شد  نیز  تجدیدپذیر و حرارتی مذاکرات خوبی 
و قرار است هیئت های فنی آذربایجان با هیئت فنی 
کشورمان مذاکرات خود را شروع کنند تا از این ظرفیت 
در توسعه روابط استفاده کنیم. وزیر نیرو همچنین در 
زمینه طرح های مشترک ایران و جمهوری آذربایجان 
در زمینه آب نیز گفت : طرح های مشترکی با جمهوری 
آذربایجان داریم که در دست بهره برداری است و باید 
موضوعات مختلفی در زمینه های مالی و فنی بین 
دو کشور در این زمینه نهایی شود که امروز نخستین 
جلسه کمیسیون مشترک دو کشور برگزار شد و قرار 
است این جلسات ادامه یابد تا بر اساس چارچوب های 
قانونی همکاری دو کشور شکل عملیاتی بگیرد. وی در 
زمینه اتصال شبکه برق ایران به گرجستان نیز گفت : 
اتصال به شبکه برق گرجستان یکی از راههای اتصال 

به شبکه برق روسیه و اروپاست.

خبرگزاری صدا و سیما/
وزیر نیرو خبرداد

واردات برق از جمهوری 
آذربایجان برای تابستان

با موافقت هیات رئیسه کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر 
صاعقه صورت گرفت؛

ضرورت پیگیری تعدیل قیمت ارز 
و فلزات در جلسه مشترک با هیات 

مدیره سندیکا 

و  ارتینگ  تخصصی  کمیته  رییسه  هیات  جلسه 
حفاظت در برابر صاعقه، پنجم اردیبهشت سال جاری 

در محل سندیکای صنعت برق ایران تشکیل شد.
در ابتدای جلسه خالصه ای از اقدامات انجام شده توسط 
سندیکا در رابطه با تعدیل قیمت ارز و فلزات در قراردادها 
ارائه شد و اعضای حاضر در جلسه قرارداد تیپ خرید 
را که مورد تایید شرکت توانیر قرارگرفته است، بررسی 
ادامه جلسه طبق تصمیم اعضا مقرر شد  کردند.  در 
وضعیت افرادی که به نمایندگی از شرکت های کمیته 
به عضویت کارگروه تدوین استاندارد در آمده اند، به طور 
مستمر پایش شود و در صورت اتمام همکاری نماینده 
قبلی با شرکت، مکاتبات الزم در خصوص معرفی نماینده 
شد  مقرر  همچنین  پذیرد.  صورت  شرکت  با  جدید 
جلسه ای با نماینده هیات مدیره سندیکا در امور مربوط به 
تعدیل قیمت ارز و فلزات تشکیل شود و ضمن پیگیری 
آخرین اقدمات و برنامه های سندیکا درباره این موضوع، 
از شرکت های عضو کمیته که دارای چنین مشکالتی 
هستند، دعوت به عمل آید. بنا شد موضوعات مرتبط با 
آیین نامه های آتش نشانی شهرداری تهران در جلسه آتی 
بررسی شود. همچنین مقرر شد نسخه نهایی قرارداد تیپ 
در اختیار تمامی شرکت های عضو قرار گیرد. در پایان 
جلسه مقرر شد برنامه کمیته در مورد دوره های آموزشی 
با حضور خبرگان آموزشی کمیته و از طریق معاونت 

آموزش و پژوهش سندیکا پیگیری شود.

 پایگاه خبري برق تهران/
مدیرعامل برق منطقه اي تهران

نتوانستیم سختي هاي تامین برق 
را به مردم بیان کنیم

منطقه اي  برق  مدیرعامل  خلق  خوش  غالمرضا 
تمام  قیمت  و  برق  تامین  صعوبت  گفت:  تهران 
شده آن براي مردم شفاف سازي نشده است و ما 

نتوانستیم این کار را انجام دهیم.
غالمرضا خوش خلق مدیرعامل برق منطقه اي تهران 
ضمن تشریح چالش هاي حوزه برق منطقه اي تهران 
فرسودگي شدید  وجود  و  نقدینگي  کمبود  جمله  از 
تجهیزات شبکه برق گفت: صعوبت تامین برق مطمئن 
براي  انرژي،  از  نوع  این  تمام شده  و قیمت  پایدار  و 
مردم شفاف سازي نشده است و ما نتوانستیم این کار 
را انجام دهیم. مهندس غالمرضا خوش خلق با اشاره 
و  در هر سال  برق  تا 7 درصدي مصرف  به رشد 6 
ادامه  فرسوده،  تجهیزات  جایگزیني  و  تعمیر  به  نیاز 
و  تهیه  باید  داریم  که  مصرفي  رشد  ازاي  به  ما  داد: 
تامین تجهیزات هم رشد داشته باشد و این میسر نمي 
شود مگر با تصحیح الگوي مصرف و همکاري همه. 
مردم وی ضمن مقایسه مصرف در سال هاي پیش 
از هدفمندي یارانه ها و ایام پس از آن، اضافه کرد: 
ما مي توانیم با مدیریت مصرف، استفاده از تجهیزات 
مناسب و شرایط زماني درست، به رشد مصرف بهینه 
کمک کنیم اما به خاطر قیمت پایین برق که کمتر از 
هزینه خرید یک باطري قلمي در روز است این اتفاق 
نمي افتد. وي در ادامه افزود: در سال 90 که سال اول 
یارانه ها بود رشد مصرف صفر شد و دو  هدفمندي 
درصد کاهش مصرف داشتیم که این نشان مي دهد 
قیمت تمام شده بر متوسط مصرف کشور موثر است. 
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شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
انرژی  کمیسیون  ماهه  یک  مهلت  از  اسالمی 
ارسال  برای  بودجه  و  برنامه  سازمان  به  مجلس 

طرح جامع انرژی کشور خبر داد.
اســداهلل قــره خانــی در تشــریح نشســت کمیســیون 
ــزارش  ــت: گ ــورای اســالمی گف ــس ش ــرژی مجل ان
اجرایــی  دربــاره  نیــرو  و  نفــت  وزارتخانه هــای 
ــعه و  ــم توس ــه شش ــون برنام ــوادی از قان ــدن م ش
پیشــرفت اجرایــی ایــن وزارتخانه هــا مــورد بررســی 
قــرار گرفــت. ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس 
شــورای اســالمی افــزود: بــر اســاس مــاده ۴۵ برنامه 
ــا  ــرو ب ــت و نی ــای نف ــه ه ــعه وزارتخان ــم توس شش
همــکاری ســایر دســتگاه های دیگــر بایــد تــا پایــان 
ســال اول برنامــه »طــرح جامــع انــرژی کشــور« را 
در راســتای ســند ملــی راهبــرد انــرژی کشــور کــه 
مصــوب شــورای عالــی انــرژی بــوده و بــه تصویــب 
ــیون  ــخنگوی کمیس ــانند. س ــران برس ــات وزی هی
انــرژی مجلــس بیــان داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــون برنامــه  ــرای تشــکیل طــرح در قان ایــن مــاده ب
ــان  ــته ، از آن زم ــود داش ــز وج ــعه نی ــم توس پنج
تاکنــون اقداماتــی در ایــن بــاره صــورت گرفتــه و در 
مــدت یــک ســال اخیــر جلســاتی بــه ایــن منظــور 
بــا حضــور وزارت نفــت و نیــرو و مدیریــت ســازمان 

برنامــه و بودجــه تشــکیل شــده اســت.

 دو طـرح جامـع انـرژی را نمی توان بـه دولت 
اعـالم کرد

 قره خانــی ادامــه داد: در برخــی مــوارد بــرای 
اجرایــی شــدن طــرح جامــع تعارضاتــی بیــن وزارت 
ــر  ــه ه ــت، چراک ــته اس ــود داش ــت وج ــرو و نف نی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

اولتیماتوم مجلس برای تدوین 
طرح جامع انرژی

ــته اند  ــود نوش ــرای خ ــی ب ــه طرح ــدام جداگان ک
ــش  ــد و بخ ــل داده ان ــه تحوی ــازمان برنام ــه س و ب
ــه  ــرژی ب ــی ان ــن الملل ــات بی ــز مطالع نفــت را مرک
ــت و  ــه وزارت نف ــته ب ــه وابس ــکار ک ــوان پیمان عن
بخــش نیــرو را پژوهشــگاه نیــرو تهیــه کــرده اســت. 
نماینــده مــردم علــی آبادکتــول در مجلــس شــورای 
ــا بررســی طــرح هــای  ــا بیــان اینکــه ب اســالمی، ب
ــا،  ــه ه ــک از وزارتخان ــر ی ــوی ه ــده از س ــه ش ارائ
ــواد  ــن م ــی بی ــه تعارضات ــده ک ــه ش ــت متوج دول
ــع  ــرح جام ــد: دو ط ــادآور ش ــود دارد، ی ــرح وج ط
ــذا  ــرد، ل ــالم ک ــت اع ــه دول ــوان ب ــرژی را نمی ت ان
ــده  ــق ش ــر تلفی ــا یکدیگ ــد ب ــرح بای ــن دو ط ای
ــه در  ــود، البت ــالم ش ــت اع ــه دول ــل آن ب و ماحص
قانــون برنامــه عنــوان شــده کــه ســایر دســتگاه هــا 
هماننــد وزارتخانه هــای صنعــت، جهــاد کشــاورزی 
و ســازمان انــرژی بایــد نظــرات خــود را دربــاره ایــن 

ــد. طــرح اعــالم کنن

طـرح جامع انـرژی تاکنون در سـازمان برنامه 
و بودجه آماده نشـده اسـت

سـخنگوی کمیسـیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه 
ظاهـرا ایـن طـرح تاکنون در سـازمان برنامـه و بودجه 
آماده نشـده اسـت، افزود: سـازمان برنامه و بودجه یک 
مرتبـه اعـالم کـرد کـه ایـن طـرح آمـاده و بـه دولت 
ارسـال شـده اسـت و بار دیگر اظهار کـرد که ماحصل 
طـرح اسـتخراج نشـده اسـت. قـره خانـی ادامـه داد: 
کمیسـیون انـرژی به سـازمان برنامـه و بودجه فرصت 
داد کـه تـا یـک مـاه دیگـر طرحـی کـه توسـط ایـن 
سـازمان بـه عنوان طـرح جامـع انرژی با جمـع بندی 
نظـرات طرفین آمـاده شـده و روی آن داوری صورت 

گرفتـه اسـت را بـه کمیسـیون انـرژی ارسـال کند.

 برق نیوز/

برگزاری هشتمین دوره 
گردهمایی مدیران نیروگاه های 

کشور

شرکت ماه تاب گستر )نیروگاه رودشور( در نظر 
مدیران  و  عامل  مدیران  دارد هشتمین سمینار 
نیروگاه های کشور را با حضور سخنرانان داخلی 

و خارجی برگزار نماید.
نظر  در  رودشور(  )نیروگاه  گستر  تاب  ماه  شرکت 
مدیران  و  عامل  مدیران  سمینار  هشتمین  دارد 
و  داخلی  سخنرانان  حضور  با  را  کشور  نیروگاه های 
خارجی برگزار نماید. این سمینار بصورت ساالنه در 
کنندگان  و شرکت  می شود  برگزار  رودشور  نیروگاه 
تولید  با  مرتبط  شرکتهای  و  نیروگاه ها  مدیران  آن، 

برق می باشند.
خصوص  در  سمینار   این  در  که  است  ذکر  شایان 
گذار  سرمایه  چالش های  قبیل:1.  از  موضوعاتی 
قرارداد های  کنونی  شرایط  با  مواجهه  در  خصوصی 
در  منابع  تأمین  مدیریت   .۲ برق،  بازار  و   ECA
به روش  باقیمانده  تعیین عمر  بزرگ، 3.  پروژه های 
مهندسی با دیدگاه فنی و اقتصادی و ۴. فعالیت های 

اجتماعی سازمانی )CSR( صحبت خواهد شد. 
 19 تاریخ  در  امسال  سمینار  این  که  است  گفتنی 
اردیبهشت 97 راس ساعت 0۸:30 در محل نیروگاه 

رودشور برگزار خواهد شد. 
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عصر اقتصاد/
بدهی 25 هزار میلیارد تومانی دولت به نیروگاه ها نشان 

می دهد؛

تهاتر طلب و بدهی بخش 
خصوصی برق جدی گرفته 

نمی شود

در حالیکه روی حمایت از کاالی ایرانی تاکید ویژه 
شده است بخش خصوصی تولید کننده برق در 
کشور گرفتار موضوع بدهی به دولت است و این 
در حالی است که این بخش در حال حاضر 25 
هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و متاسفانه 
بر اساس قراری که دولت گذاشته تا طلب و بدهی 
اتفاق  این  شود  تسویه  تهاتری  بصورت  طرفین 
نیافتاده است و تولید کنندگان برای ادامه کار به 

زحمت زیادی افتاده اند.

سندیکای  مدیره  هیات  رئیس  وحدتی  علی  محمد 
شرکت های تولیدکننده برق، در یک نشست خبری 
کننده گان  تولید  تومانی  میلیارد  هزار   ۲۵ طلب  از 
برق از دولت خبر داد و گفت: در حالیکه فشار بدهی 
بانکی و مالیاتی بخش خصوصی برق را تحت تاثیر 
شدید قرار داده است، این تولید کنندگان با این که 
طلب زیادی از دولت دارند، به عنوان بدهکار معرفی 

می شوند.
وی ادامه داد: اکنون 60 درصد برق مصرفی کشور 
توسط نیروگاه های غیردولتی تامین می شود و برنامه 
دولت این است که سهم بخش خصوصی را در تامین 

برق به ۸0 درصد برساند.
برق  اصلی  خریدار  دولت  اینکه  بیان  با  وحدتی 
تولیدکنندگان بخش خصوصی است، گفت: به طور 
معمول پرداخت مطالبات تولیدکننندگان برق توسط 
فشاری  امر  این  و  شود  نمی  انجام  موقع  به  دولت 

سنگین به نیروگاه های غیردولتی وارد می کند.
های  شرکت  سندیکای  مدیره  هیات  رئیس 
تاخیرها  این  بابت  دولت  گفت:  برق  تولیدکننده 
دستگاه های  همه  اما  کند  نمی  پرداخت  خسارتی 
از بخش خصوصی  بابت دریافت طلب خود  دولتی، 
اکنون  ارتباط  این  خسارت دریافت می کنند که در 
سه تن از نیروگاه داران ممنوع الخروج شده و حکم 

ضبط اموال آنها صادر شده است.
وحدتی در پاسخ به سوالی در مورد پرداخت مطالبات 
اسناد خزانه اسالمی، گفت:  از طریق  داران  نیروگاه 
بسیار  دولت  از  بخش  این  فعاالن  مطالبات  حجم 
بیشتر از حدی است که دولت بتواند با اوراق خزانه 

اسالمی آنها را تسویه کند.
باری  کم  های  فصل  در  ها  نیروگاه  داد:  ادامه  وی 
که مصرف برق کاهش می یابد، به تعمیرات اساسی 
مطالبات  که  شرایطی  در  اما  پردازند  می  واحدها 

خصوصی  نیروگاه های  است،  نشده  پرداخت  آنها 
پرداخت  را  کارکنان خود  تواننند حقوق  نمی  حتی 
کنند؛ مشکل تامین نقدینگی سبب شده آنها نتوانند 
تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاهی را طبق برنامه 

انجام دهند.
شرکت های  سندیکای  مدیره  هیات  رئیس   
انجام  که  سوال  این  به  پاسخ  در  برق،  تولیدکننده 
نشدن تعیرات اساسی چه میزان تولید برق را کاهش 
می دهد؟ گفت: تعویق تعمیرات اساسی به ذاته باعت 
کاهش تولید نمی شود اما ممکن است در زمان اوج 
مصرف منجر به خروج واحدهای نیروگاهی از مدار 
تولید شود؛ در این صورت، کاهشی پیش بینی نشده 

در میزان تولید نیروگاه ها خواهیم داشت.
و  برق  قیمت  اصالح  ضرورت  بر  تاکید  با  وحدتی 
اینکه افزایش هفت درصدی قیمت برق به هیچ وجه 
گفت:  کند،  حل  را  صنعت  این  مشکالت  نمی تواند 
قیمت برق در همه کشورهای همسایه باالتر از پنج 
سنت است اما زمانی که ما می خواهیم قیمت برق را 

به یک سنت برسانیم، همه اعتراض می کنند.
وی ادامه داد: تعرفه های خرید برق از نیروگاه های 
پیدا  افزایش  تنها  نه  اخیر  سال  چهار  در  خصوصی 
نکرده بلکه از هر کیلووات ساعت ۴۴۴ ریال به ۴06 

ریال کاهش پیدا کرده است.
های  شرکت  سندیکای  مدیره  هیات  رئیس 
نشدن  اصالح  صورت  در  گفت:  برق،  تولیدکننده 
تعرفه های برق، اگر امسال خاموشی نداشته باشیم، 
روبرو  خاموشی  با  حتماً  بعد  سالهای  و  آینده  سال 

خواهیم شد.
در  برق   تولید  صنعت  خصوصی  بخش  فعال  این 
صادرات  مورد  در  خود  سخنان  از  دیگری  بخش 
برق به کشورهای همسایه گفت: ایران به کشورهای 
افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه برق صادر می کند 

که البته صادرات برق به دلیل مطالبات ۲00 میلیون 
یورویی وزارت نیرو، فعاًل متوقف شده است.

وحدتـی در ایـن زمینـه افـزود: صادرات بـرق از نظر 
قانونـی بـه بخـش خصوصـی واگذار شـده امـا عمال 
چنیـن اتفاقـی نیفتاده اسـت؛ البته دریافت بخشـی 
از وجـوه بـرق صادراتی به عهـده تولیدکنندگان قرار 
گرفتـه اسـت که ایـن امـر هزینه هـای انتقـال پول 
را بـه فعـاالن بخش خصوصـی تحمیل مـی کند؛ به 
عنـوان نمونـه، ما بـرای دریافت و انتقـال 100 دالر، 

بایـد 10 دالر هزینـه کنیم.
شــرکت  ســندیکای  مدیــره  هیــات  رئیــس 
هــای تولیدکننــده بــرق بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــد  ــی توانن ــون م ــق قان ــرق طب ــدگان ب تولیدکنن
ــده  ــدگان عم ــرف کنن ــا مص ــه ب ــالت دوجانب معام
بــرق امضــا کننــد و بــرق تولیــدی خــود را بــه آنهــا 
بفروشــند، گفــت: ایــن قراردادهــا امضــا شــده اســت 
امــا اکنــون کل معامــالت دوجانبــه متوقــف شــده 
و نیــروگاه هــا ملــزم شــده انــد کــه بــرق تولیــدی 

ــد. ــه کنن ــت عرض ــه دول ــط ب ــود را فق خ
شرایطی  چنین  در  رسد  می  نظر  به  ترتیب  بدین 
همچنان  برق  کننده  تولید  خصوصی  بخش  فعاالن 
از  خود  طلب  به  و  بمانند  باقی  خود  بدهی  درگیر 

دولت  نیز دست پیدا نکنند.
گفتـه می شـود بعـد از سـال ۴۴ که قانـون حمایت 
از بخـش خصوصـی بـه شـکل دیگـری تعبیر شـد و 
از آن پـس تولیـد بـرق بـه انحصـار نهادهـای دولتی 
در آمـد، تولیـد کننـدگان بخـش خصوصـی هرگـز 
نتوانسـتند بـه اهـداف اصلی خود برسـند و بـا اینکه 
در بعـد از انقـالب اسـالمی ایران نیز بر اسـاس اصل 
۴۴ قانـون اساسـی  ایـن امید بوجود آمـد که فعاالن 
صنعـت بـرق بتواننـد به خواسـته های خود برسـند 

ایـن، هدف گـذاری بـه منصه ظهور نرسـید.
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7 اخبار صنعت برق

فارس/ 

صنعت تولید برق در مرز 
ورشکستگی قرار دارد

شرکت های  سندیکای  مدیره  هیأت  عضو 
برق در  تولید  برق می گوید صنعت  تولیدکننده 
مرز ورشکستگی قرار دارد و نبود یک رگوالتور 
در این صنعت باعث شده است بخش خصوصی 

همواره متضرر شود.
 صنعت تولید برق در مرز ورشکستگی قرار دارد

اشاره  با  اسالمیان  کوثر؛محمدرضا  تابش  گزارش  به 
به اینکه مطالبات و عدم پرداخت پول برق از سوی 
دولت و وزارت نیرو شرکت های تولیدکننده برق را که 
هرکدام تعداد زیادی نیروی انسانی جذب کرده اند در 
مرز ورشکستگی قرار داده، گفت: صنعت تولید برق 
یعنی همان شرکت هایی که صاحب نیروگاه هستند 
مرز  در  مطالبات  و  برق  پول  دریافت  عدم  دلیل  به 

ورشکستگی قرار دارند. 

که  شرکت هایی  مالی  صورت  اگر  داد:  ادامه  وی 
شود  بررسی  بورس  در  هستند  برق  تولیدکننده 
بنابراین  دارند،  وضعیتی  چه  که  می شود  مشخص 
شرکت   1۲ با  صبا  هلدینگ  گروه  مثال  عنوان  به 
سال  دو  در  شرکت   100 جمع  در  که  زیرمجموعه 
گذشته رتبه نخست بخش انرژی را به خود اختصاص 

داده وضعیت خوبی ندارد. 
اسالمیان با اشاره به اینکه این گروه به تنهایی 1۵00 
میلیارد تومان از وزارت نیرو بابت فروش برق طلبکار 
شرکت های  ورشکستگی  کرد:  خاطرنشان  است، 
زیرمجموعه هلدینگ صبا فقط به خاطر مسائل مالی 
پرداخت ها  چون  و  است  مطالبات  پرداخت  عدم  و 
بانکی  وام های  اقساط  بازپرداخت  نمی شود،  انجام 
نیز به تأخیر افتاده و هر روز با جرائم بانکی مواجه 
بازار  در  تولیدی  برق  داد:  ادامه  اسالمیان  می شوند. 
بازار است  بنابراین مکانیزم  به فروش می رسد،  برق 
تنظیم  هیأت  اما  می کند،  تعیین  را  برق  قیمت  که 
باعث  است  نیرو  وزیر  معاون  آن  رئیس  که  بازار 
می شود تا قواعد بازی و نرخ گذاری در بورس همواره 

به ضرر بخش خصوصی باشد. 
باعث  برق  صنعت  در  رگوالتور  یک  نبود 
همواره  برق  صنعت  در  غیردولتی ها  می شود 

باشند متضرر 
عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده 
برق ادامه داد: نبود یک رگوالتور به عنوان یک داور 
در  غیردولتی ها  تا  می شود  باعث  برق  صنعت  در 

صنعت برق همواره متضرر باشند. 
وزیر  اردکانیان  با  که  کوتاه  جلسه ای  در  افزود:  وی 
او  اطالع  به  را  و مشکالت  این مسائل  داشتیم  نیرو 
رساندیم، اما به هر حال هنوز که اتفاق و راهگشای 

خاصی در این خصوص به وجود نیامده است. 

پایگاه خبري توانیر/

معرفي توانمندي هاي فناوري 
رباتیک صنعت برق

همزمان با بیست و سومین دوره کنفرانس توزیع 
نیروي برق کشور، توانمندي هاي فناوري رباتیک 

صنعت برق در نشستي ویژه معرفي خواهد شد.
فناوري روباتیک به عنوان دانشي جدید، در صنعت 
برق عمر چنداني ندارد و مدت زمان کمي است که 
توسط شرکت هاي برقي مورد استفاده قرار مي گیرد. 
رسمي  صورت  به  حوزه  این  در  ایران  هاي  فعالیت 
رباتیک  کمیته  تشکیل  با  و  پیش  سال   ۵ از حدود 

صنعت برق آغاز شد.
اکنون و پس از گذشت ۵ سال از فعالیت این کمیته، 
فناوري  حوزه  در  ایران  برق  هاي صنعت  توانمندي 

روباتیک در نشستي ویژه معرفي خواهد شد.
این نشست از ساعت 1۴:30 نوزدهم اردیبهشت در 
محل پژوهشگاه نیرو برگزار مي شود که حضور همه 

عالقمندان در آزاد است.
این گزارش مي افزاید: روبات هاي بازرسي خطوط برق 

و روبات هاي بازرسي بویلر نیروگاه و شستشوي مقره 
از جمله پروژه هاي اجرا شده یا در دست اجراي در 
حوزه روباتیک صنعت برق است که پروژه هاي آن 

تاکنون توسط این کمیته تایید شده است.
برپایه این گزارش، کمیته رباتیک صنعت برق از ۵ 
سال گذشته فعالیت خود را در زمینه بررسي پروژه 

هاي مرتبط با رباتیک شروع کرد.
در ایـن کمیته کـه نمایندگانـي از وزارت نیرو؛ دفتر 
تحقیقـات توانیـر، پژوهشـگاه نیـرو، شـرکت هـاي 
تابعـه و اسـاتید دانشـگاهي حضـور داشـتند، پـروژه 
هـاي الزم بـراي توسـعه ایـن نـوع فنـاوري مـورد 
بررسـي قـرار گرفـت کـه از این میـان برخـي نیز به 

مرحلـه عقـد قرارداد رسـیده اسـت.
ــالغ  ــس از اب ــته و پ ــال گذش ــاس، از س ــن اس برای
ــات  ــاي تحقیق ــرح ه ــري ط ــل راهب ــتور العم دس
ــات و  ــت تحقیق ــط معاون ــعه توس ــردي و توس کارب
ــه  ــد کمیت ــرر ش ــرو، مق ــاني وزارت نی ــع انس مناب
جدیــدي تحــت عنــوان راهبــري ربــات هــاي 
ــده  ــکیل ش ــرو تش ــگاه نی ــرق در پژوهش ــت ب صنع
ــه  ــن کمیت ــب ای ــا در قال ــت ه ــه فعالی ــت ک اس

ــت. ــرده اس ــدا ک ــه پی ــد ادام جدی
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8اخبار اقتصادی

دنیـای اقتصـاد: »صنـدوق بین المللـی پول« 
گـزارش  از  خـود  به روزرسـانی  جدیدتریـن 
منطقـه  منطقـه ای«  اقتصـادی  »چشـم انداز 
خاورمیانه و شـمال آفریقا )منـا( را در روزهای 
اخیر منتشـر کـرد. به گـزارش ایـن صندوق، 
به منظـور بهره منـدی از مزایـای رونـد رو بـه 
رشـد اقتصاد جهانـی، کشـورهای منطقه باید 

اصالحـات اقتصادی را سـرعت بخشـند.
 در این باره تمرکز این اصالحات باید بر بهبود فضای 
سرمایه گذاری، افزایش بهره وری و تقویت حکمرانی 

دولت ها باشد.
برای  که  پول«  بین المللی  »صندوق  جدید  گزارش 
منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان 
و  است  استوار  محور   ۵ بر  شده،  منتشر  )مناپ( 
در  اقتصادی  رشد  و کمیت  کیفیت  بررسی  عالوه بر 
اقتصادی کشورهای  کشورهای منطقه، شتاب گیری 
منطقه را در گرو بهبود نحوه حکمرانی دولت ها در 
اقتصاد، افزایش شفافیت و همراهی با اقتصاد جهانی 
اینکه  به  توجه  با  این  بر  افزون  است.  کرده  عنوان 
افزایش  امکان  منطقه،  دولت های  بدهی  فربه شدن 

سوخت دولتی در موتور اقتصادی کشورها را محدود 
کشورها  این  در  اقتصادی  شتاب گیری  کرده است، 
بدون تقویت بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود.

رشد اقتصادی ناکافی
حقیقی  اقتصادی  رشد  میانگین   ۲017 سال  در 
به  رسیدن  با  منطقه  نفت  صادرکننده  کشورهای 
سطح 7/ 1 درصد، عملکردی بسیار ضعیف تر از سال 
عملکرد  این  عمده  بخش  رساند.  ثبت  به  را   ۲016
ضعیف به کاهش سطح تولید نفت کشورها به دنبال 
اقتصادهای  این  وجود  با  برمی گردد.  اوپک  توافق 
صادرکننده نفت شاهد بهبود گسترده در بخش های 
اصالحات  نتیجه  در  که  بهبودی  بوده اند،  غیرنفتی 
یافتن  پایان   با  البته  آمد.  وجود  به  آهسته  مالی 
نفت  تولیدات  سطح  افزایش  و  اوپک  توافق  مهلت 
انتظار می رود رشد اقتصادی منطقه در سال جاری 
و سال های آینده شتاب گیرد. در این رابطه میانگین 

رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در بازه
بود،  خواهد  درصد   3  /6 سطح  در   ۲019-۲0۲3
از رشد سال های  نرخی که همچنان بسیار پایین تر 
دوم  بخش  در  است.   ۲01۴ نفتی  شوک  از  پیش 
گزارش »صندوق بین المللی پول«، وضعیت اقتصادی 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  منطقه  نفت  واردکنندگان 
کشورهای   ۲017 سال  در  اساس،  این  بر  است. 
درصد   ۴  /۲ اقتصادی  رشد  منطقه  نفت  واردکننده 
را تجربه کردند. براساس پیش بینی ها رشد اقتصادی 
در  و  درصد   ۴  /7 به   ۲01۸ سال  در  کشورها  این 
بازه زمانی ۲0۲3-۲019 به ۵ درصد خواهد رسید. 
البته این سطح از رشد اقتصادی برای ایجاد شغل و 
کاهش نرخ بیکاری کافی نیست، به خصوص اینکه در 
به  بیکاری جمعیت جوان  نرخ  بررسی  منطقه  مورد 

۲3 درصد می رسد.

نفع خاورمیانه از بهبود اقتصاد جهانی
منطقه  بدهی کشورهای  افزایش  به  رو  و  باال  سطح 
موجب شده دولت ها به منظور کاهش میزان کسری ، 
اقدامات گسترده  ای را در دستور کار قرار دهند. این 
اقدامات در قالب کاهش مخارج دولت و سازماندهی 
»صندوق  گزارش  به  می شوند.  تعریف  درآمدها 
بین المللی پول« چنین اقداماتی این امکان را برای 
اقتصادی  خانه  تا  فراهم می سازد  منطقه  کشورهای 
خود را مرتب نگه  دارند، بدهی و تورم را کنترل کنند 
و محیطی ایجاد کنند که در بستر آن رشد اقتصادی 
بروز  امکان  گرچه  می گیرد،  شکل  فراگیر  و  باثبات 
وجود  اقتصادی  رشد  برای  همچنان  معکوس  روند 
بهبود  به منظور  همچنین  منطقه  کشورهای  دارد. 
وضعیت اقتصادی نیاز به یکپارچگی با اقتصاد جهانی 
و تنوع بخشی به تولیدات و خدمات خود دارند. این 
امر مستلزم دسترسی بهتر بخش خصوصی )به ویژه 
بنگاه های کوچک و متوسط( به منابع مالی و ارتقای 
مهارت های نیروی کار است. نااطمینانی هایی که در 
و  تنش ها  تشدید  دارد،  وجود  نفت  قیمت  خصوص 
درگیری های  اثرات  و  تجاری  حمایت گرایی های 
ادامه دار از مهم ترین ریسک های منطقه منا هستند، 
اقتصادی  رشد  شدن  محدود  موجب  که  مخاطراتی 

کشورهای منطقه خواهند شد.

جایگاه سیاست های پولی و مالی
صندوق  سوی  از  شده  منتشر  گزارش  مبنای  بر 
در  دولت ها  بدهی   باالی  سطح  پول،  بین المللی 
منطقه، اثرگذاری سیاست های مالی را برای تقویت 
تقاضای کوتاه مدت محدود خواهد کرد. در کنار تالش 

دنیای اقتصاد/
»صندوق بین المللی پول« بررسی کرد

آسیب شناسی اقتصادهای 
خاورمیانه در 5 محور

دولت ها برای رساندن بدهی ها به سطح قابل مدیریت، 
بهبود  و  گسترده تر  مالیاتی  پایه های  به  نگاهی  باید 
یارانه های  اصالحات  تکمیل  شامل  مخارج-  کارآیی 
منطقه  اقتصادهای  به  اقدامات  این  داشت.  انرژی- 
کمک می کند تا بتوانند بر چالش های مالی ادامه دار 
مستقیم  که  کنند  ایجاد  پس اندازی  و  آیند  فائق 
و  آموزش  نظیر سالمت،  اولویت داری  مخارج  صرف 
سرمایه گذاری عمومی می شود. »صندوق بین المللی 
سیاست  های  اعتبار  تقویت  خود  گزارش  در  پول« 
پولی را شرط تثبیت انتظارات تورمی دانسته است. 
بهره  نرخ های  کاهش  برای  فضا  شرایط،  این  در 
به منظور تحریک رشد اقتصادی محدود خواهد بود، 
حتی اگر نرخ های تورم تعدیل شده باشند. همچنین 
انتظاراتی  ثابت و در راستای  ارز  نرخ  نظام  براساس 
که در خصوص سیاست افزایش نرخ بهره در آمریکا 
وجود دارد، کشورهای عضو »شورای همکاری خلیج 

فارس« باید سیاست های پولی خود را تغییر دهند.

»اصالحات ساختاری« کلیدی هستند
صندوق بین المللی پول در گزارش خود به کشورهای 
منطقه توصیه کرده است نهایت استفاده را از روند رو 
اصالحات  تسریع  به منظور  جهانی  اقتصاد  بهبود  به 
صادرات  به  وابستگی  تقلیل  موجب  که  ساختاری 
ببرند.  می شود  پویا  بخش خصوصی  ایجاد  و  کاالها 
محور این اصالحات باید بر اقداماتی که موجب بهبود 
فضای کسب وکار - نظیر تالش اخیر دولت پاکستان 
برای تقویت چارچوب قانونی ورشکستگی- می شود، 
باید  بهره وری  تقویت  به منظور  همچنین  باشد. 
بازارهای نیروی کار و نظام آموزشی اصالح شوند. به 
گزارش صندوق، »تقویت حکمرانی و شفافیت« برای 
          ادامه در صفحه 9
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ادامه از صفحه ۸
این  در  هستند.  حیاتی  فراگیر  اقتصادی  رشد  ایجاد 
باره برخی کشورها قدم های مثبتی را در این مسیر 
افغانستان  در  به تازگی  مثال،  به عنوان  برداشته اند. 
قانونی در راستای مجرمانه خواندن فسادهای اداری 
قوانین  آمدن  در  اجرا  مرحله  به  است.  تصویب شده 
از  تونس  و  ضد فساد در کشورهای مراکش، سومالی 

دیگر تالش های صورت گرفته در این زمینه است.

رشد اقتصادی  فراگیر
رفاه  از  همه  شدن  منتفع  از  باید  منطقه  کشورهای 
و رونق اقتصادی اطمینان حاصل کنند. در این باره 
برخی  منطقه ای«  اقتصادی  »چشم انداز  گزارش 
ایران  است:  کرده  شناسایی  را  موفق  نمونه های 
برنامه هایی را در زمینه ایجاد اشتغال جوانان و زنان-
گروه هایی که اغلب در اقتصادهای منطقه نادیده گرفته 
می شوند- توسعه داده است؛ امارات سرمایه گذاری های 
ارزشمندی را در زمینه آموزش و نوآوری صورت داده 
بهبود  به منظور  را  برنامه ای  مراکش  به تازگی  است؛ 
کیفیت نظام آموزش و مهارت های اشتغال و افزایش 
مشارکت زنان در نیروی کار به مرحله اجرا گذاشته 
مشارکت  به  کمک  به منظور  مصر  دولت  و  است؛ 
به  خود  تخصیص یافته  بودجه  کار،  نیروی  در  زنان 
مهدکودک ها را دو برابر کرده است. گرچه »صندوق 
بین المللی پول« این اقدامات را ستودنی می داند اما 
معتقد است کشورهای منطقه باید کارهای بیشتری 

در این خصوص انجام دهند.

اعتباردهی کشورهای منطقه به بخش خصوصی
طی  اقتصادی  فعالیت های  سطح  کاهش  وجود  با 
عمدتا  مالی«  »بخش های   ،۲016-۲017 سال های 

این حال رشد  با  مانده اند.  باقی  قدرتمند  و  منعطف 
اعتبارات در بسیاری از کشورهای منطقه تحت تاثیر 
کاهش مخارج مصرف کنندگان، دولت ها و کسب کارهای 
دولتی و همچنین کاهش سطح اطمینان ضعیف بوده 
سیاستی  اقدامات  اتخاذ  به  منجر  شرایط  این  است. 
است.  شده  مالی  منابع  به  دسترسی  سهولت  برای 
به عنوان مثال، معرفی چارچوب ثبت نام اعتباردهی در 
امارات، به مدیریت بهتر ریسک های اعتباری بانک ها 
بازار  کمک کرده است. در عربستان، محدودیت های 
شده  برداشته  خارجی  سرمایه گذاران  برای  سرمایه 
اولین  و نسبت »وام به ارزش خانه« برای خریداران 
خانه افزایش یافته است. گرچه این اصالحات نتیجه 
مستقیم رشد ضعیف اعتبارات نیستند، اما می توانند 
روند بهبود را سرعت بخشند. به منظور افزایش سطح 
اطمینان و ارتقای اعتبار، کشورهای منطقه باید حقوق 
قانونی قرض دهندگان و وام گیرندگان را تقویت کنند و 

دسترسی به اطالعات اعتبارات را بهبود بخشند.
رشد  بیشترین   ۲017 و   ۲016 سال های  طی 
اعتباردهی به بخش خصوصی را در میان کشورهای 
نرخ رشد  است. در سال ۲016  ایران داشته  منطقه 
سال  رسید.  درصد   ۲۵ از  بیش  به  ایران  اعتبارات 
با کاهش نسبت به سال ماقبل  این نرخ  اما  گذشته 
در سطح ۲۲ درصد قرار گرفت. در این باره »صندوق 
افزایش سطح وام های  بین المللی پول« معتقد است 
سریع  رشد  اثرات  تضعیف  موجب  ایران  در  معوق 
اعتباردهی به بخش های غیرنفتی شده است. پس از 
ایران به ترتیب کشورهای الجزایر، عمان، قطر و عراق 
بیشترین نرخ رشد اعتباردهی به بخش خصوصی را 
در دو سال گذشته داشته اند. عربستان سعودی با نرخ 
رشد منفی اعتباردهی در سال ۲017 در انتهای این 

فهرست قرار گرفته است.

با بیان اینکه قیمت  رئیس اتاق بازرگانی تهران 
به  دارد  حباب  رسمی  غیر  بازار  در  دالر  فعلی 
فعاالن اقتصادی پیشنهاد کرد که کمی صبر کنند.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران امروز 
با  تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیأت  جلسه  در 
در  پول  بین المللی  گزارش جدید صندوق  به  اشاره 
اساس  بر  کرد:  اظهار  ایران  اقتصاد  چشم انداز  مورد 
برجام  از  بانکی  نظام  اصالح  اهمیت  گزارش،  این 
اشاره  با  گزارش  این  در  اینکه  ضمن  نیست؛  کمتر 
به احتمال خروج ترامپ از برجام، به این نکته اشاره 
اصالح  جمله  از  را  اولویت  سه  باید  ایران  که  شده 
و  مالی  سیاست  کردن  قاعده  اقتصادی،  ساختار 

یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: نظام بانکی هم اکنون بزرگترین چالش 
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خبرگزاری تسنیم/
نقش امارات در بحران ارزی ایران

روزانه 1۰۰۰ میلیارد نقدینگی 
اضافه می شود

خبرگزاری تسنیم/

قیمت طال، دالر،سکه و ارز 

بهار آزادی طرح جدید در  هر قطعه سکه تمام 
بازار تهران با قیمت دو میلیون و 4۰ هزار تومان 
و هر گرم طالی 18 عیار با قیمت 1۹2 هزار تومان 

فروخته می شود.
در بـازار آزاد سـکه تمام بهـار آزادی طـرح جدیـد با 
افزایـش قیمت نسـبت به روز قبـل دو میلیون و ۴0 
هـزار تومـان و سـکه تمام بهـار آزادی طـرح قدیـم 

یـک میلیـون و 910 هـزار تومـان معامله می شـد.
هـر قطعـه نیم بهار آزادی امروز شـاهد کاهش قیمت 
بـود به نحـوی کـه در بـازار آزاد هـر قطعه نیم سـکه 
ربع بهـار آزادی 9۸0 هـزار تومـان، ربع سـکه ۵۸0 
هـزار تومـان و هـر قطعـه سـکه گرمـی 36۵ هـزار 

فروخته می شـد. تومـان 
ــزار  ــروز 19۲ ه ــز ام ــار نی ــرم طــالی 1۸عی ــر گ ه
تومــان ارزشــگذاری شــده بــود، ضمــن آنکــه 
ــت  ــا قیم ــی ب ــای جهان ــال در بازاره ــس ط ــر اون ه

می شــود. معاملــه  دالر   131۴.6
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ادامه از صفحه 9
اقتصاد کشور است و یک محاسبه سرانگشتی نشان 
می دهد روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور 
نقدینگی  ساالنه  صورت  این  در  که  می شود  اضافه 
ایران 360 هزار میلیارد تومان اضافه خواهد شد که 
رشد ۲3.۵ درصدی را تجربه می کند؛ درحالی که این 
رشد بیش از میانگین متوسط 9 درصدی کشورها و 

9 برابری عربستان است.
وی صندوق بازنشستگی و اتصال آن به بودجه دولت 
دانست  ایران  اقتصاد  اصلی  بحران های  از  یکی  را 
صندوق ها  این  که  بود  قرار  اگرچه  داشت:  اظهار  و 
خود،  درآمدهای  محل  از  و  شوند  اداره  خودکفا 
یکی  عنوان  به  اکنون  اما  باشند،  داشته  پرداختی 
خود  به  را  کشور  بودجه  سوم  یک  کشور،  ارکان  از 

اختصاص می دهند.
بانک  بحث ذخایر  ارز،  در موضوع  خوانساری گفت: 
مرکزی و اتصال مستقیم بانک ها به آن، یک چالش 
به  پول  تزریق  مرکزی  بانک  اگر  و  به شمار می رود 
نیست  معلوم  را حتی دو ساعت قطع کند،  بانک ها 

چه اتفاقی خواهد افتاد.
سیاست های  اجرای  به  اشاره  با  تهران  اتاق  رئیس 
اخیر دولت در حوزه ارز، به این نکته اشاره کرد که 
ارز همچنان در اولویت اقتصاد ایران است و بعد از 
تصمیم دولت، کماکان مشکالتی در مورد آن مطرح 
می شود. وی ادامه داد: آنچه که مسلم است آن است 
ابهامات  با  هنوز  و  گرفته  را  تصمیم  این  دولت  که 
تصمیم،  از  قبل  کاش  ای  که  است  مواجه  زیادی 
می گرفت  صورت  آن  با  مرتبط  پیش بینی های  همه 
و بعد این کار را انجام می داد ضمن اینکه در گزارش 
بحران  این  آمدن  وجود  به  علت  نیز  مک کینلی 
مطرح شده است. خوانساری در توضیح این مطلب 

خاطرنشان کرد: در طول سه سال قبل بارها مسئله 
ارز و ضرورت پرداختن به آن را مورد اشاره قرار دادیم 
و به نظر می رسد بهترین زمان که دولت می توانست 
موضوع تک نرخی کردن ارز را به سرانجام برساند، 
آمادگی  هم  که  بود  یازدهم  دولت  ابتدایی  ماه های 
روانی مناسبی در اقتصاد وجود داشت و هم شرایط 
تا  این تصمیم گیری صورت نگرفت  اما  مناسب بود، 

به یک نقطه بحران رسیدیم.

نقش امارات در بحران ارزی ایران
بحران  ریشه یابی  به  اشاره  با  تهران  اتاق  رئیس 
که  شد  شروع  بحران  این   9۵ سال  از  گفت:  ارزی 
ارزهای  نیز  و   FATF شدن  فعال  درحوزه  ابتدا 
اشکاالتی  با  که  بود  چین  در  ایران  پتروشیمی های 
مواجه شد، ضمن اینکه قسمت عمده ای از مبادالت 
به  توجه  با  که  می گرفت  صورت  دوبی  در  ما  ارزی 
برخی شرایط، این نقل و انتقاالت بسیار کمرنگ شد 
و پس از آن هم توافقنامه ای میان وزارت خزانه داری 
با  مبارزه  با  رابطه  در  ابوظبی  و  عربستان  آمریکا، 
نقل  امارات،  های  بانک  که  گرفت  تروریسم صورت 

و انتقال را با مشکل مواجه کردند.
وی گفت: بحث دریافت مالیات بر ارزش افزوده در 
اینکه  به  توجه  با  که  شد  مشکل آفرین  نیز  امارات 
حدود 70 تا ۸0 درصد جابجایی پول ایران از طریق 
مالیات وضع  اینکه  از  بعد  امارات صورت می گرفت، 
شد، هزینه ها به شدت باال رفت، چرا که تا پیش از 
بنگاه هایی  سوی  از  انتقاالت  و  نقل  از  بسیاری  آن، 

صورت می گرفت که صرافی نبودند.
رئیس اتاق تهران با اشاره به مشکل نقل و انتقال پول 
در اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: اگرچه نقل و انتقال 
ولی  می گیرد،  صورت  ترکیه  و  کره  چین،  هند،  در 

این کار بسیار مشکل است و هزینه ها را باال می برد، 
شکل گیری  باعث  که  عاملی  آخرین  اینکه  ضمن 
بحران ارزی شد، خروج سرمایه بود که از سال 9۵ 

شدت گرفت.
تصمیم  دولت  حال  هر  به  داد:  ادامه  خوانساری 
و  کرده  اعالم  را  نرخی  تک  سیاست  اجرای  گرفت 
رقم  که  بگیرد  نظر  در  را  تومان   ۴۲00 دالر  برای 
کارشناسی نیست و به نظر من نیاز بود در مورد آن 
اوضاع  اینکه  برای  اما  گیرد،  صورت  بیشتری  بحث 
بدتر نشود، همه باید به آن عمل کنیم؛ ضمن اینکه 
تعدیل نرخ بر اساس تورم داخلی و خارجی تا پایان 

سال نیز می تواند اوضاع را بهتر کند.
صرافی ها  محدودیت  به  اشاره  با  تهران  اتاق  رئیس 
داریم  انتظار  گفت:  دولت  ارزی  جدید  سیستم  در 
صرافی های مجاز اجازه فعالیت داشته باشند، چرا که 
اروپا  در  که  پولی  با  دارد،  وجود  در چین  که  پولی 
همه  نمی توان  و  دارد  متفاوتی  نرخ  است،  ترکیه  و 
باید  پس  کرد؛  محاسبه  تومانی   ۴۲00 قیمت  با  را 
خوانساری  دهند.  انجام  مبادله  صرافی ها  داد  اجازه 
خواستار بازنگری در لیست اختصاص ارز شد و گفت: 
بسیاری از مراجعاتی که طی دو هفته اخیر به دولت 
با بسته بودن ثبت  ارز صورت گرفته،  برای دریافت 
سفارش مواجه شده یا اینکه ارزی به آنها داده نشده 
شود.  تکلیف  تعیین  باید  بالتکلیفی  این  که  است 
ارز  موضوع  همچون  اقدامات  از  یکسری  گفت:  وی 
قرار  تجدیدنظر  مورد  دولت  سوی  از  باید  مسافرتی 
که  می کنند  اعالم  مسئوالن  برخی  اینکه  و  گیرد 
با  مخالف  می رسد  نظر  به  نروند،  مسافرت  به  مردم 
منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور است؛ بنابراین 
کاالهای  فهرست  در  که  کاالهایی  می رسد  نظر  به 
گرفته  نظر  در  دولت  سوی  از  واسطه ای  و  اساسی 

شده است، باید از تأمین ارز سایر بخش ها مجزا شده 
بتوانند  مردم  دیگر  اقالم  برای  دهد  اجازه  دولت  و 
خرید و فروش کرده و از حق طبیعی شهروندی خود 
بهره مند شوند. رئیس اتاق تهران با تأکید بر ضرورت 
تعیین تکلیف ارزهای صادراتی نیز خاطرنشان کرد: 
توافقی  با قیمت  ارز صادرات  اجازه دهد  باید  دولت 
بین خریدار و فروشنده در صرافی ها مبادله شود که 
البته ما نیز موافق با شفافیت هستیم و معتقدیم این 
کار باید به صورت شفاف ثبت شود به این معنا که 
میزان ارز صادرات ثبت شده ولی قیمت توافقی باشد 
پیش بینی  که  مواردی  و  یابد  رشد  هم  صادرات  تا 

نشده از آن محل تعیین شود.
ارز  قیمت  فاصله  کاهش  را  تصمیم  این  نتیجه  وی 
می شود،  مبادله  بازار  در  که  ارزی  قیمت  با  رسمی 
به  قیمت  این  که  می شود  این طور  افزود:  و  دانست 
نرخ واقعی نزدیک تر شود، چرا که اگرچه ممکن است 
بازار  ولی  شده  نرخی  تک  ارز  که  کند  اعالم  دولت 
ثانویه اکنون به راه افتاده و قیمت حباب زیادی دارد، 
چرا که خرید و فروش آن قاچاق محسوب می شود، 
صرافی ها  و  بگذاریم  آزاد  را  فروش  و  خرید  اگر  اما 
با شفافیت خاص عمل کنند، قیمت کاهش خواهد 
یافت. خوانساری از فعاالن اقتصادی درخواست کرد 
که شرایط موجود را تحمل کنند چرا که قیمت های 
باال رفته واقعی نیست و اگر کمی صبر شود و دولت 
با  باشد،  داشته  بهتری  تدبیر  ارز  موضوع  برای  هم 

اصالح روش ها می توان به ثبات در بازار ارز رسید.
ثبات  اصلی  ارکان  از  یکی  را  ارز  تهران  اتاق  رئیس 
خاطرنشان  و  دانست  ایران  اقتصاد  در  ثباتی  بی  و 
کرد: در چهار هفته اخیر شاهد بی ثباتی در بازار ارز 
هستیم که امیدواریم هر چه سریعتر دولت برای آن 

تدبیر کند. 
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John Greathouse :نویسنده
مترجم: مریم رضایی

Forbes :منبع
در سال 1۹36 روث هندلر و شوهرش الیوت، 2۰۰ 
دالر بدهی داشتند و از پس پرداخت اجاره خانه 
برنمی آمدند. الیوت یک نجار کمرو بود، درحالی که 
توصیف  مصمم«  و  »زرنگ  را  او  روث  دوستان 
می کردند.وقتی روث 2۰ ساله بود، در وقت ناهار 
محل کارش به یک فروشگاه لوازم خانگی محلی 
رفت، درحالی که نمونه هایی از صندلی های فانتزی 

شوهرش را برای فروش با خود همراه داشت.
شده  مواجه  فروشنده ها  مخالفت  با  ابتدا  در  که  او 
فروشگاه  با مدیر  بتواند  تا  پافشاری کرد  آنقدر  بود، 
صحبت کند. در نهایت او با یک سفارش خرید ۵00 
دالری فروشگاه را ترک کرد. چهار سال بعد، توانست 
به ارزش ۲ میلیون دالر لوازم خانه عروسک از طریق 
برساند.  فروش  به  آمریکا  در سراسر  خرده  فروشی ها 
در  اما  بود،  این شرکت  رهبر  عمل  در  روث  اگرچه 
نبود  آماده  هنوز  آمریکا  جامعه  گذشته،  قرن  اواخر 
که یک زن هدایت شرکتی را برعهده داشته باشد. 

بنابراین، تصمیم گرفت این استارت آپ را با ترکیب 
او  به  نام شوهرش و دوست شوهرش )متسون( که 
دو  از  بگذارد.کمتر   )Mattel( ماتل  کمک می کرد، 
و  داد  استعفا  متسون  شرکت،  افتتاح  از  بعد  سال 
سهامش را به روث فروخت. روث که تا پیش از این 
برنامه های فروش شرکت را مدیریت می کرد، رسما 

مدیرعامل شد.

نوآوری بزرگ
تحت درایت روث، ماتل در دهه ۴0 میالدی به تدریج 
و مستمر رشد کرد. در سال 19۴۴، در یک نمایشگاه 
اندازه 100 هزار دالر  او توانست به  تجاری مستقل 
اسباب و لوازم مربوط به عروسک را به فروش برساند 

که معادل ۴/ 1 میلیون دالر سال ۲01۸ است.
وام  روث  به  نکردند  قبول  بانک ها   ،19۵۲ سال  در 
در  سرمایه گذاری  برای  نیاز  مورد  پول  او  تا  بدهند 
می کرد  فکر  که  را  پیانو  موسیقی  جعبه  یک  تولید 
محصول بسیار پرسروصدایی خواهد بود، جور کند. اما 
او بیکار ننشست و تا جایی که می توانست از دوستان 
و خانواده پول قرض گرفت و در نهایت توانست ۲0 
میلیون پیانو بفروشد. این رقم بسیار خارق العاده ای 
بود، چون با در نظر گرفتن اینکه کل جمعیت آمریکا 
 ۸ هر  از  یعنی  بود،  نفر  میلیون   1۵7 زمان  آن  در 
آمریکایی یک نفر این پیانو را خریده بود.  در سال 
 /6( بود  دالر  هزار  خالص شرکت ۵00  کار   ،19۵۵
۴میلیون دالر با احتساب تورم امروز(. روث تصمیم 
دیزنی  شرکت  مخصوص  تلویزیونی  تبلیغ  با  گرفت 
ریسک کند. در آن زمان، اسباب  بازی ها در تلویزیون 
برای بزرگساالن تبلیغ می شد، چون این تصور وجود 
داشت که بزرگساالن برای خرید آنها تصمیم گیرنده 
حق  و  کرد  اتخاذ  دیگری  دیدگاه  روث  اما  هستند. 

چگونه بازاریابی 
به زبان کودکان 

کسب وکاری را متحول 
کرد

پخش 1۵ دقیقه از هر اپیزود را به قیمت ۵00 هزار 
دالر خرید. او که رویکرد مالیم تر و فراگیرتر والدین 
دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  در  را  فرزندان  به  نسبت 
حس کرده بود، در آگهی های بازرگانی متحول کننده 
داد. قرار  هدف  را  کودکان  مستقیما  ماتل،  شرکت 
تبلیغ  دیزنی  در شوی  روث  که  بازی  اسباب  اولین 
تامی برپ )Tommy Burp( بود که  کرد، تفنگ 
آن  فروش  قبال  و  بود  شده  بازار  روانه  پیش  مدتی 
تعریف چندانی نداشت. اما کمتر از 10 سال بعد از 
پایان جنگ جهانی دوم، اسباب  بازی های اسلحه ای 

پرطرفدار شده بودند.
مهم ترین ویژگی تفنگ های تامی صدای مسلسل واری 
بود که هنگام شلیک می داد. تبلیغات تلویزیونی روی 
آن  فروش  و  می کرد  تاکید  تفنگ ها  کیفیت صدای 
یک شبه سه برابر شد. اگرچه نوآوری بازاریابی روث 
بود  داده  قرار  هدف  مستقیم  به طور  را  کودکان  که 
دالر  میلیاردها  ساالنه  هم  هنوز  اما  نبود،  بی اشکال 

صرف خرید آن می شود.

جدید استراتژی 
به  باربارا  دخترش  با  روث  وقتی   ،19۵7 سال  در 
اروپا سفر کرده بود، به فروشگاه ها سر می زد تا برای 
عروسک او لباس اضافی بخرد. کارمندان فروشگاه به 
او می گفتند که اگر لباس های بیشتری برای عروسک 
چون  بخرد،  هم  را  عروسک  خود  باید  می خواهد، 
این  نمی شود.روث  فروخته  عروسک  جداگانه  لباس 
اتفاق را یک فرصت دید و عروسکی مشابه را طراحی 
کرد و لباس ها و لوازم جانبی متعددی برای آن در 
کرد.  متمایز  را  محصولش  کار  این  با  و  گرفت  نظر 
میلیون  سه  توانست  ماتل  شرکت  کوتاه،  مدتی  در 
عروسک باربی بفروشد که به دلیل فروش لباس ها و 

وسایل اضافی عروسک بعد از خرید اولیه، هر کدام 
داشتند.این  دنبال  به  شرکت  برای  اضافی  درآمد 
عروسک  داد  امکان  ماتل  به  مدل کسب وکار جدید 
را ارزان تر بفروشد و به این ترتیب تعداد فروش خود 
ارزان قیمت،  نسبتا  باربی های  این  دهد.  افزایش  را 
چندین دهه یک هدیه تولد خوب برای کودکان بین 
۵ تا 1۲ سال محسوب می شدند و نسل های جدید 
کودکان می توانستند خانه عروسک، ماشین، لباس و 
حتی دوستانی برای عروسک های خود داشته باشند.

نـوآوری دیگـر روث ایـن بـود کـه دنیـای سـنتی 
عروسـک بازی را برای کودکان تغییـر داد. تا پیش از 
آن، دختربچه ها عروسـک هایی را با ظاهر کلیشـه ای 
دوسـت داشـتند تا پاسـخگوی غرایـز آنها باشـد. اما 
روث عروسـک هایی را طراحـی کـرد کـه شـغل های 
باربی هـای پزشـک، زیست شـناس،  حرفـه ای مثـل 
منجـم و رئیس جمهـور را دربرمی گرفـت.  شـرکت 
ماتـل در سـال 1960 عرضـه عمومی شـد و تا اوایل 
دهـه 70 کـه تغییـرات فرهنگـی، فـروش عروسـک 
باربـی را تحـت تاثیر قـرار داد، فروش آن رشـد کرد. 
روث در سـال 1970 مجبـور شـد نقـش عملیاتـی 
خـود را تـرک کنـد و در سـال 197۵ از هیات مدیره 
خارج شـد.  اما شـغل کارآفرینی او به پایان نرسـیده 
بود. او بعد از پشـت سـر گذاشـتن بیماری سـرطان، 
یـک شـرکت تولید پروتـز راه انـدازی کرد کـه هنوز 
هم فعال اسـت.روث در سـال ۲00۲ درگذشـت، اما 
امپراتـوری او همچنـان بـا قـدرت به کار خـود ادامه 
می دهـد. فـروش شـرکت ماتـل در سـال ۲017 بـه 
به دلیـل  6/ 1 میلیـارد دالر رسـید کـه عمـده آن 
ادامـه دو نـوآوری بزرگ روث اسـت؛ یعنـی بازاریابی 
مسـتقیم بـرای کـودکان و عروسـک های باربـی در 

بزرگسـال. نقش 
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