
دولت اندونزی قصد دارد برای فروش هر خودروی 
الکتریکی بیش از ۵۰۰۰ دالر یارانه ارائه دهد.

بــه گــزارش ایســنا، آگــوس گومیوانــگ 
کارتاساســمیتا، وزیر صنعت اندونزی به عنوان 
بخشــی از طرح ها برای کاهش انتشار کربن در 
بزرگ ترین اقتصاد جنوب شــرقی آســیا گفت: 
این کشور همچنین مشوق هایی را برای تشویق 
خرید موتورســیکلت های الکتریکی و همچنین 

خودروهــای هیبریــدی ارائه می کنــد. وی در 
بیانیه ای ویدئویــی گفت که این مشــوق ها به 
خریــداران خودروهای الکتریکی تولید شــده 
توسط شــرکت های دارای کارخانه در اندونزی 

ارائه می شود.
او گفــت: یارانه ای حــدود ۸۰ میلیــون روپیه 
)۶۹۱۸ دالر سنگاپور( برای هر فروش خودروی 
الکتریکی، ۴۰ میلیون روپیــه برای خودروهای 

هیبریدی و ۸ میلیون روپیه برای موتورسیکلت 
های تمــام برقی ارائــه می شــود. وی افزود که 
دولت همچنین ۵ میلیون روپیه از هزینه تبدیل 
موتورســیکلت موتور احتراقی به برقی را تقبل 
خواهد کرد. بر اســاس گزارش رویترز، اندونزی 
حداقل ۱.۲ میلیون دوچرخــه برقی و ۳۵ هزار 
خودروی الکتریکی را تا سال ۲۰۲۴ مورد استفاده 

قرار خواهد داد.

بانک توسعه آســیایی پیش بینی تولید ناخالص 
داخلی »آسیای در حال توسعه« را کاهش داد.

به گزارش ایســنا به نقل از بیزنس، بانک توسعه 
آسیایی )ADB( پیش بینی رشد تولید ناخالص 
داخلی خود را از ۴.۳ درصد به ۴.۲ درصد در سال 
جاری در منطقه آسیای در حال توسعه به دلیل 
اقدامات قوی چین برای کووید-۱۹، جنگ روسیه 
و اوکراین و کاهش رشد جهانی کاهش داده است.

این بانک همچنین پیش بینی خود را برای سال 
آینده در همین منطقه از ۴.۹ درصد به ۴.۶ درصد 

کاهش داده است.
بانک توسعه آسیایی همچنین انتظارات تورمی 
خود را برای این منطقه از ۴.۵ درصد به ۴.۴ درصد 
در سال جاری کاهش داد اما آن را از چهار درصد 

به ۴.۲ درصد برای سال ۲۰۲۳ افزایش داد.
این بانک خاطرنشــان کرد: »ســخت تر شدن 

سیاست های پولی توســط بانک های مرکزی در 
ســطح جهان و منطقه، تهاجم طوالنی روسیه 
به اوکرایــن و قرنطینه های مکــرر در جمهوری 
خلق چین )PRC( روند بهبود آسیا از همه گیری 
کووید-۱۹ را کند می کند«. این ســازمان افزود: 
»محدودیت های تحــت رویکرد »کووید صفر«، 
همراه با مشکل بازار امالک، منجر به کاهش رتبه 

دیگری از چشم انداز رشد چین شده است.

در حال حاضر مخازن ســدهای پنجگانه تهران 
نسبت به سال گذشــته ۷۶ میلیون متر مکعب 
کسری دارند که این عدد گویای شرایط نامناسب 
منابع آبی تهران و به صــدا در آمدن زنگ خطر 

است.
حجم مخازن سدهای پنجگانه تهران در ۲۳ آذرماه 
۱۴۰۱، معــادل ۲۸۳ میلیــون مترمکعب بوده 
در حالی که در روز مشابه ســال ۱۴۰۰ این عدد 
معادل ۳۵۹ میلیون مترمکعب ثبت شده است که 
اختالف آن ۷۶ میلیون مترمکعب کسری مخزن 
را نشان می دهد. در سدهای امیرکبیر، لتیان، الر، 
طالقان و ماملو به ترتیب با کاهش حجم ۱۴، ۵، ۴، 
۲۴ و ۲۸ میلیون مترمکعبی نسبت به سال قبل 
مواجهیم. پیش بینی  بارش ها نیز تا امروز کمتر از 
میانگین و زیر نرمال بوده و همانطور که شاهدیم 
بعد از سامانه بارشی هفته گذشته تاکنون بارش 

قابل توجهی نیز اتفاق نیفتاده است.
میزان بارش ها از ابتدای ســال آبــی تاکنون ۳۱ 
میلی متر ثبت شده که این میزان در سال گذشته 

۴۷.۵ میلی متر بوده، بر این اساس میزان بارش ها 
نسبت به سال آبی قبل آن ۳۴ درصد و نسبت به 

بلندمدت ۵۵.۵ درصد کاهش یافته است.
علیرضا ارســطویی - مدیر دفتــر بهره برداری و 
نگهداری تاسیســات آبی و برقابی شــرکت آب 
منطقه ای تهران - در این رابطه اعالم کرد: ســال 
گذشــته نیز وضعیت مناســبی از نظــر ذخیره 
سدهای پنجگانه تهران نداشتیم، در تمام سدهای 
تحت پوشــش با کاهش در ورودی مخازن سدها 
مواجهیم، در مجموع شرایط برای هر پنج سد زیر 
حد نرمال و کمتر از میانگین اســت و تمام سدها 
شرایط مشابهی را نسبت به سال های قبل از نظر 

کاهش میزان آورد و بارندگی تجربه می کنند.
بــه گفتــه وی شــرکت های آب منطقــه ای 
تهران و آبفای اســتان تهران از ســال گذشــته 
برنامه ریزی هایــی را در ســطح دو شــرکت و 
وزارتخانه انجام دادند برای اینکه بتوانیم سال های 
خشک را پشــت ســر بگذاریم، برای این منظور 
برنامه ریزی های کوتاه مــدت، میان مدت و بلند 

مدت تدوین شده اســت. مدیر دفتر بهره برداری 
و نگهداری تاسیســات آبی و برقابی شرکت آب 
منطقه ای تهران اظهار کرد: مدیریت مخازن سدها 
و استفاده از تمام پتانسیل های آبی توسط شرکت 
آب منطقه ای تهران در دســتور کار قرار گرفته و 
امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته بتوانیم 
روزهای پایانی پاییز و زمســتان را نیز پشت سر 
بگذاریم. البته این شرایط تنها منوط به تهران نمی 
شــود چراکه اوضاع منابع آبی کشور نیز چندان 

مطلوب نیست.
آنطور که علی اکبر محرابیــان - وزیر نیرو اخیرا 
اعالم کرده هم اکنون بیش از ۶۰ درصد ظرفیت 
سدهای کشور خالی اســت، در چنین شرایطی 
مدیریت مصرف آب بیش از پیــش مورد تاکید 

قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: به منظور بهبود این شرایط، منتظر 
افزایش بارش ها در ماه های آتی هســتیم و امید 
اســت با تحقق این مهم، حجم ســدهای کشور 

افزایش یابد.

قیمت نفت در معامالت روز پنج شــنبه بازار آسیا 
تحت تاثیر صعــود ارزش دالر آمریــکا و تجدید 
نگرانی هــا پیرامون تقاضا برای ســوخت، کاهش 

پیدا کرد.
به گزارش ایســنا، بهای معامــالت نفت برنت ۶۴ 
سنت معادل ۰.۸ درصد کاهش یافت و به ۸۲ دالر 
و ۶۰ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت نفت 
آمریکا با ۷۴ سنت معادل یک درصد کاهش، به ۷۶ 
دالر و ۵۴ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص 
در پی افزایش قیمت دالر آمریکا کاهش پیدا کردند. 
دالر قویتر، تقاضا برای نفت را ضعیف می کند زیرا 
قیمت این کاال برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر 

می شود.
نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا شب 
گذشته تحت تاثیر افزایش بهای معامالت دیزل، با 

دو دالر در هر بشکه افزایش بسته شده بودند.
اما اظهارات جرم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا 
که روز چهارشنبه اعالم کرد بانک مرکزی نرخ بهره 
را سال آینده به میزان بیشتری افزایش خواهد داد؛ 

حتی اگر اقتصاد با رکود روبه رو شود، باعث نگرانی 
بازار نسبت به دورنمای تقاضا شد.

تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت »سی ام سی مارکتس« 
در این باره گفت: قیمت نفت در معامالت روز جاری 
با فشارهای کاهشی روبرو شــد زیرا بانک مرکزی 
آمریکا چشم انداز تحکیم بیشتر سیاست پولی خود 
را ترسیم کرد که باعث تجدید نگرانیها نسبت به رشد 
اقتصادی شد و در نتیجه، ارزش دالر آمریکا باال رفت 

و قیمت کاالها را کاهش داد.
همچنین، آمار اقتصادی چین برای نوامبر ضعیف تر از 
حد مطلوب بود و دورنمای تقاضا را تیره کرد. دومین 
اقتصاد بزرگ جهان با  کندی رشد تولید کارخانه ای و 

تداوم کاهش خرده فروشی، ضعیف تر شد.
عامل دیگری که باعث کاهش قیمت نفت شد، از 
سرگیری فعالیت بخشی از خط لوله »کی استون« 
پس از گذشــت یک هفته  از نشــت بیش از ۱۴ 
هزار بشــکه نفت از این خط لوله در ایالت کانزاس 
آمریکا بود که باعث تعطیلی آن شده بود. خط لوله 
»کی استون« شرکت »تی سی انرژی«، حدود ۶۲۰ 

هزار بشــکه در روز نفت کانادا را از آلبرتا به آمریکا 
منتقل می کند.

کاهش قیمت نفت با پیش بینی آژانس بین المللی 
انرژی که انتظار دارد تقاضای چین برای نفت پس 
از کاهش ۴۰۰ هزار بشکه در روز در سال میالدی 

جاری، سال آینده بهبود پیدا کند، محدود شد.
در این بین، آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا نشان 
داد ذخایر نفت آمریکا هفته گذشــته بیش از ۱۰ 
میلیون بشــکه افزایش پیدا کرده که بیشــترین 
افزایش از مارس ســال ۲۰۲۱ بوده اســت. ذخایر 
بنزین آمریکا در همین مدت به میزان ۴.۵ میلیون 
بشکه افزایش یافت و به ۲۲۳.۶ میلیون بشکه رسید 
و ذخایر سوختهای دیگر هم به میزان ۱.۴ میلیون 
بشکه افزایش یافت و به ۱۲۰.۲ میلیون بشکه رسید.

بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران اظهار کردند: 
ذخیره فرآورده های پاالیشی با ضعیف شدن تقاضای 
مصرف کننده نهایی به دلیل قیمت های باالی انرژی 
و افزایش صادرات فرآورده های پاالیشــی، رشــد 

چشمگیری پیدا کرد.

با کاهش رشــد تــورم آمریکا، فــدرال رزرو در صــدد تغییر 
هدف تورمی اســت. اما طیف های مختلــف اقتصاددان ها و 

سیاست مدارها بر سر عدد مطلوب اختالف دارند.
به گزارش بلومبرگ - نرخ تورم در ماه گذشــته کمتر از حد 
انتظار افزایش یافت و انتظار می رود در چند ســال آینده نیز 
کاهش یابد. این موضوع بــه اهمیت بحث هدف تورمی فدرال 
رزرو ایاالت متحده افزوده است. آیا بانک مرکزی باید نرخ تورم 
را در محدوده ۲ درصد حفظ کند یا در نرخ های باالتر، مثاًل ۳ 

درصد یا ۴ درصد دست نگه دارد.
اقتصاددان مشهور، اولیویه بلنشارد و سایرین، هدف ۴ درصدی 
را پیشنهاد کرده است. اگرچه مضرات نرخ تورم باالتر، به ویژه 

برای کارگران، بیشتر از مزایای آن است.
اســتدالل اصلی برای حفظ نــرخ باالتر منطقی اســت؛ زیرا 
تورم باالتر قیمت ها به معنای نرخ بهره اســمی بیشتر است. 
بنابراین زمانــی که رکود از راه برســد، فــدرال رزرو فرصت 
بهتری برای کاهش نرخ بهره خواهد داشــت، زیرا در آن حال، 

نرخ بهره اولیه فاصلــه زیادی با صفر دارد. اســتدالل دوم که 
معموالً موافقان به آن اشاره نمی کنند، این است که نرخ تورم 
باالتر، حقوق کارمندان رســمی دولت و دانشــگاه را کاهش 
می دهد. کارمندی غیرمولد را تصــور کنید که به خاطر ترس 
کارفرمایش از قوانین اســتخدامی، از خطــر اخراج گریخته 
و همچنان ســر کار خود می ماند. با تورم بیش تر، کارفرما به 
راحتی می تواند با عدم افزایش حقوق او، دســتمزد واقعیش 
را کاهش دهد؛ حتی ممکن است کارمند را به استعفا ترغیب 
 کند. اما در عین حال، کارفرما می تواند حقوق کارمندان مولد 

را افزایش دهد.
اما این استدالل همچنین به دالیل مشکل ساز بودن تورم باال 
اشاره می کند. مهم ترین دلیل، عدم افزایش خودکار دستمزدها 
همراه با افزایش تورم است. در اقتصاد، پول در دراز مدت خنثی 
است. دستمزدها در نهایت با سطح جدید قیمت ها هماهنگ 
می شوند. اما در واقعیت این اتفاق نمی افتد. کارگران مجبورند با 
رییس خود چانه زده و از او درخواست افزایش حقوق کنند. ولی 

در برخی موارد کارفرما او را تهدید به ترک کار کنند. می توان در 
مورد این فرآیند در زمان های عادی بحث و گفتگو کرد. اما اآلن 
در دوران عادی قرار نداریم. اآلن مشارکت نیروی کار در حال 
کاهش است؛ زمزمه هایی نیز در مورد پدیده »استعفای آرام« 

به گوش می رسد.
به عبارت دیگر، ممکن اســت بســیاری از کارگران چندان از 
وضعیت خود راضی نباشند. این خطر وجود دارد که آن ها، به 
جای چانه زنی برای دســتمزد باالتر، از کار خود استعفا داده، 
یا از وقت و انرژی الزم برای کارشــان کم کنند. موقعیت های 
زیادی وجود دارد که کارگران کم عالقه بــودن خود به کار را 

نشان دهند.
در برخی حوزه ها، نرخ تورم باالتر برای کارگران بهتر اســت. 
زمانی که رشد اقتصادی باال باشــد و مردم با با سرعت زیادی، 
شغل خود را تغییر دهند، کارمندانی که خروجی باالیی دارند، 
به طور مرتب افزایش حقوق دریافت خواهند کرد. یک شــغل 
بهتر معموالً دستمزد باالتری را به همراه دارد، به عالوه بازدهی 

باال باعث می شود کارفرما از خطراستعفای کارمندان آگاه باشد. 
بســیاری از کارفرمایان بدون اما و اگر، حقوق زیردستانشان 
را افزایش می دهند. اما امروزه، با کمبود گســترده نیروی کار 
مواجهیم. آگهی های اســتخدام در همه جا دیده می شود؛ از 

آن طرف نیز، دستمزدهای نسبت به تورم در حال کاهش اند.
توضیح این شرایط سخت است. اما ممکن است به خاطر نبود 
اطمینان از شرایط کســب و کار، کارفرمایان مایل به افزایش 
دستمزدها نباشــند. و اگر کمبود نیروی کار آنها را به افزایش 
دســتمزدها مجبور نکند، نرخ تورم باالتر نیــز این کار اثری 

نخواهند داشت.
به طور خالصه، یکی از اثرات اصلی تورم باالتر ممکن اســت 
کاهش دستمزد باشــد. همزمان نمی دانیم که آیا دستمزدها 

کاهش یافته، یا افزایش می یابند. پس چرا ریسک کنیم؟
جنبه دیگر قضیه، این است که رأی دهندگان از تورم متنفرند؛ 
به نظر می رســد مناظرات و دعواها بر سر تورم، سیاسی باشد. 
اقتصاددانان متمایل به دموکرات نسبت به اقتصاددانان متمایل 

به جمهوری خواه از یک هدف تورمی باالتر حمایت می کنند. 
آیا هدف تورمی ۴ درصد مناســب خواهد بود؟ شاید کسب و 
کارها گمان کنند که احساسات رای دهندگان یا غلبه سیاسی 
جمهوری خواهان، هدف تورمی را به ۲ درصد کاهش می دهد. 
این امر بــه کارفرمایان انگیزه می دهد کــه در برابر افزایش ۴ 
درصدی دستمزدها در واکنش به نرخ تورم ۴ درصدی مقاومت 
کنند. وزیر نیرو با بیان اینکه موجودی آب سدهای کشور ۳۹ تا 
۴۰ درصد است، افزود: با این میزان موجودی منابع آبی کشور، 
مدیریت مصرف آب بیش از پیش مــورد تاکید قرار می گیرد؛ 
بر همین اساس از ملت شریف ایران درخواست داریم همانند 

گذشته و بسیار جدی تر به این مهم توجه کنند.
به اعتقاد کاارشناسان، به نظر می رسد که وضعیت منابع آبی 
در کشور زنگ خطر را به صدا درآورده، هرچند در این شرایط 
نیازمند همکاری تمام مشترکان هســتیم اما انتظار می رود 
وزارت نیرو نیز مدیریت جدی تری در این بخش داشته باشد تا 

با چالش های بیشتر مواجه نشویم.

پیش بینی اقتصاد آسیایارانه، کلید تشویق برای خرید خودروی الکتریکی

نفت به مسیر کاهش قیمت بازگشتآب در تهران از خط قرمز عبور 

دعوای فدرال رزرو برای افزایش انتظارات تورمی
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آیا فرمول جدیِد بهره وری 
در دستور کار قرار می گیرد؟

افزایش حقوق 
سال بعد در ابهام

 خودروسازان در 
واردات خودرو 
میدان دار شده اند

چرا بورس 
صعودی شد؟

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

دالیل رشد 
سپرده های بانکی

در آمار ارایه شده برای مانده 
کل سپرده ها تفکیکی انجام 
نشده است. یعنی مشخص 
 نشــده اســت ایــن مانده 
حساب ها مربوط به حساب های بلندمدت است 
یا حساب های جاری.  باید توجه داشته باشیم که 
پول سپرده شده در بانک بلند مدت بوده است یا 
کوتاه مدت. در صورتی که پول ســپرده شده در 
بانک تبدیل به سپرده جاری شده باشد، می توان 
گفت علت آن شرایط تورمی در کشور است. اما در 

صورتی که تبدیل...

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 

2متن کامل  د ر صفحه 3
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تهران، بدترین استان از 
نظر امنیت سرمایه گذاری

ورق ارز 
برمی گردد؟

مانده کل سپرده ها در پایان آبان ماه 1401، نسبت به سال گذشته 32 درصد بیشتر شد

رشد  مانده  سپرده های  بانکی
صفحه2

صفحه2

روند   افزایشی  اجاره بها

اجاره بها   در آبان ماه  1401  
نسبت   به   سال   قبل    8 / 39   رشد   داشت

شــاخص کل امنیت ســرمایه گذاری در ایران در 
سال ۱۴۰۰، با ۰.۱۴ بهبود نســبت به سال ۹۹ به 
۶.۱۶ رسیده است. در این ســال نماگر »عملکرد 
دولت« و مولفه »اعمال نفــوذ و تبانی در معامالت 
ادارات« بدتریــن نماگر و مولفه ارزیابی شــده اند. 
مرکز پژوهش های مجلــس نتایج پیمایش امنیت 
سرمایه گذاری در ایران برای سال ۱۴۰۰ را منتشر 
کرده است. این گزارش بر اساس داده های آماری و 
پیمایش از حدود ۳۱ هزار فعال اقتصادی سراســر 
کشور، وضعیت »امنیت سرمایه گذاری در ایران « 
طی سال ۱۴۰۰ را به تفکیک ۳۱ استان ، ۳۸ مؤلفه ، 
۷ نماگر و ۹ حوزه کسب وکار نشان می دهد . شاخص 
کل امنیت سرمایه گذاری در ایران برای سال ۱۴۰۰ 

مقدار ۶.۱۶ از ۱۰...

از نگاه تحلیلگران ارزی بازار ارز در شرایط فعلی از یک 
سفر ترسیده که آن هم سفر گروسی است. این دسته 
از معامله گران مدعی بودند سفر گروسی می تواند 
ورق را در بازار دالر برگرداند. به گزارش اقتصادنیوز ، 
بررسی هسته مرکزی بازار ارز تهران نشان می دهد 
که قیمت دالر چهارشنبه هفته پیش اصالح شد. عده 
ای از معامله گران معتقدند خبر محمد اسالمی مبنی 
بر سفر نمایندگان آژانس به ایران تا حدوی مثل آب 
روی آتش عمل کرد و موجب شد قدرت معامله گران 
کاهشی بیشتر شود و از سرعت افزایش قیمت دالر 
کاسته شود. گفته می شود در واکنش به خبر غافلگیر 
کننده محمد اسالمی فشار فروشنده ها به بازار بیشتر 
شد و خریداران با احتیاط در بازار حرکت کردند. از 

نگاه تحلیلگران ارزی...



اقتصاد2
ایران

چرا سرعت واگذاری ها به بخش 
تعاون باید بیشتر شود؟

با وجــود تاکیــد قانون سیاســت های کلی 
اصــل ۴۴ دربــاره واگذاری هــای دولتی به 
بخش تعاون، متأســفانه ســبک واگذاری ها 
در ســال های گذشــته به گونــه ای نبوده 
کــه بخــش تعــاون از آن بهره مند شــود 
و این امر موجب شــده تعاونی هــا در عمل 
 امــکان رقابت با بخش خصوصــی و عمومی 

را نداشته باشند.
به گــزارش ایســنا، کارشناســان بــر این 
باورنــد بــا توجه بــه آنکــه بیــش از ۷۰ 
 درصــد اقتصــاد کشــور، دولتــی اســت، 
بــه منظــور افزایــش ســهم بخش هــای 
غیردولتــی بایــد کوچک ســازی دولــت 
اتفــاق بیفتــد و واگذاری هــای دولتــی 
 بــه نفــع بخش هــای تعاونــی و خصوصی 

صورت پذیرد.
براســاس گزارش هــا ســهم فعلــی بخش 
تعــاون در اقتصــاد بیــن ۳.۵ تــا ۸ درصد  
برآورد می شــود در حالی کــه بخش تعاون 
تا پایان برنامه پنجم توســعه باید به ســهم 
۲۵ درصدی می رســید ولی این امر به دلیل 
دولتی بــودن اقتصــاد، عدم بــاور به بخش 
تعاون، عدم اجرای کامل سیاســت های کلی 
اصل ۴۴ به ویژه در خصوص توسعه و تقویت 
بخش تعاون و عــدم واگذاری ها بــا اولویت 
بخش تعاون محقق نشــده و طی ســالیان 
 گذشــته، بخش مردمی تعاون رشد مناسبی 

نداشته است.
در همین راستا سید صولت مرتضوی - وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سیاست وزارت 
تعاون، را عبــور از بنگاه داری و رســیدن به 
ســهام داری و توســعه تعاون عنوان کرده و 
معتقد است: بر اســاس تجربه، بخش دولتی 
قادر بــه مدیریت شــرکت داری نیســت و 
بخشــی از دارایی ها و کارخانه ها باید با هدف 
متعادل ســازی منابع و مصارف به تعاونی ها 
واگذار شــود چراکه ۹۰ درصد ســود سهام 
شرکت ها بین سهام داران و مردم توزیع شده 

است.
وی پیشــتر و در جلســه رأی اعتمــاد و 
دفــاع از برنامه هــای خــود در مجلــس 
گفتــه بود:"قانــون اساســی جمهــوری 
 اســامی ایــران تکالیفی در حــوزه تعاونی 
برای همه ایجاد کرده اســت، از سوی دیگر 
سیاست های اباغی مقام معظم رهبری هم 
به موضــوع تعاونی ها تاکید کرده اســت لذا 
در حــوزه تعاونی ها چاره ای جز تســریع در 
 واگذاری شــرکت های دولتی بــه تعاونی ها 

نداریم.
مرتضوی، توســعه و توانمندسازی تعاونی ها 
و فراهم کردن زیرســاخت ها بــرای جبران 
عقــب ماندگــی بخــش تعــاون و افزایش 
ســهم تعاون در اقتصاد را به عنــوان یکی از 
 برنامه های اساســی خــود در وزارت تعاون

 اعام کرد.
بر اســاس اصــل ۴۴ قانون اساســی، نظام 
اقتصادی ایران بر پایه ســه بخــش دولتی، 
تعاونی و خصوصی برنامه ریزی شــده است. 
در بند )ج( سیاستهای کلی اصل ۴۴، توسعه 
بخش های غیردولتــی از طریــق واگذاری 
فعالیت هــا و بنگاه های دولتی مورد اشــاره 
قرار گرفتــه و بــه اختصــاص ۳۰ درصد از 
درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های 
 فراگیر ملــی به  منظــور فقرزدایــی تاکید 

شده است. 
همچنیــن واگــذاری ۸۰ درصد از ســهام 
بنگاه هــای دولتیمــول صــدر اصــل ۴۴ 
بــه بخش هــای خصوصــی، شــرکت های 
تعاونی ســهامی عام و بنگاه هــای عمومی 
 غیردولتــی بــا رعایــت شــرایطی مجــاز

 اعام شده است.

خبر

امنیــت  کل  شــاخص 
ســرمایه گذاری در ایران 
در ســال 1۴۰۰، با ۰.1۴ 
بهبود نسبت به سال ۹۹ به 
6.16 رسیده است. در این 
سال نماگر »عملکرد دولت« و مولفه »اعمال نفوذ 
و تبانی در معامات ادارات« بدترین نماگر و مولفه 

ارزیابی شده اند.
مرکز پژوهش های مجلــس نتایج پیمایش امنیت 
سرمایه گذاری در ایران برای سال 1۴۰۰ را منتشر 
کرده است. این گزارش بر اساس داده های آماری 
و پیمایش از حدود ۳1 هزار فعال اقتصادی سراسر 
کشور، وضعیت »امنیت سرمایه گذاری در ایران « 
طی سال 1۴۰۰ را به تفکیک ۳1 استان ، ۳۸ مؤلفه 
، ۷ نماگر و ۹ حوزه کســب وکار نشــان می دهد . 
شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران برای 
ســال 1۴۰۰ مقدار 6.16 از 1۰) بدتر ین حالت( 
سنجیده شده اســت. این شاخص در سال 1۳۹۹ 
مقدار ۳۰ .6 ، در سال 1۳۹۸ کمّیت 6.۰۳ و برای 
ســال 1۳۹۷ کّمیت 6.۲۷ را اتخاذ کرده است که 
نشــان می دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در 
سال 1۴۰۰ نسبت به ســال قبل از آن مناسب تر 
شده است. در سال 1۴۰۰ نیز همانند سال 1۳۹۹ 
هر دو نماگر عملکرد دولــت و ثبات اقتصاد کان 

به ترتیب نامناســبترین نماگرها ارزیابی شده اند 
درحالیکه در ســال 1۳۹۸ ،نماگر عملکرد دولت 
نامناسب ترین نماگر بوده و نماگر تضمین حقوق 
مالکیت در جایگاه دوم نامناسبترین نماگرها قرار 
داشته اســت و نماگر ثبات اقتصاد کان در رتبه 
چهارم نماگرهای نامناسب در آن سال قرار گرفته 
بوده است؛ به عبارتی با توجه به وضعیت نامناسبتر 
نماگر ثبات اقتصاد کان کــه در آن، مؤلفه های 

آماری »ثبات شــاخص تورم مصــرف کننده« و 
»ثبات نرخ ارز« به همراه مؤلفه پیمایشــی »ثبات 
قیمت مواد اولیه« مورد ســنجش قرار میگیرند، 
در سالهای 1۴۰۰ و 1۳۹۹ نسبت به سال 1۳۹۸ 
 ،ایــن نماگر به جایــگاه دومین نماگر نامناســب

 رسیده است.
براســاس نتایج این مطالعه ، برای ســال 1۴۰۰ 
نیز همانند ســال 1۳۹۹ ، مجددا از بین ۹ حوزه 

فعالیــت اقتصــادی، حــوزه معدن بــه جز نفت 
و گاز مناســب ترین ارزیابی و حــوزه ارتباطات و 
توزیع )حمل و نقــل، انبارداری، عمده فروشــی 
و خرده فروشــی) نامناســب تریــن ارزیابی را از 
وضعیت امنیت ســرمایه گذاری داشــته است . 
براســاس ارزیابی فعاالــن اقتصادی مشــارکت 
کننــده در چهــار پیمایش فصلی ســال 1۴۰۰ 
،براساس میانگین ســالیانه، نامناسبترین مؤلفه 
هــای امنیت ســرمایه گــذاری و مناســبترین 
 مؤلفه هــای ارزیابی شــده بــه ترتیــب عبارت 

بودند از:
همچنین در ســال 1۴۰۰ نامناســبترین مؤلفه 
امنیت ســرمایه گذاری که فعــاالن اقتصادی را 
بیــش از همه آزار میدهــد مؤلفه »اعمــال نفوذ 
و تبانــی در معامــات ادارات « بــوده اســت و 
مؤلفــه «عمل مســئوالن ملــی به وعــده های 
اقتصادی داده شــده « در جایگاه دوم نا مناســب 
ترین مؤلفه هــا قرار گرفته اســت و بعــد از آن 
 مؤلفــه »عمــل مســئوالن اســتانی و محلی به 
وعده های اقتصادی داده شــده« در جایگاه سوم 

قرار گرفته است.
همچنیــن وضعیت امنیت ســرمایه گــذاری به 
تفکیک اســتان های کشور نیز نشــان می دهد 
که تهــران بدترین و خراســان جنوبــی بهترین 
 وضعیت را در میان اســتان های کشور در امنیت 

سرمایه گذاری دارند.

شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران برای سال  1400 بهبود یافت

تهران،بدتریناستانازنظرامنیتسرمایهگذاری

افزایش حقوق سال بعد در ابهام
آیا فرمول جدیِد بهره وری در 

دستور کار قرار می گیرد؟
هنوز میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان 

در الیحه بودجه ی سال بعد مشخص نیست.
ابتدا صحبت از بیست درصد بود و همین رقم در 
متن پیش نویس الیحه بودجه 1۴۰۲ گنجانده شد؛ 
اما در آخرین نشست هیات دولت برای جمع بندی 
الیحه ی بودجه که چهارشــنبه هفته ی گذشته 
برگزار شد، این درصد افزایش از متن الیحه حذف 
شد؛ رئیس جمهور به یک تیم از دولتی ها فرصت 
داد تا فرمول هایی برای افزایش حقوق براســاس 

»بهره وری و کیفیت کار و خدمات« ارائه دهند.
همین امر موجب شــد تا میزان افزایش حقوق 
در ســال آینده در هاله ای از ابهام فرو برود؛ ضمن 
اینکه افزایش حقوق براساس بهره وری و کیفیت، 
به هیچ وجه مطلوب جامعه ی هدف و مزدبگیران 
شاغل و بازنشسته نیســت؛ محمدی یک معلم 
رسمی می گوید: مزد براساس بهره وری به معنای 
این است که دســت دســتگاه ها برای پرداخت 
دلبخواه باز باشد و با اعمال سلیقه ای افزایش، بیش 
از همیشه »عدالت در پرداخت« زیر سوال خواهد 
رفت. اظهارات اخیر مدیران دولتی نیز این شائبه را 
تقویت می کند؛ روز ۲۲ آذر؛ لطیفی رئیس سازمان 
امور اداری و استخدامی کشور در این رابطه گفت: 
هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان 
در الیحه بودجه نهایی نشده اما فرمول جدیدی 
برای این کار پیشنهاد شده و در حال بحث و بررسی 
است تا بتوانیم بر اساس بهره وری دستگاه و نیروی 

انسانی، حقوق ها را افزایش دهیم.
محمدی با اســتناد به این اظهارات می گوید: به 
نظرشان کدام دستگاه  بهره ور است یا چه کارمندی 
با چه مختصاتی، کیفیت و بهره وری بیشــتری 
دارد؛ تکلیف بازنشستگان چه می شود؛ آن ها که 
دیگر مشــمول فرمول بهره وری نمی شوند؛ اینها 

سواالتی ست که باید پاسخ دهند.
او اضافه می کند: براساس قانون مدیریت خدمات 
کشوری که همه ی کارمندان شاغل و بازنشسته  
مشمول آن هستند، افزایش حقوق سالیانه بایستی 
متناســب با نرخ تورم صورت بگیرد؛ حاال معلوم 
نیست این بهره وری از کجا آمده و قرار است دوباره 
چقدر تبعیض مزدی را افزایش دهد؛ البد آن هایی 

که خودی ترند، بهره ورترند!

نماینده مجلس:
 خودروسازان در واردات خودرو 

میدان دار شده اند
 یک عضو کمیسیون امور داخلی در مجلس شورای 
اســامی، تاکید کرد: در واردات خودرو همچنان 
انحصار به دست خودروسازان سپرده شده است 
و با ادامه این روند قیمت خودرو روند افزایشی را 

طی خواهد کرد
جال رشیدی کوچی، با اشــاره به وضعیت بازار 
خودرو، بیان کرد: مجلس برای ســاماندهی بازار 
خودرو قانون تصویب کرد و انتظار می رفت آئین 
نامه آن به گونه ای تنظیم می شد تا قدرت رقابت در 
بازار خودرو ایجاد کند نه اینکه انحصارگرایی را در 
این بازار تقویت کند. دلیل اینکه این روزها شاهدیم 
که قیمت خودرو در حال افزایش است این است 
که همچنان در بر روی پاشنه قبلی خود می چرخد.
وی در ادامه اظهــار کرد: همچنان تقاضــا در بازار 
خودرو باال و عرضه پایین است، انحصار نیز در دست 
خودروسازان اســت. آئین نامه ای که برای واردات 
خودرو نوشته شده است باز هم اختیار واردات را به 
خودروسازان داده اســت. حداقل واردات خودرو تا 
ســقف 1۰ هزار دالر در اختیار خودروسازان است و 
امروز مجددا خودروسازان داخلی در واردات میدان دار 
شده اند. حداقل سه شرکتی که برای واردات خودرو 
تایید شده اند زیرمجموعه سایپا هستند. نماینده مردم 
مرودشت در مجلس شورای اسامی، تصریح کرد: با 
ادامه این روند راه به جایی برای ساماندهی بازار خودرو 
نخواهیم برد بلکه باید قیمت خودرو را کنترل کنیم. 
برای اینکه قیمت ها نیز واقعی شوند باید میزان عرضه 
خودرو را افزایش دهیم. تا زمانــی که میزان عرضه 
خودرو افزایش پیدا نکند همچنان قیمت خودرو روند 

افزایشی را طی خواهد کرد.
رشــیدی کوچی در پایان تاکید کرد: زمانی که 
ما کف اخــذ تعرفه از خودروهــای وارداتی را ۵۰ 
درصد در نظر گرفته ایم قطعا قیمت ها تغییری 
نخواهد کرد. امروز تعرفــه واردات یک خودروی 
1۰ هزار دالری - اگر دالر را ۳۰ هزار تومن در نظر 
بگیریم- حدود ۵۰۰ میلیون تومان می شود. یعنی 
بازهم خودروی وارداتی با نرخ خودروهای داخلی 
تفاوت زیادی دارد تازه اگر این میزان تعرفه باشد. 
ما امروز خودروی 1۰ هزار دالری را در کشور بالغ بر 
۴۰ هزار دالر می فروشیم. مادامی که این ضعف ها 

اصاح نشود مشکلی حل نخواهد شد
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عضو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران می گوید 
تحلیل وضعیــت عواملی که در روزهای گذشــته به 
افزایش قیمت ارز در بازار منجر شده بود، نشان می دهد 

که نرخ ارز در هفته آینده نزولی می شود.
علی شریعتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: یکی 
از موضوعاتی که متاسفانه در اقتصاد ایران به تثبیت 
رسیده این است که قیمت ارز به یک موضوع سیاسی 
تبدیل شده است و در بســیاری از موارد، آنچه که به 
افزایش قیمت ارز یا تاطم در این بازار منجر می شود، 
عواملی بیرون از بازار و اقتصاد اســت. از سوی دیگر به 
درست یا به غلط، نرخ ارز در اقتصاد ایران به یک دماسنج 
تبدیل شده که بسیاری از افراد جامعه صرف نظر از اینکه 
کارشان به ارز گره خورده یا نه، تصمیمات خود را با توجه 

به وضعیت نرخ می گیرند.
وی ادامه داد: در اقتصاد ایران، چه فردی که صرفا قصد 
خرید کاالیی مانند تبلت را دارد یا در سطحی باالتر قصد 
فعالیت اقتصادی دارد، با توجه به نرخ ارز تصمیم گیری 

می کند. هرچند قیمت کاالهایــی مانند طا یا حتی 
خودرو نیز به نوعی وضعیت اقتصاد را نشــان می دهد 
اما در نهایت تمام تحلیل ها باز هم به سمت قیمت دالر 
می رود. عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به روند افزایشی 
قیمت ارز در روزهای گذشته، بیان کرد: به نظر می رسد 
چرایی این افزایش قیمت در کوتاه مدت را باید تحت 
تاثیر چند عامل بررسی کرد. نخست نوعی همدستی 
میان کاسبان تحریم و گروهی که نفع اصلی شان در 
نوسان گیری در بازار ارز است. این همکاری مانند آنچه 
در روزهای گذشته اتفاق افتاد، بعضا باعث می شود نرخ 
ارز ظرف چند روز ناگهان دو تا سه هزار تومان افزایش 
پیدا کند، این در حالی است که در عرصه واقعی اتفاق 
جدید و مهمی رخ نداده که شاهد این افزایش قیمت 
باشــیم. عامل دیگر را باید در بانک مرکزی جست و 
جو کرد. شریعتی ادامه داد: ما در دولت قبل شاهد آن 
بودیم که یک دیدگاه در بانک مرکزی محوریت پیدا 
کرد با رویکرد که بازار ارز برای دولت اســت و معاونت 

ارزی بانک مرکزی نقشی بسیار مهم در این حوزه ایفا 
می کند. همین روال ادامه پیدا کرده و سیاست هایی که 
در این معاونت نهایی می شود، می تواند به عاملی برای 
تاطم های ارزی تبدیل شود. شاید محدودیت منابع 
ارزی بانک مرکزی در مدیریت بازار در این حوزه یکی از 
عوامل باشد اما از سوی دیگر سیاستی که معاونت سابق 
ارزی بانک مرکزی داشت، بعضا چه با سیاست های کان 
و چه در همکاری با فعاالن اقتصادی ناهماهنگی هایی 
را به وجود می آورد که خود عاملی برای افزایش قیمت 
ارز بــود. جابجایی صورت گرفتــه در بانک مرکزی و 
معرفی معاون جدید ارزی این نهاد می تواند به افزایش 
هماهنگی ها در این حوزه کمک کند. با آمدن معاون 
جدید ارزی و تجربیاتی که ایشان در حوزه های مختلف 
بانکی داشته اند، این امید به وجود آمده که در این بخش 

گشایش جدیدی به وجود بیاید.
وی با اشــاره به نزولی شــدن قیمت ارز در بازار روز 
چهارشنبه، تصریح کرد: در کنار سیگنالی که جابجایی 

در بانک مرکزی به بازار می دهد، برخورد با حساب های 
بانکی مشکوک و نظارت بر این بازار از یک سو و تغییراتی 
که در کشورهای همسایه مانندن دستورالعمل ارزی 
اخیر طالبان که معامله فردایی را نرخ ارز را ممنوع کرده 
از سوی دیگر می تواند بر بازار ارز ما تاثیر مثبت بگذارد 
و احتماال در هفته آینده شاهد کاهشی شدن نرخ ارز و 
جبران افزایش های ثبت شده در روزهای اخیر خواهیم 
بود. این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: البته این توقع 
که بدون مشخص شدن سرنوشت تحریم ها و برجام و 
عضویت در اف ای تی اف، ناگهان قیمت ارز به شــکل 
قابل توجهی کاهش پیدا کند از واقعیت به دور خواهد 
بود اما گام هایی که در داخل برای افزایش شفافیت در 
اقتصاد برداشته شــده و البته جابجایی اخیر در بانک 
مرکزی که می تواند به افزایش هماهنگی ها میان تصمیم 
گیران بازار ارز منجر شود از سوی دیگر، می توانند به 
 جلوگیری از تاطم های تازه و افزایش ناگهانی قیمت ارز 

کمک کنندشده است.

افزایش فایل های فروش در بازار مسکن بیش از هر چیز 
ناشی از هیجان قیمتی حاکم بر بازار ارز است.

به گزاش اقتصاد نیوز بازار مسکن پایتخت در روزهای 
اخیر با افزایش عرضه مواجه شــده است. این افزایش 
عرضه هم از سوی مالکان واحدهای چندساله و هم از 

سوی سازنده ها صورت گرفته است.
اگرچه افزایش فایل های فروش مســکن آن قدر زیاد 

نیست که بتوان آن را مقدمه فاز جدیدی از بازار توصیف 
کرد، اما به نظر می رسد فروشندگان بالقوه آپارتمان های 
مسکونی با نگاه به تغییرات افزایشی قیمت ارز که پس 
از یک دوره کوتاه مدت ثبات، اخیرا دوباره از سر گرفته 
شده، با اعام قیمت های پیشنهادی جدید وارد بازار 

مسکن شده اند.
افزایش فایل های فروش در بازار مسکن بیش از هر چیز 

ناشی از هیجان قیمتی حاکم بر بازار ارز است. این گزاره 
را واسطه های ملکی عنوان می کنند و اعتقاد دارند اگر 
باال و پایین در بازار ارز رخ نمی داد، فروشنده ها انگیزه 

کافی برای حضور در بازار مسکن را پیدا نمی کردند.
گروهی از مالکان در ماه های اخیر در نقش فروشنده 
بالقوه در بازار مســکن ظاهر شــدند؛ به این معنا که 
بیرون بازار ایستاده و نظاره گر و منتظر بهترین فرصت 

برای فروش ملک خود با باالترین قیمت ممکن بودند. 
گروهی از آنها نیز بعضا فایل های خود را عرضه کردند 
تا از حدود ارزش واقعی ملک خود مطلع شوند، اما در 
نشست و مذاکره حاضر نمی شدند. اما به گفته واسطه ها 
بخشی از افزایش فایل اخیر ناشی از جدی شدن تصمیم 
 به فروش این گروه از مالکان همزمان با صعود دوباره نرخ 

دالر است.

از نگاه تحلیلگران ارزی بازار ارز در شرایط فعلی از 
یک سفر ترسیده که آن هم سفر گروسی است. این 
دسته از معامله گران مدعی بودند سفر گروسی می 

تواند ورق را در بازار دالر برگرداند.
به گزارش اقتصادنیوز ، بررسی هسته مرکزی بازار 
ارز تهران نشان می دهد که قیمت دالر چهارشنبه 

هفته پیش اصاح شد.
عده ای از معامله گران معتقدند خبر محمد اسامی 
مبنی بر سفر نمایندگان آژانس به ایران تا حدوی 
مثل آب روی آتش عمل کرد و موجب شــد قدرت 
معامله گران کاهشی بیشتر شود و از سرعت افزایش 

قیمت دالر کاسته شود.
گفته می شــود در واکنش به خبر غافلگیر کننده 
محمد اسامی فشار فروشنده ها به بازار بیشتر شد 

و خریداران با احتیاط در بازار حرکت کردند.
از نگاه تحلیلگران ارزی بازار ارز در شرایط فعلی از 

یک سفر ترسیده که آن هم سفر گروسی است. این 
دسته از معامله گران مدعی بودند سفر گروسی می 

تواند ورق را در بازار دالر برگرداند.
البته چهارشــنبه هفته پیش قیمت دالر در هرات 
و ســلیمانیه هم نزولی بود و همین امر زمینه ساز 

عقبگرد اسکناس آمریکایی در تهران شد.
عده ای از معامله گران باور دارند در صورتی که امروز 
نرخ دالر در بازارهای همســایه مانند روز گذشته 
پایین برود قدرت بازیگران ارزی تهران برای صعود 

کاهش خواهد یافت.

امید دالر تهران به امارات
با این حال نرخ حواله درهم همچنان قدرت نمایی 
می کند. عده ای معامله گران باور دارند انتظارات 
برای اسکناس آمریکایی در تهران با توجه به قیمت 

درهم همچنان صعودی است.

یک کارشناس بازار ســرمایه دالیلی که باعث صعود این بازار در 
روزهای اخیر شده است را تشریح کرد.

روزبه شریعتی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه بازار سرمایه 
 p/e :در چند ماه اخیر شــرایط ارزنده ای داشته است، اظهار کرد
فوروارد بازار به پنج واحد رســیده بود که در چندین ماه گذشته 
بی سابقه بوده است. P/E TTM بازار نیز همین شرایط را داشت اما 
ریسک های اقتصادی و سیاسی باعث می شود که بازار اصطاحا 
P/E نگیرد. برای مثال سهام دار می داند دولت کسری بودجه دارد 
و یکی از محل های تامین این کسری بازار سرمایه و فروش سهم 

است؛ به همین دلیل اقدام به خرید سهم نمی کرد.

وی با اشــاره به افزایش نــرخ دالر گفت: یکی دیگــر از عواملی 
که جلوی صعود بــازار ســرمایه را می گرفت قیمــت دالر بود. 
درواقع ذهنیت بازار ســرمایه این بود دالر در محدوده ۳۳ تا ۳۴ 
هزار تومان ثابت می ماند  و تا پایان ســال باالتــر نخواهد رفت؛ 
کســی گمان نمی کرد این رشــد در نرخ دالر رخ دهــد. به نظر 
 من افزایش قیمــت دالر به بیش از ۳۵ هــزار تومان فرای انتظار 

سرمایه گذاران بود.
این کارشــناس بازار ســرمایه درمــورد نرخ بهره نیــز توضیح 
داد: یکی دیگــر از عوامل، افزایــش نرخ بهره بود که سیاســت 
انقباضی بانک مرکزی محسوب می شــود. هرچند بانک مرکزی 

هفته گذشــته خاف رویه همیشــگی رفتار کرد و از سیاســت 
انقباضی عقب کشــید؛ اتفاقی که به افزایــش ترازنامه بانک ها 
 و افزایش نقدینگی کل کشــور منجر می شــود امــا این بانک 

راه چاره ای نداشت.
شــریعتی ادامــه داد: بازار ســرمایه هم بــا این عوامــل توجه 
می کرد تا اینکه دالر از ســقف خــود با هیجــان باالیی فاصله 
گرفت، اتفاقــی که دامنه آن بــه دالر نیمایی هم رســید و دالر 
نیما به محدوده ۲۹ هزار تومان رســید. باید بــه این نکته توجه 
کرد که فاصلــه بین دالر نیمــا و دالر آزاد نمی توانــد زیاد باقی 
بمانــد و ســرمایه گذاران می داننــد هرچقــدر ایــن فاصلــه 

بیشــتر شــود، شــرکت ها برای فــروش ارز در ســامانه نیما 
 تعجیل نمی کننــد و عما عرضــه ارز در ســامانه نیما کاهش

 می یابد.
وی تاکید کــرد: به همیــن دلیــل دالر نیما هــم خواه ناخواه 
باید افزایــش یابد  و بــا دالر آزاد فاصله منطقی پیــدا کند. این 
موضوع باعث می شــود همه اتفاقاتــی که باعث رخــوت بازار 
ســرمایه یا نخریدن ســهم شــده بود، کنار رود. اکنون کاهش 
تولید برخی شــرکت ها به دلیل قطعی گاز با افزایش قیمت دالر 
 جبران می شود. از طرف دیگر فروشــنده های حقوق هم کمی 

دست نگه داشته اند.

برای رهن کامل یک خانه کم متراژ در مرکز تهران، 
به سرمایه ای حداقل ۴۰۰ میلیون تومانی نیاز است. 
به گزارش اقتصادنیوز، برای اجاره یک خانه کم متراژ 
و در محدوده ۵۰ تا ۷۰ متر واقــع در مرکز تهران 

چقدر بودجه الزم است؟
براساس گزارش تحوالت اجاره بهای مسکن بانک 
مرکزی در آبان ماه، شاخص کرایه مسکن اجاره ای 
در شهر تهران و کل مناطق شهری در آبان ماه سال 
1۴۰1 نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۸ / ۳۹ و 

۰ / ۴۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
بررســی فایل های عرضه شده در ســایت خرید 
و فروش مســکن آناین نشــان می دهد که برای 
رهن کامل یک خانه کم متــراژ در مرکز تهران، به 

سرمایه ای حداقل ۴۰۰ میلیون تومانی نیاز است.
یک مشاور اماک در منطقه 6 به اکوایران می گوید، 
با توجه بــه وضعیت اقتصادی، مالکان نســبت به 

چندماه اخیر قیمــت اجاره و رهــن ملک خود را 
افزایش داده اند.

به گفته وی، بــرای رهن کامل یک خانه نوســاز 
کم متراژ ۵۰ تا 6۰ متری در این منطقه، باید ۵۰۰ تا 

۷۰۰ میلیون تومان در نظر گرفت.
البته گاهی وضعیت بازار غیر منطقی می شــود و 
شاهد این هستیم که مالک یک آپارتمان 6۰ متری 
با ســن بنای باال واقع در طبقه ۴ و بدون آسانسور، 
همین مقدار را  در نظر می گیرد. بر اساس بررسی 
ها، برای اجاره یک خانه ۵۰ متری در یوسف آباد، 
۷ میلیون تومان اجــاره و11۰ میلیون تومان رهن 

الزم است.
همچنین در این محله، بــرای  اجاره یک خانه 6۰ 
متری زیر همکف با عمر بنای ۳۰ سال، ۳ میلیون 
تومان اجاره و ۳۰۰ میلیون تومان رهن پیشــنهاد 

شده است. 

عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

قیمت دالر در هفته آینده نزولی خواهد بود؟

فروشنده در بازار مسکن زیاد شد

ورق در بازار ارز بر می گردد؟

بازار دالر غافلگیر شد

چرا بورس صعودی شد؟

اجاره بها در آبان ماه 1401 نسبت به سال قبل  8 / 39 رشد داشت

روند افزایشی اجاره بها

گروه اقتصاد ایران وجهان
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دالیل رشد سپرده های بانکی
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

در آمار ارایه شده برای مانده کل سپرده ها تفکیکی انجام نشده است. یعنی مشخص نشده است این مانده حساب ها مربوط به حساب های بلندمدت است یا حساب های جاری.  باید توجه داشته باشیم که پول سپرده 
شده در بانک بلند مدت بوده است یا کوتاه مدت. در صورتی که پول سپرده شده در بانک تبدیل به سپرده جاری شده باشد، می توان گفت علت آن شرایط تورمی در کشور است. اما در صورتی که تبدیل به شبه پول و 
بلند مدت شده باشد باید دالیل آن را بررسی کرد.  به هر حال، این آمار نشان می دهد پول هایی که از بورس خارج شده در پارکینگ موقت بانکها انتقال پیدا کرده است. به عبارتی دلیل افزایش سپرده های بانکی، خروج 

پول ها از بازار بورس است. در حال حاضر پول مردم در بورس کاهش یافته و رو به نزول است. زمانی که مردم با شکست بورس مواجه شدند پول ها را برای نگهداری و سرمایه گذاری در دیگر بازارها وارد بانکها کردند.
به احتمال زیاد اگر آمار مانده پول در بانکها در آذرماه داده شود، خواهیم دید منابع ذکر شده در بازارهای ارز و سکه ورود کرده اند. مردم برای خرید ارز و سکه پول های پارک شده در بانکها را خارج کرده اند. با این حرکت 

هم در مدتی که پول در بانکها مانده سود دریافت کرده اند و هم با وارد کردن آنی این پول ها به بازارهای دیگر به سود می رسند. به عبارتی بازی دور سر برد برای دارندگان این پول ها محسوب می شود. 
در دو هفته اخیر شاهد بودیم که تقاضا در بازار ارز و سکه افزایش یافته است. یعنی پول ها به این بازارها هدایت شدند. از طرفی دیگر بسیاری از صاحبان منابع، این چول ها را برای خرید ملک در دیگر کشورها هزینه 
می کنند. گزینه واریز ریالی در ایران که  از سوی فروشندگان ملک در کشورهای دیگر برای ایرانیان فراهم شــده این امکان را می دهد که مردم از پول های خود برای سرمایه گذاری در دیگر کشورها استفاده کنند. 
 این شرکت ها فقط برای تسویه از منابع ارزی استفاده می کنند. این اتفاقات در مجموع منجر به کمبود منابع در بانکها و به دنبال آن افزایش تورم و رشد پایه پولی در کشور می شود. چراکه بانکها نمی توانند بر روی 

پول هایی که در بانک وجود دارد حساب باز کنند. تورم انفجاری در نتیجه همین اتفاقات رقم خواهد خورد. مشکالت بسیار دیگری در نتیجه این اتفاقات در انتظار اقتصاد ایران است.

دبیر انجمــن تولیدکنندگان جوجــه یک روزه 
خاطر نشــان کرد: خســارت تعدیل مازاد 15 
میلیــون جوجــه در دو مــاه آذر و دی ماه بالغ 
بر حدود 300 تــا 400 میلیارد تومان اســت. 
محمدرضا صدیق پور با اشــاره به درخواســت 
انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه از اعضای 
خود برای عدم معدوم ســازی، گفت: بر اساس 
مصوبه کارگروه برنامه ریــزی تولید با مدیریت 
کنترل مازاد تولید جوجه و خارج نمودن تخم مرغ 
نطفهدار از ســتر موجب تعدیل تولید جوجه و 

تنظیم بازار مرغ و جذب بهتر جوجه شده اند.
وی تعداد جوجه مــازاد آذر و دی را حدود 15 
میلیون اعالم کرد و افزود: تخم مرغ مازاد دی ماه را 
جمع آوری می کنیم که به دستگاه نرود. تخم مرغ 
برای اینکه تبدیل به جوجه شود باید 18 روز در 
ستر بماند برنامه این است که برای تعدیل تولید 
آذرماه تخم مرغ نطفه دار را از دستگاه ستر خارج 
کنند که جوجه متولد نشود و اگر تولید تعدیل 
نشود شاهد مازاد گوشــت مرغ در بازار خواهیم 
بود، از آنجایی که مصرف کاهش پیدا کرده است 

تولید در دست تولیدکنندگان می ماند.
دبیر انجمن تولیدکننــدگان جوجه یک روزه با 
اشاره برنامه تعدیل مازاد تولید جوجه یک روزه، 
گفت: خسارت تعدیل مازاد 15 میلیون جوجه در 
دو ماه آذر و دی ماه بالــغ بر حدود 300 تا 400 
میلیارد تومان است؛ بطوریکه قیمت تمام شده 
هر تخم مرغ نطفه دار که 12 هزار تومان است که 
در در تعدیل مازاد تولید دی ماه بصورت خوراکی 
با قیمت حداکثر 2500 تومان بفروش می رسد و 
دولت باید بخشی از این خسارت ها را جبران کند 
چراکه تولیدکنندگان نمی توانند این خسارت را 
تاب بیاورند. این فعال اقتصادی با اشاره به مصوبه 
کارگروه برنامه ریزی تولید هفته قبل که با حضور 
تشکل های ملی و مسئوالن دولتی برگزار گردید، 
گفت: در برنامه ریزی تولید صورت گرفته مقرر 
شده است که تولید جوجه یکروزه به عدد 110 

میلیون برسد.
به گفته صدیق پور؛ قیمت جوجــه یک روزه با 
احتساب ســود منطقی کمتر از 15 هزار تومان 

نخواهد بود این در حالیســت که هفته گذشته 
قیمت جوجه از 1000 تا 5000 تومان بسته به 
نژاد جوجه بفروش رسیده است، البته این کاهش 
قیمت باعث حذف گله های مولد خواهد شد که 
در کوتــاه مدت تولید جوجــه توجیه اقتصادی 
ندارد و طبیعتا اگر تولید جوجه نباشــد مرغی 

نخواهیم داشت.
دبیرانجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه ادامه 
داد: تولیدکنندگان مرغ گوشــتی انگیزه جوجه 
ریزی را از دســت داده اند و همین موضوع باعث 
ریزش قیمت جوجه در بازار شده است. الزم به 
ذکر است بعد از تغییر نرخ ارز و افزایش 5 برابری 
دو نهاده ذرت و کنجاله سویا و افزایش قیمت مرغ 
کاهش تقاضا را به همــراه آورد و برای مدیریت 
این بــازار دولت قرار بود کــه کارت پروتئین به 
مصرف کننــدگان بدهنــد امــا از آنجایی کــه 
زیرساخت های آن آماده نبود این شرایط کاهش 
تقاًضا را به همراه آورد. اگر دولت کارت پروتئین 
بدهند نیاز به تولید حدود 120 میلیون جوجه 
داریم و اگر این مهم محقق نشود این عدد به 90 

میلیون تقلیل پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تولیدکننــدگان از ضرر و زیان 
خسته شــده اند، گفت: صادرات جذابیت ندارد 
چرا که صادرات در ایران بلندمدت نیست؛ زمانی 
صادرات جایگاه خود را پیــدا می کند که امکان 
مشتری یابی وجود داشته باشــد و قراردادهای 
بلندمدت انعقاد شود. درحال حاضر ما نمی توانیم 

چنین برنامه ریزی هایی انجام دهیم.
صدیق پور ادامــه داد: روند صــادرات در ایران 
مقطعی است زمانی که مازاد داریم اجازه صادرات 
را می دهنــد زمانی که قیمت ها بــاال رفت آن را 
متوقف می کنند در این شرایط چندان نمی توان 
برای آن برنامه ریزی کــرد و انگیزه ها برای ورود 
به این بازار از بین می برد. ایــن فعال اقتصادی 
در پاسخ به این پرسش که مصرف مرغ گوشتی 
چقدر کاهش پیدا کرده اســت؟ گفت: مطابق با 
آمار مرکز پژوهش کاهــش مصرف حدود 20 تا 
30 درصد بوده اســت و شــواهد نیز بر این بازار 

صحه می گذارد.

دبیر انجمن روغن نباتی با اشــاره به کاهش 40 
هزار تنی مصرف ماهانه روغن نباتی در کشــور 
گفت: با وجود کاهش 10 درصدی قیمت روغن 
در مرداد ماه ســال جــاری، در هفته های اخیر 
تولیدکننــدگان مجددا بــرای حفــظ تولید و 
رقابت، محصوالت خود را بــا 10 درصد تخفیف 

می فروشند.
امیرهوشنگ بیرشک دبیر انجمن صنایع روغن 
نباتی ایران اظهار داشت: بعد از برداشته شدن ارز 
دولتی روغن و افزایش قیمت مصوب این محصول 
برندهای صنایع روغن برای اینکه بتوانند در بازار 
خود را حفظ و رقابت داشــته باشند، قیمت خود 
را با تخفیف به فروش می رســانند. وی افزود: در 
حال حاضر بازار نباتی روغن آرام و کامال رقابتی 

شده است و مردم در زمان خرید توجه بیشتری 
به کیفیت و برندهای عرضه کننده این محصوالت 
می کنند. دبیر انجمــن صنایع روغن نباتی ایران 
بعد از حذف ارز دولتی کاالهای اساســی مصرف 
روغن 40 هزار تن در ماه کاهش یافته است ادامه 
داد: میزان مصرف روغن از ماهی 180 هزار تن به 
140 هزار رسیده و مردم مصرف خود را مدیریت 
کرده اند که این امر نیز منجر به تشــدید رقابت 

میان تولید کنندگان شده است.
وی تصریح کرد: در این شــرایط شــرکت ها نیز 
محصوالت خود را مقاطع مختلف بت تخفیف های 
5 و 10  درصدی به فروش می رسانند اما قیمت 
این محصول به صورت رسمی کاهش دوباره ای 
نداشــته اســت. بنابراین گزارش انجمن صنایع 

روغن نباتی ایران در مرداد ماه سال جاری و بعد 
از افزایش یکباره قیمت کاالهای اساسی از جمله 
روغن بعــد از حــذف ارز 4200 تومانی قیمت 
محصوالت خود را در مرداد ماه 10 درصد کاهش 

داده بودند.
بنابراین گزارش کنگری رئیس اتحادیه بنکداران  
نیــز در این ارتبــاط گفت: قیمت هــا به ویژه در 
کاالهای اساســی برنج و روغن در 4 ماه گذشته 
کاهش قیمت 15 الی 20 درصدی را تجربه کرده 
اســت. کنگری افزود: قیمــت عمده یک حلب 
روغن 5کیلویی از 400 هزار تومان به 295 هزار 
تومان کاهــش یافتــه و قیمت عمده فروشــی 
روغــن مایع 900گرمی از 68 هــزار تومان به 

حدود 55 تا 56 هزار تومان کاهش یافته است.

مدیرکل دفتــر میوه های گرمســیری و نیمه گرمســیری وزارت 
جهاد کشــاورزی، از افزایش 100 درصدی صادرات انار در ســال 
جاری خبــر داد. زهــرا جلیلی مقــدم، مدیرکل دفتــر میوه های 
گرمســیری و نیمه گرمســیری وزارت جهاد کشــاورزی گفت: در 
8 ماهه امســال ۷ هزار و 500 تن انار به کشــورهای مختلف شده 
که نسبت به مدت مشابه ســال پیش افزایش 100 درصدی نشان 
می دهد. وی صــادرات انــار در 8 ماهه ســال 1400 را 3500 تن 
عنــوان و خاطرنشــان کــرد: ســال گذشــته در کل نزدیک به 
 1۷ هزار و ۷00 تن صــادرات انار به ارزش حــدود 8 میلیون دالر

 داشتیم.
جلیلی مقدم، کیفیــت و طعم انار ایران را در دنیــا بی نظیر خواند و 
اظهار کرد: یکی از ویژگی های انار ایران، سالمت محصول است و از 
سوی دیگر کشورها به دلیل خواص دارویی از این محصول استقبال 

می کنند.
وی میزان تولید انار در کشور را حدود یک میلیون و 200 هزار تن در 
سال جاری پیش بینی کرد و گفت: تولید امسال نسبت به سال گذشته 
با وجود ســرمازدگی و خشکسالی و خســارت به برخی باغات انار، 
تغییر چندانی نداشته و با وجود این که در چهار استان کاهش تولید 
داشتیم، اما در دیگر مناطق انارخیز با افزایش تولید مواجه بودیم و از 
این رو برای شب یلدا این محصول به وفور در بازار است. جلیلی مقدم 
مصرف ساالنه انار را برای هر نفر در سال حدود 10 کیلوگرم در کشور 

برآورد کرد و اظهار داشت: بخشی از این میوه به صورت تازه خوری و 
بخشی دیگر به صورت مصرف محصوالت فرآوری شده مانند رب انار 

یا آب نار کنسانتره می باشد.
وی سهم اســتان های فارس در تولید انار را 2۷ درصد، مرکزی 12 
درصد، خراسان رضوی نزدیک به 10 درصد و یزد را حدود 10 درصد 
عنوان کرد. جلیلی مقدم با بیان این که انار در تمام اســتان ها به جز 
همدان تولید می شود، تصریح کرد: ســطح باغات این محصول 90 

هزار هکتار است.
وی ادامه داد: یکی از برنامه های معاونت امور باغبانی، اصالح و نوسازی 
باغات است که با همت باغداران امسال عملیات به باغی در حوزه انار 
اجرایی شــد. مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری 
وزارت جهاد کشاورزی افزود: نزدیک به 40 درصد باغات انار کشور 
نیاز به اصالح و نوسازی دارند و ضروری است عملیات نوین به باغی 
در باغات اجرایی شود و بدین منظور نیاز است اعتبارات طرح اصالح 
و احیای باغات در زمان مناسب تخصیص و در اختیار باغداران قرار 

گیرد.
وی کاشت ارقام جدیدی تجاری و ژنوتیپ های امیدبخش را از دیگر 
برنامه های معاونت امور باغبانی بــرای افزایش کمی و کیفی تولید 
انار برشمرد و اذعان داشت: سال گذشته ارقام و ژنوتیپ های جدید 
و امیدبخــش را وارد عرصه کردیم و در برخی اســتان ها به صورت 
آزمایشی کشــت و کار شــد تا بررسی ســازگاری آنها را بسنجیم. 

جلیلی مقدم با اشــاره به این که ارقام جدید، ارقام خارجی و داخلی 
بوده اند، گفت: ایران غنی ترین ذخایر ژنتیکی انار را داراست، این لیکن 
ارقام با وجود ویژگی های برتری که دارند، در صورتی که مناســب و 
سازگار با مناطق انارخیز کشور باشند، نســبت به کشت آنها اقدام 

می کنیم.
وی، انار را حساس و وابســته به شــرایط اقلیم و خاک دانست و از 
این رو به باغداران توصیه کرد از کشــت و توسعه ارقامی که بررسی 
سازگاری آنها در مناطق شان انجام نشده خودداری کنند و انتخاب 
هر رقم را با توجه به سابقه کشت و کار آن و همچنین نظر کارشناسان 
خبره و محققان انجام دهند. جلیلی مقدم ایجاد باغات ســازگاری 
را از برنامه هــای دیگر معاونت امور باغبانی نام برد و اظهار داشــت: 
ویژگی ارقام تجاری که ســال گذشته برای ســنجش سازگاری به 
صورت آزمایشی وارد عرصه کردیم، دارا بودن پوست کلفت با هدف 
برخورداری از خاصیت انبارداری باال، رنگ قرمز پوست، رنگ قرمز 
دانه های انار، نرم هستگی و عملکرد باال است که همگی از ویژگی های 

بازارپسندی به شمار می رود.
مدیرکل دفتر میوه های گرمســیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد 
کشاورزی، متوســط عملکرد تولید انار کشــور را 14 تا 15 تن در 
هکتار عنوان و تصریح کرد: سال گذشــته در باغات باغداران نمونه 
 با توجه به اجرای عملیات به باغی، شــاهد عملکــرد 80 تا 100 تن 

در هکتار بودیم.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران با تاکید بر لزوم توجه 
به ساماندهي واحدهاي سیار بیان داشت: تعداد واحدهاي سیار 
در اتحادیه هاي مختلف بسیار زیاد است. صنف تعمیرکاران 
خودرو داراي واحدهاي بي شماري است که حتي اداره اماکن 
نیز به لحاظ قانوني نمي تواند ورود و اقدام به اخطار دادن و عدم 
فعالیت بدهد. اتاق اصناف بهتریــن مرجع براي اقدام در این 

ساماندهي است.
علیرضا نیک آئین گفت: برخي از واحدهاي ســیار که روزانه 
بدون رعایت قوانین و تعهد در شهر فعالیت مي کنند در صنف 

تعمیرکاران خودرو هستند. این واحدها دائم همه جاي شهر 
در تردد بوده و برخي حتي بدون توجه به ضرر و زیان مشتري 
سرویس هایي را ارائه مي دهند که گاهاً عدم امکان دسترسي 
به این افراد مي تواند خطر آفرین باشــد؛ چرا که در تعویض 
قطعات خوردو تعهدي به سالمت کار و یا قیمت آن خدمات 

ندارند.
وي تاکید کرد: بر این اســاس اگر قوانین اصالح شود و اتاق 
اصناف به جد دنبال ساماندهي این واحدها باشد، واحدهاي 
زیادي قانونمند خواهند شــد. به هر حال عده زیادي از این 

تعمیرکاران خودرو سیار با برخي از تعمیرکاران ثابت در ارتباط 
بوده و همکاري مي کنند؛لذا تعمیرکاران ثابت با معرفي این 
افراد و طي کردن مراحل قانونــي براحتي مي توانند زیر نظر 
اتحادیه و با پروانه هاي سیار فعالیت کنند. همانطور که بنگاه 
هاي اجاره جرثقیــل داراي تعداد زیادي از این دســتگاه ها 
هستند و زیر نظر یک بنگاه، قانونمند فعالند، مشتري هم پس 
از دریافت سرویس مي تواند به آساني به آنها دسترسي داشته 
باشد و در صورت عدم رضایت بداند به کدام مرجع مي تواند 

مراجعه و پي گیري کند.

نیک آئین مهمترین معضل خودروي کشور را مافیاي داخلي 
خواند و تاکیــد کرد: تا زمانیکه ســودهاي سرشــار نصیب 
سازندگان قطعات خورو در داخل مي شود و این مافیا توسط 
عده اي هدایت مي گردد، نمي توان امید داشت که مشکالت 
خودرویي کشور حل شود. حکومتي که سیستم مافیاي خودرو 
در داخل کشور به راه انداخته و کساني که سهام خودورسازان 
را خریده اند و مالکین شرکت هاي قطعه ساز هستند، خودرو 
داخلي را در حالتي نگه مي دارند که آمار بازار در تک محصولي 

این کاال باال باشد.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران افزود: در هیچ نقطه 
اي از دنیا اجازه نمــي دهند که از یک محصــول خودرویي 
به حد اشــباع تولید شود. اشــباع خودرو یعني بهترین بازار 
براي قطعه ســاز، بطوریکه در کشــور ما تنها یک خودرو در 
دهه 80 میــالدي طراحي شــده و اکنون در ســال 2022 
هنوز با همان مدل و طرح، تولید انبوه و به فروش مي رســد. 
نیک آئین تصریح کرد: مســئوالن با باز شــدن مــرز براي 
 واردات خــودرو خارجي مي توانند در خــروج مافیا از حوزه 

خودرو کمک کنند.

رئیس اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش تهران با تاکید 
بر اینکه مسئوالن باید به حرف ها و شعارهاي خود 
عمل کنند بیان داشــت: تمام حرف ها، قول ها، 
تصمیمات و شعارها در نوع خود زیباست خصوصاً 
که در جهت به سازي و تولید کشور باشد؛ اما اینکه 
فقط در حد شعار باقي بماند نه تنها هیچ پیشرفتي 
حاصل نخواهد شد که حتما امید را در دل انسان 

خواهد کشت.
عزت اله نوازني گفت: متاســفانه مسئوالن هر بار 
شعار و قولي مي دهند، جلســات و همایش مي 
گذارند؛ اما تصمیمات عماًل اجرا نمي شود. انسان 
به امید زنده است؛ اما عملکرد مسئوالن منجر به 
ناامیدي خواهد شد. اگر قول و وعده اي مي دهند 
باید اجرا کنند. آنچه تا به امروز مشاهده کرده ایم 

فقط شعار و وعده بوده نه عمل و این کار بدترین 
تاثیرها را در جامعه مي گذارد.

نوازني در ادامه گفت: افرادي که در سازمان ها سال 
هاست که داراي مسئولیت هستند باید از جوانان 
تحصیلکرده نخبه و آماده به کار بهره ببرند. جوان 
جویاي کار است. اگر از دانش جوانان براي پیشبرد 
اهداف تولید استفاده شود در مدت زمان کوتاهي 
پیشرفت خواهیم کرد. افرادي که سال هاي زیادي 
در مصدر کار بوده اند باید مسئولیت را به جوانان 
واگذار کنند و تجربیات شــان را در اختیارشــان 
بگذارند. در غیز این صورت با همایش و جلســه و 

وعده هیچ اتفاق خوشایندي رخ نخواهد داد.
وي تاکید کرد: 60 ســال است که در صنف فعال 
هستم و مي توانم تجربه خود را در اختیار جواناني 

بگذارم که شایستگي دارند و عالقمند به تولید و 
این حرفه مي باشــند. رئیس اتحادیه ماشین ساز 
و فلزتراش تهران در خصوص تولید تصریح کرد: 
بانک مرکزي به سازمان هاي مربوطه اجازه داد تا 
با در اختیار قرار دادن منابع مالي به سرمایه گذاران 
صنعت، موجبات حرکت و شکوفایي در این جریان 
را سبب شــوند؛ البته باز در نوع خود یک اتفاق و 
شعار است. امید که در حد بخشنامه و دستور باقي 
نماند و اجرایي شود. نوازني افزود: در حال حاضر 
مواد اولیه بسیار گران است و قیمت ثابتي هم ندارد؛ 
بنابراین صنعتگر از زمان قرارداد تا تحویل کاال با 
نوســان قیمت باالیي رو به رو مي شود بطوریکه 
ممکن است قیمت تولید همان کاال به 100 درصد 

افزایش برسد.

چند هفته ای می شود که قیمت برخی محصوالت از 
جمله پیاز و سیب زمینی افزایش یافته است. افزایش 
قیمتی که رئیــس اتحادیه بارفروشــان علت آن را 

صادرات این محصوالت عنوان کرد.
مصطفی دارایی نژاد در پاسخ به چرایی افزایش قیمت 
ســیب زمینی و پیاز گفت: علت این افزایش قیمت 
صادرات است. بنا بر درخواست پاکستان روزانه 2000 
تن صادرات پیاز به این کشــور داشتیم. در حقیقت 
پاکستان پیاز ما را جارو می کرد. همچنین به عراق نیز 

صادرات محصوالت کشاورزی داشتیم.
وی ادامه داد: به کشــاورزان اعالم کردیم که اگر قرار 
است صادرات انجام دهند ابتدا باید نیاز داخل را تامین 
کنند تا بازار داخل به چالش کشیده نشود و سپس به 
صادرات فکر کنند.رئیس اتحادیه بارفروشان اضافه 
کرد: از هفته آینده قرار است نصف بار در داخل عرضه 

شود و نصف دیگر نیز به صادرات اختصاص یابد.
افزایش قیمت برخی از محصوالت کشاورزی از جمله 
پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی در بازار موجب شد 
تا متولیان بخش تجاری کشــور اواخر آبان ماه برای 
این محصوالت عوارض صادراتی تعیین کنند. حال با 
گذشت نزدیک به یک ماه از تعیین عوارض صادراتی 

که بیشتر شبیه ممنوعیت صادراتی بود، امروز گمرک 
ایران از تعدیل عوارض صادراتی برای پیاز و ســیب 
زمینی داد. در نامه ابالغی گمرک هنوز خبری از تعدیل 
عوارض صادراتی گوجه فرنگی نیست و با این شرایط 
صادرات گوجه فرنگی همچنان با عوارض 100 درصد 

که در آبان ماه تعیین شده است صورت می گیرد.
ظاهرا تعدیل عوارض صادراتی پیاز و سیب زمینی در 
بازار به دلیل تعدیل قیمت این دو محصول اساسی 
صورت گرفته اســت. براساس مصوبه جدید گمرک 
عوارض سیب زمینی که در آبان ماه ۷0درصد ارزش 
پایه صادراتی تعیین شده بوده از امروز به 12درصد 
ارزش پایه صادراتی رسید. برای پیاز هم عوارض تعیین 
شده در آبان ماه 120 درصد ارزش پایه صادراتی بود 
که از امروز و براساس نامه گمرک به 50 درصد ارزش 

پایه صادراتی رسیده است.
براساس نامه ابالغی محسن شــیراوند معاون وزیر 
رییس کل سازمان توســعه و تجارت ایران صادرات 
ســیب زمینی و پیاز تا اطالع ثانوی بــا اخذ عوارض 
جدید از کلیه مبادی مجاز کشور و مشروط به کنترل 
و صدور تایید صادرات از جانب نماینده این وزاتخانه 

مجاز است. 

مانده کل سپرده ها در پایان 
آبان ماه ســال 1401، بالغ بر 
6531۷.0 هزار میلیارد ریال 
شده است که نسبت به مقطع 
مشابه سال قبل 15840.0 
هزار میلیارد ریال )32 درصد( و نســبت به پایان سال 
قبل معادل 10005.۷ هزار میلیارد ریال )18.1درصد( 

افزایش نشان می دهد.
این اتفاق در حالی رخ داده است که امسال با کاهش رشد 
بازار بورس، بسیاری از مردم ترجیح دادند پول های خود 
را وارد بانک ها کرده و در نهایت از آن برای سرمایه گذاری 
در دیگر بازارها استفاده کنند. این در حالی است که برخی 
از کارشناسان معتقدند افزایش سپرده های بانکی نشان 
دهنده بازدهی نامناسب سایر بازارهاست. از این رو مردم 
ترجیح می دهند سرمایه خود را وارد بازاری امن با امنیت 
باال کنند.  به هر ترتیب براساس گزارش وضعیت کل مانده 
سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات 
اعتباری، بیشترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران 
با مانده 34699.3 هزار میلیــارد ریال و کمترین مبلغ 
مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 180.9 

هزار میلیارد ریال است.
همچنین مانده کل تسهیالت بالغ بر 48326.8 هزار 

میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
12166.3 هزار میلیارد ریال )33.6 درصد( و نســبت 
به پایان ســال قبل 690۷.6 هزار میلیارد ریال )16.۷ 
درصد( افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیالت 
مربوط به استان تهران با مانده 28546.۷ هزار میلیارد 
ریــال و کمترین مبلغ مربوط به اســتان کهگیلویه و 

بویراحمد معــادل 185.1 هزار میلیارد ریال اســت. 
نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی 
82.4 درصد است که در پایان این ماه نسبت به مقطع 
مشابه ســال قبل 1.3 واحد درصد افزایش و نسبت به 
پایان سال قبل 0.9 درصد کاهش یافته است. نسبت 
مذکور در استان تهران 90.6 درصد و استان کهگیلویه و 

بویراحمد 115.4 درصد است. یکی از علل مهم باال بودن 
رقم تسهیالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر 
مرکزی بسیاری از شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر 
استان ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت های بانکی 
آنها از طریق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری استان 

تهران انجام می شود. 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

مانده کل سپرده ها در پایان آبان ماه ۳۲ درصد افزایش یافت

مهاجرت پول ها از بورس به بانک

کاهش ۴۰ هزار تنی مصرف ماهانه روغن

برآورد تولید ۱.۲ میلیون تن انار به رغم خشکسالی و سرمازدگی

وجود مافیا عمده ترين معضل تولید خودرو 

صنعت گرفتار در گرداب بی ثباتی و گرانی مواد اولیه

روزانه ۲۰۰۰ تن پیاز صادر می شد

خسارت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومانی به مرغداران در دو ماه

تولیدکنندگان مرغ انگیزه جوجه ريزی ندارند
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وزیر ارتباطات: 
رایتل از گذشته مشکالت مالی داشته است

وزیر ارتباطات در واکنش به نامه ی شرکت رایتل مبنی بر احتمال ورشکستگی 
این اپراتور به دلیل محدودیت های اینترنت گفت: »رایتل از گذشته مشکالت 

مالی داشته است و این نامه مبنای تخصصی ندارد.«
عیســی زارع پور نا گفت نامه رایتل مبتنی بر احتمال ورشکستگی به دلیل 
محدودیت های اینترنت به بیش از یک ماه پیش مربوط است و در این مدت، 

اتفاقات زیادی در کشور افتاده است:
ترافیک مصرفی و تولیدشده در کشور افزایش پیدا کرده و طبیعتاً درآمد این 
اپراتورها هم ازطریق مکالمه افزایش یافته اســت. بنابراین، این نامه  که االن 
رسانه ای شــده، مبنای تخصصی ندارد. عده ای تالش می کنند ضعف های 
مدیریتی خود را به گردن اتفاقات اخیر بیندازند. شــرکت رایتل از گذشته 
مشکالت مالی داشته است و ما در حال بررسی این نامه هستیم؛ اما ورشکستگی 
محرز نشــده اســت. زارع پور افزود که این وزارتخانه در حال بررسی جبران 

ضرر و زیان آسیب دیدگان از اتفاقات اخیر است.
رایتل اوایل آبان نامه ای خطاب به وزیر ارتباطات نوشــت و در آن از کاهش 
درآمد براثر محدودیت های اینترنت و افت مصرف و کاهش ترافیک دیتا سخن 
گفت. این شرکت اعالم کرده بود که از ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ تا زمان نگارش نامه، 

ترافیک سرویس دیتای این اپراتور تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

خبرنامه توییتر تعطیل می شود
توییتر عرضه خبرنامه "رِویو” )Revue( را از ابتدای سال میالدی آینده متوقف 
خواهد کرد. توییتر خبر تعطیلی "ِرویو" را در حالی اعالم کرد که ایالن ماسک، 
مالک این شرکت شبکه اجتماعی،ظطچند روز پیش برای خرید پلتفرم نشر آنالین 

"سابس تک"، اعالم آمادگی کرده بود.
توییتر، خبرنامه "رِویو" را ســال ۲۰۲۱ که خبرنامه ها در دوران پاندمی کووید، 
رونق گرفته بودند، به مبلغ نامعلومی خریداری کرده بود تا کاربرانی که می خواهند 
از هوادارانشان درآمدزایی کنند را جلب کند. در آن زمان، توییتر اعالم کرده بود 
امکانات پولی "رِویو"، برای همه کاربران رایگان خواهد بود و این شرکت، هزینه 
خبرنامه پولی را کاهش خواهد داد تا به نویسندگان کمک کند بیشتر پولی که از 

اشتراک دریافت می کنند را برای خود نگه دارند.
توییتر در پستی به کاربرانش اعالم کرد این تصمیم دشواری بود زیرا می دانیم که 
"رِویو"، کاربران عالقمندی دارد که از افرادی مانند شما تشکیل شده اند. از ۱۸ 
ژانویه سال ۲۰۲۳، دسترسی به حساب "رِویو" برای کاربران امکان پذیر نخواهد 
بود. از این تاریخ، "رِویو" تعطیل شده و همه اطالعات آن حذف خواهد شد. بر اساس 
گزارش رویترز، "رِویو" هفت سال پیش در شهر اوترخت هلند راه اندازی شده بود.

توسعه خطوط ارتباطی با تعرفه گذشته امکان پذیر نبود
مدیر مخابرات منطقه مازندران با اشاره به اینکه اصالح نکردن تعرفه تلفن ثابت امر 
توسعه و نگهداری شبکه های ارتباطات را با چالش جدی مواجه کرده است، گفت: 
تأمین تجهیزات حداقلی برای شرکت مخابرات با مشکل جدی مواجه شده بود به 

همین دلیل اصالح تعرفه ضرورت داشت.
علی نوروزی در خصوص فرایند اصالح تعرفه ثابت شرکت مخابرات به صورت فعلی، 
اظهار کرد: در ۱۳ سال گذشته هیچ گونه افزایش تعرفه ای در تلفن ثابت اعمال نشد 

که این امر عمال توسعه ارتباطات را در کشور با چالش جدی مواجهه کرده است.
وی افزود: با توجه به زیان های هنگفتی که شرکت مخابرات متقبل شد در تابستان 
۱۴۰۰ شورای رقابت تعرفه تلفن ثابت برای استان تهران را به مبلغ ۲۰ هزار تومان 
به ازای ۴۴۴ دقیقه مکالمه رایگان و برای مراکز استان ها مبلغ ۱۵ هزار تومان به 
ازای۳۳۳۳ دقیقه مکالمه رایگان و در شهرســتان ها به مبلغ ۱۰ هزار تومان به 
ازای ۲۶۰۰ دقیقه مکالمه رایگان را مصوب کرد تا بخشی از هزینه های مخابرات 
را پوشش دهد. مدیر مخابرات منطقه مازندران هزینه نگهداری هر خط تلفن را 
حدود ۳۰هزار تومان اعالم کرد و گفت: اخذ مبلغ ۱۰هزار تومان با وجود هزینه 
نگهداری ۳۰هزار تومان  برای یک خط تلفن حتی پوشش تامین هزینه سرقت در 
سال را نمی دهد. این مسئول تصریح کرد: به لحاظ افزایش چندین برابری نرخ دالر، 
تجهیزات مخابراتی و نیز حل مشکالت و معضالت شرکت مخابرات تنها راه بهبود 
کیفیت نگهداری شبکه های موجود و توسعه سیستم های مخابراتی با اصالح تعرفه 
امکان پذیر است که مصوبه آن هم ابالغ شد. نوروزی با اشاره به اینکه اصالح نکردن 
تعرفه تلفن ثابت امر توسعه و نگهداری شبکه های ارتباطات را با چالش جدی مواجه 
کرده است، یادآور شد: تأمین تجهیزات حداقلی برای شرکت مخابرات با مشکل 

جدی مواجه شده بود به همین دلیل اصالح تعرفه ضرورت داشت.
 وی با اشــاره به مهم ترین اقدامات مخابرات منطقه مازندران، گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون تعداد ۷۵ سایت جدید در استان نصب و۳۰۵ سایتG۴ در 
استان راه اندازی شده اســت. نوروزی به اجرا و توسعه ارتباطات و پایداری شبکه 
ارتباطی پروژه پروتکشن استانی در غرب و شــرق مازندران به طول حدود ۳۰۰ 
کیلومتر اشاره کرد و افزود: فیبرنوری برای تعداد ۱۸۳ سایت همراه اول اجرایی 
شد تا تکنولوژی G۴را اجرایی کند. وی با بیان اینکه دراجرای طرح توسعه خطوط 
ارتباطی حدود ۵۰۰ کیلومتر فیبرنوری USO در نقاط محروم مازندران اجرایی 
شد، خاطرنشان کرد: اصالح تعرفه تلفن ثابت و اجرای آن مزایای بسیار زیادی برای 
مازندران دارد. ابتدا به مشترک امکان استفاده رایگان از تلفن ثابت به میزان ۴۴۴۴ 
دقیقه از تلفن ثابت به ثابت و ثابت به همراه اول را می دهد. این اقدام هزینه تلفن 

ثابت را ۱۵ تا ۲۰ برابر از هزینه تلفن همراه ارزان تر می کند.

شرکت های دانش بنیان صنعت برق ۱۴ درصد رشد یافت
معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساتکاب گفت: ظرف یک 
سال گذشته در دولت سیزدهم شرکت های دانش بنیان فعال حوزه صنعت برق 
در سطح کشور ۱۴ درصد رشد یافت که عمده آنها در بخش توزیع و انتقال فعالیت 
دارند. "مجتبی اکبری" افزود: هم اینک یک  هزار و ۶۵۰ شرکت دانش بنیان در 

حوزه صنعت برق در سطح کشور فعالیت می کنند.
وی افزود: به همت دولت ســیزدهم طرحی که پنج ســال در دولت قبل روی 
زمین مانده بود، ظرف پنج ماه توسط این دولت محقق شد و موفق شدیم مجوز 
توسعه ای شدن شرکت ساتکاب از هیات وزیران را نیز دریافت کنیم که بر اساس 
این مصوبه،می توان تا ۴۹ درصد در حوزه تولید با بخش خصوصی و ۱۰۰ درصد 

در مناطق محروم مشارکت و سرمایه گذاری کند.
معاون وزیر نیرو یادآور شد: شرکت مدیریت ســاخت و تهیه کاالی آب و برق 
)ساتکاب( آمادگی دارد در طرح هایی که نیازهای فناورانه صنعت برق را تامین می 
کند ، سرمایه گذاری الزم را انجام دهد. اکبری صنعت برق را یک صنعت پیشران، 
افتخارآفرین و زیربنایی دانست و اظهار داشت: به برکت انقالب اسالمی طی ۴۳ 
سال اخیر این صنعت در کشور پیشرفت بسزایی داشته و افراد نخبه  و مهندسان 

زیادی هم در این صنعت رشد علمی کردند.
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه به برکت انقالب اسالمی خدمات برق و آب در تمام 
نقاط کشور توسعه یافته، ادامه داد: این صنعت باید در درون خودش به یک زایشی 

برسد و افرادی را در حوزه های مهارتی به شرکت های پایین دستی معرفی کند.
اکبری گفت: در این راستا تفاهم نامه ای با دانشگاه فنی  و حرفه ای کشور در حوزه 
صنعت آب و برق امضا کرده ایم و در قالب آن، افرادی که از دانشگاه فارغ التحصیل 
می شوند و مهارتی هستند، به شرکت های پایین دستی که در حوزه هایی همچون 

تجهیزات، خدمات انتقال و توزیع کار می کنند، معرفی کنیم.

اخبار

فناوری های نوپدید دیجیتال، 
با دگرگون کردن مناســبات 
حرفه ای و فرایندهای کسب و 
کاری، فرهنگ و تجربه مشتری 
را با ساختاری نوین بازآفرینی 
کرده اند و حوزه سالمت و درمان به عنوان یکی از بسترهای 
راهبردی بهره گیری از فناوری های نوپدید به شمار می آید. 
به گزارش ایســنا، امروزه بیمارســتان ها و مراکز درمانی 
پیشــرو با پیاده سازی ســامانه های یکپارچه هوشمند و 
داده محــور و همچنین بهره گیــری از فناوریهایی نظیر 
هوش مصنوعی )AI(، بر بهبود فرایند تشخیص و درمان 
با کمک گرفتن از »سیستم های پشتیبان تصمیم گیری« 

)Decision Support System(، تمرکز کرده اند.
الگوریتم های هــوش مصنوعی بطــور فزایندهای برای 
بهبود تشخیص بالینی عالئم بیماری در زمینه هایی مانند 
رادیولوژی، پوست، گوارش، چشم پزشکی و آسیب شناسی 
مورد اســتفاده قرار گرفته  اســت، با این حال، تمرکز بر 
رویکرد تحول دیجیتال، فقط بمنظور بهبود تشخیص های 
پزشکی، اشتباه است. بیمارستان ها می توانند در چندین 
حوزه کلیدی از تحــول دیجیتال برای بهبود مســتمر 
برنامه هــای عملیاتــی و ایجــاد ارزش و مطلوبیت برای 
ذی نفعان، شامل بیمار، کادر درمان، نوبت دهی و مدیریت 

زنجیره تامین استفاده کنند.
در همین رابطه، مهدی حســینی، مدیر ارشــد سالمت 
هوشــمند فناپ زیرســاخت با بیان اینکــه، از آنجا که 
بیمارســتانها تالش می کنند مراقبت های مناســب و 
سفارشی سازی شــده را در زمان مناســب به یک بیمار 
مشخص، ارائه دهند بنابراین انجام دو کار ضروری است، 
اظهار کرد: نخست ارزیابی دقیق فرایند تشخیص و درمان 
بیماران و دوم مدیریت موثر منابع بیمارستانی. برخی از 
آنها برای فرایند تشخصی و درمان تا حدودی آموزش دیده 
اند، اما مهارت و قابلیت الزم بــرای مدیریت موثر منابع 
بیمارستانی ندارند و این مسئله چالش برانگیزی است، به 
ویژه در دورانی که همه گیری کووید-۱۹ به اوج رسیده 
بود، این موضوع فشار باالیی بر ظرفیت بیمارستانها وارد 

کرد.
وی افزود: در بیمارستان، سیستم های عملیاتی »پشتیبان 
 Data( تصمیم گیری« که مبتنــی بر داده ها هســتند

Driven DSS(، می توانند بینش های ارزشمندی را برای 
کمک به تصمیم گیری  در حوزه های تریاژ )اولویتبندی 
بیماران برای بهرهمنــدی از درمان(، پذیرش و ترخیص 
ارائه دهند. برای مثال، وقتــی در بخش پذیرش مطمئن 
نیستند که بیمار تازه وارد،پ باید به آیسییو فرستاده شود 
یا به بخش عمومی، یک الگوریتم پشتیبان تصمیمگیری 
می تواند توصیه هایی را براساس اولویت های پیش بینی 
 شده برای پذیرش در آی سی یو ویژه آن بیمار خاص ارائه 
دهد. حسینی ادامه داد: بررسی داده های عملیاتی بیش از 
۱۹۰ هزار مورد بستری در ۱۵ بیمارستان نشان می دهد، 
بیمارانی که می بایست در آی سی یو پذیرش می شدند، اما 
در بخش دیگری از بیمارستان )برای مثال، بخش عمومی( 
بستری شده اند، دوره اقامت طوالنی تری در بیمارستان 

داشته و نرخ پذیرش دوباره آنها هم افزایش یافته است.

فناوری دیجیتال برای بهینه سازی نوبت دهی
حسینی اظهار کرد: بســیاری از بیمارستان ها به سمت 
ثبت و ذخیــره الکترونیکی پرونده بیمــاران رفته اند، اما 
نوبتدهی در بخش های مختلف هنــوز تا حد زیادی یک 
فرایند دســتی اســت از برنامه ریزی روند جراحی ها در 
اتاق های عمل تا رادیولوژی و بسیاری از موارد دیگر هنوز 
دستی انجام می شــود. در زمینه نوبت دهی و زمانبندی، 
فناوری های دیجیتــال برای پیش بینی بهتــر نیازهای 
بخش ها و هماهنگی آسان تغییرات لحظه ای و همچنین 
بهینه سازی نوبت دهی ها برپایه آخرین متدها بکارگرفته 
می شــوند. برای مثال، از الگوریتم های یادگیری ماشین 
می توان برای پیش بینی بهتر مــدت زمان هر روند کاری 
مانند جراحی یا ام آرآی اســتفاده کرد. مثال دیگر، مدت 
زمان مورد انتظار برای یک عمــل جراحی نه تنها تابعی 
از ویژگی های بیمار و نیازهای بالینی او بلکه تابع عوامل 
مختلف عملیاتی است، بدان معنا که مدت زمان انجام عمل 
جراحی بسته به ابعاد تیم جراحی، حجم کاری و مراحل 
کار در اتاق عمل تغییر می کند. الگوریتم ها برای محاسبه 
تأثیرات این عوامل عملیاتــی در ارائه پیش بینی ها،  به ما 

کمک می کنند.
او گفت: ازدحام در بخش مراقبت های پس از بیهوشــی 
اغلب به تاخیر در پیشــرفت فرایند اتاق عمل می انجامد، 
تحلیل اطالعات برای بهینه سازی زمانی روندهای کاری 
و یادگیری ماشــین برای پیش بینی مدت زمانی که هر 
  )PACU(بیمار باید در بخش مراقبتهای پس از بیهوشی

بگذراند، کمک می کند.

مدیریت زنجیره تامین با کمک فناوری دیجیتال
وی معتقد است تامین تجهیزات پزشکی و لوازم جراحی در 
بیمارستان ها هزینه درخور توجهی دارد و در برخی موارد، 
این میزان یک سوم کل هزینه های عملیاتی بیمارستان ها 
را شــامل می شــود. اما بهبود زنجیره تامین و مدیریت 
موجودی، اغلب در بیمارســتان ها اولویت باالیی ندارد و 
ارائه دهندگان خدمات ســالمت بیشــتر تمایل دارند بر 

فرایندهای مراقبت مستقیم از بیمار تمرکز کنند.
حســینی با بیان اینکه تحقیقات نشــان داده  اســت در 
بســیاری از صنایع، رویکرد تحول دیجیتــال در زنجیره 
تامین، هزینه هــای فرایندها را تــا ۵۰ درصد کاهش و 
درآمد را تا ۲۰ درصــد افزایش می دهد، تشــریح کرد: 
بیمارستان ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ خودکار 
کردن فرایند جمع آوری داده ها، مرتب ســازی، تطبیق 
حســابها و پرداخت هزینه تجهیزات پزشکی، جراحی و 
دارویی، باعث کاهش هزینه های مرتبط با زنجیره تامین 
و مدیریت موجودی می شود. در جریان همه گیری کرونا، 
تقویت چابکی و انعطاف پذیری در برابر شوک های عرضه 
و تقاضا بسیار حیاتی تر شد و اکنون مدیران بیمارستان ها 
به طور فزاینده ای به دنبال راه هایی برای استفاده از داده ها 
و فناوری ها هســتند تا  درک درســت تری از موجودی، 

قیمت گذاری، زمان انتظار و روند تقاضا داشته باشند.
او در ادامه سخنانش گفت: طبق اطالعات سایت هاروارد 
بیزنس ریوو، فناوری هــای RFID )ردیابی با اســتفاده 
از فرکانس رادیویــی( و ردیاب های متصــل به اینترنت 
می توانند برای ردیابی و مکان یابــی بهتر و در لحظه هر 

یک از تجهیزات مورد اســتفاده قرار بگیرند. برای مثال، 
بیمارستان ســنت ماریس کلینیک مایو در سال ۲۰۱۵ 
یک سیســتم RFID را برای عملیات بخــش اورژانس 
خود راهاندازی کرد که به بهبود مراقبت و تجربه بیمار و 

همچنین کاهش هزینهها منجر شد.
وی افزود: یکپارچه ســازی و هماهنگ کردن تجهیزات 
بخش های مختلف یک بیمارســتان می تواند موجودی 
مورد نیاز برای ارائه سطح معینی از خدمات را تا حد قابل 
توجهی کاهش دهد. متمرکزسازی فیزیکی یکی از راه های 
دستیابی به این هدف است، اما متمرکزسازی اطالعات که 
به راحتی با یک سیستم دیجیتالی مدیریت زنجیره تامین 
قابل دستیابی است هم ممکن است بتواند به همان اندازه 

مفید واقع شود.
حسینی در پایان خاطر نشــان کرد: بیمارستان ها برای 
امکان پذیر کــردن برخــورداری از مزیت هــای تحول 
دیجیتال، بایــد با نگاهی تحول آفرین در مدل کســب و 
کار، فرایندها و  ذینفعان و با تمرکز و محوریت جمع آوری 
داده ها و تعامل با سیستم های نوآورانه فناوری اطالعات، به 
این مهم بپردازند. برای تحول دیجیتال در گام نخست یک 
شرکت در حوزه هوشمندسازی را به عنوان همکار راهبردی 
گزینش کنند؛ یک مجموعه متخصــص در حوزه تحول 
دیجیتال که نقشه راه هوشمندســازی را طراحی، در راه 
پیاده سازی آن همراهی و راهنمایی کند و برای چالش ها 
و بازدارنده ها، راهکارهای خالقانه ارائه کند؛ خوشبختانه 
امروز در ایران هم مجموعه های متخصص وجود دارند و 
هم فناوری الزم برای ایجاد زیرساخت توسعه یافته است.

رویکرد تحول دیجیتال چگونه به بهبود سطح خدمات بیمارستان ها کمک می کند؟
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فناوری دیجیتال در خدمت کادر درمان
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وزارت بازرگانی چین اعالم کرد که این کشــور شکایت 
رسمی خود را به سازمان تجارت جهانی )WTO( به دلیل 
محدودیت های صادرات تراشــه که اخیراً توسط آمریکا 
اعمال شده، ارائه کرده است. وزارت بازرگانی چین اعالم 
کرد که این کشور شکایت رسمی خود را به سازمان تجارت 
جهانی )WTO( به دلیل محدودیت های صادرات تراشه 

که اخیراً توسط آمریکا اعمال شده، ارائه کرده است.
بر اســاس این بیانیه، اقدامات واشــنگتن برای کنترل 
صادرات تراشه آمریکا، منافع شرکت های چینی را تهدید 

می کند. این وزارتخانه در بیانیــه ای اعالم کرد: چین به 
عنوان راهی ضروری برای رســیدگی به نگرانی های ما از 
طریق راه های قانونی و دفاع از حقوق و منافع مشروع ما در 
چارچوب سازمان تجارت جهانی شکایت کرد. این بیانیه 
در ادامه تاکید کرد که ممنوعیت واشــنگتن عیله پکن 
ثبات زنجیره های تامین صنعت جهانی را تضعیف می کند.
وزارت بازرگانی چین در بیانیه خود گفت: ایاالت متحده...

از اقدامات )مرتبط با( کنترل صادرات ســوء اســتفاده 
می کند و مانع از تجارت عــادی بین المللی محصوالتی 

مانند تراشــه می شــود و نظم اقتصادی و تجاری بین 
المللی... کــه یک رویه معمول حمایتی تجاری اســت، 
تضعیف می کند. وزارت بازرگانی ایاالت متحده در اوایل 
اکتبر امسال مجموعه جدیدی از اقدامات کنترل صادرات 

را برای تراشه ها و قطعات نیمه رسانا تصویب کرد.
این اقدامات برای جلوگیری از دستیابی چین به فناوری 
پیشرفته ایاالت متحده که می تواند برای اهداف نظامی 
استفاده شود، طراحی شده اند. چین بارها این اقدامات را 
ناعادالنه خواند و هشدار داد که ممکن است برای شرکت 

های آمریکایی نتیجه معکوس به همراه داشــته باشد. 
واشنگتن دریافت "درخواست مشاوره" از سوی پکن در 
سازمان تجارت جهانی را که اولین گام برای حل و فصل 
هر گونه اختالف تجاری در داخل این سازمان است، تایید 
کرد. آدام هاج، ســخنگوی دفتر نماینده تجاری ایاالت 
متحده، تأکید کرد که این سازمان کنترل های صادراتی 
مورد بحث را موضــوع امنیت ملی می داند و ســازمان 
تجارت جهانی نهاد مناسبی برای بحث در مورد مسائل 

مربوط به امنیت ملی نیست.

سخنگوی سازمان فضایی ایران با بیان اینکه مذاکرات این 
سازمان با آژانس فضایی روسیه ادامه دارد، گفت: قرار است 
نتایج مذاکرات کارشناسی در جلسه ســران دو سازمان 
فضایی طرح شود. حســین دلیریان در خصوص برگزاری 
مذاکرات ســازمان فضایی ایران با آژانس فضایی روسیه، 
گفت: جمهوری اســالمی ایران و کشور روسیه از گذشته 
همکاری های خوبی در زمینه های مختلف در حوزه فضایی 
داشــته اند، به این معنا که روابط از سطح خوبی برخوردار 
بود، اما هر دو طرف تصمیم گرفتند که سطح همکاری ها 
را افزایش داده و سطح مناسبات، روابط و همکاری ها را در 

زمینه های بیشتری نسبت به قبل توسعه دهند.

وی اظهار کرد: در همین زمینه طی یک برنامه ریزی مقرر 
شد مواردی که باید در حوزه فضایی مشمول توسعه شوند، 
تعیین شــده و مورد تفاهم دو طرف قرار گیرند؛ بر همین 
مبنا مذاکراتی پیش بینی شد که دو طرف در این مذاکرات، 

توسعه مناسبات را پیگیری کنند.
دلیریان با بیــان اینکه مذاکرات ســازمان فضایی ایران و 
آژانس فضایی روسیه که در حاشیه یازدهمین نمایشگاه 
بین المللی هوافضای کیش در حال برگزاری اســت،  در 
همین زمینه طرح ریزی و اجرا شــده است، خاطر نشان 

کرد: طبعا این توسعه همکاری ها شامل حوزه های مختلفی 
خواهد شد. سخنگوی سازمان فضایی ایران، محور اصلی 
این مذاکرات را توسعه همکاری ها دانست و یادآور شد: در 
این زمینه مذاکرات خوبی تاکنون انجام شده و ادامه دارد.

وی با اشــاره به برگزاری روز نخســت مذاکــرات کیش، 
توضیــح داد: در روز اول، مذاکــرات متنوعی در ســطح 
کارشناســی میان کارشناسان ســازمان فضایی ایران و 
آژانس فضایی روســیه انجام شــد و دو طــرف مذاکرات 
بسیار خوبی با یکدیگر داشتند و قرار است نتایج مذاکرات 

کارشناسی در جلسه سران دو سازمان فضایی طرح شود. 
سخنگوی سازمان فضایی ایران یادآور شد: مذاکرات روز 
دوم شــامل دو پنل تخصصی با موضوعات متنوع فضایی 
و با حضور رؤســای دو ســازمان فضایی ایران و روســیه 
در پردیس دانشــگاه صنعتی شــریف، در حال برگزاری 
اســت و کارشناســان دو طرف در این پنل هــا با حضور 
دانشــجویان و اساتید دانشــگاه به طرح مباحث مختلف 
فنی و علمی می پردازند. به گفتــه وی، این مذاکرات در 
روز چهارشنبه با دیدار نهایی دکتر ساالریه رئیس سازمان 
 فضایی ایران و یوری باریسف رئیس آژانس فضایی روسیه 

به پایان می رسد.

با سفر تیم کوک به کارخانه سّری ســونی، تجهیز آیفون 
۱۵ به سنسور پیشرفته جدید ژاپنی ها محتمل تر شد. تیم 
کوک، مدیرعامل اپل، به کارخانه ی سّری سونی رفته است 
تا از آنجا بازدید کند. کوک برای نخستین بار به طو عمومی 
تأیید کرده است که آیفون ها به حسگر تصویر ساخت سونی 

مجهزند.
تیم کوک، مدیرعامل اپل، به ژاپن ســفر کرده اســت تا از 
خط تولید حسگرهای تصویر ســونی بازدید کند. کوک در 
چند توییت، توســعه دهندگان همکار اپل را ستایش کرد 

و اســتفاده از فناوری های اپل را در حوزه ی آموزش اتفاق 
مهمی به حساب آورد. یکی از توییت های تیم کوک شامل 
تصویری از او در کارخانه ی سری سونی در شهر کوماموتو 

است.
استفاده  اپل از حسگرهای تصویر ساخت شرکت های ژاپنی 
خبر کاماًل جدیدی نیســت؛  زیرا پیش تر شماره مدل های 
مورد اســتفاده ی ســونی در آیفون های اپل دیده شده اند. 

بااین حال، این نخستین باری است که تیم کوک صراحتاً به 
استفاده از حسگرهای سونی در آیفون اشاره می کند. تیم 
کوک می گوید: »بیش از یک دهه با سونی همکاری کرده ایم 

تا حسگرهای برتر دنیا را برای دوربین آیفون بسازیم.«
سونی یکی از رهبران بازار حســگرهای تصویر محسوب 
می شود و کارخانه ی این شرکت در شهر کوماموتو به حدی 
سّری اســت که روزنامه نگاران در صورت بازدید از آن    جا، 

اجازه ندارند هیــچ تصویری ثبت کننــد. تصاویری نظیر 
آنچه تیم کوک منتشــر کرده، با حساســیت بسیار زیاد 
گرفته می شــوند تا هیچ جزئیاتی از رازهای تجاری سونی 
فاش نکنند. به نوشــته ی ۹to۵Mac، حضور تیم کوک 
در ژاپن بدین معنی اســت که اپل و ســونی قصد دارند به 
همکاری شان ادامه دهند. جدیدترین شایعه ها می گویند 
حسگر جدید ســونی برای آیفون ۱۵ به  طور چشمگیری 
گستره ی داینامیکی را بهبود می بخشد. براساس ادعاهای 

تأییدنشده، آیفون ۱۵ لنز پریسکوپی نیز خواهد داشت.

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
بر لزوم پایش بیشتر شرکت های دانش بنیان و جلوگیری از 
سواستفاده از قوانین تسهیل گر برای این شرکت ها تأکید کرد.

به گزارش مهر به نقل از شانا، احسان ثقفی، در نشست تخصصی 
با عنوان »رویکردهای حمایتی از ساخت داخل در صنعت نفت، 
گاز و پتروشیمی« که در نخستین روز از کنفرانس و نمایشگاه 
مدیریت فناوری محصوالت دانش بنیــان در صنعت نفت با 
رویکرد بررســی چالش ها و فرصت ها برگزار شد، ضمن ارائه 
برآوردی از فرســودگی در تأسیسات صنعت نفت، گفت: ۷۵ 
درصد تأسیســات در مناطق عملیاتی جنوب کشور قدیمی 
است و از این رقم ۵۰ درصد فرسوده و حدود ۳۰ درصد نیازمند 

نوسازی است.

وی با تأکید بر اینکه این اعداد و آمار نظر من است و متولیان 
امر می توانند آن را تأیید یا رد کننــد، افزود: ۲۵ درصد دیگر 
تجهیزات که مدت زیادی از ساختشــان نمی گذرد، به زودی 
نیازمند نوسازی خواهند بود، این شــرایط از یک سو از نظر 
ایمنی اهمیت دارد و هر لحظه می توانــد حادثه و زیان مالی 
و جانی داشته باشد و از سوی دیگر به بهره وری و بازده پایین 
کار منتهی می شود، اما دلیل مطرح کردن این موضوع در این 
نشست این است که بگویم این عرصه مهم از حضور شرکت های 

دانش بنیان خالی است.
رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 

با بیان اینکه هیچ تجهیزی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی 
وجود ندارد که پایه دانشی نداشته باشد، تصریح کرد: مسئله 
نوسازی، بهســازی و نگهداری حوزه بسیار مهم و اساسی در 
صنعت نفت اســت، اما آیا معاونت فناوری ریاست جهموری 
مجموعه هایی که خدمات مناسب دانش بنیان و فناورانه برای 
نگهداری و بهینه سازی و بازسازی ارائه می دهند را نیز فناور و 
دانش بنیان می شناسد؟ جواب قاطعی برای این مسئله مهم 
وجود ندارد. ثقفی با بیان اینکه عزم و باور به توان داخل در این 
سال ها بیشتر شده است، گفت: تا قبل از سال ۶۷ میزان ساخت 
تجهیزات در داخل کشور زیر ۵ درصد بود، اما امروز به جایی 

رسیده ایم که قاطعانه بالغ بر ۷۰ درصد تجهیزات مورد نیاز را 
می سازیم و تا ۹۰ درصد توانایی ساخت را متصور هستیم.

وی با بیان اینکه از برخی قوانین حمایتی بومی سازی و ساخت 
بار اول سو استفاده می شود، افزود: برای نمونه من با معافیت 
مالیاتی برای شــرکت های دانش بنیان مخالفم و معتقدم از 
این امکان سو استفاده می شود زیرا رقابت را ناعادالنه می کند، 
اگر از معاونت فناوری رئیس جمهوری آماری گرفته شــود، 
مشخص می شود که تعداد زیادی شرکت با عنوان دانش بنیان 
از بخش های خصولتی از معافیت ها استفاده کرده اند و به نظر 
می رسد این روند نیازمند پایش بیشــتر است و باید جلوی 
سوءاســتفاده های قانونی گرفته شــود تا بخش خصوصی و 

دانش بنیان واقعی رشد کند.

شکایت چین از آمریکا به دلیل ممنوعیت تراشه

گام نهایی مذاکرات ایران و روسیه در حوزه فضایی

تجهیز آیفون ۱۵ به سنسور پیشرفته جدید ژاپنی ها 

دانش بنیان ها باید با دقت بیشتری پایش شوند

فناوری 
اطالعات
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مديــركل تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــي اســتان تهــران از افزايــش 
تعــداد تشــكل هاي كارگــري و كارفرمايــي در ســال 95 بــه تعــداد 
1616 تشــكل خبر داد و گفــت: در راســتاي اجراي منويــات مقام معظم 
 رهبري، اســتراتژي خــود را بــراي پياده ســازي اقتصاد مقاومتــي تدوين

 كرده ايم.

 احمد لطفي نژاد با تشــريح برنامه هاي ســال جديد اظهار كــرد: پيش بيني 
كرده ايم در سال 95 در كنار افزايش تعداد تشكل هاي كارفرمايي و كارگري، 
كميته هاي حفاظت فني و بهداشــت كار را به تعداد 4040 كميته برسانيم. 
وي رويكرد اين اداره كل در ســال 1395 را به ســمت كيفي كردن خدمات 
و تخصصي شــدن ســطح مهارت ها عنوان كرد و افزود: در حــوزه روابط كار 

اقدامات بسياري صورت گرفته اما درصدد هســتيم تاهمه بخش هاي حوزه 
روابــط كار الكترونيكي شــود. لطفي نژاد ادامه داد: خوشــبختانه در ســال 
گذشــته به همه هدفگذاري هاي خود دســت يافتيم و در اكثر حوزه ها بيش 
از هدفگذاري صورت گرفته پيش رفتيم. وي تصريح كرد: براي ســال جديد 
هم برنامه كاري و اســتراتژي خود را بر مبناي فرمايشات مقام معظم رهبري 

قرار داده و 30 گزينه را در ســه حوزه تعاون، كار و رفــاه، برنامه ريزي و براي 
عملياتي كردن اقتصاد مقاومتــي ارائه كرده ايم. به گزارش ايســنا، مديركل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران در پايان از تشكيل دو تعاوني توسعه 
 و عمران در شهرســتان هاي اسالمشــهر و دماوند خبر داد و ابراز اميدواري 

كرد.

مديركل تعاون و كار استان تهران اعالم كرد

افزايش تشكل هاي كارگري و كارفرمايي
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راه اندازي 12 تخت ويژه نوزادان 
»NICU« در بيمارستان كودكان 

بندرعباس
دكتر شــكاري، رئيس دانشــگاه علوم پزشــكي 
هرمزگان در نشست ظهر ديروز كه با حضور رئيس 
بيمارستان كودكان، اعضای هيات رئيسه دانشگاه، 
مدير منابع انساني، مدير مالي و مدير دفتر نظارت 
بر طرح هاي عمراني دانشــگاه و جمعي از مديران 
 بيمارســتان كودكان برگــزار شــد، از راه اندازي

 12 تخت ويژه NICU در طبقه دوم ســاختمان 
شماره 3 بيمارســتان كودكان بندرعباس خبر داد. 
دكتر شــكاري افزود: بخش NICU بيمارستان 
كودكان بندرعباس واقع در طبقه دوم ســاختمان 
شماره 3 بيمارستان با زير بناي 460 مترمربع در نيمه 
نخست ارديبهشت سال جاري آغاز به كار خواهد كرد. 

بازتواني زنان معتاد و روسپي و 
بازگشت آنها به جامعه

رئيس سازمان بهزيستي كشور از امضا و مبادله موافقتنامه 
با معاون رئيس جمهوری در امور زنان و خانواده در راستاي 
توانمندسازي زنان آســيب ديده، خبر داد و گفت: ايجاد 
زمينه مناسب براي جذب و تحت پوشش قرار دادن زنان 
معتاد، روســپي و بازتواني آنان يكي از طرح هاي امسال 
خواهد بود. رئيس سازمان بهزيستي كشــور ادامه داد: 
نخستين طرح، ارتقای مهارت هاي شغلي دختران مقيم 
خانه هاي سالمت است كه براي حمايت از دختران تحت 
پوشش مراكز بهزيستي پس از سن 18 سال براي حضور 
در جامعه در قالب ارائه آموزش هاي شغلي و مهارت فردي 
و اجتماعي در راستاي توانمندسازي 150 دختر ساكن 
در خانه هاي سالمت در 31 استان براي ورود به اجتماع و 

بازار كار صورت مي پذيرد. 

ويژه

صبر، پشــتكار، آينده نگــري، برنامه ريزي، زمان ســنجي و 
خصيصه هاي ديگــري چون اعتمــاد به نفس و 

خودبــاوري از مهم ترين ويژگي هاي يك 
كارآفرين اســت كه مي توان از آن به 
نام اخالق كارآفريني ياد كرد. گفتگو 
با كارآفرينان موفق نشــان مي دهد اكثر آنها ويژگي هاي 
مشابهي دارند كه همان ويژگي ها به آنها براي رسيدن به 

هدفي كه داشته اند، كمك كرده است. 

تاثيــر خصيصه هــاي فــردي و اجتماعي در 
كارآفريني

اشــتغال از ديــدگاه كالن اقتصادي از جنبه هــاي مختلفي 
همچون درآمدزايي، توليد و كارآفريني، توسعه دانش و فناوري 
و غيره اهميت دارد و از ديدگاه اجتماعي نيز به انسان منزلت، 
جايگاه و موقعيت اجتماعي و اعتماد به نفس مي بخشد. مشغول 
به كار شــدن و اســتفاده از نيروهاي ذاتي، مهارت ها و دانش و 
مديريت شــخصي براي شــروع به كار و انجام فعاليت مختص 
گروه خاصي نيســت. مردان و زنان در يك جامعــه مي توانند با 
موقعيت هــاي كاري اي كه بــراي آنان فراهم مي شــود يا خود 
خلق مي كننــد، به اشــتغال بپردازند و در 
 عين حــال آن را تحت تاثير قــرار دهند.
 همانطور كــه مي دانيم، ميزان اشــتغال 
مانند هر متغيــر اقتصــادي و اجتماعي 
به طور مســتقيم يا غيرمســتقيم تحت 
تاثير عوامل مختلفي قــرار دارد كه از 
آن جملــه مي توان به ميــزان توليد، 
ســرمايه گذاري، ســطح دستمزدها، 
ســطح قيمت ها، سياست هاي دولت 
و تجارت خارجي اشاره كرد. هر كدام 
از اين عوامل ممكن است آثار منفي يا 

مثبتي به دنبال داشته باشد اما جدا از اين 
عوامل آنچه در آينده شغلي هر فرد از يك فرد 

شاغل گرفته تا يك فرد كارآفرين تاثيرگذار بوده، 
خصيصه هاي فردي و اجتماعي وي است. 

به اعتقاد بســياري از كارشناســان، كارآفرينان موفق لزوما به واسطه سرمايه زياد 
يا موقعيت اجتماعي نيســت كه موفق مي شــوند؛ بلكه ويژگي هــا و توانايي هاي 

كــه  باعث شــده ميان آنها با افراد ديگر اجتماع از اين نظر آنهاســت 
تفاوت هايي ديده شــود. كارآفرينان 
در واقع كســاني هســتند كه 
فرصت هــا را تشــخيص 
داده و آن فرصت ها 
را به موفقيت 
در امــور 

توليدي- تجاري و 
خدماتي تبديل مي كنند. 

اخالق كارآفريني، ذاتي نه اكتسابي
دكتر بيژن عبدي، كارشــناس اقتصادي در رابطه با مهم ترين 
ويژگي هايــي كه مي تــوان تحت عنــوان اخــالق كارآفريني يــاد كرد، 
مي گويد: اخالقــي كه مربوط بــه كارآفريني بــوده، ويژگي هايي ذاتي اســت نه 

 اكتســابي. بعضي از افراد ويژگي هايي دارنــد كه به آنها براي توســعه كارآفريني 
كمك مي كند. 

مثال هوش زياد، قــدرت برنامه ريــزي و اعتماد بــه نفس يا اينكه ريســك پذير 
هســتند و شــهامت و جرات تن دادن به انجام فعاليت هايي كــه در ظاهر بزرگ 
به نظر مي رســد را دارند اما در هر صورت بســياري از افــراد مي توانند تحت تاثير 
اخــالق كلي حاكم بــر اقتصاد به ســمت انجــام فعاليت هاي اقتصــادي بروند و 
در آن هم موفق باشــند؛ البتــه تعريف كارآفرينــي لزوما به معني ايجاد شــغل 
نيســت اما اگر با اندكي تســامح اين معنا را بخواهيم براي آن در نظر بگيريم، باز 
 ويژگي هايي كه براي يــك كارآفرين مهم بوده، داشــتن تعهــد كاري و صداقت

 است. 
كاهش هزينه ها با رعايــت تعهد و صداقت 

كاري 
وي توضيح مي دهد: از نگاه اسالمي چه در كارآفريني 
و چه در راه اندازي هر كسب و كاري چند ويژگي از 
جمله وفاي به عهد، صداقت و عدم ريا در كسب و 
كار، صادق بودن در معامالت، دشمنی نكردن، 
كم فروشي نكردن و داشتن اخالق انساني مهم 
اســت. رعايت نكردن اخالق در فعاليت های 
اقتصادی زمينه بســياري از انحرافات اجتماعي 
اســت، نمونه آن دروغ گفتن و فريب دادن ديگران است 
كه در جامعه ما متاسفانه به عنوان زرنگي خطاب مي شود. در اين 
 صورت هزينه معامالت پايين مي آيد و ريســك سرمايه گذاري از بين

 مي رود. عبدي ادامه مي دهد: متاسفانه مردم كشور ما عرق و تعصب چنداني 
به مليت خود به ويژه در امور اقتصادي ندارند، براي همين بدون در نظر گرفتن 
تالش توليد كنندگان داخلي ترجيح مي دهند كاالي خارجي بخرند، چرا كه منفعت 
طلبي براي آنها از تعصب به كاالي داخلي و وفاداري به آن بيشتر است. منافع شخصي 
جايگزين اخالق انساني شده و همين ريشه بسياري از مشكالت جامعه است.ايران 
در ميان 60 كشور دنيا در زمينه كارآفريني رتبه بيست و سوم را دارد، با اين وجود 
درصد بيكاري در كشور بسيار باالست؛ البته از نظر كارشناسان كسب رتبه بيست و 
سوم از سوي ايران در ميان 60 كشور در زمينه كارآفريني يك رتبه متوسط است كه 
نمي توان به آن خوشبين بود و چندان هم قابل اعتنا نيست. براساس آنچه گفته شد، 
در زمينه كارآفريني آنچه مشخص بوده، اين است كه دانشگاه هاي ايران در زمينه 
كارآفريني بسيار ضعيف عمل كرده و گرفتار تكميل صندلي ها شده اند و دانشجويان 

هم بيشتر به دنبال اخذ مدرك هستند. 

»كسب وكار« از اهميت نگرش هاي اخالق مدارانه به كار گزارش مي دهد

ملزومات اخالق كارآفريني 

بعضي از افراد 
ويژگي هايي 
دارند كه به 

آنها براي 
توسعه 

كارآفريني 
كمك مي كند

40 يا 50 سال از عمر آنها گذشــته است اما نه شغلي 
دارند و نه حرفه اي كــه بتوانند بر آن به عنوان يك كار 
دائمي تكيه كنند. ميانسال هاي بيكار كساني هستند 
كه به دليل شرايط بد اقتصادي و سياست گذاري هاي 
نامناسب اقتصادي، تصميمات غلط يا برنامه ريزي هاي 
نادرست كه در سنين جواني براي آينده شــغلي خود داشته اند، اكنون شغلي 
ندارند يا شــغل موقتي خود را از دســت داده و قادر به تامين مخارج زندگي 

خانواده خود نيستند. 
 بسياري از افراد به محض شــنيدن واژه بيكاري جوانان را به خاطر مي آورند، 
در حالي كه نرخ بيكاري تا حدود زيادي به گروه ســني ميانسال باز مي گردد. 
براساس آمارها نرخ 11 درصدی بيكاري كه توسط مركز آمار براي سال 94 ذكر 
شده است، تنها مختص جوانان نيست و افراد 15 تا 64 سال را شامل مي شود. 

مهاجرت ميانسال ها براي يافتن شغل
بيكاري اين گروه سني كه اكثرا متاهل هستند، دغدغه بسياري از خانواده هاي 
كشور است. اين افراد كه عمدتا سرپرســت خانوار هستند، شغلي براي تامين 
هزينه هاي زندگي خود ندارند و بي نتيجه ماندن تــالش آنها براي يافتن كار 
مناسب بسياري از مواقع منجر به جدايي آنها از خانواده هاي شان يا مهاجرت 
به شهرهاي ديگر مي شود. به همين دليل در زمان حاضر به ويژه در چند سال 
اخير ديدن خانواده هايي كه در آن زن و مرد از هم جدا زندگي مي كنند تا از پس 
مخارج زندگي خود برآيند، چيز عجيبي نيست. زن و مرد يك خانواده مجبور 
مي شوند براي تهيه مايحتاج خود ســختي دوري از همديگر را تحمل كنند. 
برخي از اين افراد ميانسال نيز كساني هستند كه دچار ورشكستگي شده يا بنگاه 
اقتصادي آنها به دليل مشــكالتي تعطيل شده و به حالت تعليق درآمده است. 
بيكاري ميانسال ها براي كشور عالوه بر نگراني هاي مادي، نگراني هاي ديگري 
مانند مشكالت اجتماعي، اعتياد، دلسردي جوانان از تالش براي آينده، رواج 

روحيه ياس و نااميدی و ساير مفاسد اجتماعي و اخالقي را به همراه مي آورد. 

عدم اطالع رساني دقيق مركز آمار از اشتغال
دكتر بيژن عبدي، كارشــناس اقتصادي در رابطه با معضلي بــه نام بيكاري 
ميانســال ها به »كســب وكار« مي گويد: مركز آمــار، آمار دقيقــي از ميزان 

شاخص هاي اقتصادي نمي دهد.
 از طرف ديگر مراكز ديگري در كنار مركز آمار، اطالع رساني مي كنند كه آمار 
آنها يكسان نيست. بنابراين هميشه بين آنچه بانك مركزي، رئيس جمهوری 

و آنچه مركز آمار مي گويد، اختالف وجود دارد و هيچ كدام از اين آمارها دقيق 
نيســت. از طرف ديگر تا زماني كه اطالع و شــناخت كافي از ميزان اشتغال 
 در كشــور وجود نداشته باشــد، نمي توان براي حل مشــكل بيكاري اقدامي

 انجام داد. 

فرار بخش دولتي و غيردولتي از استخدام رسمي
وي توضيح مي دهــد: موضوع ديگــر بحث نظــام ســرمايه داري و گرايش 
دروني در كشــور براي حركت كردن در مســير كشــورهاي غربي و اروپايي 
اســت، به همين دليل در داخل كشــور بســياري از مشــكالت چون نبود 
امنيت شــغلي، عدم نظارت هاي قانونــي دولت، بيكاري، نــدادن حق بيمه 
و... را با ياد كــردن از نظام ســرمايه داري غربي و ادعاي پيــروي از اين نظام 
توجيه مي كنند. ايــن موضوع منجر به ايجاد شــغل هاي پــاره وقت، موقت 
و قراردادي شــده اســت و هم بخش خصوصــي و هم دولت از نگه داشــتن 
 نيروهاي شــغلي به صورت دائم فرار و از زير بار مالي استخدام دائمي اين افراد 

شانه خالي مي كنند. 
همه اين مشكالت در حالي در كشور وجود دارد كه در 
كشورهاي غربي با وجود خصوصي سازي و وجود اقتصاد 
آزاد نظارت هاي دولت به صورت دائم وجود دارد و مردم 
از باب خدمات رساني، مسكن، اشتغال، بيمه بيكاري و... 

نگراني چنداني ندارند. 

ميان سال ها و هزينه هاي باالي خدمات 
عبدي توضيح مي دهد: در كشور ما هنوز مردم موظف به 
پرداخت70 درصد از خدمات درماني هستند و بسياري 
از مردم مشكل مســكن دارند اما از طرف ديگر دالالن 
مسكن بازار داللي را رونق بخشــيده و سود سرشاري 
به دســت مي آورند و از پرداخت ماليات فرار مي كنند. بنابراين ميانسال هاي 
كشور عالوه بر بيكاري دغدغه هاي بســيار ديگري نيز دارند كه براي برطرف 
كردن آن گاهي مجبور مي شوند به سمت انجام كارهاي غيرقانوني مانند قاچاق 
بروند. بسياري از اين افراد همان كساني هستند كه در كارهاي غيرمولد مانند 

دستفروشي، داللي يا فروش مواد مخدر مشغول هستند. 

ميزان نرخ بيكاري در سال 93 و 94
براســاس نتايج طــرح آمارگيري نيــروي كار در ســال 1394 كــه مركز 

آمار ايران منتشــر كرده، در ســال گذشــته معــادل 38.2 درصد جمعيت 
10 ســال و باالتــر، از نظــر اقتصــادي فعال بــوده انــد يعنــي در گروه 
شــاغالن يــا بيــكاران قــرار گرفته انــد. ميانگين نــرخ بيكاري در ســال 
 1393 معــادل 10.6 درصــد بود كــه ميزان بيكاري ســال 1394 رشــد

0.4 درصــدي نســبت بــه آن داشــته اســت. نتايــج ايــن طــرح 
نشــان مي دهــد تعــداد جمعيــت فعــال )شــاغل و بيــكار( در كشــور 
 24 ميليــون و 701 هــزار و 177 نفــر اســت كــه از ايــن تعــداد

 2 ميليــون و 729 هــزار و 92 نفر بيكار هســتند. نرخ بيكاري براي ســال 

1394 در مناطق شــهري كشــور 12.2 و در نقــاط روســتايي 8.1 درصد 
گزارش شده اســت. براســاس گزارش مركز آمار ايران، بيكاري جوانان 15 تا 
24 ســاله معادل 26.1 درصد اســت كه براي مردان اين گروه 22.3 و زنان 
42.8 درصد اعالم شــده اســت. همچنين 18 درصد از شــاغالن كشور در 
بخش كشــاورزي، 32.5 درصــد در بخش صنعــت و 49.4 درصد در بخش 
خدمات فعال هســتند. ســهم جمعيت داراي اشــتغال ناقص نيز در كشور 
 9.8 درصد اســت كه اين نســبت براي مردان 10.8 و  براي زنان 4.5 درصد 

است. 

»كسب وكار« از نابه ساماني وضعيت اشتغال گزارش مي دهد

معضل  بيکاري  ميانسال ها

آمار دقيقي 
از ميزان 

شاخص هاي 
اقتصادي در 

دسترس نسيت

كار و
كارآفرينی 
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اصناف

۵۰ درصد هتل هاي تهران خالي 
است

رئيس اتحاديــه هتلداران تهران با اشــاره به 
خالي بودن ۵۰ درصدي ظرفيت هتل ها گفت: 
قيمت هتل هاي تهــران در ايام نوروز افزايش 

نمي يابد. 
محمدعلي فرخ مهر، رئيس اتحاديه هتلداران 
تهران، با اشاره به ثبات قيمت هتل هاي تهران 
در ماه هاي پاياني ســال گفت: هيچ افزايش 
قيمتي در راه نيست و در ايام نوروز نيز همانند 
سال هاي گذشته هتل هاي تهران با تخفيف به 

مردم خدمات ارائه مي دهند. 
وي با تاكيد بر اينكه ما با هر نوع افزايش قيمت 
مخالف هستيم، گفت: با ثبات قيمت متقاضي 
بيشتر مي شود و در اين راســتا اميدواريم در 

سال آينده نيز شاهد افزايش قيمت نباشيم. 
فرخ مهر با اشــاره به ركود در سال ۹۴ گفت: 
قيمت هتل نيز تابع تقاضاست و به غير از ايام 
پيك در بقيه اوقات   هتل ها حتي با ۵۰ درصد 
كاهش قيمت به مشتريان خدمات ارائه دادند. 
وي به سفر هيات هاي تجاري خارجي به ايران 
نيز اشــاره كرد و گفت: خوشبختانه در تهران 
زيرســاخت هايي براي پذيرش  مهمان هاي 
خارجي فراهم است اما باوجود سفر هيات هاي 

تجاري هنوز بسياري از هتل ها خالي است. 
به گفته رئيس اتحاديه هتلداران تهران با توجه 
به اينكه هتل ها تابع قوانين و مقررات هستند، 
بســياري از  مهمان هاي خارجي براي اقامت 
واحدهاي اقامتي كه تابع قوانين نيســتند را 
ترجيح مي دهند و همين امر موجب شــده تا 
بيش از ۵۰ درصد ظرفيت هتل ها در شرايط 

كنوني خالي باشد. 
وي بــه ايــن نكتــه نيز اشــاره كــرد كه در 
ارديبهشت ماه بررسي مي شود كه قيمت هتل ها 

به چه ميزان در سال آينده افزايش يابد. 

مشــكل عمده اصناف، وجود 
كاالهاي قاچاق در بازار است

عضو هيات رئيسه اتاق اصناف ايران گفت: ما 
بايد جلوي كاالي قاچاق را در مرزها بگيريم اما 
براي مبارزه با آن، با حضور در بازار، اصناف را 

جريمه مي كنيم. 
محمدعلي صديقــي افزود: مــا از دولت جز 
اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ كه واگذاري 
بخش هاي اقتصادي به بخش هاي خصوصي 

است، هيچ چيزي نمي خواهيم. 
وي افزود: اگــر اين مهم با اعتمــاد دولت به 
اصناف صورت گيرد، نه تنهــا هيچ كمكي از 
دولت نمي خواهيم بلكه بخشــي از مشكالت 

دولت را نيز مي توانيم حل كنيم. 
عضو هيات رئيســه اتاق اصناف ايران درباره 
مشــكالت مالياتي اصناف اظهار كرد: بخشي 
از مشكالت مالياتي حل شده است اما مساله 
اساسي اصناف اين است كه ماليات دوره رونق 

را در دوره ركود اقتصادي نپردازند. 
صديقي با بيان اينكه در حال حاضر مشــكل 
عمده اصناف، وجود كاالهاي قاچاق در بازار 
 اســت، تصريح كرد: در ســال ۹۳ نزديك به

 ۲۵ ميليــارد دالر كاالي قاچــاق از مجاري 
مختلف وارد كشور شده است. 

وي با بيــان اينكــه هــر ۱۰۰۰ دالر كاالي 
قاچاق، فرصت شغلي را از يك هموطن ايراني 
مي گيرد، خاطرنشان كرد: ۷۰ درصد بيكاران 
ما در شــغل هاي طبقه بندي نشــده ارتزاق 

مي كنند كه   بردن نام آنها شرم آور است. 
عضو هيات رئيســه اتاق اصناف ايران با بيان 
اينكه قاچاق در شــهر، مغــازه و بازار صورت 
نمي گيرد بلكه در مرزهــا رخ مي دهد، تاكيد 
كرد: ما بايد جلــوي كاالي قاچاق را در مرزها 
بگيريم اما براي مبارزه با آن، با حضور در بازار 

اصناف را جريمه مي كنيم. 
صديقي با بيان اينكه مردم در انتخاب دو كاالي 
مشــابه، گزينه ارزان تر را انتخاب مي كنند، 
متذكر شد: كاالي قاچاق ارزان تر از كاالهايي 
است كه از مجاري قانوني وارد كشور مي شوند 
و اين مساله موجب سوق اصناف مان به خريد 

كاالي قاچاق شده است. 
وي در پايان   بيان كرد: اگر كاالي قاچاق را از 
پروسه توزيع با هزينه و ريسك باالي آن حذف 
كنيم، شاهد بازاري شفاف خواهيم بود كه در 

آن رانت و تقلب از بين مي رود. 
عضو هيــات رئيســه اتــاق اصنــاف ايران 
همچنين با بيان اينكه احتــرام به قوميت ها 
الزمــه اتحاد و انســجام در كشــور اســت، 
گفت: براي داشــتن اتحاد و انسجام در ايران 
 اســالمي بايد نهايت احترام بيــن قوميت ها 

حاكم باشد. 

گذر از دوران پساتحريم و اجراي برجام 
در كشور نياز به همراهي دولت و اصناف 
دارد و ضرورت دارد شرايط تحقق اقتصاد 

مقاومتي در پسابرجام فراهم شود. 
از ســوي ديگر بايد براي ارتقاي سطح 
توليد، هماهنگي اقتصادي الزم ميان تمامــي اركان اقتصادي 

فراهم شود. 
نايب رئيس اتاق اصناف ايران با اعالم ايــن مطلب بر لزوم توجه 
به جايگاه اصنــاف در نظام اقتصادي كشــور تاكيــد كرد و به 
»كسب وكار« گفت: مســئوالن بايد به اين مهم توجهي ويژه ای 

داشته باشند. 
جالل الدين محمدشــكريه افزود: يك بخش از اين مسير سهم 
دولت اســت يعني دولت در تنظيم و تدوين دســتورالعمل ها، 
بخشــنامه ها و قوانين نقش اصناف را اساســي و پررنگ ببيند. 
نايب رئيس اول اتاق اصناف ايران با بيان اينكه كاهش هزينه هاي 
توليد كاالهاي داخلي يكي از آيتم هاي مهم، تاثيرگذار و سازنده 
است، خاطرنشان كرد: وقتي فضاي اقتصادي باز شود، ما نيازمند 
آن هستيم كه كاالهاي بخش توليد خود را كه از چرخه توليد به 
عرصه توزيع مي رسند، با حداقل هزينه ها ي توليد همراه كنيم. 

رسيدن به توان رقابت در آن سوي مرزها
نايب رئيس اتاق اصناف ايران با بيان اينكه براي رسيدن به توان 
رقابت در آن سوي مرزها بايد يك اقتصاد مقاوم و خودكفا ايجاد 
كنيم تا بازارهاي خارجي را تسخير كنيم، افزود: اينكه بخواهيم 
در دوران پساتحريم و برجام كار را جلو ببريم،   فوق العاده دشوار 
است و اگر درست عمل نكنيم، موجب بروز مشكالت اساسي در 

اين بخش خواهد شد. 
وي با بيان اينكه اگر بخواهيم در اين پروسه، راه رفته قبلي را طي 
كنيم يا شرايط فعلي را از نو تكرار كنيم، يك دور تسلسلي را ايجاد 
كرده ايم كه موجب خواهد شد تا هرگز به نتايج مناسب و دلخواه 
نرسيم، تاكيد كرد: دولت بايد در تمام برنامه هاي توليد و برنامه 

ششم پنج ساله، نقش اصناف را پررنگ ببيند. 
شــكريه تصريح كرد: با حذف تحريم ها، بايــد تمهيدات جدي 
براي واردات منطقي مواد اوليه توليــد و تكنولوژي و دانش روز 
انديشيده شود تا منجر به افزايش توليد و صادرات شود و از ورود 
كاالهاي غيرضروري و مصرفي شــركت هاي بسيار قدرتمند كه 
بازار را از دست توليدكنندگان ما خارج خواهند كرد، جلوگيري 

شود. وي افزود: فرهنگ استفاده از كاالي داخلي نيز بايد تقويت 
شود . در تمام كشورهاي توسعه يافته همه مردم سعي در خريد 
كاالي داخلي خود دارند حتي زماني كه كاالي خارجي كيفيت 
بهتري را داشته باشد. شكريه در ادامه به نقش عظيم اصناف در 
كشور اشاره و اظهار كرد: در حال حاضر سهم ۱۳ تا ۲۳ درصدی 
توليد ناخالص داخلي كشور و همچنين 8/۵ ميليون اشتغال در 
واحدهاي صنفي سهم اصناف است و اين يعني نمي توان از اين 

پتانسيل توانا و قدرتمند ساده گذشت. 

اصناف موتور محركه صنعت قلمداد مي شوند
عضو ۶ دوره هيات مديره اتاق اصنــاف ايران با بيان اينكه دولتي 
موفق است كه براي اين پتانسيل عظيم و ارزشمند برنامه داشته 
باشد، گفت: بي شك سياست هاي دولت در تنظيم قوانين تجارت، 
ماليات، كار و همچنين ترغيب بانك ها در سرمايه گذاري حوزه 
اصناف مي تواند ضمن ايجاد اشــتغال پايــدار، موجب كاهش 

بزهكاري هاي اجتماعي نيز شود. 
وي در ادامه به نقش بنگاه هاي كوچك اقتصادي در كشورهايي 
نظير چين، هند، مالزي، كره، سنگاپور و تايلند اشاره و اذعان كرد: 
در اين كشــور ها اصناف يا بنگاه هاي كوچك اقتصادي به عنوان 

موتور محركه صنعت قلمداد مي شــوند، موضوعي كه با تدوين 
برنامه اي مدون، تحقق آن در كشور دور از دسترس نيست. 

شكريه در پايان به انقراض صنوف سنتي كشور اشاره و خاطرنشان 
كرد: متاسفانه بســياري از صنوف سنتي ما نظير صنايع دستي، 
قلم زني و فرش به دليل عدم توانايي جذب كارگر از سوي كارفرما 
رو به تعطيلي و انقراض هستند، صنوفي كه بخشي از فرهنگ ما 

هستند و بايد سينه به سينه و نسل به نسل به آيندگان برسند. 

تحقق اقتصاد مقاومتي در گرو تغيير برخي قوانين 
است

رئيس اتاق اصناف رشــت همچنين با بيان اينكه تحقق اقتصاد 
مقاومتــي در گرو تغيير برخي قوانين اســت، گفت: اســتقالل 
اقتصادي الفباي اقتصاد مقاومتي اســت و سياســت هاي بانكي 
كشور بايد در اين راستا شكل بگيرد. جالل الدين محمدشكريه با 
بيان اينكه بخش خصوصي بايد بتواند مشكالتش را بررسي و به 
دولت منعكس كند، اظهار كرد: اتحاد و انسجام الزم بين سران 

سه اتاق اصناف، بازرگاني و تعاوني ايجاد شده است. 
وي بــا بيــان اينكــه بــا همــكاري دســتگاه هاي اجرايــي 
اشــتغال در اســتان ايجــاد مي شــود، تصريح كرد: شــوراي 

 گفتگــوي بخش خصوصــي و دولــت مي تواند در ايــن زمينه 
تاثيرگذار باشد. 

رئيس اتاق اصناف رشــت به نقش اين اتــاق در تحقق اقتصاد 
مقاومتي تاكيد كرد و گفت: نيل به اقتصاد مقاومتي از شــاهراه 
بنگاه هاي اقتصــادي و بخش خصوصي مي  گذرد. وي با اشــاره 
به اينكه اقتصــاد مقاومتي مي تواند بازارهاي هــدف را با توجه 
به ظرفيت هاي كشــور شناســايي كنــد، خاطرنشــان كرد: 
بخش خصوصي مي توانــد نقش مهمي در شناســايي بازارهاي 
هدف داشته باشد. محمدشكريه خاطرنشان كرد: بايد در آينده 
به طرف ايجاد يك شركت سرمايه گذاري برويم تا بتواند توليدات 
ما را صادر كند. وي تحقق اقتصاد مقاومتي را در گرو تغيير برخي 
قوانين دانست و يادآور شــد: برخي از قوانين بايد به روز شوند و 

انگيزشي باشند. 
رئيس اتاق اصناف رشت خاطرنشان كرد: سياست هاي واحدهاي 
پولي و بانكي كشور بايد در راستاي اقتصاد مقاومتي شكل بگيرد 
و تمام تشــكل ها فارغ از حوائج درون تشكيالتي خود بايد به اين 

مهم بپردازند. 
وي استقالل اقتصادي را الفباي اقتصاد مقاومتي خواند و متذكر 
شد: كشــوري موفق اســت كه پشــت چانه زني هاي سياسي، 
اقتصاد توانمند و قدرتمند داشــته باشــد تا جلــوي هر تكان 
سياســي، اقتصادي و… نبازد. محمدشــكريه با بيان اينكه با 
رهنمودهاي   مقام معظم رهبري كشور به طرف اقتصاد مقاومتي 
حركت مي كند، يادآور شــد: تحقق اقتصــاد مقاومتي همواره 
 مورد تاكيد مقــام معظم رهبري بوده و بايد همه در اين راســتا 

حركت كنيم. 

شناسايي وضعيت بازار صادراتي اصناف 
عضو هيات رئيســه اتاق اصناف ايران در پايان گفت: تشــكيل 
شركت سرمايه گذاري اصناف در بهبود صادرات و واردات كشور 
موثر است و فعاليت آن از ابتداي سال ۹۵ به صورت رسمي آغاز 

خواهد شد. 
شكريه با بيان اينكه اين شركت مي تواند وضعيت بازار صادراتي 
اصناف و توليد را در بازارهاي هدف شناسايي كند، افزود: با توجه 
به نيازهاي بازارهاي هدف بايد توليدات داخلي را مطابق ساليق 
بازارهاي خارجي همگن كرد ضمن اينكه نمي توان از توليدكننده 
صنفي انتظار داشــت كه به تنهايي در آن بازارها حضور يافته و 

به طور مستقيم نسبت به توليد و صادرات اقدام كند. 

نايب رئيس اتاق اصناف در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد 

صنوف سنتي در آستانه تعطيلي و انقراض 
اخبار

شيوه عملكرد صنف 
 ما از ابتداي شروع 

به كار تاكنون 
به صورت 

نسيه فروشي بوده و 
همين نسيه فروشي 

موجب شده تا 
قسمت عمده اي از 
چك هاي برگشتي 

 مربوط به صنف 
ما باشد

بازار مصالح ســاختماني 
به عنــوان يكــي از مواد 
اوليـــه در ساخت و ســاز 
ســاختمان هاي مسكوني 
و اداري همــواره بــازار 

پررفت وآمدي دارد. 
بازار مصالح شرايط خاص خود را دارد و با توجه به 
اهميت ساخت وساز در كشور ما خصوصا در تهران 
و مراكز اســتان ها هيچ وقت ركود شديدي كه در 
بخش ساخت و ســاز اتفاق مي افتــد، نمي تواند بر 
بازار مصالح تاثير زيادي بگذارد چون همان حداقل 

ساخت وسازها نياز به مصالح ساختماني دارد. 
بازار مســكن به دليل انتظارات و برداشــت هاي 
خاصي كــه در آن وجــود دارد، در برخي مقاطع 
زماني دچار جهش ها و نوسان هاي شديد مي شود 
و حباب قيمتي در بخش ساختمان به وجود مي آيد 
اما در بازار مصالح چنين شــرايطي حاكم نيست و 

قيمت مصالح تابع عوامل توليد است. 
براساس اظهارنظر كارشناسان، قيمت مصالح در 
مقايسه با سال گذشــته تغيير محسوسي نداشته 
اســت اما طبق قانون هرســاله، قيمت ها به دليل 

ماليات بر ارزش  افزوده، يك درصد زياد مي شود.
 با توجــه به اينكــه ايــران يكــي از بزرگ ترين 
توليدكننده هاي مصالح ســاختماني است، نيازي 
به واردات اين كاال ندارد اما به داليل مختلفي مثل 
توقف صادرات مصالح به كشــورهاي ديگر چون 
عراق و كاهش ساخت وساز در ايران قيمت مصالح 
در اين چند ســال اخير كاهش زيــادي يافته و با 
ادامه ركود مســكن، ممكن است كاهش بيشتري 

پيدا كند. 
رئيــس اتحاديــه فروشــندگان گــچ و آهك و 
مصالح ســاختماني در گفتگو با »كســب وكار« 
گفت: افرادي كه مصالح ســاختماني را با قيمتي 
بيش از حد مجاز به فروش مي رســانند، مسافت و 
هزينه هاي حمل ونقل را نيز محاســبه مي كنند، 
به عنوان مثال اگر بخواهيد منطقه شــرق تهران 

يا غرب تهران را با خيابان شــوش تهران مقايسه 
كنيــد، ميــان قيمت  مصالــح ســاختماني اين 
مناطق تفــاوت وجود دارد و اين تفــاوت به دليل 
 حمل ونقــل كاال بــوده و تــا حــدودي طبيعي

 است. 
اســماعيل كاظمي قهي با بيان اينكــه اتحاديه از 
موضوع تغيير نســبي قيمت ها اطــالع دارد و آن 
را غيرقانوني نمي داند، ادامــه مي دهد: اين امر در 
معامالت روزمره و جاري اتفاق مي افتد؛ براي مثال 
هزينه حمل بار سيمان از منطقه جنوب تهران به 
مناطقي چون شميران يا دربند بسيار متفاوت است 
چون منطقه اي مثل افسريه همجوار كارخانه هاي 
توليدي اين محصول اســت بنابراين نياز چنداني 
به هزينــه حمل ونقل نــدارد اما بايــد توجه كرد 
 كه ايــن تفاوت هــا در قيمت  بســيار جزئي و كم

 است. 
رئيس اتحاديه فروشــندگان مصالح ســاختماني 
همچنين در ادامه گفــت: در حال حاضر در حوزه 
مصالح ساختماني از جمله 
گچ و آهــك عرضه با تقاضا 
برابري مي كند و با توجه به 
ركود بازار، رقابت تنگاتنگي 
بين واحدهاي صنفي وجود 

دارد. 
كاظمي قهي اظهــار كرد: 
به دليل كاهش ساخت و ساز 
ركــودي در بــازار حاكم 
اســت ولي از جهتــي اين 
موضوع باعث مي شــود به 
مشتري مداري بيشتر توجه 

شود. 
وي افزود: زماني كه عرضه 
كاال بر تقاضا غالب باشــد، 
متقاضي اين اختيار را دارد 
كه بهترين كاال و محصول را 

انتخاب كند. 

مشــكالت و محدوديت هــاي تــردد 
كاميون هاي حمل مصالح در سطح شهر

كاظمي مشكالت و محدوديت هاي تردد كاميون هاي 
حمل مصالح در سطح شهر را يكي از مشكالت مهم 
اين صنف برشمرد و گفت: كاميون هاي حمل مصالح 
در روز تردد مي كنند چون در شب محدوديت هايي 
براي آنها وجــود دارد و در بعضــي مناطق به دليل 
مسائل حفاظتي اجازه ورود در شــب به خودرويي 

داده نمي شود. 
وي ادامه داد: همچنين در بيمارستان ها، درمانگاه ها 
يا در جاهايي كه ساختمان سازي است، در شب امكان 
ورود داده نمي شود؛ بنابراين كاميون هاي حمل مصالح 

مجبورند فقط در روز رفت وآمد كنند. 
رئيس اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني تاكيد 
كرد: بايد در رابطه با شــرايط ورود به محدوده هاي 
طرح ترافيك اين كاميون ها تمهيداتي انديشيده شود. 

نبايد با صنــوف در فرايند نصب صندوق 
مكانيزه به صورت يكنواخت برخورد كرد

رئيس اتحاديه فروشــندگان گــچ و آهك و مصالح 
ساختماني همچنين درباره نصب صندوق مكانيزه 
فــروش در واحدهاي صنفي اظهار داشــت: ماليات 
براي همه صنوف و ازجمله صنف ما بسيار مشكل ساز 

شده است. 
منكر آن نيستيم كه براي انجام بسياري از اقدامات 
و ايجاد زيرســاخت ها بايد ماليات دريافت شود ولي 
بهتر است با بررسي بيشتري در اين زمينه اقدام شود. 
وي با اشــاره به اجباري شدن اســتفاده از صندوق 
مكانيزه در واحدهاي صنفي گفت: بهتر است كمي 
در اين زمينه تامل كرده و بررســي هاي بيشــتري 
انجام شــود. از طرفي بايد براي اصناف بستر سازي و 

آموزش هاي الزم داده شود. 
اسماعيل كاظمي قهي گفت: نبايد با صنوف و مشاغل 
در فرايند نصب صندوق مكانيــزه فروش به صورت 
يكنواخت برخورد كرد و بايد هر صنفي متناســب و 

مطابق با ابزار و وضعيت كاري خود ديده شود. 

وي ضمن اشــاره به اين مطلب كــه اغلب معامالت 
فروشندگان مصالح ساختماني به صورت نسيه انجام 
مي شود و فروش اعضاي اتحاديه ما به صورت نقدي 
نيست، گفت: كار ما نسيه فروشي است و در بازار كساد، 
نرخ واحدي نمي توان براي اجنــاس درنظر گرفت. 
كاظمي تصريح كرد: شيوه عملكرد صنف ما از ابتداي 
شــروع به كار تاكنون به صورت نسيه فروشي بوده و 
همين نسيه فروشي موجب شده تا قسمت عمده اي 
از چك هاي برگشتي مربوط به صنف ما باشد. رئيس 
اتحاديه فروشندگان گچ و آهك و مصالح ساختماني 
در ادامه خواستار اعطاي مهلت زماني ۶ ماهه تا يك 
ســاله براي عملياتي كردن صندوق هــاي مكانيزه 
فروش شد و افزود: بايد آماده سازي اصناف براي كار 
با صندوق مكانيزه فروش مــورد توجه قرار گيرد و از 
هم اكنون اساتيد مالياتي براي آموزش به صنوف به 

اتحاديه ها اعزام شوند. 
وي همچنيــن در ادامه به يكي ديگر از مشــكالت 
ايــن اتحاديــه بــراي اجرايــي شــدن صندوق 

مكانيزه فروش اشــاره كرد و گفت: در بســياري از 
مــوارد مصالح ســاختماني پــس از ارســال بنا به 
تغييراتــي مجــددا مرجــوع مي شــوند بنابراين 
به نظــر مي رســد كــه در نحــوه اجــرا و كار بــا 
 صنــدوق مكانيزه فــروش با مشــكالت عديده اي

 مواجه باشيم. وي همچنين اعالم كرد: تاكنون ۲۰ 
درصد از اعضاي صنف ما نرم افزار را خريداري كردند 

اما نمي دانند كه چگونه بايد از آن استفاده كنند. 
كاظمي قهي در پايان با تاكيد بر لزوم توجه دولت به 
بخش ساخت و ساز گفت: سياست هاي كالن اقتصادي 
دولت از قبيل تغيير حجم و نرخ تســهيالت بانكي، 
نرخ برابري دالر و تعرفه هاي ماليات و بيمه به همراه 
دستورالعمل ها و ضوابط شهرداري از عوامل موثر بر 
بازار مسكن و مصالح ساختماني هستند و با توجه به 
سياست بازگرداندن آرامش به بازارهاي مختلف كه 
در دولت جديد پيگيري مي شود، اميدواريم در بخش 
مسكن و ساخت و ساز هم شاهد آرامش و شكوفايي 

باشيم. 

رئيس اتحاديه فروشندگان گچ، آهك و مصالح ساختماني در گفتگو با » كسب و كار« مطرح كرد 

نسيه فروشي در بازار كساد مصالح ساختماني

رئيس هيات مديــره جامعه صنعت كفش ايران از چشــم انداز 
پيش روي فعاالن اين صنف براي روزهاي آينده سخن گفت و به 
مصرف كنندگان توصيه كرد خريدهاي شب عيد خود را هرچه 
زودتر انجام دهند و اين كار را به روزهاي پاياني ســال موكول 
نكنند. علي لشــكري عنوان كرد: ركودي كه گريبان گير ساير 
صنايع است، صنعت كفش را هم گرفتار كرده، اين در حاليست 

كه در آينده نزديك، رونق شب عيد را درپيش داريم و اميدواريم 
بازار اسفندماه زودتر شروع شود و مصرف كننده ها رغبت خريد 
بيشتري داشته باشــند زيرا توليد كننده هاي كفش در كشور 
آمادگي ارائه بهترين كفش ها هم به لحاظ كيفيتي و هم قيمتي 
را دارند. وي در ادامه گفت: مصرف كننده ها بايد بدانند چند روز 
خريد زودتر باعث مي شود توليدكننده ها بتوانند گردش مالي 

بهتري از كارشان ارائه دهند و فرصت انتخاب كفش هاي بيشتر 
و بهتر را خواهند داشــت. به همين دليل بايد زودتر براي خريد 
اقدام كنند و خريد را براي شب هاي آخر سال نگذارند.  لشكري 
خاطرنشان كرد: خوشبختانه كفش هاي توليد داخل هم كيفيت 
خوبي دارند و هم با قيمت مناسب ارائه مي شوند و اگر بين تورم 
كل و تورم كفش مقايسه اي داشته باشيم، شاخص بهاي كاال و 

خدمات مصرفي تا پايان آذرماه ۱۳.۷ درصد رشد داشته و تورم 
قيمت كفش ۱۲.۴ درصد بوده است. اين نشان مي دهد افزايش 
قيمت كفش، از افزايش قيمت هاي ميانگين كاالها پايين تر است. 
وي تاكيد كرد: مصرف كننده ها بايد بدانند فرصت بسيار خوبي 
است كه بتوانند خريد كنند و توصيه مي كنم هرچه زودتر خريد 

شب عيد را انجام دهند. 

اقدامات مسئوالن و اتحاديه ها براي كنترل قاچاق
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بهره بــرداري از 72 ســامانه 
هوشــمند ثبــت تخلفــات 
 جــاده اي روز پنجشــنبه 
29 بهمــن ماه كه بــا حضور 
وزير راه و شهرسازي و رئيس 
سازمان راهداري انجام شد، خبر مهم حوزه حمل و نقل 
بود، چرا كه اين تجهيــزات در پرترددترين جاده هاي 
كشور، ترمز كاهش تخلفات است و آثار فراوان اقتصادي و 
ايمني در پي دارد اما صحبت هاي وزير راه در حاشيه اين 
مراسم از خبر اصلي، خبرسازتر شد. عباس آخوندي با 
بيان اينكه نگهداري از 250 هزار كيلومتر جاده ساالنه 10 
هزار ميليارد تومان اعتبار مي خواهد، مسئوليت پرداخت 
اين هزينه را متوجه مصرف كنندگان نهايي يعني مردم 
دانست. صحبت هاي وزير اظهارات منتقدانی را به دنبال 
داشت كه آخوندي را به پيگيري گرايشات سرمايه داري 
در اقتصاد متهم كردند اما كارشناسان معتقدند اظهارات 

وزير از نظر كارشناسي غيرمنطقي نيست. 

پرداخت هزينه ارتقــاي جاده ها از جيب 
بهره بردار نهايي

وزيــر راه وشهرســازي در مراســم 
بهره برداري از 72 ســامانه هوشمند 
ثبت تخلفات جاده اي با اعالم هزينه 10 
هزار ميليارد توماني نگهداري از جاده ها 
گفــت: هزينــه راهــداري را بايــد 
مصرف كننده نهايي پرداخت كند. الزمه اخذ اين هزينه از 
مصرف كننده، عادالنه بودن سيستم محاسبه هزينه است؛ 
وقتي مشخص باشد كه هر خودرو چند كيلومتر از جاده 
استفاده كرده است، هدف مذكور هم محقق مي شود. 
آخوندي افزود: در حال حاضر دو گزينه پيش روي ماست؛ 

يكي اينكه سعي داشته باشيم سيستم جاده ها را ارتقا 
دهيم و هزينه آن را از بهره بردار نهايي دريافت كنيم و 
ديگري اينكه كاري انجام ندهيم كه دچار عقب ماندگي 
شويم. اگر مي خواهيم به ايراني آباد و توسعه يافته برسيم، 
بايد از مدلي پيروي كنيم كه همه دنيا نيز از آن مسير 
رفته اند و بنيان هاي اوليه آن ايجاد يك پايگاه داده اي قوي 

است. 

منتقدان،  رويكرد وزيــر را طرفداري از 
سرمايهداري مي دانند

بالفاصله پس از اظهارات وزير راه و شهرسازي منتقدان 
پيكان انتقادات خود را متوجه وي كردند. به باور آنها اين 
وزير دولت يازدهم قصد دارد بــه دور از چارچوب هاي 

مدنظر نظام كه در اصل 44 قانون اساسي منعكس شده 
اســت، وظايف دولت در حوزه هاي عمومي را حذف و 
هزينه هاي توســعه را به مردم تحميل كند. منتقدان 
گفتند: در نگاه اقتصادي سرمايه  داري كه آخوندي به 
آن گرايش دارد، به اقشار متوسط و ضعيف جامعه، فقط 
به عنوان ابزار توسعه نگريسته مي شود. همچنين آنها 
اين سوال را مطرح كردند كه وقتي وزير راه و شهرسازي 
معتقد است بايد نرخ ها در انواع مدل هاي حمل و نقلي 
مثل هواپيمــا، قطار و از ايــن پس جاده، آزاد شــود و 
مصرف كننده نهايــي، خود هزينه اســتفاده از هر نوع 
 خدمت عمومي را پرداخت كند، پس قرار است يارانه هاي 
حمل و نقل كه در همه دنيا مرسوم است، در كجا هزينه 

شود؟

راهكار پيشنهادي منتقدان چيست؟
مسعود مهاجر، كارشناس حمل ونقل در 
پاســخ بــه پرســش منتقــدان به 
»كسب وكار« گفت: يارانه حمل ونقل در 
كشورهاي پيشــرفته دنيا به هيچ وجه 
شــامل حمل و نقل هوايي، دريايي و 
جاده اي نمي شــود و تنها به حمل و نقل ريلي در برخي 
كشورها يارانه مي دهند، در حالي كه در ايران سال هاست 
– به جز چندماه اخير كه قيمت هاي جهاني نفت و به تبع 
آن بنزين و گازوئيل كاهش داشته - قيمت بنزين و گازوئيل 
بسيار پايين تر از نرخ واقعي محاسبه مي شود كه نوعي يارانه 
غيرمستقيم به حمل و نقل جاده اي است. اگر مردم بپذيرند 
كه هزينه نگهداري از جاده ها توســط بهره برداران يعني 
كساني كه تمايل دارند با خودروي شخصي سفر بروند يا 
تردد كند - و ساير بهره برداران مثل شركت هاي حمل و 
نقلي كه تجارت شان به جاده مرتبط است - پرداخت شود، 
دولت مي تواند به حمل و نقل ريلي يارانه بدهد كه بسيار 
پاك تر، ايمن تر و به صرفه تر از حمل ونقل جاده اي است. 
همچنيــن ايــن پــول مي تواند بــه مصرف توســعه 
زيرساخت هاي ريلي و بهبود وضعيت ايمني جاده ها برسد. 
 ايــن كارشــناس با بيــان اينكــه صحبت هــاي وزير

راه و شهرسازي مبناي كارشناســي دارد، تصريح كرد: 
منتقدان مي گويند انديشه هاي وزير سرمايه داري است اما 
هيچ راهكاري براي بهبود وضع كيفــي جاده ها ندارند. 
دولت ها در كشورهاي مدرن احداث و نگهداري از جاده ها را 
به بخش خصوصي واگذار مي كنند و بخش خصوصي به 
خوبي هزينه هاي احداث و نگهداري را مديريت مي كند، به 
نحوي كه جاده سودآور باشد و تردد هم در آن كاهش نيابد. 
در ايران هم دير يا زود بايد به سمت اين مسير برويم و انتظار 

از دولت براي جاده سازي و تعمير جاده نداشته باشيم.

»كسبوكار«گزارشميدهد

مناقشههزينهنگهداريجادهها

سيستمبانكيبهتعهداتخود
درقبالصنعتخــودروعمل

نكرد
دبيــر انجمن صنايــع همگن قطعه ســازان 
خودرو گفت: به دنبــال اجراي طرح تحريك 
 تقاضا و تســهيالت معــروف بــه »وام هاي 
25 ميليــون تومانــي«، مقرر شــده بود كه 
سيستم بانكي به محض ارائه اسناد و مدارك 
توســط خودروســازان، منابع را به صنعت 
خودرو تزريق كند اما اين امر محقق نشــد. 
به گــزارش ايرنــا، آرش محبي نــژاد گفت: 
بعضي از بانك ها بخشــي از منابع تسهيالت 
25 ميليون توماني را بابت بدهي و اقســاط 
معوقه خودروســازي ها برداشت كرده اند و از 
تزريق اين منابع به خودروسازي ها و زنجيره 
تامين قطعات خودرو جلوگيــري كرده اند. 
وي اضافه كرد: در اين ارتبــاط، عملكرد دو 
خودروســاز اصلي كه بيشــترين بدهي را به 
زنجيره تامين و قطعه ســازان داشــتند نيز 
 متفاوت بود؛ يكی از خودروســازان ســهم 
70 درصــدي قطعه ســازان را پرداخــت و 
خودروســاز ديگر از پرداخت ايــن بخش از 
بدهي خود به قطعه ســازان خودداري كرد. 
محبي نژاد افزود: مقدار زيــادي از اين منابع 
هم كه به دست خودروســازان رسيده است، 
صرف هزينه هاي جاري آنها شــد؛ بهره وري 
پايين خودروســازان داخلــي، هزينه هاي 
جــاري و ســربار بســيار بااليي بــراي آنها 
ايجاد كــرده و براي خودروســاز، تامين اين 
هزينه هــا از اولويــت برخوردار اســت؛ يك 
قطعه ساز ممكن اســت پرداخت هزينه هاي 
كاركنان خود را چند ماه بــه تعويق بيندازد 
 امــا ايــن مســئله را در خودروســازي ها 

شاهد نيستيم. 

5هــزاركالسدرسناايمنو
تخريبينيازمنــد800ميليارد

توماناعتباراست
در همايش معاونــان اداري و مالي ادارات كل 
نوسازي مدارس استان هاي كشور، مهندس 
ماشاءا... قاسمي، مديركل نوسازي، توسعه و 
تجهيز مدارس هرمزگان با قدرداني از حضور 
شــركت كنندگان گفت: رمــز موفقيت اداره 
كل نوســازي مدارس هرمــزگان همدلي و 
همراهي مسئوالن با اين اداره كل است.  وی 
در ادامه با اشاره به وضعيت فضاهاي آموزشي 
و پرورشــی در هرمزگان افزود: 3 هزار كالس 
دو شــيفته و 214 مدرسه شــبانه روزي در 
قالــب 1209كالس درس در اســتان وجود 
دارند و حدود 24 هزار دانش آموز در مدارس 
شبانه روزي تحصيل مي كنند. نرخ بي سوادي 
در استان نزديك به اســتاندارد هاي كشوري 
اســت. براي اجراي طرح هاي در دست اجرا، 
استانداردســازي مدارس ايمن و تخريبي و 
ايجاد فضاهاي آموزشي شهرك هاي مسكن 
مهر در استان بيش از يك هزار ميليارد تومان 
اعتبار نياز اســت. در هرمــزگان بيش از 54 
هزار واحد مســكوني در قالب طرح مســكن 
مهر احداث شــده اســت كه نيازمند 1810 
كالس درس اســت و براي احداث اين تعداد 
كالس 300 ميليارد تومان اعتبار نياز اســت. 
مديركل نوسازي، توســعه و تجهيز مدارس 
هرمــزگان وجود مدارس ناايمــن و تخريبي 
را بســيار نگران كننده توصيف كرد و افزود: 
بيــش از 5 هــزار كالس درس ناايمن داريم 
كه از اين تعداد 2000 كالس درس تخريبي 
اســت و بايد براي استاندارد سازي آنها فكري 
اساسي شــود. براي ايمن ســازي اين تعداد 
 كالس ناايمن و تخريبي 800 ميليارد تومان 

اعتبار مي خواهيم.

صنعت  

صنعت،
معدنو
شهرسازي

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با توجه به رويكرد دولت مبني بر 
فسادگريزي و قانون مداري بر لزوم ارتقاي سالمت اداري در مجموعه 
شركت  شهرك هاي صنعتي در استان ها تاكيد كرد و گفت: اگر چه 
اين نكات رعايت مي شــوند اما تذكر و يادآوري اين نكات ضروري 

به شــمار مي رود. به گزارش ايســنا، علي يزدانــي در گردهمايي 
ذيحســاب و مديران مالي شــركت شــهرك هاي صنعتي سراسر 
كشــور با بيان اينكه بيش از 97 هزار طرح صنعتي در كشور وجود 
دارند كه داراي جواز تاسيس هستند، اظهار كرد: هنر اين است كه 

سرمايه گذاران را به سمت نواحي و شــهرك هاي صنعتي هدايت 
كنيم كه هم به نفع سرمايه گذاران به لحاظ تامين آرامش آنهاست 
 و هم در جهت بهره برداري بهينه از زيرســاخت هاي ما، سودمند

 است. 

ضرورت ارتقاي سالمت اداري در شهرك هاي صنعتي

جذب
سرمايهگذاريدر
بخشمعدنازنظر
تقدمزمانيپساز

صادراتقرار
ميگيرد

 بررســي تجربيــات و گذشــته 
ســرمايه گذاري خارجي در بخش 
معدن نشان مي دهد حداقل در طول 
يك دهه گذشته به دليل تحريم ها 
در بخــش معدن ســرمايه گذاري 
خارجي انجام نشده است. در گذشــته برخي شركت هاي 
خارجي در پروژه هــاي معدني مثل مس ســرمايه گذاري 
كرده اند اما متاسفانه تجربه موفقي در اين زمينه نداشتند و 
اين تجربيات باعث دلســردي سرمايه گذاران خارجي شده 
است. اين موضوع نشان مي دهد ســرمايه گذاري خارجي 
مقوله مهمي است و اگر در اين مورد اشتباهي صورت گيرد، 
با ذهنيتي كه ايجاد مي كنيم، جذب ســرمايه گذار خارجي 

برای ما سخت تر مي شود. 

سرمايه گذار خارجي ابتدا از بخش معدن خريد و 
بعد در آن سرمايه گذاري مي كند

كيوان جعفري طهراني، مشاور امور بين الملل خانه اقتصاد 
با بيان اينكه ســرمايه گذاري در معدن يك پروژه ديربازده 
است، گفت: جذب ســرمايه گذاري در بخش معدن از نظر 
تقدم زمانــي پس از صــادرات قرار مي گيــرد يعني نبايد 
 انتظار داشته باشــيم يك شــركت معدني خارجي پس از 
يك دوره 15 ساله كه در بازار ايران سرمايه گذار خارجي در 
معادن حضور جدي نداشته، في البداهه وارد شود و در اين 
حوزه ســرمايه گذاري كند. من معتقدم سرمايه گذارهاي 
خارجي اول از ما خريد مي كنند و سپس وارد سرمايه گذاري 
با ما مي شــوند. مثال ما شــاهد بوديم در چند سال گذشته 
كه بازار ســنگ آهن بهتر بود، چيني ها ابتــدا از ما خريد 
كردند و بعد ســرمايه گذاري خيلي محدودي در حد چند 
ده ميليــون دالر در معادن خصوصي ما انجــام دادند. وي 
درباره ظرفيت هــاي معدني جذاب براي ســرمايه گذاران 
گفت: مثال دو نمونه از اين مواد معدنــي بنتونيت و باريت 
اســت كه به عنوان گل حفاري در چاه هاي نفت اســتفاده 
مي شــوند. قبــل از تحريم هــا، شــركت هاي معتبري در 
هندوســتان و جبل علي دوبي بودند كه ايــن ماده معدني 
را از ايران مي خريدند و به نام خود به پروژه هاي نفتي عراق 
و عربستان و ساير كشــورهاي عربي منطقه مي فروختند. 
ســاير كشــورهاي منطقه اين ماده معدنــي را در اختيار 

 ندارنــد؛ بنابراين مي توانيــم روي مواد معدنــي بنتونيت 
و باريت كار كنيم. 

مســائل حاكميتــي، جدي تريــن چالــش 
سرمايه گذاري خارجي

 جعفري طهراني چالش اصلي ســرمايه گذاري خارجي را 
خارج از تــوان بخش خصوصي دانســت و گفت: در جذب 
ســرمايه گذار خارجي مهم ترين چالشــي كه وجود دارد، 
مسائل حاكميتي اســت كه در اين مســائل دست بخش 
خصوصي باز نيســت. مثال تا زماني كه دولــت نتواند هيچ 
تضميني به ســرمايه گذار خارجي بدهــد، اميدي به رونق 
ســرمايه گذاري خارجي نيســت. معتقدم اين موضوع در 
اختيار دولت است. دولت اگر بتواند تضمين بدهد كه قوانين 
معدن تغيير نمي كند، آن موقع اســت كه بخش خصوصي 
مي توانــد در كنار دولت در رابطه با جذب ســرمايه گذاري 
خارجي اقدام كند. تضمين سرمايه گذاري به يك بازه زماني 
5 تا 10 ساله نياز دارد، چراكه سياست گذاري شركت هاي 
خارجي متفاوت است. آنها وقتي مطالعه امكان سنجي انجام 

مي دهند، حداقــل زماني كه براي 
پروژه اي در نظر مي گيرند، معموال 
10 سال است. ضمنا سرمايه گذار 
وقتي طرح »مطالعه امكان سنجي

Feasibility Study «تهيــه 
مي كند، ايــن طرح بايــد »امكان 
ســنجي قابل پذيرش توسط بانك 
 Bankable Feasibility
Study « باشد يعني بايد گزارشي 
باشد كه بتواند سيستم بانكي كشور 
خارجي را درباره ســودآوري طرح 

توجيه كند. 

تهيه طرح امكان سنجي با 
قابليــت فــروش پروژه هاي 

معدني
ايــن كارشــناس دربــاره الزامــات تخصصــي جــذب 
 ســرمايه گذاري خارجــي بــر ايــن بــاور اســت كــه 

تعريف كردن پروژه ها بايد به گونه اي باشد كه قابليت ارائه 
طرح امكان ســنجي مورد قبول بانك ها بــراي آنها وجود 
داشته باشــد. وي تصريح كرد: در صورتي كه براي بسياري 
از پروژه هاي معدني ما، طرح امكان ســنجي تهيه نشــود، 
بانك هاي خارجي آن را به عنوان طرح ســودده شناسايي 
نمي كنند. به قول دكتر شــكوري، رئيس كميسيون معدن 
اتاق ايــران، پروژه هاي فوالدي ما با معادن ســنگ آهن ما 
هيچ سنخيتي ندارند و نمي توان اين پروژه هاي فوالدي را 
به سهولت عملياتي كرد، چراكه محل پروژه ها هم از معادن 
دور هستند و هم از بنادر. فروش پروژه در تجارت بين المللي 
اين مفهوم را دارد كه بتوانيم سيســتم مالي طرف مقابل را 
درباره ســودده بودن پروژه قانع كنيم. جعفري طهراني در 
پاسخ به اين پرسش كه مراحل ســرمايه گذاري در بخش 
معدن چگونه است، گفت: شــكل درست كار در جهان اين 
اســت كه ســرمايه گذار اين پروژه را مطالعه مي كند و بعد 
از قانع شــدن جهت ســوددهي، نزد بانك كشور خودش 
مي رود و ســعي مي كند بانك را درباره پــروژه قانع كند. 
ما در مطالعات امكان ســنجي پروژه هاي كشــور حداقل 
ســرمايه گذاري را كرده ايم و اين مطالعات توسط مشاوران 
بين المللي تاييد نشــده اند. هر چند شايد مشاوران داخلي 
تاييد كرده باشــند اما مهم تاييد مشــاوران خارجي است. 
پس نخســتين كار براي يك پروژه اين اســت كه اول اين 
پروژه توســط بخش خصوصــي و دولتي معرفي شــود و 
ســپس وقتي كه معرفي شــد، مهندس فني و كارشناس 
 اقتصادي روي آن يــك مطالعه امكان ســنجي مقدماتي

 )Pre Feasibility Study( انجام دهند. ســپس براي 
تهيــه Feasibility Study اقدام مي كننــد. در اين راه 
هم گروه داخلــي و هم گروه خارجي حضــور دارند. بعد از 
آن كار روي Bankable Feasibility Study شــروع 
مي شود. در اين مرحله سرمايه گذار خارجي نزد بانك خود 
مي رود و از جانب كشــور ميزبان نيز در صورت لزوم فردي 
را به همراه خود مي برد. اين پروســه به تنهايي بين يك تا 
3 ســال زمان مي برد؛ بنابراين با اين توضيحاتي كه گفته 
شــد، اگر ما بخواهيم اين كار را انجام دهيم در سال 2016 
هيچ شانســي براي جذب ســرمايه گذار خارجي نخواهيم 
 داشت؛ بنابراين از حاال بايد شروع كنيم تا در سال 2018 به

 نتيجه برسيم. 

»كسبوكار«ازچالشهايسرمايهگذاريخارجيدربخشمعدنگزارشميدهد

ظرفیتهایمعدنیجذاببرایسرمايهگذاریخارجی
جذبسرمايهگذارخارجيبامطالعاتامكانسنجيكارآمد
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تبليغات 
خالق

روزنامــه »كســب و كار« جهت طرح مســائل و مشــكالت خوانندگان 
محترم،ستوني را با عنوان نامه به ســردبير راه اندازي كرده است. از اين رو 
شــما خواننده محترم مي توانيد از طريق ارسال نامه به پست الكترونيكي     
newskasbokar@gmail.comيا تماس با تلفن 88253428 صداي 

خود را به گوش مسئوالن برسانيد. 

نامه به سردبير

چرا خالقيت نيازمند آدم هاي شكاك است؟
هميشه آسان نيست كه تنها شما باشيد كه 
سوال هاي سخت مي پرســيد، درحالي كه 
اطرافيان تان موفقيت شان را جشن مي گيرند، 
چانه تان را بخارانيد و با خود بگوييد »چرا اين 
كار براي من به نتيجه نرسيد؟« ولي كليد 
بهبود بهره وري خالقانه و داشــتن ويژگي 
خالقانه سوال پرســيدن، انتقاد سازنده و 
شك گرايي است. در آتن قرن پنجم پيش از ميالد مشاهده سفسطه بازاني كه 
در اجتماعات عمومي سخنراني مي كردند، متداول بود. سفسطه بازان ديوانگان 
دوره خود بودند، در تشويق شنوندگان به گرويدن به افكار، ايده ها و سيستم 
عقايدشان تبحر داشتند. يك معلم جوان به نام سقراط در اين مباحثات شركت 
كرد و در طول زمان در آن خبره شد. آنقدر خبره شد كه جامعه محترم آتني ها 

او را »فرزانه ترين مرد آتن« ناميدند. 
نادان

اين عنواني نبود كه در خور سقراط باشد. او فكر مي كرد سفسطه بازان اشتباه 
مي كنند. از نظر او، فرزانه بودن به اثبات برحق بودن و به رخ كشيدن دانسته ها 
ارتباطي نداشــت. او مي گفت فرزانه بودن، اصال با دانستن در ارتباط نيست: 
»تنها فرزانگي و خرد حقيقي اين است كه بدانيد هيچ چيز نمي دانيد.«فلسفه 
سقراط حول صورتي از شك گرايي مي چرخد كه شيوه سقراطي ناميده مي شد؛  
سامانه اي از پرسش و پاسخ ها را شامل مي شود كه يك موضوع را از جايگاهي 
بي طرفانه مورد مداقه قرار مي دهد. هدف پرسش و پاسخ هاي سقراطي ايجاد 
دركي از موضوع در ذهن و آشكارسازي چيزي درباره آن است ، حتي اگر آشكار 
كند آنقدرها هم كه فكر مي كرديم، نمي دانيم. زماني كه شيوه سقراط به طرز 
موثري به كار بسته شود، مي تواند اصول و عقايد متعصبانه را به چالش بكشد 
و به نظريات و  ديدگاه ها دســت درازي كند. به ما كمك مي كند تا نظرات و 

انديشه هايي را مورد پرسش قرار دهيم كه گمان مي كرديم قطعي هستند. 
چقدر خوب بايد ايده ها را پروراند؟

بعضي اوقات – و به ويژه در محيطي كه انتظار مــي رود تفكر خالقانه را بارور 
كند – به ما گفته شده است كه سوال پرسيدن و نقد كردن مي تواند مضر باشد. 
بارش ذهني خالقانه و حل مشكالت به روش خالقانه حوزه هايي هستند كه در 
آنها از ديرباز سوال پرسيدن از ايده ها و عقايد سايرين باعث مي شود روي درهم 
بكشند. شعارشان اين است: »هيچ ايده اي بد نيست.« در جايي كه فرد به واسطه 
نقد، احساس نهي شدن نكند، خالقيت بي قيد و شرط، رها از مرزها و قوانين، 

پرثمرترين رويكرد ديده مي شود ولي آيا اين چنين است؟
دوستاني منتقد

در سال 2۰۰4، پژوهشگران در دانشگاه كاليفرنيا  تصميم گرفتند نقش نقد را در 
بارش ذهني خالقانه بررسي كنند. آنها تصميم گرفتند اين سوال را مطرح كنند 
كه آيا نقد كردن ايده هاي سايرين به بهره وري خالقانه كمك مي كند يا مانع 
آن مي شود؟پژوهشگران 2۶5 دانشجو را به كار گرفتند و آنها را به گروه هاي 
52 نفري تقسيم كردند. از هر گروه خواسته شد چالشي را به پايان برسانند: با 
همديگر، هر تعداد ايده كه مي توانند درباره نحوه كاهش ازدحام ترافيك در 
منطقه خليج سانفرانسيسكو مطرح كنند. به يك ســوم از گروه ها گفته شد 
پيشنهادات سايرين را نقد نكنند، درحالي كه يك سوم بعدي تشويق شدند تا 
ايده هاي يكديگر را زير و رو كنند – هر چند بايد اين كار را به روشي سازنده انجام 

دهند. يك سوم آخر، هيچ دستورالعملي دريافت نكرده بودند. 
سوال پرسيدن به نتيجه رسيد

پژوهشگران دريافتند كه منتقد بودن به هيچ وجه فرايند خالقيت را متوقف 
نكرد – و در واقع در بيشتر گروه ها، به اين فرايند كمك نيز كرد. آنها دريافتند 
گروهي كه از آنها خواسته شده بود ايده هاي خالقانه سايرين را نقد كنند، از نظر 
تعداد ايده هاي منتشر شده و كيفيت آن ايده ها، بهتر از گروه هاي ديگر عمل 
كرده است. با اين حال، با وجود اينكه نقد سازنده و شك گرايي مي تواند به فرايند 
خالقانه كمك كند، روشن است كه بدبيني مي تواند آن را به عقب براند. نحوه 
مهار قدرت انتقاد مثبت و انجام آن به شيوه اي ساختاربندي شده، موضوعي است 
كه اسكات بلسكي، استاد بهره وري خالقانه، در كتابش ايده ها را عملي كنيد 
درباره اش مي نويسد. بلســكي، در فصلي با عنوان »ايده ها را آزادانه بكشيد،« 
درباره اهميت خلق محيط انتقادي مثبت براي توليد ايده ها صحبت مي كند 
– خواه به صورت فردي كار كنيد خواه در يك گروه - او مي نويسد ضمن اينكه 
ايده هاي جديد عالي هستند، گمراه شدن به واسطه آنها مي تواند افراد را از مسير 
خارج كند. درحالي كه داشتن آدم هاي فوق العاده مشتاق در كنارتان بسيار 
زيركانه و هوشمندانه است، در اختيار داشتن گروهي از شك گرايان كه سواالت 

دشوار بپرسند نيز بسيار مهم است. 
كاميابي سه اتاق

بلســكي تشــريح مي كند كه والت ديزني چگونه خلق ايده ها و داستان هاي 
نوين را بــراي فيلم هاي كمپانــي اش مديريت مي كند. ديزنــي، فردي كه 
بيشــتر به  دليل خالقيــت بي حد و مرزش مشــهور اســت نه بــه  دليل 
شك گرايي اش، فرايند تاكيدي ســه اتاق را گسترش داد تا اطمينان حاصل 
 كند ايده هاي فيلمــش به طرز خالقانه اي زيركانه هســتند و ســاختاري 
منطقي دارند. هر اتاق يك فضاي فيزيكي است كه تيم خالقانه ديزني ايده ها را از 
مفهوم به اجرا مي رسانند. در اتاق اول، ديزني تمامي خالقانش را گرد هم آورد و 
به آنها گفت ايده هايي جسورانه، جالب و در عين حال ديوانه وار ارائه كنند. در اين 
اتاق، به قوه تخيل اجازه داده مي شد به پرواز دربيايد؛ هيچ انتقادي مجاز نيست. 
در اتاق دو، همه چيز معقول تر شــد. تمامي آن ايده ها گرد هم آورده شدند و 

فيلمنامه هاي مصور گسترده اي از ايده هاي افراد جمع آوري كردند. 
 ولي اتاق سوم جايي بود كه كار واقعي در آن انجام مي شد. اين اتاق كه عنوان
 غير رســمي »جعبه شــيرين« را به خود گرفت، همان جايي است كه تمام 
ايده هاي داستان های مختلف به صورت انتقادي مورد بازبيني قرار مي گرفتند، 
 به پرسش كشيده شده و كال زير و رو مي شــدند. از آن جا كه هيچ كس مالك 
يك فيلمنامه مصور كامل نبود، فيلمنامه ها هيچ گاه شخصي نشد و هيچ كس 

نسبت به ايده اش حس حفاظت نداشت. 
بهره وري و كيفيت

بدون در نظر گرفتن تالش خالقانه تان و اينكه آيا در يك تيم كار مي كنيد يا براي 
خودتان، دستيابي به تعادل خالقيتي بي قيد عالوه بر بازجويي سرسختانه )كه 
اجازه نمي دهد بدبيني بر سر راه قرار گيرد( بايد براي بهره وري خالق و داشتن 

ويژگي خالق مناسب باشد. 
منبع: The Next Web //بازده//

آگاهي

جزئيات اسيدپاشی در ولنجك تهران
خبر

سازمان تجارت جهاني 
 )WTO(

 World Trade( ســازمان تجــارت جهانــي
Organization( )مخفف: WTO( يك سازمان 
بين المللي است كه قوانين جهاني تجارت را تنظيم 
و اختالفات بين اعضا را حل و فصل مي كند. اعضاي 
ســازمان تجارت جهاني كشــورهايي هستند كه 
موافقتنامه هاي )حدود 3۰ موافقتنامه( اين سازمان 
را امضا كرده اند. مقر سازمان تجارت جهاني در ژنو، 
سوئيس قرار دارد. تا 2۶ آوريل 2۰۱5، ۱۶۱كشور 
عضو اين سازمان شــده اند. سيشل در حال حاضر 

جديدترين عضو اين سازمان محسوب مي شود. 
اهدافي كه سازمان تجارت جهاني براي خود تعريف 

كرده، بدين شرح است: 
- ارتقاي سطح زندگي

- تامين اشتغال كامل در كشورهاي عضو
- توسعه توليد و تجارت و بهره وري بهينه از منابع 

جهاني
- دستيابي به توسعه پايدار با بهره برداري بهينه از 

منابع حفظ محيط زيست
- افزايش سهم كشــورهاي در حال توسعه و كمتر 

توسعه يافته از رشد تجارت بين المللي
اصول سازمان تجارت جهاني

اين ســازمان اصول خاصــي بــراي ورود دارد كه 
»كشــورهاي عضــو بايد بــه اين اصــول پايبند 
باشــند« و درصورت پايبند نبودن، مجازات هايي 
 عليه اين كشورها اعمال مي شــود. مهم ترين اين

 اصول عبارت است از: 
اصل عدم تبعيض و اصــل دولت كامله الوداد )به 
 MOST FAVORED NATION( معني
MFN( CLAUSE((: طبــق ايــن اصل، اگر 
كشــوري امتياز بازرگاني يا تعرفــه اي را درباره 
يكي از كشــورهاي عضو اعمال كند، اين امتياز 
يا تعرفه بايد درباره تمام شــركاي تجاري عضو 
 سازمان تجارت جهاني تعميم يابد. البته اين اصل 
يك استثنا نيز دارد كه به همگرايي هاي اقتصادي 
مانند اتحاديه هــاي گمركي بين چند كشــور 
مربوط مي شود. اين اســتثنا بدين معناست كه 
سازمان تجارت جهاني، ساير پيمان هاي تجاري 
 )مانند اتحاديــه اروپا يا نفتا( را نيز به رســميت

 مي شناسد. 

نهاد های بين المللی مهارت

علي، كارشناسي متخصص است و به  همين علت 
همواره مورد احترام مديران و همكارانش بوده تا 
اينكه يك روز مديرش با عصبانيت به سراغ علي 
مي آيد و شروع به بازخواســت او مي كند. علي با 
تعجب مي پرســد چه اتفاقي افتاده است؟ مدير 
توضيح مي دهد كه همكار علي به چه حقيقت هايي 
اشاره كرده كه علي آنها را پنهان كرده بود. علي از 
 شنيدن دروغ هايي كه تحويل مديرش داده شده، 

وا مي رود. 
چه بخواهيــم و چــه نخواهيــم، دروغگوها در 
محيط كار وجــود دارند و در نتيجــه مجبوريم 
با آنها در زندگي ســازماني مان روبه رو شــويم. 
بنابراين الزم اســت بدانيم كه چطور دروغگويي 

در محيــط كار را مديريــت كنيم. نخســتين 
قدم بــراي ايــن منظــور كشــف دروغگويي 
اســت. پس از كشــف اينكه ديگري به ما دروغ 
 گفته اســت بايــد گام بــه گام كارهــاي زير را 

انجام دهيد: 
۱- به خاطر بســپاريد در مواجهه با يك دروغگو 
بهترين سياست روشن سازي حداكثري حقيقت 
است. بدين ترتيب دروغگو خود به خود لو مي رود. 
2- جلوي زبان تــان را بگيريــد. اگرچه در زمان 
مواجهه با يك دروغ اين كار بسيار سخت است اما 
الزم است واكنش منفي نشان ندهيد. تنها به آرامي 
حقيقت را بيان كنيد. عصباني نشويد و از واژه هاي 

نه چندان درست استفاده نكنيد. 

 3- تالش كنيــد خودتان در ســازمان به عنوان
 يك فرد دروغگو شناخته نشويد. 

4- تحت هر شــرايطي و در برابر هر دروغي كه 
ديگران درباره شــما گفتند، درباره ديگران جز 

حقيقت نگوييد. 
5- به ياد داشته باشيد كه حقيقت بهترين سالح 

براي مبارزه با دروغ است. 
۶- از يك فرد باتجربه تر بخواهيد در اين زمينه به 

شما كمك كند. 
7- بــا رعايت اصــول حــل تعارضات، بــا فرد 
 دروغگو دربــاره دروغــي كه گفتــه و علت آن

 گفتگو كنيد. 

چطور با دروغگوها در محل كار مواجه شويم؟

دراين  نوشــتار 7 گام اصلي براي دســتيابي به موفقيت هاي عظيم ارائه 
مي شود.با ما همراه باشــيد و بدانيد. يك روز مردي بيست و چندساله به 
من نزديك شد و از من مشورت خواست. »دنيل، من يه دانشجوي بي پول 
 و جوان هســتم با دو تا بچه. مي توني به من راهي نشــون بدي كه بتونم 
ميلياردر بشم؟« بي درنگ، به خاطر سوالش او را سرزنش كردم. »چطور 
جرات مي كني به خودت بگي بي پول؟ اين اون چيزيه كه خودت رو ظرف 
چند سال گذشته باهاش وفق دادي؟ خودت رو اين شكلي مي بيني؟«او 
من و من كنان گفت: »نه قربان، من فقط فكر كردم...« من حرفش را قطع 
كردم، »ببين اگه مي خواي پولدار بشي، نبايد به قصه فقر بچسبي. حتي اگر 
شرايطت تو اين لحظات نامطلوب به نظر مي رسه، معنيش اين نيست كه تا 
ابد اين وضعيت ادامه پيدا مي كنه.«از پاسخ من يكه خورد ولي حقيقت همين 
بود. بعدها فهميد كه هيچ كس دلش براي او نخواهد سوخت و عزم خود را 
جزم كرد تا وضعيت را درست كند. فقط آن  كساني كه حاضر هستند بهايي 

بپردازند اين شانس را خواهند داشت كه مزه موفقيت را بچشند. 
در اين جا 7 گام اصلي براي دستيابي به موفقيت هاي عظيم ارائه مي شود: 

 ۱. بــا روال 
طبيعــي حركت 

كنيد
بزرگ ترين اشــتباهي 

كه آدم هاي جاه طلب انجام 
مي دهند، اين اســت كه خيلي 

بــه خودشــان ســخت مي گيرند. 
آنها مهلت هايــي تعيين مي كننــد و از 

خودشــان چيزهاي فراواني توقع دارند. وقتي 
انتظارات شان برآورده نمي شود، مايوس مي شوند، 

بعضي وقت ها حتي در اين فرايند به خود آسيب مي زنند. 
اغلب اوقات خيلي به خود ســخت گرفتن ســريع ترين 
راه براي مضطرب شــدن و ريزش مو اســت. پيش از آنكه 
اين مقاله را بنويســم، به مدت 3 ســال دچار هراس بودم 
چون مي خواســتم يك كار كامل و بي نقص درست كنم. 
چندباري امتحان كردم ولي آن طور كه دلم مي خواست 
از آب در نيامد. بعد از ســپري كردن كمي تشــريفات، 
روز چهارم نشســتم و بي زحمت آن را بيرون كشيدم. 
پيش از آنكه چيزي با عظمــت خلق كنيد، بايد كمي از 
تجارب زندگي را بياموزيد و ذهن تان را باز كنيد. به زودي، 

 با روال طبيعــي حركت خواهيد كرد، درســت مثل 
همين مقاله. 

 
۲. داســتان زندگي تان را تغيير 

دهيد

هر كســي يك داســتان زندگي دارد كه براي خــودش و ديگران تعريف 
مي كند. داستان شما چيســت؟ مثل آن دانشجو، بســياري از آدم ها در 
سرشان داستان مشــخصي را مي پرورند. هر زمان داستان زندگي مان را 
تعريف مي كنيم، چه مربوط به گذشــته باشد چه مربوط به حال، بيشتر و 
 بيشتر آن را باور مي كنيم. از فقر لذت نبريد، مگر آنكه از آن بيشتر بخواهيد
 داشته باشيد. بسياري از آدم ها داستان  بي پولي شان را جشن مي گيرند تا 
تاييد آدم هاي بي پول ديگر را طلب كنند. براي تغيير داستان زندگي تان، روي 
كسي كه داريد مي شويد،  تمركز كنيد. احتمال دارد واقعا ندانيد در پايان 
چه كسي خواهيد شد )چه كسي مي داند؟( ولي مي توانيد روي به خودتان و 
ديگران گفتن درباره اينكه مي خواهيد چه كسي بشويد تمركز كنيد. بعضي 
وقت ها از جهان خواهم خواست تا حقيقت را درباره راه من مشخص كند و 
درباره آنچه مي توانم براي تحقق بخشيدن به آن اهداف انجام دهم. وقتي 
كه داستان زندگي خودتان را خلق كرديد، خودتان را درگير آن كنيد و به 
غني تر كردن آن ادامه دهيد.  دراين  نوشتار 7 گام اصلي براي دستيابي به 

موفقيت هاي عظيم ارائه مي شود.با ما همراه باشيد و بدانيد. 

 ۳. غايت و كمال را تصور كنيد
بصيرت تان است اين قــدرت عمــل بر اســاس 

و روياهاي تان 
را بــه واقعيت 
تبديــل كردن. 
بعضي وقت ها، مجبور 
هســتيد براي رســيدن به 
 باالترين هدف تان به نوعي »متوهم«

 باشيد. 

 ۴. درباره آرزوهاي تان مطالعه كنيد
بســياري از اوقات، درك تاثير ظريفــي كه در معرض 
آن قرار داريم، كار دشواري اســت  اما، اگر ثروت واقعي 
مي خواهيد، بايد وضعيت ذهني تــان را به گونه اي با آن 
هماهنگ و همگام كنيد كه بــه احتمال قريب به يقين 
مي خواهيد با آن ارتباط برقرار كنيــد. به عبارت ديگر، 
روي چيزي كه مي خواهيد تمركز كنيد، نه روي چيزي 
كــه نمي خواهيد. چــرا روي درماندگــي مالي تمركز 
 كنيد وقتي مي توانيد راه هاي جديدي را براي داشــتن 
 رولــز رويســي كــه ممكــن اســت بخواهيــد 

طرح ريزي كنيد؟

 ۵. از كسب و كارتان مراقبت كنيد
پيش از آنكه به آنچه مي خواهيد حتی نزديك شويد، بايد مراقب چيزهاي 
كوچك باشيد. اين يعني مجبور خواهيد بود گنجه و كمد را تميز كنيد، 
ماشين را بشوريد، و كف اتاق را طي بكشيد. در مقياس بزرگ تر يعني مجبور 
خواهيد بود هر آنچه را كه مي توانيد درباره هر آنچه كه مي خواهيد، دريابيد. 
شما بايد پشتكار درست را تمرين كنيد و اگر در زندگي تان خواهان موفقيت 

هستيد كارهاي الزم را انجام دهيد. 

 ۶. نفرت ورزان را فراموش كنيد
همواره عــده اي از آدم ها بوده اند كه آنقدر روي نفــرت ورزان تمركز كرده اند 
كه آدم هايي را كه تالش دارند كمك شــان بكنند، فرامــوش مي كنند. آنها 
درباره اينكه چگونه همه عليه شان هستند و هيچ كس رفتارشان را حمايت 
نمي كند صحبت مي كنند. اين حقيقتي تاسف بار است كه فقط نفرت ورزان، 
نفــرت ورزان را درك مي كنند. به عالوه، تمركز كــردن روي عقيده ديگران 
براي هميشه شــما را از زندگي  كردن به شكلي كه مي خواهيد، دور مي كند. 
به جاي تمركز بر كســاني كه در زندگي آنها را نمي خواهيد ، روي كســاني 
تمركز كنيد كه در زندگي واقعا خواهان آنها هســتيد. نگران اين نباشــيد 
كه »آنها« چه فكــري مي كنند، بلكه اقدامي بي ســابقه براي رســيدن به 
هدف تان انجام دهيد. هميشــه به دنبال آدم هايي باشــيد كه مي توانند به 
 شــما كمك كنند واالترين اهداف تان را تشــخيص دهيد. شما مي توانيد با
 درست كردن يك فهرست »آشنايي« از 25 نفري كه دوست داريد با آنها ارتباط 
برقرار كنيد اين كار را انجام دهيد. به زودي، »نفرت ورزان« را فراموش خواهيد 

كرد چون متوجه خواهيد شد كه آنها هرگز در درجه اول اولويت نبوده اند. 

 ۷. بهترين شويد
موفقيت واقعي فقط وقتي مي تواند اتفاق بيفتد كه شــما در كاري كه انجام 
مي دهيد، بهترين باشيد. هر روز يك شانس داريد كه به اوج عملكردتان برسيد. 
اين همان جايي است كه مي توانيد از استعدادها، مهارت ها و توانايي هاي تان در 
نهايت ظرفيت استفاده كنيد. براي بيشتر آدم ها، از آن جايي كه در حرفه شان 
مشخص نشده است، آنها تنها درصدي از آنچه را دارند به كار مي گيرند  اما، شما 
بايد پيشه اي را دنبال كنيد كه به شما اجازه مي دهد در كاري كه انجام مي دهيد 
بهترين شويد. وقتي نوبت به عملكرد در باالترين سطح مي رسد، بايد اطمينان 
حاصل كنيد كه روي خدمت به ديگران تمركز كرده ايد، نه اينكه اين كار را 
فقط براي كسب پول و درآمد انجام مي دهيد. نهايتا، متوجه خواهيد شد كه 
فرصت هاي فراواني پيش روي شما قرار مي گيرد. اين همان چيزي است كه به 
شما كمك مي كند در كاري كه انجام مي دهيد بهترين شويد.  فرصت ها فرصت 
مي آورند  اما، اين فرصت ها براي كساني پيش مي آيند كه آماده آنها باشند. همه 
ما اين قول معروف را مي دانيم كه »موفقيت زماني است كه آمادگي و فرصت با 
هم تالقي مي كنند.« پس شما فقط در صورتی به موفقيت دست پيدا مي كنيد 
كه خودتان را براي آن آماده كرده باشيد. به همين دليل است كه من شديدا 
 معتقد هستم وقتي كه ذهن آماده باشد، پول

 هم خواهد آمد. 

۷ گام اصلي براي دستيابي به موفقيت هاي بزرگ

سرپرست دادسرای امور جنايی تهران با اشاره به 
اينكه دو فردی كه دچار اسيدپاشــی شده اند يك 
دختر و پسر هستند، گفت: اين افراد متولد سال ۶۹ 
هستند. به گزارش فارس، قاضی محمد شهرياری 

در خصوص آخرين جزئيات حادثه اســيد پاشی 
نيمه شب دوشــنبه گفت:پس از آنكه اين حادثه 
رخ داده است اين دختر و پســر كه احتماال نامزد 

يكديگر هستند، به بيمارستان مراجعه كرده اند.

سرپرست دادســرای امور جنايی تهران گفت: بنا 
براظهارات اوليه قربانيان اســيد از سوی شخص 
سومی كه در خانه حضور داشته پاشيده شده است.

قاضی شــهرياری گفت: پرونده به دادسرای امور 

جنايی تهران ارســال شده اســت تا بررسی های 
الزم  صورت گيرد. اين حادثه در خيابان مينا واقع 
در ولنجك و در حوزه استحفاظی كالنتری ۱۶3 

ولنجك رخ داده است.


