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آموزه های فقر سوئدی

محمد ماشین چیان/ دنیای اقتصاد
در این مطلب قصد دارم راجع به یک کشور 
بسیار فقیر بنویسم، با مردمانی گرسنه، که نرخ 
مرگ ومیر نوزادانش سه برابر متوسط کشورهای 
توسعه یافته بود؛ سوئد. در دهه های آغازین قرن 
بیستم، یک خانواده متوسط شهری در سوئد 
پنج فرزند داشت و هر هفت نفر در یک اتاق 
همه چیز  یکصدسال  ظرف  می کردند.  زندگی 
عوض شد. یکی از سریع ترین پیشرفت هایی 
است. بوده  شاهد  به حال  تا  بشر  که 
یـک  درآمـد  میانگیـن   ۱۹۵۰ تـا   ۱۸۵۰ از 
در  کـرد.  رشـد  برابـر  از هشـت  بیـش  سـوئدی 
همیـن زمـان جمعیـت هـم قریـب بـه دو برابـر 
 ۲ بـه  درصـد   ۱۵ از  نـوزادان  مرگ ومیـر  شـد. 
درصـد کاهـش و میانگیـن طـول عمـر ۲۸ سـال 
افزایـش یافـت. یـک مملکـت فقیـر رعیت نشـین 
بـه یکـی از ثروتمندترین کشـورهای دنیـا تبدیل 
شـد.  ایـن تصـور میـان خیال بافـان دنیـا وجـود 
دارد کـه رفـاه سـوئد حاصل سوسیالیسـم اسـت. 

مشاهده متن کامل

صـادرات صـنعت بـرق
 مغـفول و پـرچالش

خواب عمیق ایران بر نازبالش نفت همچنان ادامه دارد. با وجود اینکه در طول سال های گذشته به 
ویژه طی دو دهه اخیر، توسعه صادرات غیرنفتی مهمترین شعار دولتمردان در دوره های مختلف 
محسوب می شد، اما ایران هنوز هم نسبت به پتانسیل های سرشارش، توفیق چشمگیری در 

حوزه صادرات غیرنفتی نداشته است. 
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اقتصاد ایران

است. آمار اما نشان می دهد که وعده ها در همان زمان 
انتخابات مانده اند و پا را فراتر از آن نگذاشته اند. 

در این میان صنعت برق، کمی بیشتر از سایر بخش ها 
با چالش مواجه بوده است. این صنعت اگرچه یکی از 
اولین بخش هایی بود که در کنار صادرات تجهیزات، 
صدور خدمات فنی و مهندسی را نیز کلید زد، اما در 
طول قریب به ۱۲ سال اخیر، آنقدر با چالش های مختلف 
دست و پنجه نرم کرده که اکنون توانی برای صادرات 
ندارد. روندی که با صدور 7۰۰ میلیون دالری آغاز شده 
و بعدها به بیش از دو و نیم میلیارد دالر رسید، امروز تا 

مرز نیم میلیارد دالر کاهش یافته است. 
چالش ها بسیارند و سخن در این باب بسیار گفته شده 
است. شاید نگاهی به ظرفیت ها و مزیت های گسترده 
و  فنی  خدمات  تجهیزات،  صدور  برای  برق  صنعت 
مساله  این  همسایه،  کشورهای  به  برق  و  مهندسی 
برگرداندن الک پشت  برای  یادآوری کند که هنوز  را 

محبوبمان به دور مسابقه دیر نشده است. 
پیش از هر چیز باید بپذیریم که صنعت برق یکی از 
و  تجهیزات  انرژی،  صادرات  حوزه  در  پرسود  صنایع 
هر  در  است  قادر  و  است  مهندسی  و  فنی  خدمات 

شرایطی ارزآوری قابل توجهی برای کشور داشته باشد.
این صنعت در حال حاضر سهمی یازده درصدی در 
ارزش افزوده بخش صنعت و ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان 
تولید ناخالص داخلی  ساالنه دارد. به عالوه ظرفیت 
صنعت  این  پتانسیل های  بر  هم  برق  تولید  باالی 
می افزاید. کافی است این نکته را مد نظر قرار دهیم 
که هر کیلوگرم تجهیز صادراتی صنعت برق معادل ۸ 
دالر برای کشور ارزآوری دارد که این رقم برای صدور 
هرکیلوگرم کاالی صادراتی کشور بطور متوسط تنها یک 

دالر است. 
به عالوه صنعت برق در صدور خدمات فنی و مهندسی 
نیز عالوه بر برخورداری از مزیت های رقابتی گسترده، 

صادرات صنعت برق؛ مغفول و 
پرچالش

سپهر برزی مهر؛ دبیر سندیکای صنعت برق ایران
خواب عمیق ایران بر نازبالش نفت همچنان ادامه 
دارد. با وجود اینکه در طول سال های گذشته به 
ویژه طی دو دهه اخیر، توسعه صادرات غیرنفتی 
مهمترین شعار دولتمردان در دوره های مختلف 
به  ایران هنوز هم نسبت  اما  محسوب می شد، 
پتانسیل های سرشارش، توفیق چشمگیری در 

حوزه صادرات غیرنفتی نداشته است. 
دست  در  حوزه  این  در  آمار  سنگین  وزنه  همچنان 
ما حتی  است.  میعانات گازی  و  پتروشیمی  صادرات 
در صدور فرش، پسته و زعفران به عنوان مهمترین 
محصوالت بومی هم پس رفت قابل توجهی داشته ایم. 
صادرات غیرنفتی علیرغم اهمیت قابل توجهش هنوز 
هم با گام هایی آرام و کم جان به پیش می رود. این 
الک پشت آرام و مهجور، اگرچه هرگز از پای نایستاده 
اما بارها و بارها قربانی سیاست ورزی اقتصاد ایران شده 

است. 
نگاهی به گذشته نشان می دهد که در حوزه اقتصادی، 
توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مهمترین وعده های 
بوده  ریاست جمهوری  انتخابات  در  به ویژه  انتخاباتی 

از  صنعت  این  سهم  دارد.  هم  توجهی  قابل  ارزآوری 
صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۹۵ رقمی 
بالغ بر ۹۸ درصد بوده است. این آمار به خوبی پتانسیل 
صنعتی را نشان می دهد که نه تنها برای توسعه اقتصادی 
و تامین رفاه اجتماعی بسیار زیرساختی و کلیدی است، 
بلکه قادر است از طریق ایجاد وابستگی الکتریکی در 
کشورهای همسایه و تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه، 

به نوعی زمینه ساز ایجاد امنیت سیاسی هم باشد. 
میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق 
ایران در سال ۹۵ به دو میلیارد و 6۰۰ میلیون دالر 
رسیده بود این رقم اما در ماه های ابتدایی سال ۹7 تا مرز 
۵۰۰ میلیون هم کاهش یافت. در حوزه صادرات کاالی 
برق هم با همین روند کاهشی مواجه بودیم. هچنین 
در شرایطی که میزان صادرات برق ایران به کشورهای 
همسایه در سال ۹۲ از مرز ۱۲ هزار کیلووات ساعت برق 
گذشته بود اما این رقم در پایان سال ۹7 به کمتر از 

نصف کاهش یافت. 
واقعیت این است که ما در غالب موارد نتوانسته ایم از 
پتانسیل های موجود در صنایع مختلف به درستی بهره 
ببریم.  نگاهی به روند توسعه ای صنعت زیرساختی برق 
به درستی نشان می دهد که اگر چه این صنعت به عنوان 
یکی از داعیه داران خودکفایی، قادر به اجرای پروژه های 
پیمانکاری در منطقه بوده و هست و این مساله را بارها با 
حضور قدرتمند در مناقصات بین المللی و گذر از رقبای 
منطقه ای و گاها فرامنطقه ای، ثابت کرده، اما مشکالت 
اقتصاد کشور که به درستی به خودتحریمی  داخلی 
تعبیر می شود، مهمترین مانع پیش پای صادرکنندگان 
محسوب می شوند. به فهرست خودتحریمی ها، نبود یک 
دیپلماسی هدفمند سیاسیـ  اقتصادی را هم باید افزود. 
مهمترین سوالی که در این میان مطرح می شود این 
است که آیا سفارتخانه های ایران در کشورهای هدف، 
بر روی بازارسازی و فراهم کردن بسترهای سیاسی برای 

حضور شرکت های ایرانی در این کشورها، کار کرده اند؟ 
پاسخ منفی است، اگرچه همچنان امیدهایی برای وجود 

استثنائاتی در این میان وجود دارد. 
و  اقلیمی  گستردگی  به  توجه  با  ایران  برق  صنعت 
جغرافیایی کشور از ظرفیت قابل توجهی برای مدیریت 
پیک برخوردار است. ما در صورتیکه امکان صدور برق به 
بخش خصوصی داده شود و زمینه های قانونی و اعتباری 
ساخت خطوط انتقال برای این بخش فراهم آید، قادر به 
صدور برق به کشورهای همسایه خواهیم بود. این مساله 
عالوه بر ایجاد ارزش افزوده فراوان برای کشور، می تواند 
تا حد قابل توجهی به ایجاد امنیت سیاسی از طریق 
وابستگی های اقتصادی ناشی از تامین برق منجر شود. 

استفاده از ظرفیت گاز کشور برای تولید و صدور برق هم 
یکی دیگر از پرونده های مفتوح و خاک خورده ای است 
که سال هاست توسط فعاالن این صنعت دنبال شده و 

بی نتیجه مانده است. 
صنعت برق قادر است به یکی از پیشگامان صادرات بدل 
شود، اما این روزها در وانفسای نرخ ارزی که چند برابر 
شده، مواد اولیه ای که گران شده اند، نقدینگی که ته 
کشیده و تحریم  هایی که مثل موریانه به جان ریشه های 
فعاالن اقتصادی افتاده اند، توانی برای مواجهه با رقبای 

بین المللی ندارد. 
البته بی هیچ تردیدی در رکود، کمبود نقدینگی و بازار 
اشباع شده داخلی، صادرات تنها راه نجات محسوب 
می شود اما دولت و سایر نهادهای تصمیم ساز باید کمی 
این مسیر گل آلود را هموار کنند. ما هر روز زمان را برای 
سهم خواهی از بازارهای منطقه از دست می دهیم. حاال 
رقبای منطقه ای به تدریج جای شرکت های ایرانی را در 
بازرهای صادراتی می گیرند. زمان برای ما و چالش های 
بی حد و حسابمان نمی ایستد، باید زودتر فکری به حال 
صادراتی کنیم که بزرگترین منجی ما در جنگ نابرابر 

اقتصادی خواهد بود. 
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تخفیف ویژه اعضای سندیکا 
برای حضور در چهاردهمین 

نمایشگاه صنعت برق فارس و 
مشهد

چهاردهمین نمایشگاه صنعت برق استان فارس 
طی روزهای 26 لغایت 29 شهریورماه در محل 
فارس  استان  بین المللی  نمایشگاه های  دائمی 
مشهد  برق  صنعت  نمایشگاه  چهاردهمین  و 
طی روزهای 3 لغایت 6 مهرماه در محل دائمی 
خواهد  برگزار  مشهد  بین المللی  نمایشگاه های 

شد.
با توجه به حضور مدیران ارشد صنعت برق کشور، 
حضور  تسهیل  برای  الزم  هماهنگی های  سندیکا 

بعمل  را  مذکور  رویدادهای  در  عضو  شرکت های 
آورده است و اعضای سندیکا می توانند از تسهیالت 

تعیین شده به شرح ذیل استفاده نمایند:
برای  سندیکا  اعضای  ویژه  تخفیف  ۲۰درصد   **

رزرو غرفه در نمایشگاه صنعت برق استان فارس
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
مربع غرفه با تجهیزات : ۱4۰ هزار تومان )حداقل 

۱۲ مترمربع(
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
تومان  هزار   ۱۲۵  : تجهیزات  بدون  غرفه  مربع 

)حداقل ۱۲ مترمربع(
برگزاری  ستاد  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
نمایشگاه به شماره تلفن 3۲۱۱673۸-۰34 )خانم 

متقیان( تماس حاصل فرمایید.
* ۱۵درصد تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای رزرو 

غرفه در نمایشگاه صنعت برق مشهد
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
مربع غرفه با تجهیزات : ۱۸۰ هزار تومان )حداقل 

۱۸ مترمربع(
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
تومان  هزار   ۱6۰  : تجهیزات  بدون  غرفه  مربع 

)حداقل ۱۸ مترمربع(
برگزاری  ستاد  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
)خانم   ۰۵۱-36۱۵۸ تلفن  شماره  به  نمایشگاه 

غفوریان( تماس حاصل فرمایید.
برگزاری  تاریخ  تا  زمانی  محدودیت  به  توجه  با 
دعوت  سندیکا  اعضای  از  مذکور،  نمایشگاه های 
می شود با تکمیل و ارسال فرم ذیل به شماره فکس 
66۹44۹67 مراتب آمادگی خود برای حضور در هر 
یک از نمایشگاه ها را به سندیکا اعالم و برای کسب 
اطالعات بیشتر با امور نمایشگاه های سندیکا شماره 
باقرپور(  )خانم   ۱۱3 داخلی   66۵7۰۹3۰-3 تلفن 

تماس حاصل فرمایند.

شرایط اسپانسری شرکت های عضو در مجمع عمومی سندیکا
سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای به مدیران  عامل شرکت های عضو سندیکا، شرایط و امکانات 

تعبیه شده برای اسپانسری مجمع عمومی را اعالم کرد. 
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده سندیکای صنعت برق ایران روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰6/۲۵ 

با حضور اعضای سندیکا در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهد شد. 
سندیکا در نظر دارد همچون سنوات گذشته امکاناتی را برای معرفی و تبلیغات شرکت هایی که بخشی از هزینه های 
مجمع را تقبل می کنند، فراهم کند لذا از اعضای محترم دعـوت می شـود جهت هماهنگی، مراتب را به روابط 

 عمومی سندیکا )خانم باقرپور- داخلی۱۱3( اعالم کنند. 
شایان ذکر است نام و لوگوی حامیان مجمع عمومی بر روی پوستر، رسانه های محیطی و مستندات مجمع درج و 

امکان نصب استندهای تبلیغاتی در محل برگزاری برای حامیان فراهم خواهد بود.

http://www.ieis.ir/fa-news-4728.html
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غنیمت تولید از جهش ارزی
شده  موجب  ارز  نرخ  جهش  اقتصاد-  دنیای 
کنار  را  وارداتی  کاالهای مصرفی  برخی  تقاضا، 
کند.  جایگزین  را  داخلی  کاالهای  و  گذاشته 
داخل غنیمت  تولید  برای  که می تواند  رفتاری 
نشان  »دنیای اقتصاد«  میدانی  بررسی  باشد. 
می دهد میزان تمایل مصرف کنندگان به خرید 
به واسطه  و  شده  کم  بازار  در  وارداتی  کاالهای 
سبد  در  ایرانی  کاالهای  آنها،  قیمت  افزایش 
خانوارها جایگزین شده اند. البته در این میان، 
نمی توان تنوع تولیدات داخلی از یکسو و ارتقای 
کیفیت آنها را در مقایسه با محصوالت خارجی 
نادیده گرفت. همچنین میزان مصرف کاالهای 
خارجی که نمونه مشابه داخلی ندارد نیز کاهش 

یافته است.
تقاضا در بازار کاالهای وارداتی مصرفی به کدام سو 
در حال حرکت است؟ بررسی های میدانی »دنیای 
اقتصاد« نشان می دهد افزایش نرخ ارز که از اواخر 

ممنوعیت های  و  یکسو  از  خورد  کلید   ۹6 سال 
وارداتی که از تیرماه سال ۹7 شروع شد، از سوی 
کرده  بازار کم  در  را  وارداتی  کاالهای  اقبال  دیگر، 
کاالهای  قیمت  ارز،  نرخ  افزایش  به واسطه  است. 
از  بسیاری  همچنین  است.  شده  گران تر  وارداتی 
ارز  بازار  مدیریت  منظور  به  نیز  مصرفی  کاالهای 
در  گرفته اند.  قرار  وارداتی  ممنوعه های  لیست  در 
مصرف کنندگان  سوی  از  واکنش  سه  شرایط،  این 
آنها که در دهک های  از  مشاهده می شود. گروهی 
چندان  قیمت ها  تفاوت  دارند،  قرار  ثروتمندان 
کاالی  خرید  به  همچنان  و  ندارد  اهمیت  برایشان 
وجود  با  بازار(  در  موجودی  صورت  )در  وارداتی 
دوم،  گروه  می کنند.  مبادرت  آن،  شدن  گران تر 
قشر متوسط جامعه را تشکیل می دهند. بخشی از 
از  یکی  ارزی  تالطم های  از  پیش  اگرچه  قشر  این 
متقاضیان پر و پا قرص کاالهای وارداتی بودند، اما 
پس از افزایش قیمت کاالهای وارداتی یا متقاضی 
کاالهای داخلی شده اند یا مصرف کاالی وارداتی را 
کاهش داده اند. اما گروه سوم که قشر ضعیف جامعه 
محسوب می شود، پیش از افزایش قیمت ها تا حدی 
خریدار کاالهای خارجی بودند؛ اما با افزایش نرخ ارز 
به تبع آن، قیمت کاالهای وارداتی، به طور کلی  و 

از دایره مشتریان کاالهای وارداتی خارج شده اند.
بر اساس آنچه مشاهده می شود، اگرچه تالطم های 
ارزی و سیاست های مقابله با آن مورد نقد بسیاری 
از کارشناسان صاحب نظر است، اما تاثیر افزایش نرخ 
ارز بر قیمت کاالهای وارداتی موجب شده تقاضای 
بازار در مورد کاالهایی که مشابه داخلی دارند، به 
البته در  سمت کاالهای تولید داخل کشیده شود. 
این باره نمی توان نقش تنوع تولیدات داخلی و در 
برخی موارد، ارتقای کیفیت آنها را هم نادیده گرفت.

چند  از  را  نخست  سوال  رو،  پیش  گزارش  در 

یک  فروشنده  پرسیده ایم.  واردکننده  و  فروشنده 
کاالهای  از  برخی  می گوید:  لوکس  سوپرمارکت 
ارز  گران شدن  با  دارند،  داخلی  نمونه  که  وارداتی 
یافتند.  مشتریان  سوی  از  کمتری  انتخاب  شانس 
بنابراین بخش عمده ای از تقاضا در مورد این کاالها 
از کاالهای وارداتی به سمت کاالهای داخلی سرازیر 
کاهش  را  خود  تقاضای  نیز  دیگر  بخش  و  شده 
به  او  می کنند.  صرفه جویی  اصطالح  به  یا  داده اند 
اما  ندارند،  داخلی  مشابه  که  کاالهایی  تقاضای 
کاالهای مصرفی ضروری نیستند هم اشاره و عنوان 
می کند: مشتریانی داشتم که کاالهای خاصی را در 
هفته سه یا چهار بار خریداری می کردند. وقتی بر 
اثر افزایش نرخ ارز آن کاال گران شد، مصرفشان به 

هفته یا دو هفته ای یکبار کاهش یافت.
یک واردکننده محصوالت غذایی مانند نوتال، سس 
کچاپ و بیسکویت در پاسخ به سوالمان همان ابتدا 
می گوید من در حال حاضر به دلیل ممنوعیت های 
وارداتی کار خاصی انجام نمی دهم و فقط چراغ دفتر 
را روشن گذاشتم. بسیاری از اقالم غذایی مصرفی 
که وارد می کرده، در گروه چهارم کاالیی قرار گرفته 
و وارداتش ممنوع شده و کسب وکارش کساد است. 
اما می گوید: با توجه به اینکه برخی از کاالهایی را 
که قبال وارد کرده بودیم، در انبار داریم، هنوز کم و 
بیش با بازار عرضه در ارتباطیم. البته به دلیل افزایش 
مشتری  هنوز  ولی  شده،  کم  مشتریانمان  قیمت، 
داریم. او عنوان می کند: مشتری های ما به سه گروه 
تقسیم می شوند. عده ای که به لحاظ مالی از اقشار 
از  همچنان  هستند،  جامعه  ثروتمند  و  سرمایه دار 
کاالهای وارداتی ما استفاده می کنند. قشر متوسط 
جامعه مصرفشان کاهش یافته ولی همچنان کم و 
اما دهک های  ما خرید می کنند،  کاالهای  از  بیش 
شده اند.  خارج  مشتریانمان  دایره  از  جامعه  پایین 

اقالم خوراکی مصرفی  واردات  اگر  می پرسیم  او  از 
مانند نوتال ممنوع شده چطور هنوز در بسیاری از 
پاسخ  معطلی  بدون  هم  او  است؟  موجود  مغازه ها 
به صورت رسمی  اکثرا  آنچه شما می بینید  می دهد 
وارد نمی شود؛ بلکه اقالم قاچاق است.  اگر عرضه 
به  نسبت   ۹6 سال  در  را  مصرفی  لوکس  کاالهای 
در  که  می شویم  متوجه  کنیم،  مقایسه   ۹۸ سال 
سال ۹6 حتی سوپرمارکت های محله هم بسیاری 
از اقالم وارداتی را عرضه می کردند، اما از سال ۹7 
امروز  و  یافت  کاهش  کاالها  این  عرضه  رفته  رفته 
تنها در فروشگاه های لوکس می توان این کاالها را 
پیدا کرد. این موضوع حکایت از آن دارد که عرضه 
آن  خصوص  به  وارداتی  مصرفی  لوکس  کاالهای 
شدت  به  دارند،  داخلی  مشابه  که  کاالها  از  دسته 
به سمت کاالهای  تقاضا  رو  این  از  و  یافته  کاهش 
به  خوراکی ها  بازار  از  است.   شده  کشیده  داخلی 
بیشتر  که  بازاری  می رویم.  خودرو  قطعات  بازار 
بازار هم کاالهای  این  کاالهایش مصرفی است. در 
هم  و  است  موجود  داخلی شان  مشابه  و  وارداتی 
فروشنده  داخلی.  مشابه  بدون  وارداتی  کاالهای 
جواب  این گونه  ما  سوال  به  خودرو  یدکی  قطعات 
می دهد: آن دسته از اقالم وارداتی که مشابه داخلی 
ندارند و ضروری و مصرفی هستند، بدیهی است که 
مشتری شان کم نشده؛ اما برخی از قطعات وارداتی، 
مشابه داخلی هم دارند. پس از آنکه افزایش نرخ ارز 
اقبال  وارداتی شد،  قیمت کاالهای  افزایش  موجب 
مشتری ها  یافت.  کاهش  بازار  در  وارداتی  کاالهای 
یکی  کنند.  استفاده  ایرانی  از جنس  دادند  ترجیح 
این تغییر ذائقه مشتریان، قیمت است و  از دالیل 
کاالهای  از  برخی  فروش  از  پس  خدمات  دیگری 
برخی  در  که  کنم  اضافه  هم  را  این  البته  ایرانی. 
قیمت  از  بیشتر  ایرانی  نمونه  قیمت  کاالها،  از 
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ادامه از صقحه قبل
وارداتی است.  صحبت های او هم تایید می کند که 
و  یافته  وارداتی کاهش  تقاضا در کاالهای مصرفی 
نمونه های ایرانی جایگزین آن شده اند. نکته دیگری 
که طرح آن در این گزارش خالی از لطف نیست، 
برخی  است.  ایرانی  تولیدکنندگان  انگیزه  افزایش 
محدودیت های  که  می کنند  عنوان  کارشناسان 
داخلی  تولیدکنندگان  مشتریان،  سالیق  و  واردات 
وارد  این  از  تولید کاالهایی که پیش  به  ترغیب  را 
می شد، کرده است. اما در برخی از کاالها تکنولوژی 
الزم برای تولید آن کاالی وارداتی وجود ندارد یا اگر 
این تکنولوژی وجود داشته باشد، ظرفیت تولید آن 
پاسخگوی نیاز بازار نیست. در نتیجه نیاز به واردات 
وارداتی،  ممنوعیت های  آنکه  حال  دارد.  وجود 
گریبانگیر آنها شده است. طرح چنین موضوعی این 
این  تقاضا در  به ذهن متبادر می کند که  را  سوال 
بازارها به کدام سو می رود؟ در این باره می توان به 
یک  با  کرد.  اشاره  بهداشتی  و  آرایشی  محصوالت 
این  در  بهداشتی  و  آرایشی  محصوالت  واردکننده 
از  بخشی  او می گوید:  نشسته ایم.  به گفت وگو  باره 
کاالهایی که ما وارد می کنیم مشابه داخلی ندارد. 
حتی تکنولوژی هم برای تولید آن در داخل کشور 
اما  وارد می شود.  این کاالها همچنان  ندارد.  وجود 
کرم  از  برخی  مثل  بهداشتی  محصوالت  از  بعضی 
ها، مشابه داخلی هم دارند اما حجم تولید داخل، 
سال  بنابراین  نیست.  بازار  تقاضای  پاسخگوی 
گذشته با وزارت صمت توافق کردیم و برای واردات 
اقالم مهلت ۱۸ ماهه گرفتیم. مهلت  از  این دست 
داده شده به این دلیل بود که تولیدکنندگان داخلی 
بتوانند ظرفیت تولیدشان را باال ببرند و نیاز بازار را 
اما عمال این مهلت دهی  به طور کامل تامین کنند. 
تنها روی کاغذ اتفاق افتاد و در اردیبهشت واردات 

این دسته از اقالم ممنوع شد. 

آخرین وضعیت حذف قبوض 
کاغذی برق

ابتدای  از  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  طبق 
قبض  برق  مشترکان  از  هیچ کدام  برای  مهرماه 
که  مشترکانی  و  شد  نخواهد  صادر  کاغذی 
قبض  اطالعات  کرده اند،  ثبت  را  اطالعات خود 
خود را به صورت الکترونیکی دریافت خواهند 
کرد. تاکنون اطالعات حدود 9۰ درصد مشترکان 
در  کاغذی  قبوض  حذف  منظور  به  کشور  برق 
صورت  ارزیابی  براساس  که  شده  ثبت  سامانه 
گرفته این رقم تا پایان شهریورماه به 98 درصد 

خواهد رسید.
که  بود  پاییز سال گذشته  اواخر  ایسنا،  گزارش  به 
ارتباطات  فناوری  وزیر  محمدجواد آذری جهرمی- 

و فناوری اطالعات - از صرفه جویی ۱44۰ میلیارد 
تومانی در صورت حذف قبوض کاغذی آب، برق، گاز 
و تلفن خبر داد و گفت: با این صرفه جویی می توان 
کارهای بزرگی به نفع مردم انجام داد و ذهن مردم 
را باید نسبت به هدر رفت این منابع حساس کرد. 
آمارها حاکی از آن است که 3۵ میلیون کنتور برق، 
حدوداً همین تعداد کنتور آب و ۲۰ میلیون کنتور 
 ۱,44۰ می دهد  نشان  برآوردها  و  دارد  وجود  گاز 
میلیارد تومان برای قبوض خدماتی هزینه می شود. 
در حالی که به گفته آذری جهرمی ظرفیت کامل 
دولت الکترونیکی فراهم است که تمام این قبوض 

را به صورت الکترونیکی صادر کند.
حذف قبوض کاغذی از ابتدای مهر**

برنامه ریزی های صورت گرفته  این راستا، طبق  در 
اوایل  تا  برق  کاغذی  قبوض  نیرو،  وزارت  سوی  از 
مهرماه حذف می شود و پس از آن اطالعات قبض 
بگیرد.  قرار  وی  اختیار  در  پیامک  توسط  مشترک 
بنابراین مشترکین باید تا اواسط شهریورماه نسبت 
به ثبت اطالعات خود در سامانه های معرفی شده 
هزار   ۱۲ ساالنه  مسئوالن  گفته  به  کنند.  اقدام 
درخت برای تهیه قبوض کاغذی قطع می شود و قرار 
است از محل کاغذی که در این راستا صرفه جویی 
می شود، برای ۱۰۰ هزار دانش آموز مناطق محروم 

وسائل آموزشی تامین  شود.
داشته  توجه  باید  مشترکان  مسئوالن،  گفته  به 
باشند چه اطالعات خود را قبت کنند و چه نکنند، 
نخواهند  دریافت  کاغذی  قبض  مهرماه  ابتدای  از 

کرد.
تشریح  روش های حذف قبوض برقی**

همراه  تلفن  شماره  دریافت  به منظور  روش  چند 
مشترکان برای ارسال قبوض پیامکی در نظر گرفته 
شده است؛ در روش نخست، ماموران قرائت کنتور 

پس از مراجعه به منازل شماره تلفن همراه مشترک 
را دریافت و در سامانه ثبت خواهند کرد.

در روش دوم نیز سرشماره ای اعالم شده است که 
خود،  اشتراک  شناسه  شماره  ارسال  با  مشترکان 
اطالعاتشان در سامانه ثبت خواهد شد و پس از این 
قبوض خود را به شکل پیامک دریافت خواهند کرد. 
در واقع همه مشترکان در سطح کشور می توانند با 
التین  زبان  به  باید  که  *یک  قبض  شناسه  ارسال 
سرشماره  به  باشد،  شده  نوشته  انگلیسی(  )اعداد 
سرشماره  و  کشور  سراسر  برای   ۲۰۰۰۱۵۲۱
۱۰۰۰۱۵۲۱ برای مشترکین تهرانی نسبت به ثبت 
کشور  قبض  صدور  سامانه  در  خود  همراه  شماره 

اقدام کنند.
که  شود  انجام  همراهی  شماره  با  باید  اقدام  این 
برعهده  را  برق  صورت حساب  پرداخت  مسئولیت 
دارد، یعنی مالک، مستأجر و یا هر فرد دیگری که 
مسئولیت صورت حساب برق از سوی مالک به وی 
واگذار شده است. پس از آن راهنمایی الزم در قالب 

پیامک در اختیار مشترک قرار خواهد گرفت.
در روش سوم نیز مشترکان می توانند با مراجعه به 
سایت 3۹ شرکت توزیع در سراسر کشور نسبت به 
ثبت اطالعات خود اقدام کنند. همچنین اپلیکیشنی 
مشترکان  که  گرفته  قرار  شده  یاد  سایت های  در 
می توانند با استفاده از آن عالوه بر دریافت قبوض 
از  را  فروش  از  پس  خدمات  تمامی  الکترونیکی، 
امکان  طبق  کنند.  دریافت  اپلیکیشن  این  طریق 
ثبت اطالعات از طریق کلیه نرم افزارهای پرداخت 
...برای  و  سکه  روبیکا،  آپ،  مانند  الکترونیکی 

مشترکین سراسر کشور فراهم شده است.

https://www.isna.ir/news/98061708465/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82


شماره  2487 17 شهریور 1398

7

اقتصاد ایران

دعوت به شرکت در پنجمین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و 
صنعتی 

پنجمین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی با هدف معرفی و نمایش فعالیت ها و دستاوردهای 
بخش های مختلف صنعتی و فناوری کشور، با شعار حمایت از تولید ملی، 15 لغایت 17 مهرماه سال 

جاری در تهران و برخی از مراکز استان ها برگزار خواهد شد. 
با توجه به اینکه اهداف و برنامه های فرهنگی پیش بینی شده در این جشنواره می تواند به معرفی و نمایش 
دعوت  عضو  شرکت های  از  کند،  کمک  برق  صنعت  خصوصی  بخش   دستاوردهای  و  فعالیت ها  اثرگذارتر 
می شود درصورت عالقمندی با ارسال آثاری همچون فیلم های مستند، فیلم های تبلیغاتی )شامل آنونس، 

تیزر( و عکس صنعتی )تک عکس، مجموعه( در این جشنواره شرکت کنند. 
آقای  جناب   66۹6437۰ تلفن  شماره  به  جشنواره  دبیرخانه  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  عالقمندان 

خسروی تماس حاصل فرمایند.



از این پس اهم عناوین آگهی مناقصات کشور 
در حوزه صنعت برق و الکترونیک جهت اطالع 
از خبرنامه رسانا  این صفحه  اعضا محترم در 

منتشر می شود. 
و  آگهی ها  شرح  و  کامل  مشاهده  منظور  به 
بهره برداری از آنها، لطفا درخواست عضویت 
داخلی   66570930 تلفن  طریق  از  را  خود 

138 به سندیکا اعالم کنید. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران
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فهرست اهم مناقصات کشور

تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰6/۰۹
استان : اردبیل 

 مناقصه گزار : سبالن برق امید
آگهی: مناقصه تعمیرات اساسی یک واحد نیروگاه 

سبالن اردبیل
رسانه منتشر کننده : سایت های اینترنتی

تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰6/۱۲
استان : تهران

مناقصه گزار : پارک فناوری پردیس 
اجرای  و  تجهیزات  خرید  بها  استعالم   : آگهی 
و  خدماتی  ساختمان  به  برق  رسانی  نیرو  طرح 
قرارداد  طبق   ۵4۹7۱۸۹۰۵ شماره  به  رفاهی 

پیوست
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹۸/۰6/۲4 

شماره تماس : 76۲۵۰۲۵۰-۰۲۱

تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰6/۱4
استان : آذربایجان شرقی

استان  صنعتی  شهرکهای   : گزار  مناقصه 
آذربایجان شرقی

مسی  کابل  :۱-خرید  بها  استعالم   : آگهی 
3*۵۰+۲۵ کابل زمینی جهت پمپاژ

۲-خرید ۲۵ دستگاه کامپیوتر 
مهلت دریافت اسناد :۱3۹۸/۰6/۱7 

تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰6/۱4
استان : آذربایجان شرقی

مناقصه گزار : برق منطقه ای آذربایجان شرقی
مفصل  دستگاه   ۵ خرید  بها  استعالم   : آگهی 

۱3۲ کیلوولت
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹۸/۰6/۲۰

 تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰6/۱4
استان : آذربایجان شرقی 

مناقصه گزار : برق منطقه ای آذربایجان شرقی
آگهی : استعالم بها خرید شارژ ۱۱۰ ولت 

مهلت دریافت اسناد : ۱3۹۸/۰6/۲۰

تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰6/۱4
استان : آذربایجان غربی 

و  تامینی  اقدامات  و  زندانها   : گزار  مناقصه 
تربیتی آذربایجان غربی

شرح  به  افشان  بها:۱-کابل  استعالم   : آگهی 
لیست پیوستی 

۲- سماور گازی تمام استیل ۵۰ لیتری تنوره 
دار ایران کد مشابه بوده وهزینه حمل بر عهده 

تامین کننده می باشد 
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹۸/۰6/۱4

تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰6/۱4
استان : آذربایجان غربی 

پرورش  و  آموزش  مدیریت   : گزار  مناقصه 
ناحیه ۲ ارومیه

 NECپروژکتور بها  استعالم   : آگهی 
VE303 همراه باپایه وکابل گرافیک ونصب 
پیوستی-کدکاال  لیست  طبق  اندازی  وراه 

مشابه می باشد.
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹۸/۰6/۱4

تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰6/۱4
استان : ایالم 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان ایالم
و  توسعه  احداث،  پروژه  بها  استعالم   : آگهی 
اصالح و بهینه شبکه برق تخریب شده از سیل 

بخش هلیالن
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹۸/۰6/۲3 

تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰6/۱4
استان : بوشهر 

مناقصه گزار : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی بوشهر

فاز  تک  فیوز  کلید  بها  استعالم   : آگهی 
 220 ولتاژ   A  32 جریان  شدت  مینیاتوری 
مرجع   ETI تجارتی  نام   C تیپ  مدل   V
عرضه کننده فنی مهندسی برق و صنعت پگاه 

بزرگمهر آسیا 
مهلت دریافت اسناد :۱3۹۸/۰6/۱6 

تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰6/۱4
استان : تهران 

مناقصه گزار : قضایی نیروهای مسلح
افشان   ۱6+۲۵×3 کابل  بها  استعالم   : آگهی 
 ۵/۲×3 کابل   - متر   ۱۲۰ نژاد  افشار  خراسان 

افشان خراسان افشار نژاد 4۰ متر
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹۸/۰6/۱6
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یادداشت

مشتریانی که سودآوری کمتری دارند، فرصتی برای 
رشد بالقوه سازمان هستند

تمرکز بر سودآورترین مشتریان 
اشتباه است

وب سایت روزنامه فایننشال تایمز اخیرا فیلمی 
با عنوان »آیا سود همچنان چیز خوبی است؟« 
این فیلم در مورد  منتشر کرده است. موضوع 
سرمایه گذاری بوده، اما به این نکته اشاره کرده 
که در برخی جاها انگیزه کسب سود به دالیل 
و همچنین دالیل  نابرابری  ایجاد  مثل  مختلف 
دیگری که بیشتر به صحت سیاسی ربط دارند 

تا واقعیت اقتصادی، مورد حمله قرار می گیرد.
کسب وکارها ایجاد می شوند تا از طریق پیش بینی 
برای  تفاضا،  این  به  تقاضای مشتری و پاسخگویی 

سرمایه گذاران پول درآورند. اگر کسب وکاری پولساز 
نباشد، ضرر می کند. به عبارت دیگر، آن کسب وکار 
اینکه از مشتریان خود درآمد تولید کند،  به جای 
سرمایه  از  را  خدمات  یا  کاال  تولید  هزینه های 
می کند.  پرداخت  خود  سرمایه گذاران  و  صاحبان 
بنابراین چنین کسب وکاری وقتی دیگر سرمایه ای 
برای تامین مالی خدمات یا محصوالت خود ندارد، 
زمین می خورد. حتی کسب وکارهایی که اصطالحا 
در  پایداری  برای  می شوند،  نامیده  »غیرانتفاعی« 
بلندمدت، باید حداقل تا رسیدن به نقطه سر به سر 
و برابر شدن هزینه ها و درآمدشان، سودآوری داشته 
باشند تا بتوانند برای سرمایه گذاری مجدد روی یک 

پروژه، پول داشته باشند.
برای مدیر بازاریابی که مسوول ایجاد جریانات مداوم 

درآمد سودآور در بلندمدت است، ایجاد توازن بین 
سودآوری و منافع مشتری، مهم ترین چیز است. بر 
رضایت  دارند،  باور  خیلی ها  که  چیزی  آن  خالف 
رضایت  نیست.  کسب وکار  اصلی  هدف  مشتری 
زمانی  مشتریان  اما  است،  مهمی  نکته  مشتری 
خدمات  و  کاال  که  می شوند  راضی  مطلق  به طور 

رایگان دریافت کنند!
در نهایت، قدرت در دست مشتری است، چون پول 
دارد. هدف مدیر بازاریابی این است که با مدیریت 
سودآوری  سطح  منابع،  کلیه  اثربخش  و  کارآمد 
از  استفاده  و  حداکثر  به  بلند مدت  در  را  سازمان 
برساند.   حداقل  به  را  سرمایه گذاران  دارایی های 
درآمد سودآور از فروش به مشتری به دست می آید. 
چنین  ایجاد  مسوول  اگرچه  بازاریابی  مدیران 
سودآوری  قبال  در  مسوولیتی  هستند،  درآمدی 
بازاریابی  مدیران  یعنی  ندارند.  کسب وکار  کلی 
درآمدزایی هستند  برای  متغیر  هزینه های  مسوول 
و مسوولیت هزینه های ثابت بر عهده مدیر مالی و 

مدیر عامل است.
درصد   ۸۰ که  دارد  وجود  تفکر  این  کلی،  به طور 
فروش سازمان از ۲۰ درصد مشتریان اصلی حاصل 
 ۲۰ آن  که  می کنند  فکر  اغلب  بنابراین  می شود، 
سودآوری  بیشترین  که  مشتریانی  پایگاه  درصد 
باید  کسب وکار  که  است  حوزه ای  همان  دارند،  را 
مشتریان  درصد   ۸۰ آن  اما  شود.  متمرکز  آن  بر 
باقی مانده که سودآوری کمتری دارند هم در درآمد 
کلی سازمان نقش دارند و بنابراین قبل از هرگونه 
تصمیم گیری در مورد آینده این مشتریان، نباید از 

نقش دقیق آنها در منافع کسب وکار غافل شد.
تجربه نشان می دهد اینکه فکر کنیم بهتر است زمان 
و سرمایه خود را در جایی که نتایج سودآورتری به 
دنبال دارد متمرکز کنیم و از جایی که سودآوری 

کمتری دارد غافل شویم، خیلی ساده انگارانه است. 
این روش و  به  افزایش سرمایه گذاری  به هر حال، 
کمتری  سودآوری  که  حوزه هایی  گرفتن  نادیده 
دارند، بدون اینکه دلیل این سودآوری کم را بدانیم، 
نتیجه برعکس به ما می دهد و هزینه  روی دوش ما 

می گذارد.
همه مشتریان شما در اندازه کسب وکار شما و سهم 
نفوذ  بر  سازمان،  اندازه  دارند.  نقش  آن  کلی  بازار 
به  این موضوع هم  تاثیرگذار است که  بازار  آن در 
نهایت  و در  بالقوه  اطمینان مشتریان  بر  نوبه خود 

تصمیم گیری خرید آنها اثر می گذارد.
باعث دلسرد  نادیده گرفتن مشتریان  و  اهمال  اگر 
سودآوری  که  شود  مشتریانی  از  دسته  آن  شدن 
کمتری دارند، اما تعدادشان بیشتر است، تا سازمان 
که  سودآورتر  مشتریان  بر  بیشتر  را  خود  سرمایه  
سازمان  آن  کند،  متمرکز  است  کمتر  تعدادشان 
شد.  خواهد  شدیدی  مالی  آسیب پذیری  دچار 
مشتریان  بر  منابع  کردن  متمرکز  همزمان، 
)نقطه ای  نزولی«  بازده  »قانون  به  سودآورتر، 
صرف  انرژی  یا  پول  از  کمتر  سودآوری  سطح  که 
سازمان  هرچه  یعنی  می شود.  منجر  است(  شده 
درآمد  حاشیه  فقط  کند،  بیشتری  سرمایه گذاری 
می شود.  کمتر  سودآوری  و  می یابد  افزایش 
کمی  سودآوری  می کنند  فکر  همه  که  مشتریانی 
بالقوه  رشد  برای  فرصت  یک  است  ممکن  دارند، 
و  منبع هزینه  به عنوان  فقط  را  آنها  نباید  و  باشند 
بهره وری پایین نگاه کرد.  سود به نفع سهامداران 
است، اما در ضمن سرمایه ای برای کسب وکار ایجاد 
می کند که تضمین کننده اشتغال نیروی کاری است 
که سازمان به آنها وابسته است. در عین حال، سود 
فراهم  را  و خدماتی  تولید محصوالت  امکان  خوب 

می کند که مشتریان به آن نیاز دارند.
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نگاه آخر

سوگواره »بغض صحنه«

به مناسبت ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان امام حسین )ع(، دومین سوگواره بغض صحنه از 
سلسله برنامه های سوگواره ادبی هنری بغض عاشورایی با اجرای دمام زنی مهاجران جنگ تحمیلی تبریز، 

شبیه خوانی، پرده خوانی و نقالی در پیاده راه ارک تبریز برگزار شد.

https://www.yjc.ir/fa/news/7062608/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%BA%D8%B6-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87
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