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چرا صادرکنندگان از طرح بانک مرکزی استقبال نمی کنند؟

 بازی دو سر سود
با دالرهای نیما

مس��اله فرارهای ارزی صادرکنندگان، اولین بار توس��ط وزیر اقتصاد در اواخر سال گذشته و در جلسه شورای گفت وگوی دولت با 
بخش خصوصی مطرح شد و فرهاد دژپسند در این نشست گفت که »براساس آخرین ارزیابی صورت گرفته در طول این ماه ها حدود 
8میلیارد دالر از ارز صادراتی به کش��ور بازگش��ته که از این رقم ۶.۵ میلیارد دالر آن مربوط به پتروش��یمی ها و عرصه های فوالدی 
می شود.« دژپسند همچنین در جلسه مشترکی که نهم اردیبهشت امسال با کارآفرینان داشت، بار دیگر این موضوع را مطرح کرد و 
گفت که »از مجموع ۴۰ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی فقط ۱۰ میلیارد دالر آن به کشور بازگشته است.« اما چرا بازگشت دالرهای...

عوامل شش گانه اثرگذار بر نرخ اجاره بهای مسکن

رشد بی سروصدای اجاره خانه در تهران
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 ترخیص تا 4۸ ساعت بعد از اظهار

گره کاغذی باز شد

چگونه اهداف کسب و کارتان را تعیین می کنید؟
چرا هر بازاریابی باید از استوری در شبکه های اجتماعی استفاده کند؟

101 راهکار مدیریت زمان برای افزایش بهره وری در کار
ایده  های جذاب تولید محتوای شبکه های اجتماعی

10 راز موفقیت از زبان کوین سیستروم

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

2
اولتیماتوم مسـئوالن برای آرام کردن بازار مسکن و خودرو 

منجر به حذف قیمت از روی سایت های درج آگهی 
شد، اما پس از گذشت دو روز دوباره قیمت های...

خط و نشان هایی که 2 روز دوام نیاورد

قیمت خودرو و مسکن دوباره 
به سایت ها بازگشت

یادداشت
 بلندی دیوار بی اعتمادی

 به بخش خصوصی
به نفع دولت نیست

اظهارنظرهای ناپخته درباره عدم 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به 
بلندتر شدن دیوار بی اعتمادی بین 
بخش خصوصی واقعی در کش��ور 
و دول��ت کمک می کن��د، درحالی 
که این روند به نفع دولت نیس��ت. 
ای��ن انتظ��ار از مس��ئوالن دولتی 
وج��ود دارد که ب��ا در نظر گرفتن 
هم��ه جوانب و دریاف��ت اطالعات 
کاف��ی و کارشناسی ش��ده درب��اره 
مس��ائل اقتصاد از جمله بازگشت 
ارز حاصل از ص��ادرات اظهار نظر 
کنند. اگر آمار ارائه ش��ده از سوی 
مس��ئوالن درباره عدم بازگشت ارز 
حاصل از صادرات، درس��ت است، 
بای��د دید چ��را این می��زان ارز به 
کش��ور بازنگشته اس��ت و گیر کار 
کجاس��ت؟ پاس��خ به چرایی بروز 
این مش��کل در ش��رایط کنونی از 
اهمیت بس��زایی برخوردار اس��ت. 
رفت��ار ام��روز دول��ت دوازدهم با 
صادرکنندگان مش��ابه رفتار دولت 
ده��م اس��ت. در دوره دولت دهم 
در روز ملی ص��ادرات، معاون اول 
رئیس جمهور وقت در حضور وزیر 
صمت به صادرکنن��دگان اتهام زد 
که آنها ارز را می برند و به کش��ور 
ب��از نمی گردانند و دول��ت کنونی 

دوباره این اتهام را مطرح 
2می کند. واقعیت این... 

چهار شنبه
25  اردیبهشت
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بانک مرکزی از ابتدای فروردین سال ۹۷ تا یازدهم اردیبهشت ماه ۹8 بیش از ۲۹ 
میلیارد و ۷۲8 میلیون دالر در قالب ۱۳ نوع ارز مختلف به نرخ ترجیحی در اختیار 
افراد حقیقی و حقوقی قرار داده اس��ت؛ این عصاره تازه ترین گزارشی است که اتاق 
بازرگانی تهران درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ۹۷ تا اردیبهشت ماه 

امسال براساس داده های بانک مرکزی منتشر کرده است.
طب��ق این گ��زارش، در بازه زمان��ی اول فروردین ۹۷ تا یازدهم اردیبهش��ت ماه 
امس��ال، ۹ هزار و ۹۰ نفر ش��خص حقیقی و حقوقی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در 
قالب ۱۳ نوع ارز مختلف دریافت کرده اند. ارزش دالری مجموع ارزهای دریافت شده 
ط��ی بازه زمانی مذکور، حدود ۳۰ میلیارد دالر بوده اس��ت. چنانچه تمامی ارزهای 
دریافت ش��ده طی بازه زمانی مذکور، براس��اس ارزش دالری محاس��به شود، آمارها 
نش��ان می دهد بیش��ترین ارز دریافت��ی مربوط به یورو ب��ه ارزش دالری حدود ۱۵ 
میلیارد دالر بوده که بیش از نیمی از مجموع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت شده 

طی این دوره را تشکیل می دهد.
پ��س از یورو، ی��وان چین بیش��ترین ارزش دالری ارزهای دریافت��ی )حدود ۶.۵ 
میلیارد دالر( را به خود اختصاص داده اس��ت. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد 
بخش نس��بتا قابل توجهی از این مبلغ نیز به ش��رکت های خودروس��ازی پرداخت 

شده است.
۲۵.۴درصد از ارزش دالری ارزهای پرداخت شده طی مدت مذکور، به ۲۰ شرکت 
پرداخت ش��ده که ش��رکت های »مجتمع کش��ت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت 
کرمانش��اه«، »مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران« و »آوا تجارت صبا« با س��هم به 

ترتیب ۳.۳درصد، ۲.۴درصد و ۲.۲درصد بیشترین سهم را داشته اند.
وضعیت دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی

بان��ک مرکزی طی م��دت مورد گ��زارش، ۱۳ نوع مختلف ب��ه ارزش دالری ۲۹ 
میلی��ارد و ۷۲8میلیون و ۱8۳ ه��زار و ۵۷۹ دالر در اختیار واردکنندگان قرار داده 
اس��ت. بر این اس��اس طی این مدت ۱۲ میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۲۴۵ 
یورو )معادل ۱۵.۰۰۹.۱۳۱.8۹۳ دالر( به ۶هزار و ۵۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی 
پرداخت ش��ده اس��ت. همچنین ۴هزار و ۴۷8 ش��خص حقیق��ی و حقوقی نیز ۴۳ 
میلی��ارد و ۲۹۵ میلیون و ۳۱هزار و 8۴ یوان چین )معادل ۶.۴۶۶.۱۳۴.۳۰۵ دالر( 

دریافت کرده اند.
س��ومین ارز تخصیصی برای واردات با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مربوط به روپیه 
هند می شود که از ابتدای فروردین ماه سال گذشته تا یازدهم اردیبهشت ماه به یک 
هزار و ۳8۴ نفر ش��خص حقیقی و حقوقی پرداخت شده است. طی این مدت ۱۹8 
میلی��ارد و 8۹۶میلیون و ۷۹8 هزار و ۶۶8 روپیه هن��د )معادل ۲.8۵8.۶۵۲.۵۹۴ 

دالر( تخصیص یافته است.
در مدت مورد بررس��ی ۱۰ میلیارد و ۴8۷ میلی��ون و ۵۹ هزار و ۴8۹ لیر جدید 
ترکی��ه )معادل ۲.۰۳۷.۱۷۱.۶۰۹ دالر(، به یک ه��زار و ۳۳ فرد حقیقی و حقوقی؛ 
۹۷ میلی��ارد و ۶۳۵ میلی��ون و 8۱۰ ه��زار و ۶۹۱ روب��ل جدی��د روس��یه )معادل 
۱.۵۱۰.۳۲۳.۹۴۶ دالر( ب��ه ۴۴۶ ف��رد حقوق��ی؛ یک ه��زار و ۳۴۱ میلیارد و ۳۱۰ 
میلی��ون و ۵۲8 هزار و ۷۹۵ وون کره جنوبی )مع��ادل ۱.۲۰۴.۰۹۴.۳۵۰ دالر( به 
ی��ک هزار و ۱۹۴ فرد حقیقی و حقوقی و ۳۱میلیارد و ۱۲۲ میلیون و ۳۷8 هزار و 
8۷۰ ین ژاپن )معادل ۲8۱.۰۰۲.۷۰۱ دالر( به ۴8۵ فرد حقیقی و حقوقی پرداخت 

شده است.
از ابتدای فروردین ۹8 تا یازدهم اردیبهش��ت امسال همچنین ۱8۱ میلیون و ۹۱ 
هزار و ۴۷ فرانک س��وئیس )معادل ۱8۲.8۱۷.۵۷۳ دالر( به ۱۴ ش��خص حقوقی، 
۳۷ میلی��ون و ۷۷۰ ه��زار و ۱۲۹ ریال عم��ان )مع��ادل ۹8.۲۳۲.۰۴۴ دالر( به ۹ 
شخص حقوقی، ۵۴ میلیارد و ۲۰۷ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۴۰۲ دینار عراق )معادل 
۴۵.۵۴۴.۴۷۳ دالر( به ۱۰ فرد حقیقی و حقوقی، ۱۰۳ میلیون و 8۴۱ هزار و ۹۵۹ 

درهم امارات )معادل ۲8.۲۷۷.۷8۳ دالر( به هفت شخص حقوقی، ۶ میلیون و ۶۷۰ 
ه��زار و ۶۴۹ دالر آمری��کا به یک فرد حقوقی و 8۳۵ ه��زار و ۳۵8 کرون دانمارک 

)معادل ۱۲۹.۶۵۹ دالر( نیز به یک فرد حقوقی اختصاص داده شده است.
در یک کالم، فهرس��ت ۲۰ ش��رکت نخس��ت دریافت کننده ارز دولتی، به ترتیب 
براس��اس ارزش دالری عب��ارت اس��ت از: »مجتمع کش��ت و صنع��ت روغن نباتی 
ماهیدش��ت کرمانش��اه«، »مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران«، »آوا تجارت صبا«، 
»شرکت طبیعت سبز میهن«، »شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور«، »شرکت 
مجتمع صنایع غذایی میهن«، »شرکت کرمانشاه دانه«، »شرکت کلهر دانه جنوب«، 
»ش��رکت فجر اعتبار«، »بهستان دارو«، »شرکت آریا تجارت سده«، »شرکت کوبل 
دارو«، »ش��رکت صنعت غذایی کوروش«، »شرکت خودروسازی مدیران«، »شرکت 
توسعه کشت و صنعت اکسون«، »شرکت صبا پیشرو کاال«، »شرکت گروه صنعتی 
پژوهشی فرهیختگان زرنام«، »شرکت کرمان موتور«، »ایرانی تولید اتومبیل سایپا« 

و »شرکت غالت میهن«.
ایرالین های ایرانی چقدر ارز ترجیحی گرفتند؟

همچنین ش��رکت های هواپیمایی داخلی از ابت��دای فروردین تا نیمه دوم دی ماه 
س��ال گذش��ته در مجموع ۱۴۰ میلیون دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۹۶ میلیون دالر 

ارز نیمایی دریافت کردند.
مقصود اسعدی س��امانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در گفت وگو با ایسنا، 
در مورد میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی پرداخت ش��ده از س��وی بانک مرکزی به 
شرکت های هواپیمایی داخلی از فروردین ماه تا نیمه دوم دی ماه سال گذشته، گفت: 
با توجه به اینکه بخشی از نیازهای ارزی شرکت های هواپیمایی داخلی توسط بانک 
مرکزی تأمین می ش��ود به همین دلیل درخواس��ت های موردنظر ارائه و در مجموع 
طی مدت مذکور ۱۴۰ میلیون دالر ارز دولتی )۴۲۰۰ تومانی( و ۱۹۶ میلیون دالر 
ارز نیمایی به شرکت های هواپیمایی ایرانی پرداخت شد که برای برخی از آنها رقم 

۶۴۰۰ دالری و برای برخی نیز مبالغ ۳۰تا ۴۰ میلیون دالری بوده است.
اسعدی س��امانی ادام��ه داد: ارز مربوط��ه از س��وی بانک مرکزی به ش��رکت های 
هواپیمای��ی به موارد مختلفی از جمله هزینه س��وخت، خدم��ات فرودگاهی، هزینه 
ناوب��ری، هزین��ه over fly، تعمیر و نگهداری، حق مأموری��ت خلبانان، هزینه های 

آموزشی و مواردی از این دست تخصیص می یابد.
او با بیان اینکه ش��رکت های هواپیمایی به طور میانگین، ماهانه ۵۰ میلیون دالر 
ارز برای تأمین نیازهای خود الزم دارند، اظهار داش��ت: این رقم برای ش��رکت های 
هواپیمایی داخلی در طول س��ال که ش��امل هزینه های جاری آنها می ش��ود ۶۰۰ 
میلیون دالر است که در صورت عدم تخصیص رقم موردنظر باید از طریق بازار آزاد 

نیاز خود را تأمین کنند.
دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی افزود: هر س��اعت-صندلی هزینه ۴۵ تا ۵۰ 
دالری را دارد و اگ��ر دول��ت همراهی ارزی مورد نیاز را با ش��رکت های هواپیمایی 
داخلی انجام دهد به طور حتم خدمت رسانی بهتری صورت می گیرد و اگر ارز مورد 
نیاز ش��رکت های هواپیمایی داخلی به میزان الزم تأمین نشود باید مبالغ مورد نیاز 
خ��ود را از طری��ق بازار آزاد تأمین کند که با توجه به باالبودن این نیاز میزان تقاضا 

در بازار افزایش یافته و موجب افزایش قیمت ها در بازار آزاد می شود.
اسعدی سامانی با اش��اره به اینکه زمان تخصیص ارز از اهمیت بسیار باالیی برای 
ش��رکت های هواپیمایی برخوردار اس��ت، خاطرنش��ان کرد: با توج��ه به گران بودن 
هزینه قطعات و امکان پذیر نبودن دپوی قطعات اگر ارز مورد نیاز در زمان مناس��ب 

تخصیص نیابد به طور حتم شرکت های هواپیمایی با مشکل مواجه می شوند.
گفتنی اس��ت ۱۴ اردیبهشت ماه امس��ال بود که بانک مرکزی فهرست ارزبگیران 
دولتی و نیمایی را منتش��ر کرد که در این فهرس��ت اس��امی ش��رکت های مختلف 

هواپیمایی خارجی و داخلی دیده می شود.

ایرالین های ایرانی چقدر ارز دولتی گرفتند؟

فهرست 20 شرکت نخست دریافت کننده ارز دولتی
دستورالعمل 6 بندی بانک مرکزی درباره رمزهای دوم یکبار مصرف

تعیین تکلیف سهامداران بانک های ادغامی کلید خورد
فرصت امروز: دس��تورالعمل ش��ش  بندی بانک مرکزی برای جایگزینی رمزهای دوم یکبار مصرف با رمزهای ایستا اعالم شد. 
بانک مرکزی همچنین تصمیم گیری درباره ادامه اس��تفاده از رمزهای دوم ایستا برای تراکنش های کمتر از ۵۰۰ هزار تومان را 

در صورت پذیرش مسئولیت سوءاستفاده های احتمالی توسط بانک مربوطه، به بانک ها واگذار کرد.
ناصر حکیمی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در همین زمینه گفت: از ابتدای خردادماه تأمین امنیت مشتریان نظام 
بانکی در تراکنش های بدون حضور کارت برعهده بانک ها بوده و هرگونه مس��ئولیت اس��تفاده از حس��اب های مشتریان به دلیل 
آسیب پذیری های امنیتی در سرویس های بانکی مستقیماً به عهده بانک است و در این موارد تأیید مراجع قضایی برای جبران 
خس��ارت مش��تریان کفایت می کند. به گفته حکیمی، جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا به عنوان یکی از 
برنامه های ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح بوده و با توجه به اینکه امنیت، بخش جداناپذیر هر خدمتی است، نباید هیچ 

هزینه ای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه بانک ها می توانند با قبول مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از مسائل امنیتی 
و جبران خس��ارت احتمالی واردش��ده به مش��تریان برای تراکنش های کم مقدار )با س��قف کمتر از ۵ میلیون ریال در روز برای 
تمامی تراکنش ها و همچنین تراکنش هایی که ذی نفع آن دس��تگاه های عمومی نظیر صادرکنندگان قبض باش��ند( استفاده از 
مرزهای ایستا را مجاز تلقی کنند، ادامه داد: در صورتی که بانک بتواند راه حل مطمئن دیگری که با تأیید بانک مرکزی متضمن 
تأیید هویت قوی مش��تری پیش از برداش��ت از حساب باش��د را اجرایی کند، می تواند از این راهکار به عنوان جایگزین رمز پویا 
استفاده به عمل آورد. حکیمی اضافه کرد: هرگونه فرآیند تأمین امنیت پرداخت های بدون حضور کارت باید با انجام هزینه های 
منطقی و معقول و مطابق با قیمت تمام ش��ده فنی در آن بانک به صورت یک زیرس��اخت دائمی صورت گرفته و صرفه و صالح 
بانک به طور کامل در آن مدنظر قرار گیرد. او در این دستورالعمل تاکید کرد: به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت 
دارد امکانات ارائه رمز، محدود به استفاده از برنامه های کاربردی گوشی های هوشمند نشده و ارائه آن از طریق سایر ابزارها نظیر 

پیامک، پیام رسان های داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانک ها نیز حسب تشخیص بانک فعال شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در نشستی با مدیران بانک های ادغام شونده، خواستار تسریع در برگزاری مجامع واحدهای 

ادغام شونده شد و بر رعایت حقوق کلیه ذی نفعان این واحدها اعم از مشتریان، سهامداران و به ویژه کارکنان آنها تاکید کرد.
در این نشس��ت که صبح سه ش��نبه با حضور رئیس کل و معاون نظارت بانک مرکزی، معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروهای 
مس��لح، مع��اون بانک و بیم��ه وزارت امور اقتص��ادی و دارایی، مدیرعامل بانک س��په، مدیران عامل واحدهای ادغام ش��ونده و 
نمایندگان س��ازمان بورس و اوراق بهادار برگزار ش��د، آخرین وضعیت اقدامات انجام ش��ده براساس زمان بندی های مدنظر مورد 
بررس��ی قرار گرفت. عبدالناصر همتی، ضمن تشکر از تالش های ستادکل نیروهای مسلح، بانک سپه و واحدهای ادغام شونده با 
تاکید بر اینکه پروژه ادغام بانک های وابس��ته به نیروهای مس��لح اقدامی ملی و مورد توافق سران سه قوه است تاکید کرد: این 
اقدام در تاریخ نظام بانکی کشور ماندگار خواهد بود. همتی همچنین خواستار تسریع در برگزاری مجامع واحدهای ادغام شونده 

شد و بر رعایت حقوق کلیه ذی نفعان این واحدها اعم از مشتریان، سهامداران و به ویژه کارکنان آنها تاکید کرد.
حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی نیز در این نشست با اشاره به وضعیت سهام غیروابسته واگذارشده واحدهای ادغام شونده 

گفت: خوشبختانه تاکنون اقدامات مفیدی در این خصوص انجام شده و این مرحله سهام به زودی نهایی خواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: اقدامات مقدماتی درخصوص ارزش گذاری واحدهای ادغام شونده انجام شده و مجامع آنها 
پس از مشخص ش��دن میزان دارایی ها و بدهی های شان برگزار خواهد شد. سردار صالح، معاون طرح و برنامه ستادکل نیروهای 
مس��لح نیز در این نشست با اش��اره اهمیت و بزرگی این پروژه گفت: بانک های ادغام شونده در بانک سپه از ظرفیت های خوبی 

برخوردارند که می توانند در ارتقای کمی و کیفی بانک سپه تاثیرگذار باشند.
وی ادامه داد: هماهنگی های الزم درخصوص واگذاری سهام باقی مانده واحدهای ادغام شونده انجام شده و ستادکل نیروهای 

مسلح با همراهی مدیران عامل و هیات مدیره این بانک ها به سرعت واگذاری سهام مذکور را پیگیری می کند.

رضی حاجی آقامیری
 عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

جناب آقای رحیم اخباری
مدیر فنی محترم روزنامه خبر ورزشی

با نهایت تاسف در گذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده
و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران

و برای شما طول عمر مسئلت دارم.
امیر سوری
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با نزدیک ش��دن به فص��ل جابه جایی، قیمت های پیش��نهادی در ب��ازار اجاره 
رون��د صعودی به خود گرفته اس��ت. با اینکه کارشناس��ان می گویند توان مالی 
مس��تأجران، پارامتر مهم تری نس��بت به قیمت مسکن برای تعیین میانگین نرخ 
اجاره بها محس��وب می ش��ود، گزارش ها از رش��د نرخ اجاره حکای��ت دارد. البته 
گفت��ه می ش��ود مالکانی که آپارتمان های خود را که باالت��ر از نرخ اجاره مناطق 
عرضه می کنند از ش��انس پایینی برای یافتن مستأجر برخوردارند و ممکن است 
فصل جابه جایی را از دس��ت بدهند.  به گزارش ایس��نا و براساس اظهارات دفاتر 
امالک، به دنبال رش��د ۱۰۰درصدی قیمت مسکن، از عید به بعد موجران ۱۰ تا 
۴۰درصد اجاره ها را باال برده اند. یکی از کارشناسان دفاتر امالک واقع در منطقه 
8 ته��ران می گوید: نرخ اجاره در هفته های اخی��ر افزایش یافته و این التهاب در 
واحدهای نوساز محسوس تر است. در یک کالم، واسطه های ملکی از افزایش ۱۰ 
تا ۴۰درصدی نرخ های پیش��نهادی اجاره در اردیبهشت ماه امسال خبر می دهند 
و گزارش های میدانی هم نش��ان می دهد که عدم تناس��ب ن��رخ اجاره با درآمد 

مستاجرها، این اقشار را اجبارا به اولویت های بعدی سوق داده است.
نقل مکان مستأجران به خانه های کوچک تر و قدیمی تر

گزارش های میدانی نش��ان می دهد به دلیل باالرفتن نرخ اجاره، ش��اهد نوعی 
تغییر رفتار در این بازار هستیم؛ نقل مکان اجاره نشین ها به خانه های متناسب با 
استطاعت مالی از فصل جابه جایی سال قبل کلید خورد و بنا به گفته واسطه های 
ملکی، این روند امس��ال شدت بیشتری به خود گرفته است. یک خانم جوان که 
در منطقه ولنجک اجاره نش��ین است می گوید سال قبل ماهیانه ۳میلیون تومان 
اجاره پرداخت می کردم ولی امسال صاحب خانه گفته باید ماهی 8 میلیون تومان 

پرداخ��ت کنی، به همین دلیل قصد دارم به منطقه ای که توان پرداخت داش��ته 
باش��م نقل مکان کنم. مش��اوران امالک می گویند موضوعاتی از این دست را به 
طور روزانه ش��اهد هس��تند. حرکت به س��مت خانه های کوچک تر، قدیمی تر و 

محله های ضعیف تر، مهم ترین ویژگی بازار اجاره در هفته های اخیر است.
جهش اجاره در واحدهای لوکس

در هفته های اخیر التهاب اجاره بها در آپارتمان های لوکس، نوساز و بزرگ متراژ 
ش��مال ش��هر، بیش��تر از دیگر مناطق دیده می ش��ود. با این حال به دلیل عدم 
موفقیت بس��یاری از مالکان در فروش این واحدها پیش بینی می ش��ود در فصل 

جابه جایی وارد بازار اجاره شوند و ممکن است به تعادل قیمتی کمک کنند.
کوچ اجاره نشین ها به اطراف تهران

با اینکه اجاره بها نس��بت به قیمت مسکن از رش��د کمتری برخوردار بوده، اما 
رقم های کنونی هم با توان مالی بس��یاری از مس��تأجران تناس��ب ندارد. از سال 
گذش��ته گزارش هایی مبنی بر مهاجرت اقش��ار اجاره نش��ین به شهرهای اطراف 
تهران ش��نیده می ش��د و پیش بینی کارشناسان این است امس��ال هم این روند 
ادامه پیدا کند. براس��اس آمار از س��ال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ استان های البرز، گیالن 
و مازندران بیش��ترین مهاجر را از تهران داشته اند؛ برخی به قصد خرید و برخی 
دیگر به قصد اجاره. کرج، گرمدره، شهریار، مالرد، فردیس، اندیشه، پردیس، پرند 

و هشتگرد مقاصد اجاره نشین ها عنوان می شود.
مسکن استیجاری همچنان در حد حرف

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، تولید و عرضه مسکن استیجاری دولتی 
ب��ه عنوان یک راه حل ب��رای کنترل بازار اجاره بها در دس��تور کار قرار دارد. در 

ایران نیز از سال ۱۳۹۲ طرح مسکن استیجاری در قالب مسکن اجتماعی مطرح 
ش��ده، اما به دلیل عدم اختصاص بودجه کافی، شکلی عملیاتی به خود نگرفت و 
می توان گفت بازار اجاره کماکان در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. ساز و کار 

آن هم کاماًل سنتی و توسط مالکان مدیریت می شود.
در روزهای اخیر سیس��تم بانکی بس��ته ای را در دستور کار خود قرار داده که 
طبق اعالم مدیرعامل بانک مس��کن به هر دو طرف عرضه و تقاضا در این بس��ته 
توجه ش��ده است. رحیمی انارکی درباره گروه های اجاره نشین بیان کرد: با توجه 
به شرایط موجود و برای مدیریت اجاره بهای پرداختی از سوی مستأجران، برای 
اولین بار بانک عامل بخش مس��کن در ای��ن حوزه ورود پیدا و ابزارهای جدیدی 

تدوین کرد.
6 عامل اثرگذار بر نرخ اجاره بها

در شرایط طبیعی، قیمت مس��کن مهم ترین عامل تعیین نرخ اجاره بها عنوان 
می ش��ود. با این وجود بررسی ها نشان می دهد عواملی همچون کاهش یا افزایش 
نرخ س��ود بانکی، مقایسه بازده س��رمایه گذاری در بخش اجاره نسبت به فروش 
آپارتمان، نرخ تورم، نرخ بیکاری و توان خرید اقش��ار اجاره نش��ین در نوس��انات 
بازار اجاره در ایران تأثیرگذار اس��ت. امس��ال با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، 
تمایل مالکان به دریافت رهن کاهش یافته و بیش��تر ترجیح می دهند که اجاره 
ماهیانه بیشتری دریافت کنند. از سوی دیگر به دلیل ایجاد تورم در کلیه سطوح 
اقتصادی، توان مس��تأجران برای پرداخت اجاره بها پایین آمده است. کارشناسان 
معتقدند منحنی رش��د اجاره بها با قدرت پرداخت اجاره نش��ین ها رابطه  مستقیم 

دارد.

عوامل شش گانه اثرگذار بر نرخ اجاره بهای مسکن

رشد بی سروصدای اجاره خانه در تهران

اولتیماتوم مسئوالن برای آرام کردن بازار مسکن و خودرو منجر به حذف قیمت 
از روی س��ایت های درج آگهی ش��د، اما پس از گذش��ت دو روز دوباره قیمت های 
کاذب به س��ایت ها بازگشتند. پس از آنکه با دستور حذف قیمت مسکن و خودرو 
از روی سایت های اینترنتی، قیمت مسکن در بازار های خرید و فروش کمی رنگ 
و بوی آرامش به خود گرفته بود، هنوز چند روز از اجرای این دستور نگذشته که 
مجدد دالالن و س��وداگران دوباره اقدام به قیمت گذاری و بهم ریختن بازار مسکن 

کردند. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، از س��ال گذشته همزمان با افزایش قیمت 
ارز، س��که و دالر قیمت مسکن هم رشد جهش��ی ۱۱۰درصدی داشت، به طوری 
که بسیاری از متقاضیان خرید مسکن را دچار نگرانی کرد. بسیاری از کارشناسان، 
دلیل رش��د جهش��ی قیمت ها را عالوه بر نوس��انات اقتص��ادی، قیمت گذاری در 
س��ایت های درج آگهی عنوان کرد ه اند و معتقدند که این قیمت ها باعث شده بازار 
مسکن و خودرو که بسیار حساس است بهم بریزد؛ به طور مثال اگر قیمت تقریبی 
یک متر مربع واحد مسکونی 8 میلیون تومان باشد، سایت های درج آگهی قیمت 
پایه را ۱۲ میلیون تومان گذاشته و با درج  تخفیف پای معامله باعث کالهبرداری 
از متقاضیان می ش��وند، چراکه قیمت اصلی این منطقه 8 میلیون تومان بوده، اما 
با قیمت گذاری ۱۲ میلیون تومان و تخفیف دادن باعث بهم ریختن بازار می شوند.

چشم و هم چشمی در بازار مسکن بیداد می کند
یکی از مش��اوران امالک در محدوده جنوب تهران با بیان اینکه سایت های درج 
آگهی باعث شده که وضع بازار مسکن به ویژه در یک سال گذشته بهم بریزد، گفت: 
چشم و هم چشمی بین آگهی دهندگان باعث شده که قیمت های منطقه تغییرات 
چش��مگیری داشته باش��د؛ به طور مثال مالکان با ورود به قیمت های یک منطقه 
متوجه می شوند که فردی واحد مسکونی خود را ۶۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری 
کرده و به دلیل چش��م و هم چش��می و بازارگرمی سعی می کند قیمت ملک خود 
را 8۰۰ میلیون تومان آگهی کند، همین اقدامات جزئی و کوچک طی یک س��ال 

گذشته بازار مسکن را نابود کرده است.
 آگهی های نجومی با کلمه تخفیف مجاز می شوند

یکی دیگر از مش��اوران امالک در محدوده مرکزی تهران، با بیان اینکه بسیاری 
از آگهی دهندگان مشاوران امالک هستند، گفت: بسیاری از مشاوران امالک سعی 
می کنند قیمت های نجومی و چش��مگیری را به عن��وان یک آگهی تخفیف دار در 
این سایت ها وارد کنند، اما در این بین تنها کسانی که دچار ضرر و زیان می شوند 
متقاضیان مسکن هستند. وی گفت: از سال گذشته تا امروز میزان خرید و فروش 
ملک کاهش چش��مگیری پیدا کرده و همین آگهی ها باعث ش��ده که قیمت های 

مسکن به صورت لحظه ای افزایش یابد.

 هیچ نظارتی بر قیمت  سایت های درج آگهی وجود ندارد
همچنین یکی از متقاضیان خرید مسکن، با بیان اینکه از سال گذشته همواره 
قیمت های مسکن را در این سایت ها چک می کردیم، گفت: به طور مثال اگر یک 
واحد ۷۰ متری در محدوده جنوب تهران ۴۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری ش��ده 
بود در هفته آینده قیمت همین ملک به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش می یافت، چرا 

نباید هیچ نظارت و رصدی بر قیمت های این سایت ها باشد؟
یکی دیگر از متقاضیان خرید مسکن نیز گفت: بعد از پیگیری های بسیار زیاد و 
حذف قیمت مس��کن و خودرو از روی سایت های درج آگهی قیمت ها حذف نشد، 
بلکه با عنوان توافقی درج ش��د، اما همین امر باعث ش��د که میزان زنگ خور های 

آگهی دهندگان افزایش یابد.
وی تأکید کرد: چندی پیش مجدد به این سایت ها و بخش مسکن آن مراجعه 
کردم، اما در کمال تعجب قیمت ها به آگهی های این س��ایت ها اضافه ش��ده بود، 
بنابراین دس��تور حذف قیمت مس��کن دو روز بیش��تر دوام نیاورد و این امر نشان 

می دهد که نباید قدرت واسطه گران و دالالن را دست کم گرفت.
بهم ریختگی بازار مسکن از سوی سایت های درج آگهی است

مصطفی قلی خس��روی، رئیس اتحادیه امالک استان تهران، درباره اثرات حذف 
قیمت مسکن از سایت های درج آگهی گفت: در سال های پیش همواره قیمت های 
اجاره و خرید و فروش به صورت برگه های مختلف بر روی شیش��ه های مش��اوران 
امالک چس��بانده می ش��د و این موضوع همواره موجب نوس��ان قیمت ها در بازار 

مسکن می شد.
قلی خس��روی با بیان اینکه درج قیمت در این سایت ها باعث بهم ر یختگی بازار 
مس��کن به ویژه اجاره و خرید و فروش ش��ده اس��ت، گفت: هیچ نظارتی بر روی 
آگهی ه��ای این س��ایت ها وجود ندارد و هیچ کدام از قیمت های درج ش��ده در این 

سایت ها واقعی نیست.
وی توضی��ح داد: به طور مثال قیم��ت واقعی یک ملک در منطقه ولیعصر)عج( 
متری ۱۰میلیون تومان است، اما آگهی دهنده در این سایت ها قیمت را ۱۵ میلیون 
تومان اعالم می کند و در کنار این آگهی می نویسد به دلیل عجله متری ۱۳ میلیون 
تومان هم می فروش��م همین آگهی باعث می ش��ود که قیمت واقعی منطقه از ۱۰ 

میلیون تومان به ۱۳میلیون تومان تغییر کند.
رئیس اتحادیه امالک استان تهران تأکید کرد: حذف قیمت مسکن و خودرو از 
روی این سایت ها باید پیش از این اتفاق می افتاد، چراکه در یک سال گذشته بازار 

مسکن به دلیل وجود همین سایت ها دچار نوسانات قیمتی شدیدی شده است.
وی یادآوری کرد: حذف قیمت مسکن از روی این سایت ها کمک بسیار مؤثری 

بر بازار مسکن می کند که امیدواریم این رویه نظارت همچنان ادامه داشته باشد.

درج قیمت در سایت ها باید دارای مجوز و گواهینامه باشد
حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه استان تهران نیز با بیان اینکه دالل تعریف 
مشخصی در قانون تجارت دارد، گفت: مشاوران امالک و داللی کردن درست از نظر 
تخصصی و علمی یک ش��غل بدی نیس��ت، اما در اصطالح عامیانه این تخصص به 
معنای سوداگر شناخته شده و این در حالی است که سوداگر با دالل بسیار متفاوت 
اس��ت. وی افزود: کار اصلی دالل داللت کردن اس��ت که وج��ه قانونی دارد و بین 

خریدار و فروشنده با داللت کردن ارتباط برقرار می کند.
عقبایی با اش��اره به اینکه س��وداگری ب��ه هیچ عنوان مورد تأیید ما نیس��ت و 
مسئوالن قوه قضائیه و پلیس امنیت به دنبال آن هستند که با این موضوع برخورد 
جدی کنند، گفت: اتحادیه امالک و همچنین قانون نظام صنفی باید با سوداگران 

برخورد قاطعی کنند.
نایب رئیس اول اتحادیه استان تهران با اشاره به اینکه قیمت گذاری و درج قیمت 
در سایت های درج آگهی و اپلیکیشن ها بدون مجوز و پروانه تخصصی باعث برهم 
زدن بازار می شود، گفت: وجود سایت های درج آگهی، استارت آپ ها و اپلیکیشن ها 
در حوزه مس��کن بد نیس��ت، اما باید تمام این س��ایت ها تحت نظارت باشند و از 
طری��ق یک قیمت کارشناسی ش��ده آگهی های ش��ان درج ش��ود. وی توضیح داد: 
متأس��فانه سوداگران با ورود به این سایت ها باعث ایجاد اختالف و انحراف قیمتی 
ش��ده اند و همین موضوع موجب شده که قیمت های مسکن در یک سال گذشته 
با رشد جهشی مواجه شوند. عقبایی تأکید کرد: در صورتی که قیمت ها به صورت 
کارشناسی شده باشند این سایت ها نه تنها مضر نیستند، بلکه باعث ایجاد تسهیل 

در معامالت، شفافیت در قیمت ها و همچنین ایجاد تعادل قیمتی هم می شوند.
نایب رئیس اول اتحادیه استان تهران اظهار داشت: باید فعالیت تمام این سایت ها 
قانونمند و تحت نظارت وزارت ارشاد و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری باشند 

و از سوی دیگر تمام قیمت ها به صورت شناسنامه دار در این سایت ها درج شوند.
وی گفت: باید افرادی که در این س��ایت ها آگهی می دهند؛ اگر مشاوران امالک 
باشند کپی پروانه کسب خود را ارائه دهند، اما اگر مالکان عادی باشند باید مدارک 
الزم را ارائ��ه دهن��د تا با چنین اقداماتی بتوانی��م یک گام در جهت کنترل قیمت 

مسکن برداریم.
هم اکنون بازار مسکن با یک جهش قیمتی نامتعارفی روبه رو شده که اگر دولت 
با افزایش تولید مسکن و همچنین نظارت بیشتر بر بازار مسکن نتواند اقدامات الزم 
را انج��ام دهد این بازار به صورت کامل از بین می رود، بنابراین اقدامات زودگذر و 
موقتی مانند حذف قیمت از سایت های درج آگهی در شرایط کنونی نمی تواند ثبات 
را به بازار برگرداند، بلکه این بازار هم اکنون تشنه نظارت بیشتر و ایجاد تعادل در 

عرضه و تقاضا است.

خط و نشان هایی که 2 روز دوام نیاورد

قیمت خودرو و مسکن دوباره به سایت ها بازگشت

یادداشت

بلندی دیوار بی اعتمادی به بخش خصوصی به 
نفع دولت نیست

اظهارنظره��ای ناپخته درباره عدم بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به بلندتر 
ش��دن دیوار بی اعتمادی بین بخش خصوصی واقعی در کش��ور و دولت کمک 
می کن��د، درحالی که این روند به نفع دولت نیس��ت. این انتظار از مس��ئوالن 
دولت��ی وجود دارد که ب��ا در نظر گرفتن همه جوانب و دریافت اطالعات کافی 
و کارشناسی شده درباره مسائل اقتصاد از جمله بازگشت ارز حاصل از صادرات 
اظهار نظر کنند. اگر آمار ارائه ش��ده از سوی مسئوالن درباره عدم بازگشت ارز 
حاصل از صادرات، درست است، باید دید چرا این میزان ارز به کشور بازنگشته 
اس��ت و گیر کار کجاست؟ پاس��خ به چرایی بروز این مشکل در شرایط کنونی 
از اهمیت بس��زایی برخوردار است. رفتار امروز دولت دوازدهم با صادرکنندگان 
مش��ابه رفتار دولت دهم است. در دوره دولت دهم در روز ملی صادرات، معاون 
اول رئیس جمهور وقت در حضور وزیر صمت به صادرکنندگان اتهام زد که آنها 
ارز را می برند و به کشور باز نمی گردانند و دولت کنونی دوباره این اتهام را مطرح 
می کند. واقعیت این است که دولت دچار گرفتاری ارزی شده است، اما به جای 
اینکه چاره ای برای آن بیندیشد، به زور متوسل می شود. شعری می گوید: »چو 
در طاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نه زور.« حکایت امروز ما حکایت 
موری است که در طاس لغزنده افتاده است. تحریم و کنش های سیاسی دیگر 
کشورهای منطقه عرصه را برای ما تنگ کرده است، اما می توانیم با همدلی و 
چاره اندیشی از این شرایط سخت عبور کنیم. بخش خصوصی با درک مشکالت 
کنونی کشور به نوبه خود با دولت همدردی و همراهی می کند. خردمندانه این 
اس��ت که دولت اتهام زنی به بخش خصوصی را کنار بگذارد و مسئوالن دولتی 
بدون مطالعه و مستندات کافی در این باره اظهار نظر نکنند. فعاالن اقتصادی 
در بخش خصوصی واقعی کشور در کنار دولت ایستاده اند و برای عبور از بحران 
دس��ت به دس��ت دولت می دهند، اما دامن زدن به بی اعتم��ادی به این بخش، 

پیامدهای خوبی برای اقتصاد کشور به همراه ندارد.

صادرات 1.5 تا 2 میلیون بشکه نفت و دسترسی به دالرهای نفتی
 گزارش بلومبرگ از 2 شرط ایران

برای بقای برجام
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه مدعی شد؛ ایران در تماس با مقامات اروپایی، 
صادرات ۱.۵تا ۲ میلیون بشکه نفت در روز و دسترسی کامل به دالرهای نفتی 
خود را به عنوان دو ش��رط باقی ماندن در برجام تعیین کرده اس��ت. به گزارش 
تس��نیم به نقل از بلومبرگ، ایران اصرار دارد حداقل روزی ۱.۵ میلیون بشکه 
نفت صادر کند یعنی سه برابر مقداری که تحت تحریم های آمریکا از این کشور 
انتظار می رود. این ش��رط ایران برای ماندن در قرارداد برجام اس��ت. بلومبرگ 
مدعی ش��د: این رقم در دیدار اخیر مقامات ایران و غرب با حضور محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران اعالم ش��د ولی مکتوب نش��ده است. آمریکا در 
نوامبر سال گذشته تحریم ها علیه ایران را پس از بیرون رفتن ترامپ از قرارداد 
برجام از سر گرفت. واشنگتن در تالش برای صفر کردن صادرات نفت ایران، در 
ابتدای ماه مه معافیت های شش ماهه ای را که به خریداران بزرگ نفت ایران داده 
بود، لغو کرد. تحریم ها تا االن صادرات نفت ایران را نصف کرده و به یک میلیون 
بش��که در روز یا حتی کمتر، از زمان اوج ۲.8 میلیون بش��که ای سال گذشته 
رس��انده اند. صادرات ایران از ماه مه تا ۵۰۰ هزار بش��که در روز کاهش می یابد. 
طبق گفته یکی از مقامات اتحادیه اروپا، ایرانی ها رقم مشخصی اعالم نکردند، 
ولی می خواهند مطمئن شوند که صادرات نفت شان به سطح قبل از تحریم ها 
بازمی گ��ردد. منابع دیگر می گویند تقاضای ایران محدود بین ۱.۵ تا ۲ میلیون 
بشکه در روز است. بنابر ادعای بلومبرگ، یکی از منابع حاضر در جلسه گفت: 
»ظریف مش��خصاً گفته که می خواهند ۲ میلیون بشکه نفت در روز بفروشند 
یعنی همان مقداری که قبل از خروج ترامپ از برجام صادر می کردند، ولی من 
فکر نمی کنم این یک تقاضای جدی باشد. این کار ممکن نیست و ایرانی ها هم 
می دانند که امکان ن��دارد.« ظریف طی همین دیدار از نیویورک در ماه آوریل 
گفته بود که ایران می تواند ۵۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت صادر کند. 
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران هم گفت: شرط دیگر ایران برای 
ماندن در برجام دسترس��ی کامل به درآمدهای صادرات نفت و خرج کردن آنها 
طبق خواس��ت ایران است، نه  فقط برای غذا و دارو. طبق بودجه ایران در سال 
جاری، یک سوم درآمد دولت یعنی ۳۳.۹ میلیارد دالر باید از صادرات نفت و گاز 
به دست بیاید. این بودجه طبق قیمت ۵۰ تا ۵۴ دالر نفت بسته شده و یعنی 
اقتصاد ایران می تواند با صادرات ۱.۵ میلیون بش��که در روز متعادل بماند. یک 
سال پس از خروج ترامپ از برجام، ایران اعالم کرد که بخشی از محدودیت ها 
بر برنامه  اتمی خود را برمی دارد. روحانی طی نامه ای به انگلیس، فرانسه، آلمان، 
روسیه و چین به آنها ۶۰ روز فرصت داد از منافع ایران حمایت کنند وگرنه ایران 

غنی سازی اورانیوم را آغاز می کند.

موگرینی در پایان نشست وزرای خارجه اروپایی اعالم کرد
 نخستین تراکنش مالی اینستکس

تا چند هفته دیگر
فدریکا موگرینی پس از نشس��ت وزرای خارجه کشورهای اروپایی ضمن 
تاکید بر ضرورت ادامه حیات توافق هس��ته ای با ایران، اعالم کرد نخستین 
تراکنش س��ازوکار مالی اروپا برای تجارت با ایران موس��وم به »اینستکس« 
ظ��رف چند هفت��ه آینده انجام می ش��ود. در پایان نشس��ت وزرای خارجه 
اتحادیه اروپا در بروکس��ل، موگرینی در برابر خبرنگاران حاضر شد و گفت 
که با وزرای خارجه آلمان، انگلیس و فرانس��ه درباره عملی کردن نخس��تین 

تراکنش ظرف چند هفته آینده گفت وگو کرده است.
او با اش��اره به اینک��ه آژانس بین المللی انرژی اتم��ی تاکنون در چندین 
گ��زارش پایبندی ایران ب��ه برجام را تأیی��د کرده، اضافه ک��رد که وزیران 
امور خارجه ۲8 کش��ور عضو اتحادیه اروپا نی��ز تأکید دارند که آژانس تنها 
مرجع ارزیابی پایبندی ایران به برجام است. او گفت: »اتحادیه اروپا و تمام 

کشورهای اروپایی به اجرای کامل برجام مصمم هستند.«
 به گزارش اتاق ایران، موگرینی در پاس��خ به پرسش��ی درباره سفر مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا به بروکس��ل برای رایزنی درباره ایران گفت: 
»به عن��وان اتحادیه اروپا ما همواره طرفدار گفت وگو هس��تیم، بنابراین ما از 
مذاکره حمایت می کنیم. گفت وگو ک��ردن همواره بهتر از گفت وگو نکردن 
اس��ت، به ویژه زمانی که تنش ب��ه وجود می آید.«  موگرین��ی درباره نتایج 
دی��دارش با وزی��ر خارجه آمریکا نیز گفت: »پمپئو به طور روش��ن نه تنها از 
من بلکه از وزیران خارجه اتحادیه اروپا ش��نید که ما در شرایط حساسی به 

سر می بریم و مناسب ترین واکنش در این موقعیت خویشتن داری است.«
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مساله فرارهای ارزی صادرکنندگان، اولین بار توسط وزیر اقتصاد در اواخر 
سال گذشته و در جلسه شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی مطرح 
ش��د و فرهاد دژپسند در این نشس��ت گفت که »براساس آخرین ارزیابی 
صورت گرفت��ه در طول این ماه ها حدود 8میلی��ارد دالر از ارز صادراتی به 
کشور بازگشته که از این رقم ۶.۵ میلیارد دالر آن مربوط به پتروشیمی ها 

و عرصه های فوالدی می شود.«
دژپس��ند همچنین در جلس��ه مش��ترکی که نهم اردیبهشت امسال با 
کارآفرینان داش��ت، بار دیگ��ر این موضوع را مطرح ک��رد و گفت که »از 
مجم��وع ۴۰ میلیارد دالر صادرات غیرنفت��ی فقط ۱۰ میلیارد دالر آن به 

کشور بازگشته است.«
اما چرا بازگشت دالرهای صادراتی و بازگشت ارز توسط صادرکنندگانی 
که محصوالت خودش��ان را صادر می کنند در حال حاضر، مس��اله اقتصاد 
ایران اس��ت؟ به گزارش ایسنا، مساله اصلی به صادرکنندگان برنمی گردد، 
بلکه در واقع مس��اله میزان یارانه و تسهیالتی است که این اقشار از دولت 
می گیرند. انواع معافیت های مالیاتی، صادراتی، گمرکی، انرژی و حتی آب 
و انرژی ارزان برای تولید مواردی است که دولت به تولیدکنندگان می دهد 
و در عوض حاال که در این ش��رایط خاص اقتصادی به ارز نیاز دارد از آنها 

انتظار دارد که پول های شان را به کشور برگردانند.
از طرح بانک مرکزی استقبال نمی شود

در همین راستا، افشین خانی، اقتصاددان به شرح آنچه در ماجرای فرار 
ارزی اتفاق افتاده اس��ت، پرداخت و با اش��اره به آمارهای ارائه شده توسط 
وزی��ر اقتصاد مبنی بر عدم بازگش��ت ۳۰ میلی��ارد دالر از صادرات ارزی، 
گف��ت: بان��ک مرکزی با ارس��ال ابالغیه به صادرکنن��دگان اعالم کرد که 
می توانند از ارزهای صادراتی خود برای واردات اقالم مورد نیاز خود یا سایر 
واردکنندگان اس��تفاده کنند. با این حال تا به حال صادرکنندگان از این 

طرح استقبال نکرده اند.
این اقتصاددان با اشاره به استفاده صادرکنندگان از دالر ۱۰ هزار تومانی 
سامانه نیما برای واردات مواد اولیه و سایر عوامل تولید اضافه کرد: از طرف 
دیگر همین صادرکنندگان امید دارند که ارزهای حاصل از صادرات خود را 
به نرخ سامانه سنا بفروشند یا اگر قرار است به نرخ بازار ثانویه آن را عرضه 

کنند با واردکنندگان وارد مذاکره شوند.
اظهارنامه ها شفاف است

او با بیان اینکه صادرکنندگان تمایل دارند ارزشان را در یک بازار توافقی 
بفروشند، اظهار داشت: احتمال می رود صادرکنندگان منتظر تشکیل بازار 
متشکل ارزی هستند تا اتفاقات آن بازار را رصد کنند و ببینند که برمبنای 
آن اخباری که ارائه ش��ده است آیا صادرکنندگان امکان چانه زنی دارند یا 

نه؟
خان��ی همچنین به ش��فاف بودن اطالع��ات مربوط به حج��م صادرات 
انجام ش��ده توس��ط صادرکنن��دگان نیز پرداخ��ت و گفت که براس��اس 
اظهارنامه های صادراتی که وجود دارد مش��خص است که هر صادرکننده 

چقدر صادرات انجام داده است و چقدر باید ارز به کشور برگرداند.
ارزهای دولتی کجا رفت؟

از س��وی دیگر، آمار بانک مرکزی نشان می دهد که تخصیص ارز دولتی 
برای واردات در طول یک س��ال اخیر بیشتر بر پایه ارزهای دیگری غیر از 
دالر بوده و این در حالی اس��ت که اختص��اص ارز دولتی به واردات کاالها 

نتوانسته جلوی افزایش قیمت آنها را بگیرد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز دولتی از س��ال گذش��ته در دس��تور کار 
دولت برای تخصیص به تمام کاالهای وارداتی قرار گرفت، اما مدتی بعد با 
مخالفت برخی نمایندگان و اقتصاددانان، دولت از این سیاست خود دست 
کشید و بار دیگر تخصیص این ارز را محدود به کاالهای اساسی کرد. هدف 
دول��ت از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کاالها در بازار بود تا بتواند 
مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد و این تورم یک باره به کاالها 
منتقل نشود؛ سیاستی که چندان موفق نبود و رشد قیمت کاالها پس از 

افزایش قیمت دالر در سال گذشته بیانگر این موضوع است.
البته ارزی که از آن با عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی یاد می شود، قیمت دولتی 
دالر است که سایر ارزها براساس این قیمت و با توجه به ضریب تبدیل آنها 

نسبت به دالر، قیمت گذاری می شوند.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه بنا ب��ر اطالعات منتش��ره بان��ک مرکزی از 
دریافت کنندگان ارز دولتی از فروردین س��ال گذش��ته تا ۱۱ اردیبهشت 
امسال، ۱۰ هزار شرکت متفاوت ارز دولتی دریافت کرده اند که با توجه به 

این آمار انتظار می رفت از افزایش قیمت ها تا حد زیادی جلوگیری شود.
این در حالی اس��ت که پس از افزایش دو تا سه برابری قیمت قریب به 
اتفاق کاالها در سال گذشته، هنوز نیز این افزایش قیمت تا حدودی ادامه 
دارد و بهانه تمامی فروش��ندگان کاال و تولیدکنندگان نیز افزایش قیمت 

دالر است.
حال آنکه مش��خص نیست ۱۰ هزار شرکتی که ارز دولتی برای واردات 
دریاف��ت کرده اند و رقم ارز دریافتی آنها هم پایین نبوده، چگونه کاالهای 
خود را به قیمت تمام ش��ده با ارز دولتی فروخته اند که تقریباً تمامی تورم 

ناشی از افزایش قیمت دالر بر کاالها نیز اعمال شده است.
وون کره جنوبی بیشترین تقاضای واردکنندگان

بررس��ی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی از فروردین سال گذشته تا 
۱۱ اردیبهشت امسال که توسط بانک مرکزی ارائه شده، نشان می دهد که 

در این مدت بیشترین ارز دولتی درخواستی از سوی واردکنندگان مربوط 
به وون کره جنوبی اس��ت؛ به طوری که در مدت مذکور ۱۳۴۱ میلیارد و 
۳۱۰ میلی��ون وون کره جنوبی با نرخ دولت��ی به واردکنندگان اختصاص 

یافته است.
همچنی��ن بانک مرکزی در همین م��دت ۱۹8 میلیارد و 8۹۷ میلیون 
روپیه هند را با نرخ دولتی به واردات اختصاص داده و ۹۷ میلیارد و ۶۳۵ 

میلیون روبل روسیه نیز به متقاضیان ارز دولتی داده شده است.
تأمین ارز دولتی برای واردات از سوی بانک مرکزی برای دینار عراق ۵۴ 
میلیارد و ۲۰۷میلیون و برای یوان چین ۴۳ میلیارد و ۲۹۵ میلیون بوده 
اس��ت که این دو کشور براس��اس آمار گمرک ایران از بزرگ ترین شرکای 

تجاری کشورمان در این مدت بوده اند.
۳۱ میلی��ارد و ۱۲۲ میلیون ی��ن ژاپن و ۱۰ میلیارد و ۴8۷ میلیون لیر 
ترکیه نیز در طول این یک سال با نرخ دولتی در اختیار واردکنندگان قرار 

گرفته است.
تأمین ارزهای دیگری نیز از سوی بانک مرکزی به صورت محدود انجام 
شده که شامل ۱۰۳ میلیون و 8۴۲ هزار درهم امارات، ۳۷ میلیون و ۷۷۰ 
هزار ریال عمان ۱8۱ میلیون و ۹۱ هزار فرانک سوئیس و 8۳۵ هزار کرون 

دانمارک می شود.
تأمین دالر و یوروی دولتی برای واردات

دالر و یورو در حال حاضر به عنوان مهم ترین ارزهای کش��ور ش��ناخته 
می شوند، اما با وجود تأمین ۱۲ میلیارد و ۹۶۶ میلیون یورو با نرخ دولتی 
برای واردات در طول مدت مذکور، رقم تأمین دالر دولتی تنها ۶میلیون و 

۶۷۰ هزار دالر بوده است.
این ارقام نش��ان می دهد که واردات ایران در سال گذشته بیشتر بر پایه 
ارزهای دیگری به جز دالر انجام ش��ده و رقم دالر تامین شده برای واردات 

نسبت به سایر ارزها قابل توجه نیست.
ب��ا این ح��ال مهم ترین نکته در ارائه ارز دولتی ب��ه واردکنندگان این 
است که اگر قرار است با اختصاص ارز دولتی به کاالهای اساسی، قیمت 
این کاالها مانند س��ایر کاالها رشد کند، چه نیازی به تأمین ارز دولتی 
برای واردات این کاالهاس��ت و ش��اید بهتر باش��د دولت در این شرایط 
اقتصادی کشور، یارانه ها را به شکل مستقیم تری به دست مصرف کننده 
برس��اند. به طور مثال کاالها با نرخ آزاد وارد ش��وند و دولت با نرخ آزاد 
آنه��ا را از واردکننده خریداری ک��رده و پس از اعمال یارانه خود آنها را 
وارد ب��ازار کند، تا نه ش��ائبه ایجاد ران��ت در تخصیص دالرهای ۴۲۰۰ 
تومانی مطرح باش��د و نه سوءاس��تفاده های احتمالی از این ارزها توسط 

واردکننده و فروشنده.

چرا صادرکنندگان از طرح بانک مرکزی استقبال نمی کنند؟

بازی دو سر سود با دالرهای نیما
نماگربازارسهام

بازاری هیجانی همراه با صف های خرید
شاخص بورس سبز ماند

جو معامالت بازار س��هام همچنان هیجانی اس��ت و در روزهای اخیر شاهد 
رفتاری سینوسی در قیمت سهم ها و در نتیجه شاخص های بازار سرمایه هستیم. 
معامالت توده وار و فارغ از وضعیت تولید و فروش شرکت ها در این روزها سبب 
حرکت سینوسی شاخص های بازار شده است، چنانچه در روز دوشنبه بازار سهام 
با کاهش قیمت سهم ها مواجه بود، اما در روز سه شنبه قیمت ها صعودی شد و 
تعدادی از پاالیشی ها، پتروشیمی ها و همچنین فلزی ها بیشترین تأثیر را روی 

رشد بازار سرمایه داشتند.
به گزارش ایس��نا، همه اینها باعث شد تا ش��اخص کل نزدیک ۴۰۰۰ واحد 
رش��د کن��د و بار دیگ��ر کانال ۲۱۱ هزار واح��دی را پس گی��رد. در این روزها 
رفتارهای توده وار به ش��دت مشهود اس��ت؛ به طوری که در روزهای متعددی 
شاهد کانال شکنی نماگر اصلی بازار هستیم، اما در طرف مقابل بازار در روزهایی 
هم در جهت منفی حرکت می کند و در مجموع آنچه از داد و ستدها و نوسانات 
بازار برمی آید این است که معامله گران براساس عوامل بنیادی و تولید و فروش 
ش��رکت ها تصمیم نمی گیرند، بلکه معامالت بیشتر براس��اس جو روانی انجام 

می شود.
ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق به��ادار تهران همان طور که 
گفته ش��د نزدیک ۴۰۰۰ واحد رش��د کرد و تراز ۲۱۱ ه��زار و ۷۴۶ واحدی را 
به دس��ت آورد. س��هم های کوچک نیز در رش��د بازار نقش داشتند و توانستند 
به رش��د نماگر کمک کنند؛ به طوری که شاخص هم وزن هم جهت با شاخص 
کل توانس��ت ۱۳۴8 واحد افزایش یابد و تراز ۴۵ هزار و ۲۳۱واحدی را پش��ت 
سر بگذارد. شاخص آزاد شناور نیز با ۴8۷۲ واحد رشد تا رقم ۲۳۷هزار و ۳۰۰ 
واحدی باال رفت و ش��اخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب ۲8۷۱ و 8۲۳8 

واحد رشد کردند.
ش��رکت های پاالی��ش نفت اصفه��ان، پاالیش نف��ت بندرعب��اس و صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس جزو نمادهایی بودند که بیشترین تأثیر را روی افزایش 
شاخص های بازار گذاشتند؛ به گونه ای که هر کدام از آنها به ترتیب ۲۴۳، ۲۱۷ 
و ۲۱۲ واحد رش��د کردند. بانک ملت نیز پس از این نمادها تأثیر ۲۰۲ واحدی 

روی شاخص داشت.
اما پتروشیمی پردیس، پتروشیمی جم، ملی صنایع مس ایران و فوالد پارس 
و خوزس��تان سعی کردند ش��اخص های بازار سرمایه را در جهت منفی حرکت 
دهند؛ هرچند که در نهایت جریان بازار سبب شد تا شاخص کل رشد فزاینده ای 

را تجربه کند.
در گروه محصوالت شیمیایی، بیش��تر سهم ها افزایش قیمت داشتند و این 
گروه با حجم معامالت ۱۴۶ میلیون سهم و اوراق مالی مواجه شد، اما بانکی ها 
یک بار دیگر توانس��تند بیش��ترین حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص 
دهند؛ به طوری که حجم معامالت این گروه به ۱.۴ میلیارد سهم و اوراق مالی و 
ارزش آن به نزدیک ۲۳۰ میلیارد تومان رسید. در این گروه در برخی از سهم ها 

صف خرید تشکیل شد و کل تابلوی بانکی ها مثبت بود.
خودرویی ها نیز با رش��د اکثر س��هم ها مواجه ش��دند. در این گ��روه نیز در 
صف هایی با صف خرید مواجه بودیم. حجم معامالت این گروه به بیش از ۹۵۵ 
میلیون سهم و اوراق مالی رسید و ارزش معامالت بازار عدد ۱۵۰ میلیارد تومان 
را تجربه کرد. در گروه فرآورده های نفتی، کک و س��وخت هس��ته ای نیز شاهد 
رشد یکدست سهم ها بودیم؛ به طوری که بیشترین سهم های این گروه با بیش 

از ۴درصد رشد در قیمت پایانی مواجه شدند.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم ۱.۴۰۷میلیارد تومان رسید که این رقم 
ناشی از دست به دست شدن بیش از ۵.۲ میلیارد سهم و اوراق مالی بود. تعداد 

معامالت این بازار نیز عدد ۲8۴ هزار و ۳۶8 نوبت را تجربه کرد.
آیفک��س نیز با ۴8.۴۲ واحد افزایش تا رق��م ۲۵88 واحدی باال رفت. ارزش 
معامالت این بازار عدد ۶۳۱ میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم معامالت آن به 

۱.۴ میلیارد سهم و اوراق مالی رسید.

مرتضی ایمانی راد پاسخ داد
چرا طال با محاسبات دالری حباب دارد؟

مرتضی ایمان��ی راد، اقتص��اددان و تحلیلگر اقتصاد بین المل��ل در تازه ترین 
یادداشت اینستاگرامی خود به این سوال پاسخ داده که چرا طال در سال  جاری 
همواره با محاسبات دالری حباب دارد؟ به تعبیر ایمانی راد، امروز همه بخش های 
اقتصادی در بورس آمریکا قرمز بود. تنها بخش��ی که س��بز بود، طال بود؛ البته 
تعدادی از شرکت های بخش خدمات شهری هم مثبت بود. یکی از دالیلی که 
مدتی اس��ت روی نگهداری طال تاکید دارم، این است که طال چشم انداز خوبی 
در بازارهای جهانی دارد. به باور این اقتصاددان، افزایش دالر را هم در بازارهای 
داخل��ی در خودش ذخیره می کند و از همه مهم تر اینکه محدودیت های خرید 
و فروش دالر را هم ندارد. بی دلیل نیس��ت که امسال طال همیشه با محاسبات 

دالری حباب داشته است.
کدام حقوق ها از مالیات معافند؟

براساس قوانین مالیاتی، حقوق بازنشستگی و مستمری پایان خدمت، بازخرید 
خدمت، مستمری پرداختی به وراث، حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده 
نشده معاف از مالیات هستند. به گزارش ایسنا، براساس قوانین مالیاتی، درآمدی 
که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر )اعم از حقیقی یا حقوقی( در قبال 
تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام شده به 
طور نقد یا غیر نقد کسب می کنند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. با این 

حال برخی از انواع حقوق ها از شمول مالیات خارج هستند.
حقوق بازنشس��تگی، وظیفه و مس��تمری پایان خدمت، خس��ارات اخراج و 
بازخرید خدمت و وظیفه، مس��تمری پرداختی به وراث، حق س��نوات و حقوق 
ایام مرخصی استفاده نش��ده، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل، 
مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های 
ارزان قیمت س��ازمانی در خ��ارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد اس��تفاده 

کارگران قرار می گیرد، معاف از مالیات است.
همچنین وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خس��ارت بدنی و معالجه و امثال 
آن، عیدی ساالنه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت 
مالیاتی، خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در 

اختیار مأموران کشوری قرار داده می شوند از مالیات معاف هستند.
وجوهی نیز که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود با افراد تحت تکفل 
آنها مس��تقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد 
و مدارک مثب��ت پرداخت کند مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر 
مع��ادل دو دوازده��م معافیت قانونی درآمد حقوق پرس��نل نیروهای مس��لح 
جمهوری اس��المی ایران اعم از نظامی و انتظامی نیز از پرداخت مالیات معاف 
هستند. براساس قوانین مالیاتی مش��موالن قانون استخدامی وزارت اطالعات، 
جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و آزادگان معاف از مالیات هستند و 
۵۰درصد مالیات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر توسعه یافته نیز طبق 

فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود.

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

فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی، تکرار مداوم جمالتی نظیر »دنبال س��از و 
کار مالی بودن« از سوی مسئوالن اروپایی را گزاره ای تکراری و نخ نماشده خواند و 
درباره آخرین وضعیت س��ازوکارهای »اینستکس« و »ساتما« گفت: توپ در زمین 

اروپا است.
عبدالناصر همتی در پس��تی اینستاگرامی نوشت: »از حدود یک سال پیش اروپا 
دنبال یک س��از و کار مالی برای انجام تجارت با ایران بود تا اینکه باالخره س��ه ماه 
پیش آن را معرفی کرد. نزدیک دو ماه است ساز و کار متناظر با آن، تحت عنوان ساز 
و کار تجارت و تأمین مالی »س��اتما«، در تهران تأسیس و مدیران آن به اروپایی ها 
معرفی ش��ده اند. تکرار مداوم جمالتی نظیر »دنبال ساز و کار مالی بودن« از سوی 
مس��ئولین اروپایی، گزاره ای تکراری و نخ نماش��ده خواهد بود. ساده ترین کار برای 
عملیاتی کردن فعالیت ساز و کارهای »اینستکس« و »ساتما« برداشت نفت توسط 
ش��رکت ها و نهادهای اروپایی یا اعطای یک خط اعتباری به صادرکنندگان اروپایی 
برای ش��روع صادرات به ایران است. اگر نگران واکنش آمریکا در مورد نوع کاالهای 
صادراتی به ایران هستند، می توانند توانایی خود را با صدور کاالهای اساسی و دارو 

تست کنند. حال می توان گفت توپ در زمین اروپا است!«
اروپایی ها باز هم زمان می خواهند

در حال��ی که اروپایی ها بارها اعالم کرده اند که دنبال راه اندازی س��از و کار مالی 
با ایران هس��تند، هنوز این وعده محقق نش��ده است. با این همه، ایران برای تحقق 
وعده های آنها دو ماه زمان در نظر گرفته اما آنها در آخرین اظهارات شان چهار ماه 

زمان بدین منظور خواس��ته اند، حال آنکه رئیس کل بانک مرکزی از اروپا خواس��ته 
کارش را با صادرات کاالهای اساسی و دارو به ایران آغاز کند.

به گزارش ایسنا، پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت پارسال و بازگشت 
تحریم های این کش��ور علیه ایران، قدرت های اروپایی عضو برجام به حمایت از این 
قرارداد ادامه دادند. پس از این اتفاقات، کشورهای اروپایی ضمن حمایت از تصمیم 
ایران برای پایبندی به برجام از سیاست های یک جانبه آمریکا انتقاد و اعالم کردند 

که کانالی را برای تجارت کشورهای اروپایی با ایران راه اندازی خواهند کرد.
قول راه اندازی SPV تا آبان ماه

در ابتدا فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از راه اندازی کانال 
مالی موس��وم به SPV برای تجارت با ایران از آبان ماه س��ال گذش��ته خبر داد که 
طبیعتاً این اقدام محقق نشد. پس از آن پایان سال ۲۰۱8 میالدی دومین تاریخی 

بود که برای راه اندازی این کانال اعالم شد و باز هم قول اروپایی ها قول نبود.
در نهای��ت اروپایی ه��ا حدود س��ه ماه پی��ش، از راه اندازی یک س��از و کار مالی 
برای تجارت با ایران خبر دادند و در همین راس��تا ش��رکتی با عنوان »اینستکس« 
)INSTEX( به میزبانی فرانس��ه، مدیریت آلمان و نظارت انگلیس ثبت و از ایران 
نیز خواسته شد تا شرکت متناظر آن را در ایران به ثبت برساند. این کار حدوداً یک 
ماه پس از اعالم اروپایی ها انجام ش��د و ش��رکت »ساتما« به عنوان شرکت متناظر 

اینستکس در ایران به ثبت رسید، اما عماًل این کار نیمه تمام ماند.
خرده فرمایش های اروپا

 FATF در دوره ای اروپایی ه��ا انجام تجارت با ایران را تلویحاً به پذیرش قوانین
توسط کشورمان منوط کردند و این در حالی است که این خواسته اروپایی ها اندک 
ارتباطی با برجام نداشت. البته برخی کارشناسان بانکی ایران بر این باورند که ایران 
بای��د دیر یا زود عضو FATF ش��ود و در صورتی که این اتف��اق نیفتد، بانک های 

اروپایی و نه دولت ها با بانک های ایران کار نخواهند کرد.
حال با گذشت دو ماه از ثبت شرکت »ساتما« در ایران، هنوز خبری از همکاری 
اروپایی ها در راستای این ساز و کار مالی نیست و این در حالی است که آمریکا نیز 
با عدم تمدید معافیت های خرید نفت از ایران به دنبال کاهش درآمدهای کشورمان 

و تحت فشار اقتصادی قرار دادن دولت و مردم ایران است.
از این رو، عمل کردن اروپایی ها به قول ش��ان اکنون بیش از هر زمان دیگری در 
اولویت اس��ت و برای اینکه این کش��ورها بدانند که صبر ایران در مقابل وعده های 
بی عمل اروپایی ها به سر آمده، ایران نیز ضمن توقف فروش اورانیوم غنی شده و آب 
سنگین، در بیانیه ای اعالم کرده است که »دو ماه به اروپایی ها برای تأمین مطالبات 
ایران به ویژه در زمینه های نفتی و بانکی فرصت داده می شود و در صورتی که این 
مطالبات تأمین نشود، ایران نیز مرحله به مرحله تعهدات خود را کاهش می دهد.«

با این حال و به گفته رئیس کل بانک مرکزی، اگر اروپایی ها نگران واکنش آمریکا 
در مورد نوع کاالهای صادراتی به ایران هس��تند، می توانند توانایی خود را با صدور 
کاالهای اساسی و دارو تست کنند؛ وضعیتی که به تعبیر همتی، می توان گفت توپ 

در زمین اروپاست!

INSTEX تا فروش کاالهای اساسی در SPV از فروش نفت در

رئیس کل بانک مرکزی: توپ در زمین اروپاست!
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تعیین روش قیمت گذاری در سایت ها تا چند روز آینده
تعلل اتحادیه خودرو در اعالم قیمت

س��خنگوی اتحادیه کس��ب و کار های مجازی گفت نحوه قیمت گذاری بر 
روی قیمت خودرو و مس��کن با انجام برنامه مشترک با اتحادیه ها طی چند 
روز آین��ده صورت خواهد گرفت. رضا الفت نس��ب در گفت وگو با خبرگزاری 
میزان، درخصوص آخرین ش��رایط نحوه قیمت گذاری خودرو در سایت های 
اینترنت��ی گفت: طبق صحبت ه��ای صورت گرفته قرار بر این ش��د اتحادیه 
خودرو قیمت ها را اعالم کند و یا طی پروس��ه ای قیمت ها از سمت اتحادیه 
تایید شود. وی با اشاره به اینکه نظر دادستانی و شورای عالی فضای مجازی 
بر نحوه قیمت گذاری از طریق همکاری با اتحادیه ها اس��ت، گفت: در بحث 
خودرو منتظر هستیم که از سوی اتحادیه قیمت ها مشخص شود که در این 

زمینه سازوکار نحوه ارتباط در حال تدوین است.
س��خنگوی اتحادیه کس��ب و کار های مجازی اظهار داشت: اعالم قیمت 
از س��وی اتحادیه چند روزی اس��ت که باید صورت می گرف��ت، اما با تعلل 
اع��الم قیمت از س��وی این اتحادیه رو به رو هس��تیم ک��ه در صورت عدم 
همکاری آنها قیمت های کف بازار مش��خص بوده که در این صورت اتحادیه 
می توانند روی قیمت ها اظهارنظر کند. الفت نسب درخصوص نظارت بر روی 
قیمت گذاری در حوزه مس��کن نیز عنوان کرد: در حال حاضر از قیمت های 
ثبت ش��ده از سوی وزارت مسکن در س��ایت این وزارتخانه استفاده شده که 
طی پیش��نهادی قرار بر این شد اس��تارت آپی آمار و اطالعات دقیق را برای 
مح��الت به دس��ت آورده و در نهایت قیمت های واقعی بر روی س��ایت های 
فروش اینترنتی قرار گیرد، که این پیش��نهاد نیز به عنوان اقدامی مش��ترک 
با اتحادیه امالک به دادس��تانی ارائه خواهد شد. سخنگوی اتحادیه کسب و 
کار های مجازی درخصوص زمان اجرای این طرح ها بیان کرد: اجرای دقیق 

هر دو حوزه نهایتا تا هفته آینده صورت خواهد گرفت.

مردم از سرمایه گذاری در بازار خودرو بپرهیزند
 قیمت  گذاری خودرو، اشتباه تاریخی دولت بود

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت مردم از ورود به بازار خودرو 
به قصد سرمایه گذاری بپرهیزند چرا که این بازار بین ۲۰ تا ۳۰درصد حباب 
دارد و اگر تالش دولت برای افزایش تولید به ثمر برسد، متضرر خواهند شد.

محمدرضا نجفی منش در گف��ت و گو با خبرنگار اقتصادی قدس آنالین، 
ضمن تأکید بر اینکه بورس و حوزه تولید خودرو منافع ملی را تأمین و ارزش 
سرمایه مردم را هم به نحو مطلوب حفظ خواهد کرد، ادامه داد: واقعیت این 
است که در یک سال گذشته آنها که به قصد سوداگری، خودرو پیش خرید 
کردند بین ۲۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان در هر خودرو س��ود بردند. متاس��فانه 
کس��ی که دالل است، منافع ش��خصی را بر منافع ملی ترجیح می دهد، اما 
چون قیمت ها در بازار خودرو به ش��دت حبابی است، توصیه می  کنیم فقط 
مصرف کنن��ده واقعی به آن ورود کند. وی ادام��ه داد: قیمت  گذاری خودرو، 
اش��تباه تاریخی دولت بود و وجود تفاوت فاح��ش بین نرخ کارخانه و بازار، 

حاشیه سودهای گزافی برای سوداگران فراهم آورده است.

سکهوارز

در حالی دپوش��دن کاغذهای وارداتی در بن��ادر، مناطق ویژه اقتصادی و اماکن 
گمرکی این روزها حاشیه ساز و در نهایت دستور خروج آن تا دو هفته آینده صادر 
شده است که ظاهرا جریان تخصیص ارز و تعیین تکلیف آن عامل اصلی دپوی کاال 
در بنادر بوده اس��ت؛ در این بین تاکنون از سمت واردکنندگان اظهاری به گمرک 
نش��ده است که برای ترخیص اقدام شود و به محض اظهار، حداکثر تا ۴8 ساعت، 

کاغذهای وارداتی از گمرک خارج خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، در روزهای اخیر دپوش��دن کاغذهای وارداتی در بنادر و عدم 
ورود آن به کش��ور موجب ایجاد بحث ها و اعتراضاتی در این رابطه شد؛ به طوری 
که از سوی وزارت ارشاد و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( گالیه هایی 
مطرح و تاکید بر این بود که باید س��ریع تر کاغذهای واردش��ده به گمرک اظهار 
و از بنادر و محوطه های گمرکی خارج ش��ود تا اینکه در نهایت روز گذش��ته بود 
ک��ه جهانگیری - معاون اول رئی��س جمهور - اعالم کرد ک��ه کاغذهای وارداتی 
انبارشده در بنادر و اماکن گمرکی ظرف دو هفته آینده به بازارهای مصرف عرضه 
خواهد شد. اما اینکه چرا در این مدت کاغذهای وارداتی در بنادر دپو شده و مانده 

موضوعی است که پیگیری آن از گمرک با توضیحاتی همراه شد. بر این اساس که 
کاالهای وارداتی به راحتی وارد بنادر و مناطق ویژه اقتصادی می شوند، اما تا زمانی 

که به گمرک اظهار نشده و امور قانونی آن انجام نشود وارد کشور نخواهند شد.
این در حالی است که در مورد کاغذ موضوع به تخصیص ارز و بالتکلیفی آن بر 
می گشته است؛ به گونه ای که در فروردین ماه و تا نیمه اردیبهشت ماه سال جاری 
مش��خص نبوده که سیاست ارزی در مورد کاغذ چگونه خواهد بود و آیا قرار است 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به روال گذش��ته به کاغذ اختصاص یابد یا اینکه دولت تصمیم 
می گیرد که کاغذ را از مش��موالن دالر ۴۲۰۰ تومانی حذف کند و محاس��بات آن 
را با نرخ نیمایی که تا دو برابر می رس��د، انجام دهد که در این حالت گمرک باید 
در چارچوب سیاس��ت ها و دس��تورالعمل های ابالغی هیات وزیران، وزارت صمت 
و بان��ک مرکزی مابه التفاوت نرخ ترجیحی و نیمای��ی را در هنگام ترخیص کاغذ 
دریافت می کرد. از این رو واردکننده نتوانستند فرآیند خرید را به طور کامل انجام 
دهند و کاالی خود را به گمرک اظهار و برای ترخیص اقدام کنند، چراکه باید بعد 
از تخصیص ارز حواله آن را برای فروش��نده ارس��ال و فروشنده نیز اسناد را به وی 

ارائ��ه تا بتوان��د آن را به گمرک اظهار کند، اما بالتکلیفی وضعیت ارز مانع از ادامه 
این فرآیند ش��ده و تا پیش از این نیز واردکنندگان کاغذهای دپوشده اظهاری به 

گمرک نداشتند.
اما بنابر اعالم گمرک، با توجه به اینکه دولت در تصمیم اخیر خود وضعیت ارز 
کاغذ را مش��خص و اعالم کرد که همچنان ۴۲۰۰ دریافت می کند، در صورتی که 
فرآیند انجام و به گمرک اظهار ش��ود، نهایت تا ۴8 س��اعت بعد، محصول به روال 

قانونی خارج می شود و به جریان بازار خواهد رسید.
گفتنی اس��ت کاغذ از جمله کاالهایی بود که در چند سال گذشته از ارز دولتی 
اس��تفاده کرده و حتی سال ۱۳۹۷ که سیاس��ت ارزی دولت تغییر کرد و به مرور 
اختصاص ارز دولتی با نرخ ترجیحی )۴۲۰۰ تومانی( فقط برای کاالهای اساس��ی 
بود، کاغذ همچنان در رده دریافت کنندگان قرار داشت، ولی در سال جاری وضعیت 
چندان مشخص نبود، چراکه دولت تصمیم داشت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کاالها 
غربالگری کند، اما آنچه اخیراً در جلسه بین مدیران مربوطه مقرر شد این بود که 

ارز مورد نیاز واردات کاغذ همچنان مانند سایر کاالهای اساسی تأمین شود.

به گفته یک فعال معدنی، تحریم جدید آمریکا موضوع تازه ای نیست که بخواهد 
چندان بر عملکرد فعاالن این حوزه تاثیرگذار باش��د و برعکس س��بب خیر شد تا 

مسئوالن کمی بیشتر به فکر باشند تا از محدودیت های داخلی بکاهند.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی در گفت وگو با ایس��نا، 
اظهار داشت: قطع به یقین تولیدکنندگان و صنعتگران ما راه حل هایی برای دورزدن 

تحریم ها دارند که می تواند اثرات این محدودیت ها را به حداقل برساند.
وی افزود: تحریم فلزات یک وجه خوبی هم داشته است. سال هاست که مدیران 
دولتی ما بیش��تر از تحریم ها، بر صنعت کش��ور و در حوزه معدن، محدودیت ایجاد 
کرده ان��د. همیش��ه دو مدل تحریم در بخش معدن وجود داش��ته اس��ت. عالوه بر 
تحریم های خارجی که ش��امل همه بخش های صنعت می شود، تحریم های داخلی 

نیز بعضاً دست و پاگیرتر عمل کرده اند.
 کام��ران وکیل ادامه داد: یک روز حقوق دولتی را بدون در نظر گرفتن قوانین و 

دستورالعمل، اضافه کردند، عوارض صادراتی در نظر گرفته شد و روز دیگر مالیات بر 
صادرات، لذا تحریم چندان واژه ناآشنایی برای فعاالن معدنی نیست. در حال حاضر 

تحریم های خارجی ایجاد شده که می توان برای آن راهکارهایی در نظر گرفت.
وی ابراز امیدواری کرد که این بار نیز حتماً راهکارهایی تدوین می شود تا معدن 
کش��ور و اشتغال های وس��یعی که در سراسر کشور از بابت آن وجود دارد؛ کمترین 
آس��یب را بپذیرد. دبیر اتحادیه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان مواد معدنی ادامه 
داد: م��ا از صحبت های ترامپ خیلی نمی ترس��یم، اما زمان��ی که در داخل قوانینی 
تصویب می شود که تمام تجار را مختل می کند؛ نگران کننده است. فعال معدنی که 
مایحتاج معدن خود را با دالر ۴.۲۰۰تومان تهیه می کند، چطور می تواند محصول 
خود را با دالر ۹۰۰۰ تومانی صادر کند و به سامانه نیما برگرداند. واحد معدنی که 
بخواهد دالر خود را به س��امانه نیما برگرداند، با توجه به هزینه های دالر ۱۴ هزار 
تومانی، در حقیقت ورشکس��ته است و اگر تعطیل کند بهتر است. وی افزود: سال 

۹۱-۹۰ هم از این دس��ت اتفاقات افتاد. کش��تیرانی ها تحریم کردند، کانتینر برای 
مقصد چین نبود و قیمت آن یک دفعه چندین برابر ش��د، اما فعاالن توانس��تند با 
در نظ��ر گرفتن راهکارهای مختص خود از بح��ران عبور کرده و محدودیت ها را به 

فرصت تبدیل کنند.
وکیل اظهار کرد: تحریم��ی که پنج روز پیش رئیس جمهور آمریکا علیه بخش 
معدن و صنایع معدنی ایران اعالم کرد بیش��تر یک اقدام نمادین از س��وی آمریکا 
در حوزه هایی همچون فوالد، مس و آلومینیوم اس��ت، چرا که در زمانی که آمریکا 
رس��ماً خروج خود را از برجام اعالم کرد، فلزات اساس��ی ایران از جمله فوالد، مس 
و آلومینیوم نیز در حوزه تحریم ها اعالم شد. در طول یکسال گذشته بخش فوالد، 
مس و س��نگ آهن ایران، رش��د صادرات خود را داش��ته اند و محص��ول خود را با 
راهکاره��ای منحصر خود در بازارهای مختلف با وجود تمام دش��واری ها به فروش 

رسانده اند.

تحریم صنایع فلزات کم اثرتر از محدودیت های داخلی است

شکر 3400 تومانی بدون محدودیت در حال عرضه است

 ترخیص تا 4۸ ساعت بعد از اظهار

گره کاغذی باز شد

صمت تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

به گفته معاون بازرگان��ی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
در ح��ال حاضر ش��کر در هم��ه میادین میوه و تره بار ش��هرداری و 
فروش��گاه های منتخب بدون محدودیت و ب��ا قیمت ۳ هزار و ۴۰۰ 
تومان در حال عرضه اس��ت و از نظر تأمین ش��کر کش��ور مشکلی 

نداریم.
به گزارش ایس��نا، عباس قبادی در حاش��یه جلس��ه اطالع رسانی 
س��تاد اقتصاد مقاومتی کشور با بیان این مطلب افزود: حجم زیادی 
از تقاضا برای ش��کر وجود داش��ت ک��ه از طری��ق همکاران مان در 

بازرگانی دولتی تأمین شد.
وی ب��ا بیان اینکه به اندازه کافی واردات ش��کر خام انجام ش��ده 
اس��ت، تصریح کرد: تولید داخل نیز شروع شده است و تا چند روز 

آینده چغندرهای پاییزی به کارخانجات تحویل داده می شود.

چهارشنبه
25 اردیبهشت 1398
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کوین سیس��تروم موسس شبکه اجتماعی اینستاگرام در سال ۲۰۱۰ 
اس��ت که پ��س از موفقیت چش��مگیر آن تنها پس از دو س��ال با رقم 
فوق العاده یک میلیارد دالر توس��ط فیس بوک خریداری ش��د. موسس 
اینستاگرام از همان دوران نوجوانی عالقه شدیدی به عرصه کامپیوتر و 
طراحی برنامه های مختلف داش��ته و همواره به دنبال یادگیری بیش تر 
در این زمینه بوده است. با این حال وی رشته دانشگاهی کامال متفاوتی 
را انتخاب کرده و مدرک مدیریت را از دانش��گاه استنفود دریافت کرده 
اس��ت. وی در کارنامه خود س��ابقه کار در ش��رکت گوگل را نیز دارد و 
همواره ایده س��اخت ش��بکه اجتماعی جدیدی را در ذهن خود داشته 
اس��ت. نتیجه این امر س��اخت ش��بکه اجتماعی بوربن بوده که محیط 
کارب��ری جذابی را نداش��ته و مورد اس��تقبال قرار نگرف��ت. با این حال 
تجربیات به دست آمده از این اقدام باعث شد تا وی بتواند پس از مدتی 
اینستاگرام را طراحی و عرضه کند که به سرعت به محبوبیتی فوق العاده 
دس��ت پیدا کرد. درواقع با توجه به نرخ رش��د فوق العاده این ش��بکه و 
حض��ور اف��راد و برندهای مختل��ف در آن، باید آن را مهم ترین ش��بکه 
اجتماع��ی حال حاضر جهان تلقی کرد. در این رابطه آقای سیس��تروم 
به خوبی به عدم توجه ش��بکه ها به اهمیت به اش��تراک گذاشتن تصویر 
پی برده و تالش کرده اس��ت تا شبکه ای با محوریت ارسال عکس و در 
اختیار قرار دادن امکانات متنوع در این زمینه، ارائه کند. در این راس��تا 
او مدتی را نیز به یادگیری اصول و قواعد عکاسی پرداخته تا بهتر با این 
حوزه آشنا شود. وی حتی پس از خریداری این شبکه توسط فیس بوک 
از کار خ��ود کنار نرفته و همچنان به عنوان مدی��ر این برند به فعالیت 
خود ادامه می دهد. با توجه به توضیحات ارائه ش��ده، در ادامه به بررسی 

۱۰ راز موفقیت از زبان خالق اینستاگرام خواهیم پرداخت.
1-به دنبال عالقه خود باشید 

تص��ور این امر که فردی بتواند در ح��وزه ای که ابدا به آن عالقه ای ندارد 
موفق ظاهر شود، کامال دور از ذهن خواهد بود. درواقع هنگامی که بخواهید 
کاری جدید را انجام داده و در حرفه خود بهترین باشید، بدون شک محتمل 
س��ختی های بسیاری خواهید شد که در صورت عدم انگیزه کافی، قادر به 
ادامه دادن راه خود و تحمل مشکالت نخواهید بود. به همین خاطر توصیه 
می ش��ود تا از هم��ان دوران نوجوانی موارد مورد عالق��ه را پیدا کرده و در 
نهایت اولویت اولیه برای خود تعیین کنید. علت این امر به این خاطر است 
که شما برای رسیدن به سطحی باال در یک حرفه، نیازمند تمرکز و زمان 
کافی خواهید داشت که بدون شک این امر باعث خواهد شد تا رسیدگی به 
چند هدف به صورت همزمان تنها باعث شود تا قادر به رسیدن به باالترین 
سطح های ممکن نباشید. در نهایت نیز این امر که به دنبال رفع مشکل و یا 
کمبودی باشید، باعث خواهد شد تا بتوانید انقالبی را در عرصه کاری خود 
ایجاد کرده و مشتریان بسیاری را برای خود پیدا کنید. برای مثال عدم توجه 
به بخش ارسال عکس در شبکه های اجتماعی و افزایش روزافزون کیفیت 
دوربین های تلفن همراه در کنار تمایل ذاتی افراد برای ثبت و نمایش موارد 
مختلف، باعث ش��د تاآقای سیس��تروم به دنبال راهی برای اشتراک سریع 
عکس ها باش��د که با توجه بس��یاری نیز مواجه شد و همچنان با نرخ رشد 
فوق العاده ای همراه است. با این حال این شبکه خود را به سطحی محدود 
نکرده و همواره در نسخه های جدید خود امکانات متنوع تری را در راستای 
بهبود روند ارس��ال عکس، ایجاد کرده اس��ت. از جمله آخرین این امکانات 
می توان به قابلیت استوری اش��اره کرد که مورد استفاده روزانه بسیاری از 

کاربران قرار گرفته است.
2-از معجزه تمرکز عمیق غافل نشوید

در ابتدا این اپلیکیش��ن برای سیس��تم عامل آیفون عرضه ش��د و در 
مدت زمان کوتاهی به کاربران میلیونی دس��ت پیدا کرد. اگرچه معموال 
افراد تحت این ش��رایط ش��روع به انتشار نس��خه های مشابه برای سایر 
سیس��تم عامل ها می کنند، با این حال آقای سیستروم در اقدامی کامال 

هوشمندانه تمرمز خود را بر روی بهبود شبکه اجتماعی خود قرار داده 
و تالش کرده اس��ت تا سطح برنامه خود را افزایش دهد. همین امر نیز 
باعث شد که این برنامه در پایان سال ۲۰۱۲ به عنوان برترین اپلیکیشن 
س��ال آی او اس انتخاب ش��ود. وی پس از کس��ب این موفقیت و اعمال 
تغییرات الزم، نس��خه ای قدرتمند را برای س��ایر سیستم عامل ها عرضه 
کرد. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا در مس��یر خود همواره بر طبق 
اصول و برنامه ریزی عمل کرده و از تصمیم گیری بر روی احساس��ات و 

عملکردهای سریع و بدون دورنمای درست، خودداری کنید. 
3-همواره به دنبال تقویت مهارت های خود باشید 

تحت هیچ ش��رایطی نباید به س��طحی مش��خص قانع باشید و خود 
را دارای مه��ارت کافی تلقی کنید. درواقع ب��ا توجه به جهان امروز که 
س��رعت رشد علم بسیار سریع اس��ت، الزم است تا برنامه ریزی مداومی 
برای افزایش مهارت ها در زمینه کاری خود داشته باشید. در این رابطه 
تنها تحصیالت دانشگاهی را ضامن موفقیت تلقی نکرده و خود به دنبال 
کس��ب دانش های مدنظر باش��ید. برای مثال آقای سیستروم اگرچه در 
زمینه کامپیوتر در دانشگاه تحصیل نکرده و هیچ مدرکی در این زمینه 
ندارد، با این حال اشتیاق وی به یادگیری در این عرصه و تمرین و تکرار 
مداوم، در نهایت باعث شد تا به جایگاهی دست پیدا کند که بسیاری از 
افراد خبره در این زمینه، موفق به کسب آن نشده اند. نخستین فعالیت 
کاری او نیز در زمینه فروش محصول در ش��رکت گوگل بوده اس��ت که 
وی در این رابطه عنوان کرده است که این مرحله از زندگی به او کمک 
کرده است تا در زمینه تکنیک های فروش نیز به مهارتی مناسب دست 

پیدا کند که در هدف اصلی او تاثیر بسزایی را داشته است.
4-به دنبال تیمی کوچک برای خود باشید 

جال��ب اس��ت بدانید که اینس��تاگرام کار خود را با تنه��ا ۱۳ کارمند 
آغاز کرد که تعجب بس��یاری را برای همگان به همراه داش��ت. درواقع 
تص��ور رایج باعث می ش��ود تا اغلب افراد تصور کنن��د که تعداد بیش تر 
نیروی انسانی، یک مزیت بوده و به افزایش محدوده عملکردی و توانایی 
شرکت کمک بسیاری را خواهد کرد. این امر در حالی است که شما در 
صورتی که هدفی مشخص را داشته باشید، می توانید به خوبی نیازهای 
خود را شناس��ایی کرده و از هزینه های غیرضروری خودداری کنید. این 
امر خصوصا برای برندهای نوپا یک مزیت بوده و باعث می شود تا بتوانند 
هزینه خود را صرف موارد مهم تر کنند که امکان رش��د س��ریع را برای 

آنها به همراه خواهد داش��ت. در این رابطه فراموش نکنید که مدیریت 
یک تیم چند صدنفری امری کامال دش��وار بوده و باعث می شود تا روند 
انجام کارها بیش از حد طوالنی ش��ود. توجه داش��ته باشید که یک تیم 
کوچک از چابکی بیش��تری نیز برخوردار خواهد بود و این امر ش��ما را 
مجبور خواهد کرد که تنها به دنبال بهترین هایی باشید که قابلیت انجام 
چندین فعالیت را دارا هس��تند. در این راس��تا این امر را به عنوان اصل 
اس��تخدامی خود درآوری��د که تنها زمانی فردی جدی��د را به تیم خود 
اضافه کنید که با مش��کلی جدی مواجه هس��تید و این امر تنها گزینه 
پیش روی شما محسوب می شود. همچنین الزم است تا افراد استخدام 
ش��ده از اشتیاق کافی برخوردار باش��ند. در غیر این صورت در کار آنها 

پیشرفتی را مشاهده نخواهید کرد. 
 5-افکار بزرگ خود را با گام هایی کوچک همراه سازید 

آقای سیستروم همواره عنوان کرده است که وی به دنبال ایجاد راهی 
جدی��د برای ارتباط مردم و نحوه اش��تراک لحظه ها و موارد مورد عالقه 
افراد بوده اس��ت. این امر اگرچه یک آرمان بزرگ محس��وب می شود، با 
ای��ن حال وی برای عملی کردن ای��ده خود به دنبال بهترین موقعیت و 
امکان��ات نبوده و همواره اقدامات کوچک و پیوس��ته ای را در راس��تای 
هدف اصلی انجام داده اس��ت. با مقایس��ه نس��خه های اولیه این شبکه 
اجتماعی با آخرین ابدیت های آن به درس��تی این حرف و پیشرفت های 
فوق الع��اده آن پی خواهید برد. به همین خاطر نیز همواره س��خت ترین 
مرحله در ش��روع هر کاری همان گام نخس��ت محسوب می  شود و الزم 
است تا شجاعت انجام کاری متفاوت را داشته باشید. در نهایت نیز این 
امر یک مهارت مهم است که بتوانید هدفی بزرگ را به اقداماتی کوچک 
و قابل دس��ترس در مدت زمان کم تبدیل کنید. توجه داشته باشید که 
بدون توانایی در انجام این کار، ش��ما هیچ گاه نمی توانید مس��یر را برای 

رسیدن به اهداف خود هموار سازید.  
6-کسب درآمد را اولویت اول خود ندانید 

هیچ تفاوتی نمی کند که در چه حوزه ای مش��غول به فعالیت هستید. 
ش��ما تنها زمانی می توانید به سودآوری فوق العاده دست پیدا کنید که 
موفق شده باشید تا نگاه مشتری را به سمت خود جلب کنید. به همین 
خاط��ر نیز ضروری اس��ت تا در ابتدا تمرکز خ��ود را تنها بر روی جذب 
مخاطب قرار داده و در این راه توجهی به میزان سود اولیه خود نداشته 
باشید. در نهایت نیز الزم است تا مخاطبان خود را در گروه های متعدد 

دسته بندی کرده و بیش ترین توجه را به افراد وفادار داشته باشید. بدون 
ش��ک با این اقدام درآمد شما به س��طحی فراتر از حد تصور نیز خواهد 
رس��ید. به همین خاطر نیز الزم است تا میان سودی فراوان و بلندمدت 

با سودی کم و مقطعی، یکی را انتخاب کنید. 
7-گذشته کارآفرین ها را مورد توجه جدی قرار دهید 

از جمل��ه دالیلی که باعث می ش��ود تا اف��راد از دنبال کردن رویاهای 
خود منصرف شوند این اس��ت که آنها وضعیت حال حاضر برترین های 
ح��وزه مدنظ��ر خود را مورد توجه قرار داده و این امر باعث می ش��ود تا 
تصور کنند که عمال شانس��ی برای رس��یدن به سطحی مشابه و یا فراتر 
از آن ندارن��د. این امر در حالی اس��ت که افراد موف��ق در طول زندگی 
خود با شکست ها و س��ختی های متعددی مواجه شده و در ابتدا فردی 
کامال معمولی درس��ت به مانند س��ایرین بوده ان��د. در این رابطه کوین 
سیس��تروم نیز برای رس��یدن به جایگاه حال حاضر خود چندین سال 
را صرف مهارت اندوزی ک��رده و در این راه برای برندهایی نظیر گوگل، 
مایکروسافت و ادئو که بعدها نام توییتر را برای خود انتخاب کرده، کار 
کرده است. همچنین وی اس��تارت آپ های دیگری را نیز تاسیس کرده 
که با شکست مواجه شده اند. به همین خاطر در مواجهه با هر کارآفرین 
و فرد موفقی، الزم اس��ت تا گذش��ته آن را نیز مورد توجه قرار دهید و 
هی��چ گاه خود را ناتوان تلقی نکنید. بدون ش��ک ب��ا تالش تمامی نقطه 
ضعف های ش��ما به نقاط قوت تبدیل خواهد شد. با این حال در صورتی 
که به دنبال موفقیتی یک شبه باشید، بدون شک عمر خود را در رویایی 

غیرحقیقی سپری خواهید کرد. 
۸-از اعمال تغییرات واهمه ای نداشته باشید 

قبل از ایده اینستاگرام، سرویس بوربن معرفی شد که بیش تر به یک 
اپلیکیشن مکان یابی ش��بیه بود. با این حال آقای سیستروم به درستی 
موفق ش��د تا تغیی��رات الزم را بر روی ایده های خ��ود انجام داده و در 
نهایت اینس��تاگرام را خلق کند. به همین خاطر ضروری است تا در هر 
مرحله ای بتوانید مش��کالت را شناسایی کرده و تغییرات الزم را اعمال 
کنید. در این رابطه این امر که بتوانید تش��خیص دهید که چه مواردی 
ب��رای ش��ما کاربردی تر خواهد ب��ود نیز کمک خواهد ک��رد تا خروجی 

کامل تری را داشته باشید. 
9-دایره روابط خود را گسترش دهید 

در نخس��تین س��اعت های عرض��ه اینس��تاگرام، سیس��تم دانلود این 
اپلیکیش��ن با مشکل مواجه شد. بدون ش��ک طوالنی شدن این مشکل 
تاثیر منفی بسیاری را می توانست به همراه داشته باشد. با این حال وی 
طی تماس هایی که با دوستان خود داشت، در نهایت موفق شد تا فردی 
را برای برطرف کردن مش��کل خ��ود بیابد. همچنین این تماس ها باعث 
ش��د تا اطرافیان وی از ایده به اجرا درآمده او ش��گفت زده شده و اقدام 
به س��رمایه گذاری بر روی آن کنند. این امر به خوبی نشان می دهد که 
در راس��تای کسب موفقیت الزم است تا دوستان زیادی را در کنار خود 

داشته و از روابط اجتماعی مطلوبی برخوردار باشید. 
10-نام برند باید معرف عملکرد و هدف آن باشد 

بدون ش��ک انتخاب نام تجاری درس��ت، یکی از گام های بسیار مهم 
برای رس��یدن به موفقیت محسوب می ش��ود. درواقع یکی از اشتباهات 
آق��ای سیس��تروم در طراحی قبلی خود این بوده اس��ت ک��ه نام بوربن 
اب��دا عملکرد و هدف از س��اخت ای��ن برنامه را تش��ریح نکرده و همین 
امر باعث می ش��ود تا مخاطب قبل از دانلود و اس��تفاده از آن هیچ گونه 
پیش زمینه ای را نداش��ته باشد. با این حال اینستاگرام ترکیب دو کلمه 
Instant Camera و Telegram اس��ت که ب��ه معنای ارائه تصاویر 
با قابلیت به اش��تراک گذاری س��ریع است. راز س��رعت باالی بارگذاری 
تصاوی��ر در این ش��بکه نیز کاهش حجم تصاویر اس��ت که س��رعت به 
اش��تراک گذاری را با افزایشی چش��مگیر مواجه ساخته است. به همین 
خاط��ر نیز الزم اس��ت تا در انتخاب نام و لگو ش��رکت خود، به هدف و 

کارکرد محصوالت توجه داشته باشید. 
knowstartup :منبع
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در بخش پیش��ین به هفت مورد از ایده ه��ای جذاب برای تولید محتوای 
شبکه های اجتماعی پرداختیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

• پست های فصلی
برای تولید محتوای ش��بکه های اجتماعی خود عکس، پست و ویدئوهای 
مناس��بتی با وقایع پیش رو تهیه و منتش��ر کنید. برای مثال، چه طراحی 
س��ایتی برای عید نوروز داشته باش��یم؟ از چه قالبی برای اینستاگرام خود 
برای محرم استفاده کنیم تا مخاطبین بیشتری جذب کنیم؟ برای زمستان 

پیش رو چگونه درصد فروش محصول خود را افزایش دهیم؟
• پخش مکالمه زنده

بعض��ی از ش��بکه های اجتماعی نظی��ر فیس بوک و اینس��تاگرام، قابلیت 
ویدئوی زنده دارند. محتواهای بصری برای مخاطبان بسیار جذاب هستند. 
با استفاده از اینگونه محتوای شبکه های اجتماعی، مباحث مفید و کاربردی 

راه انداخته و مخاطبین بیشتری جذب کنید.
• استوری گذاشتن

با حجم محتواهای زیادی که هر لحظه در ش��بکه های اجتماعی کاربران 
تولید می ش��ود، نش��ان دادن محت��وای خودتان به کاربران یک کار بس��یار 
مش��کل اس��ت. استوری گذاشتن در ش��بکه های اجتماعی، یک کار عاقالنه 
برای نش��ان دادن محتوای تان به مخاطبین اس��ت. سعی کنید استوری های 
خود را جالب و خالقانه تولید کنید تا دفعات بعدی نیز مخاطبین مش��تاق 

به دیدن آن باشند.
• عکس های جالب

ش��وخ طبعی همیشه یک راه بسیار مناس��ب برای جلب توجه مخاطبین 
اس��ت. عکس های جالب و خنده دار نیز از این قاعده مس��تثنی نیس��تند. از 
اب��زاری نظیر Post Planner برای پیدا کردن انواع محتوای ش��بکه های 
اجتماعی که به تازگی محبوب شده اند می توانید استفاده کنید. شوخ طبعی 

همیشه نتیجه  مثبتی بر جای می گذارد.
• عکس های شخصی و ویدئو

ب��ا منتش��رکردن تع��دادی از عکس های ش��خصی خود در ش��بکه های 
اجتماعی تان، اجازه دهید که مخاطبین ش��ما جنبه انسانی برند شما را نیز 
بشناس��ند. الزم نیست عکس های بسیار شخصی و خصوصی خود را منتشر 
کنید. همین که کاربران بدانند شما که هستید و پشت شبکه های اجتماعی 

شما، چه کسی فعالیت می کند، کافی است.
• مسابقه عکس

از مخاطبی��ن خود بخواهید تا در م��ورد موضوعی خاص عکس بگیرند و 
برای ش��ما ارسال کنند. برای مثال، عکس از محصول خریداری شده از برند 
ش��ما در دفتر کارش��ان. به آنها بگویید که عالوه بر بازنشر دادن آن عکس 
در صفح��ه  خود، به بهتری��ن عکس نیز جایزه داده خواهد ش��د. باور کنید 

مشارکت مخاطبین در چنین پست هایی چند برابر خواهد شد.

• آمار و ارقام
آم��ار و ارقام مرب��وط به صنعت خود را با کاربران ت��ان به عنوان محتوای 
شبکه های اجتماعی در میان بگذارید. حتی اگر این آمار را به صورت عکس 

در بیاورید نیز برای شما یک امتیاز به حساب می آید.
• برگزیدن یک قطعه  کوچک از مطالب وبالگ

پست گذاش��تن از لینک آخرین مطلب وبالگ ت��ان احتماال بازدید باالیی 
نخواه��د گرفت. به جای آن، ی��ک قطعه از مطلب وبالگ خود را به صورتی 
بسیار جذاب و گیرا، با یک عکس بسیار مناسب به عنوان محتوای شبکه های 
اجتماعی خود اس��تفاده کنید. در این پس��ت لینک و آدرس مطلب تان در 
وب س��ایت را نیز اضافه کنید. در این صورت اگر مطلب گیرا باشد، کاربران 
با مراجعه به س��ایت، ادامه  آن را دنبال خواهند کرد. پس برای دعوت کردن 
کاربران به وب سایت خود از طریق شبکه های اجتماعی تان، تمام سعی خود 

را بر روی تولید محتوای شبکه های اجتماعی باکیفیت باال به خرج دهید.
• نظرسنجی

هر چند وقت یکبار یک نظرسنجی در مورد محصوالت خود در شبکه های 
اجتماعی از مخاطبین داشته باشید. شما می توانید راهی ساده برای این کار 

انتخاب کنید. برای مثال، عکس��ی طراحی کنید و چند محصول را کنار هم 
بگذارید. به عکس ها ش��ماره داده و خیلی س��اده از مخاطبین بخواهید یک 
عدد را انتخاب کنند و آن را زیر پست، تایپ کنند. این نظرسنجی هم برای 
گرفتن بازخورد مشتریان برای کسب و کار شما مفید بوده و هم برای اینکه 

پست شما بازدید بیشتری بخورد بسیار الزم است.
• اشارات غیرمستقیم

برای تحریک کردن کنجکاوی کاربران خود، اشاره ای به محصوالت جدید 
خود داش��ته باشید. الزم نیس��ت همه  جزییات را بیان کنید. کافی است تا 
با جمالتی ش��گفت آور، توجه آنها را به محتوای ش��بکه های اجتماعی خود 
جلب کنید. برای مثال، یک شرکت تولید روغن های گیاهی با نوشتن جمله  
»دیگر از چین و چروک خبری نیس��ت، محصول جدیدی در راه است«، به 
راحتی می تواند توجه مخاطبین را به خود جلب کند. باید در رابطه با کسب 

و کارتان، بهترین جمالت را انتخاب کرده و به کار ببرید.
• پست هایی با مضمون »جای خالی را پر کنید«

یک روش قدیمی اما کارآمد! یک س��وال ساده طراحی کنید و از کاربران 
خود بخواهید تا جای خالی را برای ش��ما با کلمات مناس��ب پر کنند. این 

روش حتی از روش »س��واالت باز« نیز بهتر نتیجه می دهد، چراکه سریع و 
ساده پاسخ داده می  شوند.

• پست های پاسخ
گاه��ی برخی مباحث جنجالی در جامعه اتف��اق می افتد که اذهان عموم 
مردم را به خود جلب می کند. ش��ما هم در این مباحث تا جایی که به شما 
لطمه ای وارد نمی شود، شرکت کنید. دنبال کنندگان شما، دیدن این دست 
مکالمات باز و بی پروا را بسیار دوست دارند. نسبت به مسائل جامعه اهمیت 
نش��ان دهید و با مردم همدردی کنید. این کار باعث ایجاد ارتباط عاطفی 

شما با دنبال کنندگان شما خواهد بود.
• گواهینامه ها و رضایت نامه ها

اگ��ر پیامی تحت عنوان اب��راز رضایت، از طرف مش��تریان خود دریافت 
کرده اید، آن را قطعا در صفحات ش��بکه های اجتماعی خود انتشار دهید. از 
تعدادی از این پیام های رضایتمندی مش��تریان، یک ویدئوکلیپ تهیه کنید 
و به اشتراک بگذارید. این ویدئو بیش از چیزی که فکرش را بکنید، بازدید 

شما در صفحات شبکه های مجازی را افزایش می دهد.
• تصاویر متحرک

زمانی که محتوای ش��ما متحرک باشد، شانس بیشتری برای دیده شدن 
محتوای ش��ما وجود دارد. محتوای متحرک برای مخاطبین بس��یار جذاب 

است و طرفدار زیادی در شبکه های اجتماعی دارد.
• عکاسی زیبا از محصول

س��عی کنید عکس های زیبا، هنری و حرف��ه ای از محصوالت خود تهیه 
کنی��د و ب��ه عنوان محت��وای ش��بکه های اجتماعی خ��ود، در معرض دید 
مخاطبین قرار دهید. عکس های حرفه ای همیش��ه توجه مخاطبین را جلب 
کرده و آنها را ترغیب به خرید محصول می  کنند. اگر الزم اس��ت، از طریق 
نرم افزار فوتوش��اپ نیز رنگ و لعاب درخشان و خیره کننده به عکس بدهید 
ت��ا جذابی��ت آن را باال ببرد. عکس ها می توانند برای برند ش��ما توفان به پا 

کنند.
• حقایق جالب

ی��ک حقیقت در مورد صنعت یا آمار تصادفی در مورد محصول خود را با 
کاربران خود به اش��تراک بگذارید و با کلمه کلیدی خاصی آن را مش��خص 
کنید. این محتوای ش��بکه های اجتماعی را در غال��ب تصویر و عکس ارائه 

کنید.
فعالیت در ش��بکه های اجتماع��ی را جدی بگیرید. محتوای ش��بکه های 
اجتماعی در کنار محتوای وب س��ایت ش��ما، می توانند کسب و کار شما را 
به موفقیت برس��انند. فقط کافی اس��ت بر روی همه  جوانب تمرکز کنید. از 
کاره��ای رقبا ایده بگیرید. ایده ه��ا را در کار خود به صورت خالقانه به کار 

ببرید. بی شک نتیجه فوق العاده خواهد بود. 
uprock :منبع
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احداث بیش از 10 پروژه فاخر در باغستان
شهریار- جباری: رئیس کمسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهرباغستان ، از احداث بیش 
از ۱۰ پروژه ارزشمند طی سال جاری در این شهر خبرداد.علی جنگجو با بیان اینکه بودجه مصوب 
س��ال ۹8 ش��هرداری۱۰۰ میلیارد تومان می باشد ، اظهار داشت: تالش خواهیم کرد تا از این ۱۰۰ 
میلی��ارد ، ۶۱ درصد به احداث پروژه ه��ای عمرانی و ۳۹ درصد صرف هزینه های جاری گردد.وی 
ادامه داد: رویکرد نمایندگان مردم باغس��تان در پارلمان محلی و مجموعه ش��هرداری، برنامه ریزی، 
طراحی و س��اخت پروژه های مفید برای ش��هر هس��ت که در این راستا س��اخت ورزشگاه در مرکز 
ش��هر – ساخت درمانگاه در نصیر آباد – ساخت فرهنگسرا در مرکزشهر- ساخت سالن ورزشی در 
نصیر آباد- احداث زیر گذر باباس��لمان – تکمیل س��کوی زباله خیابان مروارید- س��الن ورزشی خادم آباد- پایانه مسافربری نصیر 
آباد- احداث کتابخانه در سطح شهر برای سال جاری دردستورکار شهرداری خواهدبود.جنگجو تصریح کرد: امیدواریم با همدلی، 
درایت و همت همه خدمتگزاران در شورای شهرو شهرداری باغستان ، بتوان خدمتی در خور شآن مردم خوب این شهر ارائه شود.

دکتر سقائیان نژاد شهردار قم درگذشت مادر شهیدان کلهری را تسلیت گفت
قم- خبرنگار فرصت امروز: دکتر س��ید مرتضی سقائیان نژاد درگذشت مادر شهیدان محمدتقی 
و مصطفی کلهری فرمانده گردان حضرت سیدالش��هداء)ع( از لش��کر۱۷  امام علی بن ابیطالب)ع( را 
تسلیت گفت. به گزارش شهرنیوز، متن پیام شهردار قم به این شرح است: انا هلل و انا الیه راجعون/// 
درگذشت حاجیه خانم »رقیه پور ویالن ابرقوئی« مادر شهیدان واالمقام محمدتقی و مصطفی کلهری 
فرمانده شجاع گردان حضرت سیدالشهداء)ع( از لشکر همیشه پیروز امام علی بن ابیطالب)ع( موجب 
تاس��ف و تاثر گردید.مادر این شهیدان واالمقام که از فرماندهان شجاع و دلیرمردان ایران اسالمی در 
دوران دفاع مقدس بودند، ۳۰ سال رنج دوری و فراق فرزندان را تحمل کردند و دعوت حق را لبیک 
گفتند.به راستی که مادران شهدا، نگین های ارزشمندی در تاریخ انقالب هستند که فرزندانی ایثارگر و از جان گذشته برای دفاع از 
اسالم و انقالب تربیت کردند و در مسیر حفظ انقالب و رشد اسالم از هیچ خدمتی فروگذار ننمودند.اینجانب ضمن تسلیت به مناسبت 
این ضایعه غم انگیز، به خانواده معّزز شهیدان کلهری و سایر بازماندگان، برای آن فقیده سعیده علو درجات و رحمت واسعه الهی و 
حشر با حضرت فاطمه زهرا)س( و فرزندان شهیدش و برای خانواده بزرگوار شهیدان و مردم والیتمدار قم مقدس صبر و اجر و سعادت 

اخروی از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم. دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد/شهردار قم

قدردانی فرماندار سوادکوه از کمک رسانی منطقه شمال به سیل زدگان
سـاری – دهقان : فرماندار س��وادکوه مازندران از تالش های مدیر و پرس��نل منطقه 
ش��مال در بازسازی مناطق سیل زده س��وادکوه قدردانی کرد.به گزاش خبرنگار مازندران 
و به نقل روابط عمومی ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه ش��مال، سعید 
یزدانی فرماندار شهرس��تان سوادکوه مازندران به پاس تالش های شبانه روزی پرسنل و 
مدیریت منطقه ش��مال برای کمک به بازسازی مناطق سیل زده سوادکوه، لوح تقدیري 
خطاب به ارسالن رحیمی مدیر منطقه شمال صادر کرد.خاطرنشان می شود پس از وقوع سیل روزهای فروردین امسال، با 
درخواس��ت فرماندار س��وادکوه و موافقت مدیر منطقه شمال یک دستگاه بولدوزر و یک دستگاه لودر به همراه چهار نفر از 
پرسنل منطقه در قالب دو تیم مجزا به مناطق سیل زده این شهرستان اعزام شدند.همچنین تیم های مسئولیت اجتماعی 
منطقه ش��مال در قالب گروه های مختلف با بکارگیری ماش��ین آالت راهس��ازی در مدت ۱۵ روز مسیر روستاهای ورکی - 
الجیم به طول ۱۲ کیلومتر، جاده روس��تایی الجیم – اَتو به طول چهار کیلومتر،  محور دسترس��ی به روس��تاهای مرگاو، 
قارن سرا، الجیم و اتو به طول 8 کیلومتر و جاده گل پل – سنگ بُن را به مسافت ۱۶ کیلومتر از گل و الی، تنه درختان 
و سنگ های ناشی از رانش  زمین تخلیه و برای استفاده مردم مهیا کردند.عالوه بر این اقدامات، محور تهران – شمال در 
محدوده گدوک تا پل س��فید برای رفاه مس��افران نوروزی با اس��تفاده از  گریدر و لودر برف روبی و از گل والی تخلیه، جاده 
روس��تاهای اوریم، س��رخ آباد و ارفع ده به مسافت ۳۰ کیلومتر از گل والی و ضایعات ناشی از رانش زمین عاری و عملیات 
الیروبی رودخانه تالر نیز اجرایی ش��د.عمل به مس��ئولیت اجتماعی و کمک به بازسازی خرابی های ناشی از سیل سوادکوه 
در حالی توس��ط منطقه ش��مال برای کمک به مردم و انبوه مس��افران نوروزی انجام ش��د که سیل به ۵۲ نقطه از خطوط 
لوله منطقه شمال نیز آسیب وارد کرده بود و تیم هایی از کارشناسان منطقه شمال به صورت شبانه روزی در حال ترمیم 

خرابی ها و کمک به تداوم فرایند انتقال فرآورده های نفتی بودند.

اخبار

ارومیه- رونق: در این جلسه که با حضور دو سرمایه گذار داخلی 
برگزار شد، روند سرمایه گذاری دو سرمایه گذار بخش خصوصی در 
حوزه تولید سیلیکون های جامد گریپ متالوژی در شهرک صنعتی 
خوی و تولید روغن های خاص در شهرک صنعتی شماره ۳ ارومیه 
مورد بررس��ی قرار گرفت. مدیر عامل ش��رکت ش��هرکهای صنعتی 
آذربایجان غربی با بیان اینکه این دو سرمایه گذار تمایل به سرمایه 
گذاری در س��رمایه گذاری در ش��هرکهای صنعتی آذربایجان غربی 
هس��تند، اظهار داشت: میزان س��رمایه گذاری اولیه هر کدام از این 
طرحها ۵۰ میلیون دالر خواهد بود.علی عبدلی با اشاره به اینکه این 
ش��رکت در نظر دارد در راس��تای تحقق رونق تولید و ایجاد اشتغال 
پایدار در اس��تان نس��بت به جذب س��رمایه گذاران بزرگ داخلی و 

خارجی اقدام نماید، گفت: از دیگر برنامه های این شرکت راه اندازی 
واحدهای نیمه فعال و راکد می باشد که در سالجاری نیز تاکنون ۶ 
واحد تولیدی به عرصه تولید مجدداً بازگش��ته اند.معاون هماهنگی 

امور اقتصادی و توس��عه منابع اس��تاندار آذربایجان غربی نیز در این 
جلسه با اش��اره به نگاه ویژه اس��تاندار آذربایجان غربی و مسئوالن 
اس��تان برای دعوت از سرمایه گذاران و حضور آنان در استان گفت: 
در استان آذربایجان غربی به دنبال آماده سازی بسترهای الزم برای 
س��رمایه گذاری هستیم و از مدیران دستگاه های اجرایی استان می 
خواهیم مسائل و مش��کالت پیش روی سرمایه گذاران در استان را 
ح��ل کنند.وی تس��ریع در واگذاری مجوز های الزم برای س��رمایه 
گ��ذاری را مورد تاکی��د قرار داد و افزود: مولفه زمان برای س��رمایه 
گذاران بس��یار ضروری و حیاتی اس��ت، بنابرای��ن تمامی مجوزهای 
الزم برای س��رمایه گذاری در اس��تان بای��د در حداقل زمان ممکن 

صادر گردد.

اهـواز- شـبنم قجاونـد: مدیرعامل ش��رکت ب��رق منطقه ای 
خوزس��تان با بیان اینکه بزرگترین ترانس های قدرت ساخت کشور 
به این ش��رکت تحویل داده ش��ده و در راه ش��بکه برق خوزس��تان 
هس��تند، تصریح کرد: ارزش س��رمایه گذاری خرید این ۶ دس��تگاه 
تران��س هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده اس��ت.محمود دش��ت بزرگ 
اظهار داش��ت: ترانس های خریداری شده از نوع ۳۱۵ مگا ولت آمپر 
ب��ا ولتاژ ۴۰۰ کیلو ولت هس��تند و بزرگتری��ن ظرفیت را در بخش 
ترانس های قدرت دارند و با توجه به شرایط آب و هوایی خوزستان 
و بر اس��اس موازین زیس��ت محیطی طراحی و ساخته شدند.وی با 
اعالم اینکه دیروز طی مراس��می با حضور اس��تاندار خوزس��تان در 

شرکت ایران ترانسفو زنجان ۴ دستگاه ترانس به این شرکت تحویل 
داده ش��د، بیان کرد: ترانس ها در مرحله بارگیری و حمل به سمت 

خوزس��تان هس��تند و به تواتر در ش��بکه نصب و برقدار می شوند.
مدیرعام��ل ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان مقص��د نصب و راه 
اندازی این ترانس ها را پست های ۴۰۰ کیلو ولت پیروزان، هاشمی 
و بقایی در اهواز و پست امیدیه اعالم کرد.دشت بزرگ برقدار شدن 
این ترانس ها را موجب پایداری ش��بکه برق خوزس��تان دانس��ت و 
افزود: نصب ترانس ها باعث پایداری انرژی در اس��تان می ش��ود و 
بدی��ن ترتیب کار انتقال برق به ش��بکه سراس��ری و دریافت از این 
شبکه س��هولت پیدا می کند و با کیفیت بیش��تری انجام می شود.
وی گفت: این ترانس ها برای اولین بار در کش��ور ساخته شدند و از 

خروج ۱۰ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری کرده است.

اصفهان- قاسـم اسـد: مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های 
بین المللی اس��تان اصفهان از برپایی شانزدهمین نمایشگاه قرآن 
و عت��رت به مدت هفت روز در این اس��تان خب��ر داد.به گزارش 
اداره رس��انه شرکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان، 
علی یارمحمدیان با اش��اره به اینکه تالش های بس��یاری برای هر 
چه باشکوه تر برگزار شدن ش��انزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت 
صورت گرفته اس��ت، گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 
طی ماه های گذش��ته، این نمایش��گاه از ۲8 اردیبهش��ت ماه آغاز 
می ش��ود و به م��دت هف��ت روز در محل برپایی نمایش��گاه های 
اس��تان واقع در پل شهرس��تان ادامه خواهد داش��ت.وی با بیان 
اینکه نمایش��گاه امس��ال رویکردهای ویژه ای را در حوزه قرآنی، 
مذهبی، فرهنگی و اجتماعی در دس��تور کار خود قرار داده است، 
اف��زود: ۱8۷ غرفه در نمایش��گاه قرآن و عترت امس��ال اصفهان 
حضور دارند و فعالیت های خود را در حوزه های مرتبط با قرآن و 

عترت به نمایش می گذارند؛ از جمله مهمترین فعاالن این عرصه 
می ت��وان به نهادها، ارگان ها، س��ازمان ها و تش��کل های مرتبط با 
قرآن و عت��رت، خیریه ها و مراکز عام المنفع��ه نام برد.مدیرعامل 
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با اشاره به اینکه 
یکی از ویژگی های مهم نمایش��گاه قرآن و عترت امس��ال نسبت 

به دوره های گذش��ته جدا ش��دن بخش های تجاری از بخش های 
فرهنگی و مذهبی اس��ت، تصریح کرد: نمایش��گاه قرآن و عترت 
امس��ال نسبت به دوره های قبل بس��یار تخصصی تر و باکیفیت تر 
ش��ده که نتیجه آن را در اس��تقبال مردم طی روزهای برگزاری 
ش��اهد خواهیم بود.وی به ارگان ها، نهادها و س��ازمان های حاضر 
در این دوره از نمایش��گاه اش��اره کرد و ادامه داد: دفتر تبلیغات 
حوزه علمیه قم در اصفهان، اداره کل اوقاف و امور خیریه، کمیته 
امداد امام خمین��ی)ره(، جامعه القرآن الکریم، مهد قرآن و مرکز 
رایانه ای حوزه علمیه اصفهان از مهمترین شرکت کنندگان حاضر 
در شانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به شمار می روند.

بر اس��اس این گزارش، عالقمن��دان به بازدید از این نمایش��گاه 
می توانند از س��اعت ۱۷ تا ۲۳ روزهای ۲8 اردیبهش��ت  تا س��وم 
خردادماه ۹8 به محل برپایی نمایش��گاه های بین المللی اس��تان 

اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

در چهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان انجام شد:

بررسی نحوه جذب دو سرمایه گذار بزرگ در شهرکهای صنعتی خوی و شماره 3 ارومیه

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد:

بزرگترین ترانس های قدرت خریداری شده در راه شبکه برق خوزستان

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان خبر داد:

برپایی نمایشگاه قرآن و عترت طی 7 روز در اصفهان

چهارشنبه
25 اردیبهشت 1398
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101 راهکار مدیریت زمان برای افزایش بهره وری در کار)1(

برای بسیاری از افراد، نحوه استفاده از زمان به معضلی همیشگی تبدیل شده و همین امر باعث می شود تا 
عملکردی متفاوت با انتظارات خود داشته باشند. این امر بدون شک فشار و استرس باالیی را برای شما به همراه 
داشته و در درازمدت حجم کارهای انجام نشده نیز به مشکلی بزرگ تبدیل خواهد شد. برای عدم گرفتاری در 
این وضعیت، استفاده از روش های مدیریت زمان ضروری است. اگرچه مقاالت متعددی در این زمینه منتشر 
شده است، با این حال معرفی تمامی روش ها و جامعیت در این رابطه، می تواند راهنمای عمل به مراتب بهتری 

برای افراد باشد. در همین راستا و در ادامه به بررسی ۱۰۱راهکار موجود، خواهیم پرداخت. 
1-از معجزه تنفس عمیق غافل نشوید 

بسیاری از افراد در طول روز خود با انواع فشارها مواجه هستند. تحت این شرایط در صورتی که تمرکز و آرامش 
کافی را نداشته باشید، بدون شک با مشکالتی جدی مواجه خواهید شد. در این رابطه از جمله راهکارهای ساده 
این است که تنفسی عمیق را داشته باشید. این امر به کسب آرامش سریع کمک بسیاری را خواهد کرد. همچنین 
نتایج آمارها نیز حاکی از آن است که این امر بر روی سالمت افراد نیز تاثیر بسزایی را خواهد داشت. به همین 
خاطر با توجه به اهمیت این موضوع بر روی افزایش تمرکز و آرامش برای پیگیری اهداف روزانه در ش��رکت، 
ضروری است تا نسبت به تعداد کافی تنفس عمیق خود در طول روز، اطمینان حاصل کنید. بدون شک این امر 
که سالمت شما کمتر دچار مشکل شود نیز منجر به کاهش نیاز به مرخصی و درگیر شدن با انواع مریضی ها 

خواهد شد و برنامه های کاری شما را نیز دچار مشکل و توقف های غیرمنتظره نخواهد کرد.
2-زمان بیشتری را به بررسی و برنامه ریزی برای اقدامات خود اختصاص دهید 

ی��ک ضرب المثل قدیمی وجود دارد که می گوید هم��واره دوبار اندازه گیری کرده و به یک باره اقدام به 
برش کنید. این امر به خوبی ضرورت برنامه ریزی و بررسی درست قبل از هر اقدامی را به اثبات می رساند. 
در موارد متعددی مش��اهده ش��ده است که افراد به دلیل ضعف در این رابطه، عمال مجبور به انجام دوباره 
یک فعالیت می ش��وند که زمان زیادی را از آنها اش��غال خواهد کرد. به همین خاطر نیز الزم است تا قبل 
از شروع هر اقدامی، نسبت به درستی تمامی موارد و مراحل انجام آن، اطمینان الزم را به دست آورید. 

3-از تماشای تلویزیون فاصله بگیرید 
اگر بخواهید وقت خود را صرف چند برنامه مش��خص تلویزیونی نیز کنید، بدون شک زمان زیادی را از 
دست خواهید داد. به طور میانگین افراد نزدیک به ۹ سال از عمر خود را صرف تماشای تلویزیون می کنند 
که عمال هیچ گونه جنبه آموزش��ی نداش��ته و پیش��رفتی را برای ش��ما به همراه نخواهد داشت. به همین 
خاطر نیز با فاصله گرفتن از آن، می توانید زمان بیشتری را برای پرداختن به کارهای مهم تر داشته باشید. 

4-ترتیب درستی در انجام کارهای خود داشته باشید
ریش��ه بسیاری از مشکالت افراد در زمینه انجام کارها و مدیریت زمان این است که عمال نمی دانند که 
ب��ه چ��ه صورت باید کارهای خود را انجام دهند. اگرچ��ه در این رابطه نظرات متعددی وجود دارد، با این 
حال بهترین حالت این اس��ت که در ابتدا به دنبال به پایان رس��اندن کارهای مهم تر باشید. علت این امر 
نیز به این خاطر است که با به پایان رسیدن ساعت کاری خود، این اطمینان را خواهید داشت که وظایف 
اصلی به پایان رس��یده اس��ت. حال اقدامات فرعی و کم اهمیت را می توانید در منزل و یا زمانی مناسب تر 
به پایان برس��انید. در نهایت نیز توجه داش��ته باشید که این امر که انجام کارها براساس میزان سختی هر 
یک باشد نیز تصوری کامال اشتباه بوده و میزان سختی انجام یک کار به معنای اهمیت بیشتر آن نیست. 

5-در برنامه کاری به میزان انرژی خود نیز توجه داشته باشید 
بدون شک میزان انرژی افراد در طول زمان های مختلف متفاوت بوده و در لحظات پایانی ساعت کار، به 
پایین ترین حد خود خواهد رس��ید. با این حال این امر در رابطه با افراد مختلف متفاوت بوده و به همین 
خاطر نیز گفته می ش��ود که هر فرد باید برنامه خاص خود را داش��ته باش��د. در این راستا این امر که در 
برنامه ریزی های روزانه خود به میزان انرژی موجود نیز توجه داشته باشید، بدون شک به انجام بهتر کارها 
کمک خواهد کرد. برای مثال می توانید پس از انجام یک کار دشوار، اقدامی کوچک و آسان را قرار دهید 
تا انرژی ش��ما تا حدی بازیابی ش��ود. به همین خاطر در برنامه ریزی خود تنها به نوع اقدام و مدت زمان 

انجام آن توجه نداشته باشید. 
ادامه دارد ...
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امروزه بازاریاب های فعال در زمینه ش��بکه های اجتماعی 
ابزارهای بس��یار متنوعی در اختیار دارن��د. از نرم افزارهای 
ویرایش متن و تصوی��ر گرفته تا برگزاری کنفرانس آنالین 
و خلق نمودارهای گرافیکی، همگی کار را برای بازاریاب ها 
س��اده کرده ان��د. چالش اصل��ی پی��ش روی بازاریاب ها در 
زمین��ه ابزارهای کمکی توس��عه س��ریع آنهاس��ت. به این 
ترتیب گاهی اوقات س��رعت باالی معرفی و توسعه ابزارها 
موجب عقب ماندگی بسیاری از بازاریاب ها می شود. یکی از 
ابزارهای تازه در دس��ترس بازاریاب ها سرویس استوری در 

بسیاری از پلتفرم های اجتماعی است. 
نخس��تین بار ش��بکه اجتماعی اس��نپ چت از س��رویس 
اس��توری رونمایی ک��رد. با ای��ن حال به زودی از س��وی 
فیس بوک و اینستاگرام نیز معرفی شد. این ابزار به کاربران 
ام��کان س��اخت و بارگ��ذاری کلیپ های کوتاه ی��ا تصاویر 
همراه ب��ا جلوه های ویژه منحصر به ف��رد را می دهد. نکته 
مهم درخصوص ناپدیدشدن استوری ها پس از گذشت ۲۴ 
ساعت اس��ت. به این ترتیب ماهیت استوری ناپایدار است. 
استوری درست مانند پست های معمولی است. با این حال 

فرمت منحصر به فرد آن در کنار ماهیت 
کوتاه مدت اش جلوه ای تازه بدان می دهد. 
در  اس��توری ها  از  درس��ت  اس��تفاده 
ش��بکه های اجتماعی چالش های زیادی 
برای برخی بازاریاب ها ایجاد کرده است. 
مهم تری��ن مس��ئله پی��ش روی برندها و 
بازاریاب ه��ا ش��یوه درس��ت اس��تفاده از 
اس��توری برای جذب مخاطب به حساب 
می آی��د. در حقیقت، برخ��ی از برندها به 
صورت دس��ته جمعی به فرمت اس��توری 
بی توج��ه هس��تند. بدون تردی��د چنین 
اقدام��ی بس��یار غیرمنطق��ی محس��وب 
می ش��ود. این اش��تباه وضعیت بازاریابی 
برنده��ا را ب��ا مش��کالت زی��ادی مواجه 
خواه��د کرد. دلیل آن نی��ز میزان باالی 

انتقال هیجان از طریق استوری است.
به راس��تی چرا استوری برای بازاریابی 
بسیار مهم است؟ در این مقاله به بررسی 
۱۰ دلی��ل عمده در ای��ن زمینه خواهیم 

پرداخت. 
1. مردم عاشق استوری هستند

اگرچه بس��یاری از م��ردم مهارت های 
زیادی در زمینه اس��تفاده از ش��بکه های 
اجتماعی ندارند، با این حال عالقه زیادی 
به بخش اس��توری پیدا کرده اند. براساس 

بررس��ی ای موسس��ه تبلیغاتی TechCrunch سرویس 
استوری یکی از بیشترین نرخ های رشد در میان کاربران را 
تجربه کرده است. به این ترتیب روزانه ۴۵۰ میلیون کاربر 
در واتس اپ، ۳۰۰میلیون در اینستاگرام و ۱۵۰ میلیون در 
فیس بوک به انتشار استوری می پردازند. بی شک این حجم 
از توجه به استوری در میان کاربران به معنای لزوم فعالیت 

بازاریاب ها با اتکا به آن است. 
2. استوری  بهترین موقعیت را دارد

افزایش محبوبیت اس��توری ها در می��ان کاربران موجب 
نمایش آن در بهترین موقعیت رابط کاربری اغلب پلتفرم ها 
ش��ده است. به عنوان مثال، در اینس��تاگرام نوار مخصوص 
نمایش اس��توری در باالی صفحه اصلی ق��رار دارد. به این 
ترتیب کاربران به عنوان نخس��تین المان با نوار استوری ها 
مواجه خواهند ش��د. ب��دون تردید این موقعیت نمایش��ی 
مطلوب تاثیر انکارناپذیری در توس��عه هرچه بیشتر بخش 
استوری دارد. همچنین ویژگی نمایش خودکار و پشت سر 
هم استوری ها برای کاربران زحمت انتخاب جداگانه را کم 
می کند. به این ترتیب معموال کاربران بیش از یک استوری 
را در زمانی اندک مشاهده می کنند. همه ما تجربه مشاهده 
چندین استوری پشت سر هم را داریم. این در حالی است 

که مطلب فوق در مورد مشاهده پست ها متفاوت است. 

3. استوری  فرصت درخشش برندمان را فراهم 
می کند

یک��ی از مزیت های کلیدی اس��تفاده از اس��توری ایجاد 
فرصتی طالیی برای درخشش برندمان است. این امر از یک 
نظر اهمیت باالی��ی دارد. در واقع، بازاریاب ها هنوز به طور 
کامل به سوی استوری جهت گیری نکرده اند، بنابراین برای 
برندهای نوآور هنوز میدان رقابت شلوغ نشده است. اندکی 
ایده پردازی در تولید محتوای استوری به سادگی برند ما را 
مش��هور خواهد کرد. وقتی اغلب بازاریاب ها مشغول تمرکز 
بر روی محتوای متنی و پس��ت ها هس��تند، توجه به بخش 
اس��توری مزیت باالیی برای برند ما به ارمغان خواهد آورد. 
ب��دون تردید در آینده رقابت بازاریابی و تبلیغات در بخش 
اس��توری ش��دیدتر خواهد ش��د. با این حال اکنون فرصت 
مناس��بی برای برندهای مختلف جهت کسب شهرت سریع 

و گسترده وجود دارد. 
4. استوری توجه افراد تاثیرگذار را جلب می کند

امروزه بسیاری از افراد تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی 
به استوری توجه ویژه ای دارند. با توجه به گزارشی از سوی 
موسس��ه Klear، اکنون نزدیک ب��ه ۳۳درصد از محتوای 
تبلیغاتی و دارای اسپانسر در فضای پلتفرم های اجتماعی از 
سوی افراد تاثیرگذار تولید می شود. نکته جالب اینکه اغلب 

چنین محتواهایی تحت فرمت اس��توری منتش��ر می شود. 
براس��اس پیش بینی ها، در س��ال ۲۰۱۹ رون��د توجه افراد 
تاثیرگذار به اس��توری ها بیشتر می شود، بنابراین به عنوان 
یک بازاریاب حرفه ای باید توجه بیش��تری به این سرویس 
نشان دهیم. چنین جهت گیری همکاری با افراد تاثیرگذار 

را بسیار ساده تر خواهد کرد. 
5. استوری مناسب سلیقه نسل جوان است

در حال��ی که بس��یاری از کاربران ش��بکه های اجتماعی 
عالقه مند به س��رویس استوری هس��تند، نسل جوان آن را 
بسیار کاربردی تر یافته است. ۷۳درصد از جوانان آمریکایی 
به طور مداوم در اس��نپ چت اس��توری بارگذاری می کنند. 
از ای��ن میان ۷۰درص��د نیز تجربه بارگذاری اس��توری در 
اینس��تاگرام را دارند. البته در این میان نس��ل میانسال نیز 
فعالیت جالبی داش��ته است. ۵۳درصد از افراد میانسال در 
آمریکا در اس��نپ چت و ۶۰درصد در اینس��تاگرام استوری 

می گذارند. 
6. استوری  بر روی اکنون تمرکز دارد

چ��ه چیزی اس��توری را از دیگر قالب ه��ای محتوایی در 
شبکه های اجتماعی متفاوت می سازد؟ براساس یک سنت 
قدیمی در میان بازاریاب ها، هر چیز ناپدیدشونده ای به درد 
تبلیغات نمی خورد. با این حال س��رویس اس��توری چنین 

ان��گاره قدیمی را به چالش کش��یده اس��ت. اگرچه ش��اید 
هنوز هم اس��توری گزینه عالی برای بازاریابی نباشد، با این 
ح��ال برای اعالم خبرهای ف��وری و رونمایی از رویدادهای 
نه چندان بزرگ مناس��ب به نظر می رسد. به عالوه، ماهیت 
ناپایدار اس��توری ها انتظارات مخاط��ب از کیفیت محتوا را 

نیز کاهش می دهد. 
7. استوری  به راحتی از طریق گوشی همراه خلق 

می شود
نخس��تین ش��بکه های اجتماعی ویژه رایانه های شخصی 
بودن��د. اکنون نیز ب��ا نگاهی ب��ه بس��یاری از پلتفرم های 
اجتماع��ی )فیس بوک، توییتر و یوتیوب( ریش��ه آنها را در 
رایانه های ش��خصی خواهیم یافت. سرویس استوری تقریبا 
نخستین سرویس کامال سازگار برای گوشی های هوشمند 
به حس��اب می آید. اسنپ چت با معرفی این سرویس جلوه 
و جای��گاه ویژه ای به کاربران گوش��ی های هوش��مند داد. 
جابه جایی در میان اس��توری ها نیز بس��یار راحت است. با 
کشیدن انگشت بر روی صفحه امکان نمایش استوری های 
بعدی یا قبلی وجود دارد. س��هولت رابط کاربردی استوری 
در پلتفرم های مختلف نق��ش انکارناپذیری در محبوبیتش 

ایفا می کند. 
۸. استوری هم طبیعی و هم تبلیغاتی است

س��رویس  بازاریاب ه��ا  از  بس��یاری 
اس��توری را بخش��ی ویژه برای توسعه 
طبیع��ی برنده��ا می دانن��د. ب��ا ای��ن 
ح��ال در اغلب ش��بکه های اجتماعی 
ام��کان پرداخ��ت هزین��ه تبلیغاتی به 
منظور نمایش بیش��تر استوری وجود 
با س��رمایه گذاری  دارد. خوش��بختانه 
پلتفرم ه��ای اجتماعی ب��ر روی هوش 
مصنوعی الگوریتم ش��ان به ساده ترین 
شیوه استوری های هماهنگ با سلیقه 
کارب��ران به دست ش��ان می رس��د. به 
این ترتیب دیگر خب��ری از نارضایتی 
کارب��ران نس��بت به مش��اهده مطالب 

نامرتبط نخواهد بود. 
9. استوری در حال پیچیده شدن است

ب��دون توجه ب��ه پلتفرم م��ورد نظر، 
س��رویس اس��توری فرصت های بسیار 
زیادی به روی کاربران و برندها گشوده 
اس��ت. اس��تفاده از فیلترهای مختلف، 
برگزاری نظرسنجی و طرح پرسش های 
کلیدی از جمله مهم ترین امکانات بخش 
اس��توری به حس��اب می آید. همچنین 
این بخش از المان های گوناگونی نظیر 
اموجی، گیف و موسیقی نیز پشتیبانی 
می کند. بدون تردید بارگذاری استوری 
همراه با موسیقی جذاب به هیجان آن اضافه می کند. امری 
که ش��اید تا همین چند س��ال پیش به هیچ وجه امکان پذیر 
نمی رس��ید. نکته مهم در اس��تفاده از بخش استوری تالش 
برای الق��ای تجربه ای منحصر به فرد ب��رای مخاطب هدف 
اس��ت. به این ترتیب میزان عالق��ه کاربران به محتوای ما و 

برندمان افزایش خواهد یافت. 
10.  استوری میزان خالقیت را افزایش می دهد

ب��دون تردید در بخش های قبلی به نکات بس��یار مهمی 
پرداختی��م. ب��ا این ح��ال مزیت اصلی اس��توری هیجان و 
اصالتش اس��ت. این دو مزی��ت دقیقا هم��ان کیفیت های 
مورد نظر کاربران در عصر کنونی محسوب می شود. امکان 
استفاده س��اده، به کارگیری محتوای چندگانه و همچنین 
عدم احس��اس فش��ار برای ارائه محتوایی با کیفیت بسیار 
ب��اال از جمل��ه ویژگی های ج��ذاب بخش اس��توری برای 
بازاریاب هاس��ت. همچنین به دلیل ساختار منحصر به فرد 
استوری میزان خالقیت کاربران نیز تقویت می شود. طراحی 
یک استراتژی موثر بازاریابی در شبکه های اجتماعی بدون 
توجه به تاثیرگذاری و قدرت سرویس استوری امکان ناپذیر 
اس��ت. اس��تفاده درس��ت از بخش اس��توری میزان جذب 

مخاطب را به طور بی سابقه ای افزایش می دهد. 
noobpreneur :منبع

وقتی اهداف کس��ب و کارتان را تعیین می کنید آیا این 
اه��داف، اهدافی واقع گرایانه هس��تند؟ هر کارآفرین نه تنها 
باید اهداف مشخص و قابل اندازه گیری در ابتدای مسیرش 
داشته باش��د بلکه باید در مسیر دس��تیابی به آنها به طور 
موثر عمل کند. رویای دو برابر کردن درآمد و توسعه سریع 
کس��ب و کار روی کاغذ فوق العاده آس��ان به نظر می رسد، 
اما متاس��فانه آنها کامال غیرواقعی هستند. به جای تعیین 
اه��داف دور از ذهن و غیرواقع گرایانه، س��عی کنید اهداف 

منطقی تری تعیین کنید.
اما چگونه درباره اهداف تان تصمیم می گیرید؟ 

1.اهداف تان را ساده کنید:
این طبیعت انس��ان اس��ت ک��ه مس��ائل پیچیده تر را 
پیچیده ت��ر کند. ما اه��داف پیچیده را ب��ا صدها مرحله 
طراح��ی می کنی��م ک��ه می تواند منجر به س��ردرگمی و 
ناامیدش��دن ما ش��ود و در نهایت ما آنها را رها می کنیم 
و تس��لیم می ش��ویم. به جای اه��داف پیچی��ده، اهداف 
س��اده تری ایجاد کنید چون این اهداف س��اده با پش��ت 
سر گذاش��تن مراحل کوچک تحقق پیدا می کنند. عجله 
نکنید. می توانید با شناس��ایی مهارت ها و نقاط قوت خود 
ش��روع کنید. با این فرآیند شما می توانید در طول زمان 

به اهداف پیچیده تر دست  یابید.

2.رویکرد سیستمی خود را انتخاب کنید:
رویکرد سیس��تم ها، اهداف ش��ما را براس��اس حوزه های 
مختلف زندگی تان تقس��یم بندی می کند. این رویکرد فراتر 
از یک فرآین��د تعیین هدف معمولی اس��ت، زیرا حوزه ای 
ک��ه در آن می خواهید کاری باارزش انجام دهید را با دیگر 

جنبه های زندگی تان همسو می کند .
3.مطالعه را فراموش نکنید:

هم��ه  ما بس��ته به عالق��ه ای ک��ه داریم درب��اره زندگی 
اف��راد موفقی چون بی��ل گیتس و اس��تیوجابز پرداختیم. 
ای��ن کارآفرینان ب��ه خاطر ذهنیت، موفقی��ت، ویژگی های 
ش��خصیتی و ان��رژی بی پای��ان مش��هورند. آنه��ا اف��رادی 
متفاوت ت��ر از ما نیس��تند و تم��ام این مواه��ب را مدیون 
مطالعه، تمرین برای فعال نگه داش��تن ذهن، الهام بخشیدن 
و تشنه نگه داشتن ذهن شان برای ایده های جدید، هستند.

4.به نیازهای افراد توجه کنید:
کارآفرینان موفق در صدد شناسایی نیازهای بشر هستند 
که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته  است. از خودتان بپرسید 
آیا برای افرادی که ش��ما را مهم می دانند فعالیتی اضافه بر 
س��ازمان انجام می دهید یا خیر؟ اگر جواب تان خیر اس��ت 
پ��س ش��ما آمادگی الزم ب��رای کارآفرین ب��ودن را ندارید 
چراکه نمی توانید برای مشتریان تان هم خلق ارزش کنید. 

می توانید از خانواده خود شروع کنید.
5.فرصت ها را شناسایی کنید:

پذی��رای بینش و فرصت های جدید باش��ید که در حین 

کار آش��کار می ش��وند. از اطالعات جدید که به شما کمک 
می کند تا روش های بهتری برای رسیدن به هدف تان پیدا 
کنید، بهره مند شوید. این روش به شما کمک می کند تا با 

کاهش اضطراب در برنامه خود انعطاف پذیر باشید.
6.اهداف هوشمند داشته باشید:

همیش��ه باید اهداف هوش��مند )خاص، قابل اندازه گیری، 
قابل دس��ترس، واقع گرایانه، مبتنی بر زمان( داش��ته باشید 
ت��ا بتوانید برنامه عینی برای عملی ک��ردن اهداف تان در یک 
چارچوب زمانی خاص تعریف کنید. با اجرای اهداف هوشمند، 
می توانید ایده های تان را اجرایی کنید. متخصصان در بسیاری 
از بخش های تجاری از این سیستم هوشمند برای موفقیت در 

دستیابی به اهداف شان استفاده می کنند.
7.همکاری تیمی داشته باشید:

وب س��ایت بس��ازید و آنالین ارتباط برقرار کنید. با این 
کار مشتریان می توانند با محصوالت و خدمات شما تعامل 
داشته باش��ند. معیارهای تش��خیص میزان موفقیت شما، 
افزایش کارکنان مجازی، متنوع کردن پیشنهادهای شرکت 
و تصمیم گی��ری در م��ورد اینکه کدام ن��وع از موقعیت ها 
می توان��د به ارتقای س��ازمان ش��ما کمک کند اس��ت. هر 
چیزی که قصد بهبود آن را دارید، چند هدف خاص برایش 
تنظیم کنید که آرمان های ش��ما را به واقعیت تبدیل کند. 
بعد از آن قدم در مس��یر اهداف تان بگذارید و به یادگیری 

ادامه دهید!
entrepreneur/modirinfo  :منبع

چگونه اهداف کسب و کارتان را تعیین می کنید؟

بازاریابی موفق در شبکه های اجتماعی

چرا هر بازاریابی باید از استوری در شبکه های اجتماعی استفاده کند؟

مسیرموفقیت
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کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
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