
معامالت مسكن كل كشور در ۲۲ روز شهريورماه با منفي ۶۲ 
درصد به بيشترين افت خود در شش سال اخير رسيد؛ در ۲۲ 
روز ابتداي شهريورماه ۱۳۹۸ تعداد ۱۸ هزار و ۲۲۹ قرارداد 
خريد و فروش در كل كشــور به امضا رسيده كه پايين ترين 

ميزان دست كم از سال ۱۳۹۲ تاكنون محسوب مي شود. 
به گزارش ايسنا، آمار اتحاديه مشاوران امالك گوياي آن است 
كه به دنبال روند كاهنده خريد و فروش مسكن در كل كشور 
كه از ارديبهشت امسال آغاز شــده، ركورد منفي در ۲۲ روز 
ابتداي شهريورماه به ثبت رسيده است. از يكم تا بيست ودوم 
شهريورماه ۱۳۹۸ در كل كشور ۱۸ هزار و ۲۲۹ قرارداد خريد 
و فروش ملك امضا شده كه نسبت به زمان مشابه سال قبل 
۶۲ درصد كاهش نشان مي دهد. اجاره نامه نيز در اين مدت 
۳۰ هزار و ۷۷۸ مورد بوده كه از افت ۱۳ درصدي نســبت به 
زمان مشابه ســال قبل حكايت دارد. كارشناسان مي گويند 
اين حجم اندك حتي در سال هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ كه بازار 

مسكن در ركود قرار داشت نيز مشاهده نشد. 

پس از آنكه در فروردين ماه ۱۳۹۸ تعــداد مبايعه نامه ها در 
كل كشور نسبت به زمان مشــابه سال قبل ۴ درصد افزايش 
يافت، قراردادها در مسير نزولي قرار گرفت. مطابق آمار تعداد 
معامالت هر ماه كاهش يافته است؛ به طوري كه قراردادهاي 
خريد و فروش مســكن كل كشــور در ماه هاي ارديبهشت، 
خرداد، تير، مــرداد و ۲۲ روز ابتداي شــهريور به ترتيب ۶، 
 ۳۴، ۴۰، ۵۳ و ۶۲ درصد نســبت به زمان مشــابه سال قبل 

كاهش يافته است. 
همچنين در شهر تهران آن طور كه اتحاديه صنف مشاوران 
امالك تهران گزارش داده تعداد معامالت مسكن در ۲۲ روز 
ابتداي شهريورماه ۲۲۲۱ مورد بوده كه نسبت به زمان مشابه 
ســال قبل ۷۹ درصد كاهش نشــان مي دهد. در اين مدت 
همچنين ۸۱۶۱ اجاره نامه امضا شــده كه نشان دهنده افت 
۲۲ درصدي نسبت به زمان مشــابه سال قبل است. كاهش 
۷۹ درصــدي معامالت خريــد و فروش ملــك در پايتخت 
در شــرايطي به ثبت رســيده كه آمار اتحاديه از فروردين، 

ارديبهشت، خرداد، تير و مردادماه به ترتيب كاهش ۴۰، ۴۰، 
۶۲، ۶۶ و ۷۵ درصدي را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان 
مي داد. بدين ترتيب بازار مســكن در شهريورماه كه آخرين 
مهلت فصل جابه جايي محسوب مي شود، در مسير افت قرار 

داشته است. 

قيمت مسكن در سراشيبي
پس از كاهش معامــالت، قيمت هاي پيشــنهادي و قطعي 
هم نزولي شده اســت. گزارش هاي دريافتي از كالن شهرها 
از انجماد دارايي ها در بخش ملــك حكايت دارد و به همين 
دليل نرخ هاي پيشنهادي ۵ تا ۱۵ درصد كاهش يافته است. 
در تهران هم قيمت هاي پيشنهادي و هم قيمت هاي قطعي 
افت كرد. مشاهدات نشان مي دهد كه عمده مالكان قيمت ها 
را از ۵ تا ۲۰ درصد كاهش داده اند. نرخ ماهيانه نيز براساس 
آمار رسمي در مردادماه براي نخستين بار طي ۲۰ ماه اخير 
منفي شد. در مردادماه ۱۳۹۸ قيمت مسكن شهر تهران به ۱۳ 

ميليون و ۳۰ هزار تومان در هر متر مربع رسيد كه نسبت به 
ماه قبل ۲.۴ درصد كاهش يافت. در شرايط كنوني، انتظارات 
افزايشي جاي خود را به انتظارات كاهشي در بازار مسكن داده 
است. متقاضيان واقعي يا پول ندارند يا در انتظار رسيدن به 
كف قيمت براي ورود به بازار هستند. به عبارت ديگر، تعليق 
معامالت كه تا تيرماه از سوي طرف عرضه بود، هم اكنون از 

طرف تقاضا صورت مي گيرد. 

جزئيات كاهش قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران
نبض بازار مسكن در ۱۸ منطقه  تهران متوقف و قيمت ماهيانه 
منفي شد. آمار گوياي آن اســت كه مردادماه ۱۳۹۸ قيمت 
آپارتمان در مناطق ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، 
۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ نسبت به ماه قبل كاهش داشته 
و تنها در چهار منطقه از تهران شــامل ۳، ۸، ۱۶ و ۲۱ نرخ ها 
تا حد اندكي افزايش را به ثبت رســاند. بيشترين افت قيمت 

ماهيانه در منطقه ۱۹ با ۸.۸ درصد كاهش مربوط مي شود. 

آرامش بازار مسكن مشروط است
مهــدي ســلطان محمدي، كارشــناس بــازار مســكن 
مي گويــد: هم اكنــون مي تــوان بــا اطمينــان از پايــان 
دوره رونق مســكن صحبت كــرد. او معتقد اســت: هدايت 
امكانات و تقاضاي مســكن به اطراف كالن شــهرها، كنترل 
 نقدينگــي و مهار تــورم براي ادامــه روند آرام بــازار ملك

 ضروري است. 
اين كارشــناس مســكن با بيان اينكه معمــوال چرخه هاي 
رونق و ركود مســكن ۲ تا ۳ ســال تداوم داشــته اســت، 
گفت: شــدت رونق و ركود بــه پارامترهايي بســتگي دارد. 
بعضي عوامــل از ركــود عميق ايــن دوره حكايــت دارد؛ 
چراكه پيش بيني رشــد توان خانوار با توجــه به تحريم ها 
بعيد اســت. موضوع ديگري كه ممكن اســت اين ركود را 
طوالني تر كنــد افزايش احتمالي قيمت اســمي مســكن 
 اســت؛ ولــو اينكه قيمــت واقعــي در مقايســه بــا تورم 

كاهش  يابد. 

با رشد تقاضا نسبت به عرضه در معامالت بازار سهام 
روز دوشــنبه نماگر اصلي بورس تهران يك بار ديگر 
توانست ركورد جديدي را به ثبت جديد برساند و به 
آســتانه كانال ۳۰۶ هزار واحدي برســد.  به گزارش 
ايسنا، در سومين روز معامالت بازار سهام نماگر اصلي 
بورس تهران به روند افزايشي بازگشت و توانست كانال 
۳۰۴ هزار واحدي را كه روز يكشنبه از دست داده بود 
دوباره بازپس گيرد. بدين ترتيب در ساعات معامالتي 
روز دوشنبه اين شاخص ۳۵۲۲ واحد رشد كرد و در 
تراز ۳۰۵ هزار و ۹۱۸ واحدي ايستاد. با ثبت اين عدد 

شاخص كل باز هم ركورد جديدی به ثبت رساند. 
شاخص كل هم وزن نيز با ۱۶۰۰ واحد رشد همراه شد و 
در تراز ۸۶ هزار و ۸۵۹ واحدي قرار گرفت. در عين حال 
شاخص آزاد شناور نيز با ۴۴۲۱ واحد رشد تراز ۳۵۰ هزار 
و ۹۳۹ را تجربه كرد. شاخص بازار اول و دوم نيز هر كدام 

به ترتيب ۲۴۷۲ و ۷۵۵۹ واحد رشــد را تجربه كردند.  
پااليشگاه نفت تهران، فوالد خراسان، فوالد خوزستان 
و پااليش نفت اصفهان هر كدام به ترتيب ۲۱۶، ۱۷۳، 
۱۶۴ و ۱۳۲ واحد تاثير افزايشــي روي شــاخص هاي 
بازار داشتند. معدني و صنعتي گل گهر، گروه مديريت 
ســرمايه گذاري و اميد و كشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران سه نمادي بودند كه به ترتيب ۱۱۸، ۹۸ و ۶۱ واحد 
تاثير كاهشي روي شــاخص هاي بازار داشتند.  گروه 
بانك ها و موسسات اعتباري روز دوشنبه با داد و ستد 
۳.۵ ميليارد ســهم و اوراق مالي به ارزش بيش از ۳۲۲ 
ميليارد تومان بيشــترين ارزش معامالت را از آن خود 
كردند.  همچنين در گروه خودرو و ســاخت قطعات 
۸۴ ميليون سهم به ارزش حدودي ۲۴۸ ميليارد تومان 
مورد داد و ستد قرار گرفت. بدين ترتيب خودرويي ها 
در جايگاه دوم از نظر ارزش معامالت ايســتادند.  روز 

دوشنبه در بيشــتر گروه ها از جمله گروه فرآورده هاي 
نفتي، گروه فلزات اساسي و بانك ها شاهد رشد قيمت 
سهم ها بوديم و تقاضا از عرضه به مراتب جلوتر بود. در 
بورس تهران ۲۱۶ سهم با رشــد قيمت و ۱۳۶ سهم با 
افت قيمت روبه رو شدند. همچنين در فرابورس ايران 
تعداد نمادهاي مثبت به ۱۳۶ و تعداد نمادهاي منفي 
۶۷ رسيد.  ارزش معامالت بورس تهران مجموعا به رقم 
۲۵۰۸ ميليارد تومان رسيد كه اين رقم ناشي از دست به 
دست شدن ۷.۶ ميليارد سهم و اوراق مالي بود. همچنين 
تعداد معامالت اين بازار عدد ۵۹۳ هزار و ۸۶۷ را تجربه 
كرد.  آيفكس نيز با ۸۱ واحد رشد رقم ۴۰۱۱ واحدي را 
تجربه كرد و ارزش معامالت فرابورس ايران به رقم ۱۲۶۷ 
ميليارد تومان رسيد. حجم معامالت اين بازار تا عدد ۱.۱ 
 ميليارد ســهم و اوراق مالي باال رفت و تعداد معامالت 

به رقم ۱۷۱ هزار و ۴۳۵ رسيد.

بعد از آنكه با حكم قانون بودجه، دولت بايد ۱۵۰ 
ميليون يورو را از صندوق توسعه ملي به صداوسيما 
اختصاص دهد، با مصوبه هيات دولت يك درصد 
اعتبارات هزينه اي دستگاه ها نيز براي مشاركت با 

اين سازمان اختصاص پيدا خواهد كرد. 
به گزارش ايسنا، طبق بند »چ« ماده )۳۷( قانون 
برنامه ششم توسعه، دستگاه هاي اجرايي مشمول 
قانون مديريت خدمات كشــوري موظف اند يك 
درصد از اعتبارات هزينه اي خود را در قالب قرارداد 
با سازمان صدا و ســيما، صرف توليد برنامه هاي 
مرتبط با اهــداف، وظايــف و ماموريت هاي خود 
جهت فرهنگ سازي، آگاهي بخشي و اطالع رساني 

كنند. 
بر اين اساس در جلسه اخير هيات وزيران آيين نامه 
اجرايي اين قانون به تصويب رسيده و قرار شد كه 

براي هماهنگي و تعيين سازكار اجرايي و نظارت بر 
اجراي آيين نامه، كارگروهي تشكيل شده و آن را 

مورد بررسي قرار دهد. 
اما اينكه با اين حكم قانوني تا چــه حد منابع در 
اختيار ســازمان صداوســيما قرار مي گيرد، اگر 
تمامي دستگاه ها به اين تكليف قانوني عمل كرده 
و يك درصد اعتبــارات هزينه اي را در اختيار قرار 
دهند احتماال براساس رقم تعيين شده در اعتبارات 
حدود ســه هزار ميليارد تومان بابت اجراي قانون 
هزينه خواهد شد. اين در حالي است كه در بودجه 
سال جاري حدود ۳۵۰ هزار ميليارد تومان بابت 
اعتبارات هزينه اي دســتگاه هاي اجرايي در نظر 
گرفته شــده كه البته در ادامه با توجه به شرايط 
تحقق منابع تا حدودي اين اعتبارات كاهش يافته 
است. اگر اعتبارات هزينه اي سال جاري را حدود 

۳۰۰ هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم، منابعي 
كه بايد براي قرارداد با صداوسيما اختصاص پيدا 

كند به حدود سه هزار ميليارد تومان مي رسد. 
در بودجه ســال جاري اعتبارات ديگري نيز براي 
حمايت از صداوســيما در نظر گرفته شده بود كه 
مي توان در اين رابطه به منابع ۱۵۰ ميليون يورويي 

از حساب صندوق توسعه ملي اشاره كرد. 
طبق تبصره )۴( قانون بودجه ۱۳۹۸ مجوز برداشت 
بخشي از منابع صندوق توسعه ملي براي اختصاص 
به چند بخش مختلف براي دولت صادر شده كه در 
اين بين سازمان صدا و سيما يكي از سهم برندگان از 
منابع ارزي صندوق توسعه ملي است. بر اين اساس 
براي سال جاري حدود ۱۵۰ ميليون يورو از منابع 
صندوق توسعه ملي قرار بود در قالب تسهيالت به 

صدا و سيما اختصاص پيدا كند. 

در ۲۸ كشور عضو اتحاديه اروپا قيمت ها به طور متوسط 
طي ۱۹ ســال اخير تنها ۳۹.۲ درصد افزايش يافته اند. 
كشورهاي اروپايي يكي از پايين ترين تورم هاي ثبت شده 
در سطح جهان را دارند و همين مساله باعث شده است تا 
قيمت ها حتي با وجود گذشت ۱۹ سال، تغييرات خيلي 
شديدي را تجربه نكنند. آن طور كه مركز آمار اتحاديه 
اروپا در گزارش جديد خود اعالم كرده است، قيمت ها 
در پايان سال ۲۰۱۸ در مقايســه با سال ۲۰۰۰ به طور 
متوسط در كشورهاي عضو منطقه يورو ۳۶.۲ درصد و 
در سطح اتحاديه اروپا ۳۹.۲ درصد افزايش داشته اند. در 
بين اقالم مختلف، بيشترين افزايش قيمت طي اين بازه 
مربوط به تنباكو با ۱۶۷ درصد بوده است و پس از آن، گاز 
با ۱۰۲ درصد افزايش، سوخت با ۱۰۱ درصد افزايش، 

نوشيدني با ۹۹ درصد افزايش و جواهرات با ۹۸ درصد 
افزايش قيمت قرار دارند. از سوي ديگر قيمت ماشين 
در كشــورهاي اروپايي پس از ۱۹ سال به طور متوسط 
تنها ۱۰ درصد افزايش داشته است. پس از خودرو، لوازم 
منزل با ۲۴ درصد و كتاب با ۲۸ درصد كمترين ميزان 
افزايش قيمت را طي ۱۹ سال اخير در كشورهاي اروپايي 

داشته اند. 
طي اين مدت روماني با تورم ۲۷۱.۶ درصدي، بيشترين 
افزايش متوسط قيمت را در ۱۹ سال اخير داشته است 
و پس از اين كشور، ايسلند با ۱۰۹.۸ درصد، مجارستان 
با ۱۰۳.۷ درصد و لتونــي با ۹۱.۴ درصد قــرار دارند. 
كمترين افزايش قيمت نيز مربوط بــه ايرلند با ۳۰.۷ 
درصد است و پس از اين كشور، دانمارك با ۳۱.۴ درصد، 

آلمان و ســوئد با ۳۱.۸ درصد قرار دارند. در بين ديگر 
كشورهاي اروپايي، قيمت ها طي ۱۹ سال اخير در فرانسه 
۳۲.۴ درصد، ايتاليا ۳۸.۱ درصــد، هلند ۳۸.۳ درصد، 
 اتريــش ۴۰.۵ درصد و انگليــس ۴۵.۷ درصد افزايش 

داشته است. 
منطقه يورو شامل ۱۹ كشــور بلژيك، آلمان، استوني، 
ايرلند، يونان، اسپانيا، فرانســه، ايتاليا، قبرس، لتوني، 
ليتواني، لوكزامبورگ، مالت، هلنــد، اتريش، پرتغال، 
اسلووني، اسلواكي و فنالند است كه از يورو به عنوان واحد 
پولي خود استفاده مي كنند. اتحاديه اروپا نيز داراي ۲۸ 
عضو است كه شامل ۱۹ كشور عضو منطقه يورو به عالوه 
انگليس، بلغارستان، مجارســتان، لهستان، دانمارك، 

سوئد، كرواسي، جمهوري چك و روماني است. 

قيمت طال در معامالت روز دوشــنبه بازار جهاني 
تحت تاثير حمالت به تاسيســات نفتي عربستان 
ســعودي كــه ريســك پذيري ســرمايه گذاران 
را محــدود و تقاضــا بــراي خريــد دارايي هاي 
 امــن را تقويــت كــرد، يــك درصــد جهــش 

يافت. 
به گــزارش ايســنا، بهاي هــر اونس طــال براي 
تحويل فــوري در معامــالت روز دوشــنبه بازار 
ســنگاپور يك درصد افزايش يافــت و به ۱۵۰۳ 
دالر و ۵۲ ســنت رســيد. بهاي معامالت اين بازار 
هفته گذشــته تحت تاثير دورنمــاي بهبود روابط 
 تجاري آمريــكا و چين ۱.۲ درصد ســقوط كرده 

بود. 

در بــازار معامالت آتــي آمريكا، هــر اونس طال با 
۰.۸ درصد افزايــش، به ۱۵۱۱ دالر و ۲۰ ســنت 
 OANDA رسيد. جفري هالي، تحليلگر شركت
در ايــن باره گفــت: حمالت به تاسيســات نفتي 
ســعودي به چرخــش عالقــه از بازار ســهام به 
دارايي هاي امن منجر شد. با تشــديد تنش ها در 
خاورميانــه و اميــدواري به تدابيــر محرك مالي 
بيشــتر از ســوي بانك هاي مركزي بزرگ جهان، 
 هدف بعدي طال صعود بــه مرز ۱۵۳۰ دالر خواهد 

بود. 
بازارهاي ســهام آســيا در معامالت روز دوشنبه 
از صعــود بازماندنــد و شــاخص دالر ۰.۲ درصد 
كاهش پيدا كــرد و بــه ۹۸.۰۵۳ واحد رســيد. 

براساس گزارش رويترز، سرمايه گذاران همچنين 
منتظر نتيجه نشست سياست پولي بانك مركزي 
 آمريكا و بانــك مركــزي ژاپن در هفتــه جاري 

هستند. 
به گفته وانگ تائو، تحليلگر فني رويترز، هر اونس 
طال ممكن اســت مقاومت در سطح ۱۵۲۴ دالر را 
تست كند. در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس 
نقره براي تحويل فــوري حداكثر ۳ درصد جهش 
پيدا كرد و به ۱۸ دالر رسيد. هر اونس پالتين براي 
تحويل فوري با ۰.۶ درصد افزايش، ۹۵۳ دالر و ۷۸ 
سنت معامله شــد. هر اونس پاالديم براي تحويل 
فوري با ۰.۴ درصد افزايش، بــه ۱۶۱۲ دالر و ۵۰ 

سنت رسيد. 

ريزش  سراسري  معامالت  مسكن

برداشت  سه هزار ميلياردي صداوسيما  از بودجه دستگاه هادر  معامالت بازار سهام تقاضا از عرضه  جلو  افتاد

طالي جهاني  يك درصد گران  شدافزايش تنها ۱۰ درصدي قيمت خودرو  در اروپا  طي ۱۹ سال
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سرمقاله
تهدید

منابع  بانک ها

اكثــر ســپرده گذاران بــا 
هدف دستيابی به پول نقد 
در بانك ها ســپرده گذاری 
می كنند و يا از جرگه كسانی 
هستند كه راغب به سرمايه گذاری در ساير بخش ها 
نبوده و يا توان آن را ندارند. حتی سپرده تعدادی از 

آنها حاصل فروش...

  وحيد شــقاقی، كارشناس 
اقتصادی
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سودجويی
 تاکسی های  اينترنتی

زمزمه  پرداخت  غير نقدی  
سود  سپرده ها 

مرکز آمار:  درآمد مردم  از هزینه هایشان  بیشتر شد

تضاد آمارها   با  دخل و خرج  خانوار
صفحه2

صفحه3

قیمت گذاری   سلیقه ای   
تعلل  در  همسان سازی  قیمت ها

گرانی ها  در   بازار   کاالهای   اساسی    با   وجود   روند  کاهشی   دالر   ادامه    دارد

ماجرای مشــكالت تاكســی های اينترنتی از بدو 
ورود به ايــران تا به امــروز همچنان ادامــه دارد؛ از 
اســتخدام راننده ها در كنار خيابان گرفته تا اصرار 
 راننده ها برای پرداخت نقدی كرايــه ها. در قوانين 
تاكسی های اينترنتی استعالم صالحيت راننده از ۱۵ 
ارگان ذكر شده كه بعيد است نحوه استخدام رانندگان 
در كنار خيابان با اين قوانين جور دربيايد. از اين موضوع 
كه بگذريم نام اين تاكسی ها، تاكسی های آنالين و 
اينترنتی است و نحوه پرداخت كرايه نيز بايد آنالين 
باشد و گزينه ای به همين منظور نيز در اپ اختصاصی 
هر كدام از اين شركت ها وجود دارد؛ اما اصرار رانندگان 
برای دريافت نقــدی كرايه جای تعجــب دارد. يك 
 راننده اســنپ در گفتگو با »كسب و كار«  می گويد: 

وضعيت بسيار بدی شده...

يكی از پيشنهاداتی كه به منظور كاهش نقدينگی 
داده شده، پرداخت سود ســپرده گذاران با امالك 
مازاد بانك هاســت.به اين صورت كه بانك ها، چه 
دولتی و چه خصوصی، در طول يكی دو سال آينده، 
سود سپرده گذاران كالن را به جای پرداخت نقدی، 
با »امالك مازاد« و »سهام شركت های تابعه« تهاتر 
كنند و اين گونه از خلق نقدينگی جديد بابت پرداخت 
سود سپرده ها اجتناب شود.عالوه بر اين، پيشنهاد 
شده كه بانك   هايی كه از دولت طلبكار هستند، سود 
سپرده ها را از محل »دارايی های مازاد دولت« تهاتر 
كنند، تا عمال هم طلب آنها از دولت صاف شــده و 
هم سود سپرده گذاران بدون خلق نقدينگی جديد 
پرداخته شود، اما مسئله ای كه در اين خصوص وجود 

دارد اين است كه مهار...

يادداشت  

رکود 
عمیق  بازارها

  مرتضی عزتی، كارشناس اقتصادی
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اقتصاد2
ایران وجهان

صالحی: 
روسای جمهور ایران و فرانسه برای 

حفظ  برجام در تالش  هستند
رییس سازمان انرژی اتمی گفت: با برداشتن 
ســه گام در کاهش تعهدات، فعال توازنی در 
برجام ایجاد شــده اســت.به گزارش ایسنا، 
علی اکبر صالحی در حاشــیه نشست آژانس 
اظهار کرد: فعال اروپا در حال تالش اســت و 
رییســان جمهور ایران و فرانسه در تماس و 
تالش برای حفظ برجام هستند. ما به دنبال بر 
هم زدن برجام نبوده و نیستم اما اگر شرایط 
اقتضا کند تصمیمــات الزم را در زمان الزم 
می گیریم و تصمیمات ایران حســاب شده و 
نه از روی احساســات بلکه دقیق و متجانس 
با سیر تحوالتی است که با جامعه بین المللی 
و منطقه شاهد هســتیم.وی گفت: با این سه 
گام فعال توازنی در برجام ایجاد شــده است 
و سازمان انرژی اتمی توانســته این توازن را 
برگرداند و االن می بینید در بحث فنی دیگر 
اقدامی نمانده انجام نداده باشیم. مهم است 
که ملت ببینند که با چه سرعتی برگشتیم و 
سانتریفیوژهای پیشرفته را در عددهای قابل 
توجه به کار بگیریم که نشــان از هوشیاری و 
هوشمندی ایران است که با توجه به توصیه 
مقام معظم رهبری انجام شــد؛ مــا این ها را 
پیش بینی کرده بودیم. االن هم هر گامی اعالم 

می شود ما قادر هستیم آن را عملیاتی کنیم.

بانک مرکزی اعالم کرد
پرداخت ۲۱۸۸.۴هزار میلیارد ریال 

تسهیالت به بخش های اقتصادی
تسهیالت پرداختی بانک ها طی ۴ ماهه سال ۱۳۹۸ 
به بخش های اقتصادی مبلغ ۲۱۸۸.۴ هزار میلیارد 
ریال می باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 
مبلغ ۵۱۷.۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.به 
گزارش بانک مرکزی، تسهیالت پرداختی بانک ها 
طی ۴ ماهه سال ۱۳۹۸ به بخش های اقتصادی مبلغ 
۲۱۸۸.۴ هزار میلیارد ریال می باشد که در مقایسه با 
دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۱۷.۱ هزار میلیارد ریال 
افزایش یافته است.گزارزش ها  بیانگر هدف از دریافت 
تسهیالت پرداختی در بخش های اقتصادی طی ۴ 
ماهه سال ۱۳۹۸ می باشد. سهم تسهیالت پرداختی 
در قالب ســرمایه در گــردش در کلیه بخش های 
اقتصادی طی ۴ ماهه ســال جاری مبلغ ۱۳۰۸.۵ 
هزار میلیارد ریال معادل ۵۹.۸ درصد کل تسهیالت 
پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 
مبلغ ۲۸۳.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۷.۷ درصد 
افزایش داشته است.سهم تسهیالت پرداختی بابت 
تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 
۴ ماهه سال جاری معادل ۴۸۶.۸  هزار میلیارد ریال 
بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۲ درصد از منابع 
تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های 

اقتصادی )مبلغ ۱۳۰۸.۵هزار میلیارد ریال( است.

بر اساس آمار بانک مرکزی
۶۸۶ صرافی مجاز در کشــور 

فعال هستند
۶۸۶ صرافی مجاز درسراســر کشــور در حال 
فعالیت است که طی چهار ماه، فعالیت ۶ صرافی 
متوقف شده است.بررسی جدیدترین بروزرسانی 
فهرست صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی 
نشان می دهد در حالی تعداد صرافی های دارای 
مجوز در شهریور امسال با کاهش مواجه شده که 
تعداد صرافی های دارای مجوز در سراسر کشور 
در اردیبهشت با اضافه شدن ۵۲ صرافی جدید، 

به ۶۹۲ مورد رسیده بود.

چه تعداد صرافی مجاز در کشور فعال است؟
این آمار در حالی اســت که در ســال ۹۶ تعداد 
صرافی های مجاز ۴۱۹ مورد بوده است که نشان از 
روند رو به رشد تاسیس صرافی ها در کشور در این 
سال نسبت به سال های قبل از آن دارد.از این تعداد 
صرافی، ۳۴۱ مورد در تهران مشغول به کار است که 
بیشتر آن ها در محدوده خیابان فردوسی فعالیت 

دارد و ما بقی نیز در سایر شهرستان ها فعال است.

صرافی های مجاز
در حال حاضر بر اساس قوانین بانک مرکزی، خرید 
و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حواله های 
ارزی در چارچوب مقررات ارزی بر مبنای نرخ بازار 
صرفا از طریق »ســامانه نظام یکپارچه معامالت 
ارزی )نیما(« مجاز اســت. همچنین صرافی های 
مجاز معتبر موظفنــد حواله های ارزی خریداری 
شده از صادرکنندگان را در سامانه نیما راسا و یا به 
واسطه سایر صرافی های معتبر و بانک های عامل 
حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به فروش رساند. 

اخبار

یکی از پیشنهاداتی که به 
منظور کاهــش نقدینگی 
داده شــده، پرداخت سود 
ســپرده گذاران با امالک 
مازاد بانک هاســت.به این 
صورت که بانک هــا، چه دولتــی و چه خصوصی، 
در طول یکی دو ســال آینده، ســود سپرده گذاران 
کالن را به جای پرداخت نقــدی، با »امالک مازاد« 
و »سهام شرکت های تابعه« تهاتر کنند و اینگونه از 
خلق نقدینگی جدید بابت پرداخت سود سپرده ها 
 اجتناب شــود.عالوه بر این، پیشــنهاد شــده که 
بانک   هایی که از دولت طلبکار هستند، سود سپرده ها 
را از محل »دارایی های مازاد دولت« تهاتر کنند، تا 
عمال هم طلب آنها از دولت صاف شــده و هم سود 
سپرده گذاران بدون خلق نقدینگی جدید پرداخت 
شود.اما مسئله ای که در این خصوص وجود دارد این 
است که مهار نقدینگی با این شیوه در بلندمدت مانع 
از رشد نرخ تورم نخواهد بود. هر چند انجام این کار از 
میزان نقدینگی برای مدتی خواهد کاست. از سویی 

این ابهام جدی وجود دارد که آیا مردم از انجام این کار 
رضایت دارند و آیا ارزش امالک واگذار شده، درست 
محاسبه می شود؟ نکته دیگر اینکه چه اندازه می توان 

به تقســیم بندی اموال مازاد میان ســپرده گذاران 
اطمینان داشت؟به گفته برخی، اگر بانک  ها برخی 
تعهدات  خود را نسبت به سپرده های ریالی نقدا ایفا 

نکنند، اعتماد عمومی به سپرده های ریالی هم کم 
می شــود و این بی اعتمادی مردم را به سمت خرید 
سکه و دالر و شــروع دوباره التهابات خواهد برد.در 
حالی که به اعتقاد کارشناســان اگر بانک ها در یک 
حراج رقابتی و شفاف دارایی خود را بفروشند، موضوع 
پرداخت سود سپرده گذاران تسهیل شده و بانک ها به 
تعهدات خود برای واگذاری اموال عمل خواهند کرد.  
از سویی سرمایه ها و امالک و دارایی بانک ها پس از 
فروش تبدیل به پول نقد می شود و بانک ها می توانند 
با استفاده از این پول، تســهیالت پرداخت کنند.از 
آنجایی که ارزش امالک بانک ها رقم باالیی تخمین 
زده می شود، در خصوص قیمت گذاری این امالک نیز 
پیشنهاد برخی این است که قیمت هر یک از امالک و 
دارایی ها باید از طریق بورس مشخص شده و سپس 
به فروش برسد.بر اساس آمارهای موجود، نرخ سود 
باالی بانکی عامل ۸۰ درصد نقدینگی در کشور است. 
حجم سپرده های مدت دار مردم نزد بانک ها حدود 
۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان است که با فرض پرداخت 
سود ۲۰ درصدی به این سپرده ها نظام بانکی کشور 
در هر ماه حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان ســود به این 

سپرده ها پرداخت می کند.

افزایش نرخ تورم و فاصله 
عمیق دســتمزد مردم با 
هزینه های زندگی نه تنها 
فرصت پس انداز را از خیلی 
از  خانواده ها گرفته، بلکه 
بسیاری از آنها را با چالش تامین معیشت و نیازهای 
اساسی روبرو کرده است. اما این در حالی است که 
مرکز آمار مدعی شده که از ســال ۱۳۹۵ تا پایان 
سال۱۳۹۷ همواره درآمد خانوارهای ایرانی بیشتر 
از هزینه آنها بوده و آنها ســالیانه ۴ میلیون تومان 

پس انداز دارند.
از زمان انتشــار این آمار از ســوی مرکز آمار تا به 
حال انتقادات زیادی نسبت به آن وارد بوده است. 
به اعتقاد کارشناســان باال رفتن نــرخ ارز، فرصت 
پس انــداز را از خیلی خانواده هــا گرفته و هرچند 

این رقم ناچیز اســت امــا برای خیلی ها میســر 
نیست. از ســویی فاصله نرخ دســتمزد با هزینه 
های زندگی این مســئله را بیــش از پیش مبهم 
می ســازد.  برای مثال در ســال جاری اگرچه نرخ 
دستمزد ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. اما به دنبال 
آن قیمت ها نیز افزایش یافت. پس این سوال مهم 
مطرح می شود که مرکز آمار با استناد به چه چیزی 
 مدعی پیشــی گرفتن درآمدها بر هزینه ها شــده

 است.
به گفته رئیــس کمیته دســتمزد کانــون عالی 
شوراهای اســالمی کار امکان ندارد که هزینه یک 
خانوار شــهری در ماه ســه میلیــون و ۲۵۰ هزار 
تومان شــود. وقتی مرکــز ملی آمار گزارشــی را 
منتشــر می کند، درصدی از اغنیا و نجومی بگیران 
را بین نمونه آمــاری خود قرار می دهــد. طبیعتا 
زمانی که درآمد این افــراد وارد چرخه آمارگیری 
می شــود، تاثیر وزنــی قابل توجه و هدفــداری را 

روی پژوهش می گــذارد که نتیجــه آن همینی 
 می شــود که خانوارها را بــا مازاد درآمد نشــان 

می دهد.
 بنا بر گزارش مرکــز آمار خانوارهای شــهری در 
سال گذشته به طور متوســط ۴۳ میلیون و ۴۹۱ 
هزار تومان درآمد و ۳۹ میلیون و ۳۲۳ هزار تومان 
هزینه داشــته اند که معادل متوســط ماهانه سه 
میلیــون و ۶۲۴ هزار تومان درآمــد و ۳ میلیون و 
۲۷۷ هزار تومان هزینه است.همچنین هر خانوار 
روســتایی حدود  ۲۳ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان 
درآمد و ۲۱ میلیــون و ۴۴۷ هــزار تومان هزینه 
داشــته که معادل متوســط ماهانه یک میلیون و 
 ۹۴۳ تومان درآمد و یک میلیون و ۷۸۷ هزار تومان 

هزینه بوده است.
بر این اســاس مابه التفاوت درآمد و هزینه ساالنه 
خانوارهای کشور در ســال ۱۳۹۷ نشان می دهد 
که هر خانوار شهری به طور متوسط چهار میلیون 

و ۱۶۸ هزار تومان و هر خانوار روستایی یک میلیون 
و ۸۶۴ هــزار تومان بیشــتر از هزینه ســاالنه اش 
درآمد داشــته اســت که معادل متوســط ماهانه 
۳۴۷ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان 
به ترتیب برای هر خانوار شــهری و روستایی بوده 
اســت.این در حالی اســت که مرکز آمار به تازگی 
در گزارشــی به روند درآمد و هزینــه خانوارها در 
چند ســال اخیر اشاره داشــته و اعالم کرده است 
که روند مابه التفاوت درآمــد و هزینه خانوارها در 
ســال های اخیر از مثبت بودن این مابه التفاوت از 
چند سال گذشــته حکایت دارد؛ به گونه ای که در 
ســال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز هر خانوار شــهری 
به ترتیب ســه میلیون و ۲۳۹ هزار تومان و ســه 
میلیون و ۷۴۲ هزار تومان و هر خانوار روستایی به 
ترتیب یک میلیون و ۹۹۶ هزار تومان و دو میلیون 
 و ۳۱۷ هــزار تومان بیشــتر از هزینه ســاالنه اش 

درآمد داشته است.

»کسب و کار«   بررسی می کند

زمزمه  پرداخت  غیر نقدی  سود  سپرده ها

مرکز آمار:  درآمد مردم  از هزینه هایشان  بیشتر شد

تضاد آمارها   با  دخل و خرج  خانوار

راهکار پیشنهادی مدیرعامل 
بانک توســعه صادرات برای 

کاهش تعداد شعب بانک ها
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران معتقد 
اســت برای کاهش تعداد شــعب بانک ها نیاز 
به وضع مقررات جدید نیســت بلکــه باید اول 
هماهنگی یکپارچه در سطح کشور داشته باشیم. 
ســپس بانک مرکزی با همکاری خود بانک ها، 
نسبت به تعیین تعداد شعب مجاز هر بانک اقدام 
نماید.دکتر علی صالح آبادی در برنامه گفتگوی 
اقتصادی رادیو گفتگو با موضوع »کاهش تعداد 
شــعب بانک ها، الزامات و بایدها« گفت: برای 
حذف شعب بانکی مازاد در کشور باید در سطح 
سران ســه قوه به اجماع برســیم؛ الزم به ذکر 
است برای تعطیلی یک شــعبه بانک در استان 
مالحظات اســتانی وجود دارد که عدم رعایت 
آن مشکالت دیگری را به وجود می آورد.وی با 
اشاره به اینکه عمده شعب اضافه کشور در دوره 
خال بانکداری الکترونیک ایجاد شده اند، گفت: 
بانکداری از طریق موبایل، ارائه خدمات بانکداری 
اینترنتی و سایر خدماتی که با توسعه بانکداری 
الکترونیک شکل گرفت، نیازبه حضور مشتری 
در شعب را به حداقل رساند و امروز با شعب مازاد 

روبرو هستیم.

سی و نهمین مرحله قرعه کشی 
حساب های قرض الحسنه بانک 

مسکن برگزار شد
ســی و نهمین مرحله قرعه کشی حساب های 
قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن در راستای 
بهره مندی اقشــار جامعه از نیات خیرخواهانه 
سپرده گذاران بانک برگزار شد .به گزارش پایگاه 
خبری بانک مسکن- هیبنا ، مراسم قرعه کشی 
حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک مربوط 
به سال ۱۳۹۷ با حضور اعضای هیات نظارت بر 
انجام قرعه کشی شامل نمایندگان دادستان کل 
کشور ، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی 
، نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
 ایران ، عضــو هیات مدیره بانــک و نیز مدیران
 امور ، روسا و کارشناسان ادارات برگزار شد .در 
این مراســم، جعفر آقا مالیی عضو هیات مدیره 
بانک مسکن با اشاره به مدت سپرده پذیری این 
دوره از قرعه کشــی حساب های قرض الحسنه 
که از ابتدای مردادماه ۹۷ تــا پایان تیر ماه۹۸ 
ادامه داشت ،تصریح کرد: ســپرده گذارانی که 
دارای حداقل موجودی۵۰۰ هزار ریال و به مدت 
۹۰ روز متوالی در دوره ســپرده پذیری بودند 
و امروز)روز قرعه کشی( حســاب آنان مفتوح 
است، واجد شــرکت در این دوره از قرعه کشی 
حساب های قرض الحسنه بانک مسکن هستند.
وی همچنین اذعان داشــت: در سال ۹۷ تعداد 
۲۵۰۹۲۳۸ حساب از حساب های قرض الحسنه 
پس انداز بانک مســکن حایز شرایط الزم برای 

قرعه کشی هستند.

معاون عملیات بانکی تاکید کرد
 افزایش ســهم بــازار بانک 
ایران زمین با همراهی کارکنان و 

اجرای بانکداری دیجیتال
جلسه تکریم و معارفه مدیریت امور شعب استان 
های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل بانک ایران 
زمین با حضور معاون عملیات بانکی، مدیریت 
امور شــعب اســتان ها، معاونین استان و کلیه 
همکاران ســتاد و صف در این استان ها برگزار 
شــد.به گزارش روابط عمومی: هادی قدیمی 
عضو هیات عامل بانک ایران زمین، ضمن تقدیر 
و تشکر از زحمات شهرود مدیرسابق و خیر مقدم 
به اسدی مدیرجدید اســتان، خواستار تالش 
بیش از پیش همکاران در راستای تحقق اهداف 
بانک شــد.وی ضمن تاکید بر حمایت از رونق 
تولید اظهار داشــت: شعب تالش خود را جهت 
جذب منابع ارزان قیمت بیشتر از گذشته کنند 
تا با ارائه طرح هــای مختلف از طرح های رونق 
تولید و کارآفرینی حمایت شود.قدیمی با بیان 
این که جذب منابع با هر قیمتی مطلوب بانک 
نیست و باید ترکیب منابع به سمت جذب منابع 
ارزان قیمت سوق داده شود، تاکید کرد: صدور 
ضمانت نامه و گشایش اعتباری اسنادی باید در 
دستور کار شعب قرار گیرد این امر به طور حتم 
با تالش و مساعی کارکنان در این زمینه محقق 
می شود.معاون عملیات بانکی در ادامه به اهمیت 
موضوع آموزش و ارتقــاء کیفی آموزش تأکید 
فراوان داشــت و بیان کرد: کارکنان باید خود 
را با اســتراتژی بانک که حول محور بانکداری 
دیجیتال است همگام کرده تا بتوانیم سهم خود 

را از بازار به دست آوریم.

اخبار
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حمله پهپادی حوثی های یمن به تاسیسات نفتی عربستان 
تأثیر خود را بر قیمت جهانی نفت گذاشت و با گشایش 
بازارهای جهانی در بامداد روز دوشنبه، نفت خام برنت در 
آغاز معامالت با ۱۹ درصد جهش به ۷۱ دالر و ۹۵ سنت 
رسید. همزمان، نفت خام قیمت نفت غرب تگزاس، دیگر 
شاخص مهم جهانی، ۱۵درصد جهش کرد و بشکه ای ۶۳ 
دالر و ۳۴ سنت معامله شد. این میزان افزایش ناگهانی 
قیمت نفت تگزاس از سال ۲۰۰۸ تاکنون بی سابقه بوده 
است.حمله پهپادی حوثی های یمن به تاسیسات نفتی 
عربســتان تأثیر خود را بر قیمت جهانی نفت گذاشت و 
با گشایش بازارهای جهانی در بامداد روز دوشنبه، نفت 
خام برنت در آغاز معامالت با ۱۹ درصد جهش به ۷۱ دالر 
و ۹۵ سنت رسید. همزمان، نفت خام قیمت نفت غرب 
تگزاس، دیگر شاخص مهم جهانی، ۱۵درصد جهش کرد و 
بشکه ای ۶۳ دالر و ۳۴ سنت معامله شد. این میزان افزایش 
ناگهانی قیمت نفت تگزاس از سال ۲۰۰۸ تاکنون بی سابقه 
بوده است.حمله پهپادی حوثی های یمن به تاسیسات 
نفتی عربستان تأثیر خود را بر قیمت جهانی نفت گذاشت 
و با گشایش بازارهای جهانی در بامداد روز دوشنبه، نفت 
خام برنت در آغاز معامالت با ۱۹ درصد جهش به ۷۱ دالر 
و ۹۵ سنت رسید. قیمت نفت خام برنت سپس در ادامه 
معامالت تعدیل شــد و به ۶۶ دالر و ۲۴ سنت رسید اما 
افزایش ۱۹ درصدی قیمت در آغاز معامالت، رکوردی را 
به جا گذاشت از سال ۱۹۹۱ تاکنون یعنی طی ۲۸ سال 
گذشته بی سابقه بوده است. همزمان، نفت خام قیمت نفت 

غرب تگزاس، دیگر شاخص مهم جهانی، ۱۵ درصد جهش 
کرد و بشکه ای ۶۳ دالر و ۳۴ سنت معامله شد. قیمت نفت 
تگزاس سپس با اندکی پایین آمد روی ۹ درصد ثابت ماند. 
با این حال، این میزان افزایش ناگهانی قیمت نفت تگزاس 
از سال ۲۰۰۸ تاکنون بی سابقه بوده است.روز جمعه دولت 
عربستان تأیید کرد که مجموعه پاالیشگاهی بقیق که از 
آن به عنوان بزرگ ترین مجتمع پاالیشگاهی جهان نام برده 
می شود و همچنین میدان نفتی خریص هدف یک حمله 
پهپادی قرار گرفته است. ســاعاتی بعد جنبش انصارهلل 
مسئولیت این حمله را به عهده گرفت و اعالم کرد که این 

حمله با استفاده از ۱۰ پهپاد انجام شده است.

دود ناشی از انفجار در مجتمع پاالیگشاهی بقیق.
 مجتمع پاالیشــگاهی بقیق در ۶۰ کیلومتری جنوب 
غربی ظهران قرار دارد. این پاالیشــگاه، نفت خام شور را 
به نفت خام شــیرین تبدیل می کند. نفت پاالیش شده 
در این مجتمع از طریق پایانه های نفتی عربســتان در 
خلیج فارس و دریای سرخ صادر می شود. گفته می شود 
این پاالیشگاه توان پاالیش روزانه تا ۷ میلیون بشکه نفت 
را دارد. پاالیشگاه بقیق در سال ۲۰۰۶ هدف یک حمله 
انتحاری ناموفق از طرف گروه القاعــده قرار گرفته بود. 

میدان نفتی خریص نیــز در ۱۶۰ کیلومتری ریاض قرار 
دارد و طبق برآوردها ذخیره آن حدود ۲۰ میلیارد بشکه 
نفت است.در پی حمله به تاسیسات نفتی عربستان که بر 
حدود نیمی از تولید نفت این کشور یعنی تولید بیش از 
۵ میلیون بشکه در روز اثر گذاشته، افزایش قیمت نفت 
پیش بینی می شد. وب سایت بلومبرگ به نقل از سائول 
کاوونیچ، یکی از تحلیلگران انرژی، نوشته است: »چنین 
کاهش تولید و چنین واکنش قیمتی هرگز در بازار جهانی 
نفت سابقه نداشته است. ریسک سیاسی بار دیگر به بازار 
بازگشته است.« شرکت نفت دولتی عربستان، آرامکو، که 
صاحب تاسیسات نفتی هدف قرار گرفته است، اعالم کرده 
۵.۷ میلیون بشکه از تولید روزانه نفت خود را از دست داده 
است. در بازار جهانی نفت، این بی سابقه ترین کاهش تولید 
ناگهانی به شمار می رود. پیش از این، حتی جنگ کویت 
که طی آن صدام حســین به خاک کویت حمله کرد نیز 
چنین اثری بر بازار نگذاشت. این میزان کاهش تولید نفت، 
در بحبوحه انقالب اسالمی که صنعت نفت ایران به طور 
کامل تولید خود را متوقف کرد نیز تجربه نشده است.طبق 
گزارش بلومبرگ، میزان آســیب وارد شده به پاالیشگاه 
بقیق به گونه ای است که احتماالً طی روزهای آینده بخشی 
از کاهش تولید جبران می شود اما تعمیر تاسیسات به طور 

کامل هفته ها زمان نیاز دارد. بلومبرگ به نقل از اد مورس 
از شرکت سیتی گروپ آورده است: »مهم نیست که تعمیر 
تاسیسات نفتی عربستان چند روز طول می کشد، موضوع 
این است که آسیب پذیری زیرســاخت های این کشور 
اکنون عیان شده اســت.« این در حالی است که پیش از 
این، عربستان همیشه یکی از باثبات ترین تولیدکنندگان 
نفت جهان به شــمار می رفت.تصویر ماهواره ای منتشر 
شده از سوی Digital Globe، محل برخورد موشک های 
شلیک شده از سوی پهپادها را در پاالیشگاه بقیق نشان 
می دهد.کاهش قیمت جهانی نفت پس از افزایش ناگهانی 
در ساعات اولیه گشــایش بازارها مرهون واکنش دونالد 
ترامپ بوده است. رئیس جمهور آمریکا با کاهش تولید 
نفت عربستان و افزایش ناگهانی قیمت ها دستور داد ذخایر 
نفتی استراتژیک این کشور باز شــود. او پیش از این، در 
پستی توییتری ایران را به طور ضمنی تهدید به حمله کرد 
و گفت که آمریکا »مسلح و آماده است.« ترامپ همچنین 
نوشت: »خطوط عرضه نفت عربستان سعودی هدف حمله 
قرار گرفته. دالیلی برای این باور هست که می دانیم کار 
چه کسی بوده، ما بسته به تأیید موضوع آماده اقدام نظامی 
هستیم، اما منتظریم عربستان سعودی نظر خود را درباره 
اینکه به باور آنها چه کســی عامل این حمله بوده بگوید 
و اینکه تحت چه شرایطی اقدام خواهیم کرد!« پیش از 
ترامپ، وزیر خارجه او در پستی توییتری با اشاره به حمله 
پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان، ایران را متهم کرد که 

در این حمله دست داشته است.

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه  به ۴ میلیون و ۲۵ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۲۵ شهریور ۹۸ به ۴ میلیون و ۲۵ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون تومان، نیم سکه 

۲ میلیون و ۶۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۵۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۰۳ دالر و ۴۴ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار 
نیز ۴۰۶ هزار و ۵۲۷ تومان است.

تهدید  منابع  بانک ها
وحید شقاقی کارشناس اقتصادی

اکثر سپرده گذاران با هدف دستیابی به پول نقد در بانک ها سپرده گذاری می کنند و یا از جرگه کسانی هستند که راغب به سرمایه گذاری در سایر بخش ها نبوده و یا توان آن را ندارند. حتی سپرده تعدادی از آنها حاصل فروش اموال غیرنقدی 
آنها بوده که بعضا برای آنها کارایی نداشته است. ازاینرو دریافت نقدی سود سپرده مهم ترین انگیزه آنها برای سپرده گذاری در بانک ها است. با این حال عملیاتی شدن این پیشنهاد در صورتی که سپرده گذاران مایل به انجام این کار باشند، 
تحت شرایطی میسر است. از جمله این شرایط قیمت گذاری شفاف این امالک و رضایت صددرصدی بانک ها و سپرده گذاران است. برای مثال در خصوص واگذاری امالک، مسئله این است که خیلی از بانک ها از واگذاری امالک اجتناب 
می کنند. از سویی خیلی از سپرده گذاران بانک ها، سپرده گذاران خرد هستند و میزان ناچیز سود دریافتی آنها شاید مشمول این پیشنهاد نشود. با این حال انجام این کار اثراتی منفی هم به همراه دارد. از جمله این اثرات منفی فرار برخی از 
سپرده گذاران از بانک ها و ریزش تعداد آنهاست که به مراتب منابع بانک ها را برای پرداخت تسهیالت در مضیقه قرار می دهد. ازاین رو در شرایطی که امالک بانک ها را می توان به طرق مختلف عرضه و قیمت  گذاری کرد، تهاتر آن با سود 
سپرده های بانکی معنا نخواهد داشت. از طرفی خود بانک ها به پول این دارایی ها برای پرداخت تسهیالت نیاز دارند. نکته مهم تر اینکه این موضوع اگرچه به کاهش نقدینگی منتهی می شود، اما عامل مهار تورم به شمار نمی آید. مهار تورم 
زمانی است که نقدینگی سر از تولید در بیاورد و منابع بانکی در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد. در حال حاضر  نقدینگی صرفا با پرداخت سود سپرده ها افزایش پیدا نکرده است، بلکه بخش عظیمی از آن بابت پرداخت تسهیالتی است که 

به سمت فعالیت های غیرمولد رفته است. 

رکود  عمیق  بازارها
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی

محاسبه سر انگشتی هزینه های خانوار که البته برخی از آمارها نیز آن را تایید کرده، نشان می دهد هر خانواده برای تامین هزینه های خود  حداقل به بیش از ۳ میلیون تومان درآمد در ماه نیاز دارد. از سویی حداقل دستمزد 
در قیاس با این هزینه کسری شدیدی دارد و این مسئله در خصوص اکثریت خانواده های متوسط و ضعیف و به ویژه جامعه کارگری قابل صدق است. درصد ناچیزی از مردم قادر به پوشش هزینه های زندگی هستند که در 
شمار ثروتمندان جامعه به حساب می آیند و در احتساب آمارها نمی توان به آن اکتفاء کرد. این آمارها که با واقعیت زندگی مردم در تضاد است، نشان می دهد که مرکز آمار در محاسبه درآمدها، درآمد افراد ثروتمند را تقسیم 
بر افراد کشور کرده است. تنها در این صورت است که می توان ادعا کرد یک خانوار ایرانی در سال ۴ میلیون تومان اضافه درآمد دارد. در حالی که اکثریت جامعه با مشکل کسری درآمد مواجه هستند و اقشار نسبتا مرفه نیز 
در وضعیت تورمی دو سال اخیر به دسته فقرا  پیوسته اند. از سویی قیمت اقالم خوراکی ۴ برابر شده و مردم حتی برای تامین خوراک خود در مضیقه هستند. این شرایط بد همچنین باعث رکود عمیقی در بازار شده است. 

بنابراین آمار پیشی گرفتن درآمدها از هزینه ها کامال غلط انداز است.

بررسی اثرات حمله حوثی های یمن به پاالیشگاه نفتی عربستان

افزایش  قیمت  جهانی  نفت

سرمقاله

يادداشت
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ماجرای مشکالت تاکسی های 
اینترنتی از بدو ورود به ایران تا 
به امروز همچنــان ادامه دارد. 
از اســتخدام راننده ها در کنار 
خیابان گرفته تا اصرار راننده ها 

برای پرداخت نقدی کرایه ها.
 در قوانین تاکســی های اینترنتی اســتعالم صالحیت 
راننده از 15 ارگان ذکر شده که بعید است نحوه استخدام 
رانندگان در کنار خیابان با این قوانین جور دربیاید. از این 
موضوع که بگذریم نام این تاکسی ها، تاکسی های آنالین 
و اینترنتی است و نحوه داخت کرایه نیز باید آنالین باشد 
و گزینه ای به همیــن منظور نیــز در اپ اختصاصی هر 
کدام از این شرکت ها وجود دارد اما اصرار رانندگان برای 
 دریافت نقدی کرایه جای تعجب دارد. یک راننده اسنپ در 
گفت و گو با "کسب و کار" می گوید: وضعیت بسیار بدی 
شده و باید برای گرفتن حق خودمان روزها و ماه ها منتظر 
بمانیم. نمی توانیم اعتراضی داشــته باشیم. به هر ترتیب 
شغلی در کشور برای این تعداد بیکار وجود ندارد و این در 
حالی است که کارمندان هم به دلیل کاهش توان اقتصادی 
خود ناچارند پس از پایان کار در تاکســی های اینترنتی 
کار کنند. درست است که این مشــاغل برای مردم ایجاد 
شــده اما معایبی هم دارد که دیرکرد پرداخت ها از سوی 
تاکســی های اینترنتی رانندگان را با مشکالت بسیاری 
 روبرو کرده است. روزها و گاهی ماه ها باید در انتظار دریافت 
کرایه هایی پرداخت آنالین بمانیم. وی ادامه داد: این است 

که بسیاری از رانندگان برای دریافت نقدی کرایه ها اصرار 
دارند چراکه کرایه های آنالین به دســتمان نمی رسد. به 
عنوان مثال اگر راننده 5 هزارتومان در حساب خود داشته 
باشد با ۳ تا سرویس 5 هزار تومانی جمعا 20 هزار تومان 
خواهد شد که از این مقدار ۳ هزار تومان کمسیون کسر می 
شود و فقط ۷ هزارتومان واریز می کنند که این یعنی برده 
داری الکترونیک و سواستفاده از نیروی کاری که استخدام 
شده اند. اما راننده دیگری در اعتراض به مشکالت ادامه دار 
پرداخت کرایه رانندگان در تاکسی های اینترنتی به "کسب 

و کار" گفت: ما رانندگان روزمزد هستیم. باید در پایان هر 
روز کاری کرایه های ما پس از کسر کارمزد به شماره های 
شبا رانندگان که در بدو اســتخدام گرفته اند واریز شود. 
روزها طول می کشد. خودشان معتقدند 24 ساعت برای 
پرداخت کرایه ها و واریز به حساب عادی است اما همین 
24 ساعت هم برای ما زیاد است. این کار را به عنوان شغل 
انتخاب کرده ایم و باید برای دریافت مزد خود اصرار داشته 
باشیم. به گفته وی، ماشین هزار جور خرج دارد. بنزین را 
باید هر روز بزنیم و نمی توان از خرج های ماشین حرف نزد. 

کسی که با ماشین کار می کند یعنی به پول روزانه نیاز دارد. 
ما کارمند نیستیم که یک ماه صبر کنیم تا حقوق بگیریم. 
اگر من در خیابان تصادف کردم چه کسی هزینه های من را 
می دهد. بیمه هم نیستیم بنابراین مسافر باید کرایه  را نقدی 
پرداخت کند که ما به همچین مشکالتی برخورد نکنیم. به 
هر ترتیب از مکالمه های روزمره مردم و صحبت های آنها در 
شبکه های اجتماعی برمی آید، برخی رانندگان اسنپ که 
به نظر می رسد تعدادشان هم کم نیست از مسافران خود 

درخواست می کنند کرایه شان را نقدی پرداخت کنند.

چرا رانندگان تاكسی های آنالین اصرار به دریافت نقدی كرایه ها دارند؟

سودجویی  تاکسی های  اینترنتی

تسویه حساب ها روزانه انجام می شود
کاوه زمانی، کارشناس مالی

گاهی اشکاالتی در سیستم بانکی کشور به وجود می آید که دیرکرد پرداخت ها به آن دلیل است و در حال حاضر نقدی گرفتن مبلغ از مسافر هیچ معنا و توجیهی ندارد وقتی در کمتر از 24 مبالغ به حساب رانندگان 
واریز می شود. اینکه ادعا می شود در بازه زمانی طوالنی و با مشکالت بسیار این دریافتی ها انجام می گیرد اشتباه است. تسویه حساب روزانه انجام می شود و هر روز پول به دست رانندگان می رسد.

شرکت ها با فون پی کار می کنند و این تکنولوژی در تاکسی های اینترنتی قرار داده شده است. همچنین در پرداخت QR هم تسویه طبق سامانه پایا انجام می شود و دیرکردی در این رابطه وجود ندارد. فرایند تصفیه 
حساب طبق روال بانک مرکزی در ساعات بامدادی هر روز انجام می شود. ریز جزئیات و مبلغ هر حساب  در اختیار بانک مبدا قرار می گیرد. در ساعات ابتدایی ظهر همان روز پول رانندگان از حساب تاکسی های اینترنتی 

کسر و وارد چرخه تصفیه حساب بین دو بانک مبدا و مقصد می شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه خیاطان با بیان این که برخی مدارس 
در تهیه روپوش نفع دانش آموز و خانواده را در نظر 
نمی گیرند، گفت: برخی مدارس برای تهیه پوشاک 
دانش آموزان به واحدهــای زیرزمینی و غیرمجاز 
مراجعه می کنند. حبیب طهماســبی در رابطه با 
دوخت و عرضه مانتوی مدارس اظهار کرد: در چند 
سال گذشــته بارها به مدارس و آموزش و پرورش 
مناطق مختلف تهران اعالم شده که مدارس برای 
تهیه روپوش به واحدهای مجــاز صنفی مراجعه 
کنند، اما همچنان مدارس نیاز خــود را از طریق 
واحدهای غیرمجاز و زیرزمینی تامین می کنند که 
در نهایت منجر به ایجاد ضرر و زیان برای خانواده ها 

می شود.

رییس اتحادیه خیاطان خاطرنشان کرد: در صورتی 
که مدارس و خانواده ها به واحدهای مجاز خیاطی 
مراجعــه کنند روپوش مــدارس با توجــه به نیاز 
دانش آموز و کیفیت پارچــه، قیمت گذاری و ارائه 
می شــود که در این فرآیند اتحادیه و سازمان های 
نظارتی، بازرسی و نظارت قابل توجهی بر کیفیت 
محصول ارائه شــده خواهند داشــت. طهماسبی 
با بیان این که واحدهای دارای جواز کســب برای 
روپوش مدارس با توجه به دستمزد، کیفیت پارچه 
و متراژ پارچه مصرفی، نرخ اصولی ارائه می کنند، 
گفت: به دلیل نفع برخی افراد و عدم توجه به منافع 
خانواده ها، مدارس به اتحادیه و اعضای زیرمجموعه 

آنها برای تهیه روپوش مدارس مراجعه نمی کنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: ثبت 
ســفارش برنج وارداتی تا پایان فصل برداشــت 

ممنوع است.
مرکز اطالع رسانی این وزارتخانه در اطالعیه ای 
که در پایگاه اطالع رسانی آن منتشر شده، اعالم 
کرد:" در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی 
مجدداً به اطالع می رساند که ثبت سفارش برنج 
وارداتی تا پایان فصل برداشت ممنوع بوده و برنج 
وارداتی تا پایان فصل برداشــت در شبکه های 

توزیع عرضه نخواهد شد".
این اطالعیه در حالی اســت کــه اخیرا موضوع 
ممنوعیت واردات برنــج و توقف مقداری از این 
محصول در گمرک، خبرســاز شده است. اخیرا 
برخی تجار برنج اظهار کرده انــد که 150 هزار 
تن برنــج وارداتی آنها به دلیــل عدم تخصیص 
ارز 4200 تومانــی و ممنوع شــدن واردات، در 
گمــرک مانده و امــکان ترخیص پیــدا نکرده 
اســت. در واکنش به این موضــوع دبیر انجمن 
تولیدکنندگان برنج گفت: تاجرانی که می گویند 
برنج هایشان در گمرک مانده است، تا زمانی که 
کشور به برنج نیاز ندارد، برنج هایشان را در یک 

مکان سالم نگه دارند و وارد کشور نکنند. به گفته 
جمیل علیزاده شایق، "از سال 1۳۹۶ تا سه ماهه 
اول ســال 1۳۹۸ مجموعا بیش از ۳ میلیون تن 
برنج وارد کشور شده اســت در حالی که نیاز ما 
برای واردات برنج تا پایان سال 1۳۹۸ معادل 2 
میلیون و 100 هزار تن اســت؛ بنابراین از پایان 
خرداد سال 1۳۹۸ نباید برنج وارد کشور می شد 
بلکه مقداری از برنج هایی هم که وارد شــده اند، 

نباید وارد بازار می شدند.
تاجری که برنــج وارد می کنــد خیلی زرنگ تر 
از این حرف ها اســت که برنجــش در گمرک 
بماند. پس اول حــرف آنها را جــدی نگیرید و 
دوم اینکه سال ها اســت که از اول مرداد ماه تا 
آبان ماه واردات برنج ممنوع می شــود. بنابراین 
هر تاجری که کمی تجربه در کار تجارت داشته 
باشد می داند که باید قراردادش را طوری تنظیم 
کند که قبل از ۳1 تیــر جنس هایش ترخیص 
شده باشند؛ همچنین امسال ممنوعیت در اواخر 
مرداد ماه شروع شــد که اگر تاجر برنامه ریزی 
می کرد این ممنوعیت تاثیری بر ورود جنسش 

نمی گذاشت".

سازمان امور مالیاتی در فراخوانی، اسامی 15 گروه شامل 
50 صنف جدیــد را برای نصب کارتخــوان اعالم کرد. 
ســازمان امور مالیاتی در اطالعیه ای به صاحبان حرف 
و مشاغل مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه 

صندوق فروش فراخوان داد.
در این فراخوان آمده اســت:  در اجرای ماده ۳ آیین نامه 
اجرایی تبصره 2 ماده 1۶۹ قانون مالیات های مستقیم 
و تبصره یک ماده مذکور در خصــوص تعیین اولویت 
مودیان مالیاتی برای نصب راه اندازی و استفاده از سامانه 
صندوق فروش بر اســاس قانون مزبور تمامی صاحبان 
حرف و مشاغل از ابتدای ســال ۹۹ ملزم به استفاده از 
سامانه صندوق فروش پایانه پرداخت متصل به شبکه 
پرداخت بانکــی و صدور صورتحســاب فروش مطابق 
مقررات می باشند. لذا از تمامی صاحبان مشاغل و حرف 

مذکور دعوت به عمل می آید که از ابتدای مهرماه سال 
جاری با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان 
مالیاتی کشور نسبت به ثبت ســریال استاندارد پایانه/ 
پایانه هــای پرداخت متصل به شــبکه پرداخت بانکی 
)کارتخوان بانکی( اقدام نمایند. این 15 گروه و 50 صنف 
عبارتند از وکال، مشاوران حقوقی و خانواده، دفتر اسناد 
رسمی، مشاورین امالک، تاالرهای پذیرایی، رستوران ها 
و کبابی ها، اغذیه فروشی ها و فست فودها، مراکز اقامتی 
اعم از هتل، هتل آپارتمان ها، مسافرخانه ها، نمایشگاه ها و 
فروشگاه های وسایل نقلیه، آرایشگاه های زنانه و مردانه، 
آجیل و خشــکبار، قنادی، میوه و تره بار، مجموعه های 
فرهنگی ورزشی، لوازم التحریر، بازی های رایانه ای، دفاتر 
خدمات ارتباطی و دیگر اماکن در کل کشور که باید تحت 

نظارت امور مالیاتی قرار بگیرد.

رئیس سازمان فضایی ایران از برقراری پوشش 
ارتباطات ماهــواره ای 1000 روســتا خبر داد 
و گفت: در مواقع بحران برای پایداری شــبکه 
ارتباطی از ارتباطات ماهواره ای استفاده خواهیم 
کرد.رویداد »ماهواره مخابراتی؛ نقش توسعه ای 
و اقتصادی آن« با هدف بررسی بازار رو به رشد 
صنعت فضایــی و فرصت های پیــش رو برای 
کسب وکارهای جدید در این حوزه، صبح امروز 
دوشــنبه 25 شــهریورماه در وزارت ارتباطات 

برگزار شد.
این رویداد توســط ســازمان فضایی ایران و با 
همــکاری پژوهشــگاه فضایی و شــرکت های 
خصوصی ارائــه دهنده خدمات ماهــواره ای، با 
هدف معرفی کاربردها، خدمات و سرویس های 
نوین ماهواره های مخابراتی، بازار بزرگ و رو به 
رشد این صنعت و بسترها و فرصت های پیش رو 

برای کسب وکارهای جدید برگزار شد.
این رویداد در محورهایی چــون وضعیت بازار 
مخابرات ماهواره ای، اثرات کالن توسعه فناوری 
ماهواره در اقتصاد کشــور، نقش ماهواره های 
مخابراتی در گسترش استفاده از 5G و اینترنت 
اشــیا، مدیریت طیف فرکانس در ماهواره های 
مخابراتــی، منظومه ماهواره هــای مخابراتی و 
نقشه راه ساخت ماهواره مخابراتی برگزار شد.در 
این مراسم مرتضی براری معاون وزیر ارتباطات 
و رئیــس ســازمان فضایی ایران گفــت: اولین 
اقدام برای عدم تصدی گــری دولت در صنعت 
مخابرات ماهواره ای در کشــور تصویب پروانه 
اپراتور ماهواره های مخابراتی بود که این مهم با 
همکاری سازمان فضایی ایران و سازمان تنظیم 
مقررات و با حمایت وزارت ارتباطات انجام شد. 
همچنین ایــن امکان فراهم شــده که صندوق 

توســعه ملی ۸0 درصد وام ۸ ساله این اپراتور را 
تضمین کند.

براری تاکید کرد: صنعت ماهواره های مخابراتی 
یکی از مهمترین صنایعی اســت که می تواند به 
رشد چشــمگیر نیاز به ارتباطات و خدمات در 
دنیا از جنبه های مختلف پاســخ دهد و موضوع 
استفاده بهینه، موثر و اقتصادی از این زیرساخت، 
همیشه مورد توجه کشورهای پیشرفته و در حال 
توسعه در دنیا بوده است. از این رو بهره برداری 
از ماهواره های تجاری با پیشــرفت های فناوری 
و اســتفاده از مدل های جدید خدمــات، رفته 
رفته بــه صنعتی حیاتی، پرســود و بــا صرفه 
 اقتصادی تبدیل شده اســت.وی با بیان اینکه 
 بیــش از 1000 روســتای جدید با پوشــش 
ماهواره ای، مشکالتشــان برطرف شده است، 
گفت:برای ارتباط رسانی بیش از 40 هزار روستا 
و ۶0 هزار آبادی می تــوان از ارتباطات ماهواره 
های مخابراتی اســتفاده کرد. در این راســتا با 
شرکت ارتباطات زیرســاخت مذاکراتی داشته 
ایم تا در شرایط بحران و به منظور آنکه پایداری 
ارتباطات در شهر یا استان حفظ شود از پشتیبان 

ماهواره ای استفاده کنیم.
رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه اقتصاد 
فضایی بایــد حداقل یک و نیــم میلیارد دالر از 
سهم اقتصاد را داشته باشــد، افزود: بیش از 25 
نقطه مــداری به نام ایران به ثبت رســیده و در 
صورتی که کنسرســیوم های ماهواره ای شکل 
بگیرند می توان از این ظرفیت اســتفاده کرد.

براری پیش بینــی کرد که طی ۶ ســال آینده 
رشــد 10 برابری مصرف خدمات ماهواره ای را 
 شــاهد خواهیم بود و این صنعت باعث توسعه 

منظومه های مخابراتی می شود.

گرانی های ماه های اخیر آنقدر 
بی حســاب و کتاب شده که 
دیگر دو  فروشگاه در کنار هم 
نیز در رابطه با کاالهای مشابه 
 قیمت هــای متفاوتــی ارائه 
 می کنند. گرانــی اگر قرار اســت ادامه دار باشــد نقش 
دســتگاه های مختلف در پیگیری و رسیدگی به شکایات 
مردم چه می شود؟ ســازمان تعزیرات حکومتی به عنوان 
اصلی ترین حلقه رسیدگی به این موضوع سکوت اختیار 
کرده و ســازمان حمایت از مصرف کنندگان را همراهی 
می کند. این نشــان می دهد تعزیرات حکومتی نه تنها در 
رســیدگی به تخلفات کالن متخلفان بازار که هزینه های 

زندگی مردم را چندین برابر می کنند، منفعل و بی تاثیر است 
بلکه در مواردی هم که ورود دارد، عمالً بی خاصیت است.

تعزیرات حکومتی باید به این موضوع ورود کند
در این رابطه یک عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی  
مجلس با تاکید بر اینکه »سودجویی عده ای مانع همسان 
سازی قیمت ها شــده اســت«، گفت: عالوه بر تعزیرات 
حکومتی باید سایر بخش ها نیز به میدان آمده و در مقابل 
افراد سودجو و دالالن بایستند. ابوالفضل ابوترابی درباره 
اینکه چرا متناســب با کاهش نــرخ ارز، قیمت کاالهای 
اساسی کاهش نمی یابد، از اصلی ترین دالیل این موضوع 
را سودجویی افراد سودجو دانســت و اظهار داشت: امروز 
قیمت ارز از حدود 1۸ هزار تومان کاهش یافته و به حدود 
11هزار تومان رسیده است اما سودجویی عده ای سودجو 
و دالالن مانع همســان ســازی قیمت کاالها متناسب با 

کاهش نرخ ارز شــده اســت.نماینده مردم نجف آباد در 
مجلس تصریح کرد: تعزیرات حکومتی باید به این موضوع 
ورود کرده و در مقابل افراد ســودجو و دالل بایستد. البته 
 با توجه به گســتردگی این موضوع، این بخش به تنهایی 
 نمی تواند با ســودجویان برخورد کند بلکه باید ســایر 
دستگاه ها به میدان آمده و حتی از پتانسیل نیروی مردمی 
نیز استفاده شود. این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی 
در ادامه تاکید کرد: برای این موضوع کمبود قانون نیز نداریم 
و دستگاه های اجرایی باید با بهره گیری از قوانین موجود در 
برابر سودجویان و دالالن بایستند. ابوترابی در پایان با تاکید 
بر اینکه »مردم سرمایه اجتماعی نظام اسالمی هستند«، 
گفت: نباید با برخی از کارشکنی ها زمینه نارضایتی مردم 
را فراهم کرده و به اعتماد آن ها نسبت به حاکمیت خدشه 
وارد کنیم. باید همه دستگاه ها در راستای خدمت رسانی 
به مردم و رفع مشکالت آنان تمام توان خود را به کار گیرند.

دست سازمان تعزیرات حکومتی باز می شود؟
اما سخنگوی دولت از تصمیم سران سه قوه برای افزایش 
اختیارات ســازمان تعزیرات حکومتــی در برخورد با 
کم فروشی و گران فروشی خبر داد. علی ربیعی از تصمیم 
سران سه قوه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
برای افزایش اختیارات ســازمان تعزیرات حکومتی در 
برخورد با کم فروشی و گران فروشی خبر داد. وی  افزود: 
بر همین اساس مقرر شد تا یک هفته دیگر قوه قضائیه 
و دولت یک الیحه یک فوریتی به مجلس ارسال کنند. 
وی گفت: براساس این مصوبه ما اختیاراتی را به سازمان 
تعزیرات حکومتی دادیم که در برخورد با مواردی مثل 
کم فروشی، گران فروشــی، خودداری از عرضه کاال به 
میزان متعارف و تبعیض در فروش و مواردی از این قبیل 
دستش باز می شود تا بتوانند ثبات فعلی بازار را بیشتر 

حفظ و کنترل کند.

گرانی ها  در  بازار  كاالهای  اساسی  با   وجود  روند  كاهشی  دالر  ادامه   دارد

قیمت گذاری   سلیقه ای   
تعلل  در  همسان سازی  قیمت ها

زیرسوال رفتن اساس تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی 
مهرداد الهوتی، نماینده مجلس

گرانی در بازار وجود دارد. این را نمی توان نادیده گرفت. توان اقتصادی مردم کاهش یافته و این اتفاق روز به روز 
بیشتر آثار خود را نشان می دهد. اتفاقاتی که در سال گذشته افتاد و تا به امروز هنوز تکانه های آن ادامه دارد 
موجب هرج و مرج اقتصادی و گرانی کاالها در تمام بخش ها شد. حال موضوع کاالهای اساسی بسیار مهم تر 
است. گرانی روزانه و قیمت گذاری سلیقه ای که در بازارها باب شده اصال مورد تایید نیست و سازمان تعزیرات 
 حکومتی باید در این رابطه با دقت عمل بیشتری ورود کند.  ســازمان تعزیرات حکومتی متولی برخورد با 
گرانی هاست و باید جلوی گران فروشی ها گرفته شود و با آن برخورد شود. حال چرا تا به امروز این اتفاق نیفتاده 
نشان از کم کاری و یا عدم توجه به نارضایتی مردم و برخورد سلیقه ای فروشندگان در قیمت گذاری کاالهاست. 
این سازمان اگر قصد این را داشت که بخواهد سرجای خود بنشیند و کاری از پیش نبرد پس اساس تشکیل آن 
چه بوده است. موج نارضایتی را در چهره مردم هر کسی به سادگی می تواند مشاهده کند. کاهش توان خرید 
نباید به کاالهای اساسی و مورد نیاز روزانه مردم می رسید. این اتفاق افتاده و امروز سازمان تعزیرات حکومتی 
مسوول رسیدگی به آشفتگی قیمت گذاری و گرانی های سراسری و ادامه دار در بازارهاست. متاسفانه تعزیرات 
حکومتی در موارد کمی هم که ورود و برخورد کرده هم به جایی نرسیده است. قطعاً برخورد با متخلفان زمانی 

اثر خود را نشان می دهد که به مرحله اجرا برسد اما تعزیرات در مرحله اجرا نیز منفعل است.

ارجحیت رسیدگی به تخم مرغ دزد به جای شتر دزد
حسین ولی زاده، کارشناس تنظیم بازار 

ســازمان متولی برخورد بــا گرانی هــا تنها ســازمان تعزیرات حکومتی نیســت. ســازمان های 
دیگری مانند ســازمان حمایت از مصــرف کننده و ســازمان تنطیم بــازار، بازرســی اصناف و... 
نیز در ایــن رابطه مســئولیت های زیــادی دارند و نمی تــوان بار تمــام این اتفاقــات را بر دوش 
ســازمان تعزیرات حکومتی انداخت. درست اســت که ســازمان تعزیرات حکومتی در جلوگیری 
از تخلفــات، عملکــرد مطلوبی نداشــته و می توانســت نقــش فعال تــری ایفا کند امــا در حال 
 حاضر بروکراســی اداری و زمان بــر بودن عملکــرد مانع موثر بــودن عملکرد ســازمان تعزیرات 

شده است.
مجموعه مشــکالتی از این دســت اجازه عملکرد مثبت و کارایی الزم را نه تنها به سازمان تعزیرات 
حکومتی بلکه به هر سازمان ودستگاه دیگری نیز نخواهد داد. بنابراین با کاهش مشکالت بر سر راه این 
سازمان ها شاید بتوان دست آنها را برای برخورد و رسیدگی بازتر کرد. اما از طرفی دیگر باید بستر را 
برای برخورد با متخلفان بزرگ و مجرمانی فراهم کرد که تخلفاتی را انجام می دهند که سرنوشت یک 
بازار و یا صنعت را عوض می کنند. به عبارتی نباید مسئوالن رسیدگی به جرم تخم مرغ دزد را اولویت 

خود قرار دهند و از شتر  دزد غافل  شوند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

وزارت صنعت تاكید كرد

ممنوعیت ثبت سفارش برنج وارداتی تا پایان فصل برداشت 

برای تهیه پوشاک دانش آموزان

برخی مدارس به واحدهای غیرمجاز سفارش می دهند

سازمان مالیاتی فراخوان داد

اسامی ۵۰ صنف جدید برای نصب کارت خوان مالیاتی 

پوشش ارتباطات ماهواره ای برای هزار ر وستا فراهم شد
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مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به همراه 
جمعــی از معاونان و مدیران  شــرکت ، 
ضمن بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان و شــرکت های فناوِر مستقر در 
آن با سرپرســت این مرکز دیدار کردند 
و راهکارهای تعامل حداکثری صنعت با 
شهرک علمی و تحقیقاتی و دانش بنیان 
را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. به 
گزارش خبرنگار ما از اصفهان،مهندس 
عظیمیان در این دیدار بــا بیان این که 
شهرک های علمی و تحقیقاتی ، دانشگاه 
و شــرکت های دانــش بنیــان بازوی 
توســعۀ تکنولوژی هســتند بر برقراری 
ارتباط بیشــتر صنعت با شهرک علمی 
و تحقیقاتی تأکید کــرد و گفت: با توجه 
به این که تکنولــوژی در تمامی زمینه ها 
و به خصوص در صنعت فوالد با ســرعت 
قابل مالحظه ای در حال پیشرفت است، 
به نظر می رسد دســت یابی و استفاده از 
فناوری هــای پیشــرفته اجتناب ناپذیر 
است. ما بر این باوریم که ارتباط سازنده 
با شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و 
شرکت های فناورِ مستقر در آن زمینه ساز 
پیشــرفت قابل مالحظۀ شــرکت فوالد 
مبارکه و صنعت فوالد کشــور باشد. در 
این دیدار سرپرســت شــهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان نیــز حمایت صنایع 
استان و کشور از مراکز علمی و تحقیقاتی 
و فناور را یک ضرورت دانســت و افزود: 
شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان می تواند با 
مشارکت در صندوق پژوهش و فناوری 
استان اصفهان، نقش خود را در حمایت 
از شــرکت های فناور اصفهان پررنگ تر 
کند. در همین خصــوص مهدی نقوی 
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه نیز گفت: 
باید مراکــز علمی و تحقیقاتــی و فناور 
بیش ازپیش درگیــر پروژه های داخلی 
گروه فوالد باشند تا بتوانند ایده هایشان 
را به محصول تبدیل کنند. در حال حاضر، 

استراتژی اول فوالد مبارکه این است که 
صاحب تکنولوژی صنعت فوالد شود؛ اما 
نباید فراموش کرد که در جریان این امر 

نباید خدشه ای به روند تولید وارد شود. 
وی خاطرنشــان کرد: در فرایند صاحب 
تکنولوژی شــدن، دو موضوع را باید در 
نظر بگیریم: یک این کــه تصویر ذهنی 
شــرکت های دانش بنیان و شرکت های 
دانشگاهی از واقعیت صنعت چیست؛ و 
دیگر این که آن ها به چه میزان با مسائل 
خرد فرایندی که در فوالد مبارکه یا هر 
فوالدســازی دیگری وجود دارد آشــنا 
هستند. مذاکرات و شواهد نشان می دهد 
ایــن تصویــر، حداقل در حــال حاضر، 
تصویری جامع نگر و در حد و اندازۀ یک 
فوالدســاز بزرگ نیســت. ازاین رو ابتدا 
باید فضای عینی و واقعی برای دوستان 
 باز شــود تا به اشــتراک ذهنی دســت

 یابیم. وی اظهار داشت: در حوزۀ معاونت 
تکنولوژی به گونه ای برنامه ریزی خواهیم 
کرد کــه صاحبان ایده در شــرکت های 
دانش بنیان و شهرک علمی و تحقیقاتی 
با تمامی جزئیــات و خطوط تولید فوالد 
مبارکه و دغدغه های آن آشــنا شــوند. 
به عنوان مثال وقتی کســی ادعا کند که 
توانایی طراحی یک خط فوالدســازی 
را دارد بایــد تمامــی جزئیــات و لزوم 
یکپارچگــی فرایند تولید را بشناســد؛ 
وگرنه تولید محقق نخواهد شد. دغدغۀ 
امروز فــوالد مبارکه تنها ســاختن یک 
تجهیز اختصاصی و انحصاری نیســت. 
امــروز صحبــت از صاحــب تکنولوژی 
شدن اســت. باید عوامل زیادی ازجمله 
دانش فنی، طراحی و مهندســی و اجرا 
در کنار هم قرار گیرند تا نتیجۀ موردنظر 
حاصل شــود. آیا همۀ ایــن دانش ها در 
شهرک علمی و تحقیقاتی و شرکت های 
دانش بنیان موجود اســت. به طور قطع 
فوالد مبارکــه با حمایت هــای خود در 
پی تحقق این امر اســت. باید با حفظ و 
حتی ارتقای روند تولید، ظرفیت ها را به 
تولید برسانیم و کسب درآمد کنیم تا با 
حمایت شرکت های دانش بنیان به جایگاه 
صاحــب تکنولوژی بودن دســت یابیم. 
در همین راستا از مجموعۀ شرکت های 
دانش بنیان و شهرک علمی و تحقیقاتی 
و دانشــگاه های ایران یاری می طلبیم و 
خود را ملزم به حمایت از آن ها می دانیم. 
به نظر می رســد باید انجمن یا گروهی 

شــکل گیرد تا به صورت یکپارچه تمام 
موضوعات را پوشش دهد.

پرتــاش  کارکنــــــان 
ماشــــــین ریخته گــــری 
شماره 5 فوالد مبارکه توانستند 
 Fly با انجــام دادن عملیــات
Tundish به رکورد ریخته گری 

151 ذوب پیوسته دست یابند.
  رئیس ماشــین ریخته گری شماره 5 
فوالد مبارکه ضمن اعــالم این خبر در 
تشریح روش ریخته گری مداوم گفت: 
 Continuse مخفــف CCM واژه
Casting Machine است که معادل 
فارسی آن ماشین ریخته گری مداوم یا 
پیوسته اســت که به واحد ریخته گری 
فوالد مبارکه اطالق می شــود.محمد 
فخری با تأکید بر این که ریخته گری در 
فوالد مبارکه در شرایط عادی نهایتا 10 
تا12 ساعت به صورت مداوم و پیوسته 
انجام می گیرد و بعد از آن ریخته گری 
متوقف و ماشــین بازرســی می شود و 
مجددا پس از رفع عیب و آماده ســازی 
شــروع به ریخته گری می کند، گفت: 
طی روزهــای اخیر کارکنــان توانمند 
تولید و تعمیرات ماشین 5 ریخته گری 
توانسته اند به یاری پروردگار و با تکیه بر 
تعهد و توانایی های نهادینه شده، بعد از 
ســال ها دوباره ریخته گری پیوسته را 
احیا کنند و به این رکورد جدید و درخور 
توجه دست یابند.وی الزمۀ دست یابی 
به چنین موفقیتی را هماهنگی و دقت 
و سرعت عمل بسیار باال دانست و اضافه 

کرد: در عملیات Fly Tundish بدون 
این کــه عملیات ریخته گــری متوقف 
شــود، اقدام به تعویض تاندیش حاوی 
مواد مــذاب می کنند که الزم اســت 
این عملیــات پرتنــش در مدت زمانی 
کمتر از 3دقیقه صورت پذیرد.اگر این 
مدت زمان طوالنی تر شود، اتصال کامل 
بین شــمش های قبلی و جدید صورت 
نمی گیرد و باعث قطع شدن ریخته گری 
می گردد که پرسنل توانمند ماشین 5 
 ریخته گری توانستند به خوبی این کار را
 انجام دهند.رئیس ماشین ریخته گری 
شماره 5 فوالد مبارکه دســتاورد این 
موفقیــت جمعی را 96ســاعت تولید 
مــداوم و ثبت رکــورد تولیــد حدود 
 12000 متر تختال گــرم بدون عیب

 اعــالم کــرد.وی 96 ســاعت تولید 
پیوســته تختال را مرهون توانمندی و 
آماده به کاری باالی کارکنان و ماشین 
ریخته گری شــماره 5 دانست و گفت: 
نکتۀ قابل توجه در ثبت این رکورد این 
 Fly Tundish است که پروسۀ انجام
به صورت ذاتی عملیات پرخطری است 
و همکاران تولید و تعمیرات ماشــین 
5 با اتکا به الطاف الهــی و تجارب خود 

توانستند آن را محقق کنند.
محمد فخری در خاتمه از حمایت های 
مدیریــت ناحیــه، دفاتر فنــی تولید، 
تعمیرات و پشــتیبانی، کنترل کیفی، 
واحــد PPC و همچنیــن از تــالش 
تمامی همــکاران ناحیۀ فوالدســازی 
و تشــکر  مــداوم  ریخته گــری   و 

 قدردانی کرد.

کم کم عبارت »حبــاب اینترنتي ایران« خــود را به ادبیات 
اســتارت آپي کشــور تحمیل مي کند؛ حبابي که از حباب 
دات کام آمریکا منشــأ و الگو گرفته است. حباب دات کام )به 
انگلیســي: Dot-com Bubble( یک حبــاب اقتصادي 
در خالل ســال هاي 1995 تا 2000 میالدي بود که طي آن 
بازارهاي بورس سهام کشــورهاي صنعتي دنیا شاهد رشد 
سریع ارزش مالي شــان بودند که از رشــد بخش اینترنت و 
شاخه هاي مرتبط با آن ناشي مي شــد. از مشخصه هاي این 
دوره تاسیس گروه جدیدي از شرکت هاي بر پایه اینترنت بود 
که به طور کلي به آنها شرکت دات کام گفته مي شد. شرکت ها 
دریافته بودند که اگر یک پیشوند »-e« به ابتداي نام خود یا 
یک پسوند »دات کام« به انتهاي نام خود بیفزایند، بهاي سهام 
آنها در بازار افزایش مي یابد. بسیاري از شرکت هاي دات کام 
در آن زمان با زیان هاي ســنگین )مانند آمازون و سیسکو( 
مواجه شدند یا پرونده شان با شکست همراه بود. این در حالي 
بود که رشــد باورنکردني این بازار و مبدل شدن آن به یک 
بازار بین المللي، توجه معامله گــران را به عنوان یک اقتصاد 
جدید به خود جلب کرد. در این دوره، شــرکت هاي دات کام 
به جاي ارائه برنامه هاي موثق کسب وکار به ایده پردازي هاي 
غیرواقعي پرداختند. شــرکت هایي که حتي برنامه اي براي 
اهداف یکساله خود نداشتند، مقدار زیادي دالر دریافت کرده 
و به سهامداران وعده مایکروسافت شدن دادند. اما در ایران چه 
شرایطي را پیش روي خود خواهیم داشت؟ آیا حباب اینترنتي 
ایران همچون این تجربه، به زودي مي ترکد؟ در ابتدا نگاهي 
بیندازیم به شرایط و فضاي کسب و کارهاي اینترنتي در ایران:

باور به سودده بودن تجارت الكترونیك
در ابتدا مي توان موفقیت بي نظیر دیجي کاال را شکست تابوي 
بازار سنتي کسب و کار دانست. دو برادر جواني که توانستند 
با فروش روزانه میلیاردي پا به پاي کســب و کارهاي سنتي 
پیش رفته و از بسیاري از آنها جلو بزنند. همین امر سبب شد 
تا عموم مردم و فعاالن اقتصادي، اینترنت و فضاي مجازي را به 

عنوان بستري جدید براي کسب و کارهاي مدرن قبول کنند 
اما این پذیرش، در کنار موفقیــت نام هاي دیگري همچون 
زودفود، نت برگ و... بیش از آنکــه فعاالن بزرگ اقتصادي و 
ســرمایه گذاران کالن را به خود جذب کند، جوانان و قشــر 
متوسط جامعه را با خود همراه کرد. اما سر و صداي بامیلو و 
مخصوصا موفقیت اسنپ توانست نگاه کل جامعه – حتي بدنه 

دولت – را به کسب و کارهاي نوپا معطوف سازد. 

دامن زدن به تب و تاب استارت آپي
شاید یکي از آســیب هایي که خطر حباب اینترنتي ایران را 
افزایش داده دامن زدن به تب و تاب اســتارت آپي در کشور 
است. پیش از آنکه به طور علمي و عملي مفهوم استارت آپ 
در کشور جا بیفتد رویداد استارت آپي با سرعت زیادي در کل 
کشور تکثیر شدند. رویاي کسب درآمدهاي باال از اینترنت، 
باور غلط راه اندازي استارت آپ در راه اندازي سایت و اپلیکیشن 
و کسب درآمد از آن، کپي کردن از کسب و کارهاي اینترنتي 
موفق، هدر دادن سرمایه هاي مالي و زماني و... تنها بخشي از 
آسیب هاي بدنه نوپاي اکوسیستم استارت آپي ایران به شمار 
مي رفت. در واقع پیش از آنکه در کشور، استارت آپ موفقي 
داشته باشیم و چندین فرد استارت آپي رهبري اکوسیستم 
را بر عهده بگیرند واژه و رویاي استارت آپ در کشور گسترش 

یافت. 

حباب اینترنتي ایران
گرچه فضاي ایران 96 با آمریکاي 2000 بسیار متفاوت است و 
تجربه و دانش استارت آپي کشور با سرعت زیادي رشد مي کند 
اما حباب اینترنتي ایران موضوعي اســت که فعال به صورت 
زمزمه هایي خفیف شنیده مي شــود. اصلي ترین عاملي که 
مي توان سبب ایجاد و ترکیدن حباب اینترنتي ایران شود ورود 
و تزریق سرمایه به این بازار بیش از ظرفیت آن است؛ چراکه 
این امر احتمال خروج ناگهاني سرمایه و شکست استارت آپ 

را نیز به دنبال خواهد داشت.

فرهادي، فرماندار تهران گفت: ۸۴۴ نفر از رانندگان لیســانس دارند 
و رانندگان داراي مدرک تحصیلي فوق لیســانس و دکترا نیز در این 
حوزه خدمت مي کنند و این رانندگان تحت نظارت فرمانداري و دیگر 
دستگاه هاي ذي ربط فعالیت مي کنند. فرماندار تهران گفت: تا رسیدن 
به جایگاه واقعي آموزش و پرورش فاصله داریم و ما باید در راســتاي 
ایمن سازي مدارس و زیرســاخت ها اقدام کنیم. عیسي فرهادي در 
جلسه آیین رونمایي و الصاق نمادین برچسب سرویس مدارس شهر 
تهران اظهار داشت: در 5 ماه گذشته 5 جلسه پیگیري سرویس مدارس 
توسط معاونت عمراني فرمانداري تهران با هماهنگي شهرداري و پلیس 
راهور در آموزش و پرورش شکل گرفت. وي افزود: آموزش و پرورش 
مهم ترین سرمایه است و باید زیرساخت هاي آن تامین شود؛ چراکه این 
نهاد تربیت انسان ها را بر عهده دارد. به گزارش انتخاب، فرماندار تهران 
افزود: 39 هزار دانش آموز و ۴ هزار معلم در جنگ تحمیلي شهید شدند 
و شهدا نیز تربیت شده همین مکتب هستند. فرهادي بیان داشت: با 

توجه به شرایط تحریم سختي هاي زیادي را طي کرده ایم و در راستاي 
بازسازي و رفع محدودیت ها نیز اقدام کرده ایم و اکنون درخشش تعلیم 
و تربیت در محور توسعه قرار گرفته است. فرماندار تهران گفت:  به دلیل 
کمبود اعتبارات کمتر در این خصوص هزینه کرده ایم و مي طلبد که 
همه امکانات کشور به سمت تجهیز و توســعه مدارس پیش برود و 
دلسوزان نظام، رسانه ها و اولیا با تمامي امکانات به سمت تقویت آموزش 
و پرورش پیش بروند. فرهادي بیان داشت: در شهر تهران یک دوازدهم 
جمعیت دانش آموزي وجود دارد؛ ولي در امکانات رتبه آخر را داریم و 
در حوزه مدارس فرسوده با هیچ نقطه اي از کشور قابل مقایسه نیستیم. 
وي گفت:  در شهر تهران 26۴ مدرسه باالي 60 سال قدمت وجود دارد 
و ما براي پیش بردن چشم انداز توسعه کشور راهي جز تقویت آموزش و 
پرورش نداریم. فرماندار تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر با اقدامات 
صورت گرفته با تمام توان سرویس مدارس در خدمت دانش آموزان و 

اولیا هستند و ساماندهي سرویس مدارس انجام شده است. 

ربیعي: 
توقف كليه تحریم ها   امکان 

مذاكره را  فراهم  مي كند
سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره 
راهبرد ایران براي دیدار با آمریکایي ها در سفر 
روحاني به نیویورک، گفت: از نگاه ایران توقف 
کلیه تحریم هایي که پــس از خروج آمریکا از 
برجام صورت گرفت، امکان مذاکره را فراهم 
مي کند. ما توقف تحریم ها و برگشتن به شرایط 
قبل از تحریم ها را خواستار هستیم و آمریکا 
براي نشان دادن صداقتش در این مسیر باید 
شرایط را براي تامین منافع مردم ایران تامین 
کند و در حال حاضر هیچ نشــانه اي در این 

زمینه نمي بینیم. 
علي ربیعــي در نشســت خبري خــود در 
ساختمان کوثر ریاست جمهوري به سواالت 

خبرنگاران پاسخ داد. 
به گــزارش خبرگزاري ها، ربیعي در پاســخ 
به پرسشــي دربــاره راهبــرد ایــران براي 
دیدار بــا آمریکایي هــا در ســفر روحاني به 
نیویورک، گفــت: از نگاه ایــران توقف کلیه 
تحریم هایــي که پــس از خــروج آمریکا از 
 برجام صورت گرفت، امکان مذاکره را فراهم 

مي کند. 
ما توقف تحریم ها و برگشــتن به شرایط قبل 
از تحریم ها را خواستار هستیم و آمریکا براي 
نشان دادن صداقتش در این مسیر باید شرایط 
را براي تامین منافع مردم ایران تامین کند و 
در حال حاضر هیچ نشــانه اي در این زمینه 

نمي بینیم.
وي افزود: اگــر ترامپ بتواند بــا این کارها و 
اقدامات اعتماد را به ما برگرداند آن وقت باید 
درباره مذاکره کردن یــا نکردن صحبت کرد 
وگرنه اینکــه مدام از آمادگي بــراي مذاکره 
صحبت کنیــم دردي را دوا نمي کند و براي 
افکار عمومي هم نیاز این اســت که مشخص 
شود در زمان مذاکره چه دستاوردهایي براي 

ایران متصور است.
 ما یــک بــار در شــرایط تحریــم مذاکره 
 کردیــم و دیگــر چنیــن چیــزي را تکرار

 نمي کنیم. 

خبر مهارت هاي مديريتي

موفقیت در گرو ایده ها، روابط و ماجراجویي است؛ 
- ایده ها مبناي تغییر و سرمایه ذهني هستند. 

- روابــط باعث مي شــود مــردم در محیطــي هماهنگ و 
قدرت دهنده کار کنند. 

- ماجراجویي مردم را براي عمل، کنجکاوي و شجاعت قوي 
مي کند. 

رهبران مي توانند این ایده ها را بیان کنند. آنها خودشــان را 
مي شناسند و یاد مي گیرند از نقاط قوت شان براي جبران نقاط 
ضعف خود استفاده کنند. آنها مي دانند که چه مي خواهند، چرا 
مي خواهند و چطور باید اهداف را بیان کنند تا از حمایت هاي 
الزم برخوردار شوند و مي دانند که چگونه به هدف اصلي خود، 
یعني آینده اي که به آن تسلط دارند، برســند. رهبران مدیر 
نیســتند. مدیران مدیریت مي کنند، نگهــداري مي کنند و 

پیروي مي کنند. رهبران نوآوري دارند، ایجاد مي کنند و دیدگاه 
بلندمدت دارند. مدیران بر سیستم تمرکز مي کنند؛ اما رهبران 
بر مردم. رهبران شرایط و موقعیت فعلي که مدیران از آن دفاع 
مي کنند را به چالش مي کشند. مدیران سربازان خوبي هستند؛ 
رهبران، نیروي خودشان هســتند. ویژگي خودسازي براي 
رهبران که باید یاد بگیرند چگونه تفکرات خود را با صحبت کردن 
یا نوشتن ساماندهي کنند، حیاتي است. رهبران، نویسندگان 
خود مي شوند، تمایالت خودشان را کشف مي کنند و براساس 
آنها عمل مي کنند. رهبران زندگي خودشــان را مي ســازند. 
فرایند رهبر شدن به فرایند تبدیل شدن به انساني کامل شبیه 
است. براي رهبران، داشتن یک زندگي کامل، یک حرفه است. 
رهبران درباره دو نکته مهم اتفاق نظر دارند. اوال آنها معتقدند که 
رهبران، رهبر مي شوند و رهبر به دنیا نیامده اند و بیشتر از دنیاي 

اطراف شان، خودشان باعث وقوع این امر مي شوند. ثانیا آنها بر 
این باورند که رهبران قصد ندارند خودشان را ثابت کنند؛ هدف 
آنها نشان دادن خود اســت. رهبران همیشه رشد و پیشرفت 
مي کنند؛ در نتیجه، یادگیري در دوران بزرگسالي هم در رهبري 
مطرح است. قبول مسئولیت یادگیري خود، امر مهمي است. با 
اینکه هر کسي مي تواند رهبر شــود، خیلي از مردم هیچ وقت 
رهبر نمي شوند. این مساله صرفا به استعداد مربوط نیست. در 
واقع، خیلي از افراد بااستعداد، زندگي سختي دارند زیرا فرهنگ 
ما اغلب به موفقیت هاي ساده، در مقایسه با دستاورد هاي واقعي، 
اهمیت بیشتري مي دهد. رهبر شدن، نتیجه اراده است. ما به 
رهبران شدیدا نیاز داریم و بدون آنها نمي توانیم کاري کنیم. اوال، 
آنها مسئول کارایي سازمان ها هستند؛ ثانیا، مردم به تکیه گاه 

نیاز دارند.؛ ثالثا، مردم نگران صداقت موسسه هایشان هستند. 

فرايند رهبر شدن
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ديگران نمي توانند سرنوشت شما را تغيير دهند يا زندگي شما را كنترل كنند. تنها قدرتي 
كه ديگران در مقابل شما دارند، همان قدرتي است كه خودتان به آنها مي دهيد. 
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بهبود فضاي كسب وكار استارت آپ ها با همکاري 
یونيدو

رویداد یونیدو با هدف تقویت و بهبود فضاي کار براي استارت آپ ها و کسب وکارهاي 
کوچک و متوسط به ویژه در حوزه فناوري اطالعات در ایران با حضور نمایندگان سازمان 
توسعه صنعتي ملل متحد )UNIDO( در سازمان فناوري اطالعات ایران برگزار شد. 
رویداد یونیدو بخشي از برنامه دو ساله اي است که توسط مجموعه فناوري اطالعات 
به ویژه سازمان فناوري اطالعات ایران در دست اقدام اســت و هدف از برگزاري این 
رویداد تقویت و بهبود فضاي کار براي استارت آپ ها و کسب وکار هاي کوچک و متوسط 
به ویژه در بحث آي .سي.تي در کشور است. این رویداد نخستین قدم سازمان توسعه 
صنعتي ملل متحد براي آشنایي با فضاي کاري استارت آپي در ایران است و نمایندگان 
یونیدو با حضور در جمع کسب وکارها و استارت آپ هاي کوچک و متوسط از نزدیک با 
داستان شش استارت آپ ازجمله با سالم، فرانش، ماي رمپ، شادي، آهوگ، گي گل، 
آشنا مي شــوند. حضور نمایندگان و تیم کاري یونیدو با هدف آشنایي با زیست بوم 
استارت آپي و شناخت اولیه از فضاي کسب وکار در کشور است. طي این هفته این تیم 
با استارت آپ هاي مختلف و فضاي کار اشتراکي و صندوق هاي سرمایه گذاري مالقات 
خواهند کرد تا تصویر کلي که از فضاي استارت آپي ایران براي نمایندگان سازمان یونیدو 

فراهم شود و تحلیل شرایط موجود به عنوان قدم اول نهایي شود. 

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران:
دانشجویان پسادكترا در شركت هاي دانش بنيان 

مشغول به كار مي شوند
رئیس صندوق حمایت از صندوق پژوهشگران و فناوران گفت: برنامه »پسافن« براي 
حضور فارغ التحصیالن دکترا و حضور آنها در شــرکت هاي دانش بنیان تعریف شده 
که تا پایان سال اجرایي مي شــود. به گزارش مهر، ایمان افتخاري عضو هیات علمي 
پژوهش هاي دانش هاي بنیادي و رئیس صندوق حمایت از صندوق پژوهشــگران و 
فناوران روز دوشنبه در نشست خبري که در محل صندوق حمایت از پژوهشگران و 
فناوران برگزار شد، گفت: این صندوق در آستانه 15 سالگي بوده که در طول فعالیت 
خود از بیش از هفت هزار طرح حمایت کرده است. رئیس صندوق حمایت از صندوق 
پژوهشگران و فناوران با بیان اینکه اما بیش از 21 هزار طرح پژوهشي به صندوق طي 
15 سال ارائه شده است، اظهار داشت: برنامه هاي این صندوق در حوزه بین المللي به 
صورت جدي بوده است، به طوري که از هر 10 طرح، یک طرح حمایت شده است. به 
گفته عضو هیات علمي پژوهش هاي دانش هاي بنیادي ثبت پتنت بین المللي از دیگر 
برنامه هاي حمایت از صندوق پژوهشگران و فناوران به شمار مي رود که تاکنون توانسته 
در راستاي این امر )مساله اجرایي تا ثبت( از 32 طرح حمایت کند. افتخاري خاطرنشان 
کرد: همچنین در دوره هاي پسادکترا اقداماتي حمایتي داشته ایم، به طوري که دو هزار 
درخواست به صندوق ارائه شــده و طي مدت کوتاهي توانستیم از حدود 900 مورد 
پروپوزال هاي دوره هاي پسادکترا حمایت کنیم. وي با بیان اینکه برنامه هاي پسادکترا 
به صورت کمي و کیفي در صندوق حمایت از پژوهشگران، اجرایي مي شود، خاطرنشان 
کرد: یکي از رویکردهاي اصلي صندوق این است که به فناوران و پژوهشگران توجه 

ویژه اي داشته باشند تا طرح هاي آنها به صورت موثر در کشور اجرایي شود. 
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عظيميان مدیرعامل فوالدمباركه:

شهرک های علمی و تحقیقاتی، دانشگاه و شرکت های دانش بنیان بازوی توسعه تکنولوژی
حباب اينترنتی ايران و استارت آپ های نوپا

 آمار تامل برانگيز فرماندار تهران

۸۴۴ راننده سرويس مدرسه لیسانس هستند و تعدادي هم فوق لیسانس و دکترا
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