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سندیکای صنعت برق ایران به شرکت های عضو خود پیشنهاد داده است به منظور حفظ سالمتی و پیشگیری از هرگونه واگیر احتمالی 
کارکنان، تا برقراری شرایط معمولی، امکان تعریف شیفت کاری، کاهش ساعات کار و دورکاری را برای همکاران خود فراهم کنند.

متأسفانه ویروس کرونا در حال شیوع بین هموطنان عزیز در استان ها و شهرهای مختلف کشور است. با توجه به اینکه سهولت و سرعت 
انتقال این ویروس به افراد در پروژه های صنعتی به دلیل وسعت محل، تعدد کارکنان و همچنین عدم امکان ضدعفونی کردن محیط و 
تجهیزات بسیار بغرنج تر بوده و برای سالمتی مهندسین، کارکنان و کارگران پروژه ها خطرآفرین است. سندیکای صنعت برق ایران طی نامه 
شماره 1629-98 مورخ هفتم اسفند سال جاری با استناد به اینکه شیوع بیماری های واگیردار جزو شرایط فورس ماژور قرارداد بوده و در 
شرایط عمومی پیمان نیز به صراحت به آن اشاره شده است، از ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست اعالم شرایط فوق العاده برای 

قراردادها به دلیل شیوع بیماری کرونا کرده است.  

 مسئولیت اجتماعی صاحبان کسب و کار 
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جزئیات فعالیت کارگروه بررسی 
و مقابله با پیامدهای اقتصادی 

کرونا
»کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی 
ناشی از شیوع ویروس کرونا« به ریاست محمد 
رئیس جمهوری  اقتصادی  معاون  نهاوندیان 

تشکیل شد.
چهارم اسفندماه 1398 بود که هیات دولت تصمیم 
پیامدهای  با  مقابله  و  بررسی  »کارگروه  تا  گرفت 
اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا« را تشکیل 
محمد  ریاست  به  کارگروه  این  جلسات  دهد؛ 
برگزار  رئیس جمهوری  اقتصادی  معاون  نهاوندیان، 
با پیامدهای  می شود.در »کارگروه بررسی و مقابله 

امور  وزیر  کرونا«  ویروس  از شیوع  ناشی  اقتصادی 
بودجه  و  برنامه  دارایی، رئیس سازمان  و  اقتصادی 
پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  کشور، 
وزیر کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر 
میراث  وزیر  شهرسازی،  و  راه  وزیر  خارجه،  امور 
فرهنگی، رئیس کل بانک مرکزی و سرپرست وزارت 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  نماینده  و  کشاورزی  جهاد 
معادن و کشاورزی ایران عضویت دارند. جلسه اول 
فردا دوشنبه، 12  و  است  برگزارشده  کارگروه  این 
اسفندماه جلسه دوم این کارگروه برگزار خواهد شد.

در  ایران  اتاق  نایب رئیس  سالح ورزی،  حسین 
گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« درباره اهمیت 
و برنامه این کارگروه گفت: با توجه به اینکه دولت 
می خواهد از مشاغل و کسب وکارهای آسیب دیده و 
متأثر از شیوع کرونا ویروس حمایت کند، صاحبان 
آثار  کاهش  درزمینه  اقتصادی  فعاالن  و  مشاغل 
متوسط  و  کوچک  کسب وکارهای  بر  کرونا  مخرب 
بتواند  ستاد  این  تا  دهند  ارائه  واقع بینانه  پیشنهاد 
و  دقیق تر  برنامه ریزی  آسیب ها  از  جلوگیری  برای 

منسجم تری داشته باشد.
موضوع  دو  کارگروه  این  در  می گوید:  سالح ورزی 
تجارت  موضوع های  می گیرد؛  قرار  موردبررسی 
کسب وکارهای  حوزه  واردات،  و  صادرات  خارجی، 

داخلی.
کارگروه  این  تشکیل  از  هدف  می دهد:  ادامه  او 
بررسی اثرات ویروس کرونا در اقتصاد و کسب وکارها 
افزایش و  به دلیل  است. در حوزه تجارت خارجی 
شیوع  به  مربوط  اطالعات  و  اخبار  گسترده  انتشار 
کرونا در سطح کشور بسیاری از کشورها، مرزهای 
تجاری و مسافری خود را به روی ایران بسته اند. از 
آنجایی که عمده صادرات غیرنفتی ما به کشورهای 
همسایه است، بسته شدن این مرزها تبعات و اثرات 

گسترده ای را به همراه داشته است.
از کانتینر  قابل توجهی  به گفته سالح ورزی حجم 
و کامیون های حاوی محموله صادراتی پشت مرزها 
مانده اند؛ در صورت استمرار این وضعیت برای توقف 
بخش  اوالً  می افتد:  نامطلوب  اتفاق  چند  صادرات 
عمده محصوالت صادراتی فسادپذیر و تاریخ انقضا 
واحدهای  تولید  برنامه ریزی  بعدی  مسئله  هستند؛ 
صادراتی و پیش بینی آن ها برای بازار دچار آسیب 
گذشته  نیم  و  سال  یک  طول  در  می شود؛  جدی 
صادراتی  محل  از  کشور  درآمدی  منبع  مهم ترین 
درامدها  مسئله  این  در  اختالل  و  است  غیرنفتی 
ارزی،  درامدهای  کاهش  می کند.  مشکل  دچار  را 

واردات اقالم مورد نیاز را دچار اشکال می کند.
به  داخلی  کسب وکار  حوزه  در  می دهد:  ادامه  او 
دلیل شیوع کرونا ما شاهد هستیم طیف گسترده ای 
حوزه  در  به خصوص  کوچک  کسب وکارهای  از 
رستوران ها،  گردشگری،  و خدمات  رفاهی  خدمات 
و  تعداد  نظر  از  آن ها  حجم  که  تورگردانی  و  تور 
و  شده  رکود  درگیر  است؛  قابل توجه  اشتغال زایی 

حتی در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند.
رونق  اوج  می دهد:  ادامه  ایران  اتاق  رئیس  نایب 
این کسب وکارها در اسفندماه و فروردین ماه است. 
اگر به این حوزه توجه نشود این خطر وجود دارد 
از  آینده  سال  بهار  در  کسب وکار  از  حوزه  این  که 
مدار فعالیت اقتصادی خارج شود. یعنی حتی بعد 
و  از پشت سر گذاشتن کرونا شاهد کمبود عرضه 

افزایش قیمت این خدمات باشیم.
و  اقتصاد خارجی  به حوزه  باید  او تصریح می کند: 
 GDP در  خدمات  سهم  شود.  توجه  باهم  داخلی 

کشور قابل توجه است.
متن کامل

ادامه از صفحه یک
از سـوی دیگـر صاحبـان کسـب و کار و فعـاالن 
اقتصـادی نیـز در اجـرای مسـئولیت های اجتماعی 
خویش، مسـئولیت سـنگینی نسـبت به همـکاران، 
خانواده هـای محتـرم ایشـان و عموم مردم شـریف 
توصیه هـای  اسـاس  بـر  اینـرو  از  دارنـد.  ایـران 
حضـور  از  خـودداری  بـر  مبنـی  بهداشـت  وزارت 
می شـود  پیشـنهاد  پرجمعیـت،  مکان هـای  در 
بـه منظـور حفـظ سـالمتی و  شـرکت های عضـو 
پیشـگیری از هرگونـه واگیـر احتمالـی کارکنان، تا 
برقـراری شـرایط معمولـی، امـکان تعریف شـیفت 
بـرای  را  دورکاری  و  کار  سـاعات  کاهـش  کاری، 

همـکاران خـود فراهـم کننـد. 
شـایان ذکـر اسـت سـندیکای صنعـت بـرق ایـران 
نیـز بـا کاهـش سـاعات کاری )سـاعت 9 الـی 15( 
و تعریـف شـیفت های کاری و فراهـم کـردن امکان 
و  مرخصـی  از  دبیرخانـه  همـکاران  بهره منـدی 
دورکاری، تـالش می کنـد ضمـن اسـتمرار پیگیری 
از سـالمتی  امـکان  تـا حـد  مأموریت هـای خـود، 
کارکنـان و خانواده هـای ایشـان محافظـت کنـد. 

http://otaghiranonline.ir/news/32410
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6 پیشنهاد وزارت صنعت به 
دولت برای رفع مشکل کسب  و  

کارهای متأثر از شیوع کرونا
قائم مقام وزیر در امور بازرگانی با ارسال نامه ای 
به معاون اقتصادی و دبیر شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی پیشنهاداتی را برای جبران بخشی از 
آسیب ها و دل نگرانی های کسب و کارهای خرد 

آسیب دیده متأثر از شیوع بیماری کرونا شد.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 

صنعت  وزیر  مقام  قائم  خیابانی  مدرس  حسین 
نهاوندیان  به  نامه ای  ارسال  با  بازرگانی  امور  در 
هماهنگی  عالی  شورای  دبیر  و  اقتصادی  معاون 
اقتصادی، با موضوع »رفع مشکل کسب و کارهای 
 6 کرونا«  بیماری  شیوع  از  متأثر  آسیب دیده  خرد 
درخواست از جمله بخشودگی مالیات کلیه صنوف 
به  اسفندماه  در  مشخص  خرد  کارهای  و  کسب 
و دل نگرانی های  از آسیب ها  بخشی  منظور جبران 

این قشر شد. این 6 پیشنهاد به شرح ذیل است: 
پیشنهادات ذیل جهت استحضار و دستور اقدام ارائه 

می گردد:
خرد  کارهای  و  )کسب  صنوف  کلیه  مالیات   -1

مشخص( در اسفندماه بخشوده شود.
2- در اسفندماه سال صنوف مزبور از پرداخت بیمه 

خویش و کارگران تحت پوشش معارف گردند. 
شدن  عادی  زمان  تا  جاری  سال  اسفندماه  از   -3
مطابق  کشور  در سطح  تجاری  فعالیت های  فرایند 
استمحال  به  نسبت  بهداشت  وزارت  رسمی  اعالم 
اقدام  واحدهای صنفی  از  بخش  این  بانکی  اقساط 

الزم صورت گیرد. 
و  بالعوض  اعتبارات  و  تسهیالت  تخصیص   -4

کم بهره بانکی به اینگونه فعالیت های تجاری.
اینگونه  شارژ  و  عضویت  پرداخت  معافیت   -5
ثانوی در  اطالع  تا  اسفند سال جاری  از  فعالیت ها 

تشکل های دولتی یا غیردولتی و ... 
جانبی  هزینه های  هرگونه  پرداخت  از  معافیت   -6
در حوزه های شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها 
نظیر پسماند و... برای این گونه فعالیت های اقتصادی.

ارائه اسناد برای انتقال وجه 
باالی 2 میلیارد ریال از 

حساب های شخصی الزامی شد
بانکی  تراکنش های  شفاف سازی  دستورالعمل 
اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای 
با  مبارزه  اداره  پول شویی  با  مبارزه  و  بانکی 

پول شویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی 
ابالغ شد.

شفاف  دستورالعمل  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
سازی تراکنش های بانکی اشخاص طی نامه شماره 
426351/98 مورخ ۰8/12/98 توسط مدیریت کل 
مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره 
بانک  تروریسم  مالی  تامین  و  پولشویی  با  مبارزه 

مرکزی ابالغ شد.
)فیلد(  قسمت  تکمیل  دستورالعمل،  این  براساس 
اسناد مثبته دال  ارائه  و  فرم های مربوط  بابت در 
بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه برای 
های  حساب  از  ریال  میلیارد   2 باالی  وجه  انتقال 
از  ریال  میلیارد   1۰ باالی  وجه  انتقال  و  شخصی 

حساب های تجاری الزامی شد.
در اجرای تکلیف مقرر در جزء )3( بند »ح« تبصره 
)16( قانون بودجه سال 1398 کل کشور که اشعار 
تراکنش  شفافیت  افزایش  منظور  "به  دارد:  می 
های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار 
ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  مالیاتی؛ 
موظف است تا با تصویب شورای پول و اعتبار، برای 
یا  یکسان  به صورت  بانکی  های  تراکنش  شفافیت 
نظر  از  حقیقی  اشخاص  فعالیت  سطح  با  متناسب 
عملکرد مالی حدآستانه ای )سقفی( را تعیین کند 
و انتقال وجه با مبلغ باالتر از حد آستانه )سقف( را 
برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش های 
ابزارهای  بانکی )درون بانکی و بین بانکی( و سایر 
پرداخت، مشروط به درج »بابت« و در صورت نیاز 
از  که  حقیقی  اشخاص  کند.  مثبته  اسناد  ارائه  به 
می  کنند  می  تجاری  استفاده  خود  بانکی  حساب 
توانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب 
بانکی خود به آن، از شمول مفاد این جزء مستثنی 

شوند.

https://www.farsnews.ir/news/13981211000270/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C
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اقتصاد ایران

بازار شب عید ایران زیر سایه 
کرونا

شـیوع ویروس کرونا خیلی از مشـاغل را تحت 
تأثیـر قرار داده اسـت؛ از اقتصـاد فرهنگ هنر 
چون سـینما، تئاتر، موسـیقی تا بـازار اغذیه، 
دسـت فروش ها  و  کوچـک  کسـب وکارهای 
تـا تجـارت برون مـرزی. برخی از کارشناسـان 
معتقـد هسـتند. برای همین سـتاد »بررسـی 
اثـرات ویروس کرونا در تجارت« سیاسـت های 
»اسـتمهال  »مالیـات«،  بخـش  در  تشـویقی 
وام های بانکـی« و »بیمه تأمیـن اجتماعی« در 
نظر گرفته شـده تا مشـاغل ُخرد آسـیب دیده 

از کرونـا، نابود نشـوند.
را  چینی هـا  نـو  سـال  چیـن  در  کرونـا  شـیوع 

به جـای  کـه  تعطیالتـی  از  داد؛  قـرار  تحت تاثیـر 
سـفرهای  تـا  بردنـد  سـر  بـه  قرنطینـه  در  سـفر 
چنـد میلیـون نفـری پیش بینی شـده چینی هـا بـه 
کشـورهای دیگـر یـا از کشـورها دیگـر بـه داخـل 
چیـن همـه به حاشـیه رانـده شـد و اقتصـاد چین 
روزهـای ناخوشـی را سـپری کـرد. حـاال یـک روز 
بـا  بـه شـروع کسـب وکارهای شـب عیـد،  مانـده 
اعـالم رسـمی وزارت بهداشـت کرونـا ویـروس بـه 
در  ویـروس  کرونـا  شـیوع  بـا  رسـید.  هـم  ایـران 
روزهـای  کوچـک  کسـب وکارهای  اقتصـاد  ایـران 
شـیوع  هم زمانـی  می کنـد.  سـپری  را  دشـواری 
کرونـا در ایـران بـا مـاه اسـفند کـه به دلیـل ختم 
شـدن بـه تعطیـالت سـال نـو، پرتحرک تریـن مـاه 
اقتصـادی ایـران در میـان کسـب وکارهای کوچـک 
اسـت، باعـث شـده ایـن نگرانـی بـه وجـود کرونـا 
شـب عید امسـال در ایـران معنی خود را از دسـت 
بدهـد؟ اقتصـاد ایـران در طـول ماه های گذشـته با 
مشـکالت و محدودیت هـای زیادی مواجـه بوده، از 
آغـاز دور جدید تحریم هـای اقتصـادی امریکا علیه 
ایـران گرفتـه تـا برخی تالطم هـای به وجـود آمده 
در نـرخ ارز و شـاخص تـورم همگـی منجـر بـه آن 
شـدند کـه شـرایط اقتصـادی در برخـی بخش هـا 

دشـوار شود. بسـیار 
هرچنـد بـر اسـاس برآوردهـای صـورت گرفتـه از 
شـرایط اقتصـادی امسـال ایـران، در صـورت حذف 
بخـش نفت، نرخ رشـد منفی سـال گذشـته جبران 
شـده و بـه صفر رسـیده اسـت امـا همچنـان برای 
جبـران عقب گردهـای سـال قبـل، نیـاز بـه تـداوم 
تحـرک در چرخ هـای اقتصـادی کشـور وجـود دارد.

ایـران  غیرنفتـی  صـادرات  وضعیـت  از  برآوردهـا 
نشـان می دهـد کـه در پایـان بهمـن، میـزان ایـن 
صـادرات بـه 4۰ میلیـارد دالر رسـیده و بـا توجـه 
پایـه  قیمـت  در  تغییـر  و  تحریم هـا  تـداوم  بـه 
محصـوالت صادراتـی، ایـن عـدد قابل اعتنـا خواهد 
بـود. ولـی بـا عبـور از سـطح کالن و رسـیدن بـه 
متفـاوت  شـرایط  خـرد،  کسـب وکارهای  حـوزه 
و  درآمـد  میـزان  کـه  کسـب وکارهایی  می شـود. 
گـردش سرمایه شـان مسـتقیماً بـا میـزان خریـد و 
تقاضـای مـردم در جامعـه تعریـف می شـود و اگـر 
ایـن تقاضـا کاهـش پیـدا کنـد، نمی توان بسـیاری 
بلندمـدت حفـظ کـرد؛  بـرای  را  ایـن مشـاغل  از 
وضعیـت امـروز بـازار برخی از کسـب وکارها نشـان 
خوبـی بـرای رونق ندارد و همگی نشـان از وضعیت 

دارد. کسـب وکارها  ایـن  ناخـوش 
کرونا در جان اقتصاد**

2۰ روز مانـده بـه پایان سـال 1398، شـیوع کرونا 
ویروس در کشـور بسـیاری از مشـاغلی کـه ارتباط 
مسـتقیم بـا تجمـع یا تغذیه مـردم دارنـد را مختل 
کرده اسـت. بـه دنبال اطالعیه ای که هفته گذشـته 
از سـوی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی منتشـر 
شـد فعـاًل تمـام برنامه هـای فرهنگـی ماننـد اکران 
فیلـم، تئاتـر، کنسـرت و سـایر برنامه هـای هنـری 
و حضـور در باشـگاه های ورزشـی، کسـب وکارهای 
وابسـته بـه تغذیـه مـردم، دست فروشـی بـه تعلیق 
درآمـده و تـا کاهـش قطعـی خطـر شـیوع، ایـن 
دسـتور به جـای خـود باقـی خواهـد بـود. در ایـن 
شـرایط هـر روز اخباری از شـروع قرنطینـه یا عدم 
قرنطینـه برخـی از شـهرها بـه گوش می رسـد ولی 

درنهایـت راهـکاری کـه همـه روی آن اتفاق نظـر 
دارنـد، مانـدن در خانه اسـت.

حفـظ  لـزوم  بـر  بهداشـت  وزارت  مکـرر  تاکیـد 
بهداشـت و جلوگیـری از فعالیت هایـی کـه خطـر 
از  بخشـی  می دهـد،  افزایـش  را  کرونـا  انتقـال 
از  بیـرون  نوشـیدن  و  خـوردن  بـه  نیـز  تذکرهـا 
مسـئله  همیـن  و  دارد  اختصـاص  خانـه  محیـط 
را  سـفره خانه ها  کافه هـا،  و  رسـتوران ها  فعالیـت 
تحـت تأثیـر خـود قـرار داده تا جایی که بخشـی از 
آن هـا تعطیـل کرده انـد یا عمـاًل بدون مشـتری به 

می دهنـد. ادامـه  خـود  کار 
دست فروش ها و بازاری که شب عید ندارد**

کرونـا ویروس مهمـان ناخوانده ایران اسـت و ترس 
در کنـار ایـن ویـروس بـه جان مـردم افتاده اسـت. 
خیلـی از شـغل ها تحـت تأثیـر حضـور شـوم ایـن 
شـب  دست فروشـی  و  هسـتند  ناخوانـده  مهمـان 
جمعه بازارهـا،  و  سه شـنبه  شـنبه،  بسـاط  عیـد، 
مـردم  اسـت.  تعطیل شـده  خیابـان  کنـار  بسـاط 
نمی خواهنـد در تجمع هـا حضـور داشـته باشـند و 
همیـن وضعیـت سـبب می شـود شـغل های فصلی 

بیشـتر از همـه شـغل ها آسـیب ببینـد.
فعـاالن بازارهایـی ماننـد لبـاس، کیـف و کفـش، 
تجهیـزات خانه و برخـی شـغل های خدماتی مانند 
آرایشـگران و... شـغل هایی هسـتند کـه تمام سـال 
سـال  پایانـی  هفته هـای  در  تـا  می کننـد  سـر  را 
بـا افزایـش فـروش، سـود مدنظـر خـود را داشـته 
باشـند، موضوعـی که امسـال به شـکل قابل توجهی 
متفـاوت شـده و بـا کاهش خریدهـا و تقاضـا برای 
صاحبان این کسـب وکارها مشکل سـاز شـده است. 
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امـا در ایـن میـان آنچه نامشـخص اسـت اینکه چه 
زمانـی وضعیـت بـه حالت عـادی بر خواهد گشـت 

و ایـن بیمـاری در ایـران کنتـرل خواهد شـد.
نسخه حمایتی وزارت صنعت و معدن**

کسـب وکارهای کوچـک بـه حمایـت نیـاز دارنـد؛ 
ایـن را صاحبـان مشـاغل و کارشناسـان اقتصـادی 
آسیب شناسـی  سـتاد  همیـن  بـرای  می گوینـد. 
در وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت تشکیل شـده 
کـه قائم مقـام وزیـر در امـور بازرگانـی از آن خبـر 
داده اسـت. بـه ایـن مضمـون کـه کسـب وکارهای 
کوچک مشـمول سیاسـت های تشـویقی می شـوند. 
سیاسـت گذار تجاری کشور از بسته پیشنهادی خبر 
داده کـه بـرای جبران زیان کسـب وکارهای کوچک 
از ویروس کرونا طراحی شـده اسـت. جزئیات بسـته 
پیشـنهادی سـتاد »بررسـی اثـرات ویـروس کرونـا 
در تجـارت« حاکـی اسـت، سیاسـت های تشـویقی 
در بخـش »مالیـات«، »اسـتمهال وام هـای بانکی« 
و »بیمـه تأمیـن اجتماعـی« از سـوی متولیـان در 
نظـر گرفته شـده تـا مشـاغل ُخـرد آسـیب دیده از 
کرونـا، نابـود نشـوند. البتـه این بسـته تنها شـامل 
کسـب وکارهای ُخـرد نیسـت و سیاسـت گذار برای 
آسـیب دیدگی بخش هایـی کـه در تجـارت خارجی 
مشـوق های  صدمه دیده انـد،  کرونـا  دلیـل  بـه 

مشـابهی تعریـف کرده اسـت.
بـه گفته مـدرس خیابانـی، قائم مقام وزیـر صنعت، 
معـدن و تجـارت در امـور بازرگانـی ویـروس کرونا 
باعـث آسـیب بـه کسـب وکارهای کوچـک، ماننـد 
اغذیه ای هـا شـده اسـت و بـه همیـن دلیـل بسـته 
مالیـات،  از  بخشـی  تـا  پیشنهادشـده  ویـژه ای 

سـایر  و  اجتماعـی  تأمیـن  بیمـه  وام،  اسـتمهال 
کسـب وکارها  ایـن  بـه  تشـویقی  مشـوق های 
اختصـاص یابد تـا آسـیب نبینند. مـدرس خیابانی 
افـزود: حتـی بخش هایـی کـه در تجـارت خارجـی 
آسـیب دیده اند هـم مدنظـر قـرار داده ایـم، اگرچـه 
بـا رایزنی هـای صـورت گرفتـه مرزهـا بـاز می شـوند.
مـدرس خیابانـی دربـاره وضعیـت تـورم می گویـد 
را  کشـور  در  سـاختاری  تـورم  وجـود  اینکـه  و 
او  اسـت.  طبیعـی  کنونـی  تـورم  شـکل گیری  در 
می گویـد: برخی هـا چـون فکـر می کننـد ممکـن 
اسـت از ارزش پولشـان کاسـته شـود سـکه و طـال 
می خرنـد، امـا اینکه روغـن داغ آن را زیاد می کنند 
مرزهاسـت،  آن سـوی  از  ایجادشـده  فضـای  اثـر 
آن هـم بـا اسـم رمـز کمبـود، گرانـی و نارضایتـی 
می خواهنـد اهـداف خـود را دنبـال کنند. بـه گفته 
او بـرای صادرات، مسـیر سـبز گمرکی وجـود دارد 
می شـود،  انجـام  راحت تـر  صـادرات  درمجمـوع  و 
امـا سـنگ هایی جلـوی واردات گذاشـتیم آن هـم 
به این علـت کـه با توجه بـه محدودیـت منابع ارزی 
بایـد منابـع موجـود ارزی را اداره کنیـم، بنابرایـن 
امـروز به جـز واردات کاالهـای اساسـی و ضـروری، 
مـواد اولیـه کارخانه هـا و قطعـات و تجهیزاتـی کـه 
بقیـه  واردات  جلـوی  نمی شـود  تولیـد  داخـل  در 

محصـوالت را یـا گرفتیـم یـا خواهیـم گرفـت.
قائم مقـام وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در امـور 
بازرگانـی دربـاره بـی کار شـدن کارگـران بـه علـت 
اثـرات سـوء ناشـی از ویـروس کرونـا می گویـد: بـه 
اینترنتـی  بـه سـمت کسـب وکارهای  بایـد  نظـرم 
برویـم و مشـاغل دیگری را فعال کنیـم تا این دوره 

را پشـت سـر بگذاریم، زیرا شـغل برای مـردم مهم 
اسـت ضمـن اینکه بایـد توجـه کنیـم اولویت دهی 
بـه صـادرات هـم ظرفیت هـای خالـی کارخانه ها را 
پـر و هـم اشـتغال پایـدار را حفظ می کنـد. مدرس 
خیابانـی بابیـان اینکـه در شـرایط کنونـی حفـظ 
اشـتغال مهم تر از رشـد اشـتغال ملی اسـت، گفت: 
البتـه در گزارش هایـی کـه مـا در وزارت صنعـت، 
معـدن و تجـارت داریـم تولیـد در همـه رسـته ها 
و گروه هـای کاالیـی رونـد افزایشـی دارد کـه ایـن 

نکتـه مثبتی اسـت.
قائم مقـام وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در امـور 
بازرگانـی می گوید: بخشـی از کسـب وکارهای خرد 
مثـل تاکسـی ها و پیک های موتوری هم از شـرایط 
موجـود آسـیب دیده و مـردم می تواننـد مایحتـاج 
عمومـی خـود را از طریـق پیک هـای موتـوری و 
تاکسـی ها جابه جـا کننـد کـه هـم از عبـور و مرور 
جلوگیـری شـود و هـم ایـن کسـب وکارها بیـش از 

ایـن آسـیب نبینند.
بـرای  الزم  تـدارک  خیابانـی،  مـدرس  گفتـه  بـه 
ایـام پایانـی سـال دیده شـده و حتـی بـرای مـاه 
رمضـان و بازگشـایی مـدارس برنامه خـاص در نظر 
گرفته شـده و بـازار بـه حـال خـود رها نشـده اسـت.
اگرچـه هنـوز نحـوه حمایـت و نحـوه تأثیرگـذاری 
بسـته تشـویقی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 
در بهبـود وضعیـت کسـب وکارها مشـخص نیسـت 
ولـی آنچـه مشـخص اسـت اینکـه کسـب وکارهای 
کوچـک، بخشـی از تجـارت خارجی به دلیل بسـته 
فصلـی  مرزهـا، دسـت فروش ها، شـغل های  شـدن 

روزگار تلخـی را سـپری می کننـد. 

رئیس کمیته پیشگیری و مقابله 
با ویروس کرونا در وزارت نیرو 

منصوب شد
با حکم وزیر نیرو، رضا انجم شعاع، معاون حقوقی، 
پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو به عنوان رئیس 
کمیته پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در این 

وزارتخانه منصوب شد.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
به  خطاب  انتصاب،  حکم  این  در  اردکانیان  رضا 
پیشگیری  اهمیت  به  نظر  است:  آورده  انجم شعاع 
همکاران  بین  در  کرونا  ویروس  انتشار  با  مقابله  و 
محترم صنعت آب و برق کشور و اعمال مراقبت های 
الزم، بدین وسیله به عنوان رئیس کمیته پیشگیری 
تعیین  نیرو  وزارت  کرونای  ویروس  با  مقابله  و 
برق  آبفا،  و  آب  معاونان  عضویت  با  تا  می گردید 
مورد  و حسب  انسانی  منابع  و  تحقیقات  انرژی،  و 
و  آموزشی  مراکز  سازمان ها،  عامل  مدیران  رؤسا، 
را  کمیته   تخصصی،  مادر  شرکت های  و  پژوهشی 
تشکیل و پس از تصمیم گیری، مراتب را برای اجرا 

به واحدهای ذی ربط ابالغ نمایید.
بر همین اساس در وزارت نیرو جلسات، نشست ها 
و برگزاری مراسم ممنوع و اماکن ورزشي و رفاهي 
تعطیل شده است، همچنین نسبت به کنترل تب 

تمامی افراد در حین ورود اقدام می شود.
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اقتصاد ایران

محمد طبیبیان:

ویروس کرونا و آزمون مدیریت 
امور جمعی

اقتصاددان در بخشی از یادداشت خود در کنال 
تلگرامشی اش نوشته است: روش رایج در کشور 
اطالعات ناقص یا غلط دادن و بعضاً ایجاد ذهنیت 
مغشوش به عنوان یک ابزار مدیریت بوده است. 
موجب  و  ندارد  مثبت  کارکرد  دیگر  شیوه  این 
پذیرش شایعات اغراق آمیز می شود. امروز کشور 
فاقد نیروی فکری، کارشناسی و اجرایی کافی 
است برای طراحی و پیاده سازی کارهای بزرگ 

به روش کارآمد. که خود مایه نگرانی است.
نگاه  هم  زاویه  این  از  پدیده ها  به  افراد  برخی 
می کنند که از آن ها چه می توان فهمید و آموخت، 

چه  می شود  رونمایی  پنهانی  رویکردهای  چه 
درسی  چه  و  می افتد  بیرون  پرده  از  سازوکارهایی 
بعضاً  و  پرهزینه  معموالً  که  تجربه  هر  از  می توان 
این جانب  سعی  آموخت.  است  پرهزینه  بسیار 
روزها  این  باشم.  آموزندگان  زمره  از  که  بوده  این 
در  کشور  شرایط  است  توجه  درخور  که  پدیده ای 

برخورد با پدیده ویروس کرونا است.
ما طی  در کشور  که  دارد  این مشاهده وجود  اول 
ده ها سال دولت ها برای مشکالت مختلف سرزنش 
مسئول  کاًل  یا  بعضاً  خود  که  کسانی  اما  شده اند 
متوجه  را  انتقاد  انگشت  بوده اند  مشکالت  ظهور 
دولت ها نموده اند. از گرانی گوجه فرنگی تا مشکالت 
بین المللی، بحران اقتصادی، گرانی ارز، گرانی بنزین، 
بیکاری، تورم، کمبود کاالها، شکست در مناسبات 
خارجی...و اکنون مقابله با شیوع ویروس کرونا. حتماً 
دولت ها هم به دلیل انتخاب مدیران نامناسب سهم 
اما نه سهم  ایجاد این شرایط داشته اند  خود را در 
صد درصد. باید توجه کنیم که رئیس جمهور ازنظر 
کلی در کشور ما تنها نماینده منتخب عمومی است، 
حفاظت  برای  مهمی  جایگاه  رئیس جمهور  جایگاه 
رئیس جمهوری  شخص  همچنین  است،  حمایت  و 
افراد  اگر  باشد.  آورده  دست  به  را  عموم  رأی  که 
یا  داده  انجام  را  وظیفه  این  رئیس جمهور  به عنوان 
و  است  شخصی  قصور  یا  امتیاز  نیز  باشند  نداده 
داد.  خواهد  دستشان  به  را  مناسب  کارنامه  تاریخ 
جدا از افراد لیکن این جایگاه و مسند به عنوان حق 
مردم قابل دفاع و حفاظت و حمایت است. کسانی 
با متمرکز کردن سرزنش ها به طرف دولت و جایگاه 
و  بوده اند  جایگاه  این  حذف  پی  در  رئیس جمهور 

درنتیجه می توان درک کرد که این امر در صورت 
موفقیت حذف یک حق بالقوه عموم برای مشارکت 
در سرنوشت خود است از طریق انتخاب رئیس قوه 
مجریه و حق دیگر انتخاب نمایندگان مجلس برای 

اعمال اراده عمومی در امر قانون گذاری است.
دوم این دولت که در بُرجک نشسته و هدف انتقاد 
است آیا در کنترل این بحران کوتاهی کرده است؟ 
را  اجرا  و  تصمیم گیری  در  ضعف  دالیل  می توان 
مشاهده کرد اما بازهم نکته ای قابل تأمل وجود دارد. 
به تجربه چین در مبارزه با این بحران توجه کنیم. 
درجه جدیت، پوشش، دقت، مراقبت، تدارکات که 
به کار می رود. یک منطقه با هفتاد میلیون جمعیت 
قرنطینه و مراقبت می شود. کشوری که در ده روز 
همه  و  می سازد  مجهز  تختخوابی  هزار  بیمارستان 
نظر  تحت  را  بیمار  تمام شهروندان  و  اشاعه  وجوه 
دارد. این پرسش مطرح است که آیا چنین امکانی 
این است که  بوده است؟ جواب  ما مهیا  در کشور 
تولید،  نظام  بهداشتی،  و  درمانی  اجرایی،  نظام 
ضعیف  نگران کننده ای  حد  در  تدارک  و  تجارت 
است، چنانکه در بین تلفات اولیه این ویروس برخی 
پرستاران و پزشکان نیز مطرح بوده اند که قاعدتاً باید 
در باالترین سطح حفاظت باشند. این ضعف بزرگ 
که اکنون نمایان شده در سایر حیطه ها نیز مطرح 
دولت  این  تنها  آن  علت  اما  است.  دست اندرکار  و 
تالش  آن یک  علت العلل  و  علت  کانون  در  نیست، 
چند ده ساله در رقابت بین تعهد و تخصص و بیرون 
جایگزین  و  توانمند  و  کارآمد  افراد  مداوم  راندن 
چنانکه  )درواقع،  وفادار  به ظاهر  افراد  با  کردن 
پرداز  کیسه  افراد  برخی  با  می دهد،  نشان  سوابق 

و فرصت جو هم همراه بوده ایم( و افراد مطیع بوده 
موج هزیمت  در  موج  دلیل شاهد  به همین  است. 
کشور  هر  ثروت  مهم ترین  که  متخصص،  نیروهای 
فکری،  نیروی  فاقد  کشور  امروز  بوده ایم.  هستند، 
و  طراحی  برای  است  کافی  اجرایی  و  کارشناسی، 
پیاده سازی کارهای بزرگ به روش کارآمد. که خود 

مایه نگرانی است.
یا  ناقص  اطالعات  کشور  در  رایج  روش  یک  سوم، 
ایجاد ذهنیت مغشوش به عنوان  غلط دادن و بعضاً 
یک ابزار مدیریت بوده است. این شیوه دیگر کارکرد 
اغراق آمیز  شایعات  پذیرش  موجب  و  ندارد  مثبت 
به  مربوط  قرنطینه  می کند  مطرح  آقایی  می شود. 
بیماری  می گوید  دیگری  است،  جهانی  اول  جنگ 
دو  تلفات  می گوید  دیگری  فرد  است  کنترل شده 
درصد مبتالیان است نگران نباشید. احتمال مردن 
مهم  البته  که  است  درصد  دو  شما  مال  صفر  من 
نیست! این دو درصد فرضاً در کشور ما هم درست 
می شود  باشد  نفر  هزار  مبتالیان  تعداد  اگر  باشد. 
بیست مورد تلفات. اگر صد هزار نفر باشد می شود 
و  قرنطینه  هم  دلیل  همین  به  مورد.  هزار  دو 
جلوگیری از اشاعه در کشورهای دیگر بسیار جدی 

است.
مقابل  در  سنتی  قشر  از  برخی  مقاومت  چهارم، 
به  وابسته  اجتماعات  کردن  ممنوع  یا  محدود 
این که  اول  زیارتی است.  امور مذهبی و مکان های 
اما  دارد.  ریسک  برای خودش  فرد  یک  بی مباالتی 
فرد  یک  ریسک  است  مهم  اجتماعی  نظر  از  آنچه 
آلوده به ویروس برای دیگران است. یعنی یک فرد 
بمب  یک  مثل  می کند  تردد  جامعه  در  که  بیمار 
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کنترل های  نیز  دلیل  همین  به  است.  میکربی 
از اهمیت  رفت وآمد و اجتماعات در سایر کشورها 
بودن  بسته  و  بودن  باز  است.  برخوردار  فوق العاده 
و  است  اهمیت  حائز  نظر  این  از  تجمع  مراکز 

نمی تواند موضوع شخصی و دلبخواه باشد.
که  دارد  وجود  رفتارهایی  جامعه ای  هر  در  پنجم، 
تلقی کنند، حتی در  ممکن است دیگران خرافات 
کشورهای پیشرفته نیز این نوع رفتار قابل مالحظه 
است. افرادی وجود دارند که اعتقاد دارند با اوراد یا 
تأثیر  بر پدیده های طبیعی  حرکات خاص می توان 
اعتقاد هستند که  این  بر  بسیاری هم  اعمال کرد. 
تمسک به برخی اشیاء مثل درخت و یا ساختمان 
شفابخش هم هستند. تا مادام که این موارد فردی و 
شخصی است و موجب آرامش خیال می شود بسیار 
خوب. اما آیا بایستی به حیطه دولت و حکومت نیز 
وارد شود؟ حکومت و دولت حیطه عمومی است و 
تنها شیوه معتبر و قابل اتکاء در این حیطه شیوه های 
عقلی و علمی است. چگونه دولت بودجه ای می دهد 
بالی  که  کسانی  به  طبیعی  بالیای  کنترل  برای 
جزیی را از خود نیز دور نمی توانند بکنند؟ مبنای 
افرادی اعتقاد  عقلی و روش سنجش چیست؟ اگر 
آیا  است  شفابخش  خاص  اماکن  به  مراجعه  دارند 
بین  ویروس  بیولوژیک  بمب  یک  مثل  حق دارند 
عبادت کنندگان معمولی بپراکنند و یا بین سایرین 
است  شایسته  که  است  اینجا  بیرون.  رفت وآمد  در 
باورهای  حیطه  از  را  عمومی  منافع  حیطه  دولت 
دارد. یک وظیفه دولت حفاظت  نگه  شخصی جدا 

از عموم است.

لغو نشست همکاری های گمرکی 
ایران و روسیه در اتاق بازرگانی 

تهران
روسیه  و  ایران  گمرکی  همکاری های  نشست 
که قرار بود روز دوشنبه 12 اسفند ماه با حضور 
بازرگانی  اتاق  در  روسیه  گمرک  از  مهمانانی 
تهران برگزار شود و از چند ماه قبل برنامه ریزی 
صورت  ثبت نام  و  شده  انجام  آن  برپایی  برای 

گرفته بود، لغو شد.
با توجه به ضرورت رعایت توصیه ها و هشدارها در 
اقدامات  و  برگزاری جلسات عمومی  خصوص عدم 
به طور  از هفته گذشته  تهران که  اتاق  پیشگیرانه 
جدی دنبال می شود، این نشست مهم نیز به تعویق 
با رفع ریسک شیوع  زمان مناسب تری  تا در  افتاد 

کرونا، برگزار شود.

توصیه همتی در مورد تمدید 
زمان و نحوه وصول اقساط وام 

برخی کسب و کارها
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص شرایط ناشی 
از شیوع کرونا، در یادداشتی خطاب به مدیران و 

کارکنان نظام بانکی همراهی آنها با کسب کارهای 
خرد درباره زمان و نحوه وصول اقساط وام ها را 

خواستار شد.
خصوص  در  همتی  عبدالناصر  فارس،  گزارش  به 
شرایط ناشی از شیوع کرونا، در یادداشتی دو نکته 
مورد  بانکی  نظام  و همکاران  مدیران  به  را خطاب 

تاکید قرار داد:
- این روزها، علیرغم ریسک فعالیت در شعب بانکها، 
شاهد تالش ها و زحمات همکاران عزیز نظام بانکی، 
ها  بانک  شعب  در  خصوصاً  مردم  به  خدمت  برای 
هستیم. مردم عزیزمان قطعاً قدر تالش این عزیزان 

را می دانند. 
خوبم  همکاران  تمامی  به  خودم،  سهم  به  نیز  من 
به  دادن  توجه  ضمن  و  گفته  نباشید  خسته 
دستورالعمل های بهداشتی، بابت تالش های آنها، 

قدردانی می کنم.
با توجه به تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی از کسب 
عایدی  کاهش  است  ممکن  که  کشور،  کارهای  و 
برخی واحدها و صنوف و حتی اشخاص حقیقی را 
بانک ها توصیه می  باشد، به مدیران  درپی داشته 
کنم، شرایط امروز اشخاص حقیقی و حقوقی که از 
این بابت دچار وقفه درآمدی می شوند را در نظر 
وصول  نحوه  و  زمان  تمدید  خصوص  در  و  گرفته 
اقساط وام ها، همراهی الزم را با مشتریان به عمل 

آورده و مراعات وضعیت آنها را بکنند.
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متن کامل

مزایای اشتراک گذاری اطالعات 
در سازمان

مترجم: الهام شیخان
منبع: HBR : مهارت ارتباطی ضعیف در محیط 
کسب و کار می تواند سازمان شما را با مشکالت 
جدی مواجه کند، زیرا این مشکل منجر به گرفتن 
تصمیماتی براساس فرضیات اشتباه و داده های 
تصمیم های  این  اغلب  و  شده  اعتماد  غیرقابل 
اشتباه برای سازمان گران تمام می شود. معموال 
به دالیل مختلفی  گردش اطالعات در سازمان 
انجام نمی شود؛ مانند مهارت گوش دادن ضعیف 
در افراد، دستورالعمل ها و درخواست های مبهم، 
و  نامعتبر  اطالعات  تیم،  اعضای  عدم همکاری 
مهم  موضوعات  از  یکی  دیگر.  موارد  بسیاری 
در  است.  سیلو«  ذهنیت  »فرهنگ  ارتباطی 
کشاورزی غالت مختلف را در سیلوهای متفاوت 
ذخیره می کنند چون نباید باهم مخلوط شوند. 
ارتباط نداشتن سیلوها در کشاورزی یک ارزش 
است اما بخش های مختلف در یک سازمان باید 
بین  در  اطالعات  و  باشند  داشته  ارتباط  هم  با 
آنها گردش کند. افرادی که با ذهنیت سیلو کار 
می کنند اطالعات را به اشتراک نمی گذارند. این 
عدم همکاری می تواند یک کسب و کار در حال 

رشد را از بین ببرد. چگونه می توان این مشکل 
را حل کرد؟ ابتدا باید نسخه واحدی از اطالعات 
حقیقی و درست را به کارمندان ارائه دهید. به 
از شفافیت  باید  که کسب و کار شما  معنی  این 
و به اشتراک گذاری بهتر داده ها و اطالعات در 
سراسر سازمان حمایت کند. این کار را می توانید 
با نرم افزارهای مبتنی  بر فضای ابری )کلود( انجام 

دهید.
 مزایای به اشتراک گذاری اطالعات در محیط کار**

با اطالع داشتن از حقایق تصمیمات بهتری می توان 
اولیه  اصول  اطالعات  فناوری  مدیریت  در  گرفت. 
ذخیره داده ها یا داشتن یک بانک اطالعاتی واحد و 
متمرکز است یا پایگاه داده ای با توزیع هماهنگ که 
تمام داده ها را به شکلی پایدار و غیرقابل ویرایش در 
یک قالب استاندارد ذخیره می کند. هدف این کار 
اطمینان از یکپارچگی داده های مورد استفاده در هر 
نقطه معین است. این مفهوم برای جریان اطالعات 
باید  اطالعات  می کند.  صدق  نیز  شما  سازمان  در 
دقیق و قابل اعتماد باشد و بدون توجه به خوب یا 
بد بودن آن باید در تمام سطوح سازمان دردسترس 
مشتریان  منفی  بازخورد  مثال،  به عنوان  باشد. 
ممکن است بر عملکرد کارمندان بخش پشتیبانی 
این  که  می کنند  تالش  آنها  بنابراین  بگذارد.  تاثیر 
شوند.  سرزنش  کمتر  و  کنند  تحریف  را  اطالعات 
به  اطالعات موجود منجر  ناهماهنگی در  اینجا  در 
تصمیم گیری ضعیف و نزول سازمان می شود. پس 
متوقف  اولیه  مراحل  در  را  مشکل  این  باید  شما 
اطالعات  و  داده ها  گذاشتن  اشتراک  به  کنید. 
سازمان  افراد  همه  می شود  باعث  شفاف،  به صورت 
بالقوه  مسائل  همه  از  متوازن  و  یکپارچه  به طور 
مربوط به کسب و کار، محصول یا خدمات آگاه شوند.
شفافیت اعتماد را بیشتر می کند. مورد دیگری که 

ارائه  اطالعات  کیفیت  و  دقت  بگیرید  نظر  در  باید 
شده از منبع است. سوال اساسی که در اینجا مطرح 
می شود این است: اطالعات از کجا می آید و چقدر 
است  ممکن  اطالعات  است؟  مرتبط  من  بخش  به 
تحت تاثیر تعصب یا دروغ بر اساس داده ها پردازش 
دیگران  به  نسبت  مدیران  از  بعضی  باشد.  شده 
اشتراک گذاری  را  اطالعات  و  هستند  مشکوک 
به  باید  موارد  برخی  جز  به  درحالی که  نمی کنند. 
تیم تان اطمینان داشته باشید و اطالعات را با افراد 
اجازه  مثال،  به عنوان  بگذارید.  اشتراک  به  مرتبط 
شاخص های  و  معیارها  مورد  در  کارمندان  دهید 
سازمان شما اطالع داشته باشند، چون این کار به 
اما  آنها کمک می کند.  بین  ایجاد روحیه همکاری 
کارمندان  برای همه  اطالعات چگونه می تواند  این 
در دسترس باشد؟ در اینجاست که ابزارهایی مانند 
نمودارها و داشبورد به کمک شما می آیند. یکی از 
که  است   Cyfe داشبورد  مفید  بسیار  نرم افزارهای 
به  را  تجاری  داشبوردهای  می دهد  امکان  شما  به 

راحتی با ویجت )برنامک(ها تنظیم کنید.
دارید،  بزرگ  نمایشگرهای  کارتان  دفتر  در  اگر   
می توانید آن را به اشتراک بگذارید. این اطالعات و 
توضیحات کوتاه می تواند به کارمندان درک درستی 
از وضعیت سازمان بدهد. اطالعات خام ممکن است 
مورد توجه قرار نگیرد، وقتی آن را به شکل بصری 
درآورید، روند کار و موقعیت های موجود قابل درک 
خواهند بود. با داشتن داشبورد قدرتمند، همه چیز 
هم  زمان  در  و حتی  آسان  نظارت  و  ردیابی  برای 

صرفه جویی می شود.
اشتراک گذاری  تقویت  باعث  کارآمد  همکاری 
به  بیشتر  برخی کارمندان تصور می کنند  می شود. 
کار  دیگران  از  سخت تر  و  می کنند  کمک  سازمان 
می کنند. این »فکرهای دست و پاگیر و نامربوط« 

با عنوان »اصطکاک سازمانی« معرفی می کنند.  را 
این وضعیت باعث تلف شدن منابع و زمان می شود. 
روش سنجش عملکرد برخی مدیران اوضاع را بدتر 
توضیح دهد که  نتواند  تیم  از  اگر عضوی  می کند. 
کار معناداری انجام داده و چقدر آن را خوب انجام 
داده و چقدر به اهداف سازمان نزدیک است، ممکن 
است او را از تیم اخراج کنند. بنابراین تعیین یک 
برای سازمان شما مهم  یا شاخص سراسری  معیار 
سازمان  مختلف  بخش های  در  متخصصان  است. 
به عنوان  دارند.  احتیاج  متفاوتی  معیارهای  به 
به  هستند  خالق تر  سازمان  در  که  کسانی  مثال، 
نیاز  کارهایشان  انجام  برای  کمتری  کاری  ساعات 
آنها کم کاری محسوب نمی شود.  و عملکرد  دارند 
تشخیص  برای  ثابت  روشی  باید  هرحال  به 
مانند  نرم افزارهایی  باشید.  داشته  صحیح  عملکرد 
برای  تلفیقی  راه های  می تواند   WorkflowMax
و  دهد  ارائه  کار  گردش  طریق  از  کارها  پیگیری 
با  را  عملکرد  گزارش  راحتی  به  می تواند  همچنین 
شما  سیستمی  چنین  داشتن  کند.  تولید  جزئیات 
را قادر به ردیابی معیارهای سازمانی مانند عملکرد 
هر کارمند و نسبت های اثربخشی آن کند یا سود 
تولید  کار  نیروی  که  هزینه ای  هر  در  را  ناخالص 

می کند محاسبه کند.
گردش کار یکپارچه ایجاد ارزش را آسان می کند. 
کارمندان شما باید بدانند که همکاری کارمندان با 
در  بارز  مثال  یک  است.  ارزش  یک  برای شما  هم 
اینجا انداختن مسوولیت به گردن دیگری است که 
شفافیت  می شود.  همکاری  عدم  و  دلسردی  باعث 
در گردش کار و یکپارچگی و جریان آزاد اطالعات 
باعث می شود کارمندان از نقش ها و مسوولیت های 
یکدیگر و چگونگی تکمیل و نتیجه نهایی کارشان 

آگاه شوند.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3629065-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3631204-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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