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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

با افزایش هزینه انرژی، بحران غذایی در فصل زمستان به اوج می رسد

 شوک انرژی
به بازار غذا

فرصت امروز: به نظر می رس��د که چالش های جهان تمامی ندارد. پس از عبور جهان از شوک کرونا، حاال نوبت 
جنگ در اوکراین است که به انحای مختلف، زندگی را بر مردم جهان سخت کند. با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، 
تصور اینکه این درگیری نظامی تا این اندازه بر زندگی مردم جهان تأثیرگذار باشد، ممکن نبود، اما تنها با گذشت 
چند روز به تدریج آثار و بازخوردهای اقتصادی این جنگ نمایان شد؛ از آنجا که هم روسیه و هم اوکراین نقش...

نهاده های ساختمانی در فصل بهار 43 درصد گران تر شدند

ریشه کاهش تولید مسکن
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ذخایر ارزی جهان ۹2 میلیارد دالر آب رفت

7 غول ارزی جهان

8

مدیریتوکسبوکار

4

فرصت امروز: پس از آنکه شاخص کل بورس تهران در روز نیمه تعطیل ابتدای هفته گذشته و برخالف 
روند روزهای قبل به رشـد قابل توجه 11 هزار واحدی رسـید و به نیمه کانال یک میلیون و 400 هزار 

واحد نزدیک شد، این روند مثبت در معامالت روز سه شنبه با افزایش بیش از 3 هزار واحدی 
ادامه یافت تا با عبور دماسنج اصلی تاالر شیشه ای از نیمه کانال 1.4 میلیون واحدی، اندکی...

55 درصد نمادهای بازار سرمایه سبزپوش شدند

صعود نامحسوس شاخص ها

سرمقاله
 اعتبار »اعالمیه 
 عدم ثبت چک 
در سامانه صیاد«

علی نظافتیان دبیر کمیسیون 
حقوقی کانون بانک ها

جدیدتری��ن بخش��نامه نظارتی 
بانک مرکزی تحت عنوان »اعالمیه 
عدم ثب��ت برگه چک در س��امانه 
صیاد«، در مورد چک هایی اس��ت 
که بن��ا به ه��ر دلیل در س��امانه 
صی��اد ثب��ت نش��ده اند. آی��ا این 
اعالمیه جایگزی��ن قانونی گواهی 
ع��دم پرداخ��ت ب��رای چک های 
ثبت نش��ده در سامانه صیاد است 
و هم��ان اعتبار و جای��گاه قانونی 
گواهی ع��دم پرداخ��ت را دارد یا 
صرفا س��ندی است که بیانگر عدم 
ثبت چک های صادره در س��امانه 
صیاد بانک مرکزی اس��ت؟ قبل از 
اصالح قانون چک در سال 1397، 
بانک ها براساس موازین قانونی در 
مورد چک هایی که ب��ه آنان برای 
پاس شدن ارائه می ش��د، تنها دو 

راهکار بانکی در اختیار داشتند:
اول؛ در صورت��ی ک��ه طب��ق 
تشخیص بانک، چک ارائه شده 
دارای امض��ای دارنده حس��اب 
جاری و از هم��ه جهات قانونی 
تکمیل ش��ده و قابل پرداخت و 
صادرکننده  حس��اب  موجودی 
چک نی��ز کافی ب��ود، چک به 
خیر و خوش��ی بالفاصله پاس و 

پرداخت می شد.
ادامه در همین صفحه
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البته در مورد چک های با مبالغ باال، مس��ئوالن ش��عب 
بانک ها حسب رویه و جهت رعایت احتیاط به صورت تلفنی 

تاییدیه صادرکننده چک را هم می گرفتند.
دوم؛ در صورتی که طبق تشخیص بانک، بخشی یا تمامی 
مبلغ چک ارائه ش��ده به هر دلیل��ی )از جمله عدم تطابق 
امضای ذیل چک با امضای کارت حساب، فقدان یا کمبود 
موجودی، بس��ته بودن حساب، درخواس��ت ذی نفع برای 
اعمال ماده 14 قانون صدور چک و نظایر آن( قابل پرداخت 
نبود، بانک می بایستی براساس درخواست ارائه کننده چک، 
گواهی عدم پرداخت )نس��بت به تمام یا بخش��ی از مبلغ 

چک( صادر می کرد.
راه حل س��ومی در این میان، متصور نبود. بنابراین عرف 
بانکی اجازه نمی داد که دارنده با حسن نیت چک، بالتکلیف 
نگه داشته شود، اما اصالحیه قانون چک در سال 1397 و 
برداشت های حقوقی متفاوت از ماده 21 مکرر قانون جدید، 
این رویه بانکی را بهم زد و بانک ها و مردم را در بالتکلیفی 
نگه داش��ت. تبصره یک م��اده 21 مکرر قانون جدید چک 
می گوید: »در مورد چک هایی که پس از گذش��ت دو سال 
از الزم االجراش��دن این قانون صادر می شوند، تسویه چک 
صرفا در سامانه تسویه چک )چکاوک( طبق مبلغ و تاریخ 
مندرج در س��امانه و در وجه دارنده نهایی چک براس��اس 
اس��تعالم از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که 
مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این 
قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری 
نمایند. در این موارد، صدور و پشت نویس��ی چک در وجه 
حامل، ممنوع اس��ت و ثبت انتقال چک در س��امانه صیاد، 
جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک هایی که تاریخ 
صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور 
می باشد.« در واقع، ابهام حقوقی از این جمله قانون شروع 
ش��د: »در صورتی که مالکیت آنها در س��امانه صیاد ثبت 
نشده باش��د، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از 
پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.« این سوال که بانک ها 
در مورد چک های ثبت نش��ده در سامانه صیاد، بنا به عرف 
بانکی سابق قانونا موظف به صدور گواهی عدم پرداخت به 
درخواس��ت دارنده چک هس��تند یا نه، موضوعی است که 
حقوقدانان در مورد آن، دیدگاه واحدی ندارند و تاکنون در 

این مورد، دو نظریه حقوقی ابراز شده است:
نظریه اول؛ تعدادی از حقوقدانان از نظر حقوقی معتقدند 
عبارت تبصره ماده 21 مکرر قانون جدید چک )در صورتی 
که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول 
ای��ن قانون نب��وده و بانک ها مکلفن��د از پرداخت وجه آنها 
خودداری نمایند( بدین معناس��ت که چکی که در سامانه 
صیاد به ثبت نرسیده اساسا چک محسوب نمی شود و طبق 
گفته بانک مرکزی در بخش��نامه اخیر، »عبارت »مشمول 
این قانون نبوده« در مفاد تبصره قانونی اخیرالذکر، داللت 
بر این دارد که هی��چ یک از احکام و امتیازات قانون مزبور 
از جمله صدور گواهی عدم پرداخت، در ارتباط با چک های 
ثبت نشده موضوعیت ندارد.« بنابراین چکی که در سامانه 

صیاد به ثبت نرس��یده اساس��ا چک محس��وب نمی شود و 
بانک ها مج��از به پرداخت مبلغ چک یا صدور گواهی عدم 
پرداخت برای چک های ثبت نشده در سامانه صیاد نیستند. 
ب��ه عقیده این دس��ته از حقوقدانان، چک ثبت نش��ده در 
س��امانه صیاد فقط نوعی »س��ند حاکی از طلب دارنده از 
صادرکننده چک« است، در نتیجه بانک ها برمبنای تفسیر 
حقوقی مورد اشاره، در صورت ارائه چک های ثبت نشده در 
س��امانه صیاد مجاز به پرداخت مبلغ چک یا صدور گواهی 
عدم پرداخت نیس��تند. نهایتا آنکه دارنده این گونه چک ها 
می توانند از آن فقط به عنوان یک س��ند حقوقی ساده در 

مراجع قضایی استفاده کنند.
نظری��ه دوم؛ در مقابل نظریه نخس��ت، ع��ده ای دیگر از 
حقوقدانان می گویند این موضوع که چک ثبت نش��ده در 
سامانه صیاد قابل پرداخت نیست، نص قانون است و بانک ها 
برخالف قانون نمی توانند چک های ثبت نش��ده در سامانه 
صیاد را پرداخت کنند، اما عدم ثبت در سامانه صیاد، چک 
را از حالت چک بودن خارج نمی کند؛ زیرا ماده 310 قانون 
تجارت در تعریف چک گفته اس��ت: »چک نوشته اي است 
که به موج��ب آن صادرکننده وجوهي را که در نزد محال 
علیه دارد کال یا بعضا مسترد یا به دیگري واگذار مي نماید.« 
پس عدم ثبت چک در سامانه صیاد، چک را از اعتبار قانونی 
نمی اندازد، اما چنین چک هایی براس��اس مقررات اصالحی 
قانون ص��دور چک مصوب س��ال 1397، قاب��ل پرداخت 
نیس��تند. چون بانک ها مجاز نیس��تند چک ثبت نشده در 
س��امانه صیاد را پرداخت نمایند، در نتیجه براس��اس رویه 
بانکی باید گواهی عدم پرداخت در صورت درخواست دارنده 
چک صادر کنند. از نظر این دسته از حقوقدانان، دلیل این 
نظریه نیز روشن است؛ چراکه برخالف سفته که سند تعهد 
پرداخت است، چک صرفا سند دستور پرداخت است و ثبت 
چک در سامانه صیاد نیز جزو شرایط ماهوی قانونی صدور 
چک محس��وب نشده است. تنها اثر قانونی عدم ثبت چک 
در سامانه صیاد، غیرقابل پرداخت بودن آن است. پس این 
قبیل چک ها علی رغم عدم ثبت در سامانه صیاد همچنان 
»چ��ک« به مفه��وم دقیق حقوقی و قانونی آن محس��وب 
می ش��وند، مش��مول مقررات ماده 4 قانون صدور چک نیز 
خواهند بود و بانک ها بایستی در صورت درخواست دارنده 
چک، گواهی عدم پرداخت صادر کنند. ماده 4 قانون صدور 
چک می گوید: »هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در 
ماده )2( پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست 
دارن��ده چک فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در س��امانه 
یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری 
و درج آن در گواهینامه ای که مش��خصات چک و هویت و 
نش��انی کامل صادرکننده در آن ذکر ش��ده باشد، علت یا 
عل��ل عدم پرداخت را صریح��ا قید و آن را امضا و مهر و به 
متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد 
مهر ش��خص حقوقی در مراجع قضائ��ی و ثبتی ترتیب اثر 
داده نمی شود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت 
امض��ای صادرکننده با نمونه امضای موج��ود در بانک )در 

حدود ع��رف بانکداری( از طرف بانک گواهی ش��ود. بانک 
مکلف اس��ت به منظور اطالع صادرکننده چک، فورا نسخه 
دوم این برگ را به آخرین نش��انی صاحب حس��اب که در 
بانک موجود اس��ت، ارس��ال دارد. در برگ مزبور باید نام و 

نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.«
اداره مطالع��ات و مقررات بانک مرکزی اما از همان ابتدا، 
نظریه حقوق��ی اول را برگزیده و اعتق��اد دارد که با توجه 
به عب��ارت قانون مبنی بر »مش��مول این قان��ون نبوده«، 
چک هایی که در س��امانه صیاد ثبت نش��ده اساس��ا چک 
محسوب نمی شوند. بنابراین بانک ها مجاز نیستند برای این 
قبیل چک ها، گواهی عدم پرداخت صادر کنند؛ زیرا گواهی 
عدم پرداخت، مختص چک اس��ت؛ در حالی که چک های 
ثبت نشده در س��امانه صیاد، از شمول قانون خارج شده و 
»چ��ک« به معنای دقیق حقوقی آن نیس��تند. با توجه به 
مشکالت مردم و بانک ها در زمینه عدم ثبت چک در سامانه 
صیاد، »کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی« از 
همان ابتدا پیگیر حل قانونی این مشکل بود و بانک مرکزی 
در پاسخ به استعالم »کانون بانک ها« در این باره اعالم کرد: 
»در مورد چک هایی که مش��خصات صدرالذکر بر روی آنها 
درج شود، اما به نحو مورد اشاره در سامانه ثبت نگردند، به 
لحاظ اینکه ثبت چک در سامانه صیاد، امری ضروری بوده 
و ای��ن عمل از طرف صادرکننده ص��ورت نگرفته، الزامات 
قانون��ی در صدور چک به نحو صحیح و مطابق با ش��رایط 
مقرر رعایت نگردیده و چک مزبور خارج از ش��مول قانون 
صدور چک تلقی می ش��ود و اقدامی از ناحیه بانک از قبیل 
پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم پرداخت برای این 

قبیل چک ها به درخواست دارنده متصور نیست.«
این گونه اختالف نظرهای حقوقی اصال عجیب نیس��ت و 
طبیعی است وقتی یک قانون از شفافیت و صراحت قانونی 
الزم برخوردار نباش��د، باب تفاسیر متفاوت حقوقی از متن 
قان��ون باز می ش��ود و در نتیجه از نظ��ر مدیریت حقوقی 
برمبنای منطق اصولی باید تفس��یری را برگزید که بیشتر 
امنیت اقتصادی مردم و سهولت دسترسی آنان به خدمات 
بانکی را دربر داش��ته باش��د. با وجود ای��ن مباحث و نقطه 
نظرات متفاوت حقوقی، واقعیت آن است که محروم شدن 
دارنده باحس��ن نیت چک از گواهی عدم پرداخت و مزایای 
قانونی آن برای پیگیرد کیفری و حقوقی صادرکننده چک 
و س��ایر مسئوالن قانونی چک، مشکالت زیادی برای مردم 
پدی��د آورده اس��ت و در حال حاضر، عدم اطالع بس��یاری 
از م��ردم از این مطلب که براس��اس مقررات بانک مرکزی، 
چک��ی که در س��امانه صیاد ثبت نش��ده نه تنه��ا قابلیت 
پرداخت ندارد، بلکه اساسا این قبیل چک های ثبت نشده، 
»چ��ک« به مفهوم حقوقی آن به ش��مار نمی روند، موجب 
مشکالت بسیاری برای مشتریان و ارباب مشاغل و فعاالن 
بازار کس��ب وکار شده اس��ت. به همین دلیل معتقدم که 
برای حل مشکالت مردم در این زمینه، هیچ مشکل قانونی 
برای بانک مرکزی وجود نداشت تا با پذیرش نظریه حقوقی 
دوم، بانک ها را مجاز به پرداخت گواهی عدم پرداخت برای 

چک های ثبت نشده در س��امانه صیاد می نمود. ولی بانک 
مرکزی به عنوان ناظر قانونی بانک ها و موسسات اعتباری، 
مصلح��ت را در این دیده ک��ه بانک ها برای چک های ثبت 
نشده در س��امانه صیاد، گواهی عدم پرداخت صادر نکنند. 
بانک ها نیز ناگزیر بایستی مقررات نظارتی بانک مرکزی را 

رعایت نمایند.
با ای��ن وجود، ب��ه نظر می رس��د که بان��ک مرکزی در 
بخشنامه اخیر با درک مشکالت مردم ناشی از عدم صدور 
گواهی عدم پرداخت، در صدد کمک و مس��اعدت به مردم 
از طریق الزام بانک ها به صدور »اعالمیه عدم ثبت چک در 
سامانه صیاد« است، اما مشکل قانونی اینجاست که چنین 
اعالمیه ای در قانون صدور چک و یا سایر قوانین پیش بینی 
نش��ده اس��ت. بنابراین اعالمیه مورد نظر قطعا نمی تواند از 
نظ��ر ارزش و اعتبار قانونی در جای��گاه قانونی گواهی عدم 
پرداخ��ت چک قرار بگیرد و همان آثار قانونی و یا مش��ابه 
آن را داشته باشد. افزون بر آن، مالحظات حقوقی و قانونی 
متع��ددی در مورد این اعالمیه وجود دارد که به تعدادی از 

آنها اشاره می کنم:
اول؛ در مت��ن طراحی ش��ده برای اعالمی��ه مورد بحث 
بانک صادرکننده اع��الم می کند: »نه تنها بانک ها مکلفند 
از پرداخ��ت وجه آنها خودداری نماین��د بلکه هیچ یک از 
اح��کام و امتیازات قانون مزبور از جمله صدور گواهی عدم 
پرداخ��ت، در ارتب��اط با چک های ثبت نش��ده موضوعیت 
ندارد.« در اینکه براساس مقررات انضباطی بخشنامه اخیر 
بان��ک مرکزی، بانک ها نبایس��تی ب��رای چک هایی که در 
سامانه بانک مرکزی ثبت نش��ده اند، گواهی عدم پرداخت 
صادر کنند، هیچ بحثی نیس��ت، اما هیچ ک��دام از قوانین 
فعلی، بانک ها و موسس��ات اعتباری را مکلف نس��اخته که 
نظرات حقوقی بانک مرکزی را به عنوان نظر حقوقی خود 
به اش��خاص ثالث و مراجع خارج از بانک نیز اعالم و بدان 
اقرار کنن��د. در واقع، این جمله )بلکه هیچ یک از احکام و 
امتیازات قانون مزبور از جمله صدور گواهی عدم پرداخت، 
در ارتباط با چک های ثبت نش��ده موضوعیت ندارد(، صرفا 
نظر و برداش��ت حقوقی بانک مرکزی اس��ت و ضرورتی به 
درج آن در اعالمیه مورد نظر و گرفتن اقرار حقوقی از بانک 

در این زمینه وجود ندارد.
دوم؛ اگر چک ثبت نش��ده در سامانه صیاد صرفا »سند 
طلب محسوب شده و ذی نفع می تواند از طریق اقامه دعوا 
در مراج��ع قضایی صالح به طرفی��ت صادرکننده یا ایادی 
ماقبل حقوق خود را استیفا نماید«، در این صورت بانک ها 
نیز قانونا مسئولیتی ندارند که برای دارندگان این گونه اسناد 
تحصیل دلیل کرده و س��ند »اعالمی��ه عدم ثبت چک در 

سامانه صیاد« صادر کنند.
سوم؛ اینکه مراجع قضایی یا شبه قضایی تا چه اندازه به 
این گواهی اعتبار دهند و یا آن را نپذیرند، بستگی به رویه 
قضایی در آینده خواهد داش��ت. نهایت��ا آنکه گواهی مورد 
نظر را می توان نوعی تحصیل دلیل ش��بکه بانکی کشور به 
نفع دارندگان این قبیل چک ها محس��وب کرد، اما در این 

تحصیل دلیل به زعم نگارنده، بانک ها در این مقام نیستند 
که به مراجع مورد اشاره اعالم نمایند: »این اعالمیه به هیچ 
عن��وان از اعتبار قانونی گواهی عدم پرداخت چک و احکام 
و مزایای مترتب بر آن برخوردار نمی باش��د«. به بیان بهتر، 
وزن و اعتبار قانونی این قبیل اعالمیه های بانکی را بایستی 
مراجع قضایی مش��خص کنند. بنابراین نیازی به درج این 

مطلب در اعالمیه موردنظر نیست.
چهارم؛ از نظر تشریفات اداری و زمان موردنیاز، صدور 
»اعالمیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد« تقریبا معادل 
صدور گواهی عدم پرداخت اس��ت. افزون بر آن، ش��عبه 
صادرکنن��ده این قبیل گواهی ها از نظر مس��ئولیت های 
قانون��ی و هزینه ه��ای اداری، هم بایس��تی صدور چک 
توس��ط دارنده حساب جاری و هم مطابقت امضای ذیل 
چ��ک با امضای من��درج در کارت حس��اب و هم هویت 
ارائه کننده و دارنده با حس��ن نیت چ��ک را احراز کند. 
پ��س از نظر تش��ریفات مورد نی��از اداری و زمانبر بودن 
ص��دور آن، تفاوت چندانی میان این دو وجود ندارد؛ جز 
آنکه جای��گاه و اعتبار قانونی گواهی عدم پرداخت کامال 
مشخص است، اما معلوم نیست که مراجع قضایی تا چه 
حد به »اعالمیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد« اعتبار 
و ارزش قانون��ی دهند. با توجه ب��ه این موضوع، آیا بهتر 
نبود به جای »اعالمیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد«، 
بانک ها مجاز به گرفتن کد رهگیری و صدور گواهی عدم 
پرداخت می ش��دند تا دارنده با حس��ن نیت چک نیز از 

مزایای قانونی گواهی عدم پرداخت برخوردار می شد؟
واقعیت این اس��ت که قان��ون اصالح صدور چک مصوب 
1397 با وجود مزایا و نوآوری های فراوان، مشکالتی را برای 
مردم و بازار کس��ب وکار به همراه داش��ته است. بخشنامه 
اخی��ر بانک مرکزی را می توان نوع��ی تحصیل دلیل برای 
دارنده چک ثبت نش��ده در سامانه صیاد و گامی برای حل 
مشکالت مردم و اهل کسب وکار در مواردی که چک های 
ثبت نش��ده در سامانه صیاد را در اختیار دارند، تلقی نمود، 
اما مش��کل همچنان باقی خواهد مان��د. با توجه به موضع 
حقوقی بانک مرکزی در این زمینه، حل نهایی این موضوع 
نیازمند تفسیر قانونی مجلس از تبصره یک ماده 21 مکرر 
قانون اصالح چک و پاس��خ به این پرس��ش مردم است که 
آیا بانک ها بایس��تی برای چک های ثبت نش��ده در سامانه 
صی��اد، گواهی عدم پرداخت ص��ادر کنند یا خیر؟ خالصه 
آنک��ه تجدیدنظر حقوقی بانک مرک��زی در این زمینه و یا 
پاس��خ صریح مجلس بدین پرسش، بس��یاری از مشکالت 
مردم، فعاالن اقتصادی، اهالی کسب وکار، بانک ها و مراجع 
قضایی و ثبتی در مورد قانون صدور چک را برطرف خواهد 
کرد و گره از مشکالت دارندگان چک ثبت نشده در سامانه 
صیاد خواهد گش��ود. بانک ها نیز مجاز خواهند ش��د که به 
جای تحصیل دلیل و ص��دور »اعالمیه عدم ثبت چک در 
سامانه صیاد«، به همان شیوه سابق، گواهی عدم پرداخت 
چک صادر کنند تا دارنده چک قانونا بتواند با استفاده از این 

گواهی، حقوق قانونی خود را به دست آورد.

اعتبار »اعالمیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد«

ارسال ایمیل خوش آمدگویی به مشتریان در 5 گام
مهمانی مهمی را در نظر بگیرید که اتفاقا آدم های مشهوری هم در آن حضور خواهند داشت. بی شک برگزاری 
چنین مراسمی کار یکی دو نفر نیست، بلکه صدها نفر با همفکری یکدیگر کار را پیش می برند تا مو الی درز 
مراسم به این مهمی نرود. همانطور که یک کارگردان باید از همان دقیقه اول مخاطبش را روی صندلی میخکوب 
کند، برگزارکنندگان مهمانی هم چاره ای به غیر از برنامه ریزی برای غافلگیری مهمان ها از همان لحظه ورود به 
مراسم ندارند. وگرنه خیلی از مهمان ها وسط مراسم قید همه چیز را زده و سریع از در پشتی به سمت خانه شان 
فرار خواهند کرد. چنین مهمانی های لوکسی هر جا به چشم نخورد، در عرصه کسب و کار بی نهایت رواج دارد. 
البته با سر  و شکلی کامال دیجیتال! این روزها کمتر برندی 24 ساعته با مشتریانش ارتباط حضوری دارد. در 
عوض اینترنت و نوآوری های وابسته به آن تقریبا پای هر کاری را به دنیای آنالین باز کرده است. به همین خاطر...



فرصت امروز: به نظر می رس��د که چالش های جهان تمامی ندارد. پس 
از عبور جهان از ش��وک کرونا، حاال نوبت جنگ در اوکراین اس��ت که به 
انحای مختلف، زندگی را بر مردم جهان سخت کند. با آغاز جنگ روسیه 
و اوکرای��ن، تصور اینکه این درگی��ری نظامی تا این اندازه بر زندگی مردم 
جهان تأثیرگذار باش��د، ممکن نبود، اما تنها با گذشت چند روز به تدریج 
آثار و بازخوردهای اقتصادی این جنگ نمایان شد؛ از آنجا که هم روسیه و 
هم اوکراین نقش بی بدیلی در تولید و صادرات غالت دارند، تمام بازارهای 
جهان��ی تحت تأثیر ق��رار گرفتند و گرانی و کمبود م��واد غذایی در همه 
کش��ورهای جهان احساس ش��د. هرچند تحریم روس��یه از سوی غرب و 
افزایش هزینه انرژی نیز مزید بر علت شد تا بحران غذایی جهان دوچندان 

شود.
حمله روسیه به اوکراین، بحرانی در اقتصاد و روابط بین الملل پدید آورد 
که از زمان جنگ سرد تاکنون بی سابقه به نظر می رسد. این جنگ نوظهور 
آن ه��م در اروپایی که چندین دهه آتش جنگ و خش��ونت را به چش��م 
ندی��ده بود، عالوه بر پیامدهای سیاس��ی، اقتصاد جه��ان را نیز هدف قرار 
داد؛ اقتصادی که از بیشتر از دو سال قبل و با شیوع پاندمی کرونا، شرایط 
خوبی را سپری نکرده  و حاال هنوز کرونا تمام  نشده، پای بحرانی بزرگتر به 
میان آمده اس��ت. پس لرزه های جنگ روسیه و اوکراین البته به همین جا 
ختم نمی شود و طبق گمانه زنی »بلومبرگ« با افزایش هزینه انرژی، بحران 

غذایی در زمستان امسال به اوج خود خواهد رسید.
گرانی مواد غذایی در راه است

با کمبود و گرانی انرژی، بحران غذایی در زمس��تان امسال به اوج خود 
می رس��د؛ یعنی زمانی که با شروع فصل س��رما، مصرف گاز افزایش پیدا 
خواهد کرد. به نوشته »بلومبرگ«، بحران انرژی، تولید محصوالت غذایی 
در قاره اروپا را وارد چالشی جدی کرده و این وضعیت در ابعاد گسترده ای 
در فصل زمستان خودنمایی خواهد کرد. گرچه اتحادیه اروپا تصمیم گرفته 
با بس��ته حمایتی جدیدی از فش��ار هزینه های مواد اولیه، کود و انرژی بر 
کش��اورزان بکاهد، اما به نظر می رس��د این اقدامات کافی نیس��تند. رایان 
پیترز، مدیرعامل بریوش پاسکویر که کارخانه مواد غذایی تحت مدیریتش 
با افزایش 50 درصدی هزینه گاز مواجه ش��ده، در این باره می گوید: »این 
اثر دومینویی اس��ت که با افزایش ش��دید قیمت انرژی پدیدار شده است. 
باید تالش کنیم قیمت های خود را برای خرده فروشان کمی افزایش دهیم 

و متاس��فانه فش��ار این وضعیت به مصرف کنندگان وارد می شود.« قیمت 
جهان��ی مواد غذایی در اوایل س��ال جاری میالدی رک��ورد زد؛ زیرا جنگ 
اوکراین باعث کوتاه شدن دست جهان از محصوالت اوکراین نظیر گندم و 
روغن های گیاهی شد. اکنون برای چهارمین ماه پیاپی هزینه های جهانی 
غذا کاهش یافته، اما بعید به نظر می رسد مصرف کنندگان از این کاهش، 
سود ببرند. دلیل این امر، بحران انرژی  است که تولیدکنندگان مواد غذایی 
اروپا با آن مواجهند. این شرکت ها گاز، زغال سنگ و برق را به قیمت هایی 
چندین برابر سطوح عادی خریداری می کنند و تازه هنوز زمستان در پیش 
است. روزهای سرد و تاریک زمستان در اروپا، تقاضای انرژی و به ویژه گاز 

برای گرمایش و تولید برق را افزایش می دهد.
 ED&F Man کونا هاک، سرپرس��ت تحقیقات شرکت تجارت کاالیی
می گوید: »چه برش��ته کردن قهوه باش��د یا درست کردن شکر از چغندر، 
ش��رکت های مواد غذایی تاکنون فقط در م��ورد افزایش قیمت مواد خام 
صحبت کرده اند. من فکر می کنم با افزایش قیمت انرژی، این شرکت ها با 
بدترین س��ناریوی ممکن مواجه خواهند شد. زمستان امسال، زمین بازی 
صنایع غذایی را تغییر می دهد و هزینه های فرآیند تولید به شدت افزایش 
خواهد یافت.« شرکت سودزاکر )Suedzucker(، بزرگ ترین تولیدکننده 
قند چغندر در اروپا نیز ابتدای امسال اعالم کرد که با افزایش هزینه مواد 
خام، انرژی و بس��ته بندی، تمام افزایش درآمد س��ه ماه نخست سال را از 
 )Allied Bakeries( دس��ت داده است. همچنین ش��رکت االید بیکریز
که با نان های مخصوص خود معروف اس��ت، در ماه ژوئن گفت که به رغم 
فروش خوب در فصل دوم، هزینه های ورودی باالتر همچنان باعث تخریب 
حاشیه سود آنها می ش��ود. هم اکنون شرکت هایی که دانه های سویا، کلزا 
و آفتابگ��ردان را به روغن های پخت و پ��ز تبدیل می کنند، در حال کاهش 
تولید خود هس��تند و روند تولید خود را به مناطقی که قیمت های انرژی 
 )Fediol( پایین تری دارند، منتقل کرده اند. آمارهای گروه صنعتی فدیول
نشان می دهد فرآوری دانه های روغنی در بریتانیا و اروپا در ماه ژوئن 3.2  

درصد کاهش یافته و به کمترین سطح از سال 2019 رسیده است.
دست نیاز برای کمک های دولتی

چش��م انداز بازار مواد غذایی به دلیل بحران انرژی و تبعات آن به قدری 
وخیم ش��ده که دولت ها برای نج��ات صنایع غذایی وارد عمل ش��ده اند. 
اتحادیه اروپا به تازگی بسته کمکی 110 میلیون یورویی را برای حمایت از 

شرکت هایی که در بخش کشاورزی تحت تاثیر افزایش قیمت بذر، انرژی، 
کود و دیگر مواد خام قرار گرفته اند، تصویب کرد. احتمال اینکه کشورهای 
اروپای��ی و حتی غیراروپایی دیگر نیز چنین روی��ه ای را در پیش بگیرند، 
هر روز بیش��تر از قبل می شود. مارگرته وستاگر، کمیسر ضد انحصارگرایی 
اتحادیه اروپا می گوید: »بخش کشاورزی به  شدت از افزایش قیمت انرژی 
و سایر هزینه های اولیه به دلیل جنگ در اوکراین و تحریم ها علیه روسیه 
آسیب دیده است. ما به همکاری با کشورهای عضو اتحادیه ادامه می دهیم 
ت��ا اطمینان حاصل کنیم اقدامات حمایت��ی می تواند به موقع، هماهنگ و 
موثر انجام شود.« در صورتی که کمبود گاز باعث جیره بندی انرژی در اروپا 
ش��ود، کارخانه های مواد غذایی که غالبا انرژی بر هم هستند، ممکن است 
مجبور به تعطیلی واحدهای تولیدی خود ش��وند. آلمان در حال حاضر در 
دومین مرحله طرح اضطراری س��ه مرحله ای خود برای انرژی قرار دارد و 
مرحله س��وم می تواند منجر به تعطیلی صنایع شود. بریتانیا هم برنامه ای 
برای کاهش یا قطع عرضه گاز به کارخانه ها دارد. اینها بدترین س��ناریوها 
هستند و می توانند قیمت مواد غذایی را مجددا تا چند برابر در اروپا افزایش 

دهند. 
در همین حال، آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعالم کرد 
که بحران گازی موجب رشد سریع تر مصرف نفت شد؛ به طوری که گرمای 
عرق ریزان تابس��تان و افزایش قیمت گاز، استفاده از نفت در تولید نیرو را 
افزای��ش داده و تقاضا را باال برده اما ضعف اقتصادهای گرفتار، نگرانی های 
رکودی را پنهان کرده است. در جدیدترین گزارش ماهانه آژانس بین المللی 
انرژی همچنین پیش بینی ش��ده که تقاضای جهانی نفت در سال 2022 
به میزان 2.1 میلیون بش��که در روز معادل 2 درصد افزایش پیدا خواهد 
کرد که 380 هزار بشکه در روز باالتر از برآورد قبلی این آژانس است. این 
افزایش عمدتا در خاورمیانه و اروپا متمرکز ش��ده است و ضعف نسبی در 
حوزه های دیگر را پنهان می کند. قیمت گاز طبیعی امسال در پی محدود 
شدن عرضه گاز روسیه به اروپا، افزایش پیدا کرده و باعث شده تا بسیاری 
از مصرف کنندگان صنعتی از جمله پاالیشگاه ها و نیروگاه ها از نفت به جای 
گاز اس��تفاده کنند. گرمای سوزان هم باعث شده تقاضا برای سرمایش به 
خصوص در خاورمیانه که نفت زیادی برای تولید برق در تابستان سوزانده 
می شود، افزایش پیدا کند. با وجود رشد مصرف نفت اما آژانس بین المللی 

انرژی تردید دارد که بازارهای نفت با کمبود عرضه روبه رو شوند.

با افزایش هزینه انرژی، بحران غذایی در فصل زمستان به اوج می رسد

شوک انرژی به بازار غذا

خرید و فروش مسکن در شهر تهران طی نیمه اول مردادماه همزمان با 
ایام محرم تقریبا نصف شد، اما بررسی ها نشان می دهد نرخ های پیشنهادی 
نه تنها کاهش نیافته بلکه با مقدار اندکی تغییر مواجه شده است. به گزارش 
ایسنا، بازار مس��کن شهر تهران به رسم سال های گذشته در ایام محرم با 
رکود مواجه ش��د و این مسئله به کسادی معامالت در نیمه اول مردادماه 
انجامید. مش��اوران دفاتر امالک می گویند ک��ه از ابتدای ماه محرم الحرام، 
مراجعه برای خرید مسکن به طور محسوسی کاهش یافته اما بازار رهن و 
اجاره با افت چندانی مواجه نشده است. بررسی های میدانی نیز از کاهش 
ش��دید تقاضا برای خرید مسکن در 15 روز ابتدای مردادماه حکایت دارد؛ 
هرچند عقب نشینی طرف تقاضا منجر به افت نرخ های پیشنهادی نشده و 

قیمت اسمی 3 درصد افزایش نشان می دهد.
مطابق داده های س��امانه کیلید از آگهی های مسکن شهر تهران، در 15 
روز ابتدای مردادماه تقاضا برای خرید مسکن در مقایسه با 15 روز انتهای 
تیرماه 66 درصد کاهش یافته اس��ت. میانگین قیمت پیشنهادی هر متر 
مربع اما افزایش 3 درصدی را نش��ان می دهد. طبق ش��اخص این سامانه 
هم اکنون قیمت متوس��ط هر متر مربع مس��کن در ش��هر تهران براساس 
وزن ده��ی به مناطق با توجه به تعداد معام��الت قطعی به 44.5 میلیون 
تومان در هر متر مربع رس��یده که از رش��د 3 درصدی در مقایسه با نیمه 
دوم تیرماه حکایت دارد. تغییرات تعداد آگهی ها در بازه زمانی مذکور نیز 
کاهش 5 درصدی را نش��ان می دهد. درواقع، عقب نش��ینی طرف تقاضا از 
بازار در ایام محرم منجر به کاهش محس��وس تمایل برای فروش نشد، اما 
به نظر می رسد منطق تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار چندان حکمفرما 
نیس��ت و انتظارات تورمی در بازار وجود دارد که خود را به شکل افزایش 

قیمت های اسمی نشان می دهد. به گفته مشاوران امالک، تغییرات قیمت 
مصالح س��اختمانی، تورم عمومی و ریسک های غیراقتصادی همچنان بر 
بازار مس��کن س��ایه افکنده و جلوی کاهش قیمت ها را گرفته است. بازار 
رهن و اجاره نیز در پی تغییرات قیمت مسکن حرکت می کند؛ به طوری 
که آمارهای غیررسمی از افزایش 5.3 درصدی نرخ های پیشنهادی رهن و 
اجاره در شهر تهران نسبت به نیمه دوم تیرماه حکایت دارد. میزان بازدید 

از آگهی های رهن و اجاره نیز 17 درصد افزایش یافته است.
همانطور که اشاره شد، تغییرات قیمت مصالح ساختمانی بر بازار تولید 
مس��کن س��ایه افکنده و طبق گزارش اخیر مرکز آمار ایران، در فصل بهار 
امسال تورم نقطه به نقطه نهاده های س��اختمانی معادل 43.4 درصد بوده 
که به روشنی نش��ان می دهد چرا با کاهش تولید مسکن مواجه شده ایم. 
ب��ه عبارت دیگر، اگرچ��ه در فصل بهار 1401 تورم س��االنه معادل 44.8 
درصد بوده و نس��بت به ترم ساالنه 55.3 درصدی در فصل زمستان سال 
قبل، 10.5 درصد کاهش داش��ته اس��ت، اما تورم نقط��ه به نقطه قیمت 
نهاده های ساختمانی در شهر تهران طی این فصل به 43.4 درصد رسیده 
است. معنای این عدد آن است که سازندگان مسکن در تهران برای تهیه 
نهاده های س��اختمانی در بهار امسال 43.4 درصد بیشتر از بهار سال قبل 
هزین��ه کرده ان��د؛ این در حالی اس��ت که تورم نقطه ب��ه نقطه نهاده های 
س��اختمانی در تهران نس��بت به تورم نقطه به نقط��ه 35.5 درصدی در 

زمستان سال قبل، با افزایش 7.9 درصدی مواجه بوده است.
طبق گزارش مرکز آمار، بیشترین تورم ساالنه در بین گروه های اجرایی 
مربوط به گروه اجرایی »شیش��ه« با 86.3 درصد و کمترین تورم با 28.1 
درص��د متعلق به گروه »آهن آالت، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده« 

بوده اس��ت. همچنین گروه »شیشه« با 92.1 درصد بیشترین تورم نقطه 
به نقطه و گروه اجرایی »آهن آالت، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده« 
ب��ا 18.2 درصد، کمترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده اند. 
تورم فصلی نهاده های س��اختمانی ش��هر تهران در این فصل نیز با 23.3 
درصد افزایش نس��بت به تورم فصلی 3 درصدی در زمستان سال قبل، به 
26.3 درصد رسیده است. در این فصل در بین گروه های اجرایی، بیشترین 
تورم فصلی مربوط به گروه اجرایی »س��یمان، بتن، شن و ماسه« با 55.8 
درص��د و کمترین تورم فصلی مربوط به گروه اجرایی »س��نگ« با 10.9 

درصد بوده است.
گفتنی اس��ت دو روز پس از آنکه مرکز آمار ایران )در روز 8 مردادماه(، 
متوس��ط قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه 1401 را بالغ بر 44 میلیون 
و 800 هزار تومان اعالم کرد، بانک مرکزی به رس��م هر ماهه از تحوالت 
مسکن شهر تهران گزارش داد و متوسط قیمت شهر تهران را 41 میلیون 
و 700 هزار تومان اعالم  کرد. در همین خصوص، سازمان برنامه و بودجه 
با انتشار گزارشی، علت این اختالف قیمت مسکن در گزارش مرکز آمار و 
بانک مرکزی را تفاوت در شیوه میانگین گیری دانسته و گفته است مرکز 
آمار به ارائه میانگین قیمت حس��ابی، موزون و شاخص قیمت می پردازد؛ 
در حالی که بانک مرکزی تنها میانگین حسابی را در نظر گرفته و به نحوه 
محاس��به میانگین موزون توجه نداشته است. درخصوص تعداد معامالت 
نیز طبق گزارش بانک مرکزی حدود 10 هزار و 300 فقره خرید و فروش 
مس��کن در تیرماه امسال انجام شده که نس��بت به ماه قبل، 25.8 درصد 
کاهش و نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل، 103 درصد افزایش را نشان 

می دهد.

نهاده های ساختمانی در فصل بهار 43 درصد گران تر شدند

ریشه کاهش تولید مسکن

نگاه

آیا فناوری، پنتاگون را تغییر می دهد؟
تحوالت ژئوپلیتیک در سیلیکون ولی

پس از آنکه نانس��ی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، تایوان را در 
س��وم اوت ترک کرد، چین مجموعه ای از مانورهای نظامی را در اطراف این 
جزیره آغاز کرد. به نوشته »اکونومیست«، این واکنشی خشمگین علیه حرکت 
جنجالی پلوس��ی بدون اس��تفاده از مهمات و تنها برای فشار به تایوان برای 
پیوس��تن و اتحاد دوباره با سرزمین اصلی چین بود. این تحرکات قطعا برای 
تایوان و حامیان غربی آن نگران کننده است، مخصوصا که در شبیه سازی های 
آمریکایی این درگیری اغلب طرف چینی موفق می شود. یکی از گزارش های 
کنگره در سال 2018 هشدار داد که آمریکا ممکن است در جنگ با چین بر 

سر تایوان، با یک »شکست نظامی قاطع« مواجه شود.
از آن زمان چین به تالش خود  برای کم اهمیت نشان دادن برتری نظامی 
آمریکا از جمله برتری تکنولوژیک ادامه داده است. درست به همین دلیل هم 
هس��ت که تقویت ابزارهای تکنولوژیک نظامی به اولویتی جدی برای وزارت 
دفاع آمریکا تبدیل شده است.  مایکل براون، مدیر بخش نوآوری وزارت دفاع 
آمری��کا می گوید که اگر غول های نرم افزاری آمریکا )که اعتبار و نفوذ جهانی 
دارند( همکاری نزدیک تری با تولیدکنندگان قدرتمند تجهیزات نظامی این 
کش��ور داشته باشند، رسیدن به این هدف بسیار ساده تر خواهد شد.  کاترین 
بویل  از شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر بزرگ اندریسن هوروویتز بر این باور 
است که بزرگ ترین تولیدکنندگان تجهیزات نظامی آمریکا، با کمبود جدی 
برنامه نویسان درجه یک مواجه هستند؛ همان دارایی ارزشمندی که سیلیکون 
ولی به وفور در اختیار دارد، اما سال هاست که اکراه و بیزاری خودش از همراهی 

با تکنولوژی  های جنگی را نشان می دهد.
در حال حاضر، درگیری های ژئوپلیتیک  از جنگ طلبی چین تا حمله روسیه 
به اوکراین باعث شده است که به  طور ناگهانی بخش دفاعی در چشم فعاالن 
صنعت تکنولوژی کمی اخالقی تر به نظر برس��د. همزمان صنعت تکنولوژی 
در حال تغییر روش ها و ابزارهای جنگی است؛ شرکت های تکنولوژی بزرگ 
و اس��تارت آپ های فعال در بخش دفاعی حاال به بودجه ساالنه 140 میلیارد 
دالری وزارت دف��اع آمری��کا برای تامین تجهیزات نظامی و البته بودجه های 
نظامی متحدان کوچک تر آمریکا، به چشم یک میوه رسیده و آماده خوردن 
نگاه می کنند. غول هایی همانند آمازون و مایکروس��افت حاال در تالش برای 
تصاحب قراردادهای نظامی پنتاگون هس��تند؛ این در حالی است که میزان 
سرمایه گذاری خطرپذیر در استارت آپ های فعال در تکنولوژی های دفاعی با 
رشد سه برابری از سال 2019 به حدود 10 میلیارد دالر رسیده است. در نیمه 
اول س��ال 2022 این شرکت ها 4 میلیارد دالر سرمایه جذب کرده اند که این 
رقم تنها کمی از رقم مشابه آن در نیمه دوم سال 2021 کمتر است. در روز 
هشتم اوت، شرکت سهامی عام  »پاالنتیر« )Palantir( که در زمینه تحلیل 
داده با آژانس های نظامی و اطالعاتی همکاری می کند، گزارش داد که درآمد 
473 میلیون دالری فصل دوم آن بیشتر از پیش بینی های گذشته بوده و رشد 

ساالنه 26 درصدی داشته است.
به نظر می رسد که آن دوره بی میلی و اکراه شرکت های تکنولوژی آمریکا 
و پنتاگون رو به پایان اس��ت. این رویکرد گشاده احتماال مجموعه قدرتمند 
نظامی- صنعتی آمریکا را متحول خواهد کرد. وزارت دفاع آمریکا، نقش مهمی 
در س��رمایه گذاری های اولیه در استارت آپ های تکنولوژی سیلیکون ولی )از 
تولیدکنندگان رادار گرفته تا س��ازندگان تراشه های نیمه رسانا( دارد. شرکت 
بزرگ و معروف »الکهید« )Lockheed( زمانی در شهر سان ویل کالیفرنیا 
به ساخت موشک مشغول بود؛ شهری میان مانیتن ویو )خانه فعلی گوگل و 
ش��رکت مادرش آلفابت( و کوپرتینو )خانه اپل(. جنگ ویتنام اما همه چیز را 
تغییر داد. احساس��ات ضدجنگ به تاالرهای سخنرانی در دانشگاه ها و حتی 
گاراژ هایی نف��وذ کرد که آن روزها خانه اولیه اس��تارت آپ های زیادی بودند. 
اعتراضات ضدجنگ در پائولو آلتو باعث ش��د دانش��گاه ها از انجام تحقیقات 
طبقه بندی شده و استخدام های نظامی در پردیس های خود خودداری کنند. 
تظاهرات هزاران نفر از کارمندان گوگل در سال 2018 به طور موفقیت آمیزی 
مانع از امضای قرارداد ارائه خدمات ابری این شرکت با پنتاگون شد. استراتژی ها 
و دس��تور العمل های این غول جس��ت وجوی اینترنتی برای پروژه های هوش 
مصنوعی خود، به وضوح از انجام کارهای مرتبط با تولید س��الح و تجهیزات 

نظامی جلوگیری می کند.
حاال دو نیرو، پائولو آلتو و بقیه دره تکنولوژی را به پنتاگون نزدیک تر می کنند؛ 
نیروی اول، افزایش خطرات ژئوپلیتیک است که حتی پیش از حمله روسیه 
به اوکراین هم هش��دار وقوع جنگ های ب��زرگ را به غرب می داد و به دنبال 
گسترش احساس ناامنی ناشی از آن، بودجه دفاعی کشورها افزایش یافت. این 
نگرانی ها باعث شد بودجه نظامی کشورها برای نخستین بار در سال 2021 به 
 )Citigroup( »2 تریلیون دالر افزایش پیدا کند. بانک بزرگ »سیتی گروپ
تخمین می زند که 2 درصد از تولید ناخالص داخلی کش��ورهای عضو پیمان 
ناتو، از صرف ش��دن برای اه��داف کم اهمیت به زمین عملیات��ی این اتحاد 
سرازیر شود. این میزان عمدتا در بازار جهانی محصوالت دفاعی شرکت های 
تکنولوژی آمریکایی صرف خواهد شد.  کریستین براس، مدیر استراتژی شرکت 
تولیدکننده سیستم های دفاعی و ضدپهپادی »آندوریل« )Anduril( می گوید 
که ش��رکتش به دنبال متحدان آمریکاست تا بتواند رشد خوبی در این بازار 
داشته باشد. از زمان آغاز جنگ در اوکراین، بسیاری از وزرای دفاع کشورهای 
اروپایی تمایل خود  به استفاده از سرویس های تحلیل داده شرکت پاالنتیر را 
ابراز کرده اند. نیروی دومی که دره تکنولوژی را به پنتاگون نزدیک تر می کند، 
تکنولوژی است که در حال تغییر جنگ افزارهای قرن بیست ویکم است. رایانش 
و به طور خاص، هوش مصنوعی در حال یافتن راهی در صنایع جنگ افزارسازی 
و سیستم های فرمان و کنترل است که آنها را به یکدیگر مرتبط و متحد کند. 
به همین دلیل، پنتاگون به دنبال قراردادهایی فراتر از قراردادهای معمول خود  
در زمین بازی سیلیکون ولی است که ابزارهای یادگیری ماشینی ارائه شده در 
ش��رکت های آن می توانند غول های نظامی و دفاعی را قدرتمندتر از گذشته 
 کنند. شرکت مایکروسافت در سال گذشته یک قرارداد 22 میلیارد دالری با 
ارتش آمریکا برای فروش هدست های واقعیت افزوده هولولنز تا 10 سال آینده 
امضا کرد تا به آنها برای شبیه سازی تاکتیک های جنگی و آموزش نیروهای 
نظامی کمک کند. این غول نرم افزاری همچنین با هدف تجمیع منابع داده از 
بخش های مختلف میدان جنگ، به توسعه یک سیستم مدیریت جنگی برای 
نیروی هوایی آمریکا هم کمک می کند. شرکت آلفابت نیز در ماه ژوئن از یک 
ابزار جدید به نام بخش عمومی گوگل )Google Public Sector( رونمایی 
کرد که به کمک آن می تواند با شرکت های دیگر بر سر قراردادهای وزارت دفاع 

برای تجهیز شبکه های جنگ افزاری رقابت کند.
حاال انتظار می رود که آینده صنایع جنگی به سمت »نرم افزار در اولویت« 
پیش برود و این می تواند عالوه بر غول های نرم افزاری، برای شرکت های کوچک 
توسعه دهنده نرم افزار هم خبر خوبی باشد. با این اوصاف احتماال در سال های 
آینده نیاز شرکت های دفاعی و نظامی به ابزارهای ذخیره سازی ابری، دیتابیس، 
اپلیکیشن ها، ابزارهای ادمین و لجستیک رشد چشمگیری خواهد یافت و این 
به معنای ایجاد بازاری بزرگ و عرصه رقابتی جدید برای ش��رکت هایی نظیر 

آلفابت، آمازون، مایکروسافت و اوراکل است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت ام��روز: صندوق بین المللی پول از کاهش س��هم دالر در ذخایر 
ارزی بانک های مرکزی جهان به کمتر از 59 درصد خبر داد و کل ذخایر 
ارزی دنیا در پایان سال 2021 میالدی را 12920 میلیارد دالر اعالم کرد. 
بدین ترتیب، ذخایر ارزی جهان تا پایان سال گذشته میالدی، 92 میلیارد 
دالر آب رفته اس��ت. نکته جالب آنکه کاهش نقش دالر آمریکا در ذخایر 
ارزی جهان، با افزایش نقش س��ایر ارزهای ذخیره سنتی یعنی یورو، ین و 
پوند همراه نبوده است. هرچند تا حدودی سهم یوان چین در ذخایر ارزی 
افزایش یافته، اما این رقم تنها معادل یک چهارم کل سهم از دست رفته 
دالر آمریکا در س��ال های اخیر اس��ت. طبق داده های صندوق بین المللی 
پول در پایان س��ال 2021، تنها یک کش��ور یعنی روسیه تقریبا یک سوم 
کل ذخایر ارزی یوان در جهان را به خود اختصاص داده اس��ت. در سمت 
مقابل، پول های ملی اقتصادهای کوچک تر که به طور سنتی جایگاه مهمی 
در ذخایر ارزی نداش��ته اند مثل دالرهای استرالیا و کانادا و کرون سوئیس 
س��ه چهارم سهم از دست رفته دالر آمریکا در ذخایر ارزی جهان را از آن 
خود کرده اند. ذخایر ارزی باکیفیت برای بانک های مرکزی و نهادهای پولی 
بین المللی اهمیت حیاتی دارد. زمانی که منابع ارزی اس��تاندارد در اختیار 
ارگان پولی باشد، فارغ از نظام ارزی حاکم بر این نهاد، تنظیم، تثبیت یا هر 
سیاست پولی الزم دیگری با استفاده از ذخایر امکان پذیر خواهد بود. اینکه 
چرا بانک های مرکزی جهان ارز ذخیره می کنند، به کاربردهای هفت گانه 
ذخایر ارزی برمی گردد که از جمله آنها، تثبیت نرخ ارز، تنظیم نرخ شناور، 
کنترل حجم نقدینگی و تورم، توان جذب س��رمایه  خارجی، توانایی ادای 

تعهدات، تامین مالی بخش  خصوصی و سود ناشی از تنوع دارایی هاست.
ترکیب جدید ذخایر ارزی جهان

صن��دوق بین المللی پول از کاهش س��هم دالر در ذخایر ارزی جهان به 
کمتر از 59 درصد خبر داد. به گفته این نهاد بین المللی، کل ذخایر ارزی 
دنیا در پایان س��ال 2021 بالغ بر 12920 میلیارد دالر بوده که نسبت به 
سه ماه قبل از آن، 92 میلیارد دالر کاهش را نشان می دهد. میزان ذخایر 
ارزی جهان در پایان س��ه ماهه سوم س��ال 2021 حدود 12828 میلیارد 
دالر اعالم ش��ده بود. دالر با س��هم 58.8 درصد، یورو با 20.5 درصد و ین 

ژاپن با 5.5 درصد، ارزهای برتر سبد ذخایر ارزی جهان هستند.
صندوق بین المللی پول در تحلیلی از جایگاه دالر در میان ذخایر ارزی 

جهان نوشت: دالر آمریکا از مدت ها نقشی مهم در بازارهای جهانی داشته 
اس��ت. اگرچه طی دو دهه گذشته سهم اقتصاد آمریکا از تولید جهانی رو 
به کاهش گذاشته، اما نقش دالر در بازارهای جهانی همچنان پیشرو بوده 
و هس��ت. باید گفت که نقش و حضور دالر آمریکا در تجارت، بدهی های 
بین المللی و دیون غیربانکی به هیچ وجه تناس��بی با س��هم این کشور از 
تجارت، اوراق قرضه و بدهی های بین المللی ندارد. در عین حال، بانک های 
مرکزی جهان نس��بت به گذش��ته دالر کمتری را در ترکیب ذخایر ارزی 

خود نگهداری می کنند.
آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد در سه  ماهه چهارم سال 
2021، سهم دالر از ذخایر ارزی جهان به کمتر از 59 درصد رسیده است. 
این روند در دو دهه گذش��ته همواره کاهش��ی بوده اس��ت. به عنوان یک 
نمونه خوب از کاهش س��هم دالر در ذخای��ر ارزی جهان می توان به رژیم 
صهیونیس��تی که روابط نزدیکی با آمریکا دارد، اش��اره کرد. بانک مرکزی 
رژیم صهیونیستی، اس��تراتژی جدیدی را برای ذخایر ارزی 200 میلیارد 
دالری خود تدوین کرده که براساس آن از ابتدای سال 2022، سهم دالر 
آمریکا در این ذخایر را کاهش داده و سهم بیشتری به دالر استرالیا، دالر 
کان��ادا، یوان چین و ین ژاپن داده اس��ت. به گزارش ایرنا، همچنان که در 
یکی از گزارش های اخیر صندوق بین المللی پول آمده است، کاهش نقش 
دالر آمری��کا در ذخایر ارزی جهان با افزایش نقش س��ایر ارزهای ذخیره 
سنتی یعنی یورو، ین و پوند همراه نبوده است. به عالوه اگرچه تا حدودی 
سهم یوان چین در ذخایر ارزی افزایش یافته است، اما این رقم تنها معادل 
یک چهارم کل س��هم از دس��ت رفته دالر آمریکا طی سال های اخیر بوده 
اس��ت. داده های صندوق بین المللی پول همچنین نش��ان می دهد که در 
پایان سال 2021 تنها یک کشور یعنی روسیه تقریبا یک سوم کل ذخایر 
ارزی ی��وان در جهان را به خود اختصاص داده اس��ت. در مقابل، پول های 
ملی اقتصادهای کوچک تر که به طور سنتی جایگاه مهمی در ذخایر ارزی 
نداشته اند مثل دالرهای استرالیا و کانادا، کرون سوئیس و وون کره جنوبی 
س��ه چهارم سهم از دس��ت رفته دالر آمریکا در ذخایر ارزی جهان را از آن 

خود کرده اند.
افت ۹2 میلیاردی ذخایر ارزی

چ��را چنین اتفاقی افتاده اس��ت؟ چرا ش��اهد ورود ارزه��ای جدید در 

ترکی��ب ذخایر ارزی جهان هس��تیم؟ دلیل اول این اس��ت که این ارزها، 
بازدهی بیش��تر و بی ثباتی کمتری داش��ته اند. چنی��ن خصوصیاتی برای 
بانک های مرکزی بس��یار جذاب و اغواکننده اس��ت. تکنولوژی های مالی 
جدید مثل سیس��تم های مدیریت خودکار نقدینگ��ی، تجارت با پول های 
ملی اقتصادهای کوچک تر را آسان تر و ارزان تر ساخته است. برخی از این 
اقتصادها، قراردادهای مبادله پایاپای با فدرال رزرو آمریکا دارند که این پیام 
را مخابره می کند ک��ه ارزهای ملی آنها ارزش خود در برابر دالر آمریکا را 
حفظ می کنند. البته اهمیت این عامل را می توان زیر س��ؤال برد. برخالف 
تص��ور، ارزهای جدیدی که به ترکیب ذخایر ارزی جهان اضافه ش��ده اند، 
نوس��ان زیادی دارن��د. این ارزها در مقابل دالر آمریکا بس��یار باال و پایین 
می ش��وند. منتش��رکنندگان این ارزها به ندرت برای حفظ ارزش آنها به 

قراردادهای مبادله پایاپای با فدرال رزرو متوسل شده اند.
دلیل قابل قبول تر آن اس��ت که این ارزهای جدید و غیرس��نتی توسط 
کش��ورهایی منتش��ر می شوند که حس��اب های س��رمایه ای باز دارند و از 
سیاس��ت های باثبات و محکمی برخوردارند. آنچه بانک های مرکزی را به 
وارد ک��ردن یک ارز جدید در ترکیب ذخایر ارزی خود وا می دارد، نه تنها 
وزنه اقتصادی و عمق مالی کش��ور دارنده آن ارز بلکه شفاف و پیش بینی 
پذیر بودن سیاست های آن کشور است. به عبارت دیگر، ثبات در اقتصاد و 
تصمیمات سیاسی برای پذیرفته شدن یک ارز در سطح بین المللی بسیار 
حائز اهمیت اس��ت. دارندگان ذخایر ارزی به س��مت ارزهایی میل دارند 
که دولت های شان به حکومت داری خوب، ثبات اقتصادی و وضعیت مالی 

سالم مشهورند.
طبق گزارش صندوق بین المللی پول، ذخایر ارزی جهان تا پایان س��ال 
2021 به حدود 12920 میلیارد دالر رسیده که نسبت به سه ماه قبل از 
آن، 92 میلیارد دالر کاهش داشته است. این میزان در پایان سه ماهه سوم 
سال 2021 بالغ بر 12828 میلیارد دالر گزارش شده بود. همچنین سهم 
دالر آمریکا از کل ذخایر ارزی جهان در پایان سال گذشته میالدی بالغ بر 
58.8 درصد بوده است. یورو با سهم 20.5 درصدی و ین ژاپن با سهم 5.5 
درصدی به ترتیب دومین و سومین ارز در ذخایر ارزی جهان هستند. سهم 
پوند انگلیس در ذخایر ارزی جهان نیز 4.8 درصد، یوان چین 2.8 درصد، 

دالر کانادا 2.3 درصد و دالر استرالیا 1.8 درصد است.

ذخایر ارزی جهان ۹2 میلیارد دالر آب رفت

7 غول ارزی جهان

رئی��س کل بانک مرک��زی، دریافت بی��ش از یک ضام��ن معتبر برای 
پرداخت تس��هیالت را برخالف قانون بودجه امسال دانست و وام ازدواج و 
فرزندآوری را اولویت تسهیالتی بانک ها خواند. علی صالح آبادی همچنین 
از اجرای آزمایش��ی »ریال دیجیتال« در ش��هریورماه خبر داد. او در یک 
برنامه تلویزیونی به آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت ازدواج، فرزندآوری 
و دانش بنیان ها پرداخت و مانده تسهیالت شرکت های دانش بنیان تا پایان 
تیرماه را 79 هزار میلیارد تومان اعالم کرد. به گفته وی، این میزان نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 30 درصد بیشتر شده است. همچنین به 1715 
ش��رکت دانش بنیان تسهیالت )27 هزار میلیارد تومان( پرداخت شده که 

نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از 80 درصد رشد داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت ازدواج 
و فرزن��دآوری نیز گفت: از ابتدای س��ال تا پایان تیرم��اه 343 هزار فقره 
تس��هیالت ازدواج به مبلغ 47 هزار میلیارد تومان در کشور پرداخت شده 
اس��ت. تس��هیالت فرزندآوری نیز 241 هزار فقره به مبلغ 9600 میلیارد 

تومان پرداخت شده که روند بسیار خوبی است.
صالح آبادی همچنین درباره وضعی��ت رمزارزها توضیحاتی داد و افزود: 
هنوز کش��ورهای مختلف دنیا رمزارزها را به رس��میت نش��ناخته اند و در 
برخی کشورها نیز مثل چین ممنوع است. سال 1399 دولت آیین نامه ای 
را تصوی��ب کرد تا کس��انی که مجوز قانون��ی دریافت می کنن��د، رمزارز 
استخراج و برای واردات استفاده کنند. در واقع، خرید و فروش )مبادله( و 
س��رمایه گذاری رمزارزها ممنوع است، اما استخراج و استفاده برای واردات 
کاال ممکن شده است. مقرراتی آماده کردیم تا با هماهنگی وزارت صمت 
از رمزارزها برای واردات بهره برداری شود که هفته آینده اعالم خواهد شد.
او با بیان اینکه نوسانات بازار رمزارزها زیاد است و باید به آن توجه شود، 
گفت: »رمز ریال« یا »ریال دیجیتال« جایگزین اس��کناس ریال اس��ت و 
کارهای آن انجام شده است. ریال دیجیتال طبق وعده به صورت آزمایشی 
در ش��هریورماه اجرایی می ش��ود. در چین نیز چنین اقدامی مشابه انجام 
ش��ده و 75 میلیون نفر از »یوآن دیجیتال« اس��تفاده می کنند. ناشر ریال 
دیجیتال، بانک مرکزی اس��ت و مردم می توانند به جای اس��کناس از آن 

استفاده کنند.

وی با تاکید ب��ر اینکه کارتخوان بدون پرونده مالیاتی نداریم، ادامه داد: 
قانون پایانه های فروش��گاهی بیش از دو سال است که در مجلس تصویب 
ش��ده، روی زمین مانده بود و اتصال کارتخوان ها به سامانه مالیاتی برقرار 
نش��ده بود. در دولت سیزدهم این کار شروع شد و االن بیش از 8میلیون 
کارت خوان ساماندهی شد و این پروژه به اتمام رسید. اکنون کارتخوانی که 
پرونده مالیاتی نداش��ته باشد، در کشور وجود ندارد. در راستای حکمرانی 
ریال و ش��فافیت اقتصادی، ساماندهی کارتخوان ها اقدام بسیار بزرگی بود 

که خوشبختانه به سرانجام رسید.
رئیس کل بانک مرکزی س��پس به نقش نفت در بودجه اش��اره کرد و 
گفت: متاسفانه در طول سالیان متمادی اقتصاد ایران نفتی بوده و دولت ها 
عموما از درآمدهای نفتی استفاده می کردند و نقش مالیات در بودجه دولت 
کمرنگ بود. در نظام اقتصادی س��الم باید درآمد اصلی دولت، درآمدهای 
مالیاتی باشد. مقام معظم رهبری نیز از 30 سال قبل همواره به جدا کردن 
نفت از بودجه و افزایش درآمدهای غیرنفتی تاکید داش��ته اند. باید نسبت 
درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت افزایش پیدا کند که نیاز به زیرساخت 
دارد و بخش��ی از این زیرساخت ها بانکی، فناوری محور یا قانونی است. به 
عنوان مثال، طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس مطرح است، یا 
اقداماتی مثل اجرای پایانه های فروشگاهی که از فرارهای مالیاتی جلوگیری 
می کند. هرچه شفافیت بیشتر باشد، نه در حق دولت ظلم می شود و نه در 
حق مودی مالیاتی؛ چراکه محاسبه درآمدها دقیق خواهد شد. با این قبیل 

اقدامات می توانیم نقش نفت در بودجه کشور را کمرنگ کنیم.
صالح آبادی در ادامه به رش��د 80 درصدی تامی��ن ارز برای واردات کاال 
اشاره کرد و افزود: سرمایه گذاری ها در صنایع نفت و گاز امروز با یک دهه 
گذشته قابل قیاس نیست و درآمدهای ارزی کشور نیز با وجود تحریم ها به 
مراتب بسیار بهتر از گذشته شده است. تا پایان تیرماه بیش از 14 میلیارد 
دالر تامین ارز برای واردات کاالها در س��امانه نیما انجام شده که بیش از 

80 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.
او درباره افش��ای اس��امی ابربدهکاران بانکی نیز اضافه ک��رد: این اقدام 
موجب شد تا در وصول مطالبات اقدامات موثر و قابل توجهی انجام شود. 
اگر یک ش��رکت تولیدکننده دالیل موجه داشته باشد بانک ها همراهی و 

کمک می کنند اما کس��انی که اینگونه نیس��تند و بدهی خود را پرداخت 
نمی کنند با آنها برخورد می شود. به گفته وی، خالص دارایی های خارجی 
که در پایه پولی اثرگذار است تا پایان تیرماه نسبت به سال گذشته منفی 
بوده اس��ت؛ یعنی هر ارزی که از دولت گرفته ایم به فروش رسیده و ریال 
جمع ش��ده اس��ت. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در وضعیت مناسبی 
اس��ت و دولت حداقل استفاده را )نزدیک به صفر( از تنخواه داشته است. 
اوراق منتشرش��ده دولت نیز می تواند در پایه پولی موثر باش��د، این بخش 
هم به خوبی کنترل ش��ده اس��ت. همچنین بانک مرکزی از ابتدای سال 
تاکن��ون 30 همت اوراق دولتی واگذار ک��رده و ریال را از بازار جمع کرده 
اس��ت. از طرفی بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز که در پایه پولی موثر 

است، کنترل شده است.

رئیس کل بانک مرکزی:

»ریال دیجیتال« در شهریور می آید

بانکنامه

دالر به سطح کمتر از 31 هزار تومان رسید
ریزش قیمت ها در بازار سکه و طال

قیمت س��که در هفته گذشته به دلیل کاهش سطح دادوستدها و 
اف��ت نرخ ارز و علی رغم افزایش قیمت  طال در بازارهای جهانی که 
مجددا اونس طال را در آس��تانه 1800 دالر قرار داد، کاهش یافت. 

حباب سکه نیز در این هفته کمتر شد.
محمد کش��تی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره 
وضعیت بازار سکه و طال در هفته سوم مردادماه به ایسنا، توضیح داد: 
در هفته ای که گذشت، قیمت اونس جهانی طال همچنان رو به افزایش 
بود که دلیل آن، برخوردهای سیاسی و منطقه ای خاور دور و همچنین 
مس��ائل اقتصادی جهانی بود که مجددا قیمت جهانی طال را با س��یر 
صعودی همراه کرد. قیمت هر اونس طال در این هفته به طور متوسط 
19 دالر افزایش یافت و در پایان معامالت روز پنجشنبه به 1796 دالر 
رس��ید. پیش بینی بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی این است 
که با توجه به تحوالت سیاس��ی جهانی، باز هم قیمت اونس جهانی به 
ب��االی 1800 دالر صعود خواهد کرد. از س��وی دیگر، در بازار داخلی 
س��که و طال و برخالف افزایش قیمت های جهانی، در این هفته شاهد 
کاهش نرخ ارز )به دلیل ازسرگیری مذاکرات وین( بودیم، چنانکه نرخ 
ارز به طور میانگین 800 تا 1000 تومان با کاهش همراه ش��د و دالر 
در کانال 30 هزار تومان قرار گرفت. به گفته کشتی آرای، در حالی که 
اوایل هفته گذشته هر دالر در محدوده 32 هزار تومان قرار داشت، این 
رقم در پایان دادوس��تدهای هفته به زیر 31 هزار تومان رس��ید. بدین 
ترتیب، کاهش قیمت ارز منجر به کاهش قیمت ها در بازار سکه و طال 
ش��د. همچنین با توجه به کاهش س��طح دادوستدها و تقاضا در هفته 
نیمه تعطیل س��وم مردادماه، حباب س��که نیز کاهش یافت. او با بیان 
اینکه س��که 250 هزار تومان و هر گرم طال 12 هزار و 500 تومان در 
این هفته ارزان تر شدند، افزود: در پایان معامالت هفته گذشته، قیمت 
سکه طرح قدیم 14 میلیون و 100 هزار تومان بود که به طور متوسط 
50 هزار تومان کاهش قیمت داشت. سکه طرح جدید نیز با 250 هزار 
تومان کاهش به نسبت ابتدای هفته به 14 میلیون و 700 هزار تومان 
رسید. نیم س��که با 50 هزار تومان کاهش هفتگی در آخرین معامالت 
روز پنجش��نبه 8 میلی��ون و 150 هزار تومان و ربع س��که با 30 هزار 
توم��ان کاهش هفتگی 5 میلیون و 170 ه��زار تومان قیمت خوردند. 
سکه های یک گرمی بانک مرکزی نیز با 20 هزار تومان کاهش نسبت 
به ابتدای هفته، 3میلیون و 80 هزار تومان تعیین قیمت ش��د. قیمت 
هر مثقال طال آب ش��ده نیز با توجه به نوسانات قیمت اونس جهانی و 
نرخ ارز به طور متوس��ط 60 هزار تومان کاهش یافت و به 5 میلیون و 
890 هزار تومان رسید. هر گرم طالی 18 عیار هم با 12 هزار و 500 
توم��ان کاهش در آخرین معامالت روز پنجش��نبه یک میلیون و 360 
هزار تومان به ازای هر گرم دادوس��تد ش��د. نایب رئیس اتحادیه طال و 
جواهر تهران در انتها خاطرنش��ان کرد: حباب سکه به طور متوسط در 
هفته س��وم مردادماه 220 هزار توم��ان کاهش یافت و به یک میلیون 
و 250 هزار تومان رس��ید )حباب سکه(. انواع قطعات سکه نیز در این 
هفته با کاهش حباب همراه شدند. با توجه به تحوالت سیاسی )به ویژه 
بح��ران چین و آمریکا و تایوان( به نظر می رس��د ب��ا ادامه روند مثبت 
مذاک��رات مطابق صحبت ها و همچنی��ن افزایش عرضه ارز به بازار که 
منجر به کاهش ثبات و حتی کاهش نرخ ارز آزاد ش��ده است، افزایش 
قیمت سکه و طال دور از انتظار باشد؛ چراکه با توجه به وضعیت اقتصاد 
داخلی و افزایش ارزش ریال، شرایط مثبت و مساعد است و سبب شده 
این روزها نه تنها ش��اهد افزایش قیمت ها نباشیم بلکه قیمت ها کاهش 

هم داشته باشند.

برای سومین بار در 3 هفته اخیر
سود بین بانکی باز هم پایین آمد  

برای س��ومین بار در طول 20 روز اخیر، نرخ س��ود بین بانکی با 
کاهش 0.5 واحد درصدی به 20.59 درصد رس��ید. سود بین بانکی 
ک��ه به عن��وان یکی از انواع نرخ های بهره در ب��ازار پول به نرخ های 
س��ود یا بهره در س��ایر بازارها جهت می دهد، در واقع قیمت ذخایر 
بانک هاس��ت و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه مدت اعم از 
روزانه یا هفتگی، دچار کس��ری ذخایر می شوند، از سایر بانک ها در 
بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می کنند. این نرخ پس 
از رس��یدن به 21.31 درصد یعنی س��قف س��ال 1401 در روز 30 
تیرماه، در 20 روز گذشته روند نزولی داشته و این سومین بار است 
که ش��اهد کاهش نرخ سود بین بانکی هستیم. در حال حاضر، نرخ 
س��ود بین بانکی به رقم 20.59 درصد رس��یده و طبق گفته رئیس 

سازمان بورس، به کمتر از این هم می رسد.
پی��ش از این، افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی و رس��یدن آن 
به س��طح 21.31 درصد، صدای مخالفت بورس بازان را بلند کرد و 
در پایان جلس��ه با بانکی ها، روند کاهش��ی آن آغاز شد. فعاالن بازار 
س��رمایه، افزایش نرخ س��ود بین بانکی را بر روند منفی این بازار و 
خروج س��رمایه از آن تاثیرگذار می دانند؛ در حالی که کارشناس��ان 
پول��ی و بانکی معتقدند این نرخ  تاثیری بر تحوالت ش��اخص بورس 
ندارد و روند افزایش��ی این نرخ در ماه های اخیر نیز ناش��ی از فشار 

تورمی بوده و نه سیاست های ضدتورمی.
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بهای برق مصرفی مراکز استخراج رمزارز چقدر است؟
جغرافیای استانی استخراج رمزارز

بررس��ی ها نشان می دهد با احتس��اب مناطق آزاد تا سال 1400، تعداد 
56 مرکز استخراج رمزارز در کشور مجوز فعالیت دریافت کرده اند که توان 
موردنیاز آنها 400 مگاوات اس��ت و در عین حال براس��اس آخرین مصوبه 
وزارت نیرو، بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها 

برابر با 16 هزار و 574 ریال است.
به گزارش ایس��نا، ارزش باالی بیت کوین موجب ش��ده اس��ت که افراد 
زیادی در سراس��ر جهان وارد رقابت برای اس��تخراج آن شوند و در نتیجه 
اگر ش��خصی با یک رایانه س��اده و به تنهایی قصد استخراج بیت کوین را 
داشته باشد، شانس بسیار اندکی برای موفقیت خواهد داشت، بنابراین افراد 
متکثر با نصب نرم افزارهای اش��تراک گذاری توان پردازش��ی رایانه، شانس 
خود را برای موفقیت در کسب بیت کوین افزایش می دهند. طبق تخمین 
مرکز نظام مالی جایگزین دانش��گاه کمبریج، حداکثر انرژی مصرفی شش 
رمزارز برتر در نیمه نوامبر سال 2018 حداقل 52 و حداکثر 111 میلیارد 
کیلووات س��اعت در س��ال بوده است. در س��ال قبل از آن حداقل مصرف 
انرژی 18 و حداکثر 42 میلیارد کیلووات س��اعت در س��ال بوده؛ یعنی در 
یک سال مصرف برق رمزارزها حدود سه برابر شده بود. البته بعضی اوقات 
ب��ا کاهش قیمت رمزارزها، میزان مصرف برق اس��تخراج نیز کاهش یافته 
و افزایش میزان مصرف برق موضوعی قطعی نیس��ت. اما در س��ال 2021 
مصرف سالیانه شبکه بیت کوین به 115 میلیارد کیلووات ساعت در سال 

رسیده است.
سهم ایران از استخراج رمزارزها نیز در طی دو سال از 2درصد در مهرماه 
1398 به 3درصد در مردادماه 1400 رس��ید. حداکثر س��هم ایران از بازار 
جهانی طبق تخمین مرکز وابسته به دانشگاه کمبریج، 5درصد بوده است. 
نکته قابل توجه این اس��ت که در فصل تابس��تان 1400 که طبق دستور 
ریاس��ت جمهوری وقت، اس��تخراج رمزارز ممنوع اعالم شد، سهم ایران از 
بازار جهانی استخراج یک درصد افزایش نشان می دهد. این موضوع احتماال 
به اجرای ممنوعیت استخراج در کشور چین در کنار کاهش ارزش رمزارز 
بیت کوین و در نتیجه کاهش اقبال به استخراج رمزارز در مناطقی که تعرفه 

برق در آنها باالتر است، برمی گردد.
برای بررس��ی وضعیت اس��تخراج رمزارز در اس��تان های مختلف ایران 
می توان از آمار پروانه های بهره برداری و جوازهای تأس��یس صادرشده در 
کش��ور استفاده کرد که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به این آمار 
پرداخته است. طبق ارزیابی نهاد پژوهشی مجلس، تا سال 1400 برای 44 
واحد اس��تخراج رمزارز در کش��ورمان پروانه بهره برداری صادر شده است. 
بیشتر پروانه های بهره برداری در استان سمنان صادر شده است. استان های 
البرز و گلستان هم در رتبه دوم قرار دارند و استان های آذربایجان شرقی، 
زنجان، قزوین، مازندران و یزد نیز هر کدام سه پروانه بهره برداری در اختیار 
دارند. با احتس��اب مناطق آزاد تا س��ال 1400، تعداد 56 مرکز استخراج 
رمزارز در کشور مجوز فعالیت دریافت کرده اند که توان مورد نیاز آنها 400 
مگاوات اس��ت. فعالیت این مراکز تا پایان فصل تابستان 1400، غیرمجاز 

بوده و با پایدار شدن شرایط تأمین برق مجاز شده است.
براس��اس آخرین مصوبه وزارت نیرو در تاری��خ 16 فروردین ماه 1400، 
بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها برابر با 16 
هزار و 574 ریال است. این نرخ براساس متوسط بهای صادراتی برق و نرخ 
تس��عیر سامانه نیما محاسبه شده اس��ت و باید هر سه ماه یک بار توسط 
شرکت توانیر اصالح و به روزرسانی شود. طبق مصوبه مذکور، برای مدیریت 
مصرف برق، استفاده از انرژی برق شبکه برای استخراج رمزارز در اوقات اوج 
بحرانی ممنوع است. در اوقات محدودیت دار تعرفه برق مصرفی با ضریب 2 
و در اوقات عادی تعرفه برق مصرفی با ضریب 0.5 )یا نصف قیمت معادل 
کیلووات س��اعتی 828 تومان( محاسبه می شود. آمارهای مربوط به جواز 
تأسیس می تواند تصویری از آینده استخراج رمزارزها نمایان کند. تا سال 
1400 تعداد 2788 جواز تأسیس از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
صادر شده است؛ یعنی بیش از 63 برابر تعداد پروانه های تأسیس صادرشده 
تقاضای رسمی برای ایجاد واحد استخراج رمزارز وجود دارد. استان زنجان 
با 313 جواز تأسیس در رتبه اول قرار دارد و پس از آن استان های فارس، 
آذربایجان غربی، مازندران، سمنان و خوزستان در مراتب بعدی قرار دارند. 
در صورت تعیین طبقه بندی مناطق سردس��یر از سوی هیأت وزیران، این 
امکان به  وجود می آمد که مجوزها فقط در مناطق سردس��یر صادر شوند 
که برق به  صورت بهینه برای اس��تخراج رمزارزها استفاده شود. از ابتدای 
شروع طرح برخورد با استخراج کنندگان بدون مجوز در سال 1399 تا سال 
1400، مجموع کشف و شناسایی دستگاه های غیرمجاز استخراج رمزارز به 
عدد 221 هزار و 163 دس��تگاه رسیده که طبق گزارش وزارت نیرو، توان 

مصرفی آنها معادل 621 مگاوات بوده است.

خبرنــامه

فرصت امروز: پس از آنکه شاخص کل بورس تهران در روز نیمه تعطیل 
ابتدای هفته گذش��ته و برخ��الف روند روزهای قبل به رش��د قابل توجه 
11 ه��زار واحدی رس��ید و به نیمه کانال یک میلی��ون و 400 هزار واحد 
نزدیک ش��د، این روند مثبت در معامالت روز سه ش��نبه با افزایش بیش 
از 3 هزار واحدی ادامه یافت تا با عبور دماس��نج اصلی تاالر شیش��ه ای از 
نیم��ه کانال 1.4 میلیون واحدی، اندک��ی از حجم اما و اگرهای معامالتی 
بورس بازان کاسته شده باشد. هرچند شاخص کل بورس در پایان معامالت 
روز چهارش��نبه با افت مش��ابه 3 هزار واحدی مواجه شد، با این وجود در 
مجموع معامالت هفته معادل 0.66 درصد افزایش ارتفاع داد تا ش��اخص 
هفتگی بورس س��بزپوش بماند. همچنین شاخص کل هم وزن به بازدهی 
1.44 درصدی رس��ید. شاخص کل فرابورس نیز به روند صعودی خود در 
ای��ن هفت��ه ادامه داد و با ثبت بازدهی 1.5 درصدی در س��طح 19 هزار و 

100 واحد ایستاد.
در جری��ان معامالت این هفته، از مجم��وع 633 نمادی که در بازارهای 
بورس و فرابورس مورد دادوستد قرار گرفتند، 350 نماد )حدود 55 درصد( 
ب��ا افزایش قیمت و 283 نم��اد )حدود 45 درصد( با کاهش قیمت مواجه 
شدند. براساس آمارها از تعداد نمادهای مثبت 82 نماد تا یک درصد، 203 
نم��اد از ی��ک تا 5 درصد و 65 نماد نیز بیش از 5 درصد رش��د را به ثبت 
رس��اندند. همچنین در بین نماد هایی که کاهش قیمت داشتند، 85 نماد 
کمت��ر از یک درصد، 171 نماد کمت��ر از 5 درصد و تنها 27 نماد کاهش 
قیمت بیش��تر از 5 درصد را تجربه کردند. بدین ترتیب در پایان معامالت 
هفته گذشته و در سالروز ریزش بزرگ در مرداد دو سال قبل، 55 درصد 

نمادهای بازار سرمایه سبزپوش شدند.
دومین سالروز ریزش بورس

هفته گذشته دومین س��الروز آغاز ریزش بزرگ بازار سرمایه بود و طی 
دو س��الی که از این رویداد می گذرد، تبعات منفی آن همچنان گریبانگیر 
س��هامداران و بورس بازان است. در واقع، برای کسانی که با رویاهای بسیار 
و به واسطه همه گیری بورسی از چند سال پیش وارد بازار سرمایه شدند، 
بیس��تم مردادماه 1399، روزی تلخ و تاریخی محسوب می شود؛ روزی که 
سقوط شاخص بورس – در دولت دوازدهم - کلید خورد و می توان گفت 
که این وضعیت نزولی متاسفانه تا همین امروز نیز ادامه داشته و دارد. نکته 
جالب آنکه بیس��تم مردادماه در ش��رایطی به عنوان روزی تلخ در حافظه 
بورس بازان ماندگار ش��د که روز نوزدهم مردادم��اه رویایی ترین روز تاریخ 
س��رمایه ایران به شمار می رود؛ روزی که شاخص کل بورس تهران به قله 
2 میلیون و 100 هزار واحدی رسید، اما همچون کوه یخی که ناگهان آب 
رفته باشد، در کمتر از یک روز افت شدیدی را آغاز کرد و فقط طی سه ماه 

بیش از 42 درصد افت کرد. اگرچه ش��اخص کل بورس از آن دوره به بعد 
در برخی مقاطع با برخی صعودهای کوچک و دوره ای مواجه ش��ده است، 
اما آمار ها نش��ان می دهد که بازار س��رمایه در همه این مدت در رکودی 
فرسایشی قرار داشته و نماگر اصلی تاالر شیشه ای هرگز نتوانسته همچون 
سال 1399 با صعود های بزرگی مواجه شده و حتی به سقف قله تاریخی 
خود نزدیک شود. براساس آمارها، شاخص کل بورس در دو سال گذشته با 
وجود برخی رشد های مقطعی به  طور میانگین بیش از 30 درصد افت را به 
ثبت رسانده است، اما مقایسه آماری میزان تورم و رشد قیمت ها در سایر 
بازار ها نشان می دهد که میزان زیان سهامداران به  مراتب فراتر از میانگین 
افت ش��اخص بورس است. تحلیلگران و کارشناس��ان، عوامل مختلفی را 
در ن��زول دو س��اله بورس تهران دخیل می  دانند، ام��ا به زعم آنها، یکی از 
مهمترین عوامل نزول شاخص های بورسی در دو سال گذشته همانا رشد 
افراطی ش��اخص ها در سال 1399 تحت تاثیر سیاست ها و تغییرات پولی 
دولت وقت بوده است؛ چراکه قیمت سهام شرکت ها به قدری افزایش یافته 
بود که سرمایه  گذاری در بورس، توجیه اقتصادی خود را از دست داده بود، 
ضمن اینکه طبق قواعد علوم مالی، ش��اخص های بورس بعد از هر رشدی 
نیاز به اصالح و تعدیل دارند و زمانی که رش��د ش��اخص بیش از حد باشد 
طبیعتا دوره نزول نیز عمیق تر و طوالنی تر خواهد شد. البته نوع مدیریت 
دولت وقت نیز در این میان، اثرگذار بود و اصال ش��روع ریزش بزرگ بازار 
س��رمایه با اختالف نظر دو وزارتخانه نفت و اقتصاد بر سر مدیریت دومین 
ETF دولتی یا همان صندوق پاالیش��ی یکم رقم خورد. هرچند که اغلب 
کارشناسان، دعوت همگانی دولت از مردم برای سرمایه گذاری در بورس را 

هم به عنوان یکی دیگر از اشتباهات فاحش دولت قلمداد می کنند.
چندضلعی ریزش بورس تهران

مطابق آمار ها در دوره اوج بازار در 19 مردادماه 1399 که ش��اخص کل 
بورس به س��قف تاریخی خود رسید، نس��بت قیمت به درآمد بازار سهام 
تا س��طح 40 مرتبه افزای��ش یافت؛ عددی باورنکردنی ک��ه در تاریخ نیم 

قرن فعالیت بورس س��ابقه نداشت؛ چراکه از زمان آغاز فعالیت بازار سهام 
در س��ال 1346 تا همین س��ال 1399، میانگین نسبت قیمت به درآمد 
بازار )که معیاری برای گران یا ارزان بودن قیمت س��هام شرکت هاس��ت( 
در محدوده 4.5 تا 7.5 مرتبه در نوس��ان بود و این نس��بت فقط در برخی 
مقاطع کوتاه مثال در سال 1392 توانسته بود از مرز 10 مرتبه تجاوز کند، 
اما وقوع برخی عوامل در دو س��ال قبل منجر به رشد غیرقابل باور قیمت 
سهام شرکت ها شد که ریشه آن در درجه نخست به رشد تورم و افزایش 
قیم��ت دالر و در درجه دوم به کاهش نرخ بهره و دعوت عمومی دولت از 

مردم برمی گشت.
قیمت دالر از ابتدای س��ال 1397 )که جرقه اولیه رشد بورس از همین 
برهه زده شد( تا پایان نیمه نخست سال 1399 با رشدی 610 درصدی از 
4500 تومان تا 32 هزار تومان رسید و تورم هم با جهش شدید مواجه شد. 
طبیعتا شاخص های بورس همگرایی زیادی با رشد قیمت دالر و تورم دارند 
و در دوره هایی که این دو نماگر با رشد مواجه می شوند، شاخص های بورس 
نیز صعود می  کنن��د؛ بنابراین می توان گفت که این دو مولفه محرک های 
اولیه رش��د بورس بودن��د. جالب آنکه تا زمانی که ب��ورس تحت تأثیر این 
دو عامل در حال رش��د بود، روندی طبیعی و نس��بتا مالیم داشت، ولی از 
زمانی که نرخ بهره کاهش یافت و دولتمردان ش��روع به دعوت همگانی از 
مردم کردند، ش��اخص های بورس به شکل انفجاری صعود کردند و زمینه 
نزول های بعدی نیز فراهم ش��د. طبق آمار ها، شاخص بورس از اسفندماه 
1398 ت��ا 19 مردادم��اه 1399 و در طول پنج ماه بیش از یک  میلیون  و 
600 هزار واحد رشد کرد و از محدوده 500 هزار واحد به سطح 2 میلیون 
 و 100 هزار واحد رسید. این میزان رشد افراطی که در تاریخ بورس ایران 
بی س��ابقه است، در ادامه با ریزشی سنگین مواجه شد و تا پایان معامالت 
هفته گذش��ته و همزمان با دومین سالروز این سرگیجه بورسی در سطح 
یک میلیون و 448 هزار واحد قرار گرفت؛ یعنی حدود 650 هزار واحد افت 

نسبت به روزهای اوج بورس تهران.

55 درصد نمادهای بازار سرمایه سبزپوش شدند
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نویسنده: علی آل علی

دنی��ای اطراف ما پر از المان هایی اس��ت که در یک چش��م به هم زدن 
حواس آدم را پرت می کند. شاید فکر کنید در حالت عادی ماجرا اینقدرها 
هم دراماتیک نیس��ت، اما کافی اس��ت یک کار مهم داشته باشید تا حتی 
کس��ل کننده ترین برنامه های تلویزیونی هم تبدیل به بهترین برنامه های 
اس��تعدادیابی شود. آن وقت اگر خیلی شانس بیاورید آخر شب عزم تان را 
برای سرهم بندی کارتان جمع خواهید کرد. وگرنه فردا صبح باید کلی عذر 

و بهانه بچگانه برای تاخیر در تحویل پروژه تان آماده کنید. 
وقتی صحبت از حفظ تمرکز در محل کار می شود، به طور کلی دو دسته 
نظرات مختلف پیش روی آدم قرار می گیرد. دس��ته نخس��ت آدم های به 
شدت واقع گرایی هستند که حواس پرتی را جزئی اساسی از زندگی روزمره 
لحاظ می کنند. از نظر آنها همانطور که یک تیرانداز در مسابقات المپیک 
ممکن با صدایی آرام حواس��ش پرت ش��ده و مدال طال را از دست بدهد، 
کارآفرینان هم اگر بدبیاری داش��ته باش��ند در کسری از ثانیه حواس شان 
پرت خواهد شد. آن وقت دیگر هیچ راهی به غیر از دعا برای بیرون پریدن 

عامل حواس پرتی از ذهن کارآفرینان وجود نخواهد داشت!
اگ��ر جواب باال برای حف��ظ تمرکز در محل کار بی نهای��ت واقع گرایانه 
محسوب می شود، در سوی دیگر این پیکان ایده آلیست های خشک قرار 
دارند؛ از آن دست آدم هایی که آنقدر کمال گرایانه فکر می کنند که حتی 
اطرافیان شان هم از دست شان در امان نیستند. شما را نمی دانم، ولی من 
که حوصله کار کردن در محیطی با یک کارآفرین س��خت گیر بابت ایزوله 
کردن تمام محیط و حفظ تمرکز را ندارم. اصال این طور وقت ها آدم بیشتر 

دلش می خواهد به چیزهایی جز کسب و کار فکر کند، مگر نه؟
ما در روزنامه فرصت امروز جواب کامال متفاوتی برای حفظ تمرکز در محیط 
کار داریم. از نظر ما حفظ تمرکز در دنیای ش��لوغ کس��ب و کار نه ماموریتی 
غیرممکن و نه حتی نیازمند هزار و یک دردسر گوناگون است. در عوض شما 
می توانید با اس��تفاده از بعضی تکنیک های روانشناسی و مدیریت زندگی به 
خوبی از پس این معما بربیایید. هرچه باشد نه حفظ تمرکز مثل مکعب روبیک 
پیچیده و چند وجهی است، نه شما قرار است آپولو هوا کنید. اگر هنوز هم شک 
دارید حفظ تمرکز در محل کار به این سادگی هاست، کافی است در ادامه با ما 
همراه باشید تا یک بار برای همیشه از شر چنین فکر و خیال هایی راحت تان 
کنیم. ما در ادامه نه مثل بعضی از مربی های انگیزشی، بلکه مانند کارآفرینی 
حرفه ای مشکل ش��ما را زیر ذره بین خواهیم برد. پس منتظر چه هستید؟ 

همین حاال آماده حرکت شوید. 
تکنیک های حفظ تمرکز در محیط کار

قب��ل از اینکه بدون مقدمه وارد اصل مطلب ش��ویم، باید کمی با هم گپ 
بزنیم. بی ش��ک دنیای کس��ب و کار کلی کارهای مختلف را شامل می شود. 
متاسفانه برای خیلی ها کارآفرینی در دنیای معاصر فقط در بازاریابی یا نهایتا 
برندینگ خالصه می شود. اگر شما هم اینطور فکر می کنید، باید بگوییم کامال 
دراشتباهید، چراکه ما در این مقاله تمام تالش مان را کرده ایم تا مجموعه ای 
از تکنیک ها با پوشش حداکثری حوزه های کارآفرینی مختلف را کنار هم قرار 
دهیم. پس اگر نگران این هستید که نکند کارتان با توصیه ها جور درنیاید، باید 

بگوییم ما مربی برای همه کارآفرینان هستیم، حتی شما!
خب اجازه دهید بدون مقدمه  چینی های اضافی بیشتر یک راست برویم 
سراغ فهرست طالیی تکنیک هایی که منتظرش هستید. قول می دهم اگر 
م��و به مو تا آخرین ن��کات را اجرا کنید، مثل کلوپ ی��ا گواردیوال یک پا 

سرمربی شکست ناپذیر خواهید شد.
محل کارتان را مرتب کنید

خودتان را جای کس��ی قرار دهید که از وس��واس رنج می برد. احتماال 
ش��ما تا جایی که وسواس حسابی برای تان دردسرساز نشود، خیلی دنبال 

درمانش نخواهید بود. با این حال از یک جایی به بعد دیگر به زور همکاران 
یا خانواده هم که ش��ده باید فکری به حال خودتان بکنید. احتماال اولین 
گزینه برای رهایی از شر وسواس مراجعه به یک روانشناس حرفه ای است. 
حاال اگر با کلی دردسر یک روانشناس کاردرست پیدا کنید، اما به محض 
ورود به دفترش با اتاقی بی نهایت ش��لخته مواجه ش��وید، چه واکنش��ی 
خواهید داش��ت؟ اینطور وقت ها آدم فکر می کند مشکالتش دو برابر شده 

است؛ نه یک کلمه بیشتر یا کمتر!
م��ا در روزنامه فرصت امروز معتقدیم می��ز کار هر کس بیانگر عادت ها 
و شخصیتش است. پس اگر ش��ما دوست دارید شخصیت یک کارآفرین 
درجه یک در حد و اندازه اس��تیو جابز را بازنمایی کنید، باید اول از همه 
ب��ا مرتب کردن میزتان ماجراجویی بزرگ خود را ش��روع کنید. اینطوری 
حس و حال جنگجویی را خواهید داشت که برای شکست دادن تک تک 
دشمنانش اول از همه تمام سالح ها را منظم و مرتب کنار دستش چیده 
اس��ت. فکر می کنم شما هم قبول داشته باشید که این طور وقت ها دیگر 
وسط میدان جنگ حواس جنگجوی افسانه ای ما پرت پیدا کردن سالحش 

نخواهد شد، مگر نه؟
خیلی وقت ها کارآفرینان حواس ش��ان پرت پیدا ک��ردن ابزارهای مورد 
نیازشان می شود. مثال اگر شما مثل من آدم نسبتا شلخته ای باشید، پیدا 
کردن موس بلوتوثی تان هر روز چند دقیقه ای روی اعصاب تان رژه خواهد 
رفت. در نهایت ه��م وقتی این پازل را حل کنید، کلی از انرژی تان همان 
اول صبح��ی از بین رفته اس��ت. پس با مرتب ک��ردن میزتان آخر هر روز 
کاری یک لطف بزرگ به خود و همکاران تان کنید. بی شک توصیه اول ما 
در مسیر حفظ تمرکز در محیط کار آنقدر سخت نیست که نشود همیشه 

انجامش داد. 
طراحی برنامه کار ساعتی

آدم ها اغلب اوقات دوس��ت دارند برنامه های دور و درازی برای خودشان 
طراحی کنند؛ از آن دست برنامه هایی که حتی جزئی ترین نکات مربوط به 
10 س��ال آینده را هم پوشش می دهد. بی شک چنین کاری لذت فراوانی 
برای آدم ها دارد، اما باید حواس تان به نقاط ضعف این استراتژی هم باشد. 
هرچه باشد نه شما یک پیش��گوی دقیق هستید، نه گوی جادویی دارید 
که آینده را نشان تان دهد. پس همیشه باید کارتان را با برنامه های کوتاه تر 
پیش ببرید. وگرنه 24 ساعته استرس دستیابی به موفقیت در دنیای کسب 
و کار را خواهید داش��ت. ش��ما را نمی دانم، ولی به نظر من که در چنین 

شرایطی دیگر جانی برای آدم باقی نمی ماند تا در بازار خوش بدرخشد.
فرمول طالیی ما در این بخش برای کاهش حواس پرتی برنامه ریزی های 
ساعتی است. مثال اگر شما سر صبح خالقیت تان گل می کند، الزم نیست 
س��راغ کارهای پیش پا افت��اده بروید. در عوض کمی ب��ه برنامه بازاریابی 
برندتان فکر کنید یا حتی سناریوهایی برای آشنایی با سرمایه گذارها روی 
کاغذ پیاده نمایید. این کار به ش��ما فرص��ت بی نهایت خوبی برای حفظ 
تمرکزتان در محل کار می دهد. حتما می پرسید چطور؟ خب اجازه دهید 

کمی بحث را بیشتر باز کنیم.
وقتی ش��ما برنامه های طوالن��ی مدت می ریزید، ناخودآگاه بخش��ی از 
ذهن تان همیش��ه به مرحله بعدی برنام��ه فکر می کند. اگر بخواهیم ادای 
روانش��ناس های حرف��ه ای را دربیاوریم، چنین اتفاق��ی در عمل ظرفیت 
شناختی شما برای تمرکز عمیق روی کارهای مختلف را کاهش می دهد. 
هرچه باش��د ذهن انسان هم مثل هاردهای کامپیوتری ظرفیت مشخصی 
دارد. پس به جای اینکه ظرفیت هاردتان را با کارها یا دغدغه های به درد 
نخور پر کنید، جای بیش��تری برای کارهای مهم کنار بگذارید. اینطوری 
نه حواس تان پرت اتفاقات بی خودی می ش��ود، نه اینکه خبری از روی هم 

تلنبار شدن کارها خواهد بود.
باور کنید یا نه، هنگامی که کارآفرینان برنامه ساعتی برای خودشان در 
نظ��ر می گیرند خیلی عمیق تر از هر زمان دیگری روی کارهای ش��ان فکر 

خواهند کرد. این طوری نه تنها ش��ما خیال تان بابت فعالیت های روزمره 
راحت می شود، بلکه کار با کیفیت تری هم انجام خواهید داد. خب مگر یک 

کارآفرین چه چیزی بیشتر از کار بی دغدغه و عمیق الزم دارد؟
استراحت های کوتاه را فراموش نکنید!

مغز انس��ان مثل ربات های هوشمند نیست که 24 ساعته کار کند و آخ 
هم نگوید. احتماال برای ش��ما هم پیش آمده بعد از چند ساعت کار روی 
یک پروژه دیگر مغزتان گنجایش حتی یک ثانیه فکر کردن به کار را هم 
نداش��ته باش��د. اینطور وقت ها آدم دوست دارد س��رش را به دیوار بکوبد 
تا ش��اید کمی اوضاع بهتر ش��ود. البته ما در روزنام��ه فرصت امروز اصال 
چنین کاری را توصیه نمی کنیم، چراکه مغز انسان مثل تلویزیون های نفتی 

قدیمی با ضربه زدن کار نمی کند!
اگر شما کارآفرین ایده آلیستی باشید، احتماال حرف ما درباره پر شدن 
ظرفیت ذهن انس��ان و خس��تگی را قبول نمی کنید. خب در این صورت 
اجازه دهید با یک مثال تکلیف مان را روش��ن کنیم. فرض کنید شما یک 
س��اعت به مانیتور کامپیوترتان خیره ش��ده اید. بعد از این مدت حتی اگر 
هیجان انگیزترین بازی های دنیا را هم انجام داده باشید، ذهن تان حسابی 
خس��ته خواهد ش��د. در نتیجه نیاز به کمی اس��تراحت دارید تا دوباره به 
حال��ت کارخانه )همان وضعیت س��رحال قبلی( برگردی��د. ماجرا درباره 
حواس��پرتی های حین کار هم کمابیش شبیه ماجرای باالست. شما الزم 
نیست حتما یک متخصص اعصاب و روان باشید تا متوجه خستگی بعد از 

چند ساعت کار شوید. 
فرمول طالیی ما برای غلبه بر حواسپرتی ناشی از خستگی خیلی ساده تر 
از آن اس��ت که حتی فکرش را بکنید. ش��ما فقط باید چند دقیقه )مثال 
نیم س��اعت( به خودتان استراحت دهید. یک موسیقی خوب در این بین 
کمک زیادی به بازیاب��ی انرژی تان خواهد کرد. به عالوه، صرف یک میان 
وعده مقوی هم ش��ما را تا حد زیادی تبدیل به همان کارآفرین اول صبح 
می کند. پس دفعه بعدی که مدام حواس تان پرت می شد، به این فکر کنید 
که شاید زیادی از خودتان کار کشیده اید و یک استراحت نیم روزی ایده 

چندان بدی نباشد. 
کار امروز را به فردا نیندازید

آیا کس��ی را سراغ دارید که دوست نداشته باشد کارهای سخت یا مهم 
را یک روز هم که ش��ده عقب بیندازد؟ هرچه باش��د زندگی عادی خیلی 
لذت بخش تر از این حرف هاس��ت که بخواهی��م با تصمیم یا کارهای مهم 
خرابش کنیم. متاسفانه دنیای کسب و کار این چیزها سرش نمی شود. به 
زبان خودمانی، اگر ش��ما امروز کارتان را انجام ندهید، فردا با دردسرهای 
بیشتر باید پیگیرش شوید. دقیقا مثل سیمکارت های اعتباری که می شود 
تا آخر ماه هر چقدر دوست داریم از آنها استفاده کنیم، اما وقتی قبض ماه 

صادر شود، تازه دردسرها شروع خواهد شد!
بی ش��ک صحبت کردن درباره به تاخیر نینداختن کارها خیلی راحت تر 
از اجرای آن در عمل است. هرچه باشد کارآفرینان این روزها دیگر نیازی 
به شعارهای توخالی ندارند. در عوض ما باید یک راهکار عملی برای بهبود 
اوضاع تان داشته باشیم. وگرنه فقط وقت تان را تلف کرده ایم، همین و بس. 
تکنیک ما در این بخش استفاده از جعبه زمان )Time Box( است. اشتباه 
نکنید، اینجا قرار نیس��ت برای شما درباره ماشین زمان خیال بافی کنیم. در 
عوض محور کلیدی حرف مان تعیین یک زمان مش��خص برای رسیدگی به 
کارهای مختلف و وفاداری به آن است. مثال اگر شما باید فکری به حال وضعیت 
مالی برندتان کنید، الزم نیست کل روز درگیر این مسئله باشید. در عوض یک 
یا دو س��اعت زمان برای آن تعریف کنید و در این مدت فقط به آن مس��ئله 
بپردازید. بعد هم که زمان کار تمام شد، یک جمع بندی کوتاه کرده و آن را رها 
کنید. وگرنه تا آخر شب مشکالت مالی برند و راهکارهای مختلف در سرتان 
رژه خواهد رفت. فکر می کنم شما هم قبول داشته باشید در چنین شرایطی 

فکر کردن به کارهای دیگر تقریبا غیرممکن است، مگر نه؟

جعبه زمان به ش��ما کمک می کند کارهای ت��ان را خیلی زودتر از آنچه 
فکرش را می کنید انجام دهید. اینطوری دیگر مش��کلی از نظر زمان بندی 
کارهای روزمره نخواهید داش��ت. فقط کافی اس��ت هر شب قبل از خواب 
کمی درباره کاره��ای فردا فکر کرده و اول صبح هم زمان مورد نیاز برای 
هر کدام از آنها را تعیین کنید. اینطوری ش��ما کامال آماده انجام تک تک 

کارهای تان تا نقطه آخر خواهید بود. 
رسیدگی به یک کار در لحظه

کارآفرینان بس��یار زیادی در سراسر دنیا دوس��ت دارند مداوم سرشان 
به کارهای مختلف گرم باش��د. در این بین هم برای صرفه جویی در زمان 
چندین و چند کار را در کنار هم جلو می برند. ش��اید ش��ما یکی دو بار از 
دل این تکنیک موفقیت کمی کس��ب کنید، اما دیر یا زود فیتیله کارتان 
 )APA( پیچیده خواهد ش��د. براساس گزارش انجمن روانشناسی آمریکا
مدیریت همزمان چند کار به معنای از این ش��اخه به آن ش��اخه پریدن 
در فاصله ه��ای زمان��ی کوتاه به جای صرفه جویی در زم��ان فقط کارها را 
کش می دهد. دس��ت آخر هم شما هیچ توانایی خاصی برای رسیدگی به 
کارها س��ر زمان مقرر نخواهید داشت. بنابراین باید یک بار برای همیشه 

کارآفرینی با چاشنی کارهای همزمان را کنار بگذارید. 
یکی از س��اده ترین ش��رایطی که برای کارآفرینان دردسرساز می شود، 
استفاده مداوم از موبایل در طول کار است. این خودش یک نوع چندکاری 
در آن واحد محس��وب می شود. توصیه ما در این مورد کامال روشن است، 
برای چند ساعت در طول روز هم که شده بی خیال گوشی تان شوید. قول 
می دهم این کار به نظر س��اده طوری اوضاع تان را از این رو به آن رو کند 

که نگو و نپرس. 
چک کردن ایمیل ها هر 3 ساعت یک بار

ایمیل ها با آن نوتیفیکیش��ن مخصوصی که دارد، خیلی وقت ها حواس 
آدم را پرت می کند. ش��اید شما ساعت ها بدون هیچ حواسپرتی کار کرده 
باشید، اما تا یک صدای کوچک از دریافت ایمیل تازه به گوش برسد، تمام 
رش��ته های تان پنبه خواهد شد. هرچه باش��د کمتر کسی در دنیا توانایی 
مقاومت در برابر باز کردن ایمیل های جدید را دارد. همین امر هم می تواند 
برای شما حسابی دردسرساز شود. بنابراین شما باید قبل از اینکه کارتان 

حسابی بیخ پیدا کند، شر چنین ایمیل هایی را از سرتان کم کنید. 
بی ش��ک این روزها هی��چ راهکاری برای پرهیز از مش��اهده ایمیل های 
مختل��ف در طول روز وجود ندارد، چراکه بیش��تر کارهای کارآفرینان این 
روزها با ایمیل انجام می ش��ود. توصیه ما هم در این میان کنار گذاش��تن 
کامل ایمیل نیس��ت، بلکه در عوض چک کردن هر س��ه س��اعت یک بار 
آنهاست. کافی است نوتیفیکیشن ایمیل را خاموش کنید تا دیگر مشکلی 
از این بابت نداش��ته باشید. هر وقت هم که سه ساعت پر شد، کافی است 
یک س��ر کوتاه به صندوق دریافت ایمیل تان بزنی��د. این طوری هم دائما 
از تغیی��رات ایمیل تان اط��الع دارید، هم اینکه دیگر الزم نیس��ت نگران 

حواسپرتی آن هم درست در نقطه اوج کارتان باشید. 
سخن پایانی

گ��پ و گفت ما درب��اره حفظ تمرکز در محی��ط کار دیگر به آخر خط 
رس��یده است. شما االن چند تا تکنیک دس��ت اول برای شروع به کارتان 
در این حوزه دارید. حاال نوبتی هم باش��د، این شما هستید که باید درباره 
مقال��ه ما قض��اوت کنید. امیدوارم نکات مورد بح��ث در این مقاله کمکی 
هرچند کوچک به ش��ما برای آشنایی با روش های حفظ تمرکز در محیط 

کار کرده باشد. 
منابع:

https://www.proofhub.com/articles/stay-focused-at-work
/https://www.scoro.com/blog/stay-focused-at-work
https://www.indeed.com/career-advice/career-
development/ways-to-improve-focus

فرصت امروز پاسخ می دهد:

معمای حفظ تمرکز در محل کار
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اخبار

سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک:
راه اندازی دستگاه البسه سوز در آرامستان اراک

اراک- فرناز امیدی: سرپرســت سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری 
اراک از راه اندازی دستگاه البسه سوز در این سازمان خبر داد و گفت: به رغم اینکه 
این دستگاه سال ها پیش برای سازمان آرامستان های این کالن شهر خریداری 
شده بود، به دلیل وجود بعضی مشکالت، تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته بود.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، مسعود آقازیارتی 
گفت: در جلســه کمیته فرعی HSE ، مباحث ایمنی و بهداشــتی کارگران و 
ســازمان مورد بحث و بررســی قرار گرفت که مهمترین مصوبات این جلسه 
راه اندازی دســتگاه البسه سوز، تصفیه خانه غسال خانه، رفع مشکالت ترافیکی 

ســازمان و رعایت اصول ایمنی و بهداشــتی پیمانکار بود. وی افزود: از دیگر مواردی که در جلسه کمیته فرعی HSE مورد بررسی و در 
دستور کار قرار گرفت، تهیه تجهیزات حفاظت فردی کارکنان به ویژه در بخش غسالخانه که نیروهای آن بیشتر در معرض تهدید میکروب 
و بیماری قرار دارند، همچنین برطرف کردن نقاط ضعفی بود که در بخش بانوان وجود داشــت؛ عالوه بر آن به شــرکت پیمانکار که در 
خصوص رعایت بهداشــت کار نیروها تعهد دارد، ابالغ شد که مواردی همچون خرید ماشین لباس شویی برای شستن البسه کارکنان را 

انجام دهد و به نتیجه برساند.
سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک تصریح کرد: از دیگر اقداماتی که در دستور کار قرار گرفت، می توان به راه اندازی 
دستگاه البسه سوز اشاره کرد، زیرا به رغم اینکه این دستگاه سال ها پیش برای سازمان آرامستان شهرداری خریداری شده بود به دلیل وجود 
بعضی مشــکالت، تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته بود، لذا راه اندازی آن در دستور کار سازمان قرار گرفت و با توجه به اینکه ۹۰ درصد 

مشکالت دستگاه رفع شده است، به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
آقازیارتی ادامه داد: با پیگیری های انجام شده، مشکالت دستگاه تصفیه آب آرامستان رفع شده است و آب غسالخانه نیز پس از تصفیه 
در این دســتگاه، در فضای سبز آرامستان مورد اســتفاده قرار می گیرد. وی درپایان خاطرنشان کرد: در حوزه ترافیک، سازمان مدیریت 
آرامستان های شهرداری اراک در تعامل با پلیس راهور، خط کشی معابر سازمان را انجام داده و تنها نصب تابلوهای عالئم ترافیکی باقی مانده 

است که با هماهنگی کارشناسان پلیس راهور هرچه سریع تر این اقدام نیز انجام خواهد شد.

به مناسبت ماه محرم انجام شد؛
توزیع ۱۲۰۰ بسته مواد غذایی توسط شركت نفت و گاز مسجدسلیمان

اهواز - شبنم قجاوند: به مناسبت فرا رسیدن ایام پرحزن و اندوه محرم 
و سوگواری شــهادت سرور و ساالر شــهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، 
تعداد 12۰۰ بسته مواد غذایی خشــک توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز 

مسجدسلیمان میان شهروندان کم برخوردار توزیع گردید.
این اقدام در راســتای عمل به مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت، توسط 
پایگاه مقاومت بسیج این شرکت به اجرا درآمد و طی آن تعداد 12۰۰ بسته مواد 
غذایی به ارزش تقریبی ۰۰۰ر۰۰۰ر1۰ ریال شــامل برنج، حبوبات، ماکارونی، 
پروتئیــن گیاهی، رب گوجه و چای تهیه و جهت توزیع میان شــهروندان کم 
برخوردار شــهرهای مسجدســلیمان، اللی و هفتکل در اختیار اداره و مبادی 

مربوطه قرار گرفت. یادآوری می نماید شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان پیش از این نیز در سال 14۰۰ تعداد 3۰۰۰ بسته 
نوشت افزار و بیش از 41۰۰ بسته مواد غذایی کمک معیشتی را با صرف هزینه ای بالغ بر ۰۰۰ر۰۰۰ر2۰۰ر31 ریال میان شهروندان کم 

برخوردار شهرهای حوزه عملیاتی توزیع نمود.

تجمع بزرگ رهروان زینبی در حرم امامزاده جمال غریب)ع(
قم- خبرنگار فرصــت امروز: تجمع بزرگ رهــروان زینبی، 
با ســخنرانی رئیس اوقاف ناحیه یک شهرستان قم، چهارشنبه 1۹ 

مردادماه در حرم امامزاده جمال غریب)ع( برگزار می شود.
تجمــع بزرگ رهروان زینبی، با ســخنرانی رئیــس اوقاف ناحیه 
یک شهرســتان قم، چهارشنبه 1۹ مردادماه در حرم امامزاده جمال 

غریب)ع( برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان قم، 

تجمع بزرگ رهروان زینبی، چهارشنبه 1۹ مردادماه و به میزبانی حرم مطهر امامزاده جمال غریب)ع( برگزار خواهد شد. در این ویژه برنامه، 
حجت االسالم والمسلمین صمدانی رئیس اوقاف ناحیه یک شهرستان قم سخنرانی می کند و مهدی حیدری هم به مرثیه سرایی می پردازد.
تجمع بزرگ رهروان زینبی، همه ســاله در دوازدهمین روز ماه محرم و با حضور زنان و دختران، با هدف گرامیداشــت حرکت انقالبی 

حضرت زینب کبری)س( بعد از واقعه عاشورا با محوریت بقاع متبرکه شاخص استان برگزار می شود.
این برنامه از ساعت 17 تا 1۹ در حرم مطهر امامزاده جمال الدین غریب)ع( تدارک دیده شده است.

دیدارپرویز سروری رئیس شورای عالی استان ها با مسئولین استان قزوین 
و شهرستان البرز

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: دکتر ســروری در جلسه هم اندیشی با 
شهرداران و اعضای شوراهای اسالمی شهرستان البرز گفت: مردم امور شهری در 
حوزه های مختلف خدماتی و عمرانی و ...را به ما سپرده اند,و این وظیفه وظیفه 
ی خطیری اســت که با تصمیمات گرفته شده و یا مصوبات تصویب شده باید 
مردم از  آن بهره مند شــوند و اگر خالف آن صورت گیرد و نتوانیم تصمیمات 

درستی بگیریم قطعا یک شهر ضرر کرده و آسیب خواهد دید
وی افزود:  موضوعات مشــترکی بین شوراها و شهرداری هاست که با دسته 
بندی و اولویت بندی و به صورت مکتوب می توان آنها را مطرح کرد تا بتوانیم 

برای حل آنها پیگیری کنیم. وی اضافه کرد: زمینه برای تعریف پروژهای سرمایه گذاری فراهم شده و شهرداری ها و شوراها توانسته اند از 
این ظرفیت بهره مند شوند. سروری در خصوص اصالح قانون شهرداری بیان کرد: در این زمینه هم شهرداری ها و هم شوراهای اسالمی 
نسبت به موارد و موضوعات قابل اصالح اقدام نمایند و موضوعات ناکارآمد قانون شهرداری ها را اعالم کرده و پیشنهاد اصالح آن را هم بدهند. 

وی گفت:  با برگزاری همایش ها می توان از ظرفیت سرمایه گذاری در مشارکت توسعه وخدمات ها بهره برد.

 ۴۶۶ هکتار نهالکاری دستاورد اجرای طرح ترسیب كربن 
در حوضه آبخیز گالیکش

گرگان - نادر كرمی : رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گالیکش گفت: ۸۸ هزار اصله نهاد مثمر در مدت پنج سال با اجرای پروژه 
ترسیب کربن با هدف کمک به کاهش گازهای گلخانه ای و گرمای هوا در 4۶۶ هکتار از حوضه آبخیز شهرستان های گالیکش و مینودشت 
کاشته شد.ساسان فرامرزی اظهارداشت: پروژه ترسیب کربن به عنوان برنامه ای مشترک بین دولت جمهوری اسالمی ایران، سازمان ملل 
متحد و تسهیالت جهانی زیست محیطی )GEF( در راستای بیابانزدایی و توسعه مدل مدیریت مشارکتی مراتع در مناطق خشک و نیمه 

خشک و احیای جنگل ها با هدف محرومیت زدایی و افزایش جذب کربن خاک طراحی شده است.
وی بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی، کاهش فقر و بهبود شاخص توسعه انسانی با استفاده از توانمندسازی گروه های 
توسعه را از دیگر اهداف منطقه ای این پروژه برشمرد. رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گالیکش بیان کرد: پروژه ترسیب کربن از 
سال 13۹۶ با اعتباری بالغ بر 4۶ میلیارد و 41۰ میلیون ریال از محل اعتبارات طرح جامع مقابله با بیابانزایی در حوضه آبخیز اوغان با 27 
هزار و 147 هکتار مشتمل بر 1۸ روستا با جمعیتی بالغ بر۹ هزار و ۶۵۶ نفر واقع در 2 شهرستان گالیکش و مینودشت با انجام مطالعات 

مشارکتی و نیازسنجی، تحلیل درخت مشکالت، برگزاری نشست با جوامع محلی و انسجام سازمانی در بازه زمانی پنج ساله اجرا شد.
فرامرزی ادامه داد: نهالکاری در سطح 4۶۶ هکتار با ۸۸ هزار اصله نهال مثمر گردو، توت، بیدمشک، گالبی، گیالس، آلبالو، به، خرمالو و 
آلوشابلون و نهال غیرمثمر صنوبر و بلوط و بوته کاری مشارکتی با غرس 131 هزار اصله نهال گل محمدی، اویشن، به لیمو، اسطوخودوس، 
رزماری، گل گاوزبان و گل ختمی در سطح 134 هکتار در روستاهای هدف حوزه اوغان با رویکرد جذب کربن توسط درختان و آزادسازی 

اکسیژن بیشتر در طبیعت از جمله برنامه های اجرایی شاخص در مدت پنج سال بوده است. 
وی توزیع 3۶ کیلوگرم بذر گیاهان داروی در بین جوامع محلی و 1۰ تن بذر یونجه برای کاشت در اراضی شیبدار حوزه به مساحت 4۰۰ 
هکتار و تهیه و توزیع بروشور و لوح های فشرده آموزشی و ترویجی در بین جوامع محلی و ارائه آموزش به مدت 12۵ هزار و ۸2۹ نفر ساعت 
و اجرای 22.۵ هکتار کشاورزی حفاظتی و مدیریت هرزآب )بانکت بندی، هاللی آبگیر، اصالح اراضی شیبدار، سازه کنترل سیل و رسوب 

و مرمت چشمه( در 1۵7 هکتار را از دیگر برنامه های اجرایی پنج ساله در این حوضه آبخیز اعالم کرد.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گالیکش تصریح کرد: در این مدت همچنین نهالکاری مشــارکتی 4۰۶ هکتار انجام، 143 
مورد سنگفرش معابر روستایی و آسفالت جاده ها ،  تشکیل 1۸ کمیته و 132 گروه توسعه روستایی و 12 مورد سند معیشت طرح 
کسب و کار، 121 مورد باغچه روستایی در سطح 27 هکتار و تجهیز 2 دفتر توسعه روستایی اجرا شد.فرامرزی اظهارداشت:  مدیریت 
پســماند روستایی در سطح 1۶ روستای هدف حوضه اوغان شامل اقدامات آموزشی و ترویجی به منظور تغییر نگرش جوامع محلی 
و ترویج تفکیک زباله از مبدا و آشــنایی آنان با شــیوه مدیریت زباله ها و پسماندها برای تهیه کمپوست های کشاورزی در کنار تهیه 
و توزیع 1۸ عدد ســطل زباله و ۶۰ کیلوگرم گونی جمع آوری زباله های خشــک از دیگر دستاوردهای موفق پروژه ترسیب کربن در 

منطقه به حساب می آید.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: ســید مجتبــی خدمت بین دانا 
سرپرست شــهرداری رشت جهت تبریک، تعامل بیشتر و ارائه گزارش 
عملکرد و برنامه های پیش رو به همراه معاونین و مدیران شهرداری به 

دیدار اعضای جدید هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر رفت.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
رشت - سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت امروز 
سه شنبه 1۸ مرداد 14۰1 در دیدار با هیئت رئیسه جدید شورای اسالمی 
شهر، اظهار داشت: بی شک مدیریت شهری در شهر رشت که مشکالت و 

تبعات خاص خود را دارد، کاری بسیار سخت و پیچیده است.
در این دیدار سرپرســت شهرداری رشت گفت: این روزها شهرداری 
رشت، معاونین و مدیران واقعا درگیر انجام امورات هستند و امیدواریم 
شــورا و شهرداری در کنار هم خدمات مثمرثمری را به شهروندان ارائه 

دهند.
سید مجتبی خدمت بین دانا با بیان اینکه شهرداری در حال حاضر 
با تمام توان خود مشغول کار و خدمت است، عنوان کرد: تا چندین روز 
آینده شاهد اجرای پروژه های خوبی در سطح شهر رشت خواهیم بود که 

نتیجه همکاری و مشارکت همه جانبه شورای شهر و شهرداری است.
وی حقوق و دســتمزد پرســنل را از جملــه چالش های پیش روی 

شــهرداری خواند و تصریح کرد: با اجرای قانــون افزایش ۵7 درصدی 
حقوق و دستمزد، شهرداری رشت باید ماهانه 7۰ میلیارد تومان در این 

مسیر هزینه و قانون را اجرایی نماید .
سرپرســت شهرداری رشــت با تاکید بر اینکه هفته گذشته تمامی 
ابالغهای کارگری امضا و به لیست حقوقی ارائه شدند، افزود: امروز هم 
دستور دادیم تا میزان اضافه کاریها اعالم شود تا برخالف ماههای گذشته 
و به دور از عجله و شــتاب نسبت به پرداخت لیست اضافه کاریها اقدام 
کنیم. محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسالمی شهر رشت نیز 
در این دیدار با تشــکر از سرپرست شهرداری رشت، معاونین و مدیران، 
اذعان کرد: مجموعه شورای اسالمی شهر در خدمت مجموعه مدیریت 
شــهری است و وظیفه شوراست که عالوه بر تکلیف نظارتی خود، تمام 
موانع پیش روی کار مدیریت شهری، توسعه و عمران شهر و ارائه خدمات 

مطلوبتر به مردم را از میان بردارد.
رئیس شورای اسالمی شهر رشت با تاکید بر اینکه شورا و شهرداری 
باید مکمل یکدیگر باشند، ابراز داشت: بارها تاکید کرده ام که یک شورای 
قوی به یک مجموعه مدیریت شهری و اجرایی قوی نیاز دارد و بالعکس، 
زیرا تنها با این شــیوه و با این ســطح تعامالت برنامه ها به خوبی پیش 

می رود و اهداف تحقق پیدا میکنند.

محمد حســین واثق کارگرنیا اذعان کرد: اگر شورا و شهرداری با هم 
تعامل مشترک و دوسویه داشته باشند، منافع این امر به مردم و کل شهر 

باز خواهد گشت و عقب ماندگی ها کاهش پیدا می کند.
وی اظهار داشــت: خوشــحالیم که در مدت ســه هفته اخیری که 
سرپرست شهرداری رشت در مسند امورات حضور دارند، کارهای خوبی 
در سطح شهر و شهرداری انجام شده است و شاهد اقدامات جهادی در 

پروژه های شهرداری رشت و ارائه مطلوبتر خدمات به مردم بودیم.
رئیس شورای اسالمی شهر رشت در پایان روز خبرنگار را نیز به همه 
اهالی رسانه تبریک گفت و با بیان اینکه به زودی شورا و شهرداری یک 
برنامه مشــترک در این زمینه برگزار می کنند، یادآور شد: از سرپرست 
شهرداری رشت که سنت دیرینه صله رحم را به جا آورده و امروز به دیدار 
هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر رشت آمده اند، تشکر میکنم و امیدوارم 

این رفت و آمدها به صورت دو طرفه تداوم داشته باشد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: نماینده بندرعباس، قشــم، 
حاجی آباد، ابوموسی و بندرخمیر در مجلس شورای اسالمی خواستار 
اجرای مطالبات جامعه محلی منطبق با  طرح جامع مطالعاتی سازمان 
بنادر ودریانوردی با هدف توسعه اشتغال و رونق معیشت ساحل نشینان 
این منطقه شــد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمــزگان، "احمد مرادی" روز جمعه در حاشــیه بازدید خود از بندر 
پل شهرســتان خمیرکه با همراهی مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی 
هرمزگان صورت گرفت،  اظهار داشــت: بندر پل یکی از بنادر قدیمی 
هرمزگان است و مردم این منطقه از گذشته تا به امروز در حوزه تجارت 
دریایی نقش فعالی دارند و یکی از اهداف مهم ما در بازدید از این بندر 
تاریخی نیز بررسی خواسته ها و مشکالت موجود لنجداران این منطقه 

است. وی افزود: دغدغه تعاونی لنجداران، شهرداری و شورای شهر بندر 
پل این است که در کنار مباحث کاپوتاژی و ترددهایی  شناورهای فلزی 
جایگاهی نیز برای لنج های سنتی دیده شود . نایب رئیس کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی گفت:  قرار شد همراستا با طرح مطالعاتی 
که برای ســاماندهی قایق های تفریحی  بندر پل در حال انجام است 
طرحی جهت ساماندهی لنج های سنتی نیز به آن الحاق و  ظرف مدت 
دو ماه آینده با یک نگاه مثبت و ســازنده عملیاتی شود. مرادی با بیان 
اینکه سازمان بنادر و دریانوردی، بندر پل را جزو یکی از بنادر خود در 
سطح کشور پذیرفته و برای اجرای طرحهای مطالعاتی آن باید تامین 
اعتبار نماید، اظهارکرد: تصمیــم گیری بر روی طرح های بلندمدت با 
محوریت اقتصاد دریامحور و موانع قانونی آن ها باید از سوی منطقه آزاد 
قشم، استانداری، سازمان بنادر و دریانوردی و مجمع نمایندگان حوزه 
مرکزی استان طی یک جلسه بررسی و برطرف شود. مدیرکل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان نیز در این بازدید بیان داشت: تمام تالشمان بر این 
است که خواسته های مطروحه از سوی مردم منطقه با رعایت تمامی 

الزامات فنی و تخصصی در طرح جامع بندر پل لحاظ گردد . "حسین 
عباس نژاد" افزود: به طور کلی ســازمان بنــادر و دریانوردی به دنبال 
خدمت رسانی و گسترده نمودن سفره معیشت ساحل نشینان است، اما 
در عین حال تاکید جدی بر تامین ایمنی دریا وصیانت از دارایی مردم 
در بنادر داریم.   وی در این رابطه به موضوع مطرحه و خواسته جامعه 
محلی  پیرامون موتور لنج های تجاری در بندر پل اشــاره کرد و بیان 
داشــت: تحقق این امر نیازمند برنامه ریزی دقیق و همکاری سازمان 
بنادر، مردم محلی و مجمع نمایندگان و ســایر ادارات از جمله منطقه 
آزاد قشم اســت زیرا معتقدیم نتیجه این کار باید به توسعه اقتصادی 
و ایجاد رفاه ســاحل نشینان منجر شــود. مدیرکل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان ضمن تاکید بر ساماندهی و ایمنی لنج ها و عوامل محیطی در 
بندرپل، ابرازداشت: در راستای رونق اشتغال و کاهش دغدغه لنج داران 
این منطقه، نتیجه این طرح مطالعاتی باید در کمترین زمان اعالم و در 
همین زمان نیز با تعامالتی که با ســازمان منطقه آزاد خواهیم داشت 

مباحث حقوقی آن را دنبال خواهیم کرد 

ساری - دهقان : مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران گفت: 
سیل هفتم مرداد چالوس که بر اثر بارندگی شدید در ارتفاعات و حرکت 
و ذوب یخچال ها رخ داده و خسارت زیادی به بار آورد، هشداری جدی 

است تا سیالب های یخچالی را جدی بگیریم.
به گــزارش خبرنگار مازندران به نقــل روابط عمومی آب  منطقه ای 
مازندران، محمدابراهیم یخکشــی اظهار کرد: ترکیب بارش شدید در 
ارتفاعات کالردشت و حرکت و ذوب یخچال ها سبب شد تیپ متفاوتی از 
سیل در چالوس شکل بگیرد که در نظر گرفتن مالحظات برای آمادگی 

در مواجهه با این سیالب ها را ضروری می کند.
وی با بیان این که ســاختار ســیالب چالوس متفاوت از سیالب های 
معمول رودخانه ای بود، افزود: ســیل اخیر چالوس در شــاخه انگوران-

واسپول بر اثر بارش شدید 4۰ میلیمتری طی یک ساعت در ارتفاعات 
یخچالی منطقه دلیر شهرســتان چالــوس و همچنین حرکت و ذوب 

یخچال ها به صورت توامان بود.

این مســئول درباره ویژگی  ســیالب های یخچالی اظهار می کند: از 
ویژگی های این ســیالب ِدبی باال و همچنین آورد رســوبی بسیار زیاد 
به صورت جریان توامان آب و مواد جامد اســت. جریان آب و رســوب 
در مســیر جاری شدن سیل، مجاری قدیمی رودخانه های موجود را پر 
می کند و انباشت رسوب حتی به میزان سه متر و بیشتر در زمین های 
اطراف رخ می دهد که همین اتفاق در رودخانه چالوس نیز افتاد و حجم 
باالی خسارت را رقم زد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران تصریح 
می کند: تخمین اولیه از آورد رسوبی متاثر از سیل اخیر چالوس حدود 
1۰ میلیون متر مکعب است که در طول مسیر رودخانه از ارتفاعات دلیر 

تا ۵۰ کیلومتر پایین تر و مناطق پایین دست نهشته شده است.
یخکشی با تاکید بر این که این تیپ سیالب ها به دلیل آثار تخریبی 
کلی و سراسری در مسیر می بایست مورد توجه باشند، خاطرنشان کرد: 
رفتار چنین سیالبی با ضوابط موجود در رودخانه و سیالب های مبتنی 
بر روان آب ناشی از بارش همخوانی ندارد. بنابراین الزم است در مناطق 

مستعد وقوع چنین سیالب هایی، ضوابط جدیدی از مدیریت رودخانه 
و حریم و ضوابط کاربری ها شــکل بگیرد و عالوه بر ضوابط اشاره شده، 

سیستم های هشدار محلی تعبیه شود.
وی گفت: در ســه ناحیه مازندران یعنی محدوده رودخانه چالوس، 
کالردشت و ارتفاعات دوهزار و سه هزار استعداد وقوع چنین سیالب هایی 
وجود دارد. به همین دلیل با توجه به وجود مناطق مسکونی و تاسیسات 
زیربنایی در پایین دست، می بایست اقداماتی مانند وضع ضوابط جدید 
و نیز اجرای برخی مؤلفه های مدیریت ســیالب همچون ایجاد سیستم 

هشدار سیل و مدیریت و تله اندازی رسوب در دستور کار قرار گیرد.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مسئول ســازمان بسیج رسانه 
استان بوشهر گفت: مراسم بزرگداشت روز خبرنگار یکشنبه 23 مردادماه 

با حضور حضرت آیت اهلل حسینی بوشهری برگزار می شود.
عبــداهلل نجفی در نشســت برنامه ریزی روز خبرنگار در بوشــهر به 
فعالیت های اثربخش اصحاب رسانه در مسیر تعالی و توسعه اشاره کرد 
و اظهار داشــت: خبرنگاران استان بوشهر همیشه و در تمامی صحنه ها 

با ازخودگذشــتگی در مسیر خدمت به مردم گام برداشته اند و با تالش 
مستمر بدنبال پیشرفت و تعالی در جامعه هستند که این از ایثار شایسته 
تکریم و تجلیل است. مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر ادامه 
داد: طرح مسائل اولویت دار و پیگیری مطالبات بحق مردم یکی از وظایف 
اصلی اهالی رســانه است که در کنار انتشار خدمات نهاد و دستگاه های 

مسئول باید با جدیت از سوی رسانه ها دنبال شود.
وی حفظ تعادل میان اطالع رســانی خدمات و پیگیری مطالبات را 
یکی از سخت ترین بخش های فعالیت های رسانه ای عنوان کرد و افزود: 
امروز فضای فعالیت های رسانه ای و انتظارات مردم دستخوش تغییرات 
گســترده ای شده است و همین امر باعث شده حفظ تعادل میان طرح 

مطالبات و اطالع رسانی خدمات بسیار پیچیده شود.
نجفی گفت: اهالی رسانی با نگاه ویژه به اهمیت موضوع امیدآفرینی 

در فضای جامعه همچون گذشته دستاوردهای فرزندان ایران اسالمی را 
منعکس و در فضای رســانه ای به آن ضریب می دهند که خود باعث 

تقویت روحیه خودباوری و حرکت رو به جلوی نسل جوان می شود.
مســئول بسیج رسانه اســتان بوشــهر به تقارن عاشورای حسینی 
و بزرگداشــت روز خبرنگار اشــاره کرد و گفت: این فرصتی برای اهالی 
رسانه است تا با توجه بیشتر به عبرت های قیام عاشورا، امکان بهره گیری 
مطلوب درس هــای این قیام در زندگی شــان بویــژه در فعالیت های 

حرفه ای شان بیش از پیش فراهم آید.
برنامه بزرگداشــت روز خبرنگار استان بوشهر، یکشنبه 23 مردادماه 
ساعت ۹:3۰ در حسینیه عاشقان ثاراهلل بندر بوشهر با حضور اهالی رسانه 
و مدیران اســتان و با مشارکت صدا و سیمای مرکز بوشهر، استانداری 

بوشهر و سپاه امام صادق )ع( برگزار خواهد شد.

دیدار سرپرست ، معاونین و مدیران شهرداری رشت 
با هیئت رئیسه جدید شورای اسالمی شهر

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی:

اجرای طرح مطالعاتی سازمان بنادر در بندر پل رونق 
معیشت ساحل نشینان را به دنبال خواهد داشت 

مدیرعامل شركت آب منطقه ای مازندران:

سیالب های یخچالی را جدی بگیریم

 همایش بزرگداشت روز خبرنگار 
در بوشهربرگزار می شود

مشهد- صابر ابراهیم بای : حسن افتخاری در محل برگزاری این 
مانور با تسلیت فرارســیدن ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان اظهار 
کرد: به فرموده مقام رهبری "دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است 
و هر ملتی که نتواند از خود دفاع کند زنده نیســت .هر ملتی هم که به 
فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نکند در واقع زنده نیست" ایشان 
به درســتی به هویت و معنای زنده بودن ملت ها اشاره می کنند. این 
مطلب یعنی یک ملت مادامی زنده است که آماده دفاع باشد و اگر این 
آمادگی وجود نداشته باشد به تعبیر مقام معظم رهبری هویت خود را 

از دست داده است.
وی افزود: یک فرد یا ســازمان یا حتی کشور برای زنده بودن به یک 
ارکان و مولفه هایی نیاز دارد که یکی از اساســی ترین مولفه های مورد 

تاکید رهبری "آمادگی برای دفاع" است.
افتخاری ادامه داد: شــرکت گاز استان خراســان رضوی به تاسی از 
فرمایش معظم رهبری باید در هر لحظه آماده دفاع باشــد. چراکه دفاع 

یک وظیفه همگانی است و سازمان ها نیز بخشی از ملت هستند.
وی تصریــح کرد: باید در زمینه مباحث دفاعی اقدامات گســترده و 

برنامه ریزی شــده ای را انجام دهیم. موضوعات دفاعی پدافندغیرعامل 
مطابق تکالیف ابالغی و فرمایش رهبری باید به بهترین شــکل ممکن 
در سازمان پیگیری و دنبال شود. افتخاری با بیان این مطلب که دشمن 
هر لحظه در حال توطئه و خرابکاری اســت و یک لحظه بیکار نخواهد 
نشســت گفت: با برگزاری این مانورها مــی توانیم آمادگی بخش های 
مختلف سازمان و دیگر دستگاه های معین را در هنگام وقوع بحران مورد 
ارزیابی دقیق قرار داده و نسبت به شناسایی نقاط ضعف و برنامه ریزی 
برای تقویت و بهبود نقاط قوت اقدام کرد. ناصر ایمانی رییس حراســت 

شرکت گاز خراسان رضوی هم در بخشی از این مراسم ضمن قدردانی از 
همکاری دستگاه های متولی گفت: با توجه به تغییر ماهیت عملیات های 
خرابکارانه و گسترش استفاده از پهپاد برای حمالت انتحاری، این سناریو 
بر مبنای حمله ترکیبی با استفاده از پهپاد انتحاری و نفرات تروریست 
برنامه ریزی شد. رییس حراست شرکت گاز خراسان رضوی اضافه کرد: 
در این عملیات تیم ها و واحدهای شرکت کننده، سناریوی مانور را به طور 
دقیق و با رعایت تمامی استانداردهای الزم به اجرا گذاشتند و همه موارد 
با موفقیت الزم به پایان رسید. ایمانی با بیان این مطلب که برنامه ریزی 
برای برگزاری این مانور از یک ماه گذشــته آغاز شده است گفت: ایجاد 
حس همکاری و تقویت روحیه دفاع در مقام دشمن، آسیب شناسی نقاط 
ضعف و سنجش میزان آمادگی کارکنان حراست و دیگر واحدهای درون 

و برون سازمانی از اهداف برگزاری این مانور بود.
ایمانی یادآور شــد: دراین مانور عملیاتــی، کمیته پدافند غیرعامل 
حراست کل، نیروی انتظامی، پلیس راهور، بسیج ادارات و اقشار، اورژانس 
و دانشــگاه علوم پزشکی، آتش نشانی، منطقه چهار عملیات انتقال گاز 

و برق منطقه ای با شرکت گاز استان خراسان رضوی همکاری کردند.

برگزاری مانور "خرابکاری با پهباد" در ایستگاه تقلیل فشار گاز مشهد
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مهمان��ی مهمی را در نظ��ر بگیرید که اتفاق��ا آدم های 
مش��هوری ه��م در آن حضور خواهند داش��ت. بی ش��ک 
برگ��زاری چنین مراس��می کار یکی دو نفر نیس��ت، بلکه 
صده��ا نفر با همفک��ری یکدیگ��ر کار را پی��ش می برند 
ت��ا مو الی درز مراس��م به این مهمی ن��رود. همانطور که 
ی��ک کارگردان باید از همان دقیقه اول مخاطبش را روی 
صندلی میخکوب کند، برگزارکنندگان مهمانی هم چاره ای 
ب��ه غیر از برنامه ریزی ب��رای غافلگیری مهمان ها از همان 
لحظه ورود به مراسم ندارند. وگرنه خیلی از مهمان ها وسط 
مراسم قید همه چیز را زده و سریع از در پشتی به سمت 
خانه شان فرار خواهند کرد. چنین مهمانی های لوکسی هر 
جا به چش��م نخورد، در عرصه کسب و کار بی نهایت رواج 

دارد. البته با سر  و شکلی کامال دیجیتال!
این روزها کمتر برندی 24 ساعته با مشتریانش ارتباط 
حضوری دارد. در عوض اینترنت و نوآوری های وابس��ته به 
آن تقریبا پای هر کاری را به دنیای آنالین باز کرده است. 
به همین خاطر برندها دیگر حوصله برگزاری مراس��م های 
خوش آمدگویی به مش��تریان جدید را ندارن��د. البته این 
به معنای فراموش��ی مش��تریان نیس��ت، چراکه هنوز هم 
خریداران سرمایه اصلی یک کسب و کار را شکل می دهند. 
آنچه در دنیای مدرن عوض ش��ده، نحوه خوش آمدگویی 
برندها به مش��تریان است. از آنجایی که ارسال ایمیل کار 
خیلی ش��یک و بی دردسرتری در مقایس��ه با مراسم های 
حضوری اس��ت، برندها خیلی وقت است از سرویس های 
ایمیل برای خوش آمدگویی به مشتریان استفاده می کنند. 
فکر می کنم ش��ما هم بارها و بارها به محض خرید از یک 
برند در کسری از ثانیه ایمیلی از تیم بازاریابی اش دریافت 

کرده اید، مگر نه؟ 
اگر جواب تان به سوال باال مثبت است یعنی خیلی خوب 
با ایمیل های خوش آمدگویی آشنایی دارید. وقتی مشتریان 
در همان ارتباط اولیه ایمیل خوش آمدگویی از سوی برند 
موردنظر دریافت می کنند، ذهنیت شان نسبت به آن کسب 
و کار حسابی متحول می شود. ماجرا در اینجا مثل حضور 
در مهمانی اس��ت که از همان لحظه ورود میزبان ها یکی 
پس از دیگری با ش��ما احوالپرسی کرده و بابت حضورتان 
صمیمانه قدردانی می کنند. ش��ما را نمی دانم، ولی من که 

در چنین موقعیتی حسابی جذب مهمانی می شوم.
ه��دف ما در این مقاله بررس��ی بعض��ی از تکنیک های 
کارب��ردی و صدالبته س��اده ب��رای طراح��ی ایمیل های 
خوش آمدگویی به مش��تریان اس��ت. اگر شما هم دوست 
دارید خیال تان بابت ارتباط مناس��ب با مشتریان از همان 
لحظه نخس��ت راحت ش��ود، هیچ جوره ای��ن مقاله را از 
دس��ت ندهید. هرچه باش��د آینده دنیای کسب و کار نه 
ب��ا مالقات های حض��وری، بلک��ه ارتباط دیجیت��ال معنا 
پیدا می کند. پس بهتر اس��ت همی��ن امروز مهارت تان در 
ارتباط��ات دیجیتال را محک بزنید و کار را به فردا موکول 

نکنید. 
طراحی ایمیل خوش آمدگویی: صفر تا صد کار با 

فرصت امروز!
ارس��ال ایمیل های خوش آمدگویی کمابیش از س��وی 
خیلی از برندها دنبال می ش��ود. ش��اید فکر کنید حاال که 
هم��ه برندها چنین تکنیک کارب��ردی را دنبال می کنند، 
دیگر کار ش��ما بی نهایت ساده خواهد بود. خب مگر کپی 

کردن از روی دست بقیه برندها چقدر سخت است؟ 
جواب ما برای سوال باال، نه با استدالل های کسل کننده 
بلکه یک مثال دم دس��تی سرهم شده است. فرض کنید 
ش��ما به عنوان یک گیمر به س��رتان می زند بازی آنالینی 
در حد و اندازه کال آف دیوتی وارزون بس��ازید. بی ش��ک 
حضور رقبایی مثل فورتنایت یا آپکس در این بازار حسابی 
کار ش��ما را سخت می کند. حاال اگر به جای طراحی یک 
عنوان مس��تقل فقط از روی دست وارزون کپی کنید، چه 
نتیجه ای خواهید گرفت؟ بی شک هر جوابی به غیر از »یک 
شکست تمام عیار« عجیب یا حتی باورنکردنی خواهد بود. 
خب اگر قرار باشد بازی شما هم دقیقا مثل وارزون باشد، 
اصال چرا گیمرها باید سراغش بیایند؟ باور کنید یا نه، رمز 
موفقیت در دنیای امروز متمایز بودن از دیگران اس��ت؛ نه 

چیزی دیگر.

ایمیل خوش آمدگویی نیز مثل یک بازی کامپیوتری باید 
متفاوت از عنوان های رقیب باش��د. وگرنه نظر هیچ کسی 
در ب��ازار را جلب نخواهد کرد. قب��ول دارم زیر و بم ایمیل 
خوش آمدگویی بی نهایت س��اده است. خب اینجا پای یک 
پی��ام خوش آمدگویی برای مش��تریان ت��ازه برند در میان 
اس��ت، اما همیش��ه فوت و فن هایی هست که خیلی ها از 
آن خبر ندارند. اتفاقا همین فوت و فن ها هم نهایتا تفاوت 
می��ان قهرمان المپیک با نفر دوم یا س��وم را رقم می زند. 
پس اگر ش��ما هم دوست دارید یک پا کارشناس همه فن 
حریف در دنیای طراحی ایمیل خوش آمدگویی شوید، در 

این ماجراجویی هیجان انگیز با ما همراه باشید. 
زمان بندی یعنی همه چیز: بازاریابی با چاشنی 

وقت شناسی
آی��ا تا به حال برای تان پیش آم��ده محصولی را با تمام 
وجودتان بخواهید، اما به هزار و یک دلیل توان خریدش را 

نداشته باشید؟ این طور وقت ها آدم حسابی دمغ می شود. 
حاال اگر چند سال بعد همه چیز دست به دست هم داده 
و ش��ما آن محصول را بخرید، احتماال دیگر به اندازه قبل 
هیجان زده نخواهید شد، چراکه هر چیزی باید دقیقا همان 
موقع که دوس��ت دارید دم دست تان باشد. وگرنه مزه اش 

می پرد؛ به همین سادگی!
ماج��را درباره ایمیل ه��ای خوش آمدگوی��ی هم تقریبا 
همینطور اس��ت. شما قرار نیست هر وقت دل تان خواست 
برای مش��تریان ایمیل بزنید؛ به ویژه اگر پای مش��تریان 
تازه هم در میان باش��د. هرچه باش��د این روزها انتظارات 
مش��تریان از برندها به طور تصاعدی افزایش پیدا کرده و 
کاریش هم نمی شود کرد. بنابراین خواه ناخواه باید با این 
انتظارات فزاین��ده کنار بیایید. وگرنه کاله تان پس معرکه 

خواهد بود. 
یکی از این انتظارات مهم از س��وی مش��تریان دریافت 
ایمیل ه��ای خوش آمدگویی درس��ت بع��د از اولین خرید 
است. بنابراین ش��ما باید حواس تان را جمع کنید که این 
ایمیل ها را س��ر موقع ارسال کنید. وضعیت شما در اینجا 
مثل استندآپ کمدینی است که باید همیشه شوخی های 
مناسبتی را س��ر موقع بیان کند. وگرنه هفته ها بعد دیگر 
کس��ی به چنین جوک��ی نخواهد خندید. اگ��ر نظر ما را 
بخواهید، بهترین زمان برای ارسال ایمیل خوش آمدگویی 
دقیقا همان روز اولین خرید است. اشتباه نکنید، ما به زور 
نمی خواهیم شما را مجبور به ارسال ایمیل بالفاصله بعد از 

خرید مشتریان کنیم، بلکه همه حرف ما خوش آمدگویی 
به مش��تریان در همان روزی است که خریدشان را نهایی 

کرده اند؛ همین و بس.
انتخاب تیتر مناسب برای ایمیل: تاثیرگذاری در 

یک نگاه!
اغلب مردم وقت��ی ایمیل تبلیغات��ی دریافت می کنند، 
در عرض چند ثانیه تکلیف ش��ان با آن مشخص می شود. 
شاید فکر کنید این روزها دیگر کمتر کسی به ایمیل های 
بازاریاب��ی بها می دهد، اما اگر اینطوری بود حتی یک برند 
هم سراغ ایمیل مارکتینگ نمی رفت. ما در روزنامه فرصت 
ام��روز معتقدی��م کاربران از روی تیتر ایمیل ها دس��ت به 
قض��اوت می زنن��د و در این بین حتی ی��ک ذره هم رحم 
ندارند. هرچه باشد مشتریان وقت باارزش شان را از سر راه 
نیاورده اند که همین طوری به هر برندی بذل و بخش��ش 

کنند. 

اگ��ر فکر کرده ای��د توصیه ما در این بخ��ش مثل بازی 
کوئیدی��چ در فیلم های ه��ری پاتر پر از رمز و راز اس��ت، 
کامال دراش��تباهید، چراکه ما فقط روی استفاده از عبارت 
خوش آمدگوی��ی و یک قدردانی کوتاه بابت خرید در تیتر 
ایمی��ل تاکید داریم. از آنجایی که ما اصال دوس��ت نداریم 
مقاله م��ان رنگ و بوی کالس های کس��ل کننده را بگیرد، 

لطفا به این مثال ها توجه کنید:
• به برند ما خوش آمدید، امیدواریم خرید خوبی را تجربه 

کنید
• به کانون مشتریان برند نایک خوش آمدید

• ثبت نام شما تکمیل شد، هورا!
• خوش آمدید و بابت خریدتان متشکریم

• به دنیای امن اینترنت با کسپراسکی خوش آمدید
نمونه های باال فقط بخشی از تیتر مربوط به ایمیل های 
خوش آمدگویی اس��ت. همانطور که می بینید، این تیترها 
خیلی س��اده و خودمانی طراحی شده اند. ویژگی مشترک 
همه ش��ان نیز اس��تفاده از کلیدواژه »خوش آمدگویی« و 
تالش برای تش��کر از مش��تریان اس��ت. پس منتظر چه 
هس��تید؟ دفع��ه بعد که ایمی��ل تبریک برای مش��تریان 
جدیدتان فرس��تادید، حتما از این مدل تیترها اس��تفاده 

کنید.
احوالپرس��ی با چاش��نی معرفی برند: همان چیزی که 

مشتریان دنبالش هستند
وقتی یک فوتبالیس��ت قراردادی تازه با تیمی مثل رئال 

مادری��د امضا می کن��د، تا چند روز اول س��ر از پا نخواهد 
شناخت. با این حال کمی که خوشحالی اش فروکش کند، 
باید فکری به حال س��ازگاری با جو باش��گاه جدید نماید. 
هرچه باش��د ه��ر تیمی حال و ه��وای رختکن خودش را 
دارد که شاید با هیچ تیم دیگری قابل مقایسه هم نباشد. 
اگر بازیک��ن قصه ما نتواند خیلی خ��وب با هم تیمی های 
جدی��دش وفق پیدا کند، بی برو برگش��ت س��ر از نیمکت 

ذخیره ها درخواهد آورد. 
یک احوالپرس��ی خودمانی گاهی اوقات به اندازه هزاران 
رفت��ار مودبانه ی��ا حتی احترام به دیگ��ران در پیدا کردن 
دوس��ت های تازه تاثیر دارد. کافی است شما خودتان را به 
جای مشتری قرار دهید که در ایمیل خوش آمدگویی برند 
مورد عالقه اش یک لحن کامال صمیمانه می بیند، بی شک 
چنین ایمیلی تاثیری بیش��تر از صدها کمپین بازاریابی یا 

حتی تبلیغات پرهزینه دارد، مگر نه؟

احوالپرس��ی با مش��تریان دقیقا همان کارکرد خوش و 
ب��ش بازیکن ت��ازه وارد به رختکن تیم جدی��دش را دارد. 
البته ماجرا به همین جا ختم نمی شود. در تیم های بزرگ 
همیش��ه س��ر حضور در ترکیب اصلی جنگ و دعواست. 
بنابراین بازیکن جدید قصه ما باید کمی هم به فکر رفاقت 
با بازیکنان پس��ت خودش باش��د. وگرنه رقابت آنها بر سر 
فیکس شدن تبدیل به یک جنگ تمام عیار می شود. قبول 
دارم ماجرا درباره ایمیل خوش آمدگویی اینقدرها سفت و 

سخت نیست، اما کار از محکم کاری عیب نمی کند!
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم ش��ما در کنار یک 
لحن دوس��تانه ب��رای خوش آمدگویی به مش��تریان باید 
یک هدیه کوچک هم برای آنها در چنته داش��ته باش��ید. 
اینط��وری دقیقا مثل همان پدربزرگ دوس��ت داش��تنی 
می شود که همیشه برای جوان ترها هدیه های کوچک اما 
هیجان انگیز دارد. البته ش��ما الزم نیس��ت برای تهیه یک 
هدیه درس��ت و حس��ابی خرج زیادی روی دست برندتان 
بگذارید. اگر نظر ما را بخواهید، یک کد تخفیف 30 یا 40 
درصدی هم شروع خوبی برای ارتباط بی نظیر با مشتریان 

جدید خواهد بود. 
دعوت به عمل )CTA(: تکلیف مشتریان را روشن 

کنید
ایمیل مارکتینگ بدون دعوت به عمل )به قول فرنگی ها 
CTA( همیشه یک جای کارش مشکل دارد. خب وقتی 
شما این همه وقت گذاش��ته اید تا به مشتریان خوش آمد 

بگویید، بد نیس��ت یک درخواس��ت کوچک هم داش��ته 
باش��ید. اجازه دهید همی��ن اول کاری تکلیف مان با این 
درخواس��ت را روشن کنیم. شما قرار نیست در این بخش 
درخواست های خیلی بزرگ از مشتریان داشته باشید. در 
عوض کارهایی مثل فالو کردن تان در شبکه های اجتماعی، 
امیدواری برای خرید دوباره یا حتی ثبت نظرات شان درباره 

تجربه خرید ایده های خوبی خواهد بود. 
یادتان باش��د کس��ی در بازار با حرف شما دوباره دست 
به جیب نمی ش��ود. در عوض کیفیت محصوالت، خدمات 
جانب��ی و صدالبته ح��رف مردم )بله حرف م��ردم درباره 
برن��د ش��ما!( تعیین کنندگی بی نهایت زی��ادی دارد. پس 
س��عی کنید به جای حرف زدن درباره اهداف تان در عمل 
مش��تریان را به س��وی آن هدف ها جلب کنید. وگرنه به 
مرور زمان مشتریان خیلی بی تفاوت از کنار برندتان عبور 

خواهند کرد. 
توصی��ه ما در این بخش تالش برای اس��تفاده از دعوت 
ب��ه عمل های س��اده با کمترین دردس��ر برای مش��تریان 
اس��ت. اینطوری هم شما شانس تان برای افزایش فالوور یا 
دستیابی به هر هدف جزئی دیگری را امتحان کرده اید، هم 
مشتریان با درخواست های گزاف تان عصبی نخواهند شد!

اضافه کردن لینک لغو اشتراک: حق انتخاب 
همیشه با مشتریان است

گاهی اوقات آدم دوست دارد از شر یک برنامه اضافه در 
کامپیوترش خالص ش��ود. معموال راه حل چنین مشکلی 
مراجعه به کنترل پنل و حذف برنامه در یک چشم به هم 
زدن اس��ت. حاال اگر یک برنامه س��مج اصال گزینه حذف 
نداش��ته باشد، چه حالی به شما دس��ت خواهد داد؟ شما 
را نمی دان��م، ولی من که اینط��ور وقت ها حس می کنم از 
استودیو طراحی نرم افزار مورد نظر گول خورده ام، چرا که 

من را وارد یک هزارتو بدون راه خروج کرده اند!
ماجرای باال درباره دنیای ایمیل مارکتینگ هم مصداق 
دارد. شما قرار نیست برای همیشه مشتریان را در فهرست 
طالیی ایمیل تان داشته باشید. شاید یک وقتی مشتریان 
ش��ما دیگر دس��ت از تعامل با برندتان کش��یدند. در این 
صورت ایمیل های ش��ما نه تنها ج��ذاب نخواهد بود، بلکه 
حسابی آزاردهنده هم می شود. پس بهتر است قبل از اینکه 
موج شکایت مشتریان مثل سونامی شما را با خودش ببرد، 

فکری به حال این مسئله مهم کنید. 
راه حل ما برای دور ماندن از خش��م بی مهار مشتریان 
فق��ط و فقط یک کلمه اس��ت؛ اضافه ک��ردن لینک لغو 
اش��تراک خبرنام��ه. ش��ما با ای��ن کار به ح��ق انتخاب 
مش��تریان احترام خواهید گذاشت. شاید مشتریان حتی 
از این لینک اس��تفاده هم نکنند، اما ش��ما به مرور زمان 
با چنین کارهای کوچکی تبدیل به نماد رفتار محترمانه 
در بازار خواهید ش��د. آن وق��ت دیگر مو الی درز کارتان 
نمی رود و همه مش��تریان در بازار بی برو برگشت عاشق 

برندتان خواهند شد.
سخن پایانی

ایمیل مارکتینگ انواع مختلفی دارد. یکی از مهمترین 
نمونه ه��ا در این میان ارس��ال ایمیل های خوش آمدگویی 
به مش��تریان اس��ت. اگرچه من و شما بارها و بارها چنین 
ایمیل هایی دریافت کرده ایم، اما دریافت چنین ایمیل هایی 
از زمین تا آسمان با طراحی شان فرق دارد. ما در این مقاله 
سعی کردیم خیلی ُرک و پوست کنده بعضی از مهمترین 
مراحل در طراحی ایمیل های خوش آمدگویی را به شما یاد 
دهیم. از اینجا به بعد مسئله فقط به پشتکار و تالش شما 
بستگی خواهد داشت. پس منتظر چه هستید؟ همین حاال 
دست به کار شده و ایمیل های درجه یک خوش آمدگویی 

برای مشتریان تان طراحی کنید. 

ارسال ایمیل خوش آمدگویی به مشتریان در 5 گام


