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دکتر حمید قنبری/ دنیای اقتصاد
هم  بسیار  و  می گویند  روزها  این  اقتصاددانان 
ارز،  نرخ  یکسان سازی  سیاست  که  می گویند 
و  قانون عرضه  این،  و  نیست  سیاست درستی 

تقاضاست که باید نرخ ارز را معین کند.
به  پاسخگویی  و  سهمیه بندی  سیاست  می گویند 
جایی  به  راه  ارز،  واقعی  دولت  به زعم  تقاضاهای 
نخواهد برد و برای پاسخگویی به تقاضاهایی که دولت 
بازار  کند،  تامین  را  آنها  ارز  نمی تواند  یا  نمی خواهد 
دیگری و در آن بازار، نرخ دیگری شکل خواهد گرفت.

اقتصاددانانی که این سخنان را این روزها می گویند،  
در طول سال های گذشته نیز این مطلب را بارها گفته 
بودند. آن روزها، ماه ها و سال ها که نرخ ارز به مدد 
تزریق درآمدهای نفتی در بازار، ثابت نگه داشته می شد 
و دولت، خرسند از ثابت نگه داشتن نرخ ارز در بازار، 
از آن به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی خود یاد 
نکوهش  این باره  در  را  پیشین  دولت های  و  می کرد 
می کرد، همین اقتصاددانان بودند که به دولت هشدار 
می دادند که چنین نکند؛ چراکه دیر یا زود، بازار کار 
خود را خواهد کرد و فنر، به قدری فشرده خواهد شد 

که فشار تزریق، هر چقدر هم که زیاد باشد، کاری از
          ادامه در صفحه 3

گزارش میدانی ایلنا از بازار ارز؛

خیز دوباره دالر به سمت 6000 تومان
در ساعات اولیه امروز، نرخ هر دالر امریکا در بازار 
آزاد به 5920 تومان و هر یورو به 7100 تومان رسید.

فردوسی،  خیابان  از  ایلنا  اقتصادی  گزارش خبرنگار  به 
از  ارزی، منع صرافان  ابالغ سیاست های جدید  از  پس 
 ، دستوری  نرخ  تحمیل  و  یورو  و  دالر  فروش  و  خرید 
نرخ دالر و یورو روند تقریبا ثابت و پایداری را طی کرد.

حال  عین  در  و  آرام  روند  این  اخیر  روز  چند  در  اما   
حال  در  بازار  نیروهای  و  نداشته  دوام چندانی  منتظر، 

پس زدن سیاست های دستوری هستند.
به طوری که در ساعات اولیه امروز، نرخ هر دالر امریکا 
در بازار آزاد به قیمت  5920  تومان و هر یورو به قیمت 

7100 تومانی مورد معامله قرار گرفت.
این نرخ به نوعی خیز دوباره دالر به سمت نرخ 6000 
تومان است که در روزهای آخر پیش از اعمال سیاست های 
جدید ارزی در بازار مورد معامله قرار می گرفت. این نرخ 
در بازار آزاد به نوعی تصدیق نظر بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی مبنی بر ناپایداری سیاست تک نرخی  دالر، 
به دلیل عدم پوشش نیازهای متقاضیان است. از سویی 
دیگر سیاست های غیر اقتصادی دولت در بازر ارز موجب 
انتقال نقدینگی و  کوچ سفته بازان به سمت بازار سکه 

و طال شده است. 

بطوری که ویژگی چند نرخی بودن از بازار ازر به بازار 
سکه سرایت کرده و در تابلوی اعالنات صرافی ها برای 

سکه قیمت های متفاوتی درج شده است.
دیگر ویژگی بازار سکه وجود حباب قیمت است که با 
افزایش قیمت سکه به نوعی این حباب در حال تشدید 
است، از همین روی قیمت تمام سکه با تصویر امام)ره( در 

بازار به قیمت یک میلیون و هشتصد و نود هزار تومان 
مورد معامله قرار می گیرد.

میلیون  آزادی  بهار  سکه  تمام  فروش  قیمت  همچنین 
و هشتصد و چهل هزار تومان و نیز قیمت فروش  نیم 
تابلوی  در  تومان  هزار  و چهل  نهصد  آزادی  بهار  سکه 

اعالنات درج شده است.

سندیکای صنعت برق ایران، روز جهانی کار و کارگر و فرا رسیدن نیمه شعبان، میالد 

امام زمان)عج( که با روز معلم مصادف شده است را تربیک می گوید.
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چکش کاری نحوه محاسبه هزینه و 
پرداخت حق الزحمه طراحی و نظارت 

عالیه خدمات مهندسین مشاور  
مهندسی  تخصصی  کمیته  رئیسه  هیات  جلسه 
مشاور سندیکا سوم اردیبهشت سال جاری در محل 

سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد. 
صفحه 3

انرژی های  تولید  اسکاتلند در 
تجدیدپذیر رکورد زد

تجدیدپذیر  های  انرژی  تولید  در  اسکاتلند 
رکورد زد
صفحه 4

ساالنه حدود 1500 میلیارد تومان 
اعتبار برای رفع مشکالت برق تهران 

الزم است
به منظور رفع مشکالت برق تهران تا افق 1404 
به طور ساالنه قریب به 1500 میلیارد تومان اعتبار 
و در مجموع اعتباري در حدود 10 هزار میلیارد 

تومان الزم است. 
صفحه 4

 اخبار اقتصادی 

خیز دوباره دالر به سمت 6000 تومان
در ساعات اولیه امروز، نرخ هر دالر امریکا در بازار 
آزاد به 5920 تومان و هر یورو به 7100 تومان رسید.

صفحه 1
دارایی های دولت به نفع بخش 

می  شود ترهین  خصوصی 
معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ۸ طرح 
آماده  طرح ها  این   تمام  در  دولت  گفت:  دولت 

مشارکت بخش خصوصی است .
صفحه 5

۸0درصد جمعیت در حد الگوی مصرف 
هستند

وزیر نیرو گفت: با توجه به این که در سبد هزینه 
از  خانوار شهری هزینه آب و برق سرجمع تنها 
از  و  است  بیشتر  کمی  دخانیات  مصرفی  هزینه 

مابقی مصارف کمتر دیده شده  است.
صفحه 6

بخش خصوصی از فایناس 36 میلیارد 
دالری در اختیار دولت استفاده نمی کند

فایناس  به  اشاره  با  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزیر 
36 میلیارد دالری در اختیار دولت گفت: بخش 
دولت  انتظار  براساس  منابع  این  از  خصوصی 

استفاده نمی کند.
صفحه 7

کفه درآمد به نفع دولتی ها 
آمارها نشان می دهد که کفه درآمدی به نفع 

کارکنان بخش عمومی سنگینی می کند.
صفحه ۸

یادداشت مدیران

اول خودتان را مدیریت کنید، بعد 
را سایرین 

مسیر موفقیت در زندگی حرفه ای شما از یک نگاه 
منتقدانه در آینه آغاز می شود.

صفحه 10
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ادامه از صفحه 1 
پیش نخواهد برد. اما چرا دولت،  به سخن اقتصاددانان 
گوش نداد؟ چرا از تجربه تاریخی و چند بار یکسان سازی 
و سهمیه بندی در سال های اخیر درس نگرفت؟  چرا 
چرخ روزگار، برای دولت ها آموزنده نیست؟  بخشی از 
واقعیت شاید در این نکته نهفته باشد که اقتصاددانان، 
فراموش کردند که به همان میزان که دولت را مخاطب 
قرار می دهند، مردم را مخاطب قرار دهند. اقتصاددانان 
در هشدار دادن به دولت کوتاهی نکردند، اما این نکته را 
مورد توجه قرار ندادند که دولتی که با رای مردم روی 
کار آمده است بیش و پیش از هر چیز باید نگران این 

باشد که مردم از او چه می خواهند.
واقعیت تلخ این است که مردم ایران نیز همانند دولت، 
خواستار نرخ ارز پایین هستند و درست همان طور که 
دولت، همه چیزهای خوب را با هم می خواهد، مردم هم 
همه چیز را با هم می خواهند. مردم، مسکن ارزان، نرخ 
سود بانکی پایین، آمار باالی اشتغال و تولید، سفر خارجی 
ارزان، خودروی باکیفیت و ارزان خارجی، بنزین یارانه ای 
و بسیاری چیزهای خوب دیگر را با هم می خواهند و 
فراهم نشدن هر کدام را نشانه ای از ناکامی دولت می دانند. 
دولتمردان نیز از آسمان نیامده اند. از همین کشور و از 
میان همین مردم آمده اند و برای ماندن در دولت، به رای 
همین مردم احتیاج دارند. عجیب نیست اگر از مردمی 
که همه چیز را با هم می خواهند، دولتی نیز برآید که 
همه چیز را با هم می خواهد و چون قصد دارد که همه 
چیزهای خوب را با هم برای مردم تامین کند و نمی تواند 
درد و هزینه صرف نظر کردن از بعضی امور را تحمل کند، 
در تصمیم گیری کند و ناکارآمد می شود. حقیقت آن 
است که غالب اقتصاددانان ما سال هاست که به دولت 
توصیه می کنند چه بکند و چه نکند و به این نکته چندان 
از دولتمردان چه  بگویند،  به مردم  ندارند که  توجهی 

بخواهند و چه نخواهند. حقیقت آن است که بسیاری از 
مردم، همان مردمی که سرنوشت دولت ها بسته به رای 
آنان است، معموال اطالع چندانی از عوامل تعیین کننده نرخ 
ارز و آثار کوتاه مدت و بلندمدت نوسانات ارزی و شیوه های 
تخصیص ارز در بازار ندارند. البته در بسیاری از کشورهای 
دیگر که دولتمردان آنها به توصیه های اقتصاددانان عمل 
اقتصاد نیستند و  می کنند نیز مردم عادی متخصص 
اطالع زیادی از این امور ندارند. اما در غالب کشورها، 
سرمایه اجتماعی آنقدر باالست و اعتماد عمومی آنقدر 
زیاد است که وقتی تصمیمی توسط دولتمردان گرفته 
می شود، غالب مردم آن را می پذیرند و با خود می گویند 
که حتما منطق و عقالنیتی در پی این تصمیم بوده 
است که دولت به اتخاذ آن رهنمون شده است. حقیقت 
تاسف بار این است که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی 
در ایران این روزها در حد مطلوب نیست. حتی در آن 
دولت هایی که سرمایه اجتماعی باالست، آموزش عمومی 
مسائل بنیادین اقتصادی بسیار جدی  گرفته می شود. 
نگاهی به پایگاه اینترنتی بانک مرکزی اروپا و بانک های 
مرکزی کشورهای اروپایی به روشنی گویای این امر است. 
انیمیشن ها، مسابقات و  بازی ها، فیلم ها،  انواع  طراحی 
سایر محصوالت مشابه که مفاهیم اولیه اقتصادی، پولی و 
بانکی را آموزش می دهند و تالش برای گسترش و دیده 
مردم،  که  است  این  نشانگر  آنها  بیشتر  شدن هرچه 
را  آنها  نقش  و  هستند  بازی  این  اصلی  بازیگران  از 
نمی توان به کسانی که صرفا از تصمیمات ارزی متاثر 
می شوند، فروکاست. به نظر می رسد اقتصاددانان ایران 
نیز در کنار توصیه به دولت ها و یادآوری قوانین علم 
اقتصاد به آنان،  باید توجه خود را به عموم مردم بیشتر 
علم  قوانین  به  معتقد  سیاستمداران  چراکه  کنند  
اقتصاد، فقط می توانند از میان مردمی برآیند که به 

قوانین علم اقتصاد، اعتقاد دارند.

در جلسه هیات رئیسه کمیته تخصصی مهندسی 
مشاور سندیکا مطرح شد؛ 

چکش کاری نحوه محاسبه هزینه 
و پرداخت حق الزحمه طراحی و 
نظارت عالیه خدمات مهندسین 

مشاور

مهندسی  تخصصی  کمیته  رئیسه  هیات  جلسه 
مشاور سندیکا سوم اردیبهشت سال جاری در 

محل سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد. 
کمیته  رئیس  درخواست  به  بنا  جلسه،  ابتدای  در 
تخصصی یراق سازان بنا شد مشکالت مناقصه خرید 
یراق آالت پروژه بزرگ انتقال کشور که توسط شرکت 
برق منطقه ای خراسان در دست انجام است، به صورت 
موافقت  صورت  در  تا  شود  ارائه  سندیکا  به  مکتوب 
موضوع پیگیری شود. در ادامه جلسه نحوه محاسبه هزینه 
و پرداخت حق الزحمه طراحی و نظارت عالیه خدمات 
مهندسین مشاور در طرح های انتقال و فوق توزیع که شش 
مـاه گذشته توسط اعضای کمیته تهیه شده و مشاوران 
خبره آن را ارزیابی کرده اند، بررسی و مقرر شد بندهایی 
به این شرح به آن اضافه گردد: در مورد برآورد طرح ها 
نهایت دقت بعمل آید تا هزینه پرداختی کارفرمایان شفاف 
شود. بر اساس این طرح کارفرمایان با وصول استعالم یا 
انجام مناقصه برای انتخاب مشاور پیشنهادهای واصله در 
بازه 10 درصد را مد نظر قرار داده و پیشنهادهای خارج 
از آن را حذف کنند. در برآوردها در صورتی که بخشی یا 
درصدی از تجهیزات قبال خریداری و یا موجودی انبار باشد، 
هزینه برآوردی برای خدمات مهندسی آن بخش با ضریب 
50 درصد محاسبه شود. در صورتی که منظور هزینه 
خدمات مهندسی طرح هایی که مشابه باشند مانند چند 

پست مشابه یا خطوط این برآورد هزینه مشاور با ضریب 
0/7 منظور شود. در ادامه جلسه توافق شد پس از ذکر 
نکات مورد اشاره در طرح پیشنهادی مراتب طی نامه ای به 
شرکت توانیر ارسال شود تا در صورت تائید به شرکت های 
ذیربط ابالغ گردد. همچنین مقرر شد دبیر کمیته پاسخ 
واصله از سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با درخواست 20 
ماده ای کمیته تخصصی مشاوران را طی نامه ای به تمام 
شرکت های مهندسین مشاور عضو ارسال کند. در پایان 
جلسه گزارشی از جلسات برگزار شده توسط کارگروه 
توسعه و ارتقاء مشاوران، پیمانکاران، کارفرمایان ارائه شد و 

مشکالت و راه حل های پیشنهادی را مطرح کردند. 
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اسکاتلند در تولید انرژی های تجدیدپذیر رکورد زد
ایندپندنت،  روزنامه  از  ایرنا  دوشنبه  روز  گزارش  به 
اسکاتلند در پی رکوردشکنی در تولید انرژی دوستدار 
محیط زیست در سال 2017 میالدی، موفق شد در 

تولید برق از تجدیدپذیرها، پیشروی جهان شود.
این کشور، سال گذشته میالدی با 26 درصد افزایش 

ساالنه بیش از دو سوم برق خود را )68.1 درصد( از 
انرژی های سبز تولید کرد. 

ویژه  )به  میزان  این  که  کرد  اعالم  اسکاتلند  دولت 
مصرف انرژی بادی( 45 درصد بیشتر از دیگر مناطق 

انگلیس بوده است.

 اتریش و امارات قرارداد نفتی 40 ساله امضا 
کردند

به گزارش رویترز، شرکت ملی نفت ابوظبی )ادنوک( 
اعالم کرد که یک قرارداد نفتی به مدت 40 سال با 
شرکت »او. ام. وی« اتریش امضا کرده است که به 
موجب آن 20 درصد از سهم امتیاز بهره برداری از 
دو میدان نفتی فراساحلی در امارات )SARB و ام 

لولو( را به شرکت نفت و گاز اتریشی می دهد. 
بـه گفتـه »خوآن پلیلینگر« مدیرعامـل »او. ام. وی« 
ایـن قـرارداد یـک میلیـارد و 500 میلیـون دالری 
گامـی در جهـت اهـداف راهبـردی و 2 برابـر کردن 
ذخایـر نفت این شـرکت اسـت و سـطح ذخایـر »او. 
ام. وی« را حـدود 450 میلیـون بشـکه افزایـش می 
دهـد.  البتـه ادنـوک، دارنده 60 درصد از سـهام این 

میدان هـای نفتی اسـت.

نفتی  های  فرآورده  سال   15 مصرف  قطر 
ویتنام را تامین می کند

مانیتور«،  ایست  »میدل  خبری  پایگاه  گزارش  به 
برای  قراردادی  اعالم کرد:  قطر  نفت  شرکت دولتی 
عرضه ساالنه 2 میلیون تن ال. پی. جی )گاز مایع( و 

نفتا به ویتنام برای 15 سال امضا کرده است. 
گشایش  با  که  است  قرار  بلندمدت  توافق  این 
سال  در  ویتنام  سبز  پتروشیمی  مجموعه  نخستین 

2022 میالدی آغاز به کار کند.

این نخستین بار است که قطر در قالب یک قرارداد 
بلندمدت و به طور مستقیم به ویتنام ال. پی. جی و 

نفتا می فروشد.

با چین قرارداد  عراق برای ساخت پاالیشگاه 
امضا کرد

بـه گـزارش رویتـرز، مقامهـای نفـت عـراق اعـالم 
کردنـد کـه ایـن کشـور قـراردادی را بـا دو شـرکت 
بـرای  اینترنشـنال(  نورینکـو  و  )پاورچاینـا  چینـی 
در  واقـع  فـاو  بنـدر  در  نفـت  پاالیشـگاه  سـاخت 
سـواحل خلیـج فـارس امضـا کـرده اسـت. ظرفیـت 
ایـن پاالیشـگاه قـرار اسـت 300 هزار بشـکه در روز 
باشـد و شـامل تاسیسـات پتروشـیمی خواهـد بـود. 
عراق دومین تولیدکننده بزرگ سـازمان کشـورهای 
صادرکننـده نفـت )اوپـک( پس از عربسـتان اسـت. 
شـبه جزیـره فـاو منطقـه ای باتالقـی در منتهی الیه 
جنـوب شـرقی عـراق اسـت که میـان بصـره، آبادان 
و خلیج فـارس واقـع شـده و تنهـا شـهر مهـم ایـن 

منطقـه، ام قصـر اسـت.

میدان  فراز  بر  لیبی  ترابری  هواپیمای  انفجار 
نفتی الشراره جان سه تن را گرفت

بـه گـزارش رویتـرز، شـرکت ملـی نفت لیبـی اعالم 
کـرد: در پـی انفجـار یـک فرونـد هواپیمـای ترابری 
ایـن کشـور در 2 کیلومتری میدان الشـراره سـه تن 
جـان باختنـد و یـک نفـر دیگـر بـه شـدت مصدوم 
شـد. این هواپیمـای نظامی در حال خدمات رسـانی 
بـه ایـن میـدان نفتـی در جنـوب غربـی این کشـور 
بـود کـه بالفاصلـه پـس از بلند شـدن دچار سـانحه 
شـد. شـرکت ملـی نفـت لیبـی در حـال بررسـی و 

علـت حادثه اسـت.

ایرنا از روزنامه ایندپندنت/

اسکاتلند در تولید انرژی های 
تجدیدپذیر رکورد زد

پایگاه اطالع رسانی استانداری تهران/

ساالنه حدود 1500 میلیارد 
تومان اعتبار برای رفع مشکالت 

برق تهران الزم است

مدیر عامل شرکت برق منطقه اي تهران اعالم 
کرد: به منظور رفع مشکالت برق تهران تا افق 
1404 به طور ساالنه قریب به 1500 میلیارد تومان 
هزار  در حدود 10  اعتباري  مجموع  در  و  اعتبار 

میلیارد تومان الزم است. 
به  کرد:  اعالم  تهران  اي  منطقه  برق  عامل  مدیر 
منظور رفع مشکالت برق تهران تا افق 1404 به طور 
در  و  اعتبار  تومان  میلیارد   1500 به  قریب  ساالنه 
تومان  میلیارد  هزار   10 حدود  در  اعتباري  مجموع 
الزم است که متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادي و 

قیمت برق این امکان پذیر نیست.
مدیرعامل برق منطقه اي تهران درخصوص طرح هاي 
در دست اقدام این شرکت براي عبور مطمئن از پیک 
بار تابستان 97 نیز گفت: حدود 500 میلیارد تومان 
از پیک 97 درنظر گرفته شده که  طرح براي عبور 
برخي به پایان رسیده و سایر این طرح نیز تا ابتداي 

سال آینده به پایان مي رسد.
 مدیرعامل برق منطقه اي تهران پیک بار در سال را 
اگر  اعالم کرد و گفت:  حدود 200 ساعت در سال 
مردم این 200 ساعت را واقعا مدیریت کنند نیاز به 
صرف هزینه هاي بسیار سنگین براي افزایش ظرفیت 
مصرف  دنیا،  روز  فناوري  از  استفاده  وي  نیست. 
برق  منابع   مدیریت  براي  استراتژي  برنامه  صحیح، 

را در کشور الزامي دانست.
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5 اخبار صنعت برق

فارس/
معاون سازمان برنامه و بودجه:

دارایی های دولت به نفع بخش 
خصوصی ترهین می  شود

 ۸ به  اشاره  با  بودجه  و  برنامه  سازمان  معاون 
طرح ها  این   تمام  در  دولت  گفت:  دولت  طرح 

آماده مشارکت بخش خصوصی است .

ششمین  و  هفتاد  در  امروز  پورمحمدی  حمید 
جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
برای مشارکت بخش خصوصی  پیشنهاد 8 طرح  با 
پیش  ما  گفت:  تمام  نیمه  های  طرح  اتمام  برای 
با  بخش خصوصی  مطالبات  تهاتر  نامه  آئین  نویس 
ایم که مبلغ آن 100 هزار  آماده کرده  را  بانک ها 
به همکاری مجلس  توجه  با  و  است  تومان  میلیارد 
مالی  تسویه  ملی  نظام  عنوان  به  را  این  شود  می 

کشور نام گذاشت .
ــم  ــت ک ــازی دس ــت بازس ــال دول ــزود: امس وی اف
ــوده را در  ــای فرس ــت ه ــد در باف ــزار واح 100 ه
دســتور کار دارد و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن دولــت 
ــا  ــا را بســازد حتم ــن ه ــد ای ــی خواه خــودش نم
بخــش خصوصــی در ایــن مــورد راهکارهایــی دارد 
ــت  ــاده گف ــاق آم ــه ات ــن زمین ــر در ای ــن اگ بنابرای

وگــو باشــد مــا هــم آمــاده هســتیم. 
معـاون سـازمان برنامـه بودجـه بـا اشـاره بـه برنامه 
دولـت در خصـوص اصـالح حمـل و نقـل عمومـی 
گفـت: دولـت مـی خواهـد نـاوگان فرسـوده حمـل 
و نقـل از موتورسـیکلت، تاکسـی، کامیـون، مینـی 
بـوس، واگـن و لوکوموتیـو را کنـار بگـذارد بنابراین 
اگـر بخـش خصوصـی در این زمینـه آمادگـی دارد 
برنامـه دولـت در این خصوص آماده و تنظیم اسـت 
و مـی توانـد بـه ایـن بخـش ورود پیدا کنـد و حتی 
نماینـده خـود را در ایـن زمینـه اعالم کنـد.  وی به 
طـرح وسـیع گردشـگری دولـت افـزود: اتمـام هتل 
هـای 4 سـتاره و 5 سـتاره و اقامتـگاه هـا در برنامه 
دولـت اسـت و ایـن طـرح توسـط سـازمان برنامه و 
بودجـه و سـازمان گردشـگری نهایـی شـده اسـت. 
پورمحمـدی با اشـاره بـه اینکه در بخش کشـاورزی 
هـم سـه برنامـه را تعریـف کـرده ایـم، گفـت: یکی 

کشـت گلخانـه ای در واکنـش بـه مشـکالت آب و 
خشکسـالی هـا و دیگـری افزایـش پـرورش ماهیان 
در قفـس و افزایـش صنایـع تبدیلی اسـت که برای 
ایـن هـا هـم طرح هـای تدوین شـده و دولـت آماده 

حمایـت و کمـک بـه بخـش خصوصی اسـت. 
وی بـه بحـث طـرح هـای کوچـک در روسـتاها و 
عشـایر اشـاره کـرد و افـزود: بـا حـدود 14 تـا 15 
هـزار میلیـارد تومـان دولـت این طـرح هـا را مورد 
حمایـت قـرار می دهـد و خـوب اسـت کـه بخـش 

خصوصـی وارد شـود.
اینکـه  ضمـن  کنـد  ایفـا  نقـش  زمینـه  ایـن  در 
اسـت.  درصـد   6 حـدود  بخـش  ایـن  تسـهیالت 

داشـت:  اظهـار  پورمحمـدی 
طرح هـای دانـش بنیـان و طرح هـای صنعتـی هـم 
جـزء اولویت  هـای دیگـر اسـت و اگـر بـه معنـای 
واقعـی گفـت وگـو بیـن دولـت و بخـش خصوصـی 
صـورت گیـرد ایـن طرح هـای که نـام برده شـد بر 
روی میـز سـازمان برنامـه و بودجه اسـت و ما آماده 

عملیاتـی کـردن ایـن طرح هـا هسـتیم.
پورمحمـدی در خصـوص تبصـره 19 قانـون بودجه 
ایـن کار دو هـدف اساسـی  از  97 اظهـار داشـت: 
بخـش  کـردن  فعـال  یکـی  کـه  کردیـم  دنبـال  را 
خصوصـی و دیگـری ایـن بـود تا در قالب مشـارکت 
امـکان ارائـه خدمـات بیشـتر و آسـان تـر را فراهـم 
کنیـم. وی بـا اشـاره بـه 76 هـزار پروژه نیمـه تمام  
در کشـور گفـت: بـا توجـه بـه محدودیـت منابـع 
دولـت حـدود 12 تـا 20 سـال طـول مـی کشـد تا 
ایـن پـروژه هـا تکمیـل شـود بنابراین به مشـارکت 

بخـش خصوصـی نیـاز داریم. 
پورمحمـدی  بیـان داشـت:  در قالـب ایـن مصوبـه 
هـم امـکان واگـذاری پـروژه هـا و هـم مشـارکت 

دولـت بـا بخـش خصوصـی فراهـم اسـت و تاکنون 
تعـدادی از پـروژه هـا بـه بخـش خصوصـی واگـذار 

است. شـده 
وی افـزود: بـرای توجیه پذیری پروژه هـا تمهیداتی 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت ضمن اینکـه دولت حق 
قیمـت گـذاری در محصـوالت پـروژه هـا را نـدارد، 
خریـد  شـده  داده  اختیـار  دولـت  بـه  همچنیـن 

تضمینـی محصـوالت پـروژه هـا را انجـام دهـد.
پورمحمـدی بـا اشـاره بـه امکانـات در نظـر گرفتـه 
شـده بـرای تجهیـز مالـی پروژه هـای نیمـه تمـام 
گفـت: قانـون بودجـه اجـازه داده بخشـی از بودجه 
عمرانـی کشـور صـرف این کار شـود و ممکن اسـت 
بـه عنوان وجوه اداره شـده و یارانه سـود تسـهیالت 
و یـا بـه شـیوه دیگـر کـه تولیـد را افزایـش داد و 
همچنیـن بـه صنـدوق توسـعه ملی اجـازه داد برای 

تامیـن مالـی ارزی مشـارکت داشـته باشـند.
ضمـن اینکـه نظامـات پولـی و مالـی به ویـژه بانک 
هـای توسـعه ای مـی توانند تامیـن مالی ایـن پروژه 
هـا را انجـام دهنـد و مجلـس بـه دولـت اجـازه داد 
تـا جـذب 30 میلیـارد دالر فاینانـس خارجـی برای 

پـروژه ها داشـته باشـد.
معاون سـازمان برنامه و بودجـه ادامه داد: همچنین 
خصوصـی  بخـش  نفـع  بـه  تـا  شـده  داده  اجـازه 
دارایی هـای دولـت ترهیـن شـود و بـرای اولیـن بار 
ایـن امکان فراهم شـد تـا در صورت جذب سـرمایه 
گـذاری خارجی وزارت اقتصاد ریسـک سیاسـی آن 
را پوشـش دهـد و در فاینانـس پـروژه هـا گارانتـی 

حاکمیتـی توسـط وزارت اقتصـاد داده شـود.
پورمحمـدی اظهـار داشـت: در ابتـدا  14 هـزار و 
یـا مشـارکت بخـش  واگـذاری  بـرای  پـروژه   500
خصوصـی احصـا و بـه مجلـس ارائـه شـده اسـت.
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6اخبار اقتصادی

وزیر نیرو گفت: با توجه به این که در سبد هزینه 
خانوار شهری هزینه آب و برق سرجمع تنها از 
از  و  بیشتر است  هزینه مصرفی دخانیات کمی 

مابقی مصارف کمتر دیده شده  است.
بــر اســاس تصمیــم هیــات دولــت بــرای ســال 97، 
هفــت درصــد بــه قیمــت آب و بــرق اضافــه خواهــد 
شــد. رضــا اردکانیــان بــا بیــان ایــن کــه در بخــش 
بــرق 50 درصــد مشــترکان کمتــر از 148 کیلــووات 

ســاعت در مــاه مصــرف می کننــد، گفــت: 30 
تــا 245  بیــن 148  دیگــر مشــترکان  درصــد 
کیلــووات ســاعت در مــاه مصــرف دارنــد یعنــی 80 
درصــد جمعیــت در حــد الگــوی مصــرف هســتند. 
ــه نقــل از ایســنا، وی  ــن ب ــه گــزارش اقتصادآنالی ب
ادامــه داد: هــر شــهروند ایرانــی در مــاه در هزینــه 
زندگــی خــود تنهــا 1247 تومــان بــرای بــرق 
ــز  ــش آب نی ــرد. در بخ ــد ک ــه خواه ــتر هزین بیش
بایــد گفــت کــه میــزان افزایــش بســیار کــم اســت. 
ــوزه آب  ــی در ح ــور کل ــه ط ــرد: ب ــح ک وی تصری
و بــرق 50 درصــد مشــترکان هــر خانــواده حــدود 
ــواده  700 تومــان و 30 درصــد مشــترکان هــر خان
ــی در  ــرد یعن ــد ک ــت خواهن ــان پرداخ 1700 توم
مجمــوع بــرای هــر نفــر 200 تــا 500 تومــان جمــع 

ــرق خواهــد شــد. ــه آب و ب هزین
ــا  ــن اســت ت ــا ای ــعی م ــه س ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
بــر اســاس سیاســت های عمومــی دولــت بــه ویــژه 
ــا  ــود را ب ــای خ ــور، برنامه ه ــدات رئیس جمه تاکی
هــدف مدیریــت مصــرف تنظیــم کنیــم، گفــت: از 
ــر  ــد 11 براب ــت تولی ــان 96 ظرفی ــا پای ســال 57 ت
ــه روســتاها  ــر برق رســانی ب پیــک مصــرف، 15 براب
13 برابــر شــده امــا قیمــت ثابــت نــرخ فــروش بــرق 
ســال 1390 کمتــر از نصــف شــده اســت کــه بایــد 
ــورت  ــن ص ــر ای ــود در غی ــالح ش ــاله اص ــن مس ای
بــا چالش هــای زیــادی در ایــن حــوزه مواجــه 

خواهیــم شــد.
خــود  صحبت هــای  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
گفــت: یکــی از برنامه هــای وزارت نیــرو ایــن اســت 
کــه امســال از فارغ التحصیــالن نخبــه و ممتــاز 
کشــور در هــر ســه مقطــع کارشناســی، کارشناســی 
ــی و مهندســی  ــری در رشــته های فن ارشــد و دکت

اقتصاد آنالین/
وزیر نیرو تشریح جزییات افزایش قیمت آب و برق 

را مطرح کرد:

۸0درصد جمعیت در حد الگوی 
مصرف هستند

ــت مصــرف  ــه مدیری ــد ب ــه می توان و رشــته هایی ک
ــتفاده  ــی اس ــوم اجتماع ــد عل ــد همانن ــک کن کم
ــکاری ســتاد  ــا هم ــه ب ــن ک ــان ای ــا بی ــد. وی ب کن
کل نیروهــای مســلح و موافقــت نهایــی مقــام 
معظــم رهبــری و فرماندهــی کل قــوا موفــق شــدیم 
ــه را  ــال از امری ــر در س ــهمیه 30 نف ــداد س ــا تع ت
ــه  ــر در س ــه 900 نف ــربازی ب ــمولین س ــرای مش ب
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــم. ب ــش دهی ــده افزای ــال آین س
ــل  ــر از اوای ــال 300 نف ــر س ــا در ه ــده ت ــرار ش ق
ــرکت های  ــرو و ش ــه وزارت نی ــاه وارد مجموع تیرم

ــوند. ــه ش ــن وزارتخان ــه ای زیرمجموع
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا وزارت نیــرو 
برنامــه ای بــرای واردات آب و یــا بــه عبــارت بهتــر 
ــه  ــه ارومی ــرای دریاچ ــه وان ب ــال آب از دریاچ انتق
دارد، گفــت: بــا توجــه بــه ایــن کــه احیــای دریاچــه 
ــتاد  ــه س ــم ب ــم و دوازده ــت یازده ــه در دول ارومی
ــتاد  ــن س ــو ای ــم عض ــا ه ــده و م ــذار ش ــا واگ احی
ــود  ــرح ش ــا مط ــه در آنج ــن برنام ــر ای ــتیم اگ هس
در دســتور کار قــرار می گیــرد امــا در حــال حاضــر 

چنیــن مســاله ای مــورد پیگیــری نیســت.
وی درخصــوص انتقــال آب از دریــای خــزر و خلیــج 
ــز در  ــال آب نی ــای انتق ــت: طرح ه ــز گف ــارس نی ف
دســت مطالعــه قــرار دارد و در زمینــه انتقــال بیــن 
ــا در  ــروژه تنه ــن پ ــت: ای ــد گف ــز بای ــوزه ای نی ح
ــرای تامیــن آب شــرب صــورت  صــورت ضــرورت ب
می گیــرد و اگــر قــرار باشــد در نقطــه ای نیــز ایــن 
را عملیاتــی کنیــم حتمــا قبــل از آن مطالعــات الزم 

انجــام خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه مشــکل کم آبــی در کشــور 
ــر  ــردم و تغیی ــکاری م ــا هم ــم ب ــت: امیدواری گف
شــیوه مصــرف بتوانیــم ایــن مشــکل را بــه راحتــی 

پشــت  ســر بگذاریــم کــه بــرای انجــام ایــن کار نیــز 
نیازمنــد گفت وگویــی صریــح و صمیمــی هســتیم. 
لــذا در ابتــدا الزم اســت کــه بــرای انجــام ایــن کار 
ــم و  ــتفاده نکنی ــالی اس ــا خشکس ــه ب از واژه مقابل
ــی همــزاد کشــور اســت  ــم کــه دیگــر کم آب بپذیری
و الزم اســت کــه خــود را بــا ایــن شــرایط ســازگار 
ــت اعضــای هیــات  ــه حمای ــا اشــاره ب کنیــم. وی ب
ــن آب شــرب و  ــرای تامی ــور ب ــت و رئیس جمه دول
گــذر ار شــرایط تنــش آبــی تابســتان گفــت: هــدف 
ایــن اســت کــه نه تنهــا تابســتان آبــی ســال جــاری 
ــی  ــرای ســال های آت ــه ب ــم بلک را پشت ســر بگذاری
نیــز تدابیــر الزم را از هم اکنــون اتخــاذ کنیــم. 
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت بارندگی هــا گفــت: 
ــر 10  ــته، در ه ــال گذش ــار 49 س ــاس آم ــر اس ب
ســال میــزان بارندگی هــا بــا کاهــش روبــه رو بــوده 
به گونــه ای کــه متوســط بارش هــا در 50 ســال 
ــا در 10  ــده ام ــت ش ــر ثب ــته 250 میلی مت گذش
ســال اخیــر ایــن میــزان تنهــا 217 میلی متــر 

ــوده اســت. ب
ــازمان  ــی س ــاس پیش بین ــر اس ــه وی، ب ــه گفت ب
هواشناســی در ســال آبــی جــاری نســبت بــه ســال 
ــد  ــا 40 درص ــدود 35 ت ــدت ح ــته و درازم گذش
بــارش کمتــری را خواهیــم داشــت، گفــت: اولویــت 
مــا تامیــن آب شــرب اســت لــذا بــرای ایــن مســاله 
ــم  ــر گرفته ای ــی را در نظ ــاخص های مختلف ــز ش نی
ــاخص  ــه ش ــم ک ــالم کنی ــم اع ــاً می توانی و صراحت
جمعیــت تحــت پوشــش آب ســالم در ایــران یکــی 
ــا  ــل مقایســه ب ــا و قاب ــن شــاخص های دنی از بهتری
ــن  ــان ای ــا بی ــکا اســت. وی ب ــاالت متحــده آمری ای

کــه در حــال حاضــر 99.04  درصــد جمعیــت 
            ادامه در صفحه 7



شماره  2172         11 اردیبهشت 1397

7اخبار اقتصادی

فایناس  به  اشاره  با  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزیر 
36 میلیارد دالری در اختیار دولت گفت: بخش 
دولت  انتظار  براساس  منابع  این  از  خصوصی 

استفاده نمی کند.
ششمین  و  هفتاد  در  امروز  کرباسیان«  »مسعود 
بخش خصوصی  و  دولت  گفت وگوی  شورای  جلسه 
سال  بودجه  قانون   19 تبصره  آیین نامه  به  اشاره  با 
نیمه تمام  طرح های  اجرای  به  مصمم  ما  گفت:   97
هستیم، قرار بود این آیین نامه از سوی سازمان برنامه 
و بودجه تدوین شود اما این آیین نامه با نظر بخش 
خصوصی نهایی می شود و سپس به صورت مستقیم 
به هیات دولت می رود. به گزارش اقتصاد آنالین به 
نقل از فارس،وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص 
بانک ها  با  خصوصی  بخش  تهاتر  پیش نویس  تهیه 

و  شده  پیش بینی  تومان  میلیارد  هزار   100 گفت: 
کنار  در  و  بخش خصوصی  رقیب  که  بخش ها  بقیه 
استفاده  این  از  می توانند  هستند  خصوصی  بخش 

کنند یعنی استفاده از این منبع یک مسابقه است. 
تا 10 روز دیگر در  آئین نامه  این  اینکه  بیان  با  وی 
خصوص  در  داشت:  اظهار  می شود،  نهایی  دولت 
بازسازی مناطق فرسوده شهری دولت تصمیم خوبی 
اتخاذ کرده است و رئیس جمهور ابالغ کرده اند که 
در  را  دولت  مازاد  اراضی  می توان  قانون  استناد  به 
در  کار  حاضر  حال  در  و  داد  قرار  توسعه گر  اختیار 
حال انجام است. کرباسیان با اشاره به خارج کردن 
اظهار  شهری  نقل  و  حمل  از  فرسوده  خودرو های 
جویی  صرفه  و   12 ماده  محل  از  آن  منابع  داشت: 
سوخت است و در حال حاضر قابلیت استفاده دارد. 

امنیت  به  اشاره  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
قضائیه  قوه  نمایندگان  حضور  گفت:  سرمایه گذاری 
به این امر کمک کند و مواردی را دولت تهیه کرده 
و قطعاً اتاق بازرگانی در این خصوص نظراتی دارد و 

باید با تجمیع آرا این موضوع را نهایی کنیم.
وی با بیان اینکه 36 میلیارد دالر منابع خط اعتبار 
خارجی در اختیار داریم گفت: تاکید رئیس جمهور 
مبنی بر استفاده بخش خصوصی از این منابع است 

اما به اندازه برآورد از این منابع استفاده نمی شود. 
اجرای اصل 44 گفت: عمدتا  به  اشاره  با  کرباسیان 
به سایر  و  است  واگذاری محدود شده  به  اصل  این 
شقوق آن پرداخته نشده و حتی مجلس وقتی از ما 

توضیحی می خواهد به واگذاری ها اکتفا می کند. 
ارز  اینکه روند  بیان  با  اقتصادی و دارایی  امور  وزیر 
این  در  مجلس  جمله  از  همه  گفت:   ، است  خوب 
اما می توان گزارش آن را  اتفاق نظر دارند  خصوص 

در ماه بعد در اینجا ارائه کرد.

اقتصاد آنالین/
وزیر امور اقتصاد و دارایی:

بخش خصوصی از فایناس 36 
میلیارد دالری در اختیار دولت 

استفاده نمی کند

ادامه از صفحه 6
شـهری و بیـش از 80 درصـد جمعیـت روسـتایی 
تحـت پوشـش آب بهداشـتی سـالم قـرار گرفته اند، 
گفـت: در سـال های گذشـته اقدامـات خوبـی بـرای 
آب رسـانی روسـتایی صورت گرفته که برای امسـال 
نیـز برنامه هایـی را در نظـر داریـم. وی درخصـوص 
شـرایط اسـتان ها در حـوزه منابـع آبـی گفـت: در 
بارندگی هـا در کشـور حـدود  حالـی کـه متوسـط 
40 درصـد کمتـر از سـال های قبـل بـوده در برخی 
اسـتان ها ایـن تعـدد تـا 80 درصـد کاهـش را ینـز 
نشـان می دهـد. تـا جایـی کـه در اسـتان هرمـزگان 
80 درصـد، سیسـتان و بلوچسـتان 70، فـارس 70، 
کرمـان 71 درصـد و بوشـهر 61 درصـد نسـبت بـه 

سـال قبـل کاهـش بارندگـی داریم.
 البتـه در برخـی از اسـتان ها وضعیـت بارندگی هـا 
قابـل قبـول اسـت کـه مـی تـوان بـه اسـتان های 
آذربایجـان شـرقی، کردسـتان و آذربایجـان غربـی 
اشـاره کـرد. وی تاکیـد کـرد: در همین راسـتا برای 
شـهرهای دارای تنش آبـی برنامه ریزی هـای دقیقی 
را انجـام داده ایـم. دوشـنبه هفتـه پیـش در شـورای 
رئیس جمهـور  اول  معـاون  حضـور  بـا  آب  عالـی 
گـزارش تفصیلـی در مـورد وضعیـت اسـتان ها ارائه 
شـد کـه بـه توصیـه جهانگیـری قـرار شـد وضعیت 
مـورد  آبـی  تنـش  دارای  شـهرهای  از  کـدام  هـر 
بررسـی قـرار بگیـرد و ایـن موضـوع نیـز امـروز در 
دسـتور کار هیـات وزیـران قـرار گرفت.وی با اشـاره 
بـه موجـودی سـدهای کشـور گفت: در حـال حاضر 
بـه طور متوسـط ذخیره سـدهای کشـور 25 درصد 
نسـبت بـه سـال گذشـته کمتـر اسـت. البته سـعی 
کردیـم تـا این وضعیـت را مدیریـت کنیم امـا قطعا 
بـرای تامیـن بـرق دچـار مشـکل خواهیـم شـد چرا 

کـه سـال قبل 9300 مـگاوات از سـدها بـرق تولید 
شـد امـا پیش بینـی می شـود امسـال ایـن عـدد بـه 

پنـج هـزار مـگاوات هم نرسـد.
وی درخصــوص ســهمیه بندی آب گفــت: قطعــا در 
بخش هــای مصــرف ســهمیه بندی آب خواهیــم 
داشــت چراکــه اولویــت مــا تامیــن آب شــرب اســت 
ــور  ــا حض ــاورزی ب ــش آب کش ــوزه کاه ــذا در ح ل
وزیــر جهــاد کشــاورزی و در نظــر گرفتــن شــرایط 
کشــاورزان برنامه هایــی را خواهیــم داشــت امــا 
بــرای جیره بنــدی آب شــرب هیــچ تصمیمــی 
نداریــم چــرا کــه معتقدیــم ایــن راهــکار پاســخگو 

ــود. نخواهــد ب
ــاورزی 10  ــش کش ــر در بخ ــرد: اگ ــد ک وی تاکی
درصــد بهــره وری آب افزایــش یابــد مــا قــادر 
ــود بیــش از آنــچ ه در شــرب و صنعــت  خواهیــم ب
و  کنیــم  ذخیــره  آب  می کنیــم،  اســتفاده  آب 
شــرایط زندگــی بــه صــورت پایدارتــری ادامــه یابــد. 
ــا توجــه بــه ایــن کــه اولویــت  وی تصریــح کــرد: ب
ــعی  ــت، س ــتی اس ــرب و بهداش ــن آب ش ــا تامی م
خواهیــم کــرد از روش هایــی همچــون بارورســازی 
ــوا و  ــود در ه ــار آب موج ــتفاده از بخ ــا و اس ابره
ــه  ــر ب ــه منج ــی ک ــر روش ــه آب و ه ــل آن ب تبدی

ــم. ــتفاده کنی ــود، اس ــد آب ش تولی
ــا بیــان ایــن کــه از محــل 7.5 میلیــارد متــر  وی ب
مکعــب آب مصرفــی 4.3 میلیــارد متــر مکعــب 
پســاب تولیــد می شــود، گفــت: قطعــا پســاب 
مطمئن تریــن منبــع آب اســت کــه در حــال حاضــر 
صنایــع مــا در ایــن راســتا گام هایــی برداشــته اســت 
امــا متاســفانه هنــوز اول کار هســتیم چراکــه از 4.3 
ــته ایم  ــا توانس ــاب تنه ــب پس ــر مکع ــارد مت میلی

ــم. ــه کنی ــب را تصفی ــر مکع ــارد مت 1.2 میلی
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دنیای اقتصاد/
عدم توازن دستمزدها در بخش خصوصی و عمومی 

بررسی شد

کفه درآمد به نفع دولتی ها

ــدی  ــه درآم ــه کف ــد ک ــان می ده ــا نش آماره
بــه نفــع کارکنــان بخــش عمومــی ســنگینی 
می کنــد. مطابــق گــزارش مرکــز آمــار 
و اطالعــات راهبــردی وزارت کار، بیشــتر 
دارای   95 ســال  در  کشــور  خانوارهــای 
سرپرســت حقوق بگیــر خصوصــی هســتند و 
ســهم خانوارهــای بــا سرپرســت حقوق بگیــر 
دولتــی نســبت بــه حقــوق بگیر خصوصــی، ۸ 

ــت. ــر اس ــد کمت درص
 امــا به رغــم نقــش اشــتغالی پررنگ تــر بخــش 
ــه شــکل دیگــری  خصوصــی، وضعیــت درآمــدی ب
ــوق  ــت حق ــا سرپرس ــای ب ــد خانواره ــت. درآم اس
بگیــر خصوصــی طــوری اســت کــه تمرکــز بیشــتر 
آنهــا در دهک هــای پاییــن و میانــی درآمــدی 
ــک  ــا در ده ــع آنه ــترین توزی ــت. بیش ــور اس کش
ســوم درآمــدی اســت کــه نزدیــک بــه 39 درصــد از 
خانوارهــای ایــن دهــک را شــکل می دهنــد. هرچــه 
بــه ســمت دهک هــای بــاالی درآمــدی پیــش 
ــر  ــی کمت ــران خصوص ــهم حقوق بگی ــم، س می روی
و در مقابــل ســهم خانوارهــای بــا سرپرســت حقــوق 
بگیــر دولتــی بیشــتر می شــود. در پایین تریــن 
دهــک درآمــدی )دهــک اول( کمتــر از یــک درصــد 
بخــش  حقوق بگیــر  سرپرســت  دارای  خانوارهــا 
عمومــی هســتند؛ امــا در باالتریــن دهــک درآمــدی 
ــه  ــا ب ــن خانواره ــزان حضــور ای ــم( می )دهــک ده
ــر،  ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــد می رس ــش از 22 درص بی

حقــوق دریافتــی کارکنــان بخــش عمومــی طــوری 
ــرار  ــرای ق ــا ب ــای آنه ــانس خانواره ــه ش ــت ک اس
و  داده  افزایــش  را  بــاال  گرفتــن در دهک هــای 
ــه حداقــل رســانده  احتمــال فقیــر بــودن آنهــا را ب

اســت.
بخــش  کارگــران حقوق بگیــر  آمارهــا،  مطابــق 
خصوصــی بــا اینکــه ســهم باالیی از اشــتغال کشــور 
ــران  ــه حقوق بگی ــا نســبت ب ــد ام را پوشــش داده ان
ــد.  ــری دارن ــدی کمت ــی، وزن درآم ــش عموم بخ
به گــزارش وزارت کار، 5/ 28 درصــد از سرپرســتان 
 95 ســال  در  کشــور  شــهری  خانوارهــای 
نیــز  حقوق بگیــر بخش خصوصــی و 20 درصــد 
ــتر  ــا بیش ــد. ام ــی بوده ان ــش عموم ــر بخ حقوق بگی
تمرکــز درآمــدی حقوق بگیــران بخش خصوصــی 
درآمــدی  چهــارم  و  ســوم  دوم،  دهک هــای  در 
بــوده اســت و در دهک هــای بــاالی درآمــدی 
ســهم خانوارهــای دارای سرپرســت کارگــر بخــش 
ــهم  ــل، س ــا در مقاب ــد. ام ــت می کن ــی اف خصوص
ــش  ــر بخ ــت حقوق بگی ــای دارای سرپرس خانواره
ــاالی درآمــدی بیشــتر از  عمومــی در دهک هــای ب
ــک  ــه در ده ــوری ک ــت. ط ــن اس ــای پایی دهک ه
ــد از  ــد(، 22 درص ــترین درآم ــم درآمدی)بیش ده
ــر  ــت حقوق بگی ــهری دارای سرپرس ــای ش خانواره
ــن ســهم  ــت و نهادهــای عمومــی هســتند و ای دول
ــرای کارگــران بخــش خصوصــی زیــر 15 درصــد  ب
ــردی وزارت کار  ــات راهب ــار و اطالع اســت.مرکز آم

ــزارش  ــر، گ ــبت روز کارگ ــه مناس ب
ــاره کارگــران منتشــر کــرده اســت.  ــژه ای را درب وی
»دنیای اقتصــاد« در گــزارش دیــروز بــا عنــوان 
ــرای بیمــه بیــکاری«، آمارهــای  »کاهــش تقاضــا ب
بیمــه بیــکاری را مــورد بررســی قــرار داد و در 

گــزارش ایــن شــماره، بــه بررســی درآمد سرپرســت 
ــه اســت. ــوار پرداخت خان

وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای کارگری
رفاهی  بررسی وضعیت  برای  کار  وزارت  گزارش  در 
سال  خانوار  درآمد  و  هزینه  داده های  از  کارگران، 
ایران استفاده شده است. در بین  1395 مرکز آمار 
خانوارهای شهری دارای سرپرست مزد و حقوق بگیر 
گروه های  به  سهم  بیشترین  خصوصی،  بخش 
میلیون   19  /5 تا   16  /5 ساالنه  هزینه  با  هزینه ای 
تومان اختصاص دارد. از نظر درآمدی نیز بیشترین 
فراوانی خانوارها در همین بازه درآمدی ساالنه، یعنی 

5/ 16 تا 5/ 19 میلیون تومان است.
از خانوارهای دارای   در حقیقت نزدیک 39 درصد 
تا  تومان  هزار   375 و  میلیون  یک  ماهانه  درآمد 
یک میلیون و 625 هزار تومان در سال 95، دارای 
سرپرست خانوار مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی 
بوده اند.کمترین فراوانی خانوارها در دو سمت باال و 
پایین درآمدی قرار دارد. 4/ 11 درصد از خانوارهایی 
که حقوق ماهانه کمتر از 625 هزار تومان دریافت 
کرده اند، سرپرست کارگر بخش خصوصی داشته اند. 
و  مزد  خانوار  سرپرست  دارای  خانوارهای  سهم 
با  خانوارهای  بین  در  خصوصی  بخش  حقوق بگیر 
نیز 5/  باالی 5 میلیون تومان در ماه  درآمد ماهانه 

14 درصد گزارش شده است.
همچنین گزارش وزارت کار نشان می دهد بیشترین 
خانوارهای شهری دارای سرپرست مزد و حقوق بگیر 
بخش خصوصی، در دهک سوم درآمدی قرار دارند. 
بیش از 38 درصد خانوارهای موجود در دهک سوم، 
بخش خصوصی  بگیر  حقوق  کارگر  سرپرست  دارای 

در سال 95 بوده اند.
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خانوارها شغلی  تفکیک 
راهبـردی،  اطالعـات  و  آمـار  مرکـز  گـزارش  در 
شـغلی  وضـع  حسـب  بـر  شـهری  خانوارهـای 
دهک هـای  از  یـک  هـر  در  خانـوار  سرپرسـت 
درآمـدی تفکیـک شـده اند. منظـور از وضـع شـغلی 
سرپرسـت خانـوار، کارفرمـا بـودن، کارکن مسـتقل، 
حقوق بگیـر  و  مـزد  عمومـی،  حقوق بگیـر  و  مـزد 
خصوصـی، کارکـن فامیلـی بـدون مزد و غیرشـاغل 
اسـت. ارقـام ایـن گـزارش نشـان می دهـد کـه تنها 
2/ 3درصـد از خانوارهـای شـهری دارای سرپرسـت 
کارفرمـا هسـتند. در کل کشـور بیشـترین فراوانـی 
کارفرمایـان در دهک برخـوردار جامعه، یعنی دهک 
دهـم درآمـدی رویـت می شـود. در بیـن خانوارهای 
شـاغل، بیشـتر سرپرسـتان جـز مـزد و حقوق بگیـر 
بخش خصوصـی بـه حسـاب می آینـد. 5/ 28 درصد 
از خانوارهـای شـهری دارای سرپرسـت حقوق بگیـر 

بخـش خصوصـی هسـتند. 
همچنیـن تقریبـا یـک پنجـم از خانوارهای شـهری 
عمومـی  بخـش  حقوق بگیـر  و  مـزد  دارای  نیـز 
توزیـع  آمـار  ایـن  در  توجـه  قابـل  نکتـه  هسـتند. 
متفـاوت حقوق بگیـران بخـش عمومـی و خصوصـی 
کـه  حالـی  در  اسـت.  درآمـدی  دهک هـای  در 
بیشـترین فراوانـی حقوق بگیـران بخش خصوصی در 
دهک هـای دوم و سـوم درآمدی مشـاهده می شـود، 
بخـش  حقوق بگیـران  فراوانـی  بیشـترین  امـا 
عمومـی در دهک هـای نهـم و دهـم درآمـدی یعنی 
برخوردارتریـن قشـر جامعه وجـود دارد. در واقع هر 
چـه دهک درآمـدی به عـدد باالتری می رود، سـهم 
حقوق بگیـران بخـش عمومـی نیـز افزایـش می یابد. 
بـه عبارتـی بـا اینکـه سـهم اشـتغال حقوق بگیـران 
بخش خصوصـی بیشـتر بوده اسـت امـا وزن حقوقی 

آنهـا چندان مطلـوب نبوده و کارکنـان بخش دولتی 
و نهادهـای عمومـی وضعیـت بهتـری دارنـد. طوری 
کـه بیـش از یـک پنجـم از خانوارهـای موجـود در 
مرفه تریـن قشـر جامعـه، دارای سرپرسـت کارکـن 

بخـش دولتـی و عمومـی بوده انـد.
ایـن درحالی اسـت کـه معمـوال بهـره وری نهادهای 
دولتـی و عمومی نسـبت بـه بخش خصوصـی کمتر 
بـوده اسـت. نکتـه نگران کننـده در ایـن آمـار اینکه 
از خانوارهـای شـهری، دارای  از یـک سـوم  بیـش 
سرپرسـت غیرشـاغل هسـتند. هـر چنـد بخشـی از 
محسـوب  بازنشسـته  غیرشـاغل،  سرپرسـتان  ایـن 
می شـوند، امـا در دهـک اول درآمـدی 60 درصـد 
از خانوارها، دارای سرپرسـت غیرشـاغل هسـتند که 
نمی توانـد تنهـا به بازنشسـتگان منسـوب باشـد. در 
هیـچ دهـک درآمـدی، سـهم سرپرسـت غیرشـاغل 

کمتـر از 32 درصـد نبـوده اسـت.

متوسط درآمد و هزینه
اطالعــات حاصــل از طــرح هزینــه و درآمــد نشــان 
ــزد و  ــت م ــای دارای سرپرس ــد، در خانواره می ده
حقوق بگیــر بخــش خصوصــی بیشــترین منبــع 
درآمــد مربــوط بــه درآمــد از حقــوق بگیــری 
اســت. در ســال 95، میانگیــن درآمــد ماهانــه ایــن 
ــوده  ــان ب ــزار توم ــون و 650 ه ــا 4 میلی خانواره
ــری  ــق حقوق بگی ــه 63 درصــد آن از طری اســت ک
ــون  ــک یک میلی ــی نزدی ــت. یعن ــده اس ــل ش حاص
و 650 هــزار تومــان از ایــن درآمــد، از طریــق 
ــت  ــده اس ــت آم ــر به دس ــه دیگ ــای متفرق درآمده
ــت  ــت. در حقیق ــه ای اس ــل مالحظ ــم قاب ــه رق ک
ــی در  ــش خصوص ــران بخ ــوق کارگ ــط حق متوس
ــت.  ــوده اس ــان ب ــون توم ــدود 3میلی ــال 95، ح س
ــه  ــط ماهان ــد متوس ــران، درآم ــن کارگ ــن ای در بی
ــان  ــزار توم ــر از 70 ه ــاغل آزاد کمت ــل از مش حاص

ــوع  ــل اغماضــی اســت. در مجم ــم قاب ــه رق ــوده ک ب
درآمــد ماهانــه 4 میلیــون و 650 هــزار تومانــی خانوار 
شــهری، بــا توجــه بــه اینکــه بخــش عمــده ای از آنهــا 
در دهک  هــای دوم و ســوم درآمــدی قــرار دارنــد 
کمــی عجیــب اســت. در واقــع انتظــار بــر ایــن اســت 
کــه میانگیــن درآمــد ماهانــه ایــن خانوارهــا پایین تــر 

از ایــن عــدد باشــد.
اما متوسط هزینه ماهانه خانوارهای شهری با سرپرست 
مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، 4میلیون و 350 هزار 
تومان است. در واقع میانگین درآمد این خانوارها تنها 
300 هزار تومان از میانگین هزینه ماهانه آنها بیشتر 
است. سه چهارم از سبد هزینه ای خانوارهای با سرپرست 
کارگر حقوق بگیر را اقالم غیرخوراکی تشکیل می دهد و 

مابقی نیز صرف اقالم خوراکی و دخانی می شود.

وضعیت دستمزد در دهه 90
گزارش وزارت کار نشان می دهد که حداقل دستمزد 
در دهه 90 دو حرکت متفاوت را طی کرده است. تا 
پیش از سال93، رشد حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم 
بوده است. مثال در سال 91، حداقل دستمزد 18 درصد 
رشد کرد، در حالی که نرخ تورم در آن سال به حدود 
29 درصد رسیده بود. اما از سال 93، رویه تغییر کرد 
و حداقل دستمزد باالتر از نرخ تورم رشد کرده است تا 
بتواند بخشی از عقب ماندگی ایجاد شده را جبران کند. 
در سال گذشته حداقل دستمزد 5/ 14 درصد افزایش 
یافته بود که بیش از 6 درصد از نرخ تورم فراتر بود. 
در سال جاری نیز حداقل دستمزد نسبت به سال 96، 
معادل 5/ 19 درصد افزایش یافته است و باید دید که 
نرخ تورم از این عدد فراتر خواهد رفت یا خیر. هرچند 
پیش بینی نهادهای بین المللی نرخ تورمی حدود 10 

درصدی را برای سال جاری متصور کرده است.
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دکتر محیا کربالیی، تحلیلگر اقتصادی و کسب وکار
»مسیر موفقیت در زندگی حرفه ای شما از یک 

نگاه منتقدانه در آینه آغاز می شود.
ارزش های  و  قوت  نقاط  می بینید،  آینه  در  آنچه   
درونی شما، پایه هایی هستند که فعالیت های خود را 
روی آنها بنا خواهید کرد.« کتاب »در باب مدیریت 
این  به   )On Managing Yourself( خودتان« 
ترتیب آغاز می شود. انتشارات هاروارد بیزینس ریویو 
را  کتاب  این   )Harvard Business Review(
در سال منتشر کرده است و مجموعه ای است از 10 
در مجالت  منتشر شده  مقاله  میان صدها  از  مقاله 
HBR که به بهترین شکل می توانند مدیران را به 

مساله مدیریت زمان و زندگی خود آشنا سازند.

اول خودتان را مدیریت کنید، بعد سایرین را
مجموعــه  ایــن  گردآورنــدگان  عبارتــی  بــه    
معتقدنــد، اگــر وقــت ایــن را نداریــد کــه بــه 
ــان  ــت زم ــرای مدیری ــب ب ــب مناس ــال مطال دنب
بگردیــد، حداقــل ایــن 10 مقالــه را مطالعــه کنیــد.

یکــی از بزرگ تریــن مشــکالتی کــه مدیــران بــا آن 
ــا آن دســت و پنجــه  ــر روز ب ــه رو هســتند و ه روب
ــان آنهاســت.  ــت زم ــد، مشــکل مدیری ــرم می کنن ن
ــزرگ از  ــرکت های ب ــد ش ــران ارش ــیاری از مدی بس
اینکــه نمی تواننــد بیــن کار و زندگــی خــود مــرزی 
ــرای  ــه ب ــن واقعیــت ک ــد. ای ــل شــوند در عذابن قائ
بــودن در کنــار خانــواده و دوستان شــان وقتــی باقی 
نمی مانــد در آنهــا عــذاب وجــدان ایجــاد می کننــد. 
از آن بدتــر، اکثــر مدیــران پرمشــغله نداشــتن وقــت 
ــای  ــی و فعالیت ه ــی کم تحرک ــت اصل ــی را عل کاف
ــس از  ــه پ ــکلی ک ــد. مش ــوان می کنن ــی عن فیزیک
مدتــی اضافــه وزن را در پــی دارد و در صــورت 
ــد  ــرد را تهدی ــالمت ف ــد س ــدن می توان ــی مان باق
ــته  ــی داش ــف را در پ ــای مختل ــد و بیماری ه کن
باشــد. اســترس کار نیــز از دیگــر عواملــی اســت که 
ســالمتی و آرامــش را تحت الشــعاع قــرار می دهــد. 
ایــن عــدم توانایــی در مدیریــت زندگــی در نهایــت 
ــد و  ــد ش ــره وری شــخصی خواه ــث کاهــش به باع
حــس نارضایتــی را در فــرد افزایــش می دهــد. پــس 
از مدتــی انجــام دادن کارهایــی کــه همیشــه از آنهــا 
ــود.  ــکنجه می ش ــه ش ــل ب ــد، تبدی ــذت می بردی ل
ــر  ــام ه ــرای انج ــد، ب ــن بیای ــره وری پایی ــی به وقت
وظیفــه زمــان بیشــتری بایــد صــرف کنیــد و کارهــا 
روی هــم انباشــته می شــوند. انباشــته شــدن کارهــا، 
اســترس را افزایــش می دهــد و فــرد خــود را در یــک 
ــدارد. ــزی از آن ن ــه راه گری ــد ک ــل می بین دور باط

اول خودتان را 
مدیریت کنید، بعد 

سایرین را

اما اولین قدم برای تغییر چیست؟
هر تغییری در زندگی برای بهتر شدن، در درجه اول 
به یک تصمیم قاطع نیاز دارد. اما گاهی مواقع برای 
عادت  آن  به  شدت  به  که  شرایطی  از  شدن  خارج 
پرمشغله  مدیران  که  باطلی  دور  همین  یا  کرده ایم 
گرفتار آن می شوند، تنها تصمیم گرفتن کافی نیست. 
بلکه به کمک هم نیازمندیم. وقتی در چنین شرایط 
می کنیم  تصور  معموال  می شویم،  گرفتار  سختی 
که  کسانی  بقیه  و  ماست  مختص  تنها  شرایط  این 
با وجود داشتن کارهای مختلف و زیاد می توانند به 
ما  مانند  شاید  برسند،  هم  زندگی  بخش های  بقیه 
آنها  داریم  ما مشغله  آنقدر که  یا  نمی کنند  فعالیت 
ندارند. اما حقیقت این است که برخی افراد می توانند 
زندگی شان را مدیریت کنند. چنین افرادی حتی در 
مدیریت یک مجموعه و شرکت نیز موفق تر خواهند 
بود تا کسانی که حتی زندگی فردی شان نیز به هم 

ریخته است.
خواندن مقاالتی درباره اینکه این مدیران موفق چگونه 
توانسته اند از دورهای باطل خارج شوند، می تواند ما 
را در تصمیم گیری برای بهتر شدن یاری دهد. در این 
مجموعه مقاالت که به قلم افراد مختلفی نوشته شده 
است به مدیریت زندگی فردی، مدیریت احساسات، 
مدیریت شرایط بحرانی در زندگی و مدیریت وظایف 
و حتی جلسات پرداخته شده است. ممکن است با 
که  افرادی  که  متوجه شوید  این مجموعه،  خواندن 
درباره آنها صحبت می شود، مشترکات زیادی با شما 
دارند. طبیعی است که نمی توانید تمامی مشکالت را 
یکجا حل کنید اما همین که یکی از آنها را انتخاب 
کنید و برای حل آن مصمم باشید اولین قدم برای 
بهتر شدن زندگی تان خواهد بود. وقتی یکی از این 
آنقدر  بگذارید،  کنار  و  کنید  مدیریت  را  مشکالت 

حس رضایت پیدا خواهید کرد که خود به خود سراغ 
چالش بعدی خواهید رفت.

از نوشتن شروع کنید
می دهد،  پیشنهاد  نویسنده  مقاالت  این  از  یکی  در 
آن،  بهتر  مدیریت  و  زندگی  در  تغییر  شروع  برای 
انتظاراتی را که از خودتان دارید روی کاغذ بیاورید. 
اگر به اطرافتان نگاه کنید، بعید است افراد زیادی را 
پیدا کنید که این انتظارات را نوشته  باشند. نویسنده 
توصیه می کند، در زمان نوشتن چنین لیستی، خیلی 
طوالنی مدت نگاه نکنید و مثال به پنج سال آینده فکر 
نکنید، بلکه سعی کنید انتظاراتی را یادداشت کنید 
برآورده  می خواهید  آینده  ماه   18 حداکثر  طی  که 
کنید. پس از آنکه این لیست را تهیه کردید، هر 9 
ماه یک بار سراغ آن بروید و ببینید چقدر از این کارها 
را توانسته اید انجام دهید. وقتی این روش را سه یا 
چهار سال دنبال کنید، مشاهده می کنید دستیابی به 
اهدافی که در ابتدای سال تعیین کرده اید رفته رفته 
را  انتظارات تان  از  بیشتری  درصد  و  می شود  بیشتر 
برآورده می کنید. اما علت این بهبود تنها این نیست 
که شما کارهای بیشتری را به انجام رسانده اید، بلکه 
در تعیین لیست انتظارات تان نیز واقع گرایانه تر عمل 

کرده اید.
بـرای مثـال ممکـن اسـت اولیـن بـار از خـود توقع 
داشـته باشـید کـه در طول 18 مـاه آینـده 6 پروژه 
را بـه پایـان برسـانید. اما وقتـی پس از 9 ماه سـراغ 
لیسـت تان می رویـد می بینیـد، از ایـن تعـداد تنهـا 
نیمـی از آن را انجـام داده ایـد. بـرای مرتبـه بعـدی، 
شـاید تعـداد ایـن پروژه هـا را کاهـش دهیـد. بـرای 
اینکـه بتوانیـد لیسـت انتظارات تـان را واقع گرایانـه 
تنظیـم کنیـد، فقـط دانسـتن اینکـه چـه تعـداد از 
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آنهـا را بـرآورده کرده ایـد کافـی نیسـت. بلکـه بایـد 
بتوانیـد تشـخیص دهیـد چـرا چنین اتفاقـی افتاده 
اسـت؟ آیـا انتظارات مـان بیشـتر از توانایی هایمـان 
بـوده یـا تنهـا عملکـرد و مدیریت بد زمـان یا حتی 
شـرایط غیرمنتظـره ای کـه در چنـد ماه گذشـته با 
آن روبـه رو شـده ایم، در آن نقـش داشـته اسـت. 
بـرای اینکـه بتوانیـد از خودتـان انتظارات درسـتی 
بـه  نیـز  را  توانایی هایتـان  بایـد  باشـید،  داشـته 
درسـتی بشناسـید. در ایـن مقالـه بـه خواننـدگان 
نوشـتن  بـه  کـه  همان طـور  می شـود،  توصیـه 
خـود  توانایی هـای  می پردازنـد،  انتظارات شـان 
را نیـز لیسـت کننـد. ممکـن اسـت بگوییـد، مـن 
توانایی هایـم را به خوبـی می شناسـم. امـا همین کـه 
شـروع بـه نوشـتن می کنیـد، متوجـه سـختی کار 
می شـوید. متوجـه می شـوید، چقـدر کـم خودتـان 
امـا نبایـد در ایـن مرحلـه کوتـاه  را می شناسـید! 
بـه  تـا  بکنیـد  را  تالش تـان  تمـام  بایـد  بیاییـد. 
کاغـذ  روی  را  توانایی هایتـان  شـکل  دقیق تریـن 
بیاوریـد. لیسـتی از نقـاط قـوت خـود تهیـه کنیـد. 
پس از آن به سـراغ نوشـتن شـرایطی بروید که در 
آن بهتریـن عملکـرد را داریـد. در شـرایط پرتنـش 
عملکـرد شـما بهتـر می شـود یـا زمانی کـه آرامش 
داریـد؟ اگـر در یـک فضـای بـاز و در کنـار سـایر 
افـرادی کـه مشـغول به کار هسـتند بنشـینید، بهتر 
کار می کنیـد یـا اگـر تنها در اتـاق کارتان باشـید؟ 
بعضـی افـراد در کتابخانـه بهتـر می تواننـد تمرکـز 
کننـد و دیدن سـایر کسـانی کـه مطالعـه می کنند 
آنهـا را تشـویق می کنـد، امـا برخـی دیگـر ممکـن 
اسـت در اتاق خودشـان به تنهایی تمرکز بیشـتری 
داشـته باشـند. وقتـی تمام این مـوارد را روی کاغذ 
بیاوریـد، متوجـه می شـوید چقـدر از آنهـا واقعـی 

هسـتند و چقـدر از آنهـا را فقـط تصـور می کردید. 
بـا تکـرار ایـن کار بـرای چندیـن سـال، شـناختی 
بسـیار دقیـق از خودتـان، انتظارات تان و شـرایطی 
کـه در آن بهتریـن عملکـرد را خواهیـد داشـت بـه 
دسـت می آوریـد. هـر چـه حـس رضایـت در شـما 

بیشـتر شـود، عملکردتـان نیـز بهتـر خواهد شـد.

عقل سالم در بدن سالم
ایـن  مقـاالت  از  بسـیاری  در  کـه  نکاتـی  از  یکـی 
مجموعـه به آن بر می خوریم، اهمیت سـالمتی اسـت. 
ورزش یکـی از اولیـن کارهایـی اسـت کـه بسـیاری از 
افـراد بـرای فـرار کـردن از آن هـزاران بهانـه دارنـد. از 
کـم بـودن وقـت، بـدی هـوا، نامناسـب بودن سـاعت، 
خسـتگی مفـرط و از همه بهتـر اینکه »از فردا شـروع 
خواهـم کـرد« عـدم تحـرک، افزایـش وزن را در پـی 
دارد. اکثـر افـراد پرمشـغله وقتـی دچـار اضافـه وزن 
می شـوند، ممکن اسـت وانمود کنند، اینکه هیکلشان 
مثـل سـابق نیسـت، برایشـان بی اهمیت اسـت، اما در 
حقیقـت و ته دلشـان از ایـن موضـوع احسـاس بـدی 
نسـبت بـه خودشـان پیـدا می کننـد. ایـن احسـاس 
بـد را در طـول کتاب از زبـان مدیران بسـیار مختلفی 
می خوانیم.رعایـت رژیـم غذایـی مناسـب و جـا دادن 
نکاتـی اسـت  از  برنامه هـای روزانـه یکـی  ورزش در 
کـه تقریبـا در سراسـر کتـاب بـه اقسـام مختلـف بـه 
خواننـدگان توصیـه می شـود. مدیرانی که توانسـته اند 
از  پـس  بگنجاننـد،  خـود  برنامه هـای  در  را  ورزش 
مدتـی به شـدت احسـاس رضایت بیشـتری از زندگی 
پیـدا کرده انـد. رژیـم غذایی شـان بهبـود پیـدا کـرده، 
استرس شـان کمتـر شـده و کاهـش وزن داشـته اند. 
آنهـا عمـل کـردن را جایگزیـن بهانه هـا کرده انـد. در 
ایـن مجموعـه مقـاالت بـه بسـیاری از نـکات دیگری 

برخـورد می کنیـد کـه می توانند یـک قدم شـما را در 
مدیریـت بهتـر زندگی یاری دهنـد. برای مثـال تعداد 
بسـیار زیاد جلسـات در طول روز که باعث می شـوند، 
افـراد بیشـتر از اینکه بـه انجـام کارهایشـان بپردازند، 
مجبور شـوند از این جلسـه به جلسـه ای دیگـر بروند، 
دردسـری اسـت کـه می تواند انباشـته شـدن کارها را 
در پـی داشـته باشـد. یکـی از بهتریـن راهکارهـا برای 
حـل ایـن مشـکل، انتخـاب حداقـل یـک سـاعت در 
روز اسـت کـه هیـچ فـردی در شـرکت، اجـازه تنظیم 
جلسـه در آن را نـدارد. در ایـن سـاعت کـه از آن بـا 
عنـوان »سـاعت بـدون جلسـه« یـاد می شـود، همه 
می تواننـد به کارهایـی بپردازند که برایشـان اهمیت 
ویژه ای دارد و خیالشـان راحت اسـت که هیچ روزی 

در ایـن سـاعت کسـی منتظـر آنهـا نیسـت. 
 کتـاب »در بـاب مدیریـت خودتـان« 208 صفحه 
دارد کـه بـه نسـخه 2011 آن یـک مقالـه نسـبت 
به نسـخه سـال 2010 اضافه شـده اسـت. نکته ای 
کـه مـا بـه خواننـدگان بـرای مطالعه ایـن کتاب و 
توصیـه  آن  از مطالـب  بیشـتر  بهره گیـری هرچـه 
می کنیـم ایـن اسـت کـه ترجیحـا از خوانـدن آن 
پرهیـز  یکجـا  به صـورت  کتاب هـا  سـایر  ماننـد 
کننـد، چـون ممکـن اسـت پـس از مطالعـه چنـد 
مقالـه، بعضـی از راهکارهـا مشـابه یـا تکـراری بـه 
نظـر برسـند. امـا به خاطر داشـته باشـید، کسـانی 
کـه بـه تهیـه ایـن مجموعـه پرداخته انـد، آنهـا را 
از میـان صدهـا مطلـب گزینـش کرده انـد، پـس 
اگـر ایـده ای تکـراری به نظـر می رسـد، احتمـاال از 
اهمیـت ویـژه ای برخـوردار بـوده اسـت. امـا اگـر 
کتـاب را در فواصـل کوتـاه مطالعـه کنید و در این 
بیـن سـعی کنیـد برخـی راهکارهـا را اجـرا کنید، 

قطعـا لـذت بیشـتری از آن خواهیـد بـرد.
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دشت الله های واژگون گلستان کوه در جنوب 
شهرستان خوانسار و در فاصله 150 کیلومتری 

شمال غرب اصفهان
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