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پیشنهادات کلیدی سندیکا برای عبور از 
بحران های صنعت برق

سندیکا در نامه ای به وزرای نیرو و صمت و سایر نهادهای ذیربط، چالش های كلیدی كسب و كارهای صنعت برق و راهکارهای 
پیشنهادی را ارائه كرد.

سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای به وزرای نیرو و صنعت معدن و تجارت، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 99، اعضای کمیسیون انرژی 
و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی چالش های کلیدی کسب و کارهای صنعت برق در شرایط کنونی کشور و راهکارهای پیشنهادی 

را ارائه کرد.
در ابتدای نامه آمده است که صنعت برق از جمله صنایع زیرساختی کشور است که بدلیل نقش زیاد دولت در اداره و کنترل آن، به شدت 
تحت تاثیر سیاست گذاری ها و ساختار بودجه و میزان و نحوه تخصیص منابع و مصارف آن بوده است. در ادامه تاکید شده است که سندیکای 
صنعت برق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی این صنعت که از نظر اقتصادی حدود نیمی از ارزش افزوده و بیش از دو سوم اشتغال آن 
را در اختیار دارد، اهم چالش های تاثیرگذار بر این بخش را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاداتی را جهت خروج  فعاالن کسب و کار صنعت 

برق از چالش های متعدد کنونی و فراهم نمودن بسترهای الزم برای حفظ توان داخلی صنعت برق تدوین کرده است. 
بر  اقتصاد کشور  از شرایط ملتهب  ناشی  به دلیل شیوع ویروس کرونا، رفع پیامدهای مخرب  برای قراردادها  لزوم اعالم شرایط فوق العاده 
عملکرد مشاوران، پیمانکاران و تامین کنندگان صنعت برق، تسریع در پرداخت مطالبات مالی اعضای سندیکا از شرکت های تابعه توانیر، لزوم 
تعمیم حمایت ها و تسهیالت حوزه واحدهای تولیدی برای پیمانکاران و مهندسان مشاور، رفع چالش های سازندگان و پیمانکاران صنعت برق 
با شرکت های توزیع نیروی برق )تابعه شرکت توانیر(، لزوم اجرای قرارداد تیپ به منظور ایجاد انضباط مالی و وحدت رویه در نظام حقوقی 

متن کامل نامهصنعت برق از اهم نکاتی است که در این نامه توسط سندیکا ارائه شده است. 

http://www.ieis.ir/fa-default.html
http://www.ieis.ir/UserImage/coronavirus.pdf
http://www.ieis.ir/UserImage/981217.pdf
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نبود نهاد فرادستی در بخش انرژی هزینه زیادی دارد
نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران معتقد است: بدلیل نبود نهاد فرادستی و تنظیم گر بخش 
انرژی تاكنون اتالف هزینه های زیادی به همراه داشته و سبب شده بخش های برق و گاز برنامه های 

خود را پیش ببرند.
»پیـام باقـری«  در گفت وگـو بـا خبرنـگار اقتصـادی ایرنـا افزود: این امر سـبب شـده گاز به اقصی نقاط کشـور 
ارسـال شـود و هزینـه هـای زیادی تحمیـل کند، درحالی که پیش از گاز، شـبکه برق در سراسـر کشـور توزیع 

شـده بود.
باقـری اضافـه کـرد: چنانچـه نهاد فرادسـتی بخـش انرژی در کشـور وجود داشـت، می توانسـت اجـازه دهد به 
جـای هزینـه کـردن بـرای گاز رسـانی به سراسـر کشـور، گاز تولیدی در اختیـار نیروگاه هـا قرار گیـرد و مردم 

به جـای گاز از بـرق اسـتفاده می کردنـد.
نایـب رییـس کمیسـیون انرژی اتاق بازرگانی ایران افزود: توسـعه برق به جای گاز هـم مانع افزایش آالیندگی ها 

می شـد و صنعت برق را توانمندتر می سـاخت و هم مانع انجام هزینه های سـنگین تر می شـد.
وی گفـت: اکنـون بـه دلیل مصرف بـاالی گاز در بخش خانگی ممکن اسـت برخی مواقع تامین برق با مشـکل 
رویـرو شـود، در صورتـی کـه چنانچهگاز تحویل نیروگاه ها شـده و مردم از برق اسـتفاده می کردند، این مشـکل 

ایجاد نمی شـد.
باقـری، بـر تدویـن اسـتراتژی کالن بـرای بخـش انرژی کشـور تاکید کـرد و گفت: اکنـون هم در بخـش برق و 
هـم در بخـش گاز نـکات قابـل توجهـی وجـود دارد که برای حـل آنها نیاز به یک نهاد فرادسـتی اسـت و ایجاد 

ایـن نهـاد مـی تواند به حل بسـیاری از مسـایل موجـود در این دو بخـش کمک کند.

تحقق 95 درصد درآمد مالیاتی امسال/ 134 هزار میلیارد تومان 
وصول شد

براساس گزارش های رسمی تا 1۰ اسفند ماه سال جاری بالغ بر 134 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی 
وصول شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس گزارش های رسمی، درآمدهای مالیاتی تا 10 اسفند 
ماه مشخص شد.

در سال جاری بالغ بر 142 هزار و 500 میلیارد تومان مالیات مصوب شده بود که از این میزان حدود 95 
درصد رقم پیش بینی شده محقق شده است.

طبق این گزارش رقمی حدود 134 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است.
پیش از این زمانی رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی از وصول 114 

هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در 10 ماه امسال خبر داده بود.
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اقتصاد ایران

هفته نوزدهم پویش #هر هفته_الف_ب_ايران؛

معاون برق و انرژی وزیر نیرو: ظرفیت نصب شده نیروگاهي كشور 
به 83 هزار مگاوات رسید

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژي از افزایش ظرفیت نصب شده نیروگاهي كشور با بهره برداري از 
نیروگاه خرم آباد به 83 هزار مگاوات خبر داد.

بهره برداري  آیین  در  سه شنبه  روز  حائري«  »همایون  )پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
همزمان از 41 پروژه صنعت آب و برق در 6 استان کشور که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، مجموع 
سرمایه گذاري این پروژه ها را سه هزار و هفت میلیارد تومان اعالم و خاطرنشان کرد: در این هفته از پویش، 
19 پروژه صنعت برق کشور با سرمایه گذاري 1900 میلیارد تومان آماده افتتاح است. وي این پروژه ها را 
شامل پست هاي فشار قوي، نیروگاه خورشیدي، خطوط برق، شبکه هاي توزیع و نیروگاه خرم آباد برشمرد 
و گفت: نیروگاه خرم آباد با سرمایه گذاري 1420 میلیارد تومان شامل دو واحد گازي است که با بهره برداري 

از آن ظرفیت نصب شده نیروگاهي کشور به 83 هزار مگاوات مي رسد.
حائري، سرانه هر ایراني از این ظرفیت نصب شده را یک کیلووات عنوان کرد و افزود: این، رقم خوبي است 

و تامین انرژي و رفاه مردم در محاسبات و برنامه هاي صنعت برق کشور لحاظ شده است.
از  خوب  بسیار  اطالع رساني  ضمن  پویش  این  گفت:  #هرهفته_الف_ب_ايران  پویش  به  اشاره  با  وي 
اقدام هاي صنعت برق کشور، تاب آوري سیستم را هم در مقابل تحریم ها به نحو شایسته اي افزایش داد. 
حائري افزود: تحلیل نتایج پویش، خدمات رساني و توسعه بیشتر، کارآمدي، اثربخشي و بهینه سازي بوده 

که نتیجه آن به اطالع خواهد رسید.

پیشنهاد تعیین هزینه استهالک 
تأسیسات و دارایی های توانیر به 

عنوان هزینه های مالیاتی
هزینه  تعیین  بر  مبنی  نیرو  وزارت  پیشنهاد 
شركت  برای  دارایی ها  و  تأسیسات  استهالک 
توانیر در سال 1398 به عنوان هزینه های قابل 
قبول مالیاتی به كمیسیون اقتصاد هیات دولت 

ارائه شد.
به گزارش برق نیوز، وزارت نیرو پیشنهاد تعیین هزینه 
استهالک تأسیسات و دارایی ها برای شرکت توانیر در 
سال 1398 به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی را 
جهت سیر مراحل بررسی به کمیسیون اقتصاد هیات 
آیین  نامه   )2( ماده  براساس  است.  کرده  ارایه  دولت 
اجرایی قانون استقالل شرکت های توزیع نیروی برق 
در استان  ها، بهای دارایی هایی که به تصرف شرکت های 
توزیع نیروی برق در می آید به تفکیک بهای تمام شده 
و استهالک انباشته مندرج در دفاتر مالی شرکت  های 
برق منطقه ای، مبنای محاسبه مبالغ انتقال مالکیت یا 

اجاره به شرط تملیک قرار می گیرد.
همچنین، با مشخص شدن نحوه تسویه بدهی ها، ترتیب 
تنظیم مبایعه نامه و یا اسناد اجاره به شرط تملیک و در 
صورت لزوم تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت داده 
خواهد شد. مطابق این ماده، وزارت نیرو مجاز است 
بنا به ضرورت، جهت پرداخت مبالغ اقساط و یا اجاره 
بها با درنظر گرفتن رویه های متعارف بانکی، شرایط 
و مهلت الزم را تعیین نماید. دستورالعمل چگونگی 
اجرای این ماده از سوی شرکت مادرتخصصی مدیریت 
تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر( پیشنهاد 
و به تصویب وزیر نیرو می رسد. ماده مورد اشاره، طی 
اصالحیه آیین نامه مذکور، موضوع مصوبه سال 1393 
اصالح شد به گونه  ای که »قیمت کارشناسی روز« به 

انتقال  مبالغ  محاسبه  مبنای  دفتری«  »ارزش  جای 
مالکیت یا اجاره به شرط تملیک قرار گرفت.

در اجرای مصوبه سال 1393 مبنی بر محاسبه ارزش 
دارایی  ها به قیمت کارشناسی، در فروردین ماه سال 
1396 حسابِ دارایی  های واگذار شده به شرکت های 
توزیع به شرکت مادرتخصصی توانیر »در حساب دارایی 
نگهداری شده برای فروش« عودت داده شد و به اذعان 
وزارت نیرو تنها »حساب« مربوط عودت داده شده نه 
دارایی  ها، به بیان دیگر در طول سال 1396 دارایی

 های موصوف در کنترل و استفاده شرکت  های توزیع 
برق بوده و شرکت های توزیع از محل آن بهره برداری 
انجام می داده است؛ بنابراین شرکت های توزیع هزینه 
استهالک آن را ثبت کرده اند و در شرکت توانیر برای آن 
هزینه استهالکی ثبت نشده است، همچنین دارایی های 
مذکور در تاریخ 29 اسفند 1396 به قیمت کارشناسی 

به شرکت های توزیع فروخته شد.
حسب بند )ب( تبصره )15( قانون بودجه سال 1395 
نقل و انتقال اموال و دارایی ها و قرارداد های بین شرکت 
مادرتخصصی توانیر و شرکت های توزیع نیروی برق از 

پرداخت هرگونه مالیات معاف است.
سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه افزایش 
به  متبادله،  موافقت نامه  در  مقرر  مدت  در  سرمایه 
سرانجام نرسیده و در تاریخ 29 اسفند 1396 به عنوان 
دارایی در شرکت های توزیع ثبت شده را واجد ایراد 
به  را  یادشده  دارایی  های  استهالک  هزینه  و  دانسته 
عنوان هزینه  های قابل قبول نپذیرفته است؛ لذا وزارت 
نیرو با ارسال پیشنهادی به هیات دولت، درخواست 
کرده که ضمن انجام اقدامات الزم درخصوص تعیین 
تکلیف دارایی  های مذکور، هزینه استهالک تأسیسات 
و دارایی  هایی موصوف در راستای ماده )14۷( قانون 
مالیات مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی 

شود.
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چرا كمیسیون تلفیق از ادغام 
یارانه های نقدی و معیشتی 

منصرف شد؟
كاهش دریافتی اقشار نیازمند جامعه، عقب گرد 
در زمینه حذف یارانه دهک های پردرآمد و نیز 
از بین رفتن زیر ساخت های ایجاد شده توسط 
از  بنزین،  یارانه  از  ثروتمندان  حذف  در  دولت 
اصلی ترین دالیل مخالفت نمایندگان مجلس با 
مصوبه كمیسیون تلفیق درباره ادغام یارانه های 

نقدی و معیشتی بود.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
در  دنیا،  در  مرسوم  استاندارد  روندهای  خالف  بر 
در  ویژه  به  عمومی  منابع  توزیع  باز  ایران  اقتصاد 
حوزه انرژی، نه در راستای حمایت از اقشار محروم 
دهک  از  حمایت  راستای  در  بلکه  مستضعف  و 
همین  در  است.  بوده  برخوردار  اقشار  و  باال  های 
هدفمند  با  تا  گرفت  تصمیم  نهم  دولت  راستا، 
این روند و تضییع حقوق  ادامه  از  یارانه ها  سازی 
اقشار محروم جامعه جلوگیری شود و همچنین با 
برگرداندن یارانه به ریل اصلی خود یعنی حمایت از 
اقشار آسیب پذیر، موجب کاهش فاصله طبقاتی و  

افزایش قدرت خرید در این قشر شود.
نهایتا پس از کش وقوس فراوان بین مجلس ودولت 
در سال 1388، قانون هدفمند کردن یارانه ها در 
مجلس تصویب و اجرایی شد. براساس این قانون، 
قرار شد نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت ها 
سی  و  شود  توزیع  خانوارها  بین  نقدی  صورت  به 

درصد نیز به صنایعی که از افزایش قیمت ها آسیب 
می بینند اختصاص پیدا کند و بیست درصد بقیه 
نیز صرف جبران هزینه های دولت شود. در همان 
قانون  اجرای  نحوه  به  مهم  انتقادات  از  یکی  ابتدا 
از  منابع حاصل  بازتوزیع  ها،  یارانه  هدفمند کردن 
افزایش قیمت حامل های انرژی در بین همه افراد 
نیازمند و غیرنیازمند بود زیرا  اقشار  از  اعم  جامعه 
هدف اصلی از تصویب و اجرای این قانون، بازتوزیع 
منابع حاصله در بین اقشار کم درآمد و نه همه افراد 
جامعه بود. در واقع، فرض قانون از ابتدا بر پرداخت 
به  یارانه  نپرداختن  نهایتا  و  درآمد  اساس  بر  یارانه 

همه دهک های جامعه بود.
 در سال 1392 و در پی تغییر دولت، زمزمه حذف 
به  و مجلس  پردرآمد جامعه در دولت  دهک های 
صورت جدی شنیده شد. از نظر مجلس اولین گام 
برای طرح فوق، راه اندازی یک نظام جامع اطالعاتی 
بود تا بر اساس آن افراد نیازمند دریافت یارانه و نیز 
دارند  قرار  باالی جامعه  در دهک های  افرادی که 
شوند.  شناسایی  نیستند،  یارانه  دریافت  نیازمند  و 
و در همین  بود  امر  این  موافق  ابتدا  در  نیز  دولت 
راستا، از مردم درخواست کرد تا کسانی که نیازمند 
نیستند از دریافت یارانه انصراف دهند که این طرح 
نیز ناکام ماند. مجلس برای تسریع بخشیدن به این 
امر در قوانین بودجه مختلف از سال 94 تا 98، بارها 
دولت را موظف به حذف یارانه نقدی 3 دهک باالی 
جامعه کرد، امری که اگر رخ می داد، حدود 10 هزار 
میلیارد تومان از هزینه های دولت را کاهش می داد. 
اما این مصوبات مجلس اجرایی نشد و دولت موفق 
به حذف یارانه نقدی 3 دهک پردرآمد جامعه نشد. 
یکی از اصلی ترین دالیل دولت برای عملی نکردن 
های  دهک  شناسایی  ساخت  زیر  نبود  قانون،  این 
باالی جامعه بود. این زیر ساخت نهایتا همزمان با 

اعطای  و  امسال  ماه  آبان  بنزین در  افزایش قیمت 
منابع حاصل از آن در قالب سبد معیشتی به افراد 
نیازمند  توسط وزارت رفاه ایجاد شد. در واقع پس 
یارانه  قانون هدفمند کردن  از تصویب  از 10 سال 
اندازی  راه  را  ای  سامانه  توانست  رفاه   وزارت  ها، 
کند تا با استفاده از آن سامانه و با خطای کمتری، 
افراد نیازمند و غیر نیازمند  شناسایی شوند. از این 
یارانه  سامانه  این  از  استفاده  با  توانست  دولت  رو 
به حدود 60  نفر  میلیون  به جای ۷8  را  معیشتی 
دهک  حذف  با  طبیعتا  کند.  پرداخت  نفر  میلیون 
های باالی جامعه از دریافت یارانه که تحقق همان 
هدف اصلی طرح هدفمندی یارانه ها بود، دولت در 

پرداخت یارانه به افراد نیازمند دست بازتری دارد.
بودجه  الیحه  بررسی  هنگام  در  وجود،  این  با 
عجیبی  اتفاق  مجلس،  تلفیق  کمیسیون  در   99
تلفیق  به   اقدام  کمیسیون  این  اعضای  و  داد  رخ 
میلیون   ۷8 حدود  به  که  تومانی   45500 یارانه  
نفر پرداخت می شود و یارانه معیشتی که به حدود 
این  کردند.   شود،  می  پرداخت  نفر  میلیون   60
مصوبه کمیسیون تلفیق برخالف مصوبات مجلس و 
اهداف قانون هدفمند کردن یارانه ها بود. استدالل 
اصلی کمیسیون تلفیق در تصویب این مصوبه، عدم 
دولت،  از خطای شناسایی  مردم  و گالیه  شفافیت 
عنوان شده است، ادعایی که استدالل محکمی برای 
تجمیع کردن یارانه نقدی و معیشتی محسوب نمی 
داشت.  پی  در  را  هایی  مخالفت  رو  همین  از  شد. 
مخالفان معتقد بودن که این طرح عالوه بر کاهش 
در  دولت  دستاوردهای  جامعه،  نیازمندان  دریافتی 
برد.در  می  بین  از  هم  را  ثروتمندان  یارانه  حذف 
همین راستا نادر قاضی پور عضو کمیسیون تلفیق 
فارس  اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مجلس 
یارانه های نقدی ظلم  با  یارانه بنزین  گفت: »ادغام 

برخوردار  کم تر  مردم  و  نیازمندان  حق  در  بزرگی 
است. هدف از پرداخت یارانه نقدی این بود که پول 
را از ثروتمندان بگیریم و به فقرا بدهیم که متاسفانه 
در این مصوبه بر عکس شده است. با پرداخت یارانه 
زندگی  در  تاثیری  هیچ  عمال  نفر  میلیون   ۷8 به 

مردم عادی ایجاد نشد«.
ایجاد  زیرساخت های  باره  در  پور همچنین  قاضی 
شده توسط دولت برای حذف یارانه ثروتمندان که 
با پرداخت یارانه ۷2 هزار تومانی از بین می رفت نیز 
نیازمند  افراد  شناسایی  کار  حاضر  »درحال  گفت: 
که  است  شده  انجام  بنزین  یارانه  پرداخت  جهت 
البته ایراداتی هم دارد و باید اصالح شود. اما اینکه 

کل طرح را زیر سوال ببریم اشتباه است«.
دیگر  عضو  دهمرده  اهلل  حبیب  دیگر  سوی  از 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  مجلس  تلفیق  کمیسیون 
باره دالیل مخالفت  اقتصادی خبرگزاری فارس در 
با پرداخت یارانه ۷2 هزار تومانی گفت: »پرداخت 
یارانه بنزین باید جدای از یارانه نقدی باشد. اینکه 
اشتباه  بدهند  بنزین  یارانه  ایرانی  میلیون   ۷8 به 
که  کسانی  هستند  میلیون   ۷8 این  بین  در  است. 
ثروت و درآمد باالیی دارند و اصال نیازی به یارانه 
هم  را  نقدی  یارانه  بنده  اعتقاد  به  ندارند.  بنزین 
یارانه  اینکه به تمام مردم  نیازمندان دهند  باید به 
تصمیم  این  امیدواریم  است.  اشتباه  شود  پرداخت 

اشتباه درخصوص یارانه بنزین اجرایی نشود«.
تا  شد  موضوع  این  به  منجر  نهایتا  فوق  دالیل 
الیحه  مجدد  بررسی  در  مجلس  تلفیق  کمیسیون 
پرداخت  بر  مبنی  خود  قبلی  مصوبه   ،99 بودجه 
یارانه ۷2 هزار تومانی به همه یارانه بگیران را لغو 
و  نفر  به ۷8 میلیون  نقدی  یارانه  تا همچنان  کند 
یارانه معیشتی به 60 میلیون نفر به صورت جداگانه 

پرداخت شوند.
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روش شناسی سهولت كسب و 
كار بانک جهانی تهیه شد

رئیس مركز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط 
كسب و كار وزارت اقتصاد از تهیه روش شناسی 
سال  در  جهانی  كار  و  كسب  سهولت  شاخص 

2۰2۰ میالدی خبر داد.
اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  فیروزی  علی 
خبرگزاری فارس، با اشاره به روش شناسی شاخص 
سال  در  جهانی  بانک  کار  و  کسب  انجام  سهولت 
سری  از  گزارش  این  اظهارداشت:  میالدی   2020
مطالعات،  ملی  مرکز  در  شده  تولید  گزارش های 
برای  که  است  کار  و  بهبود محیط کسب  و  پایش 

اولین بار تدوین و منتشر می شود.
محیط  بهبود  و  پایش  مطالعات  ملی  مرکز  رییس 

کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:  این 
گزارش حاوی اطالعات خوبی از روش شناسی، نحوه 
محاسبه امتیاز و رتبه بندی در نماگرها و شاخص 
 ease of(سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی
doing business ( است. پس از این گزارش، به 
ترتیب 11 جلد گزارش مرتبط با نماگرهای 11گانه 
می  منتشر  است،  شده  تولید  که  شاخص  این  ی 

شود.
در چکیده این گزارش آمده است:  شاخص سهولت 
به  مربوط  داده های  جهانی  بانک  کسب وکار  انجام 
بنگاه های  بر  کسب وکار  مقررات  اثرگذاری  ابعاد 
برای  به صورت ساالنه  را  داخلی  متوسط  و  کوچک 
اطالعات  می کند.  جمع آوری  جهان  کشور   190
افراد خبره  از  انجام نظرسنجی هایی  از طریق  الزم 
محلی )بیش از 48000 متخصص از 190 کشور( 
انجام  سهولت  نماگرهای  از  یک  هر  با  مرتبط 
کسب وکار مانند وکال، حسابداران، فعالین اقتصادی 
مبانی  اساس  بر  و  می شود  جمع آوری  معماران،  و 
می گردد.  تأیید  و  ارزیابی  آن ها  مقرراتی  و  قانونی 
همراه  به  مربوطه  مقررات  و  قوانین  منظور،  بدین 
به  نظرسنجی   39 متوسط  )به طور  نظرسنجی ها 
الزم  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  کشور(  هر  ازای 
برای شهر تجاری اصلی  به ذکر است داده ها فقط 
)پرجمعیت ترین شهر تجاری( جمع آوری می شود و 
بزرگ  دومین شهر  برای 11 کشور،  این،  بر  عالوه 
فرض  همچنین  می شود.  داده  پوشش  نیز  تجاری 
بر این است که بنگاه ها از تمام مقررات رسمی آگاه 

هستند و از آن پیروی می کنند.
آنچه حائز اهمیت است این است که بانک جهانی 
از مفروضات استاندارد در جمع آوری داده ها استفاده 
منظور  به  معتبری  معیارهای  بنابراین  می کند، 

مقایسه تمامی کشورها وجود دارد.

متداول  فرایندهای  تکمیل  و  انجام  هزینه  و  زمان 
استاندارد  موردی  مطالعات  اساس  بر  کسب وکارها 
مربوطه  مقرراتی  و  قانونی  مبانی  اساس  بر  و  شده 
حوزه  نماگر   10 رتبه  و  امتیاز  اندازه گیری  برای 
تنظیم گری و مقررات گذاری کسب وکار شامل شروع 
دسترسی  ساخت وساز،  مجوزهای  اخذ  کسب وکار، 
از  حمایت  اعتبار،  اخذ  مالکیت،  ثبت  برق،  به 
سهام داران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، 
و  ورشکستگی  و  قراردادها  اجرای  بودن  الزام آور 
پرداخت دیون مورد استفاده قرار می گیرد. عالوه بر 
10 نماگر مذکور، 2 نماگر دیگر »بکارگیری نیروی 
شاخص  پوشش  تحت  دولت«  با  »قرارداد  و  کار« 
سهولت انجام کسب وکار قرار دارد؛ اما در امتیاز و 
لحاظ  جاری  سال  کسب وکار  انجام  سهولت  رتبه 

نشده اند.

در نهایت به منظور ارائه تصویر جامع تری از داده ها، 
انفرادی،  نماگرهای  محاسبه  بر  عالوه  این شاخص 
انجام  سهولت  »رتبه«  و  »امتیاز«  کلی  سنجه  دو 
است  توضیح  به  الزم  می دهد.  ارائه  را  کسب وکار 
ساده ترین  از  جهانی  بانک  کسب وکار  شاخص  که 
و  نماگرها  همه  به  یکسان  وزن دهی  یعنی  روش 
به  یکسان  وزن دهی  نیز  نماگر  هر  محاسبه  برای 
همه مؤلفه ها، استفاده کرده و قبل از میانگین گیری 
واحد مشترک  برحسب یک  را  مؤلفه ها  نیز،  نهایی 

نرمال می کند.
از روش محاسبه شاخص  اینکه آگاهی  به  با توجه 
استخراج  در  می تواند  کسب وکار  انجام  سهولت 
راهکارهای عملیاتی هدفمند در ارتقای این شاخص 
تفصیلی  شرح  کتابچه  این  در  باشد،  مؤثر  بسیار 
انجام  سهولت  شاخص  محاسبه  روش شناسی 

کسب وکار بانک جهانی ارائه شده است.

قیمت نفت بیش ترین كاهش 
روزانه در 11 سال گذشته را 
تجربه كرد/ نفت 45 دالر شد

پس از اینکه روسیه از پیشنهاد كاهش بیش تر 
تولید برای تقویت قیمت نفت امتناع كرد و اوپک 
نیز تمام محدودیت های تولید خود را برداشت، 
قیمت نفت برنت در آخرین روز كاری بازارهای 
جهانی، بیش ترین كاهش قیمتی در بیش از 11 

سال گذشته را ثبت كرد.
نقل  به  فارس  الملل  بین  اقتصاد  گروه  گزارش  به 
از رویترز، پس از اینکه روسیه از پذیرش پیشنهاد 
کاهش بیشتر تولید برای تقویت قیمت نفت امتناع 
کرد و اوپک نیز تمامی محدودیت های تولید خود 
را برداشت، قیمت نفت برنت در آخرین روز کاری 
بازارهای جهانی، بیشترین کاهش قیمتی در بیش 

از 11 سال گذشته را ثبت کرد.
شکاف میان اوپک و روسیه، نگرانی در مورد سقوط 
است.  کرده  زنده  را   2014 سال  در  نفت  قیمت 
در  خود  سهم  برای  روسیه  و  عربستان  که  زمانی 
با نفت شیل آمریکا به رقابت پرداختند و در  بازار 

هیچ توافق کاهش تولیدی حضور نداشتند.
بشکه  میلیون   1.5 روزانه  تا  گرفت  تصمیم  اوپک 
دیگر بر میزان کاهش تولید اضافه کند و آن را تا 

پایان سال 2020 تمدید کرد.
تحلیلگران بانک ABN AMRO در گزارشی اعالم 
نفت  تولیدکنندگان  آوریل  ماه  ابتدای  »از  کردند: 
تولید  خواهند  می  قدر  هرچه  تا  یابند  می  اجازه 
داشته باشند.«  این بانک هلندی پیش بینی خود 
از قیمت نفت برای سال 2020 را از 58 دالر به 49 

دالر در هر بشکه کاهش داد.
این بانک خاطرنشان کرده است که محمد بارکیندو، 
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كمک 5۰میلیارددالری صندوق 
بین المللی پول به اقتصادهای 

نوظهور درگیر كرونا
به  دالر  5۰میلیارد  پول  بین المللی  صندوق 
برای  پایین  درآمد  دارای  نوظهور  كشورهای 

مقابله با ویروس جدید كرونا كمک می كند.
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری تســـنیم بـــه نقـــل از 

فاکـــس بیزینـــس، صنـــدوق بین المللـــی پـــول 
ـــور دارای  ـــورهای نوظه ـــه کش ـــارد دالر ب 50 میلی
ـــد  ـــروس جدی ـــا وی ـــه ب ـــرای مقابل ـــن ب ـــد پایی درآم

کرونـــا کمـــک می کنـــد.
صنـــدوق  رئیـــس  جورجیـــوا،  کریســـتالینا 
ــارد  ــرد 10 میلیـ ــالم کـ ــول اعـ ــی پـ بین المللـ
ــر در  ــره صفـ ــرخ بهـ ــا نـ ــغ بـ ــن مبلـ دالر از ایـ
ـــا  ـــرد ت ـــرار می گی ـــورها ق ـــن کش ـــار فقیرتری اختی
ــازند و  ــری بسـ ــتی قوی تـ ــتم های بهداشـ سیسـ
ـــی از آن  ـــد. بخش ـــت کنن ـــود محافظ ـــردم خ از م
هـــم صـــرف نجـــات کســـب وکارهایی می شـــود 
ـــروس  ـــن وی ـــر ای ـــت تأثی ـــه تح ـــش از هم ـــه بی ک

قـــرار گرفته انـــد.
 صنـــدوق بین المللـــی پـــول در 1945 بـــرای 
ســـازماندهی نـــرخ تبـــادل ارز جهـــان، مقابلـــه 
بـــا بحران هـــای مالـــی و اعطـــای وام هـــای 
کوتاه مـــدت بـــه کشـــورهای عضـــو آن تأســـیس 

شـــد.
جورجیـــوا گفـــت: »هـــدف مـــا تقویـــت مالـــی 

کشـــورهای فقیـــر جهـــان اســـت«.
ـــه  ـــه نتیج ـــت ک ـــوز زود اس ـــرد: هن ـــه ک  وی اضاف
ـــاد  ـــود اقتص ـــث رک ـــا باع ـــروس کرون ـــم وی بگیری
جهـــان می شـــود. بیـــش از 95 هـــزار نفـــر 
در سراســـر جهـــان بـــه ایـــن ویـــروس مبتـــال 
ـــت  ـــود را از دس ـــان خ ـــر ج ـــده اند و 3200 نف ش
داده انـــد. ایـــن ویـــروس بازارهـــای مالـــی را 
ــدگان  ــرد مصرف کننـ ــرده و هزینه کـ ــل کـ مختـ

کنـــد شـــده اســـت.
رشـــد  شـــدن  کنـــد  »میـــزان  گفـــت:  وی 
ـــز دارد:  ـــه دو چی اقتصـــادی و عمـــق آن بســـتگی ب
ـــا در  ـــدرت م ـــروس و ق ـــن وی ـــدن ای ـــر ش همه گی

مقابلـــه بـــا آن«.

كرونا در نزدیکی ذخایر ارزی!
لحاظ  از  كه  ابعادی  و  كرونا  ویروس  شیوع  با 
اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته، این روزها 
بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای 
جبران آثار ناشی از آن مطرح است كه البته هنوز 
به طور رسمی از سوی مسئوالن اعالم نشده، ولی 
از منابع صندوق و  در هر حال بعید نیست كه 
ذخائر ارزی در این شرایط حساس استفاده شود.

به گزارش ایسنا، صندوق توسعه ملی از اوایل دهه 90 
به منظور ذخیره بخشی از درآمدهای ساالنه صادرات 
نفت و فرآورده های آن برای پشتیبانی از نسل آینده و 

همچنین توسعه کشور ایجاد شد.
در این سال ها براساس آنچه در قانون برنامه پنج ساله 
تعیین می شود دولت موظف به پرداخت سهم صندوق 
است؛ به طوری که طبق برنامه پنجم توسعه باید در 
سال اول 20 درصد و به دنبال آن ساالنه سه درصد 
به آن اضافه می شد. همچنین با برنامه ششم توسعه 
باید 30 درصد از منابع نفتی به حساب صندوق واریز و 

ساالنه دو درصد دیگر بر آن افزوده شود.
گرچه در سال های اخیر با توجه به کاهش درآمدهای 
نفتی دولت اغلب این منابع را براساس درصد پیش بینی 
که  شرایطی  به  توجه  با  اما  است،  نکرده  واریز  شده 
پیش آمده دولت ها برداشت هایی خارج از چارچوب و 
اساسنامه آن نیز وجود داشته است؛ به گونه ای که بنا 

به حوادث یا کمبودهای مالی دولت با ارائه پیشنهاد 
برداشت از صندوق توسعه ملی و موافقت مقام معظم 

رهبری از این منابع استفاده کرد.
این در حالی است که این روزها با شیوع ویروس کرونا 
و ابتالی جمعی از هموطنان و فراگیر شدن در سطح 
کشور، کسب وکارها و معیشت مردم تحت تاثیر قرار 
گرفته است. از سوی دیگر هزینه های درمان باال رفته 
و تامین تجهیزات برای پیشگیری از این بیماری نیز با 

افزایش هزینه برای مردم همراه بوده است.
در شرایط موجود برای جبران این هزینه ها و همچنین 
مبتالیان  درمان  و  مقابله  پزشکی  تجهیزات  تامین 
ویروس کرونا در کنار منابع دولت، پیشنهاداتی برای 

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مطرح است.
بیانیه ای  در  اصالح طلب  زنان  اصحاب  ائتالف  اخیرا 
طریق  از  مردم  بهداشتی  نیازهای  تامین  خواستار 
صندوق توسعه ملی شده و اعالم کرده است که با توجه 
به شرایطی که مردم برای جلوگیری از انتشار ویروس 
کرونا در خانه های خود قرنطینه شده اند و درآمد روزانه 
آنها کاهش یافته و به کسادی کسب وکارها در آستانه 
با  موجود  فشارهای  است  الزم  شده،  منتهی  نوروز 
برداشت از صندوق توسعه ملی اقداماتی را برای ترمیم 

این اوضاع انجام دهیم.
اما این در شرایطی است که تاکنون دولت و مجلس 
شورای اسالمی پیشنهادی در این رابطه به طور رسمی 
مطرح نکرده اند و البته بحثی هم در مورد بسته های 
موجود  شرایط  در  افراد  سایر  و  کارکنان  از  حمایتی 
نبوده که قرار باشد منابع آن محل صندوق توسعه ملی 
تامین شود. در هر صورت حتی اگر قرار باشد از منابع 
صندوق برای جبران آثار کرونا استفاده شود، حتما باید 
با موافقت مقام معظم رهبری صورت گیرد، چراکه این 
برداشت در چارچوب اساسنامه و قواعد صندوق توسعه 

ملی نیست.
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معاون سازمان بورس در گفتگو با مهر

مذاكره با شركتها برای افزایش 
سرمایه از طریق صرف سهام 

وسلب حق تقدم
معاون سازمان بورس و اوراق بهادار، از مذاكره 
بورس تهران با شركتها برای افزایش سرمایه از 
طریق صرف سهام و سلب حق تقدم خبر داد 

و آن را راهکاری برای هدایت نقدینگی و خرید 
سهم توسط آحاد مردم دانست.

گفت:  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  امیری،  حسن 
که  است  گونه ای  به  ایران  اقتصاد  کنونی  شرایط 
و  است  افزایش  حال  در  روز  هر  نقدینگی  حجم 
می کنند؛  جذب  را  منابع  این  مختلفی،  بازارهای 
یکی از بازارهایی که می تواند این نقدینگی را جذب 
کند، بازار سرمایه است؛ بخصوص با توجه به اینکه 
سایر بازارهای موازی پالس مثبتی ندارند و وضعیت 
چشم  به  آنها  در  سرمایه گذاری  برای  مناسبی 
بازار سرمایه  به  ورودی  نقدینگی  نمی خورد، حجم 
به شدت افزایش یافته است. به همین دلیل تقریباً 
از سال گذشته و به خصوص در 6 ماه اخیر، تاکید 
زیادی شده که نقدینگی موجود در بازار سرمایه به 
سمت و سوی سهم های بنیادین هدایت شود و در 

حقیقت عمق بازار افزایش یابد.
و  بورس  سازمان  بورس های  بر  نظارت  معاون 
پذیرش  فرآیند  اساس،  این  بر  افزود:  بهادار  اوراق 
جلسات  تعداد  و  است  کرده  پیدا  سرعت  شرکتها 
با  اینکه  ضمن  داده ایم؛  افزایش  را  پذیرش  هیأت 
تا سهم شناور  سهامداران عمده مذاکراتی داشتیم 
بیشتری در بازار و سهم های مختلف داشته باشند؛ 
جلسات و مکاتبات متعددی هم در این زمینه انجام 
ارائه شده که  به شرکتها  توصیه  این  و حتی  شده 
اقدام  تقدم،  افزایش سرمایه و سلب حق  از طریق 
کنند؛ چراکه وقتی شرکتی از طریق صرف سهام و 
سلب حق تقدم، افزایش سرمایه می دهد، دو اتفاق 
مهم صورت می گیرد؛ اول اینکه عمق بازار افزایش 
بازار  به  پیدا می کند و سهامداران جدید می توانند 
و خرید این سهم ورود کنند و این سهم بین آحاد 

بیشتری از مردم توزیع می شود.
وی تصریح کرد: دوم اینکه افزایش سرمایه از سایر 

نمی کند؛  وارد  شرکتها  به  را  نقدینگی  روش ها، 
سهام  صرف  طریق  از  سرمایه  افزایش  حالیکه  در 
پروسه،  بودن  کوتاه  دلیل  به  تقدم،  حق  سلب  و 
مستقیم  تأمین  در  شرکتها  حال  کمک  می تواند 
چنین  در  باشند؛  شرکت  به  آن  ورود  و  نقدینگی 
طرح های  می توانند  حقیقت  در  شرکتها  شرایطی 
را  خود  گردش  در  سرمایه  مشکالت  یا  و  توسعه 
برگزاری  به  امیری  دهند.  پوشش  طریق  این  از 
نشست هایی در بورس تهران و با حضور تعدادی از 
شرکتهای مهم و اثرگذار و نیز فعاالن بازار سرمایه و 
شرکتهای سرمایه گذار اشاره و خاطرنشان کرد: در 
تهران و  بورس  از سوی  این جلسات، مدل مذکور 
سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح و تبیین گردید 
باعث  کنند،  استفاده  روش  این  از  اگر شرکتها  که 
بورس هم در  بازار می شود و سازمان  بیشتر  عمق 

مقابل کمک خواهد کرد تا کار تسریع شود.
چرا سازمان بورس حجم مبنا را بازنگری کرد؟

وی از اعالم آمادگی برخی شرکتهای بورسی برای 
اجرای این روش در جلسه برگزار شده در سازمان 
بورس خبر داد و گفت: با این وجود علیرغم گذشت 
تقاضایی  هیچگونه  جلسه،  آن  برگزاری  از  ماه  دو 
علیرغم پیگیری های صورت گرفته از سوی سازمان 
بورس و اوراق بهادار، واصل نشد؛ این درحالی است 
هستند،  سهام  مالکان  که  عمده  سهامداران  که 
خیلی راغب نیستند سهم را عرضه کنند؛ هر چند 
که الزام قانونی نیز وجود دارد که باید عرضه سهام 

کنند؛ ولی به هر دلیلی این اتفاق رخ نمی دهد.
امیری گفت: اگر در موضع آنها قرار گیریم که چرا 
عرضه نمی کنند، دلیل این است که آنها دغدغه هایی 
نسبت به نظارت دستگاه های نظارتی داشته و نگران 
هستند که اگر یک سهم را امروز بفروشند و فردا 
قیمت آن سهم باال برود، کار آنها زیر سوال خواهد 

بود که چرا به نرخ پایین سهام را فروخته اند، پس 
این دغدغه به شدت بین تصمیم گیران این شرکتها 
نهایت  در  می کنند؛  مطرح  را  آن  و  دارد  وجود 
مجموعه این وقایع و اتفاقات باعث شد که سازمان 
برای  و  دهد  تشخیص  باال  را  بازار  ریسک  بورس، 
که  رود  این  و سوی  به سمت  این دغدغه  پوشش 

حجم مبنا و دامنه نوسان را بازنگری کند.
به  پاسخ  در  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  معاون 
شرکتها  چرا  اینکه  بر  مبنی  مهر  خبرنگار  پرسش 
الزام قانونی بخشی از سهام خود را عرضه  علیرغم 
اعمال  برای  ابزاری  بورس  سازمان  آیا  و  نمی کنند 
فشار به این شرکتها در اختیار دارد، گفت: سازمان 
بورس و اوراق بهادار نمی تواند یک شرکت را مجبور 
کند که عرضه سهم داشته باشد؛ در حقیقت سازمان 
برای تابلوهای مختلف سهم در نظر می گیرد و درصد 
آن را کنترل می کند؛ ضمن اینکه با شرکتهایی که 
نمی کنند مکاتبه می نماید؛  رعایت  را  این درصدها 
ولی ما معتقدیم که باید بیش از این، سهم عرضه 
و  باالدستی  در شرکت های  باید  اتفاق  این  و  شود 

نهادهای باالدستی رخ دهد.
امیری افزود: سازمان بورس وارد مقوله قیمت سهام 
عنوان  به  بازار  کلیات  از  بلکه  نمی شود؛  و شاخص 
بازار  احتمالی  ریسک های  و  کرده  دفاع  ناظر  نهاد 
را تحت نظر دارد تا واکنش های احساسی احتمالی 
ما  اینکه  ضمن  کند؛  رصد  را  می آید  وجود  به  که 
بازار برای ما  کاری به تک سهم ها نداریم و کلیت 

مهم است.
برای  که  است  ممکن  حال  هر  به  داد:  ادامه  وی 
شود  تشکیل  فروش  یا  خرید  صف  سهم ها  برخی 
که در چنین شرایطی که گره معامالتی اگر پیش 
رفع  را  آن  معامالتی  گره  دستورالعمل  با  می آید، 

خواهیم کرد.
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تا پایان سال انجام خواهد شد

عرضه اولیه چند شركت  دانش بنیان در فرابورس
مدیرعامل فرابورس گفت: تا پایان سال تالش می كنیم عرضه اولیه چندین شركت از مجموعه های 

بزرگ را در فرابورس داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما، امیرهامونی درباره شرایط حاکم بر بازار سرمایه گفت: با 
توجه به موج نقدینگی در بازار سرمایه، در هفته های آتی عرضه های اولیه خوبی در بازار خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در تالش هستیم تا پایان سال عرضه های اولیه پتروشیمی اریا ساسول، شرکت های زیر 
مجموعه شستا، صباتامین و شرکت های دانش بنیان داشته باشیم.

مدیرعامل فرابورس ادامه داد: با توجه به موج افرادی که تازه وارد بازار سرمایه می شود باید از تخصص الزم 
برای ورود به بازار سرمایه برخوردار باشند و نباید ورود به بازار سرمایه را به عنوان شغل دوم در نظر بگیرند.

هامونی افزود: ما با توجه به زیرساختها، بازار را مدیریت می کنیم، اما افراد باید به سطحی از سواد مالی 
کافی برسند و وقت و اگاهی کافی برای حضور در بازار بورس داشته باشند.

وی ادامه داد: مردم باید از طریق صندوق های سرمایه گذاری وارد بازار شوند و به فضای مجازی اطمینان 
نکنند و از افراد متخصص دارای مجوز از سازمان بورس استفاده و مشاوره برای حضور در بازار بگیرند.

مدیرعامل فرابورس بیان کرد: باید فرهنگ سهامداری را گسترش دهیم و از این بازار ثروت افرینی کنیم و 
با نگاه بلند مدت در بازار و با کمک دستگاه های مرتبط از جمله سازمان بورس بهترین فرصت برای همه و 

برای اقتصاد ایران رقم بخورد.

مخالفت همتی با محدود شدن 
نوسان بورس به 2 درصد

رئیس كل بانک مركزی خواستار مطرح شدن موضوع 
كاهش دامنه نوسان در شورای عالی بورس به جای 

هیئت مدیره سازمان بورس شد.
در  همتی  عبدالناصر  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، به 
مصوبه کاهش دامنه نوسانات بازار سرمایه در هیئت 
خواستار  و  داده  نشان  واکنش  بورس  سازمان  مدیره 

به  بورس  عالی  شورای  در  موضوعاتی  چنین  بررسی 
جای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شد.

گفتنی است پیش از این نیز همتی امروز )جمعه 1۷ 
خصوص  در  خبرنگاران  پرسش  به  پاسخ  در  اسفند( 
کردن  محدود  بر  مبنی  بورس  مدیره  هیأت  تصمیم 
وزیر  بود:  کرده  اعالم  سرمایه  بازار  نوسانات  دامنه 
را  بورس  عالی  شورای  اعضای  مشورتی  نظر  اقتصاد 
مدنظر دارد و لذا با توجه به مجموعه دیدگاه ها، تاکید 
است.  امروز  شرایط  در  تصمیم  این  تعویق  نیز  وی 
معتقدم تا بررسی بیشتر ابعاد موضوع، تصمیم هیأت 

مدیره سازمان به تعویق بیافتد.
 1۷ )جمعه  امروز  عصر  اینستاگرامی  یادداشت  متن 

اسفند( به این شرح است:
محدود  برای  بورس  مدیره  هیئت  تصمیم  مورد  در 
نکته  چند  اقتصاد  وزیر  تدبیر  و  نوسان  دامنه  سازی 

را تأکید می کند.
1 از دغدغه ریاست سازمان بورس و نیز تالش های 
کنونی  حساس  شرایط  در  بازار  مدیریت  برای  وی 
بورس  عالی  شورای  عضو  یک  عنوان  به  اقتصاد 

قدردانی می کنم
بازارهای  بازار سرمایه و سایر  2 نظرات کارشناسان 
مالی در دو روز گذشته علیرغم تنوع، سازنده و قابل 

تقدیر بود.
این گونه تصمیمات مهم در  این است که  ارجح   3
شورای عالی بورس نیز طرح و با بررسی تمام ابعاد و 

در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور اتخاذ شود
سرمایه،  بازار  روند  مدیریت  راهکارهای  از  یکی   4
استفاده دولت از فرصت عرضه اولیه سهام و نیز برنامه 
شرکت های  شناور  سهام  درصد  افزایش  برای  ریزی 
مهم است. اقبال به بازار سرمایه را نیک پنداریم و با 

افزایش عرضه سهام، عمر بیشتری به آن بدهیم.
5 نکات مطرح شده به نقل از من در خصوص نگرانی 
از هجوم نقدینگی به بازار ارز و … را تأیید نمی کنم و 
باز هم تأکید می کنم که بازار ارز با حضور و مدیریت 
بانک مرکزی همچنان ریسک باال برای سرمایه گذاری 

دارد.
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یادداشت

متن کامل

 اگر مقداری زمان در کشوری مثل کنیا صرف کرده 
باشید، چه برای کسب وکار، چه انجام تحقیق و چه 
وقت شناسی  می شوید:  موضوع  یک  متوجه  تفریح، 
پایین ترین  در  تقریبا  آفریقایی ها  از  خیلی  برای 

اولویت ها است.
غربی  عادات  و  هنجارها  طبق  که  کسانی  برای  و 
اذیت کننده  کمی  موضوع  این  باشند،  شده  بزرگ 
وقت  سر  می کنند  فکر  مردم  که  جایی  در  است. 
بودن محرک اصلی موفقیت است، خیلی از همکاران 
آفریقایی اصرار دارند که سر وقت بودن یک مفهوم 
این موضوع را حتی می توان در روند  نسبی است. 
با  کرد.  مشاهده  هم  آفریقا  فرودگاه های  کارهای 
این حال، آفریقا از نظر نوآوری، یکی از سریع ترین 
روندهای توسعه را دارد. تکنولوژی مالی را در نظر 

بگیرید. در مقایسه با دیگر نقاط دنیا، اپلیکیشن های 
می آید.  بیرون  آفریقا  از  بهتری  و  بیشتر  بانکداری 
کارآفرینان آفریقایی مشکل کمبود بانک های سنتی 
در این قاره را با استفاده از گوشی های هوشمند به 
حدی  به  پیشرفت  این  کردند.  تبدیل  فرصت  یک 
در  مک کینزی  موسسه  جهانی  گزارش  که  است 
مورد بانکداری، این قاره را »قطب نوآوری« در سال 

2018 اعالم کرده است.
نکنیم  تصور  اینکه  چیست؟  مثال ها  این  از  هدف 
همیشه سر وقت بودن، راهگشای همه چیز است. 
نمونه  یک  تنها  آفریقا،  مالی  تکنولوژی  شکوفایی 
است.  نداشتن  عجله  همیشه  متعدد  مزیت های  از 
می کنیم  اشتباه  اینکه  از  است  مثالی  همچنین 
راه  نقشه  یک  موفقیت  برای  می کنیم  فکر  وقتی 

دنیا  در  تنوع پذیری  قدرت  دارد، چون  وجود  ثابت 
باعث می شود کارها به شکل متفاوتی انجام شود و 
رویکردها، مدل های عملیاتی، استراتژی ها، پاسخ ها 
این  دانستن  شود.  ایجاد  تازه ای  راه حل های  و 
موضوع و نهادینه کردن چنین اطالعاتی در دانش 
و  چندفرهنگی  فضای  در  می شود  باعث  مدیریتی، 
جهانی کسب وکار امروز، رهبران سازمانی اثرگذاری 

داشته باشیم.
 آیا از تفاوت ها استقبال می کنید؟

روبرتو گویزوئتا، مدیر عامل افسانه ای کوکاکوال در 
سال های 1980 تا 199۷ )زمان مرگ او( را در نظر 
بگیرید. در زمان مدیریت او، کوکاکوال از یک رکود 
از  یکی  به  و  عملکرد خود خالص شد  در  طوالنی 
تبدیل  دنیا  در  تجاری  برندهای  شناخته شده ترین 
از ویژگی هایی که دوره تصدی گویزوئتا  شد. یکی 
ریسک  برای  او  توانایی  می کرد،  متمایز  بقیه  از  را 
کردن، شناسایی فرصت ها و بهانه نیاوردن در تالش 
برای جهانی کردن سازمانش بود. او غریزه ای عالی 
برای جمع آوری اطالعات و تصمیم گیری بر اساس 
آن داشت. از عادت هر از گاهی غذا خوردن در کنار 
کارمندان، تا سیستم جمع آوری داده های دست اول 
از دوستان و شرکا در کشورهای مختلف دنیا، باعث 
او در خودآموزی در مورد دنیایی که در  بود  شده 
بر  فعالیت ها  این  اثراتی که  و  فعالیت می کنیم  آن 

کسب وکار دارند، زبردست شود.
او نمونه ای از رهبرانی است که افراد آکادمیک او را 
که  مدیرانی  یعنی  می دانند.  فرهنگی  هوش  دارای 
با  که  افرادی  با  دیگران،  شناخت  توانایی  بر  عالوه 
هنجارهای فرهنگی آنها همخوانی ندارند هم کنار 
می آیند و سپس به روشی که به نفع دو طرف است، 
واکنش نشان می دهند. این یک دارایی ارزشمند و 
برای  اثرگذار است.  عنصر هسته ای رهبری جهانی 

بسنجید،  را  خودتان  فرهنگی  هوش  میزان  اینکه 
باید چهار بعد زیر را در نظر بگیرید.

آیا اهمیت می دهید؟
نظر  از  که  در محیطی  فعالیت  بپرسید  از خودتان 
یا  جالب  چقدر  شما  برای  است،  متنوع  فرهنگی 
یا  کنجکاوی شما می شود  باعث  آیا  است.  مناسب 
در هر صورت برایتان جذاب است؟ این موضوع مهم 
فرهنگی  تنوع  به  عالقه ای  کلی،  به طور  اگر  است. 
شما  فرهنگی  هوش  ضریب  احتماال  یعنی  ندارید، 

باال نیست.
آیا می دانید؟

چقدر در مورد هنجارها یا عادات و رسوم فرهنگی 
سفر  کنیا  به  وقتی  مثال  دارید؟  اطالعات  مختلف 
چه  آنجا  در  کسب وکار  می دانید  آیا  می کنید، 
آسیا  یا  اروپا  آمریکا،  در  کسب وکار  با  تفاوت هایی 
زمینه  این  در  ویژه ای  تخصص  نیست  الزم  دارد؟ 
مورد  در  است  مهم  فقط  بلکه  باشید،  داشته 
تفاوت های درون فرهنگی و اثری که بر فعالیت های 

روزمره دارند، حساسیت داشته باشید.
آیا می توانید برنامه ریزی کنید؟

شما  به  که  کنید  ایجاد  استراتژی  یک  قادرید  آیا 
فرض  محلی سازگار شوید؟  فرهنگ  با  کند  کمک 
عربستان  در  خود  کاری  شرکای  از  یکی  با  کنید 
آماده  کافی  اندازه  به  را  خودتان  آیا  دارید.  جلسه 
یا  شوید  مواجه  مختلف  انتظارات  با  که  کرده اید 

خودتان را با رفتارهای متفاوت سازگار کنید؟
آیا قادر به اجرا هستید؟

خود  رفتار  در  می توانید  آیا  برنامه ریزی،  از  بعد 
مثال  بگذارید؟  نمایش  به  را  فرهنگی  حساسیت  
در  آمریکایی  ملیت  با  فردی  که  مسائلی  از  یکی 
این  می شود  متوجه  التین  آمریکای  فرهنگ های 
است که فضای شخصی در کشوری مثل پرو اهمیت 

چرا به هوش فرهنگی نیاز داریم؟

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3631568-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
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نگاه آخر

ضدعفونی خیابان ولیعصر

https://www.isna.ir/photo/98121612581/%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1#13
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