
و  تعــاون  بازرگانــی،  اتاق هــای  روســای 
اصنــاف ایــران در نامــه ای بــه رئیس جمهــوری 
تأکیــد کردنــد اگــر مشــکالت حــوزه صــادرات 
برطرف نشود، عمالً اجرای مصوبه جلسه 177 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بالاثر خواهد 

ماند.
بــه گــزارش ایلنــا، غالمحســین شــافعی، 
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس 
کشــاورزی ایــران بــه همــراه روســای اتاق هــای 
بــه  نامــه ای  در  ایــران  تعــاون  و  اصنــاف 
رئیس جمهوری پیشــنهادهای بخش خصوصی 
در  داد.  ارائــه  را  کشــور  ارزی  مدیریــت  بــرای 
ایــن نامــه کــه در مــاه پایانــی ســال 1399 بــه 
رئیس جمهوری نوشته شــده، تأکید شده است 
کــه پیش نویــس 13 ماده ای کــه در کمیته ارزی 
معطل مانده، تکمیل کننده مصوبه جلسه 177 
ســتاد هماهنگــی اقتصــادی اســت و تصویب و 
ابالغ آن، مشکل صادرکنندگان را حل می کند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:
احتراماً همان گونه که مستحضرید، بروز 
مشکالت متعدد در حوزه سیاست گذاری ارزی 
کشــور بعد از وقوع تحریم های ظالمانه ســبب 
گردیــد تــا علی رغــم ظرفیت هــا و فرصت هــای 
پیــش روی صادرکننــدگان کشــور  ایجادشــده 
در ســایه کاهــش ارز پول ملی صــادرات نتواند 
از این شــرایط به نفع پیشــبرد اهــداف اقتصاد 
ملی و توســعه بنگاه های اقتصــادی و صادراتی 
بهره بــرداری نمایــد کــه البتــه بخشــی از ایــن 
مســائل به دلیل بروز ســخت ترین تحریم ها و 
بخشــی دیگر به دلیل مشــکالت داخلی کشور 

بروز و ظهور یافته است.
در این میان، صدور بخشنامه های متعدد 
ارزی و تجــاری از ســوی دســتگاه های اجرایــی 
به ویژه بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، 
در شرایطی صادرات کشور را زمین گیر کرده و 
فرصت رشــد و جهش را از آن گرفته اســت که 
در همین شــرایط سخت و غبارآلود، بر اساس 
اعــالم رســمی رئیــس کل محتــرم بانــک مرکزی 
جمهــوری اســالمی ایــران، بالــغ  بــر 22میلیــارد 
دالر از ارز صادراتــی کشــور کــه پوشــش دهنده 
70درصــد نیازهــای ارزی بخش هــای مختلــف 
غیرنفتــی  صــادرات  طریــق  از  بــوده،  کشــور 

تأمین شده است.
در چنین شــرایطی، بــا درایت حضرتعالی 
مبنی بر تغییر ریل سیاست گذاری های تجاری 
از بانــک مرکــزی بــه وزارت صنعــت، معــدن و 
خارجــی  تجــارت  اختیــارات  واگــذاری  تجــارت 
کشــور بــه ایــن وزارتخانه کــه با صــدور ابالغیه 
مصوبه 177 ســتاد هماهنگــی اقتصادی دولت 
و  ارزی  تعهــد  رفــع  »شــیوه های  موضــوع  بــا 
بــه شــماره 90829  ارز صادراتــی«  بازگشــت 
مــورخ 1399/8/12، بــه منصــه ظهــور رســیده 
اســت، بارقه هــای امیــد در دل صادرکننــدگان 
کشــور بــه وجود آمــد اما از آنجایــی که ابالغیه 
مزبور با رویکرد حل مشکالت وارداتی و تأمین 
مــواد اولیــه کارخانجــات از طریــق ارز حاصل از 
صادرات تهیه و تدوین شــده اســت، باید عالوه 
بــر حل مشــکالت واردات، مســائل پیــش روی 

صادرکنندگان را نیز حل وفصل نماید.
نکتــه حائــز اهمیــت آن اســت کــه روح 

ابالغیه 177 ســتاد هماهنگــی اقتصادی دولت 
اگرچــه در حــوزه واردات، بخشــی از موانــع را 
برطرف نموده اســت؛ اما در بعد دیگران یعنی 
حــوزه صــادرات، کمــاکان مشــکالت جــدی بــه 
قــوت خــود باقی مانده و چنانچــه در جهت رفع 
آن اقــدام نگــردد، عمــالً اجرای ایــن ابالغیه نیز 
بالاثر خواهد شد؛ به همین دلیل وزیر محترم 
صنعــت، معــدن و تجــارت بــا اشــراف بــر ایــن 
موضــوع، کمیتــه اقــدام ارزی ســازمان توســعه 
تجــارت را مأمــور نمــود تــا با حضــور نمایندگان 
تمامــی دســتگاه های مختلــف اجرایــی در کنــار 
نماینــدگان ســه اتــاق ایــران، تعــاون و اصنــاف 
مــوارد تکمیلــی ایــن ابالغیــه را مــورد بررســی 
قــرار داده که درنهایت، خروجی این جلســات، 
تدویــن پیش نویــس 13بندی مورد تأیید تمامی 
دســتگاه های اجرایــی و بخــش خصوصــی بوده 
کــه تقدیم کمیته مزبور جهــت تصویب گردید، 
امــا اکنــون علی رغــم تمامی تالش هــای صورت 
گرفتــه و طــرح این موضــوع در کمیته ماده )2( 
بعــد از گذشــت بالــغ  بــر ســه مــاه، متأســفانه 
ایــن پیش نویــس بــه تصویــب نرســیده و بــه 
تبعــان ابالغیــه 177 کماکان بالاثــر باقی مانده، 
بــه  نحــوی  که صادرکنندگان در پایان ســال 99 
هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال های 
1397، 1398 و 1399 نمی داننــد و در طــرف 
مقابــل نیــز، واردکنندگان به همین دالیل قادر 
بــه تصمیم گیــری و اســتفاده از ارز صادراتــی 
بــه میــزان کافی نیســتند؛ به   نحوی کــه مجدداً 
احساس کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی 

نمایان شده است.

گــواه ایــن ادعا عرضه ارز در ســامانه نیما 
بــه میــزان دو برابــر تقاضــا بــوده کــه ایــن امــر 
اثبات کننــده ایــن موضــوع اســت کــه مشــکل 
تجــارت خارجــی همچنان پابرجاســت و تنظیم 
نشــده  محقــق  صــادرات  مقابــل  در  واردات 
اســت. لــذا اتــاق بازرگانــی، صنایــع معــادن و 
کشــاورزی ایــران به همــراه اتاق اصنــاف و اتاق 
تعــاون ایران به عنوان مشــاوران قوای ســه گانه 
در ایــن خصــوص ضمــن ابــراز نگرانــی از رونــد 
کنونــی، معتقدنــد چنانچــه اصالحیــه 13بندی 
مذکــور بــه تصویــب رســیده بود، عــالوه بر حل 
در  پیــش  از ســال های  باقی مانــده  مشــکالت 
حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، 
فعــاالن اقتصــادی در ایــن حوزه در ســال 1400 
نیز چشــم انداز روشنی پیش روی خود متصور 
خواهنــد بــود. لــذا نظــر بــه اهمیــت صــادرات 
غیرنفتی و پشتیبانی از واردات به  منظور تأمین 
نیــاز مــواد اولیــه و تجهیــزات تولیــد مســتدعی 
اســت شخصاً به موضوع ورود نموده و دستور 
فرماییــد تــا هر چه ســریع تر و تا پیــش از اتمام 
ســال 1399 پیش نویس مذکــور که مورد تأیید 
تمامی دســتگاه های اجرایی و بخش خصوصی 
عضو کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت 
ایــران قرارگرفتــه در کمیتــه مــاده )2( تصویــب 
و ابــالغ شــود تــا دغدغــه فعــاالن حــوزه تجارت 
خارجــی تــا قبــل از پایــان ســال جــاری برطــرف 
گــردد. شــایان ذکر اســت کــه ایــن پیشــنهادات 
در جهــت برطرف نمودن ابهامات دســتگاه های 
اجرای مسئول در حوزه تجارت خارجی است و 

عمالً ابالغیه 177 را اجرایی خواهد نمود.

درخواست 3 اتاق برای تکمیل مصوبه ارزی 177

رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران

مدتی اســت که مبادی اثرگذار در اقتصاد 
ملــی ایران در زمینه چشــم انداز بــازار انرژی در 
ســال پیش رو اظهارنظرهای متفاوتی را مطرح 
ایــن تبیین هــا ناشــی  از  امــا برخــی  می کننــد؛ 
از نداشــتن شــناخت یــا تعمــق الزم در رونــد 
اقتصادی ایران به ویژه در سال های اخیر و پس 
از تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران بوده 
است. یکی از مراکز مهم پژوهشی و تحقیقاتی 
کشور )مرکز پژوهش های مجلس( در این باره 
اظهــار می کنــد که در ســال 1399 اقتصاد ایران 
بــا تخلیه نســبی اثر تحریم هــا پیش از هر چیز 
تحت تاثیر شــیوع ویروس کرونا قرار داشــته و 
با اتکا به گزارش بانک مرکزی نیز درآمد سرانه 
کشــور در ســال 1399 نســبت بــه ســال 1390 
نزدیــک بــه  35 درصد کاهش یافتــه و با ادامه 
شــیوع ویــروس کرونــا در ســال 1400 اقتصــاد 
کشــور بــا شــوک جدیــدی روبــه رو خواهد شــد. 
البته ناگفته نماند که اثرگذاری شــیوع ویروس 
کرونــا بســیار متفاوت از اعمــال تحریم ها بوده 
اســت. در حالــی کــه اعمــال تحریم هــا عمدتــاً 
بخــش نفــت و صنایــع بــزرگ وابســته بــه آن و 
نیز سایر صنایع هم چون خودروسازی را متاثر 
ساخته و شرایطی را حاصل آورده است که به 
طور کلی بازار انرژی را در ســال پیش رو تحت 

تاثیر نوسانات بسیاری قرار خواهد داد.
رشــد  چشــم انداز  درخصــوص  طرفــی  از 
اقتصــادی در ســال 1400 بایســتی بــه این نکته 
توجــه کــرد کــه حتی با تــداوم وضــع فعلی و به 
دلیــل روندهــای نســبتاً مثبتی کــه در مذاکرات 
فی مابین ایران و کشــورهای 5+1 شــکل گرفته 
اســت، در بخش هایــی هماننــد صنعــت، نفــت 
و انــرژی و ســاختمان در ســال 1400 می تــوان 
روند مثبت را طی کرد و از وضع رکودی فصلی 
خــارج شــد. بــا ایــن حال رشــد صــادرات نفت و 
رشــد مقــداری تولیــدات صنایع بزرگ ناشــی از 
ظرفیت های خالی موجود در این صنایع، رشــد 
اقتصــادی را مــی توانــد بــه میزان قابــل توجهی 
افزایش دهد، ولی به دلیل نداشتن تاثیرگذاری 
جــدی براشــتغال، وضــع معیشــتی خانوارها به 

احتمال زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت.
 بــه هــر حــال در صورتــی 
در  کالن  اقتصــاد  محیــط  کــه 
و  اطمینانــی  نــا  و  بالتکلیفــی 
تغییــرات  بــه  نســبت  انتظــار 
محیــط  بین المللــی قــرار گیــرد 
ایــن موضــوع مــی توانــد حتــی 
بــه  نزدیــک  را  اقتصــادی  رشــد 
صفــر و حتــی در دامنــه منفــی 
قــرار دهــد. در واقــع در چنیــن 

حالتــی بــا بــه تعویــق انداختــه شــدن تقاضــای 
ســرمایه گذاری  و  خانوارهــا  بــادوام  کاالهــای 
بنگاه هــا، اقتصــاد بــه احتمــال زیــاد بــا مشــکل 

کمبود تقاضای موثر روبه رو خواهد شد.
 از سوی دیگر، در حوزه اثرگذار انرژی و در 
تبیین اهداف فوق باید گفت که تاکنون نزدیک 
به نیمی از ذخایر نفت اثبات شده جهان شامل 
انواع نفت خام و میعانات گازی برداشت شده 
اســت. امــا بــا وجــود اینکه ایــران یکــی از اولین 
کشــورها در شــروع تولیــد تجــاری نفــت بــوده، 
کمی بیشــتر از یک ســوم ذخایر اثبات شــده اش 
را برداشــت کــرده اســت. بنابراین تفــاوت قابل 
مالحظــه ای در رونــد برداشــت نفت بیــن ایران 
و متوســط جهانی وجــود دارد. آیا این تفاوت با 
توجــه بــه اوضــاع کرونایــی حاکم بــر جهان یک 

نقطه قوت به حساب می آید؟
آیا برداشت بیشتر نفت در حکم استفاده 
نادرست و غیرصیانتی از این موهبت خدادادی 

است؟
آیا اســتخراج نکــردن نفت، به مثابه باقی 

گذاشتن ثروت برای نسل های آینده است ؟
برنامه ریــزی  و  ســواالت  ایــن  بــه  پاســخ 
دربــاره  هوشــمندانه  تصمیم گیــری  و  صحیــح 
اولویت های امروز صنعت نفت و انرژی کشــور 
مستلزم ترسیم تصویری جامع و واقع گرایانه از 
وضع عرضه، تقاضا و به طور کلی تجارت آینده 

نفت در جهان است. 
بــا توجه بــه وضع خاص و ویژه کشــور در 
محدودیت های منابع ارزی و از طرفی نیاز مبرم 
کشــور بــه این گونــه منابــع بــرای رفــع نیازهــای 
اســتراتژیک بایــد گفت که اگر در آینده شــاهد 

کاهــش عرضــه یــا افزایــش تقاضای نفــت خام 
ان  از  حاصــل  مصرفــی  مــواد  و 
در حــوزه انــرژی باشــیم، تفاوت 
رونــد برداشــت نفــت در ایــران 
بــا متوســط جهانی ممکن اســت 
زیــرا  شــود  تلقــی  قــوت  نقطــه 
کشورما هم چنان قادر به تامین 
تقاضا خواهد بود و از وضع آتی 

بهره اقتصادی خواهد برد.
امــا از آمــار و ارقــام تولیــد 
و مصــرف جهانــی نفــت و فرآورده هــای نفتــی 
آینده پژوهشــی  موسســات  پیش بینی هــای  و 
معتبر دنیا و نیز رفتارها و سیاســت گذاری های 
کشــورهای مطرح جهان به ویژه در دوران کرونا 
چنیــن برمی آیــد کــه تقاضــا زودتــر از عرضــه به 
پایــان راه نزدیــک خواهــد شــد و به ایــن ترتیب 
در آینــده داشــتن ذخایــر مــازاد نــه تنهــا مزیتی 
نخواهد داشــت، بلکه به معنی از دســت دادن 
فرصت های قبلی برای بهره برداری حداکثری از 

دوران طالیی نفت خواهد بود.
الگــوی  مطالعــات،  آخریــن  اســاس  بــر 
مصــرف انــرژی جهان تغییرات قابــل مالحظه و 
پرشــتابی را در ســه دهــه آینــده تجربــه خواهد 
کــرد. امــروزه بخش عمده کاربــرد نفت خام در 
حمل و نقل است؛ اما خودروهای الکتریکی با 
سرعت سرسام آور در حال تولید و عرضه است 
و پیش بینی های نشــان می دهد تا ســال 2050 
بیــش از نیمــی از خودروهــای در حــال تردد در 

جهان الکتریکی خواهند شد.
این تغییر، کاهش چشم گیر میزان تقاضا 
فرآورده هــای نفتــی را به دنبال خواهد داشــت. 
تجدید پذیــر  و  نــو  انرژی هــای  از   بهره گیــری 
نیــز بــه طــور تصاعــدی بــه ویــژه در کشــورهای 
ایــن  اســت.  افزایــش  حــال  در  توســعه یافته 
انرژی هــا و در راس آنهــا انرژی های خورشــیدی 
و بــادی، نــه فقــط نگرانی هــای زیســت محیطی 
برطــرف  را  فســیلی  ســوخت های  بــه  مربــوط 
می کننــد، بلکــه مهم تــر از آن توجیــه اقتصادی 
بســیار خوبــی دادنــد. امــروزه قیمت تمام شــده 
یــک کیلــووات بــرق خورشــیدی بــا بــرق بــادی 
کمتــر از یــک کیلووات برق فســیلی اســت و در 

آینده نزدیک با توجه به پیشرفت های فناورانه 
و زیرســاختی کــه هنــوز در جریــان  اســت، ایــن 

فاصله بیشتر نیز خواهد شد. 
در ایــن صورت چشــم انداز بــازار انرژی در 
1400 می بایــد بــه ســمت و ســوی انرژی های نو 
حرکت کند و امکانی را حاصل آورد که از تمام 
ظرفیت هــای خــود در تولید انرژی های فســیلی 
که در دســت  اســت و این دوران طالیی نهایت 

بهره برداری انجام شود. 
ظرفیــت تولیــد نفــت خــام کشــور اکنــون 
بیــش از 4 میلیــون بشــکه در روز اســت کــه به 
آسانی می تواند با یک تفاهم بین المللی عرضه 
شود؛ لذا رویکرد استراتژیک باید در صیانت از 
ثــروت حاصــل از نفت  به جــای صیانت از خود 
نفت قرار گیرد. بنابراین به یک تفاهم ملی در 
ســطح تصمیم ســازان و تصمیم گیران که اتفاقاً 
پرتعداد هم هستند، نیاز داریم تا جهت حرکت 
توســعه ای کشــور و در ســایه آن جهت توســعه 
نفــت را مشــخص و تثبیــت کنیــم. متاســفانه 
بایــد گفــت کــه حصــول چنیــن تفاهمی آســان 
نیست و نبود آن موجب تشتت فکری مدیران 
و کارشناســان، ســردرگمی در تصمیم گیری هــا، 
ایجــاد اصطــکاک در امــور اجرایــی و اســتهالک 
انســانی کارآمــد کشــوری شــود.  ســرمایه های 
عمــر  متوســط  گرفتــن  نظــر  در  بــا  همچنیــن 
بــرای  زیــادی  فرصــت  نفتــی،  میدان هــای 
تصمیم گیــری دربــاره رونــد برداشــت و توســعه 
نفــت در اختیارمان نیســت و با گذشــت زمان، 
فرصــت اتخــاذ تصمیمــات، محــدود و محدودتر 
می شــود. پیش نیاز رســیدن بــه چنین تفاهمی 
ایــن اســت که توجه به آینده بــا در نظر گرفتن 
واقعیت های کشور و تمرین ذهنی در این باره 
بــرای تصمیم ســازان و تصمیم گیــران بــه عــادت 
بــدل شــود تــا بــه مــرور تصویــری روشــن جامع 
و یکپارچــه از افــق پیــش رودر ســال 1400 در 
ذهن شــان شــکل گیرد و بتوان امیدوار بود که 
افزایــش تولیــد نفــت و فعالیت های توســعه ای 
مرتبــط بــا حــوزه انــرژی حقیقــاً بــه عنــوان یــک 
ضرورت و اولویت ملی دیده شود و در راستای 
نیــز  و  ممانعت کننــده  عوامــل  کــردن  برطــرف 

تقویت عوامل تسریع کننده قدم برداریم. 
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هوالرزاق

کــه صاحبــان  می شــود  آغــاز  حالــی  در   1400 ســال   
بنگاه های اقتصادی و مدیران کسب و کارها، 
امیــد بســیاری بــه بهبــود فضــای اقتصــادی 
و رونــق تولیــد دارنــد. همــواره بحران هــا از 
طریــق آســیب بــه صنایــع و بخــش تولیــد، 
بــه  می کننــد.  تهدیــد  را  جوامــع  اقتصــاد 
اقتصــادی  بحران هــای  مدیریــت   منظــور 
می توان آن ها را شناســایی، پیش بینی و به 
گروه هــای مختلفی تقســیم بندی کــرد. یکی 
از بحران هــای امــروز بنگاه هــای اقتصــادی، 

کووید-19 است که مشکالت عدیده ای را برای اکثر بنگاه ها 
در سراسر دنیا به وجود آورده و توازن عرضه و تقاضا، میزان 
ســهم بــازار، میــزان صــادرات، واردات و بــه  طور کلــی ابعاد 
اقتصــادی اکثــر جوامــع را دســتخوش تغییرات کرده اســت. 
بحران ها، آثار مخرب بسیاری را بر تولید به جای می گذارند 
که نه تنها شــامل واحدهای صنعتی، کارخانه ها، کارگاه ها، 
واحدهــای تولیدی فعال و نیمه فعال می شــود، شــرکت های 
دانش بنیان، ســازمان  های تحقیقاتی، پژوهشــگاه ها، دفاتر 
فنــی، مهندســی و ســازمان های دانش محــور را نیــز در بــر 

می گیرد.
بــه  منظــور تحقــق شــعار ســال 1400 مثلــث »ایجــاد 
و  زمــان«  بهینــه  »مدیریــت  تولیــد«،  فرهنــگ  ارتقــای  و 
رفــت منابــع«  از هــدر  اتالف هــا و جلوگیــری  »شناســایی 
پیشــنهاد و در ادامــه ایــن نوشــتار هــر کــدام از اضــالع ایــن 

مثلث توضیح داده می شود.

ضلع اول: ایجاد و ارتقای فرهنگ تولید 
)فرهنگ سازی تولید تشویق و ترغیب آن(

هــر موضوعــی بــرای نهادینه شــدن و باقی مانــدن نیــاز 
بــه فرهنگ ســازی دارد و مقولــه مهــم »تولید« نیــز نیازمند 
یــک  تولیــد  صرفــا  صنعــت  امــروزه  اســت.  فرهنگ ســازی 
محصــول نیســت و ایــن نکتــه را صنعتگــران بــه خوبی درک 
می کننــد. شــاید در تعریــف آکادمیک صنعت بایــد بازنگری 
شود، زیرا که صنعت امروز ورای تعاریف دانشگاهی است. 
تولیــد یــک چشــمه زاینده اســت و صنعــت باید همــواره در 
حال گسترش و توسعه باشد. به بیان دیگر، امروزه صنعت 
فعالیتــی اســت کــه دارای قابلیــت توســعه باشــد؛ آن هــم 

توسعه در تمام عرصه ها ازجمله:
بــازار،  توســعه  تولیــد(،  )تنــوع  محصــوالت  توســعه 
توســعه ایجــاد نیــاز در کشــورهای دیگــر، توســعه کیفیــت 
)کیفیــت دارای ابعــاد مختلفی اســت که قابلیت توســعه را 
داراســت(، توســعه منابــع، توســعه زیرســاخت ها، توســعه 
زیرمجموعه ها، توسعه خوشه های صنعتی، توسعه دانش، 
توســعه نیــروی انســانی متخصص )اشــتغا ل زایی(، توســعه 
شناســایی  توســعه  مطالعاتــی،  و  تحقیقاتــی  گزارش هــای 
اســتقرار واحدهــای تولیــد، توســعه دسترســی بــه منابــع، 
توســعه حمل و نقل، توسعه برون سپاری، توسعه اقتصاد، 

توسعه بهره وری و... .
منظــور از فرهنگ ســازی ایــن اســت کــه فقــدان ایــن 
موضــوع می توانــد در جامعه صنعتی آثــار منفی و ضررهای 
نامطلوبی داشــته باشــد. به بیان دیگر، فرهنگ سازی یعنی 
مولفه ها و المان های موردنظر در جامعه هدف را که کمتر 
مــورد توجــه قــرار گرفته انــد، مجــددا از طریــق آموزش هــای 
مستمر و انتقال داده نهادینه کرد. اهمیت این امر به دلیل 
وجود فضای ابررقابتی امروز دنیاســت که خواه ناخواه اکثر 

صنایع و تولیدات کشور وارد فضای رقابتی هستند.
اگــر فرهنــگ تولیــد ایجاد شــود و ارتقا یابد، شــکی در 
آن نیســت کــه تولیــدات قابلیــت آن را دارنــد کــه از قیمــت 
نفــت هــم گران تــر شــوند. نکتــه بســیار مهــم این اســت که 
تولیــد بــا موضــوع بــازار بی ارتبــاط نیســت. مشــتری و بــازار 
بســیار مهــم هســتند. به بیــان دیگر اگــر کاالها بــه بهترین 
نحــو تولیــد شــوند امــا نتــوان آن را بــه مخاطبــی عرضــه و 
بــه فــروش رســاند، تمــام منابعــی کــه بــرای تولیــد صــرف 
شــده اســت، بــه هــدر مــی رود. لــذا شناســایی بــازار هــدف 
از ابتدایی تریــن فعالیت هــای تولیــد اســت. بازارهــای هدف 
کدامنــد؟ مخاطبیــن و خریداران احتمالــی کاال چه جوامعی 
هســتند؟ در همیــن راســتا بــه کارخانه هایی کــه دارای انبار 
محصول هســتند، اشــاره می شــود. حتی برخی از واحدهای 
صنعتی دارای انبارهای محصول بسیار گسترده ای هستند. 
با اینکه استثناهایی وجود دارد، غالبا واحدهای صنعتی که 
دارای انبار محصول هســتند به عنوان تولیدکنندگان موفق 
محسوب نمی شوند؛ زیرا که انبار کردن محصول یعنی انبار 
کــردن تمــام هزینه های مربوط به تولید شــامل هزینه مواد 

اولیــه، هزینــه حقوق و دســتمزد پرســنل، هزینه ســوخت و  
انــرژی، هزینــه تعمیــر و نگهــداری، هزینــه اداری و فــروش 
و... . ایــن در حالــی اســت که در دنیــای امروز تولیدات باید 
مســتقیما از خروجــی خط تولیــد بــه خطــوط حمــل و نقــل 
جــاده ای، ریلــی، هوایــی و دریایی منتقل شــود تا به دســت 

مصرف کننده برسد.
ضلــع ایجــاد و ارتقــای فرهنــگ تولیــد )فرهنگ ســازی 
تولید تشویق و ترغیب آن( در برگیرنده تمام 
زنجیــره تامین محصول خواهد بود و فرهنگ 
ابتــدای  از  کــه  اقداماتــی  تک تــک  در  تولیــد 
زنجیره تولید آغاز می شــود، باید جاری شود. 
چهار مولفه مهم پیشــنهادی در این ضلع که 
بایــد مــورد تاکیــد قــرار گیرنــد عبارتنــد از: 1- 
تدوین ســند راهبردی فرهنگ سازی تولید 2- 
تدوین برنامه عملیاتی به  منظور جاری سازی 
ســند راهبــردی بــه همــراه برنامــه زمانــی 3- اجــرای برنامــه 
عملیاتــی 4- نظــارت و کنتــرل بــر اقدامــات و فعالیت هــای 

انجام شده تا نهادینه شدن فرهنگ تولید.

ضلع دوم: مدیریت بهینه زمان
زمــان یکــی از ارزشــمندترین منابــع در اختیــار بشــر 
می باشــد کــه خداونــد متعــال آن را بــه صــورت رایــگان بــه 
تمــام افــراد اعطــا فرمــوده اســت. اهمیت زمــان همین بس 
که خداوند متعال در قرآن کریم به زمان سوگند یاد کرده: 
»والعصــر«، و در ادامــه آیــه مبارکــه تاکیــد شــده اســت که 
»إِنَّ اْلِنَْســاَن لَفِــي خُْســرٍ«. واژه خســران بــه معنــای ضــرر 
اســت امــا نــه ضرر از ســود، بلکه ضرر از منبــع. منظور این 
اســت کــه اگر این منبع به نحــو مطلوبی مدیریت و به  طور 
بهینــه صــرف نشــود، انســان از منبــع ضــرر خواهد کــرد. از 
ویژگی هــای مهــم زمــان برگشــت نا پذیری آن اســت. زمان به  
عنوان شــیرازه زندگی بشــر در تمام عرصه ها همواره مطرح 
بــوده اســت. منابــع دیگر بــدون زمان هیچ ارزشــی ندارند و 
زمــان اســت کــه به دیگر منابــع هویت می بخشــد. تاکید بر 
زمان در ادبیات فارســی هم به وفور قابل مشــاهده اســت. 
شــیخ بهایــی در ایــن بــاره ســروده اســت: »هرچــه بيني در 
جهــان دارد عــوض/ گــر عــوض حاصــل تــو را گــردد غــرض/ 
بي عــوض دانــي چه باشــد در جهــان/ عمر باشــد، عمر، قدر 
آن بدان«. به خاطر داریم که اگر در گذشــته گفته می شــد 
وقــت طالســت، بــه ایــن دلیل بود که در آن زمــان کاالیی با 
ارزش تــر از طــال وجود نداشــت. تمام افراد بــر روی این کره 
خاکــی 24 ســاعت در طــی شــبانه روز زمــان در اختیار دارند 
کــه هر شــخص به نــوع خاصی آن را مدیریــت می کند. این 
زمان مختص خود او ست و برخالف دیگر منابع، قابل اهدا 
یا قرض دادن به دیگران نیست. امروزه با توجه به سرعت 
باالی تغییرات و حجم باالی تحوالت در عرصه های مختلف 
صنعتــی و اقتصــادی، »زمــان« نقش مهمی را در دســتیابی 
به موفقیت بنگاه های اقتصادی ایفا می کند. وجود اتالف ها 
و دوباره کاری ها از اصلی ترین آفت های هدررفت این منبع 
مهــم هســتند. در دنیــای ابررقابتی امروز، دســتیابی هرچه 
ســریع تر بنگاه هــای اقتصــادی به دانش، به بــازار، به جذب 
مشــتریان، بــه ســرمایه گذاری های نویــن، به خریــد و نصب 
ماشــین آالت پیشــرفته و... به عنوان رمز موفقیت شــناخته 

می شود. 
پیشــرفت های تکنولوژیکــی ســبب کوتــاه شــدن عمــر 
محصوالت می شود و بنگاه های اقتصادی برای ادامه رشد، 
ســودآوری و بقــا بایــد قابلیت هــای خــود در ارائــه ســریع و 
بــه  موفقیت آمیــز محصــوالت جدیــد و تجدیدنظرشــده را 
طــور مــداوم بهبود بخشــند. مدیریت زمــان در واقع فرآیند 
نظم دهی و برنامه ریزی برای تقسیم زمان بین فعالیت های 
خــاص اســت. بــه بیــان دیگــر مجموعــه مهارت هایی اســت 
کــه در راســتای بهره گیــری موثــر و بهینه از زمــان به  منظور 
تعییــن فعالیت هــای مهم تر، از طریق حــذف غیرضروری ها 
انجــام می شــود. ایــن موضــوع در حالــی اســت کــه بــا روی 
دادن انقــالب صنعتــی چهــارم، هــر جامعــه ای کــه نتوانــد 
بــه فنــاوری دســت یابــد از چرخــه رقابــت بین المللی حذف 
می شــود. از طریــق مدیریــت زمان، همانند قانــون پارتو که 
می گویــد عمومــا 80% وقــت مدیــران صرف اموری می شــود 
کــه 20% بازدهــی را دارد، بایــد بــه اجــرای اصــل حــذف و 
انتخاب فعالیت ها پرداخت؛ انتخاب بین اعمال با ارزش و 

فعالیت های بی ارزش.

ضلع سوم: شناسایی اتالف ها و 
جلوگیری از هدر رفت منابع 

اســت.  منابــع  یکســری  دارای  اقتصــادی  بنــگاه  هــر 
منابــع ســازمانی بــه طــرق مختلفی تقســیم بندی می شــوند 
منابــع  زمانــی،  منابــع  از:  عبارتنــد  آن هــا  مهمتریــن  کــه 
انســانی، منابــع مالی، منابع انرژی، منابــع فیزیکی و منابع 

نامحسوس که همواره با محدودیت هایی مواجه هستند.
ادامه در صفحه 4

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

ســـــــــــــــــرمقاله

انا لله و انا الیه راجعون

روزنامه عصراقتصاد 

سرکار خانم سهیال کرمی 

نماینده محترم روزنامه عصر اقتصاد در استان کرمانشاه

 اندوه ما در غم از دست دادن آن والده بزرگوار در واژه نمی گنجد

  تنها می توانیم از خداوند متعال برای آن مرحومه، مغفرت و رحمت 

و برای شما بازماندگان صبری جمیل بخواهیم.

مثلث تحقق شعار سال
امیر علی رمدانی 

مشاور سازمانی


