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ابـالغ بخشنامـه تنقیح و تلخیـص 
ضـوابط بیمه ای مقـاطعه کـاران

مشاهده بخشنامه

بخشــنامه.تنقیــح.و.تلخیــص.ضوابــط.

بیمــه.ای.مقاطعــه.کاران.بعــد.از.پیگیری.هــای.

ــران،. ــرق.ای ــت.ب ــندیکای.صنع مســتمر.س

اتاق.هــای.بازرگانــی.تهــران.و.ایــران.و.نیــز.

ــی. ــی.ط ــکل.های.کارفرمای ــدادی.از.تش تع

چنــد.روز.اخیــر.از.ســوی.ســازمان.تامیــن.
ــاغ.شــد.. اجتماعــی.اب

ســازمان تامیــن اجتماعــی در راســتای اجــرای سیاســت های 
و  بخشــنامه ها  تنقیــح  خصــوص  در  کالن  و  راهبــردی 
اصــل  رعایــت  راســتای  در  و  صــادره  دســتورالعمل های 
قانون مــداری، وحــدت رویــه، ابهــام زدایــی و شفاف ســازی مقــررات 

و جلوگیــری از تعــدد بخشــنامه ها، لغــو و حــذف دســتورالعمل های 
تکــراری، مشــابه و اطــالع شــرکای اجتماعــی ســازمان از حقــوق 
و تکالیــف مقــرر کــه رضایتمنــدی واگذارنــدگان کار، کارفرمایــان 
ــع  ــزوم تجمی ــن ل ــال دارد، همچنی ــه دنب ــدگان را ب ــه ش و بیم
و  بخشــنامه ها  مربوطــه،  دســتورالعمل های  و  بخشــنامه ها 
دســتورالعمل های مقاطعــه کاری موجــود را بــا توجــه بــه قوانیــن 
ــی و  ــن اجتماع ــی تأمی ــورای عال ــای ش ــررات و تصویبنامه ه و مق
ــت اداری  ــوان عدال ــی دی ــی و تخصص ــأت عموم ــای هی دادنامه ه

ــت. ــرار داده اس ــری ق ــورد بازنگ م
ــه ای  ــط بیم ــص ضواب ــح و تلخی ــنامه تنقی ــاس بخش ــن اس برای
ــالغ  ــی اب ــن اجتماع ــازمان تامی ــوی س ــه از س ــه کاران ک مقاطع
ــایر  ــی 14/13 و س ــنامه  های 14 ال ــن بخش ــت، جایگزی ــده اس ش

دســتورالعمل ها و مکاتبــات مغایــر بــا آن می شــود.

چهارمین.شماره.

نشریه.سراسری.
ستبران.منتشر.شد

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://www.aparat.com/ieis.ir
https://www.instagram.com/ieis.ir/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=989304533097&text&app_absent=0
http://www.ieis.ir/UserImage/991225/991220%20%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%AD%20%D9%88%20%D8%AA%D9%84%D8%AE%DB%8C%D8%B5%20%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20.pdf
http://www.ieis.ir/UserFile/Download/Setabran04.pdf
http://www.ieis.ir/UserFile/Download/Setabran04.pdf


2

برق و انرژی شماره  2844 25 اسفند 99

متن کامل

بازوی.پژوهشی.مجلس«.بررسی.کرد

پیشتازان.توسعه.تجدیدپذیرها.
در.2۰2۱

.بررسی.عملکرد.توسعه.انرژی.های.تجدیدپذیر.

حدود. می.دهد. نشان. مختلف. کشورهای. میان.

۱۰.درصد.در.سال.2۰2۱.به.ظرفیت.تجدیدپذیر.

جهان.افزوده.خواهد.شد..طبق.ارزیابی.ها.از.سال.

گسترش. باعث. متعددی. عوامل. تاکنون. .2۰۱5

تجدیدپذیرها.در.جهان.شده.است.که.می.توان.

به.دو.عامل.اصلی.»راه.اندازی.پروژه.هایی.ساخت.

و.ساز.معوق.از.سال.2۰۱5«.و.»استمرار.کاهش.

بازار. حمایتی. بی.وقفه. سیاست.های. و. هزینه.ها.

برای.رسیدن.به.شرایط.پیش.از.کرونا«.اشاره.کرد.

که.رشد.تجدیدپذیرها.را.به.سال.2۰2۱.موکول.

آن. بیانگر. پیش.بینی.ها. همچنین. است.. کرده.

است.که.اروپا.و.هند.پیشتازان.توسعه.انرژی.های.
تجدیدپذیر.در.سال.2۰2۱.خواهند.بود.

از  استفاده  برای  ایران  جمله  از  کشورها  تمایل 
انرژی خورشیدی و سایر انرژی های تجدیدپذیر در 
سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. به 
پاک تر  و  بهتر  خورشیدی  انرژی  کارشناسان،  باور 
اثرات  و  است  سنتی  و  تجدیدناپذیر  انرژی های  از 
زیست محیطی بسیار کمتری دارد. در همین راستا 
دنبال  به  که   داد  گزارش  بلومبرگ  پیش  چندی 
برای  جهان  در  کارها  و  کسب  تعطیلی   افزایش 
برق  برای  تقاضا  میزان  کرونا،  ویروس  شیوع  مهار 
با کاهش روبه رو شده است و استفاده از انرژی های 
افزایش گذاشته است.  به  تجدیدپذیر در جهان رو 
انگلیسی امبر  نتایج تحقیقات گروه محیط  زیستی 
نیز نشان می دهد میزان تولید برق در 4۸ کشوری 
که در ۸3 درصد از تولید برق جهانی نقش دارند، 
حاکی است نیروی بادی و خورشیدی در نیمه اول 
سال ۲۰۲۰ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

14 درصد افزایش یافته است.
گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی

براساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، میزان 
به  سال ۲۰۲3  اوایل  از  جهان  انرژی  کل  تقاضای 
سطح پیش از انتشار کرونا بازمی گردد گرچه روند 
متفاوت  کشورها  میان  آن  زمان بندی  و  بازگشت 
است. در این میان، ارزیابی ها حکایت از آن دارد که 
ظرفیت های جدید تجدیدپذیرها در اتحادیه اروپا در 
سال ۲۰۲1 رشد بیشتری داشته است. چرا که این 
امر ناشی از مناقصه های برگزار شده برای پروژه های 
فتوولتائیک و بادی است که در فرانسه و آلمان قبال 

برگزار شد و در سال ۲۰۲1 وارد مدار می شوند.
بررسی عملکرد توسعه انرژی های تجدیدپذیر میان 
آژانس  براساس  که  داده  نشان  مختلف  کشورهای 
بین المللی انرژی، حدود 1۰ درصد در سال ۲۰۲1 
به ظرفیت تجدیدپذیر جهان افزوده خواهد شد. از 
سال ۲۰1۵ تاکنون عوامل متعددی باعث گسترش 
به  ذیل  در  که  است  جهان شده  در  تجدیدپذیرها 

اختصار به دو عامل اصلی آن اشاره شده است:
الف- پروژه هایی نظیر ساخت و ساز و زنجیره تامین 
که از سال ۲۰1۵ معوق مانده بود مجددا راه اندازی 
میان  که  سریعی  اقدامات  بررسی  شد.  عملیاتی  و 
کشورهای مختلف نظیر ایاالت متحده آمریکا، هند 
نشان  گرفت،  صورت  اروپایی  کشورهای  برخی  و 
از  پس  ماه  چند  توسعه دهندگان   برخی  که  داده 
اینکه ضرب االجل)تا پایان سال ۲۰۲۰( مناقصه یا 
سیاست مربوطه منقضی شود، پروژه ها را در اختیار 

گرفتند.
خاورمیانه  آمریکا،  مانند  بازارها  برخی  در  ب- 
کاهش  استمرار  موجب  به  التین،  آمریکای  و 
هزینه ها و سیاست های بی وقفه حمایتی بازار برای 
رسیدن به شرایط پیش از انتشار کووید-1۹، رشد 
تجدیدپذیرها به سال ۲۰۲1 موکول شد. بنابراین به 
نظر می رسد که هند بزرگ ترین نقش را در توسعه 

این منبع انرژی در جهان در سال جاری داشته باشد. 
بهره برداری تعداد زیادی از پروژه های فتوولتائیک و 
بادی که به دلیل بحران کرونا یا چالش های تملک 
با  بود،  مانده  معوق  قراردادها  مذاکرات  و  اراضی 

تاخیر در سال ۲۰۲1 صورت خواهد گرفت.
برآورد می شود ظرفیت های جدید تجدیدپذیرها در 
بیشتری داشته  اروپا در سال ۲۰۲1 رشد  اتحادیه 
برگزار  از مناقصه های  ناشی  امر  این  باشد. چرا که 
است  بادی  و  فتوولتائیک  پروژه های  برای  شده 
در سال  و  برگزار شد  قبال  آلمان  و  فرانسه  در  که 
۲۰۲1 وارد مدار می شوند. در مناطق خاورمیانه و 
آفریقای شمالی )منا( و آمریکای التین هم به دلیل 
مناقصات رقابتی برگزار شده برای پروژه های بزرگ 
به  جاری  سال  در  جدید  ظرفیت های  خورشیدی، 

بهره برداری خواهد رسید.
 آثار همه گیری کرونا بر تقاضای انرژی

سال  در  جهانی  اقتصادی  شوک  آخرین  از  پس 
روندی  امروز  به  تا  انرژی  جهانی  مصرف   ،۲۰۰۹
این  در  کرونا  بیماری  اما  است؛  داشته  افزایشی 
انجام  اقدامات  کرد.  ایجاد  ناگهانی  وقفه ای  روند، 
بسته  بیماری  این  مهار  برای  کشورها  توسط  شده 
به نوع کارهای صورت گرفته توسط دولت ها، عواقب 
عالوه بر  است.  داشته  انرژی  مصرف  روی  متفاوتی 
بخش های خاص  بر  اعمال شده  کلی  تعطیلی های 
اقتصادی، تعطیلی مدارس و محدودیت های ترافیکی 
نیز به این کاهش فعالیت و در نتیجه کاهش مصرف 
از  برخی  نظر  براساس  است.  کرده  کمک  انرژی 
نهادهای بین المللی، بازگشت به شرایط سال ۲۰1۹ 
)شرایط پیش از شیوع ویروس کرونا( چندین سال 

زمان می برد.
ارتقای جایگاه انرژی های نو

توجهی  قابل  طور  به  انرژی،  نهایی  مصرف  کاهش 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-88/3747207-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1
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میان.شرکت.برق.حرارتی.و.فراب؛

قرارداد.احداث.بخش.بخار.
نیروگاه.سیکل.ترکیبی.بمپور.

امضا.شد
قرارداد.احداث.بخش.بخار.نیروگاه.سیکل.ترکیبی.
قالب. در. سیستان.وبلوچستان. استان. بمپور.
میان. بخش.خصوصی. سازوکار.جلب.مشارکت.
شرکت.مادرتخصصی.تولید.نیروی.برق.حرارتی.

و.شرکت.فراب.به.امضا.رسید.
نیــرو  وزارت  اطالع رســانی  پایــگاه  به گــزارش 

ــاون(، "محســن طرزطلــب"، مدیرعامــل شــرکت  )پ
ــرارداد،  ــن ق ــای ای ــم امض ــی در مراس ــرق حرارت ب
گفــت: در راســتای افزایــش تولید برق و پاســخگویی 
بــه رشــد مصــرف در منطقــه، صرفه جویــی در 
ــای  ــان نیروگاه ه ــش راندم ــوخت، افزای ــرف س مص
ــذب  ــیکل ترکیبی و ج ــه س ــل آن ب ــا تبدی گازی ب
مشــارکت بخــش خصوصــی، احــداث واحــد بخــار 
1۶۰ مگاواتــی نیــروگاه بمپــور در دســتور کار قــرار 

ــه اســت. گرفت
ــاری  ــا اعتب ــد ب ــن واح ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
بالــغ بــر 13۰ میلیــون یــورو احــداث خواهــد شــد، 
ادامــه داد: نیــروگاه بمپــور دارای دو واحــد گازی 1۶۰ 
ــن واحــد بخــار  ــا احــداث ای ــه ب ــی اســت ک مگاوات
ظرفیــت ایــن نیــروگاه ســیکل ترکیبی بــه 4۸۰ 

ــت. ــگاوات افزایــش خواهــد یاف م
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــرق حرارت ــرکت ب ــل ش مدیرعام
اینکــه ایــن اقــدام در راســتای قراردادهای مشــارکت 
عمومــی _ خصوصــی میــان بــرق حرارتــی و فــراب 
ــا ورود  ــرار گرفتــه اســت، گفــت: ب در دســتور کار ق
ــه  ــرق در منطق ــروش ب ــوزه ف ــد در ح ــر جدی بازیگ
جنوب شــرق کشــور، مزایــای رقابتــی در بــازار عمــده 
فروشــی بــرق در ایــن منطقــه افزایــش خواهــد یافــت.

طرزطلــب بــا تاکیــد بــر اینکــه افتتــاح ایــن واحــد 
ــد  ــدود ۵۰ درص ــه ح ــروگاه را ب ــان نی ــار راندم بخ
ــروژه  ــن پ ــه کــرد: اجــرای ای خواهنــد رســاند، اضاف
موجــب اشــتغال زایی 3۰۰ نفــر در طــول دوره 
ــد  ــرداری خواه ــان بهره ب ــر در زم ــداث و ۵۰ نف اح

شــد.
مدیرعامــل شــرکت بــرق حرارتــی افــزود: بــا احــداث 
ــون  ــش از 1۹۰ میلی ــاالنه بی ــار س ــد بخ ــن واح ای
ــز  ــی نی ــوخت گاز طبیع ــرف س ــب در مص مترمکع

ــد. ــد ش ــی خواه صرفه جوی

ایران.و.ترکیه.چندمین.شریک.تجاری.سوریه.هستند؟
بررسی.آمارهای.تجارت.خارجی.سوریه.در.سال.2۰۱9.نشان.می.دهد.که.ایران.و.ترکیه.به.ترتیب.

نهمین.و.اولین.شریک.تجاری.این.کشور.بوده.اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، باوجود روابط سطح باالی سیاسی و امنیتی ایران با سوریه اما هنوز روابط 
اقتصادی در سطح پایینی قرار دارد به طوری که ایران حتی جزء ۵ شریک اول تجاری سوریه نیز محسوب 
نمی شود. بررسی آمارهای تجارت خارجی سوریه نشان می دهد که ایران در سال ۲۰1۹، نهمین شریک تجاری 
این کشور بوده و صرفا ۹۹ میلیون دالر کاال به این کشور صادر کرده است ولی کشور ترکیه که در حال حاضر 
بخشی از خاک سوریه را نیز در اشغال دارد و واردات محصوالتش به این کشور ممنوع است، اولین شریک 

تجاری سوریه در این سال بوده و 17۰۰ میلیون دالر به این کشور صادر کرده است.
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سخنگوی.صنعت.برق.اعام.کرد:

محدودیت.تامین.برق.در.مناطق.
شمالی.کشور

گفت:. برق. صنعت. سخنگوی. .- ایرنا. .- تهران.

کشور. شمالی. مناطق. در. هوا. برودت. افزایش.

بخش. در. گاز. مصرف. افزایش. به. منجر. که.

خانگی.و.تجاری.شده،.تامین.سوخت.نیروگاه.ها.

باعث. امر. این. و. کرده. روبرو. بامحدودیت. را.
محدودیت.در.تامین.برق.شده.است.

»مصطفــی رجبــی مشــهدی« امــروز )دوشــنبه( در 
گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا افــزود: بــه 
دلیــل افزایــش ســرمای هــوا در کشــور بــه خصوص 
ــرف گاز در  ــزان مص ــه می ــمالی ک ــق ش در مناط
ــرده اســت  ــتر ک ــاری را بیش ــی و تج بخــش خانگ
ــت  ــا محدودی ــا ب ــرای نیروگاه ه ــوخت ب ــن س تامی

روبــرو شــده اســت.
بــه  محدودیــت سوخت رســانی  داد:  ادامــه  وی 
ــن  ــرای ای ــرق ب ــن ب ــده تامی ــبب ش ــا س نیروگاه ه
مناطــق بــا محدودیــت روبــرو شــود کــه بــه محــض 
ــرق  ــن ب ــه تامی ــرایط نســبت ب ــدن ش ــرف ش برط

ــدام خواهــد شــد. ــدار اق پای
ســخنگوی صنعــت بــرق بــه همــه مشــترکان 
ــرف  ــزان مص ــرد: می ــه ک ــور توصی ــر کش در سراس
انــرژی خــود را مدیریــت کننــد تــا شــرایط بهتــری 
بــرای تامیــن بــرق در مناطــق شــمالی ایجــاد شــود.

در همیــن رابطــه شــرکت تولیــد، انتقــال و توزیــع 
نیــروی بــرق ایــران) توانیــر( نیــز بــا صــدرو اطالعیه 
ای اعــالم کــرد: بــه دلیــل کاهــش مصــرف انــرژی 
ــش  ــرد در بخ ــوای س ــداری ه ــه پای ــه ب ــا توج ب
ــژه  ــه وی ــرف گاز ب ــش مص ــور و افزای ــمالی کش ش
در بخــش خانگــی و تجــاری، محدودیــت جــدی در 
تامیــن ســوخت نیروگاههــای منطقــه ایجــاد شــده 
کــه بــه تبــع آن محدودیــت هایــی در تامیــن بــرق 
ــض  ــه مح ــت ک ــده اس ــود آم ــه وج ــان ب هموطن
ــا،  ــوخت نیروگاهه ــت س ــدن محدودی ــرف ش برط
بــرق مشــترکان بــه صــورت پایــدار تامیــن خواهــد 

شــد.
 از همــه هموطنــان گرانقــدر درخواســت می شــود 
ــرق و گاز ، پرســنل صنعــت  ــا کاهــش مصــرف ب ب
ــژه در  ــه وی ــرژی ب ــن ان ــتمرار تامی ــرق را در  اس ب

ــاری کننــد. مناطــق سردســیر کشــور ی

برای.اولین.بار

اوراق.سلف.برق.صادراتی.
منتشر.می.شود

برای.اولین.بار.اوراق.سلف.موازی.استاندارد.برق.

صادراتی.شرکت.برق.منطقه.ای.گیان.بالغ.بر.۱5.

هزار.میلیارد.ریال.در.بازار.مشتقه.بورس.انرژی.
ایران.عرضه.می.شود.

سلف  اوراق  ریال  میلیارد  هزار   1۵ بر  بالغ  امروز 
موازی استاندارد برق صادراتی شرکت برق منطقه ای 
گیالن در بازار مشتقه بورس انرژی ایران و در نماد 

»سبرق ۰۲1« عرضه می شود.
سرمایه  بازار  در  بار  نخستین  برای  اوراق  نوع  این 
ایران منتشر می شود و می تواند فرصتی مهم برای 

تأمین مالی شرکت ها باشد.
اینکه  بیان  با  انرژی،  بورس  مدیرعامل  نقوی،  علی 
شرکت توانیر برای نخستین بار اقدام به تأمین مالی 
از طریق انتشار اوراق سلف از بازار سرمایه می کند، 
را  تجربه  اولین  نیز  صادراتی  برق  حوزه  در  گفت: 
خواهیم داشت و پیش  از این اوراقی مبتنی بر این 

موضوع منتشر نشده است.
سلف  اوراق  ویژگی های  برخی  به  اشاره  با  او 
و  دارایی  بر  بودن  مبتنی  گفت:  استاندارد،  موازی 
است.  اوراق  این  مزایای  ازجمله  باال  نقدشوندگی 
همچنین اوراق مزبور، ابزاری مناسب برای پوشش 

ریسک تولیدکنندگان به شمار می آید.
بنگاه های  کرد:  تصریح  انرژی  بورس  مدیرعامل 
توجه  با  می توانند  خصوصی  بخش  و  اقتصادی 
سرمایه،  بازار  در  موجود  ابزارهای  باالی  تنوع  به 
باشند.  داشته  بازار  این  از  را  مناسبی  مالی  تأمین 
به طوری که در این میان هدف اصلی شرکت توانیر 
از انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برق صادراتی، 
تأمین نقدینگی موردنیاز برای احیای خطوط است.

به گفته نقوی انتظار می رود عرضه مزبور، دروازه ای 
باز  شرکت ها  روی  پیش  مالی  تأمین  برای  جدید 
از  بهینه  استفاده  بتوانند   14۰۰ سال  در  و  کند 
فرصت های موجود در بورس ها و بازار سرمایه ایران 

داشته باشند.
بورس،  سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  به گزارش 
قرارداد سلف یا عقد سلف قراردادی است که در آن 
عرضه کننده بخشی از دارایی پایه را به ازای بهای 
نقد و مطابق قرارداد سلف به فروش می رساند تا در 

دوره تحویل به خریدار تسلیم کند.
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در.گفتگو.با.مهر.مطرح.شد؛

حراج.اوراق.دولتی.به.داد.تورم.
رسید

سیاست. اجرای. گفت:. اقتصادی. کارشناس.

اقتصاد. دولتی. اوراق. حراج. و. باز. بازار. عملیات.

ایران.را.از.وقوع.شبه..ابرتورم.یا.ابرتورم.نجات.داد.

و.کسری.بودجه.دولت.را.با.حراج.و.فروش.اوراق.
جبران.نمود.

بیان  با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  رضائیان  علی 
در سال  مرکزی  بانک  مهم  اقدامات  از  یکی  اینکه 

دولتی  اوراق  حراج  و  باز  بازار  عملیات  اجرای   ۹۹
بوده است، گفت: با توجه به کاهش قابل مالحظه 
درآمد ارزی در سال جاری، دولت با کسری بودجه 
شدیدی مواجه بوده و اگر این کسری بودجه پولی 
شده و با استفاده از منابع بانک بانک مرکزی پوشش 
داده می شد، رشد نقدینگی و تورم بسیار شدید بود 

و به سطوح شبه ابرتورم و ابرتورم می رسید.
وی ادامه داد: هرچند تورم کنونی نیز رقم پایینی 
نیست و عموم مردم در فشار هستند؛ اما باید توجه 
داشت که آن میزان از کسری بودجه، قابلیت ایجاد 
تورم های بسیار شدید را داشت و بر همین اساس 
است که مجموعه اقدامات و سیاست های پولی بانک 

مرکزی مانع بروز ابرتورم شد.
رضائیان خاطرنشان کرد: در سال جاری فروش بیش 
از 11۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی توسط بانک 
مرکزی انجام شده است که اگر این مبلغ قرار بود به 
طور مستقیم و از طریق، منابع بانک مرکزی تأمین 
شود حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد به پایه پولی کشور 
متغیرها  سایر  بر  شدیدی  تأثیر  که  می شد  اضافه 
داشت و می توانست تورم را به میزان غیرقابل باوری 

افزایش دهد.
کسری  کنار  در  افزود:  اقتصادی  کارشناس  این 
از شیوع  ناشی  به شرایط خاص  باید  بودجه دولت 
بیماری کرونا و لزوم حمایت از فعالیت های اقتصادی 
آسیب دیده نیز توجه کرد که فشار مضاعفی بر رشد 

نقدینگی و پایه پولی وارد کرد.
رضائیان تاکید کرد: بر این اساس با در نظر گرفتن 
کلیه این شرایط اقدامات بانک مرکزی در راستای 
که  بود  تأثیرگذار  بسیار  تورم  و  نقدینگی  کنترل 
و  اجرایی  پیچیدگی های  دلیل  به  شاید  چند  هر 
اما  نباشد  درک  قابل  مردم  عموم  برای  تخصصی 

کارشناسان اقتصادی بر آن صحه می گذارند.

افزایش.مصرف.انرژی.و.محدودیت.تامین.سوخت.نیروگاه.های.
شمالی.کشور

شرکت.توانیر.به.دنبال.کاهش.دمای.هوا.و.افزایش.مصرف.انرژی.در.مناطق.شمالی.کشور.که.باعث.ایجاد.
محدودیت.در.تامین.سوخت.نیروگاه.های.این.مناطق.شده.است،.اطاعیه.ای.فوری.صادر.کرد.

به گزارش ایسنا، در این اطالعیه آمده است که به دلیل افزایش مصرف انرژی با توجه به پایداری هوای 
به ویژه در بخش خانگی و تجاری، محدودیت جدی  افزایش مصرف گاز  سرد در بخش شمالی کشور و 
در تامین سوخت نیروگاههای منطقه ایجاد شده که به تبع آن محدودیت هایی در تامین برق هموطنان 
به وجود آمده است که محض برطرف شدن محدودیت سوخت نیروگاهها، برق مشترکان به صورت پایدار 

تامین خواهد شد.
لذا از تمامی هموطنان درخواست می شود با کاهش مصرف برق و گاز ، پرسنل صنعت برق را در  استمرار 

تامین انرژی به ویژه در مناطق سردسیر کشور یاری کنند.
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اقتصاد ایران و جهان

وقتی.اعتبار.سنجی.مانع.سوءاستفاده.از.چک.می.شود

تدابیر.قانون.جدید.برای.کاهش.
چک.های.برگشتی.چیست؟

تدابیری. گرفتن. نظر. در. با. چک. جدید. قانون.

چک. دسته. دارندگان. سنجی. اعتبار. همچون.

مبادله.چک. اطاعاتی.هنگام. تقارن. برقراری. و.

موجب.کاهش.صدور.چک.های.برگشتی.در.سطح.

کشور.شده.و.انتظار.می.رود.با.اجرای.کامل.این.

تشدید. روند. این. آینده،. سال. ابتدای. از. قانون.
شود.

فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
در  کاالها  فروش  و  خرید  از  توجهی  قابل  بخش 
وسیله  به  بزرگ  شهرهای  فروشی  عمده  بازارهای 
چک های مدت دار صورت می گیرد. در این معامالت، 
چک به عنوان ابزار پرداخت آتی مورد استفاده قرار 
در  تا  می شود  متعهد  چک  کننده  صادر  و  گرفته 
تحویل  چک  دارنده  به  را  پول  معینی  مبلغ  آینده 

دهد.
در این میان نابسامانی های بازار از یک سو و از سوی 
دیگر سودجویی برخی افراد موجب شده بود تا قبل 
چک های  سهم   ۹7 سال  در  چک  قانون  اصالح  از 
پاس نشده یا برگشتی از کل چک های صادر شده 
در  که  به طوری  یابد  افزایش  به شدت  بانکی  بین 
سال ۹۶ تعداد و ارزش چک های برگشتی نسبت به 
کل چک های بین بانکی به ترتیب 1۵ و ۲3 درصد 

برسد که رقم باالیی محسوب می شود.
و  دارندگان  برای  چک  قدیم  قانون  *مشکالت 

صادرکنندگان چک
آمار باالی برگشت خوردن چک های صادر شده هم 
برای صادرکنندگان چک و هم برای دریافت کنندگان 
چک مشکالت زیادی را ایجاد کرده بود. برای مثال 
برای  خانوار  سرپرست  یا  خانه دار  زنان  از  برخی 
به صدور چک  نسبت  زندگی خود  نیازهای  تامین 
اقدام می کردند  توان مالی خود  از  فراتر  به میزانی 
مشکالت  با  چک ها  خوردن  برگشت  از  پس  که 
به  از آن ها هم  برخی  زیادی  مواجه شده و حتی 
زندان فرستاده می شدند به گونه ای که آمارها نشان 
می دهد بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم 

مالی به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.
کنندگان  دریافت  چک،  کنندگان  صادر  بر  عالوه 
بودند  روبرو  زیادی  مشکالت  با  نیز  برگشتی  چک 
زیرا برخی از آن ها فعال اقتصادی بوده بر روی نقد 
شدن چک حساب کرده و برای آینده تعهدات مالی 
سنگینی را پذیرفته بودند که نقد نشدن حتی یکی 
از چک ها می توانست عمل به تعهدات آتی آن ها را 

هم با مشکل مواجه کند.
برای  چک  جدید  قانون  در  شده  اتخاذ  *تدابیر 

کاهش چک برگشتی
برای  چک  صدور  که  مشکالتی  به  توجه  با 
صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک ایجاد کرده 
بود در سال ۹7 طرح اصالح قانون صدور چک در 
کارشناسی  کار  انجام  از  و پس  مجلس مطرح شد 
این  رسید.  مجلس  نمایندگان  تصویب  به  الزم 
در  چک  جدید  قانون  عنوان  با  که  مصوب  طرح 
نوآوری هایی  ایجاد  با  شود  می  شناخته  رسانه ها 
این  به  تا  بود  برگشتی  کاهش چک های  دنبال  به 
از  چک  دریافت کنندگان  و  صادرکنندگان  ترتیب 

امان  از برگشت خوردن چک در  آسیب های ناشی 
باشند.

یکی از نوآوری های قانون جدید چک، بهینه کردن 
به  فرایند پیگیری قضایی چک های برگشتی است 
این ترتیب که در قانون جدید، اگر چکی برگشت 
بخورد، کافی است تا دارنده چک از بانک درخواست 
ثبت شناسه عدم پرداخت نمایند و بعد با استفاده 
قضایی  خدمات  دفاتر  به  پرداخت  عدم  شناسه  از 
مراجعه کرده و درخواست صدور اجرایی کند. این 
در حالی است که بر اساس قانون قدیم چک، دارنده 
چک می بایست در فرایند طوالنی به دنبال اثبات و 
بعد صدور اجرایی چک برگشتی می گشت و همین 
امر هم باعث شده بود تا برخی سودجویان به راحتی 
به تعهدات خود  چک بکشند و بعد هم به راحتی 

عمل نکنند.
فرایند  تغییر  با  چک  جدید  قانون  میان  این  در 
هزینه  و  زمان  کاهش  موجب  قضایی،  پیگیری 
امر  همین  و  شد  برگشتی  چک های  به  رسیدگی 
برای  برگشتی  چک  صدور  هزینه  تا  شد  موجب 
صادر کننده آن افزایش یابد و به این ترتیب انگیزه 
در  حساب  گذاشتن  خالی  برای  چک  صادرکننده 

موعد سر رسید چک به حداقل برسد.
صدور  از  جلوگیری  برای  قانون  پیشینی  *رویکرد 

چک برگشتی
نوآوری قانون جدید چک به تغییر بار اثبات محدود 
و  چک  دسته  دارندگان  اعتبارسنجی  و  نمی  شود 
ثبت سامانه ای مشخصات هر چک از جمله مواردی 
توجه  آن ها  به  قانون جدید چک  مفاد  که  هستند 

شده است.
حقوقی  کارشناس  نوری  محمد  زمینه،  این  در 
خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
با   ۹7 سال  در  چک  قانون  »اصالح  گفت:  فارس 

و  تفاوت مهم داشته است  پیشین یک  اصالح  های 
به  پسینی  رویکرد  از  قانونگذار  رویکرد  تغییر  آن 
با در دستور کار قرار دادن  رویکرد پیشینی است. 
رویکرد پیشینی، قانون گذار سعی کرده است که با 
احتمال  که  چک هایی  صدور  جلوی  سازوکارهایی 

برگشت خوردن آن ها باال است را بگیرد«.
یک  کار  این  انجام  برای  گذار  »قانون  افزود:  وی 
در  و  است  گرفته  نظر  در  اعتبارسنجی  مرحله 
صورتی که قانون جدید صدور چک به صورت کامل 
اجرا شود، هر دسته چک یک سقف میزان تعهدات 
دارد و دیگر کسی نمی تواند به نام زنان خانه دار یا 
منشی شرکت ها چک گرفته و نسبت به صادر کردن 

چک به شکل نامحدود اقدام کند«.
مرحله  انجام  »با  داد:  ادامه  کارشناس حقوقی  این 
اعتبار سنجی، هر فردی متناسب با وضعیت مالی و 
رفتارهای اقتصادی گذشته اش می تواند، چک صادر 
زنان و  از  امکان سوءاستفاده  ترتیب  این  به  و  کند 
قربانی شدن بسیاری از افراد که با اجبار نسبت به 

صدور چک اقدام می کنند، گرفته می شود«.
*تقارن اطالعاتی موجب کاهش چک های برگشتی 

می شود
جدید  قانون  نوآوری های  دیگر  خصوص  در  نوری 
دریافت کنندگان  برای  قانون  »در  گفت:  هم  چک 
بتوانند  تا  است  شده  اندیشیده  تدابیری  هم  چک 
دریافت  از  قبل  را  چک  خوردن  برگشت  احتمال 
هر  اطالعات  اساس  این  بر  کنند.  ارزیابی  چک 
روی  بر  باید  آن  هویت  و  تاریخ  مبلغ،  مانند  چک 
مبادله  هنگام  در  تا  شود  ثبت  یکپارچه  سمانه ای 
هر چک، دریافت کننده چک بتواند با یک استعالم 
ساده نسبت به وضعیت صادرکننده چک آگاه شود. 
فایده  این کار این است که اگر من بخواهم به شما 
از  استعالم  یک  با  می توانید  شما  بدهم،  یک چک 
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متن کامل

صندوق.بین.المللی.پول.در.گزارشی.تشریح.کرد

ضامن.بقای.بنگاه.های.کوچک.
در.پاندمی

دنیای.اقتصاد.:.نتایج.تحقیقات.تازه.پژوهشگران.

صندوق.بین.المللی.پول.روی.۱3۰.کشور.نشان.

می.دهد.شوک.ناشی.از.پاندمی.بدترین.ضربه.را.

به.صنایع.کوچک.و.متوسط.از.دو.ناحیه.کاهش.

تقاضای.مصرف.کنندگان.و.افت.تولید.وارد.کرده.

و.بسته.به.نحوه.حمایت.دولت.ها.از.بنگاه.ها،.ابعاد.

این. است.. داده. قرار. تحت.تاثیر. را. بخش. این.
SME.از گزارش.تصریح.می.کند.حمایت.دولت.
ها.باید.تا.مادامی..که.شرایط.مالی.آنها.به.ثبات.
گزارش. این. شواهد. کند.. پیدا. تداوم. نرسیده،.
تایید.می.کند.ضامن.بقای.بنگاه.های.کوچک.در.
دوره.پاندمی.»پرداخت.مستقیم.و.باعوض.مالی.
از.سوی.دولت.به.بنگاه.های.کوچک.و.متوسط«.

بوده.است.
و  اقامت  آموزش،  تفریحات،  سرگرمی،  و  هنر 
بنگاه هایی  مهم ترین  از  غذا  بخش  و  گردشگری 
بودند که در دوره پاندمی در اغلب کشورهای جهان 
منفی  تاثیر  آنها  روی  پاندمی  و  تنش شدند  دچار 
صنایع  از  دیگری  بخش های  حال  این  با  گذاشت. 
دیگر  بخش  چندین  و  صنعتی  تولیدات  مصرفی، 
گزارش  دیده اند.  سختی  ضربات  وضعیت  این  از 
طراحی  نحوه  دارد  تاکید  پول  بین المللی  صندوق 
سیاست حمایتی و اندازه رکود در هر کشور تاثیری 
عین  در  است.  داشته  SMEها  احیای  بر  مستقیم 
حال الگوهای متفاوتی در بین کشورهای ثروتمند 
بنگاه های کوچک در  یا متوسط در زمینه پوشش 

دوره پاندمی وجود دارد.
با ۵ شیوه  از آنجا که در این دوره زمانی دولت ها 

بالعوض«،  »پرداخت های  یعنی  مختلف  ابزار  و 
بازپرداخت  برای  »تنفس  بهره«،  نرخ  »کاهش 
تسهیالت«، »تخفیف مالیاتی« و »اعطای تسهیالت 
و متوسط  بنگاه های کوچک  از  به حمایت  جدید« 
دست زده اند، می توان راهکار موفقیت سیاست گذار 
در بحران پاندمی در زمینه تولیدصنعتی را بسته ای 
عموم  حال  عین  در  دانست.  مذکور  ابزارهای  از 

کشورها از دو ابزار استفاده کرده اند.
چهارم  سه  از  بیش  شده  تصریح  گزارش  این  در 
پاندمی  دوره  در  مطالعه  مورد  کشورهای  کل  از 
بنگاه های  از  حمایت  مستقیم،  مالی  کمک  با 
داده اند.  قرار  کار  دستور  در  را  متوسط  و  کوچک 
بقای  حفظ  برای  دولت ها  ابزار  محبوب ترین  این 
تولید بوده به طوری که بیش از 1۰۰ کشور آن را 
از  بیش  حال  عین  در  داده اند.  قرار  استفاده  مورد 
نیمی از کشورهای مورد مطالعه با اعطای تضمین 
کرده اند.  کمک  بنگاه ها  به  وام ها،  بازپرداخت  بابت 
تسهیالت  اعطای  با  نیز  از کشورها  بخش کوچکی 
و نیز تخفیف مالیاتی به کمک بنگاه های کوچک و 

متوسط رفته اند.
بنگاه های  برای  جهت  آن  از  حمایت  این  اهمیت 
کوچک و متوسط باالست که این واحدها در دوره 
بدون  عملیاتی  »هزینه های  دلیل  سه  به  پاندمی 
طلب کاران«  برابر  در  مالی  »تعهدات  عایدی«، 
از  بیشتر  تامین کنندگان«  با  همکاری  »تداوم  و 
همیشه تحت فشار قرار می گیرند. از این منظر نحوه 
کنش دولت و شیوه حمایت سیاستگذار از فعاالن 

اقتصادی این بخش اهمیتی دوچندان دارد.
در شرایط عادی این بنگاه ها به بانک ها برای تامین 
امورات  می توانند  ولی  هستند  وابسته  خرد  مالی 
خود را بگذرانند. اما در شرایط پاندمی فشار مالی 
دوچندان شده و همین عامل ضرورت حمایت مالی 

را حیاتی می سازد. این نوع از بنگاه ها که برای نمونه 
اروپا را در خود جای  اتحادیه  از اشتغال  ۶۵درصد 
در  که  به طوری  داشته  باالیی  دربرگیری  داده اند، 
از  موجود  بنگاه های  ۹۹درصد  تا  اقتصادها  برخی 
همین نوع هستند. به همین دلیل نیز IMF روی 
بنگاه ها  از  درست  حمایتی  سیاست  یک  طراحی 

تاکید دارد.

قابل  گزارش  این  در  آمده  دست  به  داده های 
اخذ  پاندمی  درگیر  کشورهای  از  و  هستند  اتکا 
شده اند. این اطالعات توسط بخش ردیابی سیاست 
پول  بین المللی  صندوق   )PolicyTracker(
برمبنای داده های واحدهای مختلف این نهاد حاصل 
و  کسب  وضعیت  از  واقعی  نسبتا  تصویری  و  شده 

کارهای کوچک به نمایش می گذارد.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-3/3748900-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C
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چالش.تامین.مالی.پروژه.های.نیمه.تمام.عمرانی،.

اقتصادی. توسعه. روی. پیش. چالش. مهمترین.

رفع. با. تا. است. تاش. در. مجلس. است؛. کشور.

موانع.قانونی،.راه.حل.هایی.امکان.پذیر.برای.رفع.
این.معضل.در.اختیار.دولت.قرار.دهد.

فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
اعالم مرکز پژوهش های مجلس شورای  با  مطابق 
اسالمی، هم اکنون ۸7 هزار طرح استانی و ۶ هزار 
که  است  تمام  نیمه  کشور  در  زیربنایی  ملی  طرح 
برای تکمیل آنها اعتباری بالغ بر 7۰۰ هزار میلیارد 

تومان مورد نیاز است.
با توجه به شرایط و وضعیت بودجه سال های  اما 
مواجه  معضل  با  ها  پروژه  این  اعتبار  تامین  اخیر، 
شده است به طوری که در الیحه بودجه سال 14۰۰ 
کشور که توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شد، 
بودجه عمرانی 14۰۰ برای تکمیل این پروژه ها با 
وجود افزایش ارزش ریالی، کمترین سهم از بودجه 

عمومی در لوایح بودجه سنواتی در سال های اخیر 
را به خود اختصاص داده است. 

* صندوق سرمایه گذاری پروژه محور راه حل ویژه 
برای اتفاقی بزرگ

در  زرقان  و  شیراز  مردم  نماینده  قادری،  جعفر 
های  ظرفیت  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس 
بودجه 14۰۰ برای تامین مالی پروژه های زیربنایی 
همچون صندوق های سرمایه گذاری پروژه محور، 
تنها  نه   14۰۰ بودجه  در  گوید:  می  اینباره  در 
برطرف  مالی  تامین  شیوه  این  اشکاالت  و  ایرادات 
شده است و می تواند برای تامین مالی پروژه های 
زیربنایی مثل بزرگراه ها، آزادراه ها و حتی راه های 
اصلی، طرح آبرسانی، طرح های فرودگاهی و سایر 
طرح های زیربنایی کشور کمک کند، بلکه به بانک 
ورود  اجازه  هم  غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  ها 
داده  پروژه ها  این  به  بدون محدودیت  یا  و  محدود 

شده است.
صندوق  گیری  شکل  سابقه  چه  اگر  گفت:  قادری 

پروژه به صورت عام قباًل وجود داشته و برای اولین 
بار تبدیل بخش بخار به سیکل ترکیبی نیروگاه پرند 
توسط هلدینگ مپنا در قالب صندوق پروژه تامین 
شیوه  این  قانونی  مشکالت  ولی  بود،  شده  مالی 
روش  این  مالی  تامین  هزینه  تا  بود  شده  موجب 

باال باشد.
به گفته این نماینده مجلس، برای رفع این ایرادات 
کشور  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  هماهنگی  با 
و  آوردیم   14۰۰ سال  بودجه  در  جزء  و  بند  چند 
بر  مالیات  شود  می  موجب  که  کردیم  تصویب 
نقل و انتقال سهام از صندوق پروژه به اشخاص و 
طور  همین  باشد،  داشته  مالیاتی  معافیت  برعکس 
مصوب کردیم که آورده غیرنقدی اشخاص حقیقی 
نیز  آورنده  شرکت  در  پروژه  صندوق  به  حقوقی  و 
جدید،  امکان  این  نشود؛  سود  بر  مالیات  مشمول 
فرصت خوبی برای تامین مالی پروژه های زیربنایی 

از طریق صندوق پروژه را فراهم کرده است.
قادری همچنین با تاکید بر منافع حاصل از تسهیل 
سرمایه  صندوق های  تشکیل  قانونی  سازوکارهای 
گذاری پروژه محور گفته است: تصور کنید که اگر 
3۰ درصد یک بزرگراه و آزادراه توسط دولت، 3۰ تا 
4۰ درصد آن توسط یک شرکت معتبر راهسازی و 
مابقی توسط صندوق پروژه تامین مالی بشود، اتفاق 
بسیار بزرگی در کشور خواهد افتاد، با این مکانیزم 
بسیاری از پروژه ها در کشور تامین مالی و شروع 
می شود؛ به عبارت دیگر، این امکان، فرصت بسیار 
تا کشور به یک کارگاه بزرگ عمرانی  خوبی است 

تبدیل شود.
به گفته وی، مشکل ما در گذشته این بود که دولت 
3۰ درصد هزینه پروژه و پیمانکار 3۰ تا 4۰ درصد 
تا  این کسری 3۰  و  مالی می کرد  تامین  را  هزینه 
4۰ درصدی باقی مانده قابل تامین نبود؛ با پوشش 
این کسری منابع، مشکل تامین مالی پروژه ها حل 

می شود.

رفت  برون  راهکار  کارشناسان،  شرایطی  چنین  در 
از چالش تامین مالی پروژه های زیربنایی را، ورود 
سرمایه بخش خصوصی، خصوصا سرمایه های خرد 
ها  پروژه  این  تکمیل  و  احداث  چرخه  به  مردمی 

می دانند.
مشکالت  درمان  تواند  می  سرگردان  نقدینگی   *

اقتصادی باشد
در همین رابطه، محمدجواد شاهجویی، کارشناس 
اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی فارس 
می گوید: طبق اعالم رسمی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی، هم اکنون میزان نقدینگی موجود در کشور، 
بالغ بر 3۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که 
فرآیند  به  آن  از  ورود حتی ۲۰ درصد  در  تسهیل 
تکمیل و بهره برداری از پروژه های زیربنایی، می 
که  حالی  در  کند،  دگرگون  را  کشور  اقتصاد  تواند 
فعال این 3۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سپرده های 
ویرانگری  سیل  گاهی  از  هر  و  شده  حبس  بانکی 
در بازارهای مالی گوناگون از جمله بازار ارز،طال و 

سکه، خودرو و مسکن ایجاد می کند. 
بی  های  ظرفیت  به  توجه  با  ما  کشور  افزود:  وی 
زیادی  بسیار  زیربناهای  به  هنوز  خدادادی،  نظیر 
هر  و  دارد  نیاز  اقتصادی  شکوفایی  و  توسعه  برای 
تزریق شود، ظرفیت  این حوزه  به  مالی  منابع  چه 
این  آنکه  شرط  به  دارد  وجود  آن  برای  پذیرش 
نقدینگی با سیاست های درست و اعتمادزا به این 
شیرین  طعم  گذاران  سرمایه  و  شود  هدایت  حوزه 

سرمایه گذاری پر سود در این بخش را بچشند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بدون شک روش 
هایی مثل صندوق های سرمایه گذاری پروژه محور، 
شوند،  اجرایی  موقع  به  و  درست  که  صورتی  در 
برای سرمایه  تا مسیر جدیدی  موجب خواهد شد 
گذاری مولد و پرسود به چشم مردم بیاید و بخش 
خصوصی مجبور به سرمایه گذاری در بازارهای غیر 

مولد در راستای حفظ ارزش سرمایه خود نباشد. 

مجلس.پیگیر.رفع.موانع.تامین.منابع.پروژه.های.عمرانی

صندوق.سرمایه.گذاری.پروژه.راهکار.توسعه.کشور
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متن کامل

تغییرات. باعث.شد. در.سالی.که.گذشت.کرونا.

بزرگی.در.نحوه.کار.کردن.ما.رخ.بدهد،.به.همین.

علت..بسیاری.از.رهبران.سازمان.ها.و.مخصوصا.

کارمندها.دیگر.نمی.خواهند.مثل.قبل.کار.کنند..

مردم.به.این.فکرند.که.زندگی.سازمانی.خود.را.

ساختار. شکستن. راه.ها،. از. یکی. دهند.. بهبود.
بوروکراسی.است.

آیا در سازمان شما قوانین و مقرراتی وجود دارند 
که کارها را سخت تر کنند؟ آیا دریافت تایید از راس 
سازمان، تکنولوژی های گیج کننده یا جلسات زیاد، 
مشتریانتان  آیا  کرده؟  کندتر  را  کارها  انجام  روند 
ساختار  بچرخانند؟  سرشان  دور  را  لقمه  مجبورند 
بعضی از سازمان ها به گونه ای است که با فکر، عمل 
و رفتار انسان جور در نمی آید. این فقدان همدلی با 
و  بهره وری  راه  بر سر  مانعی  و مشتریان،  کارکنان 

موفقیت است.
به  شرکتی  مدیر  و  موسس  لیندستروم«  »مارتین 
ساختار  حذف  درباره  کتابی  او  است.  نام  همین 

این  با  که  می خواهد  همه  از  و  نوشته  بوروکراسی 
بر  دوباره  را  منطقی  تفکر  و  جنگ  اعالم  ساختار 
سازمان ها حکمفرما کنند. او اخیرا مهمان سردبیر 
این  درباره  بیشتر  و  بوده  هاروارد  مجله کسب وکار 
سازمان ها«  جدید  »پاندمی  را  نامش  که  مشکل 
مصاحبه  این  از  چکیده ای  کرده.  گذاشته، صحبت 

را با هم می خوانیم.
بوروکراسی  از  هیچ کس  مارتین.  خوش آمدی 
خوشش نمی آید. همه ما دوست داریم سازمانمان 
برای  باشد. چرا شرکت ها  »کاربر پسند« و کارآمد 

تحقق چنین چیزی تا این حد مشکل دارند؟
سازمان  یک  هرچه  دارد.  بستگی  به سن  همه  چیز 
بزرگ تر باشد، پیرتر است و تعداد الیه هایش بیشتر. 
در نتیجه بوروکراسی بیشتری در آن دیده می شود. 
بوروکراسی در واقع فقدان عقل سلیم است. به نظر من 
منطقی نیست، چون اتفاقی که می افتد این است: 
شما یکسری قوانین وضع می کنید. دنیا را از زاویه 
نه  خودتان می بینید که داخل سازمان نشسته اید، 

برعکس. بعد یک روز به خودتان می آیید و می بینید 
که ارتباطتان با مشتریان را از دست داده اید  چون 
بوده.  داخلی  دستورالعمل های  ایجاد  گرم  سرتان 

برای بقا.
نه؟  با مشتری ها نیست،  ارتباط  موضوع فقط قطع 
کارکنان خط مقدم هم مهمند، درست است؟ همان 
و می دانند کارها  ماجرا هستند  کسانی که در دل 

چطور پیش می رود و چه موانعی وجود دارد.
در  هر کس  که  است  این  می افتد  که  اتفاقی  بله. 
محدوده کوچک خودش کار می کند و برایش مهم 
می افتد.  اتفاقی  چه  دیگر  واحدهای  در  که  نیست 
شده.  محدود  خودش  سیلوی  به  واحدی  هر  انگار 
باید کارکنان خط مقدم برای من مهم باشند؟  چرا 
معموال وقتی صحبت از خط مقدم به میان می آید، 
میان آنچه درون و بیرون سازمان اتفاق می افتد یک 

شکاف بزرگ وجود دارد.
آسیا  در  بانکی  از  بزنم  برایتان  مثال  یک  بگذارید 
بانک  این  شعبه های  می کردم.  کار  برایشان  که 
یکشنبه ها تعطیل بودند، با اینکه مشتری ها دوست 
داشتند کارهای بانکیشان را یکشنبه ها انجام دهند. 
که  کسانی  )همان  کارکنان خط مقدم،  سراغ  رفتم 
در شعبه ها کار می کردند و با مشتری ها سر و کار 
داشتند( و به آنها گفتم »آیا منطقی نیست که دفاتر 
بهتر  قطعا  گفتند؛ »چرا؛  آنها  کنید؟«   باز  را  شعبه 
نیست.«  به صرفه  می گوید  مرکزی  دفتر  اما  است 
یکشنبه ها  وقت  هر  من  ببینم!  کنید  »صبر  گفتم 
از کنار شعبه هایتان رد می شوم می بینم که چراغ ها 
»بله!  گفتند؛  است.«  روشن  تصفیه هوا  سیستم  و 
این قانونش است. حتی دو تا کارمند پشتیبانی در 
شعبه هستند.« گفتم »اما اجازه ندارید بانک را باز 
اضافی  هزینه  می گویند  چون  نه!  گفتند  کنید؟؟«  

دارد.«

روز  آنها یک  دقیقا در چنین وضعیتی هستیم.  ما 
تصمیم گرفتند که شعبه ها یکشنبه ها هم باز باشند. 
تصمیم خوبی بود. مشتری ها راضی شدند. بانک هم 
از این تصمیم، کلی سود کرد و آن شکافی که بین 
دفتر مرکزی و کارکنان خط مقدم وجود داشت، از 

بین رفت.
این قوانین و مقررات اصال از کجا و چطور به وجود 
آمدند؟ ما از بیرون نگاه می کنیم و می گوییم »وای 
اما چرا یک  نمی آیند!«  با عقل جور در  خدا! اصال 
بانک از اول به بازکردن شعبه ها در روزهای تعطیل 

فکر نکرده؟
ریشه اش، عدم همدلی و درک است. شاید به نظرتان 
خنده دار باشد اما میان همدلی و عقل سلیم، رابطه 
مستقیم وجود دارد. هرچه عقل سلیم بیشتر باشد، 
از  بسیاری  است.  بیشتر  درک  و  همدلی  میزان 
احساس  خود  مخاطبان  با  جدید،  شرکت های 
همدلی دارند؛ انگار مشکل مخاطبان و مشتریان را با 
تمام وجودشان درک کرده اند. همین حس همدلی، 
مسیر آنها را تعیین کرده اما به مرور زمان، همزمان 
نیروهای قدیمی و موسسان شرکت می روند و  که  
نیروهای جدید می آیند  و شرکت با مشکالت زیادی 
مثل پیگردهای قانونی درگیر می شود، انگار سیستم 
در  دفاعی  مکانیزم  یک  می گیرد.  شکل  ایمنی اش 
برابر تغییر  و بعد تمام َهم و غمشان می شود حفظ 

وضعیت موجود و احتیاط بیش از حد.
صحبت  جهان  اقصی نقاط  از  شرکت هایی  با  تو 
دیده  همه جا  همدلی  فقدان  مشکل  آیا  کرده ای. 

می شود؟
کارکنان  چون  می شود  شدیدتر  روز  هر  و  بله 
در  همکارانشان  بقیه  حرف های  ندارند  عالقه ای 
شرکت را بشنوند. حاال هم که به خاطر کرونا، همه 
مشکل  هستند،  مانیتور  پشت  یا  دست  به  گوشی 

چگونه.ساختار.بوروکراسی.و.تشریفات.اداری.را.از.بین.ببریم؟

فقدان.همدلی؛.پاندمی.جدید.کسب.وکار

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3748794-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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