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نگاهی به تصمیم الهه

دکتر حمید قنبری/ دنیای اقتصاد
 1۳ تاریخ  در  دادگستری  بین المللی  دیوان 
فوریه ۲۰1۹ )چهارشنبه هفته گذشته( تصمیم 
برخی  به  موسوم  پرونده  در  خود  صالحیتی 
دارایی های ایران را صادر کرد. این پرونده، در 
اسالمی  جمهوری  که  است  دعوایی  حقیقت 
کرده  اقامه  آمریکا  ایاالت متحده  علیه  ایران 
است و مبنای آن نقض عهدنامه مودت میان 
در  عهدنامه  این  است.  ایاالت متحده  و  ایران 

سال 1۹۵۵ منعقد شده است.
جمهوری اسالمی ایران مدعی است که ایاالت متحده 
جمهوری  بانک مرکزی  دارایی های  توقیف  با  آمریکا 
اسالمی ایران و نقض مصونیت بانک مرکزی مرتکب نقض 
عهدنامه مودت شده است و از آنجا که در عهدنامه مودت 
قید شده که اختالفات میان طرفین درخصوص تفسیر 
و اجرای عهدنامه در دیوان بین المللی دادگستری مورد 
رسیدگی قرار می گیرد، دیوان مزبور برای رسیدگی به 
این اختالف صالح است. ایاالت متحده آمریکا به این 
که  کرد  اظهار  و  اعتراض  دیوان  از  ایران  درخواست 
دعوای مطرح شده خارج از صالحیت دیوان است. دیوان 

انعکاس مشکالت اعضای سندیکا در جلسه با 
نماینده و معاونت اقتصادی مقام معظم رهبری 
جلسـه سـندیکا با معاونـت اقتصادی دفتـر مقام معظم رهبـری و عضو مجمع تشـخیص 
مصلحـت نظام، بیسـت و چهارم بهمن با هدف طرح مشـکالت اساسـی اعضای سـندیکا 

و بخـش خصوصی صنعـت برق ایـران در دفتر مقـام معظم رهبری برگزار شـد.

ــره ســندیکا  ــات مدی ــن جلســه رئیــس هی  در ای
اهــم مشــکالت اعضــا بــه ویــژه رکــود حاکــم بــر 
ــرق، مطالبــات، قراردادهــای نامتــوازن  صنعــت ب
بیــن دولــت و بخــش خصوصــی، کســری بودجــه 
وزارت نیــرو و موانــع پیشــروی بخــش خصوصــی 

در ایــن حــوزه را مطــرح کــرد.
همچنیــن گزارشــی از اقدامــات، مطالعــات و 
راهبردهــای ســندیکا بــه منظــور بهبــود فضــای 
ــق بخشــی  کســب و کار بخــش خصوصــی و رون
ــاد  ــی اقتص ــرایط کنون ــرق در ش ــت ب ــه صنع ب
ارائــه  ســندیکا  نماینــدگان  توســط  کشــور 
ــم  ــام معظ ــده مق ــه نماین ــورد توج ــه م ــد ک ش

ــی  ــه، عل ــه جلس ــت.  در ادام ــرار گرف ــری ق رهب
ــم  ــام معظ ــادی مق ــت اقتص ــدی معاون آقامحم
رهبــری پیشــنهاد کــرد کــه ســندیکا در زمینــه 
ــن  ــور و همچنی ــرق کش ــاد ب ــاماندهی اقتص س
ســاخت  در  خصوصــی  بخــش  ظرفیت هــای 
داخــل تجهیــزات و صــدور تجهیــزات و خدمــات 
فنــی و مهندســی و پیــش نیازهــای تحقــق 
ــه  ــد و ب ــه  نمای ــی تهی ــندیکا، گزارش ــداف س اه
دفتــر معاونــت مقــام معظــم رهبــری ارائــه کنــد. 
در پایــان جلســه مقــرر شــد قبــل از پایــان ســال 
جــاري جلســه بعــدی برگــزار گــردد و موضوعات 

ــود. ــری ش ــه پیگی ــده در جلس ــق ش تواف

اعضای سندیکا در جلسه  انعکاس مشکالت 
معظم  مقام  اقتصادی  معاونت  و  نماینده  با 
1  ................................................... رهبری 

دفتر  اقتصادی  معاونت  با  سندیکا  جلسه 
تشخیص  مجمع  عضو  و  رهبری  معظم  مقام 
چهارم  و  بیست  گذشته  روز  نظام،  مصلحت 
بهمن با هدف طرح مشکالت اساسی اعضای 
ایران  برق  سندیکا و بخش خصوصی صنعت 

در دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد.
نخستین خط تولید کنتورهاي هوشمند بازار 

۲ ...................... برق در کشور افتتاح شد
حضور  برای  عضو  شرکت های  از  دعوت 
انرژي هاي  بین المللی  نمایشگاه  در 

۳تجدیدپذیر
4 ................ فهرست اهم مناقصات کشور

فراخوان نمایشگاه جانبی بیست و چهارمین 
 - برق  نیروی  توزیع  بین المللی  کنفرانس 

۵ .................................................. لرستان
اصالح  برای  خصوصی  بخش  پیشنهادهای 

6 ....................پیش نویس الیحه شفافیت
و  فنی  خدمات  دالری  میلیارد   ۲۰ صادرات 

7 .............................................. مهندسی 
طرح جدید ارزی؛ راه تسویه بدهی ۲ میلیارد 

7 .............................دالری عراق به ایران
باید  پاریس  موافقت نامه  در  ایران  تعهدات 

8مشروط به برداشتن همه تحریم ها باشد
۹ .........................................!نوآوری ایمن

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://www.respina.net/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C/
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بین المللی دادگستری براساس قواعد آیین دادرسی خود 
قبل از ورود به ماهیت دعوا و بررسی صحت استدالالت 
طرفین، ملزم است که ابتدا درخصوص صالحیت و قابلیت 
استماع دعوی نظر دهد و در صورتی که خود را صالح به 
رسیدگی به دعوی و دعوی را قابل استماع بداند سپس 
وارد رسیدگی ماهوی می شود. تصمیمی که در چهارشنبه 
استدالالت  از  دیوان  ارزیابی  شد  اعالم  گذشته  هفته 
طرفین درخصوص صالحیت بود. ایاالت متحده آمریکا 
سه استدالل اصلی را در مقابل صالحیت دیوان مطرح 

کرد. این سه استدالل از قرار زیر هستند:

۱- براساس عهدنامه مودت، هر یک از طرفین عهدنامه 
می تواند در مواردی که اجرای تعهدات ناشی از عهدنامه 
مزبور مغایر با منافع امنیتی آنها باشد یا برای حفظ صلح 
و امنیت بین المللی مغایرت داشته باشد از رعایت آنها 
خودداری کند. اقدامات ایاالت متحده علیه ایران و به تبع 
آن بانک مرکزی ایران نیز به زعم آن دولت برای حفظ 
صلح و امنیت بوده است و بنابراین نقض عهدنامه مودت 
رخ نداده یا اگر هم رخ داده دیوان این استدالل آمریکا را 
نپذیرفته و آن را رد کرده است. استدالل دیوان هم به طور 
خالصه این است که اظهارات آمریکا حتی اگر هم صحیح 
باشد نافی صالحیت دیوان نیست و در مرحله ماهیتی باید 
مطرح شود. یعنی آنچه آمریکا مطرح کرده یک استدالل 
ماهوی است نه ایراد صالحیتی و طرح آن در این مقطع 
درست نبوده است؛ هرچند دیوان در مرحله بعدی پرونده 
رسیدگی ماهیتی مجددا به این موضوع باز خواهد گشت.

۲- استدالل دوم آمریکا این است که ایران ادعا کرده 
مصونیت بانک مرکزی نقض شده است، حال آنکه در 
عهدنامه مودت سخنی از مصونیت بانک مرکزی یا دولت 
ایران به میان نیامده است؛ بنابراین موضوع دعوای مطرح 
شده خارج از شمول عهدنامه مودت است. ایران در پاسخ 
به این استدالل به مواد متعددی از عهدنامه اشاره می کند 
که اگرچه در آنها صراحتا به عبارت مصونیت اشاره نشده 
است، اما به زعم ایران مفهوم مصونیت به طور ضمنی از آنها 
قابل استنباط است. دیوان آن مواد را یک به یک و به تفصیل 
مورد بحث قرار می دهد و در نهایت به این نتیجه می رسد 
که مصونیت بانک مرکزی مشمول عهدنامه مودت نیست.

۳- سومین استدالل آمریکا در نقش صالحیت دیوان 
بین المللی دادگستری این است که ایران دعوای خود را 
بر مبنای موادی از عهدنامه مودت مطرح کرده است که به 
حمایت از شرکت ها مربوط می شود حال آنکه بانک مرکزی 
ایران شرکت نیست. ایران در پاسخ به این استدالل به 
موادی از قانون پولی و بانکی استناد می کند که بانک مرکزی 

را مشمول احکام حقوقی شرکت ها می داند؛ اما آمریکا به 
کارکردهای حاکمیتی بانک مرکزی اشاره می کند و آن را 
مهم تر از شکل حقوقی بانک مرکزی می داند. دیوان در این 
مورد اظهار می دارد که تمام اطالعات الزم برای اظهارنظر 
در این مورد را در اختیار ندارد و عالوه بر این، موضوع 
نیز از اموری نیست که صرفا به مرحله صالحیت مربوط 
باشد، بلکه به ماهیت پرونده نیز ارتباط دارد. بنابراین این 
استدالل آمریکا در نقض صالحیت دیوان نیز رد می شود.

نیز  دیگر  استدالل  دو  شده  یاد  استدالل های  عالوه بر 
قابلیت  عدم  درخصوص  آمریکا  ایاالت متحده  ازسوی 
استماع دعوی مطرح شده است؛ این دو استدالل عبارتند 
از: ۱- سوء استفاده از فرآیند رسیدگی و ۲- دست های 
آلوده. این دو استدالل به طور خالصه به این معنا هستند 
که شخصی که مدعی نقض ماده ای از عهدنامه می شود 
خود مرتکب نقض همان ماده از عهدنامه شده باشد یا 
اینکه از مفاد عهدنامه ای با سوء نیت و برخالف مفاد آن 
استفاده کرده باشد. با این حال آمریکا موفق نشد که دیوان 
را قانع به ارتکاب چنین اموری توسط جمهوری اسالمی 
ایران کند. همچنین استدالالت مشابه دیگر آمریکا مبنی بر 
ایراد اتهام حمایت از تروریسم به ایران نیز توسط دیوان 
در این مقطع قابل پذیرش قرار نگرفت و دیوان تنها آنها 
را نافی صالحیت خود محسوب نکرد. با توجه به تمامی 
استدالالت فوق، دیوان نتیجه گیری کرد که صالحیت 
رسیدگی به پرونده را دارد و به رغم ادعای آمریکا، موضوع 
رسیدگی  دیوان  لذا  نیست.  دیوان  از صالحیت  خارج 

ماهوی را انجام خواهد داد.
هرچند تصمیم دیوان در این مرحله برد ایران در قسمت 
صالحیتی پرونده محسوب می شود، اما تا پیروزی نهایی 
در دعوی راه درازی پیش روست و مسائل مهمی که 
دیوان در مرحله صالحیتی از آنها عبور کرد، در مرحله 

ماهوی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

نخستین خط تولید کنتورهاي 
هوشمند بازار برق در کشور 

افتتاح شد
طي مراسمي با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق 
و انرژي خط تولید کنتورهاي سه فاز اتصال اولیه 
برق  بازار  نیاز  مورد   S دهم  دو  )CKPT( کالس 
کشور با بهره گیري از دانش فني ایراني در شرکت 

الکترونیک افزار آزما افتتاح شد.
در این مراسم که با حضور همایون حائري و داوود 
برق  شبکه  مدیریت  شرکت  مدیرعامل  فرخزاد 
طراحي  مراحل  از  بازدید  ضمن  شد،  برگزار  ایران 
و تولید کنتورهاي تک فاز و سه فاز هوشمند، خط 
تولید کنتورهاي اولیه بازار برق )AMI( با کالس 
باال و خاص پست هاي فشار قوي در شرکت  دقت 
الکترونیک افزار آزما افتتاح و به بهره برداري رسید.
این  قابلیت هاي  حائري  همایون  مراسم  این  در 
شرکت براي ورود به عرصه طراحي و ساخت رله هاي 
حفاظتي را که از تجهیزات فوق حساس شبکه به 
قابلیت هاي  و  امکانات  به  توجه  با  مي رود،  شمار 
سخت افزاري و نرم افزاري شرکت الکترونیک افزار 

آزما خاطرنشان ساخت.
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دعوت از شرکت های عضو برای حضور در نمایشگاه بین المللی 
انرژي هاي تجدیدپذیر

سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای از مدیران عامل شرکت های عضو جهت حضور در یازدهمین 
نمایشگاه بین المللي انرژي هاي تجدیدپذیر، بهره وري و صرفه جویی انرژي دعوت به عمل آورده است. 
یازدهمین نمایشگاه بین المللي انرژي هاي تجدیدپذیر، بهره وري و صرفه جویی انرژي به عنوان مهمترین 
رویداد تخصصی انرژی های تجدیدپذیر کشور روزهای ۲ الی 5 اسفند سال جاری به همت وزارت نیرو و 
کمیته ملی انرژی ایران و با حمایت سندیکا و نهادهای مرتبط، در محل نمایشگاه های بین المللی تهران 

برگزار می شود. 
طبق تجربه موفق سنوات گذشته، هماهنگی الزم برای حضور شرکت های عضو در فضای مشترک به منظور 
تسهیل و کاهش هزینه حضور اعضایی که تمایل به رزرو غرفه مستقل ندارند، در نظر گرفته است و هر 
یک از شرکت های عضو سندیکا می توانند با پرداخت مبلغ 5/500/000 ریال با در اختیار داشتن یک میز و 

استند در فضای مذکور به معرفی توانمندی های خود بپردازند.
تا تاریخ برگزاری نمایشگاه و محدودیت  با توجه به محدودیت زمانی  از شرکت های عضو دعوت می شود 
فضای در نظر گرفته شده، در صورت تمایل به حضور در نمایشگاه فرم مربوطه را تکمیل و تا روز دوشنبه 
با امور نمایشگاه های سندیکا  ۲9بهمن ماه به دبیرخانه سندیکا ارسال کنند یا برای هماهنگی های بیشتر 

)خانم باقرپور داخلی۱۱۳( تماس حاصل فرمایند.
اطالعات بیشتر در سایت نمایشگاه به آدرس www.enrgysaving.ir قابل مشاهده است.

برای مشاهده و دریافت فرم درخواست حضور در پاویون سندیکا اینجا کلیک کنید.



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 

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

تاریخ انتشار : ۱۳97/۱۱/۲7
استان : آذربایجان غربی 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق آذربایجانغربی
آگهی : مناقصه ۱.خرید انواع سیم آلومینیومی
به  تابلو تک سلولی مجهز  ۲.خرید ۸ دستگاه 

دژتکتور خال
مهلت دریافت اسناد : ۱۳97/۱۱/۳0

 تاریخ انتشار : ۱۳97/۱۱/۲7
استان : اصفهان

استان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 
اصفهان

های  پروژه  کالن  واگذاری  مناقصه   : آگهی 
توزیع  شرکت  تابعه  شهرستانهای  اجرائی 
در  کلید  صورت  )به  اصفهان  استان  برق 
دست پروژه های انتقال نیرو و برق رسانی(

مبلغ تضمین : ۱۸,۸04,590,000 ریال
مهلت دریافت اسناد : ۱۳97/۱۱/۳0

 تاریخ انتشار : ۱۳97/۱۱/۲7
استان : اصفهان 

بهارستان  جدید  شهر  عمران   : گزار  مناقصه 
اصفهان

طبق  برقی  لوازم  خرید  بها  استعالم   : آگهی 
لیست پیوست

مهلت دریافت اسناد : ۲9/۱۱/۱۳97

تاریخ انتشار : ۱۳97/۱۱/۲7
استان : ایالم 

مناقصه گزار : گمرکات ایالم
کابل70+۱۲0*۳)مسی  بها  استعالم   : آگهی 

خشک (جهت راه اندازی دیزل ژنراتور ولوو
مهلت دریافت اسناد : ۱۳97/۱۱/۲۸ 

 تاریخ انتشار : ۱۳97/۱۱/۲7
استان : خوزستان

مناقصه گزار : فوالد خوزستان
آگهی : استعالم بها کابل ها ورساناها 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳97/۱۲/05 

 تاریخ انتشار : ۱۳97/۱۱/۲7
استان : سمنان

مناقصه گزار : راه و ترابری استان سمنان
آگهی : استعالم بها ۱-خرید وتحویل لوازم 

روشنایی محور شهمیرزاد 
روستای  حدفاصل  فوالدمحله  راهی  سه 

فوالدمحله طبق اسناد و مدارک پیوستی
۲-خرید پانل های ورودی غربی شهرستان 
تقاطع  پانل  و  سمنان   ، شاهرود  های 
غیرهمسطح مومن آباد طبق اسناد و مدارک 

پیوستی
مهلت دریافت اسناد : ۱۳97/۱۱/۳0

تاریخ انتشار : ۱۳97/۱۱/۲7
استان : کرمان

مناقصه گزار : مدیریت شعب بانک مسکن
آگهی : استعالم بها المپ وکابل طبق پیوست

مهلت دریافت اسناد :۱۳97/۱۱/۲7 

تاریخ انتشار : ۱۳97/۱۱/۲7
استان : کرمانشاه

مناقصه گزار : برق مرکزی کرمانشاه
علی  باغ  خانه  به  رسانی  برق  مناقصه   : آگهی 

اشرف خسروی و شرکا
مهلت دریافت اسناد : ۱۳97/۱۱/۳0

 تاریخ انتشار : ۱۳97/۱۱/۲7
استان : سیستان و بلوچستان 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق
آگهی : استعالم بها ۱-خرید انواع کلمپ مطابق 

مشخصات پیوست
شمالی  سردرب  میله  عدد   9000 ۲-خرید 

مطابق مشخصات پیوست 
بخار سدیم  خیابانی  عدد چراغ  ۳-خرید ۸00 

مطابق مشخصات پیوست )بدون المپ( 
ایرانشهر  شهرستان  برق  های  شبکه  4-توسعه 

بصورت دستمزدی )حجمی( 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳97/۱۱/۲7 
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فراخوان نمایشگاه جانبی بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی 
توزیع نیروی برق - لرستان

نمایشگاه جانبی بیست وچهارمین کنفرانس شبکه هاي توزیع نیروي برق روزهای 4 و ۵ اردیبهشت 
سال 1۳۹8 به همت شرکت توزیع نیروي برق استان لرستان و با همکاری و حمایت شرکت توانیر، 
سندیکاي صنعت برق ایران، انجمن مهندسین برق و الکترونیک و دانشگاه ها و سازمان ها و نهادهای 

ذیربط در دانشگاه لرستان برگزار می شود.
سندیکای صنعت برق ایران با وجود آگاهی کامل نسبت به شرایط نامناسب اقتصادی کشور و چالش های 
بخش خصوصی صنعت برق، با توجه به اهمیت و تاثیر نمایشگاه های تخصصی در ایجاد فرصت های جدید 
کسب و کار برای اعضای محترم و همچنین عالقمندی برخی از شرکت های عضو، به  منظور ارائه خدمات 
به آن  دسته از اعضا که حضور در نمایشگاه  جانبی بیست  و چهارمین کنفرانس شبکه هاي توزیع نیروي برق 
را در بهبود شرایط بنگاه های خود اثربـخش می دانند و برای حضور در آن برنامه ریزی کرده اند، مسئولیت 
برگزاری این نمایشگاه را عهده دار شده و اقدامات الزم برای تسهیل حضور شرکت های عضو سندیکا در 

نمایشگاه جانبی را به عمل آورده است.
گفتنی است هزینه هر متر مربع غرفه برای اعضای سندیکا با احتساب تخفیف ۲5 درصدی، ۳00 هزار تومان 

و برای سایر شرکت های فعال صنعت برق غیرعضو، 400 هزار تومان است.
عالقمندان جهت حضور در این نمایشگاه فرم مربوطه را تکمیل و به دبیرخانه سندیکا به شماره 66944967-
تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  و  ارسال   info@ieis.ir ایمیل  آدرس  به  یا  و  فکس   0۲۱

۳-665709۳0 داخلی ۱۱۳ یا شماره همراه 09۱90۱۱0۱۲۸ )خانم باقرپور( تماس حاصل  فرمایند.
جهت مشاهده و دریافت فرم درخواست حضور در نمایشگاه اینجا کلیک کنید.

http://www.ieis.ir/fa-news-4517.html


کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سالمت اداری اتاق 
ایران در گزارشی تحلیلی پیشنهاد داد

پیشنهادهای بخش خصوصی 
برای اصالح پیش نویس الیحه 

شفافیت
کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سالمت اداری 
اتاق ایران در دو بخش به نقد و بررسی پیش نویس 
الیحه شفافیت پرداخته و پیشنهادهای خود را با 
بهره گیری از نظرات صاحب نظران به منظور رفع 

نقاط ضعف این الیحه ارایه کرده است.

شفافیت  الیحه  پیش نویس  جاری،  سال  تابستان 
بررسی های  مرکز  در  رئیس جمهوری  دستور  به 
استراتژیک ریاست جمهوری در 5 بخش، ۸ فصل 
ریاست  حقوقی  معاونت  به  و  تدوین  ماده   ۱9۲ و 

جمهوری تحویل داده شد. 
و  تماس ها  اطالعاتی،  سازمانی،  شفافیت   
مسافرت های  اداری،  روال  از  خارج  سفارش های 
در  شفافیت  الزامات  فساد،  گزارشگری  خارجی، 
اقتصادی،  سیاسی،  شفافیت  خاص،  حوزه های 
انتظامی،  و  قضایی  اداری،  اجتماعی،  فرهنگی، 
محورهای  مهم ترین  از  اطالعاتی  امنیتی-  تقنینی، 

این الیحه است.
بر  که  بود  کرده  اعالم  پیش ازاین  رئیس جمهوری 
اساس الیحه شفافیت همه دستگاه ها باید آنچه را 
که به دست می آورند و مواردی را که خرج می کنند، 

شفاف اعالم کنند تا همه مردم از آن مطلع شوند.
کمیسیون  الیحه،  این  پیش نویس  انتشار  از  پس 
اتاق  اداری  سالمت  و  خصوصی سازی  رقابت، 
نظرات  از  بهره گیری  با  تحلیلی  گزارشی  در  ایران 
پیش نویس  این  بررسی  و  به نقد  کارشناسان، 
پرداخته و پیشنهادهای خود را به منظور رفع نقاط 
ضعف پیش نویس الیحه شفافیت ارائه کرده است.

بودن،  جدید  از  صرف نظر  گزارش،  این  اساس  بر 
مستقل  اقدام  یک  به عنوان  شفافیت  الیحه  تدوین 
بسیار حائز اهمیت است. عالوه بر این، ابتکار و دقت 
در ارائه تعاریف و تبیین تصریحی موضوعات، اتخاذ 
رویکرد جامع، ابداعات و اصالحات تقنینی و رویه ای 
در نظام حقوقی، تدبیر قابلیت دادخواهی، طراحی 
بستر پاسخگو کننده مقامات از مهم ترین نقاط قوت 

پیش نویس الیحه شفافیت است.
الیحه  پیش نویس  بررسی  و  »نقد  گزارش  در 
شفافیت« در خصوص شفافیت فرایند تصمیم گیری 

فرآیند  »شفافیت  است:  داده شده  توضیح  این گونه 
عمومی  قواعد  از  یکی  به عنوان  که  تصمیم گیری 
شفافیت در پیش نویس الیحه آمده است به معنای 
همراه کردن افراد و گروه های ذینفع مطرح شده و 
می توان آن را ما به ازای مطالبه گری و اصل مشارکت 
مردم در فرایند حاکمیت دانست تاکنون در نصوص 
قانونی نام حقوقی کشور ما به طور مشخص و صریح 
امکان سنجی نشده بود؛ الگویی که در نظام حقوق 
به طور  غربی  نظام های  از  بسیاری  در  و  بین المللی 
به طور  تأثیرگذار  اقتصادی  تصمیمات  در  خاص 
از  و  است  قرارگرفته  و طراحی  موردپذیرش  کامل 
اقتصادی،  شورای  به  می توان  آن  موفق  نمونه های 
 RCRA اجتماعی و زیست محیطی فرانسه و قانون

آمریکا اشاره کرد.«
اداری  رقابت، خصوصی سازی و سالمت  کمیسیون 
اتاق ایران در توضیح ابتکارات این پیش نویس آورده 

است:
واژگان  و  مفاهیم  به خوبی  الیحه   ۱ ماده  در   «
دچار  مخاطب  تا  است  تعریف شده  پیش نویس 
بند   ۱۸ در  واژگان  این  نشود.  ابهام  و  سردرگمی 
تعریف  خوب  قانون  ملزومات  از  که  تعریف شده 
واژگان نهفته در آن است. تعریف مفاهیم و واژگان 
می شود؛  آن  اجرای  تسهیل  و  طرح  تنقیح  موجب 
تعاریف  نبود  دلیل  به  قوانین  از  بسیاری  چراکه 
واژگان یا ابهام در تعریف آن ها از حّیزانتفاع ساقط 
و تبدیل به قوانین متروکه شده اند. دربند ۱ ماده ۱ 
برای اولین بار تعریفی از شفافیت در نظام حقوقی ما 
با استفاده از تجربیات به روز و مترقی دنیا ارائه شده 
است تا از ابهام در واژه پرهیز شود. طبق این تعریف 
باید اطالعات، صالحیت ها و عملکردها در زمان و 
باکیفیت مناسب در معرض استفاده عموم مردم یا 
می تواند  موضوع  این  بگیرد.  قرار  نظارتی  نهادهای 

و  کرده  پیشگیری  اطالعاتی  رانت های  بسیاری  از 
یکی  چراکه  کند؛  ترمیم  را  اداره  به  مردم  اعتماد 
از معیارهای اداره مطلوب دسترسی آسان مردم به 

اطالعات مربوطه اداره است.«
و  ابداعات  توضیح  در  همچنین  کمیسیون  این 
که  حقوقی  نظام  در  رویه ای  و  تقنینی  اصالحات 
تأکید  پرداخته،  آن  به  شفافیت  الیحه  پیش نویس 
کرده است: » در ماده 4 نهادهای دارای صالحیت 
شده اند  مکلف  گذاری  مقررات  یا  قانون گذاری 
برخی اطالعات را در دسترس عموم قرار دهند که 
وضع  صالحیت  قانونی  مبانی  به  می توان  ازجمله 
تصمیم گیرندگان،  دارایی  و  درآمد  صورت  مقرره، 
گرفته،  صورت  تغییرات  و  آن ها  فرزندان  و  همسر 
اطالعات راجع به سفرهای خارجی و دالیل آن ها، 
و  تصمیم گیرندگان  مخالف  و  ممتنع  موافق،  آرای 
مشروح مذاکرات اشاره کرد. با تأمل در این موارد 
این  انتشار عمومی  دریافت که در صورت  می توان 
اطالعات از بسیاری رانت ها پیشگیری شده و زمینه 
برای استناد به امور محرمانه کمرنگ می شود. اطالع 
از اموال و دارایی اشخاص مشمول و خانواده آن ها 
زمینه نزدیکی بیشتر سطح زندگی مسئوالن و مردم 
از اشخاص  بیشتر مردم  را موجب شده و شناخت 
در  می تواند  امر  این  که  دارد  دنبال  به  را  مشمول 
انتخابات سرنوشت مقامات مشمول را تغییر دهد.«

الیحه  پیش نویس  بررسی  و  نقد  گزارش  اساس  بر 
رقابت  کمیسیون  سوی  از  شده  منتشر  شفافیت 
کرده  مقرر  پیش نویس  این    ۱۳ ماده  ایران،  اتاق 
عمومی  تکلیف  و  حق  موجد  مصوبات  کلیه  که 
قابلیت طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی را ندارند و 
طبقه بندی های موجود نیز موردبازنگری قرارگرفته 

و باید توسط شورای شفافیت لغو شود.
شرح کامل 
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طرح جدید ارزی؛ راه تسویه 
بدهی ۲ میلیارد دالری عراق به 

ایران
ایران  صادرات  درصدی  رشد ۵۳  عصراقتصاد: 
به عراق در سال ۲۰18 و پیشتازی در مبادالت 
جایگزینی  توافقنامه  تحریم،  وجود  با  تجاری 
بانک های ایرانی به جای صرافی های عراقی و 
حل مشکل پیمان سپاری ارزی در سال جدید 
می تواند روند رو به رشد صادرات کاالهای ایرانی 

به این مقصد را رقم بزند.
در  عراق  به  مرکزی  بانک  کل  رییس  سفر  حاصل 
هفته گذشته توافق نامه بانکی میان ۲ کشور است 
که براساس آن جزییات شیوه پرداخت مالی بین ۲ 

کشور در مورد بدهی های ناشی از صادرات گاز و 
برق ایران به عراق مشخص شده است.

برای این منظور برپایه دستور پرداخت بانک مرکزی 
ایران بدهی پرداخت یا منتقل می شود و درآمدهای 

صادراتی نیز در همین چارچوب قرار می گیرد. 
از  توانند  می  ایرانی  صادرکنندگان  اساس  این  بر 
طریق بانک های عراقی فعالیت کنند و بانک های 
عراقی حساب  بانک های  توانند  در  نیز می  ایرانی 
دیناری و یورویی داشته باشند .  همچنین مبادالت 

گاز و نفت با این حساب ها انجام می شود.  
در این زمینه شرکت های عراقی می توانند در بانک 
های ایرانی افتتاح حساب کنند و مبادالت خود را 
بانک  رییس  این مورد  در  انجام دهند که  دینار  با 
الرشید عراق پیشقدم شد و پیشنهاد تاسیس یک 
شعبه این بانک در ایران را داد که با استقبال طرف 

ایرانی  روبرو شد.
روسیه،  با  مبادالت  برای  مالی  مناسب  راهکارهای 

 ترکیه، هند، چین و عراق
ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  کل  رییس 
پس از امضای این توافق نامه اعالم کرد با روسیه، 
 ترکیه، هند و چین به راهکارهای مناسب مالی برای 

مبادالت دست یافته  است.  
های  تحریم  از  پس  کرد  اعالم  همتی  عبدالناصر 
با  ایران  تجاری  های  محدودیت  و  آمریکا  امسال 
کشورهای همسایه و اروپایی، گشایش این مبادالت 
تجاری  مبادالت  ساز  زمینه  تواند  می  بانکی  بین 
بانک  ویژه  کانال  طریق  از  کشورها  دیگر  با  ایران 
مرکزی عراق برای تامین نیازمندی های کاالیی و 
ارزی کشور با ریسک کمتر باشد. مشکل انتقال ارز 
نیز با این سازوکار در مورد عراق که به عنوان یکی 
جذاب  مقاصد  از  و  کشور  مهم  تجاری  شرکای  از 

صادراتی کاالهای ایرانی است مرتفع می شود.
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صادرات ۲۰ میلیارد دالری 
خدمات فنی و مهندسی 

نائب  و  نمایندگان  فصل تجارت - عضو هیئت 
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی 
خدمات  دالری  میلیارد   ۲۰ صادرات  از  ایران 
فنی و مهندسی طی ۲4 ساله گذشته در کشور 

خبرداد. 
رادیو  ابریشم«  »راه  برنامه  در  صالحی  حمیدرضا 
مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  افزود:  اقتصاد 
اشتغالزایی،  باعث  کاالیی  بخش  توسعه  بر  عالوه  
بهبود تراز تجاری و رشد اقتصادی کشورها می شود.

وی همچنین اظهارداشت: خوشبختانه ایران در این 
بخش از توان و ظرفیت بسیار باالیی برخوردار است.
کمیسیون  رئیس  نائب  و  نمایندگان  هیئت  عضو 
توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: جمهوری 
دالر  میلیارد   ۲0 تاکنون   ۱۳7۳ سال  از  اسالمی 
سهم  و  داشته  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات 
مورد  های صادراتی  پروژه  در  از کشور  که  کاالیی 
استفاده قرار گرفته تنها در حد 900 میلیون دالر 

بوده است.
داخل  تولید  کاالهای  حجم  افزود:  ادامه  در  وی 
باید  صادراتی  های  پروژه  اجرای  در  مصرف  جهت 

افزایش پیدا کند زیرا این حجم در حال حاضر قابل 
توجه نیست.

باید  داخل  ساخت  کاالهای  داشت:  بیان  صالحی 
رقابتی باشد تا بتواند در پروژههای مورد اجرا توسط 

ایرانیها در خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین در خصوص مشوقها و جوایز صادراتی 
در ایران به رادیو اقتصاد افزود: سالهاست که خبری 
و  نیست  کشور  در  صادراتی  جوایز  پرداخت  از 

بطورکلی تعطیل شده است.
کمیسیون  رئیس  نائب  و  نمایندگان  هیئت  عضو 
اظهارداشت:  ایران  بازرگانی  اتاق  صادرات  توسعه 
سال گذشته اعتبار خوبی برای پرداخت مشوقها و 
در  ولی  یافت  اختصاص  بودجه  در  جوایز صادراتی 

عمل محقق نشد.
قالب  در  سال  هر  صادراتی  مشوقهای  گفت:  وی 
بستههای صادراتی همچون کمک به هزینه وامهای 
صادراتی، نمایشگاهی و اعزام هیئتها، تبلیغات، ثبت 
برند در کشورهای هدف، خدمات فنی و مهندسی و 

غیره اعالم می شود.
مشوق  عدد  یادآورشد:  اقتصاد  رادیو  به  صالحی 
های صادراتی اعالمی یا متناسب نیست که منجر 
مواقع  از  برخی  یا در  و  به کارآمدی صادرات شود 
پیدا  تحقق  عمل  در  مزبور  های  مشوق  بطورکلی 

نمی کند.
برنامه »راه ابریشم« کاری از گروه صنعت و بازرگانی 
به تهیه کنندگی مهرگان سوادکوهی یکشنبه، سه 
شنبه و پنجشنبه ساعت ۱6,۳0 به مدت ۲5 دقیقه 
بخش  نفع  به  الملل  بین  تجارت  توسعه  هدف  با 
صادرات به ویژه صادرات غیر نفتی و معرفی مقصد 
های مناسب صادراتی کشور از رادیو اقتصاد پخش 
فایل صوتی  دریافت  برای  می توانند  مندان  وعالقه 

برنامه به سایت این رادیو مراجعه کنند. 
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بایـد  پاریـس  موافقت نامـه  در  ایـران  تعهـدات 
باشـد تحریم هـا  همـه  برداشـتن  بـه  مشـروط 

احسـان خاندوزی اسـتاد دانشـگاه عالمه طباطبایی 
خبرگـزاری  اقتصـادی  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در 
فـارس، بـا اشـاره بـه موضـوع موافقت نامـه پاریس 
کـه ایـن روزهـا دوبـاره در دسـتور کار نماینـدگان 
مجلـس قـرار گرفتـه اسـت، گفت: ایـن موافقتنامـه 
از دو جهـت قابـل بررسـی اسـت کـه رویکـرد اول 
بـه  بایـد  اسـت کـه  مالحظـات زیسـت محیطـی 
آن توجـه ویـژه ای کـرد و بایـد اثـرات مخـرب آن 
را کاهـش داد. امـا موضـوع دیگـر کـه بسـیار حائز 
اهمیت و محل مناقشـه اسـت، موضوعات اقتصادی 
ایـن موافقت نامـه اسـت و اینکه بایـد ببینیم ما چه 
تعهداتـی را در قبـال اجرای ایـن موافقت نامه انجام 

می دهیـم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه عمـده موافقت نامه هـا در 
ایـن الیـه دوم اسـت، گفـت:  خوشـبختانه در ایـن 
کنوانسـیون اعـالم شـده اسـت کـه تعهـدات بایـد 
از سـوی خـود کشـورها داده شـود و ایـن تعهـدات 
بـه صـورت دیکتـه شـده از سـوی این کنوانسـیون 
تعهـدات  می توانیـم  مـا  شـرایط  ایـن  در  نیسـت. 
مشـکالت  و  اسـت  مـا  تـوان  در  کـه  معقولـی 
اقتصـادی نیـز بـرای مـا ایجـاد نمی کنـد بدهیـم و 
آن را اجرایـی کنیـم. خانـدوزی افـزود: متاسـفانه 
در پیش نویـس سـند ملـی NDC می بینیـم کـه 
کارشناسـان بسـیار سـخت گیرانه ایـن تعهـدات را 
داده انـد بـه طوریکـه در وهله اول بـدون هیچ پیش 
شـرطی قبول کرده ایـم 4 درصد از انتشـار گازهای 
گلخانـه ای را کاهـش دهیـم و در وهلـه بعـد این 4 

درصـد را بـه ۱۲ درصـد می رسـانیم.
ایـن اسـتاد دانشـگاه عالمـه طباطبایی بـا تاکید بر 
اینکـه اجـرای چنیـن تعهداتـی بـر روی بخش های 

انـرژی، حمـل و نقـل و نفـت و گاز مـا تاثیـر منفی 
می گـذارد، گفـت: در ایـن صـورت اگـر بخواهیـم 
ایـن تعهـدات را اجرایـی کنیـم اقتصاد ایـران دچار 
مشـکل می شـود بنابراین اصال صالح نیسـت چنین 

تعهداتـی را ارائـه کنیـم و بـه آن پایبند باشـیم.
خانـدوزی بـا اشـاره بـه اینکه بـرای اجرایی شـدن 
هزینـه  دالر  میلیـارد   ۱7 بایـد  نخسـت  تعهـدات 
کنیـم، گفـت: تامیـن ایـن مقـدار در شـرایط فعلی 
امـکان پذیر نیسـت و اصـال توانایی تامیـن این رقم 
را نداریـم چه برسـد به اینکه بخواهیـم 5۲ میلیارد 
دالر را بـه منظـور کاهـش ۱۲ درصـدی گازهـای 

گلخانـه ای هزینـه کنیم.
وی بـا تاکیـد بر اینکه ۱۸0 کشـور به ایـن معاهده 
پیوسـته و یـا در حـال پیوسـتن هسـتند، گفـت: 
اینکـه مـا کال از ایـن معاهـده کنـار بکشـیم اصـال 
منافـع  بـرای  آن  از  می توانیـم  و  نیسـت  درسـت 
ملـی خودمـان اسـتفاده کنیـم. بـه طوری کـه اوال 
در پیـش نویـس تعهـدات خـود هیچ تعهد سـختی 
را نگذاریـم و ثانیـا: بگوییـم اگـر همـه تحریم هـا 
برداشـته شـد و امکانات تکنولـوژی در اختیار مردم 
قـرار گرفتـه شـد و تامیـن مالـی شـدیم می توانیم 
آنـگاه مثـال 4 درصـد از انتشـار گازهـای گلخانه ای 
را کاهـش دهیـم. بـه عبـارت دیگر، تعهـد خودمان 
و  هسـته ای  تحریم هـای  همـه  برداشـتن  بـه  را 
غیرهسـته ای مشـروط کنیـم. مـا نبایـد هرگز خود 
را متعهـد بـه چیـزی کنیـم کـه در توان مان نیسـت.

ایـن اسـتاد دانشـگاه عالمـه طباطبایـی در پایـان 
گفـت: عربسـتان و قطـر بسـیار منطقـی بـا ایـن 
موضـوع برخـورد کردنـد و تعهداتـی را دادنـد کـه 
قابـل ارزیابـی نیسـت و مـا می توانیـم از ایـن روش 
قابـل  کـه  بدهیـم  را  تعهداتـی  و  کنیـم  اسـتفاده 

ارزیابـی نیسـت.

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی در گفت وگو با فارس:

تعهدات ایران در موافقت نامه پاریس باید مشروط به برداشتن همه 
تحریم ها باشد

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی با تاکید بر اینکه نباید در پیش نویس تعهدات خود برای پیوستن 
به موافقت نامه پاریس هیچ تعهد سختی بگذاریم که در توان مان نیست،گفت: تعهد خودمان را به 

برداشتن همه تحریم های هسته ای و غیرهسته ای مشروط کنیم.
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نویسنده: سیدکامران باقری
مشاور مدیریت نوآوری

نوآورانه دست کم  اقدامات  بیشتر  شرکت ها در 
با دو دسته خطر روبه رو هستند. دسته نخست، 
مثال  ماهوی هستند،  و  فنی  از جنس  خطراتی 
آیا می توان این ایده اولیه را در محدوده زمانی 
و هزینه ای پیش بینی شده به نتیجه رساند؟ آیا 

شرکت از تخصص و امکانات الزم برای انجام این 
کار برخوردار است؟ آیا شرکت می تواند فرآیند 
تولید جدید را با موفقیت پیاده سازی کند؟ آیا 
موجود شرکت  توانمندی های  با  خدمت جدید 
قابل ارائه است؟ نوآوری با این خطرات عجین 
خطرات،  این  با  مواجهه  در  شرکت ها  و  است 
در  خود  صددرصدی  موفقیت  از  نمی توانند 

مطمئن  نوآورانه  اقدامات  و  پروژه ها  پیشبرد 
راه  ایده های جدید در طول  از  باشند. بسیاری 
به دلیل برخورد با خطراتی از این دست به کلی 

متوقف و کنار گذاشته شده اند.
 نوآوری ایمن!

دسته دوم از خطرات در حوزه ارزش آفرینی و کسب 
بازار  ارزش است. اگر فناوری یا محصول جدید به 
عرضه شد، آیا در بازار مورد استقبال قرار می گیرد؟ 
آیا  شد،  تعریف  شرکت  توسط  جدید  خدمت  اگر 
مشتریان حاضرند بابت دریافت آن بهای تعیین شده 
تغییر  شرکت  کسب وکار  مدل  اگر  بپردازند؟  را 
به راستی  ارزش پیشنهادی طراحی شده  آیا  کرد، 
برای مشتریان ارزشمند خواهد بود؟ این خطر که 
نوآورانه  پروژه های  موفق  اجرای  از  بعد  شرکت ها 
نتوانند ارزش مناسب را برای مشتری بیافرینند یا 
کنند،  تصاحب  را  ارزش خلق شده  از  کافی  مقدار 
شاید  یعنی  دارد.  و  داشته  وجود  بازار  در  همواره 
عرضه موفق یک محصول یا خدمت جدید به بازار 

نتواند برای شرکت سودآور باشد.
تقریبا همه شرکت های ایرانی با خطرات دسته دوم 
یا همان خطرات حوزه ارزش آفرینی و کسب ارزش 
دل ربایی  و  بازار  در  موفقیت  دارند.  کامل  آشنایی 
اهالی  نیست.  تضمین شده  هیچ گاه  مشتریان  از 
باید  که  می دانند  خوبی  به  مدیران  و  کسب وکار 
برای پیروزی در بازار برنامه ریزی کرد و سناریوهای 
می پذیرند  وجود  این  با  گرفت.  نظر  در  را  مختلف 
که شاید در بازار کارها آن گونه که باید پیش نرود. 
تاثیر  بازار  عوامل بسیاری بر موفقیت شرکت ها در 
می گذارند که برخی از آنها، به ویژه در بازار ایران، از 
قبل قابل پیش بینی نیستند. استیو بالنک، کارآفرین 
مشهور دره سیلیکون، این پدیده را این گونه وصف 
نخستین  نمی تواند  تجاری  طرح  »هیچ  می کند: 

رویارویی با مشتری را تاب آورد.«
نوآوری  خطرهای  نخست  دسته  وجود،  این  با 
زیرا  ناآشناست  ایرانی  از شرکت های  بسیاری  برای 
بر  را  خود  محصوالت  شرکت ها،  این  از  بسیاری 
اساس طراحی انجام شده توسط شرکت های صاحب 
محصوالت  این  می کنند.  تولید  خارجی  فناوری 
و  طراحی  جهان  از  دیگری  نقاط  در  این  از  پیش 
تولید شده اند و تردیدی در امکان پذیری فنی آنها 
بر  موارد  بیشتر  در  هم  تولید  فرآیند  ندارد.  وجود 
اساس نسخه تجویزی همان شرکت صاحب فناوری 
یا مستقیما توسط همان شرکت به پا می شود. این 
به  نزدیک  نکند  کار  عمل  در  نسخه  این  که  خطر 
شرکت  از  ایرانی  شرکت های  معموال  است.  صفر 
قبلی  کارخانه های  که  می خواهند  فناوری  صاحب 
ساخت محصول را به آنها نشان دهند تا از اجرایی 
بودن آن صددرصد مطمئن شوند. البته گاهی همان 
محصوالت و فرآیندها با توجه به شرایط آب وهوایی 
اصالحاتی  و  تغییرات  به  ایران  بازار  ویژگی های  یا 
اندک نیاز دارند که انجام آنها از نظر فنی کار دشوار 
را شرکت های  نوآوری  بنابراین  نیست.  پرخطری  و 
آنها  را  اول  نوع  خطر  و  می دادند  انجام  خارجی 
می پذیرفتند و شرکت های ایرانی در عمل با خطرات 

فنی نوآوری کمتر درگیر می شدند.
ساخت و راه اندازی خط تولید یا یک واحد فرآیندی 
بر اساس طراحی مفهومی و پایه یک شرکت صاحب 
تولید  نداشت.  زیادی  فنی  خطر  خارجی  فناوری 
امتیاز فناوری  محصول طراحی شده توسط صاحب 
فنی  نظر  از  هم  تولیدی  چنین خط  از  استفاده  با 
با خطرات  مواجهه  بود. عدم  تقریبا کاری کم خطر 
دسته اول باعث شده که بیشتر شرکت های ایرانی 
آمادگی ذهنی و سازمانی برای پذیرش خطرات فنی 

پروژه های نوآورانه را نداشته باشند.

چرا شرکت های ایرانی نوآوری نمی کنند؟

نوآوری ایمن!
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نگاه آخر

مراسم وداع با شهدای حادثه تروریستی زاهدان
مراسم وداع با شهدای حادثه تروریستی زاهدان 

شامگاه جمعه ۲6 بهمن ۹7 در حسینیه شهدای بسیج اصفهان برگزار شد.

https://www.farsnews.com/photo/13971126000781/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86
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