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وبینار آموزشی دادرسی مالیاتی و استفاده موثر از 
ظرفیت های قانونی

تاکید بر پیگیری  چالش  
قراردادها و مطالبات صنعت برق

ایران، بیست و دوم تیر  جلسه روسای کمیته های عمومی و تخصصی سندیکای صنعت برق 
سال جاری به صورت برخط و از طریق برنامه اسکایپ برگزار شد.

در ابتـدای جلسـه پیگیـری مطالبـات شـرکت های عضـو سـندیکا 
و میـزان وصـول ایـن مطالبـات مـورد بحـث قـرار گرفـت و تاکید 
شـد کـه پرداخـت مطالبـات شـرکت های عضـو بـه دو دسـته از 
محـل منابـع جـاری و از محـل منابـع ارزی دسـته بندی شـده و با 
موافقت هـای صـورت گرفتـه از سـوی توانیـر، مجمـوع 20 میلیارد 
تومـان از محـل منابـع جـاری در حـال پرداخت به شـرکت های با 

مطالبـات کمتـر از یـک میلیـارد تومان اسـت. 
در ادامـه بـر لـزوم رعایـت تمامـی شـرایط قـرارداد تیـپ توسـط 
شـرکت های تابعـه توانیـر تاکیـد و مقـرر شـد شـرکت های عضـو 
مـوارد نقـض قـرارداد تیـپ را جهـت پیگیـری بـه سـندیکا اعـام 

 . کنند

و  چالش هـا  گـزارش  از  خاصـه ای  جلسـه  بعـدی  بخـش  در 
راهبردهـای صنعـت بـرق که توسـط معاونت پژوهشـی جهت ارائه 
بـه مجلـس شـورای اسـامی تهیه شـده، ارائه شـد. وضعیـت کلی 
صنعـت بـرق در اقتصاد کشـور، نظـام حقوقـی و قرادادهای صنعت 
بـرق و تحمیـل زیـان ناشـی از تغییـرات نـرخ ارز و تـورم به بخش 
خصوصـی، بررسـی مشـکات زنجیـره تامیـن و ارائـه راهـکار بـه 
منظـور ایجـاد جهـش تولیـد در صنعـت برق بـه عنـوان مهم ترین 
محورهـای ایـن گـزارش مطـرح شـد. سـپس اعضـای حاضـر در 
جلسـه نظـرات خـود را درخصـوص گـزارش مذکـور اعـام کردند 

و مقـرر شـد نـکات تکمیلـی بـه گـزارش اضافه شـود.
ارائـه گزارشـی از چالش هـا و مشـکات اعضـای کمیته سـازندگان 
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http://www.ieis.ir/fa/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C/
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کمیتـه  ریاسـت  توسـط  نیـرو  انتقـال  دکل هـای 
مذکـور، محـور بعـدی جلسـه بـود. عـدم امـکان 
بـازار،  آشـفتگی  دلیـل  بـه  اولیـه  مـواد  تامیـن 
از  ناشـی  خسـارات  جبـران  مکانیـزم  ناکارآمـدی 
تغییـرات ارز، تاثیـر مسـتقیم تغیـرات نـرخ ارز بـر 
مـواد اولیـه گـروه سـازندگان دکل، مواجـه بـودن 
قراردادهـای  ریسـک های  بـا  خصوصـی  بخـش 
موجـود بـه صورت یـک طرفـه، افزایـش روز افزون 
مطالبـات بخـش خصوصـی از کارفرمـای دولتی، از 
مهم تریـن نـکات مطـرح شـده در ایـن گـزارش بود.

و  قـراردادی  قیمت هـای  معادل سـازی  همچنیـن 
پرداخـت بـا قیمـت روز ارز، افزایـش میـزان پیـش 
پرداخـت قرادادهـا بـه 40 درصـد و تغییـر فرمـول 
تعدیـل به منظور پوشـش ریسـک تغییـرات قیمت 
طـرف  از  کـه  بـود  پیشـنهادی  سـه  تـورم،  و  ارز 
کمیتـه سـازندگان دکل ارائـه شـد. مقـرر شـد این 
پیشـنهادات کـه در قالـب نامـه ای به رئیـس هیات 
مدیره سـندیکا ارسـال شـده اسـت، بـه کمیته های 
عمومـی و تخصصـی سـندیکا نیـز ارسـال و از آنها 

شـود. نظرخواهی 
انرژی هـای  کمیتـه  رئیـس  جلسـه  پایـان  در 
صنعـت  چالش هـای  بیـان  بـه  تجدیدپذیـر 
انرژی هـای تجدیدپذیـر پرداختـه و تاکیـد کرد که 
عـدم اقـدام به موقـع درخصوص اصـاح تعرفه های 
خریـد تضمینـی متناسـب بـا افزایـش نـرخ ارز و 
تصمیمـات بعضـا واگرایانه مسـئوالن در این حوزه، 
باعـث تشـدید مضاعـف رکـود حاکـم بـر کسـب و 
کار شـرکت های فعـال در ایـن حـوزه شـده اسـت. 
لـذا مقـرر شـد نامه سـندیکا خطـاب به سرپرسـت 
وزرات صمـت در خصـوص حمایت موثر از سـاخت 
اقـدام  و  پیگیـری  تجدیدپذیـر  تجهیـزات  داخـل 

. د شو

دستورالعمل درج ضوابط تعدیل در اسناد ارجاع کار
محمدحسـین متولـی زاده، مدیرعامل شـرکت توانیر دسـتورالعمل درج ضوابط تعدیل در اسـناد 

ارجـاع کار را بـه مدیـران عامل شـرکت های تابعه ابـالغ کرد.
ــز پیشــگیری از  ــرق و نی ــی صنعــت ب ــای آت ــات قرارداده ــه تمــام شــده و اختاف منظــور کاهــش هزین
ــر  ــخ اول مه ــا، از تاری ــت قرارداده ــر قیم ــر ب ــل موث ــرخ عوام ــرات ن ــی از تغیی ــای ناش ــل پروژه ه تطوی
ــه  ــزام ب ــرک تشــریفات و عــدم ال ــه روش هــای مناقصــه، ت ــد ارجــاع کار )ب ــه فراین ۱۳۹۹ انجــام هرگون
ــکاری )C, EPC,PC,EP و  ــا پروژه هــای پیمان ــزرگ مرتبــط ب برگــزاری مناقصــه( در ســطح معامــات ب
ــود،  ــرارداد می ش ــد ق ــه عق ــر ب ــه منج ــازی ک ــال و بهینه س ــای انتق ــزات در طرح ه ــن تجهی ...( و تامی
بــدون پوشــش کامــل ضوابــط تعدیــل در بخش هــای تامیــن تجهیــزات، نصــب و اجــرا، منــوط بــه ارســال 
گــزارش توجیهــی مبنــی بــر علــل عــدم امــکان اســتفاده از ضوابــط تعدیــل بــه مــدت ۱۵ روز قبــل از 
انتشــار اســناد ارجــاع کار بــه دفتــر بررســی های فنــی بازرگانــی قراردادهــا و پشــتیبانی شــرکت توانیــر 
و اخــذ مجــوز مــوردی از معــاون هماهنگــی مالــی پشــتیبانی و امــور مجامــع خواهــد بــود. بدیهــی اســت 

مســئولیت رعایــت مــوارد فــوق بــه عهــده مدیــران عامــل اســت.
شــایان ذکــر اســت بــا توجــه بــه ابــاغ فهــارس بهــای رســمی نیــرو و متعاقــب آن اعــام شــاخص های 
تعدیــل در آینــده نزدیــک و همچنیــن مفــاد نامــه شــماره ۱۱/4۱7 مــورخ 8 اردیبهشــت ۹۹، اســتفاده 
از دســتورالعمل نحــوه تعدیــل آحــاد بهــای پیمان هــا )بخشــنامه شــماره ۱0۱/۱7۳07۳ مــورخ ۱۵ آذر 

ــود. ــه می ش ــور توصی ــای مذک ــاع کار پروژه ه ــناد ارج ــم اس ۱۳82( در تنظی

متن کامل

تولید نفت عراق باالتر از سهمیه 
اوپک پالس ماند

ماه میالدی  ابتدای  از  نفت عراق  آمار صادرات 
جاری تاکنون افزایش داشته و نشان می دهد که 
دومین تولیدکننده بزرگ اوپک همچنان باالتر 
از سهمیه تعیین شده تحت توافق اوپک پالس 

تولید می کند.
به گزارش ایسنا، آمار رفینیتیو آیکان و یک منبع 
سایر  و  بصره  از  صادرات  دهد  می  نشان  صنعتی 
 2.7۵ به  ژوییه   2۹ تا  عراق  جنوبی  های  پایانه 
میلیون بشکه در روز بالغ شد که ۵0 هزار بشکه در 
روز باالتر از آمار رسمی صادرات نفت از جنوب این 

کشور در ژوئن بود.
یک منبع صنعتی آگاه به رویترز گفت: هیچ تغییر 
بصره  نفت  صادرات  و  نداده  روی  توجهی  قابل 

همچنان 2.7 تا 2.8 میلیون بشکه در روز است.
با  پاس  اوپک  گروه  قالب  در  متحدانش  و  اوپک 
هدف تقویت قیمتها از ماه مه اجرای توافق کاهش 
و  کردند  آغاز  را  روز  در  بشکه  میلیون   ۹.7 تولید 
سهم عراق از این کاهش تولید، ۱.0۶ میلیون بشکه 

در روز بوده است.
طور  به  هنوز  عراق  که  دهد  می  نشان  ژوییه  مار 
کامل به تعهداتش برای کاهش تولید عمل نکرده و 
بسیار باالتر از آنچه برنامه بارگیری ژوییه نشان می 

دهد، نفت صادر کرده است.
پایبند  اوپک پاس  توافق  به  اعام کرده که  عراق 
است و نرخ پایبندی خود را افزایش خواهد داد. این 
کشور قول داده که مازاد تولیدی که در مه و ژوئن 
داشته است را با کاهش بیشتر تولید در ماههای بعد 
جبران کند. جنوب محل اصلی صادرات نفت عراق 
است و بنابراین پایبندی بغداد به توافق اوپک پاس 

https://www.isna.ir/news/99051006945/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
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برگزاری نشست آنالین تجاری ایران و پاکستان
شرکت توسعه رویدادهای نمایشگاهی و تجاری، اولین دوره سلسله نشست های آنالین تجاری با 

عنوان نشست ایران و پاکستان را با حمایت و یارانه معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار می کند.
 B2B شایان ذکر است هزینه شرکت در این نشست ۱2۵0 دالر بوده و با توجه به اینکه این جلسات از نوع
است، ساعت آن با توجه به معیارهای هر شرکت و بصورت اختصاصی برای هر شرکت تعیین خواهد شد. 

گفتنی است شرکت های عضو سندیکا در صورت تمایل به حضور در این نشست، از تخفیف ۱۵ درصدی 
برخوردار خواهند بود. 

معاون طرح و برنامه وزارت صمت اعالم کرد:

ثبت نام دستگاه های قاچاق استخراج رمز ارز از 2۵ مرداد
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس مصوبه هیات دولت برای رفع 
مشکالت فعاالن رمز ارز، به مدت یک ماه فرصت داده می شود که دستگاه های ماینر که از مبادی 

رسمی وارد نشده و قاچاق محسوب می شوند را به صورت خوداظهاری اعالم نمایند.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دولت به نقل از شاتا، سعید زرندی در سومین جلسه کمیته نظارت بر فعالیت 
استخراج رمزارز که باحضور آقامحمدی رئیس دفتر بررسی اقتصادی مقام معظم رهبری و نماینده سایر 
دستگاه های مرتبط برگزارشد، گفت: به دلیل اینکه درگذشته فرآیند استخراج رمزارزها قانونی نبود تعدادی 
دستگاه به صورت قاچاق وارد شده و درحال حاضر مشکاتی برای فعاالن این صنعت به وجود آورده است. 

لذا با مساعدت هیأت محترم وزیران، این مشکل مرتفع می شود.
وی افزود: از 2۵ مرداد در سامانه بهین یاب امکان ثبت دستگاه ها به مدت یک ماه فراهم می شود و این امکان 
وجودخواهد داشت که با پرداخت حقوق و عوارض دولتی، فعالیت آنها قانونی شود و از آن پس دستگاه هایی 

که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده و در این سامانه ثبت نشده باشد، قاچاق محسوب می شود.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تعداد ۶24 جوازتأسیس برای استخراج رمزارز 
تعداد،  این  از  واحد   2 که  هستند  بهره برداری  پروانه  صدور  درخواست  مرحله  در  واحد   ۱۵ و  صادرشده 
دارای  واحدهای  تعداد  اجرای طرح خوداظهاری  با  پیش بینی می شود  دریافت کرده اند.  پروانه بهره برداری 

پروانه افزایش یابد.
زرندی همچنین تأکید کرد: مدل سازی برای استفاده از رمزارزها در واردات کاال را دنبال می کنیم.

وی تصریح کرد: اگر بتوانیم در شرایط کمبود ارز، رابطه بین واردات با استفاده از رمزارزها را مهیا کنیم، برای 
کشور سودمند خواهد بود. زرندی گفت: دردنیا، نقش رمزارزها در تجارت خارجی پررنگ است و براساس 
برخی آمارها ارزش بازارکل رمزارزها در دنیا حدود ۳00 میلیارد دالر برآورد می شود، لذا باید ما هم دراین 

زمینه فعاالنه عمل کنیم.
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سخنگوی صنعت برق خبر داد:

۹۸ درصد خسارات حوزه برق از 
نوسانات تجهیزات برقی است

از  درصد   ۹۸ گفت:  برق  صنعت  سخنگوی 
و  نوسانات  به  مربوط  برق  حوزه  در  خسارات 

خسارات ناشی از تجهیزات برقی و بقیه موارد 
مربوط به نقص عضو و انفجار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، 
براساس  اینکه  بیان  با  مشهدی  رجبی  مصطفی 
قانون رقمی معادل ۱00 تومان در ماه از مشترکان 
روستایی  مشترکان  از  ماه  در  تومان   ۵0 و  شهری 
برای جبران خسارت دریافت می شود، گفت: براین 
یا  برقی رخ دهد  برای وسایل  اگر حادثه ای  اساس 
سقف  تا  بیمه  شود،  وارد  افراد  به  جانی  خسارتی 
جبران  به  نسبت  دستورالعمل ها،  در  شده  تعیین 
آن اقدام می کند. براساس دستورالعمل های اباغی 
و  میلیون   ۱2۱ حداکثر  تجهیزات  خسارت  برای 
280 هزار ریال، آتش سوزی و انفجار حداکثر چهار 
میلیارد و ۱۶۹ میلیون ریال، غرامت فوت حداکثر 
نقص  غرامت  ریال،  میلیون   ۵48 و  میلیارد  چهار 
و  ریال  میلیون   ۳2 و  میلیارد  سه  حداکثر  عضو 
هزینه پزشکی حداکثر سه میلیارد و 22۱ میلیون 
و ۵00 هزار ریال به آسیب دیدگان تعلق می گیرد.

نمایندگی  به  توانیر  شرکت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از همه شرکت های توزیع نیروی برق کشور نسبت 
افزود:  می کند،  اقدام  گر  بیمه  شرکت  انتخاب  به 
بیمه گر،  شرکت  انتخاب  جهت  مناقصه  برگزاری 
پس از اباغ قانون بودجه انجام می شود و ترتیبات 
مناقصه نیز با توجه به حساسیت موضوع که حقوق 
مردم را شامل می شود، پس از تهیه اسناد و جزئیات 
مناقصه، انجام می شود. این روند در صورتی که نیاز 

به تمدید نباشد، 4۵ روز به طول می انجامد.
به گفته این مقام مسؤول با توجه به شرایط مورد 
اشاره و زمانی که انتخاب شرکت بیمه گر نیاز دارد 
که گاه تا نیمه سال نیز به طول می انجامد، صنعت 
برق به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان، 
به  مشترکان  بیمه  سامانه  اندازی  راه  به  نسبت 

اقدام   http://bime.tavanir.org.ir آدرس 
کرده است. از طریق این سامانه هموطنان می توانند 
مالی،  خسارت های  و  درخواست ها  ثبت  به  نسبت 
جانی و نقص عضو ناشی از حوادث شبکه برق اقدام 
بیمه  انتخاب  و  ارزیابی  بررسی،  از  پس  که  کنند 
پرداخت خسارت  به  نسبت  مناقصه،  فرایند  در  گر 

توسط شرکت بیمه گر، اقدام می شود.
از  درصد   ۹8 اینکه  بیان  با  برق  سخنگوی صنعت 
خسارات در حوزه برق مربوط به نوسانات و خسارات 
ناشی از تجهیزات برقی و بقیه موارد مربوط به نقص 
از  ایمنی  نکات  کرد:  تاکید  است،  انفجار  و  عضو 
سوی مشترکان باید جدی گرفته شود و در صورت 
متخصص  افراد  کمک  با  برق،  شبکه  فرسودگی 
نسبت به رفع فرسودگی اقدام و از بروز خسارت و 

تلفات جانی و مالی جلوگیری کنند.
رجبی مشهدی همچنین با تاکید براین که نگهداری 
عهده  به  ساختمان ها  و  منازل  داخلی  شبکه های 
شبکه های  و  کنتور  مالک  آن ها  و  است  مشترکان 
برق  مشترکین  همه  به  هستند،  ساختمان  داخلی 
توصیه کرد: نسبت به رسیدگی و بررسی شبکه های 
کارشناسان  و  متخصصان  توسط  ساختمان  داخلی 
خبره اقدام و همچنین از دستگاه های محافظ برای 

وسایل برقی استفاده کنند.
وی در عین حال برخی اتفاقات شبکه را نیز ناشی 
از استفاده های غیرمجاز از برق عنوان کرد و گفت: 
باعث  دزدی(  )برق  برق  از  غیرمجاز  استفاده های 
همین  و  می شود  برق  شبکه های  در  نوسان  ایجاد 
وارد  آسیب  مشترکان  وسایل  به  است  ممکن  امر 
کند که در این زمینه از همه مردم درخواست داریم 
در صورت مشاهده چنین مواردی، از طریق شماره 
تلفن ۱2۱ اداره برق منطقه خود را در جریان قرار 

دهند.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد :

تسهیل صادرات خدمات فنی و 
مهندسی به عراق و سوریه

با  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  کل  رییس 
برای  بازارهای عراق و سوریه  اهمیت  به  اشاره 
این  اراده  بر  کاال،  و  خدمات  صادرکنندگان 
سازمان جهت تسهیل تجارت با این کشورها و 

رفع موانع پیش رو تاکید کرد.
از  نقل  به  دولت  رسانی  اطاع  پایگاه  گزارش  به 
بررسی  از  مطلب،  این  بیان  با  زادبوم  حمید  شاتا، 
ایرانی  شرکت های  مشکات  حل  راهکارهای 
و  عراق  در  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرکننده 
بین  کاال  نقل  و  راه اندازی خطوط حمل  همچنین 
سازمان  در  تخصصی  جلسه  دو  در  سوریه  و  ایران 

توسعه تجارت ایران خبر داد.
براساس تصمیمات این جلسات مقرر شد، کارگروه 
کارفرمایان  از  ایرانی  مطالبات شرکت های  پیگیری 
شرکت های  میان  هماهنگی  همچنین  و  عراقی 
حمل و نقل و کشتیرانی به منظور ایجاد خط حمل 
مستقیم کاال بین ایران و سوریه در دستورکار قرار 

گیرد.
حضور  با  تخصصی  جلسات  این  است،  گفتنی 
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، دبیر ستاد 
توسعه همکاری های ایران با عراق و سوریه، مدیران 
ایران،  تجارت  توسعه  سازمان  در  ذی ربط  کل 
اتاق های  روسای  ذی ربط،  کشتیرانی  شرکت های 
مشترک بازرگانی ایرن و عراق و همچنین ایران و 

سوریه برگزار شد.
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بررسی تحوالت سال های 201۸ و 201۹ و چشم انداز 
بازار های جهانی انرژی در افق 2040: 

فرصت ها و تهدیدات پیش روی 
ایران

به  گزارشی  طی  مجلس  های  پژوهش  مرکز 
و   201۹ و   201۸ های  سال  تحوالت  بررسی 
چشم انداز بازار های جهانی انرژی در افق 2040 

پرداخت.
پژوهش هـای  مرکـز  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مجلـس شـورای اسـامی، دفتـر مطالعـات انرژی ، 
صنعـت و معـدن ایـن مرکـز در گزارشـی بـا عنوان 
»بررسـی تحـوالت سـال هـای 20۱8 و 20۱۹ و 
افـق  انـرژی در  بـازار هـای جهانـی  انـداز  چشـم 
2040: فرصـت هـا و تهدیـدات پیـش روی ایران« 
سـال  در  جهـان  انـرژی  بازارهـای  اسـت؛  آورده 
20۱8 وضعیـت کـم سـابقه ای را تجربـه کردنـد 
کـه به اعتقـاد صاحبنظـران نقش مهمـی در تغییر 
سـناریوهای جهانی انـرژی در بلندمدت ایفا خواهد 
کـرد. در ایـن مقطـع، با وجـود کاهش رشـد تولید 
ناخالـص داخلـی جهان و رشـد قیمـت حامل های 
انـرژی به ویژه نفت خام، رشـد سـریع و بی سـابقه 
تقاضـای انـرژی و انتشـار کربـن مشـاهده شـد که 
ریشـه در پدیـده تغییـرات آب و هـوای جهـان دارد.

ایـن گـزارش مـی افزاید؛درواقع تأثیـر تغییرات آب 
و هوایـی بـه صـورت افزایـش تعداد روزهای بسـیار 
گـرم و بسـیار سـرد در مناطـق مختلـف جهـان، 
رشـد غیرمعمـول تقاضـای انـرژی بـرای گرمایـش 
و سـرمایش را بـه دنبـال داشـته اسـت کـه موجب 
افزایـش قابـل توجـه و همزمـان مصرف نفـت خام، 

گاز طبیعـی و زغالسـنگ شـد.
مجلـس؛از  پژوهش هـای  مرکـز  گـزارش  براسـاس 
دیگـر رویدادهـای مهـم سـال 20۱8 میتـوان بـه 
ثبـت دو رکـورد تاریخـی بـرای افزایـش تولید نفت 
و گاز طبیعـی ازسـوی ایاالـت متحـده اشـاره کـرد. 
رشـد  روز  در  بشـکه  میلیـون   2.2 بـه  دسـتیابی 
تولیـد نفـت و افزایش تولیـد گاز طبیعـی به میزان 

۵20 میلیـون مترمکعـب در روز )معـادل ۱۹ فـاز 
میـدان گازی پـارس جنوبـی( تنهـا در یـک سـال 
ازسـوی ایاالـت متحـده و رشـد بـی سـابقه تولیـد 
از  بـا کسـب سـهم 40 درصـدی  اسـترالیا   LNG
کل افزایـش تولیـد LNG جهـان در سـال 20۱8 
را میتـوان نقـاط عطفـی در بازار جهانـی نفت و گاز 
دانسـت کـه در سـال 20۱۹ نیز این رونـد البته در 

سـطحی پاییـن تـر تکرار شـد.
بنابرایـن گزارش،اتفـاق مهـم طـرف تقاضـای بـازار 
در ایـن مقطـع زمانـی، اختصاص حـدود 70 درصد 
از رشـد مصـرف انـرژی جهان بـه ترتیب بـه چین، 
ایاالـت متحـده و هنـد بود کـه در ایـن زمینه چین 
و ایاالـت متحده باالترین رشـد مصرف نفت و گاز و 
هند بیشـترین سـطح افزایش مصرف زغالسـنگ را 
تجربـه کردنـد.در مقطع زمانی مورد بررسـی، تولید 
جهانـی انرژیهـای تجدیدپذیـر، بـرق آبی و هسـته 
ای رشـد چشـمگیری نداشـت و در کنار رشد قابل 
توجـه انرژی هـای فسـیلی و رشـد فزاینـده انتشـار 
کربـن، نگرانی هـای جـدی کارشناسـان درخصوص 
تحقـق اهـداف توسـعه پایدار بـا اتکا بـه اقتصاد کم 

کربـن را به دنبال داشـته اسـت.
عنـوان  مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز  گـزارش 
انـرژی،  بازارهـای  می کنـد تحـوالت سـال 20۱8 
روزتریـن  بـه  و  جدیدتریـن  در  را  خـود  تأثیـر 
مطالعـه انجام شـده درخصوص چشـم انـداز انرژی 
جهـان در سـال 2040 کـه در اواخـر سـال 20۱۹ 
میـادی منتشـر شـد، بجا گذاشـت. آنجاکـه یافته 
هـای بررسـی هـای جدیـد حاکـی از ادامه سـلطه 
سـوخت هـای فسـیلی در سـبد انـرژی جهـان در 
افـق 2040 اسـت. درواقـع بـا وجـود کاهـش نـرخ 
رشـد تقاضـای سـوختهای فسـیلی، مجموعـاً 74 
درصـد از انـرژی اولیـه مـورد نیـاز جهـان توسـط 

نفـت، گاز و زغالسـنگ تأمیـن خواهد شـد.در بازار 
جهانـی نفـت، ایاالت متحده، عربسـتان سـعودی و 
روسـیه ضمن حفـظ جایـگاه خود در سـال 2040 
بـه عنـوان تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان عمـده 
نفـت، صـف خـود را از سـایر تولیدکننـدگان جـدا 
افـق 2040 شـاهد  نفـت در  کردند.بـازار جهانـی 
نقـش آفرینـی عـراق، کانـادا و برزیـل بـه عنـوان 
تولیدکننـدگان چهـارم تا ششـم بازار نفـت و تنزل 
جایـگاه ایـران بـه رتبـه هفتـم تولیـد نفـت جهان 
خواهـد بود.در بـازار جهانی گاز نیز همانند شـرایط 
کنونـی، ایاالـت متحـده و روسـیه بـه ترتیـب بـه 
عنـوان مهمترین تولیدکننـدگان گاز طبیعی فاصله 
خـود را بـا سـایر عرضه کننـدگان در سـال 2040 
به میزان چشـم گیـری افزایش خواهنـد داد. ظهور 
بازیگـران جدیدی چـون اسـترالیا، آرژانتین و چین 
و رشـد قابـل توجـه تولیـد گاز الجزایـر بـه عنـوان 
یـک تولیدکننـده سـنتی گاز، از دیگـر ویژگی های 

بـازار گاز جهـان در افـق 2040 اسـت.
یافتـه هـای مطالعـه مرکـز پژوهش هـای مجلـس 
نشـانگر تنـزل جایـگاه ایـران از تولیدکننـده سـوم 
گاز جهـان بـه رتبـه چهارم پـس از ایاالـت متحده، 
روسـیه و چین است. همچنین رشـد قابل ماحظه 
تولیـد گاز ترکمنسـتان، عربسـتان و عـراق از دیگر 
تحـوالت مهـم تأثیرگـذار بـر آینـده صـادرات گاز 
ایـران در منطقـه و جهـان دربلندمـدت خواهد بود. 
بـا توجـه بـه تصویـر ارائـه شـده از آینـده بازارهای 
انـرژی جهـان در بلندمـدت، بخـش انرژی بـه ویژه 
صنعـت نفـت و گاز ایـران بـا فرصتهای ارزشـمند و 
همزمـان تهدیـدات جـدی مواجـه خواهد شـد که 
شایسـته تأمل و توجه ازسوی سیاسـتگذاران کان 
انرژی کشـور به منظـور اتخاذ راهبردهـای صحیح، 

کارآمـد و بـه هنگام اسـت.
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هفته جاری صورت می گیرد؛

حضور وزرای نفت و نیرو در کمیسیون انرژی جهت پاسخگوی به 
سواالت نمایندگان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دستور کار کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در 
روزهای یکشنبه  12 مردادماه و سه شنبه 14 مرداماه به شرح ذیل اعالم شد؛

نمایندگان در روز یکشنبه ضمن جمعبندی اولویت های کاری کمیسیون، بررسی و برنامه ریزی بازدیدها از 
مناطق و طرح های مرتبط با حوزه کاری را در دستور کار خود قرار داده اند.

همچنین در این روز وزیر نفت برای پاسخگویی به سؤاالت ابراهیم رضایی نماینده دشتستان، سید محسن 
دهنوی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسامشهر و پردیس، غامعلی کوهساری نماینده رامیان و آزادشهر 

به کمیسیون دعوت شده است.
همچنین روز سه شنبه وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سؤاالت جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان )دو فقره( 
محمد حسن آصفری، نماینده اراک، کمیجان و خنداب، حبیب اهلل دهمرده، نماینده زابل، زهک، هیرمند، 

نیمروز و هامون به کمیسیون انرژی میاید.
برق  از »عملکرد سازمان آب و  انجام تحقیق و تفحص  این جلسه همچنین ضرورت  بنابراین گزارش در 

خوزستان« با حضور وزیر نیرو بررسی خواهد شد./

سقف نرخ سود اوراق ودیعه بانک مرکزی مشخص شد

انتشار اوراق در انتظار جلسه 
آتی شورای پول و اعتبار

شورای فقهی بانک مرکزی سقف )حداکثر( نرخ 
نرخ  معادل  را  مرکزی  بانک  ودیعه  اوراق  سود 

تورم ساالنه تعیین کرده است.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
ودیعه  اوراق  انتشار  از  مرکزی  بانک  پیش  مدتی 
پول  شورای  به  آن  براساس  که  داد  خبر  ساله  دو 
میلیارد  هزار   ۵0 که  است  شده  پیشنهاد  اعتبار  و 

تومان اوراق ودیعه با سررسید دو ساله توسط بانک 
مرکزی منتشر شود.

برای  مالی  ابزار  درواقع  ودیعه  اوراق  گفته می شود 
به  است.  بانک مرکزی  توسط  نقدینگی  جمع آوری 
این صورت که بانک مرکزی با انتشار اوراق ودیعه، 
نزد  معینی  در مدت  را  فروخته شده  اوراق  معادل 
خود نگه می دارد و امکان استفاده از این پول وجود 
بانک مرکزی می تواند  اقدام  این  با  نخواهد داشت. 
بخشی از نقدینگی و پایه پولی موجود در کشور را 
کاهش و نرخ تورم را کنترل کند. بنابراین کارکرد 

اوراق ودیعه تا حدودی شبیه به اوراق قرضه است.
نشان  مرکزی  بانک  از  ما  خبرنگار  پیگیری های 
فقهی  بررسی  جریان  در  فقهی  شورای  می دهد، 
اوراق  سود  نرخ  "حداکثر"  اوراق،  انتشار  شرایط 
ودیعه را معادل نرخ تورم ساالنه تعیین کرده است. 
البته این به معنای آن نیست که بانک مرکزی ملزم 
خواهد بود که اوراق ودیعه را حتما معادل نرخ تورم 
ساالنه تعیین کند بلکه شورای فقهی بانک مرکزی 
سقف نرخ سود این اوراق را معادل نرخ تورم اعام 

کرده است.
براساس آخرین آمار نرخ تورم در تیر ماه ۹۹ معادل 
نظر  به  نیست  معلوم  اما  است  بوده  درصد   2۶.4
می رسد بانک مرکزی ماک نرخ سود اوراق ودیعه 
جاری  سال  برای  شده  هدف گذاری  تورم  نرخ  را 
تعیین خواهد کرد. بنابراین اگر بانک مرکزی سقف 
تعیین  شده  هدف گذاری  تورم  سقف  را  سود  نرخ 
مرکزی  بانک  ودیعه  اوراق  نرخ سود  کند، حداکثر 

22 درصد خواهد بود. 
پیشنهاد انتشار ۵0 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه 
آتی  جلسه  کار  دستور  در  ساله  دو  سررسید  با 
شورای پول و اعتبار قرار دارد و پس از تصویب بانک 

مرکزی می تواند به انتشار این اوراق مبادرت کند.
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جزئیات جلسه فوالدی ها در نهاد ریاست جمهوری

ادامه عرضه در بورس و ثبات 
ضرایب قیمتی

عضو هیات مدیره انجمن فوالد با تشریح جزئیات 
جلسه تولیدکنندگان فوالد با مسئوالن دولتی، 
گفت: در این جلسه مقرر شد عرضه فوالد در 
بورس کاال ادامه یابد و در عین حال، تغییری در 
مورد ضرایب قیمت گذاری زنجیره فوالد صورت 

نگیرد.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  شهرستانی  رضا  سید 
اقتصادی خبرگزاری فارس با تشریح جزئیات جلسه 
معاون  نهاوندیان  محمد  با  فوالد  تولیدکنندگان 
اقتصادی رئیس جمهور که در نهاد ریاست جمهوری 
برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه در خصوص 
مدیریت بازار فوالد و چگونگی عرضه در بورس مباحثی 
مطرح شد و دولتی ها حمایت خود را از ادامه عرضه 

فوالد در بورس کاال اعام کردند.
وی با بیان اینکه تاکنون قیمت زنجیره فوالد بر مبنای 
ضرایبی از معدل ۳ ماهه قیمت شمش فوالد خوزستان 
تعیین شده است، تصریح کرد: خواسته تولیدکنندگان 
فوالد این بود که ضرایب تعیین قیمت زنجیره فوالد 
اعم از کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی تغییر نکند 
زیرا با برخی تصمیمات معاونت معدنی، نتایج ۱2 ساله 

قیمت گذاری زنجیره فوالد زیر سوال رفته بود. در عین 
افزایش  افزایش ضرایب، قیمت فوالد شدیداً  با  حال 

می یابد.
نهاوندیان  آقای  این جلسه  ادامه داد: در  شهرستانی 
اقتصاد سالم و  ایجاد  تاکید کرد که دولت به دنبال 
به دور از دخالت دولت است. در عین حال ایشان بر 
عرضه فوالد متناسب با نیاز کشور تاکید کرد. در مقابل، 
تولیدکنندگان نیز عنوان کردند که اگر دولت دخالتی 
در قیمت گذاری نداشته باشد و سقف قیمتی تعیین 

نشود، بازار به تعادل خواهد رسید.
وی افزود: همچنین عنوان کردیم که اگر هزینه حمل 
از درب کارخانه تا بازارهای صادراتی از قیمت فوالد 
کسر شود، قیمت داخلی مشخص می شود. پس نباید 
سقف قیمتی دستوری تعیین شود تا بین صادرات و 

بازار داخل تعادل برقرار شود.
عضو هیات مدیره انجمن فوالد با بیان اینکه تعیین 
سقف قیمتی برای فوالد باعث ایجاد رانت شده است، 
گفت: قرار شد ببینیم طی دو ماه آینده وضعیت بازار 
به چه صورت در می آید و در مورد برداشتن سقف 
قیمت در بورس نیز کار کارشناسی صورت گیرد. وی 
با تاکید بر اینکه افزایش عرضه فوالد باعث رفع مشکل 
گرانی این محصول خواهد شد، گفت: افزایش عرضه 
قیمت گذاری دستوری  زمانی صورت می گیرد که 
نداشته باشیم زیرا تعیین قیمت دستوری باعث ایجاد 
تقاضای کاذب در بازار می شود. به گفته شهرستانی، 
نهایتاً در این جلسه قرار شد ضرایب قیمت زنجیره 
فوالد تغییری نکند و عرضه فوالد در بورس کاال ادامه 
یابد. در مورد سقف قیمت در بورس نیز بررسی دقیق 

تری انجام شود. 
وی ادامه داد: در جلسه نهاد ریاست جمهوری، معاون 
معدنی وزارت صنعت و همچنین نمایندگانی از بورس 

کاال حضور داشتند.

معاون شرکت توانیر:

پاداش همکاری صنایع در اوج مصرف شب، 3 برابر روز است
معاون توزیع برق شرکت توانیر گفت: پاداش همکاری صنایع در اوج مصرف شب سه برابر همکاری 

آن ها در اوج مصرف روز است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، غامعلی رخشانی مهر، با اشاره به همکاری 2 هزار مگاواتی 
صنایع با جابجایی بار در اوج مصرف شب گفت: مصرف برق در زمان اوج مصرف در شب های گرم به ۵8 
هزار مگاوات رسیده است. اگر این میزان همکاری صنایع با صنعت برق نبود در زمان اوج مصرف در شب های 

گرم، میزان مصرف برق به ۶0 هزار مگاوات می رسید.
وی با بیان اینکه زمان اوج مصرف برق از ساعت ۱۹ تا ۱0 شب است ادامه داد: مشترکین خانگی می توانند 
با خاموش کردن المپ های اضافه و استفاده نکردن از وسایل پرمصرف عاوه بر صرفه جویی در مصرف برق، 

به اقتصاد خانواده نیز کمک کنند.
معاون توزیع برق شرکت توانیر افزود: در زمان اوج مصرف روز در ساعات گرم مصرف برق کشور به ۶۳ تا 
۶4 هزار مگاوات رسید که با مدیریت بیش از ۵ هزار و 800 مگاواتی این رقم به ۵8 هزار و 2۵4 مگاوات 

رسیده است.



شماره  2690 11 مرداد 99

8

اقتصاد ایران و جهان

جلسه بانکی ها با رئیس قوه قضائیه/ رئیس شورای هماهنگی 
بانک ها:مبدأ عمده تخلفات، خارج از نظام بانکی است

رئیس شورای هماهنگی بانک ها در حضور رئیس قوه قضائیه با ارائه گزارشی  از عملکرد بانک ها در 
حوزه نظارت،کاهش فساد و تخلف، توجه به معیشت مردم و آخرین وضعیت مطالبات و معوقات 

بانک ها، اعالم کرد: مبدأ و منشأ بخش عمده تخلفات بانکها،خارج از نظام بانکی است.
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم و بـه نقـل از روابـط عمومی بانک ملـی ایـران، محمد رضا حسـین زاده در 
جلسـه ای بـا آیـت اهلل سـید ابراهیـم رییسـی که با حضـور مدیـران عامل ۱2 بانـک دولتی و نیمـه دولتی 
و نماینـده بانک هـای غیردولتـی بـه منظـور بررسـی مشـکات و مسـائل نظـام بانکی تشـکیل شـد، تعداد 
بنگاه هـای کوچـک و متوسـط کـه تسـهیات حمایـت از تولیـد را دریافت کرده انـد 2۱ هـزار واحد عنوان 
کـرد و افـزود: بانک هـا سـال گذشـته ۳۵۹ هزار و ۵۱ میلیـارد ریال تسـهیات جهت رونـق تولید پرداخت 

کـرده اند.
وی اظهــار کــرد: در یــک ســال گذشــته 788 هــزار فقــره تســهیات ازدواج بــه جوانــان پرداخــت شــده و 

در ســه ماهــه اول امســال نیــز ۱۱۱ هــزار زوج جــوان از ایــن تســهیات اســتفاده کــرده انــد.
بـه گفتـه او، بانک هـا بـرای آسـیب دیـدگان حـوادث غیرمترقبه همچون سـیل و زلزلـه ۳7 هـزار میلیارد 
تومـان و در ایـام کرونـا 2۳ هـزار میلیـارد تومـان تسـهیات حمایتی یـک تـا دو میلیون تومانـی پرداخت 
کـرده انـد و بیـش از ۵۱ هـزار میلیـارد تومـان تسـهیات نیـز بـرای کمـک بـه ۶۳ هـزار واحـد تولیدی و 

اقشـار آسـیب دیـده تخصیص یافته اسـت.
رئیـس شـورای هماهنگـی بانـک هـا با اشـاره به آمـار 220 هـزار نفری پرسـنل بانک هـای دولتـی و نیمه 
دولتـی، اعـام کرد که در یک سـال گذشـته با تقویت سیسـتم های نظارتـی درون سـازمانی، رقم تخلفات 

بانک هـا به زیـر 2 درصـد کاهش یافته اسـت.

توصیه اتاق بازرگانی تهران به استفاده از خدمات اینترنتی در روزهای شیوع کرونا

رسیدگی آنالین به تمامی نیازهای کاری فعاالن اقتصادی و اعضای 
اتاق تهران

تمرکز پارلمان بخش خصوصی پایتخت در روزها شیوع و همه گیری کرونا بر ارائه هر چه بیشتر خدمات 
به اعضا در بستر اینترنت و به صورت آنالین است.

در روزهایی که شیوع ویروس کرونا در کشور بار دیگر زبانه کشیده و تهران و بسیاری دیگر از شهرهای 
کشور را در وضعیت قرمز قرار داده، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به فعاالن اقتصادی 
و صاحبان کسب و کار عضو این اتاق توصیه کرد که حتی االمکان امور مربوط به خدمات اتاق مانند کارت 
عضویت و بازرگانی، صدور گواهی مبداء، خدمات مشاوره ای و ... را به صورت غیرحضوری و مبتنی بر بستر 

آناین انجام دهند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در حال حاضر بستر رسیدگی به امور تجاری و کاری مربوط به اتاق 
تهران به صورت آناین فراهم است و فعاالن اقتصادی می توانند بدون مراجعه حضوری به این اتاق و از محل 
کار خود، از طریق سایت اتاق تهران به نشانی www.tccim.ir تمامی نیازهای کاری خود را انجام دهند. 
همچنین سامانه CRM اتاق تهران با شماره تماس ۱8۶۶، آماده پاسخگویی به سواالت و درخواست های 

اعضای اتاق تهران است.
همچنین به اطاع فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق تهران می رساند، از روز شنبه ۱۱ مرداد ماه جاری، به 
دنبال رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا، ساعات کاری اتاق تهران تا اطاع ثانوی 
از 7:۳0 الی ۱4:۳0 خواهد بود. این در حالی است که تمامی واحدهای اتاق در ساعات کاری فعال هستند 

و هیچ بخشی دچار تعطیلی نشده است.
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یادداشت

متن کامل

و  محدودیت ها  گذشته،  ماه های  و  هفته ها  در 
کارکنان  دنیا،  مختلف  سازمان های  در  دورکاری ها 
به  باال  و ساختارهای  قوانین رسمی  از  تا حدی  را 
مقدم،  خط  کارکنان  برخی   و  کرده  خاص  پایین 
با نبوغی خاص به ابهامات و پیچیدگی های بحران 
 Gary( فعلی واکنش نشان داده اند. برای گری همل
کسب وکار  مدرسه  استاد  و  نویسنده   ،)Hamel
از  سال ها  او  نیست.  عجیب  موضوع  این  لندن، 
طرفداران رهاسازی کارکنان از بند بوروکراسی بوده 
است و اخیرا در یک وبینار آموزشی توضیح داده که 
کنار  کاما  را  بوروکراسی  که  رسیده  آن  وقت  چرا 

بگذاریم و جایگزین بهتری برای آن انتخاب کنیم.
کارکنان را از بند بوروکراسی رها کنید

پروفسور همل ابتدا به وضعیت کنونی شکست خورده 
انتقاد می کند. نظرسنجی های اخیر نشان می دهند 
از هر پنج کارمند، فقط یک نفر معتقد است نظراتش 
در محیط کار اهمیت دارد و تنها یک نفر از هر ۱0 

نفر، حس می کند که می تواند بر تصمیم گیری  های 
مهم در شیوه کار کردن او، اثرگذار باشد. بر خاف 
همه توصیه هایی که در مورد اختیار دادن به افراد 
در محیط کار مطرح می شود، »واگذاری وظایف« رو 
به کاهش است. در سال ۱۹۹2، ۶0درصد کارکنان 
و  تسلط  خود  کاری  فعالیت های  بر  انگلستان،  در 
این سهم  با گذشت یک نسل،  اما  اختیار داشتند، 
به 40درصد کاهش یافته است. در آمریکا، داده های 
دولتی نشان می دهد 70درصد مشاغل اصا به ابتکار 
خاصی نیاز ندارند یا درصد آن بسیار کم است. یک 
نظرسنجی که همل به همراه شریکش انجام داده، 
نشان می دهد 7۶ درصد افراد در سازمان های بزرگ 
)یعنی سازمان هایی که ۵هزار یا بیشتر نیرو دارند(، 
معتقدند بهترین روش برای اینکه حرفشان را بزنند، 
و  شایستگی  دادن  نشان  نه  است،  کردن  اعتراض 
قابلیت های مدیریتی. براساس این داده ها و یکسری 
داده های دیگر، همل به این نتیجه رسیده که بیشتر 

ظرفیت  از  بردن  بهره  جای  به  واقع  در  سازمان ها 
می گوید  او  می دهند.  هدر  را  آن  انسانی،  منابع 
همل  است.  بوروکراسی  اعمال  ناگزیر  نتیجه  این، 
در کمال تاسف اشاره می کند که بیشتر سازمان ها 

هنوز با الگوی بوروکراتیک همگام هستند:
* قدرت به مقام ها و موقعیت ها تعلق می گیرد.

کم  مراتب،  سلسله  آمدن  پایین  با  افراد  اختیار   *
می شود.

* مدیران ارشد، استراتژی تعیین می کنند.
* منابع در سطوح باال تخصیص می یابد.

را  کوچک تر  مدیران  بزرگ تر،  سازمانی  رهبران   *
منصوب می کنند.

مشخص  و  تعیین  را  قوانین  ستادی،  کارکنان   *
می کنند چه کسی تابع باشد.

* مدیران وظایف را تعیین و عملکردها را ارزیابی 
می کنند.

* افراد برای ارتقای شغلی به رقابت می پردازند.
تا زمانی که این شرایط تغییر نکند، سازمان های ما 
نمی توانند قابلیت خود را به طور اساسی باال ببرند.

 در جست وجوی انعطاف
از  منعطف تر  خیلی  افراد  است  معتقد  همل 
می کنند.  کار  آنها  برای  که  هستند  سازمان هایی 
متداول  عمیق  تغییرات  سازمان ها،  بیشتر  »در 
نیست، دیر اتفاق می افتد یا باعث جنجال می شود.« 
کارکنانی  سازمانی،  اینرسی  مقصر  شرایط،  این  در 
همل  اما  می شوند.  معرفی  می ترسند  تغییر  از  که 
و  خانه   ما  دارد.  اعتیاد  تغییر  به  انسان  می گوید 
تغییر  را  را عوض می کنیم، شغل مان  ماشین خود 
می دهیم، دوستان مان تغییر می کنند، سرگرمی های 
برای  جدیدی  مقاصد  و  می کنیم  انتخاب  جدید 
ساختارهای  این  همل،  نظر  از  می گزینیم.  سفر 
مقاومت  تغییر  برابر  در  که  است  بوروکراتیک 

در  حاضر،  حال  در  می گوید  او  انسان.  نه  می کند، 
همه مطالب مدیریتی، کلمه »تحول« همه جا دیده 
تغییر،  برنامه  چهار  هر  از  آمار،  طبق  اما  می شود، 
یک  در  می رسد.  خود  هدف  به  برنامه  یک  فقط 
زیادی  فاصله  واکنش،  و  احساس  بین  بوروکراسی، 
وجود دارد. وقتی یک مشکل یا فرصت آنقدر بزرگ 
به خود جلب کند،  را  عاملی  توجه مدیر  باشد که 
سازمان جلوی او ایستاده است. همل می گوید: »ما 
باید شیوه تغییر دادنمان را تغییر دهیم. تغییر باید 
به  باید  پایین. تغییر  نه  باال حرکت کند،  به سمت 
صورت اجتماعی صورت گیرد و همه کارکنان باید 

خودشان را رهبران بالقوه تغییر بدانند.«  
 ساختن مشاغل بهتر

به  بنیادین،  مدیریتی  تحوالت  به  پاسخ  در  همل 
به  گالوپ  موسسه  نظرسنجی  که  ارقامی  و  اعداد 
فقط  دنیا،  سراسر  در  می کند.  اشاره  آورده  دست 
به  ذهنی  و  احساسی  نظر  از  کارکنان  ۱7درصد 
ندارند  تعهدی  ۵۱درصد  هستند؛  متعهد  خود  کار 
از  بر نداشتن تعهد، کینه جویانه  و ۳2درصد عاوه 
که  چیزی  آن  خاف  بر  می کنند.  تبعیت  کارفرما 
بیشتر ما فکر می کنیم، چیزی که باعث عدم تعهد 
درصد   8۹ نیست.  کار  خود  می شود،  کار  به  افراد 
کارکنان می گویند از کاری که انجام می دهند لذت 
می برند. از نظر همل، مشکل شیوه مدیریت شدن 
محیط  بلکه  نیست،  کار  خود  »مشکل  است:  آنها 
تعداد  به  رسمی،  مراتب های  سلسله   است.«  کار 
اکثریت، قدرت  برابر  افراد سازمان، در  از  معدودی 
و اختیار می دهد. همل می گوید: »بوروکراسی یک 
سیستم طبقاتی است که تمایز عمیق بین مدیران 
»متفکران«  به  را  آنها  و  می کند  ایجاد  کارکنان  و 
مطیع«  »افراد  و  »باهوش ها«  »عمل کنندگان«،  و 

تقسیم بندی می کند.«

شناسایی سیستم مدیریتی مناسب برای نیروهای فروش

تا کجا حق با مشتری است؟

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3678088-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
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نگاه آخر

کارخانه تولید ماسک

https://www.irna.ir/photo/83892664/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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