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خبرداخلی

پیام نوروزی مدیرعامل
پاسداشت روز زن در شرکت سرمایهگذاری
صنعت نفت
مراسم بزرگداشت روز زن و مقام مادر ،به گزارش روابط عمومی
شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت مراسم پاسداشت روز مادر
و تجلیل از مقام زن با حضور و مدیرعامل و معاونت برنامهریزی
و ارتباطات شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت برگزار شد .در
این مراسم ،آقای دکتر روحانیپور ضمن تشکر از بانوان شرکت
به تبیین ویژگیهای مهم زنان موفق پرداخته و از مدیریت زمان و
عشق به شغل بهعنوان مهمترین این ویژگیها یاد کردند.
در پایـان مراسـم بـا اهـدای هدایایـی از بانـوان در شـرکت
سـرمایهگذاری صنعـت نفـت تجلیـل بهعمـل آمـد.
بسمهتعالي
حلول سال نو و تولد دوباره طبیعت همواره نوید بخش فرصتی نو برای تازه شدن افکار،
بازنگری برنامههای گذشته ،اتخاذ تصمیمات جدید وگام برداشتن جهت رسیدن به موفقیت میباشد .شایسته
است فرارسیدن بهار را که نشانه قدرت الیزال الهی است ،سپاس گوییم و با هم دست به دعا برداریم که:
ای گـرداننـده ی دل هـا و دیـده هـا ،ای تدبیـرگـر شبهـا و روزهـا،
ای دگرگون کنندهی سالها و حالها ،حال ما را به بهترین حال بگردان
براستی سهم ما از این رویش طبیعت چیست؟ موسم نو شدن ،انگیزه ای است برای عالم تا همگام با عناصر جهان با تکیه بر استعدادها و ظرفیتهای واالی
انسانی ،هم هدف ،همراه و همدل با یاری یکدیگر ،چشمانداز و آینده ای سرشار از موفقیت خلق کنیم .خوبیها و بدیهای روزگار برگی از دفتر عمرمان بود
که ورق خورد و اکنون برگی سپید از درخت زمان روئید تا با تالش و همت ما برگی زرینی از دفتر عمرمان گردد.
سالی که گذشت ،همکاران من در شرکت سرمايهگذاري صنعت نفت و شرکتهای تابعه ،با پايبندي به اصول و اخالق حرفهاي ،رعايت مقررات حاکميت شرکتي
ت نيروهاي جوان ،متخصص ،به بخشی از اهداف واالی سازمانی دست یافتند .افزايش بهرهوري و هم افزايي ،ايجاد ارزش
و مديريت کسب وکار با بهرهمندي از ظرفي 
افزوده ،ارتقاء توانمندسازي ،انگيزش کارکنان ،تأمين مالي در شرکتهاي زيرمجموعه ،حرکت در جهت ایجاد سرمايهگذاريهاي جديد ،خروج از سرمایهگذاریهای
کم بازده و به دنبال آن تحقق سودآوري پايدار در جهت حداکثرسازي منافع سهامداران ،حاصل همکاری ،همیاری و پشتکار تمامی این عزیزان میباشد.
در پایان از کلیه اعضاء هیئت مدیره ،معاونین ،مدیران و سایر همکاران در شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت و همچنین مدیران عامل وکلیه اعضای هیئت مدیره و
کارکنان محترم شرکتهای تابعه که در جهت دستیابی به اهداف فوقالذکر تالشها و زحمات بی دریغی داشتهاند تشکر و قدردانی مینمایم و امیدوارم سال 1401
سالی سرشار از برکت و معنویت برای شما و خانواده محترمتان باشد.
اى کاش که انتظار معنآى میشد بی تابى جویبار معنى میشد
وقتى که سحر شکوفه صبح دمید با آمدنت بهار معنـى میشد
اَلل ّ ُه َّم َع ِّجل ل ِ َولی ِّ َ
ک ال َف َرج

به مناسبت سالـروز میالد امیـر المومنین (ع)
مراسم بزرگداشت روز مرد و مقام پدر در شرکت
سرمایهگذاری صنعت نفت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت،
دوشنبه  ۲۵بهمن ماه ،به مناسبت فرا رسیدن والدت حضرت
علی(ع) ،روز مرد و مقام پدر مراسمی در سالن کنفرانس شرکت با
حضور مدیرعامل ،ریاست هیئت مدیره ،معاون مالی و اقتصادی
و معاونت برنامهریزی و ارتباطات برگزار شد.
در این مراسم آقای دکتر روحانیپور ضمن تبریک این میالد
فرخنده و روز پدر به آقایان حاضر در جلسه ،از زحمات پرسنل
مرد با اهدای هدایایی تشکر به عمل آوردند.

سيد احمد روحاني پور
مديرعامل و عضو هيئت مديره
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گفتوگو

گفتوگو
 -3مهمترین مشکل شرکت را در حال حاضر چه میدانید و چه راهکاری برای آن دارید؟
مهمترین مشکل شرکت نداشتن رتبه پیمانکاری و به طبع آن عدم امکان گرفتن کار جدید و کم شدن درآمد شرکت
و ایجاد مشکالت مالی برای مجموعه رهگستر نفت میباشد ،در حال حاضر پیگیری جهت اخذ رتبه در حال انجام
است که در صورت حل شدن مشکل رتبه شرایط شرکت بهبود خواهد یافت .البته بدلیل اینکه طی دو سال گذشته
کارکرد شرکت نیز کم بوده مشکل نقدینگی شرکت باعث عدم امکان تعمیر و نگهداری صحیح ماشینآالت
شرکت گردیده است که امیدواریم با بهتر شدن شرایط مالی امکان تعمیر و نگهداری بهتر ماشینآالت که سرمایه
شرکت هستند میسر گردد.
 -4شیوع کرونا و مسائل روز اقتصادی و اجتماعی تا چه اندازه بر کارکرد شرکت اثر گذاشته است؟
باتوجه به اینکه شرکت دارای پروژه در شهرهای مختلف کشور می باشد ،شیوع کرونا و عدم امکان کنترل بدلیل
رفت و آمد افراد بسیار زیادی در پروژه اثرات مخربی برای شرکت رهگستر نفت داشته است البته عدم ثبات اقتصادی
در کشور نیز باتوجه به انجام کارهای اجرایی برای شرکت ایجاد مشکل کرده است.

گفتوگو با جمشید نکویی

مدیرعاملشرکترهگسترنفت

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
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 -1چه شد که شرکت رهگستر نفت را برای
همکاری انتخاب کردید.
شـروع بـکار مـن در شـرکت رهگسـتر نفـت بـا پیشـنهاد
مدیرعامـل وقـت شـرکت سـرمایهگذاری صنعـت نفـت
جنـاب آقـای صدیقی در سـال  95بود که ایشـان باتوجه به
سـابقه همکاری که داشـتیم از مـن دعوت بـه کار کردن و
مـن هـم باتوجـه بـه تجربـه کاری گذشـته و عالقه مندی
بـه کار پیمانـکاری ،پذیرفتـم.
 -2بعنوان مدیرعامل مجموعه مهمترین
پروژه های شما در شرکت ره گستر چیست؟
در حال حاضر شرکت رهگستر نفت بالغ بر  2سال است
باتوجه به تغییرات مکرر هیئت مدیره ،رتبههای پیمانکاری
خود را از دست داده و امکان شرکت در مناقصات جدید
برای شرکت میسر نبوده است ،با این حال فع ً
ال پروژه
تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهر الیگودرز با سازمان
ایمیدرو که جزء صنایع جدید در کشور نیز محسوب
میگردد و همچنین پروژه ساخت کنترل روم و ساب
استیشن پتروشیمی نگین مهستان و پروژه مدیریت طرح فاز
دوم مخازن ذخیره نفت با شرکت سرمایهگذاری نفت قشم
از مهمترین پروژههای شرکت میباشد.

 -5چشم انداز پنجسالهتان برای رهگستر را برای ما ترسیم میکنید؟
باتوجه به شرایط شرکت رهگستر نفت در صورت حمایت شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت از نظر بنده طی  5سال
آینده شرکت میتواند در سه زمینه مختلف فعالیت داشته باشد:
 -1زمینه پیمانکاری که کار اصلی شرکت بوده و با تمدید رتبههای شرکت امکان گرفتن کار در زمینه پیمانکاری
میسر خواهد شد ،البته باتوجه به ارتباطات شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت و حمایت انجام شده از طرف مدیریت
هلدینگ امکان گرفتن کار از شرکتهای همگروه نیز فراهم گردیده که امیدوارم با عملکرد خوب توسعه الزم در
این زمینه صورت پذیرد.
 -2گرفتن پروژههای مدیریت طرح ( )MCکه شرکت از سه سال قبل در این زمینه فعالیت کرده و مدیریت طرح
فاز اول مخازن شرکت سرمایهگذاری نفت قشم را با موفقیت به انجام رسانده و درحال حاضر نیز  MCفاز  2مخازن
ذخیره قشم و همچنین یک قرارداد  MCبا شرکت صبا نفت منعقد گردیده است .توسعه شرکت در زمینه  MCو
ایجاد یک واحد مجزا در این خصوص و همچنین اقدام جهت اخذ رتبه مشاور که در حال انجام میباشد از اهداف
شرکت رهگستر نفت خواهد بود.
-3شرکت رهگستر نفت با مذاکرات انجامشده با مدیریتشرکت سرمایهگذاری صنعت نفت پیشنهاد سرمایهگذاری
در خصوص ساخت کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم را به هلدینگ داده است که باتوجه به جلسات برگزار
شده و همچنین گزارشات مالی تهیه شده و نظر مثبت اعضای محترم هیئت مدیره شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت
و در صورت موافقت ایشان امکان احداث کارخانه مذکور باتوجه به تجربیات شرکت رهگستر نفت در این زمینه
خواهد بود ،در صورت به نتیجه رسیدن طرح فوق رهگستر نفت میتواند در زمینه تولید کاغذ سنگی نیز وارد شده و
باتوجه به جدید بودن این صنعت ،امکان توسعه همزمان در این خصوص خواهد بود.
 -6چه مسائلی را برای موفقیت یک شرکت پیمانکاری ضروری میدانید؟
مهمترین مسائل برای شرکت پیمانکار ،نیروی انسانی خوب و امکانات اجرایی از جمله ماشینآالت و ادوات و
تجهیزات بوده البته رضایتمندی کارفرمایان شرکت نیز بسیار با اهمیت میباشد.
 -7شاخصترین نقطه قوت شرکت رهگستر نفت چیست؟
شاخصتریننقطهقوتشرکترهگسترنفتنیرویانسانیشرکتوعملکردسریعدرکارهایفورسماژورمیباشد.
 -8اگر هیچ محدودیتی نداشتید ،چه چیزی را در جهان تغییر می دادید؟
در خصوص سوال فوق به یک شعر از خیام نیشابوری اشاره میکنم :
برداشتمی من این فلک را زمیان
گربرفلکم دست بدی چون یزدان
کاسوده به کام دل رسیدی آسان
وز نو فلکی دگر چنان ساختمی
بقول خیام اگر امکان بود کاری میکردم که هیچ انسانی رنج و محنت رو تجربه نکند.
فروردینماه  - 1401شماره 10
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دوره آموزشی کمکهای اولیه

کمکهای اولیه ،مراقبتهای خیلی فوری هستند که به یک فرد
آسیب دیده یا فردی که دچار بیماری ناگهانی شده ،ارائه میشود لذا
دانستن کمکهای اولیه برای همه الزم است.
حوادث همیشه در کمین هستند بنابراین دانستن چگونگی برخورد با
فرد مصدوم و رسیدگی به جراحتهای خفیف به فراگیری و آموزش
کمکهای اولیه نیاز دارد .امروزه توصیه میشود همه کمکهای
اولیه را بیاموزند زیرا هر فرد امکان دارد به طور ناگهانی و غیر منتظره
در شرایطی قرار گیرد که برای کمک به خود یا دیگران به آن نیاز
داشته باشد .در اکثر جوامع بیشترین علت مرگ ،حوادث است و
هنگامی که به دنبال آن حادثه ،به طور مثال قلب از کار میافتد تأخیر
در کمکرسانی حتی برای چند ثانیه یا دقیقه ،عواقب ناخوشایندی در
پی خواهد داشت.
مدیریت منابع انسانی با همکاری مدیریت  /HSEمدیریت سیستمها
و روشها اقدام به برنامهریزی و برگزاری دوره کمکهای اولیه به
مدت  22ساعت در دفتر مرکزی شرکت سرمایهگذاری نفت قشم با
همکاری سازمان جمعیت هالل احمر استان تهران نموده است.
این دور ه برای تعدادی از کارکنان شرکت در ماه بهمن
 1400و طی  4جلسه و با تدریس سرکار خانم ملکی
(مدرس دورههای هالل احمر) برگزار گردید.
در این دوره موضوعاتی همانند :وظایف
امدادگر ،ارزیابی مصدوم ،روشهای اولیه
نجات زندگی یا احیاء قلبی و غیره ...به
کارکنان مرتبط آموزش داده شد.

مراسـم تودیـع و معارفـه ریاسـت هیئت مدیره شـرکت سـوخت

رسـانی و خدمـات فرودگاهی اوج

در جلسه هیئت مدیره شرکت سوخترسانی و خدمات فرودگاهی اوج که در مورخ
 1400/11/04با حضور ریاست و اعضای محترم هیأت مدیره شرکت سرمایهگذاری نفت
تشکیل گردید ،معارفه رئیس هیئت مدیره شرکت اوج انجام و آقای محمد علی مطیعی بعنوان
جانشین و رئیس جدید هیئت مدیره شرکت اوج معرفی گردید.
در این مراسم آقای روحانیپور با تشریح تغییرات مورد نظر ،پیوستن جناب آقای مطیعی
بهعنوان عضو جدید را توفیقی در راستای ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای جاری دانستند و
ضمن تشریح اولیه مأموریت و وظائف شرکت اوج ،توفیق ایشان و سایر مدیران و کارکنان
ساعی شرکت اوج را آرزو نمودند .در این نشست آقای کاظم پور مدیرعامل شرکت اوج
ضمن تقدیر از هدایت و سیاستهای جناب آقای روحانیپور در طول تصدی ریاست هیئت
مدیره ،این جایگزینی را با توجه به تقارن آن با مولود بانوی عصمت و طهارت حضرت زهرای
مرضیه(س) به فال نیک گرفته و اظهار امیدواری نمودند که پیوستن جناب آقای مطیعی
به شرکت اوج با عنایت به تجربه و توان بالفعل و بالقوه ایشان زمینه ارتقاء کمی و کیفی
فعالیتهای جاری را فراهم خواهد نمود.
وی در ادامه به چالشهای عمده شرکت اشاره اجمالی نمودند .در همین رابطه پس از ابراز
خیر مقد ِم حاضرین ،آقای مطیعی با ابراز خرسندی از حصول مجالی نو برای خدمتی نو
در شرکت سرمایهگذاری و شرکت اوج در خصوص دستیابی به توفیقات جدید و ترقی
و تعالی امور در سایه عنایت و لطف الهی و با همدلی و تالش همکاران اظهار امیدواری
نموده و مراتب باور و اهتمام خویش را برای نیل به بهترین وضعیت در ایفای تکالیف
ذاتی شرکت مورد تأکید قرار دادند.
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طرح توسعه محصول در جوی گستر

طـرح خریـد خـط تولیـد لولـه پروپیلـن  ۳الیـه فایبـرگالس
تهیـه شـده اسـت کـه برای مصـارف آب سـرد و گـرم داخل
سـاختمان و گرمایـش و سـرمایش مناسـب میباشـد .ایـن
محصـول بعلت خصوصیـات متعدد در زمینـه کیفیت ،اجرا و
قیمـت تمـام شـده میتوانـد جایگزین خوبـی بـرای لولههای
 ۵الیـه در آینـده باشـد
فروردینماه  - 1401شماره 10
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رونمایی از پلتفرم
کنترل و مدیریت کنتورهای هوشمند گاز
شرکت کنترل گاز اکباتان

رونمایی از کنتورهای هوشمند گاز شرکت کنترل گاز اکباتان ،در تاریخ  ۱۳ام بهمن در دانشگاه خاتم تهران به میزبانی شرکت
محترم فناپ زیرساخت بعنوان سازنده پلتفرم کنتورهای هوشمند گاز در همکاری با شرکت کنترل گاز اکباتان ،شرکت ایرانسل
و شرکت اتصال صنعت میانه برگزار شد .مراسم با حضور مدیران شرکت ملی گاز ایران ،شرکتهای گاز استانی ،معاونتهای
شرکت سرمایهگذاری اهداف و فعالین برجسته حوزه فناوری برگزار شد و طی آن امکانات و قابلیتهای کنتورهای هوشمند گاز از
سایزهای خانگی تا صنعتی معرفی گردید که امید است بزودی پیاده سازی عملیاتی آن نیز آغاز گردد .در این مراسم مدیرعامل شرکت
سرمایهگذاری صنعت نفت ،جناب آقای دکتر سیداحمدروحانیپور ،آقای دکتر قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد و دکتر ایزدیار
مدیرعامل شرکت فناپ زیرساخت به ایراد سخنرانی پرداختند.
آقای دکتر روحانیپور ،مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت بعنوان مالک اصلی شرکت کنترل گاز اکباتان در سخنانی
توضیحات دقیقی از پروژه و چالشهای آن عنوان فرمودند که در ادامه به خالصهای از آن اشاره میشود:
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ایشان ضمن تشکر از برگزارکنندگان این رویداد و
مدعوین و معرفی گروه شرکتهای زیر مجموعه
عنوان داشتند ،شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت با
مالکیت اصلی صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت
نفت از سال  ۱۳۸۷حامی اصلی هوشمندسازی
اندازهگیری کنتورهای گاز در کشور بوده که توسط
یکی از زیرمجموعههای توانمند تولیدی خود با عنوان
شرکت دانشبنیان کنترل گاز اکباتان طراحی و تولید
محصوالت در این زمینه را فراهم نموده است .شرکت
کنترل گاز اکباتان با بیش از ۳۵سال سابقه فعالیت یکی
از بزرگترین تولید کنندگان تجهیزات اندازهگیری،
ایمنی و تنظیم گاز شهری در ایران و خاورمیانه به
شمار میرود که از صادرکنندگان برتر کنتورهای
گاز هم میباشد .این شرکت در حال حاضر طراحی و
تولید انواع رگوالتورهای گاز شهری در ظرفیتهای
 ۵الی  ۱۶۰مترمکعب ،کنتور گاز شهری در انواع
مختلف فوالدی و آلومینیومی و همچنین تجهیزات و
دستگاههای تست و کالیبراسیون کنتور و رگوالتور
گاز ،کنتورهای آب خشک و نیمه خشک و همچنین
از تولیدکنندگان برتر کشور در زمینه تولید قطعات
خودرو نیز میباشد .دکتر روحانیپور افزودند،
هوشمندسازی اندازهگیری کنتورهای گاز طی این
سالها در واحد تحقیق و توسعه شرکت کنترل
گاز اکباتان با تمام توان پیگیری و بیاغراق بیش از
 ۱۰۰٫۰۰۰نفر ساعت مهندسین سختافزار و نرمافزار
و مکانیک کوشیدند تا دست آخر کاملترین ماژول
هوشمند ساز کنتور با درنظر گیری تمامی خواستههای
بومی و فنی شرکت ملی گاز ایران و با مدرنترین و
بهینهترین روشهای ارتباطی اینترنت اشیاء NB-IOT
و  LoRaتولید و عرضه نمایند .روحانیپور با بیان
اینکه “اگر کنتورها هوشمندسازی شوند ،مزیتهای
باالی اقتصادی برای کشور بهدنبال خواهد داشت”،
افزودند :پلتفرم یاد شده کامال بومی و مورد تایید
شرکت ملی گاز است؛ تعدادی از این کنتورها تولید
شده و در برخی مناطق کشور نصب شده است و ما
باید به سمت عقد قرارداد با شرکت ملی گاز برویم تا
عملیات اجرایی آغاز شود.
شرکت کنترل گاز اکباتان و شرکت سرمایهگذاری

صنعت نفت مفتخرند که با تالش بیوقفه خود توانستهاند برای اولین بار در کشور ،تمامی بزرگان
این صنایع را جهت انجام پروژه بزرگ هوشمندسازی کنتورهای گاز شرکتهائی همچون
زیرساخت فناپ ،خدمات ارتباطی ایرانسل و اتصال صنعت میانه که همگی از برجستهترین و
توانمندترین مجموعهها در زمینههای کاری خود میباشند را همراه این مجموعه برای هدف
بزرگی که همه این گروه در سر دارند گرد هم آوریم.
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13

خبرداخلی

خبرداخلی

کسب عنوان واحد برتر صنعتی کشور
در جشنواره تولید ملی ،افتخار ملی
توسط کنترل گاز اکباتان
در نوزدهمین جشنواره تولید ملی ،افتخار ملی که که همزمان با بیستمین
سالگرد تاسیس خانه صنعت و با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت
و دادستان کل کشور برگزار شد ،شرکت کنترل گاز اکباتان به عنوان
واحد برتر صنعتی در گروه ساخت تجهیزات ابزار دقیق معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت کنترل گاز اکباتان ،مراسم پایانی و
اختتامیه نوزدهمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی ،روز دوشنبه مورخ ۲۵
بهمن ماه  ۱۴۰۰همزمان با شب میالد با سعادت حضرت امام علی (علیه السالم) به
ه ّمت خانه صمت ایران برگزار گردید و شرکت کنترل گاز اکباتان با توجه به ارزیابی به
عمل آمده توسط تیم کارشناسی و ارزیاب خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران و به دلیل عملکرد مثبت در حوزههای
مد نظر تیم کارشناسی و همچنین با استناد به رصد رشد عملکرد به عنوان واحد برتر صنعتی معرفی و آقای محمدرضا
جعفری مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کنترل گاز اکباتان به واسطه سختکوشی و فعالیت بی شائبه توسط
ِ
سپاس جشنواره
آقای دکتر فاطمی امین ،وزیر صنعت،معدن و تجارت و دادستان کل کشور با اهدای تندیس و لوح
مورد تقدیر قرار گرفتند.
در این مراسم آقای اسماعیل نبی زاده معاون برنامهریزی و توسعه شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت به نمایندگی از
آقای دکتر روحانیپور مدیر عامل هولدینگ سرمایهگذاری صنعت نفت در مراسم حضور داشتند.
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انتخاب شرکت کنترل گاز اکباتان
بهعنوان گروه کار نمونه استان همدان
در بخش صنعت
مراسم تجلیل از نفرات و گروههای برتر سی و سومین جشنواره امتنان از جامعه کار و تولید روز یکشنبه مورخ
 ۲۴بهمن ماه  ۱۴۰۰با حضور آقای شعبانی سرپرست اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان همدان ،معاونین
و آقای جعفری رییس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان همدان و نفرات منتخب و برگزیده جشنواره امتنان در
محل اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان برگزار گردید.
در این مراسم گروه کار شرکت کنترل گاز اکباتان بهعنوان گروه کار نمونه بخش صنعت در سال  ۱۴۰۰معرفی و
از آقای مرتضی تاجبخش بهعنوان نماینده گروه و آقایان حمیدرضا مسیبیان ،محمد حیدری پهلویان ،امیر محمد
لک و عادل نائینی بهعنوان اعضاء گروه کار نمونه تقدیر و تشکر به عمل آمد.
گفتنی است گروه کار که همگی از کارکنان فعال در واحد تحقیق و توسعه ( )R&Dشرکت کنترل گاز اکباتان
هستند ،به واسطه طراحی و تولید نسل جدید کنتور دیافراگمی گاز مدل  MTXکه برای نخستین بار در کشور به
دست توانمند متخصصان این شرکت اجرا شده است ،به این موفقیت نایل گردیدهاند.
از جمله مزایای کنتور گاز دیافراگمی  MTXمیتوان به کاهش هزینه و سربار تولید ،افزایش سرعت و دقت
مونتاژ محصول ،بهرهمندی از مکانیزم بهروز و ارتقاء دقت اندازهگیری نسبت به کنتور های فعلی ،اشاره کرد.
الزم به ذکر است این پروژه شامل  ۶فاز اصلی بوده که به ترتیب شامل؛ تحقیقات و جمعآوری اطالعات،
نقشهکشی و طراحی قطعات ،قالبسازی و سریتراشی قطعات فلزی ،طراحی و ساخت تجهیزات ،اجرای کامل
یک روز خط تولید و در فاز آخر و ششم این پروژه به تکمیل مدارک سیستمی پرداخته شده است.
فروردینماه  - 1401شماره 10
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اقتصادی

اقتصادی
ج) مجموعه روشهای به اصالح “هدف-پروپیلن” :در این روشها بازدهی تولید پروپیلن باال بوده و در واقع
محصول اصلی و یا تنها محصول تولیدی ،پروپیلن میباشد که شامل روشهای زیر میباشند:

پروپیلن و ضرورت توسعه
زنجیره ارزش

هیدروژن زدایی از پروپان ()PDH
تبدیل زغال سنگ به پروپیلن ()CTP
تبدیل زغال سنگ به الفین ()CTO

روشهای تولید پروپیلن

تبدیل متانول به پروپیلن ()MTP
تبدیل متانول به الفینها ()MTO

اسماعیلنبیزاده
پروپیلن
فرمول شیمیایی  C3H6یک گاز به نام پروپیلن است یعنی دارای  3کربن و 6
هیدروژن میباشد که کربن اول و دوم آن پیوند دوگانه دارند .این ماده در صنعت
پتروشیمی (معروف به خاویار پتروشیمی) بهعنوان دومین ماده پایه این صنعت از
حیث مصرف شناخته میشود (بیشترین مصرف محصوالت پایه پلیمر بعد ازاتیلن)
و تا پایان سال  2020ظرفیت جهانی آن حدود  135میلیون تن و تولید برابر 110
میلیون تن بوده است.
پروپیلن از جمله مواد باالدستی پتروشیمی است که از مشتقات آن محصوالت متنوع
بسیار ارزشمندی در پایین دست به دست میآید .اهمیت تولید مشتقات پروپیلن از
این جهت است که این مشتقات بهعنوان ماده اولیه در صنایع تکمیلی پرکاربردی
همچون صنایع بستهبندی ،یونولیت ،پالستیک ،خودرو ،نساجی ،ساختمان ،چرم
مصنوعی ،کفش و ...مورد استفاده قرار میگیرند.
وضعیت جهانی تولید پروپیلن
این ماده عمدتاً بهعنوان یک خوراک میانی در تولید انواع محصوالت پتروشیمی
استفاده میگردد از کل ظرفیت جهانی هریک از مواد پایه صنعت پتروشیمی اتیلن
(۲۲درصد) و پروپیلن (۱۵درصد) بهعنوان محصوالت شاخه الفینی بعد از آمونیاک
(۲۵درصد) بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند .آمریکا ،چین و اروپا سه
کشور برتر تولیدکننده اتیلن در دنیا در سال  ۲۰۱۹بودهاند و ایران رتبه ششم را در
این صنعت بعد از عربستان و هند دارد ۶۰ .درصد اتیلن تولیدی در جهان صرف
واحدهای تولید پلیاتیلن میشود .پیویسی (۱۳درصد) ،اتیل بنزن (۷درصد) نیز از
مصرفکنندگان اصلی اتیلن به حساب میآیند .پروپیلن نیز یکی از کاربردیترین و
مهمترین مادههای پایه در صنعت پتروشیمی است .بیشترین کاربرد پروپیلن (حدود
 ۶۵تا  )%۶۸در تولید پلی پروپیلن میباشد .سایر محصوالت کلیدی و با ارزش،
همچون پروپیلن اکساید با  8درصد ،آکریلونیتریل  7درصد ،آکریلیک اسید با 4
درصد ،کیومن با  4درصد ،دو اتیل هگزانول با  4درصد در جایگاه دوم تا ششم از
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حیث میزان مصرف پروپیلن قرار دارند .بوتانول و ایزوپروپانول نیز با  3و  1درصد در
جایگاه های بعدی مصرف پروپیلن هستند.

نکته :البته در روش تبدیل متانول به الفینها ( )MTOپروپیلن و اتیلن تولید میگردد.
نمودار زیر بیانگر سهم روشهای مختلف تولید پروپیلن در سال  ۲۰۲۱میباشد .چنانچه مالحظه می شود پس
از روشهای کراکینگ ،روش هیدروژن زدایی از پروپان سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.
همچنین روشهای تولید پروپیلن از متانول نیز (از مسیر زغال سنگ یا گاز طبیعی) سهم قابل مالحظهای دارند.

میگردد اما مهمترین بازار آن ،تبدیل آن از طریق
تخلیص به پروپیلن گرید شیمیایی یا گرید پلیمری
برای تولید پلیپروپیلن ،آکریلونیتریل ،اکسو الکلها
و اکسید پروپیلن است .زیرا گستره کاربردهای این
دو گرید بیش از کاربردهای گرید پاالیشگاهی است.

وضعیت تولید پروپیلن در کشور:
اکنون کشور با ظرفیت اسمی  1200تن درسال می باشد که با ظرفیت عملیاتی 950
هزار تن در شرکتهای پتروشیمیهای جم ،امیرکبیر ،بندر امام ،شازند ،مارون ،تبریز
و پاالیشگاههای شازند و آباداندر کشور تولید میشود 95 .درصد پروپیلن تولیدی
در کشور به پلی پروپیلن و تنها  5درصد آن نیز در مجتمع پتروشیمی شازند اراک
به دو اتیل هگزانول تبدیل میگردد .به دلیل نبود پروپیلن کافی در داخل کشور
سایر محصوالت با ارزش موجود در زنجیره ارزش این ماده استراتژیک در داخل
کشور تولید نمیشوند .از آنجاکه پروپیلن یک محصول استراتژیک در صنعت
پتروشیمی است و همچنین مشتقات حاصل از آن نیز بسیار ارزشمند میباشد و به
دلیل کمبود پروپیلن در کشور و نیاز به این محصول ارزشمند ،یکی از برنامههای
با الویت باالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ( )npcافزایش تولید پروپیلن و پایین
دستی آن بهعنوان طرحهای پیشران صنایع پتروشیمی می باشد.

روشهای تولید پروپلین:
پروپیلن اغلب از پاالیش نفت خام بهعنوان یک محصول جانبی و در کنار تولید
اتیلن به روش کراکینگ با بخار به دست میآید .روشهای مختلف تولید پروپیلن،
به سه طبقهبندی عمده تقسیم میگردند که دو طبقه اول بعنوان “روشهایی با
بازدهی پایین پروپیلن” و طبقه سوم بهعنوان “روشهایی با بازدهی باالی پروپیلن”
شناختهمیشوند.
ً
الف) واحدهای کراکینگ با بخار :عموما واحدهای الفین مبتنی بر خوراک نفتا
و اتان میباشند که همچنان بیشترین سهم در منابع تولید پروپیلن را دارند .در این
واحدها پروپیلن بهعنوان محصول جانبی تولید اتیلن ،تولید میگردد.
ب) کراکینگ کاتالیستی بستر سیال ( )FCCدر پاالیشگاههای نفت خام :تولید
پروپیلن در واحدهای  FCCپاالیشگاههای نفت خام ،دومین منبع عمده عرضه
پروپیلن در جهان میباشد.

گریدهای مختلف پروپیلن:
پروپیلن با توجه به کیفیت و خلوص معموالً در سه گرید تولید و عرضه میگردد:
گریدپلیمری
۹۹٫۵
با درجه خلوص
%
گریدشیمیایی
با درجه خلوص ۹۰-۹۶%

گریدهایمختلفپروپیلن

گریدپاالیشگاهی
با درجه خلوص ۵۰-۷۰%

پروپیلن در گریدهای مختلف کاربردهای متفاوتی دارد .پروپیلن گرید پاالیشگاهی که از فرایندهای پاالیش
نفت خام در واحدهای کاتالیستی بستر سیال ( )FCCبدست میآید ،مصرف عمدهاش در سوخت LPG
است که برای مصارف گرمایی استفاده میشود و همچنین بهعنوان عامل بهبود دهنده عدد اکتان در بنزین
موتورها استفاده میشود .هرچند که از گرید پاالیشگاهی در تولید کیومن و ایزوپروپیل الکل نیز استفاده
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علمی و فرهنگی

اقتصادی

پروپیلن دارای محصوالت متنوع بسیار ارزشمندی در پایین دست خود میباشد .مهمترین این
محصوالت در نمودار زیر قابل مشاهده است.
نتیجهگیری:
متانول در ایران مانند چین در سبد سوختی کشور قرار
ندارد و کمتر از  ۵درصد آن در کشور مصرف میشود
و محصولی صادراتی است ،از آنجا که افزایش تولید
متانول در ایران و فزونی عرضه بر تقاضای جهانی این
محصول ،برای تولیدکنندگان مشکالت جدی ایجاد
مینماید همچنین با توجه به اینکه دانش فنی MTP

در پتروشیمیهای  PDHبه ازای مصرف  ۱تن گاز پروپان ،تقریبا حدود  ۰.۸۷تن پلی پروپیلن تولید میشود .با توجه
به قیمت  ۹۹۰دالر بر تنی پلی پروپیلن ۸۶۱ ،دالر ارزش محصول نهایی به ازای مصرف یک تنپروپان است که با
کسر مبلغ اولیه خوراک پروپان (قیمت صادراتی حدود  ۴۰۰دالر) ۴۶۱ ،دالر ارزش افزوده نصیب کشور میکند.
بنابراین میتوان به جای صادرات پروپان  ۴۰۰دالری ،پلیپروپیلن تولیدی معادل با ارزش  ۸۶۱دالر را صادر نمود.
شکل زیر طرح شماتیک ارزش افزوده زنجیره ارزش گاز پروپان (برشی از گاز مایع) را نشان میدهد:
247دالر سود
بخشهای
خدمات دهنده
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214دالر سود
سرمایهگذاری

461دالر
ارزش افزوده
برای کشور
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 0.87تن
پلیپروپیلن
با قیمت990
دالر بر تن

 1تن پروپان
با قیمت400
دالر بر تن

بهطور کامل در داخل کشور بومی شده و گواهینامه
ثبت اختراع فناوری تولید پروپیلن از متانول در ایران
از اتحادیه اروپا دریافت شده و هم اکنون امکان
ارائه اسناد مهندسی بهطور کامل وجود دارد ،بنابراین
توسعه شاخه زنجیره ارزش پروپیلن در کشور فرصت
بسیار مناسبی است ،زیرا پایین دست پروپیلن به شدت
گسترده است و کمبود این محصول همواره سبب
توسعه نیافتن پایین دست پروپیلن شده است.
ضمناً با توجه وجود منابع متنوع (گازی و مایع) و
پراکندگی مکانهای دارای قابلیت توسعه صنعت
پتروشیمی در کشور عزیزمان ایران ،برای جلوگیری
از خام فروشی میبایست بررسیهای دقیقی بر روی
انتخاب فرایند مناسب جهت تولید پروپیلن در کشور
صورت پذیرد و از آنجاکه تولید پروپیلن ،بهعنوان
یک پیشران برای تولید محصوالت زنجیره ،بسیار
حائز اهمیت میباشد .بنابراین سیاست تبدیل متانول به
الفینها نیز ،به شرط لحاظ کردن مسایل فنی ،میتواند
سیاست مناسبی برای آینده کشور باشد.
منایع :دنیای اقتصاد

آیا تعامل شرکتها با استارتاپها
میتواند سودآور نباشد؟
تعامل شرکت های بزرگ با استارتاپها میتواند به نوآوری کمک
کند .اندازه ،منابع و فرآیندهای کارآمد شرکتهای بزرگ ،ایدهها،
چابکی و جهتگیری خطرپذیر استارتاپها را به سمت یافتن راه
حلهای نوآورانه سوق میدهد .در حالی که نوآوری در قلب چنین
مشارکتهایی قرار دارد .تقریباً تمام مدلهای تکامل یافته تاکنون از
منظر نوآوری شرکتها و چگونگی بدست آوردن ارزش حاصل از
چنین تالشهایی به دست آمدهاند .در هند ،دولت مقرراتی در نظر
گرفته است كه فعاالنه شركتهای بزرگ را به سمت پشتیبانی بیشتر از
استارتاپها سوق میدهد و چنین مشاركتهایی را برای استارتاپها
مطلوب میسازد .اگر این از برخی جهات تأثیرگذار باشد ،می تواند
روشی جالب برای پرورش اکوسیستم های نوپا در اقتصادهای در حال
توسعهباشد.
مقررات مندرج در قانون تجدیدنظر شده شرکتهای هندی،2013 ،
تأمین  2درصد از سود خالص متوسط آنها در طول سه سال برای
کاالهای اجتماعی را برای شرکتهای بزرگتر اجباری میکند .جدا
از سایر علل آشکار اجتماعی ،شرکت ها همچنین میتوانند حمایت
مالی از استارتاپها را تحت تعریف عملکردهای خوب اجتماعی این
ق هندوستان
عمل واجد شرایط کنند .عالوه بر این ،پس از اعالم خبر اف 
بزرگ در سال  ،2016دولت هند به چندین شرکت بزرگ بخش
دولتی  -به ویژه از بخش نفت  -که بسیاری از آنها در لیست جهانی
 Fortune 500هستند ،توصیه کرد که یک صندوق راهاندازی با
اهداف نوآورانه برای حمایت از  ،ONGCیکی از سودآورترین
غولهای نفت خام و گاز طبیعی که سود باالیی دارد ،ایجاد کنند.

مجتبیسرانجامپور،
مدیر مارکینگ آپادانا ونچرز
را به شرکتها معرفی میکند .از طرف دیگر ،تالشهای درون سازمانی از طریق مراکز نوآوری
با رویکرد درون سازمانی برای ایجاد نوآوریهای بنیادین در جهت موفقیت شرکتهای بزرگ و
سرمایهگذار صورت میگیرد.
جدا از این مدلهای سنتی ،شرکتهای بزرگ اخیرا ً مدلهایی را پیدا کردهاند که میتوانند با
استارتاپهایی در ارتباط باشند که اساساً حول فناوری میچرخند .تالشهای نوآوری در خارج
از کشور که اغلب در قالب برنامههای شتاب دهنده شرکتها دیده میشود ،به شرکتهای حامی
کمک میکند تا نیازهای خود را برآورده کنند و از طرفی استارتاپها راعمال به شرکتهای چند
ملیتی تبدیل کند.
فشار دولت هند در صورت تأمین بودجه شرکتهای نفتی برای تأسیس شرکتهای نوپای در
هند که شامل تامین بودجه شرکتهای نوپا نیز میباشد ،در واقع میتواند مدل جدیدی از تعامل
شرکتها با شرکتهای نوپا فراهم کند .در واقع ،این میتواند فرصتی برای شرکتهای بزرگ
تلقی شود که بتوانند بهعنوان شهروندانی مسئول ،تأثیر اقتصادی فراتر از اهداف اجتماعی یا زیست
محیطیبگذارند.

الزام وجود مراکز نوآوری مستقل
متأسفانه مبتنی بر آمار مراکز رشد بین سالهای  2014و  2017تخمین زده میشود که شرکتهای
نفتی برای سرمایهگذاری در استارتاپهای مبتدی حتی در  10درصد از سرمایهگذاریهای انجام
شده نیز وارد نمیشوند .غیرمنطقی است که انتظار داشته باشیم شرکتهای بزرگ در شناسایی،
تعامل و نظارت بر هرگونه تعامل شرکتهای غیرانتفاعی با استارتاپها بدون عالقه استراتژیک
مشارکت داشته باشند .در عین حال برای آنها مهم است که اطمینان حاصل کنند که بودجه آنها به
خوبی استفاده میشود.
به منظور تأثیرگذاری بر چنین مفاد مسئولیت اجباری ،شرکتهای بزرگ نیاز به ادغام با اکوسیستم
راه اندازی دارند .موقعیت یابی و اجرای چنین تالشهایی ،مشارکت با مراکز نوآوری مستقل را
میطلبد که برای حمایت از مشاغل جدید فناوری طراحی شدهاند .مراکز رشد و نوآوری مستقر در
مدلهای تعامل راهاندازی شرکتها
دانشگاهها موقعیت مناسب ،دسترسی به ایدههای تازه و نظارت را فراهم میکنند که در موفقیت به
مدل سرمایهگذاری شرکتی تا حد زیادی بر مشارکتهای مبتنی بر چنین برنامههایی بسیار کمک میکند .چنین ادغامی میتواند به دسترسی بهتر به منابع ،سهولت کار و
سهام تمرکز دارند .سهام در مشاغل خارجی از طریق بودجه شرکتی آزادی معقول برای شرکتهای نوپا منجر شود و احتماالً میتواند نتایج بهتری را از هرگونه الزامات
بر نوآوریهای خارج از شرکت متمرکز است و فناوریهای جدید اجباری که شرکتها باید نسبت به شرکتهای نوپا برآورده کنند ،به بار آورد.
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دانستنیاهی حقوقی-این قسمت

نوآوریاهی اقنون اصالحی صدور چک مصوب  – 1397بخش اول

بهنوش باحجبی

در دنیای امروز بیشترین روابط مالی اشخاص اعم از تاجر و غیرتاجر ،در قالب معامالت کالن مالی در عرصههای مختلف اقتصادی شکل میگیرد
و در این راستا چک ،به عنوان یکی از ابزارهای بسیار رایج ،انجام چنین معامالتی را میسر مینماید .در ایران نیز چک به عنوان مهمترین سند پرداخت
در معامالت تجاری و حتی غیر تجاری مورد استفاده قرار میگیرد ،تاآنجاکه به لحاظ رواج و امتیاز گستردهتر نسبت به برات و سفته ،در میان اسناد
تجاری از جایگاه بااهمیتتری برخوردار است .پیشینه قانونگذاری در مورد چک به عنوان ابزار پرداخت نقدی ،نمایانگر آن است که این سند بیش
از هر موضوع دیگری در اسناد تجاری ،تحوالت تقنینی را پشت سر نهاده است .اولین قانون در عرصه چک در سال  ۱۳۱۱مصوب گردید که پس از
تحوالت متعدد در سالهای متمادی ،باز هم ایرادات و به موازات آن مشکالت چک الینحل باقی ماند تا اینکه سرانجام در سال  13۹۷قوانین مربوطه
با رویکردی کامال جدید اصالح شد.
در سالهای اخیر ،ایجاد رکود و محدودیتهای مالی ،بنگاههای اقتصادی را بیش از پیش به سمت معامالت مدتدار از طریق چک سوق داد .ولی
متأسفانه عدم ساماندهی و عدم افزایش اعتبار و اطمینان به مقوله چک بهعنوان مهمترین ابزار معامالت مدتدار ،منجر به ایجاد مشکالت روزافزون
برای فعالین اقتصادی گردید ،بهنحوی که این امر با ایجاد افزایش ریسک معامالت و ناامنی در فضای تجارت ،موجبات نابسامانی اوضاع کسبوکار
و عدم رونق تولید و اشتغالزایی را درکشور به همراه داشت ،تا آنجا که افزایش تعداد چکهای بالمحلِ منتهی به گواهی عدم پرداخت و بالطبع
طرح دعاوی متعدد در مراجع قضایی و همچنین بیاعتمادی به این سند تجاری در فضای کسب و کار ،قانونگذاران را بر آن داشت تا استفاده از
ابزار کارآمد چک را با قانونی جدید ساماندهی کنند .به همین جهت مقنن در سال  ۱۳۹۷اقدام به اصالح مقررات قانون صدور چک نمود ،مقرراتی
که به بانک مرکزی اختیاراتی را در جهت اعتبارسنجی قدرت اقتصادی دارندگان چک و تادیب مدنی صادرکنندگان چک بالمحل اعطاء نمود.

تعریف واژگان با اهمیت در قانون اصالحی
صدور چک
سامانه صیاد :سامانه «صدور یکپارچه الکترونیکی
دستهچک» است .سامانه صیاد در حال حاضر
قسمتی از سایت بانک مرکزی است که در آن ثبت،
تأیید و استعالم چک انجام میشود.سامانه صیاد
با متمرکزسازی درخواستهای مشتریان ،امکان
اعتبارسنجی صاحبان حساب و امضا را فراهم کرده
تا از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صالحیت و
بدسابقهجلوگیریگردد.
چک عادی :چکی است که اشخاص بر عهده
بانکها به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده
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آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
چک تاییدشده :چکی است که اشخاص عهده
بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک
محال علیه پرداخت وجه آن تایید میشود.
چک تضمین شده :چکی است که توسط بانک
به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و
پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود.
چک مسافرتی :چکی است که توسط بانک صادر
و وجه آن در هر یک از شعب این بانک و توسط
نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.
چک الکترونیکی :در این مورد این چک هنوز
تعریفی ارائه نشده و فقط اشاره مختصر در تبصره

ماده یک به چشم میخورد ولی تعریف آن را به
دستورالعمل بانک مرکزی احاله داده است.
چک موردی :این چک به منظور کاهش تقاضا
برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به سند
پرداخت وعده دار ،در اختیار اشخاصی قرار میگیرد
که دسته چک ندارند .استفاده از چک موردي
مستلزم داشتن حساب جاري بدون دستهچک نزد
بانک محالعليه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب
در سامانه صياد است .در شبکه بانکي کشور در هر
تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع ساالنه حداکثر 5
فقره چک موردي قابل اعطاء به هر مشتری ميباشد،
چک موردي غيرقابل انتقال به غير بوده و صرفاً توسط

شخصي که چک موردي در وجه او صادر شده ،قابل
تسويهاست.
صادر کننده :صاحبحساب یا همان شخصی که
چک را امضا مینماید ،صادرکننده چک است،
صادرکننده موظف است ضمن اینکه وجه چک را
در موعد مقرر تامین نماید ،آنرا بدون خطخوردگی
و با همان امضایی که نزد بانک دارد امضاء نماید.
ذینفع (دریافت کننده) :ذینفع کسی است که
چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا به او واگذار
گردیده .دریافت کننده باید برای نقد کردن چک به
همراه اسناد هویتی خود و برگ چک به بانک مراجعه
کند.
محال علیه (پرداخت کننده) :محالعلیه در واقع
بانکصادرکنندهدستهچکوپرداختکنندهچکها
بوده و موظف است پس از احراز هویت ارائهدهنده
چک ،وجه آنرا پرداخت نماید.
تفاوت چکهای صیادی با چکهای قدیمی
در قانون اصالحی ،دستهچکهای تمامی بانکها
کام ً
ال یکشکل و یکرنگ است و در نحوه صدور
نیز از روش یکسانی پیروی مینمایند .این امر باهدف
ی شده تا
یکپارچهسازی و استانداردسازی طراح 
چک هویت اوراق بهادار را کسب نماید .طبق قانون
اصالحی ،شعب بانکها مرجع صدور دستهچک
نیستند و برای انجام این امر ،متقاضی ،از طریق سامانه
بانک مرکزی اعتبارسنجی گردیده و دستهچک
برایش صادر میشود .بدیهی است در این روند ،ارتباط
متقاضی با شعبه ،به ارتباط متقاضی با سامانه صیاد تغییر
پیدا کرده ،بنابراین با حذف شعب و عوامل انسانی و
همچنین ایجاد فرآیند اعتبارسنجی ،صدور و استفاده
از چک کام ً
ال مکانیزه شده و امکان اینکه اصدار
دستهچک بر اساس روابط شعب و مشتریان شکل
بگیرد ،وجود نخواهد داشت.
کلیات قانون اصالحی صدور چک
قانون اصالح صدور چک با هدف افزایش اعتبار
و پشتوانه چک و همچنین به حداقل رساندن
صدور چک بالمحل در سال  ۱۳۹۷توسط مجلس
شورای اسالمی به تصویب رسید و از ابتدای سال
 ۱۴۰۰در دستور کار بانکها قرار گرفت .این قانون
تغییرات عمدهایی در روند معامالت این حوزه به

وجود آورد و اعتبار بیشتری را به این سند تجاری
اعطاء نمود .رویکرد قانونگذار در قانون اصالحی به
جای جنبههای ارعابی نسبت به صادرکننده چک ،در
مسیر پیشگیری از اعطای دستهچک به اشخاص بدون
اعتبار ،تسریع و تسهیل در وصول مبلغ چک ،شفافیت
مراحل صدور تا پرداخت و نهایتا در راستای حمایت
از دارنده چک است .در قانون اصالحی برخالف
قوانین گذشته ،نقش بانکها در پیشگیری از بزه صدور
چک بالمحل و جرائم مربوط به آن و همچنین توجه
به شبکه الکترونیکی برای ممانعت از صدور چک
بالمحل برجسته شده ،همچنین فرآیندهای مربوط به
صدور ،دریافت و انتقال آن سبب اعتباربخشی به چک
در تبادالت مالی کشور گردیده است.
با توجه به مفاد قانون اصالحی ،برای اصدار چک ،تنها
رونویسی در آن مالک نیست بلکه اعتبار و صدور
قانونی چک منوط به ثبت در سامانه صیاد گردیده
است .همچنین صدور و نقل و انتقال چکهای صیادی
بدون ثبت در سامانه صیاد ،قابلیت پردازش در شبکه
بانکی را نداشته و بانکها از پرداخت وجه چک
ثبت نشده در سامانه یاد شده ،امتناع خواهند کرد.

براساس قانون اصالحی ،مندرجات چک شامل تاریخ
سررسید ،مبلغ و اطالعات هویتی ذینفع باید ،عالوه
براینکه در برگ چک درج میشود در سامانه صیاد
نیز ثبت گردد ،و ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ
چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد استعالم
نماید و با مندرجات برگ چک تطبیق دهد ،در این
مرحله است که با تایید اطالعات مزبور در واقع فرآیند
قانونی اصدار چک تکمیل میشود .درصورتیکه از

نظر گیرنده چک ،اطالعات مندرج در سامانه منطبق
با واقعیت نبود ،وی میتواند با ذکر دالیل «عدم تایید»
را اعالم نماید که این موضوع به اطالع صادرکننده
چک رسیده و برگه چک نیز باید به صادرکننده
بازگردانده شود .دیگر ویژگی قانون اصالحی ،الزام در
احراز هویت هر دو سوی فرآیند صدور یک چک
است .به نحویکه ،مبدا و مقصد نهایی چک و هویت
صادرکننده و گیرنده نهایی کامال مشخص میگردد.
همچنین مطابق قانون ،برای دارندگان دستهچک،
سقف اعتباری خاصی از جانب بانک مرکزی لحاظ
میشود و دارندگان دستهچک ،فقط تا سقف اعتباری
تعیین شده ،مجاز به اصدار چک خواهند بود.
یکی دیگر از نکات قابل تامل در خصوص چکهای
صیادی،داشتنشمارهیکتااست.شمارهیکتاشمارهایی
منحصر به فرد و مختص هر یک برگ چک است.
این شماره به گیرنده چک امکان میدهد تا از میزان
اعتبار شخص صادرکننده چک مطلع شود .وضعیت
های مزبور در سامانه صیاد به این ترتیب مشخص
گردیدهاند.
وضعیت سفید :شخص صادرکننده چک ،فاقد
هرگونه سابقه چک برگشتی است و در صورتی هم
که سابقه آن را داشته باشد از آن رفع اثر گردیده.
وضعیت زرد :شخص صادرکننده چک ،دارای یک
فقره چک برگشتی یا حداکثر دارای  ۵میلیون تومان
تعهدبرگشتیاست.
وضعیت نارنجی :شخص صادرکننده چک ،دارای
دو تا چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر  ۲۰میلیون
تومان تعهد برگشتی است.
وضعیت قهوهای :شخص صادرکننده چک ،پنج تا
ده فقره چک برگشتی دارد و تا  ۵۰میلیون هم متعهد
است.
وضعیت قرمز :شخص صادرکننده چک ،بیش از
ده فقره چک برگشتی دارد و بیش از  ۵۰میلیون تومان
نیز متعهد است.
ازآنجاییکه در قانون اصالحی ،امکان استعالم و
آگاهی از وضعیت اعتباری اشخاص فراهم گردیده،
ازاینرو به محض برگشت خوردن اولین چک
صادرکننده ،اشخاص از اخذ چکهای بعدی وی
اجتنابخواهندنمود.
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پزشکی

پزشکی

سندرمتونل
کارپال
C.T.S

تهیه و تلخیص :دکتر قاسمیان
پزشک عمومی (پزشک صنعت)
عواملی که باعث ایجاد سندرم تونل کارپال میشوند:
معموال به دلیل استفاده بیش از حد از مچ دست به ویژه در موارد کارهای ظریف و
تکراری ایجاد میشود و اصوال به دنبال انجام مکرر کارهایی که با دست و مچ انجام
میشود عالیم بروز میکند .شیوع این بیماری در خانمهای خانهدار ،بین سنین 40-30
سال و کاربران کامپیوتر بیشتر است؛ این اختالل همچنین متعاقب بعضی از بیماریها به
واسطه التهاب و تورمی که ایجاد میشود ،نیز مشاهده میشود از جمله این بیماریها
میتوان به دیابت ،کم کاری غده تیروئید ،روماتیسمهای مفصلی ،حاملگی ،نارسایی
کلیه ،شکستگیها و صدمات اشاره کرد.
سندرم تونل کارپال یا  CTSرا با چه عالئمی می شناسند:
yدرد در انگشت شست ،نشانه و میانی است و به سمت ساعد و بازو هم کشیده
میشود .شبها افزایش مییابد با افزایش استفاده از دست مثل زمان رانندگی یا
خواندن روزنامه افزایش مییابد و با تکان دادن و فشار به کف همان دست کاهش
مییابد.
yبیحسی و سوزش در انگشت شست ،نشانه و میانی که به سمت ساعد و بازو
کشیدهمیشود.
yاحساس فشار در یک یا هر دو دست که گاهی این عالیم متوجه ساعد میشود در
موارد شدیدتر حتی شانه ها هم درگیر میشوند.
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تنگی کانال عصب مچ دست را سندرم تونل کارپال یا
 C.T.Sمیگویند .عالیم بیماری زمانی بروز میکند که
کانال عصبی که در ناحیه مچ دست قرار دارد تنگ میشود
و باعث ایجاد فشار بر روی عصب مدیان مچ دست میشود.

yفلج انگشتان شست ،اشاره ،میانی و نصف انگشت چهارم در بعضی موارد.
yعدم توانایی در گرفتن اشیاء و افتادن اشیا از دست.
yتغییر شکل ناخنها و خشکی پوست دست و انگشتان.
yحساسیت به سرما .

 -1درمان حمایتی شامل:
yمحدود کردن استفاده از دست یا تغییر شیوه استفاده از آن
yاستفاده از آتل (یک وسیله بی حرکت کننده)
yورزش
 -2درمان دارویی
 -3درمان جراحی
توصیههای الزم در درمان حمایتی:
 -1از تکرار اعمالی که باعث شروع درد میشود خودداری نمائید در صورتی که
امکان توقف فعالیتها وجود ندارد ،فعالیتهای خود را کاهش دهید یا به نحوی
تغییر دهید که مچ دست تحت فشار نباشد.
 -2استرس به همراه فعالیت میتواند صدمه بیشتری وارد کند بنابراین کنترل استرس
نقش بسزائی در کاهش درد دارد.
 -3در صورت استفاده از آتل باید روش صحیح پوشیدن آن را یاد بگیرید.
 -4توجه داشته باشید که آتل حرکات را محدود میکند و در ابتدا باعث بیشتر
شدن درد میشود ولی با استفاده مداوم ،متوجه اثرگذاری و کم شدن درد میشوید.
 -5از حرکات تشدید کننده درد بپرهیزید .
 -6پیروی از برنامههای فیزیوتراپی از سفتی و سختی مفاصل و اختالل در عملکرد
عضالت مربوط به مفصل و ارگانهای اطراف آن به هنگام پوشیدن آتل پیشگیری
میکند.
 -7از خم کردن مچ دست بپرهیزید.
 -8زمانی که در حالت دراز کش هستید دست خود را باالتر نگهدارید.
 -9از دست سالم برای استفاده از موس کامپیوتر استفاده کنید.

درمان دارویی:
شامل ضد التهابهای استروئیدی مثل کورتونها و غیراستروئیدی مثل ایبوبروفن،
دیکلوفناک و پیروکسیکام میشود باید توجه باشید که :در صورت استفاده از
داروهای ضد التهاب استروئیدی خوراکی ،معده نباید خالی باشد و در صورت
تجویز پزشک باید با آنتیاسید و آب فراوان میل شود.
ممکن است به شما توصیه شود که یک داروی کورتونی را به درون کانال مچ
دست تزریق کنید پس از تزریق باید حداقل تا  24ساعت استراحت داشته باشید.
افراد باالی  65سال بیش از  7روز نباید از داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی بدون
تجویز پزشک استفاده کنند .
درمان جراحی:
در صورتی که با اقدامات غیرجراحی مشکل برطرف نشود ،نیاز به جراحی مطرح
می شود جراحی معموال عالئم را بر طرف میکند به ویژه زمانی که عصب دچار
آسیب دائمی نشده باشد در این عمل جراحی رباطی که بر روی عصب مدیان
مچ دست میگذرد برش داده میشود و بدینوسیله فشار روی عصب و مچ دست
برداشتهمیشود.
چگونه از بروز  CTSپیشگیری کنیم؟
در صورتی که شما به کاری مشغول هستید که مکررا با دست انجام داده میشود
اطمینان حاصل کنید که مچ شما در زمان کار در وضعیت راحتی قرار گرفته است
و در طول کار ،فواصل استراحت منظم داشته باشید.
چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟
در صورت داشتن عالئم و نشانههایی از سندرم تونل کارپال که با فعالیتهای
روزمره و الگوی خوابتان تداخل دارد ،به پزشک مراجعه کنید .درصورتی که این
عارضه درمان نشود ،میتواند سبب بروز آسیب دائمی عصب و ماهیچه گردد.

راههای تشخیص این سندرم:
yگرفتن تاریخچه بیماری که کمک بسیاری به تشخیص میکند .
yانجام معاینات فیزیکی توسط پزشک .
yگرفتن نوار عصب .
yدر مواردی که بیمار عالیم بالینی واضح نداشته باشد از ام.آر.آی جهت
تشخیص بیماری استفاده می شود.
عوارض:
خطر التهاب تاندونها در بیمارانی که با وجود گرفتاری مچ دست و بروز عالیم
 C.T.Sبه همان فعالیتهای سابق ادامه میدهند ،وجود دارد افزایش فشار روی
کانال کارپال و نرسیدن خون به این ناحیه موجب از دست دادن تحرک مچ
دست و صدمات عصبی جدی و ماندگار میشود.

راههای درمان بیماری:
هدف از درمان برطرف کردن فشار بر روی عصب مچ دست است به این منظور
اقدامات زیر از سوی کادردرمانی به شما پیشنهاد میشود:
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خالصه کتاب:

غیرقابل جایگزین شو!

طاهرهکمالو

آشنایی با ست گادین ،نویسنده کتاب مهره حیاتی
ست گادین ( )Seth Godinیکی از بزرگترین نویسندگان ،بازاریابها و
کارآفرینان عصر حاضر است و تاکنون کتابهای بینظیری به بازار عرضه کرده
است .او وبسایت های بسیار محبوبی نظیر  Yoyodyneو  Squidoرا راه اندازی
کرده و کتابهای پرفروشی همچون گاو بنفش و شیب را نوشته است .آقای
گادین بر مسئله تمایز تمرکز دارد .او بر این باور است که در دنیای مدرن ،تنها
سازمانها ،کسب و کارها و افرادی به موفقیت میرسند که حرفی نو ،تازه و
متفاوت برای گفتن داشته باشند و بتوانند محصولی متمایز به بازار عرضه کنند.

درباره کتاب مهره حیاتی:
مهره حیاتی یا  Linchpin: are you indispensableیکی از جالبترین کتابهای ست گادین است .موضوع

کتاب کسب و کار است و دربارهی نقشی غیر از کارفرمایی و کارمندی صحبت میکند .دربارهی النچ پینها،
موجوداتی که میتوانند تغییر ایجاد کنند ،کسانی که غیر قابل جایگزینی هستند و ارزششان بیشتر از هر چیزی
است که تصور کنید .اغلب این افراد معروف نیستند و بیسروصدا کار میکنند اما آنها هستند که تحول ایجاد
میکنند و سازمانهایشان را از چالش بیرون میکشند .مهرههای حیاتی همان چیزی هستند که کسبوکارهای
دنیای امروز به آنها نیاز دارند.
کتاب مهره حیاتی سال  ۲۰۱۱در آمریکا منتشر شد .این اثر مدت کوتاهی پس از چاپ در فهرست پرفروشترین
کتابهای نیویورکتایمز قرار گرفت و در میان کتابهای حوزهی کسب وکار جایگاه خوبی به دست آورد.
مهره حیاتی تاکنون در کشورهای زیادی ترجمه شده و علیرغم اینکه حدود یک دهه از انتشار آن میگذرد
هنوز هم تجدید چاپ میشود .این کتاب نامزد جایزهی  goodreads choice notificationشده است و در
سال  ۲۰۱۵هم در فهرست  ۲۰کتاب برتر حوزه کسب و کار در آمریکا قرار گرفت.
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شغل یعنی چیزی که به آن مشغولیم؛ همین و نه بیشتر و
کسی که خود را شاغل میداند و مشغول بودن برایش
کفایت کند ،دستاورد بزرگی خلق نخواهد کرد.
به همین علت ،ست گادین ترجیح میدهد واژهی
 Artistیا هنرمند را بهکار بگیرد .هنرمندها از کار
حرف میزنند و نه شغل.
هنرمند اگر کار نکند ،مشغول بودن به هنر برایش
اعتباری ندارد و این همان ذهنیتی است که ست
گادین تأکید دارد باید الگوی همهی افراد در همهی
سازمانها و کسبوکارها قرار بگیرد :مشغول بودن
را افتخار ندانیم و کار کنیم.
آنهایی که فقط مشغولند ،به سادگی با فرد دیگری که
دنبال اشتغال است جایگزین میشوند .اما آنها که
کار میکنند به سادگی قابل جایگزینی نیستند.
هدف سرمایهداری
هدف سرمایهداران این بود که تا آن جا که ممکن
است تعداد بیشتری کارگر قابل تعویض داشته باشند.
اما بازی تقلبی سرانجام به پایان می رسد .در حال
حاضر یک معامله جدید وجود دارد و آن استفاده از
استعداد و خالقیت در کار است .ست گادین نویسنده
کتاب مهره حیاتی معتقد است ،ذهن ما همانند یک
کارخانه است .دسترسی به سرمایه و توانایی یافتن
یک شریک کاری در دنیای امروز سخت نیست .شما
میتوانید با خالقیت و استعداد وارد دنیای جدید کار
شوید .در دنیای جدید دیگر خبری از دستورالعمل
های مشخص نیست .مهم ،ایجاد ارزش است.

هنرمندان در این دنیا کسانی هستند که با ارتباطات
جدید و روش های جدید ،پاسخ های جدیدی پیدا
می کنند.
وجود دو تیم در هر محل کاری ضروری است،
کارگر و کارفرما اما در اینجا ست گادین از یک
گروه سوم حرف میزند .گروهی که نقش بسیار
چ پینها هستند ،همان مهرههای
مهمی دارند آنها الن 
حیاتی یک سازمان ،آنها هستند که روابط درست
را میسازند و بلوکهای اساسی هر سازمانی هستند.
بر اساس آنچه ست گادین گفته آنها همان کسانی
هستند که ترسهایی که بیشتر ما را عقب نگه میدارند
را کنار گذاشتهاند و توانستهاند میانبرهایی را پیدا
کنند که بیشتر افراد از دیدن آ ن غافل هستند .اگر
میخواهید به یکی از این افراد تبدیل شوید نقشهی
سازمان را رها کنید ،کمی به عقب برگردید و نقشهی
خودتان را ترسیم کنید .ست گادین معتقد است تنها
افرادی میتوانند به مهرههای حیاتی تبدیل شوند که
دیدگاه جدیدی را به سازمان تزریق میکنند .آنها
صرفاً کارمندانی دقیق و وظیفهشناس نیستند آنها
کسانی هستند که میتوانند در لحظات حساس بار
یک سازمان را به دوش بکشند.
مهمترین درسهای کتـاب مهـره حیـاتی
()Linchpin

اگر شما از سازمان خود استعفا دادید ،فردا شخص
دیگری جای شما نشست و سازمان با همان روند قبلی
به فعالیت خودش ادامه داد و به هیچ مشکلی نخورد،
باید به حال خودتان افسوس بخورید؛ زیرا شما یک
مهره کلیدی در سازمان نبودهاید.

اگر میخواهید مهره حیاتی باشید کارهایی
را انجام دهید که هنوز انجام نشده است.
رئیسها دنبال کسانی هستند که بتوانند
واقعیت امروز را درک کنند و فردایی بهتر را

به تصویربکشند.یادمانباشد کهفرمانبرداران،
ما را در مدل بردهاند که سیستم را بپذیریم،
برای لذت بردن هزینه کنیم و از کار جدا
شویم.
درس اول :خصوصیات و ویژگیهای یک
مهره حیاتی
 .1در آغوش کشیدن ترس

ترس فقط مخصوص انسانهای ناتوان نیست بلکه
افراد موفق و مهرههای حیاتی و کلیدی هم ترس و
هراس دارند .البته ترس این افراد ،یک ترس منطقی
است و این افراد از چیزی که نباید بترسند ،هیچ ترسی
ندارند .افراد موفق با در نظر گرفتن ترسها ،ریسک
عقالنی میکنند و تالش میکنند که مسیری جدید و
نو را باز کنند .گادین بر این باور است که ترس ،اگر
منطقی و معنادار نباشد ،جلوی رشد و پیشرفت ما را
میگیرد و اجازه نمیدهد که به موفقیت برسیم .وی
در کتاب مهره حیاتی یک راهکار برای مقابله با ترس
ارائه میدهد:

یکی از پادزهرهای ترس این است که مسیرهای
متعددی را دنبال کنید و راههای مختلفی برای
پیروزی بسازید.

 .2رسیدن به بصریت در کنار دانش

مهرههای حیاتی فقط در پی کسب دانش نیستند؛ چون
میدانند که امروزه گوگل بسیاری از دانشها و علوم
یتوان
را در خود جای داده است و در صورت نیاز م 
از آن استفاده کرد .آنها در پی بصیرت و دانش عمیق
در حرفه و صنعت خودشان هستند و مسیری دنبال
میکنند که دانش آنها را عمق ببخشد .مهره کلیدی
این توانایی و قابلیت را دارد که به قلب مشکالت و
بحرانها بزند و آنها را حل کند .او دوست دارد که
وارد هرج و مرج شود و در آن ،نظم بسازد .وی در
پی ابداع ،نوآوری ،اتصال و اتفاق افتادن چیزها است.

 .3از میان برداشتن محدودیتها

مهرههای کلیدی هیچ عالقه و تمایلی به محدودیت
ندارند و خیلی خوب میدانند که اگر قرار باشد به
موفقیت چشمگیر برسند ،باید محدودیتها را از میان
بردارند و با تمام قوا به سمت جلو بتازند .اگر شما هم
میخواهید به یک مهره حیاتی تبدیل شوید ،باید
تالش کنید که محدودیتها را از میان بردارید و در
جهت کاهش آنها تالش کنید.
 .4فرمانبردار نبودن

مهرههای کلیدی ،در اکثر موارد تابع و پیروی نظم
موجود نیستند .آنها همواره تالش میکنند که موانع و
مشکالت را از پیش رو بردارند و وارد دنیای جدیدی
شوند .این در حالی است که افراد تابع و پیرو از حد
و مرزی که پیرامون آنها وجود دارد فراتر نمیروند؛
چون میدانند که ممکن است با مشکل مواجه شوند و
حتی از سازمان اخراج شوند.
درس دوم :سخاوتمند بودن؛ مایه افزایش
درآمد
ست گادین یکی از نویسندگانی است که روی
ارزشهای انسانی و معنوی تأکید زیادی دارد و بر این
باور است که اگر انسانها به ارزشهای انسانی اهمیت
بدهند،خیلیازمشکالتیکهامروزگریبانگیربشریت
شده است ،حل خواهد شد .یکی از ارزشهای انسانی،
سخاوتمندی است که گادین تأکید زیادی روی آن
دارد و در کتاب مهره حیاتی مینویسد:
هر چه بیشتر بدانید .افراد بیشتری هستند که از

شما کمک میطلبند .سخاوتمندی درآمدزایی
میکند و فرقی نمیکند که نقاشی میفروشید،

نوآوری میکنید یا خدمات ارائه میدهید.

اگر دقت کنید بسیاری از افراد جامعه بر این باور
هستند که نباید دانش خود را به دیگران یاد بدهند؛
چون آموزش این دانش به دیگران را تهدیدی برای
جایگاه خود میدانند و تصور میکنند که اگر این
دانش را به دیگران یاد بدهند ،آن موقع دیگر جایگاه
امروز را نخواهند داشت .این در حالی است که یک
مهره کلیدی ،سخاوتمند است و همواره میکوشد
که خودش چیزهای بیشتر و عمیقتری یاد بگیرد و
آموختههای خودش را به دیگران هم یاد بدهد.
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درس سوم :تنگناها؛ محلی برای شناخت و
آشنایی با مهرههای کلیدی
مهرههای کلیدی دنبال برنامهریزی و انجام کارها
هستند .وقتی همه چیز طبق برنامه پیش میرود و
هیچ مشکلی نیست ،تفاوتی بین مهرههای کلیدی و
غیرکلیدی وجود ندارد ولی اگر کار به مشکل خورد و
مسائل طبق برنامهای که طراحی شده بود ،پیش نرفت،
آنجاست که سازمان به مانع برخورد میکند و مهره
کلیدی در چنین مواقعی که نقش خودش را به بهترین
شکل ممکن ایفا میکند .در چنین مواقعی است که
افراد نشان میدهند آیا غیر قابل جایگزین هستند یا
اینکه هیچ تفاوتی با سایر افراد ندارند و خیلی راحت
میتوان آنها را جایگزین کرد؟
یک مهره کلیدی خیلی راحت از سایر افراد یاد
میگیرد و هیچ مشکلی ندارد که فردی که کوچکتر
یا در رتبهای پایینتر از اوست ،به وی چیزی بیاموزد.
اتفاقاً مهرههای کلیدی از دیدن رشد ،پیشرفت و دانش
سایر افراد خوشحال میشوند و از کار کردن با چنین
افراد پیشگام ،پیشرو و دانایی لذت میبرند.
یکی دیگر از خصوصیات مهرههای کلیدی این
است که عاشق تنگناها هستند و از چالش و مشکل
ترس و هراسی ندارند .مطمئن باشید که مهرههای
کلیدی هم مثل سایر افراد در سازمان دچار ترس و
اضطراب میشوند ولی این اضطراب دلیل نمیشود
که بخواهند متوقف شوند ،دست روی دست بگذارند
و منتظر شوند که کسی از گرد راه برسد و مشکالت و
چالشها را برای آنها حل و فصل کند.
درس چهارم :فروتنی؛ خصوصیتی بینظیر از
مهرههایکلیدی
یکی دیگر از ویژگیهای بینظیر مهرههای کلیدی
این است که پذیرش و فروتنی دارند .این افراد وقتی
به مشکل میخورند از یادگیری ابا و اکراهی ندارند.
خیلی از مشکالت سازمانها به خاطر خودبینی و
خودخواهی افراد به وجود میآید و به همین دلیل هم
بیشتر میشود .این در حالی است که اگر کمی فروتنی
و تواضع به خرج میدادند و از افراد متخصص یاد
میگرفتند ،هیچ وقت مشکالت تا این حد پیشرفت
نمیکرد.
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درس پنجم :پرورش مهره کلیدی؛ راهکار
موفقیت در کسب و کار
علت اصلی بهرهوری کم در یک کارخانه،
سرمایهگذاری روی افراد کمتخصص است که قادر
هستند فقط وظایف کوچک را انجام دهند .طبیعی
است که این شرکت ،همانی خواهد ماند که اآلن
هست .بسیاری از مردم با این موضوع ،مشکلی ندارند
و از شرایط فعلی با دستمزد پایین ،راضی هستند؛
چرا که حاضر نیستند برای انجام کارهای بزرگ،
مسئولیتپذیر باشند یا تصمیمات مهمی بگیرند .با این
حال ،همان افراد ،با وجود اینکه شرایط را پذیرفتهاند،
گاهاً از همین شرایط ،گله میکنند و وانمود میکنند
که قدرت ،درآمد و امکانات بیشتری میخواهند.
اگر بتوانید مسئولیتهای سنگین را قبول کنید و
تصمیمات مهم بگیرید ،میتوانید یک مهره حیاتی
باشید؛ رئیس خود شوید و تغییری را که میخواهید
امروز در جهان مشاهده کنید ،ایجاد نمایید .شما به
عنوان یک فرد ،قدرت دارید تا در سطح عمیقتری
با مردم ارتباط برقرار کنید و از دیگران برای ایجاد
تغییرات،الهامبگیرید.
درس ششم :دل سپردن به کار عاطفی
ما به راحتی میتوانیم تصوراتی از کار فیزیکی داشته
باشیم .کارهایی که شامل بلند کردن وسایل سنگین
است .یک حقیقتی وجود دارد و آن ،این است که

این نوع از نیروی کار ،به راحتی قابل تعویض هستند.
در واقع افراد زیادی هستند که کار فیزیکی را بهتر از
دیگران انجام میدهند چرا که اصوالً ،هر کسی قادر
است جعبههایی را در اطراف یک انبار جابهجا کند.
افرادی که وارد کارهای فیزیکی میشوند ،در
وهلهی اول آنرا ساده میانگارند و چون نمیخواهند
مسئولیت کارهای بزرگتر را قبول کنند ،وارد این
نوع کار میشوند .این افراد ،به همان حقوق کم ،قانع
هستند و طبیعی است که شرایطشان در زندگی نیز
ساکن و ثابت خواهد ماند.
از طرف دیگر ،کار عاطفی را داریم .در این نوع از
کار ،از نظر جسمی عرق نمیکنید و کاری را انجام
میدهید که اوالً به آن عالقمندید و ثانیاً ،از لحاظ
تاثیرگذاری در جامعه ،کاری مهم تلقی میشود.
درواقع شما باید به صورت عاطفی با این کار درگیر
شوید .اگر واقعاً میخواهید در حرف ه خود پیشرفت
کنید ،باید روی کارهای عاطفی متمرکز شوید .این
نوع کار ،در واقع “هنر” است و یک هنرمند واقعی
میتواند وضع موجود را با خالقیت و جسارت خود،
تغییردهد.

https://hamyar.co/linchpin/
https://fidibo.com

جدول سودوکو

برنده این شامره:
افشار قادری

به یک نفر از همکارانی که هر
سه جدول را بهصورت صحیح
تکمیل کرده و به دفتر روابط
عمومی ارسال نمایند ،به قید
قرعه جایزهای اهدا خواهد شد.
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