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دو خطای سیاست گذار اقتصادی

اشکان رسولیان/ دنیای اقتصاد
می گویند اگر دانشمندان تئوری ها را مقدس 
نمی توانست  هیچ گاه  علم  می کردند  فرض 
پیشرفت کند. تصور کنید اگر تغییرات درک 
نمی شد و راه حل ها در برابر مسائل جدید به روز 
نمی شد، چه اتفاقاتی برای زندگی انسان ها رخ 
می داد. یکی از تفاوت های بارز تحقیقات علمی 
موفق  محققان  است.  نهفته  نکته  همین  در 
و  هستند  خود  نادرست  برداشت های  مراقب 
همواره سعی می کنند خالف تئوری های خود 

را اثبات کنند.
از  بسـیاری  کـه  هسـت  هـم  دلیـل  همیـن  بـه 
دانسـته ها و مفروضـات علمـی در طـول تاریـخ 
تغییـر کـرده و بسـیاری از محتومـات گذشـته، 
شـده اند.  رد  حتـی  و  ندارنـد  قطعیـت  امـروز 
جـدا  علمـی  تافتـه  ایـن  از  هـم  اقتصـاد  علـم 
اقتصـادی  یافته هـای  از  بسـیاری  نیسـت.  بافتـه 
بـه حاشـیه رفتـه  امـروز  و تجویزهـای گذشـته 
اسـت و اقتصاددانـان پذیرفته انـد که آن مسـیرها 

مشاهده متن کامل

با تاکید هیات مدیره سندیکا صورت می گیرد؛ 

پیـگیری مجـدد اولـویت بنـدی 
قـراردادها از شـرکت تـوانیر  

از  قراردادها  اولویت بندی  مجدد  پیگیری 
2 ............................................ شرکت توانیر

تبعات بخشنامه بانک مرکزی در زمینه تمدید 
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وضعیت  ارزیابی  خصوص  در  نظرسنجی 
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نقدی بر تصویب عجوالنه الیحه اصالح قانون 
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تولیدکنندگان  از  نیرو  وزارت  حمایت 
4 .........تجهیزات برق در منطقه آزاد اروند

دولت  حمایت  و  خصوصی  بخش  همراهی 
5 ......... بزرگ ترین سد دفاعی کشور است

را  واقعی  اصالحات  ظرفیت های  صفر  حذف 
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با تاکید هیات مدیره سندیکا صورت می گیرد؛ 

پیگیری مجدد اولویت بندی 
قراردادها از شرکت توانیر  

پنجاه و ششمین جلسه دوره هفتم هیات مدیره 
سندیکای صنعت برق ایران، دهم شهریور سال 
ابتدای  در  برگزار شد.  جاری در محل سندیکا 
جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در طول 
دو هفته اخیر توسط دبیر سندیکا ارائه شد. انجام 
هماهنگی های الزم با اتاق بازرگانی برای برگزاری 
مجمع در تاریخ 25 شهریور ماه و انتشار آگهی 

در  فوق العاده  و  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
عملکرد  گزارش  تهیه  اقتصاد،  دنیای  روزنامه 
ارائه آن به هیات مدیره و  و صورت های مالی و 
بازرس، ابالغ فهرست بهای توزیع با پیگیری ها 
و همکاری سندیکا، پیگیری موضوع اوراق خزانه 
قرار  و  تشکل ها  هماهنگی  شورای  در  اسالمی 
تعامل  نهاد  کار  دستور  در  موضوع  این  گرفتن 

بخشی از گزارش دبیر سندیکا بود. 
در ادامه جلسه گزارشی از راه اندازی سیستم ویدئو 
به  اعضا  با  ارتباط  کنفرانس سندیکا جهت تسهیل 

ویژه اعضای مستقر در استان ها و همچنین برگزاری 
ارائه شد و آقای مهندس بردبار  اثرگذارتر جلسات 
هزینه های اولیه مرتبط با راه اندازی ویدئو کنفرانس 

سندیکا را متقبل شدند. 
در ادامه جلسه با توجه به اینکه موضوع مشکالت 
جلسه  دستور  در  خزانه،  اسناد  اوراق  به  مربوط 
حقوقی  کمیته  شد  مقرر  گرفته،  قرار  تعامل  نهاد 
در  و  تهیه  خصوص  این  در  را  خود  پیشنهادات 
در  طرح  جهت  تا  دهد  قرار  مدیره  هیات  اختیار 
نهاد تعامل در اختیار شورای هماهنگی قرار گیرد. 
همچنین با توجه به نرخ تنزیل اوراق خزانه و اینکه 
کارفرمایان موظف به پرداخت مابه التفاوت مطالبات 
شرکت های سازنده و پیمانکار با بهای اوراق خزانه 
شد  مقرر  هستند،  کنونی  تنزیل  نرخ  به  توجه  با 
پیگیری های الزم برای شفاف سازی و روشن کردن 
اوراق خزانه صورت  از  بهره گیری شرکت ها  شرایط 

پذیرد.  
تجهیزات  از  برخی  قیمت گذاری  بررسی شیوه های 
از سوی سازندگان محور بعدی جلسه بود، با توجه 
مساله ساز  پیمانکاران  برای  موضوع  این  اینکه  به 
حمایت  کمیته  هماهنگی  با  شد  مقرر  است،  شده 
سازندگان  بین  مشترکی  جلسه  داخل  ساخت  از 
تجهیزات مربوطه و شرکت های پیمانکار به منظور 
از  دست  این  قیمت گذاری  شیوه های  شفاف سازی 
تدوین  شد  مقرر  همچنین  شود.  برگزار  تجهیزات 
با  برق،  صنعت  تجهیزات  قیمت  تعیین  مبانی 
همکاری کمیته پیمانکاران پست و کمیته حقوقی 
در دستور کار کمیته سازندگان قرار گیرد و خروجی 
آن به هیات مدیره ارائه شود. همچنین تاکید شد 
سندیکا،  توسط  موضوع  جمع بندی  از  پس  که 
پیگیری های الزم از شورای رقابت و سازمان حمایت 
و  صحیح  قیمت گذاری  برای  مصرف کنندگان  از 

صورت  برق  صنعت  انحصاری  کاالهای  منصفانه 
پذیرد. 

مورد  توزیع  بهای  فهرست  ابالغ  موضوع  ادامه  در 
بررسی قرار گرفت و مقرر شد دبیرخانه سندیکا به 
صورت مستمر مسائل مربوط به فهرست بها را رصد 
کرده و نتیجه را به صورت دوره ای به هیات مدیره 
گزارش دهد. همچنین مقرر شد موضوعات کلیدی 
مانند بخشنامه جبرانی ارز حوزه توزیع، اولویت بندی 
قراردادها و قرارداد تیپ مجددا از شرکت توانیر و 

وزارت نیرو پیگیری شود. 
دستاوردهای  و  اقدامات  اهم  از  گزارشی  ارائه 
و  پژوهش  معاون  توسط   1397 سال  در  سندیکا 
در  بود.  جلسه  بعدی  محور  سندیکا  برنامه ریزی 
این گزارش به مکاتبات و جلسات و اقدامات انجام 
تیپ،  قرارداد  مطالبات،  پیگیری  راستای  در  شده 
قراردادهای متوقف، کارگروه های مشترک با وزارت 
نیرو، توانیر و مجلس، موضوعات مالیات، بیمه تامین 
اجتماعی، قراردادها، توسعه صادرات، فهرست بها، 
دانش  شرکت های  و  داخل  ساخت  از  حمایت 
انرژی های  صالحیت،  تشخیص  و  ارزیابی  بنیان، 
منافع  پیگیری  تخصصی،  کمیته های  تجدیدپذیر، 
از  ای  خالصه  سندیکا،  رسانه های  طریق  از  اعضا 
اقدامات و برنامه های سندیکا اشاره شد. همچنین 
گزارشی از درآمدها و هزینه های سندیکا در سال 
97 و همچنین برنامه و بودجه پیش بینی شده برای 
ارائه و مورد بررسی  سال 98 توسط دبیر سندیکا 

قرار گرفت. 
دبیرخانه،  گزارش  بررسی  از  پس  جلسه  پایان  در 
و   97 سال  مالی  صورت های  و  عملکرد  گزارش 
برنامه بودجه سال جاری به تصویب رسید و مقرر 
شد هماهنگی های مقتضی جهت ارائه به بازرس و 

مجمع عمومی صورت پذیرد.
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نظرسنجی در خصوص ارزیابی 
وضعیت شرکت ها در نیمه اول 

سال 1398
ایران  برق  پژوهشی سندیکای صنعت  معاونت 
عضو  شرکت های  عامل  مدیران  از  نامه ای  طی 
درخواست کرد در نظرسنجی مربوط به ارزیابی 
 1398 سال  اول  نیمه  در  شرکت ها  وضعیت 

شرکت کنند. 
در ابتدای این نامه آمده است، از جمله ماموریت های 
کشور،  اجرایی  دستگاه های  با  تعامل  در  سندیکا 
انعکاس وضعیت کسب وکارهای شرکت های عضو و 
پیگیری حل مشکالت و چالش های پیش روی آنان، 

بصورت مستند و با اتکاء به داده های آماری است.
پژوهشی  معاونت  که  است  شده  عنوان  ادامه  در 
مستمر  پایش  به منظور  پرسشنامه ای  سندیکا، 
وضعیت کسب و کارهای صنعت برق تدوین کرده و 
را  نظرسنجی  این  از  حاصل  گزارش  دارد  نظر  در 
به ارگان های تصمیم گیر کشور در دولت و مجلس 

شورای اسالمی منعکس کند.
در  سندیکا  تاثیرگذاری  اینکه  به  عنایت  با  لذا 
خصوصی  بخش  خواسته های  و  مطالبات  پیشبرد 
صنعت برق، منوط به مشارکت حداکثری اعضا در 
ارائه اطالعات است ، از اعضا درخواست شده است 
تاریخ  تا  حداکثر  و  تکمیل  را  پیوست  پرسشنامه 
98/07/03 به دبیرخانه سندیکا فکس یا به آدرس 

ایمیل info@ieis.ir ارسال کنند. 
نزد  اعضا  ارسالی  اطالعات  که  است  ذکر  شایان 
دبیرخانه سندیکا کاماًل محرمانه بوده و از داده های 
آماری  گزارش های  تدوین  برای  صرفاً  دریافتی 

بصورت عمومی استفاده می شود.

یادداشت عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیسیون 
صنایع اتاق ایران

تبعات بخشنامه بانک 
مرکزی در زمینه تمدید 

ضمانت نامه های بانکی
بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 98.158848 
بانکی  ضمانت نامه های  تمدید   98.5.12 مورخ 
برای بنگاه های اقتصادی را مستلزم اخذ گواهی 
مستقیم  مالیاتهای  قانون   186 ماده   1 تبصره 
نموده است که عمال از نظر فعاالن اقصادی نه 
تنها کمکی به رونق تولید نمی کند بلکه باعث 
مانع  اشتغال،  کاهش  بانکی،  معوقات  افزایش 

تولید و عدم وصول مالیات نیز می شود.
 98.158848 شماره  بخشنامه  طی  مرکزی  بانک 
مورخ 98.5.12 تمدید ضمانت نامه های بانکی برای 
بنگاه های اقتصادی را مستلزم اخذ گواهی تبصره 1 
ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم نموده است که 
عمال از نظر فعاالن اقصادی نه تنها کمکی به رونق 
بانکی،  معوقات  افزایش  باعث  بلکه  نمی کند  تولید 
مالیات  وصول  عدم  و  تولید  مانع  اشتغال،  کاهش 

نیز می شود.
ارائه  زمان  در  بانک ها   186 ماده   1 تبصره  طبق 
شده  تعیین  سقف  به  توجه  با  تسهیالت  هرگونه 
به دریافت  برای اشخاص حقوقی و حقیقی مکلف 
مالیاتی  امور  سازمان  از   186 ماده  گواهی نامه 
هستند، بنابر این اگر بنگاهی شرایط الزم را برای 
طبیعی  بطور  باشد  نداشته  فوق  گواهی نامه  اخذ 
نخواهد  را  بانکی  تسهیالت  هرگونه  دریافت  امکان 
داشته و درعمل نیز نمی تواند در مناقصه ای شرکت 
با  قانون  این  از مشکالت  فارغ  نماید.  کار  و جذب 
توجه به شرایط فعلی اقتصادی و مشکالت عدیده 
اینجای کار طبق قانون عمل  تا  بنگاه های تولیدی 
شده و تعهدی نیز برای بنگاه های اقتصادی بوجود 
برای  ماده  این  رعایت  با  همینکه  اما  است  نیامده 
فعال اقتصادی ضمانتنامه صادر شده و منجر به عقد 
قرارداد با کارفرما می شود، برای وی تعهد ایجاد شده 
و بنگاه اقتصادی با انجام هزینه های متفاوت نسبت 
به تولید موضوع قرارداد اقدام می کند. حال چنانچه 
در طی مراحل انجام پروژه نیاز به تمدید ضمانتنامه 
بانکی باشد و از طرفی در این فاصله بنگاه اقتصادی 
مالیاتی( شده،  سازمان  )ازنظر  قطعی  بدهی  دارای 
نسبت به ان اعتراض داشته و به هیات ماده 251 
امکان تمدید ضمانتنامه وجود  باشد  شکایت کرده 

نداشته و عمال تبعات زیر را در برخواهد داشت.

بانک  و  شده  ضبط  اقتصادی  بنگاه  1.ضمانت نامه 
به  ضمانت نامه  وجه  واریز  به  نسبت  است  مکلف 
حساب ذینفع اقدام و عینا مبلغ واریزی را به حساب 
بدهکار متعهد )بنگاه اقتصادی فعال( منظور و طلب 
تامین  توانایی متعهد در  بدلیل عدم  نماید و عمال 
وجه، بنگاه اقتصادی فعال به بنگاه اقتصادی بدهکار 

تبدیل می شود.
باعث  عمال  و  شده  متوقف  پروژه  اقدام  این  2.با 
بیکاری شاغلین پروژه و از دست رفتن اشتغال که 
از اصلی ترین نیازهای کشور در شرایط فعلی است، 

می شود.
3.کارفرما مجدا بایستی نسبت به برگزاری مناقصه 
اقدام نموده و در عمل محصول تولیدی در جریان 
ساخت بنگاه که برای آن منابع مالی و انسانی هزینه 
شده و سرمایه ملی است به ضایعات تبدیل شده و 

پروژه مجدا با هزینه و زمان بیشتری اجرا شود.
ضمانتنامه  تمدید  محل  از  دیروز  تا  که  4.بانکی 
کسب  سود  شده  بلوکه  وجه  از  و  دریافت  کارمزد 
می کرده، معوقاتش افزایش یافته و تبعات بعدی را 

به دنبال دارد.
محترم  مدیران  چرا  اینجاست  اساسی  سوال  حال 
بدون  مرکزی  بانک  در  بخشنامه  این  کننده  صادر 
کسب نظر ریاست محترم این بانک و برخالف مواد 
بخشنامه  کار،  و  کسب  محیط  بهبود  قانون   3 2و 
معاونت  و  جمهوری  ریاست  محترم  اول  معاون 
محترم حقوقی ریاست جمهور بدون نظرخواهی از 
اتاق ها و تشکل های بخش خصوصی این بخشنامه را 
صادر و ابالغ کردند؟ آیا با تحمل اندکی صبر و اخذ 

نظرات کارشناسی تصمیم بهتری گرفته نمی شد؟
این  سریع  ابطال  خصوصی  بخش  فعاالن  تقاضای 
فضای  بهبود  مستمر  قانون  به  عمل  و  بخشنامه 

کسب و کار است.

http://www.ieis.ir/fa-news-4728.html
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یادداشت محسن جالل پور

نقدی بر تصویب عجوالنه الیحه 
اصالح قانون تجارت در مجلس

از  انتقاد  یادداشتی ضمن  در  محسن جالل پور 
تجارت  قانون  اصال  به  دولت  و  رویکرد مجلس 
نوشته است: چیزی که نیاز امروز تجارت کشور 
است، یک قانون جامع تجارت است و آنچه این 
روزها موجب نگرانی شده این است که نباید این 
قانون در زمان بسیار کوتاه و عجوالنه اصالح و 

مصوب شود.
چیزی که نیاز امروز تجارت کشور است، یک قانون 
جامع تجارت است و آنچه این روزها موجب نگرانی 
شده این است که نباید این قانون در زمان بسیار 

کوتاه و عجوالنه اصالح و مصوب شود.

قانون تجارت ایران که بیش از 85 سال از تدوین 
نیازهای روز  امروز دیگر پاسخگوی  آن می گذرد و 
نیست، حدود 14 سال است که در  اقتصاد کشور 
انتظار تدوین نسخه جدید خود به مجلس و شورای 
نگهبان چشم دوخته است. از همان روزهای نخست 
که وارد اتاق بازرگانی شدم، بحث قانون تجارت در 
ضمن  خصوصی  بخش  فعاالن  بود.  مطرح  کشور 
اینکه همواره اعتقاد داشتند قانون تجارت به اصالح 
و بازنگری نیاز دارد و باید در قالب یک قانون جامع 
این  که  بودند  باور  این  بر  همیشه  شود،  پی ریزی 
قانون باید در چارچوب یک کار کاماًل کارشناسی، 

علمی و تجربی تدوین شود.
تجربه بسیاری از کشورها حکایت از آن دارد که آنها 
معموالً قوانین را به صورت موقت تدوین و برای یک 
مدت کوتاه اجرایی می کنند و بعد از یافتن و برطرف 
کردن نواقص این قوانین، یک قانون جامع و نهایی را 
به تصویب می رسانند. فعاالن اقتصادی معتقدند این 
پروسه حداقل در مورد قانون تجارت باید در کشور 
عملیاتی شود، زیرا قانون تجارت قانونی نیست که 
بتواند با سرعت و با یک نگاه عجوالنه جلو برود. این 
قانون سال هاست در کشور مسکوت مانده و هیچ گاه 
هم تصویب نشده است. آنچه در مورد قانون تجارت 
است؛  طوالنی مدت  در  آن  تأثیرگذاری  است،  مهم 
به گونه ای که به عنوان راهنما و پیشران در مباحث 

اقتصادی عمل کند.
که  است  اهمیت  حائز  بسیار  موضوع  این  بنابراین 
اجرایی  و  علمی  کار  یک  قالب  در  تجارت  قانون 
و  صاحب نظران  سیاست گذاران،  کار  دستور  در 
یاد دارم در دوره ای که  به  قرار گیرد.  اقتصاددانان 
نایب رئیس اتاق بازرگانی بودم و به مجلس رفت وآمد 
خطاب  می شد،  که  تجارت  قانون  بحث  داشتم، 
می کردم،  عرض  اقتصادی  فعاالن  و  نمایندگان  به 

بهترین اقدامی که در جهت تدوین این قانون باید 
صورت بگیرد، این است که این قانون ابتدا به صورت 
مواد  و  بندها  برخی  جانمایی  با  موقت  قانون  یک 
همخوان با فضای اقتصادی کشور در طول چند ماه 
یا حداقل یک مدت زمان مشخص در معرض عموم 
قرار گیرد. بعد از گذر از این دوران، با تطبیق شرایط 
و  داخل  عرصه  در  کشور  تجارت  و  اقتصاد  موجود 
خارج کشور، عیوب و نواقص آن شناسایی و نهایتاً 

به یک قانون نهایی تبدیل و مصوب شد.
آنچه محرز و آشکار است اینکه روال قوانین تجاری 
در  است.  شده  متفاوت  قبل  دهه های  با  کشور 
دهه های گذشته از قوانینی مانند تجارت الکترونیک 
باب  امروز در حوزه تجارت در دنیا  و شرایطی که 
قانون  که  سال ها  آن  در  نبود.  خبری  است  شده 
تجارت جمع بندی شد، تنها وسایل ارتباطی تلفن و 
تلگراف بود اما امروز به صورت لحظه ای اطالعات رد 
و بدل می شود. این موضوع نشان می دهد که شرایط 
در حال تغییر است و قوانین مربوط به تجارت نیز 

از این امر مستثنا نیستند.
بنابراین در یک جمع بندی باید گفت چیزی که نیاز 
امروز تجارت کشور است، یک قانون جامع تجارت 
است و آنچه این روزها موجب نگرانی شده این است 
که نباید این قانون در زمان بسیار کوتاه و عجوالنه 
اصالح و مصوب شود. بر اساس ارزیابی ها 109 ماده 
از چند ساعت تصویب شده و  این قانون در کمتر 
این موضوع برای فعاالن اقتصادی نگران کننده شده 
برای  باید  قانونی که  است که  این در حالی  است. 
مدت های مدیدی تجارت کشور را راهبری و مسائل 
فضای  یک  در  نباید  کند،  حل وفصل  را  تجاری 
غیرعلمی و غیر کارشناسی تصویب و مصوب شود. 
زیرا در این شرایط نه تنها مشکالت کاهش نمی یابد، 
بلکه به مشکالت تجاری کشور نیز افزوده می شود.

حمایت وزارت نیرو از 
تولیدکنندگان تجهیزات برق در 

منطقه آزاد اروند
کارخانجات  احداث  و  راه اندازی  از  نیرو  وزارت 
تولید تجهیزات صنعت برق در منطقه آزاد اروند 

حمایت می کند.
نیرو)پاون(،  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون  "همایون حائری" 
استان  به  خود  گذشته  روز  سفر  حاشیه  در  انرژی 
استان  در  اروند  آزاد  منطقه  گفت:  خوزستان 
سرمایه گذاری  برای  فراوانی  ظرفیت  خوزستان 
داشته و این قابلیت را دارد تا بسیاری از تجهیزات 
و قطعات مورد نیاز صنعت برق در این منطقه تولید 

شود.
با  مرتبط  تکنولوژی های  افزود:  نیرو  وزیر  معاون 
توربین نیروگاه های بخار، گاز و برق آبی، کنتورهای 
و  برق  توزیع  و  انتقال  شبکه های  تجهیزات  برق، 
از  برق،  ایستگاه های  و  پست ها  با  مرتبط  قطعات 
جمله بخش های مرتبط با صنعت برق برای تولید 
گشایشی  تا  می آید  به شمار  اروند  آزاد  منطقه  در 
برای ورود و جذب سرمایه گذار در این عرصه باشد.

حائری تصریح کرد: خوزستان و منطقه آزاد اروند، 
تعمیراتی  و  تکنولوژیکی  نیازهای  تامین  پتانسیل 
فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  برق  و  آب  صنایع 
اروند می تواند در این زمینه  را دارد و منطقه آزاد 
وزیر  معاون  گزارش،  این  اساس  بر  پیش قدم شود. 
نیرو در امور برق و انرژی روز گذشته برای بررسی 
عملکرد شرکت توزیع برق خوزستان و رسیدگی به 
چالش های پیش روی صنعت برق در خوزستان، از 
روستاهای  و  اروندکنار  خرمشهر،  آبادان،  شهرهای 

تابعه بازدید کرد.
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وزیر اقتصاد در جلسه شورای گفت وگوی استان 
اصفهان

همراهی بخش خصوصی و 
حمایت دولت بزرگ ترین سد 

دفاعی کشور است
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  دژپسند،  فرهاد 
بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای  جلسه  در 
بخش  همراهی  اصفهان،  استان  خصوصی 
سد  بزرگ ترین  را  دولت  حمایت  و  خصوصی 
دفاعی کشور در برابر دشمنان دانست و اعالم 
برای  را  خود  توان  تمامی  اقتصاد  وزارت  کرد: 
حمایت از بخش های مولد اقتصاد و ایجاد رونق 

تولید به کار خواهد گرفت.
در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  دژپسند،  فرهاد 
جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
استان اصفهان، همراهی بخش خصوصی و حمایت 
برابر  در  کشور  دفاعی  سد  بزرگ ترین  را  دولت 
دشمنان دانست و اعالم کرد: وزارت اقتصاد تمامی 

توان خود را برای حمایت از بخش های مولد اقتصاد 
و ایجاد رونق تولید به کار خواهد گرفت.

جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
استان اصفهان با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
رئیس گمرک، رئیس سازمان امور مالیاتی، استاندار 

اصفهان و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه با تأکید بر 
اینکه شرایط اقتصادی امروز کشور با گذشته بسیار 
کمک  با  که  شاکریم  را  خدا  گفت:  است،  متفاوت 
مردم نجیب کشورمان و بخش خصوصی فعال، نظام 
مدیریتی اجرایی کشور در کنار بهره مندی از توان 
همکاری و همیاری سایر قوا توانسته ثبات نسبی در 

کشور ایجاد نماید.
شرایط  که  موضوع  این  بیان  با  دژپسند  فرهاد 
نیست،  مطلوبی  شرایط  کشور  موجود  اقتصادی 
محدودیت ها،  موانع،  با  متناسب  بااین وجود  افزود: 
توسط  شده  ایجاد  مزاحمت های  و  پیچیدگی ها 
قابل قبول  کشور  موجود  شرایط  خارجی،  دشمنان 

است.

دژپسند این وضعیت را تنها در سایه همدلی قوای 
سه گانه، همکاری تنگاتنگ بخش خصوصی و مردم 
نجیب کشورمان امکان پذیر دانست و تصریح کرد: 
اقدامات بخش خصوصی در جنگ اقتصادی تحمیل 
فعاالن  زیرا  است  قابل تقدیر  اقتصاد کشور  بر  شده 
اقتصادی در این شرایط نه تنها نظاره گر نبوده اند بلکه 
پا به میدان عمل گذاشته و اقدامات ارزشمندی در 
اکثر حوزه ها به ویژه بخش های تولیدی و صادراتی 

انجام داده اند.
حفظ  راه  ادامه  در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
حجم  بیشتر  چه  هر  افزایش  را  کشور  استقالل 
به کارگیری  و  ازخودگذشتگی  جدیت،  همکاری، 
به  دستیابی  کرد:  تصریح  و  دانست  نبوغ  تمامی 
قابلیت های بخش خصوصی از طریق افزایش حجم 
طریق  از  داخلی  کاالهای  تقاضای  افزایش  تولید، 
خواهد  ممکن  صادرات  افزایش  و  قیمت ها  تلطیف 

بود.
به گفته دژپسند، وزارت اقتصاد تمامی توان خود را 
برای تحقق این اهداف و به ویژه حمایت از بخش های 
مولد اقتصاد و ایجاد رونق تولید بکار خواهد گرفت.
ایجاد  را در همکاری  باید هم افزایی  تأکید کرد:  او 
نمود و بجای بذر ناامیدی در کشور بذر امید پاشید 
که در این صورت این سینرژی ایجاد شده در کشور 
زیاده خواهی  برابر  در  دفاعی  سد  بزرگ ترین  به 
بیگانگان تبدیل خواهد شد و هیچ کشور و قدرت 
ایران  به  تخاصم  یا  سنگ اندازی  جرأت  خارجی 

اسالمی را در ذهن نخواهد داشت.
ایرانی  جامعه  در  اینکه  بیان  با  دولت  کابینه  عضو 
عقل و علم خوبی وجود دارد و تنها نیازمند عزم و 
موارد  تحقق  تصریح کرد: در صورت  عمل هستیم 
ذکر شده ایران به کشوری توانمندتر و غیرقابل نفوذ 

برای دشمنان تبدیل خواهد شد.

کرد:  تأکید  ادامه  در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
بخش  فعاالن  امور  تسهیل  به منظور  وزارتخانه  این 
و  کرد  نخواهد  فروگذار  تالشی  هیچ  از  خصوصی 
اگر بخشنامه ای موجب کند شدن روند فعالیت این 
به پیگیری و رفع موانع خواهیم  باشد  بخش شده 

پرداخت.
عباس رضایی، استاندار اصفهان نیز در این جلسه به 
برخی از مشکالت موجود در مسیر فعاالن اقتصادی 
اشاره کرد و گفت: طوالنی بودن زمان رسیدگی به 
به  مالیاتی  امور  سازمان  ورود  مالیاتی،  پرونده های 
تراکنش های بانکی فعاالن اقتصادی از سال 1389 
با استناد به قانون پول شویی و عدم استرداد مبالغ 
عوارض و مالیات های ارزش افزوده به صادرکنندگان 
ازجمله مشکالتی است که  ارزی  تعهدات  به دلیل 
ایجاد  اقتصادی  بنگاه های  برای  زیادی  مشکالت 

کرده است.
نیازمند  مشکالت  این  رفع  اینکه  بر  تأکید  با  او 
همکاری و همدلی وزارت اقتصاد و مدیران اجرایی 
کشور و استان است، افزود: برای تحقق رونق تولید 
رفع  باید  در کشور  بیشتر  اشتغال زایی  به  و کمک 
مشکالت بنگاه های اقتصادی و حذف موانع فضای 

کسب وکار در دستور کار قرار گیرد.
به همراه  ارقام  و  اطالعات  آمار،  راه اندازی مرکز  او 
تأمین  سازمان  مالیاتی،  حمایتی  بسته های  ارائه 
اجتماعی و جهاد کشاورزی همچنین حضور مداوم 
راه اندازی  در  را  صنعتی  شهرک های  در  استاندار 

نهضت حل مسئله در استان بسیار مؤثر دانست.
اقتصاد  کارگروه  همچنین  اصفهان  اتاق  رئیس 
مقاومتی در دادگستری اصفهان را یکی از بازوهای 
خصوصی  بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  مهم 
از سرمایه گذاری، کار و  استان در راستای حمایت 

تولید عنوان کرد.
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در نشست مشترک کمیسیون بازار پول و کمیسیون 
صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران عنوان شد

حذف صفر ظرفیت های 
اصالحات واقعی را تخریب 

می کند
کمیسیون  دو  در  خصوصی  بخش  نمایندگان 
»بازار پول و سرمایه« و »صنعت و معدن« اتاق 
بازرگانی تهران، میزبان، احمد عزیزی، یکی از 
کارشناسان باسابقه حوزه پولی و بانکی بودند تا 
تبعات و آثار حذف صفر از پول ملی را بررسی و 
اولویت این اقدام اصالحی را در شرایط کنونی 

اقتصاد کشور تحلیل کنند.
اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه و کمیسیون 
صنعت و معدن اتاق تهران در نشستی مشترک، به 

بررسی طرح اخیر دولت مبنی بر حذف چهار صفر 
احمد عزیزی  از  با دعوت  و  پرداختند  از پول ملی 
و  بانکی کشور  و  پولی  از کارشناسان و تحلیلگران 
مشاور عالی رییس کل سابق بانک مرکزی، چون و 

چرای این طرح را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، احمد عزیزی 
در آغاز این نشست با اعالم اینکه جزو مخالفان طرح 
حذف  گفت:  است،  ملی  پول  از  صفر  چهار  حذف 
صفر از پول ملی، آخرین گام در اصالحات پولی و 
اولین  به عنوان  ایران  بانکی است در حالی که در 

گام در این مسیر، مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به سابقه تاریخی اصالح پولی ملی در 
کشورهای جهان، افزود: بررسی ها نشان می دهد که 
بیش از 130 مورد حذف صفر از پول ملی در بیش 
از 100 کشور جهان اتفاق افتاده در حالی که عمده 
به  عمومی  اعتماد  جلب  پولی،  سیاست  این  دلیل 

پول رایج در این کشورها بوده است.
 1311 سال  در  نیز  ایران  در  اینکه  بیان  با  وی 
افزود: برخی  خورشیدی، اصالح پول ملی رخ داد، 
کشورها از جمله برزیل و صربستان تا شش مرتبه 
کشورهای  در  و  زده اند  ملی  پول  اصالح  به  دست 
دیگر مانند آلمان نیز این سیاست پولی تا سه مرتبه 

رخ داده است.
مدیرعامل سابق بانک ملی سپس با اشاره به اینکه 
حذف چهار صفر از پول ملی کشور در بلندمدت به 
منافع و  افزود:  اداری و محاسباتی است،  امور  نفع 
مزایای این طرح آنقدر کوچک و محدود است که 
بانک  نزد  تلقی کرد و حتی  را جدی  نمی توان آن 
و  نیست  برخوردار  چندانی  اهمیت  از  نیز  مرکزی 
همان طور که رییس کل بانک مرکزی چندی پیش 
برای حفظ ظاهر پول  این طرح صرفا  عنوان کرد، 

ملی کشور تدوین شده است.

ناپایداری بخش مالی
عزیزی در ادامه از منظر دیگری به بیان مشکالت 
مواردی  را  مشکالت  این  و  پرداخت  ایران  اقتصاد 
تشکیل  عدم  و  موجود  دارایی های  »مبادله  چون 
دارایی های  ناموجه  قیمت  »تورم  جدید«،  سرمایه 
نامشهود«،  و  مشهود  دارایی های  از  اعم  موجود 
نوآورانه  بخش  بنگاه های  برای  که  »بحران هایی 
»رشد  دارد«،  وجود  استارت آپ ها  نظیر  اقتصاد 
بی ثباتی  و  بی اعتمادی  رشد   – نابرابری  و  فقر 
از  مالی  بخش  »تخلیه  اقتصادی«،  و  سیاسی 
»نکول  و  حقیقی«  بهره  نرخ  »افزایش  سرمایه«، 
گسترده بانک ها و بنگاه ها در صورت خروج حمایت 
بانک های مرکزی« عنوان کرد. عزیزی سپس درباره 
تخمین کسری نظام بانکی ایران از منظر نهادهای 
این  مرکزی  بانک  گفت:   1395 سال  در  مختلف 
تخمین  و  دانسته  نقدینگی  درصد   25 را  کسری 
ناخالص  تولید  درصد   12 پول  بین المللی  صندوق 
مجلس  پژوهش های  مرکز  همچنین  است،  داخلی 
این کسری را 25 درصد و پژوهشکده پولی و بانکی 
با  کرده اند.  برآورد  داخلی  ناخالص  تولید  15درصد 
این وجود، به ارقام فوق باید ساالنه حدود 10 درصد 
افزود. در شرایطی که بخش مالی ایران با مشکالتی 
نظیر دارایی های موهوم، دارایی های منجمد، جریان 
نقدینگی نحیف و نکول مواجه است، رسیدن به مرز 

بحران چندان دور نیست.
کمک کنیم تا طرح اصالح اجرایی شود

در ادامه، تعدادی از فعاالن حاضر در این نشست به 
طرح پرسش ها و بیان دیدگاه های خود پرداختند؛ 
از صنعتگران کشور و عضو سابق  مهدی پورقاضی 
هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه قرار 
نیست از طریق حذف چهار صفر از پول ملی کشور، 
طرح  این  افزود:  افتد،  اتفاق  اقتصادی  اصالحات 

در  است  ممکن  و  است  محاسبه  معیار  یک  صرفا 
ابتدا تورم جزیی در بخش خرده فروشی ایجاد کند 
بنابراین،  اما محاسبات پولی را راحت خواهد کرد. 
باید کمک کرد تا این طرح اجرا شود و این تغییر 

جزئی در اقتصاد کشور صورت گیرد.
اتاق  رییس  بین الملل  مشاور  بختیاری،  محمدرضا 
حوزه حذف  در  کشور ها  دیگر  تجربیات  به  تهران، 
ضرورت  از  ادامه  در  و  کرد  اشاره  ملی  پول  صفر 
این  اجرای  با  خصوصی  بخش  پارلمان  مخالفت 
طرح در شرایط فعلی و پیش از اصالح ساختارهای 

اقتصادی در اقتصاد ایران سخن گفت.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه 
اتاق بازرگانی تهران، نیز با اشاره به اینکه قیمت ارز 
نیمایی و بازار آزاد به یکدیگر نزدیک شده است، این 
مساله را مطرح کرد که آیا تک نرخی شدن ارز در 

شرایط فعلی اقدام صحیحی خواهد بود؟
همراهی کنید اما تایید نکنید

از سوی  آنچه  به  پاسخ  ادامه، احمد عزیزی در  در 
فعاالن اقتصادی مطرح شد، تصریح کرد که از نظر 
ملی  پول  از  صفر  چهار  حذف  طرح  اجرای  وی، 
ایجاد  جامعه  در  را  گسترده  بی اعتمادی  کشور، 
خواهد کرد و ظرفیت های اصالحات واقعی در نظام 
پولی و مالی کشور را تخریب می کند. او در ادامه با 
بیان اینکه 70 کشور پیش از حذف صفر، اصالحات 
پولی داشته اند، افزود: اکنون نیز شایسته است که 
اتاق در حذف صفر با دولت همراهی کند اما آن را 
پرسش مستوفی  به  پاسخ  در  عزیزی  نکند.   تایید 
نیز گفت: من طرفدار شناور شدن نرخ ارز هستم و 
سیاستگذار چاره ای جز شناور کردن نرخ ارز ندارد. 
گذشته  سال های  ارزی  سیاست های  که  حالی  در 
اکنون توقف سرمایه گذاری در ایران شده و در عین 

حال سیکل های بحران ارزی نیز کوتاه شده است.
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اقتصاد ایران

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی 
تهران توضیح داد

ضرورت روشنگری در مورد یک 
خبر شبهه آمیز

و  پول  بازار  کمیسیون  رئیس  مستوفی،  فریال 
سرمایه اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به برخی 
برداشت ها از سخنانش در نشست ششم هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، توضیح داد که 
خبر عجیب سرمایه گذاری 400 میلیارد دالری 
چین در ایران جای تردید دارد و بهتر است در 
قراردادی شفاف سازی  اصل وجود چنین  مورد 

صورت گیرد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی 
تهران، در سخنان پیش از دستور خود در ششمین 
نشست هیات نمایندگان این اتاق با اشاره به انتشار 
در  آن  بازتاب  و  خارجی  سایت  یک  در  خبر  یک 
پیگیری  خواستار  ایرانی،  سایت ها  و  خبرگزاری ها 
هیات رئیسه اتاق در مورد صحت و سقم آن شد و 

در مورد آن هشدار داد.
یک  امضای  خبر  که  این  بیان  با  مستوفی  فریال 
چین  و  ایران  بین  دالری«  میلیارد   400 »قرارداد 
است،  شبه آمیز  داخلی  رسانه های  در  آن  بازتاب  و 
از طریق شرکت های چینی  را  این خبر  گفت: من 

نیز  چینی ها  مستندات  و  ارجاعات  و  شنیدم 
در  است.  خبر  این  منتشرکننده  ایرانی  سایت های 
حالی که چنین قراردادی در صورت وجود، کمتر از 

یک فاجعه نیست.
توضیح  با  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
پیگیری هایش در مورد اصل این خبر گفت: احتماالً 
انگلیسی زبان  در یک سایت  بار  نخستین  این خبر 
به نام پترولیوم اکونومیست )در این آدرس( منتشر 
سایت  این  اعتبار  و  سندیت  البته  که  است  شده 
و  سایت ها  نیز  آن  از  پس  نیست.  معلوم  خبری 
منتشر  و  ترجمه  را  این خبر  ایران  خبرگزاری های 
تسنیم،  خبرگزاری  فارس،  )خبرگزاری  کرده اند 
آنچه  اساس  بر   .)... و  مشرق نیوز،  خبری  سایت 
به  مربوط  قرارداد  این  ظاهرا  است،  شده  منتشر 
سال 2016 بوده و در سفر اخیر محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه به چین، این قرارداد در دستورکار 
است  قرار  گفته می شود  چنانکه  است.  گرفته  قرار 
نفت ایران قرار است با تخفیف قابل توجه به چین 
فروخته شود و مولفه های دیگری مانند استفاده از 
نفت  پول  پرداخت  زمانی  فاصله  و  ارزهای مختلف 
نیز در این قرارداد دیده شده است که جای تعجب 

دارد.
استفاده  به  توجه  با  تاکید کرد که  فریال مستوفی 
شرکت های چینی از این خبر و آنچه به وزارت امور 
خارجه نسبت داده شده است، الزم است در مورد 
آن از سوی دولت شفاف سازی صورت بگیرد و اتاق 
ماجرا  این  و چون  چند  پیگیر  نیز  تهران  بازرگانی 

باشد.
مساله  این  رسانه ها،  برخی  که  است  ذکر  به  الزم 
میلیارد  اعتباری 400  عنوان خبر خط  با  سهواً  را 
دالری چین برای ایران منعکس کردند، که ناشی از 

اشتباه برداشت است.



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 : 1398/06/23
استان : آذربایجان شرقی 

مناقصه گزار : صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران

آگهی : مناقصه خرید تجهیزات الکتریکی شامل 
کابل  و  متوسط  فشار  برق  تابلو  ترانسفورماتور، 
راه  و  نصب  عملیات  همراه  به  ضعیف  فشار 

اندازی و اجرای سیستم ارت
مبلغ تضمین : 1.650.000.000 ریال

مهلت دریافت اسناد : 1398/06/30

تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : آذربایجان شرقی 

 مناقصه گزار : توزیع نیروی برق تبریز
آگهی : اصالحیه مناقصه خرید انواع تابلوهای 
و  و کمپکت  معمولی  کیلوولت  بیست   QN

فشارضعیف معولی
رسانه منتشر کننده : آفتاب اقتصادی

تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : آذربایجان شرقی

استان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 
آذربایجان شرقی

آگهی : مناقصه 1-واگذاری عملیات نصب 
نواحی  در  مشترکین  انشعابات  اصالح  و 
کیلوولت   10 مقره  انواع  2-خرید  تابعه 

پلیمری
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/27 

تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : آذربایجان غربی 

مناقصه گزار : برق منطقه ای آذربایجان
آگهی : مناقصه تهیه و نصب خار ضد پرنده 
نیروگاه  کیلوولت   400 خط  دکل   60 برای 

ارومیه- نیروگاه سهند
مبلغ تضمین : 300.000.000 ریال
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/26

تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : اصفهان

مناقصه گزار : گاز استان اصفهان
آگهی : مناقصه اجرای کارهای برقی اداره گاز 
روشنایی  اصالح  گذاری،  شامل:کابل  کاشان 

محوطه و تهیه و نصب تابلوهای توزیع برق
منتشر کننده : آسیا

 تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : اصفهان

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان اصفهان
آگهی : مناقصه 1-خرید مقره سوزنی و بشقابی 
20 کیلوولت سیلیکون رابر 2-خرید انواع کابل 
خودنگهدار فشار ضعیف 3-خرید جعبه کنتور 

کامپوزیت
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/03

تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : تهران 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق تهران بزرگ
کابل  شبکه  جایگزینی   -1 مناقصه   : آگهی 
خودنگهدار با سیمهای مسی موجود در شبکه 
و  نیرو  انتقال   -2 برق  نیروی  توزیع  های 
برقرسانی 3- توسعه و احداث و اصالح و بهینه 

سازی
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/28

تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : تهران 

 مناقصه گزار : توزیع نیروی برق تهران بزرگ
کابل  شبکه  1-جایگزینی  مناقصه   : آگهی 
در  موجود  مسی  سیمهای  با  خودنگهدار 
شبکه های توزیع نیروی برق منطقه بوعلی 
و بهمن 2-انتقال و نیرو و برقرسانی منطقه 
نیاوران 3-توسعه و احداث و اصالح و بهینه 

سازی منطقه فارابی
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/28

تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : خوزستان

مناقصه گزار : فوالد خوزستان
آگهی : استعالم بها کنتاکتور

مهلت دریافت اسناد : 1398/07/02
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یادداشت

رئیس هیات مدیره نوکیا از آموخته های تلخ این شرکت 
می گوید:

4 پیامد زهرآگین موفقیت
تمام شرکت ها اشتباه می کنند اما موفقیت )به 
ویژه موفقیت های بزرگ( ممکن است چشم آنها 
را برای دیدن اشتباهات کور کند و زمانی به خود 
آیند که بسیار دیر شده است. ریستو سیالسما 
)Risto Siilasmaa(، رئیس هیات مدیره نوکیا 
آموخته،  شرکت  این  که  تلخی  درس های  از 
سخن می گوید. درس هایی که در سال 2012 آنها 
را تا یک قدمی مرگ پیش برد. او از این موضوع 
پیامدهای  می توان  چگونه  که  می گوید  سخن 
زهرآگین موفقیت را شناسایی کرد و مانع از آنها 

شد.

زمانی که من در سال 2008 به هیات مدیره نوکیا 
داشت.  قرار  جهان  راس  در  شرکت  این  پیوستم، 
در دهه 90 میالدی، نوکیا از گمنامی به شهرت و 
قدرتی باورنکردنی در داغ ترین صنعت عصر جدید 
شرکت،  گوشی های  موبایل.  گوشی های  رسید: 
آخرین فناوری های روز را داشتند و با طراحی زیبای 
به  کنار جهان  و  در گوشه  فراوانی  خود، مشتریان 
دست آورده بودند. این شرکت، بیش از نیمی از کل 
بازار گوشی های هوشمند جهان را در اختیار خود 
گرفته بود. نام نوکیا از تویوتا، اینتل، والت دیزنی و 
حتی مک دونالد شناخته تر شده بود. اما 4 سال بعد، 
نوکیا برای زندگی خود تقال می کرد. شبیخونی که 
از سمت آی فون و گوشی های دارای سیستم عامل 
اندروید به نوکیا زده شده بود، باعث شد این شرکت 

که زمانی بیش از تمام شرکت ها موبایل می فروخت، 
90 درصد از ارزش سهام خود را از دست بدهد. تا 
ماه مه 2012 که من رئیس هیات مدیره نوکیا شدم، 
درباره سقوط سهام شرکت  عمومی  بار هشدار  دو 
از ارزش سهام  داشتیم. ارزش واقعی شرکت حتی 
آن هم پایین رفته بود و بسیاری از تحلیلگران بازار، 

ورشکستگی آن را پیش بینی می کردند.
چه اتفاقی افتاد؟

شد.  غافلگیر  نوکیا  که  گفت  می توان  سادگی  به 
تمام  نوکیا  ندارد.  صحت  موضوعی  چنین  اما 
قبل  سال ها  دادند،  شکستش  که  را  فناوری هایی 
اپ استور  ما  مثال،  به عنوان  بود.  آورده  دست  به 
بابت مجوز  هنوز هم  اپل  و  بودیم  کرده  اختراع  را 
اولین  از  برخی  ما  پرداخت می کند.  پول  ما  به  آن 
دستگاه های لمسی جهان را داشتیم و برای آنها هم 
سیستم عامل مجزایی طراحی کرده بودیم که البته 
نابغه های  از  یکی  از   ،2006 سال  در  نیافت.  ادامه 
را  موردی   10 نام  تا  شد  خواسته  شرکت  داخلی 
فهرست کند که از بازار کنار گذاشته خواهند شد. 
شماره 1 این فهرست، آی پاد با ارتباط تلفنی بود که 
به حساب می آمد. )آی فون(  اپل  عمال یک گوشی 
پس نمی توان گفت که ما آینده را پیش بینی نکرده 
عاملی  چه  ندادیم.  انجام  اقدامی  فقط  ما  بودیم. 
کند  قدر  این  بازار،  تهدید  درک  در  که  شد  باعث 
از  یکی  بپردازیم؟  تقلید  به  نتوانیم  و  کنیم  عمل 
بود.  موفقیت  از  شدن  مسموم  عوامل،  مهم ترین 
چشمگیر  موفقیت های  که  بگویم  اینگونه  بگذارید 
کنند  تصور  و  کنند  کور  را  شرکت ها  است  ممکن 
که موفقیت های گذشته آنها تضمین کننده موفقیت 
آینده آنها است. این پدیده را می توانید تکبر یا از 
خود راضی بودن نام بگذارید؛ در هر صورت کشنده 

است.

گوشی های  ارائه  هند،  در  بزنم:  مثال  یک  بگذارید 
دوسیم کارته بسیار مهم است. مردم این کشور اغلب 
خریداری  را  مختلف  اپراتورهای  سیم کارت های 
در ساعات مختلف  آنها  براساس هزینه  و  می کنند 
متفاوت  کاربردهای  برای  و  مختلف  شهرهای  روز، 
آنها را عوض می کنند. بنابراین گوشی هایی که دو 
سیم کارت در آنها جای گرفته و بتوان با یک دکمه 
سیم کارت مورد استفاده را عوض کرد، بسیار بهتر 
از آن است که در جیب خود چند سیم کارت داشته 
کرده  باز  را  گوشی  باشید  مجبور  بار  هر  و  باشید 
این  نوکیا  قرار دهید.  آن  و سیم کارت جدیدی در 
را  نکردنش  اقدام  دلیل  اما  می دانست.  را  موضوع 
بشنوید: ما آنقدر بازار را در سلطه خود درآورده ایم 
که اگر گوشی های دو سیم کارته ارائه نکنیم، بازاری 
برای آن وجود نخواهد داشت. اما در سال 2010، 
رقابت به سرعت به سمت گوشی های دو سیم کارته 
هند شد.  در  رقابت  قطعی  الزمه  آنها  ارائه  و  رفت 
عامل  سیستم های  آنکه  به دلیل  میان،  این  در 
را  تعداد سیم کارت ها  ما کامال  تولیدی  گوشی های 
محدود کرده و متمرکز بر یک سیم کارت بودند، یک 
سال برنامه نویسی مجدد آنها زمان برد و به شدت 

در این بازار مهم عقب افتادیم.
خودراضی  از  و  متکبر  نمی کرد  فکر  شرکت  البته 
است. تیم مدیریت باور داشت که تصمیمی منطقی 
گرفته است. اهداف استراتژیک ما، منطقی به نظر 
می رسیدند. ما نشانه های خطر را می دیدیم اما در 
از موارد، شرکت ها بر 90 درصد درآمدهای  خیلی 
خود تمرکز می کنند و 10 درصد کم اهمیت تر  را 
مهم  بسیار  درصد   10 بار،  این  اما  می کنند.  رها 
زمان  آن  از  گرفتیم.  نادیده  را  خطر  عالئم  و  بود 
به فکر افتادیم که از تکرار اتفاقات مرگبار گذشته 

ادامه دارد جلوگیری کنیم.     
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نگاه آخر

صابون سنتی » آشتیان «

شهر  سوغات  و  سنتی  اقتصاد  ازمیان 
»آشتیان « می توان از کارگاه صابون پزی سنتی 
سال   400 حدود  آشتیان  سنتی  صابون  برد.  نام 
سنتی  سرشوی  صابون  مرغوبترین  و  دارد  قدمت 
تولیدی درکشور است. این محصول از چربی گاو 
شیمیایی  مواد  تنها  و  شود  می  تهیه  گوسفند  و 
موجود در این محصول"سود کاستیک"ست که در 
تبدیل  این صابون  و  آن جدا شده  از  آخر  مرحله 
به یک محصول کامال طبیعی می شود. این شغل 
این کار  افرادی که  بسیار پر زحمت وخطرناک و 
در  10ساعت  روزانه  دهند،مجبورند  می  انجام  را 
در  دیگ  مراقب  و  ایستاده  پا  سر  شدید  گرمای 
قالب  از مرحله  بعد  باشند.  حال جوشیدن صابون 
خشک  از  وبعد  چیده  آفتاب  درزیر  را  آنها  زدن، 
یکی  آشتیان  شهر  کنند.  می  آوری  ،جمع  شدن 
است.  ایران  وتاریخی  کهن  بسیار  شهرهای  از 
پروین  همچون  بزرگی  مشاهیر  سرزمین  آشتیان 

اعتصامی،عباس اقبال آشتیانی و...بوده است.

https://www.farsnews.com/photo/13980624001016
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