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در لزوم مسکوت گذاشتن یک الیحه

کامبیز نوروزی/  دنیای اقتصاد
و  تجاری  نظم  با  تجارت،  قانون  کامل  تغییر 
چه  کشور  اجتماعی  نظم  نهایتا  و  اقتصادی 
می کند؟ بسیاری به نقایص یا کمبودهای قانون 
تجارت اشاره می کنند و می گویند این نقایص و 
کمبودها موجب بروز مشکالت حقوقی در اداره 
امور تجاری، بازرگانی و اقتصادی است. تغییر 
کسری ها  و  نقص ها  این  تجارت  قانون  کامل 
بین می برد و کارهای تجاری اشخاص و  از  را 
و  امور دیگر سر  و  نظارت دولتی  و  شرکت ها 

سامان پیدا کند.
امـا بنـده در پاسـخ بـه آن سـوال عـرض می کنم 
کـه اصـاح قانون تجارت موجب توسـعه و تثبیت 
بی نظمـی در تجـارت و حقـوق تجـارت می شـود 
و بی سـر و سـامانی گسـترده و طوالنـی مدتـی را 
بـه فضـای کسـب و کار تجـاری و نظـم حقوقـی 
تحمیـل  اقتصـادی  و  تجـاری  روابـط  و  تجـارت 
می کنـد و شـرایط را آشـفته تر از چیـزی می کند 

کـه االن وجـود دارد. چرا؟

مشاهده متن کامل 

جمع آوری نیازهای وارداتی بنگاه های تولیدی 
صنعت  سندیکای  خورد.  کلید  برق  صنعت 
برق ایران در نظر دارد با مشارکت اتاق ایران 
نسبت به شناسایی و جمع آوری دقیق نیازهای 
وارداتی و ظرفیت های داخلی تولیدکنندگان 
اقتصادی  بنگاه های  اولیه  مواد  تامین  برای 
حمایت  راستای  در  تصمیم  این  کند.  اقدام 
گرفته  قرار  کار  دستور  در  تولیدکنندگان  از 
صنعت  بخش خصوصی  فعاالن  به گفته  است. 
برق، طراحی و راه اندازی این بانک اطالعاتی 
به دلیل جای خالی یک تعریف دقیق و مشخص 

از مقوله »ساخت داخل« بوده است.
زورآزمایی شرکت های ایرانی در صنعت برق

مطابـق بـا ارزیابی هـا یکـی از خروجی هـای ایـن 
سـامانه کمـک بـه پروژه هـای صنعـت بـرق اسـت 
کـه به دلیل نبـود یکسـری از کاالهای اسـتراتژیک 

زورآزمایی شرکت های ایرانی در 
صنعت برق

بـا چالـش مواجـه شـده اند. مزیت بعدی ایـن بانک 
اسـت. رقابت پذیـری  تـوان  افزایـش  اطاعاتـی، 
ارزیابی ها نشـان می دهـد ایران یکـی از بزرگ ترین 
تولیدکننـدگان و مصرف کننـدگان  بـرق در جهـان 
یـک صنعـت  به عنـوان  امـا  ایـن صنعـت  اسـت. 
کشـور  در  متعـددی  چالش هـای  بـا  زیرسـاختی 
روبـه رو اسـت کـه برخـی از آنهـا صورتـی مزمـن 
بـه خـود گرفتـه و اسـتمرار آنهـا می تواند سـهولت 
دسترسـی بـه برق را بـه یکـی از چالش های فضای 
کسـب وکار تبدیل کند. اصاحات سـاختاری مکرر 
و خصوصی سـازی ناکارآمـد، اتاف بـاال و بهره وری 
پاییـن در بخش های تولیـد، انتقال و توزیـع، تداوم 
کسـری بودجه و انباشـت بدهی وزارت نیرو و رشـد 
چشـمگیر مصـرف برق خانگـی به ویـژه در روزهای 
گـرم سـال، شـماری از مهم تریـن مسـائل صنعـت 
بـرق در سـال های اخیر بوده که یکـی از علل نمود 
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اقتصاد ایران

و تـداوم آنهـا، نابسـامانی موجـود در اقتصـاد صنعت 
بـرق کشـور اسـت. در این بیـن اعمـال تحریم ها هم 
بـر فشـار چالش هـای فعلـی صنعـت بـرق افـزوده و 
ایـن صنعت اسـتراتژیک را بـا دسـت اندازهای تقریبا 

تـازه ای مواجـه کرده اسـت.
میـزان  کاهـش  دسـت اندازها،  ایـن  از  یکـی 
سرمایه گذاری هاسـت کـه مقولـه سـاخت تجهیـزات 
در داخـل کشـور را بـا مشـکل روبـه رو کـرده اسـت؛ 
کمبـود برخی مـواد اولیـه را می توان زمینه سـاز بروز 
ایـن چالش دانسـت. این درحالی اسـت کـه متولیان 
وزارت نیـرو معتقدنـد صنعـت بـرق از نظـر کار فنی 
و مهندسـی، سـاخت قطعـات و تجهیـزات و اجـرا و 
کارهای مهندسـی کاما به خودکفایی رسـیده است. 
امـا فعـاالن بخش خصوصی صنعت بـرق نظر دیگری 
دارنـد. به اعتقـاد آنهـا به جـای کلمه خودکفایـی باید 
از عنـوان خوداتکایـی اسـتفاده کرد؛ زیرا بـرای تولید 
برخـی تجهیـزات بـه مـواد اولیـه وارداتی نیاز اسـت. 
امـا ایـن نیازهـای وارداتـی بعـد از اعمـال تحریم هـا 
بـا موانعـی روبـه رو شـدند کـه در نهایـت پروژه هـا و 
شـرکت های صنعـت بـرق را بـا تعطیلـی یـا رکـود 
مواجـه کـرده اسـت. در همیـن راسـتا سـندیکای 
صنعـت بـرق ایـران در نظـر دارد بـا مشـارکت اتـاق 
بازرگانـی، صنایـع، معادن و کشـاورزی ایران نسـبت 
بـه شناسـایی و جمـع آوری دقیـق نیازهـای وارداتی 

و ظرفیت هـای داخلـی تولیدکننـدگان بـرای تامیـن 
مـواد اولیـه بنگاه های اقتصـادی اقدام کنـد. در ادامه 
ایـن گـزارش جزئیاتـی از ایـن طـرح از زبـان سـپهر 
برزی مهـر، دبیر سـندیکای صنعـت برق ایـران آورده 

است. شـده 
شناسایی نیازها

یکـی از مهم تریـن و شـاخص ترین چالش هایـی کـه 
بـرق  صنعـت  تولیدکننـده  شـرکت های  این  روزهـا 
یـا به طورکلـی ایـن صنعـت بـا آن مواجـه اسـت، 
از  و مشـخص  دقیـق  تعریـف  یـک  نبـود  موضـوع 
»سـاخت داخـل« اسـت. بـه همین دلیل سـندیکای 
صنعـت برق ایـران به عنـوان تشـکل بخش خصوصی 
ایـن صنعـت اسـتراتژیک، تشـخیص داد که سـامانه  
و بانـک اطاعاتـی در ایـن زمینـه ایجـاد کنـد تـا 
توانمندی های سـاخت داخل کشـور شناسـایی شود 
و به نوعـی در ارتبـاط بـا آنهـا شفاف سـازی صـورت 
بگیـرد. الزمـه ایـن کار ایـن بـود کـه اوال درمـورد 
تعریـف سـاخت داخـل بررسـی هایی در دسـتور کار 
قـرار گیـرد تـا نمایان شـود کـه عمق سـاخت داخل 
در صنعـت بـرق بـه چـه انـدازه اسـت و به طورکلـی 
سـاخت داخل به چـه معنا و مفهومی مصطلح شـده 
اسـت.اما عملیاتـی کـردن ایـن اقـدام به جمـع آوری 
آمـار و اطاعاتـی دقیق از وضعیت تاسیسـات داخلی 
صنعـت برق کشـور نیاز داشـت. اینکه مـواد اولیه ای 
کـه نیاز اسـت چه  میـزان اسـت و کاالهـای ضروری 
کـه بـرای سـازندگان صنعت بـرق الزم اسـت به چه 
انـدازه ای بایـد مهیـا شـود؛ بـه همین دلیـل تصمیم 
گرفتـه شـد کـه سـامانه  یـا بانـک اطاعاتـی در این 
زمینـه راه اندازی شـود. ایـن بانک اطاعاتـی، صورت 
وضعیتـی از شـرایط سـاخت داخـل و مـواد اولیـه ای 
را کـه سـازندگان تجهیـزات صنعـت برق نیـاز دارند، 

تهیـه و ارائـه می کنـد.

کاربردهای بانک اطاعاتی
مهم تریـن  از  یکـی  می دهـد  نشـان  ارزیابی هـا 
کاربردهایـی کـه راه انـدازی ایـن سـامانه یـا بانـک 
اطاعاتـی می توانـد به همـراه داشـته باشـد، مربـوط 
بـرق  صنعـت  اولویـت دار  تاسیسـات  و  کاالهـا  بـه 
خواهـد بـود. به عبـارت دیگـر، کاالها و تاسیسـات در 
اولویت، جایگاهشـان مشـخص و شـناخته می شوند. 
همچنیـن مـواد اولیه یـا کاالهای واسـطه ای که الزم 
اسـت بـه صنعت بـرق وارد شـوند به جامعـه صنعت 
بـرق معرفـی می شـوند. از سـوی دیگـر، نیازهـای 
ایـن  از  و  می شـود  اسـتخراج  تولیـدی  واحدهـای 
مسـیر مـواد اولیـه  اسـتراتژیکی که صنعت بـرق نیاز 
دارد از ایـن بانـک اطاعاتـی بـه راحتـی در معـرض 
بررسـی ها  گرفت.همچنیـن  خواهـد  قـرار  نمایـش 
حاکـی اسـت که راه انـدازی ایـن سـامانه مزیت هایی 
را بـرای تعرفه هـای گمرکی به همراه خواهد داشـت؛ 
امـا چگونـه؟ بـر ایـن اسـاس می تـوان با کمـک این 
سـامانه بحـث  تعرفه هـای گمرکـی را کـه همـواره 
به عنـوان یـک چالـش در صنعت بـرق، سـازندگان و 
پیمانـکاران را آزار می دهد، سـاماندهی کرد. بنابراین 
می تـوان تعریـف دقیـق از تعرفـه گمرکـی را یکی از 
خروجی هـای این بانـک اطاعاتی برشـمرد. متولیان 
بـا جمـع آوری  بـرق معتقدنـد  سـندیکای صنعـت 
اطاعات شـرکت های عضو سـندیکای برق و سـپس 
کارگروه هـا می تـوان اطاعـات مـورد نیـاز در مـورد 
مـواد اولیـه را بـه نوعـی احصـا کـرد.گام بعـدی کـه 
در راسـتای ایـن هدف گـذاری در دسـتور کار قـرار 
گرفتـه اسـت، در بحـث زنجیـره تامین صنعـت برق 
جانمایـی شـده اسـت. ایـن سـامانه در ایـن بخـش 
به دنبـال آن اسـت کـه بتوانـد در زنجیـره تامیـن به 

نوعـی شفاف سـازی را نهادینـه کنـد.
آیا خودکفا هستیم؟

متولیـان توانیر معتقدنـد ایران در سـاخت تجهیزات 
صنعـت بـرق بـه خودکفایـی رسـیده اسـت. امـا این 
موضـوع تـا چـه انـدازه قابـل اتکاسـت؟ بررسـی ها 
گویـای آن اسـت کـه صنعـت بـرق یـک صنعـت 
»های تـک« اسـت و برخـی تجهیـزات ضـروری آن 
نیـاز اسـت کـه از خـارج از کشـور تامیـن شـود. بـه 
اعتقـاد فعـاالن بخش خصوصـی، اینکـه ادعـا شـود 
کـه خودکفـا هسـتیم، منطقـی به نظـر نمی رسـد و 
بهتـر اسـت بـه جـای ایـن کلمـه از عبـارت خوداتکا 
اسـتفاده شـود. اسـتدالل فعاالن اقتصادی این اسـت 
کـه در کشـورمان دانـش فنـی زنجیـره صنعـت برق 
بومـی شـده و در بحـث خدمـات فنـی و مهندسـی، 
سـاخت، پیمانـکاری و اجـرا به جـرات می تـوان گفت 
کـه خوداتکا شـده ایم. اما برای تولیـد تجهیزات قطعا 
برخـی از مـواد اولیـه بایـد از مسـیر واردات تامیـن 
شـود. به اعتقـاد آنها، برخـی مواقع این شـائبه ایجاد 
می شـود کـه وقتـی می گوییـم صنعت بـرق خودکفا 
اسـت، یعنـی ایـن صنعـت بی نیـاز از واردات اسـت. 
ایـن درحالـی اسـت کـه ایـن روش درسـت نیسـت 
و واردات مـواد اولیـه و یکسـری کاالهـای واسـطه ای 
بـرای تکمیـل زنجیـره صنعـت بـرق ضروری اسـت. 
فعـاالن بخش خصوصـی  صنعـت بـرق معتقدنـد هر 
کاالیی یک عمق سـاخت دارد و هر چقدر وابسـتگی 
و نیـاز آن بـه مواد اولیه خارج از کشـور کمتر باشـد، 
ایـن عمـق افزایـش می یابـد. بـا ایـن حـال مطابـق 
بـا ارزیابی هـا ۵۰ تـا ۷۰ درصـد سـاخت کاالهـا و 
تجهیـزات بی نیـاز از واردات اسـت؛ اما برای یکسـری 
از کاالهـا واجـب اسـت کـه مـواد اولیـه از خـارج از 

کشـور وارد شـود.
زورآزمایی شرکت ها

خوداتکایـی سـاخت تجهیـزات در کشـور این سـوال 
را مطـرح می کنـد کـه آیـا شـرکت های تولیدکننده 
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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 ۲6 لغایت ۲9 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 تسهیات 

تعیین شده به شرح ذیل استفاده نمایند:
برای  سندیکا  اعضای  ویژه  تخفیف  2۰درصد   **

رزرو غرفه در نمایشگاه صنعت برق استان فارس
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
مربع غرفه با تجهیزات : 14۰ هزار تومان )حداقل 

12 مترمربع(
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
تومان  هزار   12۵  : تجهیزات  بدون  غرفه  مربع 

)حداقل 12 مترمربع(
برگزاری  ستاد  با  بیشتر  اطاعات  کسب  برای 
نمایشگاه به شماره تلفن 32116۷38-۰34 )خانم 

متقیان( تماس حاصل فرمایید.
* 1۵درصد تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای رزرو 

غرفه در نمایشگاه صنعت برق مشهد
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
مربع غرفه با تجهیزات : 18۰ هزار تومان )حداقل 

18 مترمربع(
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
تومان  هزار   16۰  : تجهیزات  بدون  غرفه  مربع 

)حداقل 18 مترمربع(
برگزاری  ستاد  با  بیشتر  اطاعات  کسب  برای 
)خانم   ۰۵1-361۵8 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 
6694496۷ مراتب آمادگی خود برای حضور در هر 
یک از نمایشگاه ها را به سندیکا اعام و برای کسب 
اطاعات بیشتر با امور نمایشگاه های سندیکا شماره 
باقرپور(  )خانم   113 داخلی   66۵۷۰93۰-3 تلفن 

تماس حاصل فرمایند.

داخلـی توانایـی زورآزمایی با شـرکت های خارجی را 
دارنـد و می تواننـد در میـدان رقابـت پیـروز شـوند؟ 
بـرق،  صنعـت  بخش خصوصـی  متولیـان  به گفتـه 
بـرق  تجهیـزات صنعـت  صـادرات  سـابقه  بررسـی 
می توانـد به عنـوان یک شـاخص در نظر گرفته شـود 
تـا مشـخص شـود چقـدر در ایـن زمینـه مزیت های 
رقابتـی بـه چشـم می خـورد. آمارهـا نشـان می دهد 
صـادرات  حـوزه  در  کشـور  گذشـته  سـال های  در 
تجهیـزات  حتـی  و  مهندسـی  و  فنـی  خدمـات 
صنعـت بـرق رکوردهای بسـیار خوبی را ثبـت کرده 
اسـت. امـا اینکـه چـرا میـزان صـادرات ایـن حوزه ها 
روبـه کاهـش گذاشـته، یکـی از دالیـل اصلـی آن را 
می تـوان کاهـش شـدت رقابـت در صنعـت بـرق که 
منجـر بـه افـت سـرمایه گذاری در این صنعت شـده 
اسـت، دانسـت.البته دالیـل مختلفی وجـود دارد که 
می تـوان کاهـش میـزان سـرمایه گذاری ها را بـه آن 
نسـبت داد. ارزیابی هـا گویـای آن اسـت کـه اعمـال 
تحریم هـا و اقتصـاد نامـوزون بـرق باعث شـده که به 
نوعـی سـرمایه گذاری در ایـن صنعـت کمتـر اتفـاق 
مـی رود،  آب  سـرمایه گذاری ها  کـه  زمانـی  بیفتـد. 
به نوعـی تجهیـزات و تکنولـوژی کمتـر در صنعـت 
برق به روزرسـانی می شـود. بـا رخ دادن ایـن رویداد و 
همچنیـن تکـرار آن در یـک بازه زمانـی، به طور کلی 
مزیـت رقابتـی کمتـر می شـود؛ زیـرا تکنولـوژی روز 
کـه بتـوان بـا اسـتفاده از آنهـا بـا کشـورهای منطقه 
وارد گود رقابت شـد در دسـترس فعـاالن و صاحبان 

صنعـت برق نیسـت.
مزایای یک سامانه

در پایـان ایـن گـزارش بایـد ایـن موضـوع را زیـر 
ذره بیـن قرار داد که ایجاد سـامانه اطاعاتی از سـوی 
سـندیکای صنعـت بـرق ایـران چـه مزیت هایـی را 
بـرای صنعـت برق بـه همـراه خواهد داشـت. یکی از 

مهم تریـن مشـکات و معضات فعلـی که در صنعت 
بـرق بـه چشـم می خـورد، این موضـوع اسـت که در 
بسـیاری از مواقع برای یک پروژه مشـخص به تعمیر 
یکسـری تجهیـزات نیـاز اسـت. امـا به دلیـل اینکـه 
تعریـف دقیقـی از سـاخت داخل وجـود نـدارد، تنها 
ایـن امـکان وجود دارد کـه از ورود آن کاال جلوگیری 
و به نوعـی پروژه را با مشـکل روبه رو کنیـم. به اعتقاد 
دبیـر سـندیکای صنعت بـرق، یکـی از خروجی های 
بـرای  پروژه هـا  اوال  کـه  اسـت  ایـن  سـامانه  ایـن 
تکمیـل بـا چالـش مواجه نشـوند. بـه ایـن دلیل که 
مشـخص می شـود که کاالهـای اسـتراتژیک کدام ها 
هسـتند. دومـا زمانـی کـه مـا یک وحـدت رویـه در 
سیاسـت گذاری و حمایـت از سـاخت داخـل داشـته 
باشـیم، قطعـا بـه سـازندگان داخلی کمـک می کند 
و مـوج حمایـت از سـاخت داخـل بـه راه می افتد. به 
اعتقـاد برزی مهـر، اگـر ایـن اتفـاق رخ دهـد، کم کم 
بحـث رقابت پذیـری  بهتر می شـود و عما با سـرعت 
بیشـتری ایـن جریان بـه حرکت واداشـته می شـود.
ــایی  ــرای شناس ــی ب ــترک بخش خصوص ــرح مش ط
اقــام وارداتــی موردنیــاز بنگاه هــای اقتصــادی 
ــوع محصــول  ــرق براســاس »ن ــت ب ــوزه صنع در ح
تولیــدی« و »کشــورهای مبــدا صــادرات بــه ایــران« 
در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. مهم تریــن 
ســواالتی کــه در جــداول درنظــر گرفتــه شــده برای 
ایــن طرح پرســیده شــده اســت، شــامل مشــخصات 
ــداد،  ــام محصــول، حجــم/ تع ــی )ن محصــول واردات
درصــد میــزان وابســتگی(، مشــابه داخلــی دارد 
ــرمایه گذاری  ــرح س ــرای ط ــکان اج ــدارد و ام ــا ن ی
بــرای تامیــن محصــوالت و کاالهــای وارداتــی 
)امــکان اجــرای طــرح توســعه توســط خــود بنــگاه/  
ــایر  ــط س ــی توس ــول واردات ــد محص ــکان تولی ام

ســرمایه گذاران( اســت.
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اقتصاد ایران

امضای تفاهم نامه همکاری مرکز داوری اتاق تهران و 
اتاق مشترک ایران و امارات

تالش برای رسیدگی سریع تر و 
کم هزینه تر به اختالفات فعاالن 

اقتصادی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با 
راه اندازی مرکز داوری از اردیبهشت ماه 96 تالش 
کرده است در رفع اختالف بین فعاالن بازرگانی، 

قدم موثری بردارد.
بازرگانی  اتاق  و  تهران  بازرگانی  اتاق  داوری  مرکز   
مشترک ایران و امارات یک تفاهم نامه همکاری با هدف 
آن،  مزایای  از  بهره برداری  و  داوری  ترویج  و  توسعه 
بین اعضای این اتاق مشترک و کمک به صدور آرای 

تخصصی و عادالنه، امضا کردند.
اتاق تهران، بر اساس این   به گزارش روابط عمومی 
فرزانگان،  فرشید  امضای  به  که  همکاری  تفاهم نامه 
و  امارات،  و  ایران  مشترک  اتاق  مدیره  هیات  رئیس 
ولی اله رستمی، رئیس مرکز داوری اتاق تهران رسیده، 
مقرر شده است تا به اختافات احتمالی اعضای این 
اتاق، در صورت درج شرط داوری در قراردادها رسیدگی 

شود.
هم چنین برابر این تفاهم نامه، افراد متخصص و متعهد 

در حوزه داروی که عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران 
بازرگانی  اتاق  تایید توسط  از  امارات هستند، پس  و 
تهران در فهرست داوران و کارشناسان مرکز داوری 
اتاق تهران قرار می گیرند تا طرفین دعوی بتوانند از این 
کارشناسان هم در مناقشات داوری خود استفاده کنند.

در  همکاری،  تفاهم نامه  این  اساس  بر  همچنین 
در صورت  داوری  مرکز  در  مطروح شده  پرونده های 
یا تشخیص مرکز  از طرفین دعوی  درخواست یکی 
ایران و  بازرگانی مشترک  اتاق  از  اتاق تهران،  داوری 

امارات نظریه مشورتی درخواست می شود.
برگزاری دوره های آموزشی و کارگاهی داوری و حقوقی 
و نیز تاش برای ترویج داوری نزد فعاالن اقتصادی، از 
دیگر زمینه های همکاری میان مرکز داوری اتاق تهران 
امارات است که به  ایران و  بازرگانی مشترک  اتاق  و 

درخواست این اتاق می تواند برگزار شود.
مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران، از دو سال گذشته 
که کار خود را شروع کرده، تاش داشته است تا با 
سرعت باالتر و هزینه کمتر نسبت به مراجع قضایی 
به اختافات احتمالی بین فعاالن اقتصادی رسیدگی 
کند. داوری منوط به درج شرط آن در قراردادهاست 
که نمونه آن توسط مرکز داوری اتاق تهران به شرح زیر 

داده شده است:
نمونه شرط داوری مرکز داوری اتاق تهران

»کلیه اختافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع 
به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا 
اجرای آن به مرکز داوری اتاق تهران ارجاع می گردد 
که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با 
رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و الزم االجرا حل 
و فصل گردد. داور)ان( عاوه بر مقررات حاکم، عرف 
تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد )خواهند( نمود. 
شرط داوری حاضر، موافقت نامه ای مستقل از قرارداد 

اصلی تلقی می شود و در هر حال الزم االجراست.

کارمزد خدمات صندوق ضمانت 
صادرات برای عراق و افغانستان 

نصف شد
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات از نصف شدن 
کارمزد خدمات این صندوق برای صادرکنندگان 
به ۲ کشور عراق و افغانستان در جهت حمایت 
هرچه بیشتر از صادرات به کشورهای همسایه 

خبر داد.
اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  بهرامی  افروز 
صندوق  تمرکز  به  اشاره  با  تسنیم  خبرگزاری 
ضمانت صادرات بر حمایت هرچه بیشتر از صادرات 
به کشورهای همسایه اظهار کرد: با توجه به اینکه 
مهمترین  همسایه  کشورهای  به  صادرات  توسعه 
است،  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  استراتژی 

صندوق ضمانت صادرات ایران نیز خدمات خود را 
ارائه  توسعه  و  داده  توسعه  همسایه  کشورهای  در 
خدمات به صادرکنندگان به کشورهای همسایه در 

دستور کار قرار گرفته است.
با  ایران  صادرات  ضمانت  صندوق  مدیرعامل 
به  صندوق  این  خدمات  کارمزد  نرخ  اینکه  بیان 
صادرکنندگان ایرانی به عراق و افغانستان را نصف 
حمایت  برای  ما  اساس  همین  بر  افزود:  کرده ایم 
نرخ  افغانستان،  و  عراق  کشورهای  به  صادرات  از 
کارمزد ارائه خدمات خود به صادرکنندگان این دو 
کشور را از 2 درصد در سال به یک درصد در سال 

و نیم درصد برای 6 ماهه کاهش دادیم.
وی ادامه داد: این یعنی نرخ فعلی کارمزد خدمات 
است  کشورهایی  مشابه  کشورها  این  به  ارائه شده 
قرار  پایینی  بسیار  تجاری  زمره ریسک های  در  که 
این  در  ریسک  رتبه  که  است  درحالی  این  دارند 
گرفته  نظر  در  کارمزد  نرخ  ولی  است   ۷ دو کشور 
شده برای صادرکنندگان به این دو کشور بر مبنای 
رتبه  که  است  کشورهایی  به  خدمات  کارمزد  نرخ 
ریسک 2 دارند. بر همین اساس شاید بتوان گفت 
که این کاهش نرخ کارمزد برای صادرات به عراق 
صندوق  که  بوده  اقدامی  مهمترین  افغانستان،  و 
ضمانت صادرات می توانسته در حمایت از صادرات 

به این دو کشور انجام دهد.
این در حالی است که ما  بهرامی خاطرنشان کرد: 
با مشکل  افغانستان  و  ارائه خدمات در عراق  برای 
جدی اعتبارسنجی مشتریان مواجه هستیم و آماری 
برای اعتبارسنجی این شرکت ها وجود ندارد و حتی 
بخش بزرگی از مشتریان این کشورها، شرکت ها و 
افراد حقوقی نیستند، بلکه افراد حقیقی هستند که 
اعتبارسنجی آن ها را برای صندوق ضمانت صادرات 

به شدت سخت می کند.
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اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: فریال مستوفی، 
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

صرافی ها بازار ارز را بهم 
می زنند؟

صرفًا  شده،  ارز  قیمت  رفتن  باال  باعث  آنچه 
دالیل  و  نیست  مربوط  صرافی ها  فعالیت  به 
غیراقتصادي و سیاسي در کنار تحوالت مبنایي 
مانند نرخ تورم و میزان تقاضاست که باعث رشد 

نرخ ارز می شود.
در شش سال اخیر دولت باهدف پایین نگه داشتن 
اجرا  را  متفاوتي  پولي  سیاست های  تورم،  نرخ 
توسعه  به  کمکی  نه تنها  سیاست ها  این  اما  کرده 
رکود  از  خروج  و  تولید  افزایش  و  سرمایه گذاری 
تورم  افزایش شدید  به  منجر  درنهایت  بلکه  نکرده 

شده است.
عدم هماهنگی بین سیاست های پولی، مالی و ارزی 
در طی سال های گذشته منجر به تعمیق رکود شده 
رسانده  ثبت  به  را  ایران  تاریخ  رکود  بزرگ ترین  و 
منجر  تورم  کاهش  برای  دولت  سیاست های  است. 
به کاهش نرخ بهره نشد و  همواره  در این سال ها 

نرخ سود بانکی باال، منجر به تشدید رکود اقتصادي 
شده است.

تولیدي  بخش های  به  موجود  نقدینگي  درنتیجه 
اقتصاد تخصیص نیافت و بسیاري از تولیدکنندگان 
روبه رو  گردش   در  سرمایه  و  نقدینگي  کمبود  با 

شدند شده و حتی به مرز تعطیلی رسیدند.
هر کشوری نسخه خاص خود را برای خروج از تورم 
دارد و در نظر گرفتن اعتماد  فعاالن اقتصادی به 
سیاست های پولی دولت مسئله بسیار مهمی تلقی 
می شود اما  متأسفانه در ایران به دلیل نبود اعتماد 
باوجود  کشور،  سرمایه گذاران  بین  در  آینده  به 
موفقیت دولت در کاهش تورم در مقاطعی، همواره 
واردات  به  کل  سرمایه ای  کاالهای  واردات  نسبت 
نزولی بوده و کاهش تورم کمکی به حرکت جریان 
نکرده  سرمایه گذاری  و  تولید  سمت  به  نقدینگی 

است.
دولت  در  ارزی«  »لنگر  سیاست  اتخاذ  همچنین 
فعلی و دولت های قبلی که صرفاً در کوتاه مدت به 
کنترل تورم کمک کرده و درنهایت منجر به انفجار 
اثرات  شده،   جدید  بحران  ایجاد  و  ارز  نرخ  فنر 
به مراتب بدتری از دوره های قبلی بر اقتصاد کشور 

داشته است.
نقش  می توانند  کشور  فعلی  شرایط  در  صرافی ها 
پولی  مراودات  در  را  سازنده ای  و  مهم  بسیار 
بین المللی و دور زدن تحریم ها ایفا کنند. صرافی ها 
بسته به نوع سیستم مالی کشورها فعالیت پررنگ 
یا کم رنگی دارند ولی به طورکلی نقشی پذیرفته شده 
زمانی  تا  نیز،  ایران  در  دارند.  اقتصادها  تمامی  در 
قدرت  بین المللی  تحریم های  دلیل  به  بانک ها  که 
اجرایی ندارند، صرافی ها می توانند با رعایت شرایط 
و چارچوب مشخص که دولت باید آن را تعیین و 
تدوین کند، به فعالیت پرداخته و نقش مهمی در 

مراودات بین المللی، هرچند اندک، ایفا کنند.
 بنابراین به نقش صرافی ها باید این گونه نگاه کرد،  
برای  ای  به وسیله  تحریم  آن ها در فضای  اینکه  نه 
و  خاص   عده ای  سودجویی  بانکی،  نظام  از  فرار 

تقویت اقتصاد زیرزمینی تبدیل شوند.
آزاد گذاشتن خریدوفروش ارز به خودی خود مشکلی 
مهم  مسئله  اما  نمی کند  ایجاد  کشور  اقتصاد  در 
بتواند  که  است  اصولی  و  نظارتی صحیح  مکانیسم 
امکان  ارز و توابع بعدی آن ازجمله عدم  از خروج 
پول  حواله  به  مربوط  امور  در خصوص  ادعا  اثبات 
در مراجع قضایی به هنگام بروز اختاف جلوگیری 
فهرست  در  که  صرافی هایی  خصوص  در  نماید. 
مجاز بانک مرکزی قرار می گیرند هم باید شیوه نامه 
ارزیابی و نظارت دقیقی تدوین کرد تا راه هرگونه 
سال های  در  که  پیشامدهایی  ازجمله  استفاده  سو 

اخیر شاهد آن بودیم بسته شود.
به عنوان مکانیسمی جهت  قرار است صرافی ها  اگر 
واقع  انتقاالت پول در دوران تحریم ها مؤثر  و  نقل 
بر  قوی  نظارتی  تعبیه سیستم  با  باید  بانک  شوند، 
به  نسبت  مردم  اعتماد  صرافی ها،  عملکرد  نحوه 
آورد.  فراهم  را  صرافی ها  طریق  از  خود  انتقاالت 
سیاست گذاری های  به  جامعه  اعتماد  ازآنجایی که 
باید  بنابراین  بین رفته  از  اخیر  دولت در سال های 

جلب اعتماد مردم در رأس سیاست ها قرار بگیرد.
وقتی ارز به طور محدود عرضه می شود، به طور حتم 
نرخ ثانویه ای در قالب بازار آزاد شکل خواهد گرفت. 
بنابراین فرقی نمی کند چه کسی متولی عرضه ارز 
درواقع  است.   آزاد  بازار  قیمت  نسبت  به  ارزان تر 
اقتصادی  غلط  با سیاست های  که  است  دولت  این 
ایجاد رانت را فراهم می کند، و در این فضا  زمینه 
سوءاستفاده  فرصت  از  عده  یک  که  است  طبیعی 
در  که  عمده  رانت های  از  یکی  مثال  به طور  کنند. 

ایجاد شد، سودجویی های  اثر تبیین سیاست غلط 
عظیم ناشی از تفاوت نرخ ارز بود.

که  سال هاست  کشور  بودجه ریزی  نظام  طرفی  از 
انجام   عملیاتي  بودجه ریزی  مبناي  بر  می خواهد 
شود اما اصاحات آن مطابق وضعیت واقعی اقتصاد 
ایران نیست. وقتی بودجه طرح های عمرانی به صفر 
نزدیک می شود، مشخص است که با وضعیت رکود 
و تحریم ها بخش مولد کشور چه آسیبی را تحمل 

باید بکند.
در  کشور  در  بارها  و  بارها  غلط  سیاست های  این 
مقاطع مختلف تکرار شده و نتیجه مطلوبی حاصل 
تجربیات  از  آیا  که  است  این  سؤال  بنابراین  نشده 
آزمون وخطای  این  و  گرفت  درس  نباید  گذشته 
تکراری تا به کی باید ادامه پیدا کند؟ آیا وقت این 
کارشناسی خود  بدنه  تقویت  به  دولت  که  نرسیده 
اهمیت بیشتری بدهد تا جامعه بیش از این تاوان 

سیاست های غلط دولت را نپردازد؟
وقتي به دلیل سخت گیری های بسیار، خریدوفروش 
ارز برای مدتی قاچاق به شمار می آید و صرافی ها 
کار  اجازه  مدتی  از  بعد  دوباره  و  می شوند  تعطیل 
پیدا می کنند، این خود به وضوح حاکی از عدم توان 
مدیریتی نظام پولی بانکی کشور است، بنابراین آنچه 
فعالیت  به  صرفاً  شده،  ارز  قیمت  رفتن  باال  باعث 
و  غیراقتصادي  دالیل  و  نیست  مربوط  صرافی ها 
تورم  نرخ  مانند  مبنایي  تحوالت  کنار  در  سیاسي 
و میزان تقاضاست که باعث رشد نرخ ارز می شود.  
مسئول  حیث  این  از  را  صرافی ها  صرفاً  نمی توان 
افزایش نرخ ارز و به هم ریختگی بازار ارز دانست و بر 
این اساس، بانک مرکزي بیش از صرافی ها مسئول 
نوسان های ارزي بوده است. این دولت است که باید 
بستر امن فعالیت شفاف و قابل کنترل صرافی ها را 
ایجاد کند تا مردم از امنیت پول خود آسوده شوند.
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تصویب دستورالعمل تملک 
سهام بانک ها  و مؤسسات 

اعتباری غیربانکی در شورای 
پول و اعتبار

تملک  اعتبار»دستورالعمل  و  پول  شورای 
سهام بانک ها  و مؤسسات اعتباری غیربانکی« 
یا  خرید  تسهیالت  فردی  سقف  افزایش  و 
خانواده  و  جانبازان  آزادگان،  مسکن  ساخت 

شهدا در سال 1398 را تصویب کرد.

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از روابــط 
عمومــی بانــک مرکــزی، عصــر دیــروز در یکهــزار 
ــورای  ــه ش ــن جلس ــاد و هفتمی ــت و هفت و دویس
پــول و اعتبــار بــه ریاســت دکتــر عبدالناصــر 
همتــی؛ در ادامــه سلســله اقدامــات و برنامه هــای 
ــام  ــزی در نظ ــک مرک ــاختاری بان ــات س اصاح
پولــی و بانکــی کشــور »دســتورالعمل تملــک 
ســهام بانک هــا  و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی« 
ـ کــه بــه اســتناد »قانــون اصــاح قانــون اجــرای 
ــارم )44(  ــل و چه ــل چه ــی اص ــت های کل سیاس
قانــون اساســی« مصــوب ســال 139۷ توســط 

ـ تصویــب شــد. ــود  بانــک مرکــزی تدویــن شــده ب
ایــن دســتورالعمل شــرایط و احــکام جدیــدی را در 
خصــوص تملــک ســهام مؤسســات اعتبــاری بــرای 
ــرر  ــی مق ــی و خارج ــم از ایران ــخاص اع ــه اش کلی

کــرده اســت.
ــس  ــن پ ــد، از ای ــتورالعمل جدی ــاس دس ــر اس ب
ــم  ــه اه ــد ک ــک واح ــط مال ــهام توس ــک س تمل
ــر شــده اســت،  ــق آن در دســتورالعمل ذک مصادی
ــد و  ــا 2۰ درص ــد ت ــش از 1۰ درص ــطوح بی در س
بیــش از 2۰ درصــد تــا 33 درصــد کــه تــا پیــش 
ــزی  ــک مرک ــوز بان ــا مج ــود، ب ــوع ب ــن ممن از ای

امکان پذیــر خواهــد بــود.
 همچنیــن بــرای هــر مالــک واحــد، تملــک 
ــر در  ــاالی 1۰ درصــد حداکث ســهام در ســطوح ب
ــذا مالــک  یــک مؤسســه اعتبــاری مجــاز اســت. ل
ــده ســهام هــر  واحــدی کــه در حــال حاضــر دارن
یــک از مؤسســات اعتبــاری بیــش از حــدود مجــاز 
ــر  ــدت حداکث ــرف م ــت ظ ــف اس ــد، مکل می  باش
شــش مــاه نســبت بــه اخــذ مجــوز الزم بــرای هــر 
ــا مــازاد ســهام خــود را واگــذار  ســطح، اقــدام و ی

ــد.  نمای
مهلت هــای  شــدن  ســپری  از  پــس  چنانچــه 
تعییــن شــده در دســتورالعمل، مالــک واحــد 
ــر  ــده ســهام ه ــان دارن ــدون مجــوز الزم، همچن ب
ــی بیــش از  ــه میزان ــاری ب یــک از مؤسســات اعتب
حــدود مجــاز باشــد، نســبت به مــازاد ســقف مجاز، 
در مجامــع عمومــی صاحبــان ســهام مؤسســه 
ــت و  ــد داش ــق رأی نخواه ــط ح ــاری ذی رب اعتب
متعاقــب اعــام بانــک مرکــزی حــق رأی ناشــی از 
ســهام مــازاد در مجامــع عمومــی بــه وزارت امــور 

ــود.  ــض می ش ــی تفوی ــادی و دارای اقتص
عــاوه بــر ایــن، درآمدهــای حاصــل از ســود ســهام 

توزیــع شــده و حــق تقــدم فــروش رفتــه نســبت 
بــه ســهام مــازاد، مشــمول مالیــات بــا نــرخ 1۰۰ 

ــود. ــد می ش درص
ــک مرکــزی  ــاد شــده، بان ــه موجــب مقــررات ی  ب
ــا،  ــی بانک ه ــأت انتظام ــم هی ــا تصمی ــد ب می توان
ــد در  ــک واح ــط مال ــهام توس ــک س ــوز تمل مج
را در چارچــوب  از 1۰ درصــد  بیــش  ســطوح 
مــواردی کــه در دســتورالعمل تصریــح شــده، 

ــد. ــال کن ابط
*تصویــب افزایــش ســقف فــردی تســهیات 
ــازان و  ــکن آزادگان، جانب ــاخت مس ــا س ــد ی خری

ــهدا ــواده ش خان
ســقف  افزایــش  همچنیــن  جلســه  ایــن  در 
فــردی تســهیات خریــد یــا ســاخت مســکن 
آزادگان، جانبــازان و خانــواده شــهدا در ســال 
ــماره 32۷2۵/ ــه ش ــب نام ــوع تصوی 1398 )موض
ت۵6494هـــ مــورخ 1398.3.21 هیــات محتــرم 

ــد. ــب ش ــران ( تصوی وزی
بــر ایــن اســاس ســقف مبلــغ ایــن تســهیات بــه 
ازای هــر واحــد مســکونی از 1۰۰۰ میلیــون ریــال 
بــه 13۰۰میلیــون ریــال در شــهرهای بــا جمعیــت 
بیــش از یــک میلیــون نفــر ؛ از ۷۷۰ میلیــون 
ریــال بــه 1۰۰۰میلیــون ریــال در مراکــز اســتانها 
)بــا جمعیــت کمتــر از یــک میلیــون نفــر( ؛ از 66۰ 
ــال در ســایر  ــون ری ــه 8۵۰ میلی ــال ب ــون ری میلی
شــهرها و از 38۰ میلیــون ریــال بــه  ۵۰۰ میلیــون 

ریــال در روســتاها افزایــش یافــت.
ــی  ــا معرف ــوف ب ــهیات موص ــت تس ــی اس گفتن
متقاضــی از ســوی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
بــه بانکهــای عامــل، بــا نــرخ ســود یارانــه ای )%4( 
ــل  ــر 2۰ ســاله ، قاب ــا دوره بازپرداخــت حداکث و ب

اعطاســت.
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فراخوان حضور در سومین نمایشگاه بین المللي تخصصي برق و 
انرژی عمان 

سومین نمایشگاه بین المللي تخصصي برق و انرژی عمان همزمان با نهمین نمایشگاه ساختمان و 
زیرساخت و حمل و نقل عمان روزهای 15 الی 17 مهرماه سال جاری در مرکز دائمي نمایشگاه هاي بین 

المللي مسقط در عمان برگزار خواهد شد. 
این  برای تسهیل حضور شرکت های عضو سندیکا در  بازار عمان، هماهنگی های الزم  اهمیت  به  با توجه 
نمایشگاه توسط کمیته توسعه صادرات انجام شده و برای حضور اعضا در نمایشگاه تسهیاتی مانند تخفیف 

3۰ درصدی برای رزرو غرفه و یک صفحه آگهی رایگان رنگی در نظر گرفته شده است.
از شرکت های عاقمند به حضور در این رویداد مهم بین المللی درخواست می شود ضمن اعام مراتب حضور 
از طریق تکمیل فرم ذیل به دبیرخانه کمیته توسعه صادرات، جهت کسب اطاعات بیشتر و تکمیل فرآیند 
ثبت نام با سرکار خانم نصرالهی مدیر پروژه نمایشگاه عمان )شرکت نوژن راد( با شماره تلفن 22393493 

تماس حاصل فرمایند.مشاهده پیوست ها

بانک مرکزی برنامه تأمین ارز خود را بدون در نظر گرفتن 
پیشنهادهای اروپا تنظیم کرده است

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی برنامه تأمین ارز خود را بدون در نظر گرفتن 
پیشنهادهای اروپا تنظیم کرده است، گفت: با تمهیدات انجام گرفته، روند تخصیص و تأمین ارز برای 
واردات کاالهای اساسی و سایر نیازهای ضروری کشور و نیز مدیریت بازار ارز را طبق برنامه، پیش 

می بریم.
به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت: پرداخت 1۵ میلیارد دالر خط 
اعتباری در ازای خرید یا وثیقه نفت، بخشی از تاش اروپا برای نشان دادن تعهد آن کشورها برای حفظ 

برجام و اقدام آنها برای توقف کاهش تعهدات برجامی ایران است.
همتی افزود: بانک مرکزی برنامه تأمین ارز خود را بدون درنظر گرفتن پیشنهادات اروپا تنظیم کرده است و 
با تمهیدات انجام گرفته، روند تخصیص و تأمین ارز  برای واردات کاالهای اساسی و سایر نیازهای ضروری 

کشور و نیز مدیریت بازار ارز را طبق برنامه، پیش می برد.

http://www.ieis.ir/fa-news-4739.html


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

شماره آگهی : ۵24۰3622 
تاریخ انتشار : 1398/۰6/۰6

استان : خوزستان
مناقصه گزار : فوالد خوزستان

آگهی : استعام بها ساخت تابلو و کلید 3 پل 
31۵۰ آمپر

مهلت دریافت اسناد :1398/۰6/1۵ 

تاریخ انتشار : 1398/۰6/۰6
استان : خوزستان 

مناقصه گزار : فوالد خوزستان
آگهی : استعام بها ساخت تابلوی کامل ادی 

کارنت و متعلقات و کارت 
مهلت دریافت اسناد : 1398/۰6/1۵

تاریخ انتشار : 1398/۰6/۰9
استان : اردبیل 

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

سبان اردبیل
رسانه منتشر کننده : سایت های اینترنتی

تاریخ انتشار : 1398/۰6/۰9
استان : اردبیل 

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

سبان اردبیل
رسانه منتشر کننده : سایت های اینترنتی

تاریخ انتشار : 1398/۰6/۰9
استان : تهران

مناقصه گزار : ارتباطات سیار ایران
عملیات  برق  اقام  خرید  بها  استعام   : آگهی 

مورد نیاز انبار شماره 39 قم
مهلت دریافت اسناد : 1398/۰6/16 

 شماره تماس : 81۷1232۵ ---81۷12۵۰8

تاریخ انتشار : 1398/۰6/۰9
استان : تهران 

 مناقصه گزار : سایپا
آگهی : استعام بها 12 آیتم کاالی درخواستی با مارک امرن

  2۵۰ VAC  باال حد  ولتاژ  غلتکی   سوئیچ  اهرم  1.لیمیت 
مارک  بسته    1 باز    1 کنتاکت  باال   A 5 تعداد  حد  جریان 

  WLG2-LD مدل OMRON 
2.سنسور  نوری  VDC   3 A 240-12   مکانیزم 2  طرفه  ۵  
سیم  دمای کاری C   10 m° 55   مارک  OMRON مدل 

  E3JM-10M4-G-N
  2۵۰ ولتاژ     5 A جریان  سوراخه     14 3.پایه  رله  
مدل    OMRON  مارک نصب  ریلی   نحوه    VAC

  17Y3W1
   400 VAC ولتاژ     3 KW توان سرعت   4.درایو  کنترل 
  400 VAC- ۰ خروجی  ولتاژ  تغییرات  ای  محدوده 
  400 Hz- 0 خروجی  فرکانس  تغییرات  ای  محدوده 
   VZA4مدل   OMRON مارک    9.2 A جریان 

 3P03BAA
  240 VDC... 1۰۰ ولتاژ تغذیه   3۰۰ h- ۰  ۵.تایمر  آنالوگ
جریان A  ۵   تاخیر در وصل و قطع  مارک  OMRON شماره 

  H3CR-A فنی
6.پایه  رله  14  سوراخه  جریانA 5    ولتاژ  VAC 250  نحوه نصب 

  PYF14A-E مدل  OMRON  ریلی  مارک 
  24 VDC  ۷.رله فرمان  رله فرمان  14  پایه   پایه دار  ولتاژ بوبین
  3PDT  5  عملکرد اتصال A  250  جریان نامی VAC  ولتاژ

   MY4IN 24VDC مدل OMRON  مارک
  1۵ جریان     220...380 VAC ولتاژ 8.فیلتر  نویزگیر  
 A1000-FIV3010- مدل   OMRON  مارک   A

 SE
  24 VDC  ولتاژ پایه   پیچی     14 فرمان  مینیاتوری   9.رله 
 OMRON  3  مارکPDT  5  عملکرد اتصال A  جریان نامی

  MY4N-24V مدل

تاریخ انتشار : 12/۰6/1398
استان : البرز 

مناقصه گزار : شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
طالقان

دار  ارت  کامپیوتر  بها محافظ  استعام   : آگهی 
با کابل cm 1/8۰ ولتاژ V 240-180 شدت 
سازنده  مرجع   PART مدل   10 A جریان 

پارت الکتریک 
مهلت دریافت اسناد : 13/۰6/1398

تاریخ انتشار : 1398/۰6/12
استان : تهران

مناقصه گزار : پارک فناوری پردیس 
اجرای  و  تجهیزات  خرید  بها  استعام   : آگهی 
و  خدماتی  ساختمان  به  برق  رسانی  نیرو  طرح 
قرارداد  طبق   ۵49۷189۰۵ شماره  به  رفاهی 

پیوست
مهلت دریافت اسناد : 1398/۰6/24 

شماره تماس : ۷62۵۰2۵۰-۰21
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یادداشت

معرفی چارچوب »تریپ« برای استراتژی سازی

افزایش رقابت پذیری در قرن ۲1
سازمان های مختلف، از هر صنعتی که باشند، به 
جست وجوی راه های تقویت رقابت پذیری خود 
در خالل تحوالت دیجیتال و تغییر چشم انداز 
رقبای خود برآمده اند. برای هدایت سازمان ها در 
میان آب های متالطم قرن ۲1 نیاز به چارچوب 
جدیدی برای شکل دهی به استراتژی سازمانی و 
تصمیم گیری وجود دارد. به این منظور، چارچوب 
جدید تدوین استراتژی به نام »تریپ« طراحی و 
آزمایش  مختلف  شرایط  در  که  داده ایم  شکل 

خود را پس داده است.
حال  در  صنایع  از  بسیاری  در  رقابت  ماهیت 
مانند  این  از  پیش  که  سازمان هایی  است.  تغییر 
فعالیت  انعطاف  غیرقابل  و  مستحکم  صخره هایی 
همکاری  به  نوآوری  ایجاد  برای  اکنون  می کردند، 
را می توان  بارز آن  آورده اند. مثال  با یکدیگر روی 
برخی  آن  در  که  کرد  مشاهده  خودرو  صنعت  در 
می پردازند.  همکاری  به  رقبا  قدرتمندترین  از 

بی ام و و مرسدس بنز با یکدیگر همکاری می کنند 
تا با تجمیع منابعی که هر کدام از آنها در اختیار 
جدید  قالب های  موثرتر  طراحی  به  بتوانند  دارند، 
الکتریکی و پیشبرد  باتری های خودروهای  خودرو، 
زمان،  همین  در  برسند.  خودکار  رانندگی  فناوری 
دیجیتال  جهان  بطن  از  که  جدیدی  شرکت های 
بازار  در  دیجیتال  انقاب  به دنبال  شده اند  متولد 
صنعت  در  می گردند.  رقابت  ساختارهای  تغییر  و 
به  گوگل  زیرمجموعه  شرکت های  از  یکی  خودرو، 
نام وایمو )Waymo(، تاکسی های روباتیک خود را 
در شهر چندلر آریزونا آزمایش می کند؛ البته هنوز 

برای احتیاط یک راننده پشت فرمان می نشیند.
با وجود این تغییر و تحوالت که در صنایع مختلف 
 1۰ تا   ۵ در  سازمان ها  از  بسیاری  می شود،  دیده 
پویایی های  با  همگام  نتوانسته اند  گذشته  سال 
سرعت  و  مشتریان  خواسته های  تغییر  صنعت، 
یک  حفظ  و  ایجاد  برای  بروند.  پیش  نوآوری ها 
جایگاه رقابتی نیاز است به محیط پیرامونی شرکت 
و ظهور موج های جدید رقابت در بین رقبای سنتی 
و غیرسنتی توجه کرد. یکی از اقداماتی که بسیاری 
آن  به  خود  آینده  از  اطمینان  برای  سازمان ها  از 
متوسل شده اند، تنوع بخشی به فعالیت ها است. آنها 
دیگر به »کسب وکار محوری« و اصلی خود بسنده 

نمی کنند و وارد حوزه های مختلف شده اند.
افزایش  برای  را  خود  تاش  تمام  باید  سازمان ها 
چابکی و انعطاف پذیری خود انجام دهند تا بتوانند 
سهمی از حوزه های جدید در حال ظهور )که هنوز 
کنند.  کسب  است(  نشده  مسلط  آنها  بر  شرکتی 
بر  تمرکز  داد،  انجام  می توان  که  کارهایی  از  یکی 
»استراتژی سازی« به جای خود »استراتژی« است. 
در  استراتژی  تدوین  و  فعالیت  به  استراتژی سازی 
از  یادگیری  بازار،  جدید  محیط های  به  واکنش 

تصمیمات و رفتارهای گذشته و بهره بردن از آنها 
گفته  آینده  چالش های  و  فرصت ها  به  واکنش  در 
از همیشه  بیش  اکنون  سازمان ها  اعضای  می شود. 
باید به تخصص های عملی، دانش و تجربیات ضمنی 
محیط های  در  بتواند  سازمان  تا  کنند  اتکا  خود 

جدید با موفقیت به پیش برود.
)TRIP( چارچوب تریپ

در  سرعت  به  پیچیده،  محیط  به  واکنش  در 
برای  چارچوبی  کنونی،  دیجیتالی  و  تغییر  حال 
این  کرده ایم.  طراحی  تریپ  نام  با  استراتژی سازی 
صنایع  و  سازمان ها  تصمیم گیرندگان  به  چارچوب 
مختلف کمک می کند تا به ارزیابی، تحلیل و حرکت 
جدید  فرصت های  و  پرداخته  خود  محیط های  در 
چارچوب  کنند.  شناسایی  را  ارزش آفرینی  برای 
تریپ شامل چهار مولفه است: شفافیت1، حساسیت 
و واکنش پذیری2، اطاعات3 و شخصی سازی4. در 
این چهار حوزه، تمام سازمان های سنتی و نوظهور 
شناسایی  به  بتوانند  تا  باشند  داشته  تخصص  باید 
و بهره بردن از فضاهای جدیدی که در بازار پدید 

می آید اقدام کنند.
با هم  و  اثر می گذارند  یکدیگر  بر  مولفه  این چهار 
یک اثر پویای »فشار سازمانی« و »کشش مشتری« 
ماهیتی  که  اطاعات  و  شفافیت  می کنند.  ایجاد 
سازمانی دارند )فشار سازمانی( به دنبال آن هستند 
اطاعات  آزاد  جریان های  و  شفافیت  طریق  از  که 
)شفافیت( به افزایش قدرت رقابت منجر شوند؛ آنها 
در همین حال متوجه تغییرات نیازهای مشتریان و 
دستاوردهای جدید رقبا هستند تا بتوانند از دانش 
روزافزون بازار هم بهره ببرند )اطاعات(. در همان 
زمان که سازمان از طریق دو مولفه یاد شده به دنبال 
فشار آوردن بر بازار و کسب جایگاه است، دو مولفه 
»شخصی سازی«  و  »واکنش پذیری«  یعنی  دیگر 

مشتریان  سمت  از  کشش  یک  که  می شوند  باعث 
هم ایجاد شود و تقاضا و انتظارات جدید آنها مورد 
توجه قرار گیرد. پیشنهاد ما این است که سازمان ها 
باید در رویکردهایشان انعطاف پذیرتر شده و بتوانند 
فرصت های  و  مشتریان  جدید  نیازهای  با  را  خود 
انطباق دهند )حساسیت  ایجاد می شد،  تازه ای که 
از  بسیاری  زمان،  همین  در  واکنش پذیری(.  و 
خدمات  و  محصوالت  انطباق  توانایی  از  سازمان ها 
بهره  ذی نفعان  و  مشتریان  خاص  نیازهای  با  خود 
می برند )شخصی سازی(. هدف از این کار، آن است 
کاهش  واحد  و خدمت  محصول  یک  بر  تاکید  که 
برای هر مشتری محصول و خدمتی  یافته و عما 
اختصاصی تولید شود؛ هر چند این تغییرات گاهی 
بسیار کوچک هستند، اما ارزش بسیار باالیی دارند.
می تواند  خوبی  به  تریپ  استراتژی سازی  چارچوب 
را  سازمان ها  و  شده  گرفته  کار  به  سازمان ها  در 
بهره مند  یکدیگر  بر  آن  مولفه  چهار  اثرگذاری  از 
سازمان ها  چشم انداز  می تواند  چارچوب  این  سازد. 
در  بازنگری  برای  را  الزم  شالوده  و  داده  تغییر  را 
بلندمدت  و  میان مدت  در  سازمان  استراتژی سازی 

فراهم کند.
هرچند ممکن است سازمان ها رویای آن را داشته 
مولفه  چهار  هر  بر  همزمان  بتوانند  که  باشند 
چارچوب تریپ تمرکز کنند، در صورتی که نیاز به 
بازار وجود  در  موثر  پیشرفت  و  عکس العمل سریع 
در  نمی شود.  توصیه  کاری  چنین  باشد،  داشته 
از فشار سازمان  بر یک مولفه  این صورت می توان 
)شفافیت یا اطاعات( و یک مولفه از کشش مشتری 
تا  شد  متمرکز  شخصی سازی(  یا  )واکنش پذیری 
اقدامات استراتژیک قابل شناسایی و عملی تری در 

پیش گرفته شوند.
ادامه دارد



10

شماره  2485 13 شهریور 1398

10

نگاه آخر

آیین سنتی »علم بندان« در بیرجند

عزاداری  سنتی  های  مراسم  از  یکی 
شهرستان بیرجند در ماه محرم مراسم علم بندان 
مراسم  با  سادات  ویژه  به  بیرجند  مردم  که  است 
می  آغاز  را  شهیدان  ساالر  عزاداری  بندان  علم  
 کنند. مراسم علم بندان یا "علم بندو" در بیرجند و 
روستاهای این شهرستان در روزهای مختلف دهه 
سوم،  دوم،  اول،  روز  یا  شب  جمله  از  محرم  اول 
َعلَمها  شود.  می  انجام  محرم  ماه  هفتم  و  چهارم 
به  موروثی  بطور  که  دارند  علم چی  و  بانی  اغلب 
آنها منتقل شده و در برخی مناطق بانیان، علمها 
را در خانه هایشان به اتفاق اقوام خود بسته و برای 
بقیه مراسم به مسجد و یا محل تجمع مردم می 
مسجد  در  را  بندان  علم  مراسم  هم  آورند.گروهی 
انجام می دهند و برای این کار روز قبل از مراسم 
پارچه های علم را می شویند. روز علم بندان مردم 
را به وسیله "چاووشی خوانی" یا اعام از بلندگو و 
یا شیپور زدن آگاه می کنند و پس از جمع شدن 
دستمالها،  لباس،  محل،  سادات  و  بزرگان  مردم، 
پارچه ها و توغ علم را می بندند و در حین این کار 
اسپند دود می کنند و فردی چاووشی می خواند و 

دیگران صلوات می فرستند.
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