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سکه با عبور از مرز 9 میلیون تومان رکورد شکست و بورس به بازدهی 13درصدی رسید

آنالیز بازارهای مالی 
در دومین هفته تابستان

فرصت امروز: بازارهای مالی در دومین هفته تیرماه، روزهای داغی را سپری کردند و همگی بازدهی مثبتی داشتند. بورس کماکان 
پربازده ترین بازار سرمایه گذاری است و در هفته ای که گذشت، شاخص بورس تهران با ۱۹۳ هزار واحد افزایش برای پنجمین هفته 
متوالی س��بزپوش ماند. هفته دوم تابس��تان در حالی با بازدهی ۱۳درصدی بازار س��هام همراه شد که قیمت سکه نیز در این هفته 
رکورد شکست و از مرز ۹ میلیون تومان عبور کرد. دالر نیز با عرضه ارز از سوی بانک مرکزی از کانال 20 هزار تومان پایین آمده 
و از التهاب قیمتی خود فاصله گرفته اس��ت. قیمت دالر در ابتدای هفته گذش��ته در س��طح ۱۸ هزار و ۸۵0 تومان بود و سپس به 
حوالی ۱۹ هزار تومان رسید، اما در روزهای پایانی هفته با کاهش ۵0 تومانی به سطح ۱۸ هزار و ۹۵0 تومان رسید و در مجموع...

داده های قیمتی از افت بازار مسکن تهران در ابتدای تیرماه خبر می دهد

جابه جایی تورم از شمال به جنوب پایتخت
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بانک مرکزی از رشد 7.3درصدی نقدینگی در 3 ماه اول امسال خبر داد

کارنامه نقدینگی در بهار

25 اشتباهی که افراد موفق 2 بار تکرار نمی کنند
کرونا و 3 درس تجاری مهم 

صنایع سرگرمی آفالین چطور آنالین می شوند؟
18 مهارت فروش که برای تجارت موفق نیاز دارید

ناسا عطر خود را معرفی کرد 
تغییرات پیش روی بازاریابی در دوران پس از کرونا

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

آمازون AWS از راه اندازی 
سرویس هوافضا و ماهواره خبر داد

سرمقاله
چک بی محل، چک 

بامحل

ب��ا وجود تح��والت نوین در 
زمین��ه نق��ل و انتق��ال آنالین 
و لحظ��ه ای وج��وه، چ��ک در 
مقایس��ه با س��فته هنوز نقش 
س��نتی و بااهمی��ت خ��ود در 
غیرنقدی  اقتص��ادی  مبادالت 
را حف��ظ ک��رده و همچن��ان 
س��ند س��نتی پرداخت و بعضا 
س��ند تضمین معامالت است، 
آم��ار چک های  به ط��وری که 
بی مح��ل یا برگش��تی معموال 
نش��ان مثب��ت از روند مطلوب 
جامع��ه  اقتص��ادی  وضعی��ت 
محس��وب نمی ش��ود. اما محل 
چک چیست که بی محل شدن 
آن نش��انگر وضعیت نامطلوب 
اقتص��ادی جامعه ی��ا حاکی از 
از  ناتوان��ی صادرکنن��ده چک 
نقدشدن آن است؟ بدون ورود 
به بحث ه��ای پیچیده حقوقی 
باید توجه داش��ت که س��فته 
سندی اس��ت که براساس آن، 
صادرکنن��ده پرداخ��ت مبلغی 
را در سررس��ید معین »تعهد« 
اصلی  ویژگ��ی  پ��س  می کند. 
س��فته، ایج��اد تعه��د ب��رای 
صادرکننده و نیز برای ضامنین 
س��فته به پرداخت مبلغ آن در 
سررسیدی اس��ت که در متن 
سفته تعیین و نوشته می شود.
ادامه در همین صفحه
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ادامه در همین صفحه 
بنابراین س��فته تعهد پرداخت اس��ت و صادرکننده بایس��تی در رسید 
مقرر مبلغ س��فته را تامین کند، اما برخالف س��فته، دارنده حساب جاری 
با صدور چک به بانکی که نزد آن حس��اب دارد، دستور می دهد که مبلغ 
چک را به خود وی یعنی دارنده حس��اب جاری یا به ش��خص حقیقی و 
حقوقی مشخص یا نامش��خص )اصطالحا چک در وجه حامل که با ابداع 
چک های صیادی صدور چک در وجه حامل عمال منتفی ش��ده است( از 
محل موجودی حساب او پرداخت کند. از این مطلب، دو موضوع را می توان 

استنباط کرد:
نخس��ت آنکه چک ماهیتا دستور پرداخت اس��ت، یعنی دستور دارنده 
حس��اب جاری به بانک برای پرداخت مبلغ چک، بنابراین برخالف سفته، 
چک سند بانکی تعهد پرداخت نیست، بلکه صرفا دستور پرداخت است. از 
نظر حقوقی نیز »دستور پرداخت« را نمی توان سند تضمین تعهدات مالی 

یا تعهدات قراردادی محسوب کرد.
دوم آنکه برابر مقررات فعلی، صادرکننده چک بایستی در تاریخ مندرج 
در متن چک )تاریخ صدور( حداقل معادل وجه چک در حسابش موجودی 
داش��ته باشد. این موجودی حساب همان »محل چک« است بنابراین اگر 
حساب صادرکننده چک نه در زمان صدور چک، بلکه در زمان ارائه چک 
به ش��عبه جهت وصول فاقد موجودی یا کس��ر موجودی باش��د، بانک در 
صورت درخواس��ت دارنده چک چاره ای جز ص��دور گواهی عدم پرداخت 
نخواهد داش��ت. چک بی محل، تبعات بانک��ی و قانونی زیادی برای دارنده 
حس��اب جاری یا صادرکننده و ضامنین و ظهرنویسان چک در پی دارد و 
حتی ممکن است به زندانی شدن صادرکننده چک منتهی شود. به هرحال، 
ب��ا توجه ب��ه اهمیت اقتصادی چک در جامعه، قانونگ��ذار همواره قواعد و 
مق��ررات خاصی ب��رای صدور چک و عواقب قانون��ی صدور چک بی محل 
تصویب کرده که یکی از قدیمی ترین این قوانین در تیرماه سال ۱۳۵۵ و 
آخرین اصالحیه آن مربوط به آذرماه س��ال ۱۳۹۷ است. در مورد مقررات 
مربوط به چک و موضوع چک بی محل و چک بامحل، نکات جالبی وجود 
دارد که اطالع از آن برای دارندگان حساب جاری و دریافت کنندگان چک، 

مفید فایده خواهد بود:
اول؛ از نظ��ر بانک��ی افتتاح حس��اب ج��اری و صدور دس��ته چک تابع 
دس��تورالعمل خاصی به نام »دستورالعمل حس��اب جاری« است که این 
دستورالعمل توسط بانک مرکزی به بانک ها ابالغ شده است. در هر صورت، 
افتتاح حساب جاری مستلزم بررسی وضعیت اعتباری متقاضی و نداشتن 
س��ابقه صدور چک بالمحل رفع س��وءاثر نشده و معرف معتبر مورد قبول 
بانک است. آشفتگی در زمینه صدور دسته چک برای افراد فاقد صالحیت 
بیشتر ناش��ی از بی دقتی برخی از مسئوالن شعب بانک ها در دادن دسته 
چ��ک به افراد فاقد صالحیت و فاقد اعتبار اس��ت. آیین نامه بانک مرکزی 

ابهامی در این زمینه ندارد.
دوم؛ علی االصول مبلغ چک بایس��تی از محل موجودی حس��اب جاری 
صادرکننده چک پرداخت ش��ود. بر این اساس، اگر در تاریخ ارائه چک به 
بانک حس��اب فاقد موجودی یا کسر موجودی باشد، در این صورت، چک 
حس��ب مورد نس��بت به تمام مبلغ یا نسبت به مبلغی که کسر موجودی 
دارد، چک بی محل محس��وب خواهد شد. برای رفع این مشکل بر حسب 
روی��ه معمول بانک ها، بین بانک و دارنده حس��اب جاری توافق می ش��ود 
ک��ه در صورت ارائه چک و مواجه ش��دن با خالی بودن حس��اب جاری یا 
کس��ر موجودی آن، بانک مجاز باشد که از محل موجودی سایر حساب یا 
حس��اب های دارنده حساب جاری برداشت و چک را پرداخت و کارسازی 

کند تا صادرکننده چک با مشکل صدور گواهی عدم پرداخت مواجه نشود. 
این پدیده را »تعیین حس��اب معین حساب جاری« می نامند و اساس آن 
بر توافق مشتری با بانک و مجوز مشتری به بانک برای برداشت از حساب 
معین اس��ت بنابراین بدون رضایت و مجوز صاحب حس��اب، برداش��ت از 

موجودی حساب وی برای کارسازی چک، مجاز نخواهد بود.
س��وم؛ حس��اب جاری معموال فردی اس��ت، اما افتتاح حس��اب جاری 
مشترک نیز امکان پذیر است، یعنی حساب جاری که صاحبان امضای آن 
بیش از یک نفر هستند. در حساب مشترک مسئولیت نیز مشترک است و 
موجودی حساب نیز به نسبت سهمی است که صاحبان حساب مشترک 
برای خ��ود تعیین و به بانک اعالم می کنن��د. در صورتی که بین طرفین 
صاحبان حساب تعیین سهم نشده باشد، از نظر رویه بانکی سهم هر یک از 
طرفین حساب بانکی مساوی خواهد بود. پرسشی که ممکن است در این 
زمینه مطرح ش��ود، آن است که اگر یک حساب مشترک به عنوان حساب 
معین حساب جاری معرفی شود، در صورت پرداخت چک از محل آن، از 
موجودی صاحبان حس��اب به چه نسبتی کسر خواهد شد؟ پاسخ روشن 
است: براساس توافق صاحبان حساب با بانک و در غیر صورت آن به نسبت 

سهمی که هر یک از صاحبان حساب مشترک از موجودی حساب دارند.
چهارم؛ همان گونه که توضیح داده شد، چک بی محل یعنی چکی که در 
زمان ارائه به بانک فاقد موجودی یا کس��ر موجودی باش��د، اما در مواردی 
نیز صدور چک با وجود موجودی کافی ممکن است در حکم صدور چک 
بالمحل تلقی شود و همان آثار و عواقب قانونی صدور چک بی محل را به 
همراه داشته باشد. قانون صدور چک اعمال مورد اشاره را چنین برشمرده 
اس��ت: »...صادرکننده چک نباید تمام یا  قسمتی از وجهی را که به اعتبار 
آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت 
وج��ه چک را دهد و نیز نباید چ��ک را به صورتی تنظیم کند که بانک به 
علل��ی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختالف 
در مندرج��ات چک و امث��ال آن از پرداخت  وجه چ��ک خودداری کند.« 
این گون��ه اعمال که منتهی به عدم پرداخت چک می ش��ود، گرچه صدور 
چک بی محل محس��وب نمی ش��ود، اما از نظر آثار و عواقب قانونی مانند 

چک بی محل است.
پنج��م؛ بحث بعدی در مورد میزان مس��ئولیت بانک برای احراز اصالت 
چ��ک و امضای ذیل آن اس��ت. در صورت ارائه چک ب��ه بانک چه به طور 
مستقیم و چه از طریق سیستمی، مسئوالن بانک موظف هستند که ابتدا 
مطابقت ظاهری امضای روی چک با امضای صاحب حساب جاری براساس 
پرون��ده موجود در بان��ک را احراز کنند. در این زمینه فقط احراز مطابقت 
ظاهری امضای چک با امضای دارنده حساب کفایت می کند. به بیان دیگر، 
تش��خیص جعلی یا غیرجعلی بودن امضای چک، مسئولیت بانک نیست. 
مرحله بعدی، بررس��ی موجودی حس��اب جاری یا حساب معین حساب 
ج��اری برای پرداخت مبلغ چک اس��ت و بعد از آن بررس��ی متن چک و 
تطابق متن حروفی و متن عددی مبلغ و تاریخ صدور چک اس��ت. تمامی 
اینها، مقدمه کارس��ازی و پرداخت مبلغ چک است. در کالن قضیه، بانک 
در ص��ورت ارائه چ��ک فقط دو راهکار پیش روی خواهد داش��ت: یا آنکه 
زمینه پرداخت مهیاس��ت و بنابراین بایستی مبلغ چک را به دارنده چک 
پرداخت کند یا آنکه زمینه پرداخت مهیا نیس��ت و در نتیجه چاره ای جز 
صدور گواهی عدم پرداخت نخواهد بود. بنابراین دارنده چک را نمی توان به 
بهانه های مختلف، بالتکلیف نگاه داشت، اما در این زمینه به همکاران بانکی 
توصیه می ش��ود که در صورت بروز هرگونه ش��ک در اصالت چک، اصالت 
امض��ای آن و تفاوت حروف با اعداد، از پرداخت مبلغ چک اکیدا خوداری 

کنند. ضمنا امضای چک بایستی از نظر ظاهری همان امضایی باشد که در 
پرونده حساب جاری موجود است.

ششم؛ صدور گواهی عدم پرداخت هم عواقب بانکی و هم عواقب حقوقی 
و ه��م عواق��ب جزایی برای صادرکننده چک به دنبال خواهد داش��ت. در 
مورد محرومیت از خدمات و تسهیالت بانکی، صدور گواهی عدم پرداخت 

موجب عواقب بانکی زیر برای صادرکننده چک خواهد بود:
* محرومیت از افتتاح حساب و هرگونه حساب بانکی

* مسدودشدن کلیه حس��اب ها و کارت های بانکی صادرکننده چک تا 
مبلغ چک

* محرومیت از دریافت هرگونه تسهیالت بانکی یا بهره مندی از خدمات 
و تعه��دات بانکی ازجمله گش��ایش اعتبارات اس��نادی ارزی ی��ا ریالی و 

ضمانت نامه های بانکی
از نظ��ر حقوق��ی نیز صادرکنن��ده، کلیه ظهرنویس��ان و ضامنین چک 
متضامنا مسئولیت پرداخت مبلغ چک، خسارات تاخیر و سایر خسارت ها 

را برعهده خواهند داشت.
هفتم؛ رهایی از آثار سوء صدور چک بالمحل نیازمند رفع سوءاثر از چک 
برگش��تی است. موارد رفع سوءاثر از چک برگشتی عبارتند از: واریز مبلغ 
کسری چک به حساب، ارائه الشه چک به بانک، ارائه رضایت نامه محضری 
دارنده چک، ارائه نامه یا حکم مرجع قضایی و س��پری ش��دن بیش از سه 
س��ال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخ��ت و عدم طرح دعوی حقوقی یا 
کیفری توسط دارنده چک. در موارد مورد اشاره می توان از چک برگشتی 

رفع سوءاثر کرد.
هش��تم؛ صدور چک بالمحل عالوه بر مسئولیت های حقوقی، جرم نیز 
تلقی و صادرکننده چک بالمحل مجرم محس��وب می شود. برای استفاده 
از ویژگی کیفری چک بالمحل، دارنده چک بایس��تی حداکثر ظرف شش 
ماه از تاریخ صدور چک برای وصول مبلغ چک به بانک مراجعه کند و در 
صورت صدور گواهی عدم پرداخت بایستی حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ 
صدور گواهی عدم پرداخت شکایت جزایی خود را در دادسرا مطرح کند. 
در صورت عدم رعایت مهلت های اشاره شده، چک بی محل قابلیت پیگیری 
جزایی نخواهد داشت. همچنین چک بی محل در موارد زیر، قابلیت تعقیب 
کیفری نخواهد داش��ت و صادرکننده چک از نظر این قانون قابل تعقیب 

کیفری نیست:
* در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد

* هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقیق ش��رطی ش��ده 
باشد

* هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله 
یا تعهدی است

* ه��رگاه بدون قید در متن چک ثابت ش��ود که وصول وجه آن منوط 
به تحقیق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است

* در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی 
صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد

نهم؛ عالوه بر پیگیری کیفری چک، براس��اس قانون اصالح قانون چک 
مص��وب ۱۳۹۷، دارنده چک بالمحل می تواند با در اختیار داش��تن اصل 
الش��ه چک و گواهی عدم پرداخت به اج��رای دادگاه صالح مراجعه کرده 
و درخواس��ت صدور اجراییه کند، مش��روط بر آنک��ه در متن گواهی عدم 
پرداخ��ت، کد رهگیری بانک مرکزی قید ش��ده باش��د. این مطلب بدان 

معناست که نیازی به طرح دادخواست برای وصول چک نیست.
دهم؛ براس��اس مقررات قانون جدید اصالحی چک، قرار است که اعتبار 

دس��ته چک براساس نتایج حاصل از اعتبارسنجی مشتری برای چک قید 
شود تا مردم برای دریافت چک، میزان اعتبار صادرکننده چک را تشخیص 
دهند. اعتبار دس��ته چک حداکثر سه س��ال از تاریخ دریافت دسته چک 

است.
یازدهم؛ براساس مقررات ماده ۱۴ قانون صدور چک، »صادرکننده چک، 
ذی نفع و قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا س��رقت یا 
جعل ش��ده یا از طریق کالهبرداری ی��ا خیانت در امانت یا جرائم دیگری 
تحصیل ش��ده می تواند کتبا دس��تور عدم پرداخت وجه چک را به بانک 
بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری 
خواه��د کرد و در صورت ارائه چ��ک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر 
علت اعالم شده صادر و تسلیم می کند« بنابراین صادرکننده یا ذی نفع چک 
ح��ق جلوگیری از پرداخت چک در چارچوب مق��ررات ماده ۱۴ را دارند. 
در این مورد توجه ش��ود که برای اعمال ماده ۱۴ نیازی به صدور حکم یا 
دستور قضایی نیست، بلکه متقاضی اعمال ماده ۱۴ بایستی حداکثر گواهی 
طرح شکایت خود را به بانک تقدیم کند، واال بانک مجاز به پرداخت مبلغ 

چک به دارنده خواهد بود.
در هر حال، در مورد موضوع چک بالمحل، توجه به س��ه نکته ضروری 

است:
نخست اینکه پرداخت نشدن مبلغ چک و به تبع آن، صدور گواهی عدم 
پرداخت در اغلب موارد نشان دهنده سوء نیت صادرکننده چک نیست. در 
عرصه فعالیت های اقتصادی معموال وضعیت نامطلوب بازار منتهی به عدم 
پرداخ��ت چک می ش��ود. به بیان بهتر، صادرکنن��ده در زمان صدور چک 
انتظار داش��ته که چک در تاریخی که بر آن نوش��ته می شود، دارای محل 

باشد و پرداخت شود.
دوم اینکه اگرچه چک دس��تور پرداخت اس��ت و دس��تور پرداخت نیز 
بایس��تی به روز باش��د، اما واقعیت آن اس��ت که فعاالن اقتصادی معموال 
از چک ب��رای پرداخت های مدت دار خود اس��تفاده می کنند. پس صدور 
چک های مدت دار، پدیده عجیب و غریبی در مبادالت اقتصادی نیس��ت و 

بایستی آن را به رسمیت شناخت.
سوم اینکه برای کاهش صدور چک های بی محل و همین طور جلوگیری 
از سوء اس��تفاده از چک در جرائم مالی ش��اید بهترین راهکار بانکی، دقت 
تام و تمام ش��عب بانک ها در دادن دس��ته چک به اشخاص مختلف است. 
متقاضی دسته چک بایس��تی به دقت اعتبارسنجی شود و سابقه مطلوب 
اجتماعی و اقتصادی او با دقت مورد رس��یدگی قرار گیرد و صالحیت وی 
برای داش��تن دسته چک احراز شود، زیرا در صورت کوتاهی در انجام این 
وظایف، ممکن اس��ت که مش��مول مقررات تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون 
جدید چک شوند: »هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت 
به دریافت دسته چکی غیرمتناس��ب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده 
یا دریافت آن توس��ط دیگری را تسهیل کند، به مدت سه سال از دریافت 
دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای 
نق��دی درجه پنج قانون مجازات اس��المی محکوم می ش��ود و در صورتی 
که عم��ل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات ش��دیدتر 
باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود«. به هرحال، سقف اعتبار 
مشتری برای صدور چک طبق نتایج مستند از اعتبارسنجی بایستی تعیین 
شود. س��امانه صدور چک های صیادی و قید حداکثر اعتبار چک بر روی 
چک قطعا در کاهش آمار صدور چک های بالمحل، موثر و کارا خواهد بود. 
به طور کلی، چک وس��یله پرداخت فوری یا مدت دار اس��ت و نه وسیله ای 

برای ارتکاب جرائم مالی.

چک بی محل، چک بامحل
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فرص��ت امروز: بازارهای مالی در دومی��ن هفته تیرماه، روزهای داغی 
را س��پری کردند و همگ��ی بازدهی مثبتی داش��تند. ب��ورس کماکان 
پربازده ترین بازار سرمایه گذاری است و در هفته ای که گذشت، شاخص 
ب��ورس تهران ب��ا ۱۹۳ هزار واحد افزایش ب��رای پنجمین هفته متوالی 
س��بزپوش ماند. هفته دوم تابستان در حالی با بازدهی ۱۳درصدی بازار 
سهام همراه شد که قیمت سکه نیز در این هفته رکورد شکست و از مرز 
۹ میلیون تومان عبور کرد. دالر نیز با عرضه ارز از سوی بانک مرکزی از 
کان��ال 20 هزار تومان پایین آمده و از التهاب قیمتی خود فاصله گرفته 
اس��ت. قیمت دالر در ابتدای هفته گذش��ته در س��طح ۱۸ هزار و ۸۵0 
تومان بود و سپس به حوالی ۱۹ هزار تومان رسید، اما در روزهای پایانی 
هفته با کاهش ۵0 تومانی به س��طح ۱۸ هزار و ۹۵0 تومان رسید و در 

مجموع بازدهی 0.۵درصدی را تجربه کرد.
اتفاق مهم هفته، رکوردش��کنی قیمت سکه بود، به طوری که قیمت 
سکه تمام بهار آزادی از ۸ میلیون و ۱00 هزار تومان به ۹ میلیون و 20 
هزار تومان رسید و بازدهی باالیی را ثبت کرد. همچنین قیمت طال ۱۸ 
عیار با رش��د ۹.۴۴درصدی از ۸۱2 هزار تومان در ابتدای هفته به ۸۸۹ 

هزار و ۱00 تومان در پایان هفته رسید.
تعداد سهامداران با عرضه اولیه افزایش می یابد

بازار س��رمایه همچون هفته های قبل بار دیگر در هفته گذشته خوش 
درخشید و با وجود مشکالتی که در سیستم کارگزاری ها به وجود آمد، 
به روند رو به رش��د خ��ود ادامه داد. البته با افزایش قیمت س��یمان در 
بازار، سهام ش��رکت های تولیدکننده سیمان شاهد رشد محسوسی بود 
و با عرضه اولیه »س��یتا« بر رشد شاخص بورس افزوده شد که به گفته 
مدیرعامل ش��رکت مدیریت فناوری بورس، در عرضه اولیه گذشته دو و 
نیم میلیون نفر شرکت کردند و عرضه اولیه سهام شرکت »سیتا« رشد 

۵0درصدی را نشان می دهد.
در همین زمینه، حامد س��تاک کارش��ناس بازار سرمایه با بیان اینکه 
عرض��ه اولیه در بازار س��رمایه باعث رش��د قابل توجه ش��اخص بورس 
می شود، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: به طور کلی عرضه های اولیه 
در بازار س��رمایه باعث افزایش تعداد س��هامداران می ش��ود که این امر 
به دو صورت انجام می ش��ود س��هامداران جدیدی در عرضه اولیه خرید 
خواهند کرد و از طرف دیگر معموال با ارائه عرضه اولیه، سهام ترجیحی 
به کارکنان ش��رکت موردنظر تعلق می گیرد که البته این س��هام باعث 

افزایش ورود تعداد بیش��تر سهامداران به بازار سرمایه می شود و ضریب 
نفوذ بازار سرمایه را در جامعه بیشتر می کند.

به گفته وی، غالبا عرضه های اولیه با قیمت های جذابی ارائه می شوند 
ک��ه افراد زیادی میل ب��ه خرید آن را دارند. ورود عرض��ه اولیه به بازار 
سرمایه سبب می شود قسمتی از نقدینگی به سمت تولید جریان داشته 

باشد و این امر باعث تأمین مالی شرکت های تولیدی می شود.
س��تاک ادامه داد: عرضه اولیه در بورس باعث ورود صنایع مختلف به 
بازار س��رمایه می ش��ود که به دنبال آن بازار از تنوع بیشتری برخوردار 
خواهد بود و امیدواریم عرضه های اولیه بیش��تری در بازار سرمایه ایجاد 
شود چراکه سهامداران به  صورت شفاف سهام خود را مدیریت می کنند 

و درنهایت سود می برد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با اشاره به عرضه س��هام »سیتا« گفت: 
عرضه اولیه س��هام »سیتا« که یکی از ش��رکت های زیرمجموعه تأمین 
اجتماعی است، با اس��تقبال خوبی همراه بود که باعث افزایش شاخص 
بورس ش��د بنابراین تا زمانی که ورود نقدینگی در بازار سرمایه ادامه دار 
باش��د ش��اخص بورس با رش��د همراه خواه��د بود و معتق��دم با وجود 
رش��دهای موقت در س��ایر بازارهای مالی، بورس بهتری��ن گزینه برای 

سرمایه گذاری است.
کاهش قیمت سکه و طال دور از انتظار است

در ارتباط با تحوالت بازار س��که و طال نیز نادر بذرافشان، دبیر هیات 
مدی��ره اتحادیه طال، جواهر و س��که تهران از حب��اب ۹00 هزار تومانی 
س��که خبر داد و گفت: در هفته گذش��ته قیمت سکه از مرز ۹ میلیون 
تومان گذشت و حباب سکه نیز حدود ۹00 هزار تومان بود که افزایش 

قابل توجهی را تجربه کرد.
بذرافشان با بیان اینکه در دومین هفته تیرماه روند قیمت سکه و طال 
صعودی بود، افزود: اونس جهانی نیز حدود 20 دالر افزایش یافت که به 
دنبال آن با افزایش تقاضا در بازار مواجه بودیم. همچنین فروش مجدد 
گواهی س��پرده س��که در بانک ها عاملی بر افزایش تقاضا در بازار شد و 
ارزش این گواهی نسبت به قیمت سکه در بازار بیشتر است که به همین 

دلیل میزان خرید سکه در بازار افزایش یافته است.
ب��ه عقیده او، با افزایش اونس جهانی و روند صعودی نرخ ارز، کاهش 
قیمت س��که و طال دور از انتظار اس��ت و البته نبای��د فراموش کرد که 
کنترل بیشتر بانک مرکزی بر بازار ارز می تواند بر ثبات بیشتر نرخ طال 

و سکه تأثیر داشته باشد.
همچنین علی اصغر س��میعی، رئیس اس��بق کانون صراف��ان ایرانیان 
درباره وضعیت بازار ارز به باش��گاه خبرن��گاران جوان گفت: علت اصلی 
افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش پول ملی اس��ت که در اثر افزایش نرخ 
ت��ورم و بهره رخ می دهد و البته بهتر اس��ت قیمت ها براس��اس تفاضل 
نرخ تورم و بهره در ایران با کش��ور هایی که پول رایج آنها دالر اس��ت، 

تنظیم شود.
س��میعی ادامه داد: ممکن اس��ت برای مدتی با تزری��ق ارز به میزان 
بیش از تقاضا به بازار بتوان قیمت ها را ثابت نگه داش��ت، اما این راهکار 
کوتاه مدت اس��ت چراک��ه بعد از مدتی با کوچک تری��ن عامل تأثیرگذار 
در بازار، قیمت ارز به صورت جهش��ی افزایش می یابد، چنانکه در سال 
۹۷ و با خروج آمریکا از برجام، ش��اهد افزایش ۵ برابری نرخ ارز بودیم. 
هم اکنون بهترین راه مقابله برای س��ودجویانی ک��ه در بازار ارز فعالیت 
می کنند مدیریت بازار است یعنی نرخ ارز واقعی و واحد باشد و از طرف 
دیگر با کاهش و نزدیک کردن نرخ های بهره و تورم به صفر می توان در 

ایجاد ثبات بازار قدم مهمی برداشت.
باالخره آینده بازارهای مالی چه می شود؟

به گفت��ه این تحلیلگر بازار ارز، امس��ال قیم��ت ارز حدود ۴0درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش یافت و براساس تفاضل نرخ تورم در ایران 
با کشورهایی که پول رایج آن ها دالر است به طور متوسط روزانه حدود 
20 تومان باید به قیمت ارز افزوده می شد. به بیان  دیگر، در حال حاضر 
که حدود ۱00 روز از س��ال جدید می گذرد قیمت دالر تقریبا ۱۹ هزار 
تومان اس��ت. البته این روند برای بازار ارز انتظار می رفت و س��بب شد 
افرادی که در این بازار تخصصی ندارند متقاضی خرید ارز و طال باشند.
س��میعی در انتها گفت: افزایش تقاضا در بازار س��بب ش��د که روند 
صعودی قیمت ارز س��رعت بیش��تری بیابد. به عن��وان مثال، نرخی که 
ب��رای یک یا دو ماه آینده قابل پیش بین��ی و واقعی بود با ایجاد حباب 
قیمتی، زودتر از موعد مقرر محقق ش��د و البته قیمت طال هم براساس 
اونس جهانی کامال وابس��ته به قیمت ارز اس��ت که با  نوس��ان نرخ ارز 

همسو خواهد بود.
با این همه، باید به انتظار نشس��ت و دید که روند قیمت ارز و سکه در 
آینده چگونه خواهد بود و پس از این افزایش شتابان، آیا تب تند قیمت 

در بازارهای مالی باالخره کاهش می یابد یا نه.

سکه با عبور از مرز 9 میلیون تومان رکورد شکست و بورس به بازدهی 13درصدی رسید

آنالیز بازارهای مالی در دومین هفته تابستان

هنگامی که آمریکا از برجام خارج شد، هیچ کسی تصور نمی کرد که 
پس از خالی ش��دن قدرت تحریم ها، موجی از یک بیماری ناشناخته 
موجب تداوم فش��ار بر اقتصاد ایران شود. پیش از این انتظار می رفت 
که پس از دو سال اثرات فشار تورمی از بین می رود و حتی پیش بینی 
صندوق بین المللی پول، پایان رشد منفی اقتصاد ایران بود، اما حاال با 
ش��یوع کرونا، همه معادالت اقتصادی به هم خورده و اقتصاد ایران در 

پیچیده ترین وضعیت تاریخی خود قرار گرفته است.
در این زمینه، حیدر مستخدمین حسینی به آسیب شناسی اقتصاد 
ایران پرداخت و به خبرآنالین، گفت: اکنون ش��رایط به گونه ای است 
که هم مردم و هم دولت درگیر مشکالت هستند و به باور من هیچ گاه 
چنین پیچیدگی در اقتصاد ایران وجود نداش��ته اس��ت. این در حالی 
است که ایران در طول تاریخ، جنگ های فراوان و قحطی های مختلفی 
تجربه کرده است، اما امروز شرایط اقتصادی ایران متفاوت از وضعیت 

جهان است و در یک موقعیت عجیب و جدید گرفتار شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم برنامه ریزی دقیق در اقتصاد 
ایران و جدایی بدنه کارشناسی از نظام تصمیم گیری ادامه داد: یکی از 
نکاتی که پیش از پرداختن به جنبه های آسیب های اقتصادی موجود 
باید به آن اش��اره کنیم، نداش��تن برنامه دقیق در کش��ور است. البته 
اگر هم برنامه توس��عه ای وجود دارد تنها نوشته می شود اما در مرحله 
عمل چندان به عملی ش��دن آن توجه نمی ش��ود. این مهم به تدریج 
بدنه کارشناس��ی را از نظام تصمیم  گیری جدا کرده اس��ت. اکنون هم 
اگ��ر به خبرگزاری ها بنگریم متوجه انواع نظرات و بدیل ها می ش��ویم 
اما دولت ها اغلب نسبت به این مسائل بی توجه هستند و تنها به بدنه 

محدود خود اکتفا می کنند.
معاون اس��بق وزیر اقتصاد با اش��اره به نحوه برنامه نویسی در جهان 
گفت: در اغلب کشورها دولت برنامه های خود را با متخصصان در میان 
می گذارد و حتی بابتش به آنها حق الزحمه می دهد. اما در کش��ورمان 
کارشناس��ان بدون هیچ چشم داشتی و از سر دلسوزی تالش می کنند 

ت��ا راه های بهتری پیدا کنند ام��ا دولت توجه الزم را به آنها نمی کند. 
گاهی هم اگر اقدام به استفاده از نظر کارشناسی کند پس از گذشت 
زمان موثر چنین می کند که در این مورد همچون بیماری ها کارس��از 
نیس��ت زیرا اگر بیماری در زمان الزم درمان نشود نسخه درمانی هم 

تغییر می کند و نسخه اولیه اثر چندانی ندارد.
مستخدمین حسینی در رابطه با مشکالتی که هم اکنون و به شکل 
مبرم در اقتصاد وجود دارند و باید هرچه سریع تر مرتفع شوند، گفت: 
مش��کل اصلی ما در بخش فضای کسب و کار است و دولت و مجلس 
باید هرچه س��ریع تر محدودیت های ناالزم در این بخش را رفع کنند. 
انتظار می رود مجلسی که با شعارهای انقالبی روی کار آمده در عمل 

جدی باشد.
او ادام��ه داد: از س��وی دیگر اصالح س��اختار اقتصادی کش��ور هم 
ضروری اس��ت. ما س��اختاری بیمار داریم و این مهم آنچنان ناکارآمد 
ش��ده که حتی رهبری نیز در پیامی از مجلس خواس��ت ریل گذاری 
اقتصاد کش��ور را تصحیح کند که حداقل به باور من بیانگر نارضایتی 
ایش��ان از ریل گ��ذاری اقتصادی اس��ت. همچنین رهب��ری بر اصالح 
خط��وط اصلی اقتصاد ملی و اهمیت اش��تغال تاکی��د کردند. به باور 
من اگر دولت تنها هدف خود را افزایش نرخ اش��تغال هم می گذاشت 
اکنون ش��رایط کشور هم در تولید صنعتی و هم در رفاه اجتماعی به 
مراتب بهتر از امروز بود. این میان مسئوالن هم گاهی به تناقض گویی 
می افتند مثال از یکس��و گفته می شود دالر از مبادالت اقتصادی کشور 
حذف ش��د ولی بعد از مدتی رئی��س کل بانک مرکزی می گوید قصد 
انتش��ار اوراقی با زمینه یورو دارند تا از این طریق نقدینگی موجود در 
بازار را جمع کنند. حال معلوم نیس��ت باالخره نقش ارزهای خارجی 
در کش��ور چیس��ت؟ یا مثال آقای همتی گاهی پیش از جلسه شورای 
پول و اعتبار از طرح های پیش��نهادی خود در اینستاگرام پرده برداری 

می کنند که در گذشته چنین رسمی نبوده است.
مستخدمین حسینی با اشاره به نواقص متعدد سیستم بانکی گفت: 

سیس��تم فعلی باید اصالح شود ولی اصالحات آن به فراموشی سپرده 
شد. این سیستم کامال در خدمت ثروتمندان است و از چرخش منابع 
پولی کشور میان عموم جلوگیری می کند. به بیان ساده تر، نظام بانکی 
کش��ور یکی از عوامل مهم افزایش ش��کاف طبقاتی است و اصالح آن 
به طور کلی فراموش ش��د. با این نظام پولی نباید انتظار بهبود فضای 

کشور را داشت.
به اعتقاد این اقتصاددان، حجم نقدینگی فاجعه تاریخی عصر ماست 
و متاس��فانه ای��ن دولت که در ابت��دای کار نقدهای ج��دی به دولت 
دهم بابت افزایش نقدینگی داشت خود به رکورددار بیشترین افزایش 
نقدینگی دس��ت یافت. اکنون هم بیش��ترین بدهی ب��ه نظام بانکی و 
تولید نقدینگی را این دولت به وجود آورد. با این همه دولت و مجلس 
باید مشخص کنند باالخره بناس��ت اقتصاد ایران سوسیالیستی باشد 
یا س��رمایه داری؟ بناست اقتصاد دولتی باشد یا به بازار آزاد تا حداقل 

براساس آن نهادسازی شکل بگیرد.
این مدرس دانش��گاه با اشاره به اثر کسری بودجه بر خلق نقدینگی 
افزود: کس��ری بودجه به رش��د نقدینگی انجامیده اس��ت. در اقتصاد 
می گویند رش��د نقدینگی مجموع تولید به عالوه تورم اس��ت. این در 
حالی اس��ت که در دو سه سال گذشته رش��د اقتصادی کشور منفی 
بود پس هرچه بر نقدینگی افزوده ش��د بر موج تورمی س��ایه خواهد 
انداخت. مادامی که دولت نتواند نقدینگی کش��ور را حتی با کمک قوه 
قضائیه به س��مت تولید بکشاند معیشت مردم روز به روز بدتر خواهد 

شد.
او اضافه کرد: نقدینگی بیش از 2۷ هزار هزار میلیارد تومانی اگر به 
تولید نرود تورم همچنان ادامه خواهد یافت و هیچ چیز به اندازه تورم 
نمی توان��د به فقر فقرا دامن بزند و ثروتمندان را با ثروت های بادآورده 
مواجه کند. در این ش��رایط دامن زدن به سیاست های تورم زا مصداق 
دس��ت کردن در جیب مردم است و امیدوارم دولت دیگر از این روش 

استفاده نکند.

مستخدمین حسینی: حجم نقدینگی فاجعه تاریخی عصر ماست

کرونا، تحریم، نقدینگی و دیگران

نگاه

ویروس مسیر تاریخ را عوض می کند؟
گمانه زنی پساکرونایی

مواجهه غیرمنتظره بش��ر با پاندمی کرونا، ش��رایط جدید و مبهمی را در 
حیطه ه��ای مختلف زندگی به وج��ود آورده و گمانه زنی های زیادی درباره 
تغییر و تحوالت احتمالی و پیامدهای بحران کرونا مطرح ش��ده اس��ت. در 
این بین، بس��یاری از اندیشمندان، بحران کرونا را یک نقطه عطف ویژه در 
دل تاریخ در نظر می گیرند و معتقدند که این ویروس مسیر تاریخ را تغییر 
خواهد داد. در مقابل، برخی دیگر از صاحب نظران باور دارند که بحران کرونا 
نقطه عطف نیست و به جای اینکه مسیر تاریخ را تغییر دهد، تنها به شتاب 

آن می افزاید.
در همین زمینه، ریچارد هاس، دیپلمات آمریکایی در نشریه »فارن افرز« 
با طرح این مس��ئله که هر بحرانی نقطه   عطف تاریخ نیست، نوشت: »ما در 
میانه پدیده ای هستیم که با هر معیاری حساب کنید یک بحران بزرگ است 
بنابراین طبیعی اس��ت که خیال کنیم در آینده ثابت خواهد شد که شیوع 
کرون��ا در جهان نقطه عطفی در تاریخ م��درن خواهد بود. طی ماه هایی که 
کووید-۱۹ شایع ش��ده، تحلیلگران برای آن نوع دنیایی که پس از اپیدمی 
کرونا باقی خواهد ماند، تفاوت قائل شده اند. اما بیشتر آنان استدالل می کنند 
جهانی که دارند واردش می شوند به طور اساسی متفاوت است از آنچه پیش 
از آن وجود داش��ت. برخی پیش بین��ی می کنند که همه گیری این ویروس 
نظم جهانی تازه ای را به زعامت چین برپا خواهد کرد. دیگران اعتقاد دارند 
این جرقه ای برای آتش اضمحالل چین بوده اس��ت. بعضی افراد می گویند 
که این کار اتفاق پایان جهانی س��ازی است. دیگران امیدوارند دوران تازه ای 
از همکاری  جهانی را س��بب ش��ود و هنوز دیگرانی هستند که پیش بینی 
می کنند این شیوع ملی گرایی را تقویت کند، تجارت آزاد را ضعیف سازد و 
منجر به تغییر نظام سیاسی در کشورهای مختلف شود، یا اینکه همه این 

اتفاقات با هم رخ دهد.
ام��ا دنیایی که پس از این همه گیری جهانی خواهد آمد به احتمال زیاد 
تفاوت اساسی با آنچه قبال بوده نخواهد داشت. کرونا مسیرهای اصلی تاریخ 
جهان را چندان تغییر نخواهد داد بلکه طی این مسیر را تسریع خواهد کرد. 
همه گی��ری کرونا و واکنش به آن خصوصیات بنیادین جغرافیای سیاس��ی 
امروزه را نش��ان داده و آن را تقویت کرده است. در نتیجه، این بحران بیش 
از اینکه یک نقطه عطف باشد، بیشتر یک ایستگاه بین راهی است در طول 

جاده ای که جهان از دهه های قبل در حال حرکت در طول آن است.
هنوز خیلی زود اس��ت ک��ه پیش بینی کنیم خود ای��ن بحران کی تمام 
می ش��ود. شاید طی شش، ۱2 یا ۱۸ ماه تمام شود؛ این زمان بندی بستگی 
به این دارد که مردم چقدر فاصله گیری اجتماعی و توصیه های بهداش��تی 
را رعای��ت کنند و همچنین بس��تگی دارد به میزان دسترس��ی به تس��ت 
س��ریع، صحیح و مقرون به صرفه ابتال به کرون��ا، داورهای ضدویروس و یک 
واکس��ن و همچنین وابسته است به میزان کمک های اقتصادی که به افراد 

و کسب وکارها می شود.
با این حال، می توان حدس زد جهانی که بعد از این بحران ظهور خواهد 
کرد، چگونه اس��ت. رهبری رو به زوال آمریکا، افزایش همکاری های جهانی 
و منازعه قدرت های بزرگ: همه این ویژگی ها در محیط بین المللی قبل از 
ظهور کووید-۱۹ هم وجود داش��ته است و همه گیری جهانی کرونا آن ها را 
حتی واضح تر از همیشه کرده است. این خصایص احتماال حتی ویژگی های 

بارز جهان پس از کرونا هم خواهد بود.
همه گیری جهانی ای که از یک کش��ور شروع ش��ود و با شتاب بسیار به 
سراس��ر جهان گس��ترش یابد، به معنای چالشی جهانی اس��ت. این اتفاق 
ش��اهد دیگری است بر اینکه جهانی س��ازی یک واقعیت است، نه انتخاب. 
همه گیری جهانی تاثیر خود را روی کشورهای باز و بسته، ثروتمند و نادار، 
ش��رقی و غربی گذاشته اس��ت. آنچه جایش خالی است نشانه های واکنش 
معقول جهانی است. )برحسب ظاهر، قانون نیوتن � که می گوید هر عملی 
را عکس العملی است، مساوی آن و در جهت خالف آن � تعلیق شده است.( 
سودمندی نزدیک به هیچ سازمان بهداشتی جهانی، که باید کانون تالش ها 
برای رفع تهدیدها باشد، از خیلی چیزهای وضعیت ضعیف حکمرانی جهانی 

حکایت می کند.
ام��ا در عی��ن اینکه همه گیری جهان��ی بیماری مخصوص��ا این واقعیت 
را عی��ان ک��رد، روندهای نهفته مربوط به آن خیلی قبل ت��ر از این ها وجود 
داشته است: فوریت چالش های جهانی که هیچ کشوری، قطع نظر از میزان 
قدرتمندی اش، نمی تواند به تنهایی با موفقیت با آن ها دست و پنجه نرم کند 
� و شکس��ت س��ازمان های جهانی برای فائق آمدن بر این چالش ها. مسلما 
شکاف بین مش��کالت جهانی و توان مواجهه با آن ها خیلی خوب می تواند 
مقیاس همه گیری بیماری را توضیح بدهد. واقعیت ناراحت کننده اما ناگزیر 
این است که به رغم استفاده اصطالح »جامعه جهانی« )اگر چنین اصطالحی 
دیگر وجود داش��ته باشد( این عبارت بیشتر الهام بخش است و امروزه برای 
معدود جنبه هایی از جغرافیای سیاسی به کار می رود. این شرایط نیز به این 

زودی ها تغییر نخواهد کرد.
واکنش های اصل��ی به همه گیری بیماری ملی یا حت��ی محلی بوده اند، 
ن��ه بین المللی و وقتی که بحران بگذرد، نقطه تاکید به س��مت احیای ملی 
حرکت خواهد کرد. در چنین زمینه ای، به ندرت شاهد اشتیاق زیادی برای 
فرض ممانع��ت از تغییرات اقلیمی خواهیم بود، به خصوص اگر این دیدگاه 
)به اش��تباه( باقی مانده باشد که مشکالت بلندمدت می توانند کنار گذاشته 

شوند تا به مشکالت فوری تر رسیدگی شود.
یکی از علل این بدبینی این است که برای جلوگیری از مشکالت جهانی 
همکاری بین دو کش��ور قدرتمندتر جهان الزم است اما روابط بین آمریکا 
و چین سال هاس��ت رو به وخامت گذاش��ته است. عالم گیری کرونا در حال 
حادتر کردن اصطکاک و درگیری بین دو کشور است. در واشنگتن، بسیاری 
دولت چین را مس��ئول می دانند که چند هفته پنهان کاری کرد و بی عملی 
پیشه کرد، شهر ووهان را که مرکز شیوع بیماری بود درست قرنطینه نکرد 
و گذاش��ت هزاران نفر مبتال شهر را ترک کنند و ویروس را با خود به نقاط 
دورت��ر ببرند. چین اکنون تالش می کند خ��ود را مدل موفقی از مواجهه با 
همه گیری بیماری تصویر کند و از این دوران به منزله فرصتی برای گسترش 
نفوذ خود در سراسر جهان استفاده کند اما این کار فقط به خصومت آمریکا 
نس��بت به چین اضاف��ه می کند. در این میان، بح��ران کنونی هیچ دیدگاه 
چین را در این باره عوض نکرده که حضور آمریکا در آس��یا یک نابهنجاری 
تاریخی اس��ت و همچنین باعث نش��ده دلخوری و خشم چین از سیاست 
آمریکا در قبال مجموعه ای از مسائل از جمله تجارت، حقوق بشر و تایوان، 
فروکش کند. فکر جدایی این دو اقتصاد قبل از همه گیری کرونا هواخواهان 
قابل توجهی را به خود جلب کرده بود. این فکر ناشی از ترسی بود که ایاالت 
متحده داشت بابت اینکه بیش از حد در تامین کاالهای اساسی خود به چین 
وابسته شده و چین هم در ساخت کاالها از روی دست آمریکا کپی می کند 
و مالکیت فکری را زیر پا می گذارد. در هر حال، باید گفت که نظمی جهانی 
که در دهه های اخیر شکل گرفته، بعد از کرونا هم وجود خواهد داشت اما 

سرعت حرکتش بیش از گذشته خواهد بود.«
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اولین داده های قیمتی از بازار مس��کن شهر تهران در ۱2 روز ابتدایی 
تیرماه امس��ال، بیانگر افت ۷درصدی نرخ های پیشنهادی است و نشان 
می دهد ک��ه میانگین افزای��ش نرخ های پیش��نهادی از ۱2.۵درصد به 
۵.2درصد کاهش یافته اس��ت. به نظر می رسد بازه تالطمی بازار مسکن 
که به دلیل ش��یوع کرونا حدود دو ماه به تاخیر افتاده بود، در تیرماه به 
پایان رسیده و نرخ ها فروکش کرده است. همچنین این داده های قیمتی 
نشانکر جابه  جایی تورم از شمال به جنوب تهران است و به نظر می رسد 

بازار در شمال و جنوب پایتخت در حال باالنس قیمتی است.
به گزارش ایسنا، خردادماه امسال منطقه ۱ براساس قیمت های قطعی 
معامالت پیش��تاز تورم ماهیانه ملکی در ش��هر تهران بود که بر اساس 
داده های قیمت پیش��نهادی در یک سامانه ملکی این رتبه در تیرماه به 
منطقه ۱۵ تعلق دارد. همچنین متوس��ط رشد قیمت پیشنهادی تیرماه 
۱۳۹۹ نس��بت به ماه گذشته در بعضی مناطق تهران بدین شرح است: 
منطق��ه ۱ معادل ۳.۵درصد، منطقه 2 به میزان ۳درصد، منطقه ۳ بالغ 
ب��ر ۵درصد، منطقه ۴ مع��ادل ۱2.۵درصد، منطقه ۵ به میزان ۸درصد، 
منطقه ۱2 بالغ ب��ر ۷.۶درصد، منطقه ۱۸ به میزان ۵.۵درصد و منطقه 

۱۵ معادل ۱۴درصد.
از س��وی دیگ��ر، چهار منطق��ه از مناطق تهران با ت��ورم صفر مواجه 
بوده اند. تیرماه امسال براساس قیمت های پیشنهادی میانگین نرخ رشد 
قیمت مس��کن در مناطق ۸ تا ۱2 صفر درصد بوده اس��ت. رشد قیمت 
در منطقه ۷ نیز معکوس شده و ۸درصد کاهش یافته است. واسطه های 
ملک��ی می گویند بی��ش از آنکه تصمیمات دولت برای س��اماندهی بازار 
مس��کن منجر به آرامش قیمتی در این بازار ش��ده باش��د، عبور از بازه 

پرنوسان فصلی بازار مسکن علت ثبات نسبی قیمت است.
با این حال کارشناس��ان می گویند که تاثیر برنامه های دولت از جمله 
تصمیم برای افزایش تولید مس��کن، دریافت مالیات از خانه های خالی، 
الزام به دریافت کد رهگیری، ایجاد س��قف قیمتی 2۵، 20 و ۱۵درصد 
برای رش��د اج��اره بها حداق��ل در میان مدت خود را نش��ان می دهد و 

نمی توان در کوتاه مدت نتایج این تصمیمات را مشاهده کرد.
خانه های پرتقاضا در تهران چه ویژگی هایی دارند؟

س��یگنال های دریافتی از تحوالت بازار مس��کن ش��هر تهران نش��ان 
می دهد تقاضای واقعی در محدوده متناسب با توان خانوارهای متوسط 
قرار دارد؛ هرچند این توان با توجه به رشد لجام گسیخته قیمت مسکن 
تا حد زیادی س��رکوب شده است. در این بین، بررسی ها نشان می دهد 
واحدهای تا پنج س��ال س��اخت از نظر عمر بنا، منطقه ۵ از نظر توزیع 
منطقه ای معامالت، خانه های ۵0 تا ۶0 متر مربع در بازه های متراژی و 
واحدهای با قیمت ۶00 تا ۸۵0 میلیون تومان بر حسب ارزش هر واحد 

مسکونی، رتبه اول تقاضا در بازار مسکن شهر تهران را دارند. 
بررسی آمارهای مسکن شهر تهران طی سال های گذشته حاکی از آن 

اس��ت واحدهای لوکس و نیمه لوکس، با وجود نوس��انات مقطعی ناشی 
از تالطم بازارهای موازی س��هم اندکی از معامالت را به خود اختصاص 
می دهن��د. از طرف دیگر واحدهای ارزان قیمت و کوچک متراژ نیز رتبه 
باالی��ی در خری��د و فروش ندارند. ب��ه طور مثال در خردادماه امس��ال 
واحدهای باالی 200 متر مربع تنها 2.۳درصد معامالت مس��کن ش��هر 
ته��ران را به خود اختصاص دادند و از طرف دیگر خانه های کمتر از ۴0 

متر مربع ۳درصد از قراردادهای خرید و فروش را دربرگرفتند.
این در حالی است که واحدهای ۵0 تا ۶0 متر مربع یا ۶0 تا ۷0 متر 
معم��والً رتبه اول از نظر مت��راژ را دارند. خردادماه ۱۳۹۹ واحدهای ۵0 
تا ۶0 متر و ۶0 و ۷0 متر با س��هم مش��ابه ۱۴.۱درصد بیش��ترین سهم 
از تعداد معام��الت را به خود اختصاص دادند. پس از آن، خانه های ۷0 
ت��ا ۸0 متر با ۱۱.۹درصد و ۸0 تا ۹0 متر با ۹.۹درصد قرار گرفتند. در 
مجموع در خردادماه ۱۳۹۹ واحدهای کمتر از ۸0 متر مربع ۵2.۶درصد 
از قرارداده��ای خرید و فروش مس��کن در ته��ران را به خود اختصاص 

دادند.
س��هم پایین واحدهای کمتر از ۴0 متر مرب��ع از نظر تعداد معامالت 
ممکن اس��ت این ذهنیت را ایجاد کند که ساخت این واحدها ضرورتی 
ن��دارد. در حالی که دو نکت��ه را درباره این گروه مت��راژی باید در نظر 
گرفت؛ نخس��ت آنکه طرف تقاضای این نوع مت��راژ از توان باالیی برای 
خرید برخوردار نیس��ت. از طرف دیگر واحده��ای کوچک متراژ قابلیت 
باالی��ی از نظر اجاره کارگری، درمانی و آموزش��ی دارند. بر این اس��اس 
محمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرس��ازی - به ایسنا می گوید 
که بازار مس��کن را نمی ت��وان یک بعدی نگاه ک��رد و باید از جنبه های 

مختلف به بررسی آن پرداخت.
باالترین تقاضا در دامنه قیمتی 10 تا 12 میلیون تومان

از نظ��ر قیمت یک متر مربع، واحدهای مس��کونی ۱0 تا ۱2 میلیون 
تومان با س��هم ۱0.۴درصد بیش��ترین معامالت را در خردادماه ۱۳۹۹ 
داش��تند. بعد از آن بازه قیمتی ۱2 تا ۱۴ میلیون تومان با س��هم ۱0.۱ 
درص��د، س��پس ۱۴ تا ۱۶ میلی��ون تومان با س��هم ۹.۹ درصد و بعد از 
آن، خانه ه��ای متری ۸ تا ۱0 میلیون تومان با ۸.2 درصد قرار گرفتند. 
کمترین سهم نیز به واحدهای ۵۴ تا ۵۶ میلیون تومان در هر متر مربع 
تعلق داشت که خردادماه ۱۳۹۹ یک صدم درصد از معامالت را به خود 
اختصاص دادن��د. در مجموع ۵۵.۷ درص��د قراردادهای خرید و فروش 
مس��کن در تهران با قیمت کمتر از متوس��ط شهر )متری ۱۸.۹ میلیون 

تومان( منعقد شد.
همچنین توزیع فراوانی معامالت مس��کن ش��هر تهران در خردادماه 
۱۳۹۹ بر حسب ارزش هر واحد مسکونی نشان می دهد خانه های ۶00 
تا ۸۵0 میلیون تومان با س��هم ۱۴.۴درصد در رتبه اول قرار دارند. پس 
از آن واحدهای ۳۵0 تا ۶00 میلیون تومان با سهم ۱۴.2درصد، سپس 

آپارتمان ه��ای ۸۵0 میلیون تا ۱.۱ میلیارد تومان با ۹.۹درصد رتبه های 
بع��دی را دارند. در مجم��وع ۵0.۴ خرید و فروش در واحدهای کمتر از 

۱.۳ میلیارد تومان منعقد شده است.
توزیع تعداد واحدهای مس��کونی معامله شده از نظر عمر بنا نیز نشان 
می ده��د با وج��ود آنکه واحدهای تا پنج س��ال س��اخت همچنان رتبه 
اول معام��الت را به خود اختصاص می دهند، س��هم این نوع آپارتمان ها 
طی س��ال های گذشته روند نزولی داش��ته که علت اصلی آن به کاهش 
تدریج��ی ق��درت خرید متقاضی��ان مربوط می ش��ود. خردادماه ۱۳۹۹ 
واحدهای کمتر از پنج سال ساخت ۳۹درصد قراردادهای خرید و فروش 
مسکن شهر تهران را به خود اختصاص دادند. در حالی که خرداد ۱۳۹۴ 

این سهم ۵۳درصد بود.
همچنین توزیع منطقه ای معامالت در مناطق بیس��ت ودوگانه ش��هر 
ته��ران حاکی از آن اس��ت ک��ه در خردادماه ۱۳۹۹ منطقه ۵ با س��هم 
۱۵.۴درص��د همانند س��ال های گذش��ته رتبه اول معام��الت را در بین 
مناطق ش��هر تهران داش��ته اس��ت. معموالً مناطق 2 و ۴ نیز رتبه های 
دوم و سوم را دارند که در خردادماه ۱۳۹۹ به ترتیب سهم ۹.۱درصد و 
۸.۸درص��د را به خود اختصاص دادند. در مجموع ۷۳.۳ درصد معامالت 
مس��کن شهر تهران طی خردادماه ۱۳۹۹ به ترتیب در مناطق ۵، 2، ۴، 

۱0، ۱۴، ۷، ۱، ۸، ۱۱ و ۳ انجام گرفت.
متوسط قیمت مسکن تهران 18.9 میلیون تومان است

بیش��ترین مقدار قیمت نی��ز همچنان به منطقه ی��ک تعلق دارد که 
میانگی��ن قیمت آن در خردادم��اه ۱۳۹۹ به ۴۱.2 میلیون تومان در هر 
متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل 2۱.۸ و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل ۵۳درصد افزایش نش��ان داد. کمتری��ن میانگین قیمت در مناطق 
ش��هر تهران نیز به منطقه ۱۸ تعلق دارد که خردادماه امس��ال متوسط 

قیمت مسکن در آن ۸.۹ میلیون تومان بود.
اما افزایش حدود ۹ میلیون تومانی قیمت در منطقه ۱ فقط طی یک 
ماه کمی عجیب به نظر می رس��ید. آن هم در ش��رایطی که این منطقه 
سهم باالیی از معامالت را ندارد. به نظر می رسد هشدار دولت برای اخذ 
مالیات از واحدهای مس��کونی خالی در تابستان جاری، منجر به فروش 
حجم باالیی از واحدهای کلید نخورده در باالی ش��هر ش��ده که جهش 

قیمتی را در شاخص کل به دنبال داشته است.
گفتنی اس��ت متوس��ط قیمت هر متر مربع مس��کن ش��هر تهران در 
خردادم��اه ۱۳۹۹ بالغ ب��ر ۱۸.۹ میلیون تومان بوده که نس��بت به ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۱.۶ و ۴2.۵درصد افزایش 
نش��ان می دهد. براس��اس اعالم بانک مرکزی، همچنین تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران در خردادماه سال ۱۳۹۹ به ۱0 هزار 
و ۸00 واحد رسید که در مقایسه با اردیبهشت امسال ۴.۷درصد کاهش 

یافته و نسبت به  خرداد پارسال ۸0.۱درصد افزایش داشته است.

داده های قیمتی از افت بازار مسکن تهران در ابتدای تیرماه خبر می دهد

جابه جایی تورم از شمال به جنوب پایتخت
دریچه

در یک پژوهش بررسی شد
کارمندان ایرانی اخالقی ترند یا ایتالیایی؟

اخالق کار از نیازهای فضای کس��ب و کار اس��ت و نیروی انسانی برخوردار 
از اخالق کار قوی و پیشرفته همواره نقش مهمی در تحقق اهداف شرکت ها 
و کش��ورها دارد. به همی��ن دلیل، در محافل علمی به بررس��ی اخالق کار و 
عوامل موثر بر آن، به طور گس��ترده ای توجه ش��ده  است. در همین راستا، در 
یک پژوهش به بررسی ش��اخص های اخالق کاری میان جمعی از کارمندان 
ایرانی و ایتالیایی پرداخته شد. در این مطالعه بین فرهنگی که توسط سیروس 
احمدی، محقق دانش��گاه یاس��وج انجام ش��ده، اخالق کار در ایران به منزله 
کش��وری اسالمی، در حال توس��عه و با فرهنگ جمع گرایانه با ایتالیا به منزله 
کش��وری کاتولیک، توس��عه یافته و با فرهنگ فردگرایانه مقایسه شد و رابطه 
آن با منبع کنترل درونی، مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش در چارچوب 
پیمایش بین فرهنگی انجام شده است. پژوهش بین فرهنگی؛ پژوهشی است که 
وجوه اشتراک و افتراق مردم در فرهنگ های متفاوت را بررسی می کند. جامعه 
آماری تحقیق، کارکنان غیر هیأت علمی در دو دانشگاه دولتی در ایتالیا و ایران 
بودند و در مجموع ۳0۶ نفر شامل ۱۷۴ ایتالیایی و ۱۳2 ایرانی به منزله نمونه 
پژوهش انتخاب شدند. برای سنجش اخالق کار از فرم اخالق کار چندبعدی 
مریداک و همکاران )20۱۳( استفاده شد. دو مفهوم اساسی که در این مطالعه 
مورد بررسی قرار گرفته، »اخالق کار« و »منبع کنترل درونی« است. »اخالق 
کار« به مجموعه ای از ارزش های اخالقی مبتنی بر سخت کوش��ی و پرتالشی 
گفته می شود که شاخص های متعددی را دربر می گیرد. شاخص های اخالق 
کار ش��امل این موارد هس��تند: مرکزیت کار )باور به اینکه کار در ذات خود، 
ارزش دارد(، خوداتکایی )استقالل انجام وظیفه(، سخت کوشی )باور به اینکه 
س��طح باالتری از تالش، کلید انجام موثر هر وظیفه است(، اخالقیات )تمایل 
ب��ه رفتار عادالن��ه و اخالقی(، به تاخیر انداختن رضای��ت )ظرفیت به تعویق 
انداختن پاداش(، فراغت )ارزش قائل شدن برای فعالیت های غیرکاری( و وقت 
اتالف شده )استفاده موثر از زمان(. منبع کنترل نیز دومین مفهوم بررسی شده 
در این تحقیق است و بیان کننده باور فرد به این مطلب است که آیا او خودش 
کنترل کنن��ده حوادث و رویدادهاس��ت یا دیگ��ران قدرتمندی تعیین کننده 
حوادث و رویدادها هستند. اگر فرد خودش را تعیین کننده بداند، منبع کنترل 
درونی و اگر دیگران را تعیین کننده بداند، منبع کنترل بیرونی دارد. به گفته 
پژوهشگر این تحقیق، »یافته ها نشان داد که اخالق کار بین کارکنان ایتالیایی 
از کارکنان ایرانی قوی تر است و عالوه بر آن، در هر دو گروه، رابطه معناداری 
بی��ن منبع کنترل درونی و اخ��الق کار وجود دارد«. براس��اس داده های این 
پژوهش: »اخالق کار کارکنان ایرانی در ابعاد سخت کوش��ی و فراغت، به طور 
معناداری از کارکنان ایتالیایی باالتر اس��ت. از س��وی دیگر کارکنان ایتالیایی 
در ابعاد اخالقیات، وقت اتالف ش��ده و خوداتکایی، اخالق کار قوی تری دارند. 
کارکن��ان ایرانی و ایتالیایی در ابعاد مرکزی��ت کار، کامروایی معوق، وضعیت 
مش��ابهی دارند. در نهایت با اس��تناد به کل نمرات فرم اخالق کار چندبعدی، 
کارکنان ایتالیایی اخالق کار قوی تری نس��بت ب��ه کارکنان ایرانی دارند.« در 
بخشی از این مقاله آمده است: »با توجه به یافته های پژوهش، کارکنان ایرانی 
در سخت کوشی و فراغت، موقعیت بهتری نسبت به کارکنان ایتالیایی دارند که 
دالیل این امر باید بیشتر تحلیل و بررسی شوند. در نهایت؛ با توجه به یافته های 
پژوهش مبنی بر رابطه معنا دار منبع کنترل درونی و اخالق کار در هر دو گروه 
ایرانی و ایتالیایی، پیشنهاد می شود به تقویت منبع کنترل درونی نیروی کار 
به منزله یک مهارت روانی- اجتماعی بیش��تر توجه شود. این امر می تواند در 

مصاحبه های شروع استخدام نیز استفاده شود.«
نتایج این پژوهش تابستان امس��ال در فصل نامه »جامعه شناسی 

کاربردی« وابسته به دانشگاه اصفهان به چاپ رسید.

همزمان با صعود دوباره کرونا
دیدگاه دولت درباره دورکاری کارکنان چیست؟

در حالی این روزها با اعالم وضعیت نامناسب از لحاظ شیوع ویروس 
کرونا بحث دورکاری کارکنان دوباره مطرح شده است که از نظر دولت 
فقط دورکاری در زمانی که زیرساخت های آن فراهم باشد امکان پذیر 
اس��ت و درب��اره آن، اگر ش��یوع کرون��ا مانند فروردین بحرانی ش��ود 
تصمیم گیری خواهد ش��د. به گزارش ایسنا، از اسفندماه سال گذشته 
و با ش��دت گرفتن ش��یوع ویروس کرونا بر اهمیت کاهش تردد مردم 
محدودیت هایی در رفت و آمد کارکنان به محل کارش��ان ایجاد ش��د، 
به طوری که ابتدا ساعات کاری محدود و حتی در فروردین ماه میزان 
حضور آنها به یک س��وم و دو سوم کاهش پیدا کرد. ولی به هر ترتیب 
از اوایل خردادماه مجدد ش��رایط به حالت عادی برگشت و دولت طی 
بخشنامه ای از دس��تگاه های اجرایی خواست تا با رعایت پروتکل های 
بهداش��تی کارکنان در محل کار خود حاضر شوند، ولی ساعات کاری 
آنها از ۷:۳0 تا ۱۴:۳0 محدود شد. طی مدت اخیر با توجه به باالرفتن 
تعداد مبتالیان و فوت شدگان و همچنین اعالمی که ستاد ملی مقابله با 
کرونا در رابطه با وضعیت قرمز و هشدار در برخی استان ها داشته است 
موضوع دورکاری کارکنان و کاهش تردد بار دیگر مطرح شده است، اما 
آنچه که جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در تازه ترین 
اظهارنظر خود در رابطه با دورکاری کارکنان اعالم کرده نش��ان از آن 
دارد دولت مایل است برای تداوم ارائه خدمات به مردم تعطیلی وجود 
نداش��ته باش��د؛ به طوری که او گفته با توجه به ضرورت ارائه خدمات 
دولتی به مردم، موافق تعطیل ش��دن ادارات دولتی در شرایط بحرانی 
نیستیم چراکه در این شرایط کارکنان دولت باید  بیشتر تالش کنند 
تا به مردم خدمت رس��انی شود. اما جدا از تعطیلی، انصاری در رابطه 
با موض��وع دورکاری کارکنان نیز موضع خود را اعالم کرده و گفته 
است که دورکاری کارمندان دولت زمانی امکان پذیر خواهد بود که 
زیرساخت های آن فراهم شود. این در حالی است که درباره کاهش 
نیروی کار دس��تگاه های اجرایی در صورتی که شرایط شیوع کرونا 

مجددا مثل فروردین ماه بحرانی شود تصمیم گیری خواهد شد.
البت��ه بع��د از آن ک��ه س��ازمان اداری و اس��تخدامی براس��اس 
تصمیم گیری س��تاد ملی کرونا بخش��نامه حضور کامل کارکنان در 
دستگاه های اجرایی را صادر کرده بود در رابطه با موضوع دورکاری 
تاکید داشت دستگاه هایی که از زیرساخت های الزم برای دورکاری 
برخوردار باش��ند می توانند نس��بت به آن اقدام کنن��د. انصاری در 
این بخش��نامه دولت تاکید کرده ب��ود که کارکنان خانم که بچه دار 

هستند و یا باردار می توانند در اولویت دورکاری قرار بگیرند.
در ه��ر صورت در ش��رایط موجود با توجه به مج��وزی که برای 
دورکاری به ش��رط وجود زیرس��اخت ها وجود دارد، دس��تگاه های 
اجرایی این امکان را خواهند داشت تا برای ممانعت از شیوع بیشتر 
ویروس کرونا و خطری که کارکنان آنها را تهدید می کند از مصوبه 

دورکاری استفاده کنند.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

با وجود آنکه دولت رس��ما س��امانه اخذ مالی��ات از خانه های خالی را 
به س��ازمان امور مالیاتی تحوی��ل داده، نمایندگان مجلس می گویند که 
ای��ن س��امانه در دو ماه اخیر بین س��ازمان امور مالیات��ی و وزارت راه و 

شهرسازی پاسکاری می شود.
به گزارش ایس��نا، اخذ مالی��ات از خانه های خالی ب��ه عنوان یکی از 
ابزارهای ایجاد تعادل و آرامش در بازار مسکن، کماکان در کش و قوس 
قرار دارد. براس��اس قانون می بایست از سال ۱۳۹۵ واحدهای مسکونی 
خالی از س��کنه مشمول مالیات ش��وند. این نوع مالیات با مالیات اجاره 
تفاوت دارد. مالیات بر اجاره سال هاس��ت که برای واحدهای بزرگ تر از 
۱۵0 مت��ر اعمال می ش��ود، اما مالیات خانه های خالی قرار اس��ت همه 

متراژها را تحت پوشش قرار دهد.
در این میان، س��وال این اس��ت که مالیات گی��ری از خانه های خالی 
بر چه معیاری اس��ت؟ طبق اعالم محمود علیزاده معاون س��ازمان امور 
مالیات��ی، اگر هر واحد مس��کونی بیش از یک س��ال خالی از س��کنه و 
بالاس��تفاده بماند، به عنوان خانه خالی مش��مول مالیات ماده ۵۴ قانون 
می ش��ود. بر این اساس در س��ال اول، واحدهای خالی مشمول مالیات 
نیس��ت اما در س��ال دوم به میزان ۵0درصد ارزش سالیانه اجاره ملک 
مش��مول مالیات می ش��ود. مالکان خانه های خالی باید در س��ال سوم 

معادل ۱00درصد ارزش اجاری و در س��ال چهارم ۱.۵ برابر مبلغ اجاره 
س��الیانه مالیات بپردازند. زمان محاس��به نیز از سال ۱۳۹۵ یعنی زمان 

تصویب قانون است.
پیش نیاز دریافت مالیات از خانه های خالی، س��امانه امالک و اس��کان 
است که اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۸ بود که وزارت راه و شهرسازی در 
یک مراسم، این سامانه را رونمایی کرد. پس از آن در اواخر اردیبهشت 
ماه کمیسیون اقتصادی دولت طی مصوبه ای، بهره برداری از این سامانه 
را به س��ازمان امور مالیاتی داد. البت��ه 2۶ خردادماه هادی خانی معاون 
س��ازمان امور مالیاتی گفت که اطالعات س��امانه امالک در اختیار این 
س��ازمان قرار نگرفته اس��ت. همان روز با ابالغ جهانگی��ری معاون اول 
رئیس جمهور، سامانه تش��خیص خانه های خالی رسماً تحویل سازمان 
امور مالیاتی ش��د. حاال نمایندگان مجلس مدعی هستند که این سامانه 
میان وزارت راه و شهرس��ازی و سازمان امور مالیاتی پاسکاری می شود. 
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران از تعلل دولت در این 
زمینه گالیه کرده و گفته اس��ت: در نشست هفته آینده این کمیسیون، 
موضوع راه اندازی س��امانه امالک و اس��کان با حضور اسالمی و دژپسند 

وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد.
ای��ن در حالی اس��ت که محمد اس��المی، وزیر راه و شهرس��ازی در 

هفته ه��ای اخی��ر چند بار اعالم ک��رده که اولین برگ ه��ای مالیاتی در 
تابس��تان امس��ال تحویل مالکان واحدهای خالی از س��کنه خواهد شد؛ 
هرچند س��ازمان ام��ور مالیاتی هنوز زمان دقیقی را ب��رای این موضوع 

اعالم نکرده است.
وزیر راه و شهرس��ازی همچنین در حاشیه جلسه چهارشنبه گذشته 
هیأت دولت با اش��اره به اینکه وضعیت لجام گس��یخته قیمت مسکن و 
اج��اره بها هیچ منطقی نداش��ت، گفت:  مصوبات س��تاد مقابله با کرونا 

توانست شرایط جامعه را آرام کند.
به گفته اس��المی، در ماه گذشته متأثر از افزایش نرخ ارز و همچنین 
جو روانی در بازار، قیمت منزل و اجاره بها به صورت لجام گسیخته زیاد 

شد که منطقی در آن وجود نداشت.
او ادامه داد: در مصوبه قبلی س��تاد مقابله با کرونا اجاره نامه ها دو ماه 
تمدید شد که از اسباب کش��ی جلوگیری کرد و راهگشا بود. در شرایط 
فعلی وزارت بهداش��ت و س��تاد مقابله با کرونا همچنان به جلوگیری از 
اسباب کش��ی تأکید دارند و به همین دلیل یک بس��ته سیاس��ی تنظیم 
و ب��رای کل جامعه الزم االجرا ش��د که براس��اس آن اجاره بها در تهران 
حداکثر تا 2۵درصد، در هفت کالنش��هر حداکثر تا 20درصد و در سایر 

شهرها حداکثر تا ۱۵درصد می توانست افزایش یابد.

هنوز خبری از سامانه امالک و اسکان نیست

مالیات خانه های خالی به کجا رسید؟
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رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد
کف و سقف نرخ سود در بازار بین بانکی

رئیس کل بانک مرکزی نوش��ت: می توانم اطمینان دهم که کس��ری بودجه 
دولت قطعاً، بهتر از س��ال های قبل، مدیریت می شود و مسیر اعمال سیاست 
پولی نیز به سمت نرخ سودی پیش می رود که در بازار بین بانکی و در دامنه 
داالن کف و س��قف، که از فردا بین ۱۳ و  22درصد خواهد بود، توس��ط بانک 

مرکزی مدیریت می شود.
عبدالناصر همتی، عصر جمعه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: کارشناسان 
اقتصادی در این روزها چند نکته را برجسته کرده اند که شایسته است توضیح 
الزم داده ش��ود. این کارشناس��ان، رشد نقدینگی سال ۹۸ و سه  ماهه اول ۹۹ 
را بس��یار زیاد می دانند. رشد پایه پولی سال گذشته بیش از متوسط ۵0 سال 
اقتصاد بوده است. اما، علی رغم کسری بودجه قابل توجه دولت، فاصله چندانی 
با آن متوس��ط نداشته است و رشد ۸.۸درصد آن در سه ماهه اول سال۹۹ نیز 

چندان فاصله معناداری با رشدهای فصلی سال های قبل ندارد.
رئی��س کل بانک مرکزی افزود: البته رش��د نقدینگی هم��واره یک پدیده 
س��اختاری در اقتصاد ایران بوده است. نکته مهم این است که، حجم نقدینگی 
موجود و حتی، رش��د کنونی آن، نمی تواند موجب آن تورم باالیی بش��ود که 
پیش بین��ی می کنند چراکه بخش��ی از همین نقدینگی موج��ود، برای تامین 
کسری بودجه استفاده خواهد ش��د. همتی یادآور شد: در واقع، فروش دارایی 
و انتش��ار اوراق دولت و تأمین مالی کسر بودجه از اوراق، به معنای استفاده از 
نقدینگی موجود اقتصاد است، بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود. البته، 
الزم است سیاست های احتیاطی کالن در بقیه بخش های اقتصاد کالن با دقت 
اعمال ش��ود تا از انباشت ریسک های سیستماتیک جلوگیری شده و اقدامات 
ثبات س��از بانک مرکزی خنثی نش��ود. وی ادامه داد: تا آنجایی که به مدیریت 
پولی و ارزی مربوط می شود، می توانم این اطمینان را بدهم که کسری بودجه 
دولت قطعاً، بهتر از س��ال های قبل، مدیریت می شود و مسیر اعمال سیاست 
پولی نیز به سمت نرخ سودی پیش می رود که در بازار بین بانکی و در دامنه 
داالن کف و س��قف، که از فردا بین ۱۳ و  22درصد خواهد بود، توس��ط بانک 
مرکزی مدیریت می شود. رئیس کل بانک مرکزی در انتها نیز نوشت: امیدوارم 
کارشناس��ان محترم با دقت و با مسئولیت شناس��ی الزم، با ارائه تحلیل علمی 
اقتصاد، بانک مرکزی را یاری کرده و از طرح مسائلی، که ممکن است موجب 

سفته  بازی و یا تحریک انتظارات بشود، دوری کنند.

التهاب بازار سکه به دلیل سفته بازی هاست
حباب 740هزار تومانی در بازار سکه

ب��ه گفته نای��ب رئی��س اول اتحادی��ه طال و جواه��ر ته��ران، علی رغم 
نوس��انات محدود نرخ انس جهانی، عمده التهابات اخیر بازار سکه به دلیل 
س��فته بازی هایی بوده است که به دنبال محدودیت های اعمال شده از سوی 
بانک مرکزی برای معامالت ارز، سرمایه افراد را به سمت بازار سکه کشانده 

و منجر به حباب ۷۴0 هزار تومانی قیمت سکه شده است.
مسعود یزدانی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر 
بازار س��که و طال داخلی گفت: در یک هفته اخیر التهابات س��فته بازی ها و 
خریدهای غیرواقعی که با دید س��رمایه گذاری انجام می ش��وند، بسیار داغ 
بوده و بازار نیز بس��یار ملتهب بوده اس��ت. یکی از علل این التهاب، ایجاد 
محدودیت از س��وی بانک مرکزی برای سرمایه گذاری و دادوستد دالر بوده 
اس��ت که منجر شده سفته بازها و افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند، به 
سمت بازار سکه کشانده شوند که در نتیجه این تقاضای کاذب حباب سکه 
در ح��ال حاضر اس��ت. نایب رئیس اتحادیه طال و جواه��ر تهران ادامه داد: 
ضمن اینکه نرخ ارز نیز در یک هفته اخیر روندی صعودی داش��ته اس��ت و 
این در حالی اس��ت که تغییرات و نوسانات انس جهانی محدود بوده است؛ 
لذا روند صعودی قیمت سکه در یک هفته اخیر به دلیل نوسانات افزایشی 
ن��رخ ارز و اعمال محدودیت های بانک مرکزی در خرید و فروش دالر بوده 
اس��ت. به گفته یزدانی، در بررس��ی روند افزایش قیمت ها، باتوجه به اینکه 
انس جهانی تنها سه دالر و ۵0 سنت افزایش داشته است اما رشد قیمت ها 
در داخل تنها به دلیلی س��فته بازی ها برای خرید سکه و سرمایه گذاری آن 
توأم با محدودیت های بانک مرکزی در معامالت ارز بوده است. ضمن اینکه 
نرخ ارز نیز در یک هفته اخیر نوس��انات صعودی داشته است. او همچنین 
به افرادی که قصد حفظ ارزش سرمایه ها و ریال  خود را دارند، توصیه کرد 
که وارد بازی های خرید س��که و س��فته بازی ها نشوند؛ چراکه این وضعیت 
چندان ادام��ه دار نخواهد بود و با فروکش کردن ویروس کرونا و برگش��ت 
کس��ب وکارها به روال س��ابق خود، قطع به یقین وضعیت همه بازارها بهتر 
خواهد ش��د. یزدانی در انتها گفت: بازاری که م��ا باید توصیف کنیم، بازار 
معامالت و خرید وفروش مصنوعات اس��ت ک��ه در مدت اخیر بازار بازار به 
ش��دت آرام است. قدرت خرید کاهش یافته و تقاضا برای مصنوعات وجود 
ندارد. توصیه ما این اس��ت که افرادی که قصد س��رمایه گذاری دارند بهتر 

است از مصنوعات طالی کم اجرت  استفاده کنند.

طال پا به پای سهام پیش می رود
بازارهای س��هام جهان در سه ماهه دوم س��ال 2020 قوی ترین عملکرد 
را از س��ال ۱۹۹۸ داشتند؛ با این حال درخشش آنها مانع از روند صعودی 
قیمت طال نش��د و این فلز بزرگ ترین رش��د س��ه ماهه خود در چهار سال 
اخیر را به ثبت رساند. به گزارش ایسنا، قیمت طال در سه ماه گذشته بیش 
از ۱2درصد رش��د داشت و در س��ه ماهه دوم سال 2020 بزرگ ترین رشد 
قیمت س��ه ماهه از مارس س��ال 20۱۶ تاکنون را به ثبت رساند. همچنین 

برای سومین ماه متوالی رشد قیمت ماهانه داشت.
بانک های مرکزی جهان در بحبوحه تبعات اقتصادی منفی شیوع ویروس 
کرونا، تدابیر محرک مالی گس��ترده ای را به اجرا گذاش��ته و نرخ های بهره 
را پایی��ن نگه داش��ته اند و این اقدام به رش��د بی��ش از ۱۶درصدی قیمت 
طال در س��ال میالدی جاری کمک کرده اس��ت. طال در ش��رایط ابهامات 
اقتصادی و سیاس��ی با افزایش تقاضای خرید روبه رو می شود. نرخ های بهره 
پایی��ن هم هزینه نگهداری طال که بازدهی ندارد را کاهش داده و جذابیت 

سرمایه گذاری در این فلز ارزشمند را تقویت می کند.
جوناتان باتلر، تحلیلگر فلزات ارزش��مند و مدیر توس��عه کسب و کار در 
ش��رکت میتسوبیشی در گزارش��ی اعالم کرد که تنوع سازی سرمایه گذاری 
همچنان به نفع طال خواهد بود زیرا ابهامات بر بازارهای مالی حکمفرماست. 
به گفته او، سرمایه گذاران با وجود ورود سرمایه به بازارهای سهام، همچنان 
به دنبال پوش��ش ریس��ک از طریق طال هس��تند. طال با توفانی از ابهامات 
عظیم روبه روس��ت زی��را احیای اقتصادی با افزایش م��وارد ابتال به ویروس 
کرون��ا به خطر افتاده اس��ت و از س��وی دیگر نرخ های به��ره واقعی منفی 
مانده اند. بنابراین طولی نخواهد کشید که طال صعود پایداری به باالی مرز 

۱۸00 دالر در هر اونس پیدا خواهد کرد.

بانکنامه

فرص��ت امروز: آم��ار و ارقام نقدینگی به مناقش��ه ای میان مدافعان و 
منتقدان دولت تبدیل  ش��ده و احتم��اال به همین دلیل بانک مرکزی به 
صرافت انتش��ار آمار نقدینگی افتاده است؛ کمااینکه سیاست گذار پولی 
در تازه ترین گزارش خود از رش��د ۷.۳درصدی نقدینگی در س��ه ماهه 

نخست امسال خبر داده است.
براساس بررسی های بانک مرکزی، حجم نقدینگی در هفته منتهی به 
2۹ خرداد ۱۳۹۹ به 2۶۵۱۴.۶ هزار میلیارد ریال رس��ید که نس��بت به 
پایان س��ال قبل ۷.۳رصد رشد نشان می دهد. همچنین حجم پایه پولی 
در پایان خردادماه امسال به ۳۸۳۴.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که 

در مقایسه با پایان سال قبل ۸.۸درصد رشد نشان می دهد.
به گفته بانک مرکزی، مقایس��ه آمار رش��د نقدینگی با رقم مشابه سال 
گذش��ته )۵.۳درصد( حاکی از آن است که تحت تأثیر حمایت های صورت 
گرفته از خانوارها و فعاالن اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش 
میزان تنخواه گردان دولت در سال جاری، رشد نقدینگی در مقایسه با سال 
گذشته 2 واحد درصد افزایش  یافته که امری مورد انتظار بوده است. بانک 
مرکزی حسب وظایف قانونی و تخصصی خود روند تحوالت متغیرهای پولی 
و اعتباری را مس��تمراً رصد و نظارت می کند و با بهره گیری از ظرفیت های 
جدید ایجادش��ده در حوزه سیاست های پولی و عملیات بازار باز، نسبت به 
هدایت متغیرهای پولی و نرخ س��ود در مسیر موردنظر در چارچوب هدف 
تورمی خود اقدام می کند. در این خصوص می توان به زمینه سازی مناسب 
بانک مرکزی برای عرض��ه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری 
این بانک و نیز اقدام اخیر بانک مرکزی درخصوص اعالم نرخ سپرده پذیری 
از بانک ها در سطح ۱0درصد و در ادامه افزایش آن به سطح ۱2درصد اشاره 
ک��رد. بانک مرکزی در این گزارش تأکید کرده که در مجموع با عنایت به 
افزایش رشد موردانتظار نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری در پی اجرای 
برنامه های حمایتی، در ماه های آتی براساس چارچوب سیاست پولی مدنظر 
بانک مرکزی، رش��د نقدینگی به روند موردنظر و متناسب با هدف تورمی 

بازخواهد گشت.
وضعیت رشد نقدینگی به روایت بانک مرکزی

کشمکش درباره آمار رش��د نقدینگی میان موافقان و مخالفان دولت 
در حالی اس��ت ک��ه عبدالناصر همتی چن��د روز پیش در یادداش��تی 

اینس��تاگرامی در این ب��اره نوش��ت: »آخرین آمار نقدینگ��ی علی رغم 
تکالیف قانونی تنخواه و هزینه های کرونا در ابتدای سال، حاکی از رشد 
۶.2درصدی نقدینگی تا ۱۵خرداد اس��ت. با توجه به اقدامات در دست 
اجرا، پیش بینی می ش��ود رشد نقدینگی امس��ال به مراتب کمتر از رشد 

سال قبل بشود.«
همچنین بانک مرکزی چندی پیش درباره آمار نقدینگی گزارش داد: 
»طی س��ال های اخیر هشدار درباره رقم »حجم و رشد نقدینگی« بحق 
یک��ی از پرتکرارترین موضوعات موردبح��ث تحلیلگران و صاحب نظران 
بوده و این موضوع در یک سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 
همچنین به طور ویژه و با تأکید زیاد، تالش شده وضعیت در دهه ۱۳۹0 
و دوره دولت یازدهم و دوازدهم از نظر رش��د نقدینگی کاماًل متفاوت از 

دوره های پیشین نشان داده شود.
طبق این گزارش، به طور مش��خص، عنوان می ش��ود که برای نمونه، 
روزان��ه ۱000 میلی��ارد تومان ب��ه نقدینگی افزوده می ش��ود یا حجم 
نقدینگ��ی ب��ه زودی از ۳000 هزار میلیارد تومان فرات��ر خواهد رفت و 
مواردی از این  دست. کسانی که با تحلیل روند متغیرهای اقتصاد کالن 
و به ویژه کل های پولی آش��نایی دارند، آگاهن��د که قضاوت درخصوص 
تحوالت اقتصاد کالن و به ویژه کل های پولی باید براساس نرخ رشد آنها 
انجام ش��ود و نه حجم آنها که گمراه کننده اس��ت، ضمناً در این زمینه 
باید به روند تراز واقعی نقدینگی به عنوان یک نماد جهت گیری سیاست 

پولی نیز توجه کرد.
بررس��ی ها نش��ان می دهد که متوس��ط رش��د نقدینگی دهه ۱۳۴0 
براب��ر با ۱۶.۹درصد، ده��ه ۱۳۵0 برابر با ۳۳درصد، ده��ه ۱۳۶0 برابر 
ب��ا ۱۸.۴درصد، دهه ۱۳۷0 براب��ر با 2۷.۳درصد، ده��ه ۱۳۸0 برابر با 
2۷.۴درص��د و دهه ۱۳۹0 )تا س��ال ۱۳۹۸( برابر ب��ا 2۶.۷درصد بوده 
اس��ت. همچنین باالترین رشد نقدینگی در ایران مربوط به سال ۱۳۵۳ 
با نرخ ۵۷درصد و بعد از آن، سال ۱۳۸۵ با نرخ ۳۹درصد و پس  از آن، 
س��ال ۱۳۷۴ با نرخ ۳۸درصد بوده اس��ت بنابراین اوال ش��دیدترین نرخ 
رش��د نقدینگی مربوط به دهه ۱۳۵0 اس��ت و در مرحله بعد دهه های 
۱۳۸0 و ۱۳۷0 و بع��د از آن، دهه ۱۳۹0 قرار می گیرد و ثانیا باالترین 
رشدهای س��االنه نقدینگی در س��ال های ۱۳۵۳، ۱۳۸۵ و ۱۳۷۴ بوده 

است و پس  از آن، سال ۱۳۹۳ قرار می گیرد.
البته رش��د نقدینگی در سال ۹۸ در حد ۳۱درصد و باالتر از متوسط 
بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بوده است که به گفته بانک مرکزی، ناشی 
از فش��ار شدید تحریم صادرات نفت بر بودجه دولت و از طریق افزایش 
خالص ارزش دارایی های خارج��ی بانک مرکزی به دلیل خرید ارزهای 

۱2درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده است.
نرخ سود سپرده گذاری به 13درصد افزایش یافت

در همین حال، بانک مرکزی در راستای دستیابی به نرخ تورم هدف، 
از افزایش نرخ س��ود سپرده گذاری بانک ها خبر داد و اعالم کرد که این 
تصمیم از روز شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می شود. در این راستا، هیات 
عامل بانک مرکزی در جلسه پنجشنبه گذشته، نرخ سود سپرده گذاری 
بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی نزد بان��ک مرکزی را با ۱ واحد 

درصد افزایش، ۱۳درصد تعیین کرد.
ب��ه گفته بانک مرکزی، آخرین اطالعات به دس��ت آم��ده از عملکرد 
بخ��ش واقعی اقتصاد نش��ان می دهد، رش��د اقتصادی ب��دون نفت در 
مس��یر صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، نرخ تورم از تورم هدف 
اعالم ش��ده )22درصد( فاصله دارد. بر این اس��اس، هی��أت عامل بانک 
مرکزی در راس��تای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش 
پول ملی در جلس��ه پنجشنبه ۱2 تیرماه ۱۳۹۹، ترتیبات جدید اجرای 

سیاست پولی را تصویب کرد.
بر این اس��اس، هیأت عامل بانک مرکزی براس��اس مواد )۶( و )۱۱( 
دستورالعمل »عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط 
بانک مرکزی«، نرخ س��ود س��پرده گذاری بانک ها و موسس��ات اعتباری 
غیربانکی نزد بانک مرکزی را با ۱ واحد درصد افزایش، ۱۳درصد تعیین 
کرد. ذکر این نکته ضروری اس��ت که این تصمیم با هدف کاهش دامنه 
داالن نرخ سود و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شده 
و از روز ش��نبه مورخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می شود. یادآور می شود که 

نرخ سود اعتبارگیری بانک ها از بانک مرکزی 22درصد است.
گفتنی است، پیش از این هیأت عامل بانک مرکزی در روز چهارشنبه 
مورخ ۴ تیرماه ۱۳۹۹، کف داالن نرخ سود را از ۱0 به ۱2درصد افزایش 

داده بود.

قیم��ت جهانی طال در حالی به باالترین س��طح خود از س��ال 20۱۱ 
رس��یده اس��ت که برخی تحلیلگران معتقدند با توجه به شرایط کنونی 
اقتص��اد جهانی، احتمال صعود طال به قله ه��ای قیمتی باالتر نیز وجود 
دارد. روز سه ش��نبه ۳0 ژوئن برابر با ۱0 تیرماه، قیمت طال در بازارهای 
جهان��ی برای اولین بار در ۹ س��ال اخیر به بی��ش از ۱۸00 دالر در هر 
اونس رس��ید. در حالی که طالی جهانی قله های قیمتی جدید را یکی 
پس از دیگری فتح می کند، سرمایه گذاران و تحلیلگران بازار طال هر روز 
گمانه زنی های تازه ای را درباره اینکه آیا رالی قیمتی طال همچنان ادامه 
خواهد یافت یا اینکه به زودی روند نزولی طال آغاز خواهد ش��د، مطرح 
می کنند. در این بین، نش��ریه »فوربس« معتقد است که رشد انفجاری 
قیم��ت طال می تواند تح��ت تأثیر چهار عامل همچن��ان ادامه یابد. این 
عوام��ل از نگاه تحلیلگران »فوربس« عبارتند از: موج دوم ش��یوع کرونا، 
احتمال وضع تعرفه های جدید بر کاالهای اروپایی، جنگ تجاری آمریکا 

و چین و درنهایت، وضعیت اشتغال در آمریکا.
* موج دوم شیوع ویروس کرونا

بروز نش��انه هایی از احتمال آغاز موج دوم ش��یوع وی��روس کرونا در 
جه��ان، باعث تش��دید نااطمینان��ی و ریس��ک گریزی بیش��تر در بین 
س��رمایه گذاران شده اس��ت. تعداد موارد ابتال به بیماری کووید-۱۹ در 
جهان به س��رعت در حال افزایش اس��ت. اگرچه با توجه به ازس��رگیری 
فعالیت های اقتصادی در اغلب کشورهای جهان -پس از مدتی تعطیلی 
برای پیش��گیری از گس��ترش ویروس کرونا- انتظار می رفت که افزایش 
نسبی در تعداد موارد ابتال به این بیماری رخ دهد، اما این افزایش عماًل 

در برخی مناطق از کنترل خارج شده است.
مث��ال در ایالت تگ��زاس آمریکا تعداد مبتالیان ب��ه کووید-۱۹ به حدی 
افزایش یافته است که بیمارس��تان ها در آستانه پر شدن هستند. استرالیا 
اخیراً شاهد بزرگ ترین جهش روزانه در آمار مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ 
بوده و این هشداری برای احتمال آغاز موج دوم شیوع ویروس کرونا در این 

کشور به شمار می رود. از طرفی در انگلیس که از لحاظ میزان مرگ ومیر بر 
اثر ابتال به کووید-۱۹ رتبه سوم جهان را دارد، روند بازگشایی اماکن عمومی 
و رس��توران ها و همچنین کاهش محدودیت های سفر آغاز شده است و با 
این اوصاف در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناس��ب احتمال آغاز موج تازه ای 
از ش��یوع ویروس کرونا در این کشور وجود دارد. البته اخبار مثبت از روند 
تولید واکسن کرونا، فروکش کردن اعتراضات گسترده )در واکنش به قتل 
جورج فلوید، شهروند سیاه پوست توسط پلیس( و نیز تالش دولت ها برای 
مقابله با اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی می تواند روند صعودی قیمت 

طال را تا حدی کنترل کند.
* احتمال وضع تعرفه جدید بر کاالهای اروپایی

دونالد ترامپ که به دامن زدن به تنش های تجاری شهرت دارد، هفته 
گذشته بحث وضع تعرفه های جدید بر کاالهای اروپایی را پیش کشید. 
دول��ت ترامپ وض��ع تعرفه های جدید بر ۳.۱ میلی��ارد دالر از کاالهای 
وارداتی از انگلیس، اس��پانیا، فرانس��ه و آلمان را در دست بررسی دارد. 
اگر تنش ها بر س��ر این مس��ئله تش��دید ش��ود و ترامپ از موضع خود 
عقب نش��ینی نکن��د )به عنوان تاکتیکی برای قوی نش��ان دادن خود در 
آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا(، س��رمایه گذاران احتماالً از 
دارایی های پرریسک بیشتر فاصله خواهند گرفت و به دارایی امن )طال( 
روی خواهند آورد. با این حال، اگر به هر دلیلی وضع تعرفه های جدید بر 
کاالهای اروپایی منتفی شود و یا سرمایه گذاران به این تعرفه ها به چشم 
تهدیدی ب��رای اقتصاد جهانی نگاه نکنن��د، پیش بینی های خوش بینانه 

درباره تداوم روند صعودی قیمت طال نیز ناکام خواهند ماند.
* جنگ تجاری آمریکا و چین

چین کشوری نیست که دس��ت روی دست بگذارد و به ترامپ اجازه 
زورگویی بدهد. تنش هایی که بر س��ر بح��ران کرونا بین آمریکا و چین 
ایجاد ش��ده، فاز نخس��ت توافق تجاری بین دو کشور را بسیار شکننده 
کرده است. چین واردات اقالم کشاورزی و طیور از آمریکا را کاهش داده 

اس��ت. ابهامات درخصوص آینده توافق تج��اری آمریکا و چین افزایش 
یافت��ه و بحث احتمال فروپاش��ی توافق تجاری مطرح اس��ت. عالوه بر 
این، چین مواضع آمریکا درباره مس��ئله هنگ کن��گ را دخالت در امور 
داخلی خود می داند و از این قضیه به شدت ناراضی است. سرمایه گذاران 
بازارهای مالی و کاالهای خام از تشدید تنش های بین دو اقتصاد بزرگ 
جهان به هیچ وجه اس��تقبال نمی کند. افت ش��اخص بازارهای سهام در 
روزهای اوج تنش های تجاری بین آمریکا و چین پیش از توافق تجاری، 
شاهدی بر این مدعاست. اگر روابط تجاری بین آمریکا و چین به وضعیت 
ع��ادی –یعنی اجرای توافق دوجانبه- بازگردد، تأثیرات تنش های اخیر 

بین دو کشور بر رشد قیمت طال نیز کاهش خواهد یافت.
* وضعیت اشتغال در آمریکا

آمار هفتگی تقاضای مس��تمری بیکاری در آمریکا نش��ان دهنده اوضاع 
نامناسب بازار کار در این کشور است. از طرفی در پی افزایش موارد ابتال به 
بیماری کووید-۱۹ در برخی مناطق آمریکا، تعدادی از فروشگاه ها تعطیل 
شده اند و این می تواند روند بازگشت نرخ بیکاری در آمریکا به سطوح قبل از 
بحران کرونا را ُکندتر کند. شرکت اپل از جمله شرکت هایی است که اخیراً 
فروش��گاه های خود در مناطقی که به عنوان کانون شیوع ویروس کرونا در 

آمریکا شناخته می شوند را تعطیل کرده اند.
ب��ازار کار برای فدرال رزرو )بانک مرک��زی آمریکا( از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است و این مس��ئله را می توان به وضوح در سیاست های اخیر 
ف��درال رزرو مش��اهده کرد. فدرال رزرو مصمم اس��ت که ن��رخ بهره را 
همچن��ان پایین نگاه دارد و بعید به نظر می رس��د که در آینده نزدیک 
اقدام به افزایش نرخ بهره کند. در انگلیس نیز بانک مرکزی این کش��ور 
به رغم مش��کالت ترازنامه ای خود قصد ن��دارد نرخ بهره را افزایش دهد. 
نرخ بهره در منطقه یورو همچنان منفی است و در چین و هند نیز طی 
ماه های اخیر به میزان محسوس��ی کاهش یافته اس��ت. نرخ بهره پایین 

محرک قیمتی خوبی برای طال محسوب می شود.

»فوربس« از عوامل رشد انفجاری قیمت طال گزارش داد

صعود طال به قله 9 ساله

بانک مرکزی از رشد 7.3درصدی نقدینگی در 3 ماه اول امسال خبر داد

کارنامه نقدینگی در بهار

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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با عرضه نماد »سیتا« در چهارشنبه گذشته
رکورد مشارکت در عرضه اولیه بورس 

شکسته شد
رکورد شرکت کنندگان در عرضه اولیه با ثبت درخواست بیش از 
۴میلیون و ۴۸0 هزار نفر برای خرید س��هام شرکت سرمایه گذاری 
سیمان تامین )سیتا( شکسته شد که نشان دهنده موفقیت دولت در 
مردمی کردن بورس و ورود موج جدید س��هامداران به بازار سرمایه 
اس��ت. به گزارش س��نا، روز چهارشنبه گذش��ته در مراسمی که به 
ص��ورت آنالی��ن در فضای مجازی و آپارات رس��می ب��ورس تهران 
پخش شد، تعداد یک میلیارد و ۳20میلیون سهم در این روز جهت 
عرض��ه به عموم و ۳۳0 میلیون س��هم جهت عرضه به صندوق های 
س��رمایه گذاری در روز ش��نبه )۱۴ تیرماه( جمعا معادل ۱۵درصد 
از س��هام شرکت س��رمایه گذاری س��یمان تامین با نماد »سیتا« به 
قیمت هر سهم ۱۵ هزار و ۷۵0 ریال در بورس تهران کشف قیمت 

و معامله شد.
با عرضه اولیه ش��رکت س��رمایه گذاری س��یمان تامین در بورس 
تهران تعداد شرکت های فعال در بورس به ۳۳۷ شرکت رسید و به 

ارزش بازار ۱۷۳ هزار و 2۵0 میلیارد ریال افزوده شد.
ب��ا توجه به توصیه های اکید بهداش��تی در ش��رایط کنونی مبنی 
بر اهمیت پیش��گیری از ش��یوع بیش��تر ویروس کرونا و در راستای 
حفظ بهداش��ت و تندرستی همگانی و صیانت از سالمت شهروندان 
و اصحاب رس��انه، مراسم عرضه اولیه سهام شرکت »سرمایه گذاری 
س��یمان تامین« با نماد »سیتا« با عنایت به زیرساخت الکترونیکی 

بازارسرمایه به صورت مجازی برگزار و پخش شد.
در ماه های اخیر، حمایت دولت از بورس بی سابقه بوده، به طوری 
که از طریق عرضه صندوق های ETF با قیمت مناسب، تامین مالی 
از طریق این بازار، عرضه س��هام شرکت های جدید و نیز آزادسازی 

سهام عدالت، حمایت همه جانبه ای از بازار سرمایه صورت گرفت.
در این میان، عرضه سهام شرکت های جدید )عرضه اولیه( همواره 
مورد توجه اهالی بازار س��رمایه قرار داشته است، زیرا تاکنون بیش 
از ۹0درصد از عرضه اولیه هایی که در بورس انجام ش��ده، س��ودآور 
بوده اند به همین دلیل این اقدام همیشه در بورس برای فعاالن بازار 
جذابیت داش��ته است. هنگامی که سهام شرکتی برای نخستین بار 
در بورس عرضه می ش��ود، به روز اول عرضه س��هام، »عرضه اولیه« 
گفته می ش��ود، در این روز درصد مش��خصی از کل س��هام شرکت 
برای نخستین بار از طریق بورس یا فرابورس توسط سرمایه گذاران 

خریداری می شود.

از دوشنبه این هفته
دامنه نوسان صندوق های سرمایه گذاری به 

10درصد کاهش می یابد
س��ازمان ب��ورس اع��الم کرد دامن��ه نوس��ان روزان��ه صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل معامله س��هامی و مختلط در بورس تهران از روز 
دوش��نبه ۱۶ تیرماه به ۱0درصد کاهش می یابد. در اطالعیه بورس و 
اوراق بهادار تهران آمده است: به اطالع سرمایه گذاران محترم می رساند؛ 
دامنه نوس��ان روزانه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله سهامی و 
مختلط در بورس و اوراق بهادار تهران از روز دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹ 
به ۱0درصد کاهش می یابد. گفتنی اس��ت در روز چهارشنبه گذشته 
معام��الت دارا یکم ب��ه دلیل اختالف قابل توجه قیمت س��فارش های 
واردش��ده ب��ا خال��ص ارزش روز دارایی های صندوق س��رمایه گذاری 
واسطه گری مالی یکم مورد تأیید قرار نگرفت. بررسی ها نشان می دهد 
به دلیل اینکه هنوز بخش عمده خریداران واحدهای صندوق دارا یکم 
نتوانسته اند کارهای ثبت نام در کارگزاری های بورسی و تغییر کارگزار 
ناظر را انجام دهند، عرضه سهام در نماد دارا یکم در مقابل تقاضای بازار 
بسیار پایین تر اس��ت و این مسئله در سه جلسه معامالتی قبل باعث 
ش��د قیمت خرید دارا یکم نس��بت به ارزش ذاتی هر سهم ۴۸درصد 

باالتر برود.

درخواست رئیس جمهور برای ایجاد بازار اختصاصی
زمینه چینی برای ورود 5 استارت آپ به بورس

رش��د بی سابقه بورس در یک سال گذش��ته امیدها به بازار سهام 
برای تامین مالی را بیش��تر کرده اس��ت. تنها  در سه ماه اول سال 
یک میلیون و ۶00 هزار نفر به دارندگان کد بورسی در کشور اضافه 
شده است و این یعنی رودخانه نقدینگی به دریاچه بورس می ریزد.

بازار س��هام اکنون به فرصتی تاریخی برای دولت و ش��رکت های 
خصوصی تبدیل ش��ده تا به جای مقروض ش��دن به نظام بانکی با 
فروش سهام خود از محل بازار سهام نیاز مالی خود را تامین کنند. 
پیشتر دولت برای فروش سهام شرکت های خود در قالب واحدهای 
صندوق ETF اقدام کرده اس��ت و در روزهای گذش��ته اخباری از 
ایج��اد پنجره واحد برای تس��هیل پیوند ش��رکت های خصوصی با 
بازار س��هام منتشر شده اس��ت. در ادامه سریال پیوند هرچه بیشتر 
بخش ه��ای مختلف اقتص��اد به بورس، رئیس جمه��ور از وزیر امور 
اقتصاد و دارایی خواس��ته شرایط شرکت های فعال در حوزه اقتصاد 
دیجیتال به بازار س��هام را پیگیری ک��رده و حتی االمکان یک بازار 

اختصاصی برای آنها ایجاد کند.
پیش از این رئیس س��ازمان فناوری اطالع��ات خبر داده بود که 
رایزنی ها برای ایجاد یک تابلوی اختصاصی اس��تارت آپ ها در بورس 
در حال انجام اس��ت و ب��ه این ترتیب هر پنج اس��تارت آپی که در 
این مرحله آماده عرضه عمومی س��هام هستند و سایر استارت آپ ها 

می توانند ذیل این تابلو به عرضه سهام بپردازند.
از بین اس��تارت آپ های ایرانی، اخباری از ورود ش��یپور، تپس��ی، 
کافه بازار، اس��نپ و دیجی کاال به بورس منتشر شده است که البته 
در پای��ان خردادماه مدیرعامل اس��نپ، پروژه ورود این ش��رکت به 
بورس را منتفی اعالم کرد. س��ازمان فن��اوری اطالعات اعالم کرده 
امیدوار است در س��ال جاری زمینه ورود پنج استارت آپ به بورس 
را فراه��م کن��د. با تاکید رئی��س جمهور بر ایجاد ب��ازار اختصاصی 
برای استارت آپ ها و ش��رکت های دانش بنیان، ممکن است فرآیند 
زمینه چینی برای تامین مالی اس��تارت آپ ها از بازار س��هام ش��تاب 
بگیرد. ش��تابی که باتوجه به همه گیری کرونا و زیان بخش��ی از این 

کسب وکارها از شرایط بحران، ضروری است.

دریچه

فرصت امروز: در دومین هفته تابس��تان، ش��اخص بورس تهران برای 
پنجمین هفته متوالی سبزپوش ماند و بازار سهام به بازدهی ۱۳درصدی 
رسید. در این هفته اغلب صنایع بورسی هفته ای سبز را سپری کردند و 

از ۳۸ صنعت فعال بورسی، ۳۳ گروه رشد قیمت داشتند.
ش��اخص کل بورس تهران همچنین در هفته دوم تیرماه با ۱۹۳ هزار 
واحد افزایش، رکورد ۱.۵ میلیون واحدی را پش��ت س��ر گذاش��ت و در 
مقایس��ه با پایان هفته نخس��ت تیرماه، بازدهی ۱۳.۶درصدی را تجربه 
کرد. بر این اس��اس، ش��اخص کل ب��ورس در پایان روز چهارش��نبه )۴ 
تیرم��اه( با عدد یک میلیون و ۴۱۹ ه��زار به معامالت پایان داد که این 
رق��م در روز چهارش��نبه )۱۱ تیرماه( به عدد ی��ک میلیون و ۶۱2 هزار 
واحد رس��ید. همچنین ش��اخص کل )هم وزن( در پایان هفته نخس��ت 
تیرماه ۴۳2 هزار و هشت واحد بود که این عدد در هفته دوم تیرماه به 
۴۶۶ هزار و ۳۴0 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( از 2۸۵ هزار و ۴۴ 

واحد به عدد ۳0۷ هزار و ۳۷2 واحد رسید.
مهمترین نمادهای بورس در هفته دوم تیرماه

در پن��ج روز معامالت��ی هفته ای که گذش��ت، نماده��ای بانک ملت، 
بان��ک تجارت، پاالیش نفت اصفهان، ملی صنایع مس ایران، گس��ترش 
س��رمایه گذاری ایران خودرو و ف��والد مبارکه اصفهان از جمله نمادهای 
پربیننده قرار داش��تند. همچنین محصوالت چرمی، فرآورده های نفتی، 
استخراج کانه های فلزی، خودرو و قطعات، چندرشته ای صنعتی، چاپ، 
فنی و مهندس��ی، محصوالت کاغذی، فلزات اساسی، سرمایه گذاری ها، 
بانک ه��ا و موسس��ات اعتباری، ش��یمیایی، فعالیت مهندس��ی، تجزیه، 
تحلیل و آزمایش، محصوالت چوبی، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات، 

وس��ایل ارتباطی، مخابرات، انبوه سازی امالک و مستغالت، فعالیت های 
کمکی به نهادهای مالی واس��ط، رایانه، واس��طه گری های مالی و پولی، 
عرض��ه، برق، گاز، بخار و آب گرم، س��یمان، آهک و گچ، دارویی، کانی 
غیرفلزی، منس��وجات، بیمه و بازنشستگی، ماش��ین آالت و تجهیزات، 
صنایع غذایی به جز قند و ش��کر، خرده فروشی، استخراج سایر معادن، 
دس��تگاه های برقی، سایر حمل و نقل، کاش��ی و سرامیک، فعالیت های 
هنری، س��رگرمی و خالقانه، هتل و رستوران و استخراج نفت و گاز جز 

اکتشاف با باالترین درصد بازدهی همراه بودند.
در سوی مقابل، محصوالت فلزی، محصوالت کامپیوتری، الکترونیکی 
و نوری،  قند و ش��کر، زراعت و خدمات وابس��ته، اطالعات و ارتباطات، 
پیمانکاری صنعتی، اس��تخراج زغال س��نگ، الس��تیک و پالس��تیک و 

عمده فروشی از جمله نمادهایی بودند که بازدهی منفی داشتند.
همچنین نمادهای لبنیات پاک )غپاک(، نفت پارس )شنفت(، سنگ 
آهن گهرزمین )کگهر(، آبادگران ایران کیش )گکیش(، قطعات اتومبیل 
)ختوقا(، آهنگری تراکتور )خاهن(، سیمان خزر )سخزر(، سیمان ساوه 
)س��اوه(،  بانک پارسیان )وپارس(، صندوق واس��طه گری مالی یکم )دارا 
یکم(، پتروش��یمی قائد بصیر )شبصیر(، س��رمایه گذاری توسعه صنعت 
و تجارت )وصنعت(، س��یمان تهران )س��تران(، گروه بهمن )خبهمن(، 
بانک دی )دی(، ش��وکو پارس )غشوکو(، فن آوا )فن آوا(، گروه صنعتی 
ملی )وملی(، دارو عبیدی )دعبید(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(، پمپ 
ایران )تپمپی(، مدیریت انرژی تابان هور )وهور(، تامین سرمایه لوتوس 
پارسیان )لوتوس( و سایپا )خساپا( جزو مثبت ترین نمادهای بازار بودند.

در هفته ای که گذش��ت، نمادهای مارگاری��ن )غمارگ(، فرآورده های 

نسوز پارس )کفپارس(، تلیسه نمونه )تلیسه(، داروسازی کوثر )دکوثر(، 
تجارت الکترونیک پارس��یان کیش )تاپکی��ش(، لیزینگ آریادانا )والنا(، 
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان )گکوثر(، آسیا سیر ارس )حآسا(، 
توس��عه فن��اوری اطالع��ات خوارزمی )مفاخ��ر(، موتورس��ازان تراکتور 
)خموتور(، کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان )زگلدشت(  کمباین سازی 
)تکمبا(، بیمه کوثر )کوثر( و تامین مس��کن جوان��ان )ثجوان( از جمله 

نمادهای منفی معامالتی در بازار بودند.
عبور ارزش کل بازار از 6 هزار هزار میلیارد تومان

تحلیل هفتگی صنایع بورس��ی نش��ان می دهد که اغلب آنها هفته ای 
س��بز را پشت سر گذاش��تند. معامالتی که ماحصل آن، رشد قیمت ۳۳ 
گروه از ۳۸ صنعت فعال بورس��ی بود. به گزارش س��نا، معامالت هفته 
منتهی به ۱۱ تیرماه در حالی به پایان رس��ید که ش��اخص کل بورس 
تهران برای پنجمین هفته متوالی جامه س��بز به تن کرد. به این ترتیب 
رش��د این هفته شاخص س��هام با افزایش ۱۳.۶ درصد این نماگر همراه 
ش��د. همچنان اما بزرگان بازار در رشد قیمت پیشتازند. شاهد این مدعا 
رش��د ۱۵.۸درصدی شاخص ۳0 ش��رکت بزرگ بازار در مقابل افزایش 
حدود ۸درصدی شاخص هم وزن که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها 
دارد، بود. به این ترتیب شاخص کل بورس تهران پس از نوسان دو روزه 
در مرز ۱.۵ میلیون واحدی، توانست پرقدرت سطح یک میلیون و ۶00 
هزار واحدی را نیز پش��ت سر بگذارد. ضمن اینکه ارزش کل بازار نیز از 

۶ هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفت.
در این میان، اغلب صنایع بورس��ی نیز هفته ای س��بز را ثبت کردند. 
معامالت��ی که ماحصل آن رش��د قیمت ۳۳ گ��روه از ۳۸ صنعت فعال 
بورسی بود. همچنین گروه تک سهم محصوالت چرمی همچنان جایگاه 
خ��ود را در صدر جدول بازدهی هفتگ��ی حفظ کرد. »وملی« این هفته 
رش��د قیمت معادل 2۷.۶درصد را تجربه کرد. پاالیش��ی ها نیز با رش��د 
22درص��دی دومین صنع��ت پربازده بورس ته��ران در هفته منتهی به 

۱۱ تیرماه بود. 
در میان خبرهای اثرگذار بورسی، اخبار ضد و نقیضی درخصوص افزایش 
قیمت خوراک پتروش��یمی ها به گوش می رس��د. خبرهایی که هنوز تایید 
رس��می نشده است. در این راستا برخی منابع خبری از تعیین قیمت های 
خوراک پتروشیمی ها خبر داده اند و البته جزییات آن را هم اعالم کرده اند 
که در صورت تایید می تواند روی س��ود و زیان ش��رکت ها تاثیرگذار باشد. 
براساس این شنیده ها، قیمت کف خوراک اتان برای شرکت های پتروشیمی 
با 20 دالر کاهش، 200 دالر در هر تن و برای مدت پنج ماه ابتدایی سال 
۹۹ تعیین شد. همچنین قیمت اتیلن هم برای دو ماه ابتدایی امسال ۳۷۴ 
دالر در هر تن تعیین شد و پس از آن هم برمبنای نرخ های جهانی شناور 
اس��ت.  قیمت اتان مصرفی پتروشیمی ها پیش تر براساس فرمولی بر پایه 
قیمت های جهانی پلی اتیلن و نفتا از س��وی وزارت نفت تعیین می شد که 
دارای کف قیمت 220 دالری و سقف ۴00 دالری بود که در شرایط کنونی 
متأثر از ش��یوع کرونا و افت چشمگیر قیمت های نفت و فرآورده های نفتی 
دیگر کاربردی نداش��ت. در حال حاضر قیمت اتیل��ن نیز حدودا و به طور 
متوسط به ۷۵0 دالر در هر تن رسید. پتروشیمی ها در هفته منتهی به ۱۱ 

تیرماه، با رشد قیمت ۱۳.۳درصدی سهام زیرمجموعه خود همراه شدند.
تحوالت گروه سیمانی ها در هفته ای که گذشت

در گروه س��یمان نیز روز یکشنبه جلس��ه مدیران صنعت سیمان در 
س��الن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان برگزار شد و 
با افزایش قیمت 20درصدی س��یمان موافقت شد. به این ترتیب قیمت 
س��یمان تیپ یک به میزان 20 درصد و س��ایر انواع س��یمان متناسب 
ب��ا هزینه های تولید در مقایس��ه با س��یمان تیپ ی��ک افزایش یابد. در 
آخرین روز هفته اما اعالم ش��د براساس توافقات به عمل آمده با وزارت 
صنعت قیمت س��یمان 20 تا ۳0درصد افزایش پیدا کرده و قیمت های 
جدیدی نیز روی س��رخط رس��انه ها رفت. هرچند این خبر در ادامه بار 
دیگ��ر تغییر کرد و به دنبال مخالفت س��ازمان حمای��ت مجوز افزایش 
۳0درصدی قیمت س��یمان باطل و فق��ط تولیدکنندگان امکان افزایش 
ح��دود 20درصدی قیمت ها را پیدا کردند. س��یمانی ها در هفته منتهی 
به ۱۱ تیرماه به رش��د ۶.۸درصدی بس��نده کردند. در آن سوی بازار اما 
۴ گروه الس��تیک، قند و شکر، اطالعات و ارتباطات و محصوالت فلزی 
هفته ای منفی را پشت سرگذاشتند و به ترتیب با افت 2.۸، 2.2، 0.۸ و 

0.۵ درصدی قیمت سهام زیرمجموعه خود مواجه شدند.

ارزش بازار سرمایه از 6 هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد

پایان سبز بورس در هفته دوم تیرماه
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تولید ساالنه سیگار از 54 میلیارد نخ گذشت
جدیدترین آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت )صمت( نش��ان می دهد که در سال ۹۸ حدود ۵۴ میلیارد و 

۸00 میلیون نخ سیگار تولید شده است.
به گزارش ایس��نا، این رقم نس��بت به تولی��د ۴۸ میلیارد و 200 

میلیون نخ در سال گذشته ۱۳.۷درصد افزایش داشته است.
در قانون برنامه پنجم توس��عه تاکید ش��ده بود ک��ه کل واردات 
سیگار با برند اصلی در پایان این برنامه به تولید داخل تبدیل شود 
تا با به صفر رساندن میزان واردات این محصوالت با به کارگیری از 
توان داخلی نیاز مصرفی کشور در داخل تامین شود که این امر در 

نهایت در سال ۱۳۹۷ محقق شد.
همچنین س��ال گذش��ته ۱۵۴ میلیون نخ س��یگار صادر شده که 
نس��بت به صادرات ۱۵0 میلیون نخی این محصول در سال ۱۳۹۷ 

حدود 2.۷درصد رشد داشته است.
از طرف دیگر با توجه به اینکه میزان مصرف س��االنه س��یگار در 
کشور ۶۵ میلیارد نخ برآورد شده، میزان قاچاق نیز در سال گذشته 
۱0 میلیون و ۳۱ هزار نخ برآورد ش��ده که نس��بت به س��ال ۱۳۹۷ 

حدود ۳۹.2درصد کاهش داشته است.
صادرات توتون بیش از 2 برابر شد

براس��اس این آمار در سال گذشته حدود 2۳۷۴ تن توتون صادر 
ش��ده که نس��بت به صادرات ۹0۹ تن از این محصول در سال ۹۷ 
۱۶۱.۳درصد افزایش داش��ته اس��ت. البته صادرات تنباکو معسل و 
سنتی در سال ۱۳۹۸ به ترتیب 2۹ و ۷۳.۳ درصد کاهش داشته و 

به ۸۳.۹ و ۱۳۴ تن رسیده است.
در این میان واردات تنباکو معسل در سال گذشته با ۷۹.۱درصد 
کاهش به ۸22 تن رس��یده،   در حالی ک��ه واردات این محصول در 

سال ۱۳۹۷ حدود ۳۹۳0 تن بوده است.
براساس این آمار تا پایان سال گذشته 2۱ واحد تولیدی در بخش 
تولید س��یگار و ۳۹ واحد در بخش تولید تنباکو فعال بودند. این در 
حالی اس��ت که تعداد واحدهای تولیدی فعال در این دو بخش در 

سال ۱۳۹۷ به ترتیب 20 و ۳۳ بوده است.

قیمت جهانی مواد غذایی باال رفت
س��ازمان خواربار و کش��اورزی ملل متحد )فائو( اعالم کرد قیمت 
جهان��ی م��واد غذایی که در پی ش��یوع ویروس کرون��ا در ماه های 
گذشته کاهش چش��مگیری داشت، در ماه ژوئن برای نخستین بار 
در س��ال 2020 افزایش پیدا کرد. به گزارش ایسنا، شاخص قیمت 
غذای فائو که تغییرات ماهانه س��بدی از غ��الت، دانه های روغنی، 
محصوالت لبنی، گوش��ت و ش��کر را بررس��ی می کند، در ژوئن به 
۹۳.2 واحد رسید که 2.۴درصد در مقایسه با ماه مه افزایش داشت.
فائو در مبنای همه ش��اخص های خود بازنگ��ری کرد و آن را از 

دوره 2002 تا 200۴ به دوره 20۱۴ تا 20۱۶ تغییر داد.
در بحبوح��ه ابهاماتی که در ب��ازار وج��ود دارد، قیمت دانه های 
روغنی، ش��کر و محصوالت لبنی که در ماه مه کاهش چش��مگیری 
داش��تند، در ماه ژوئن افزایش پیدا کرده و به باالترین حد در چند 
ماه اخیر رسید؛ در حالی که در بخش شاخص های غالت و گوشت، 

قیمت اکثر کاالها همچنان روند نزولی داشت.
براساس گزارش رویترز، فائو در پیش بینی خود برای فصل غالت 
2020 بازنگ��ری کرد و ب��رآوردش از میزان محصول را ۹.۳ میلیون 
ت��ن افزایش داد. این آژانس س��ازمان ملل متحد اکنون انتظار دارد 
ک��ه تولید جهانی غ��الت به 2.۷۹0 میلیارد تن برس��د که ۳درصد 
باالتر از برداش��ت س��ال 20۱۹ خواهد بود. این تغییر عمده که در 
برآورد ماهانه فائو صورت گرفت ناش��ی از برآورد باالتر تولید گندم 

استرالیا بوده است.

اعتراض دامداران به نرخ مصوب شیرخام
 اعالم قیمت مصوب سنخیتی با هزینه تولید ندارد

 مدیرعامل اتحادیه دامداران کش��ور گف��ت اتحادیه دامداران در 
نامه ای به معاون اول رئیس جمهور اعتراض شدید خود را به قیمت 

مصوب شیر خام اعالم کرده است.
س��عید سلطانی سروس��تانی در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران 
ج��وان، با انتقاد از نرخ مصوب ش��یرخام اظهار کرد: با اعالم قیمت 
مصوب ش��یرخام، س��یر تماس های تلفنی از اتحادیه های استانی به 
سمت اتحادیه مرکزی سرازیر شد چراکه در جلسه معاونت امور دام 

بر نرخ حداقل ۳ هزار و ۳00 تومان توافق شده بود.
او افزود: حدود ۱۵ نفر در یک جلس��ه برای بخش تولید تصمیم 
می گیرن��د و وزارت جهاد کش��اورزی به عنوان متول��ی تولید تنها 
2 نماین��ده در این جلس��ه دارد و از نمایندگان تش��کل های بخش 
خصوص��ی در این جلس��ه دعوتی به عمل نمی آی��د، در حالی که با 
حضور در جلسه ستاد تنظیم بازار حداقل حرف خود را به مسئوالن 
می زدیم. س��لطانی ادامه داد: قیمت مصوب شیرخام بدون مشورت 
با ما 2 هزار و ۹00 تومان تعیین ش��د که مسئوالن علت آن را عدم 
توانایی مص��رف کنندگان برای خرید لبنیات عن��وان می کنند، در 
حالی که این امر به نفع تولید نیست و در بلندمدت خسارات جبران 

ناپذیری را به صنعت وارد می کند.
مدیرعام��ل اتحادی��ه دام��داران با اش��اره به اینک��ه قیمت فعلی 
ش��یرخام به زیان دامداران تمام می شود، بیان کرد: در سال جهش 
تولید چنین تصمیماتی بازدارنده تولید اس��ت و در نهایت کار را به 
جایی می رس��اند که تعطیلی دامداری ها و کاهش تولید شیرخام را 

دربردارد، اما از االن  نمی توان درصدی اعالم کرد.
او با بیان اینکه قیمت ش��یرخام براس��اس نرخ مصوب نهاده های 
دامی تعیین ش��ده اس��ت، گفت: این در حالی اس��ت که ۳0درصد 
نه��اده موردنیاز دام��داران با نرخ مصوب و ۷0درصد از بازار س��یاه 
تامین می شود که اختالف آن با نرخ  مصوب بسیار چشمگیر است.

این مقام مسئول قیمت کنونی هر کیلو ذرت در بازار آزاد را باالی 
2 ه��زار و ۵00 توم��ان، جو را باالی 2 هزار تومان و کنجاله س��ویا 
را ه��م ۶ ه��زار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت س��بوس با افزایش 
۴0درصدی ب��ه یک هزار و ۴00 تومان رس��یده، ضمن آنکه کاه و 
کلش و ذرت علوفه ای نس��بت به س��ال قبل ۵0 تا ۱00درصد رشد 

داشته است.

اخبـــار

 رئی��س هیأت مدیره اتحادی��ه مرغ تخم گذار اس��تان تهران گفت با 
توجه به نوسان قیمت تخم مرغ، مسئوالن به منظور تنظیم بازار داخل، 

صادرات تخم مرغ را متوقف کردند.
ناصر نبی پور، در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوس��ط نرخ هر کیلو تخم 
م��رغ درب مرغداری ۱۱ هزار و ۴00 ت��ا ۱۱ هزار و ۵00 تومان معادل 

شانه ای 22 تا 2۳ هزار تومان است.
او در واکن��ش به فروش هر ش��انه تخم مرغ با ن��رخ مصوب 20 هزار 
تومان در بازار افزود: اگر س��ازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده، 
نهاده با نرخ مصوب در اختیار مرغداران قرار دهد، عرضه هر ش��انه تخم 
مرغ با نرخ 20 هزار تومان ش��دنی است، اما در شرایط فعلی که قیمت 
تمام ش��ده هر کیلو تخم مرغ ۱2 هزار تومان تمام  می ش��ود، این امکان 

وج��ود ندارد. نبی پور ادامه داد: در ح��ال حاضر مرغداران هر کیلو تخم 
م��رغ را با نرخ ۹ هزار و ۵00 تومان معادل ش��انه ای ۱۹ هزار تومان به 
ناچ��ار به میادین تحویل می دهند، چراکه ب��ا وجود افزایش هزینه های 
تولید این قیمت برای آن ها صرفه اقتصادی ندارد و تنها به س��بب ترس 

از جریمه این کار را می کنند.
این مقام مس��ئول از جهش چشمگیر قیمت نهاده های دامی در بازار 
خبر داد و گفت: قیمت هر کیلو کنجاله سویا نسبت به قبل 2۵0درصد، 

ذرت ۱00درصد و ریزمغذی ها ۴00درصد رشد داشته است.
او قیمت کنونی هر کیلو کنجاله س��ویا را باالی ۷ هزار تومان و ذرت 
را 2 ه��زار و ۴00 ت��ا 2 ه��زار و ۵00 تومان اعالم ک��رد و گفت: قیمت 
ریزمغذی ه��ا همچون متیونین از 2۴ هزار به ۹0 هزار تومان و مکمل ها 

از ۱۵ هزار تومان به 2۶ هزار تومان رسیده است.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار از توقف صادرات تخم مرغ 
خب��ر داد و گفت: با توجه به نوس��ان قیمت تخم مرغ، مس��ئوالن برای 

تنظیم بازار داخل صادرات را متوقف کردند.
او مجموع صادرات تخم مرغ س��ال گذش��ته و چندماهه امسال را ۴۵ 

هزار تا ۴۶ هزار تن اعالم کرد.
رئی��س هیأت مدی��ره اتحادیه مرغ تخم گذار درب��اره آخرین وضعیت 
تولید تخم مرغ بیان کرد: تولید روزانه تخم مرغ اس��می 2 هزار و ۹00 
تا ۳ هزار تن است، اما در حقیقت ۶0 تا ۷0درصد تولید ناشی از کمبود 

نهاده و گرما کاهش یافته است.
او در پایان درباره آینده بازار تخم مرغ گفت: در مواقعی که مرغداران 
ب��ا کمبود نهاده رو به رو ش��وند، جوجه ریزی کاه��ش می یابد که با این 

وجود امکان پیش بینی قیمت در بازار وجود ندارد.

صادرات تخم مرغ متوقف شد

 قیمت هر شانه تخم مرغ درب مرغداری ۲۳ هزار تومان

رئیس سازمان چای کشور گفت تاکنون ۶۹ هزار و 2۹۸ تن برگ 
س��بز چای خریداری ش��ده که نسبت به مدت مش��ابه سال قبل ۹ 

درصد رشد داشته است.
حبیب جهان س��از در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخری��ن وضعیت خرید تضمینی برگ س��بز چای اظه��ار کرد: بنابر 
آخری��ن آم��ار تاکنون ۶۹ هزار و 2۹۸ تن برگ س��بز چای با ارزش 
بالغ بر 2۹۵ میلیارد تومان از چایکاران استان های گیالن و مازندران 
خریداری شده که نسبت مدت مشابه سال قبل ۹درصد رشد داشته 

است.

او از پرداخ��ت ۷۸درص��د مطالب��ات چایکاران خب��ر داد و افزود: 
تاکنون 2۳2 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است 

و مابقی را به مرور به حساب چایکاران واریز می کنند.
به گفته جهان س��از، ۷۸درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک 
و 22 درصد درجه 2 است. رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه ۴۹ 
کارخانه چای سازی مشغول خرید برگ سبز چای هستند، بیان کرد: 
از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده تاکنون ۱۵ هزار و ۵۹۱ تن 
چای خش��ک استحصال شده اس��ت، پیش بینی می شود که تا پایان 
فصل حداقل تولید چای خش��ک به ۳0 هزار تن برسد. او با اشاره به 

اینکه مش��کلی در فروش چای تولیدی نداریم، بیان کرد: با توجه به 
افزایش تمایل افراد به مصرف چای ایرانی عاری از سموم، کارخانه ها 
مشکلی در فروش ندارند، ضمن آنکه چای تولیدی در طول سال به 
فروش می رس��د. رئیس س��ازمان چای با بیان اینکه قیمت چای در 
بازار نوس��انی نداشته اس��ت، گفت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو 
چای ایرانی ۱۵ هزار ت��ا 20 هزار تومان و حداکثر ۱00 هزار تومان 
است. او در پایان تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و پیش بینی 
تولید حداقل ۳0 هزار تن چای خشک، رقمی بالغ بر ۵0 تا ۶0 هزار 

تن از چای موردنیاز کشور از طریق واردات تامین می شود.

عض��و اتحادی��ه مرغداران گوش��تی گفت ب��ا توجه به فص��ل گرما و 
وزن گیری مرغ ها با تاخیر، قیمت مرغ با نوسان مواجه شده است.

عظیم حجت، عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و 
گو با باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش قیمت مرغ در بازار خبر داد و 
گفت: امروز متوس��ط قیمت هر کیلو مرغ زنده ۱2 هزار و ۳00 تومان و 

مرغ گرم ۱۸ هزار و 200 تومان است.
وی افزود: با توجه به تنش گرمایی در فصل تابستان، وزن گیری مرغ 

با تاخیر انجام می شود که این امر در افزایش قیمت بی تاثیر نیست.
حجت ادامه داد: با وجود تامین بخشی از نهاده ها با نرخ آزاد و بخشی 
ب��ا نرخ مصوب، قیمت منطقی مرغ ۱۶ ه��زار و ۵00 تا ۱۷ هزار تومان 
اس��ت، درحال��ی که قیمت مصوب م��رغ برمبنای نهاده ب��ا نرخ مصوب 

تعیین شده است.
این مقام مس��ئول با انتقاد از این  مسئله که قیمت مصوب مرغ ستاد 
تنظیم بازار با هزینه های واقعی تولید فاصله دارد، بیان کرد: با اس��تمرار 
روند زیان مرغداران کار به جایی می رسد که مرغداران به سبب کمبود 

نقدینگی از چرخه تولید خارج  شوند.

به گفته حجت، با وجود نوس��ان ن��رخ نهاده های دامی، قیمت مصوب 
مرغ جوابگوی هزینه های تولید نیست و در صورت برخورد های امنیتی 
ب��ا مرغداران، عرض��ه با نرخ مصوب در کوتاه مدت ش��دنی اس��ت و در 
بلندمدت به س��بب کمبود نقدینگی و کاهش جوجه ریزی ضربه مهلکی 
به صنعت مرغداری وارد می کند. حجت ادامه داد: اگر مس��ئوالن ستاد 
تنظی��م بازار بر عرضه مرغ ب��ا نرخ ۱۵ هزار تومان اص��رار می ورزند، از 
این رو س��تاد تنظیم بازار بای��د از ابزار های کنترلی ب��ر فروش نهاده ها 
استفاده کند چرا که مرغداران در پایان خط تولید قرار دارند و در زمانی 
که مرغهای ش��ان به س��ن عرضه می رس��د، امکان نگهداری در سالن ها 
وجود ندارد. این مقام مس��ئول با تاکید بر نظارت مس��ئوالن بر عملکرد 
واردکنندگان نهاده های دامی بیان کرد: مس��ئوالن ستاد تنظیم بازار به 
راحتی می توانند بر عملک��رد واردکنندگان نظارت کنند چراکه کنجاله 
سویا با نرخ ۷ هزار تومان و ذرت 2 هزار و ۶00 تا 2 هزار و ۷00 تومان 
در ب��ازار وج��ود دارد، درحالی که نهاده به می��زان کافی با نرخ مصوب 
نیس��ت. عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی از بهبود وضعیت 
نهاده های دامی نس��بت به دو هفته گذشته خبر داد و گفت: با توجه به 

آنکه بارگیری نهاده های دامی با وضعیت مناس��ب تری انجام می ش��ود، 
قیمت ذرت و کنجاله تا حدودی در بازار متعادل شده است.

حجت با اش��اره به اینکه ۵0درصد نهاده از بازار آزاد تامین می ش��ود، 
بیان کرد: علی رغم بهبود ش��رایط توزی��ع نهاده با نرخ مصوب، کماکان 
کمبود داریم که امیدواریم با اتخاذ برخی تدابیر روند توزیع نهاده با نرخ 
مصوب تسریع شود. وی با انتقاد از نوسان قیمت ریزمغذی ها بیان کرد: 
قیمت ریزمغذی ها با نرخ منطقی رش��د چندبرابری دارد که تمامی این 

عوامل منجر به افزایش هزینه های تولید شده است.
عض��و هی��أت مدیره اتحادی��ه مرغداران گوش��تی با اش��اره به اینکه 
مرغداران به دنبال افزایش قیمت نیس��تند، بیان کرد: اگر قیمت مصوب 
برمبنای کارشناس��ی اعالم ش��ود، تولیدکنندگان با افتخار می پذیرند و 
انتظار دارند که ستاد تنظیم بازار بر قیمت نهاده ها مدیریت داشته باشد 

تا ذرت و کنجاله سویا با نرخ مصوب به دست مرغداران برسد.
حج��ت در پایان با اش��اره به اینکه کمب��ودی در جوجه ریزی نداریم، 
تصریح کرد: بنابر آمار میزان جوجه ریزی نس��بت به مدت مش��ابه سال 

قبل تفاوتی ندارد که بخواهد بر گرانی مرغ در بازار دامن بزند.

رشد 9درصدی خرید برگ سبز چای

 تولید چای از 30 هزار تن فراتر می ر ود

نرخ مرغ به کانال 18 هزار تومان رسید
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یک کارشناس بازار خودرو در گفت وگو با تجارت نیوز پاسخ داد
قیمت خودرو در هفته بعد چه می شود؟

یک کارشناس بازار خودرو می گوید خرید و فروش در بازار خودرو 
رون��ق دارد و قیم��ت خودرو روزانه در حال افزایش اس��ت. احتماال 

قیمت خودرو در هفته آینده مجدد روند بانوسانی داشته باشد.
یک کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا تقاضا برای 
خرید خ��ودرو وجود دارد یا خیر؟ به تجارت نیوز گفت: خرید و فروش 
در بازار خودرو رونق دارد و قیمت خودرو روزانه در حال افزایش است. 
خودرو در این هفته نسبت به هفته گذشته تا حدودی گران شد. بیشتر 
کسانی که در بازار حضور دارند، خریدار خودرو هستند. احتماال قیمت 
خودرو در هفته آینده مجدد روند بانوس��انی داشته باشد. فیروز نادری 
به قیمت خودرو پراید در بازار اش��اره کرد و افزود: در میان خودروهای 
داخلی پراید، پژو 20۶، پرشیا و پژو ۴0۵ از جمله خودروهایی هستند 
که در سطح بازار متقاضی  بیشتری دارند. به عنوان مثال طی سه هفته 
گذش��ته خودرو پراید با قیمت ۶۸ میلیون تومان معامله شد اما امروز 
دیگر این قیمت نیس��ت. او به علت افزایش قیمت خودروهای داخلی 
اش��اره کرد و گفت: علت افزایش قیمت خودرو می تواند به نبود قطعه 
ارتباط داشته باشد. آنچه به نظر می رسد خودروسازان فعال خودرویی را 
به مردم تحویل نمی دهند بنابراین در آینده تعداد خودروهای ناقص در 

انبار خودروسازان بیشتر می شود.

نصب پالک خودروی معلوالن مشروط به 
احراز اطالعات در سامانه پلیس است

رئی��س مرکز ش��ماره گذاری پلیس راهور ناجا گفت ش��رط ارائه 
خدم��ات و اخذ پ��الک معل��والن در مراکز تعویض پ��الک، وجود 
اطالع��ات معلول در س��امانه پلیس ک��ه از طریق بهزیس��تی ثبت 
می ش��ود، اس��ت. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از 
ایرنا، س��رهنگ علی محم��دی افزود: معلوالن ب��رای انجام تعویض 
پ��الک قبل از مراجعه ب��ه این مراکز، برای بررس��ی و تایید صحت 
اطالعات ش��خصی به سازمان بهزیستی ش��هر خود مراجعه کرده و 
اطالعات خود را در س��ازمان مربوطه بررس��ی کنند. وی ادامه داد: 
باید مجوز الزم از سوی سازمان بهزیستی برای این افراد صادر شود 

تا بتوانند از پالک ویژه معلوالن استفاده کنند.
رئیس مرکز ش��ماره گذاری پلیس راهور افزود: سازمان بهزیستی 
اس��تان ها نیز از طریق سیستمی مراتب را به راهور ارجاع داده و در 
نهای��ت معلوالن باید به مراکز تعویض پالک مراجعه کرده تا بتوانند 

پالک ویژه خود را دریافت کنند.
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا گفت: پالک خودروی 
جانبازی نی��ز بر روی خودروی افرادی که باالی ۵0درصد جانبازی 
دارند و نیز آنهایی که اسامی ش��ان در س��امانه ش��ماره گذاری ثبت 
شده، نصب می ش��ود. محمدی افزود: جانبازان که برابر اعالم بنیاد 
ش��هید و امور ایثارگران دارای افتخ��ار ۵0درصدی جانبازی به باال 
هس��تند با ارائه کارت شناسایی جانبازی و معرفی نامه از سوی امور 
ایثارگران بنیاد شهید پس از حضور در مراکز تعویض پالک و بازدید 

خودرو، پالک جانبازی بر روی خودروی آنها نصب می شود.
به گفته وی، اس��امی جانبازان حائز شرایط قبال توسط بنیاد شهید 
و امور ایثارگران به پلیس راهور اعالم و در س��امانه شماره گذاری ثبت 
ش��ده است. سرهنگ محمدی گفت: افراد برای تعویض پالک و نقل و 
انتقال وس��ایل نقلیه باید اصل شناس��نامه جدید با کارت ملی خود یا 
نمایندگان قانونی آنها، حضور فروشنده و خریدار یا نماینده قانونی آنها، 
ارائه برگ عدم خالفی، ارائه اصل فیش پرداخت بهای پالک براس��اس 
تعرفه، مدارک احراز سکونت خریدار، اصل بیمه نامه شخص ثالث معتبر 
و همچنی��ن ارائه اصل کارت معاینه فنی برای خودروهای ش��خصی و 
دولتی که بیش از چهار سال از مدل آن سپری شده باشد و خودروهای 
عمومی که بیش از یک سال از مدل آنها سپری شده باشد را ارائه دهند.

کرونا کمر خودروسازان جهانی را شکست
در حالی کرونا بر عملکرد صنایع مهم از جمله خودروسازی تاثیر 
منفی داش��ته که براس��اس آخرین آمارها تولید و فروش خودرو در 

انگلستان در ماه گذشته ۹۵درصد کاهش داشته است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، روند نزولی فروش و تولید 
خودرو در کش��ورهای اروپایی همزمان با شیوع کرونا به گونه ای است 
که انجمن خودروس��ازان اتحادیه اروپا به تازگی ب��رآورد و اعالم کرده 
است که میزان فروش خودرو در سال جاری میالدی 2۵ درصد کاهش 
خواهد یافت. انجمن خودروسازان اتحادیه اروپا پیش بینی کرده، میزان 
ثبت نام و فروش خودروهای سواری در کشورهای اروپایی تحت تاثیر 
بحران های ش��دید اقتصادی ناشی از شیوع گسترده و پاندمی ویروس 
کرونا در کل سال 2020 میالدی با کاهش 2۵درصدی مواجه خواهد 
ش��د این در حالی اس��ت که در ماه ژانویه س��ال جاری میزان فروش 
خودروی س��ال 2020 تنها با 2درصد کاهش پیش بینی شده بود، اما 
حاال به نظر می رس��د تحلیلگران و کارشناسان فعال در این انجمن با 
بررسی وضعیت بحرانی بازارهای فروش خودرو در کشورهای اروپایی به 
این نتیجه رسیده اند که میزان فروش خودرو در کشورهای این منطقه 
از ۱2.۸ میلیون دس��تگاه در س��ال 20۱۹ به ۹.۶ میلیون دستگاه در 
سال جاری میالدی رسیده و این بدان معناست که بیش از ۳ میلیون 
دس��تگاه کاهش را ش��اهد خواهیم بود. اوضاع بازارهای فروش خودرو 
در نیمه نخست س��ال جاری میالدی به دلیل شیوع گسترده ویروس 
کرونا تحت الش��عاع قرار گرفته و با اینکه کارخانه های خودروس��ازی و 
قطعه س��ازی در اروپا و س��ایر مناطق جهان بازگشایی شده و خطوط 
تولید آن ها از س��ر گرفته ش��ده اما ش��رایط به حالت ع��ادی پیش از 
کرونا بازنگش��ته و انتظار می رود تا پایان سال 2020 نیز این اتفاق رخ 
نخواهد داد. در همین حال براساس تازه ترین آمار و گزارش های رسمی 
منتشرشده، تولید و فروش خودرو در انگلستان در ماه گذشته ۹۵درصد 
کاهش داشته است. این شرایط در حالی است که میزان فروش خودرو 
در بازار بریتانیا در آوریل تحت تاثیر ش��یوع گس��ترده ویروس کرونا با 
۹۷درص��د کاهش به پایین ترین س��طح خود از س��ال ۱۹۴۶ میالدی 
رسیده بود. البته بریتانیا تنها کشوری نیست که صنعت و بازار خودرو 
در آن از شیوع گسترده ویروس کرونا متحمل ضرر و زیان های هنگفتی 
شده است و با توجه به آمارها می توان گفت که تقریبا تمامی کشورهای 
جهان با افت ش��دید در تقاضای مش��تریان و بحران در تولید و عرضه 

روبه رو شده اند.

نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو بر لزوم 
اقدام هرچه سریع تر دولت در تثبیت نرخ ارز تاکید و از کمبود خودرو 

در بازار خبر داد.
نعم��ت اهلل کاش��انی نس��ب در گفت وگو ب��ا خبرن��گار خبرخودرو 
درخصوص وضعیت ب��ازار خودرو و ابزارهای موثر بر کنترل آن اظهار 
داش��ت: بهبود وضعیت ب��ازار نیازمند عرضه خودرو به بازار از س��وی 
ش��رکت های خودروس��ازی اس��ت و تا زمانی که بازار اش��باع نشود، 

مدیریت نابسامانی های موجود در بازار امکان پذیر نخواهد بود.
وی ضمن اش��اره به قانون عرضه و تقاضا، افزایش تقاضا در مقایسه 
با میزان عرضه را موجب برهم خوردن تعادل قیمتی در بازار دانس��ت 
و گفت: واقعیت این اس��ت که بخش اعظم تقاض��ای بازار را تقاضای 
کاذب با هدف حفظ ارزش نقدینگی دربر گرفته و بخشی نیز مشمول 

تقاضای واقعی است.
نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو با بیان 
اینکه خرید و فروشی در بازار انجام نمی شود درخصوص علت کاهش 

تقاضا تصریح کرد: کاهش تقاضا ناش��ی از اف��ت قدرت خرید مردم و 
افزایش فزاینده قیمت ها اس��ت. به عن��وان مثال برای خودرویی نظیر 
پ��ژو 20۶ قیمتی معادل ۱۴0 تا ۱۵0 میلیون تومان و برای خودروی 

پراید معادل ۷۵ تا ۷۸ میلیون تومان می بایست هزینه شود.
کاشانی نس��ب با اش��اره به وقوع کمبود خودرو در ب��ازار ادامه داد: 
مردم با توجه به اینکه قدرت خریدش��ان کاهش یافته، در انتظار افت 
قیمت ه��ا اقدام ب��ه خرید نمی نمایند و دارندگان خ��ودرو نیز به امید 

افزایش بیشتر قیمت ها، تمایلی به فروش کاالی خود ندارند.
وی همچنین گفت: میزان خروجی کاالهای خودرویی خودروسازان 
با می��زان تقاضای ب��ازار برابری نمی کن��د و کمبود خ��ودرو در بازار 
محسوس اس��ت. نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان 
خ��ودرو ضمن تاکید بر لزوم تثبیت ن��رخ ارز این امر را نیازمند اقدام 
دولت دانس��ت و اف��زود: تا زمانی که نرخ دالر با ه��ر قیمتی به ثبات 
نرس��د، امکان پیش بینی بازار وجود ندارد همان طور که تزلزل نرخ ارز 
فروشندگان و خریداران خودرو را در یک وضعیت بالتکلیفی محصور 

کرده اس��ت. کاشانی نس��ب بیان کرد: افزایش نرخ ارز در داخل کشور 
بر تمامی کاالها از جمله خودرو تاثیرگذار است و قابل کتمان نیست.

به گفته وی بخش��ی از افزایش قیمت خودرو نیز ناش��ی از تقاضای 
کاذب است و تقاضای کاذب نیز ناشی از نرخ ارز است به نحوی که با 
رش��د قیمت ارز، به طور خودبه خودی شاهد بروز تقاضای کاذب برای 

کاالهایی نظیر طال، خودرو، ارز و ملک هستیم.
نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو با بیان 
اینک��ه رون��د صعودی قیمت مس��کن در مقایس��ه با خودرو با رش��د 
بیش��تری مواجه بوده اس��ت، روند تغییرات قیمتی در کاالهایی نظیر 

خودرو، دالر و طال را برخوردار از یک به هم پیوستگی دانست.
کاشانی نس��ب در پایان خاطرنشان کرد: تنها راهکار تثبیت نرخ ارز 
اس��ت و تنها در این صورت اس��ت که امکان برنامه ریزی و تصمیمات 
بعدی مهیا می گ��ردد. پیش بینی بازار براس��اس یک مأخذی صورت 
می گی��رد اما در حال حاضر نمی توان قیمتی برای انواع خودرو تعیین 

کرد و تزلزل نرخ ارز، بازار تمامی کاالها را دچار اختالل کرده است.

تزلزل نرخ ارز بازار تمامی کاالها از جمله خودرو را به هم ریخت

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی بر لزوم 
اولویت د هی دولت در هدایت درآمدها به بخش عمومی از جمله نوسازی 

ناوگان حمل ونقل عمومی پایتخت و نظارت مجلس تاکید کرد.
محمدرض��ا صباغیان بافق��ی در گفت وگ��و با خبرن��گار خبرخودرو، 
درخص��وص عدم اق��دام دولت به تحوی��ل حتی یک دس��تگاه اتوبوس 
طی ۱0 س��ال اخیر به پایتخت اظهار داش��ت: علی رغم تصویب قوانین 
موردنیاز و متعدد در مجلس با موضوع نوسازی ناوگان عمومی کشور و 
ارائه تس��هیالت به این بخش، حمل و نقل عمومی کشور در حال حاضر 

در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
وی ضمن اش��اره به عدم اجرای بخش��ی از قوانین مصوبه مجلس در 
ح��وزه حمل ونق��ل گفت: عدم اج��رای قوانین مصوبه ناش��ی از کاهش 

درآمدهای دولت، تحریم ها و کم توجهی به اصول مدیریتی است.

عض��و کمیس��یون ش��وراها و امور داخلی مجلس ش��ورای اس��المی 
درخص��وص وظیفه نظارتی مجلس بر اج��رای قوانین حمل ونقل افزود: 
اجرای قوانین مصوبه مجلس به عنوان یکی از وظایف اصلی دولت حائز 
اهمیت اس��ت و مجلس نیز می بایست براساس وظیفه مطالبه گری خود 

در حوزه اجرای قوانین، این امر را از دولت خواستار می شد.
صباغیان بافقی نظارت ضعیف مجلس، فقدان برنامه مناس��ب و عدم 
اولویت بندی برنامه ها از س��وی دولت به ویژه در بخش حمل ونقل را از 
دالیل عدم اجرای قوانین حمل ونقلی در پایتخت دانس��ت و گفت: اغلب 
ش��اهد جهت دهی درآمدها به حوزه ای غیر از بخش عمومی هستیم به 
نحوی که اصوال ای��ن بخش در تمامی زمینه ها از جمله در حوزه حمل 
و نق��ل عمومی عقب تر از س��ایر بخش ها اس��ت و از ای��ن محل منتفع 
نمی گ��ردد. وی ضمن تاکی��د بر مطالبات م��ردم از نمایندگان و دولت 

در حوزه توس��عه شهری بیان کرد: بخش��ی از این مشکالت به مجلس 
برمی گردد و بخش دیگر به وضعیت نامناس��ب دولت در ایفای تعهدات 
و اج��رای قوانین و احکام مصوب مجلس مربوط اس��ت که در برخی از 

زمینه ها کمتر از ۳0درصد ارزیابی شده است.
عضو کمیس��یون ش��وراها و امور داخلی مجلس ش��ورای اسالمی در 
پایان ضمن اش��اره به تکلی��ف دولت در ارائه تس��هیالت و اعتبارات به 
ش��هرداری ها برای نوس��ازی مجموعه ن��اوگان حمل و نقلی براس��اس 
قوانین مجل��س درخصوص موضوع واردات اتوبوس های کارکرده و عدم 
حمایت مالی دولت از ش��هرداری و ش��رکت های سازنده داخلی سازنده 
اتوبوس خاطرنش��ان کرد: حدود و میزان واردات اتوبوس های کارکرده و 
بخش هایی که مش��مول این امر می شوند حائز اهمیت است که نیازمند 

بررسی بیشتر است.

چنانچه طرح پیش��نهادی کنونی برخی نماین��دگان مجلس یازدهم 
مصوب شود، سهمیه  بندی تغییر می کند و سهمیه بنزین به جای خودرو 

به خانواده ها تخصیص پیدا می کند.
به گزارش پرش��ین خودرو، عضو کمیس��یون انرژی مجل��س، با ارائه 
توضیحاتی درباره طرح پیش��نهادی مبنی بر تغییر الگوی سهمیه بندی 
بنزی��ن از خودروها به خانواده ها گفت: ای��ن طرح در صف اعالم وصول 

توسط هیأت رئیسه مجلس است.
مالک ش��ریعتی، اظهار داشت: منتظر هستیم تا بعد از تعطیالت اخیر 
مجل��س این طرح از س��وی هیأت رئیس��ه مجلس اعالم وصول ش��ود. 

معتقدم هستیم ارائه بنزین با الگوی کنونی فاقد ویژگی عدالت است.
وی افزود: در طرح کنونی س��همیه بنزین به خودروها تعلق می گیرد 
در حالی که ۵0درصد خانواده ها فاقد خودرو هس��تند و س��همیه یارانه 

بنزین ندارند.
ای��ن نماینده مجلس تأکید کرد: اگر طرح پیش��نهادی کنونی مصوب 
شود، س��همیه بندی تغییر می کند و س��همیه بنزین به جای خودرو به 
خانواده ه��ا تخصیص پیدا می کند. به این ش��کل که ب��ه هر فرد ایرانی 
از یارانه انرژی س��همی تعلق می گیرد، در ابتدا س��همیه بنزین به کارت 
سرپرس��ت خانواده واریز می ش��ود. اگر این فرد از سهمیه خود استفاده 
نکرد س��همیه در انتهای ماه به دولت باز می گردد –یا میزانی از سهمیه 
که اس��تفاده نشده است- و دولت از محل درآمد صادراتی بنزین کارت 

بانکی سرپرستان خانواده را شارژ می کند تا آنها کاالی ایرانی بخرند.
ش��ریعتی گفت: افراد یا صاحب خودرو هس��تند یا اینکه فاقد خودرو 
هستند، اگر خودرو ندارند می توانند از درآمد آن به شکل یارانه استفاده 

کنند.
 سهمیه های بنزین باید عادالنه شود

ش��ریعتی با تأکید به این موضوع که در ش��رایطی قرار نداریم که به 
جامعه شوک وارد کنیم، اظهار داشت: می خواهیم بدون تغییر قیمت ها 

–بنزین- سهمیه ها عادالنه شود.
وی ادامه داد: یک ماه گذش��ته با افت ش��دید نف��ت در جهان مواجه 
بودی��م و قیم��ت بنزین افت ک��رد، در چند هفته قیم��ت بنزین جهان 
از بنزی��ن ایران ارزان تر ش��د در این ش��رایط عادالنه تر ب��ود که قیمت 
عرض��ه این محصول پایین تر بیاید. بر این اس��اس معتقدیم الزم اس��ت 

سیاست گذاری در بخش بنزین با نرخ شناور باشد.
وی با بیان اینکه اگر این طرح پیش��نهادی در مجلس تصویب ش��ود 
چون یارانه آن به همه افراد می رس��د، در عمل طرح متناسب با عدالت 
اس��ت، در بخش دیگری گفت: بحث مان تغییر قیمت بنزین نیست بلکه 

می خواهیم ارائه سهمیه عادالنه شود.
 در یارانه های انرژی برعکس عمل می شود

وی گفت: مردم از مجلس قبل راضی نبودند، کمیس��یون های مجلس 
یازدهم هم یک هفته ش��کل گرفته اس��ت، اما طرح پیشنهادی مان در 

مجلس دهم تهیه ش��ده بود و باقیمانده مجلس قبل اس��ت، اما در آن 
مجلس دنبال نش��د. ش��ریعتی با اش��اره به ماده ۳۹ قانون برنامه ششم 
توسعه گفت: این قانون دولت را مکلف کرده است که با در نظر گرفتن 
تبعات اجتماعی موضوع افزایش قیمت بنزین دنبال ش��ود. این نماینده 
مجلس همچنین گفت: معضل جدی کش��ورمان یارانه های انرژی است 
که دقیقا برعکس عمل می ش��ود و افراد برخوردار، بیشتر از آن بهره مند 
می شوند، به تعبیری، هرم یارانه ها برعکس روی زمین قرار گرفته است.

 دولت ناتوان از اجرای پروژه های سنگین
وی گفت: این دولت در اجرای پروژه های سنگین توانمند نمی بینیم. 
فعال می خواهیم طی یک مرحله با دنبال کردن پیش��نهاد اصالح تغییر 
س��همیه بندی بنزین، ش��رایط را به عدالت نزدیک کنی��م بعد در حوزه 

حکمرانی انرژی برنامه هایی را دنبال خواهیم کرد.
ش��ریعتی در پاس��خ به نقدی مبنی بر اینکه بنزین سهم ۱0درصدی 
از کل مصرف انرژی کش��ور دارد و اگر قرار اس��ت اصالحی ش��ود باید 
کار اساس��ی صورت بگیرد، گفت: بنزین یک کاالی عادی نیست، نوعی 
کاالی خاص اس��ت که اث��ر روانی بر جامع��ه دارد. اینکه ۱0درصد کل 
انرژی مصرفی کش��ورمان مربوط بنزین است، پس جای سوال است که 

چرا آبان ۹۸ کشور به خاطر گرانی آن شلوغ شد.
وی گفت: برای گران ش��دن اخیر بنزین در کشور هزینه شده است- 

حوادث آبان ۹۸- و االن می خواهیم اصالحی در کشور صورت بگیرد.

هدایت درآمدها به ناوگان حمل و نقل عمومی در اولویت دولت  نیست

تعلق سهمیه بنزین به خانواده ها
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چهارمین س��مپوزیوم تازه های نقشه  برداری مغز ایران از روز گذشته کار 
خود آغاز کرد و به مدت دو روز ادامه دارد. در این رویداد با حضور اساتید و 
متخصصان برجسته آخرین دستاوردها و اطالعات به روز حوزه نقشه برداری 

مغز ارائه می ش��ود.  محمدرضا آی رئیس این 
سمپوزیوم گفت: براس��اس برنامه ریزی ها قرار 
بود این س��مپوزیوم در اردیبهش��ت ماه برگزار 
ش��ود اما ش��یوع کرونا برگزاری آن را با تاخیر 
مواجه کرد. با توجه به اینکه مشکل کرونا حل 
نش��د بنابراین تصمیم گرفتیم ای��ن رویداد را 
مجازی برگ��زار کنیم تا همه فعاالن این حوزه 
از ای��ن فرصت بهره مند ش��وند. آی ادامه داد: 
۷00 نف��ر برای حض��ور در این روی��داد ثبت 
نام کردند که دس��تاورد خوبی اس��ت و نشان 
می دهد توانس��تیم تهدید کرون��ا را به فرصت 
تبدی��ل کنیم. بر این اس��اس در ای��ن دو روز 
برنامه نزدیک به ۱0سخنران برجسته داخلی و 

خارجی درباره به روزترین موضوعات نقشه برداری مغز سخنرانی می کنند و 
در کنار آن پنل های تخصصی نیز برگزار می شود. موضوعات نیز به گونه ای 
انتخاب ش��ده است تا تمام حوزه های مرتبط با نقشه برداری مغز را پوشش 

دهد. آزمایش��گاه ملی نقشه برداری مغز به عنوان یک مرکز ارتباط محققان 
رش��ته های گوناگون عمل می کن��د و این تنوع موضوعات در س��مپوزیوم 
نیز ب��ا این ه��دف همخوانی دارد.  رئیس آزمایش��گاه ملی نقش��ه برداری 
مغ��ز همچنین بیان ک��رد: با برگ��زاری این 
س��مپوزیوم تجربیات و دس��تاوردهای جدید 
محققان برجس��ته دنیا به اش��تراک گذاشته 
می ش��ود. محقق��ان با حض��ور در آن خود را 
به روز می کنند و با پیشرفت ها و تحوالت این 
حوزه آشنا می شوند. همچنین فرصتی برای 
ایده پ��ردازی در انجام فعالیت های تحقیقاتی 
تازه ه��ای  س��مپوزیوم  چهارمی��ن  اس��ت. 
نقش��ه برداری مغ��ز ای��ران ۱۱ و ۱2 تیرماه 
توس��ط آزمایشگاه نقش��ه برداری مغز برگزار 
می ش��ود. این آزمایشگاه با هدف پاسخگویی 
بخش��ی از نیازهای پژوهشی و فناوری کشور 
در زمین��ه ایجاد زیرس��اخت تصویربرداری و 
تحری��ک مغزی برای تحقیقات ش��ناختی و ارائه خدم��ات دانش بنیان در 
حوزه علوم و فناوری های ش��ناختی و نقشه برداری مغز با حمایت معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری راه اندازی شده است.

رونده��ای حقوقی گاه��ی پر هزین��ه و طوالنی هس��تند. در همین 
راس��تا معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری ب��رای آنکه این 
هزینه به ش��رکت های دانش بنیان تحمیل نش��ود، یک مرکز مصالحه 

و داوری تاس��یس کرده است. شرکت های 
دانش بنیان نیز مانن��د هر بنگاه اقتصادی 
دیگ��ری گاه��ی ب��ا مس��ائل حقوق��ی و 
قضایی مواجه می ش��وند. این ش��رکت ها 
نی��از دارند ت��ا از خدمات و مش��اوره های 
حقوقی مخصوص به خود بهره مند ش��وند. 
اختالف��ات حقوقی به س��ه روش صلح و 
سازش، داوری یا حضور در محاکم قضایی 
حل می ش��وند. ح��ل اخت��الف از طریق 
محاکم قضایی گاه��ی پرهزینه و طوالنی 
مدت اس��ت، بر این اساس معاونت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری یک مرکز 
»مصالح��ه و ارجاع به داوری« تاس��یس 

کرده است.  با توجه به اینکه بیشتر شرکت ها، تمایل بیشتری به حل 
اختالف از طریق صلح و س��ازش و یا داوری دارند، این مرکز می تواند 
خدمات قابل توجهی به شرکت های دانش بنیان ارائه دهد. شرکت های 

دانش بنی��ان می توانند در زمان عقد ق��رارداد قید کنند که در صورت 
اختالف، ای��ن مرکز میان آنها داوری کند یا آنکه پس از بروز اختالف 
احتمالی، توافق کنند که برای حل مشکل به این مرکز مراجعه کنند.
 مرک��ز مصالح��ه و ارجاع ب��ه داوری 
ریاس��ت  فن��اوری  و  علم��ی  معاون��ت 
جمه��وری ب��ه منظ��ور ح��ل و فص��ل 
ان��واع اختالفات بازرگانی، ش��رکت های 
دانش بنیان راه اندازی شده است. این مر 
کز در موسس��ه خدمات فناوری تا بازار 
ایرانیان مس��تقر شده است. شرکت های 
دانش بنی��ان برای مصالح��ه و یا داوری 
می توانن��د از مش��اوران و وکال حقوقی 
خب��ره این مرک��ز تخصص��ی به صورت 
رایگان اس��تفاده کنن��د. در صورت عدم 
مصالحه نیز ای��ن دفتر موضوع داوری را 
ب��ه مراکز داوری همکار ارجاع می دهد و 
بخش��ی از هزینه آن را پوش��ش می دهد. عالقه مندان می توانند برای 
کسب اطالعات بیشتر به سایت خدمات مرکز شرکت های دانش بنیان 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مراجعه کنند.

مرکز »مصالحه و ارجاع به داوری« فعالیت خود را برای شرکت های دانش بنیان آغاز کردآخرین دستاوردهای نقشه برداری مغز ارائه می شود

دیج��ی کاال روزانه ح��دود ۳00 هزار محصول را پ��ردازش می کند 
ام��ا چگونه می تواند این رقم را به ش��کل انفجاری افزایش دهد؟ یک 
راه حل، ارسال مستقیم کاال از طریق فروشنده برای خریدار است. به 
این ش��کل دیگر نیاز نیست فروش��ندگان محصول را برای دیجی کاال 
ارسال کنند تا دیجی کاال نیز سپس محصول را برای خریدار بفرستد. 
»حامد نواب تهرانی«، مدیر بازرگانی دیجی کاال که مسئولیت مارکت 
پلی��س را برعه��ده دارد، در گفت وگو با دیجیاتو اع��الم می کند این 
قابلیت به ش��کل آزمایش��ی در تابس��تان برای 200 فروشنده فعال 

می شود.
نکت��ه مهم��ی که اینجا باید ب��ه آن توجه کنیم این اس��ت که این 
تغییر قطعاً مهم ترین تغییر جهت دیجی کاال پس از ارائه مارکت پلیس 
برای فعالیت فروشندگان اس��ت. در آن زمان، تصمیم به فعال سازی 
مارکت پلیس رشدی انفجاری را در تنوع محصولی به همراه داشت و 
حاال این تغییر هم می تواند رش��د انفجاری فروش را به همراه داشته 
باش��د، چراکه دیگر گلوگاهی به نام تاخیر در زمان ارسال، دست کم 
در قالب چند روز تا یک هفته و حتی بیش��تر، در بس��یاری از موارد 

وجود نخواهد داشت.
اما نکته مهم تر اینجاست که از ابتدای سال ۹۹، چند پلتفرم  اعالم 
کرده ان��د که می خواهن��د ف��روش On-Demand را فعال کرده و 
ارتباط بین فروشندگان سنتی و میلیون ها کاربر خود را ایجاد کنند.

مش��خصاً برندهای »اسنپ فود«، »شیپور«، »بازلیا« )بامن شاپ( و 
البته »دیوار« با »دیوار فروش��گاه ها« همین هدف را دنبال می کنند. 
تصور کنید می خواهید محصول نه چندان گرانی را اینترنتی بخرید و 
مایل هستید در همان روز آن را دریافت کنید. اینجا آیا انتخاب شما 
دیجی کاالس��ت یا یکی از پلتفرم هایی که با همان س��رعت می توانند 

محصول را به شما برسانند؟
با همین نتیجه گیری به س��ادگی می ت��وان دریافت که دیجی کاال 
برای حفظ برتری اش به این تغییر مهم نیاز داشت. این تغییر، همان 
ارسال مستقیم کاال توسط فروشنده و از بین بردن یک گلوگاه زمان بر 
است، اما آیا دلیل این تغییر جهت از سوی دیجی کاال، احساس خطر 
به دلی��ل هجوم همه جانبه  چند پلتفرم بزرگ به بازار خرده فروش��ی 
آنالین بوده اس��ت؟ ن��واب تهرانی، مدیر بازرگانی و مس��ئول مارکت 

پلیس دیجی کاال، در پاسخ به این سوال به دیجیاتو می گوید:
»به هیچ وجه بحث احساس خطر مطرح نبود. ما از یک سال پیش 
در ح��ال برنامه ریزی برای این موض��وع بودیم. از همان زمان تحقیق 
در ای��ن رابطه و طراحی فرآینده��ای کار را آغاز کردیم. هدف اصلی 
ما هم این اس��ت که بتوانیم کل کس��ب وکار دیجی کاال را اسکیل آپ 
کنیم، نه اینکه صرفا بخواهیم با دیگران رقابت کنیم. واقعیت هم این 
اس��ت که توسعه فرآیندها، به هیچ وجه ساده نبوده و این کار در حد 
یک انقالب در دیجی کاالس��ت؛ در حد انقالبی که خود مارکت پلیس 

برای دیجی کاال ایجاد کرد.«
او اعالم می کند که دیجی کاال تا پایان تابس��تان دسترس��ی پلتفرم 
»Ship By Seller« را به ش��کل آزمایشی به 200 فروشنده خواهد 
داد و پس از آن دوره، زمان فعال س��ازی گس��ترده این قابلیت از راه 
می رس��د. او در پاسخ به این س��وال که در زمان فعال سازی گسترده، 
چه فروشندگانی به این قابلیت دسترسی پیدا خواهند کرد، می گوید: 
»اس��کیل آپ ما تقریباً به این معناس��ت که تقریبا همه فروشندگان 
ب��ه این قابلیت دسترس��ی پیدا می کنند، به ش��رطی که حداقل های 

استانداردهای عملکردی و عملیاتی را داشته باشند.«

ن��واب تهرانی همچنین در پاس��خ به س��وال دیگ��ر دیجیاتو اعالم 
می کند که معتقد اس��ت فروشندگان از ویژگی ارسال مستقیم برای 

کاربر استقبال باالیی خواهند داشت. او در همین رابطه می گوید:
»دیجی کاال مش��وق هایی برای فروشندگان در نظر گرفته تا بتوانند 
کااله��ای خود را در قال��ب جدید به فروش برس��انند. موضوع دیگر 
این اس��ت که ما باور داریم روش جدی��د می تواند روی حجم فروش 
فروش��ندگان اثر مثبتی بگذارد. ما اکنون مش��تریان زیادی داریم که 
ب��ه دنب��ال دریافت کاال در همان روز هس��تند یا ب��ه دلیل اینکه در 
بعضی زمان های اوج، بازه زمانی طوالنی را برای دریافت کاال مشاهده 
می کنند، ترجیح می دهند س��فارش خود را به ش��کل آفالین تامین 
کنن��د. ح��اال ارائه محصول در هم��ان روز، قطع��ا می تواند در تجربه 

مشتری اثر مثبتی بگذارد.«
تمام این مسائل اگرچه می تواند به پیشرفت دیجی کاال منجر شود 
اما واقعیت این اس��ت که دیجی کاال در همان زمانی که مارکت پلیس 
را راه ان��دازی کرد با موج انتقادهایی روبه رو ش��د که بخش زیادی از 
آنه��ا به اجناس غیراصل مربوط می ش��د. اگرچه ام��روز دیجی کاال با 
مکانیزم هایی که طراحی کرده، فروش محصوالت غیراصل را به شکل 
قابل توجهی کاهش داده اما آیا روش جدید که فروش��نده مستقیماً 
کاال را ب��رای خریدار ارس��ال می کند، دوباره بح��ث کیفیت محصول 
ارس��ال شده و احیانا ارس��ال کاالهای غیراصل را به وجود نمی آورد؟ 
مدیر بازرگانی و مسئول مارکت پلیس دیجی کاال، در پاسخ به همین 

سوال می گوید:
»درخصوص کیفیت ارسال، چند کار مهم انجام داده ایم. اول اینکه 
 Ship By Seller به همه فروشندگان اجازه نمی دهیم که در پلتفرم
محص��والت خود را قرار دهند. قطعاً فروش��ندگانی که در این پلتفرم 
فعال می ش��وند، بک گراند-چک خواهند ش��د تا مطمئن شویم آن ها 
خودشان را به ما اثبات کرده اند و این اطمینان را نیز به ما داده اند که 
می توانن��د کاالها را با کیفی��ت و در زمان مقرر و دقیقا همان کاالیی 
که در س��ایت تعهد داده اند ارس��ال کنند. مورد دوم که بسیار مهم تر 
اس��ت، این است که مشتری همچنان از دیجی کاال خرید می کند. به 
این مفهوم که تمام ضمانت هایی که حاال وجود دارند، در آینده و در 
سیس��تم جدید هم وجود خواهند داشت؛ ضمانت هفت روز برگشت 
کاال، فرآیند پس دادن کاال، پول و... توسط دیجی کاال انجام می شوند. 

این همان نقش اصلی دیجی کاال در مدل تجاری جدید است.«
ب��ا این تغیی��ر کلیدی در دیج��ی کاال که احتماال از ابت��دای پاییز 
به ش��کل گسترده ارائه می ش��ود، باید ببینیم سنگین وزن های حوزه 
تج��ارت الکترونیک��ی که هر ک��دام چندین میلیون کارب��ر دارند در 
رقابت با یکدیگر چگونه عمل خواهند کرد و آیا دیجی کاال می تواند با 
رویکرد جدید و ارسال مستقیم کاال، همچنان سهم باالی خود را در 
بازار خرده فروشی ایران را حفظ کند یا مجبور می شود بخشی از این 

سهم را به دیگران واگذار کند.
تقریباً تمام آمارها حکایت از آن دارند که خرده فروش��ی آنالین در 
ایران، سهمی حدود ۱ تا 2درصد از کل بازار خرده فروشی را تشکیل 
می دهد. ش��اید در پایان س��ال ۹۹ بتوانیم ببینیم این نتیجه گیری را 
داش��ته باشیم که دیوار، ش��یپور، اسنپ فود و بازلیا موفق شده اند در 
کنار دیجی کاال، کیک خرده فروش��ی آنالین را در ایران بزرگ تر کنند 
یا صرفا توانس��ته اند بخشی از س��هم دیجی کاال را به خود اختصاص 

دهند.
digiato :منبع

سرویس های وب آمازون )AWS( اخیرا اعالم کرده که بخش تجاری جدیدی را راه اندازی 
می کند که مخصوص صنعت هوافضا و ماهواره در سطح جهانی است.

به گزارش دیجیاتو به نقل از  ZDNet، راه اندازی این بخش، درآمد این شرکت غول پیکر 
در زمینه رایانش ابری را افزایش می دهد چراکه سـازمان های بخش های خصوصی و دولتی 

بیشتری در آینده ماموریت های فضایی انجام خواهند دارد.
بخش جدید در سـرویس های وب آمازون توسـط ژنرال بازنشسـته نیروی هوایی ایاالت 
متحـده آمریکا، »Clint Crosier« مدیریت می شـود. تالش هـای Crosier باعث ایجاد 
جدیدترین شـاخه نیروی هوایی یعنـی نیروی فضایی ایاالت متحده آمریکا شـد. آمازون 
اعالم کـرده عالوه بر تامین سـرویس های ابری، بخش جدید به سـازمان ها برای سـاخت 

معماری های سیستم فضایی کمک می کند و همچنین سرویس های جدیدی که اطالعات را 
در زمین و مدار پردازش می کنند را راه اندازی خواهد کرد.

Crosier در بیانیه ای اعالم کرده:
»ما در هیجان انگیزترین زمان پس از ماموریت های آپولو قرار داریم. من نظاره گر تغییرات 
گسترده ای که AWS طی یک دهه گذشته در صنعت IT ایجاد کرده، بودم. من از پیوستن 

به AWS برای ادامه این دگرگونی در صنعت افتخار می کنم.«
ایـاالت متحده آمریکا عالوه بر ایجاد شـاخه نیروی فضایی، با شـرکت های خصوصی در 
زمینـه ماموریت های فضایی نیـز همکاری می کند. برای مثال اخیرا فضانوردان ناسـا برای 
اولین بار توسـط راکت شرکت تحت مدیریت ایالن ماسـک، اسپیس ایکس روانه ایستگاه 

تغییرات مهم در دیجی کاال

آغاز مبارزه سنگین وزن ها در بازار خرده فروشی آنالین ایران

از میان ابرها تا فضا؛ آمازون AWS از راه اندازی سرویس هوافضا و ماهواره خبر داد

دریچــه

تولید کاالی داخلی مهم اس��ت ام��ا اگر نتوانیم این محص��والت را به بازار 
جهانی معرفی کنی��م نیمی از راه را نرفته ایم و زنجیره فروش این محصوالت 
تکمی��ل نمی ش��ود. برگزاری روی��دادی فناورانه ب��ا حمایت مرک��ز تعامالت 
بین الملل��ی علم و فن��اوری معاونت علمی و فناوری کمک��ی به دانش بنیان ها 

است تا مسیر درست صادرات را بشناسند.
ای��ن روزها حضور دانش بنیان ه��ای ایرانی در ب��ازار پرالتهاب جهانی کمی 
س��خت و زمان بر اس��ت، اما با برگزاری روی��دادی فناورانه ب��ا حمایت مرکز 
تعام��الت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری به این ش��رکت ها 
کم��ک می کند تا برای صادرات محصوالت و واردات تجهیزات موردنیاز باید و 

نبایدهای بازار جهانی را بشناسند.

فرآیندهای مالی صادرات به 
دانش بنیان ها معرفی می شود

 شنبه
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چیلرهای صنعتی ک��ه برای خنک کردن انواع تیوپ  دس��تگاه های 
لی��زر ب��رش حکاکی و پزش��کی، دس��تگاه های سی ان س��ی، پوس��ت 
دس��تگاه های پزشکی به کار می رود با تالشی دانش بنیانی بومی سازی 

ش��د؛ دستگاه هایی که پیش از این با هزینه 
زیادی از دیگر کش��ورها خریداری می شد و 

ارزبری باالیی داشت.
ش��رکت دانش بنیان مهندس��ی ش��هاب 
آزما رایان ب��رای تولید انواع دس��تگاه های 
آزمایشگاهی به میدان اقتصادی کشور آمد 
و در دو سال گذش��ته بر روی سیستم های 
برودتی خاص و پیشرفته تمرکز کرده است.
س��جاد ش��هابی مدیرعامل این ش��رکت 
دانش بنی��ان، درباره تولیدات این ش��رکت 
گفت: بیش��ترین دس��تگاه هایی ک��ه ما در 
حال حاض��ر تولید می کنیم، دس��تگاه های 
تست شرایط محیطی، چیلرهای صنعتی و 

کولرهای تابلویی و دس��تگاهی اس��ت. البته کولرهای تابلویی هنوز در 
مرحله نهایی سازی قرار دارد.

به گفته وی، پیش از این تمامی محصوالت تولیدی شرکت از دیگر 

کشورها وارد می ش��د، ولی دستگاه های تولیدی این شرکت جایگزین 
محصوالت خارجی شد و تمامی خواسته های مشتریان را تامین کرد.

چیلرهای صنعتی برای خنک سازی انواع دستگاه ها مانند تیوپ های 
دستگاه های لیزر برش حکاکی و پزشکی، 
دس��تگاه های سی ان س��ی، خن��ک کردن 
پوست دس��تگاه های پزش��کی و ... به کار 
می رود. دس��تگاه های تس��ت محیطی هم 
برای  تس��ت هر محصول ی��ا قطعه تولید 
ش��ده یا کارهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی 
مورد استفاده قرار می گیرد. این محصوالت 
دارای ی��ک محفظه هس��تند که به کمک 
آن دما و رطوبت داخل دس��تگاه توس��ط 
کاربر تعیین می ش��ود. به گفته ش��هابی، 
دستگاه های این ش��رکت سال گذشته به 
باالترین گستره دمایی یعنی از منفی ۷0 

درجه تا مثبت 200 درجه رسیده است.
وی همچنی��ن بیان ک��رد: در تالش برای ص��ادرات محصوالت مان 
هس��تیم اما این کار ب��ه تامین منابع مالی زیادی نی��از دارد که هنوز 

در اختیار نداریم.

ارزش برندهای خودرو در سال های اخیر افت داشته است. امسال تسال 
که به س��اخت خودروهای برقی و نوین مش��هور است، تنها خودروسازی 
بود که ارزشش افزایش یافته است. به گزارش زومیت، موسسه تحقیقاتی 

برندزی )BrandZ( زیرنظر مجموعه  جهانی 
َکنتار )Kantar(، به تازگی فهرستی  از ۱00 
برند برتر جهان منتشر کرده است که در آن، 
نام س��ه خودروساز دیده می شود. طبق اعالم 
این ش��رکت، از س��ال 200۸ ارزش برند های 
خودروس��ازی در ح��ال کاهش اس��ت و این 
روند همچنان ادامه دارد. تس��ال تنها نمونه ای 
است که ارزشش امسال در مقایسه  با گذشته 
بیشتر ش��ده اس��ت. برند ژاپنی تویوتا مانند 
سال های گذشته با ارزش ترین برند خودروساز 
جهان اس��ت که در فهرست برندزی، جایگاه 
چهل و هشتم را کسب کرده است؛ هرچند در 
مقایس��ه  با سال 20۱۹، سه درصد از ارزشش 

کم شده است. مرسدس بنز و بی ام و جایگاه های دوم و سوم میان برند های 
خ��ودرو دارند که در این فهرس��ت، به ترتیب رتبه  ۵۶ و ۶۱ را به دس��ت 
آورده اند. ارزش مرسدس ۹ درصد و بی ام و ۱2 درصد افت داشته است. دو 

مقام بعدی متعلق به شرکت های فورد و هوندا است که درمقایسه  با سال 
20۱۹، به ترتیب ۱0درصد و ۱۵درصد افت قیمت داشته اند.

در مطالعه ای که برندزی روی ۱0 شرکت خودروسازی انجام داده است، 
شرکت تس��ال تنها برندی است که ارزشش 
امسال بیشتر شده که با 22درصد افزایش، 
به ۳۵/۱۱ میلیارد دالر رس��یده اس��ت، اما 
رش��دش به اندازه ای نبود ک��ه جزو ۱0 برند 
ب��ا ارزش دنی��ا قرار گیرد. محققان ش��رکت 
َکنتار معتقدند، خودروسازانی که روی تولید 
فناوری های جدید و خودروهای برقی تمرکز 
کرده ان��د، با افزایش قیم��ت مواجه خواهند 
ش��د. همچنین، ش��رکت هایی که در برابر 
فناوری های نوین تغییر پذیر نیستند، مانند 

االن ارزش شان افت خواهد کرد.
گفتنی اس��ت از می��ان ۱0 خودروس��از 
گران قیمت دنیا، نیس��ان بیشترین نزول را 
داش��ته که با ۱۸درصد کاهش، ارزش��ش ۶۶/۸ میلیارد دالر است. هوندا، 
آئودی و بی ام و نیز به ترتیب ۱۵درصد، ۱۴درصد و ۱2درصد کاهش قیمت 

داشته اند.

تویوتا بار دیگر عنوان ارزشمند ترین خودروساز جهان را کسب کردرفع یک نیاز؛ صنایع کشور به چیلرهای ایران ساخت تجهیز شد

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در سفر خود 
به اس��تان گیالن به چهارمین جلسه اقتصاد مقاومتی این استان رفت. 
س��تاری در این جلسه بر حل مشکالت هر اس��تان به صورت درون زا 

تاکید کرد.
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این جلس��ه گفت: برای 
حرکت به س��وی اقتص��اد دانش بنیان باید مفاهیم��ی را اصالح کنیم. 
توس��عه یکی از آن مفاهیم است. توسعه در اقتصاد امری درون زا است. 
در هر اس��تانی توس��عه و پیشرفت از داخل آن رخ می دهد.  هیچ غول 
چراغ جادویی وجود ندارد که با یک حرکت مشکالت را حل کند. بلکه 
مش��کالت و مسائل گوناگون با اتکا به نیروی انسانی خالق و نوآور که 

پایه اقتصاد دانش بنیان هستند رفع شود.
 ستاری با اشاره به ظرفیت باالی نیروی انسانی در کشور، بیان کرد: 
برخی ش��اخص های نیروی انس��انی رتبه های دوم و سوم دنیا به ایران 
تعلق دارد، اما چرا نمی توانیم از این ظرفیت اس��تفاده کنیم. بخشی از 

این موضوع به فرهنگ و تفکر ما بازمی گردد.
 معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری همچنین گفت: نگاهی به 
تاریخ کش��ور نش��ان می دهد، هیچ زمانی تا امروز به این میزان هزینه 
آموزش و پژوهش نش��ده است. مگر در زمان ابوعلی سینا یا خوارزمی 
نیز ت��ا این میزان هزینه صرف آموزش می ش��د؟ پ��س باید تفکرمان 
را تغیی��ر دهیم. دلیل آموزش و پژوهش حل مش��کالت مردم اس��ت. 
دانشگاه ها راه اندازی می شوند تا پس از مدتی ارزش افزوده برای جامعه 
ایجاد کنند. دانشجویان در هر استانی باید پس از فارغ التحصیل شدن 

اثرات مثبتی در جامعه و زندگی مردم داشته باشند.
 پول نفت نوآوری و ابتکار نسل جوان را از بین می برد

 رئی��س س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنیان با بی��ان اینکه 
دانشگاه ها در هر استان وظیفه حل مسائل آن استان را برعهده دارند، 
افزود: دانش بومی مس��ائل هر استان را رفع می کند و این بومی سازی 
نیز در مراکز نوآوری، پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان 
رخ می ده��د. نگاهی ب��ه تاریخ نش��ان می دهد که در مس��یر حرکت 
اشتباهاتی داشتیم. یکی از بزرگ ترین این اشتباهات تکیه به پول نفت 
بود. ثروتی که بس��یاری از ساختارهای فکری ما مانند ارزش آفرینی و 
کارآفرین��ی را از بین برد. نوآوری و ابتکار نس��ل ج��وان با این تفکر از 

بین می رود.
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: در هر استان باید 
نگاه به نفت را از بین برد. باید به راه اندازی و ایجاد زیس��ت بوم متکی 
بر نیروی انسانی اتکا کرد. شکل گیری آن نیاز به حمایت دارد و دولت 
ب��رای کمک وارد عمل می ش��ود. البته دولت باید در زیرس��اخت های 
تجاری سازی وارد شود نه اینکه آن را انجام دهد. در حوزه تجاری سازی 
بای��د دقت کرد که س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی را نیاز دارد. پس 
محصول حاصل سرمایه گذاری بخش خصوصی روی پژوهش است. در 
این صورت زیس��ت بومی در حال رشد خواهیم داشت. دولت ها وظیفه 

سرمایه گذاری روی پژوهش های پایه و زیرساخت های آن را دارند.
س��تاری همچنین بیان کرد: پس برای پیش��رفت در هر استان باید 
محیطی برای رش��د ش��رکت های فناور و دانش بنیان فراهم ش��ود. در 
گیالن نیز ش��رکت های فوق الع��اده ای با نیروی های ج��وان و باانگیزه 
مش��غول فعالیت هستند که افتخاری برای این استان است. پس خود 
اس��تان باید حرکت به سمت دانشگاه های نسل سومی و توسعه زیست 
ب��وم فناوری و ن��وآوری را رقم بزند. مفاهیم در زیس��ت بوم فناوری و 
نوآوری مش��ترک شده اس��ت و فعاالن در آن  یک حرف می زنند. این 

موضوع مسئولیت ما را سنگین می کند.
وی توس��عه پارک علم و فناوری در اس��تان را واجب دانست و گفت 
پارک باید یک نرم افزار باش��د بر س��خت افزار موجود در کشور تا آن را 
متح��ول کند. این دیدگاه ما در معاونت علمی اس��ت. مهمتر از مفهوم 
فیزیکی پارک، مفهموم نرم افزاری آن اس��ت. هر جوان خالق و نوآوری 
در استان باید از خدمات و امکانات پارک بهره مند شود. معاونت علمی 
نیز در این مس��یر و برای توس��عه پارک و زیرساخت های حمایت های 

الزم را انجام می دهد.
 حمایتی همه جانبه از شرکت های نوآور و استارت آپ ها

همچنین ارس��الن زارع، استاندار گیالن در این نشست بیان کرد: در 
ایام ش��یوع کرونا و در کنار تأکیداتی که به مردم برای در خانه ماندن 
و رعایت فاصله گذاری اجتماعی داشتیم؛ شرکت های دانش بنیان بودند 
که در بخش تولید محصوالت بهداش��تی و دارویی همچون کیت های 
تش��خیص، ملزومات مراقبت های فردی، اقالم آزمایشگاهی یا دستگاه 
تنفس��ی وارد عمل شدند. ش��ماری دیگر از این شرکت ها نیز با فراهم 
آوردن زمینه تأمین مایحتاج مردم از طریق فضای مجازی، مس��ئوالن 
را در مدیریت کرونا یاری و در عین حال به حفظ س��المت شهروندان 

کمک کردند.
اس��تاندار گیالن یکی از جهت گیری های اصل��ی دولت را حمایت از 
ش��رکت های دانش بنیان دانس��ت و کمک به آنها و بسترس��ازی برای 
حضورش��ان در بازارهای داخل��ی و خارج��ی را دارای اهمیت فراوانی 
خواند و گفت: از ابتدای سال جاری به همه دستگاه های اجرایی استان 
ابالغ کرده ام که از نخبگان، شرکت های نوآور و استارت آپ ها حمایتی 

همه جانبه شود.
زارع در ادامه افزود: در همین راستا به دستگاه های اجرایی ابالغ شد 
که کاالها و خدمات موردنیاز خود را ترجیحا از شرکت های دانش بنیان 
و واحدهای فناور خریداری کنند و در حمایت های تس��هیالتی نیز در 

اولویت باشند.
وی با اش��اره ب��ه روند افزایش��ی تعداد ش��رکت-های دانش¬بنیان 
استان طی س��ال¬های اخیر، کسب جایگاه دوم گیالن پس از استان 
تهران در تولید اپلیکیشن و گیم، افتتاح مرکز نوآوری صنایع خالق به 
عنوان یک ظرفیت مناسب برای توسعه نوآوری در موضوعاتی همچون 
گردشگری، صنایع دستی، گیاهان دارویی، تولید محتوای الکترونیکی 
توس��ط نیروهای متخصص جوان و خالق دانس��ت که این داش��ته ها 
گویای وج��ود ظرفیت¬های باالی اس��تان گیالن در ح��وزه فناوری 

دانش بنیان است که حمایت های ملی را بیش از گذشته می طلبد.
 زارع با بیان اینکه توس��عه فیزیکی و محیطی مناس��ب برای اجرای 
اقدام��ات فناوران��ه در گیالن با نگاه مثب��ت و همراهی معاون علمی و 
فن��اوری رئی��س جمه��وری روندی مناس��ب دارد، گفت: الزم اس��ت 
نمونه های دیگری از واحدهای راکد و نیمه راکد در اس��تان به این امر 

اختصاص داده شود.
 در این جلس��ه تفاهم نام��ه ایجاد کارخانه نوآوری در اس��تان میان 
مع��اون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار گی��الن، رئیس پارک علم 
و فناوری اس��تان، رئیس مرکز توس��عه فناوری های راهبردی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، نماینده مجری طرح ایجاد کارخانه 

و نماینده صندوق نوآوری  امضا شد.
ارسالن زارع استاندار گیالن، جمعی از نمایندگان گیالن در مجلس 
شورای اس��المی و فعاالن حوزه فناوری اس��تان در این جلسه حضور 

داشتند.

معماری های سیستم فضایی کمک می کند و همچنین سرویس های جدیدی که اطالعات را 
در زمین و مدار پردازش می کنند را راه اندازی خواهد کرد.

Crosier در بیانیه ای اعالم کرده:
»ما در هیجان انگیزترین زمان پس از ماموریت های آپولو قرار داریم. من نظاره گر تغییرات 
گسترده ای که AWS طی یک دهه گذشته در صنعت IT ایجاد کرده، بودم. من از پیوستن 

به AWS برای ادامه این دگرگونی در صنعت افتخار می کنم.«
ایـاالت متحده آمریکا عالوه بر ایجاد شـاخه نیروی فضایی، با شـرکت های خصوصی در 
زمینـه ماموریت های فضایی نیـز همکاری می کند. برای مثال اخیرا فضانوردان ناسـا برای 
اولین بار توسـط راکت شرکت تحت مدیریت ایالن ماسـک، اسپیس ایکس روانه ایستگاه 

فضایی بین المللی شـدند. سـازمان فضایی آمریکا با شـرکت های خصوصـی دیگری مانند 
»ویرجین گلکتیک« نیز همکاری می کند.

آمـازون در زمـان اعالم راه انـدازی بخش جدید، به پـروژه »آرتمیس« اشـاره کرد. طی 
 AWS .این برنامه فضایی، ناسـا برای اولین بار یک زن را در سـال 2024 روانه ماه می کند
همچنین در بیانیه خود به آمادگی چندین شـرکت برای راه اندازی هزاران ماهواره در پنج 

سال آینده خبر داده که همین موضوع یکی از دالیل ورود آن به این بخش از بازار است.
دو سـال پیش AWS ایسـتگاه زمینی خود را راه اندازی کرد. این سرویس امکان انجام 
کارهای فضایی را برای دارندگان ماهواره ها و همچنین اپراتورها فراهم می کند. این سرویس 

هم اکنون توسط آزمایشگاه پیش رانش جت )JPL( ناسا مورد استفاده قرار می گیرد.

ستاری: دانش بومی مسائل استان ها را رفع می کند

از میان ابرها تا فضا؛ آمازون AWS از راه اندازی سرویس هوافضا و ماهواره خبر داد

یادداشـت

بهبود دو رتبه ای ارجاعات به مقاالت علمی کشورمان موضوعی است که پایگاه سایمگو از آن 
خبر داده اس��ت. براس��اس این گزارش، ایران در سال 20۱۹ با کسب رتبه ۱۵ ارجاعات مقاالت 
علمی در جایگاه باالتری از کشورهایی مانند برزیل، روسیه و ترکیه قرار گرفت.  این شاخص که 
تابعی اس��ت از رتبه کشورها در تعداد مقاالت منتشر ش��ده، ایران را در رتبه ۱۵ جهان قرار داد. 
جایگاهی که با دو رتبه بهبود نصیب ایران ش��د. این در حالی اس��ت که در سال 20۱۸ ایران در 
شاخص ارجاع به مقاالت علمی در جایگاه ۱۷ جهان ایستاده بود. آمریکا در این شاخص بین المللی 
همچنان جایگاه نخس��ت دنیا را برای خود حفظ کرده اس��ت، ام��ا پیش بینی ها از این حکایت 
دارد که چین با توجه به پیش��ی گرفتن از آمریکا در تولید مقاالت علمی در این ش��اخص هم از 
آمریکا سبقت بگیرد چون این شاخص تابعی است از رتبه کشورها در تعداد مقاالت منتشرشده 
بین المللی. هرچند که هنوز هم از نظر ارجاع به مقاالت علمی آمریکا فاصله معناداری با چین دارد.

ارجاعات بین المللی به مقاالت علمی 
کشور 2 رتبه بهبود یافت



عواقب ش��یوع کووی��د-۱۹، که تقریبا به طور مس��تقیم بر روی همه 
حوزه های کسب و کار تاثیر گذاشت، در سال آینده میالدی نیز گریبان 

دنیای کسب و کار را خواهد گرفت.
صنعت س��رگرمی از جمل��ه اولین صنایع��ی بود ک��ه از این ویروس 
صدمه خورد: یکی پس از دیگری رویدادها کنس��ل و مکان های شلوغ و 
پرجمعیت تعطیل شدند. به هر حال، از ماه آوریل تا این لحظه بسیاری 
از شرکت ها و برندها کم کم دست به تغییر فرم کسب و کارهای خود از 
آفالین به آنالین زدند. رس��توران ها از جمله نخستین کسب و کارهایی 
به شمار می روند که منوهای خود را با بسته بندی های راحت و مناسب 
وفق دادند. باش��گاه های ورزشی در مرحله بعدی از دیگران جلو افتادند. 
در ادام��ه هم اکنون گرم کردن بدن، انجام حرکات یوگا و حتی آموزش 
شنا به شکل آنالین اتفاق می افتند )این سری تمرینات ورزشی با هدف 

افزایش قدرت عضالت و آموزش تکنیک های شنا طراحی می شوند(.
آن دسته از برندهایی که موفق به بازسازی شدند، کم و بیش احساس 
خوبی دارند. س��ایر برندها ناگزیر خس��ارت ها را به جان می خرند اما اگر 
هم��ه اتفاق ها در عرصه غذا و ورزش قابل پیش بینی باش��ند، آنگاه چه 
سرنوش��تی در انتظ��ار آن نوع از فعاالن صنعت اوق��ات فراغت، تفریح و 
س��رگرمی خواهد بود که به س��ختی می توان آنها را آنالین تصور کرد؟ 
در ادام��ه چه اتفاقی ب��رای موزه ها، تئاترها و فیلم ه��ا خواهد افتاد؟ در 
این مقاله به بررس��ی برخی فرصت های جدی��د پیش روی صنایع فوق 

می پردازیم.
موزه ها

با وجود تعطیلی موزه ها در بیش��تر نقاط جه��ان، موزه های واتیکان، 
ل��وور، موزه هنر متروپولیتن و بس��یاری از موزه ه��ای دیگر دنیا بازدید 
از طری��ق تورهای مجازی را به افراد پیش��نهاد می دهند، اما نمونه های 
جالبی در رابطه با نوع تالش موزه ها برای جذب بازدیدکنندگان آنالین 
وجود دارند. برای مثال، می توان به پیوند میان بازی، مطالب و محتوا از 
موزه ها توسط شرکت بازی های ویدئویی »نینتندو« اشاره کرد که دست 
به ادغام چندین نمایش��گاه در موزه ها با بازی های خود زده اس��ت. در 
مراسم هفته جهانی موزه که در فاصله بین هجدهم تا سی و یکم ماه مه 
برگزار شد، بازیکنان بازی ویدئویی شبیه سازی »عبور حیوانات: افق های 
نو«، محصول ش��رکت نینتندو، به تماشای ماهی ها، حشرات و فسیل ها 
در نمایشگاه های مجازی مختلف رفتند و در ادامه فرم مخصوصی را پر 
کردند که محتویات آن را س��وال های گوناگون تش��کیل می داد. هرچه 

تعداد پاس��خ های صحیح بیش��تر بود امتیاز کاربر در طول بازی افزایش 
می یافت.

فیلم ها
با ش��یوع ویروس کرونا ش��رکت ها و گروه های فیلم س��ازی متعددی 
گ��ه گاه حتی به تولید فیلم ه��ای کوتاه روی می آورند ام��ا نباید از این 
نکته غافل ش��د که خالقیت هرگز به خواب نمی رود و فیلم س��ازان در 
هم��ه نقاط جهان در قرنطین��ه نیز از فناوری های م��درن فی البداهه و 
آنی در قالب گوش��ی های هوش��مند و لپ تاپ های خ��ود بهره می برند. 
فیلمنامه نویس��ان فیلمنامه هایی برای س��ریال های کوتاه می نویسند که 
متعاقبا امکان فیلمبرداری در خانه برای هنرمندان وجود خواهد داشت. 
در نتیج��ه از این طریق امکان و فرصت انجام کارهای خوب و مناس��ب 

برای بازیگران فراهم می شود که یقینا محبوب قلب های آنها خواهد بود. 
کارگردانان به وس��یله نرم افزار زوم به مدیریت فرآیند تولید می پردازند. 
به لطف این امکانات، یک اصطالح جدید وارد زبان شد: »زندگی صفحه 
نمای��ش« )screenlife( نام یک فرمت یا قالب جدید داس��تان پردازی 
است. هر آنچه بیننده می بیند بر روی نمایشگر یک ابزار الکترونیکی – 
کامپیوتر، تبلت یا گوش��ی هوشمند نقش بسته است. در حقیقت، جرقه 
این فرمت چندین سال پیش زده شد اما قرنطینه زمینه مناسب را برای 

توسعه فعال آن به وجود آورد. در واقع هیچ راه دیگری را نمی توان یافت 
که بشود از طریق آن در این شرایط فیلم ساخت.

تئاترها
عالوه بر پخش کالس��یک تئاترهای بزرگ جهان و نمایش هایی که از 
قبل آماده پخش شده شده اند، شاهد نمایش فرمت های جدید این شکل 
از هنر هس��تیم. برای مثال، بازیگر بریتانیایی، اس��تفن فرای، در فرآیند 
صبط نمایش رادیویی »علی البدل« ش��رکت کرد. در این مسیر هر یک 
از ش��رکت کنندگان به طور جداگانه دست به ضبط دیالوگ های شان در 
خانه خ��ود زدند. پس از جمع آوری مطالب، نمایش��نامه به طور آنالین 
پخش ش��د. هدف از اجرای پروژه فوق جمع آوری پول برای حمایت از 

صنعت تئاتر بود.
کنسرت ها

آغ��از قرنطینه توجه همگان را به س��وی این واقعی��ت جلب کرد که 
هنرمندان مش��هور در سراس��ر جه��ان باید کنس��رت ها و تورهای خود 
را کنس��ل می کردن��د. تعطیلی و ب��ه تبع آن خس��تگی و بی حوصلگی 
هنرمندان باعث ش��د تا ایش��ان در حمایت از سازمان بهداشت جهانی، 
س��ایر صندوق ها و سازمان های پزش��کی درگیر مبارزه با ویروس کرونا، 
یک گردهمایی تحت عنوان #TogetherAtHome را برگزار کنند. 
کری��س مارتین از گ��روه راک »کلد پل��ی« )Coldplay(، جارد لتو از 
گ��روه راک »۳0 ثانیه مانده تا مری��خ«، پینک، التون جان، بیلی الیش، 
رابی ویلیامز و بسیاری دیگر از هنرمندان مسئولیت میزبانی کنسرت ها 
در اینس��تاگرام را برعهده داش��تند که از همه مردم می خواست که در 

خانه بمانند.
چ��را قرنطینه ب��رای برخی صنایع چندان هم بد نب��ود؟ برندگان این 
بحران همیش��ه کسانی هستند که س��ازگار با شرایط جدید، به سرعت 
حرکت می کنند و انعطاف پذیر هستند. به لطف خالقیت و سرعت انجام 
واکنش، قالب ها و فرم های جدیدی به وجود آمده اند که در آینده توسعه 
پیدا خواهند کرد و شکوفا خواهند شد. سالن های کنسرت، تئاتر، سینما 
و موزه ه��ا هنوز تماش��اچیان را به طور آفالی��ن دور هم جمع می کنند 
اما س��فرها و تج��ارب جدیدی که از آفالین به آنالین تبدیل ش��ده اند، 
همچن��ان می توانند به حرکت در مس��یر دیجیتال خود ادامه دهند. در 
آینده بس��یار نزدیک ما ش��اهد نتایج این تغییرات خواهیم بود و با آنها 

زندگی خواهیم کرد.
popsop/mbanews :منبع

مهارت فروش همواره در مسیر تغییر قرار دارد. در حال حاضر، فروش »از 
تولید به مصرف« منقرض شده و تکنولوژی تغییراتی در این حرفه به وجود 
آورده است. شاید تا چند سال آینده شغل فروش به طور کامل از بین برود. 
الزم است فروشندگان برای باقی ماندن در این بازار رقابتی مهارت های جدید 
را فراگیرند. در ادامه با ما همراه باشید تا ۱۸ مهارت فروش را معرفی کنیم 
که نیاز است تمامی فروشندگان برای ادامه مسیر خود در پیش بگیرند. پس 

اگر شما هم می خواهید فروشنده موفقی باشید، ادامه مقاله را دنبال کنید.
1. مهارت درک خریدار؛ بهترین مهارت الزم برای فروشندگان

مهم ترین مهارت فروش این اس��ت ک��ه دقیقا بدانیم خریدار به دنبال 
چه چیزی اس��ت. همین مهارت س��بب ف��روش موفق می ش��ود. البته 
تنها درک خریدار کافی نیس��ت، بلکه نیاز اس��ت مهارت های دیگری را 
فراگیریم. پس مهم نیست بدانیم مشتری کدام برند قهوه را می پسندد، 
بلکه باید بدانیم مش��تری به دنبال کس��ب چه تجربه ای است؟ چرا این 

برند را انتخاب می کند؟
ه��ر خری��دار انتظاراتی دارد و فروش��نده باید نیازه��ای او را بیش از 
انتظاراتش فراهم کند. وقتی ندانید خریدار به دنبال کسب چه تجربه ای 

است، قطعاً نمی توانید انتظارات او را برآورده کنید.
2. مهارت فروش مشتری پسندانه

وقت��ی فروش��نده خری��دار را به خوب��ی درک کند، فروش مش��تری 
پس��ندانه ای خواهد داش��ت، یعنی در زمان مناس��ب، همان چیزی که 
مشتری می خواهد را در اختیارش قرار می دهد. وقتی خریدار می خواهد 
محصول��ی را به صورت آزمایش��ی در زمان محدود تس��ت کند تا برای 
خرید قطعی تصمیم بگیرد، یک فروش��نده حرفه ای به س��رعت نسخه  
آزمایش��ی را در اختیارش می گذارد. پس خریدار با نس��خه ای س��اده با 
نصب س��ریع رو به رو می شود که می تواند ارزش واقعی کاال را در کمتر 

از ۳0 دقیقه به او ثابت کند.
3. مهارت عالقه مند کردن خریدار

برخ��ی از فروش��ندگان برای جذب مش��تری به محصوالت ش��ان از 
روانشناسی فروش استفاده می کنند. علم روانشناسی روش های متفاوتی 
برای عالقه مند کردن مش��تریان بالقوه ارائه می کند. یکی از روش ها این 

است که مشتری اطمینان حاصل کند خیلی وقتش را نمی گیرید.
4. مهارت ایجاد اعتماد در خریدار

مش��تریان تمایل دارند با کسانی وارد معامله شوند که به آن ها اعتماد 
دارند. فروش��ندگان موفق و حرفه ای از روش هایی اس��تفاده می کنند تا 
صداقت خود را به مش��تری اثبات کرده و اعتماد او را به دس��ت آورند. 
کمک بی چشمداش��ت خریدار به مش��تری، یکی از راه هایی اس��ت که 

اعتماد او را برای فروش بیشتر جلب می کند.
5. مهارت توضیح مختصر درباره محصول

ارتباط مؤثر با مش��تری و توضیح مفی��د و مختصر پیرامون محصول، 
مهارت بسیار ارزشمندی در فروشندگی است. امروزه مشتریان به نحوه 
بیان اطالعات بیش��تر از خود اطالعات اهمیت می دهند. قانونی در این 
باره وجود دارد که بیان می کند در هر مکالمه به بیش از سه نکته  مهم 
اشاره نکنید، زیرا مش��تری را کالفه کرده و باعث می شوید نکات اصلی 

را از یاد ببرد.
6. مهارت عکس العمل مناسب به درخواست های مشتری

خیلی از مدیران فروش و کارشناس��ان معتقدند فروش��ندگان موفق، 
گوش ش��نوای خوبی دارند. این حرف کاماًل درست است. یک فروشنده 
موفق با دقت به حرف های مشتری گوش داده و واکنش مناسبی نشان 
می دهد. پس برای موفق ش��دن در فروشندگی باید مهارت گوش دادن 
را در خود به وجود آورید؛ یعنی خوب گوش دهید، درک کنید و اقدام 

مناسبی در این راستا انجام دهید.

7. مهارت کسب اطالعات جامع و کاربردی درباره محصوالت
در دنیای امروز فروشندگان تنها میان تولیدکننده و خریدار ارتباط به 

وجود نمی آورند. بلکه باید در دو جنبه دیگر متخصص شوند:
• خریدار را به خوب��ی درک کنند. پس می توانند در هنگام فروش به 
مش��کالتی که مش��تری با آن ها رو به رو می شود اشاره کنند و محصول 

موردنظر را برای رفع مشکل و برآورده کردن نیاز او پیشنهاد دهند.
 • باید اطالعات کاملی درباره محصول داشته باشند تا بتوانند به طور 

کامل به سؤاالت مشتریان پاسخ دهند.
8. مهارت کمک به مشتری

کمک رس��انی به دیگران یک اصل الزم اس��ت که ب��ه عنوان مهارت 
فروش نیز معرفی می ش��ود. پس الزم است کمک به مشتری را در خود 
نهادینه کنید. هر باری که با یک مشتری در ارتباط هستید، به خودتان 
یادآوری کنید کمک رسانش باشید و به او به عنوان ابزاری برای دستیابی 

به پول نگاه نکنید.
9. مهارت داستان گویی

فروشندگان حرفه ای، تصویری از محصوالت خود به نمایش می گذارند 
که از احس��اس مشتریان قبلی و تجربه خرید آن ها به دست آمده است. 
خریداران نمی خواهند درباره محصول ش��ما اطالعات فنی کسب کنند. 
مشتری که از شما یک سیستم تلفن می خرد در واقع تنها هدفش خرید 
تلفن نیست، بلکه در پی افزایش درآمد از طریق خرید این تلفن است و 
اگر بتوانید با داس��تان گویی درباره مشتریان قبلی به او ثابت کنید که با 
خرید این محصول، به هدفش می رسد، او را به خرید ترغیب کرده اید.

10. مهارت نویسندگی یا کپی رایت
فروشندگان حرفه ای باید توانایی نویسندگی و کپی رایت داشته باشند. 
این مهارت از زمانی به عنوان یک مهارت اصلی فروش مطرح می ش��ود 
که خیلی از ارتباطات با مش��تریان از طریق ایمیل انجام می گیرد. برای 

کپی رایت، باید به چند قانون مهم توجه کنید:
• سعی کنید نوش��ته های خود را کوتاه و مختصر بنویسید. هر چقدر 

کمتر بنویسید، بهتر است.
 • ت��ا ج��ای ممکن برای نوش��ته های تان وق��ت بگذاری��د و آن ها را 

شخصی سازی کنید.
 • برای نظم بخش��یدن به نوش��ته های تان، آن ها را بولت بندی کنید. 
بررس��ی متن به صورت فهرست وار برای مشتری ساده تر از خواندن یک 

متن طوالنی و کسل کننده است.
 در بخش نتیجه گیری، گزینه  فراخوانی برای اقدام بگذارید و مشتری 

را به خرید ترغیب کنید.
11. مهارت بازاریابی تلفنی

ام��روزه فروش حضوری رو به افول اس��ت و تمام ارتباطات به صورت 
غیرحضوری و از طریق ویدئوکنفرانس ها انجام می گیرد. پس فروش��نده 
بای��د مهارت فروش از طریق تلفن را داش��ته باش��د. الزم اس��ت برای 
بازاریابی تلفنی با تکنیک های مؤثر در فروش تلفنی آش��نا ش��وید و از 

روی تُن صدای مخاطب تشخیص دهید او تمایل به خرید دارد یا نه؟
یک فروش��نده حرفه ای ب��ا نرم افزارها و تکنولوژی ه��ای جدید چون 
اس��کایپ، فیس تایم و ... آش��نایی دارد و می تواند ارتباط غیرحضوری 

مؤثرتری را برقرار کند.
12. مهارت ارتباط با مشتری در فضای مجازی

بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی رو به گسترش است و فروشندگان 
موفق از این بس��ترها برای ف��روش آنالین اس��تفاده می کنند. در حال 
حاضر، خیلی از فروشندگان از فیس بوک، توئیتر، لینکدین، اینستاگرام 
و تلگرام، به عنوان ابزاری برای فروش بیش��تر بهره می برند. فروشندگان 
حرفه ای از این ارتباطات اس��تفاده کرده و در دنیای واقعی رویدادهایی 

برگزار می کنند ت��ا ارتباط صمیمانه تری با مش��تریان برقرار کنند. این 
کار باعث افزایش فروش آن ها ش��ده و اعتماد و اش��تیاق مش��تریان را 

جلب می کند.
13. مهارت ارتباط شخصی سازی شده با مشتری

وقت��ی ارتباط مؤث��ری بین فروش��نده و خریدار برقرار می ش��ود که 
شخصی س��ازی شده باش��د. در بازاریابی b2b، شرکت ها براساس حوزه 
فعالیت شان دسته بندی می شوند. البته در ارتباط مستقیم هم باید رفتار 
خود را براس��اس سن و جنس��یت مش��تری تغییر دهید. بهتر است به 
رویدادهایی که ش��رکت یا فروشگاه تان برای افرادی همانند آن خریدار 
برگزار کرده اش��اره کنید تا مشتری احساس صمیمیت بیشتری داشته 

باشد.
14. مهارت های بازاریابی

بازاریابی روز به روز در حال فراگیر ش��دن اس��ت، به طوری که شاید 
ف��روش را ببلعد. افرادی که دوره های بازاریابی را گذرانده اند، موفق تر از 
فروشندگان عادی عمل می کنند. وقتی فعالیت هایی چون تولید محتوا 
و تحقیق��ات بازار با بازاریابی همراه ش��ود، نتایج بهتری در برداش��ته و 

سبب فروش بیشتر و موفق تر خواهد شد.
15. مهارت تبدیل مشتری بالقوه به خریدار

فروش��نده برای جذب مش��تری و تبدی��ل او به خری��دار باید تالش 
بیش��تری کند. نباید مش��تری را برای تصمیم گیری تنها بگذارید؛ بلکه 
تا زمان خرید همراهی اش کنید. مثاًل اگر مش��تری برای تصمیم نهایی 
ب��ه تایی��د مدیرعامل نی��از دارد، تمام اطالعات، محت��وا و ابزارهایی که 
س��بب متقاعدکردن مدیرعامل می ش��ود را در اختیار مشتری بگذارید. 
اگر بخواهید مشتری را رها کنید، شاید یک معامله را از دست بدهید.

16. مهارت استفاده از تکنولوژی های فروش
ش��اید فکر کنید فروش��ندگان مش��غله های زی��ادی دارن��د، اما آمار 
منتشرش��ده توس��ط س��ازمان »Chief Science Officer« نش��ان 
می دهد فروش��ندگان فق��ط ۳۷درصد از وقت خود را مش��غول فروش 
هس��تند و این ناکارآمدی آن ها را نش��ان می دهد. برای باالبردن کارایی 
خیل��ی از بخش های ف��روش و کوتاه کردن زنجیره ف��روش، می توان از 
تکنولوژی های جدید بهره برد. اگر فروشنده ای از این تکنولوژی ها برای 
کارآمدتر ش��دن استفاده کند، از رقبای خود جلو می زند، زیرا با این کار 

زمان بیشتری مشغول فروش خواهد بود.
17. مهارت ایجاد ارتباط بین کارهای روزانه و هدف فروش

ب��رای فروش موفق نیاز به برنامه ریزی دارید، زیرا دس��تیابی به هدف 
ف��روش به یک باره در روز آخر ماه ی��ا روز پایانی فصل اتفاق نمی افتد. 
فروش��ندگان حرف��ه ای و موفق ط��وری برای فعالیت ه��ای روزانه خود 
برنامه ریزی می کنند تا پایان ماه به هدف ش��ان برس��ند. مهارت فروش 
بس��یار مهم اس��ت و در طول زمان به دس��ت می آید. فروش��نده موفق 
می داند اگر در یک ماه این تعداد جلسه با مشتریان بالقوه داشته باشد، 

در ماه بعد چند درصد جلسات به فروش منتهی می شود.
18. مهارت مدیریت سرمایه گذاری ها

فروش��ندگان حرف��ه ای ب��ه ارتباطات خود به چش��م پرتفولیو )س��بد 
س��رمایه گذاری( نگاه می کنند. آن ها در زمینه های مختلف سرمایه گذاری 
می کنند و می دانند تعدادی از آن ها به نتیجه نخواهد رس��ید. در پایان هر 
هفته سرمایه گذاری خود را بررسی می کنند تا بدانند کدام یک از آن ها به 
سودآوری می رسد؟ از این طریق می دانند آیا به هدف خود می رسند یا نه؟

با پیش��رفت تکنولوژی ها، فروش همانند گذشته ساده نیست. هرچند 
ای��ن مطلب دربرگیرنده تم��ام مهارت های جدید فروش نیس��ت، اما با 

استفاده از همین ۱۸ مهارت می توانید از رقبای خود جلو بزنید.
topohq/ucan :منبع

18 مهارت فروش که برای تجارت موفق نیاز دارید

 ناسا عطر خود را معرفی کرد 

در ش��رایطی که برندهای عطرس��ازی تالش دارند ت��ا با ترکیب 
رایحه های مختلف، به ترکیبی متفاوت دس��ت پیدا کنند، ناس��ا به 
برندی پیش��گام در این زمینه تبدیل ش��ده است. درواقع بوی فضا، 
ایده ای اس��ت که در چند سال اخیر مورد توجه جدی اکثر رسانه ها 
قرار گرفته ش��ده و ناس��ا تالش کرده اس��ت تا افراد بیشتری را به 
شناخت بیشتر از فضا برساند. در این رابطه بوی فضا می تواند برای 
هر فردی یک تجربه بس��یار جالب باش��د. با این حال رایحه آن ابدا 
جذاب نبوده و نمی توانید انتظار داش��ته باش��ید که از آن به عنوان 
عطر روزانه خود استفاده کنید. درواقع این ترکیب که حاصل تالش 
ش��یمیدان های ناسا اس��ت، بوی تند و زننده ای داشته و از مدت ها 
قبل برای آشنایی بیش��تر فضانوردان مورد استفاده قرار می گرفت. 
با این حال برخی از افراد نس��بت به موفقیت آمیز بودن این طرح با 
تردیدهایی مواجه هستند. درواقع نظر متفاوت برخی از فضانوردها 
باعث شده اس��ت تا نتوان نس��بت به میزان موفقیت آمیز بودن آن 
اطمینان الزم را داش��ت. ح��ال باید دید که طی چن��د روز آینده، 
استقبال ها از این طرح عجیب ناسا به چه صورت خواهد بود. قیمت 

هر شیشه این محصول، 2۹ دالر تعیین شده است. 
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محو خودکار شماره پالک در آگهی های دیوار
شماره پالک خودرو از جمله اطالعاتی است که انتشار عمومی آن 
بایس��تی با مالحظاتی همراه باش��د. این موضوع زمانی که بخواهید 
خ��ودروی خود را برای فروش آگهی کنید، بیش��تر خود را نش��ان 
می دهد، چرا که توصیه می شود برای جلوگیری از سوءاستفاده های 
احتمالی، ش��ماره پالک خودروی خ��ود را در تصاویر آگهی پنهان 
کنید، اما حذف کردن ش��ماره پالک در عکس بدون اینکه کیفیت 
آن پایین بیاید برای بس��یاری از کاربران کاری دش��وار اس��ت و به 
همین خاطر برخی از آنها ترجیح می دادند زاویه عکس ها را طوری 
انتخاب کنند که پالک خودرو معلوم نباشد که باعث می شد تصاویر 
چندان جذاب نباش��ند و خریدار نتواند تصوی��ر خودرو را از زوایای 
مناس��بی ببیند و س��ایر کاربران ترجیح می دادند که یا عکسی در 
آگه��ی خ��ود درج نکنند و ی��ا از روش های دس��تی، تصاویر آگهی 
خود را ویرایش کنند که معموالً نتیجه  چندان دلچس��بی به همراه 

نداشت.
ب��ه گفته روابط عمومی دیوار، طبق تحقیقات انجام ش��ده، تقریباً 
۴0درصد کاربران دیوار نسبت به نمایش داده شدن پالک در تصویر 
خودروی خود حساس��یت دارند که از این بین، حدوداً ۱0درصد به 
دلی��ل نگرانی هایی ک��ه دارند کاًل آگهی خ��ود را بدون عکس درج 
می کنند و تقریباً ۹0درصد از تصاویر مخدوش یا ناقص و از زوایای 
نامطلوب استفاده می کنند که این موضوع به شدت بر جذابیت و در 

نتیجه بازدید آگهی آنها تاثیر می گذارد.
دیوار برای حل این مشکل و تسهیل کار کاربران برای ثبت آگهی 
باکیفیت و پاسخگویی به دغدغه های حریم خصوصی آن ها، راه حل 
جدیدی ارائه داده است. از این پس کاربران می توانند، تصاویر کامل 
و متع��ددی از خودروی خود از تمامی زوایا بگیرند و آن ها را بدون 
نگرانی و بدون نیاز به هیچ گونه ویرایشی در آگهی خود درج کنند، 
چراکه تیم فنی دیوار با کمک هوش مصنوعی، پالک خودروی آنها 

را به صورت خودکار محو خواهد کرد.
ب��ا این کار، از آنجایی که مس��یر سوءاس��تفاده  کالهب��رداران از 
اطالعات خودروی ش��ما بسته ش��ده، می توانید با خیال راحت و با 
اس��تفاده از تصاویر کامل و باکیفیت، جذابیت و کیفیت آگهی خود 
را ب��رای خری��داران چندبرابر کنید و تجربه  فروش بهتری داش��ته 
باش��ید چراکه خریداران نی��ز از این رهگذر می توانند بیش��ترین و 
کامل ترین اطالعات را در مورد کیفیت ظاهری و وضعیت خودروی 
فروشی ش��ما دریافت کنند و امکان مقایسه  بهتری بین گزینه های 

موجود داشته باشند.
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ش��اید بتوانیم یک��ی از نقاط مثبت دوران ش��یوع ویروس کرونا را گس��ترش بازاریابی 
اینترنتی و دیجیتالی بدانیم.

 بدون ش��ک می توانیم این تجربه را یک تجربه عمومی در میان بسیاری از بازاریابان و 
فروش��نده ها بدانیم. با اینکه امروزه اکثر حوزه ها وارد مرحله یا عصر دیجیتالی شدند ولی 
اهمیت آن در زمینه بازاریابی بیشتر از سایر حوزه هاست. در دوران اوج شیوع کرونا شاهد 
بودیم که بس��یاری از مش��اغل به دنبال راه اندازی پویش های بازاریابی در اینترنت بودند. 
اکنون همه کس��ب و کارها می دانند که می توانن��د از ظرفیت دنیای دیجیتال در فعالیت 

خود استفاده کنند و فاصله مکانی نمی تواند جلوی فعالیت آنها را بگیرد.
برخ��ی از کس��ب و کارها ب��ه قدری در زمین��ه بازاریاب��ی دیجیتال در ای��ن مدت به 
خالقیت های فوق العاده ای دس��ت پیدا کردند و در آن زمینه موفقیت به دس��ت آوردند و 
مزای��ای آن را از نزدیک لمس کردند که همچنان تصمیم بر ادامه دادن این نوع بازاریابی 
دارن��د. با توجه به تجربه چند ماهه دوران ش��یوع کرونا به خوبی می توان پیش بینی کرد 
که اس��تفاده از بازاریابی دیجیتال��ی در دوران پس از کرونا بیش از قبل رونق پیدا خواهد 
کرد و از روش های مختلفی برای اجرای آن اس��تفاده خواهد ش��د که در ادامه به برخی از 

آنها اشاره خواهیم کرد.
یک( ادامه دوره های آموزشی

به نظر مشاوره بازاریابی؛ احتماالً برخی از بازاریاب ها با شیوع کرونا ممکن است شرکت 

در برخی از کالس های آموزشی را نشدنی تصور کنند. در حالی که کالس ها و کارگاه های 
آنالین در حال برگزاری هستند که بهتر است در دوران شیوع این ویروس از فرصت های 
آموزش مجازی اس��تفاده بهینه را داش��ته باش��ند و دانش و اطالعات خ��ود را در زمینه 

بازاریابی و به ویژه، بازاریابی در دوران خاصی همچون دوران فعلی افزایش دهند.
دو( برگزاری وبینار هم اندیشی

یک��ی دیگر از کارهایی که می توانید انجام دهید این اس��ت ک��ه از وبینارهای اینترنتی 
برای هم اندیشی با همکاران و کارکنان سایر بخشها استفاده کنید.

سه( ادامه دورکاری کارکنان
پایان دوره ش��یوع کرونا به معنای بازگشت کامل به دوران قبل نیست. بلکه زمانی که 
این دوران تمام ش��ود با دوران جدیدی که با قبل از ش��یوع این بیماری تفاوت هایی دارد 
مواجه خواهیم شد بنابراین برای این تغییرات باید آماده باشیم و برنامه ریزی های دقیقی 
برای آن تهیه کنیم. یکی از این روش ها، ادامه دار بودن دورکاری کارکنان است. قطعاً پس 
از پایان این دوره، همچنان افراد برای حفظ س��المتی خود تالش می کنند در محل های 
عمومی کمتر حضور پیدا کرده و به جای کار کردن در فضاهای مشترک به صورت فردی 
و دورکاری کار کنند. همچنین از برخی جهات برای مدیران ش��رکت ها و کس��ب و کارها 
هم بهتر است که کارکنان آنها به صورت دورکاری کار کنند. حتی این احتمال هست که 
میزان مش��تریان یا ارباب رجوع های شما که قباًل به صورت حضوری برای انجام کار خود 

مراجع��ه می کردند پس از ای��ن دوران نیز ترجیح دهند به صورت غیرحضوری و اینترنتی 
کارهای خود را انجام دهند. بنابراین، دورکاری کارکنان خود را همچنان برای دوران پس 

از کرونا نیز مدنظر قرار دهید.
چهار( تحول در بخش گردشگری

شاید یکی از بخش هایی که بیش از سایر کسب و کارها دچار تعطیلی در دوران کرونا 
ش��د، بخش گردشگری است که تصور می ش��ود در دوران پس از کرونا نیز دچار تغییرات 
و تحوالت بس��یاری شود. در دوران ش��یوع کرونا، بسیاری از مراکز گردشگری و تفریحی، 
تورها یا بازدیدهایی را به صورت مجازی راه اندازی کردند که پیش بینی می شود در دوران 
پس از کرونا نیز همچنان ادامه داش��ته باش��د. بنابراین، مشاغلی که در این زمینه فعالیت 

دارند باید روش ها و برنامه های خالقانه را برای پس از کرونا نیز در نظر داشته باشند.
پنج( تحول در بخش رستوران داری

بخش رس��توران دارها و مراکز عرضه مواد غذایی آماده نیز دچار تغییرات زیادی ش��د. 
بسیاری از آنها تعطیل شدند یا غذاهایی که کمتر احتمال آلودگی آنها وجود دارد را عرضه 
کردند. بسیاری از مراکز شروع به عرضه غذاهای نیمه آماده کردند. بسیاری از آنها نیز از 
این روش به خوبی اس��تفاده کردند و میزان فروش باالیی را داش��تند. به همین دلیل این 

روند در دوران پس از کرونا نیز ادامه دار خواهد شد.
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بدون ش��ک ویروس کرونا باعث ش��ده است تا در بس��یاری از بخش ها شاهد تغییراتی 
باشیم، با این حال آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که این موضوع، چه تغییراتی را 
بر روی تولید محتوا به همراه داش��ته است؟ دلیل اهمیت صحبت در رابطه با این موضوع 
به این خاطر اس��ت که در ح��ال حاضر تولید محتوا در صدر تمام��ی روش های بازاریابی 
قرار دارد. همچنین در شرایط حال حاضر، قرنطینه خانگی باعث افزایش چشمگیر تعداد 
کاربران و مدت زمان اس��تفاده آنها از این بستر، ش��ده است. در ادامه به پنج تغییری که 

باید در تولید محتوای خود داشته باشید، خواهیم پرداخت.
1-نیاز اطالعاتی مخاطبان خود را مورد توجه قرار دهید 

در ش��رایط ح��ال حاضر مخاطبان تمایل دارند تا از آخری��ن اخبار مرتبط با کرونا آگاه 
باش��ند. در ای��ن رابطه مواردی که همراه با ذکر اعداد و ارقام باش��د، بیش��تر مورد توجه 
قرار خواهد گرفت. همچنین ضروری اس��ت تا به بررس��ی راهکارهایی بپردازید که باعث 
کاهش احتمال ابتال به این بیماری خواهد شد. در کنار این موضوع می توانید به اقدامات 

انجام ش��ده از س��وی خود، برای حفظ ایمنی کارمندان و رعایت پروتکل های بهداشتی در 
زمینه بسته بندی محصوالت و فروش آنها بپردازید. 

2-بر روی فروش در روزهای پساکرونا تمرکز کنید 
اکنون زمان س��ودآوری محسوب نمی شود. درواقع تنها برندهایی رشد می کنند در زمینه 
تولید لوازم ضروری زندگی تمرکز دارند. به همین خاطر توصیه می شود که در حال حاضر تنها 
به دنبال افزایش تعداد مخاطبان خود باشید و راهکارهایی را مورد توجه قرار دهید که منجر 
به ارتقای جایگاه در آینده خواهد شد. برای مثال پیش فروش محصوالت، یکی از راهکارهای 
کاربردی محسوب می شود. به همین خاطر شما همچنان باید به معرفی و تبلیغ محصوالت 

خود پرداخته و مخاطب خود را قانع کنید که اقدام به پیش خرید کنند.
3-استفاده مجدد از ایمیل مارکتینگ را در دستور کار خود قرار دهید 

ممکن اس��ت شما نیز از جمله افرادی باش��ید که تصور می کنند که ایمیل مارکتینگ 
یک روش منسوخ شده محسوب می شود. اگرچه این حرف تا حدودی درست است، با این 
حال در ش��رایط حال حاضر فضا برای فعالیت مجدد مهیا ش��ده و می توان از طریق آن به 
نتایج قابل توجهی دست پیدا کرد. به همین خاطر نباید این فرصت را که احتماال پس از 

پایان کرونا، از بین خواهد رفت را از دست بدهید. 

4-از مخاطبان خود استفاده کنید 
احتماال در شرایط عادی مخاطبان چندان تمایلی را به همکاری با شما نداشته باشند. 
درواقع مش��غله های کاری باعث می شود تا میزان مش��ارکت در این زمینه پایین باشد. با 
ای��ن حال در حال حاضر اکثر افراد در قرنطینه خانگی قرار داش��ته و در صورتی که ایده 
ش��ما برای درگیر کردن مخاطب، جذابیت الزم را داش��ته باشد بدون شک با پاسخ مثبت 
آنها مواجه خواهید ش��د. همچنین در شبکه اجتماعی تیک تاک، شاهد انواع چالش های 
جذاب با موضوع استفاده از ماسک و ژل های ضدعفونی کننده بودیم. در این رابطه شما نیز 

می توانید با توجه به حوزه کاری خود، ایده پردازی های جالبی را داشته باشید. 
5-وبینار داشته باشید 

تا قبل از ش��یوع ویروس کرونا، وبینارها تا به این اندازه مورد توجه قرار نگرفته بودند. 
به همین خاطر فعالیت در این زمینه با ش��انس موفقیت باالیی همراه خواهد بود. نکته ای 
که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که موضوعات وبینار شما باید کامال با توجه 
به ش��رایط حال حاضر باش��د. برای مثال بررسی ش��رایط بازار در زمان پساکرونا، یکی از 

موضوعات بسیار مناسب خواهد بود. 
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نحوه تولید محتوا در روزهای کرونایی 

12 کانال پادکست برتر در زمینه فروش 

آیا بخش��ی مهم تر از فروش برای کس��ب و کارهای مختلف وجود دارد؟ بدون 
شک پاسخ منفی بوده و تمامی تالش ها در راستای این هدف انجام می شود، با این 
حال تا چه اندازه اطالعات شما در رابطه با این بخش حیاتی کامل و به روز است؟ 
بدون شک به عنوان یک مدیر، شما با محدودیت زمان زیادی مواجه بوده و این امر 
باعث زمینه کاهش نرخ مطالعه را به همراه خواهد داشت. با این حال با استفاده از 
پادکست ها شما می توانید از زمان های مرده خود در طول روز استفاده کرده و این 
مشکل را به راحتی برطرف کنید. نکته جالب در رابطه با زمان های مرده این است 
ک��ه طی تحقیقات هر فردی در طول روز حدودا دو س��اعت زمان مرده در اختیار 
دارد که بدون شک برای به روز نگه داشتن اطالعات، کامال مناسب خواهد بود. در 
این راستا به بررسی ۱2 کانال پادکست برتر حال حاضر جهان در رابطه با موضوع 

فروش، خواهیم پرداخت. 
Bowery Capital Startup Sales Podcast-1

این کانال بر پایه تولید پادکست های مصاحبه ای ایجاد شده و در هر قسمت یکی از 
کارشناس ها و کارآفرین های مطرح، دعوت می شود تا در رابطه با یک موضوع به صورت 
تخصصی صحبت کنند. تنوع بسیار باالی مطالب در کنار استفاده از افراد متخصص، 
باعث شده است تا گوش دادن به این پادکست ها از ارزش بسیار باالیی برخوردار باشد. 
نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که برخی از مسائل در ظاهر به فروش 
ارتباطی ندارند، با این حال با نگاهی همه جانبه، متوجه این امر خواهید شد که حتی 
در صورت غیرمستقیم بودن ارتباط، عمال همه چیز با این هدف مهم گره خورده است. 

B2B Growth-2
بدون شک مبحث B2B بسیار گسترده بوده و صحبت کردن در رابطه با این شیوه 
کسب و کار، با توجه به این امر که مورد استفاده بسیاری از برندها از سراسر جهان قرار 
دارد. کامال الزامی خواهد بود. سبک کاری آنها نیز به این صورت است که در هر قسمت، 
یکی از مدیران برندهایی که از این شیوه استفاده می  کنند را دعوت کرده و در رابطه با 

تجربیات آنها صحبت می کنند. 
Accelerate Your Business Growth-3

هر چیزی که باعث رشد یک کسب و کار شود، مورد توجه این کانال قرار گرفته شده 
است. نکته جالب این است که بخشی از این کانال به پرسش های منتخب شنوندگان 
اختصاص دارد که می تواند برخی از آنها از جمله دغدغه های ش��ما نیز محسوب شود. 

درواقع این کانال صرفا بر روی مصاحبه متکی نیست.
Sales Evangelist-4

دونالد کلی موسس این کانال که از جمله مربیان مطرح حوزه کسب و کار محسوب 
می ش��ود، یک شعار بس��یار جالب دارد. به نظر او هر چیزی که ارزشمند است باید به 
اشتراک گذاشته شود. در این رابطه وی تالش کرده است تا دلیل اصلی موفقیت مدیران 
و کس��ب و کارهای مختلف را گردآوری و در همگان قرار دهد. نکته جالب این اس��ت 
که وی تنها به مدیران باتجربه و مطرح توجهی نداشته و در مصاحبه های خود حتی 
جوان ترین کارآفرین ها و افرادی که در مسیر رشد قرار دارند را نیز به مصاحبه دعوت 
کرده است. همین امر نیز باعث شده است تا طیف وسیعی از افراد بتوانند به راحتی با 

هر پادکست ارتباط برقرار کنند. 
Liz on Biz-5

زندگی یک کارآفرین تنها به بخش تجاری محدود نشده و در صورتی که تعادل الزم 
میان کار و زندگی شخصی وجود نداشته باشد، هیچ دستاوردی ارزشمند نخواهد بود. 
در کنار این موضوع مهم، توجه به تولید محتوا در عصر حاضر جزو الزامات محس��وب 
می شود. این دو حوزه، تمام اقدامی است که لیزا ترزا تالش کرده است تا در کانال خود 
بر روی آن تمرکز داشته باشد. در نهایت با توجه به این امر که موسس این کانال یک 

خانم است توجه ویژه ای به کسب و کار بانوان نیز شده است. 
The Marketing Book Podcast-6

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که چند کتاب در زمینه کسب  و کار و تجارت 
وجود دارد؟ بدون شک تعداد آنها بسیار زیاد بوده و مطالعه تمام آنها حتی از عمر انسان 
نیز فراتر خواهد رفت. به همین خاطر نیز همه افراد تالش دارند تا بهترین های هر سال 
را مورد توجه خود قرار دهند. با این حال س��وال مهم این است که چگونه می توان در 
طول یک سال، تعداد کتاب به مراتب بیشتری را مطالعه کنیم. در این رابطه گوش دادن 
به خالصه آنها، یک راهکار بسیار خوب محسوب می شود که کانال فوق، به خوبی تا به 
امروز در این زمینه فعالیت کرده است. خالصه کردن حرفه ای در کنار نحوه روایت آنها، 

باعث شده است تا این کانال به طرفداران میلیونی دست پیدا کند. 
AM/PM Podcast-7

در زمینه فروش اینترنتی، بس��یاری از مدیران با مش��کالت جدی مواجه هستند. 
بدون شک گوش دادن به تجربه فردی که خود با تمامی این مشکالت مواجه شده و 
راهکارهای جالبی را پیدا کرده است. برای هر فردی ارزشمند خواهد بود و باعث می شود 
تا دیگر نیازی به طی ش��دن فرآیند پیدا کردن پاس��خ نباشد. همچنین در این سایت 
انواع راهکارها برای فروش بیشتر در فروشگاه های آنالین نظیر آمازون، معرفی می شود. 

Success Unfiltered-8
بدون شک موفقیت به طرز فکر هر فرد بستگی دارد. درواقع یک ذهن برنده است که 
در نهایت باعث خلق شگفتی ها خواهد شد. در این رابطه میشل وینتیشن تالش کرده 
است تا ذهنیت افراد را به سمت موفقیت تغییر دهد. در کنار این اقدام، بررسی داستان 
موفقیت کارآفرین های موفق جهان، از دیگر بخش های پرطرفدار محس��وب می شود. 
نکته جالب این است که در این رابطه تنها به کارآفرین های بسیار مشهور بسنده نشده 

و حتی جدیدترین موارد نیز مورد بررسی قرار می گیرد. 
In the Arena-9

مصاحبه با بهترین مشاوران کسب  و کار و تحلیل مداوم شرایط بازار جهانی، محور 
اصلی اقدامات این کانال را تشکیل می دهد. نکته مهم این است که موسس آن آنتونی 
الرینو، خود از جمله نویس��ندگان و س��خنران های خبره حوزه کسب و کار محسوب 

می شود.
Growth Everywhere-10

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که چگونه می توان رش��د ش��خصی خود و 
تمامی کارمندان شرکت را تضمین کرد؟ اگر در این رابطه با تردیدهایی مواجه هستید، 
کانال فوق به شما بهترین راهکارها را معرفی خواهد کرد. نکته جالب این است که در 
بخش پایانی هر بخش به بررس��ی سواالت و مشکالت ارسال شده از سوی مخاطبین، 

پاسخ داده می شود. 
Get WealthFit-11

هر اقدامی که منجر به افزایش س��ودآوری شرکت شود، مورد توجه این کانال قرار 
گرفته ش��ده اس��ت. با گوش دادن به حتی یکی از پادکس��ت ها از وجود این حجم از 
راهکارهای متنوع، بسیار متعجب خواهید شد. استفاده از نظرات مختلف، باعث شده 

است تا در هر بخش شاهد پیشنهادهای کامال متفاوتی باشیم. 
Sales Babble Podcast-12

بدون شک فرآیند فروش شامل بخش های مختلفی می شود که پت هلمز در کانال 
خود تالش کرده است تا تمامی آنها را مورد توجه خود قرار داده و به راهنمای جامعی 
برای کارآفرین ها تبدیل شود. نمایش پرطرفدارترین قسمت ها و خالصه کردن مباحث، 

از دیگر دالیل اهمیت این کانال محسوب می شود.
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کرونا و 3 درس تجاری مهم 

اگرچه همچنان درگیری با ویروس کرونا ادامه دارد و برای معرفی 
کامل نکاتی که به دس��ت آمده اس��ت، بسیار زود است، با این حال 
برخ��ی از موارد کامال مش��هود بوده و اکنون فرصتی مناس��ب برای 
برط��رف کردن مش��کالت موجود در رابطه با هر یک از آنها اس��ت. 
درواق��ع فراموش نکنید که این فهرس��ت در آین��ده تکمیل خواهد 
ش��د و پس از آن ش��ما به حجم باالیی از اقدامات مواجه می شوید. 
به همین خاطر بهتر اس��ت تا در این رابطه به صورت مرحله ای و با 
حجم کاری محدود ش��روع کنید. در ادامه سه درس تجاری مهم را 

بررسی خواهیم کرد. 
1-آمادگی همه چیز است 

اگرچه نمی توان پیش بینی کرد که ویروس��ی نظیر کرونا رخ دهد، 
ب��ا این ح��ال می توان خود را ب��رای انواع بحران ها آم��اده کرد. این 
ام��ر باعث خواهد ش��د تا با غافلگیری مواجه ش��ده و بتوان برطبق 
برنام��ه جلو رفت. درواقع این بحران نیز دیر یا زود کمرنگ و ناپدید 
خواهد شد. با این حال سوال مهم این است که بحران های احتمالی 
آتی چه خواهد بود. توصیه می ش��ود که از فرصت حال حاضر برای 
پیش بینی آنها استفاده کرده و مقدمات الزم برای آماده کردن خود 
برای هر یک از آنها را ایجاد کنید. همچنین فراموش نکنید که تک 
محصولی بودن، بزرگترین ریس��کی است که هر برند می تواند انجام 
دهد. نمونه واضح آن را در شرایط حال حاضر می توان مشاهده کرد 
که ویروس کرونا باعث ش��ده است تا بس��یاری از کسب و کارها به 
صورت کامل با توقف اقدامات خود مواجه ش��وند. تحت این شرایط 
ضروری اس��ت تا اقدامات و منابع درآمدی خود را متنوع کنید تا با 

کمترین آسیب، بتوانید شرایط سخت را سپری کنید. 
2-پول پادشاه است 

با توجه به این امر که در هنگام بروز یک بحران، برندها با کاهش 
شدید س��ود خود مواجه می شوند، در صورتی که منابع مالی خوبی 
وجود نداش��ته باش��د. ش��ما نیز به صف برندهایی خواهید پیوست 
ک��ه به صورت کامل اعالم ورشکس��تگی کرده اند. درواقع اگر ش��ما 
در شرایط س��خت حداقل قادر به پرداخت دستمزد کارمندان خود 
نباشید، بدون شک باید صندوق اضطراری را برای خود ایجاد کنید. 
در نهایت فراموش نکنید که در ش��رایط بحران��ی، نبود منابع مالی 
کافی خود به تش��دید وخام��ت اوضاع کمک خواهد ک��رد. در این 
راس��تا به بودجه شرکت نگاهی انداخته و از توانایی پرداخت حقوق 
برای یک سال، اطمینان حاصل کنید. همچنین در کنار این مسئله 
توصیه می ش��ود ت��ا هزینههای خود را تا حد ام��کان در پایین ترین 
س��طح قرار دهید تا در صورت کاهش شدید س��ود شرکت، درگیر 

هزینه های سنگین نباشید. 
3-شهرت نجات بخش است 

با نگاهی به ش��رایط حال حاضر، متوجه این امر خواهید ش��د که 
برنده��ای معتبر، همچنان ب��ه کار خود ادامه داده ان��د. برای مثال 
آم��ازون، گ��وگل، فیس بوک و تس��ال از جمله این موارد محس��وب 
می شود. با این حال ش��رایط برای برندهای ناشناخته بسیار سخت 
بوده اس��ت. درواقع در ش��رایط بحرانی حال حاض��ر با توجه به این 
امر که خرید اینترنتی اولویت اصلی قرار گرفته ش��ده اس��ت، بسیار 
طبیعی اس��ت که افراد تمایل به خرید از برندهایی داش��ته باش��ند 
که کامال معتبر محس��وب می ش��وند. به همین خاطر شما نیز باید 
ت��الش کنید تا در بی��ن جامعه هدف خود، به برن��دی کامال معتبر 
تبدیل ش��وید که این امر تنها زمانی میسر خواهد بود که سودهای 
موقتی را کنار گذاشته و بر روی آینده سرمایه گذاری کنید. در این 
رابطه حتی با نگاهی به برندهای مطرح منطقه خود، متوجه این امر 
خواهید شد که آنها با ورشکستگی مواجه نشده و در صورت تقاضای 
کمک، به علت سابقه درخشان خود با استقبال مواجه خواهند شد. 
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این روزها که همچنان درگیر ویروس کرونا هس��تیم، کس��ب و کارها 
و س��ازمان های بسیاری با مشکالت ناشی از این همه گیری دست وپنجه 
نرم می کنند. در این میان، مدیران سازمان ها با انواع ناشناخته ها روبه رو 
هس��تند. در برخی موارد مش��خص نیس��ت کارکنان چه زمانی سر کار 
برمی گردن��د و وقتی برگردن��د، اوضاع چگونه خواهد ب��ود. با این  حال 
مدی��ران باید پیوس��ته با هم��کاران و اعضای تیم ها در ارتباط باش��ند. 
پرس��ش  مهم در جایگاه مدیر این اس��ت که درباره وضعیت سازمان تا 
چ��ه اندازه باید با کارکنان روراس��ت باش��ید؟ در ای��ن دوران نامطمئن  
چطور کارکنان را مطمئن کنید، بدون اینکه به آنها امید واهی بدهید؟ 
در ای��ن مطلب که برگرفته از مقاله »هاروارد بیزینس ریویو« اس��ت، به 
شما می گوییم هنگامی که آینده سازمان به روشنی مشخص نیست، در 

جایگاه مدیر چطور با کارکنان تان صحبت کنید.
کارشناسان چه می گویند؟

هرچن��د پدی��ده همه گی��ری کووی��د-۱۹ در تاریخ مدرن بی س��ابقه 
اس��ت، به عقیده »پائول آرجنتی« )Paul Argenti(، اس��تاد دانشکده 
کس��ب وکار تاک ، تجربه مدیری��ت در این دوران لزوم��ا منحصربه فرد 
نیست. مانند هر بحران دیگری، ازجمله رکود جهانی شاخص های مالی 

یا دوران پس از ۱۱ س��پتامبر، در این دوره هم کارکنان 
دچار ترس و نگرانی می ش��وند. اطمینان نداش��تن باعث 
ترس می ش��ود. افراد با نگرانی ب��ه این فکر می کنند که 
این موضوع چه تأثیری بر شرکت ما، شغل من و آینده ام 

دارد؟
در ای��ن وضعیت ش��ما به عنوان مدیر بای��د اطمینان 
و ق��درت ایج��اد کنی��د. به گفت��ه »ایمی ادموندس��ن« 
)Amy Edmondson(، اس��تاد مدیری��ت و رهبری 
دانش��کده کسب وکار هاروارد، باید درباره آنچه می دانید 
روراست باش��ید، هرچند ممکن اس��ت به دلیل سرعت 
زیاد تغییرات، اطالعات کافی نداش��ته باشید. در چنین 
وضعیتی، گام نخست شفافیت است. روراست بگویید از 
چه مواردی آگاه هس��تید، چه چیزهایی برای تان روشن 
نیس��ت و برای پرکردن این ش��کاف قرار است چه کار 
کنی��د. در گام دوم باید از امکان و امی��د بگویید. البته 
انجام دادن موفقیت آمیِز این دو گام س��اده نیس��ت. در 
ادامه توصیه هایی برای ارتباط با کارمندان در این دوره 

نامطمئن ارائه می کنیم.
توصیه های��ی برای ارتباط با کارکن��ان در دوره ای که 

آینده سازمان نامشخص است
1. خودتان را آماده کنید

به گفت��ه آرجنتی، پیش از ارس��ال پی��ام یا صحبت با 
کارکنان ت��ان بای��د چالش های پیش روی ت��ان را درک 
کنید. قرار اس��ت به آدم ها ی��اد دهید چطور بحران ها را 
با موفقیت پش��ت  س��ر بگذارند! در این مس��یر، کیفیت 
رهبری ش��ما آزمایش می ش��ود. همچنین می توانید به 
کارکنان تان نش��ان دهید که چه آدمی هستید و چقدر 
محکم هس��تید. شجاع باش��ید. هدف شما به عنوان یک 
مدیر در خط مقدم این اس��ت ک��ه بتوانید در وقت نیاز 
راهنمای کارکنان باشید. برای این کار داشتن چارچوب 
فکری درست ضروری اس��ت. فرمانده جنگِی درون تان 
را فرابخوانی��د و خودت��ان را ب��رای جنگ آم��اده کنید. 
ادموندس��ن توصی��ه می کن��د که تا ج��ای ممکن روال 

همیشگی  زندگی تان را حفظ کنید. خوب بخورید، ورزش کنید و خواب 
کافی و خوبی داش��ته باشید. برای نجات دیگران باید اول حواس تان به 

خودتان باشد.
2. طرح ریزی کنید

اکن��ون به راهبردی نیاز دارید که مش��خص کند ک��ی و چگونه باید 
درباره وضعیت جاری با کارکنان صحبت کنید. وقتی وضعیت س��ازمان 
بحرانی اس��ت، باید به موقع و به دفعات با کارکنان ارتباط داشته باشید. 
اگر س��رتان را در برف کنید، راه به جایی نمی برید. کارکنان باید بدانند 
چه زمانی و با چه تناوبی اطالعات کافی از طرف ش��ما و دیگر رهبران 
رده باالی س��ازمان دریافت می کنند. توصیه آرجنتی جلسه های کوچک 
و مالقات ه��ای دوبه دوی دوره ای برای آگاه��ی از مهم ترین دغدغه های 
کارکنان اس��ت. در بهترین حالت، س��ازمان ها نظامی برای گردآوری و 
تب��ادل اطالعات فراهم می کنند. کارکنان می توانند س��ؤاالت خود را از 
ای��ن طریق مطرح کنند؛ به این ترتیب اطالعات متناس��ب با مش��کالت 

مطرح شده در اختیار کارکنان قرار می گیرد.
3. گفته های تان را با دقت بررسی کنید

مخاطب را در نظر بگیرید
خ��ود را به جای کارمندت��ان بگذارید و به آنچه مایلید بش��نوید، فکر 
کنید. احتماال به دنبال چیزی هس��تید که به ش��ما اطمینان بدهد این 
وضعیت س��رانجام به پایان می رسد، اما بیش از هرچیز به دنبال تأییدی 
بر این باورید که رهبری به معنای پنهان کاری یا افشای اطالعات بعد از 

اینکه کار از کار گذشت، نیست. نگرانی کارکنان را درک کنید.
فروتن باشید

حقیقت این اس��ت که هیچ  کس به روش��نی نمی داند چه پیش رویش 
اس��ت، بنابراین باید اعتراف کنید که از همه چیز خبر ندارید؛ مثال تصور 
کنید کارمندی درباره احتمال تعدیل نیرو می پرس��د. شما می دانید که 
چنی��ن احتمالی وج��ود دارد، اما نمی دانید کی و به چه ش��دتی اتفاق 
می افتد. می توانید بگویید: »کاش می توانستم بگویم دقیقا قرار است چه 
اتفاقی بیفتد! به محض اینکه اطالعات بیش��تری به دستم برسد، با شما 

در میان می گذارم.«
اوضاع را خوب جلوه ندهید

شاید وسوس��ه شوید اخبار ناخوش��ایند را کمی مالیم کنید. طبیعی 
است که به دنبال کاهش اضطراب کارکنان باشید، اما به گفته ادموندسن، 
این کار کمکی نمی کند؛ بلکه باعث می ش��ود به شخصی دروغگو یا دور 
از دس��ترس تبدیل ش��وید. وقتی حرف از کاهش حقوق است اما میزان 
دقیق آن مشخص نیست، وانمود نکنید قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد. 
به هرح��ال با گذر زمان حقیقت آش��کار می ش��ود. گرفتن تلخی حقایق 

دشوار ممکن است نتایج ناخوشایندی به بار بیاورد. وقتی سرانجام پرده 
برافتد، اعتماد از بین می رود.

مسئولیت پذیر باشید
در هر ش��رایطی، اگر اجازه اش��تراک گذاری اطالعاتی را ندارید، نباید 
این کار را بکنید. ش��ما در برابر سازمان مسئولید. حتی وقتی کارمندی 
مس��تقیما از شما س��ؤالی می پرس��د، بهترین کار این است که با حفظ 
همدل��ی، آش��کارا بگویید اوضاع فعل��ی تا حد زیادی نامطمئن اس��ت. 
به توصیه ادموندسن می توانید بگویید: »همه ما در این وضعیت در کنار 
هم هس��تیم. همه ما باید باهم تالش کنیم تا از این وضعیت نامطمئن، 

چالش ها و هرج ومرج ناشی از این بحران عبور کنیم.«
استوار و ثابت قدم باشید

زمان��ی که با روش مدیران باالدس��تی در رویارویی ب��ا بحران موافق 
نیس��تید، ارتباط شفاف با کارکنان دشوار می ش��ود. گذر از این چالش 
ساده نیست. به عقیده آرجنتی، بهترین کاری که می توانید انجام دهید، 
این است که حقیقت را بگویید، اما به اختالف نظر جزئی تان هم اشاره ای 
بکنی��د؛ مثال اگر سیاس��ت جدید مدیران باالدس��تی دورکاری و حضور 
آنالی��ن از ۹ صبح تا ۶ عصر اس��ت ولی ش��ما ب��ه آزادی عمل کارکنان 
در انتخ��اب زمان و نوع کار کردن معتقدید، می توانید با اعالم سیاس��ت 
جدی��د تأکید کنید که در این برهه خاص به کارکنان تان و قضاوت آنها 
در پیش��برد کارها اعتماد دارید. به عبارتی، روشی پیدا کنید برای تأیید 

نظر باالدستی ها و درعین حال اعالم محترمانه نظر متفاوت خودتان.
4. الهام بخش باشید

از خاص ب��ودن ای��ن وضعیت بهره بگیری��د. با زبان��ی برانگیزاننده به 
قابلیت ه��ای کارکنان تان اش��اره و آنها را به کار گروهی تش��ویق کنید. 
ادموندسن این گونه جمالت را توصیه می کند: »من به توانایی های شما 
باور دارم. بیش��تر از آن به توانایی و قدرت مان در کنار هم باور دارم. ما 
با هم این دوران را پشت سر می گذاریم.« به سختی های پیش رو اذعان 
کنی��د، اما هم زمان بر قدرت و توانای��ی خودتان و آنها برای عبور از این 
دوران تأکید کنید. اعالم کنید که به گذر از این بحران امید و به آینده 
بلندمدت سازمان باور دارید. به  اعتقاد آرجنتی، تاجایی که ممکن است، 

مشتاق باشید. لحن شما نباید نه خیلی مثبت و نه خیلی منفی باشد.
5. پیشنهاد حمایت بدهید

در پایان باید تالش کنید نگرانی و اضطراب کارکنان و اعضای تیم تان 
را درک کنید. ش��ما نمی توانید احساسات دیگران را مدیریت کنید، اما 
می توانید از ترس و نگرانی آنها بکاهید. در ش��رایطی که بیشتر کارکنان 
دورکاری می کنند، نمی توانید از خوش وبش های گاه وبیگاه برای سنجش 
وضعی��ت عاطف��ی کارکنان بهره ببرید. هر قدر ه��م در زوم یا واتس اپ 
ب��ا آدم ها حرف بزنی��د، جای خالی مکالمه رودررو پر نمی ش��ود. مرتب 
با کارکنان در تماس باش��ید تا از وضعیت ش��ان آگاه شوید. به حرف ها 
و خواسته های ش��ان به دقت گوش کنید. بیش��تر کارکن��ان می خواهند 
مطمئن ش��وند که سر کارشان برمی گردند. تاجایی که می توانید، به آنها 

اطمینان بدهید.
اصولی که باید به یاد داشته باشید

بایدها
• چالش ه��ای پیش روی ت��ان در زمینه رهبری را شناس��ایی و درک 
کنید )ش��ما در حال آموزش به افرادید که چطور بحران ها را با موفقیت 

پشت سر بگذارند(؛
• دیدگاه کارکنان را در نظر بگیرید و فکر کنید اگر به جای آنها بودید، 

دوست داشتید چه چیزی بشنوید؛
• با لحنی برانگیزاننده و الهام بخش، با پیام »ما در کنار هم می توانیم« 

کارکنان را تشویق کنید.
نبایدها

• روی آوردن به حدس و گمان: درباره حقایق موجود روراست باشید؛
• مالیم جلوه دادن اوضاع: این گونه در نظر دیگران به فردی دروغگو و 

دور از دسترس تبدیل می شوید؛
• غفلت از ارتباط ش��خصی: با کارکنان در گروه های کوچک و به شکل 

رودررو مالقات کنید و حمایت خود را نشان دهید.

توصیه های کاربردی
1. روراست و پذیرا باشید، اما به ندانسته های تان اعتراف کنید

یوجین فنینگ )Eugenie Fanning(، نایب رئیس اس��تارت آپ در 
حوزه معامالت امالک، تأکید می کند که در این روزهای س��خت س��عی 
می کند تاجایی که می تواند روراس��ت و شفاف باشد؛ درعین حال اذعان 
می کند که نمی داند چه آینده ای پیش روی شان است. آینده برای او هم 
روشن نیست. به نظر او اشکالی ندارد اگر همه پاسخ ها را نداشته باشیم.

به دلیل تأثی��ر همه گیری کرونا بر فعالیت های تجاری، ش��رکت او به 
ناچار تصمیم های دشواری گرفت. در اوایل بحران، مدیرعامل شرکت از 
کاه��ش بودجه بازاریابی و هزینه س��فر و نیز کاهش حقوق تیم رهبری 
۱0 نفره خبر داد. دو هفته بعد، خبر کاهش حقوق همه کارکنان را اعالم 
کرد. او درباره کاهش بودجه کامال ش��فاف بود، اما اغلب کارکنان نگران 
تعدیل نیرو بودند بنابراین یوجین به دنبال این بود که اطالعات ارائه شده 

ازسوی اعضای هیأت مدیره یکدست و پیوسته باشد.
در این راس��تا او به طور منظم با نماین��دگان کارکنان و دیگر مدیران 
س��ازمان جلسات یک به یک داشت. او روراس��ت و شفاف اعالم می کرد: 
»نمی دان��م چ��ه پیش می آید، ام��ا در حال حاضر هی��چ برنامه ای برای 
تعدیل نیرو نداریم. هدف این اس��ت که بدون اینکه کس��ی را از دست 

بدهیم، این دوره را پشت سر بگذاریم.«
چ��ون پیش تر رابطه ای محک��م و بر پایه اعتماد با کارکنان ش��رکت 
ایجاد کرده بود، پیامش به س��ادگی منتقل ش��د. تجربه 
این دوران در شرکتی استارت آپی حتی به عمق نگرش 
او اف��زود: »من هم خودم خبر قط��ع همکاری گرفتم و 
هم ب��ه دیگران چنین خبری داده ام. در اس��تارت آپ ها 
باید پیوس��ته با تغییرات همراه باشید، اما درک می کنم 
کس��انی که تازه کارشان را شروع کرده اند، به هرحال در 

این مسیر نگرانی هایی دارند.«
در وضعی��ت عادی، ش��رکت ه��ر دو هفت��ه  یک بار 
جلس��ه ای برگزار می کرد که همه کارکنان می توانستند 
به طور ناشناس سؤاالت شان را برای اعضای هیأت مدیره 
و مدی��ران رده ب��اال مطرح کنند، ام��ا در این دوران این 
جلس��ات هر هفته و با حضور تعداد بیشتری از مدیران 

میانی برگزار می شود.
یوجین همچنین به رهبران ش��رکت آموزش می دهد 
که لحنی مثبت و پرقدرت داش��ته باشند: »پیام شرکت 
فق��ط این نیس��ت که »م��ا از این بح��ران می گذریم«؛ 
بلکه به اقداماتی هم اش��اره می شود که قرار است برای 
عب��ور موفقیت آمیز از این دوران انجام ش��ود.« یوجین 
درعین حال از لحن مطمئن خودش هم غافل نیس��ت و 
تالش می کند بر موفقیت های اخیر شرکت تأکید کند.

2. مخاطب تان را در نظر بگیرید و احساس قدرت 
و مثبت گرایی را منتقل کنید

وقتی مخاطرات همه گیری کووید-۱۹ در کس��ب وکار 
آشکار ش��د، آندرس الرس)Andres Lares(، شریک 
اجرای��ی یک ش��رکت آموزش و مش��اوره در بالتیمور و 
ش��رکایش مذاکره کردن��د تا تصمیم بگیرن��د چطور با 

کارکنان راجع به وضعیت موجود صحبت کنند.
آنها درباره تجربه  شخصی شان از دوران رکود اقتصادی 
سال 200۸ صحبت کردند. سپس سعی کردند ماجرا را 
از زاویه دید کارکنان ببینند: »آنها به چه فکر می کنند؟ 
از چه می ترس��ند؟ چه چیزهایی نگران ش��ان می کند؟« 
براس��اس این گفت و گوها، آندرس اصولی برای ارتباط با 
کارکنان تدوین کرد. هدف همدردی با کارکنان و توجه 
به نگرانی ه��ای آنها و هم زمان توانمندترک��ردن مدیران میانی به عنوان 

رهبران سازمان بود.
آنها در گام نخس��ت تصمیم گرفتند که بیش از گذش��ته با کارکنان 
در ارتب��اط باش��ند. به گفته آن��درس، آنها هر هفته با اعضای تیم ش��ان 
مالقات می کنند. او دو بار در هفته با اعضای اصلی تیم مدیریت مالقات 
رودررو دارد. او تأیی��د می کن��د: »این کار در عین صرفه جویی در زمان، 
بسیار سودمند اس��ت. این کار به افراد فرصتی برای به اشتراک گذاشتن 
نگرانی های شان می دهد و به ما کمک می کند به طرح هایی کاربردی در 
سطح سازمان برسیم. مالقات های یک به یک بسیار ارزشمندند. هنگامی 
ک��ه وضعیت نامطمئن اس��ت و درحالی ک��ه آدم ها به دنبال کورس��وی 
روش��نایی اند، مهم اس��ت افراد به این برداش��ت برس��ند که گفته های 

رهبران سازمان حقیقت دارد.«
س��ازمان در گام بعدی به دنبال تقویت اعتماد  ب��ه نفس مدیران بود؛ 
به این  ترتیب مدیران پیام رهبران س��ازمان را متعهدانه به دیگر کارکنان 
منتقل می کنند. به گفته آندرس، ش��رکت به مدی��ران می آموزد که در 
عین شفافیت، با کارکنان شان همدلی کنند و در هدایت آنها به مسیری 
که ب��ا توافق جمعی انتخاب ش��ده اس��ت، مردد نباش��ند؛ به این طریق 
س��طحی از همبستگی در شرکت ایجاد می شود؛ چیزی که برای گذر از 

بحران ها به آن نیاز است.
آن��درس تأیی��د می کند که با وج��ود دورکاری کارکن��ان، تا به امروز 
کاهشی در نیروی کار رخ نداده است. حقوق کارکنان هم تغییری نکرده 
است. البته این موضوعی است که شرکت به آن فکر می کند، اما به این 
زودی اتفاق نمی افتد. در بدترین حالت، شرکت مجبور به کاهش حقوق 
خواهد بود. آندرس درباره وضعیت مالی ش��رکت با کارکنان روراس��ت 
اس��ت؛ درعین حال اقدامات الزم را برای دریافت کمک از س��ازمان های 
یاری رس��ان انجام داده است و امیدوار است که شرکت همه کارکنانش 
را حفظ کند. ممکن اس��ت گفت وگوهای دش��واری در پیش باش��د، اما 
این ش��رکت هنوز به آن نقطه نرسیده است. با شنیدن این جمالت، هر 
کارمندی نفسی عمیق به نشانه آرامش می کشد. فراتر از اینها آندرس با 
تأکید بر اینکه »ما همه در کنار هم خواهیم بود« به کارکنانش اطمینان 

و قوت قلب می دهد.
آندرس به دس��تاوردهای تیمش در چند ماه گذش��ته افتخار می کند: 
تیمی که س��خت تر و با بهره وری بیش��تر از همیشه کار می کند. به گفته 
او، بهترین لحظات زمان هایی است که می بیند افراد مختلف در شرکت 
در جای��گاه رهبر قرار می گیرند و وظایفی را عهده دار می ش��وند که در 

وضعیت عادی جزو مسئولیت های آنها به شمار نمی رود.
hbr/chetor:منبع

وقتی آینده سازمان مشخص نیست، چطور با کارکنان تان حرف بزنید؟
به قلم: ماورا شریفر  کارشناس حوزه فروش 

مترجم: امیر آل  علی

به قلم: لورا گارنت کارشناس استراتژی مدیریت تجاری
ترجمه: علی آل علی
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اصفهان – قاس��م اسد: مدیرعامل ش��رکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان از برگزاری شانزدهمین نمایشگاه 
بین الملل��ی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابس��ته خودرو با 

حضور شرکت های برجسته کشور در اصفهان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی 
اس��تان اصفهان، عل��ی یارمحمدی��ان زمان برگ��زاری این 
نمایش��گاه را شانزدهم تا بیس��تم تیرماه اعالم کرد و گفت: 
بیش از ۷۵ ش��رکت معتبر و فعال از اس��تان های اصفهان، 
ته��ران، گیالن، مازن��دران، البرز، فارس، خراس��ان رضوی، 
مرکزی، آذربایجان ش��رقی و کردس��تان در ش��انزدهمین 

نمایشگاه قطعات خودروی اصفهان حضور خواهند داشت.
وی ب��ا بی��ان اینکه نمایش��گاه قطعات خودروی امس��ال 
اصفهان در مس��احتی بالغ بر ۸000 مترمربع و در قالب سه 
س��الن نمایشگاهی برپا می شود، افزود: شرکت های فعال در 
حوزه طراحی و تولید قطعات خودرو، فعاالن حوزه واردات، 
توزی��ع و ف��روش قطعات خ��ودرو، ارائه کنن��دگان خدمات 
آموزش��ی در زمینه خ��ودرو و تعمیرات و اپلیکیش��ن های 
خدماتی خودرو در این نمایش��گاه به ارائ��ه توانمندی های 

خود پرداخته اند.
مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان 
افزای��ش تع��داد اس��تان های ش��رکت کننده و  اصفه��ان، 

تخصصی تر شدن حوزه فعالیتی شرکت کنندگان را از جمله 
ویژگی های شانزدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو 
اصفهان دانس��ت و تصریح ک��رد: اضافه ش��دن یک روز به 
مدت زمان برگزاری نمایش��گاه به منظور بهره برداری بهینه 
از این رویداد و گستردگی زمینه فعالیت مشارکت کنندگان 

از جمله ویژگی های دیگر این نمایشگاه به شمار می رود.
وی با تاکید بر اینکه ش��انزدهمین نمایش��گاه بین المللی 
قطعات خودرو اصفهان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
برگزار خواهد ش��د، ادام��ه داد: این رویداد نمایش��گاهی با 
نظارت کارشناس��ان دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان برپا 

می شود و ش��رکت نمایشگاه اصفهان نیز تمامی تالش خود 
را به کار می گیرد تا ش��رایط الزم برای رعایت پروتکل های 

بهداشتی و جلوگیری از شیوع کرونا را فراهم آورد.
یارمحمدیان یکی از اصلی ترین راهکارهای تقویت صنعت 
قطعه س��ازی خ��ودرو را ایج��اد روزنه های روش��ن از طریق 
برگزاری نمایش��گاه برای بهب��ود وضعیت فعاالن این عرصه 
دانست و تاکید کرد: نمایش��گاه قطعات خودرو اصفهان در 
س��ال های گذشته توانسته ش��رایطی ایجاد کند که بهترین  
ش��رکت های فعال در این عرصه حضور داش��ته باش��ند؛ بر 
همین اس��اس، ش��انزدهمین نمایش��گاه بین المللی قطعات 
خودرو، مجموعه ها و صنایع وابس��ته ب��ه یکی از بزرگترین 

رویدادهای صنعتی و بازرگانی کشور تبدیل شده است.
به گفت��ه مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی 
اس��تان اصفهان، نمایش��گاه قطعات خودرو از ابتدا با هدف 
ارائ��ه قابلیت ها و توانمندی های ش��رکت ها و هدایت آنها به 
بازارهای گس��ترده تر پایه گذاری ش��ده و در حال برگزاری 

است.
بر اس��اس این گزارش، ش��انزدهمین نمایش��گاه قطعات، 
مجموعه ه��ا و صنایع وابس��ته خودرو از س��اعت ۱۵ تا 2۱ 
روزه��ای ۱۶ ت��ا 20 تیرماه در محل برپایی نمایش��گاه های 

بین المللی استان واقع در پل شهرستان برپا خواهد بود.

ق��م - خبرن��گار فرصت امروز: مدیرکل اوقاف اس��تان قم 
گفت: برنامه های فرهنگی، قرآنی و اجتماعی که با محوریت 
بق��اع متبرکه اجرایی می ش��وند، در نهایت منجر به افزایش 

معنویت و دینداری جامعه خواهند شد.
ب��ه گزارش روابط عموم��ی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اس��تان قم، حجت االس��الم والمس��لمین عباس با اشاره به 
مهاجرت گس��ترده فرزن��دان و نوادگان ائم��ه اطهارعلیهم 
الس��الم به ایران ط��ی دوره ه��ای مختلف تاریخ��ی اظهار 
ک��رد: هرگاه حکومت های محلی که زیر س��لطه بنی عباس 
قرار داش��تند مزاحمتی ایج��اد می کردند، این امامزادگان با 
اس��تقبال گرم مردم ایران روبرو می شدند البته قم شرایطی 
متفاوت داشت و به دلیل حضور همیشگی شیعیان، آغوش 
گرم قمی ها همواره به روی فرزندان ائمه علیهم الس��الم باز 
بوده اس��ت. وی افزود: حضرت سید معصوم علیه السالم از 
نوادگان امام سجادعلیه الس��الم به شمار می روند که اینک 

بقعه متبرکه ایشان جزو بقاع شاخص قم به شمار می رود.
مدی��رکل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم ب��ا بیان اینکه 
امام��زاده علیرضا علیه الس��الم واق��ع در نزدیکی جمکران، 
پدربزرگ امامزاده س��ید معصوم علیه السالم هستند گفت: 
در ش��جره نامه این بزرگواران آمده که همگی اهل کرامت و 
فضیلت بوده اند و مردم توجه فوق العاده ای به آنها داشته اند. 
وی ادامه داد: لقب س��ید معصوم ب��ه خاطر پاکی و طهارت 

ف��راوان این امامزاده واجب التعظیم به ایش��ان نس��بت داده 
ش��ده است. اسکندری با اش��اره به تاثیر رسانه ها در معرفی 
امامزادگان و آش��نایی اقش��ار مختلف جامعه ب��ا آنها اظهار 
کرد: طی ماه مبارک رمضان، ویژه برنامه »تس��بیح س��حر« 
از ج��وار امامزادگان ش��اخص ب��ه صورت زن��ده روی آنتن 
ش��بکه نور رفت و با اس��تقبال مردم مواجه ش��د همچنین 
مردم قم نس��بت به س��ال های پی��ش، اقبال بیش��تری به 
موقوفات داش��تند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم 
با تاکید بر توس��عه اینگونه برنامه ها گف��ت: برنامه هایی که 
با محوریت امامزادگان و موقوفات از رس��انه اس��تانی پخش 
می ش��وند، در افزایش معنویت جامعه و توس��عه برنامه های 

فرهنگی، اجتماعی و قرآنی بقاع متبرکه می شود و در نهایت 
به دینداری بیش��تر آحاد مختل��ف می انجامد. وی در بخش 
دیگری از این گفت وگو به اهمیت ارتباط بندگان با خداوند 
اشاره و ابراز کرد: این ارتباط باید با اتکا به وسیله ای صورت 
بگیرد و ائمه اطهارعلیهم السالم و فرزندان آنها از جمله این 
وس��ائل هستند البته حضور قلب در ارتباط با این بزرگواران 
ضروری اس��ت، اینکه انسان به زیارتی که می رود و سالمی 
ک��ه عرضه می دارد، اعتق��اد قلبی داش��ته و مراقب افکار و 

اندیشه ها، رفتار، نگاه و گفتار خود باشد.
اسکندری با اش��اره به سه وظایف محوری سازمان اوقاف 
و امور خیریه و ادارات کل آن در اس��تان ها خاطرنشان کرد: 
حفظ و توسعه موقوفات نخستین رسالت این سازمان است، 
اینکه موقوف��ات به خوبی نگهداری ش��وند، در اجرای نیت 
واقفان عملکرد امینانه ای داش��ته باشد و در راستای احیای 

موقوفات و توسعه مسئله وقف تالش کند.
وی ب��ه دومین وظیفه س��ازمان اوق��اف پرداخت و گفت: 
توسعه و آبادانی بقاع متبرکه و نیز تداوم فعالیت های قرآنی 
و فرهنگ��ی با محوریت این اماکن مقدس��ه، دومین وظیفه 
است که با اجرای طرح مراکز افق، موضوعات اجتماعی هم 
به آن اضافه ش��ده تا در نهایت ش��اهد تحقق مطالبه رهبر 
معظم انقالب یعنی تبدیل بق��اع متبرکه به قطب فرهنگی 

باشیم.

تبریز – ماهان فالح: مدیرعامل ش��رکت سایپا آذربایجان 
گفت: رویکرد ش��رکت سایپا آذربایجان تحقق برنامه جهش 
تولید اس��ت. به گزارش خبرنگار م��ا در تبریز، دکتر روح اله 
زینال��ی در پیامی به مناس��بت روز مل��ی صنعت و معدن با 
تبریک این رویداد مهم، از زحمات تمامی مدیران، کارکنان 
و تالش��گران عرصه تولید در حوزه صنعت و معدن به  ویژه 
صنعت قطعه سازی خودرو تقدیر کرد. متن پیام دکتر روح 
اله زینالی که توس��ط مدیر روابط عمومی ش��رکت س��ایپا 
آذربایجان به خبرنگار ما ارائه ش��ده اس��ت، به شرح زیر می 

باشد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ده��م تیرم��اه در تقویم ایران زمین به ن��ام روز صنعت و 
معدن نام گذاری ش��ده اس��ت تا از یک سو یادآور نقش مهم 
صنعت در اقتصاد کش��ور و از سوی دیگر فرصتی باشد برای 
تقدی��ر و قدردان��ی از زحم��ات و تالش های فع��االن حوزه 
صنعت و معدن. در س��الهای اخیر شرکت سایپا آذربایجان 

در مس��یر تالش ب��رای رونق تولید و اج��رای منویات رهبر 
معظ��م انقالب ب��رای جهش تولید را س��رلوحه  فعالیت ها و 
اقدامات خود قرار داده اس��ت. مس��یر رو به رش��د و پویایی 
چش��مگیری که در مس��یر افزایش تولید، توس��عه پایدار و 
تقوی��ت اقتصاد مقاومتی را طی کرده اس��ت. در این میان، 
ش��رکت سایپا آذربایجان با س��ابقه چندین ساله و با اتکا به 

توان و تجربه های داخل در مس��یر توس��عه و جهش تولید 
گام برداش��ته اس��ت و اخیراً با برنامه ریزی و همت مدیران 
خود نش��ان داد که خواس��تن توانستن اس��ت چرا که برای 
نخستین بار این شرکت بعنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب 
گردید. بدون ش��ک در ش��رایط کنونی مدیران این شرکت 
تحت رهنمودهای مقام معظ��م رهبری و تدابیر مدیرعامل 
سخت کوش سایپا جناب مهندس سلیمانی شاهد سربلندی 
ایران اس��المی در عرصه ش��کوفایی اقتصاد خواهد بود.  در 
خاتم��ه اینجانب روز ملی صنعت و معدن را به تالش��گران 
عرصه صنعت، هم چنین پرس��نل سخت کوش شرکت سایپا 
آذربایجان که با تالش ش��بانه روزی نقش مهم و اساسی در 
تحقق برنامه های تولیدی و توس��عه ای دارند، تبریک عرض 
می کنم و آرزوی بهروزی، س��المتی و ش��ادی روز افزون را 

برای ایشان و خانواده های گرامی شان دارم.
روح اله زینالی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سایپا آذربایجان

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: سرپرس��ت ش��رکت 
توزیع نیروی برق استان گفت: امسال یکهزار کیلومتر شبکه 
توزیع برق س��یمی ب��ه کابل خودنگهدار تبدیل می ش��ود. 
مهندس علیرضا رنجبر افزود: ش��بکه برق رسانی در استان 
هرمزگان با توجه به ش��رایط اقلیمی و فرس��ودگی س��ریع 
تاسیس��ات و ش��بکه ها، لزوم اجرای این طرح را دوچندان 
س��اخته اس��ت. وی ادامه داد: اجرای این طرح در دو بخش 
توس��عه و اصالح و بهینه سازی انجام می شود که در بخش 
توس��عه ۴00 کیلومتر شبکه در برنامه احداث قرار دارد. در 
بخش اصالح و بهینه س��ازی شبکه نیز ۴۱۱ کیلومتر شبکه 
در محدوده شهرها و ۱۱0 کیلومتر شبکه در روستاها مورد 

اصالح قرار می گیرد.
مهندس رنجبر اظهار داشت: برای نوسازی تاسیسات برق 
رسانی ۷ هزارو ۹00 پایه فشار ضعیف و حدود ۹0 دستگاه 
پس��ت توزیع امسال اصالح و نوس��ازی می شوند. در بخش 
روش��نایی معابر نیز ۵ هزار و200 دستگاه چراغ روشنایی و 
یکهزار پایه روش��نایی در معابر و محالت ش��هرهای استان 
نصب می ش��ود. عالوه بر این در اصالح و بهینه س��ازی نیز 

۶2 کیلومتر ش��بکه روش��نایی معابر  با یکه��زارو 2۹۱ پایه 
و ۵ ه��زار چراغ اصالح و نوس��ازی می ش��ود. وی به مزیت 
ه��ای اجرای این طرح اش��اره کرد وعنوان داش��ت: کاهش 
س��رقت تجهیزات،رفع نوس��ان برق، کاهش تلفات انرژی و 
در نتیج��ه افزایش رضایت مش��ترکین از مزایای این طرح 
است. وی ادامه داد: کابل های خودنگهدار از نوع کابل های 
آلومینیومی روکش دار هس��تند که عالوه بر کاهش هزینه 

نسبت به سیم های مس��ی، ماندگاری شبکه را افزایش می 
دهند.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق اضافه کرد: این طرح 
ابتدا در مناطق س��احلی بخاطر رطوبت باال اجرا می شود و 
در ادامه س��ایر نقاط استان را در برمیگیرد. مهندس رنجبر 
در ادامه اظهار داش��ت: امسال ۶۳ کیلومتر شبکه روشنایی 
معابر در برنامه توسعه و بهینه سازی قرار دارد که با اجرای 
آن ضریب روشنایی معابر افزایش قابل توجهی می یابد.وی 
تصریح کرد: با توجه به توس��عه شهرها و روستاهای استان، 
برای افزایش طول عمر ش��بکه های روشنایی از تکنولوژی 

های نوین در توسعه و بهینه سازی استفاده می شود.
مهندس رنجبر همچنین از هدفگذاری برای واگذاری 20 
هزار انش��عاب جدید در سالجاری خبر داد و افزود: با ایجاد 
زیرس��اختهای الزم، این امکان وجود دارد که متقاضیان در 
کوتاهترین زمان انش��عاب خود را دریاف��ت نمایند.به گفته 
وی، در حال حاضر ۷0۸ هزار مش��ترک از خدمات شرکت 
توزیع نیروی برق اس��تفاده می کنند ک��ه ۸2 درصد آن را 

مشترکین خانگی شامل می شود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان خبر داد:

برپایی نمایشگاه قطعات خودرو اصفهان با هدف بازگشت رونق به بازار

مدیرکل اوقاف استان قم:
اجرای برنامه های فرهنگی با محوریت بقاع متبرکه موجب افزایش معنویت جامعه می شود

مدیرعامل این شرکت با تبریک روز ملی صنعت و معدن اعالم کرد؛

رویکرد شرکت سایپا آذربایجان تحقق برنامه جهش تولید است

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق: 

امسال یک هزار کیلومتر شبکه کابلی در هرمزگان احداث می شود

رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه :
خط کانتینری یخچالی گناوه - کویت راه اندازی شد

بوشهر- رضا حیدری: رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه از ایجاد خط کانتینری یخچالی 
میان بندر گناوه و کشور کویت خبر داد . به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر ،داود بهادری رییس اداره بندر و دریانوردی گناوه در اینباره گفت: با توجه به 
سیاست های صورت گرفته در خصوص فعال کردن کلیه بنادر تابعه و بهره گیری از تاسیسات 
و زیر ساخت های ایجاد شده در آنها، خط کانتینری میان بندر گناوه و کشور کویت ایجاد شد.

بهادری اف��زود: این خط کانتینری بمنظور صادرات مواد غذایی در کانتینرهای یخچالی 
و توسط شناور لندینگ کرافت آراباختر صورت گرفت. رییس اداره بندر و دریانوردی گناوه 
بیان کرد: ش��ناور اراباختر  در اولین حرکت خود میزان ۱۶0 تن انواع مواد غذایی در قالب 
۸ کانتینر یخچالی را به کشور کویت حمل  کرد.  وی عنوان کرد: امید داریم با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و توانمندی ها، موجبات 
صادرات کاالهای بیشتری را از بندر گناوه فراهم کنیم.   گفتنی است، بندر گناوه در ۱۶0 کیلومتری شمال غربی بندر بوشهر و همجوار با 
خلیج فارس میباشد که بواسطه فاصله کوتاه ۱۴0 مایلی که با کشور کویت دارد، امر صادرات کاال از این بندر میتواند برای صادرکنندگان 

هزینه های کمتری را به دنبال داشته باشد

جلسه رابطین ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان مالرد برگزار شد
مالرد – غالمرض��ا جباری: به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرستان مالرد : جلسه رابطین امر به معروف  ونهی از 
منکر با حضور تمامی اعضاء با هدف آموزش رابطین این ستاددر آمفی 
تاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.  در این جلسه نمایندگان 
سایر دس��تگاهها به بحث و تبادل نظر و همفکری در خصوص مسائل 
مرتبط  با حوزه اطالع رس��انی ستاد پرداختند .در ادامه حجه اال سالم 
والمس��لمین حسینی نوری امام جمعه شهرستان مالرد و رییس ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر از آموزش و س��ازماندهی۵۶ گروه ۵ نفره 
برای تذکر زبانی در س��طح شهرس��تان خبر داد وی افزود از بدو تش��کیل این ستاد جلسات شهرستانی 
به صورت مس��تمر و با حضور ارکان اصلی به صورت ماهانه برگزار و تصمیمات خوبی در راستای امر به 
معروف انجام گرفته اس��ت.حجت االسالم حسینی نوری اظهار داشت از حمایتهای فرماندار و همکاری 
ادارات شهرستان جهت در اختیار قرار دادن امکانات برای پرداختن به این امر مهم ، صمیمانه تشکر می 
کنم. مسئله امرو به معروف و نهی از منکر به توصیه اسالم و رهبری ، مهم و واجب است و برای انجام 
این کار با ارزش و تاثیر گذار نیاز است که افراد آموزش های الزم درخصوص نحوه برخورد و نحوه گفتار 

و دیگر موارد مرتبط آموزش ببینند تا بتوانند بیشترین تاثیر گذاری را داشته باشند .

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان: نیمه نخست 1400، گلستان 
سبز می شود

گ��رگان - خبرن��گار فرصت امروز: مهندس محم��د رحیم رحیمی  در مصاحبه ب��ا پایگاه خبری گاز 
گلس��تان  ، به برنامه های س��ال ۹۹ این شرکت اشاره کرد و گفت: باتوجه به این که امسال، سال جهش 
تولید نامگذاری ش��ده، ما تالش خود را بر گازرس��انی به واحدهای تولیدی و صنعتی گذاش��تیم؛ یعنی 
اولویت نخس��ت ما در س��ال جاری، گازرسانی به این بخش اس��ت.وی ادامه داد: به همین منظور، ۱۶۵ 
واح��د صنعتی و تولیدی را در دس��تور کار گازرس��انی ق��رار دادیم که با ای��ن کار، ۳0 هزار مترمکعب 
برس��اعت گاز طبیعی جانشین سوخت مایع می ش��ود. این هدفی است که ما تعیین کردیم و امیدواریم 
ب��ا تالش دوس��تان در این زمینه نیز، موف��ق عمل کنیم.مهن��دس رحیمی در ادامه، اف��زود: در حوزه 
گازرس��انی روس��تایی نیز، 22 روستا را برای گازرسانی در دست اجرا داریم و این در حالی است که ۳0 
روس��تای دیگر را هم  برنامه ریزی کرده ایم که انشاءاهلل امسال بتوانیم تا حد امکان، کار گازرسانی را در 
حوزه روس��تاها، انجام دهیم، ضمن این که تالش مان هم این اس��ت که با مجوزهای گرفته شده ازجمله 
مجوزهای ۷ روس��تای مرزی در مراوه تپه، این مهم به انجام برس��د؛ چراکه با این کار، کل روس��تاهای 
مرزی، یعنی حدود ۶2 روس��تا گازدار می شود و با این اقدام به فراهم ساختن زیرساخت های انرژی نیز 
کمک شایانی می شود.مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:با بیان این که استان ما تا پایان سال جاری 
و یا نیمه نخست سال ۱۴00، سبز خواهد شد، گفت: این در حالی است که ۳00 کیلومتر شبکه گذاری، 
۵۷00 انش��عاب و افزودن ۱۶ هزار مش��ترک به جمع خانواده بزرگ گاز در دس��تور کار سال ۹۹ است.
وی در پایان، ش��عار »گاز محور توسعه اس��ت« را اصلی ترین شعار شرکت ملی گاز ایران خواند و گفت: 
بر همین اس��اس، توان اول اجرایی ما مربوط به گازرس��انی به صنایع و واحدهای تولیدی اس��ت، ضمن 
این که مانیتورینگ ایس��تگاه ها از راه دور نیز که بخش��ی از آن در سال ۹۸ انجام شده، در سال ۹۹ نیز 

ادامه خواهد داشت

یکصدو هفتاد و هشتمین جلسه شورای مسکن با دستورکار طرح 
اقدام ملی در استان گیالن برگزار شد

رش��ت –-علی قلی پور:  با هدف تس��ریع در اقدامات طرح اقدام ملی مس��کن ورسیدگی به مشکالت 
پیرامون آن، یکصد و هفتاد وهش��تمین جلسه شورای مسکن اس��تان به ریاست معاون هماهنگی امور 
عمرانی اس��تانداری گیالن وبا حضورسایر اعضاء تشکیل ش��د. یکصد و هفتاد وهشتمین جلسه شورای 
مس��کن اس��تان با حضور مهندس علی اوس��ط اکبری مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری 
گیالن، مدیرکل راه وشهرس��ازی گیالن و س��ایر اعضا درمحل سالن جلسات استانداری برگزار و آخرین 
وضعیت پروژه های باقیمانده مسکن مهر و نیز آخرین اقدامات انجام شده برای طرح اقدام ملی تولید و 
عرضه مسکن در استان بررسی شد.در این جلسه پس از ارایه گزارش از پیشرفت پروژه های طرح اقدام 
ملی توسط مدیرکل راه و شهرسازی و طرح مسایل و مشکالت اخذ پروانه توسط مدیرکل بنیاد مسکن 
اس��تان مقرر شد، موارد مربوط به کمیس��یون ماده ۵ در اولین جلسه کمیسیون ماده ۵ مطرح و حل و 
فصل گردد.همچنین با توجه به تعرفه پروژه های اقدام ملی به ش��رکت های زیر ساخت، طرح و برآورد 
اولیه از وضعیت خدمات رس��انی به پروژه های اقدام ملی طی مدت ۱۹ روز آینده به دبیرخانه ش��ورای 
مس��کن اعالم گردد واداره کل نوسازی مدارس استان نیز نسبت به بررسی سایت ۶۷0 واحدی دیداس 
رشت اقدام و ضوابط مربوط به ساخت مدرسه را اعالم نماید.در این جلسه معاون هماهنگی امور عمرانی 
اس��تانداری گیالن از دستگاه های متولی مسکن مهر استان خواست تا تالش کنند پروژه های باقی مانده 
هر چه زودتر پایان یافته و به متقاضیات تحویل ش��ود.وی افزود: اجرای طرح اقدام ملی مس��کن ازدیگر 
طرح هایی اس��ت که دولت برای خانه دارکردن اقش��ار مختلف جامعه خصوصاً افراد متوس��ط وکم درآمد 
جامعه ارائه کرده که با توجه به وضعیت اقتصادی اس��تان در این راس��تا باید با جدیت و تعامل مناسب 
مدیران دنبال شود. در ادامه جلسه مشکالت پروژه های باقیمانده مسکن مهر استان نیز مطرح و مقرر 
ش��د تمامی دس��تگاه های دیربط با جدیت نس��بت به اتمام پروژه ها تا مهلت مقرر اقدام نمایند.در این 
نشست هرکدام از مدیران دستگاههای اجرایی و حاضران در جلسه گزارشی از عملکرد حوزه کاری خود 

را در حوزه مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن به شورا ارائه کردند.

انتخاب مامای مازندرانی به عنوان مامای منتخب جهانی از سوی 
UNFPA صندوق جهانی جمعیت سازمان ملل متحد

 س��اری – دهقان:  مریم مشایخ مامای مرکز مشاوره شهرستان نور  
که از سوی انجمن علمی مامایی ایران بعنوان مامای نمونه کشوری  به 
صندوق جمعیت س��ازمان ملل متحد معرفی شده بود به عنوان مامای 

منتخب جهانی موفق به دریافت سرتیفیکیت دکترای مامایی شد
گفتنی اس��ت لوح و هدایای سازمان جهانی UNFPA که مقر آن 
در نیویورک آمریکا قرار دارد از س��وی نماینده این س��ازمان به خانم 

مشایخ اهدا شد.
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همه اش��تباه می کنند و این بخش��ی از زندگی اس��ت. در حقیقت، از 
طریق اش��تباهات و ناکامی ها اس��ت که تجربیات و بینش��ی به دس��ت 
می آوریم که به ما امکان می دهد موفق ش��ویم. بعضی افراد برای ش��ان 
دشوار است اعتراف کنند اشتباه کرده اند. با این حال، افراد موفق متوجه 
اش��تباهات خود می شوند. آن ها از اشتباهات شان درس می گیرند، رشد 
می کنند و س��پس به س��مت جلو حرکت می کنند. آن ه��ا می دانند که 
اگر اش��تباه را نادیده بگیرند در ی��ک چرخه منفی می افتند که آن ها را 

شکست می دهد و این یک شکست واقعی خواهد بود. 
ب��ه منظ��ور کمک به ش��ما برای اجتن��اب از شکس��ت، در اینجا 2۵  
اش��تباهات بزرگ��ی که افراد موفق ممکن اس��ت یک بار، ام��ا نه دو بار 

مرتکب شوند را معرفی می کنیم:
1. نادیده گرفتن غریزه خود

گاه��ی اوقات تنها چیزی منفی را حس می کنیم ولی قادر به توضیح 
آن نیس��تیم. اهمیت ندادن به این حس ها بس��یار آس��ان اس��ت، شاید 
ب��ه دلیل اینکه ما واقعاً مطمئن نیس��تیم که آی��ا باید بر یک حدس به 
ج��ای منطق عقالنی ذهن خود اعتماد کنیم. ام��ا افراد موفق تنها یک 
بار این اش��تباه را مرتکب می شوند تا متوجه ش��وند غریزه های خود را 
نبای��د نادیده بگیرند. با در نظر گرفت��ن غرایز، درک عمیقی از آنچه در 
حال وقوع اس��ت خواهید داشت و به شما اطمینان بیشتری می دهد تا 

تصمیمات تان را بگیرید.
2. سؤال های کافی نپرسیدن

گاهی اوقات ما از هر جزییاتی س��ؤال نمی کنیم زیرا می ترسیم فضول 
به نظر برس��یم، اما زمان هایی وجود دارد که شما باید سؤاالت سخت را 
بپرس��ید. افراد موفق ممکن است یک بار موفق به انجام این کار نشوند، 
اما هنگامی که عواقبش را دیدند، از معذب بودن چشم پوش��ی می کنند 
و اطمین��ان حاص��ل می کنند که آن ها تمام اطالع��ات موردنیاز خود را 

پرسیده اند.
3. امن بازی کردن

اگر به طور مداوم در زندگی خود امن بازی می کنید، احتماالً امیدوار 
هستید که چون با بقیه پیش می روید پس اشتباهی مرتکب نمی شوید، 
اما این یکی از بزرگ ترین اشتباهات است، زیرا موفقیت های عظیم فقط 
به کس��انی می رس��د که به اندازه کافی شجاع هس��تند تا به روش خود 
عمل کنند. افراد موفق ممکن اس��ت در ابتدا به خود اجازه  این اش��تباه 
را بدهند، اما چیزی در وجودش��ان، آن ها را به ریس��ک کردن تش��ویق 
می کند. آن ها ترجیح می دهند چیزی جدید را امتحان کنند و شکست 

بخورند تا اینکه شرایط امن و زندگی خسته کننده داشته باشند.
4. اعتقاد داشتن به کمال

آس��ان اس��ت برای چیزی که به نظر یک فرصت فوق العاده می رس��د 
امیدوار باشیم. آسان است به کسی که جذبه و جذابیت دارد باور داشته 
باشیم، اما اگر چیزی برای واقعی بودن بیش از حد خوب است، احتماالً 
واقعی نیست. هیچ کس کامل نیست. افراد موفق ممکن است یک بار به 

این دام بیفتند، اما در آینده مطمئنا درگیر کمال گرایی نخواهند شد.
5. سرزنش کردن دیگران

عدم پذیرش مسئولیت اشتباهات خود و تالش برای سرزنش دیگران، 
برای شما و کسانی که در اطراف شما هستند فوق العاده مخرب است. با 
این حال، این یکی از گرایش های انس��انی ماست، چراکه دوست نداریم 
به نقش��ی که در شکست داش��تیم اعتراف کنیم. افراد موفق مسئولیت 

کار خود را می پذیرند و این برای ش��ان احترام می آورد. آن ها مسئولیت 
اش��تباهات خود را برعه��ده دارند و پس از آن فراتر از اشتباهات ش��ان 

رشد می کنند.
 6. اجازه دادن به احساسات در تصمیم گیری

احساس��ات گاهی اوقات سبب می ش��وند نتوانیم تصمیمات درست و 
منطقی بگیریم، حتی اگر در ذهن مان تالش کنیم جلوی تصمیم گیری 
احساس��ی را بگیریم اما باز هم احساس��ات منفی مانند حسادت، تردید 
و خش��م می توان��د حت��ی منطقی ترین اف��راد را ه��م آزار خواهد دهد، 
قضاوت ش��ان را خنثی خواهد کرد و در نتیج��ه منجر به تصمیم گیری 
احساس��ی و نادرست خواهد ش��د. افراد موفق به خود اجازه نمی دهند 

بیش از یک بار به این تله بیفتند.
7. فرسوده شدن

هی��چ کس رویاهای خود را بدون کار و اس��تقامت بس��یار به دس��ت 
نمی آورد، اما افراد موفق به س��رعت ی��اد می گیرند که نیاز به تعادل در 
زندگی دارند. اعتیاد به کار تنها منجر به اس��ترس درازمدت و درنهایت 
فرس��ودگی خواهد ش��د. وقت خود را صرف گرفتن انرژی و اس��تراحت 

کنید - زمانی که بازگشتید اثراتش را خواهید دید.
8. میانبر رفتن

در کس��ب و کار یا در زندگی هیچ گذرهای سریع وجود ندارد. تالش 
برای بریدن خط یا پرش به جلو به احتمال زیاد منجر به شکس��ت و یا 
حداقل نتایج  خواهد ش��د. افراد موفق ممکن اس��ت سعی کنند یک بار 
میانبر بروند، اما هنگامی که شکس��ت خوردند، یاد می گیرند که ش��ما 

نمی توانید خط را دور بزنید.
9. تالش برای خوشحال کردن همه

همه ما به دنبال تایید دیگران هس��تیم و همه ما می خواهیم دوست 
داش��ته شویم، اما افراد موفق در اوایل یاد می گیرند که غیرممکن است 
که بتوانند همه را خوش��حال کنند و راض��ی نگه دارند. هر کس نظری 
دارد و بعض��ی از مردم هرگز از ش��ما راضی نخواهند ش��د. افراد موفق 
می دانند که تالش برای خوش��حال کردن همه باعث می ش��ود آن ها در 
کارش��ان کمتر کارایی داشته باشند. آن ها با تأکید بر اهدافی که روشن 

کرده اند بر مشتریان اصلی خود تمرکز می کنند.
10. تغییر ندادن ذهن خود

اس��تقامت برای دستیابی به موفقیت بسیار مهم است، اگر خطی بین 
مصر بودن و داش��تن چش��م انداز س��خت و لجبازی وجود داشته باشد. 
پایداری به ش��ما در دستیابی به اهداف تان کمک می کند. لجباز بودن و 
امتناع از تغییر ذهن و ندیدن واقعیت یک وضعیت باعث شکس��ت شما 
خواهد شد. ممکن است افراد موفق این اشتباه را یک بار مرتکب شوند 

اما هرگز تکرار نخواهند کرد.
11. تمایل برای موفقیت سریع

ب��ه تأخی��ر انداختن موفقیت برای بس��یاری از مردم س��خت اس��ت. 
پ��س از همه، ما در جهانی زندگی می کنی��م که انتظار برای چیزی که 
می خواهیم به نظر مس��خره و غیرضروری است. اما دستیابی به اهداف 
اصلی زندگی، کار سختی است و استقامت می خواهد. افراد موفق، ارزش 
موفقیت با تأخیر را در اوایل یاد می گیرند و عزم ش��ان برای رس��یدن به 

موفقیت بسیار زیاد است.
12. انجام کاری که شما در مورد آن پرشور نیستید

درس��ت اس��ت که حتی افراد موفق هم همه  بخش ه��ای کار خود را 

دوست ندارند، اما قطعاً عمیقاً متعهد و پرشور در مورد اهداف و رویاهای 
نهایی خود هس��تند. افراد موفق ممکن اس��ت یک ب��ار خود را در یک 
کار بدون پیش��رفت و یا انجام کاری که از آن نفرت داش��تند، قرار داده 
باش��ند، اما هرگز بازنخواهند گش��ت، مهم نیست که حقوق و دستمزد 

چقدر باشد.
13. دروغ گفتن

همه ما می دانیم که صداقت بهترین سیاس��ت است، اما گاهی اوقات 
حت��ی مردم خوب انتخاب های بدی می کنن��د. گاهی اوقات افراد موفق 
این امر را فراموش می کنند، اما آن ها این کار را دوباره انجام نمی دهند، 
زیرا ش��هرت خود را باارزش می دانن��د و درک می کنند که هیچ قیمتی 

برای احترام و اعتماد وجود ندارد.
14. تنظیم نکردن مرزها

تعریف مرزها با دیگران به معنای بیان توانایی تان برای نه گفتن و رد 
کردن زمانی که نیاز می ش��ود است. بدون مرزهای سالم، شما در رحم 
دیگران هستید و وقت و انرژی خود را صرف کارهایی می کنید که واقعاً 
نمی خواهید انجام دهید. مردم موفق می دانند که محدودیت های آن ها 
چیس��ت و مؤدبانه، اما به وضوح به دیگران اطالع می دهند که این حد 

کجا است.
15. تالش برای بودن کسی که نیستید

وسوس��ه برانگیز اس��ت که بخواهید خ��ود را در تصوی��ری قرار دهید 
که فک می کنید دیگران دوس��ت دارند، اما افراد موفق به س��رعت یاد 
می گیرند زمانی که س��عی کنند به عنوان کس��ی که نیس��تند باش��ند، 
احتمال بد تمام ش��دنش زیاد است. سعی برای بودن کسی که نیستید، 

غیرقابل اعتماد و غیرمتعارف است.
16. داشتن ذهنیت قربانی

افراد موفق ممکن است یک بار به دام نقش قربانی بازی کردن بیفتند 
اما آن ها به س��رعت متوجه خواهند شد که داش��تن ذهنیت قربانی به 
معن��ای رهاکردن کنترل ب��رای گرفتن توجه و هم��دردی از دیگران و 
اجتناب از مس��ئولیت است. افراد موفق برای تصورات غلط یا بی انصافی 

ناله نخواهند کرد. آن ها بر شانس غلبه می کنند.
17. قول بیش از حد و تحویل باکیفیت کم  

یک��ی از قوانین طالیی برای هر کس��ب و کار این اس��ت که کم قول 
بدهید و بیشتر از انتظار تحویل دهید. به این ترتیب شما همیشه بیش 
از انتظار مش��تری عمل کرده اید، اما حتی افراد موفق نیز در یک نقطه 
متوجه ش��دند که وعده هایی می دهند که قادر به انجام آن ها نیس��تند. 
این اش��تباه بزرگ به ضررتان تمام خواهد شد و افراد موفق نیز مطمئن 
خواهند ش��د ک��ه این کار را هرگ��ز دیگر انجام ندهن��د. اگر تعهدی را 
مرتکب ش��ده اید، اطمینان حاصل کنید ک��ه می توانید این انتظارات را 

برآورده کنید.
18. درخواست کمک نکردن

هیچ کس بدون کمک دیگران موفق نخواهد شد، با این حال اغلب به 
نظر می رس��د ما می خواهیم همه چیز را خودمان انجام دهیم. در ابتدا، 
افراد موفق ممکن اس��ت آنقدر لجباز باشند که نگذارند دیگران به آن ها 
کمک کنند. با این حال، آن ها به زودی این درس را می آموزند که همه 
ما به کمک نیاز داریم و همه ما باید مایل به کمک به دیگران نیز باشیم.

19. تصویر بزرگ را ندیدن
آس��ان است که در شلوغی و سردرگمی روز گم شویم و تصویر بزرگ 

و  اهداف اصلی خود را نادیده بگیریم، اما افراد موفق به سرعت به مسیر 
خود بازمی گردند. آن ها می دانند که باید همیش��ه اهداف اصلی خود را 
در خط مقدم ذهن ش��ان نگه دارند. آن ها اولویت ه��ای روزانه را تعیین 
می کنن��د و اطمینان حاصل می کنند که در حال پیش��رفت به س��وی 

اهداف مهم هستند.
20. رقبا را به عنوان دشمن دیدن

یکی از رایج ترین اش��تباهاتی که ما در کسب و کار و زندگی مرتکب 
می ش��ویم، تمرکز انرژی روی »شکست دادن« رقیب است. افراد موفق 
می دانند که کلید واقعی برنده ش��دن این اس��ت که مش��تریان خود را 
خوش��حال کنند. درست اس��ت که باید به روند صنعت توجه کنید، اما 
زمانی که رقبای خود را دشمن مشاهده نکنید، می توانید بر درک بهتر 

و بهبود نقاط ضعف خود تمرکز کنید.
21. سعی کردن برای تعمیر چیزی که برای همیشه شکسته است

ش��ما مقدار زیادی وقت، انرژی و پول را برای چیزی س��رمایه گذاری 
کرده اید و متعهد هستید که آن را به موفقیت برسانید. تنها مشکل این 
اس��ت که آن چیز، برای همیشه شکسته است. آن  را رها نمی کنید زیرا 
نمی خواهید آنچه را که برایش س��رمایه گذاری کردید از دس��ت بدهید. 
این یک اش��تباه غلط هزینه اس��ت. هرچه زودتر آن را رها کنید، کمتر 

منابع برای چیزی که به هیچ جا نمی رسد هدر داده اید.
22. در نظر نگرفتن بودجه

اش��تباهات مالی رایج هستند و حتی افراد موفق هم دچار اشتباهات 
مالی می شوند اما هر کسی که قرار است  به هدف خود برسد، به سرعت 
ارزش بودجه را یاد می گیرد. هرچند که افراد دارای منابع مالی شخصی 
خود هس��تند و یا اینکه کسب و کار آن ها دارای بودجه عملیاتی جامع 

است، مردم موفق یک برنامه مالی مبتنی بر درآمد و هزینه دارند.
23. اولویت های دیگران را باالتر از اولویت های خود قرار دادن

 مفید ب��ودن و کمک به افرادی که در اطراف تان هس��تند زمانی که 
نیاز دارند یک چیز اس��ت اما به طور مداوم اولویت های دیگران را پیش 
از اولویت خود قرار دادن چیز دیگری اس��ت. اف��راد موفق می دانند که 
باید بر خود س��رمایه گذاری کنند و اطمین��ان حاصل کنند که به طور 
م��داوم در جایگاه دوم قرار نمی گیرند. مهم اس��ت ک��ه برای خودتان و 

اولویت های تان تالش کنید.
24. با خود صادق نبودن

به نظر می رسد دانستن خود باید ساده ترین چیز در جهان باشد. پس 
از همه، ما در ذهن خودمان زندگی می کنیم، اما گاهی حقیقت را حتی 
از خودمان پنهان می کنیم، زیرا نمی خواهیم واقعیت سخت مقابل مان را 
ببینیم. مردم موفق می دانند که فریب خود منجر به خرابکاری می شود. 
در واقع موفق بودن در توانایی ش��ما برای ش��ناختن و پذیرش خود در 

سطح عمیق است.
25. توجه زیاد به کارهای کوچک

زندگی خیلی کوتاه است تا وسواس برای چیزهای بی اهمیت یا نگرانی در 
مورد چیزهای کوچک داشته باشیم. اگر تمام کارهایی که انجام می دهید 
تمرکز روی چیزهای کوچک و نادیده گرفتن مسائل عمده در مقابل شما 
اس��ت بنابراین زمان و انرژی گران قیمت خود را هدر می دهید. افراد موفق، 
در مورد آنچه که کس��ب و کارشان به بهترین شکل انجام می دهد، تمرکز 

می کنند و برای رشد این عادت ها تالش می کنند.
Entrepreneur/ucan  :منبع
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واکنش مدیران موفق به کرونا 

یکی از س��واالتی که در چند روز اخیر بس��یار مطرح ش��ده است این اس��ت که آیا ویروس کرونا باعث 
آس��یب جدی به تمامی برندها ش��ده و در رابطه با آن مدیران چاره ای جز تسلیم شدن در برابر شرایط را 
نداش��ته اند؟ بدون شک پاس��خ منفی بوده و در حال حاضر نیز برخی از مدیران به خوبی موفق شده اند تا 
کنترل اوضاع را در دس��ت گرفته و برند خود را در حاش��یه ای امن قرار دهند. همین امر نیز باعث ش��ده 

است تا در این مقاله به بررسی چهار اقدام مشترک آنها بپردازیم. 
1-خود را تنها تصور نکنید 

هیچ گاه نباید تصور کنید که در برابر مشکالت موجود، تنها بوده و الزم است تا خود به دنبال رفع آنها 
باشید. درواقع با این استراتژی، بدون شک مشکالت شما نه تنها کم نخواهد شد، بلکه افزایش چشمگیری 
را نیز پیدا می کند. به همین خاطر نخس��تین تصمیمی که در ش��رایط بحرانی باید اتخاذ کنید این است 
که فهرس��تی از افرادی را تهیه کنید که در ش��رایط حال حاضر می توانند به ش��ما کمک کنند. همچنین 
الزم اس��ت تا جلس��ه ای با تمامی کارمندان خود و سهامدارها داشته باشید تا ضمن تشریخ اوضاع، از آنها 
بخواهید تا برای حفظ برند، نهایت تالش و کمک خود را انجام دهند. با این اقدام متوجه این امر خواهید 
شد که تا چه اندازه مشکالت شما برطرف می شود. درواقع با این استراتژی، با کمک هایی مواجه خواهید 

شد که کامال شما را متعجب خواهد کرد. 
2-بر روی آینده سرمایه گذاری کنید 

این امر طبیعی اس��ت که با بروز یک بحران دیگر بازار رونق س��ابق را نداش��ته باشد. تحت این شرایط 
توصیه می ش��ود که به جای ت��الش برای حفظ روند تولید خود، به دنبال این باش��ید که اقدامی را برای 
آینده انجام دهید. درواقع تولید بدون توجه به ش��رایط، تنها باعث مازاد محصول در بازار خواهد ش��د که 
بدون شک سود آن در مقایسه با هزینه هایی که برای تولید انجام داده اید، بسیار اندک خواهد بود. درواقع 
اس��تراتژی بهتر این اس��ت که به دنبال راهکارهایی برای درخش��ش در دوران پاساکرونا باشید. این نکته 
را همواره به خاطر داش��ته باش��ید که هیچ بحرانی تاکنون در تاریخ ابدی نبوده و کرونا نیز به زودی کنار 

خواهد رفت. به همین خاطر از سختی کشیدن موقتی، فرار نکنید. 
3-تغییرات را مورد توجه قرار دهید 

ای��ن امر یک واقعیت اس��ت که در همه حوزه های کاری، تغییراتی رخ داده اس��ت. تحت این ش��رایط 
مدیرانی موفق خواهند بود که به خوبی آنها را درک کرده و براساس آن تغییرات الزم را در شرکت و شیوه 
کاری خود اعمال کنند. همچنین ش��ما باید برنامه ریزی دقیقی را داش��ته باشید تا پس از بهبود اوضاع و 
بازگشایی مجدد، بتوانید درخشان ظاهر شوید. در نهایت توجه داشته باشید که تمامی بخش های شرکت 

نباید تعطیل شود. به همین خاطر دورکاری را نیز مورد توجه خود قرار دهید. 
4-ایده آل گرایی را کنار بگذارید 

برخی از مدیران در مواجهه با بحران، اقدام به انتقاد از خود کرده و این امر باعث می ش��ود تا روحیه و 
انگیزه آنها با کاهشی شدید مواجه شود. این امر در حالی است که یک شرایط سخت ابدا ارتباطی به شما 
نداشته و نباید تصور کنید حتما خطایی از سوی شما رخ داده است. همچنین این واقعیت را قبول کنید 
که حتی در بهترین حالت نیز نمی توان کامال آماده هر اتفاقی بود. به همین خاطر بیش از حد نیز محتاط 
نباش��ید. این امر تنها باعث خواهد ش��د تا فرصت های موجود را از دست بدهید. در نهایت فراموش نکنید 
که در ش��رایط بحرانی، حتی ممکن اس��ت مجبور به انجام کارهایی شوید که ابدا به آن تمایل ندارید. به 
همین خاطر اگر بیش از حد ایده آل گرا باش��ید، صرفا بر روی اقداماتی تاکید خواهید کرد که ابدا نتیجه 

الزم را به همراه نخواهد داشت. 
5-فراموش نکنید که همه چیز موقتی است 

در آخر به این نکته توجه داش��ته باشید که هیچ شرایطی ابدی نبوده و حتی بدترین اتفاقات نیز روزی 
به پایان خواهد رسید. به همین خاطر نباید ناامید باشید. درواقع تا زمانی که روحیه خود را از دست نداده 
باش��ید، هیچ بحرانی مانع ش��ما نخواهد شد. این نکته را نیز همواره به خاطر داشته باشید که یک شرایط 

سخت برای همه شرکت ها یکسان بوده و نباید تصور کنید که زمان را از دست خواهید داد. 
allbusiness.com :منبع

تبلیغـاتخالق

در دنیای ام��روز، اگر می خواهید به موفقیت برس��ید و 
توجه هم��گان را جلب کنید، الزم اس��ت مهارت برقراری 
ارتب��اط را در خود به وجود آورید. ش��اید بخواهید همانند 
اف��راد موفق، با اعتماد به نف��س و عالی صحبت کنید، در 
این صورت تکنیک های زیادی وجود دارد که با اس��تفاده 
از آن ها می توانید به یک سخنران حرفه ای تبدیل شوید. 

اکن��ون قص��د داریم رازه��ای برق��راری ارتب��اط را در 
اختیارتان قرار دهیم که به ش��ما کمک می کنند در زمینه 

سخنوری به پیشرفت قابل توجهی دست یابید.
1. تعریف ارتباط

ب��رای یادگیری ه��ر چیزی، الزم اس��ت واقعیت چیزی 
که به دنبال آن هس��تیم را درک کنیم. ارتباط، ارس��ال و 
دریاف��ت اطالعات از طریق اش��ارات کالمی یا غیرکالمی، 
مانند گفتار، نوش��تار، عالئم و رفتار اس��ت. افراد می توانند 
باورها، احساس��ات، اخبار، حقایق و... را با هم به اش��تراک 

بگذارند.
ارتقای مهارت های ارتباطی به شما کمک می کند با 
افراد جدید آشنا شوید، دوستان جدید پیدا کنید 

و مهارت های خود را افزایش دهید.
2. این شجاعت را در خود به وجود آورید که هر آنچه را 

در ذهن تان می گذرد بیان کنید
توانایی ابراز احساس��ات و عقاید به صورت کنترل شده، 
مرحل��ه  مهمی در بی��ان دیدگاه ها و نظ��رات و ارائه آن ها 
به عموم اس��ت. نباید هنگام صحبت کردن تردید داش��ته 
باش��ید، مگ��ر اینکه به نتیجه برس��ید عقاید ش��ما ارزش 

شنیدن را ندارند.
همیش��ه س��عی کنید بهترین های خود را ارائه دهید تا 
بر ترس های تان غلبه کنید. مطمئن باش��ید همیشه کسی 
وج��ود دارد ک��ه ارزش حرف های ش��ما را درک کند و در 
مقابل کس��انی هم هستند که هیچ وقت به ارزش شما پی 
نخواهن��د برد. پس هر آنچ��ه در ذهن تان می گذرد را ابراز 
کنید و به کس��ی اج��ازه ندهید برای ش��ما باید و نبایدی 

تعیین کند.
3. برقراری تماس چشمی

وقتی فردی با شما حرف می زند و هم زمان به چشم های 
ش��ما خیره می شود چه احساسی پیدا می کنید؟ قطعا فکر 
می کنید با دقت به حرف های شما گوش می دهد و به آنچه 

می گویید عالقه مند است؟ همین طور است؟
برقراری تماس چش��می )نگاه کردن به چشم های طرف 
مقاب��ل(، وقتی صحبت می کنید یا ب��ه حرف های دیگری 
گ��وش می دهید، به ش��ما کم��ک می کند ب��ا جلب توجه 

شنونده و تاثیرگذاری روی او به هدف خود برسید.

پ��س همواره آرامش خود را حف��ظ کنید و هرگز عجله 
نکنید. بهتر اس��ت ارتباط بصری خود را هر ۵ تا ۱۵ ثانیه 

قطع کنید.
4. خوب گوش کنید

آیا کس��ی را می شناس��ید که حوصله داشته باشد بدون 
قطع کردن حرف های تان به ش��ما گوش کند و حرف شما 
را قط��ع نکن��د؟ آیا می دانی��د مهارت گ��وش دادن چقدر 
اهمیت دارد؟ شنونده خوب بودن این فرصت را در اختیار 

شما قرار می دهد که جهان را از نگاه دیگری ببینید.
ب��ا دقت به حرف های اطرافیان ت��ان گوش کنید و اجازه 
دهید آن ه��ا عقاید و احساسات ش��ان را بیان کنند. پیش 
از اینکه ش��روع به حرف زدن کنید، مطمئن ش��وید حرف 

طرف مقابل تان تمام شده است.
5. تُن صدای تان را تنظیم کنید

اگر خیلی سریع صحبت کنید، اطرافیان تان فکر می کنند 
فردی عصبی و با اعتماد به نفس پایین هستید. در مقابل، 
اگر خیلی آهس��ته حرف بزنید ممکن است دیگران وسط 

حرف تان بپرند و اجازه ندهند حرف شما تمام شود.
بهتر است با صدای رسا صحبت کنید و وقتی می خواهید 
مطلب خاصی را ادا کنید یا صحبت های خود را جمع بندی 

کنید تُن صدای تان را کمی پایین بیاورید.
تُن صدای ش��ما اصل مهمی برای تشویق شنوندگان به 

برقراری ارتباط بصری با شماست.
6. به حجم و ظرفیت صدای خود دقت کنید

تنظی��م حجم صدا در س��طحی مناس��ب کار س��اده ای 
نیس��ت، خصوصا اگر فردی عصبی باش��ید ی��ا حرف های 
زیادی برای گفتن داشته باشید و سعی تان بر این باشد که 

نکات مهم را از یاد نبرید.
وقتی تنها هس��تید و در فاصله کمی از طرف مقابل تان 
قرار دارید آهسته صحبت کنید. زمانی که در حال صحبت 
برای جمع زیادی از مردم یا در فضاهای بزرگ تر هس��تید، 

صدای خود را تنظیم کرده و کمی بلندتر صحبت کنید.
7. با صراحت حرف بزنید

اگر کس��ی در ارتباط با ش��ما ِمن من کند چه فکری در 
مورد او می کنید؟ الزم اس��ت تمری��ن تلفظ واضح کلمات 
داش��ته باش��ید، به گون��ه ای که هم��ه بتوانند ب��ه خوبی 

صحبت های شما را درک کنند.
اگر اطرافیان همیش��ه از ش��ما می خواهند صحبت خود 

را دوباره تکرار کنید، برای تمرین طرز گفتار اقدام کنید.
جمالت و کلمات خود را به طور واضح و با صدای رس��ا 
تلفظ کنید و به جای جمالت پیچیده و نامفهوم از کلمات 
س��اده تر اس��تفاده کنید تا دریافت آن ها برای شنوندگان 

آسان تر شود.
8. تلفظ درست را تمرین کنید

همیشه به دنبال کلمات نامأنوسی باشید که می خواهید 
در س��خنرانی خود از آن ها اس��تفاده کنی��د یا حتی اصال 
از آن ها اس��تفاده نکرده اید. این ع��ادت را ایجاد کنید که 
ه��ر روز ۱ تا ۵ کلمه جدید یاد بگیری��د و آن ها را تمرین 
کنید، وقتی با دوستان تان صحبت می کنید از این کلمات 

استفاده کنید.
یادگیری کلماتی که تاکنون از آن ها اس��تفاده نکرده اید 
تاثی��ر مثب��ت زی��ادی روی ش��ما دارد، طوری ک��ه بهتر 
می توانید اعتماد اطرافیان تان را نسبت به خود جلب کنید. 
ممکن اس��ت با تلفظ اش��تباه کلمات و عبارات، آمادگی و 
صالحیت تان برای سخنرانی زیر سوال برود و مورد قضاوت 

دیگران قرار بگیرید.
موثرتری��ن راه برای تقویت دایره لغات ش��ما خواندن یا 
گوش دادن به کتاب های الکترونیکی اس��ت، بدین ترتیب 
هم کلم��ات جدیدی یاد می گیرید و هم با تلفظ درس��ت 

آن ها آشنا می شوید.
9. به زبان بدن خود توجه کنید

شاید در هنگام صحبت کردن دست خود را تکان بدهید 
یا از اش��اره برای درک برخی مفاهیم اس��تفاده کنید، این 
حرکات گوی��ای زبان بدن شماس��ت و واقعیاتی را درباره 

شما فاش می کند.
باید در حین صحبت کردن به این حرکات دقت کنید و 

بدانید چه موقع و چطور از آن ها استفاده کنید.
برخی حرکات دست مانند دستان گشاده در جلوه دادن 
عقاید شما مفید هس��تند، اما حرکات دیگری مانند نشان 
دادن کف دس��ت می تواند برای مخاطبان حالت تهاجمی 

داشته باشد.
بهترین حرکات و اش��ارات، حرکاتی هستند که آهسته، 

طبیعی و تاکیدی باشند.
10. مخاطب تان را خیلی منتظر نگذارید

معموال ف��ردی که پیام��ی برایش ارس��ال می کنیم، به 
س��رعت پاس��خ ما را می ده��د. وقتی مطلبی برای کس��ی 
می نویس��یم، انتظار داریم او نیز هرچه زودتر پاسخ بدهد. 
اگر ش��ما بالفاصله بعد از خواندن یک پیغام پاس��خ آن را 
ندهید، طرف مقابل ممکن است تصور کند عالقه چندانی 

به صحبت کردن با او ندارید.
اگر خیلی طرف مقابل تان را منتظر گذاش��تید، به خاطر 
ای��ن تاخیر از او عذرخواهی کنید و تا جای ممکن پاس��خ 

پیام های او را زودتر بدهید.
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10 تکنیک که به شما کمک می کند تا مانند افراد موفق صحبت کنید
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