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مهم ترین عوامل تغییر رفتار بازار ارز چیست؟

 سایه مالیات
بر سر خریداران ارز

هفته پرتالطم بازار ارز در حالی به پایان رس��ید که دالر بار دیگر به رغم مقاومت های جدی به کانال 14هزار تومان وارد ش��د؛ به 
طوری که در آخرین روز کاری هفته گذشته، دالر در محدوده 14 هزار و ۸۵۰ تومان به کار خود پایان داد تا رکورد تغییر ۷۵۰تومانی 
قیمت تنها در یک هفته را به نام خود ثبت کند. به گزارش خبرآنالین، قیمت ارز در هفته گذش��ته نوس��انی جدی را ش��اهد بود .از 
طرفی، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص دلیل نوسان باالی قیمت ها در بازار ارز، به ماجرای شایعاتی که هر لحظه درخصوص جنگ 
و مذاکره منتشر می شود، اشاره کرد اما صرافان می گویند این همه داستان نیست. بازار ارز ایران تحت تاثیر دو عامل مهم دیگر نیز 
بوده است، یکی درونی و دیگری بیرونی. ساز و کار دریافت مالیات از خریداران ارز اعالم شد. خبر کوتاه بود و گویا. حاال کسانی که در...

همتی از ارائه اسامی صادرکنندگان متخلف به مراجع قضایی خبر داد

 60درصد ارز حاصل از صادرات
به چرخه اقتصاد بازگشت
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پیشنهاد نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک برای کنترل نرخ اجاره

مالیات تصاعدی به نجات بازار اجاره می آید؟

10 راز موفقیت از زبان لس براون
کدام محتواهای بازاریابی مخاطب را اذیت می کند؟

بازاریابی تاثیرگذار با جمع آوری اطالعات از رقبا
چرا تحویل غذا کسب وکاری سودآور است؟

101 راهکار مدیریت زمان برای افزایش بهره وری در کار
8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

2
این روزها پدیده ای عجیب و نامبارک در اقتصاد کشور ظهور 

کرده که اغلـب بازارها و قیمت ها را به کنترل خود 
درآورده است. »حباب«؛ واژه ای که این روزها...

چگونه حباب ها از قیمت ها در اقتصاد ایران پیشی گرفتند؟

 ریشه یابی ظهور حباب
در قیمت ها

یادداشت
6  استدالل غلط درباره 

تحریم های آمریکا علیه ایران

تحریم های آمریکا علیه ایران که 
از سال گذش��ته میالدی و در پی 
خروج دول��ت ترامپ از برجام آغاز 
شد، دشواری هایی را برای اقتصاد 
ایران رقم زده است. در حالی که به 
نظر می رسید دولت حسن روحانی 
موفق ب��ه کنترل نرخ تورم ش��ده 
آمریکا  تحریم های  بازگشت  است، 
موجب ش��د ت��ا در س��ال 2۰1۸ 
نرخ ت��ورم در ایران ب��ه 31درصد 
پول  بین المللی  صن��دوق  برس��د. 
پیش بینی کرده اس��ت که در سال 
جاری میالدی نیز ایران نرخ تورم 
3۷درص��دی را تجربه خواهد کرد 
و تولی��د ناخالص داخل��ی اش نیز 
6درص��د کاه��ش خواه��د یافت. 
بس��یاری از صنایع ای��ران روزهای 
بس��یار س��ختی را می گذرانن��د و 
ن��رخ بیکاری نی��ز رو ب��ه افزایش 
اس��ت. از طرفی دول��ت ترامپ که 
می کوشد صادرات نفت ایران را به 
صفر برس��اند، مشتریان نفت ایران 
را تهدی��د کرده در ص��ورت خرید 
نفت از ایران خودش��ان نیز هدف 
تحریم ه��ای آمریکا ق��رار خواهند 
گرفت. دولتم��ردان آمریکایی ادعا 
می کنند ک��ه تحریم، ی��ک گلوله 
نقره ای )حربه ای س��اده برای حل 
مس��ائل دش��وار( اس��ت. از زمان 

دوم  جهان��ی  جن��گ 
2تاکنون دولت های...

شنبه
28  اردیبهشت
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فرصت امروز: انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی، سواالت و پرسش هایی 
را در افکار عمومی برانگیخته و به همین دلیل، روابط عمومی بانک مرکزی، شش 
نکته را درباره انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز رسمی 42۰۰ تومانی اعالم کرده 
است. توضیحات بانک مرکزی به این شرح است: 1- اقدام بانک مرکزی بنا به تکلیف 
دولت در راستای ایجاد شفافیت به عنوان یک اصل اساسی در مبارزه و پیشگیری از 

فساد است و مورد استقبال مردم قرار گرفته است.
2- فرآیند قانونی واردات کاال به کشور به این طریق است که: واردکننده در آغاز با 
ثبت سفارش نزد وزارت صمت که قاعدتاً با ارزیابی اهلیت واردکننده از تمام جوانب 
و نیز ضرورت و ارزیابی ظرفیت و نیاز کشور به کاالی وارداتی مجوزهای الزم را اخذ 
می کند. در مرحله دوم به بانک عامل مراجعه کرده، وثایق و اعتبارسنجی الزم توسط 
بانک صورت می گیرد، سپس بانک عامل به نیابت از واردکننده به بانک مرکزی برای 
اخذ تخصیص ارز و تأمین ارز مراجعه می کند، بنابراین در این فرآیند بانک مرکزی، 

تنها تخصیص و تأمین ارز را برعهده دارد.
3- با توجه به سیاس��ت های اقتصادی و ارزی جاری کشور، تخصیص ارز توسط 
بانک مرکزی و ش��بکه بانکی به واردکنندگان کاالها و خدمات، امتیازی اس��ت که 
صرفاً به ش��رط وارد کردن کاالها و خدمات به اش��خاص اعطا می شود و تمام افراد 
و ش��رکت هایی که از بانک مرک��زی و نظام بانکی ارز دریافت می کنند، براس��اس 
مقررات موجود و قراردادهای منعقده با بانک ها، متعهد می ش��وند که به میزان ارز 
دریافتی، اقدام به واردکردن کاالها و خدمات به کشور کنند. از این رو، دریافت ارز 
از سیستم بانکی یک حق نیست، بلکه امتیازی است که در مقابل تکلیف مشخصی 
ب��ه واردکنندگان کاالها و خدمات اعطا می ش��ود و واردکنندگان مکلف به رعایت 

دقیق تکلیف مزبور هستند، بنابراین انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز، نقض اصل 
محرمانگی و رازداری بانکی محس��وب نمی شود و دولت نیز بر همین اساس، بانک 

مرکزی را موظف به انتشار مداوم فهرست مورد اشاره کرده است.
4- فهرس��ت های انتشاریافته از س��وی بانک مرکزی، صرفاً بیانگر مشخصات کسانی 
هس��تند که اقدام به دریاف��ت ارز برای م��وارد واردات کاال، واردات خدمت یا بازپرداخت 
اقس��اط و بدهی های ارزی کرده اند و اطالعات مربوط به اینکه آیا واردکنندگان نسبت به 
انج��ام دقیق تکالیف قانونی خود )واردکردن کاالها و خدمات یا اس��ترداد عین ارز( اقدام 
کرده اند یا خیر، در این فهرس��ت ها قابل مشاهده نیس��ت، لذا صرف وجود نام شخص یا 
شرکتی در فهرست انتشاریافته از سوی این بانک بیانگر انتساب هیچ تخلفی به آنها نیست.
۵- ذکر این نکته ضروری است که فروش ارز به واردکنندگان، پس از اخذ تعهد 
ارزی از آنها توس��ط بانک ها و با رعایت تمام مقررات و بررس��ی ها اعم از شناسایی 
مش��تری، اخذ وثایق، حصول اطمینان از رعایت مقررات صادرات و واردات و سایر 
الزامات و مقررات جاری کشور انجام می گیرد و بانک ها مکلف هستند که در صورت 
عدم ایفای تعهد توسط واردکنندگان، نسبت به پیگیری حقوقی موضوع تا حصول 

اطمینان از ایفای تعهدات اقدام کنند.
6- بانک مرکزی در راستای انجام وظایف قانونی خود اقدام به ایجاد سامانه های 
تخصص��ی برای رصد ایف��ای تعهدات ارزی واردکنندگان کرده اس��ت و آمار ایفای 
تعهدات مزبور به طور منظم و مستمر تحت نظارت و پایش قرار دارد. در مواردی که 
واردکنندگان، به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، بانک مرکزی و بانک ها مکلفند با 
معرفی واردکننده به مراجع ذی صالح قضایی، از تمام اهرم های قانونی موجود برای 

الزام واردکنندگان به انجام تکلیف خود استفاده کنند.

مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه این شرکت از آمادگی الزم برای عرضه بلوکی 
و یا پذیرش سهام شرکت ایران ایر برای عرضه عمومی برخوردار است، افزود در ابتدا 
باید این موضوع را در نظر گرفت که آیا شرکت ایران ایر از شرایط و معیارهای الزم برای 
پذیرش برخوردار اس��ت یا خیر؟ امیر هامونی در گفت وگو با ایرنا، به آخرین وضعیت 
عرضه سهام ایران ایر در فرابورس اشاره و بیان کرد: در چند سال گذشته ما در صدد 
عرضه س��هام ش��رکت ایران ایر به صورت بلوکی در فرابورس بودیم که برخی اتفاقات 
مثبت در این خصوص در جریان بود، اما پس از مدتی اعالم کردند نام این ش��رکت 

از لیست واگذاری ها خارج و برای رد دیون به یکی از دستگاه ها واگذار شده است.
نامه شرکت فرابورس به وزارت راه و شهرسازی

هامونی به نامه ای که از سوی فرابورس ایران به وزارت راه  و  شهرسازی ارسال شده 
است، اشاره و بیان کرد: در این نامه اعالم شد که فرابورس ایران آماده تامین مالی 
برای تمامی حوزه های حمل ونقل هوایی و ریلی از طریق عرضه اولیه سهام یا انتشار 
اوراق اس��ت. مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه نخستین صکوک منتشرشده 
در فرابورس مربوط به ش��رکت هواپیمایی ماهان اس��ت، گفت: تامین مالی شرکت 
هواپیمای��ی ماهان از طریق اوراق صکوک بالغ بر یک ه��زار میلیارد تومان بود که 
این شرکت از طریق فروش همین اوراق توانست ناوگان هوایی خود را توسعه دهد.

هامونی با بیان اینکه ایران ایر و سایر شرکت های هوایی نیز از این قاعده مستثنی 
نیستند، اعالم کرد: انتشار اوراق صکوک و عرضه بلوکی سهام برای سایر شرکت های 
صنعت هوایی از جمله ظرفیت ها و روش هایی است که بازار سرمایه برای تامین مالی 
این شرکت ها اندیشیده و این موضوع در حالی است که شرایط برای پذیرش و عرضه 
اولیه سهام اینگونه شرکت ها نیز در بازارهای اصلی فرابورس فراهم است و می توان 

اقدامات کارشناسی را درخصوص آن انجام داد.

تجربه موفق تامین مالی حمل ونقل ریلی در بورس
هامونی با تاکید بر اینکه تاکنون حمل ونقل ریلی برای تامین مالی تجربه خوبی 
را در بازار س��رمایه کسب کرده است، گفت: اکنون حمل و نقل ریلی باری وارد بازار 
س��رمایه شده است و برای حمل و نقل ریلی مسافری نیز در حال مذاکره هستیم تا 
بتوانی��م آنها را وارد این بازار کنیم. وی با اش��اره به زمان عرضه س��هام ایران ایر در 
بازار س��رمایه افزود: این موضوع وابسته به س��طح آماده سازی مدارک، مستندات و 
معیارهای مدنظر بازار سرمایه است که در صورت آماده بودن مدارک و احراز شرایط، 
سهام این شرکت وارد تابلو فرابورس خواهد شد. مدیرعامل فرابورس ایران با تاکید 
بر اینکه شرکت هایی که از معیارهای الزم برای ورود به بازار سرمایه برخوردارند تا 
کمتر از یک ماه وارد این بازار می شوند، گفت: این در حالی است که برخی دیگر از 
ش��رکت ها حتی پس از گذشت چند سال هنوز قادر به تامین معیارهای الزم برای 

ورود به بازار سرمایه نشده اند.
ارتقای استاندارد مهندسی در بورس

وی به بهره برداری از پروژه نخس��تین صندوق زمین و س��اختمان بازار س��رمایه 
که س��ال 93 در فرابورس پذیره نویس��ی  شده بود، اشاره کرد و گفت: سال 96 و در 
زمان بهره برداری از پروژه این صندوق که توس��ط بازار س��رمایه تامین مالی ش��ده 
بود، آخوندی وزیر س��ابق راه  و شهرس��ازی اعالم کرد بورس نه تنها استاندارد مالی 
ساخت وساز را ارتقا داد بلکه زمینه افزایش استاندارد مهندسی را نیز فراهم ساخت. 
هامونی اظهار داشت: آخوندی در آن مراسم گفت که به دلیل فیلترهایی که در 
مسیر ورود شرکت ها به فرابورس وجود دارد و نیز سخت گیری هایی که در اساسنامه 
صندوق های زمین و ساختمان است، می توان برای ساختمان های نوساز گواهینامه 

زلزله 9 ریشتری صادر کرد.

بانک مرکزی اعالم کرد

6 نکته مهم درباره فهرست دریافت کنندگان ارز

مدیرعامل فرابورس ایران خبر داد

فرابورس آماده تامین مالی ایران ایر و سایر شرکت های صنعت هوایی است

حسن حکیمیان
استاد اقتصاد دانشگاه سیتی لندن



در حالی به فصل نقل و انتقال مس��کن نزدیک می شویم که فعاالن بازار 
مس��کن از رش��د حدود 1۰ تا 4۰درصدی اجاره بها خبر می دهند و برخی 
مالکان نیز پیشنهادات عجیب و غریبی برای اجاره واحدهای مسکونی مطرح 
می کنند. این شرایط و عدم تناسب نرخ اجاره با درآمد مستاجرها کار را به 
جایی رس��انده که مستاجران به اولویت های بعدی همچون کوچ به حاشیه 
شهرها فکر می کنند؛ اتفاقی که به طور محسوس در سال گذشته مشاهده 
می شد و بسیاری از مستاجرانی که دیگر توانایی اجاره حتی در مناطق پایین 

تهران را نداشتند، به حاشیه شهر تغییر سکونت دادند.
به گزارش خبرآنالین، آنطور که فعاالن بازار مسکن می گویند، فصل اجاره 
باید از 1.2 ماه آینده آغاز ش��ود، اما در حال حاضر کمتر کس��ی را می توان 
یافت که امکان جابه جایی را در این بازار داشته باشد، چراکه متاسفانه یک 
جو روانی ایجاد شده مبنی بر اینکه قیمت مسکن دو برابر شده و به تبع آن، 

نرخ اجاره مسکن نیز دو برابر شود.
بن��ا بر اطالعاتی که در زمینه ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره در 
بازار مس��کن در مدت زمان 21 روز ابتدایی اردیبهشت امسال منتشر شده، 
میزان ثبت قرارداد اجاره در این مدت نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
کاه��ش یافته اس��ت. با این حال، بررس��ی ها حکای��ت از آن دارد که 1۰ تا 

4۰درصد نرخ اجاره بهای پیشنهادی در اردیبهشت رشد کرده است.
آخری��ن آمار بان��ک مرکزی مربوط ب��ه تحوالت اجاره بهای مس��کن در 
فروردین ماه امسال نیز حاکی از آن است که در شهر تهران و در کل مناطق 
ش��هری اجاره بها به ترتیب معادل 21.9 و 1۸.۸درصد نسبت به ماه مشابه 

سال قبل افزایش داشته است.
منافع گروهی در گرو بهم ریختگی بازار اجاره

وضعیت نامشخص بازار اجاره، در حال حاضر باعث شده که دولت به دنبال 
س��ازوکاری تازه برای ساماندهی بازار باش��ند. بر همین اساس، در روزهای 
گذشته مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، 
از رونمایی برنامه ای برای حمایت مستاجران خبر داد که در روزهای آینده 
اعالم خواهد شد. عباس فرهادیه اعالم کرد که اواخر هفته آینده چند برنامه 
که التهاب بازار اجاره را کاهش می دهد، نهایی خواهد شد. به اعتقاد وی، نرخ 

اجاره بها هیچ ارتباطی به قیمت مسکن ندارد.
فرهادیه درخصوص جوی که بازار اجاره به راه افتاده، عنوان کرده اس��ت: 
این جو روانی متاسفانه توسط عده ای که منافع آنها در این قضیه است، در 
حال رقم خوردن است؛ البته نمی خواهیم کسی را به این داستان متهم کنیم. 

وی باور دارد: بخش اجاره اصوال تا االن نشان می دهد از تورم عمومی پیروی 
کرده و امروز هم اعتقاد داریم نرخ اجاره از تورم عمومی تبعیت می کند و این 

جهش های قیمتی مسکن درخصوص بازار اجاره صدق نمی کند.
اخذ مالیات تصاعدی از اجاره های باال

به نظر می رس��د یکی از س��ازوکارها و ابزارهایی ک��ه دولت برای کنترل 
قیمت ه��ا در ب��ازار اجاره در نظر گرفت��ه، دریافت مالیات تصاعدی باش��د. 
موضوع��ی که به تازگی وزیر راه و شهرس��ازی نیز خبر داده اس��ت. محمد 
اسالمی اعالم کرده اصالحیه ای را با مجلس پیگیری می کنیم که در صورت 
تصویب، چنانچه س��قف اجاره بهای مس��کن رعایت شود، مشمول معافیت 
مالیاتی ش��ود، در غیر این صورت اخذ مالی��ات به صورت تصاعدی افزایش 

می یابد.
به گفته محمد اسالمی، این اصالحیه هنوز در مرحله اجرایی نیست و در 
تعامل با مجلس هستیم. نکته مهم این اصالحیه این است که کار اثربخشی 

برای مستاجران انجام شود.
وی عنوان کرده برای اتصال سامانه مالیاتی آن نیز اقداماتی را انجام دادیم 
و باید چند سیس��تم به هم متصل ش��ود. البته مهم این است که اطالعات 

دقیق وجود داشته باشد و از آن استفاده کرد.
آنطور که صدیف بدی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درباره نشست 
چندی پیش مجلس با وزیر راه گفته، قرار اس��ت براساس ارزش منطقه ای 
ملک و دارایی افراد، نرخ و تعرفه مشخصی تعیین  شود که در صورت رعایت 
مالکان معافیت مالیاتی تعلق خواهد گرفت و اگر رعایت نکنند، طبیعتا به او 

تعلق نگرفته و مالیات به صورت تصاعدی اخذ خواهد شد.
ضمانت اجرایی مالیات تصاعدی؟

حس��ام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک کشور درخصوص 
دریافت مالیات تصاعدی از مالکانی که سقف اجاره بها را رعایت نمی کنند، در 
گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین، گفت: در رابطه با این اطالعاتی که داده 
شده، چند نکته مطرح است. زمانی مشکل مسکن در حوزه خرید و فروش و 
اجاره حل می شود که توازن بین عرضه و تقاضا برقرار شود. تا زمانی که این 
توازن وجود ندارد و ما س��االنه یک میلیون و 4۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز 
داشته باشیم و تولید مسکن نیز به 3۰۰ هزار واحد مسکونی هم نرسد، هر 
نوع طرح دیگری را بخواهیم در کش��ور اجرا کنیم، جنبه مسکنی و درمانی 

دارد و درمان درست برای حل مشکل نیست.
به اعتقاد وی، نکته دیگر این است که درخصوص اجاره و یا قیمت گذاری 

امالک، با برخوردهای تعزیراتی، پلیس��ی و قضایی مخالف هستم، اما اعتقاد 
دارم با کس��انی که در بازار مسکن سوداگری می کنند باید برخورد پلیسی، 

قضایی و تعزیراتی شود.
عقبایی درخصوص کنترل قیمت اجاره تصریح  کرد: اگر بگوییم اجاره بها از 
یک سقفی افزایش یابد و به آن مالیات تصاعدی تعلق می گیرد، این کار به 
نظر من روشی است که تنها موجر دیده شده و مستاجر را ندیدیم. به عبارت 

دیگر، برای موجر راه فرار وجود دارد.
وی عنوان  کرد: فرض می گیریم، موجر در سال گذشته یک میلیون تومان 
اجاره می گرفته و سال بعد اجاره خود را می خواهد 2 میلیون تومان کند. چه 
ضمانت اجرایی وجود دارد که بش��ود مالیات تصاعدی از این موجر گرفت؟ 
موجر می تواند به مستاجر بگوید که من یک قرارداد با شما تنظیم می کنم و 
در این قرارداد نرخ اجاره پارسال را می نویسیم که من حتی مشمول مشوق 
مالیاتی هم ش��وم، اما ش��ما جداگانه 12 چک 2 میلیون تومانی به صورت 
جداگانه به من می دهی. آیا مستاجر راه دیگری دارد؟ مستاجر مجبور است 
تن به این کار بدهد. اگر هم مس��تاجر نپذیرد و بگوید نباید با قاعده ای که 
وج��ود دارد، این اجاره را بگیرید، موج��ر می گوید برای مثال، من خانه ام را 

می خواهم به دخترم یا پسرم بدهم تا بنشیند، لطفا تخلیه کنید.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور متذکر  شد: راه های فرار بسیاری 
ب��رای موجر وجود دارد و این ابزارها خیلی کارا و موثر در کنترل نرخ اجاره 

نیست.
عقبای��ی با بیان اینکه در تمام کش��ورهای توس��عه یافته قوانین مالیاتی 
س��نگینی برای خانه های خالی وجود دارد،  گفت: من اعتقاد دارم که دولت 
برای خانه های خالی ای که در کش��ور وجود دارد و به طور عمده در مناطق 
باال و خانه های لوکس و مدرن اس��ت، باید مالیات س��نگین تعیین کند تا 
الگوی سازه ساختمان سازی در کشور تغییر کند و روی الگوهای متعادل و 
متناسب دهک های ضعیف و متوس��ط قرار گیرد و توازن برقرار شود. نکته 
بعدی این است که اگر خانه ها خالی بماند، میزان مالیات به حدی باال باشد 
که مالیات اجاره ندادن خیلی بیشتر از اجاره گرفتن باشد. به عبارتی، مالکان 

مجبور شوند خانه های خود را خالی نگه ندارند.
وی با تاکید بر اینکه ما باید قوانین مالیاتی سنگین و تاثیرگذار درخصوص 
خانه های خالی وضع کنیم، عنوان  کرد: با توجه به مثالی که برای شما زدم، 
می ت��وان گفت دریافت مالیات تصاعدی از اجاره های باال در مجموع راهکار 

اثرگذاری نیست.

پیشنهاد نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک برای کنترل نرخ اجاره

مالیات تصاعدی به نجات بازار اجاره می آید؟

این روزها پدیده ای عجیب و نامبارک در اقتصاد کشور ظهور کرده که اغلب بازارها 
و قیمت ها را به کنترل خود درآورده است. »حباب«؛ واژه ای که این روزها در اغلب 
اظهارنظرهای کارشناسان و فعاالن اقتصادی به گوش می خورد. حباب قیمت سکه، 
حباب قیمت خودرو، حباب مس��کن، حباب ارز و. . . اما این حباب ها از آن دس��ت 
حباب هایی که یک روز باالخره می ترکند نیس��تند. بلکه این حباب ها بسیار مقاوم 

بوده و به سرعت به کاالهای مختلف سرایت می کنند.
چس��بندگی و رش��د نامعقول این حباب ها به قدری باال رفته که در برهه هایی از 
زم��ان حجم حباب از ان��دازه قیمت واقعی کاال یا خدمات نیز بزرگ تر ش��ده و در 
بررس��ی قیمت ها تنها حباب است که به چشم می خورد. افزایش حجم و ابعاد این 
حباب ها دیگر از کنترل خارج  ش��ده است. دولت و نهادهای نظارتی و قضایی برای 
کنترل قیمت ها اقدامات پیش��گیرانه، نظارتی و ی��ا تعزیراتی در پیش  گرفته اند، اما 
قدرت »حباب ها« و یا در اصل قدرت »حباب سازان پنهان« این روزها بسیار بیشتر 

از دولت و عوامل کنترل قیمت است.
در همین زمینه حیدر مستخدمین حس��ینی، اقتصاددان در آسیب شناسی رشد 
حباب ه��ا در اقتص��اد در گفت وگو با خبرآنالین، گفت: آسیب شناس��ی درخصوص 
حباب ها به مبانی اقتص��اد بازمی گردد. ماهیت اقتصاد و آنچه در حوزه اقتصاد باید 
موردتوجه قرار بگیرد از بسترهایی است که باید در آن به جست وجو پرداخت. علم 

اقتصاد بر پایه سیستم می تواند حرکت کرده و به نتیجه موردنظر برسد.
به گفته وی، مفهوم سیس��تم را هم��ه در دوران تحصیل آموخته ایم. سیس��تم 
مجموعه ای از اجزای بهم پیوس��ته اس��ت که با هم در تعامل هستند و چنانچه یک 

بخش یا عضو دچار آس��یب شود کل سیستم را دچار ناکارآمدی و اختالل می کند. 
پس ابتدا باید به علم اقتصاد نگاه سیس��تمی داش��ته باشیم تا بتوانیم عضو یا جزء 
آس��یب دیده را شناس��ایی کنیم. اجزای اصلی یک اقتصاد سیس��تماتیک در اصل 
بازارهای مختلف هس��تند. بازارهای مالی، بازار س��رمایه، ب��ازار ارز، خودرو... با این 
تعریف اگر هر یک از این بازارها فعالیت خود را به درستی انجام ندهد تأثیر آن را در 
سایر بازارها خواهیم دید و اختالل در یک بازار به طور کل عملکرد اقتصاد را مختل 
خواهد کرد. مستخدمین حسینی با بیان اینکه برای پیشگیری از تولید حباب باید 
تعادل را به بازارها بازگردانیم، گفت: البته ما در علم اقتصاد به دنبال ایجاد تعادل ها 
هستیم. وقتی می گوییم بازارها باید با یکدیگر در تناسب و تعادل باشند یعنی خود 
اقتصاد به طور کل باید متعادل بوده و مانند ضربان قلب دقیق و منظم کار کرده و از 
سالمت کامل برخوردار باشد. متأسفانه طی سال های اخیر طراحی ای که برای علم 
اقتصاد انجام داده اند توسط دولت و مجلس با در نظر گرفتن اقتصاد سیستماتیک 
نیس��ت. بلکه به صورت دستوری اس��ت. این ناهماهنگی یکی دیگر از عوامل تولید 

»حباب« است.
به گفته این اقتصاددان، یکی از کارشناس��ان به مجلس توصیه کرده بود که دل 
آقای رئیس جمهور را نش��کنید و وزارت بازرگانی را تشکیل دهید و یا یکی دیگر از 
مقامات اعالم کرده بود که اگر با وزارت بازرگانی موافقت نشود ما معاونت بازرگانی 
را در ریاست جمهوری تشکیل خواهیم داد. این موارد همان نکاتی است که در یک 
اقتصاد سیستمی پاسخ نخواهد داد. پس باید مطمئن باشیم که ما چه می خواهیم 
و بعد فرامین خود را به اقتصاد تحمیل کنیم. تش��کیل وزارتخانه ای که چند س��ال 

پیش با دالیلی ادغام شده از مواردی است که باید با مطالعه و دالیل کافی به سمت 
آن برویم، اما اگر برنامه دقیق و درس��تی نداش��ته باش��یم منجر به عدم تعادل در 

اقتصاد خواهد شد.
مستخدمین حسینی با طرح این سوال که با تعیین نرخ 42۰۰ تومان برای دالر و 
تخصیص ارز به متقاضیان چه میزان از منابع ارزی کشور از بین رفت، ادامه داد: ارز 

42۰۰ تومانی خود منشأ اصلی تولید حباب در اقتصاد بود. 
او درباره اینکه صدمات ناشی از حباب بیشتر متوجه طرف عرضه است یا تقاضا، 
افزود: ما در اقتصاد واژه ای داریم با عنوان »اطالعات نامتقارن« که اغلب دانشجویان 
به عنوان پایان نامه روی آن کار می کنند. معنای واژه اطالعات نامتقارن این است که 
آیا طرفین عرضه و تقاضا اطالعات بازار را به طور یکس��ان در اختیار دارند یا خیر؟ 
افشای این اطالعات وظیفه اصلی دولت است که زمینه را فراهم کند که اطالعات 

سمت عرضه کننده و اطالعات سمت متقاضی یکسان باشد.
به گفته این استاد دانشگاه، این اطالعات نامتقارن شکل گیری حباب را در اقتصاد 
رقم خواهد زد، بنابراین موضوعی که نش��أت گرفته از اطالعات نامتقارن اس��ت با 
عنوان ش��فافیت در اقتصاد مطرح  ش��ده اس��ت. دولت، نمایندگان مجلس و سایر 
مسئولین همواره آن را مطرح می کنند اما در عمل پایبند به چارچوب این شفافیت 
نیس��تند. عدم شفافیت هم موجب ش��کل گیری حباب ها در اقتصاد کشور می شود 
و در نتیج��ه این ع��دم پایبندی، اعتماد مردم به برنامه های اقتصادی از بین رفته و 
بی اعتمادی خود به افزایش حباب ها در قیمت ها دامن می زند و درنهایت این رابطه 

بیمار منجر به خسارات غیرقابل جبرانی در طرف تقاضا می شود.

چگونه حباب ها از قیمت ها در اقتصاد ایران پیشی گرفتند؟

ریشه یابی ظهور حباب در قیمت ها

یادداشت

6  استدالل غلط درباره تحریم های آمریکا 
علیه ایران

تحریم های آمریکا علیه ایران که از س��ال گذش��ته میالدی و در پی خروج 
دولت ترامپ از برجام آغاز ش��د، دش��واری هایی را برای اقتصاد ایران رقم زده 
اس��ت. در حالی که به نظر می رسید دولت حسن روحانی موفق به کنترل نرخ 
تورم شده است، بازگشت تحریم های آمریکا موجب شد تا در سال 2۰1۸ نرخ 
تورم در ایران به 31درصد برسد. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است 
که در س��ال جاری می��الدی نیز ایران نرخ تورم 3۷درص��دی را تجربه خواهد 
ک��رد و تولید ناخالص داخلی اش نیز 6درصد کاهش خواهد یافت. بس��یاری از 
صنایع ایران روزهای بسیار سختی را می گذرانند و نرخ بیکاری نیز رو به افزایش 
است. از طرفی دولت ترامپ که می کوشد صادرات نفت ایران را به صفر برساند، 
مشتریان نفت ایران را تهدید کرده در صورت خرید نفت از ایران خودشان نیز 
هدف تحریم های آمریکا قرار خواهند گرفت. دولتمردان آمریکایی ادعا می کنند 
که تحریم، یک گلوله نقره ای )حربه ای س��اده برای حل مس��ائل دشوار( است. 
از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون دولت های زیادی س��عی کرده اند با استفاده 
از حربه تحریم های اقتصادی به اهداف سیاس��ی خود دست یابند، اما با وجود 
گذش��ت یک قرن از آغاز تجربه بهره گیری از تحریم های اقتصادی در راستای 
اهداف سیاسی، استدالل هایی که در توجیه این رویکرد مطرح می شوند هرگز 
قانع کننده نبوده اند. در س��ه دهه اخیر اس��تفاده از حربه تحریم های اقتصادی 
حتی در قیاس با گذشته رایج تر شده است. مثاًل تنها در دهه 9۰ میالدی 6۷ 
مورد تحریم علیه کش��ورهای مختلف وضع شد که دو سوم از این تحریم ها را 
تحریم های یکجانبه آمریکا تشکیل می دادند. بسیاری از تحریم ها را کشورهای 
بزرگ علیه کشورهای کوچک وضع می کردند. به عنوان مثال در دوران ریاست 
جمهوری بیل کلینتون، 2.3 میلی��ارد نفر )تقریباً 4۰درصد از جمعیت جهان 
در آن زمان( به نوعی با تحریم های یکجانبه آمریکا دست وپنجه نرم می کردند. 
در ح��ال حاض��ر آمریکا بیش از ۸ هزار مورد تحریم را در دس��ت اجرا دارد که 
ایران با اختالف فاحش نس��بت به سایر کشورها، بزرگ ترین هدف تحریم های 
آمریکاس��ت. عالوه بر این، از س��ال 196۰ تاکنون شورای امنیت سازمان ملل 
متحد 3۰ رژیم تحریم چندجانبه را ذیل ماده 41 منش��ور س��ازمان ملل علیه 
برخی کش��ورها و گروه ها وضع کرده اس��ت که از موفق تری��ن آنها می توان به 
تحریم هایی که به س��قوط رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی و رودزیای جنوبی 
)زیمبابوه امروزی( منجر شدند، اشاره کرد. شورای امنیت سازمان ملل همچنین 
تحریم هایی را علیه گروه هایی مانند القاعده، طالبان و اخیراً داعش وضع کرده 
است. با این حال واقعیت آشکاری که در مورد استفاده از تحریم های اقتصادی 
وجود دارد این اس��ت که چنین تحریم هایی اغلب شکس��ت می خورند. نتایج 
مطالعه جامعی که در مورد 1۷۰ مورد از تحریم های وضع شده در قرن بیستم 
صورت گرفته، نشان می دهد که تنها یک سوم از این تحریم ها به اهداف از قبل 
تعیین شده خود رس��یده اند. نتایج یک مطالعه دیگر نیز حاکی است که کمتر 
از ۵درصد از تحریم ها به موفقیت )از نگاه وضع کنندگان آنها( ختم می ش��وند. 
باالبودن نرخ شکس��ت تحریم ها نش��ان دهنده این اس��ت که دولت ها اغلب با 
اس��تدالل های ضعیف و ناقص سعی دارند وضع تحریم علیه دیگران را توجیه 
کنند. در این میان می توان به ش��ش سوءبرداش��ت یا اس��تدالل غلط در مورد 

تحریم های اقتصادی اشاره کرد که الزم است غلط بودن آنها به اثبات برسد.
1- برای توجیه استفاده از حربه تحریم گفته می شود که تحریم در مقایسه 
با جنگ، گزینه انسانی تری است اما تحریم، ظرفیت های موجود برای استفاده 
از دیپلماس��ی بین المللی در راس��تای حل وفصل مناقشات را تضعیف می کند. 
تحریم ه��ا اغلب نه تنها خطر جنگ را از بی��ن نمی برند، بلکه راه را برای جنگ 
هموار می کنند. 13 سال تحریم بین المللی علیه عراق، در نهایت به اشغال عراق 
در سال 2۰۰3 توسط ائتالف تحت رهبری آمریکا منجر شد. 2-استدالل دوم 
مدافعان تحریم این است که »وقتی تحریم ها به طرف مقابل آسیب می رسانند، 
دارند جواب می دهند«، اما باید دید که منظور از موفقیت و جواب دادن تحریم ها 
دقیقاً چیس��ت. ش��واهد زیادی وجود دارند که نشان می دهند حتی در صورت 
مس��تثنی کردن کاالهای ض��روری مانند غ��ذا و دارو از تحریم ها، باز هم خیل 
عظیمی از مردم عادی به شدت از تحریم ها آسیب می بینند. تحریم باعث توقف 
رشد اقتصادی، تضعیف بخش تولید، شکست کسب وکارها و متعاقباً افزایش نرخ 
بیکاری می ش��ود. تحریم می تواند از طریق محدودکردن واردات و دامن زدن به 

بحران ارزی، نرخ تورم را نیز افزایش دهد.
3-وضع کنن��دگان ه��ر تحریمی اغل��ب ادعا می کنند که تحریم های ش��ان 
»هوشمند« و »هدفمند« هستند، اما تحریم های اقتصادی فراگیر معنایی جز 
تنبیه دسته جمعی ندارند. تحریم ها فشار زیادی را به اقشار متوسط وارد کرده 
و بار س��نگینی را بر دوش فقیرترین و آس��یب پذیرترین گروه های جامعه قرار 

می دهند.
4-کش��ورهای وضع کننده تحریم، این حربه را برای براندازی حکومت های 
مخال��ف خ��ود ض��روری و اثربخ��ش می دانند. این اس��تدالل را ش��اید بتوان 
ضعیف ترین استدالل حامیان تحریم قلمداد کرد. از دو مورد آفریقای جنوبی و 
زیمبابوه که بگذریم، متوجه می ش��ویم که تحریم های بسیار طوالنی علیه کره 
شمالی، کوبا و میانمار تاکنون به هیچ موفقیتی منجر نشده است. حتی تحریم 
کشور کوچک قطر از سوی عربستان، امارات، بحرین و مصر که از اواسط سال 
2۰1۷ آغاز شده، محبوبیت امیر قطر در بین مردم این کشور را افزایش داده و 

باعث شده که توده های مردم از وی حمایت کنند.
۵-حامیان تحریم می گویند تحریم موجب تضعیف دولت های هدف می شود، 
اما با توجه به بدتر شدن فضای کسب وکار و سرمایه گذاری در کشورهای هدف 
تحری��م، بخش خصوصی این کش��ورها بار اصلی تحریم ه��ا را تحمل می کند. 
دولت ها در زمان تحریم، کنترل ذخایر کاالهای استراتژیک را بیش از گذشته به 
دست می گیرند تا با کمبودها مقابله کنند و این مسئله در نهایت باعث افزایش 

تمرکز قدرت می شود.
6-اس��تدالل دیگری که در حمایت از تحریم های اقتصادی مطرح می شود 
این است که تحریم می تواند نقش مؤثری در جلوگیری از گسترش سالح های 
هسته ای ایفا کند، اما ضعف این استدالل را نیز می توان به راحتی آشکار کرد. از 
زمان اجرای پیمان منع اشاعه سالح های هسته ای در دهه ۷۰میالدی تاکنون 
اسرائیل، هند، پاکستان و کره شمالی به سالح هسته ای دست پیدا کرده اند که 
تنها یکی از آنها در زمان تالش برای ساخت سالح هسته ای، تحت تحریم نبوده 
اس��ت. موفقیت یا شکس��ت تحریم های اقتصادی از نگاه حامیان آنها، براساس 
میزان اثربخشی در براندازی یا تغییر رفتارهای حکومت هدف سنجیده می شود. 
با توجه به اس��تدالل های ضعیفی که به آنها اش��اره ش��د، تعجبی ندارد که در 
بسیاری از موارد هیچ یک از این دو هدف تحقق پیدا نمی کنند. در مورد ایران 
نیز انتظار می رود که اهداف کش��ور وضع کننده تحریم ها یعنی آمریکا محقق 
نشود، اما مطمئناً بی ثبات کردن ایران، خاورمیانه را به منطقه ای خطرناک تر از 

همیشه بدل خواهد کرد.
منبع: اتاق ایران، به نقل از پایگاه تحلیلی پراجکت سیندیکیت
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هفت��ه پرتالط��م ب��ازار ارز در حال��ی به پایان رس��ید که دالر بار دیگ��ر به رغم 
مقاومت های جدی به کانال 14هزار تومان وارد ش��د؛ به طوری که در آخرین روز 
کاری هفته گذشته، دالر در محدوده 14 هزار و ۸۵۰ تومان به کار خود پایان داد تا 

رکورد تغییر ۷۵۰تومانی قیمت تنها در یک هفته را به نام خود ثبت کند.
به گزارش خبرآنالین، قیمت ارز در هفته گذش��ته نوسانی جدی را شاهد بود .از 
طرفی، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص دلیل نوسان باالی قیمت ها در بازار ارز، 
به ماجرای شایعاتی که هر لحظه درخصوص جنگ و مذاکره منتشر می شود، اشاره 
کرد اما صرافان می گویند این همه داستان نیست. بازار ارز ایران تحت تاثیر دو عامل 

مهم دیگر نیز بوده است، یکی درونی و دیگری بیرونی.
سایه مالیات بر سر بازار ارز

س��از و کار دریافت مالیات از خریداران ارز اعالم شد. خبر کوتاه بود و گویا. حاال 
کسانی که در فاصله سال های 9۵ تا 9۷ با هدف سرمایه گذاری وارد بازار ارز شده اند 
باید ش��مارش معک��وس را برای دریافت صورتحس��اب های مالیاتی آغاز کنند، این 
سرنوشت کسانی خواهد بود که امروز یا دیروز و شاید هم فردا قصد سرمایه گذاری 

در بازار را کرده اند.
این شیوه نامه اما چیست؟ این شیوه نامه به منظور رسیدگی مالیاتی به خریدهای 
ارزی با توجه به تحوالت ارزی سال های 139۵ تا 139۷ و فعالیت سوداگرانه برخی 

اش��خاص که مبادرت به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی کرده اند صادر شده 
است. سرپرست س��ازمان امور مالیاتی، در این خصوص گفته است: کلیه اطالعات 
مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطالعاتی مالیاتی بارگذاری شده است 

و ادارات امور مالیاتی مربوطه مطابق مقررات اقدام می کنند.
او درخصوص نحوه رس��یدگی مالیاتی به خرید ارز اش��خاص حقیقی نیز گفت: 
کلیه اطالعات مربوط به خرید ارز اش��خاص حقیقی نیز براس��اس حجم خرید ارز 
جهت رس��یدگی در کارگروه منتخب امور مالیاتی شهر و استان تهران و نیز ادارات 
کل امور مالیاتی مربوط در اس��تان ها ارس��ال شده و اطالعات جدید به دست آمده 

نیز ارسال خواهد شد.
خرید و فروش به کف رسید 

حاال اگر در س��بزه میدان و استانبول بخواهید دلیل کاهش حجم خرید و فروش 
را بدانید، جدا از اش��اره به موضوع جدی ش��دن دریافت مالیات به ترس از نوس��ان 
نیز اش��اره می کنند و می گویند وقتی نرخ جایگزینی غیرقابل پیش بینی می ش��ود، 
حجم معامالت کاهش می یاب��د، خصوصا وقتی صفت غیرقانونی بر خرید و فروش 

ارز سوار می شود. 
حاال اقتصاد ایران نیز با این پدیده روبه رو است؛ با غیرقانونی بودن معامالت آزاد ارز 

و جدی بودن تصمیم دولت برای دریافت مالیات از داللی در بازار ارز.

به نظر می رسد شمارش معکوس برای دریافت مالیات مناسبات بازار ارز را با تغییر 
روبه رو کند، خصوصا که همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز هم ذخایر ارزی و ذخایر 

اسکناس ارزی را مطلوب توصیف کرده است.
توافق برای بازگشت ارز 

از پس آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی نیز خبرهای خوش��ی به گوش رس��یده اس��ت، توافق بر سر راه های 
بازگش��ت ارز صادرات غیرنفتی به کش��ور، حاال در قامت درخواستی شش بندی از 

سوی بخش خصوصی خطاب به دولت خودنمایی می کنند.
در این نامه پیشنهاد شده است: مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به روش های 
موردقب��ول بانک مرکزی تا پایان ش��هریورماه 9۸ تمدید ش��ود و پس  از آن بانک 
مرکزی فهرس��ت صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده اند را جهت اخذ مالیات 
به س��ازمان امور مالیاتی کش��ور ارسال کند. به این ترتیب بازار ارز و سرمایه گذاران 
این بازار تحت تاثیر س��ه عامل مالیات، نوس��ان قیمت تحت تاثیر شایعات و البته 
احتمال باز ش��دن گره بازگشت ارز صادراتی تغییر رفتار داده و پیش بینی می شود 

این وضعیت ادامه یابد.
ح��اال ب��ا این توصیف فعاالن بازار نی��ز تغییرات ب��ازار ارز را در روزهای پیش رو 

محتمل می دانند .

مهم ترین عوامل تغییر رفتار بازار ارز چیست؟

سایه مالیات بر سر خریداران ارز
نگاه

ایمانی راد توضیح می دهد
چرا ۷8درصد سرمایه گذاران زیان می کنند؟

ی��ک اقتصاددان معتقد اس��ت: خط و خطوط س��رمایه گذاری را 
براس��اس گذشته گذاشتن شاید بتواند تغییراتی ایجاد کند، ولی در 

نهایت شما را در نقطه صفر نگه می دارد.
مرتض��ی ایمان��ی راد در یادداش��تی اینس��تاگرامی نوش��ت: یکی 
از بزرگ تری��ن خطاه��ای ش��ناختی در زندگ��ی و ب��ه خصوص در 
س��رمایه گذاری، این خطای شناختی اس��ت که آینده مثل گذشته 

است و یا عده ای می گویند که آینده در امتداد گذشته است.
به اعتقاد وی، بخش��ی از این مساله درست است، ولی تعمیم آن 
به زندگی و س��رمایه گذاری خطرناک است. آینده همیشه نو و یکتا 
اس��ت و خط و خطوط س��رمایه گذاری را براساس گذشته گذاشتن 
ش��اید بتواند تغییراتی ایجاد کند، ولی در نهایت ش��ما را در نقطه 

صفر نگه می دارد.
ایمانی راد متذکر ش��د: مطالعات موسسه اس ان پی نشان می دهد 
ک��ه ۷۸درصد س��رمایه گذاران زیان می کنن��د و دلیلش هم همین 

خطای شناختی ذکر شده است.
به گفته این اقتصاددان، آینده در امتداد گذش��ته به شما قطعیت 
می دهد و همین قطعیت یک انتخاب به ش��ما می دهد و کس��ی که 
تنها یک انتخاب داش��ته باشد، به احتمال زیاد بازنده است. کسانی 
که آینده را نو، یکتا و متفاوت از گذش��ته می بینند، آینده برای شان 
یک فرصت اس��ت. مجموعه ای از انتخاب ها اس��ت. فضایی از امکان 
است. فضای تبلور قدرت فرد است. قدرت نبوغ و خالقیت یک فرد 
در داش��تن بافت مغزی متفاوت نیس��ت، بلکه در آزادکردن ذهن از 

گذشته است.

رئیس سازمان بورس خبر داد
 ساماندهی صندوق های
سرمایه گذاری مشترک

رئی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار گف��ت صندوق ه��ای 
س��رمایه گذاری مش��ترک، از نظر نظام نرخ ها ساماندهی و تخلفات 

بانک ها درخصوص صدور یونیت صندوق ها، برطرف شد.
ش��اپور محمدی با بررس��ی اقدامات انجام ش��ده در معاونت های 
س��ازمان بورس در سال گذش��ته و اثرات آن در سال جدید به سنا، 
گف��ت: در حوزه بازار یک��ی از مهم ترین اقدامات انجام ش��ده، بحث 
حاکمیت ش��رکتی بود که اصول آن در سال گذشته تدوین و ابالغ 
ش��د و در س��ال 9۸ اجرایی می ش��ود. همچنین بحث پیاده سازی 
IFRS با همکاری س��ازمان بازرس��ی انجام ش��د و هم اکنون برخی 
از ش��رکت ها، این قابلیت را دارند که به صورت IFRS گزارش های 

خود را ارسال کنند.
رئیس سازمان بورس با اشاره به اقدامات حوزه معاونت بازار ادامه 
داد: کاهش نرخ اوراق سخاب یکی از اقدامات حوزه معاونت نظارت 
بر بورس ها و ناش��ران سازمان بورس در سال 9۷ بود. اوراق سخاب 
که نرخ های تنزیل باالیی داش��ت با توجه به برنامه های منس��جمی 
که در این معاونت صورت گرفت ساماندهی شد. این نرخ ها از ارقام 
ب��االی 3۰درصد به 1۷درصد کاهش پیدا کرد که در واقع به تأمین 

مالی ارزان قیمت بخش خصوصی کمک خواهد کرد.
س��خنگوی س��ازمان بورس درخص��وص اقدامات انجام ش��ده در 
معاونت نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس نیز افزود: در حوزه 
نظارت بر نهادهای مالی، صندوق های س��رمایه گذاری مش��ترک از 
نظر نظام نرخ ها ساماندهی شد و تخلفات بانک ها درخصوص صدور 
یونیت صندوق ها نیز طی بخش��نامه ای مش��ترک با بانک مرکزی و 
ابالغ به کلیه بانک های کش��ور برطرف ش��د. براساس این بخشنامه 
ص��دور یونیت ه��ای س��رمایه گذاری در یک پلتفرم خاص و بس��تر 

اینترنت انجام خواهد گرفت.
ب��ه گفت��ه ای��ن مق��ام مس��ئول در ح��وزه تأمین مال��ی جمعی 
)CROWD FUNDFING( ک��ه برای تولید فیلم و کتاب های 
مرجع گونه و توس��عه نرم افزارها و کسب و کار کوچک طراحی شده 
است یک نوع تأمین مالی از بستر اینترنت است که دستورالعمل آن 
با کمک وزارتخانه های رفاه، ارتباطات و اقتصاد تنظیم و در شورای 

عالی بورس تصویب و ابالغ شد و نظم و نظام مشخصی پیدا کرد.
محمدی درخصوص ارتقای مباحث فرهنگ سازی در بازار سرمایه 
گفت: در بحث فرهنگ س��ازی نیز هر ساله نمایشگاه بورس، بانک و 
بیمه با موفقیت برگزار می ش��ود، اما اتفاق جدیدی که در این میان 
بس��یار حائز اهمیت است این اس��ت که محدودیت سنی مخاطبان 
این نمایشگاه دیگر وجود ندارد، به این معنا که هر ساله دانشجویان 
و تحلیلگ��ران و فع��االن بخش مالی مهمان نمایش��گاه بودند، اما از 
سال گذشته، دانش آموزان دبستانی نیز برای آشنایی با مفاهیم بازار 
س��رمایه به نمایشگاه بین المللی بورس بانک و بیمه دعوت می شوند 
تا از نزدیک در جریان این مفاهیم قرار بگیرند. امس��ال نیز استقبال 
خوبی از این نمایش��گاه انجام گرفت و گروه های س��نی مختلف، با 

روش های مختلف سرمایه گذاری در بازار سرمایه آشنا شدند.
وی درخص��وص ارتقای مباحث فرهنگ س��ازی گفت: جش��نواره 
بورس و رس��انه که ارتباط بسیار خوبی را بین حوزه روابط عمومی 
و اطالع رس��انی و رسانه ها ایجاد کرده اس��ت یکی از اتفاقات بسیار 
مهمی اس��ت که توانس��ته موجب تعامل بیشتر در این زمینه باشد. 
این جشنواره در واقع یک رویداد یونیک است که بورس و رسانه را 
در کنار هم قرار داده تا اثرات فرهنگی حوزه رسانه را ارزیابی کنند.
دبیر ش��ورای عالی بورس درخصوص یک��ی دیگر از اقدامات مهم 
فرهنگ سازی بیان داشت: لیگ ستارگان بورس و مسابقه معامالت 
الگوریتمی نیز از دیگر برنامه ها در راس��تای فرهنگ سازی در حوزه 

بازار سرمایه است.
س��خنگوی س��ازمان ب��ورس در پای��ان درخص��وص مباح��ث 
فرهنگ س��ازی خاطرنشان س��اخت: برنامه ریزی هایی انجام  شده تا 
افراد را در روس��تاهای دورافتاده با مباحث بازار سرمایه آشنا کنیم 
تا افراد از س��نین پایین با این مفاهیم غریبه نباشند. از طرف دیگر، 
بح��ث MBA بازار س��رمایه و دیپلم بورس نیز ب��ه خوبی در حال 

پیشرفت در جامعه دانشگاهی و حوزه آموزش و پرورش است.
محمدی تهیه سریال و فیلم های مرتبط با حوزه بازار سرمایه را از 
دیگر اولویت های فرهنگ سازی در سال 9۸ برشمرد و ارتباط مفید 
با صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران را در معرفی نهادهای مالی 

معتبر، یکی از برنامه های سال جدید عنوان داشت.

3پول،بانک،بورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اگرچه وزیر اقتصاد اعالم کرده بود که 3۰ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات 
به کش��ور بازنگشته است، اما در تازه ترین اظهارنظر، رئیس کل بانک مرکزی به 
عنوان مرجع رس��می اعالم این موضوع، خبر داده که 6۰درصد ارز صادراتی به 

چرخه اقتصاد برگشته است.
عبدالناصر همتی در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: با توجه به برآورد ارز 
خالص صادراتی با محاس��به هزینه های مبادالتی ناشی از تحریم و متداول بودن 
تس��ویه ریالی صادرات در نیمه نخست پارس��ال، تاکنون 6۰درصد ارز ناشی از 

صادرات به چرخه اقتصاد بازگشته است.
او در ادامه یادداش��ت خود نوش��ت: صادرات غیرنفت��ی نقش مهمی در رونق 
تولید، اشتغال و به ویژه ثبات بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی دارد. پارسال ارز 
برگشتی براس��اس روش های ابالغی بانک مرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، 
عرضه در صرافی ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی 
و واگذاری به بانک مرکزی به رقم معادل 1۸میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر رسید.

به گفته همتی، ارز صادرات فصل زمس��تان هنوز فرصت کافی برای برگشت 
دارد و همچنی��ن اس��امی صادرکنندگانی که تاکن��ون ارزی را برنگردانده اند به 

مرجع قضایی اعالم شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در این یادداشت، ضمن قدردانی از همه صادرکنندگانی 
که به مس��ئولیت ملی خود در شرایط ویژه اقتصادی کشور عمل کرده اند، ابراز 
امیدواری کرد براس��اس هماهنگی های انجام شده با اتحادیه های صادراتی، اتاق 
بازرگانی و اقدام های در دست اجرا، تحول جدی در برگشت ارز به چرخه اقتصاد 

را شاهد باشیم.
5,000 میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه برای سیل زدگان

همتی همچنین در جمع مدیران عامل بانک های کشور از اختصاص ۵.۰۰۰ 
میلیارد تومان تس��هیالت قرض الحسنه ۷ و 1۵ ساله به بخش های کشاورزی و 

مسکن مناطق سیل زده خبر داد.
او با اشاره به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران نظام، یکی 
از اولویت های مهم سیس��تم بانکی را تأمین نقدینگی بنگاه های تولیدی عنوان 
کرد و از مدیران بانکی خواست با شناختی که از واحدهای تولیدی فعال و مؤثر 

کشور دارند نسبت به پشتیبانی از آنها اقدام کنند.
همت��ی روند اصالح نظام بانک��ی را به رغم پیچیدگی این کار و حساس��یت 

آن خ��وب توصیف و ابراز امیدواری کرد با مجوزهای دریافتی از ش��ورای عالی 
هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه نتایج خوبی به دست آید.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: موانع متعددی در مقابل واحدهای تولیدی 
اس��ت که بدون برطرف ک��ردن آنها، تأمین نقدینگی به تنهایی مش��کل را حل 
نمی کند، اما بانک ها باید با ش��ناختی که از واحدهای تولیدی دارند نس��بت به 

تأمین سرمایه در گردش واحدهای فعال و نیازمند نقدینگی اقدام کنند.
همتی با اش��اره به اختصاص ۵.۰۰۰ میلیارد تومان وام قرض الحسنه ۷ و 1۵ 
ساله برای بخش کشاورزی و مسکن مناطق سیل زده از مدیران بانک ها خواست 
در پرداخت س��همیه های تعیین ش��ده تس��ریع کرده و بانک مرکزی نیز از نظر 

اعتباری از آنها پشتیبانی خواهد کرد.
در این جلس��ه، مدیران بانک ها درباره ضرورت احیای کانون بانک ها، مسئله 
نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها، موضوع رمزهای یک بار مصرف، 
مسائل مربوط به واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها و سایر موارد نظرات 
خود را مطرح کردند و مقرر ش��د که پیگی��ری الزم جهت حل و فصل مطالب 

انجام گیرد.

قیمت هر برگ از تس��هیالت مس��کن در حال حاضر حدود ۵۰ هزار تومان 
معامله می ش��ود، با این حساب زوج ها با توجه به اینکه در کجای ایران زندگی 
می کنند و چقدر وام مسکن به آنها تعلق می گیرد، از 6 میلیون تا 1۰ میلیون 
باید هزینه وام کنند. عالوه بر این در صورت اخذ وام جعاله باید 2 میلیون تومان 

نیز بابت هزینه این وام بپردازند.
به گزارش ایسنا، در آخرین روز معامالتی فرابورس تهران در این هفته قیمت 
اوراق تسهیالت مسکن اندکی رشد کرد. قیمت اکثر تسه ها در این روزها حدود 

۵۰ هزار تومان است.
امتیاز تس��هیالت مس��کن خردادماه 96، 49هزار و 9۰۰ تومان و قیمت این 
اوراق برای مردادماه همین سال ۵۰ هزار تومان است. همچنین در بین اوراقی 
که به تازگی منتشر شده می توان اوراق فروردین ماه سال 139۸ را نام برد که 
به سررس��یدش خیلی مانده و قیمتش حدود ۵1 هزار تومان است. قیمت این 

اوراق که در آذرماه سال گذشته منتشر شد نیز ۵1 هزار تومان است.
در ای��ن گ��زارش قیمت هر ورق از اوراق را ۵۰ ه��زار تومان در نظر گرفته و 

هزینه وام مس��کن برای اقشار مختلف را محاس��به می کنیم. زوج های تهرانی 
برای دریافت وام 1۰۰ میلیون تومانی مسکن باید 2۰۰ برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنند. آنها باید 1۰ میلیون تومان صرف خرید این 2۰۰ برگ کنند. به 
این مبلغ با احتساب 2۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت آن باید 4۰ برگ تسه 
خریداری شود، 2 میلیون تومان اضافه می شود. در نتیجه در مجموع باید برای 

دریافت وام 12۰ میلیون تومانی مسکن حدود 12 میلیون تومان صرف شود.
همچنین زوج های غیرتهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از 2۰۰ هزار 
نفر جمعیت زندگی می کنند، می توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند 
که برای گرفتن این مبلغ باید 16۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب 
بای��د ۸میلیون تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتس��اب 2 میلیون 
توم��ان برای خرید اوراق وام جعال��ه در مجموع برای دریافت وام 1۰۰ میلیون 

تومانی باید 1۰ میلیون تومان پرداخت کنند.
عالوه بر این، زوج های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر 2۰۰ هزار نفر 
می توانند برای گرفتن 6۰ میلیون تومان وام مسکن 12۰ برگ بهادار خریداری 

کنند که باید 6میلیون تومان بابت خرید اوراق بپردازند. همچنین برای دریافت 
2۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید 2 میلیون تومان پرداخت کنند 
ک��ه در مجموع برای وام ۸۰ میلیون تومانی ۸میلیون تومان از س��وی زوجین 

باید پرداخت شود.
مجردهای تهرانی نیز می توانند تا سقف 6۰ میلیون تومان و غیرزوج هایی که 
در مراکز اس��تان های باالی 2۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا س��قف ۵۰ میلیون 
تومان و در نهایت غیرزوج های ساکن در سایر مناطق تا سقف 4۰ میلیون تومان 
وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید 12۰، 1۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق 

تسهیالت مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.
با این حس��اب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق، 6میلیون تومان، 
افراد ساکن در مراکز استان باالی 2۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۵میلیون تومان 
و افراد گروه س��وم مبلغ 4میلیون تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل 
ب��رای دریافت وام 2۰ میلیون تومانی جعاله بای��د مبلغ 2میلیون تومان دیگر 

هم بپردازند.

همتی از ارائه اسامی صادرکنندگان متخلف به مراجع قضایی خبر داد

60درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگشت

هزینه وام مسکن چقدر می شود؟
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واردات خودروی دست دوم به صالح نیست 
یک کارش��ناس بازار خودرو با اشاره به خروج ارز از کشور و اشتیاق مردم 
ب��ه خرید خودرو گفت در حال حاضر واردات خودروی دس��ت دوم به صالح 
نیست.  این کارش��ناس صنعت خودرو با تأکید بر تعیین روش و ساختاری 
مناس��ب برای واردات خودروی دس��ت دوم، تصریح کرد: چنانچه مشکل ارز 
در کش��ور وجود نداشته باش��د در آن صورت مسائل مربوط به خدمات پس 
از ف��روش و تأمین قطعات یدک��ی همواره در واردات خودروی دس��ت دوم 

موردبحث و اختالف نظر است و باید برای آن نیز راهبردی در نظر گرفت.
میالد بیگی با اش��اره به اش��تیاق مردم به خرید خودرو، اظهار داشت: در 
ش��رایط فعلی که منابع ارزی کشور باید به  درستی و با نظارت کامل هزینه 
شود ورود خودروی دست دوم به صالح نیست. وی خاطرنشان کرد: اشتیاق 
م��ردم از س��ود انتظاری که فع��اًل در بازار خودرو هس��ت، نوعی هیجان در 
واردات خودرو دس��ت دوم را در پی خواهد داش��ت که در آینده بر مشکالت 

این بازار اضافه خواهد کرد.

آمار تازه از خودروهای پروانه و ترخیص شده از گمرکات کشور
2۷00 خودرو در آستانه ورود به بازار

از زمان مصوبه خودرویی هیات دولت در نیمه بهمن سال گذشته وضعیت 
بازار  خودروی کش��ور بس��یار نامتعادل بوده و حتی ترخیص خودروهای در 
گمرک مانده نیز نتوانسته در این بازار اثرگذار باشد. هرچند به نظر می رسد 
ترخیص این دس��ت خودروها و همچنین احیای تزریق خودروهای واردشده 
بدون ثبت س��فارش نوعی رانت قیمتی برای صاحبان آنها ایجاد می کند، اما 
به هر حال دولت بایس��تی برای بازار متش��نج خودروهای داخلی و خارجی 
تدبیر مش��خصی داشته باشد. براس��اس پیگیری های خبرنگار تهران پرس،  
از نیمه بهمن ماه س��ال قبل تا اواخر اردیبهش��ت ماه س��ال جاری بیش از 
2۷۰۰ خودرو در گمرکات پروانه گمرکی صادر شده است. بر این اساس در 
1۵ گمرک مختلف از جمله س��لفچگان،  باهن��ر، رجایی، غرب تهران، لنگه، 
خرمشهر، بوشهر و…پروانه ترخیص خودرو صادر شده است. برمبنای اعالم  
مس��ئوالن از 2۷۰۰ خودروی دارای پروانه حدود 16۰۰ دس��تگاه خودرو از 

گمرکات مذکور ترخیص شده اند.
این گزارش حاکی از این است که گمرک سلفچگان با صدور ۸9۵ پروانه 
در صدر فهرس��ت مذکور قرار گرفته است. نکته جالب توجه اینکه براساس 
گزارش تا 2۰ اردیبهشت تنها 39 دستگاه خودرو از این گمرک خارج شده 
است. به عبارت دیگر بیش��تر تعداد خودروی ترخیص شده به گمرک باهنر 
مربوط می ش��ود. بر این اس��اس با وجود اینکه 646 پروانه در گمرک شهید 
باهنر برای خودروهای وارداتی صادر ش��ده اس��ت نزدیک به 33۰ دستگاه 
خودرو از گمرک مذکور خارج ش��ده اس��ت. گفتنی است، در حالی براساس 
ی��ک گزارش مکتوب، تا 1۷ اردیبهش��ت ماه 1۰۰۷ دس��تگاه خودرو از 1۵ 
گمرک اصلی ترخیص ش��ده اند که ظاهرا ظرف یک هفته اخیر این آمار به 

بیش از 16۰۰ دستگاه رسیده است.

 30درصد صنعت خودروسازی
درگیر تحریم است

یک کارش��ناس صنعت خودرو درباره اثر تحریم ه��ای خارجی بر صنعت 
خودرو گفت تنها 3۰درصد صنعت خودروسازی ما درگیر تحریم است.

امراهلل امین��ی در گفت وگو با خبرگزاری آنا، درباره بسته ش��دن صفحات 
مجازی اعالم قیمت خودرو در چند روز اخیر گفت: موضوع قیمت گذاری در 
صفحات مجازی به صورت محدود است و تأثیرگذاری آن به این گستردگی 
و ش��دت که اعالم می کنند در بازار نیس��ت. وی تأکید کرد: با مسدودکردن 
صفح��ات مجازی اع��الم قیمت خ��ودرو قیمت ها کاه��ش نمی یابد چراکه 
اصل مش��کل خود خودروسازان هس��تند. عضو هیات علمی دانشگاه عالمه 
طباطبائی با انتقاد از به حاش��یه رفتن برخی مس��ائل مه��م درباره صنعت 
خودرو توضیح داد: افزایش قیمت دست خود خودروسازان است و ربطی به 
موضوعات حاشیه ای مانند صفحه های مجازی اعالم قیمت ندارد. وی درباره 
افزای��ش قیمت خودرو در چند روز گذش��ته توضیح داد: وقتی هیچ کس��ی 
پاس��خگو نباش��د افزایش قیمت کاماًل طبیعی اس��ت، چراکه وزیر صنعت و 
مدیران خودروس��از داخلی همگی در چند روز گذش��ته درباره این افزایش 
قیمت س��کوت کردن��د. امینی درباره افزایش قیمت و روند رو به رش��د آن 
تصریح کرد: با در نظر گرفتن عدم ورود مس��ئولین به این موضوع قطعاً این 

روند نابسامان در بازار خودرو ادامه خواهد داشت.

شیوه مدیریت هزینه های خودروسازی ها باید 
اصالح شود

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی به چالش های 
موجود در صنعت خودرو اش��اره داش��ت و با تاکید بر توانمندسازی صنعت 
قطعه س��ازی گفت صنعت خودروسازی در حال حاضر با چالش تامین قطعه 
مواجه ش��ده و مشکالت قطعه س��ازان که ناش��ی از تاثیر باالی این صنعت 
از نوس��انات نرخ ارز و وابس��تگی به خارج از کش��ور اس��ت باعث شد تیراژ 
تولی��د خودرو به ش��دت کاهش یابد. امراهلل امین��ی در گفت وگو با خبرنگار 
خبرخ��ودرو، اظهار داش��ت: نوس��انات نرخ ارز، ع��دم نقل و انتق��ال بانکی 
و ممنوعی��ت واردات تامین بخش��ی از قطعات وارداتی را با مش��کل مواجه 
س��اخت، مضاف بر اینکه قطعه س��ازان ب��ه دلیل افزایش ن��رخ ارز با کمبود 

نقدینگی روبه رو شدند تا جایی که شاهد کاهش تیراژ تولید خودرو بودیم.
وی در ادامه افزود: چالش مهم دیگری که دس��ت خودروس��ازان را برای 
تولید بس��ته است هزینه باالی ش��رکت  های تحت پوشش خودروسازی ها و 
همچنین حجم باالی نیروی انسانی است که باید این موضوع با یاری دولت 
حل و فصل ش��ود. وی به چگونگی کاهش هزینه ها اش��اره داش��ت و گفت: 
صنعت خودرو نیاز به بازبینی دارد تا بس��یاری از ش��رکت های زیرمجموعه 
خودروس��ازی به بخش خصوصی واگذار شود، شرکت های خودروساز نیازی 
به شرکت حمل و نقل و یا شرکت های بازرگانی متعددی که ایجاد کرده اند 

ندارند و تنها هزینه باالیی را بر دوش خودروسازی ها تحمیل می کنند.
امراهلل امینی خاطرنش��ان کرد: بیشترین سعی خودروسازی ها در شرایط 
کنونی باید بر تولید س��ریع خودروهایی متمرکز باشد که نیاز بازار را تامین 

می کنند و قطعه سازان نیز بر مبنای آنها تولید کنند.
عض��و هیات علمی دانش��کده اقتصاد دانش��گاه عالم��ه طباطبائی اذعان 
داش��ت: شیوه صحیح مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری و ارتقای کیفیت 
از مهمترین موضوعاتی است که در حال حاضر باید به آن توجه ویژه داشت. 
البته بحث کمبود نقدینگی و زیانی که خودروس��ازان بابت افزایش هزینه ها 
و خروج شرکای خارجی از ایران داشتند نیز باید هرچه سریع تر مرتفع شود.

سکهوارز

یک کارش��ناس بازار کار معتقد است با تزریق پول به بازار شغل ایجاد نمی شود 
و در ش��رایطی که بسیاری از کشورها به شدت نیازمند نیروی انسانی هستند، باید 

شرایط بهره گیری و اعزام نیروهای کار ماهر و متخصص خود را فراهم کنیم.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت: هم  اکنون در حوزه نیروی 
انسانی، دانش آموختگان و نخبگان بسیاری داریم که هنوز نتوانسته ایم از ظرفیت و 
دانش آنها در توسعه اقتصاد به شکل شایسته ای استفاده کنیم. این در حالی است 
که بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی غربی به شدت محتاج نیروی انسانی هستند 

و با گسترش پدیده سالمندی در اروپا، این نیاز روز به روز بیشتر می شود.
وی اف��زود: آلمان در صدد اس��ت تا از طریق جذب آوارگان این مش��کل را حل 
کند و در س��ال جاری جذب بیش از 1۰۰ هزار نفر س��وری به عنوان نیروی کار را 

در دستور کار دارد.
این کارش��ناس بازار کار ادامه داد: ما از فرصتی که در قالب توافق برجام ش��کل 
گرفت می توانستیم استفاده کنیم و با اروپایی ها تفاهم نامه ای برای اعزام نیروی کار 

به طور رسمی منعقد کنیم. در حال حاضر اگر این کار را نکنیم بسیاری از نیروهای 
انسانی از مسیرهای غیرقانونی کشور را ترک می کنند و در نهایت ارزان به خدمت 

گرفته می شوند و از مزایای جدی و قانونی محروم می مانند.
به گفته حاج اسماعیلی، اعزام نیروی کار به خارج یکی از راه های ارزآوری کشورها 
به شمار می رود و وزارت کار باید با همکاری وزارت امور خارجه برنامه ریزی صحیحی 

در این خصوص داشته باشد.
وی گف��ت: نرخ بیکاری کش��ور در حال افزایش اس��ت و با توجه ب��ه آمار باالی 
فارغ التحصیالن بیکار و نیاز کش��ورهایی که در حس��رت چنین س��رمایه عظیمی 
هس��تند، می توانیم نیروهای ماهر و متخصص خود را به کش��ورهای صنعتی اعزام 
کنیم. این کار ارزآوری دارد و از طریق مجاری رس��می، بخش��ی از دستمزدشان به 

کشور برمی گردد.
ای��ن کارش��ناس ب��ازار کار تصریح ک��رد: در زمان هایی که با فش��ار اقتصادی و 
تحریم های خارجی مواجه هستیم دولت حتماً باید روی بخش هایی که از تحریم ها 

تأثیر کمتری می پذیرند، متمرکز ش��ود و گردشگری، یکی از بخش هایی است که 
کمتر متأثر از تحریم است.

حاج اس��ماعیلی گف��ت: ای��ران کش��وری چهارفصل ب��ا جاذبه های باس��تانی و 
گردش��گری فراوان اس��ت که مورد توجه گردش��گران خارجی قرار دارد، از این رو 
باید ظرفیت های مان را در بخش گردش��گری چند برابر و هدف گذاری اش��تغال را 
ترسیم کنیم تا از این طریق بخشی از مشکالتی که در وابستگی به نفت داریم در 

کوتاه مدت جبران شود.
ب��ه گزارش ایس��نا، در حال حاضر توس��عه گردش��گری به عن��وان یک صنعت 
درآمدزا در دس��تور کار بس��یاری از کشورهای جهان قرار دارد. گردشگری عالوه بر 
اشتغال زایی، از درآمدزایی و ارزش افزوده باالیی برخوردار است و کشورهایی نظیر 
ترکیه با تکیه بر صنعت توریس��م و گردشگری، درآمدهای سرشاری نصیب اقتصاد 
خود کرده اند. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی س��ال گذشته بیش از 2۰۰ 

هزار شغل در حوزه گردشگری در کشور ایجاد شده است.

کشورهای اروپایی در حسرت نیروی کار ایرانی

صمت تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

رانت آرد دولتی همچنان باقی است
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات نان صنعتی ماش��ینی ایران با اش��اره 
ب��ه عرضه آرد دولتی به قیمت های متف��اوت به بخش های مختلف تولید نان گفت 

که رانت ایجادشده به دلیل این تفاوت قیمت، دغدغه کل صنعت نان کشور است.
علیرضا مروت پور در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه تفاوت قیمت آرد باعث ایجاد 
رانت می شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت نتوانسته برای اقشار آسیب پذیر 
کشور فکری کند که نان ارزان قیمت دریافت کنند، همیشه تفاوت قیمت آرد حفظ 
ش��ده است. وی با اش��اره به عرضه آرد دولتی به قیمت های متفاوت به بخش های 
مختلف نان تولیدش��ده به روش س��نتی و صنعتی، گفت: در این میان سودجویانی 
هس��تند که س��همیه آرد خود را با قیمت کمتر از قیمت بازار آزاد عرضه می کنند، 
بنابراین عده ای آرد مورد نیاز خود را با قیمت ارزان تر تهیه می کنند و عده دیگری 
نیز دغدغه تولید را کنار می گذارند. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات نان 
صنعتی ماشین ایران با بیان اینکه خط شروع های متفاوت برای یک مسابقه باعث 
ایجاد رانت و فساد می شود، تصریح کرد: برای تعیین قیمت نان دولت ها باید به فکر 
قشر آسیب پذیر باش��ند. چرا باید افرادی در مناطق محروم نان را به همان قیمتی 
بخرند که خانواده هایی در بهترین مناطق تهران نان را با همان نرخ تهیه می کنند؟!

به گزارش ایسنا، اسفندماه سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسالمی یارانه 
آرد صنعت را حذف کرده و منابع حاصل از آن را به خرید تضمینی گندم اختصاص 
دادن��د، اما بخش های دیگر تولید ن��ان از جمله تولیدکنندگان نان با روش صنعتی 

هنوز یارانه دریافت می کنند.

هزینه حمل چغندرقند به نصف قیمت 
این محصول رسید

در حالی که نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم چغندرقند در سال زراعی جاری با 
2۰درصد افزایش به 3۷۰۰ تومان رسیده است که هزینه کرایه حمل این محصول 
3۰۰درصد افزایش داش��ته است. به گزارش تسنیم ،در حالی که این روزها قیمت 
شکر در بازار افزایش یافته و براساس گزارش های میدانی تا کیلویی 1۰ هزار تومان 
به فروش می رس��د و ش��رکت بازرگانی دولتی برای تنظیم بازار این محصول اقدام 
به توزیع نامحدود ش��کر در مراکز منتخب خود مانند میادین میوه و تره بار به نرخ 
مصوب 34۰۰ تومانی می کند که چغندرقند برداش��ت ش��ده کشاورزان در جنوب 
کش��ور صرفه اقتصادی زیادی ندارد. ماجرا به این صورت اس��ت که از نیمه س��ال 
گذشته کرایه حمل و نقل به صورت رسمی دو برابر شد، اما با این وجود، اظهارات 
فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان نشان می دهد که این افزایش قیمت در مقام عمل 
س��ه برابری بوده است و ش��بکه حمل و نقل برای گریز از جریمه شدن این افزایش 
کرایه را به صورت به اصطالح پش��ت برنامه از صاحب��ان کاال دریافت می کند. این 
ش��رایط باعث شده است قیمت برخی از محصوالت کشاورزی  افزایش غیرمتعارف 
پیدا کند و در محصوالتی که قیمت مشخصی دارند و به صورت تضمینی و توافقی 
از کشاورزان خریداری می شود، صرفه اقتصادی برای آنها وجود نداشته باشد یا این 
صرفه کم ش��ود. مسعود اسدی، عضو ش��ورای مرکزی خانه کشاورز در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی تسنیم ،در این ارتباط  اظهار داشت: باال رفتن هزینه های حمل و 
نقل مشکالتی را برای تولیدکنندکان چقندرقند ایجاد کرده است. وی افزود: کرایه 
حمل و نقل در مقایس��ه با س��ال گذشته سه برابر شده است، اما قیمت چغندرقند 
تنها 2۰درصد افزایش یافته اس��ت به همین دلی��ل هزینه کرایه حمل نصف خود 
محصول شده است. عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم 
چغندرقند 3۷۰ تومان است، اما برای حمل و نقل این محصول در مسیرهای ۷۰۰ 

کیلومتری 1۵۰ تا 1۷۰ تومان کرایه حمل درخواست می شود.
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بررسی تاثیر اینترنت بر روی فعالیت رستوران ها
چرا تحویل غذا کسب وکاری سودآور است؟

تکنولوژی دیجیتال تمام بخش های زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده اس��ت. 
ام��روزه ما همه کارهای خود را به صورت آنالین انجام می دهیم. کارهایی نظیر 
خرید پوش��اک یا حتی یک تکه پیتزای گ��رم دیگر نیازمند حضور فیزیکی در 
فروشگاه ها نیست. بدون تردید صحبت از پیتزا خنده بر روی لب های هر فردی 
خواهد آورد. به هر حال پس از یک روز کاری انتحاب پیتزا به عنوان یک غذای 
لذیذ لذت بخش خواهد بود.  آیا برای ش��ما ترک محل کار و رانندگی طوالنی 
تا یک فس��ت فود برای س��فارش پیتزا قابل تصور اس��ت؟ برای بسیاری از افراد 
مثل من پس از پایان ساعت کاری بازگشت سریع به خانه اهمیت باالیی دارد. 
خوشبختانه امروزه دیگر نیازی به توقف در مسیر مشخص برای سفارش پیتزا 
نیست. این کار نیز درست مانند بسیاری از کارهای دیگر به صورت آنالین روی 
می  دهد. در این مقاله هدف اصلی بررسی دالیل عمده برای سودمندی فعالیت 

در زمینه تحویل غذاست. 
1. تقاضای زیاد برای تحویل غذا

با افزایش ش��مار کارب��ران اینترنت میزان عالقه آنها به س��فارش آنالین 
نیز افزایش پیدا کرده اس��ت. این امر مس��تلزم تحویل غذا نیز هست. به این 
ترتیب بس��یاری از فروشگاه های آنالین غذا یا رستوران ها مجبور به استفاده 
از سرویس تحویل سفارش ها شده اند. مزیت این شیوه برای مشتریان امکان 
پیش س��فارش غذا از چن��د روز قبل برای تحویل در روز و س��اعت خاصی 
اس��ت. به این ترتیب دیگ��ر نظم تحویل غذا به هن��گام برگزاری مهمانی ها 
برهم نمی خورد. وقتی در هر کس��ب وکاری با افزایش نیاز مش��تریان مواجه 
هس��تیم، افزایش عالقه برندها به عرضه خدمات نیز پدید می آید. پیش��گام 
عرضه آنالین غذا و تحویل آن، اپ های سفارش آنالین غذا هستند. اگر شما 
نیز به دنبال توسعه فعالیت رستوران تان هستید، فراهم سازی امکان سفارش 
آنالین و تحویل آن به صورت خودکار ایده مناسبی خواهد بود. البته برخی 
از برنده��ا فقط در زمینه تحویل غ��ذا فعالیت دارند. به این ترتیب آنها خود 

هیچ نقشی در تهیه سفارش مشتریان شان ندارند. 
2. راحتی زیاد به عنوان بهترین دلیل 

راحت��ی باال یکی از دالیل اصلی عالقه مردم به س��فارش آنالین غذا و 
تحویل آن است. در هر صورت همه ما عالقه مند به انتخاب پیتزای مورد 
عالقه مان پش��ت کامپیوتر هستیم. در این ش��یوه ما تمام جزییات مورد 
نظرمان را انتخاب و س��پس در زمان مقرر غذای مان را دریافت می کنیم. 
ای��ن امر دیگر مس��تلزم تعامل رو در رو با پرس��نل رس��توران یا بدتر از 
آن مراجعه حضوری نیس��ت. همچنین برای بس��یاری از افراد تنبل مانند 
من دیگر نگرانی بس��ته شدن رس��توران از بین می رود.  یکی از تجربیات 
مش��ترک همه ما انتظار در صف خرید غذاس��ت. بدون ش��ک همه ما از 
چنین انتظاری متنفر هس��تیم. مزیت س��فارش آنالین غذا حذف چنین 
انتظاری اس��ت. به این ترتیب پس از سفارش ما بدون دغدغه به کارهای 

دیگرمان خواهیم پرداخت. 
3. صرفه جویی در زمان

اگر ش��ما پ��س از کارتان در خانه مش��غول تهیه غذا ش��وید، مدت زمان 
مشخصی زمان مورد نیاز خواهد بود. به طور معمول چنین کاری زمان کنار 
هم بودن خانواده ها را کاهش می دهد. به همین دلیل بس��یاری از خانواده ها 
وعده شام را از رستوران های ارزان قیمت تهیه می کنند. به این ترتیب دیگر 
نی��ازی به نگرانی پیرامون تهیه وعده غذایی نیس��ت. اکنون برای ما فرصت 
ثبت سفارش غذا در محل کار و تحویل آن درب منزل به هنگام بازگشت به 
خانه وجود دارد. برخی از اپ های س��فارش غذای آنالین امکان خرید مداوم 
در روزها یا ساعت خاصی را پدید آورده اند. به این ترتیب دیگر حتی نیازی 
به ثبت سفارش مداوم هم نیست. به این ترتیب صرفه جویی در زمان به اوج 
خود می رس��د. این امر برای خانواده ها به معنای فرصت بیش��تر برای تعامل 

و در کنار هم بودن، است.
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نماگربازارسهام

همه بازاریاب ها محتوای تولیدی ش��ان را به شدت دوست دارند. آنها همیشه 
در تالش برای ترکیب شادی و هیجان به منظور تولید محتوای به یادماندنی و 
تاثیرگذار هستند. اگرچه هدف اصلی از راه اندازی کمپین های بازاریابی دستیابی 
به مخاطب بیشتر است، با این حال در صورت عدم توجه به برخی نکات اساسی 
نتیجه ای برعک��س دریافت خواهیم کرد. چالش بس��یاری از برندها به هنگام 
تولید محتوای بازاریابی گزارش اذیت و نارضایتی کاربران اس��ت. از آنجایی که 
اکنون موفقیت در بازاریابی و تبلیغات مبتنی بر ش��بکه های اجتماعی )در هر 
دو حالت طبیعی و پرداخت پول به پلتفرم های مورد نظر( بس��تگی به توانایی 
تولید محتوای باکیفیت دارد، برندها باید به خوبی با شرایط تولید محتوا جذاب 
برای مخاطب آشنا شوند. همچنین باید فهرستی جامع از آنچه مخاطب دوست 

ندارد هم به دست بیاوریم. 
خوشبختانه اخیرا شرکت Adobe مطالعه ای بزرگ را صورت داده است. این 
پژوهش با نظرخواهی از هزار مشتری آمریکایی در پی کشف موارد آزاردهنده 
برای کاربران در شبکه های اجتماعی بود. هدف اصلی من از نگارش مقاله کنونی 
پرداختن به بدترین نوع محتوای برندها برای کاربران شبکه های اجتماعی است. 

منبع اصلی بررسی من نیز مطالعه وسیع و کاربردی Adobe است. 
39درصد کاربران نسبت به محتوای دارای نگارش بد احساس تنفر 

دارند
بدون تردید انس��ان در طول روز دچار خطاهای بس��یاری می ش��ود. یکی از 
حوزه های بروز خطاهای روزمره نگارش مطلب است. همه ما تجربه نگارش متن 
همراه با خطاهای دستوری و ظاهری بسیار زیاد را داریم. خوشبختانه استفاده 
از ابزاری نظیر فیس ورد به افراد اخطارهای سریعی در زمینه ایرادهای ظاهری 
نگارشی می دهد. با این حال در زمینه مشکالت دستور زبان همچنان باید روی 
پای خودمان بایس��تیم. نکته مهم در اینجا توجه به نفرت کاربران ش��بکه های 
اجتماع��ی از محتوای دارای متن بیش از ان��دازه و همراه با غلط های امالیی و 
دستوری است. کاربران در صورت مشاهده چنین متنی به سرعت قید مطالعه 
بقیه اش را خواهند زد. در نتیجه محتوای بازاریابی برندمان با شکس��تی سخت 

مواجه خواهد شد. 
اس��تفاده از زب��ان در دنیای بازاریابی و تبلیغات باید روش��ن، صریح و بدون 
ابهام باشد. استفاده از برخی کارمندان شرکت به منظور بازخوانی متن های تیم 
بازاریابی بهترین گزینه برای پرهیز از اشتباه های سطحی و دستوری است. در 
بیشتر موارد اش��تباه های نگارشی به دلیل عجله و فشار بیش از اندازه بر روی 
نویسنده به منظور تحویل سریع متن است. بازخوانی دوباره متن از سوی فردی 
دیگر به یافتن ایرادهای موجود کمک خواهد کرد. بدون تردید هدف گذاری بر 
روی نگارش یک متن عالی و بدون هرگونه خطا غیرممکن است. ما باید نگاهی 
واقع گرایانه داشته باشیم. هدف اصلی تهیه متنی جذاب و ساده برای مطالعه از 

سوی مخاطب هدف است.
28درصد کاربران از محتوای دارای طراحی گرافیکی ضعیف بیزارند

جلوه های دیداری بیش��تری س��هم از تاثیرگذاری در شبکه های اجتماعی را 
دارد. اس��تفاده درست از طرح های گرافیکی در محتوای مان شانس جلب توجه 

مخاطب را به گونه ای معنادار افزایش می دهد. 
اگ��ر طراحی ی��ک جلوه بصری یا گرافیکی خ��اص در حیطه توانایی های ما 
نیس��ت، بای��د از متخصص های این ح��وزه کمک بخواهیم. البت��ه راهکارهای 
ساده تری نیز مانند استفاده از تصاویر گرافیکی خام سایت کانوا وجود دارد. این 
س��ایت به طور تخصصی در زمینه توسعه تصاویر استاک برای اهداف مختلف 
فعالیت دارد. از نظر اقتصادی استفاده از اغلب تصاویر این سایت رایگان است. 

در پایان ی��ک روز کاری هدف اصلی بازاریاب ه��ا تاثیرگذاری محتوای 
تولیدی ش��ان ب��ر روی کاربران ش��بکه های اجتماعی ب��ه منظور فروش 
محصوالت مورد نظرشان است. اگر جلوه های بصری محتوای بازاریابی ما 
کیفیت الزم را نداش��ته باش��د، دس��تیابی به هدف فوق در حد رویا باقی 

خواهد ماند. 
اذیت های محتوای بیش از حد شخصی  سازی شده و بی کیفیت

شخصی س��ازی یکی از فعالیت های بس��یار تاثیرگذاری در عرصه کسب وکار 
اس��ت. با این ح��ال تمرکز بیش از حد بر روی آن نتیجه نامناس��بی به همراه 

خواهد داشت. 
نکته کلیدی در عدم آزار مخاطب با شخصی سازی محتوا ایجاد ارتباط میان 
ش��رایط مخاطب مورد نظر و نوع شخصی سازی مان اس��ت. اشتباه بسیاری از 
برندها تالش برای شناس��ایی دقیق شرایط هر مخاطب است. بدون تردید هر 
فردی با مشاهده اطالع دقیق یک برند از وضعیتش دچار وحشت می شود. در 
هر صورت، برند مورد نظر چگونه این همه اطالعات از ما جمع آوری کرده است؟ 
مش��اهده شهرت نامناسب فیس بوک در زمینه درز اطالعات کاربران و استفاده 
نامناسب از آنها در راستای کسب سود از تبلیغات تجاری بر هیچ کس پوشیده 
نیس��ت. در صورت عدم رعایت نکات کلیدی از سوی برندمان نتیجه بهتری از 
فیس بوک به دست نخواهیم آورد. القای احساس جاسوسی از مخاطب یکی از 
بدترین انواع ش��هرت برندهاس��ت. دلیل اصلی آن نیز حساسیت بیش از اندازه 
کاربران ش��بکه های اجتماعی بر روی اطالعات شخصی و حریم خصوصی شان 

است. 
بدون شک جمع آوری اطالعات در مورد مخاطب هدف به هیچ وجه نامناسب 
نیس��ت. نکته مهم ایجاد تمایزی روشن میان شناخت درست مخاطب و نقض 
حریم خصوصی اش اس��ت. با رعایت این نکته کمپین های بازاریابی ما عالوه بر 

تاثیرگذاری بر رو مخاطب در زمینه کسب اعتمادشان نیز موفق خواهد بود. 
محتوای تکراری باعث نارضایتی 23درصد از کاربران 

برندها در هر صنعت و زمینه کسب وکاری به طور مداوم در تالش برای تولید 
محتوای تازه هس��تند. نکته جالب اینکه هدف همه آنها از تولید محتوا به یک 
صورت است: فروش هرچه بیشتر. رقابت شدید برندها بر سر جلب نظر مخاطب 

موجب اولویت »کیفیت محتوا« بر »تعداد خلق محتوا« شده است. 
توج��ه به تولی��د محتوای جذاب و ت��ازه برای مخاطب ضروری اس��ت. یک 
مخاطب هرچه مطلبی را بیش��تر مش��اهده کند، عالقه اش بدان کمتر خواهد 
شد. اشتباه بسیاری از برندها نمایش سه یا چهار باره محتوای بازاریابی شان به 

مخاطب در طول یک بازه زمانی کوتاه است. 
همیش��ه پیش از نمایش محتوای برندمان به مخاطب باید خودمان را جای 
آنها بگذاریم. آیا به عنوان یک مخاطب از مشاهده چنین محتوایی لذت خواهیم 
برد؟ آیا محتوای تازه ما بیش از حد به محتواهای قبلی شبیه نیست؟ پاسخگویی 
به دو پرسش فوق تاثیر انکارناپذیری بر روی سرنوشت برندمان خواهد داشت. 

کاربران محتوای شخصی سازی  نشده را دوست ندارند
این بخش در ارتباط کامل با نکته شماره سه است. اغلب کاربران شبکه های 
اجتماعی از مش��اهده محتوا شخصی سازی ش��ده براس��اس نیازهای شان لذت 
می برند. البته این امر تضادی با ترس و وحش��ت آنها از مشاهده شخصی سازی 

بیش از اندازه نخواهد داشت. 
تولید محتوا با توجه به سلیقه و شرایط مخاطب هدف ضروری است. در غیر 
این صورت محتوای تولیدی فقط به مذاق خودمان خوش می آید. چالش اصلی 
در اینجا مواجهه با طیف وس��یعی از مخاطب های هدف است، بنابراین باید هر 
دسته از مخاطب های هدف را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد. فقط در 
این صورت فرصت کافی برای تاثیرگذاری و جلب نظر مخاطب به منظور فروش 

هرچه بیشتر فراهم می شود. 

21درصد کاربران از محتوای ناهماهنگ با دستگاه شان ناراضی هستند
فیس بوک تمرکز بر روی س��اخت تبلیغات هماهنگ با گوشی های هوشمند 
را ب��ه عنوان توصیه ای اساس��ی به برندها عرضه می کند. ای��ن توصیه یکی از 
هوشمندانه ترین تکنیک های تبلیغات در شبکه های اجتماعی محسوب می شود. 
دلیل آن نیز مشاهده اغلب محتوای شبکه های اجتماعی به وسیله گوشی های 
هوش��مند اس��ت. تا همین یک دهه پیش رایانه های شخصی حرف نخست را 

می زدند. با این حال اکنون همه چیز تغییر کرده است. 
توج��ه به تغییر اندازه صفحه در دس��تگاه های هوش��مند مختلف به منظور 
تولید محتوای باکیفیت اهمیت دارد. البته اکنون دس��تگاه های دارای سیستم 
عامل اندروید و IOS )به عنوان دو غول دنیای گوش��ی های هوشمند( به طور 
خودکار محتوا را در گوش��ی های مختلف هماهنگ می کنند. با این حال توجه 

به تفاوت های میان اندروید و IOS برای کسب نتیجه بهینه ضروری است. 
1۷درصد کاربران از محتوای بدون تصویر یا ویدئو شاکی اند

اگرچه کاربران شبکه های اجتماعی همچنان مطالعه متن را دوست دارند، اما 
عالقه شان به محتوای بصری نیز به شدت افزایش یافته است. به همین خاطر 
برندها باید تولید فرمت های ویدئویی و تصویری را نیز در دستور کار قرار دهند. 
امروزه تمام ش��بکه های اجتماعی س��ازگاری باالیی با نمایش فیلم و عکس 
دارند، بنابراین هیچ مانعی پیش روی برند ما در راس��تای تولید ویدئو و تصویر 

جذاب در کنار محتوای متنی وجود نخواهد داشت. 
16درصد کاربران از مشاهده تبلیغات در مورد محصوالت قبال 

خریداری شده شکایت دارند
بدون تردید بسیاری از ما پس از مشاهده تبلیغات فراوان پیرامون محصولی 
خ��اص عالقه مند به خریدش می ش��ویم. در حقیقت تبلیغ��ات و کمپین های 
بازاریابی تاثیر انکارناپذیری بر روی تصمیم گیری ما دارد. با این حال مش��اهده 

تبلیغی پیرامون محصولی خریداری شده  به شدت اذیت کننده خواهد بود. 
یک اقدام هوشمندانه در راستای تولید تبلیغات بهتر توجه به میزان فروش 
محصوالت مان اس��ت. بالطبع محصوالت پرفروش نیاز کمتری به تبلیغ وسیع 
دارند، چراکه اغلب مردم با آن آشنایی دارند. به این ترتیب هدف اصلی ما باید 
توسعه محصوالت تازه و کمتر مشهور از طریق کانال های بازاریابی و تبلیغاتی 
باشد. خوشبختانه میزان کنترل برندها در این حوزه بسیار زیاد است، بنابراین 
پیشگیری از مش��اهده تبلیغات دارای سوژه تکراری بس��یار ساده خواهد بود. 
فعالیت تیم توس��عه و تحقیقات نیز به درد بخ��ش کنونی می خورد. این امر از 
طریق شناس��ایی خریدارهای برندمان و عدم ارائه محتوای بازاریابی مشابه به 
آنها صورت می گیرد. البته باید توجه داشت تکنیک اخیر بسیار وقت گیر خواهد 
بود.  بدون تردید پرهیز از اش��تباه های مذکور در این مقاله ریسک های فرآیند 
بازاریابی و تبلیغات را کاهش خواهد داد. به عنوان یک بازاریاب یا برند اگر موفق 
به جلب نظر مخاطب به محتوای مان نشویم، در سایر بخش های کسب وکار نیز 

با چالش مواجه خواهیم شد. 
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بررسی بدترین نوع محتوای برندها در شبکه های اجتماعی

کدام محتواهای بازاریابی مخاطب را اذیت می کند؟

5کسب و کـار www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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گلشیرازی در نشست مشترک هیات نمایندگان با  هیات مدیره بانک ملی ایران :
بانک ها در کنار فعاالن اقتصادی باید جهادگونه فعالیت کنند

اصفهان- قاسم اسد: رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت:در شرایط کنونی اقتصاد بانکها در کنارفعاالن 
اقتصادی باید جهادگونه فعالیت کنند تا چرخه تولید و تجارت متوقف نشود.مسعود گلشیرازی در نشست 
مشترک هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با عضو هیات مدیره و مدیران بانک ملی تامین مالی را یکی 
از چالش های جدی فعاالن اقتصادی استان اصفهان برشمرد و گفت: در شرایط کنونی بانک ها در کنار 
واحدهای تولیدی می توانند نقش موثری در بهبود فضای کسب و کار داشته باشند.گلشیرازی خواستار 
افزایش اختیارات سرپرستی بانک ملی در استان ها شد و گفت:افزایش اختیارات در ارایه تسهیالت در کنار کنترل داخلی می تواند فضای کسب و 
کار را ببهود بخشد.وی با اشاره به رتبه استان اصفهان در پایش ملی کسب و کار گفت:با وجود ظرفیت ها و پتانسیل ها،استان جایگاه مناسبی در 
این جدول ندارد .برات کریمی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در این نشست  با اشاره به اینکه اقتصاد کشور  اقتصادی بانک محور است،افزود:9۰ 
درصد تامین مالی واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی از طریق نظام بانکی انجام می شود. وی بانک ها و فعاالن اقتصادی را دو بخش  مهم 
هر اقتصاد عنوان کرد و گفت: در شرایطی که 4۰ درصد از منابع نظام بانکی کشور فریز شده است بانکها نمی توانند تامین مالی بنگاه ها را به 
راحتی انجام دهند . کریمی تصریح کرد: بانک و فعاالن اقتصادی نباید در مقابل هم باشند بلکه در کنار هم می توانند رشد اقتصادی برای کشور 
ایجاد کنند.وی استان اصفهان را استانی صنعتی و توانمند در عرصه اقتصادی برشمرد و گفت:استان اصفهان پس از تهران دومین تامین کننده 
منابع مالی این بانک است و میزان معوقات بانک ملی در استان اصفهان پایین تر از سایر استانهاست .وی خواستار استفاده از ظرفیت lc داخلی 
توسط بنگاه های اقتصادی شد و گفت:بانک ملی تالش می کند که صدور ضمانت نامه های بانکی در اسرع وقت در اختیار متقاضیان قرار گیرد. 

دومین نشست شورای تعامل و هم اندیشی روسای مراکز آموزش علمی 
کاربردی استان گلستان برگزار شد

گرگان- نادر کرمی: دکتر امیر احمد دهقانی رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان گلستان، گفت:  امیدوارم در این ماه سراسر مهر و 
رحمت با تأسی به آیات قرآن کریم، در راه بندگی خداوند گام برداریم. به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی استان گلستان، در 
ابتدای این نشست به مناسبت بزرگداشت شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم از پنج تن از مدرسان نمونه  دانشگاه علمی کاربردی 
استان گلستان تقدیر به عمل آمد، این مدرسان به نمایندگی از مدرسان دانشگاه مشکالت و معضالت و راه های رفع آن و پیشنهادات 
باال بردن کیفیت در مراکز آموزشی را بیان نمودند که مورد استقبال دکتر دهقانی و روساء و سرپرستان مراکز آموزش علمی کاربردی 
استان قرار گرفت.در ادامه امیر احمد دهقانی به روساء و سرپرستان مراکز آموزش علمی کاربردی استان اعالم نمود؛ تکریم مدرسان و 
دانشجویان در باال بردن اعتماد مردم به دانشگاه جامع علمی کاربردی نقش بسزایی دارد، تالش نماییم در تعامل سازنده با مدرسان و 

دانشجویان باشیم و تا حد ممکن در راستای حل مسائل و مشکالت آنان بکوشیم.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی گیالن خبر داد :
ابالغ شیوه نامه اعطای تسهیالت کم بهره مشارکت مدنی و ودیعه اسکان 

موقت جهت بهسازی و نوسازی مسکن 
رشـت- مهناز نوبری:  معاون بازآفرینی ش��هری و مس��کن اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن با اعالم اینکه شیوه نامه اعطای 
تسهیالت کم بهره مشارکت مدنی و ودیعه اسکان موقت جهت بهسازی و نوسازی مسکن ابالغ شد گفت : این تسهیالت در محالت هدف 
بازآفرینی شهری و شهرهای دارای محدوده بافت فرسوده استان به متقاضیان غیر حرفه ای و نیز سازندگان حرفه ای مشروط به رعایت 
ضوابط و مقررات طرح تفضیلی و عدم حذف پارکینگ پرداخت می گردد .مهندس رضا علی نیا  با بیان اینکه میزان س��قف تس��هیالت 
مشارکت مدنی در شهر رشت و سایر شهرهای دارای محدوده مصوب بافت فرسوده استان در سال 9۸ مبلغ 4۰ میلیون تومان  با نرخ سود 
9 درصد تعیین گردیده افزود : امکان افزایش سقف تسهیالت برای متقاضیان غیر حرفه ای به ترتیب به میزان 1۰ و 2۰ میلیون تومان 
، برای سازندگان حرفه ای دارای صالحیت به میزان 3۰ و 4۰  میلیون تومان و در صورت استفاده از فناوریهای نوین توسط سازندگان 
حرفه ای به میزان 6۰ و ۵۰ میلیون تومان وجود دارد و نرخ سود مازاد تسهیالت اعطایی 1۸ درصد خواهد بود .علی نیا در ادامه ضمن 
دعوت از مردم و توسعه گران جهت مشارکت در بهسازی و نوسازی مسکن خاطرنشان کرد :  بانک مسکن حسب درخواست متقاضیان 
نس��بت به تقس��یط اصل و فرع تسهیالت مشارکت مدنی از محل منابع داخلی بانک حداکثر به مدت 12۰ ماه ) 1۰ سال ( با احتساب 
دوران مشارکت ) 3۰ ماه ( با نرخ و سقف تسهیالت فروش اقساطی مصوب شورای پول و اعتبار اقدام خواهد نمود .وی در پایان تصریح 
کرد : پرداخت تسهیالت در محالت اولویت دار بازآفرینی شهری به ساختمانهای مسکونی احداثی با حداقل 4 واحد و در سایر محالت 

هدف بازآفرینی شهری به ساختمانهای مسکونی احداثی با حداقل 6 واحد صورت خواهد پذیرفت .

اخبار

شـهریار- جباری: با همت شرکت عمران شهر جدید اندیشه و 
همزمان با ش��روع  ماه مبارک رمضان، آموزشگاه گام دوم انقالب در 
فاز 4 اندیشه که با الهام از بیانیه مقام معظم رهبری در آستانه چهل 
س��الگی نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران نام گذاری گردیده با 
حض��ور بطحایی وزیر آم��وزش و پرورش، مهندس محمودی ش��اه 
نش��ین نماینده مجلس شورای اسالمی، طاهری فرماندار شهرستان 
شهریار، مهندس مس��لم خانی سرپرست شرکت عمران شهر جدید 
اندیشه، حجت االس��الم مروج امام جمعه اندیشه، مهندس کاویانی 

ش��هردار و اعضای شورای شهر اندیشه، خبرنگاران و جمع کثیری از 
ش��هروندان افتتاح و به بهره برداری رسید.این مدرسه 21 کالسه در 
فاز 4 اندیش��ه و همجوار با مس��اکن مهر این فاز با اعتباری بالغ بر 
3۰ میلی��ارد ریال و با اختصاص زمین به مس��احت 4۰16 مترمربع 
از سوی ش��رکت عمران احداث گردیده است.ضمناً با تالشهای این 
ش��رکت درخصوص احداث بیش از ۵۰ باب آموزش��گاه و واگذاری 
زمین به بخش خصوصی، شهر جدید اندیشه در حال حاضر از لحاظ 

سرانه های آموزشی در شرایط مطلوبی قرار دارد.

بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز: ط��ی آیینی با حضور مهندس 
رس��تمی مدیرکل دفتر بازرس��ی ، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی 
وزارت راه و شهرسازی از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تقدیر 
ش��د.به گزارش روابط عمومی، طی آیینی با حضور مهندس رس��تمی 
مدیرکل دفتر بازرس��ی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه 
و شهرس��ازی از اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر به  جهت 
کس��ب عنوان دستگاه برتر در بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی 
در استان بوشهر تقدیر شد .مهندس رستمی در ابتدای این آیین گفت: 
این دفتر،نقش بازرسی و بررسی عملکرد دستگاه ها را در حوزه سالمت 
اداری ،حوزه پاس��خگویی به شکایات و حوزه رعایت حقوق شهروندی 

برعهده دارد.علی بخش رس��تمی افزود: این انتخاب براس��اس شاخصه 
های اختصاصی که خاص هر س��ازمان اس��ت و شاخصه های عمومی 

چون توسعه منابع انسانی – فعالیت هایit   - رعایت حقوق شهروندی 
و تکریم ارباب رجوع صورت گرفته است .وی گفت: این وزارتخانه در 14 
حوزه و ۵6۰ نوع خدمت به مردم خدمات رس��انی می کند و افزون بر 
63 هزار نیرو در این وزارتخانه مشغول به کار هستند.در ادامه سیاوش 
ارجمن��د زاده مدی��رکل بنادر و دریانوردی اس��تان اظهار داش��ت :این 
اداره کل براساس ش��اخص جابجایی مسافروگردشگر دریایی در طول 
سال،متوسط تخلیه در بندر،میزان سرمایه گذاری در بندر،نحوه ارتقاء 
ایمنی در بنادر بوش��هر و جذب سرمایه گذار غیردولتی  برگزیده شده 
است .ارجمندزاده افزود:در ده سال اخیر برای دومین بار است که اداره 

کل بنادر و دریانوردی حائز این رتبه شده است.

قم- خبرنگاار فرصت امروز: رئیس و اعضاي ستاد انتخابات استان 
قم در یازدهمین دوره مجلس ش��وراي اس��المي و اولین میاندوره اي 
پنجمی��ن دوره مجلس خبرگان رهبري طي احکام جداگانه از س��وي 
استاندار قم منصوب شدند.به گزارش روابط عمومي استانداري قم، سید 
محمدرضا هاش��مي معاون سیاس��ي امنیتي و اجتماعي استاندار قم با 
حکم استاندار به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان قم انتخاب شد.در 
حکم دکتر سرمست استاندار قم خطاب به رئیس ستاد انتخابات استان 
آمده اس��ت:برنامه ریزي و فراهم س��ازي به موقع مقدمات و تمهیدات 
الزم و بکارگیري امکانات، تجهیزات و نیروي انساني متعهد و متخصص 
با توجه به صراحت قانوني انتخابات مجلس ش��وراي اس��المي و قانون 
مجلس خبرگان رهبري در راستاي بسترسازي براي حضور و مشارکت 
هرچه بیش��تر و گسترده تر مردم در عرصه انتخابات، که در آن حقوق 
انتخ��اب کنندگان و انتخاب ش��وندگان به عنوان ح��ق الناس برابر مر 
قان��ون و در فضایي امن و توام با نش��اط و آرام��ش کامل برگزار گردد، 
وظیف��ه و ماموریت خطیر جنابعالي اس��ت که انتظار دارد با هماهنگي 
اینجانب و با اس��تفاده از همه ظرفیت ها نس��بت به آن اهتمام نمایید.
ضمنا، بر اساس احکام جداگانه دکتر بهرام سرمست استاندار قم، مهرداد 

غضنفري معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری به 
عنوان عضو و مس��ئول کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات؛ مرتضي بابایي 
مدیر کل سیاس��ی و انتخابات استانداری به عنوان دبیر ستاد انتخابات؛ 
محمود علیپور مدیرکل دفتر بازرس��ی مدیریت عملکرد و امور حقوقی 
استانداری قم به عنوان عضو و مسئول کمیته حقوقی و ارزیابی ستاد؛ 
حس��ین امیری قمی مدیرکل امنیتی و انتظامی اس��تانداری به عنوان 
عضو و مسئول کمیته امنیتی منصوب شدند.همچنین فتح اهلل اصغرپور 
سرپرست حراست استانداری به عنوان عضو و مسئول کمیته حراست 

و استعالمات؛ رضا صالحي سرپرست روابط عمومی استانداری به عنوان 
عضو و مسئول کمیته اطالع رسانی و تبلیغات؛ اکرم روح پرور مدیرکل 
دفتر فناوری اطالعات اس��تانداری به عنوان عضو و مسئول کمیته فن 
آوری اطالع��ات؛ مرتضي حیدري فرماندار قم و خلیل مرادی مدیرکل 
ثبت احوال استان قم به عنوان عضو ستاد انتخابات استان؛ رضا خوشرو 
معاون اداره کل سیاس��ي و انتخابات استانداري بعنوان عضو و جانشین 
دبیر س��تاد انتخابات و رضا شکارچیان رئیس گروه امور انتخابات اداره 
کل سیاس��ی و انتخابات اس��تانداری به عنوان مسئول دبیرخانه ستاد 
انتخابات استان قم منصوب شدند.در حکم استاندار قم خطاب به اعضاي 
س��تاد انتخابات استان قم آمده است:امید است با اتکال به الطاف الهي 
و بهره گیري از رهنمودهاي مقام معظم رهبري و سیاست هاي دولت 
تدبیر و امید با اتخاذ تمهیدات الزم و ضروري جهت برگزاري انتخاباتي 
شکوهمند در شان ملت بزرگ ایران که در آن حقوق انتخاب کنندگان 
و انتخاب شوندگان به عنوان حق الناس برابر مر قانون و در فضایي توام 
با نشاط و آرامش رعایت گردد اهتمام نموده و با استفاده از کلیه امکانات 
و ظرفیتها، ضمن هماهنگي و همکاري با رئیس ستاد انتخابات استان 

در انجام وظایف محوله موفق باشید.

با حضور وزیر آموزش و پرورش و سرپرست شرکت عمران اندیشه؛

افتتاح آموزشگاه گام دوم انقالب  توسط شرکت عمران اندیشه

آیین تجلیل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر باحضور مدیرکل بازرسی ، ارزیابی 
عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه وشهرسازی

طي احکام جداگانه از سوي استاندار قم:

رئیس و اعضاي ستاد انتخابات استان قم منصوب شدند

شنبه
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معرفی 3 ابزار جست وجوی اطالعات برای بازاریابی
بازاریابی تاثیرگذار با جمع آوری اطالعات از رقبا

بازاریابی یکی از فعالیت های بسیار حیاتی برای توسعه کسب وکار برندها به حساب می آید. به طور معمول 
بازاریاب ها با پرسش های کلیدی در زمینه فعالیت شان مواجه هستند. به پرسش های ذیل توجه کنید:

• وضعیت عملکرد رقبا چگونه است؟ 
• چطور بدون جست وجو در سایت رقبا از وضعیت فروش شان آگاه شویم؟

• ترندهای برتر در کسب وکار ما کدام است؟
• برترین کلیدواژه ها برای بازاریابی محصوالت شرکت مان کدام است؟

پرس��ش های فوق به هنگام تحلیل رقابتی وضعیت فعالیت سایر برندها مطرح می شود. چالش اصلی در 
این میان دشواری یافتن اطالعات از وب سایت های مختلف است. 

خوشبختانه ابزارهای آنالین کاربردی در زمینه فهرست بندی سایت های رقبا و استخراج اطالعات از دل آنها وجود دارد. 
چنین ابزارهایی اطالعات کلیدی را براساس نوع نیاز ما تهیه و دسته بندی می کنند. پیش از پرداختن به ابزارهای مفید 
در راستای کسب اطالعات از سایت های رقیب باید به پرسشی اساسی پاسخ دهیم: چرا تهیه فهرستی از سایت های رقبا 
اهمیت داد؟ هدف اصلی ساخت فهرستی از سایت ها بازاریابی بهتر است. بازاریابی هدایتگر فروش برندها و بالطبع سودآوری 
است. بدون تردید استفاده از اطالعات دقیق و کاربردی برای بازاریابی ضروری است. در غیر این صورت امکان جلب نظر 
مخاطب به محتوای تولیدی مان وجود ندارد. همچنین رقبای ما نیز در پی جلب نظر مشتریان به خود هستند. عدم فعالیت 
مناس��ب ما در حوزه بازاریابی و تبلیغات مش��تریان زیادی را به آنها تقدیم خواهد کرد.  وقتی برند ما از وضعیت فعالیت 
رقبای خود آگاهی داشته باشد، امکان پیگیری رقابت نزدیک و تولید محتوا با استفاده از اشتباهات آنها پدید می آید. بدون 
شک تمرکز بر روی نقاط ضعف رقبا و خلق کمپین های بازاریابی با توجه به آن تاثیر انکارناپذیری بر روی موفقیت برندمان 
خواهد داشت.  نکته مهم در این میان توجه به تاثیر بسیار پردامنه تغییرات کوچک حوزه بازاریابی بر روی فعالیت برندهای 
بزرگ اس��ت. به عنوان مثال، برند نایک در صورت اعمال تغییری هرچند کوچک در زمینه بازاریابی خود با بازخوردهای 
شگرفی رو به رو خواهد شد. این امر برای برندهای کوچک و نوپا نیز اهمیت دارد. ما همیشه باید یک نگاه مان به وضعیت 
فعالیت رقبا باش��د. در غیر این صورت امکان غافلگیری برندمان وجود خواهد داش��ت. ابزارهای مورد نظر در این بخش 
کارایی متفاوتی برای کسب وکارهای گوناگون دارند. با توجه به ویژگی های هر کدام باید دست به انتخاب هوشمندانه زد. 

1. وب سایت های تحلیلی
وب سایت های تحلیلی دامنه وسیعی از اطالعات مختلف را با توجه به وضعیت جست وجوی کاربران در موتورهای 
جست وجو گردآوری و طبقه بندی می کنند. سایتی نظیر Webspotter io نیاز مشتریانش به اطالعات دقیق در 
مورد طیف مشخصی از کاربران را از طریق جست وجوی حوزه کسب وکار و صنعت مرتبط با فعالیت آنها دستهبندی 
می کند. مزیت چنین س��ایت هایی تبدیل ابرداده ها به اطالعات کاربردی در زمینه بازاریابی و تبلیغات است.  یکی 
دیگر از سایت های تحلیلی مطلوب الکسا نام دارد. البته این سایت هنوز جای پیشرفت و انطباق با نیازهای مخاطب 
هدف را دارد. اگر نیاز ما در زمینه بررسی میزان بازدید کاربران از یک سایت و میزان محبوبیت محتوای آن است، 
مراجعه با الکسا بهترین راهکار خواهد بود. این سایت اطالعات خود را به صورت طبقه بندی شده و دقیق در اختیار 
کاربران قرار می دهد. استفاده از نمودارهای جذاب و سه بعدی نیز به کیفیت کار آنها می افزاید.  سایت های تحلیلی 
پولی امکانات بیش��تری در اختیار ما قرار می دهند. با این حال نیازمند پرداخت حق اش��تراک مش��خصی هستند. 
مزیت اصلی چنین سایت هایی تمرکز به گونه های اطالعات مورد بی توجهی سایت هایی نظیر الکساست. اگر برند 
شما نیازمند جست وجوی عمیق و همه جانبه اینترنت است، استفاده از ابزارهای رایگان کافی نخواهد بود. مراجعه 
به س��ایت های پولی در این میان انتخاب منطقی تری محسوب می ش��ود.  دلیل اصلی ارائه سرویس بهتر از سوی 
س��ایت های پولی نظیر Webspotter بهره مندی شان از الگوریتم های جست وجوی سایت بسیار پیشرفته است. 
سایت هایی نظیر الکسا از آمارهای ماهانه موتورهای جست وجو نظیر گوگل برای تهیه اطالعات استفاده می کنند. 
با این حال Webspotter و سایر سایت های پولی دارای موتور ویژه خود برای کاوش در سطح اینترنت هستند. 

2. جست وجوی کلیدواژه ها
بی تردید این شیوه محبوب ترین نوع جمع آوری اطالعات از سطح اینترنت است. با این حال میزان ریسک در روش 
حاضر بسیار باالست. بسیاری از برندها پس از یافتن کلیدواژه های به ظاهر مناسب در مرحله اجرا با نتایج نامربوطی 
مواجه می شوند. به عنوان مثال، اگر هدف ما از کاربرد کلیدواژه ها دسترسی به اطالعات مربوط به برندهای فعال در 
زمینه خدمات سرمایه گذاری مالی باشد، شاید در نهایت با اطالعات مربوط به خدمات بورس و سرمایه گذاری غیرمالی 
مواجه شویم.  جست وجوی کلیدواژه ها از نظر دقت و عمق بررسی به هیچ وجه قابل مقایسه با خدمات سایت های 
تحلیل وب نیست. به عبارت بهتر، جست وجوی کلیدواژه ها فقط بر روی بررسی بیشتر ظاهر ماجرا تمرکز دارد. در 
حالی که جست وجوی عمیق نت از سوی سایت های تحلیلی دامنه وسیع تری از اطالعات را برای ما به ارمغان می آورد. 
به عالوه، کلیدواژه ها در بهترین حالت داده های مناس��بی را فراهم می آورد. به منظور دسترس��ی به اطالعات تحلیل 
داده ها باید از سوی خودمان صورت گیرد.  راهکار مناسب برای بازاریاب های عالقه مند به جست وجوی کلیدواژه ها 
استفاده از خانواده کلیدواژ ه ها به جای تمرکز بر روی یک مورد از آنهاست. به این ترتیب نتیجه نهایی کار از دقت و 
کیفیت بیشتری برخوردار خواهد شد. البته این امر نیاز به تحلیل داده ها برای دسترسی به اطالعات را نفی نمی کند، 

بنابراین در بازاریابی از طریق جست وجوی کلیدواژ ه ها یک مرحله اضافی نیز باید از سوی ما صورت گیرد. 
3. تمرکز بر روی موتورهای جست وجو

بدون تردید تالش برای جس��ت وجوی س��ایت های مختلف رقبا و جمع آوری اطالع��ات از دل آنها کار 
بس��یار دشواری محسوب می شود. امروزه به منظور کمک به صاحب های کسب وکار نرم افزارهای کاربردی 
در راس��تای جست وجوی خودکار سطح اینترنت و تحلیل اطالعات موجود در سایت های رقبا وجود دارد. 
به این ترتیب ما فقط باید نام رقبای مان را برای چنین نرم افزارهایی تعریف کنیم. بقیه فرآیند به صورت 
خودکار روی می دهد.  چالش اساسی پیش روی برندها در این زمینه مقابله موتورهای جست وجو با شیوه 
کار نرم افزارهای جمع آوری اطالعات اس��ت. چنین نرم  افزارهایی معموال از س��وی موتورهای جس��ت وجو 
بالک می ش��وند. با این حال اس��تفاده از پراکس��ی های مخصوص شانس دس��تیابی به اطالعات علی رغم 
جلوگیری های موتورهای جست وجو را افزایش داده است.  تمام اطالعات گردآوری شده از طریق این روش 
براس��اس تعریف اولیه ما صورت می گیرد. نرم افزارهای موردنظر هیچ داده قبلی برای جس��ت وجو ندارند. 
تعریف ما از نحوه عملکرد آنها هرچه دقیق تر باش��د، نتیجه نهایی بهتر خواهد بود. مزیت اصلی این روش 
امکان بهره مندی از پراکس��ی های رایگان است. البته برخی از پراکسی های قوی برای دور زدن موتورهای 
جست وجو نیازمند پرداخت حق اشتراک یا خرید کامل است. خرید کامل پراکسی بیشتر به درد برندهای 
بزرگ می خورد. به عنوان یک برند تازه کار و کوچک استفاده از نمونه های رایگان نیز مناسب خواهد بود. 

جمع بندی نهایی
Webspotter و س��ایر ابزارهای مشابه نقش اساس��ی در زمینه کاوش اطالعات مورد نیاز برای برندها 
در زمینه بازاریابی دارد. هیچ بازاریاب یا برندی توانایی بی توجهی یا نادیده انگاری اهمیت چنین اطالعاتی 
را ندارد. به همین دلیل جهت گیری دقیق ما به سوی استفاده هرچه بهتر از اطالعات رقبا ضروری است. 
در این میان س��ه ش��یوه کلی پیش روی ما قرار دارد. بی شک دشواری های استفاده از روش جست وجوی 
کلیدواژه ها بسیار بیشتر از سایر نمونه هاست. با این حال نکته مهم استفاده ترکیبی از سه شیوه فوق است. 
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در مطلب پیش��ین به پنج راهکار مدیری��ت زمان  برای 
افزای��ش به��ره وری اش��اره کردیم و ح��ال به ادام��ه آنها 

می پردازیم.
6-زودتر از خواب بیدار شوید 

اگرچه در این رابطه گفته می ش��ود که زودتر بیدارشدن 
همراه با زودتر خوابیدن اس��ت و ای��ن امر باعث این تصور 
می شود که عمال ساعت خواب تفاوتی را با یکدیگر نخواهد 
داش��ت. با این حال نتایج تحقیق��ات در این زمینه حاکی 
از آن اس��ت که خوابیدن قبل از س��اعت 12 باعث افزایش 
کیفیت آن ش��ده و منجر به کاهش نیاز به آن خواهد شد. 
برای مثال فردی که قبل از این ساعت به خواب رفته است، 
در مقایس��ه با ف��ردی که دیرتر خوابیده، به تعداد س��اعت 
خواب به مراتب کمتری نیاز خواهد داشت. همچنین افراد 
با زودتر بیدارش��دن می توانند ب��ه اقداماتی نظیر ورزش و 
برنامه ریزی روزانه بپردازند که بدون ش��ک دارای تاثیرات 
مثبت بسیاری خواهد بود. همچنین این امر که میان زمان 
بیدارشدن و صرف صبحانه حداقل یک ساعت فاصله باشد، 
باعث خواهد ش��د تا اش��تهای ش��ما برای مهم ترین وعده 
غذایی افزایش پیدا کند. بدون ش��ک چنین فردی عملکرد 
روزان��ه به مرات��ب بهتری نیز خواهد داش��ت و کمتر دچار 
بیماری خواهد ش��د که خود عدم وقف��ه در انجام کارها را 

به همراه دارد. 
۷-همواره دفترچه ای در کنار خود داشته باشید 

بس��یاری از ایده ه��ا و افکار احتمال دارد که در ش��رایط 
نامناس��بی به ذهن ما خطور کند. این امر بدون شک روند 
انج��ام کارها را با مش��کل مواجه خواهد کرد. در راس��تای 
حل این معضل توصیه می ش��ود تا هم��واره دفترچه ای را 

در کنار خود داش��ته و با یادداشت کردن، بدون فراموشی 
در ش��رایطی بهتر به آنها رسیدگی کنید. همچنین این امر 
ک��ه برای ی��ک یا دو ماه وقای��ع و اقدام��ات روزانه خود را 
یادداش��ت کنید، به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید موارد 
مثب��ت و منفی عملکردی خود را یافته و اقدام به تغییرات 

الزم کنید. 
8-از زمان های مرده استفاده بهینه داشته باشید 

ب��ا نگاهی به لیس��ت کاره��ای خود، به وجود بس��یاری 
از زمان های��ی پی خواهید برد که ش��ما در انتظار به س��ر 
می بری��د و می توانید از آن برای انجام بخش��ی از کارهای 
خود استفاده کنید. برای مثال ممکن است قرار مالقاتی با 
فردی در ش��رکتی دیگر را دارید، بدون ش��ک این احتمال 
وجود دارد که برای مدت��ی معطل بمانید. به همین خاطر 
می توانی��د از زم��ان موجود ب��رای اقداماتی نظی��ر مطالعه 
کتاب الکترونیکی، برقراری تماس  های تلفنی، برنامه ریزی 
هفتگی و یا ماهانه و مواردی از این قبیل استفاده کنید. با 
استفاده بهینه از این گونه زمان ها دیگر نیازی به صرف وقت 

برای اقدامات کوچک خود نخواهید داشت. 
9-یک لیست برای کارهای خود ایجاد کرده و از 

برنامه های ذهنی فاصله بگیرید
از جمله راهکارهای افزایش تمرکز، مشغول نکردن بیش 
از حد ذهن اس��ت. اگرچه بس��یاری از اف��راد برنامه روزانه 
خ��ود را به صورت ذهنی انجام می دهن��د. با این حال این 
امر ذهن ش��ما را درگیر کرده و همواره این احتمال وجود 
دارد که مورد به فراموش��ی سپرده ش��ود. به همین خاطر 
نیز یادداش��ت آن بهترین گزینه خواهد بود. در این رابطه 
اپلیکیشن هایی وجود دارد که زمان هر فعالیت را یادآوری 

کرده و کار را برای شما راحت تر می سازد. 
10-به نصف زمان انجام هر فعالیت فکر کنید 

بس��یاری از افراد انجام برخی از کاره��ا را با اتالف وقت 

باالی��ی انجام می دهند. برای مثال ص��رف ناهار را بیش از 
حد طوالنی کرده و این امر باعث می ش��ود تا زمان زیادی 
را از دست بدهند. در این رابطه توصیه می شود تا به نصف 
زمان هر اقدام��ی فکر کرده و در صورت عملی بودن، آن را 

انجام دهید. 
11-عادت های رفتاری زمان بر خود را کنار بگذارید 

برخی از رفتارهای افراد بدون این که بخواهیم نس��بت به 
درس��تی و یا نادرستی آنها قضاوتی را داشته باشیم، ممکن 
است بس��یار زمان بر باش��د. برای مثال ممکن است عادت 
داش��ته باش��ید که فعالیت زیادی را در ش��بکه اجتماعی 
خود داش��ته باشید. درواقع از جمله ویژگی های شبکه های 
اجتماع��ی این اس��ت ک��ه اف��راد هنگامی ک��ه درگیر آن 
می شوند، گذر زمان را کمتر حس کرده و این امر می تواند 
به س��ادگی زمان بندی ش��ما را با مش��کل مواجه سازد. به 
همی��ن خاطر ضمن شناس��ایی عادت ه��ای غیرضروری و 
زمان بر خود، الزم است تا آنها را کاهش داده و یا به صورت 
کامل حذف کنید. بدون ش��ک این امر که حتی برای یک 
ماه در شبکه ای حضور نداشته باشید، هیچ گونه مشکلی را 
برای ش��ما به همراه نخواهد داشت، با این حال زمان کافی 

برای پیگیری کارهای عقب افتاده فراهم خواهد کرد. 
12-در تصمیمات خود قاطع باشید

هم��واره این احتم��ال وجود دارد که در ط��ول روز بارها با 
موارد وسوسه کننده که کامال خارج از برنامه شما است، مواجه 
شوید. تحت این ش��رایط در صورتی که از قاطعیت کافی در 
تصمیمات خود بهره مند نباشید، بدون شک حفظ برنامه امری 
کامال دش��وار خواهد بود. در این رابط��ه اگرچه کاهش موارد 
منحرف کننده امری س��ودمند محسوب می شود، با این حال 
در ابتدا الزم است تا از درون کامال مصمم و قدرتمند باشید. 
ادامه دارد ...
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اگر بخواهیم در رابطه با پنج سخنران انگیزشی برتر جهان صحبت 
کنیم، ب��دون هیچ گونه تردیدی لس براون یکی از آنها خواهد بود. 
وی سابقه مجری گری، نویسندگی و حضور در مجلس نمایندگان 
کش��ور آمریکا را نیز دارد و تقریبا برای تمامی برندهای برتر جهان 
سخنرانی هایی را داشته است. درواقع راهکارها و توصیه های او باعث 
شده است تا شرکت ها و افراد مختلفی در سراسر جهان بتوانند به 
موفقیت مدنظر خود دس��ت پیدا کنند. از جمله دالیلی که باعث 
می ش��ود تا گفته های وی تاثیر و نتیجه الزم را داش��ته باش��د این 
است که او کودکی بسیار سختی را داشته و موفق شده است تا از 
دل یک زندگی سخت، شرایطی ایده آل را برای خود رقم بزند. وی 
در کودکی توس��ط والدین خود رها شده و به فرزندخواندگی زنی 
میانسال درآمد. همچنین در دوران تحصیل نیز معلم ها همواره او 
را در وضعیت بدتری به نسبت سایرین تصور کرده و همین امر نیز 
باعث ش��د تا وی به عنوان فردی کندذهن معرفی و مورد تمسخر 
همسال های خود قرار گیرد. بدون شک چنین شرایطی کافی است 
تا افراد همواره خود را پایین تر از سایرین تصور کنند، با این حال این 
شرایط سخت با تصمیمی شجاعانه از سوی او همراه شد که زندگی 
او را دچار تغییری عظیم کرد. با توجه به توضیحات ارائه ش��ده، در 
ادامه به بررسی 1۰ راز موفقیت از نگاه یکی از برترین مشاوران تاریخ 

در این زمینه، خواهیم پرداخت. 
1-نظرات دیگران نباید به حقیقت زندگی شما تبدیل شود 
به این امر باور داش��ته باش��ید که هر فردی نس��بت به دیگری 
متفاوت بوده و این امر باعث می ش��ود تا یک راه و مس��یر یکسان 
برای موفقیت وجود نداشته باش��د. درواقع هر فردی مسیر خاص 
خود را خواهد داشت. با این حال برای قدم گذاشتن در مسیر خود، 
الزم اس��ت تا در ابتدا نظرات منفی پیرامون خود را کنار گذاشته و 
شجاعت در دس��ت گرفتن زندگی را داشته باشید. همچنین برای 
رسیدن به هر آن  چیزی که می خواهید، در ابتدا الزم است تا نسبت 
ب��ه امکان پذیر بودن آن ایمان داش��ته باش��ید. در غیر این صورت 
رس��یدن به مرحله پایانی عمال غیرممک��ن خواهد بود. در آخر نیز 
توجه داشته باشید که برای هیچ زمینه ای، نقطه کمال وجود نداشته 

و به همین خاطر الزم است تا به دنبال پیشرفتی مداوم باشید.
2-اهداف خود را حداقل دوبار در روز یادآوری کنید 

بس��یاری از موارد در طول زندگی ممکن اس��ت افراد را از مسیر 
مدنظر آنها منحرف سازد. با این حال در صورتی که همواره اهداف 
در ذهن شما مرور شود، بدون شک احتمال درگیر شدن با فرعیات 
کاه��ش پیدا خواهد کرد. همچنین این امر به ش��ما کمک خواهد 
کرد تا انگیزه ش��ما قدرت خود را حفظ کرده و آس��تانه تحمل در 
برابر س��ختی ها افزایش یابد. در آخر نیز توجه داشته باشید که اگر 
جسارت تحقق اهداف خود را ندارید، اهداف مدنظر تنها در حد یک 

رویا باقی خواهد ماند. 
3-صبور باشید 

ه��ر چیزی زمان خ��اص خود را نیاز خواهد داش��ت. این امر در 
رابطه با بهترین ها طوالنی-تر بوده و الزم اس��ت تا بتوانید برای آن 
تحمل داشته باشید. در بسیاری از موارد مشاهده می شود که افراد 
به علت عملک��رد عجوالنه خود، عمال تنها بخش کوچکی از نتایج 
اقدامات خود را به دس��ت می آورند. در این رابطه لس براون مثالی 
دارد که می-گوید یک درخت بامبو پنج س��ال را در خاک سپری 
کرده و پس از آن طی تنها شش هفته، به نهایت رشد خود دست 
پیدا می کند. این مثال به خوبی نشان می دهد که صبر کردن برای 
نتایج یک هدف بزرگ، در نهایت می تواند به رشد سریع شما منجر 
شده و همه چیز را دگرگون سازد. در این رابطه توجه داشته باشید 
که تنها در اختیار داش��تن یک هدف کافی نبوده و الزم اس��ت تا 
آمادگی کس��ب آن را نیز در خ��ود ایجاد کنید. در غیر این صورت 
واکنش خوبی را نسبت به آن نداشته و موفقیتی مقطعی را تجربه 

خواهید کرد. 
4-از اعمال تغییرات عمده در خود واهمه ای نداشته باشید

بدون ش��ک قادر نخواهید بود تا با ی��ک الگوی زندگی غلط، به 
جایگاه��ی باال دس��ت پیدا کنید. به همین خاطر الزم اس��ت تا از 
همین ام��روز رفتارهای روزانه خود را در جایی یادداش��ت کرده و 
اقدام به بررس��ی و نقد آنها کنید. با انجام این کار به این نکته پی 
خواهید برد که عمال بسیاری از عادت های شما اشتباه بوده و الزم 
است تا با موارد دیگر جایگزین شود. با این حال این تغییر ناگهانی 
ممکن است کمی ترسناک به نظر برسد. با این حال این امر بهایی 
است که شما برای موفقیت و ایده آل های خود باید متحمل شوید. 
در نهایت نیز به این باور دست پیدا کنید که هیچ گونه محدودیتی 
برای انسان ها تعیین نشده و تنها مانع موجود، سدهای ذهنی خود 

آنها است که با تغییر آن می توان شگفتی ها را رقم زد. 
5-پایه های خود را محکم و قدرتمند سازید 

برای موفقیت در هر زمینه ای، پیش نیازهایی وجود دارد که الزم 
اس��ت تا نس��بت به آنها توجه کافی را داشته باشید. برای مثال در 
صورتی که می خواهید یک خواننده خوب باش��ید، الزم است تا در 
ابتدا بر روی صداس��ازی و تقویت حنجره خود کار کرده تا قابلیت 
اجرای هر ترانه ای را به بهترین ش��کل ممکن داشته باشید. در این 
رابطه هیچ زمانی دیر نیست و تنها کافی است تا شجاعت قدم اول 
را داشته باشید. تحت این شرایط به صورت معجزه آسایی مشاهده 
خواهید ک��رد که چگونه همه چیز به کمک ش��ما خواهد آمد. در 
نهایت نیز توجه داشته باشید که الزم است تا دایره ارتباطات خود 
را با افراد قدرتمند پر کنید و حتی به دنبال رقیبانی سطح باال برای 
خود باشید. این امر به شما کمک خواهد کرد تا سرسختانه به دنبال 
بهبود عملکرد خود باش��ید. این نکته را فراموش نکنید که اگر در 
کنار 9 دونده ضعیف و بازنده به رقابت بپردازید، ش��ما به دهمین 

بازنده تبدیل خواهید شد. 

 6-در مسیر موفقیت
هیچ گونه نقطه پایانی وجود نخواهد داشت

در رابطه با مقوله شکس��ت داستان های متنوعی بیان شده است 
که شاید بهترین آن در رابطه با توماس ادیسون باشد. وی در مسیر 
پیداکردن رش��ته مناس��ب برای روشن ش��دن چراغ، هزار مرتبه با 
شکس��ت مواجه ش��د. با این حال وی هیچ گاه آنها را به عنوان یک 
اتفاق بد تلقی نکرده و همواره عنوان کرده است که وی هزار روش 
را پیدا کرده است که کارایی الزم را ندارد. در نهایت نیز وی موفق 
شد تا یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ را رقم بزند. تحت این شرایط 
بسیار عجیب است که افراد با تنها چند شکست، عمال خواسته های 
خود را رها می کنند. با نگاهی به افراد موفق به این نکته پی خواهید 
برد که تمامی آنها س��ختی های متعددی را متحمل شده اند و ابدا 
کس��ب موفقیت هیچ گاه قرار نیست آس��ان باشد. به همین خاطر 
الزم اس��ت تا هیچ گاه متوقف نشده و همواره به مانند یک جنگجو 
رویاهای خود را دنبال کنید. درواقع در جهانی که بسیاری از افراد 
به علت شجاعت و تالش بی نظیر خود موفق شده اند تا رویای خود 
را به واقعیت تبدیل کنند، هیچ دلیلی وجود ندارد که ش��ما از این 

امکان بی بهره باشید. 

۷-زندگی ممکن است کامال بی رحم باشد 
این امر احتمال دارد که بارها در طول زندگی خود به زمین افتاده 
و با بدترین افراد برخورد کنید. درواقع هیچ تضمینی وجود نخواهد 
داشت که جهان با شما به مانند یک مادر مهربان رفتار کند. با این 
حال ش��کایت کردن از این وضعیت هیچ گونه تغییری را در زندگی 
شما نداشته و تنها زمانی می توانید بدون مشکل به قدم های خود در 
مس��یر موفقیت ادامه دهید، که از هر چیزی در جهان سرسخت تر 
باشید. درواقع اگرچه ممکن است که شما مقصر زمین خوردن خود 
نباشید، با این حال ماندن در این وضعیت و برخاستن مجدد بدون 
ش��ک تقصیر خود شما خواهد بود. به همین خاطر نیز باید به این 
باور دس��ت پیدا کنید که تنها شما مسئول زندگی خود هستید و 
الزم است تا در این رابطه هیچ گونه انتظار کمکی را از فردی غیر از 
خودتان، نداشته باشید. در آخر توجه داشته باشید که اگر تاکنون 
به موفقیت دست پیدا نکرده اید، به معنای بازنده بودن شما نبوده و 
ممکن است تنها به این علت باشد که شما روش درست کسب آن 

را امتحان نکرده اید. 
8-اگر دیگران نمی توانند هدف شما را مشاهده کنند به 
این خاطر است که این هدف تنها به شما اعطا شده است 

به بازیکنی مانند کریس��تیانو رونالدو و یا لیونل مسی فکر کنید. 
افرادی که در فقر بزرگ ش��ده و رویای آنها برای تبدیل ش��دن به 
بهترین بازیکن، همواره مورد تمس��خر واقع شده است. با این حال 
آنها موفق ش��دند تا در یک عصر درخشش��ی مافوق تصور داشته 
باش��ند. درواقع در هر دوره ش��ما تنها شاهد یک ابرستاره به مانند 
پله و یا مارادون��ا بوده اید. با این حال این دو نفر تمامی معادالت و 
عادت ها در این زمین��ه را تغییر داده اند. با این حال در صورتی که 
بخواهی��د به گفته های اطرافیان خود گ��وش داده و اهداف خود را 
کنار بگذارید، در نهایت زندگی خود را در سطحی مشخص و با انواع 
حسرت ها س��پری خواهید کرد. در این رابطه حتی لس براون نیز 
به علت متفاوت بودن خود در زمینه آموزشی همواره مورد تمسخر 
قرار گرفته اس��ت. با این حال یک معلم رفتاری کامال متفاوت با او 
داشته و وی را به سمت عالقه او که در زمینه موسیقی بوده است، 
هدایت کرده اس��ت. درواقع به نظر این معلم در صورتی که فردی 
می خواهد یک موسیقی دان باشد، هیچ دلیلی ندارد که درس هایی 
غیرمرتبط با آن را مطالعه کند و الزم است تا زمان و انرژی خود را 
صرفا صرف کسب مهارت در آن حوزه کند. در نهایت نیز این نکته 
را فراموش نکنید که رویای شما تنها مخصوص خودتان است و این 
امر بس��یار طبیعی خواهد بود که افراد دیگر آن را درک نکنند. با 
این حال شما باید از آن حفاظت کرده و از متفاوت بودن با سایرین 

واهمه ای را نداشته باشید. 
9-هیچ گاه راضی نباشید 

برای موفقیت الزم اس��ت تا همواره به مانند فردی تش��نه رفتار 
کنید. بدون ش��ک انواع تعریف ها تنها به ضرر شما خواهد بود. در 
این رابطه در صورتی که منتقد جدی خود نباشید، کمبودهای ریز 
و درست ش��ما در نهایت به معضلی بزرگ در مسیر راه تان تبدیل 
خواهد شد. در این رابطه توجه داشته باشید که این امر به معنای 
حرص خ��وردن  و ناراضی بودن از زندگی نبوده و تنها به این نکته 
اش��اره دارد که نباید خود را در هیچ مرحله ای رشد خود را متوقف 
سازید. درواقع همواره فعالیتی دیگر نیز وجود خواهد داشت که شما 

تاکنون آن را انجام نداده اید. 
10-کلید موفقیت تغییر است 

هیچ گونه اتفاق مثبتی بدون تغیی��ر اتفاق نخواهد افتاد. در این 
رابطه توصیه می ش��ود تا زندگی تمامی افراد موفق را مورد مطالعه 
قرار دهید تا به تغییر در افکار، رفتار و تقریبا تمامی چیزهای سابق 
آنه��ا پی ببرید. به همین خاطر نیز در صورتی که به دنبال اتفاقات 
جدیدی در زندگی خود هستید، الزم است تا مواردی جدید را در 
زندگی خود وارد کرده و تغییرات الزم را داش��ته باش��ید. این نکته 
را نیز به خاطر داشته باشید که تغییر امری یک شبه نبوده و برای 
این امر تنها کافی است که در مقایسه با دیروز خود، موارد منفی و 

سدهای ذهنی کمتری را داشته باشید. 
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